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يف  واح���د م���ن اف�ض���ل اجنازاته���ا االدبي���ة، تط���ل الكاتبة 
االمريكية اال�ضهر يف االدب  االمريكي لتقدم ق�ضة حمارب 
ق���دمي ق���ادم من احل���رب الكوري���ة ليبحث ع���ن �ضقيقته يف  

وطنه االم عرب روايتها اجلديدة )منزل(....
فرانك، رجل �ض���اب ا�ض���ود يخرج من م�ضت�ض���فى لالمرا�ض 
النف�ض���ية يف �ضياتل راك�ضا على االر�ض���فة املغطاة بالثلج 
بع���د ان عاد م���ن جحيم احلرب يف كوريا حم���اوال العودة 
اىل جورجيا النقاذ �ض���قيقته ال�ضغرى �ضاندرا التي يطلق 
عليه���ا ا�ض���م )�ض���ي(...وكانت �ض���ي ق���د هربت م���ن مزرعة 
عائلتها البائ�ضة لتلحق برجل و�ضيم وحمتال ثم تقع بعده 

يف براثن طبيب ي�ضتخدمها كمادة لتجاربه املختربية!!
بعد عدة ا�ض���هر من ت�ض���ريح اجلنود امل�ضاركني يف احلرب 
االمريكي���ة –الكوري���ة، يع���ود فران���ك م���ن ال�ض���مال عابرا 
ال�ض���احل البا�ض���فيكي ليق�ض���د وطنه االم –لي�ض من اجله 
فقط بل من اجل �ض���قيقته �ض���ي التي عرف���ت الوحدة وعدم 

اال�ضتقرار واالجتثاث من جذورها بعيدا عن �ضقيقها...
وتعت���رب رواي���ة )من���زل( االك���ر اخت�ض���ارا ب���ني روايات 
موري�ض���ون اذ بل���غ حجم روايته���ا الفائزة بجائ���زة نوبل 
يف ع���ام 1993على �ض���بيل املث���ال 500 �ض���فحة...وتلجا 
موري�ض���ون اليوم اىل التكثيف يف كتاباتها، ويف روايتها 
اجلديدة التي ت�ض���به ق�ض���يدة خمت�ض���رة وعل���ى مدى 17 
ف�ض���ال، نراها تعيد بناء ا�ض���طورة عائلية ال�ض���رة �ض���وداء 
م���ن اجلن���وب  عرفت الفق���ر والعنف والتمييز العن�ض���ري 
وج���رب ابناوؤه���ا )فران���ك و�ض���ي( ذل���ك، كل م���ن جانبه،اذ 
يخو�ض فرانك حربا قا�ض���ية وتخ�ض���ع �ضي الذالل الرجال 
يف حماولتها الهروب من البوؤ�ض ويحاول االثنان االفالت 
م���ن قدره���م املربمج واملخط���ط ل���ه ليع���اودوا البحث عن 

موطنهم....
تبدا احداث الرواية مب�ض���هد فنطازي اىل حد ما اذ ي�ض���هد 
طفالن قتاال بني رجلني ا�ض���ودين كما كان يحدث �ضابقا يف 
رهانات البي�ض الذين يجربون الرجال ال�ضود على القتال 
حت���ى امل���وت يف حفالت وح�ض���ية ت�ض���به حف���الت القرون 
الو�ضطى...ويرى الطفالن كيف ت�ضقط جثة احد الرجلني 
اال�ض���ودين على االر�ض و �ضط �ض���حكات الرجال البي�ض 
وكي���ف يتم �ض���حب اجلثة ث���م القاوؤه���ا يف حف���رة التكفي 
الحت���واء اجل�ض���د كله فتبقى ق���دم القتيل معلق���ة يف فوهة 

احلفرة وكانها تت�ض���بث باحلياة التي اختطفت من القتيل 
اال�ضود عنوة...

وي�ض���كل هذا امل�ض���هد رغ���م ق�ض���وته مفتاح لغ���ز الرواية اذ 
يوا�ضل ابطال الرواية ا�ضتعادته مثل كابو�ض ثقيل، ومن 
خالل معاناة هوؤالء االبطال، تعيد موري�ض���ون بناء ع�ضر 
كام���ل يف جنوب القارة االمريكية من���ذ ان كانت تنظم فيه 
حفالت قتال وح�ضية للزنوج ثم فرتة بناء االمة االمريكية 

وجميء كينيدي....
ويات���ي اختي���ار موري�ض���ون لبطل رج���ل للرواية �ض���ذوذا 
عل���ى القاعدة اذ اعتادت يف رواياته���ا على حماكاة معاناة 
املراة وهمومها، وهي تعت���رب ذلك حماولة الختزال معنى 
الرجول���ة وتطويره���ا لك���ي التبدو فق���ط وكانه���ا االنتقال 
اىل ال�ض���ن الت���ي ي�ض���مح فيه���ا بالقت���ال وقت���ل النا�ض فهي 
�ض���ن الن�ض���ج قبل كل �ض���يء...و)فرانك( يف الرواية غادر 
طفولت���ه حني غادر امكنته���ا وحني عاد وجد ان كل �ض���يء 
تغري فخا�ض مغامرة بلوغ �ض���ن الر�ضد واعترب ذهابه اىل 
�ض���قيقته فر�ضة الثبات حتوله اىل �ضن الرجولة لكنه وجد 

انها مل تعد بحاجة اليه فهي متلك حياتها اخلا�ضة...
وعن اخت���زال الرواية قالت موري�ض���ون انها مل ترغب يف 
الوقوع يف فخ اال�ض���هاب الذي رافق �ضنوات اخلم�ضينات 
رغ���م ان احداث ارواية تدور يف تل���ك احلقبة..انها ترغب 

حقيق���ة يف كتابة رواية )نحيفة( وقد حققت ذلك فاختزلت 
لغته���ا وتخلت عن الو�ض���ف ال���ذي يطيل الرواية وم�ض���هد 
ع���ودة ق���درة فران���ك عل���ى روؤية االل���وان ل���دى عودته اىل 
مدينت���ه دليل عل���ى ذلك اذ كان قد فقد الق���درة على ذلك عند 
ذهابه اىل احلرب ومل تكن االلوان بالن�ض���بة له اال اللونني 
اال�ض���ود واالبي����ض لذا ف���اأن ع���ودة االلوان الي���ه اختزلت 
ع�ض���رات ال�ض���فحات الت���ي ت�ض���ف �ض���عادته بعودت���ه اىل 

مدينته...
ولك���ي تنجز موري�ض���ون كتابه���ا )منزل(،عملت على جمع 
وثائ���ق عدي���دة اكت�ض���فت م���ن خالله���ا ان امري���كا تتخي���ل 
نف�ضها قارة بي�ض���اء فقط واملطلوب لكي تكون امريكيا ان 
تكون ابي�ض الب�ض���رة لكن الواقع يقول غري ذلك واملهم ان 
التمييز العن�ضري يجد من يواجهه االآن بالتميز والتفوق 
وانتخاب اوباما رئي�ض���ا يثبت ذلك ف�ض���ال عن كل ماحتقق 

لل�ضود يف ال�ضنوات االخرية...
وتبل���غ ت���وين موري�ض���ون الي���وم احلادي���ة والثمانني من 
عمره���ا وتعي����ض يف �ض���مال نيويورك يف منزله���ا الذي مل 
تغ���ادره اال ح���ني كرمها الرئي�ض االمريك���ي اوباما موؤخرا 
مبنحها )و�ض���ام احلرية(...يقع كتابها االخري )منزل( يف 
154 �ضفحة و�ضدر يف باري�ض مرتجما اىل الفرن�ضية عن 

دار ن�ضر كري�ضتيان بورغوا....

إعداد وترجمة: ابتسام عبد هللا 

ترجمة: عدوية الهاللي 

الطف���ل"،  ي�ض���اعد  كتبها،”الل���ه  اآخ���ر  يف 
تتح���دث الفائ���زة بجائ���زة نوب���ل، ع���ن خطر 
اجلم���ال، وعن تاأييد هي���الري، وحقها يف ان 

تقول،”اإخر�ض".
ومن كافة احلجابات التي و�ضعت على كتفي 
موري�ض���ون فان اثقلها هو”�ض���مري امريكا"، 
النه يبدو غريبًا على ال�ض���مع و�ضحيحًا. ففي 
خ���الل ن�ض���ف ق���رن كان مو�ض���وعها التحي���ز 
العن�ض���ري يف الواليات املتحدة، وهي ق�ضة 
�ض���ردتها واع���ادت �ض���ردها، بثب���ات وحما�ض 

واحا�ضي�ض. 
واحدث رواياتها،”الله يحمي الطفل”حتمل 
الرقم )11( من كتبها. وعند مقابلتها ل�ضحيفة 
الغارديان، يف �ضقتها يف تريبيكا، مانهاتن – 
ال�ض���فلى. قالت وهي تر�ض���م حاجبيها وتقول 
يتطل���ب  االمريك���ي  ال�ض���مري  للم�ض���ور:”ان 

ذلك".
 وفيم���ا بع���د تق���ول للم�ض���ور:”نحن ن�ض���ع 
املكي���اج قب���ل الت�ض���وير". وق���د بلغ���ت توين 
�ض���باط  �ض���هر  يف  �ض���نة   )84( موري�ض���ون 
املا�ض���ي، والكاتبة موري�ض���ون ح�ض���لت على 
جائزة بوليتزر ع���ام 1988، عن )املحبوب(، 
وجائ���زة نوبل ع���ام 1993، ويف عام 2012، 
ح�ض���لت على ميدالي���ة الرئا�ض���ة للحرية، من 

�ضديقها باراك اأوباما.
كونه���ا االكر تقديرًا من ب���ني الكتاب االحياء 

يف امريكا، ال تقدر على اإيقاف �ض���خ�ض يريد 
التقاط �ضورة جيدة،ومن الطبيعي ان املظهر 
اجلميل يبقى يف باله���ا. ويف كتابها اجلديد، 
جن���د اإم���راأة �ض���وداء تدعى”برايد”حت���اول 
االبتعاد عن ما�ض���يها، وتبداأ ق�ض���ة حب بينها 
وبني �ضاحب مكتبة، وهو �ضاب اأ�ضود، حزين 

لوفاة �ضقيقه.
ويقول لها ال�ض���اب:”علميًا اليوجد ما ي�ضمى 
اأم���ر  امل���رء عن�ض���ريًا،  يك���ون  ان  باجلن����ض، 
اختي���اري، والذي���ن يلتجئون الي���ه، يكونون 
ال �ض���ي، بدونه". و�ضواد ب�ض���رة”برايد”هو 
– ووالدته���ا  طفولته���ا  يف  ال�ض���قاء  م�ض���در 
االأخ���ف �ض���وادًا، 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�ض بي�ض���اء 
فقط وجتع���ل م���ن نف�ض���ها،”فهدًا يف الثلج". 
وهن���اك اأي�ض���ًا �ض���ديقها القدمي، ال���ذي يقول 
انها ن�ضب للعن�ضرية وعندما ياأخذها ال�ضاب 
االبي����ض اىل منزل���ه ليعرفه���ا با�ض���رته، ظّلت 
تردد مع نف�ض���ها،”انه يحاول اإخافة ا�ض���رته، 
نوع م���ن التهدي���د للوالدي���ه البي����ض". وظل 
وعين���اه  جميل���ة؟  نف�ضه”الي�ض���ت  يف  يعي���د 

تلمعان مبكر وخبث". 
وتق���ول موري�ض���ون:”احاول ان اق���ول.. انه 
جم���رد ل���ون"، وام���ا بالن�ض���بة للجمال:”فاإنه 
اأم���ر يوحي ل���ك بان���ه ال�ض���يء الوحي���د الذي 

متتلك���ه وال���ذي تهت���م به. هن���اك ثالث���ة اأبعاد 
للمرء، خ���ارج الثياب او املكي���اج او التعري، 
ف���كل من ه���و جميل يتعرى”وتق���ول بعد ذلك 
ب���دون  مالب����ض  يع���ودوا  مل  بغ�ض���ب:”اأنهم 
فيه���ا". وتوا�ض���ل حديثه���ا  فتح���ات عميق���ة 
ب�ضوت منخف�ض وغام�ض،”ان حلمة ال�ضدر 
هي اول ما ير�ضعه كل ان�ضان، انه اأمر طبيعي 
يف احلياة والطبيعة، ولكنهم ي�ضورون االأمر 
ب�ض���كل خمتلف، يوح���ي باجلن�ض". ويف عام 
1981، اأ�ض���درت ت���وين موري�ض���ون روايتها 
االأخ���رى التي تتحدث اأي�ض���ًا عن العن�ض���رية 

وكانت بعنوان،”الطفل املك�ضو بالقار". 
احل���ايل،  الع�ض���ر  يف  ت���دور  رواي���ة  وه���ي 
خريج���ة  اأزي���اء،  وفيها”جادين”عار�ض���ة 
�ض���خرية  م���ن  تخ���اف  والت���ي  ال�ض���وربون، 
البي����ض منه���ا، وهي الت���ي تعي�ض يف جمتمع 
البي�ض، ودر�ض���ت ثقافته���م. وتقع جادين يف 
حب”�ض���ون"، ال ميتل���ك نق���ودًا، يف ح���ال من 

ال�ضفاء مع نف�ضه ولونه االأ�ضود.
انه ع���امل، او جزيرة من االرواح واال�ض���جار 
الناطقة، وهذه الرواية املعا�ض���رة هي العمل 
كتبته���ا  وتقول،”انه���ا  له���ا،  االدب���ي  االول 

ب�ضهولة، وبدون وجود هدف لها". 
وع���ن �ض���وؤال بدايته���ا يف الكتاب���ة يعود اىل 
حوايل 45 �ضنة، لقد كانت تتحدث با�ضتمرار 
عن روايته���ا االوىل، وكان الكتاب الذي تريد 

قراءته، ولكنه مل يكن موجودًا. 
�ض���غريين.  لولدي���ن  وال���دة  اآن���ذاك  وكان���ت 
وتنه�ض يف ال�ض���اعة الرابعة �ضباحًا، يوميًا، 
وكان   ،1970 ع���ام  طبعه���ا  ومت  لتكتبه���ا، 
بعنوان”الع���ني االأك���ر زرق���ة"، وهي ق�ض���ة 
بيكوال بريدلوف، وهي فتاة �ضوداء – ت�ضلي 
م���ن اأجل عيون زرق، وكتبت موري�ض���ون يف 
عام 2007، انها تريد الرتكيز على امر غريب 
مثل تدمري الب�ضر، جن�ض كامل، يزرع جذوره 
يف اأرق���ى املجتمع���ات طفل.. كائن ح�ض���ا�ض، 

معر�ض للعطب:”انثى". 
ومعظ���م الكتاب يكره���ون الت�ض���نيف، ولكن 
به،”الكتاب���ة  دائم���ًا  رحب���ت  موري�ض���ون 
ال�ضوداء". وتقول”انا اكتب للنا�ض ال�ضود"، 
يتبعه���ا  الت���ي  نف�ض���ها  م�ض���يفة،”بالطريقة 
تول�ض���توي، وه���و مل يكتب يل �ضخ�ض���يًا، انا 
الت���ي كنت ابلغ ال�14 من عم���ري، فتاة ملونة 
تعي����ض يف لوري���ن، اأوهايو. ول���ذا اليتوجب 
علّي االعتذار او اعتقد اين حمدودة النطاق، 
النن���ي ال اكت���ب للنا����ض البي����ض - وه���و امر 
حقيق���ي، الن هن���اك اعدادا كبرية م���ن النا�ض 
البي����ض يف روايات���ي. ويف احلقيق���ة، عل���ى 
الكاتب امل�ضي يف عمله، دون ان يفكر بالناقد 
جال�ض على كتفه، ويوؤيده.”وهي بذلك ت�ضري 
اىل الكات���ب جمي����ض بالدوين وه���و يتحدث 
عن”رجل �ض���غري ابي����ض يف داخل كل واحد 

مّنا.”وانا مل ا�ضعر بذلك مطلقًا.”
وه���ي تق���ول ذل���ك، الأنه���ا ن�ض���اأت يف حمي���ط 
رادي���كايل خمتلط:ايطاليون ويهود واي�ض���ا 
امريكيون من افريقيا. وكانت معتدة بنف�ضها، 
وتل���ك االحا�ض���ي�ض ه���ي الت���ي دفعته���ا بعدئذ 
اىل جامع���ة ه���وارد ث���م اىل كورني���ل، حي���ث 
ح�ض���لت عل���ى �ض���هادة املاج�ض���تري يف االأدب 
وكان���ت واثقة من نف�ض���ها اي�ض���ًا، ما اأك�ض���بها 
ال�ض���جاعة لالنف�ض���ال عن زوجها عندما كانت 
حام���ال بطفلها الثاين، وبداأت اآنذاك تعمل يف 
دار”راندوم”للن�ضر حيث �ضاهمت يف ت�ضيري 
اعمال الكتاب ال�ضود ومنهم على �ضبيل املثال 
ت���وين كي���د بامب���ارا، اىل ال�ض���فوف االوىل، 
وه���ي ا�ض���بحت واح���دة من ا�ض���هر اال�ض���ماء 

يف”دار راندوم". 
�ض���درت  الت���ي  وكانت”املحبوب”روايته���ا 
يف ع���ام 1987 ع���ن ام���راأة م�ض���تعبدة، تقتل 
طفله���ا، وحقق���ت لها مكان���ة جي���دة يف االأدب 
احل�ض���ول  يف  ف�ض���لت  وعندم���ا  االمريك���ي. 
عل���ى اجلائ���زة الوطني���ة، وكت���ب )48( كاتبًا 
من ال�ض���ود ر�ض���الة احتجاج على ذلك، ن�ضرت 
يف �ض���حيفة”نيويورك تاميز”وبع���د ف���رتة 
وجي���زة ح�ض���لت عل���ى جائزة”البوليت���زر"، 

وجوائز اخرى كثرية. 
ويف عام 1998 ، انتجت اوبرا وينفري ومثلت 
يف فيلم يتناول رواية،”املحبوب”ورواياتها 
جتع���ل النا����ض ي�ض���عرون ب�ض���كل اف�ض���ل عن 
االخري���ن  م�ض���اعر  ويتح�ض�ض���ون  انف�ض���هم، 

اأي�ضًا.
ويق���ول الكاتب الذي يحاوره���ا، اأنها اأخربته 
يف اأول مقابل���ة م���ع موري�ض���ون، قب���ل ثالث���ة 
اأعوام، اأ�ضابيع قبل حادثة قتل تريفون مارتن، 
وقالت يل اآنذاك:”هناك �ضيئان اأريد روؤيتهما 
يف حياتي: االأول اأن ي�ض���ّوب �ضرطي اإطالقة 
نح���و ظهر طف���ل ابي�ض، وهذا اأم���ر مل يحدث 
ق���ط، واالأمر الث���اين الذي اأود روؤيته: �ض���جل 
رج���ل ابي�ض، على م���ر التاريخ الب�ض���ري، قد 
مت جترميه باغت�ض���اب اإمراأة �ضوداء. واحدة 
فقط.”وتقول موري�ض���ون االآن معلقة،”وذلك 
االأمران مل يتحققا قط. وقد قتل عدد كبري من 
ال�ض���ود على اأيدي ال�ض���رطة االمريكية، ولدّي 
ابن���اء، وهم يقول���ون لل�ضرطة”�ض���يدي"، اإن 

اأوقفهم اأحدهم يف الطريق.
وق���د فق���دت موري�ض���ون واح���دًا م���ن ابنائها 
اإث���ر ا�ض���ابته ب�ض���رطان يف  يف ع���ام 2010 
البنكريا�ض. والر�ض���ومات التي تركها، معلقة 
عل���ى اجلدار املقابل لن���ا. وتتحدث عن انتهاء 
رئا�ض���ة اأوبام���ا قائلة”م���ن �ض���ياأتي بعده؟ ان 
فرتته ا�ض���تثنائية، و�ضي�ضّنف �ضمن املراحل 

االف�ضل."
وقبل ب�ض����عة اأ�ض����هر، اأجرت موري�ض����ون لقاء 
مع هيلتون اإي�ض، الكتاب والناقد، واخربته، 
انه����ا جتت����از مرحل����ة الثمانين����ات، وتريد ان 
تق����ول ث����الث كلم����ات: االوىل”ال”والثانية”

ا�ض����كت”والثالثة”اأخرج م����ن امل����كان". وهي 
اي�ض����ًا التريد ان تكتب مذكراتها. على الرغم 
من انها وقعت عقدين مع دار”راندوم”لطبع 
ولكنه����ا  مذكراته����ا،  منهم����ا  واح����د  كتاب����ني، 
قال����ت عندم����ا فك����رت باالأمر:”ان����ا ل����ن اكتب 
مذكراتي، ال ا�ض����تمتع بها". لقد كنت اأحا�ضر 
يف جامع����ة برين�ض����يتون ع����ن كيفي����ة الكتابة 
اجليدة:”افعل����و ه����ذا، وال تفعل����وا ذل����ك، وال 

تكتبوا عن حياتكم. 
وتقول اي�ض����ًا:”بع�ض النا�����ض ينغلقون على 
انف�ض����هم عندم����ا يك����ربون. ولكن����ك ان كن����ت 
�ض����ريحًا وغ����ري متحفظ، فانك �ض����تعتمد على 
حكمة الكبار. وانا ا�ض����األ ا�ض����دقائي”كم هو 
عم����رك، يف الداخ����ل". ويعرفون ذل����ك دائمًا. 

واأنا اأعرف انني يف ال�23 من عمري اليوم.

عن الغارديان

 "أكتب للسود، وما 
عليَّ االعتذار"
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أسطورة األدب األميركي تنتقد التمييز 
العنصري في روايتها )منــــــزل(..
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يق���ول برن���ارد وول���ف: »يروقن���ا اأن ن�ض���ّور 
االأ�ض���ود وه���و يوّجه اإلينا ابت�ض���امة تك�ض���ف 
كامل اأ�ض���نانه، وابت�ض���امته كما نراها - وكما 
ن�ض���نعها- دائم���ًا تعن���ي العط���اء«. االأعطيات 
بال ح�ض���اب، على امتداد االإعالنات يف القرن 
املا�ضي وعلى �ضا�ض���ات ال�ضينما وعلب املواد 
الغذائي���ة. الرج���ل االأ�ض���ود ُيعط���ي ال�ض���يدة 
الزجاج���ات  الداكن���ة«،  الكريولي���ة  »االأل���وان 
املعط���رة للحّم���ام، ُملّم���ع االحذي���ة، املالب����ض 
البي�ضاء كالثلج، الكرا�ضي املريحة، مو�ضيقى 
اجلاز، الرق����ض املحموم، و»اخلال���ة جميما« 
الطّباخ���ة الزجنية ال�ض���عيدة بعبوديتها ُتلقي 
النكات والق�ض����ض اللطيفة ع���ن االأرنب برير 
لت�ض���لية االأطف���ال. االبت�ض���امة ترافق اخلدمة 
ط���وال الوق���ت، ُمعّلبة وم�ض���ّوقة الإبعاد خطر 
الق�ض���ا�ض والن���دم، اإنه���ا الُقْبلة الت���ي جُتّمل 
الكارثة. االأ�ض���ود ال���ذي اأهني وُج���ّوع، وكان 
باإمكانن���ا يف اأي حلظة االإم�ض���اك به و�ض���ربه 
وقتل���ه من دون تقدمي اأي عذر الأحد، كان ُيراُد 
ل���ه اأن يظ���ل مبت�ض���مًا يف ح���داده، هامدًا حني 
ت�ض���األه طفلة بي�ض���اء يف اأحد االإعالنات »ملاذا 

ال تغ�ضلك اأمك ب�ضابون فريي؟«.

ُتط���ّوع اللغة وت�ض���حنها باإمكاني���ة داللية غري 
متوقع���ة لتق���ود �ضخ�ض���ياتها نح���و اخلال�ض 

والتطّهر.
�ضرخ �ضارتر يف كتابه »اأورفيو�ض االأ�ضود«: 
»ماذا تتوقعون حني تنزعون الكمامة عن تلك 
االأفواه ال�ض���وداء؟ هل تظنون اأّنهم �ضيهتفون 
بحياتكم؟ هل كنتم تعتقدون اأّنكم حني ترفعون 
ه���ذه الروؤو�ض الت���ي اأحناه���ا اأجدادنا عنوة، 
�ض���تجدون احلب يف اأعينهم؟«. وتغّنى اإميي 
�ض���يزير بالزنوج���ة باعتبارها »اإن���كار نكران 
الرج���ل االأ�ض���ود«. ذلك مل يكن الإع���الن تفوقها 
بق���در ما كان جلعلها ت�ض���تعيد مكانتها وتعلن 
اإن�ض���انية جدي���دة: »اأن���ا اأحتدث ع���ن املاليني 
م���ن الرجال الذين ُغر����ض فيهم بدراية وفطنة 
فائقت���ني الرعب وُمّرك���ب النق�ض واالرجتاف 
يف  والعبودية”نق���راأ  والياأ����ض  والرك���وع 
كتاب �ض���يزير »خطاب عن اال�ض���تعمار«. حيز 
تتحرك فيه كتابات الروائية االأمريكية توين 
موري�ض���ون )1931( كثم���رة رحل���ة متمهل���ة 
يف اأرج���اء الذاك���رة، حني كانت لل�ض���ود طرق 
خا�ض���ة وعرب���ات يف اآخ���ر القط���ار ومقاب���ر 
نائي���ة. واإذا اأخط���اأ اأحدهم طريق���ه كما حدث 
لهيل���ني اإح���دى �ضخ�ض���يات روايتها »�ض���وال« 
)1973(، فاإن���ه ُيه���ان اأم���ام م���راأى وم�ض���مع 

اجلمي���ع. تركب هيلني العرب���ة اخلطاأ، وحني 
تنتب���ه اأنه���ا و�ض���ط البي�ض، تعت���ذر من قاطع 
التذاك���ر »لق���د اأخط���اأت يا �ض���يدي. 
هذا كل م���ا يف االأمر«. لكن اجلنود 
يحيط���ون بهيل���ني املذع���ورة التي 
جتر طفلها اإىل ح�ض���نها. يجتاحنا 
اأ�ض���ى طازج ونعجز ع���ن الوقوف 
بثبات بعد تناول جرعة ُمطّولة من 

�ضرد موري�ضون.
االأك���ر  »العين���ني  باكورته���ا  من���ذ 
تن�ض���ج  نراه���ا   ،)1970( زرق���ة« 
تر�ض���د  باه���رة  اأدبي���ة  اأر�ض���ية 
التمييز العرقي وترّو�ض���ه بجوقة 
مكونة من اأ�ض���وات ن�ضاء زجنيات 
وبن���ربة وع���رة مت�ض���ظية، تعك�ض 
خ���وف اأمريكا، بل خ���وف املجتمع 
م���ن  نف�ض���ه  اأمريك���ي  االأف���رو- 
ا�ض���رتجاع ذاكرة60 مليون اإن�ضان 
ق�ض���وا حتت الر�ض���ا�ض ول�ضعات 
ال�ض���ياط يف ع���امل االأ�ض���ياد ال���ذي 
يتاأل���ق ب���ربوده ال�ض���احق وجربوت���ه 
املُنت�ض���ر. موري�ض���ون الت���ي بن���ت رواياته���ا 
بعي���دًا من ال�ض���ورة التي تعمل عل���ى تنميط 
�ضخ�ضية ووجود االإن�ض���ان االأ�ضود، ُتفاجئنا 
وه���ي يف منت�ض���ف عقده���ا الثامن باإ�ض���دار 
يف  الل���ه  »ليك���ن  ع�ض���رة  احلادي���ة  روايته���ا 
ع���ون االبنة”وكن���ا نتخيلها تعتن���ي بالزهور 
وت�ض���اهد قناة BBC AMERICA »الأن 
ن�ض���راتها االإخباري���ة تخل���و م���ن اأي اإعالنات 

لالأدوية وم�ضتح�ضرات التجميل«.
الروائي���ة االأيقون���ة الت���ي قّدم���ت نف�ض���ها ك���� 
»ن�ض���ف غربي���ة، نيويوركي���ة، نيوجر�ض���ية، 
-اأمريكي���ة، وامراأة”وه���ي  اأف���رو  اأمريكي���ة، 
يف  ول���دت  »نوب���ل”1993  جائ���زة  تت�ض���لم 
مدينة �ض���ناعة احلديد »لوري���ن« يف مقاطعة 
اأوهايو االأمريكية و�ض���ط عائل���ة كادحة. كان 
والده���ا يعم���ل حّلام���ًا، ووالدته���ا تغّن���ي يف 
اجلوقة الكن�ض���ية. ورغم اعتماد االأ�ض���رة يف 
بع�ض الفرتات على امل�ضاعدات الغذائية - اأو 
م���ا كان يطل���ق عليه اآن���ذاك »االإغاثة« ����� اإال اأن 
موري�ضون قاومت التوّقعات املُحِبطة واأنهت 
درا�ض���اتها العلي���ا لتعم���ل اأ�ض���تاذة يف جامعة 
»برين�ض���تون”االأمريكية املرموق���ة وحم���ررة 
يف فرتات خمتلفة من حياتها يف بع�ض الدور 

االأمريكية وال�ضيما دار »راندوم هاو�ض«.
تتميز �ض���احبة »جاز”)1992( بق���درة هائلة 
على جتاوز اخل�ض���ارات ال�ضخ�ض���ية، احلياة 
دائمًا هي هنا واالآن. تقول وا�ض���فة اندفاعها 
املحموم اإىل االأم���ام »الكتابة متنحني الطاقة 
والق���درة عل���ى موا�ض���لة احلي���اة ب�ض���غف«. 
�ض���رعت يف كتابة »عيون اأك���ر زرقة« وكانت 
تعتني وحيدة بطفليها وت�ضتيقظ يف الرابعة 
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ترجمة : إبتسام عبد هللا

�ض���باحًا للكتابة قبل الذهاب اإىل العمل. لكنها 
غنت االنف�ضال واالبتعاد واعتربت اأّن الطالق 
»يخ���دم ارتقاءن���ا الفك���ري والنف�ض���ي عندم���ا 
ننظ���ر اإليه كمح�ض خ���ربة نافعة لنا - بعد اأن 
تك���ون ذكراها قد ت�ض���اءلت - ولي�ض اأكر من 
هذا«. عندما احرتق منزلها الذي كان ُم�ض���ّيدًا 
بجان���ب �ض���فة نه���ر وفق���دت كل خمطوطاتها 
ووثائقه���ا، بن���ت الحقًا من���زاًل جدي���دًا مكانه. 
وعندما توّفى ابنها �ض���ليد متاأّثرًا بال�ض���رطان 
-وكان االثن���ان ق���د تعاون���ا قب���اًل يف اإجن���از 
�ض���ة لالأطفال-  الكث���ري م���ن الرواي���ات املخ�ضّ
انغم�ضت يف كتابة روايتها »وطن« )2012(، 
تق���ول: »كن���ت غارق���ة يف دّوامة احل���زن على 
فقدان ابني ومل اأكن اأتوّقع اأن حزين �ضيخّف 
يوم���ًا ما. لكنن���ي اأدركت الحقًا اأّن اآخر �ض���يء 
كان ابني يتمّناه اأن يراين غارقة يف نوع من 
االن�ضغال الرنج�ضي بحزين ال�ضخ�ضي الذي 
قّيد اإمكانات���ي ومنعني من الكتابة وعّمق من 

التاأثري املن�ضّي خل�ضاراتي ال�ضابقة«.
برباطة جاأ�ض لنا اأن ن�ضفها باأنها غري ب�ضرية، 
كتبت موري�ض���ون رواية »حمبوبة”)1987��� 
جائ���زة بولتيزر �� 1988(، حيث تذبح �ض���يث 
ابنته���ا ال�ض���غرية خوف���ًا م���ن اأن ُت�ض���اق اإىل 
العبودي���ة، لكنه���ا تظ���ل م�ض���كونة ب�ض���بحها 
حت���ى تلتق���ي مراهق���ة غام�ض���ة لديه���ا ندب���ة 
عميق���ة يف الرقبة. ُتط���ّوع موري�ض���ون اللغة 
وت�ض���حنها باإمكانية داللية غري متوقعة لتقود 
�ضخ�ض���ياتها نح���و اخلال����ض والتطّه���ر. يف 
روايته���ا »جن���ة« )1997(، تب���دو منهمكة يف 
�ض���ناعة اأ�ض���ئلة واأجوبة غري منتهية، ُت�ضقط 
فيها مالحظات �ضخ�ض���ية وتاريخية. تاأخذنا 
اإىل عم���ق اأوكالهوما حيث �ض���ّيد ال�ض���ود يف 
»روبي”ال�ض���غرية،  مدين���ة  اخلم�ض���ينيات 
لين�ضوا ب�ض���قات البي�ض ونظراتهم الدونية. 
االإل���دورادو  حل���م  ينه���ار  م���ا  �ض���رعان  لك���ن 
ال�ض���لطوي  نظامه���م  الذك���ور  يفر����ض  ح���ني 
»البوريتاين«، ويحتقرون بدورهم اأ�ض���حاب 
الب�ض���رة املختلطة االأقل �ض���مرة. هل معرفتنا 
ب�ض���يئات البي�ض تكفي جلعلنا اأف�ض���ل منهم؟ 
ن���كاد ن���رى ابت�ض���امة موري�ض���ون اجلانبي���ة 
وهي ت�ض���ف املحروم الذي يب���داأ يف املطالبة 

بامل�ضاواة ثم ينتهي ب�ضحق اجلميع.
لي����ض عل���ى االأ�ض���ود اأن يعي����ض متغلغ���اًل يف 
�ض���راديبه، مقطوعًا ع���ن هواء الع���امل ولي�ض 
علي���ه اأن يت���وق للذوب���ان يف ع���امل البي����ض. 
يحك���ي املفك���ر املارتينيك���ي فران���ز فانون يف 
كتاب���ه »ب�ض���رة �ض���وداء اأقنعة بي�ضاء”ق�ض���ة 
عائلت���ه  اإىل  يع���ود  ق���روي  ع���ن  فولكلوري���ة 
املرتوب���ول،  ق�ض���اها يف  قليل���ة  اأ�ض���هر  بع���د 
يتح���دث الفرن�ض���ية مدّعي���ًا اأن���ه مل يع���د يفهم 
لغ���ة الكري���ول. ح���ني يذه���ب اىل املزرعة مع 
والده ويجد بع�ض املعدات الزراعية، ي�ض���األه 
م�ض���تنكرًا: ماذا ت�ض���مون ه���ذه االآالت؟ فيلقي 
االأب اآل���ة حديدي���ة عل���ى قدم���ي ابن���ه بعن���ف 
ليتال�ض���ى فق���دان الذاك���رة. ع���الٌج رادي���كايل 
جند نظريه يف رواية موري�ض���ون »ليكن الله 
 )Alfred A. Knopf(”يف عون االبن���ة
حني تنجب امراأة تنعم م���ع زوجها باالمتياز 
الن�ض���بي ال���ذي يوف���ره لهم���ا ل���ون ب�ض���رتهما 
الفاحت، طفلة �ض���ديدة ال�ض���واد: »مل ي�ضتغرق 
االأمر اأكر من �ض���اعة بعدما �ضحبوها من بني 

�ضاقّي، حتى اأيقنت اأن ثمة �ضيئًا خاطئًا« تقول 
االأم �ض���ويتن�ض مبزيج من الرعب والق�ضاوة: 
»كانت �ض���وداء لدرج���ة اأنها اأرعبتن���ي. كانت 
ب�ض���واد منت�ضف الليل، ب�ضواد ال�ضودانيني«. 
يهج���ر االأب العائل���ة متهمًا زوجت���ه باخليانة 
وتك���رب ال�ض���غرية ل���وال اآن يعت�ض���رها العار 
وع���ذاب النق����ض، ت�ض���ّلي ك���ي ت�ض���فع اأمه���ا 
وجهها اأو ت�ض���ربها لت�ضعر بلم�ض���تها. تقول: 
»رح���ت ارتك���ب االأخطاء عم���دًا، لكنه���ا كانت 
متل���ك الو�ض���ائل ملعاقبتي م���ن دون اأن تلم�ض 

اجللد الذي تكرهه«.
ياأتي الف�ض���ل االفتتاحي للرواية هوليووديًا 
ُم�ضّطحًا: نلتقي بلوال اآن وقد اختارت لنف�ضها 
�ض���هرية  واأ�ض���بحت  »براي���د«  ا�ض���مًا جدي���دًا 
يف ع���امل م�ضتح�ض���رات التجمي���ل. تخربن���ا 
موري�ض���ون اأنها ترتدي اللون االأبي�ض املثري 
ال���ذي يجع���ل ب�ض���رتها تتاألق، وتقود �ض���يارة 
»جاغوار”وكان���ت على عالق���ة مبطربي راب 
وريا�ضيني حمرتفني. ح�ضنًا، علينا اأن ن�ضلك 
مم���رات ال�ض���رد املت�ض���ابكة لنج���د ن���ربة اأكر 
�ض���دقًا حني تتح���دث برايد ع���ن حبيبها بوكر 
»اأخربُت���ه كل �ض���يء: كل خ���وف، كل اأمل، كل 
م���ا حققته مهما كان �ض���غريًا. حني كنت اأتكلم 
مع���ه، تظه���ر اأ�ض���ياء كنت ق���د دفنته���ا وتبدو 
جدي���دة وكاأين اأراه���ا الأول م���رة«. تخلي����ض 
الرواي���ة م���ن اأي �ضخ�ض���ية رئي�ض���ية مهيمنة 
وتوزيع »احلياة”ولو ب�ضكل غري متكافئ على 
ال�ضخ�ض���يات، يك�ض���فان عن املالمح اخلا�ضة 
لبوكر املتذبذب بعد فجيعة مقتل اأخيه االأكرب 
عل���ى يد متحر����ض باالأطف���ال. غري ق���ادٍر على 
الت�ض���الح مع عائلته التي حتاول اأن تتجاوز 
احلادث���ة، يهج���ر بوك���ر والدي���ه واأ�ض���قاءه، 
و�ضيهجر برايد اأي�ضًا حُمِطمًا اإميانها ب�ضطوة 
جمالها وقوة اإرادتها، لتعود »الفتاة ال�ضوداء 
اأمها  ال�ض���غرية اخلائفة”يحا�ض���رها تقري���ع 
تت�ض���اقى«،  وال  منخف�ض���ًا  راأ�ض���ها  »لتبق���ي 

و»لتعرف اأن لونها و�ضمٌة �ضتحملها دومًا«.
التناغ���م بني اخللفي���ة االجتماعية للعا�ض���َقني 
حتمل بع�ض���ًا م���ن البني���ة املو�ض���يقية لرواية 
»ج���از«. تتجل���ى املو�ض���يقى كاأغني���ة عن حب 
ن�ض���تطيع ا�ض���تعادته وج���رح ن���ازف يرف����ض 
االلتئ���ام، لكن���ه يتحدانا حتى ن�ض���ع �ض���ورة 
لعامل اأف�ض���ل. نحن اأمام �ضخ�ض���يات تنتف�ض 
م���ن ذكرى اأو ندم وتتوىل �ض���رد حيواتها من 
دون مقدمات مبونولوغ فريد يلغي ال�ض���ياق 
الزمني. هذا الت�ض���تيت للحكايات ال�ض���غرية 
ياأتي متماهي���ًا اإىل حد كبري مع ذاكرة ال تزال 
اآثارها متف�ض���ية كاملر�ض، لكن مل�ض���ات ال�ضرد 
ق�ض����ض نحكيه���ا  اإىل  ال�ض���وريالية حتّوله���ا 
الأنف�ض���نا ك���ي ننام. تب���داأ برايد بفقدان �ض���عر 
ج�ض���دها، ويختف���ي نهداها وت�ض���بح اأ�ض���غر 
االأرن���ب  حف���رة  يف  �ض���قطت  كاأنه���ا  فاأ�ض���غر 
االأبي����ض. تت�ض���ارع وت���رية الزم���ن وتطّوقنا 
األغ���از االأخوي���ن غ���رمي ح���ني مت�ض���ي براي���د 
طفل���ة ذاهل���ة يف الغاب���ة لتلتق���ي حبيبها عرب 
طريق »يبدو مر�ض���ومًا بري�ض���ة طفل �ض���غري، 
حيث البي���وت الزرقاء الفاحتة، البي�ض���اء اأو 
ال�ضفراء، باأبوابها اخل�ضراء بلون ال�ضنوبر 
اأو احلمراء بلون ال�ض���مندر، تتناثر ب�ض���عادة 

على املرج الوا�ضع«.
عن احلوار املتمدن

  يف اإ�ض���ارة اىل روايتها”رحمة”التي �ض���درت ع���ام 2008، قال 
ج���ون اأبداي���ك اأن  عملها ذلك، اإ�ض���افة اىل امل�ض���روع الروائي لها 
اأهميته���ا. وكان���ت تل���ك الرواية  تتناول مو�ض���وع الرق و�ض���وء 
ال�ض���معة والعبودي���ة بالن�ض���بة للمواطن���ني االمريكي���ني  الذي���ن 

هاجروا اىل اأمرييكا من اأفريقيا.
كم���ا ق���ال اأبدايك، اأن الك�ض���ف ع���ن جوان���ب املعان���اة يف العي�ض 

وال�ضلوك املعيب طموح اأدبي اأمر حمدد.
    اإن اأف�ض���ل رواي���ات ت���وين موري�ض���ون ومنه���ا عل���ى �ض���بيل 
املثال”املحبوب”– 1987 و اأغنية �ض���ليمان – 1977 ت�ضهد انها 
قدمت اأكر مما ك�ضف فقد غنت، �ضجبت. لقد م�ضى 42 �ضنة على 
طب���ع العني االأكر زرقة – 1970، روايتها الناجتة  واالوىل عن 
كراهية الذات و�ض���فاح القربى املنت�ضر يف جمتمع ال�ضول. وبعد 
ن�ضف قرن تقريبًا. اأ�ضبح مو�ضوع الهجوم واإدانة الق�ضوة اأمرا 
عادي���ًا وم���ع ذلك اليعني ذل���ك ابتعاد الروائيني عن املو�ض���وعات 
التاريخي���ة اجلارح���ة واملوؤذي���ة، ب���اأن مهمتهم تعن���ي البحث عن 
جانب من اخلري يف ال�ضعر ولي�ض االعالن بب�ضاطة عن وجوده.

    اإن تاأثري العن�ضرية واجلن�ض هما يف املو�ضوعات املف�ضلة لدى 
توين موري�ض���ون: مو�ضوعان كبريان تتطرق اليهما با�ضتمرار. 
ولكن رواياتها عنهما بداأت ت�ضبح اأ�ضغر يف كل �ضئ. ويبدو كما 
لوانها فقدت االهتمام بق�ض�ض���ها. وم���ع االيام فان االحداث التي 
تتناولها موري�ض���ون تغدو تاريخية، وتقرتب روايتها يف الوقت 
نف�ض���ه اىل خراف���ات. فق���د �ض���ارت رواية،”رحم���ة”اىل التاريخ 
باأق�ض���ى قدر ممكن عائدة اىل القرن ال�ض���اد�ض ع�ضر لتحكي روؤيا 
جدي���دة عن اكت�ض���اف اأمرييكا. ام���ا رواية،”املحبوب”فقد جرت 
اأع���وام العبودي���ة.  اأوهاي���و وكنتاك���ي يف خ���الل  اأحداثه���ا يف 
ومعظ���م اعم���ال ت���وين مواي�ض���ون تتن���اول مراح���ل متعددةمن 
الق���رن الع�ض���رين لتحك���ي ع���ن تاأث���ريات العبودي���ة والفق���ر، يف 
جمتمع���ات ال�ض���ود غالبًا. فف���ي الواية، �ض���وال – 1973، تتحدث 
ع���ن اإمراأت���ني يحتفظان ب�ض���ر فظي���ع،يف ح���ني اأن رواية”اأغنية 
�ضليمان”هي عن حاجة النا�ض للتحليق. اأما رواية جاز – 1992 
فه���ي تق����ض حكاية حي ه���ارمل يف خالل العقد الث���اين من القرن 

الع�ضرين.
    ورواية”املحبوب”، تبقى اأف�ض���ل اأعمالها، مع اأن اال�ضارة اىل 

ال�ض���به الكبري لها برواية غيل جونز، ك���ورد يغدورا”، نادرة. اإذ 
اأن موري�ضون �ضاركت يف اعادة حترير الرواية تلك، عندما كانت 

تعمل يف دار راندوم للن�ضر يف ال�ضبعينيات.
    وتلت،”املحب���وب”، روايات اخرى: اجلنة – 1997،”حب”- 
موري�ض���ون  ف���ان  يب���دو  وكم���ا  و”رحمة”ثم”البي���ت”.   2003
والن�ض���ح  والتوجي���ه  اال�ض���تعارة  نح���و  خط���رًا  مي���الأ  متتل���ك 
االخالقي االي�ض���وبي. فه���ي فريويتها االخرية عندم���ا تعود اىل 
اع���وام اخلم�ض���ينات، تتذكر ماأ�ض���ي احلرب الك���وري والتجارب 
العن�ض���رية التي اأجريت على ال�ضود االمرييكيني  وكان بامكانها 
اجلمع بني تلك التجارب وال�ض���ود، يجعله���ا جترى على اجلفود 
ال�ضود، ليبدو املو�ضوع طيعيًا، ولكن تلك التجارب جترى �ضيدة 
�ضوداء، �ضقيقها يحارب يف كوريا، وت�ضبح هي �ضحية التجارب 

البيولوجية.
وبطله���ا يف،”البيت”، ه���و فرانك موين، االفريق���ي االمرييكي، 
عان���ى من جتربته يف احلرب الكوري���ة، وعندما عاد اىل اأمرييكا 
ملدة عام، يح�ض باالنفعال ال�ض���ديد وعدم اإن�ض���جامه مع حميطه، 
بحيث انه اليذهب اىل بيته يف جورجيا، ماتزال تعي�ض �ض���قيقته 

ال�ضغرى.
    ويتذك���ر فران���ك ان���ه ذه���ب اىل امل�ضت�ض���فى – دون ان يع���رف 
ال�ض���بب. يتلقى ر�ض���الة من اإمراأه تقول فيه���ا اأن عليه العودة اىل 
البيت النقاذ �ض���قيقته من خطر حمدق به���ا. ويهرع فرانك حافيا، 
مغادرًا املم�ضت�ض���فى )يف الربد ال�ض���ديد(، ويحاول االجتاه نحو 
جورجيا معتمدًا على النا�ض الذين يح�ض���نون اليه، وعرب الرحلة 

يتذكر ايام احلرب وذكرياته عنها.
     اإنت���وين موري�ض���ون ق���د كتبت رواية هي االأف�ض���ل يف العقود 
االخ���رية من الزم���ن. رواي���ة تبدو ق�ض���ريه – 200 �ض���فحة مع 
حا�ضيةعري�ض���ة. وتنتهي الرواية ب�ضرعة، مع و�ضول فرانك اىل 
جورجيا وااللتقاء ب�ض���قيقته، يف حني اأن القارئ يتوقع �ضعودًا 
يف االح���داث ب���داًل من توقفها عند تلك النقط���ة. اإذ ياأخذها فرانك 
بب�ض���اطة من منزل الطبي���ب، ويتوجها نح���و منزلهما يف املدينة 

التي يكرهانها.
عن االوبزرفر

                        "البيت".. أفضل 
أعمال توني موريسون  

تونــي موريســون... رحلــة "أورفيوس 
األسود" في أرجاء الذاكرة

 "ماذا جنيُت حتى أصبح أستتود وحزينًا؟" غّنى لويس آرمستترونغ بعدما وصلت إىل مسامعه "نكتة" 

القديس بطرس الذي رأى ثالثة رجال يصلون اىل بوابة الجنة. واحد منهم كان أبيض، وآخر»موالتو« 

واألخري زنجي. ستتأل القّديس األبيض: ما هو أكرث يشء تريده؟ فقال: املال. وسأل املوالتو: وأنت؟ 

قال: الشهرة. وحني التفت إىل األسود وقبل أن يهّم بالسؤال، بادره بابتسامة عريضة: أنا فقط أحمل 

حقائب السادة.
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ندى حطيط

»بوليت���زر  بجائ���زة   1988 ع���ام  ف���ازت 
الت���ي  )حمبوب���ة(  روايته���ا  لالآداب”عل���ى 
اقتب�ض���ت يف فيلم �ض���ينمائي من بطولة اأوبرا 
وينف���ري لتح�ض���ل بعدها عل���ى اأرفع اجلوائز 
االأدبي���ة اإطالق���ا - جائزة نوبل ل���الآداب - قبل 
اأن يكرمها الرئي�ض اأوباما يف 2012 مبيدالية 

»احلرية”الرئا�ضية الرفيعة.
»يف كل املراح���ل، قدم���ت موري�ض���ون اآراءه���ا 
ب�ض���جاعة، وو�ض���عت نطاق احلوار يف معنى 
اأنث���ى  اأ�ض���ود،  اأمريكًي���ا  تك���ون  اأن  الهوي���ة: 
واإن�ض���اًنا ومواطًن���ا عاملًي���ا«، على حد و�ض���ف 

املتحدثة با�ضم اجلائزة.
وال �ضك اأن فوزها باجلائزة االأمريكية االأدبية 
االأرف���ع عل���ى جمم���ل اأعمالها ه���و مبثابة حتد 
مبا�ضر حل�ض���ار غري معلن لكتبها يف املكتبات 
االأمريكية، حيث رواياتها مثار جدل دائم عرب 
ال�ض���نوات نظًرا لنربتها العالي���ة يف مواجهة 

العن�ضرية.

يقول عنها الذين خربوها عن قرب باأنها قليلة 
االحتم���ال عندم���ا يتعل���ق االأمر بال�ض���حافيني 
والنق���اد، ح�ض���ورها ال�ضخ�ض���ي يت�ض���ابه مع 
اأ�ض���لوبها يف الكتاب���ة من حيث الق���وة والثقة 
املطلقة، وذلك التدفق االأقرب اإىل ال�ض���عر اأكر 

منه اإىل النر.
مل تبخ���ل موري�ض���ون باإعط���اء الفر�ض وفتح 
االأبواب اأمام االأقالم ال�ضبابية اجلديدة عندما 
اأ�ض�ض���ت دار الن�ض���ر اخلا����ض به���ا، اإذ دفع���ت 
به���ا لل�ض���عود يف �ض���ماء احلكاي���ة االأمريكية 

املعا�ضرة.
ن�ض���اأتها كانت يف اأوهايو كواح���دة من اأربعة 
اأبن���اء الأ�ض���رة اأمريكي���ة تقليدي���ة م���ن الطبقة 
العاملة ال�ض���وداء - والدها موظف يف م�ضنع 
اأن  ف���والذ ووالدته���ا مدّب���رة من���زل. ويب���دو 
كتاباتها لفتت انتباه مدر�ضيها منذ وقت مبكر 
فكان���ت غري مهادنة ال تعتذر عن لون ب�ض���رتها 
القامت، كما اعتربت دائما اأن ن�ضو�ضها ال تقراأ 
بو�ض���فها اأعمااًل اأدبية بل بو�ض���فها �ض���هادات 

اجتماعية - �ضيا�ض���ية لعرقها وجن�ض���ها، االأمر 
ال���ذي �ض���كل له���ا قلق���ا دائم���ا، على اعتب���ار اأن 
رواياته���ا كث���رًيا م���ا تق���راأ يف اإط���ار توقعات 

م�ضبقة لنوعية واإطار ال�ضرد.
هي كانت بالتاأكيد ابنة مرحلة نهو�ض االأفرو 
- اأمريكي���ني - كم���ا اأ�ض���بح ال�ض���ود يعرف���ون 
يف الوالي���ات املتح���دة - وتل���ك املرحل���ة التي 
يلخ�ضها �ض���عار )االأ�ضود جميل( لكنها �ضعرت 
ب���اأن ذل���ك النهو����ض ه���و ا�ض���تجابة حلظي���ة 
يف  ج���ذري  حت���ول  دون  مرحلي���ة  ل�ض���غوط 
حقيقة نظرة االأمريكي االأ�ض���ود لنف�ض���ه، حتى 
قبل التح���دث عن نظرة االآخر له. مل تكن تريد 
اأن تع���ّرف نف�ض���ها من خالل نظ���رة االآخر لها، 
وكاأن���ه ا�ضت�ض���راق اإدوارد �ض���عيد م���ن و�ض���ط 

نيويورك.
روايته���ا االأوىل كان���ت بطلته���ا طفلة �ض���وداء 
�ضحية الثقافة االأمريكية التي جعلتها تتقوقع 
داخ���ل حلمه���ا يف اجلم���ال لينح�ض���ر جل هذا 

احللم يف حدود العيون الزرقاء.
ال تدع���ي موري�ض���ون اأنه���ا عا�ض���ت يف نط���اق 
الهوية ال�ضوداء املح�ضة، بل اكت�ضفت توحدها 
مع ذوي ب�ضرات واأبناء اإثنيات خمتلفة: �ضود 
وبي�ض وبولنديون ومك�ض���يكيون واإ�ض���بان، 
م���ن داخ���ل الطبقة الفق���رية، اإذ تعاي�ض���وا مًعا 
يف االأحي���اء ذاته���ا، بائ�ض���ون ومواطنون من 
الدرجة الثانية لكنه���م عموما مفعمون باالأمل 
وح���ب احلي���اة. عا�ض���ت م���ع اأ�ض���رتها لف���رتة 
على امل�ض���اعدات اخلريية الت���ي مل متنعها من 
الغ�ض���ب والكتاب���ة ملكت���ب الرئي����ض روزفلت 

ت�ضكوه من تلوث امل�ضاعدات باحل�ضرات.
كتب���ت موري�ض���ون اأوىل رواياته���ا وه���ي اأم 
عزب���اء لولدين تعم���ل يف وظيفة ج���د متطلبة 
دفعته���ا الخرتاع زمنه���ا اخلا�ض به���ا للكتابة 
الت���ي كانت تقتن�ض���ه يف ال�ض���باح الباكر، كل 
تل���ك الق���وة واالإ�ض���رار والعزمي���ة كان���ت ق���د 
ورثته���ا م���ن جدتها ال�ض���يدة الفق���رية املعدمة 

الت���ي هاجرت من اجلن���وب مع �ض���بعة اأطفال 
تغلبت بهم ومعهم على ظلم احلياة.

حتدث���ت دوم���ا ع���ن معن���ى ال�ض���داقة كعالق���ة 
بني الن�ض���اء باعتباره���ا قيمة اإن�ض���انية رفيعة 
يف  التخلي���د  م�ض���اف  اإىل  ترق���ى  امل�ض���توى 
االأعم���ال االأدبي���ة ب���دال م���ن ق�ض����ض الغ���رام 
التقليدي���ة، وه���ذه القيم ال �ض���ك اأنها ت�ض���كلت 
عندها بعد م�ض���اندة �ض���بكة من �ض���ديقاتها لها 

يف رعاية اأوالدها.
احل���ب ا�ض���تحوذ عل���ى م�ض���احة م���ن حياته���ا 
رغم طالقها بعد زواج ا�ض���تمر �ض���ت �ض���نوات 
فق���ط، وح���ده احل���ب كان يحول بينه���ا وبني 
الكتاب���ة التي تتوقف عنه���ا عندما تقع فيه، اأو 
عندما يع�ض���قها اأحدهم، يف احلب فقط تخلت 
ع���ن الندي���ة وال�ض���راع يف عالقتها م���ع االآخر 
وقبل���ت باأن تك���ون جم���رد مو�ض���وع. جائزة 
���ا  نوبل جلبت لها ال�ض���هرة بالطبع واملال اأي�ضً
لكنه���ا اعتربت دوًما يف مقابالتها ال�ض���حافية 
اأن تعاطيه���ا م���ع االآخري���ن - با�ض���تثناء دائرة 
�ض���غرية م���ن االأ�ض���دقاء - يت�ض���م بكث���ري م���ن 

التكلف والتجمل.
م���ن  كث���ري  بغ���زارة  موري�ض���ون  تكت���ب  مل 
الروائيني االأمريكيني املعا�ض���رين. هي تاأخذ 
االأمور بجدية �ض���ديدة حتى اأنها ق�ض���ت ثالث 
�ض���نوات تفك���ر بروايته���ا )حمبوب���ة( قبل اأن 
تكتب كلم���ة واحدة منها. لقد رّوعتها الق�ض���ة 
احلقيقية التي كتبت روايتها على اأ�ضا�ض���ها - 
ال�ضيدة ال�ض���وداء مارغريت جارنر التي قتلت 
ابنته���ا ك���ي ال تعيدها اإىل العبودي���ة. كان ذلك 
عماًل اإن�ضانًيا خارًقا يجب ا�ضتيعابه وتقم�ضه 
لتحويل���ه اإىل عمل روائ���ي. )حمبوبة( جلبت 
له���ا اجلائ���زة املرموق���ة البولي���رتز، ويعده���ا 

البع�ض اأف�ضل اأعمالها على االإطالق.
للوالي���ات  رئي�ًض���ا  اأوبام���ا  ب���اراك  انتخ���اب 
املتحدة كان نقطة حتول باإح�ضا�ض���ها بهويتها 
الوطني���ة، اإذ �ض���عرت عنده���ا الأول م���رة باأنها 
اأمريكية واأن رموز احلكم االأمريكي واملارينز 
واالإعالم �ض���ارت تعني لها �ض���يئا رغم قدومه 
متاأخ���را ل�ض���بعني عاًم���ا على االأق���ل. ومع ذلك 
فاإن موري�ض���ون لي�ضت مقتنعة بحدوث تغيري 
ج���ذري يف العقلية االأمريكي���ة بعد، وكثرًيا ما 
تتحدث مبرارة عن ق�ضوة رجال ال�ضرطة �ضد 

اليافعني ال�ضود بالذات.
كتابها االأخري رواية ا�ضمها )هوم - اأي البيت( 
يع���ود اإىل اأج���واء اأمريكي���ة يف اخلم�ض���ينات 
ويحكي ق�ض���ة جن���دي اأمريك���ي اأ�ض���ود عا�ض 
جتارب احلرب الكورية القا�ضية، وظل يعاين 
من م�ضاعب الهوية والتجربة مًعا. وقد اأهدت 
الكت���اب البنها ال���ذي مات منذ �ض���نوات قليلة، 
والذي ي�ض���عرها موت���ه بعجزها ع���ن التعبري 
ومواجه���ة الكلم���ات. حاول���ت كث���ريا اأن تقراأ 
الأنا����ض كتبوا اأعمااًل ع���ن اأوالد فقدوهم لكنها 
وجدته���م غالًبا ي�ض���كنون اأحزانهم كاأبطال لها 
على ح�ضاب الغالني الذين فارقوهم في�ضبحوا 

هم احلدث والفقد والنحيب.
موري�ض���ون ال ت���زال تعي�ض خما����ض جتربتها 
االأليم���ة الهث���ة خل���ف حماولة غو�ض���ها داخل 
اأغ���وار نف�ض���ها لتكتب ن�ض���ا ي�ض���ابه حزنها ال 
التي ت�ض���جن يف تفا�ض���يله منف�ضلة متاما عن 

االآخرين.
عن ال�سرق االو�سط

الي���وم حتتف���ل الكاتبة تون���ى موري�ض���ون بي���وم مولدها 
ف���ى عام 1931، وا�ض���مها االأ�ض���لى هو »كلوي���ه اأنطونى«، 
وعرفت بكتاباتها التى تغو�ض فى االأعماق لتحقيق الذات 
لكل االأمريكيني من اأ�ض���ل اإفريقى، بالع���ودة اإىل اجلذور. 
اإنه���ا كاتب���ة اأدبية من الط���راز االأول، ت���درك معنى احلرية 

ومعنى الهم االإن�ضانى.
تق���ول موري�ض���ون: »اإننى م���ن مواليد كليفالن���د، جذورى 
تع���ود اإىل اجلنوب، هرب اأهلى من اال�ض���رتقاق فى القرن 
املا�ض���ى. كان ال�ض���راع ب���ني التكي���ف مع الواق���ع االأبي�ض 

واحلفاظ على الهوية ال�ضوداء هاج�ضى دائما«.
كان والده���ا بع���د هجرتهم يعتقد با�ض���تحالة التعاي�ض بني 
البي�ض وال�ض���ود فى ان�ض���جام ووئ���ام، وكان هذا االعتقاد 
بطبيعة احلال وليد اأجيال كثرية من معاي�ض���ة بني البي�ض 
وال�ض���ود. و رغم اأن عائلة موري�ض���ون من الطبقة العاملة، 
لكنه���ا عائلة مثقفة؛ فقد كان جدها عازفا مو�ض���يقيا، واأمها 

كانت مغنية فى كني�ضة احلى. اأما اأبوها فكان حدادا.
اأظه���رت الطفل���ة تونى مي���وال اأدبية منذ نعوم���ة اأظفارها، 
وقد اطلعت على كال�ضيكيات االأدب الفرن�ضى واالإجنليزى 
والرو�ض���ى، وتابعت درا�ضتها فى االإن�ضانيات واالآداب فى 
جامعتى »هاورد”و»كورنيل«، وتخ�ض�ض���ت بالقانون، ثم 
در�ض���ت االآداب عام 1953، وتابعت حت�ض���يلها الدرا�ض���ى 

لتحوز �ضهادة بعلم النف�ض عام 1955.
وعمل���ت ف���ى جامعات ع���دة مث���ل »اجلامع���ة اجلنوبية فى 
تك�ض���ا�ض”و»هاورد”و»ييل«، كم���ا عمل���ت ناق���دة واألق���ت 
حما�ضرات فى االأدب االإفريقى االأمريكى. وفى عام 1964 

عملت حمررة اأدبية فى موؤ�ض�ضة راندوم للن�ضر.
لقد تاأثرت تونى بوالدتها كثريا التى وقفت �ضد العن�ضرية. 
وتقول تونى: »كانت اأمى تع�ض���ق ارتياد امل�ضارح بعد ظهر 
اأي���ام ال�ض���بت واجللو�ض ف���ى االأماكن املخ�ض�ض���ة للبي�ض 

فق���ط. وعندما ُعلق���ت الفتات عل���ى اجلدران تهدد ال�ض���ود 
الذين يجل�ض���ون فى اأماكن البي�ض بالط���رد، كان من داأبها 
اأن مت���زق هذه الالفتات وتنرها ف���ى جميع اأنحاء املكان، 

وكانت تكاتب الرئي�ض روزفلت ب�ضان اأو�ضاع ال�ضود«.
و�ض���رعت موري�ض���ون تكتب منذ �ض���نوات درا�ضتها االأوىل 
ف���ى اجلامع���ة؛ عندم���ا كان ال�ض���ود يقاتلون م���ن اأجل نيل 
حقوقه���م املدني���ة، فع���ربت عن اأو�ض���اع ال�ض���ود بكثري من 

الواقعية والعمق والتعاطف.

من���ذ اأن ن�ض���رت كتابها االأول بعنوان »العني االأ�ض���د زرقة« 
1970، وهى حتاول حماوالت دائبة اإ�ضاءة مراحل مهملة 
م���ن التاريخ االأمريكى، ا�ض���تعبدت فيها اأمري���كا االآخرين، 
لُتظهر �ضخ�ض���يات الرواية التى حلق بها ال�ض���رر والقمع 
واال�ض���طهاد، تتطل���ع اإىل امل���وت اأو اإىل الن�ض���يان اأو اإىل 
اإلغ���اء املا�ض���ى، وهى موقنة باأن املوت رمبا يكون اأف�ض���ل 

من امل�ضتقبل.
اأثارت روايتها االأوىل اهتمام النقاد واجلماهري العري�ضة 

م���ن الق���راء وحمب���ى االأدب؛ مل���ا فيه���ا م���ن ح����ض ملحمى 
وا�ضح، وت�ضوير �ضاعرى لدقائق حياة املجتمع االأمريكى 

االأ�ضود.
م���ن اأف�ض���ل رواي���ات تون���ى موري�ض���ون »حمبوبة”الت���ى 
ف���ازت بجائزة بوليتزر اأكرب اجلوائز االأدبية فى الواليات 
املتحدة عام 1988. وهى رواية مكثفة وغنية فى اأ�ضلوبها 
واأفكاره���ا؛ فاحلدث الواحد ُينظر اإليه م���ن زوايا خمتلفة 

�ضخ�ضية ووطنية وتاريخية واإن�ضانية.
و تقول موري�ضون فيها: »لقد اأخذ البي�ض كل ما معى وكل 
ما اأحلم به، وحطموا قلبى. لي�ض فى العامل حظ �ضيئ، لكن 

هناك �ضعبا اأبي�ض فقط«.
واأخ���ذت موري�ض���ون روايته���ا م���ن تقرير ع���رت عليه فى 
»الكتاب االأ�ض���ود”وهو جمموعة من ق�ضا�ض���ات ال�ضحف 
واالإعالن���ات ال�ض���حفية الت���ى تر�ض���د تاري���خ االأمريكيني 
االأفارق���ة من بداية التج���ارة بالرقي���ق اإىل حركة احلقوق 
املدني���ة. وكان التقري���ر ال���ذى هزها من االأعم���اق بعنوان 
»زي���ارة اإىل االأم ال�ض���وداء التى قتلت ابنته���ا الوليدة لئال 
تعي����ض فى ع���امل يهيم���ن عليه البي����ض«، و�ض���هدت اجلدة 

عملية القتل.
ويتح���دث التقري���ر ع���ن الفق���ر والبوؤ����ض فى حي���اة هاتني 
املراأت���ني ويق���ول: »هاتان العبدت���ان عا�ض���تا حياتهما كلها 
عل���ى بع���د �ض���تة ع�ض���ر كيلوم���رتا من مدين���ة �ضن�ض���ناتى. 
يقول���ون لنا اإن جتار الرقيق فى ه���ذه املنطقة رحماء جدا 
بالعبي���د، واإذا كان���وا كذلك فكي���ف لنا اأن نتخي���ل ما يفعله 

التجار الرحماء؟!«.

رواية »حمبوبة«
ب���كل ب�ض���اعته  ال���رق  ف���ى ت�ض���وير  جنح���ت موري�ض���ون 
وق�ض���وته، ب���اأن �ض���محت لل�ضخ�ض���يات والتف�ض���يالت باأن 

تعرّب عن نف�ضها دون تدخل من الكاتبة.
بطل���ة روايته���ا هى »�ض���يث«، تفر م���ن مالكه���ا االأبي�ض فى 
والية كنتاكى، وتقيم مع حماتها فى �ض���واحى �ضن�ضناتى. 
والظروف التى تفر فيها �ض���يث جتعل منها بطلة حقيقية؛ 
فهى حبلى بابنها الرابع، ويتخلى عنها زوجها فى اللحظة 
االأخ���رية، وم���ع ذل���ك تر�ض���ل اأوالده���ا الثالث���ة ف���ى عرب���ة 
متوجه���ة اإىل اأوهايو، ث���م تلحق بهم ع���ام 1855، بعد اأن 

تلد ابنتها »دينفر«.
وعندما ين�ض���م اإليها بول دى )اأح���د معارفها(، بعد ثمانية 
ع�ضر عاما، يعرف ظروف حياتها: لقد فر ولداها الكبريان. 
اأم���ا ابنته���ا ال�ض���غرى فتب���دو عليها اإم���ارات االن�ض���حاب 
والع���دوان، وابنته���ا االأخرى ماتت منذ وق���ت طويل، لكن 
روحها وذكرياتها ت�ض���كن البيت؛ فال �ض���ك اأن �ض���يئا رهيبا 

حدث فى البيت.
وكث���ري م���ن الرواي���ة مكر����ض للك�ض���ف ع���ن ه���ذا اللغ���ز. 
و»�ض���يث”غري متعاونة فى عملية الك�ض���ف؛ فه���ى تريد اأن 
تن�ض���ى املا�ض���ى، وهى تعتقد اأن مهمتها فى امل�ض���تقبل هى 

ن�ضيان املا�ضى، لكنها ال تفلح فى هذه املهمة.
وفى ي���وم من االأيام، فوج���ئ بزائرة ا�ض���مها »حمبوبة”-

وهو اال�ض���م الذى اأطلقته على ابنتها- فنكت�ض���ف اأن هناك 
م���ربرات فل�ض���فية واإن�ض���انية للقتل. لق���د كان اأمام �ض���يث 
خي���اران: اإما اأن تقتل ابنتها اأو اأن تقبل باأن تعي�ض الطفلة 

فى ظل العبودية.
وت���ربز الرواية املفارق���ات الكبرية فى حياة اأ�ضخا�ض���ها؛ 
فاحلي���اة الطيب���ة عندهم هى احلي���اة التى يعي�ض���ونها فى 
الظالم؛ الأن النهار ب�ضم�ضه ودفئه يذكرهم بالعمل امل�ضنى 
حت���ت اإ�ض���راف البي����ض، كم���ا تع���رب ع���ن معاناته���م؛ فهم 
يبت�ضمون عندما ي�ض���عرون باحلزن، ويتوقون اإىل املوت 
)فالبطل���ة التى قتلت ابنتها تقول: »لو مل اأقتلها فاإنها كانت 

�ضتموت، وهذا ما ال اأحتمله بتاتا«.
اإن اهتم���ام تونى مبثل هذه االأزمات املعا�ض���رة، هو الذى 
جع���ل رواياته���ا -باالإ�ض���افة اإىل اأنها فن رفي���ع- تعرب عن 
تاري���خ اجتماع���ى ونف�ض���ى واقت�ض���ادى مل�ض���كلة ال�ض���ود 

واأمثالهم من امل�ضطهدين فى العامل.
ومن رواياتها االأخرى »ن�ضيد �ضليمان«، و»�ضوال«، و»طفل 
القط���ران«، و»احلبيب«، و»مو�ض���يقى اجل���از«، و»اجلنة«، 
و»احلب«. واأح���دث روايتها »رحمة«. ُترجمت اأعمالها اإىل 

خمتلف لغات العامل ومنها العربية.
وم���ن مقوالته���ا: »ق���درة الُكتاب عل���ى اأن يتخيل���وا ما هو 
خ���ارج ال���ذات ليحولوا كل ما هو غري���ب اإىل اأمر ماألوف؛ 
ه���و اختبار قوته���م«، و»لو هناك كتاب تت���وق اإىل قراءته، 

لكنه مل ُيكتب بعد، فيجب عليك كتابته«.

عن �سحيفة االهرام القاهرية

تونى موريسون.. الكاتبة التى 
حاربت العنصرية بقوة األدب

»أنا ال أكتب انتقاما من 

العنرصية، بل لتغيري 

اللغة إىل لغة ال تنتقص 

الناس، ال أحمل سيفا، 

وال أبتغى رد املظامل. 

أريد ملء الفراغ بصوت 

النساء السوداوات«.. تلك 

الكلامت الثاقبة هى للروائية 

األمريكية إفريقية األصل 

»توىن موريسون”التى فازت 

بجائزة نوبل ىف األدب عام 

1993 عن ُمجمل أعاملها، 

وجائزة بوليتزر عن روايتها 

»محبوبة«.

  شيماء فؤاد

تونــي موريســون.. الغوص في 
أعماق تجربة األميركي األسود

مزيد من التكريم لتوين 

موريسون، أيقونة الرواية 

األمريكية السوداء الجميلة، 

التي حازت عىل جائزة نوبل 

لآلداب )1993( وهذه املّرة من 

قبل جمعية القلم األمريكية، 

التي أعلنت يوم الثالثاء 

املايض عن منح جائزتها 

للرواية األمريكية املسامة 

باسم نوبيل آخر )شاوؤل 

بيللو( عن مجمل أعاملها 

املتميزة يف فضاء الرواية 

األمريكية.

»أعاملها معّبة، عميقة، 

جسورة تغوص يف أعامق 

تجربة األمرييك األسود ويف 

حياته ووعيه، نسجت من 

خالل ذلك كله تجربة جاملية 

أمريكية جد متفردة«، هكذا 

وصفتها املتحدثة باسم 

الجائزة التي تبلغ قيمتها 

املالية 25 ألف دوالر أمرييك 

والتي تتمتع باحرام واسع 

لرصانتها وجديتها.

موريسون البالغة من العمر 

85 عاًما معروفة عاملًيا 

بنصوصها امللحمية ذات 

النفس التاريخي والرسد 

املتامسك الذي متحور أكرثها 

حول مسائل العرق، العائلة، 

الهوية، وغالًبا من وجهة نظر 

امرأة أمريكية سوداء.

أول رواياتها صدرت يف عام 

1971، وهي »العني األشد 

زرقة« )ترجمها للعربية الكاتب 

والشاعر فاضل السلطاين 

وصدرت يف دمشق(، كانت 

حينها يف التاسعة والثالثني 

من عمرها، تعمل محررة يف 

دار »راندوم هاوس«.
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 Toni Morrison موريستتون  تتتوين 

أنتتتوين  كلتتوي  األصتتيل  )استتمها 

 Chloe Anthony ووفتتوورد 

Wofford( : كاتبتتة أمريكيتتة ذائعتتة 

الصيت ومعروفة بكتابتها عن تجربة 

األفتتراد الستتود )املتترأة الستتوداء 

األستتود،  املجتمع  وستتط  بخاصة( 

وقد نالت شتتهرة عريضة و حصلت 

عتتىل جائزة نوبل لتتالدب عام 1993 

كام قّلدها الرئيتتس األمرييك باراك 

أوباما مؤخرًا وسام الحرية األمرييك 

وهو أعتتىل تقدير ميكتتن أن يحصل 

عليتته فرد متتن األمريكيتتني من غري 

العستتكريني، وتعّد من بني أعاظم 

الروائيني األمريكيني األحياء.

ولدت )توين موريسون( يف 18 شباط 

1931 يف مدينتتة لوريتتن مبقاطعتتة 

اوهايو االمريكية ونشأت يف منطقة 

الغرب األوسط األمرييك وسط عائلة 

تكّن حّبًا ال حدود له لثقافة السود، و 

قد شّكلت القصص املروية شفاهيًا 

الفلكلورية  والحكايتتات  األغاين  مع 

منتته  نهلتتت  التتذي  التترّث  املعتتني 

موريسون معظم خبتها الطفولية. 

حصلتتت )موريستتون( عىل شتتهادة 

البكالوريتتوس يف االدب من جامعة 

هوارد عام 1953 ثم أعقبتها بشهادة 

املاجستتتري من جامعة كورنيل عام 

1955 ومارست التعليم الجامعي يف 

عدة جامعات أمريكية حتى انتهى بها 

املطاف أستاذة يف جامعة برينستون 

االمريكية املرموقتتة منذ عام 1989 

وحتى يومنا هتتذا كام عملت محررة 

للنرش يف فرات مختلفة من حياتها 

االمريكيتتة  النتترش  دور  بعتتض  يف 

والستتيام دار نرش )راندوم هاوس( 

املعروفة.

نرشت )موريستتون( روايتها األوىل 

)العتتني األكتترث زرقتتة( عتتام 1970 

وفيهتتا تحيك عن فتاة ستتوداء بالغة 

تقع ضحيتتة فكرة هوستتها مبعايري 

املجتمع  الجامل طبقًا ملواصفتتات 

األبيتتض اىل حد قضت فيتته حياتها 

وهي تتوق المتالك عيون زرقاء، ثم 

نتترشت روايتها الثانية )ستتوال( عام 

1973 والتتتي تناقتتش فيهتتا - من بني 

موضوعات كثرية - ثيمتتة ديناميكية 

الخاصتتة  التوّقعتتات  و  الصداقتتة 

بالتوافتتق مع املعايتتري املجتمعية، 

ثم ظهرت روايتها الثالثة )أنشتتودة 

ستتليامن( عتتام 1977 والتتتي تروى 

أحداثها عىل لستتان راو شاب يحيك 

رحلتتة بحثه عن هويتتته الذاتية وقد 

جعلت هذه الرواية من موريستتون 

أستتاًم ذائعًا بني األسامء الروائية يف 

املشهد الثقايف األمرييك، ثم توالت 

أعاملهتتا الروائيتتة : )محبوبة( 1987 

التتتي حصلت عىل جائتتزة البوليتزر 

للروايتتة، )جتتاز( 1992، )الفردوس( 

1998، )حتتب( 2003، )شتتفقة( 2008، 

)املنزل( 2012، كام نرشت موريسون 

 Slade باملشتتاركة متتع ابنها ستتليد

- الذي تتتويف بعمر 45 عامتتًا نتيجة 

اصابته برسطتتان البنكرياس - بعضًا 

متتن االعتتامل الروائيتتة املخصصة 

لألطفال.

الثيمة األساسية يف روايات موريسون 

لألفتتراد  الحثيتتث  الستتعي  هتتي 

الستتود إليجاد مالمح هويتهم عىل 

املستتتويني الذايت والثقايف وستتط 

مجتمع تشتتيع فيه مظاهر الالعدالة 

والالمساواة، ويعّد استخدام )توين 

موريستتون( للفانتازيتتا واألستتلوب 

الشتتعري ومزاوجة الواقع باألجواء 

األستتطورية أحتتدى املّيتتزات التي 

تختتتص بها موريستتون يف رواياتها 

وهتتي ذات املّيتتزات التتتي منحتتت 

رواياتها طاقًة رسدية عظيمة.

توني موريســون:أحرص 
أن يكون لي فضاء يحوي 

مناضد واسعة للكتابة

◄

ترجمة وتقديم لطفية الدليمي 

الحوار 
اأّن����ِك ت�س����رعني يف الكتاب����ة  * لطامل����ا �س����ّرحِت 
قب����ل ب����زوغ الفج����ر من كل ي����وم. ه����ل تعتقدين 
اأن الكتاب����ة يف ه����ذا الوقت بال����ذات تِعد بنتيجة 
مثمرة اأكرث من �سواها من االأوقات اأم اأن االأمر 

حمكوم مبح�ض اعتبارات عملية؟
• اعتدت الكتابة قبل الفجر منذ وقت مبّكر 
من ب���دء مهنت���ي الكتابية وقد ب���دا ذلك دومًا 
يل ك�ض���رورة حاكم���ة اذ كن���ت اأّم���ًا الأطف���ال 
�ض���غار عندم���ا ب���داأت اأكت���ب وكان م���ن املهم 
اأن اأ�ض���تغّل كّل وقت مت���اِح يل يف العمل قبل 
اأن تداهمن���ي �ض���رخة اأح���د ال�ض���غار وه���و 
ي�ض���يح”ماما”: هذا االأمر الذي كان يح�ضل 
عادة يف اخلام�ض���ة من فج���ر كل يوم، وحتى 
بع���د اأن ترك���ت العمل يف دار ن�ض���ر )راندوم 
هاو����ض( والزم���ت املن���زل لب�ض���ع �ض���نوات 
حافظت على ذات التقاليد التي اعتدت عليها 
من قبل واأذكر عندما كنت من�ض���غلة يف كتابة 
روايتي )حمبوبة( عام 1983 اأدركت حينها 
ك���م اأك���ون ح���ادة الذه���ن واك���ر ذكاًء وثق���ة 
بالنف����ض يف اأوق���ات ال�ض���باح املبّك���رة وق���د 
�ض���ارت عادة النهو�ض املبّك���ر والكتابة قبل 
ب���زوغ الفجر تقليدًا م�ض���تدميًا وخيارًا ثابتًا 
ل���دّي حت���ى بع���د اأن كرب اأطف���ايل. اأن���ا كاتبة 
نهاري���ة واأفق���د الكثري من ن�ض���اطي وتوّقدي 
الذهني وقدرتي االإ�ضتك�ضافية بعد اأن تغيب 

ال�ضم�ض. 
* اأخربينا �سيئًا عن عاداتك الكتابية اليومية؟

اأ�ض���عها  كتابي���ة مثالي���ة مل  ع���ادات  • ل���دّي 
يوم���ًا مو�ض���ع التنفيذ الكامل : فقد يح�ض���ل 
اأن اأمك���ث ت�ض���عة اأي���ام متوا�ض���لة الأكتب يف 
انقطاع���ات  اأو  اأخرتاق���ات  اأي���ة  ب���ال  املن���زل 
وال اأ�ض���تلم يف الع���ادة اأي���ة مكامل���ات هاتفية 
واأحر�ض اأن يكون يل ف�ض���اء يحوي منا�ضد 

وا�ضعة للكتابة 
وال �ض���يء غ���ري ه���ذا. اأع���رتف باأنن���ي قّلم���ا 
حافظ���ت على هذه الع���ادة بالكامل الأ�ض���باب 
كث���رية اأّولها اأنن���ي اأعمل دومًا من التا�ض���عة 
اإىل اخلام�ض���ة خ���ارج املن���زل لكنن���ي كن���ت 
اأحاول دومًا اأن اأ�ض���تغّل ال�ضاعات املتاحة يل 
من كل يوم وبخا�ض���ة اأيام العطل ويف فرتة 

ما قبل الفجر.
* فيم����ا يخ�����ضّ الفع����ل الفيزيائي للكتاب����ة، باأّية 

لني الكتابة يف العادة؟ و�سيلة تف�سّ
قل���م  با�ض���تخدام  الع���ادة  يف  اأكت���ب   •

الر�ضا�ض.
* وهل كتبِت يومًا با�ستخدام الكومبيوتر؟

الن�ض���خة  اأجنز  اأن  بعد  • نعم يح�ض���ل هذا 

االأولي���ة م���ن العم���ل واأرب���ط اجزاءه���ا مع���ًا 
عل���ى  العم���ل  كتاب���ة  عل���ى  اأق���دم  وعنده���ا 
الكومبيوت���ر واأجن���ز التنقيح���ات الالحق���ة 

على الكومبيوتر اأي�ضًا.
* ه����ل تقرئ����ني اأعمال����ِك يف الع����ادة ب�سوت عال 
يف الوق����ت ال����ذي تكون����ني فيه منهمك����ة يف فعل 

الكتابة؟
• ال اأفعل هذا اإاّل بعد اأن تن�ضر اأعمايل الأين 
ال اأث���ق يف الفعالي���ات االأدائية التي ميكن اأن 
تك���ون م�ض���ّللة اإىل ح���د بعي���د : اإذ ميك���ن اأن 
اأح�ض���ل عل���ى ا�ض���تجابة طيب���ة يف مو�ض���ع 
ما بفعل االأداء ال�ض���وتي مّم���ا يجعلني اأحب 
فق���رة يف اأعم���ايل يف الوقت ال���ذي ال حتمل 
في���ه تلك الفقرة اأّية ج���ودة ما. اإن واحدة من 
مع�ض���الت الكتابة بالن�ض���بة يل - اإىل جانب 
مع�ض���الت كثرية اأخرى – ه���ي يف اأن تكتب 

بلغة ت�ضتطيع بو�ضاطتها اإي�ضال اأفكارك اإىل 
القارئ مبح�ض و�ض���ائل اللغة ذاتها و بعيدًا 
ع���ن اأي���ة و�ض���ائط اأخرى ول���ذا يتحّت���م على 
الكات���ب دوم���ًا اأن يتوّخ���ى �ض���ديد احلذر يف 
اإيالء اأهمية ق�ض���وى ملا يكم���ن بني الكلمات، 
ول���كّل م���ا اليقال مّم���ا يحمل���ه االإيقاع ومنط 
ت�ض���كيل العب���ارات، وق���د انتهي���ت اإىل قناعة 
را�ضخة ميكن التعبري عنها يف اإطار مقاي�ضة 
�ض���ارمة : اإّن م���ا ال تكتب���ه ه���و يف العادة ما 
مينح كتابتك تلك ال�ض���طوة التي حتوزها اإن 

كانت لها �ضطوة مّتفق عليها.
* كي����ف تعتقدي����ن اأن عملك كمح����ّررة الأكرث من 

ع�سرين �سنة قد اأّثر يف عملك ككاتبة؟
• ل�ضت واثقة متامًا من حجم التاأثري ولكن 
عملي كمحّررة اأظهر يل �ضكل العالقة - التي 
ق���د تكون عدائية احيانًا – بني الكّتاب ودور 

الن�ض���ر كما عّلمني عملي هناك على الطبيعة 
املهمة واحل�ضا�ض���ة للواج���ب الذي ينه�ض به 
املحّررون يف دور الن�ضر وهو االأمر الذي مل 

اأكن الأعرفه لوال عملي التحريري.
* ه����ل ثم����ة حم����ّررون ميك����ن اأن يكون����وا ذوي 

فائدة نقدية للكاتب؟
• نعم يبدو ثّمة نّقاد يت�ضفون بهذا واملحّرر 
اجليد هو املعيار الذي يوؤ�ّض���ر حتّقق الفائدة 
النقدية م���ن عدمها وي�ض���توي املحّرر اجليد 
يف هذا م���ع الق�ض اجليد والطبيب النف�ض���ي 
اجلي���د : فمت���ى ما اأوقع���ك حّظك ال�ض���يئ مع 
حمّرر �ض���يئ فاالف�ض���ل لك اأن مت�ضي وتكمل 
م�ض���ريتك وحدك، ولكنني اأق���ول ثمة الكثري 
من املحّررين املهّمني مّمن ي�ضتحّقون البحث 
اجلّدي عنهم و اال�ض���تنارة باآرائهم والكاتب 
املجّود يعرف دوم���ًا اأين يجد حمّررًا جمّودًا 

نظريًا له.
* كي����ف تن�س����اأ فك����رة الكتابة لديِك : ه����ل تاأتيِك 

كوم�سة؟
• ال اأب���دًا، الفك���رة عن���دي هي اأم���ر متواتر 
اأفّك���ر في���ه واأعي�ض���ه وغالبًا م���ا اأب���داأ الكتابة 
حت���ت تاث���ري فكرة م���ا حت���ى لو كان���ت فكرة 
�ض���غرية باعث���ة عل���ى املل���ل ولكنه���ا تدفعني 
للكتابة عندما ت�ض���تحيل �ض���وؤااًل ملّحًا اأعجز 
ع���ن اإيج���اد جواب منا�ض���ب له فقد ت�ض���اءلت 
روايت���ي  م���ن  االأخ���ري  املقط���ع  يف  مث���اًل 
)حمبوب���ة( :”مل���اذا اأرى الن�ض���اء مّم���ن ه���ّن 
اأ�ض���غر مّني عمرًا بع�ض���رين اأو ثالثني �ض���نة 
اأقّل �ضعادة مّمن هن مبثل عمري وحتى اأكرب 
مني مع ّان لهوؤالء الن�ض���وة ال�ض���غار الكثري 
من مّت�ض���ع الوقت ليفعل���ن الكثري من االأمور 
ويخرتن من بني اخلي���ارات الكثرية املتاحة 
الت���ي ميكن لهن اختيارها؟. اأت�ض���اءل دوما : 
مل اأرى النا����ض )وبخا�ض���ة الن�ض���اء( غارقني 
يف التعا�ض���ة يف مقتب���ل اأعماره���م اىل ح���ّد 

ع�ضّي على الو�ضف”.
* ه����ل كنِت تعلم����ني - و اأنِت طفل����ة بعد – باأنك 

ترغبني اأن تكوين كاتبة؟
كاتبة  اأكون  اأن  اأعلم برغبت���ي يف  اأك���ن  •مل 
الأنن���ي كن���ت اأري���د اأن اأك���ون قارئ���ة ممتازة 
وح�ض���ب فق���د ظنن���ت حينه���ا اأن كّل م���ا كان 
ينبغ���ي ل���ه ان يكتب قد كت���ب بالفعل وانتهى 
االأم���ر. اأذكر اأنني كتبت كتاب���ي االأول الأنني 
وثق���ت بع���دم وجود م���ا مياثله وق���د متّتعت 
بقراءت���ه بع���د اإمت���ام كتابته ولطاملا �ض���عرت 
اأّن املتع���ة الت���ي جننيها من وراء ق���راءة اأّي 
كتاب ه���ي التحية املنا�ض���بة واملكافئة للجهد 
ال���ذي بذله الكاتب يف عمله، وقد �ض���معت اأن 
النا����ض غالبًا م���ا يقول���ون عّني اأنن���ي اأكتب 
اأعمايل لنف�ض���ي وتلك فك���رة تبدو يل خميفة 
ونرج�ضية للغاية و اأ�ض���تطيع اأن اأ�ضع االمر 
يف االإط���ار الت���ايل :”اإذا ا�ض���تطعت اأن تقراأ 
اأعمال���ك مبتع���ة - م���ع احلفاظ على امل�ض���افة 
النقدي���ة املطلوب���ة بينك و بينه���ا – فاّن هذا 
�ض���يجعل من���ك كاتب���ًا و حم���ّررًا اأف�ض���ل م���ع 

الوقت”.
* ق����راأت م����رة اأن����ِك ب����داأت الكتاب����ة بع����د طالق����ِك 
ك�سكل م����ن اأ�سكال مقارعة الوح����دة. هل ترين 
اأن ه����ذا مي����ّت ب�سل����ة لواق����ع احل����ال اأم ان ثّم����ة 

اأ�سبابا اأخرى وراء اندفاعك يف الكتابة؟
ق���در ما يبدو هذا �ض���حيحًا مع  اإىل  • نع���م 
اأنن���ي اأراه تب�ض���يطًا خم���اّلً ل���و ع���ّد لوح���ده 
ال�ض���بب االأوح���د بعي���دًا ع���ن اأ�ض���باب اأخرى 
ورمب���ا كنت اأنتظر ح�ض���ول طالق���ي الأنطلق 
يف ع���امل الكتاب���ة، ولع���ّل ال�ض���بب احلقيقّي 

لدى السود جوع 
مستديم لأللوان 
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روبرت بن وارن

ترجمة: أسامة إسبر 

وه����ج  وتخلله����ا  الظلم����ة  ازدادت  اآذار:   22
امل����اء ال����ذي كان يدفع اىل اخللف من ال�ض����تارة 
البي�ض����اء الت����ي كان����ت اأمامن����ا. كان����ت طي����ور 
عمالقة بي�ض����اء و�ض����احبة تطري با�ضتمرار من 
خلف ال�ض����تارة وكان �ض����راخها موا�ضال وهي 
تنح�ض����ر من مدى روؤيتن����ا، عندئذ حترك نونو 
يف ق����اع الق����ارب ولك����ن حيث مل�ض����ناه وجدناه 
ميتا. اندفعنا نحو ال�ضالل حيث انفتحت هوة 
لتتلقانا ثم نه�ض يف طريقنا �ضكل ب�ضري مكفن 
اأكر �ض����خامة يف بنيته من اأي خملوق ب�ضري 

وكان لون جلده نا�ضعا كبيا�ض الثلج.

كان بي����م وبطر�����ض واملحل����ي نون����و يبحرون 
كاحلليب”حت����ت  اأبي�����ض  دايفء  بح����ر  يف 
مط����ر �ض����احب اأبي�ض". ميوت الرجل االأ�ض����ود 
ويندف����ع القارب عرب ال�ض����تارة البي�ض����اء التي 
ينه�ض خلفها عمالق اأبي�ض. بعد ذلك ال يحدث 
�ض����يء، مل تعد هناك ق�ضة ي�ضمن تعليق موجز 
�ض����رح وخامتة م�ض����طربة جممع����ة – يفيد اأن 
البيا�����ض اأرعب املحلي����ني، وقتل نونو، ونق�ض 
النق�ض التايل على جدران املهاوي التي عربها 
امل�ضافران:”لقد نق�ض����تها داخل التالل ونق�ضت 

انتقامي على ال�ضخرة".

لي�����ض هناك كاتب اأمريكي، م����ن االأ وائل، اأكر 
اأهمي����ة ملفه����وم االأفريقي����ة االأمريكي����ة م����ن بو. 
ولي�ض����ت هناك �ضورة اأكر اف�ض����احا من التي 
و�ضفت لتوها: ال�ضكل االأبي�ض امل�ضور، ولكن 
املغل����ق واملجهول نوع����ا ما، وال����ذي يبزغ من 
ال�ض����باب يف نهاية الرحل����ة – اأو على اأي حال 
يف نهاية طق�ض ال�ض����رد. تظهر �ض����ور ال�ضتارة 
البي�ض����اء وال�ض����كل الب�ض����ري املكف����ن، الذي له 
جلد بلون بيا�ض الثلج النا�ضع، بعد اأن يقابل 
ال�ضرد ال�ض����واد. ويبدو اأن ال�ض����ورة البي�ضاء 
ال�ض����كل  واحم����اء  باختف����اء  متعلق����ة  االأوىل، 
االأ�ض����ود اخلادم والقابل للخدمة، نونو. وهذا 
ت�ض����وير رمزي لبيا�����ض ال يخرتق، يطفو على 
ال�ضطح يف االأدب االأمريكي اأينما ظهر ح�ضور 
افريق����ي، وغالب����ا م����ا يع����ر على هذه ال�ض����ور 
البي�ضاء املغلقة يف نهاية ال�ضرد. وتظهر غالبا 

وت�ض����تدعي يف ظ����روف خا�ض����ة كه����ذه وقف����ة. 
وتطال����ب ب�ض����خب، كم����ا يب����دو بانتب����اه مينح 
املعنى الكام����ن يف زجها وتكراره����ا وايحائها 
الق����وي بال�ض����لل وغي����اب االن�ض����جام وباملاأزق 

واال�ضتنباط اخللفي.

حتتاج �ض����ور”البيا�ض ال����ذي ال يخرتق”اىل 
مو�ض����عة �ضياقية من اأجل �ض����رح قوتها الفائقة 
للع����ادة ومنوذجه����ا ومتا�ض����كها. والأنها تظهر، 
يف معظ����م االأحي����ان، يف عالق����ة م����ع متثيالت 
الب�ض����ر ال�ض����ود اأو االأفارق����ة الذين ه����م موتى، 
عاجزون، اأو حتت �ض����يطرة كاملة،تبدو �ضور 
البيا�����ض ال����ذي يعم����ي، كاأنه����ا تعم����ل ترياق����ا 
للظل ال����ذي يرافق البيا�����ض وتاأمال يف الظل، 
الذي هو ح�ض����ور اأ�ض����ود وثابت يثري اخلوف 
والتوق يف قلوب ون�ضو�ض االأدب االأمريكي. 
يوحي هذا ال�ض����بح ال�ض����اكن – الظلمة – الذي 
ب����دا اأدبنا االأول غري قادر على تخلي�ض نف�ض����ه 
من����ه، باملوق����ف املعق����د واملتناق�����ض الذي وجد 
في����ه كتابن����ا االأمريكي����ون اأنف�ض����هم، يف اأثن����اء 
ال�ض����نوات التاأ�ضي�ض����ية الأدب االأمة. وقد ميزت 
اأمريكا ال�ض����ابة نف�ضها وفهمتها على اأنها تندفع 
نحو م�ض����تقبل م����ن احلرية، نوع م����ن الكرامة 
الب�ض����رية، اعتق����د اأنه����ا مل ت�ض����بق يف الع����امل. 
اإن تراث����ا باأكمل����ه م����ن الت����وق الك����وين انه����ار 
يف العب����ارة املدلل����ة جي����دا: احلل����م االأمريكي. 
ورغم اأن هذا احللم املهاجر ي�ض����تحق الفح�ض 
ال�ضامل الذي ح�ضل عليه يف االأنظمة البحثية 
والفن����ون، من امله����م اأن نعرف اأي�ض����ا، ما الذي 
كان ه����وؤالء الب�ض����ر يهربون منه كم����ا من املهم 
اأن نع����رف ما ال����ذي كانوا يندفع����ون نحوه اإذا 
كان الع����امل اجلدي����د ق����د غذى االأح����الم، ما هي 
حقيق����ة العامل الق����دمي الت����ي اأثارت �ض����هيتهم؟ 
وكيف داعبت تلك احلقيقة ت�ض����كيل عامل جديد 
واأحاط����ت به؟ لقد نظ����ر اىل الهرب م����ن العامل 
الق����دمي اىل الع����امل اجلديد على اأن����ه هرب من 
الظلم والقي����د اىل احلري����ة واالحتمال. ورغم 
اأن اله����رب كان اأحيانا هربا من االنحراف، من 
جمتمع فهم على اأنه اباحي ب�ضكل غري مقبول، 
غ����ري الهي، وغ����ري من�ض����بط، فق����د كان هروب 

الذي����ن قام����وا بالرحل����ة الأ�ض����باب غ����ري ديني����ة 
ناجت����ا عن احل�ض����ر والقي����ود. كان كل ما قدمه 
العامل اجلدي����د الأولئك املهاجري����ن هو البوؤ�ض 
وال�ض����جن والنب����ذ االجتماعي وغالب����ا املوت. 
كان����ت هن����اك اأي�ض����ا جمموع����ة اإكلريكي����ة م����ن 
الباحثني املهاجرين، الذين جاءوا ليوؤ�ض�ض����وا 
م�ض����تعمرة من اأج����ل وطن اأم اأو م�ض����قط راأ�ض 
ولي�ض �ضده. وبالطبع كان هناك التجار الذين 

جاءوا من اأجل النقود.

ومهم����ا كانت االأ�ض����باب كان����ت اجلاذبية تكمن 
يف تن����وع ال�ض����جل الفارغ، يف فر�ض����ة ت�ض����نح 
م����رة واحدة يف العم����ر، لي�ض من اأجل اأن تولد 
ثانية فح�ضب، بل اأي�ضا من اأجل اأن تولد ثانية 

بثي����اب جدي����دة، كم����ا ح�ض����ل. قدم����ت اخللفية 
اجلديدة ثيابا جديدة للذات وا�ض����تطاعت هذه 
الفر�ض����ة الثانية اأن ت�ضتفيد حتى من االأخطاء 
االأوىل. كان����ت هن����اك يف الع����امل اجلديد روؤية 
م�ض����تقبل بال حدود، جعله احل�ض����ر وال�ضخط 
اأك����ر  اخلل����ف،  يف  ترك����ت  الت����ي  والفو�ض����ى 
توهجا. كان وعدا يعد ب�ض����كل بارع وي�ضتطيع 
امل����رء اأن يكت�ض����ف م����ن خالل احلظ وال�ض����رب، 
احلري����ة، واأن يعر عل����ى طريقة ليجعل قانون 

الله متجليا اأو ينتهي غنيا كاأمري.

ي�ض����بق الظلم الرغب����ة باحلرية ويول����د التوق 
اىل قان����ون الله م����ن مقت االنحراف الب�ض����ري 
والف�ضاد، وي�ضتعبد البوؤ�ض واجلوع والديون 
�ض����خب الروات. وكان هن����اك الكثري جدا يف 
اأواخ����ر القرنني ال�ض����ابع والثامن ع�ض����ر جلعل 
الرحل����ة جدي����رة باملجازف����ة. حلت م����كان عادة 
حن����ي الركب����ة حما�ض����ة القيادة. وحل����ت القوة 
والتحكم بامل�ض����ري ال�ضخ�ض����ي مكان ال�ض����عف 
الذي �ض����عر به اأمام بوابات الطبق����ة والطائفة 
املنغلق����ة واال�ض����طهاد املاك����ر. ا�ض����تطاع امل����رء 
اأن ينتق����ل من اخل�ض����وع للنظ����ام والعقاب اىل 
النب����ذ اىل  م����ن  القي����ام بالتنظي����م واملعاقب����ة، 

املرتب����ة االجتماعي����ة، من ما�ض����ي ال نف����ع فيه، 
مل����زم وكريه، اىل ن����وع م����ن الالتاريخية، اىل 
�ض����فحة بي�ض����اء تنتظر اأن يكت����ب عليها وكان 
هن����اك الكث����ري ال����ذي �ض����يكتب: بواع����ث نبيلة 
حولت اىل قوانني وخ�ض�ضت من اأجل الرتاث 
القو�ض، وبواعث دنيئة، اكت�ض����بت وتو�ضحت 
يف الوط����ن النابذ واملنبوذ، حولت اأي�ض����ا اىل 

قانون وخ�ض�ضت من اأجل الرتاث.

خطت كمية االأدب التي انتجتها االأمة ال�ض����ابة 
تقاطعه����ا بطريق����ة واح����دة مع ه����ذه املخاوف 
والق����وى واالآمال. ومن ال�ض����عب اأن نقراأ اأدب 
امري����كا الفتية دون اأن ي�ض����عقنا تعار�ض����ه مع 
تراثن����ا احلديث عن احلل����م االمريكي وكم هو 
وا�ض����ح فيه غي����اب املزيج اخلادع م����ن االأعلى 
والواقعي����ة واملادي����ة والوعد ال����ذي يوحي به 
ذلك امل�ض����طلح. وبالن�ضبة لب�ضر �ضنعوا كثريا 
م����ن جدته����م وطاقته����م وحريته����م وبراءته����م، 
م����ن املذهل كم ه����و قا�ض اأدبن����ا االأول وخميف 

ومليء بامل�ضكالت.

منتل����ك كلمات واأ�ض����ماء لهذا ال�ض����بح ال�ض����اكن 
ووعظ����ي  ورومان�ض����ي  قوط����ي  كمث����ل 
وبيوريت����اين. وميك����ن العثور على م�ض����ادره 
يف اأدب العامل ال����ذي غادره اأولئك املهاجرون، 
لك����ن القرابة القوية بني ال����روح االمريكية يف 
الق����رن التا�ض����ع ع�ض����ر والرومان�����ض القوطي، 
لوحظت كثريا ب�ض����كل �ضحيح، ما الذي يجعل 
بالدا فتية تنفر من فو�ض����ى اأوروبا االأخالقية 
واالجتماعي����ة تدخ����ل يف نوبة رغب����ة ورف�ض 
وتوظف مواهبها لتنتج يف بالدها، من جديد، 
طبولوجيا ال�ض����لوك ال�ضيطاين التي اأرادت اأن 
ترتكها خلفها؟ يبدو اجلواب على هذا ال�ضوؤال 
يف غاية الو�ض����وح: اإن طريقة اال�ض����تفادة من 
درو�����ض االأخط����اء االأوىل والكارث����ة ال�ض����ابقة 
هو ت�ض����جيلها من اأجل من����ع تكرارها من خالل 

الك�ضف والتلقيح.

كان الرومان�����ض ه����و ال�ض����كل ال����ذي ميك����ن اأن 

◄◄

◄

يكم���ن يف حقيق���ة ال زل���ت ال اأعرفه���ا. اإّن م���ا 
اأعلم���ه واأثق فيه هو اأنن���ي مل اأكن الأرغب يف 
موا�ض���لة حياتي لو مل يكن ل���دي ما يدفعني 

للكتابة.
*  هل ميكنِك االأف�ساح اأكرث عّما تعنني؟

• اأعن���ي اأن لي����ض باإم���كاين اأن اأم�ض���ي يف 
حيات���ي غري مبالية بحج���م العنف واالإهمال 
ونك���ران اآالم النا����ض اإىل جان���ب الكث���ري من 
املظاه���ر املوؤذي���ة الت���ي ت�ض���ود عاملن���ا، واأنا 
واعي���ة به���ذه املظاه���ر املوؤملة حت���ى لو كنت 
اأبدو م�ضرتخية و�ض���ط دعوة ع�ضاء ب�ضحبة 
ثّل���ة من اأ�ض���دقائي الطّيب���ني. اإّن ما يجعلني 
اأفّك���ر يف كّل ه���ذه املو�ض���وعات االإ�ض���كالية 
ال يكم���ن يف ك���وين اأعمل يف حق���ل ما اأو يف 
التعلي���م اأو ب�ض���بب ك���وين اأّم���ًا اأو �ضخ�ض���ًا 
حمّب���ًا بل يعود الأمر واحد وال �ض���يء �ض���واه 
: ذاك هو ما يدور يف راأ�ض���ي واأنا م�ضتغرقة 
يف فع���ل الكتاب���ة حي���ث اأ�ض���عر اآن���ذاك اأنني 
اأنتمي اإىل ه���ذه االأر�ض واإىل الكائنات التي 
تعي�ض عليها كما يغمرين ال�ض���عور اأّن كل ما 
يبدو ميوؤو�ض���ًا منه ميكن ل���ه اأن يكون مفيدًا 
ب�ض���كل ما. اأبتغي من وراء عملي يف الكتابة 
اأي�ض���ًا - مثلما يفعل غريي م���ن الكّتاب – اأن 
اأ�ضتخل�ض �ض���كاًل من الرتتيب واالإنتظام من 
كومة الفو�ض���ى التي نعي�ض و�ض���طها واأرى 
اأن جه���د اأّي كاتب اأثناء الكتاب���ة اأكر اأهّمية 

واإثارة من اجلهد املطلوب يف ن�ضر اأعماله.
*  ل����و مل يح�س����ل اأن تكوين كاتبة، فكيف كنت 

�ستتعاملني مع الفو�سى التي تلّف العامل؟
اأن���ا بذات���ي حال���ة  • كن���ت حينه���ا �ض���اأكون 
الع���امل  فو�ض���ى  اإىل  ت�ض���اف  فو�ض���وية 

ال�ضاملة.
رين يف مو�سوعة  *  رمّبا كنِت حينها �ستحا�سِ
دهالي����ز  يف  �ستنخرط����ني  كن����ِت  اأو  الفو�س����ى 

ال�سيا�سة؟
ال���ذي تق���ول  • رمّب���ا كان �ض���يء م���ن ه���ذا 
و  املوهب���ة  ل���دّي  كان���ت  ل���و  �ضيح�ض���ل 
م���ا  كّل  اإّن  الإجن���ازه.  الالزم���ة  االإمكاني���ات 
ميكنن���ي اأداوؤه ينح�ض���ر يف ع���امل الكت���ب : 
قراءته���ا وكتابته���ا وحتريره���ا ونقده���ا وال 
اأظ���ّن اأن هذا ي�ض���لح ل�ض���ناعة �ضيا�ض���ّي ذي 
اأهمي���ة!!!. ال اأحمل يف نف�ض���ي اأّية رغبة يف 
ال�ضيا�ض���ة وال اأراين اأمتل���ك اأّي���ًا من املواهب 
كّل  يحوزه���ا  اأن  ينبغ���ي  الت���ي  التنظيمي���ة 

�ضيا�ضّي متمّكن من �ضنعته.
* متى علمِت ب�سورة حا�سمة وبكّل و�سوح اأن 

موهبتِك تقودِك اإىل اأن تكوين كاتبة؟
• ح�ض���ل ه���ذا يف وقت متق���ّدم من حياتي 
واأن���ا مدين���ة للنا����ض يف ه���ذا الفه���م الّنه���م 
ه���م م���ن كان���وا ي�ض���ّرحون يل بثقته���م يف 
اإمكانيات���ي الكتابي���ة رغ���م اأن معايريهم يف 
ه���ذا تختلف كث���ريًا عن معايريي اخلا�ض���ة، 
وقد ح�ض���ل اأنني عندما كن���ت اأكتب روايتي 
الثالث���ة )اأن�ض���ودة �ض���ليمان( اأن اأدرك���ت اأّن 
الكتاب���ة متّث���ل االن�ض���غال االأك���ر اأ�ضا�ض���ية 

واأهمية يف حياتي.
*  ه����ل انتاب����ِك ال�سع����ور يوم����ًا ما باّن����ِك تريدين 
اخل�سو�سي����ة  غاي����ة  يف  اأم����رًا  الكتاب����ة  جع����ل 

بالن�سبة لِك؟
���ني  اأمرًا يخ�ضّ الكتابة  اأردت جع���ل  • نع���م 
اأن���ا وح���دي الأّنن���ا نعلم جميع���ًا اأّن���ك متى ما 
�ض���ّرحت بحقيقة عمل���ك كاتبًا ف���ال يعود من 
منا����ض حينئذ من اأن جتعل النا�ض االآخرين 
معنّي���ني باالأمر واأذكر اأّنني عندما كنت اأعمل 
يف دار ن�ض���ر )ران���دوم هاو����ض( مل اأ�ض���ّرح 

الأحد من العاملني باأّنني كاتبة.
*  ومِلاذا مل ت�سّرحي باأّنِك كاتبة حينها؟

ككاتب���ة  عمل���ي  بحقيق���ة  ت�ض���ريحي  • كان 
اأم���رًا خميفًا وله تبعات���ه املوؤذية : ففي املقام 
االأّول مل يوّظفن���ي القائمون على دار الن�ض���ر 

تلك لكي اأكون واح���دة من الكّتاب املعتمدين 
بل الأوؤّدي خدمات لهم وح�ضب، واالأمر االآخر 
ه���و اأّنهم م���ا كانوا لي���رتّددوا يف ط���ردي لو 

�ضّرحت لهم بطبيعة عملي احلقيقي!!!.
*  لنتح����ّدث قلياًل ب�س����اأن الكّتاب ال�سود : كيف 
ترينه����م ينج����زون اأعماله����م و�س����ط بيئ����ة تطغى 

عليها ثقافة البي�ض املهيمنة؟
 – اأرى  • تتحّدد مهّمة الكّتاب ال�ضود - كما 
يف مالعب���ة اللغ���ة وحتريرها بب�ض���اطة بدل 
قمعه���ا اأو ح�ض���رها اأو اإرغامها على االإنكفاء 
وعدم التحليق يف ف�ض���اء مفت���وح بعيدّا عن 
اأّي���ة حمّددات عن�ض���رية �ض���ّيقة. كتب���ت مّرة 
ة ق�ض���رية عن طفلتني �ضغريتني يف دار  ق�ضّ
اأيتام : واحدة بي�ض���اء واالأخرى �ضوداء ومل 
يعرف الق���ارئ حّتى بعد انته���اء القراءة اأّي 
الطفلتني كانت بي�ضاء واأّيهما كانت �ضوداء، 
ومع اأّنني ا�ض���تخدمت رموزًا طبقّية اإاّل اأّنني 

حتا�ضيت ذكر اأية رموز عن�ضرية.
ت�سّب����ب  ق����د  العم����ل  يف  االآلّي����ة  ه����ذه  • ولك����ّن 

اإرباكًا للقارئ؟
ولك���ّن  ه���ذا  يح�ض���ل  اأن  ميك���ن  نع���م   •
املق�ض���ود يف النهاي���ة ه���و اأن نث���ري الق���ارئ 
ذهني���ًا ونق���دح قدرت���ه على اال�ض���تنارة، وقد 
اإىل  اأرك���ن  ال  اأن  ككاتب���ة  دوم���ًا  حر�ض���ت 
الك�ض���ل واالإعتماد على الرمزّيات الب�ض���يطة 
املتداولة : فعندما اأقول”امراأة �ض���وداء”فاإّن 
قويل هذا �ض���يثري حتمًا ا�ض���تجابات متوّقعة 
وميك���ن التنّب���وؤ بها م�ض���ّبقًا ل���ذا كان علّي اأن 
اأك�ض���ر ه���ذه القاع���دة واأوّجه انتب���اه القارئ 
اإىل املراأة ال�ض���وداء بذاته���ا ال كمح�ض فكرة 
مفروغ من موا�ض���فاتها املحّددة م�ض���ّبقًا وقد 
كان عل���ّي دومًا اأن اأكافح عرب و�ض���ائل معّقدة 
الإي�ض���ال ما اأريده للقارئ عن املراة ال�ضوداء 

كاإن�ضانة وح�ضب.
*  هل اأّن �سخ�سياتك الروائية هي نتاج خال�ض 

خليالك ال�سخ�سي؟
باأّي �ضخ�ض مّمن  اأعمايل  اأ�ض���تعن يف  • مل 
اأع���رف وثّمة ا�ض���تثناء �ض���غري وحي���د : فقد 
ا�ض���تعنت بر�ض���م بع����ض مالمح �ضخ�ض���يات 
وح���وارات روايت���ي االأوىل )الع���ني االأك���ر 

اأحفظه���ا  زل���ت  ال  كن���ت  بح���وارات  زرق���ة( 
وقت���ذاك ع���ن والدت���ي ومل اأفع���ل ه���ذا اأب���دًا 
يف اأّي م���ن روايات���ي الالحق���ة وانا �ض���ديدة 
ال�ض���رامة يف ه���ذه املو�ض���وعة وال اأقبل اأّية 

م�ضاومات فيها.
* ومَل ه����ذه ال�سرام����ة يف حتجي����م اال�ستعان����ة 
خيال����ِك  ف�س����اء  خ����ارج  م����ن  ب�سخو�����ض 

ال�سخ�سّي؟
• يف العمل الروائي اأ�ضعر بذاتي اأكر ذكاء 
واأك���ر حّرية واأكر اندها�ض���ًا عندما اأتعامل 
م���ع �ضخ�ض���ّيات ه���ي نت���اج اخ���رتاع خيايل 
ال�ضخ�ض���ي بالكامل : فذل���ك جزء متّمم حلالة 
الده�ض���ة امل�ض���احبة لكتابة اأّي عم���ل روائي 
موؤّث���ر، واأرى اأّن مالم���ح حي���اة اأي �ض���خ�ض 
االأر����ض ه���ي مبثاب���ة حقوق”ملكّي���ة  عل���ى 
فكرية”له وال يعّد �ضلوكًا اأخالقّيًا نبياًل البّتة 
اأن نخل���ع جوانب من حياة اأي �ض���خ�ض على 

اإحدى �ضخ�ضّياتنا الروائية.
* ه����ل م����ررِت يوم����ًا ما بحال����ة �سع����رِت فيها اأّن 
�سخ�سياتِك بات����ت غري مطواعة و تتحّرك بغري 

ان�سباط بعيدًا عن قدرتِك على التحّكم فيها؟
• اأحتّك���م جّي���دًا على الدوام ب�ضخ�ض���ّياتي 
�ضخ�ض���يات  االأ�ض���ل  يف  الّنه���ا  الروائي���ة 
متخّيل���ة بدّق���ة واإح���كام �ض���ارمني واأ�ض���عر 
يف كل االأوق���ات باأنني اأعرف اأدق تفا�ض���يل 
حياة كل �ضخ�ض���ّية منها حّتى تلك التفا�ضيل 
التي ال اكتبها - مثل كيفية ت�ض���فيف �ضعرها 
-. ال�ضخ�ض���ّيات الروائي���ة كائنات �ض���بحّية 
ولي�ض م���ن املعقول اأن اأترك اأ�ض���باحًا لتملي 
روايت���ي.  كتاب���ة  يف  اأم�ض���ي  كي���ف  عل���ّي 
يح�ض���ل اأحيانًا اأن اأق���راأ كتب���ًا اأدرك فيها اأن 
ثّم���ة روائي قد انقاد حتت الطغيان اجلارف 
الإح���دى �ضخ�ض���ّيات روايته وت���رك لها زمام 
االأمور لتفعل ما ت�ض���اء، واأقول بهذا ال�ض���اأن 
: ل���و اإّن اإحدى ال�ضخ�ض���ّيات كانت قادرة اأن 
تكتب كتابًا بذاته���ا لفعلت ولكنها غري قادرة 
بالطب���ع والكاتب وحده هو القادر على اأداء 
ه���ذه املهّم���ة ول���ذا عندم���ا اأجد اإح���دى هذه 
ال�ضخ�ض���ّيات قد طغت وتغّولت و �ض���غلتني 
عن التفكري الهادئ اأقول لها عندئذ بب�ض���اطة 

: اإخر�ض���ي ودعين���ي اأكم���ل عمل���ي لوح���دي 
وبهدوء.

* وهل حدث مّرة اأن طلبِت الإحدى �سخ�سّياتِك 
الروائية اأن تخر�ض؟

• نعم فعلت هذا يف اأحايني كثرية وال تعود 
بعده���ا تل���ك ال�ضخ�ض���ّيات تتحّدث ب�ض���وت 
ع���ال ي�ض���ّو�ض عل���ّي وم���ن ال�ض���روري دومًا 
فعل ه���ذا حّتى ال تتغ���ّول تلك ال�ضخ�ض���ّيات 
وتتمّدد على ح�ض���اب ال�ضخ�ض���ّيات االأخرى 

يف العمل.
* تب����دو �سخ�سّيات����ِك الروائي����ة الن�سائي����ة اكرث 
جل����دًا و�سجاعة من �سخ�سياتِك الرجالية كيف 

تعّلقني على هذه امل�ساألة؟
• ه���ذا لي����ض �ض���حيحًا وقد �ض���معته كثريًا 
اأن  يع���دو  ال  برّمت���ه  املو�ض���وع  اأن  واأظ���ّن 
يكون ان�ض���ياقًا على خطى خلفّي���ة توّقعاتنا 
اأّن  نظ���ّن  الت���ي  االأفع���ال  ل�ض���قف  الواطئ���ة 
الن�ض���اء قادرات على اإجنازه���ا، بل قد ذهب 
 Sethe بع�ض���هم اإىل ح���ّد و�ض���ف )�ض���يث
وه���ي ال�ضخ�ض���ية الن�ض���ائية الرئي�ض���ية يف 
رواي���ة حمبوب���ة، املرتجم���ة( باأّنه���ا ام���راأة 
ا�ض���تثنائية ب���كل املعاي���ري وم�ض���وا اإىل حد 
خل���ع �ض���فات غري ب�ض���رية عليه���ا وفاتهم اأّن 
هذه امل���راأة ذاته���ا مل تعد تق���وى على جمّرد 
التلّفت براأ�ض���ها ف�ض���اًل عن اإطعام نف�ضها يف 
خامت���ة الرواي���ة، فهل يع���ّد مثال �ض���يث هذا 
مالئم���ًا ملا ي���راه ه���وؤالء يف امل���راأة �ض���ديدة 
املرا�ض وال�ض���كيمة والت���ي اأكتب عنها حتت 

جميع الظروف؟!!. 
* م����اذا عن احلبكة الروائي����ة؟ هل تعلمني دومًا 
اإىل اأّي النهاي����ات يق����ودِك عمل����ِك الروائ����ي؟ هل 
تعلم����ني كي����ف �ستنته����ي روايات����ِك قب����ل بل����وغ 

اخلامتة؟
ينبغي  اّل����ذي  ما  بالفع����ل  اأع����رف  • عندم����ا 
لروايت����ي قول����ه يكون باإم����كاين حينه����ا اأن 
اأكت����ب اخلامت����ة مبّك����رًا ج����دًا : فق����د كتب����ت 
خامت����ة روايت����ي )حمبوبة( بع����د اأن اأمتمت 
رب����ع العمل تقريبًا كم����ا كتبت خامتة كّل من 
روايت����ّي )ج����از( و )اأن�ض����ودة �ض����ليمان( يف 
وقت مبّكر ج����دًا من كتابتهما وال تهّمني يف 

العادة فك����رة احلبكة بقدر م����ا تهّمني كيفّية 
ح�ضولها.

* اأذك����ر اأّن����ِك ك�سف����ِت ع����ن احلبك����ة يف مرحلة 
مبّكرة للغاية يف روايتك )حمبوبة(؟

لدّي  االأهمية  غاية  اأمرًا يف  كان  فقد  • نعم 
اأن اأعل����م الق����ارئ بالفع����ل الوح�ض����ي لقت����ل 
البال����غ عل����ى رغ����م اأّنن����ي اأبقيت ه����ذا الفعل 
موؤّجاًل وغ����ري منظ����ور واأردت اأن اأمّرر اإىل 
القارئ كّل التفا�ضيل والنتائج املرتّتبة على 
ه����ذا الفعل ولك����ن من غ����ري اأن اأنغم�ض اأنا - 
اأو اأن ينغم�ض القارئ - يف تفا�ض����يل الفعل 

العنيف.
* م����ا ال����ذي اأ�سافت����ه ال�س����ور الب�سري����ة م����ن 

تاأثريات يف اأعمالِك الروائية؟
روايت����ي  كتاب����ة  اأثن����اء  م����ّرة  عاني����ت   •
)اأن�ض����ودة �ض����ليمان( من �ض����عوبة بالغة يف 
و�ض����ف م�ضهد ما ل�ض����خ�ض يهيم على وجهه 
مط����اردًا من اإلتزامات م����ا بذّمته وهاربًا من 
ذاته اأي�ض����ًا، وقد وجدت يف اأحد تخطيطات 
)اإدوارد مون�ض Edvard Munch( ما 
�ض����اعدين حرفّي����ًا تقريبًا يف اإجن����از مهّمتي 
يف كتاب����ة امل�ض����هد املطل����وب : كان ثمة رجل 
مي�ض����ي يف جانب من �ض����ارع لوح����ده وكان 
االخ����رون جميعه����م مي�ض����ون يف اجلان����ب 

االخر من ال�ضارع.
* يب����دو كتاب����ِك )اأن�س����ودة �سليم����ان( مزه����ّوًا 
باالأل����وان الرّباق����ة بالقيا�����ض اإىل كتاب����ك االخر 
البن����ي  الل����ون  علي����ه  يطغ����ى  ال����ذي  )حمبوب����ة( 

الداكن؟
• يعود جزء من هذه احلقيقة اإىل معرفتي 
بتاث����ري ال�ض����ور الب�ض����رية عل����ى النا�����ض - 
وبخا�ضة الن�ض����اء -، ففي كل حقب التاريخ 
ينج����ذب ال�ض����ود اإىل االأل����وان الرّباقة بينما 

يتجّنبها االخرون.
* و مل����اذا ه����ذا االجن����ذاب اإىل االأل����وان الرّباقة 
من جان����ب ال�سود يف ح����ني يتجّنبها االآخرون 

براأيك؟
• ه����ذا ه����و واق����ع احل����ال : فف����ي الثقاف����ة 
ال�ضائدة اليوم تعّد االألوان الهادئة م�ضاحبة 
ومتّممة لالأناق����ة والرفعة ولن ترى يومًا ما 
اأنا�ض����ًا م����ن ذوي اخللفية الثقافي����ة الغربية 
ال�ضائدة يبتاعون غطاء اأحمر ملائدة الطعام 
اأو اأواين حم����راء بلون ال����دم. دعونا نتذّكر 
اأّن جمتم����ع الرق مل يكن متاح����ًا اأمام اأفراده 
اختي����ار لون ما يلب�ض����ون الأّن ال�ض����ائع اأّنهم 
كانوا يلب�ضون مالب�ض العمل امل�ضنوعة من 
اخلي�ض اخل�ضن الداكن اللون و كان اللبا�ض 
امللّون �ض����يبدو لهم حتمًا ترفًا وحلمًا �ضعب 
املن����ال وي�ض����توي يف ه����ذا اللبا�����ض املل����ّون 
الرخي�����ض م����ع الغ����ايل الثم����ن، وقد �ض����لبت 
االألوان بق�ضدية وا�ضحة من ثنايا روايتي 
)حمبوب����ة( حيث تطغ����ى االأج����واء الداكنة 
فيها ولي�ض ثّمة من اإ�ضارات تذكر اإىل اللون 
اإاّل يف تلك اللحظات التي تندفع فيها �ض����يث 
م�ضعورة لتبتاع �ض����رائط ملّونة و تلهو بها 
مثلما يفعل االأطفال ال�ض����غار متامًا!!. يقول 
)Baby Suggs( يف اح����د املقاط����ع م����ن 
روايت����ي )حمبوب����ة( :”اأجل����ب يل قلياًل من 
الالفندر”ومن هذا القول يدرك املرء كم كان 
الالفندر ميّثل ترفًا يرتقي مل�ضتوى اأن يحلم 
به الرقيق وال ينالون �ض����يئًا منه. اإن ال�ضود 
لديهم ح�ضا�ضية مفرطة - ورمبا باثولوجية 
– جتاه االألوان واملوؤّثرات الب�ضرية بعاّمة 
وميكن حت�ّض�����ض م����دى توقه����م اإىل االألوان 
الرّباقة و�ض����عورهم بالغبط����ة الطافحة متى 
م����ا تعامل����وا مع ه����ذه االأل����وان، وهنا يكون 
جلّي����ًا مل����اذا جعل����ت كتابي )حمبوب����ة( مائاًل 
اإىل العتمة : فهذا دليل اجلوع امل�ضتدمي اإىل 
االألوان الرّباقة التي كانت تطوف بروؤو�ض 

�ضخ�ضّيات هذه الرواية.

)كاتب ومرتجم من �سوريا(

توني موريسون.. تحويل الظالل إلى 
رومانس

يصتتف إدجار آلن بتتو يف نهاية قصتتة آرثر جوردون بيتتم اليومني 

األخريين من رحلة فائقة للعادة:

21 آذار: خيمتتت ظلمتتة متجهمتتة فوقنتتا ثم بزغ وهتتج ميضء من 

األعامق الزبدية للمحيط وتستتلل عىل طول جانبي القارب. كنا عىل 

وشك االنسحاق من الدفق األبيض الشاحب الذي استقر طينا وهى 

القارب ولكنه ذاب يف املاء بينام هو يسقط.
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نط����رح م����ن خالل����ه ه����ذه املعاجل����ة الوقائي����ة 
االأمريكي����ة. وبعد ف����رتة طويلة من احلركة يف 
اأوروبا بقي الرومان�ض التعبري املدلل الأمريكا 
الفتية. ما الذي كان يف الرومان�ضية االأمريكية 
حت����ى جعلها جذابة لالمريكيني ك�ض����هل معركة 
يقاتلون في����ه ويلتزمون ويتخيلون �ض����ياطني 

اأخرى؟

لق����د اق����رتح اأن الرومان�����ض ه����و ه����روب م����ن 
التاريخ )وهكذا ي�ضبح جذابا لب�ضر يحاولون 
الته����رب م����ن التاري����خ احلديث(. لك����ن حججا 
جتد فيه املقابلة املبا�ضرة مع القوى التاريخية 
احلقيقية جدا، وال�ضاغطة، والتناق�ضات التي 
تكمن فيها حني يجربها الكتاب، اقنعتني اأكر 

من غريها.

حق����ق الرومان�ض. الذي هو ا�ضتك�ض����اف للقلق 
امل�ضتورد من ظالل الثقافة االأوروبية، القبول 
االآم����ن ت����ارة، واخلطري تارة اأخ����رى، ملخاوف 
خ����وف  وا�ض����ح:  ب�ض����كل  وب�ض����رية  حم����ددة 
االمريكي����ني من كونه����م منبوذين، من الف�ض����ل 
ومن ال�ض����عف من غياب احلدود ومن الطبيعة 
املطلق����ة العن����ان والراب�ض����ة من اأج����ل الهجوم 
وخوفه����م م����ن غي����اب م����ا يدع����ى باحل�ض����ارة 
وخوفهم م����ن العزل����ة ومن االعت����داء الداخلي 
واخلارجي. باخت�ضار، رعب احلرية الب�ضرية، 
ال�ضيء الذي ا�ض����تهره اأكر من اأي �ضيء اآخر. 
قدم الرومان�ض للكتاب اأ�ض����ياء كثرية: قدم لهم 
قما�ض����ا تاريخيا عري�ض����ا ال قما�ضا �ضيقا وغري 
تاريخ����ي، االندم����اج ال اله����رب، كان يحت����وي 
بالن�ض����بة المريكا الفتية: الطبيعة كمو�ض����وع، 
ن�ضقا رمزيا، اأفكارا رئي�ضية للبحث عن تثبيت 
الذات وا�ض����فاء طابع �ض����رعي عليها، وقبل كل 
�ض����يء فر�ض����ة غ����زو اخل����وف خيالي����ا وتهدئة 
املخاوف العميقة الناجمة عن عدم االح�ض����ا�ض 
للتف�ض����ري  مناب����ر  الرومان�����ض  ق����دم  باالأم����ن. 
والت�ض����لية  اخلراف����ة  و�ض����ناعة  االأخالق����ي 
ال�ض����امية  الالم�ض����داقية  للعن����ف،  اخليالي����ة 
والرعب، باال�ض����افة اىل عن�ض����ر الرعب االأكر 
داللة وزهوا: الظلمة بكل القيم ال�ضمنية التي 

اأيقظتها.

لي�ض هن����اك رومان�����ض حر مما �ض����ماه فريمان 
ب����الد  يف  وخا�ض����ة  ال�ض����واد"،  ميلفل:”ق����وة 
م�ض����بقا،  �ض����ود  مقيم����ون،  �ض����كان  فيه����ا  كان 
ي�ض����تطيع اخليال اأن يتالع����ب بهم، ومن خالل 
هوؤالء ال�ض����كان، ميك����ن اأن تتو�ض����ح املخاوف 
وامليتافيزيقي����ة  واالأخالقي����ة  التاريخي����ة 
لق����د  والقطيع����ة.  وامل�ض����كالت  واالجتماعي����ة 
افرت�ض وميكن اأن يفرت�ض اأن ال�ضكان العبيد 
قدموا اأنف�ضهم كذوات بديلة للتاأمل يف م�ضاكل 
احلري����ة الب�ض����رية واغر ائه����ا وخداعه����ا، كان 
ال�ضكان ال�ضود متوفرين للتاأمالت يف الرعب، 
رع����ب املنبوذي����ن االأوروبيني ومقتهم للف�ض����ل 
وال�ض����عف والطبيعة التي بال ح����دود والعزلة 
الوالدية واالعتداء الداخلي وال�ضر واخلطيئة 
واجل�ض����ع. مبعن����ى اآخر، فه����م هوؤالء ال�ض����كان 
ال�ض����ود عل����ى اأنه����م قدم����وا اأنف�ض����هم م����ن اأجل 
التاأمالت يف احلرية الب�ض����رية مبعنى يختلف 
ع����ن االأف����كار التجريدية ع����ن الطاقة الب�ض����رية 

وحقوق االن�ضان.

اإن الط����رق التي نقل بها الفنانون – واملجتمع 
الذي رباهم – ال�ض����راعات الداخلية اىل ظلمة 
فارغة، اىل اأج�ض����اد �ضوداء مقيدة ب�ضكل مالئم 
و�ض����كتة ب�ض����كل عنيف، هي مو�ض����وع رئي�ضي 
يف االأدب االأمريكي، وعلى �ض����بيل املثال كانت 
حقوق االن�ض����ان مب����داأ تنظيميا اأ�ض�ض����ت االأمة 
على اأر�ضيته وكان مت�ضال باالفريقية ب�ضكل ال 
فكاك منه. اإن تاريخه واأ�ض����له متحالفان دائما 
مع مفه����وم اإغوائ����ي اأخر:”تراتبي����ة العرق". 

وكما نوه عامل االجتماع اأورالندو باتر�ض����ون 
يج����ب اال يده�ض����نا اأن”التنوير”ا�ض����تطاع اأن 
يلغ����ي اال�ض����رتقاق، يج����ب اأن ننده�����ض اإن مل 
يك����ن قد فعل ذلك، مل ين�ض����اأ مفه����وم احلرية من 
فراغ، ال �ض����يء اأ�ضاد باحلرية – هذا اإن مل يكن 
يف احلقيق����ة ق����د ابتكره����ا – مث����ل العبودي����ة. 
ال�ض����وداء االمكاني����ات  العبودي����ة  اأغن����ت  لق����د 
االبداعي����ة للبالد. ذلك اأنه ميك����ن اأن يعر، يف 
ذل����ك البن����اء لل�ض����واد واال�ض����رتقاق، لي�ض على 
غري احلر فح�ض����ب، بل اأي�ضا على ت�ضور الذي 
لي�����ض اأنا، وذل����ك من خالل التناق�����ض الدرامي 
ل����ون اجلل����د. وكان����ت النتيج����ة  ال����ذي خلق����ه 
ملعب����ا للخي����ال، وعب����ا نه�����ض م����ن احلاج����ات 
اجلماعية لت�ض����كني املخاوف الداخلية ولعقلنة 
اال�ض����تغالل اخلارجي ه����و افريقية امريكية – 
�ض����راب خمتلق من”الظ����الم والغريية والذعر 
والرغبة”الت����ي ه����ي اأمريكي����ة ب�ض����كل فري����د. 
)هناك اأي�ض����ا بالطبع افريقي����ة اأوروبية متتلك 

نظريا يف االأدب الكولونيايل(.

اأ�ض����بحت  اأن اأفح�ض����ه ه����و كي����ف  اأرغ����ب  م����ا 
�ض����ورة الظلمة املكبوحة واملقي����دة واملكبوتة 
االأدب  يف  مو�ض����وعي  بع����د  ذات  واملقموع����ة 
االأمريكي ك�ضخ�ض����يات افريقية. اأريد اأن اأظهر 
اأن واجب����ات تلك ال�ضخ�ض����يات، كطرد االأرواح 
ال�ض����ريرة والتج�ضيد والت�ضوير، هي مطلوبة 
ومطروح����ة يف ج����زء كب����ري م����ن اأدب الب����الد 
و�ضاعدت يف ت�ضكيل اخل�ضائ�ض املميزة الأدب 

اأمريكي اأول.

قلت �ض����ابقا اإن الهوي����ات الثقافية ت�ض����كل اأدب 
االأم����ة وي�ض����كلها ه����ذا االأدب يف الوقت نف�ض����ه 
واأن م����ا بدا اأنه يف ذهن اأدب الواليات املتحدة 
اال�ض����كايل  لك����ن  ذاتي����ا،  الواع����ي  البن����اء  كان 
ج����دا لالمريك����ي كرج����ل اأبي�ض جديد وت�ض����ري 
دع����وة اإمر�ض����ون اىل ذلك الرج����ل اجلديد، يف 
الباح����ث االمريكي، اىل التعم����د يف ذلك البناء 
االخت����الف.  لتاأ�ض����ي�ض  الواعي����ة  وال�ض����رورة 
لك����ن الكت����اب الذين ا�ض����تجابوا له����ذه الدعوة، 
قابل����ني اأو راف�ض����ني، مل ينظ����روا اىل اأوروب����ا 
ليوؤ�ض�ض����وا مرجع����ا لالخت����الف فح�ض����ب، كان 
هن����اك اخت����الف م�ض����رحي ج����دا حت����ت القدم. 
كان الكت����اب قادري����ن عل����ى اأن ي�ض����تنكروا اأو 
يحتفلوا بهوية م�ض����بقة اأو ناأخذ ب�ضرعة �ضكل 
عق����دة االخت����الف العرق����ي قدم ذل����ك االختالف 

انفاقا عميقة من اال�ض����ارة والرمز والو�ض����اطة 
يف عملي����ة تنظيم وف�ض����ل وتدعيم الهوية عرب 
خطوط امل�ضلحة ذات القيمة التاريخية. وقدم 
لن����ا برنارد بيل����ن ا�ضتق�ض����اء فائق����ا للعادة عن 
امل�ض����توطنني االأوروبي����ني يف عملي����ة التحول 
مقطع����ا  اأقتب�����ض  اأن  واأري����د  امريكي����ني،  اىل 
طويال من كتابه”رحالة اىل الغرب”الأنه يوؤكد 
ال�ض����مات الب����ارزة لل�ضخ�ض����ية االمريكية التي 

كنت اأ�ضفها:

اإذا نظ����ر اىل ويلي����م دن����رب م����ن خالل ر�ض����ائله 
ويومياته يب����دو خياليا اأكر من كونه واقعيا، 
يبدو خملوقا ابتكره خيال ويليم فوكرن، وهو 
مثل الكولونيل �ض����تبني اأكر تهذيبا لكنه لي�ض 
اأقل غمو�ض����ا. كان هو اأي�ض����ا، مثل ال�ضخ�ضية 
الغريب����ة يف رواية اب�ض����الوم اب�ض����الوم، رجال 
يف بداية �ض����ن الع�ض����رين ظهر فج����اأة يف برية 
املي�ضي�ض����بي ليدع����ي ملكي����ة ج����زء كب����ري م����ن 
االأر�����ض ثم اختف����ى يف الكاريب����ي ليعود قائدا 
لكتيبة املتوح�ضني،ا�ض����تطاع بعملهم وحدهم، 
اأن يبن����ي عزب����ة، حي����ث قبل ذل����ك مل يكن هناك 
االأ�ضجار والرتبة غري املحروثة. لكنه كان اأكر 
تعقيدا من �ض����تبني، هذا اذا مل يكن اأقل اندفاعا 
يف طموحات����ه االأوىل، وال يق����ل عن����ه بو�ض����فه 
ال�ض����لف االأعلى لعائلة جنوبية بارزة من عامل 
ثنائي عرقي عنيف ميكن اأن تقود توتراته اىل 
جهات غريبة. ذلك اأن زارع الربية هذا كان عاملا 
ا�ض����تطاع فيما بعد اأن يرتا�ض����ل مع جيفر�ضون 
ح����ول العل����م واال�ضتك�ض����اف. كان مزارع����ا من 
املي�ضي�ض����بي ت�ض����منت ا�ض����هاماته يف املجتمع 
الفل�ض����في االمريكي، الذي اقرتحه جيفر�ضون 
ع�ضوا فيه، الل�ض����انيات واالأركيولوجيا وعلم 
توازن املوائع و�ض����واغطها وعلم املناخ وعلم 
الفل����ك. ون�ض����رت ع����ن اكت�ض����افاته اجلغرافي����ة 
جمالت و�ض����حف م�ض����هورة، كان مثل �ض����تبني 
�ضخ�ضا غريبا يف العامل الزراعي للمي�ضي�ضبي 
– كان يعرف بال�ض����يد ويليم متاما كما عرف 
�ض����تبني بالكولونيل. ا�ض����تورد هو اأي�ض����ا، اىل 
ع����امل خ����ام ن�ض����ف متوح�����ض، دقائ����ق الثقافة 
وال�ض����جادات  ال�ض����معدانات  ال  االأوروبي����ة: 
املكلفة بل الكتب واأجهزة م�ض����ح االأرا�ضي من 

اأف�ضل نوع واأحدث االأدوات العلمية.

كان دنرب ا�ض����كتلندي االأ�ض����ل، االبن االأ�ض����غر 
لل�ض����ري ار�ض����يبالد دنرب م����ن موري�ض����ري. تعلم 

يف البداي����ة عل����ى يد مدر�ض����ني يف املنزل حيث 
ن�ض����ج اهتمامه ث����م يف جامع����ة اأبريدين حيث 
اهتم كثريا بالريا�ض����يات وعل����م الفلك واالأدب 
املح�����ض. ما حدث ل����ه بعد عودت����ه اىل املنزل، 
وفيم����ا بعد يف لن����دن، حيث وزع م����ع مفكرين 
�ض����بان م����ا دفع����ه، اأو ق����اده خ����ارج املدين����ة / 
لي�����ض  الغ����رب،  نح����و  رحلت����ه  اىل  العا�ض����مة 
معروف����ا. ولك����ن مهم����ا كان باعث����ه ظه����ر دنرب 
يف ني�ض����ان من ع����ام 1771م يف �ض����ن الواحد 

والع�ضرين يف فيالدلفيا.

كان ه����ذا املتله����ف دائم����ا للنبال����ة، ه����ذا النتاج 
املثق����ف للتنوي����ر اال�ض����كتلندي، ولثقاف����ة لندن 
الرفيعة، ه����ذا االأديب ال�ض����اب، املولع بالكتب، 
والعامل الذي كان يكتب ر�ض����ائل حول امل�ضاكل 
العلمي����ة ودع����وات دي����ن �ض����وفيتز م����ن اأج����ل 
احلي����اة الفا�ض����لة وال�ض����عيدة، وع����ن و�ض����ية 
الله باأن الب�ض����ر يجب اأن يحبوا بع�ض����هم، كان 
فاق����دا لالح�ض����ا�ض جت����اه معاناة اأولئ����ك الذين 
خدموه. يف متوز 1776 مل ي�ض����جل ا�ض����تقالل 
امل�ض����تعمرات االمريكية عن بريطانيا، بل قمع 
موؤامرة من اأجل احلرية يف مزرعته خطط لها 

ونفذها العبيد.

الع����امل  املعرف����ة،  الوا�ض����ع  ال�ض����اب  دن����رب،  اإن 
ورجل االأدب اال�ض����كتلندي، مل يك����ن ماديا كان 
نظام مزرعت����ه مرنا وفق معاي����ري ذلك الوقت. 
ك�ض����ا وغذى عبيده ب�ض����كل الئق وغالبا ما كان 
يلني يف عقوباته االأك����ر حدة. ولكن على بعد 
4000 مي����ل من م�ض����ادر الثقافة،ووحيدا على 
احلاف����ة البعيدة للح�ض����ارة الربيطانية، حيث 
كان البق����اء عل����ى قي����د احلي����اة �ض����راعا يوميا 
واال�ض����تغالل ال����ذي ال يرح����م، طريق����ه للحياة، 
حي����ث الفو�ض����ى والعنف واالنحالل الب�ض����ري 
التكي����ف  خ����الل  م����ن  انت�ض����ر  �ض����ائعة،  اأم����ور 
الناج����ح. وب�ض����بب م�ض����اريعه الدائمة،و�ض����عة 
خيلت����ه، تبل����دة ح�ضا�ض����يته امل�ض����قولة ب�ض����بب 
�ضجع حياة احلدود، و�ضعر داخل نف�ضه بح�ض 
ال�ض����لطة واال�ض����تقالل، اللذي����ن مل يعرفهما من 
قبل، �ض����عر بق����وة تدفقت من �ض����يطرته املطلقة 
عل����ى حي����وات االآخري����ن وب����زغ رج����ال جديدا 
مميزا، �ض����يد حدود، و�ض����احب ملكية يف عامل 

خام ن�ضف متوح�ض.

دع����وين اأ�ض����لط االنتب����اه على بع�ض عنا�ض����ر 

ال�ض����ورة، عل����ى بع�ض املزاوج����ات والروابط 
التي حددت يف ق�ض����ة ويليم دن����رب اأوال، هناك 
العالق����ة التاريخي����ة ب����ني التنوي����ر وموؤ�ض�ض����ة 
وا�ض����رتقاقه.  االن�ض����ان  – حق����وق  العبودي����ة 
ثانيا لدينا العالقة بني ثقافة دنرب وم�ض����روعه 
يف العامل اجلديد. كان����ت الثقافة التي امتلكها 
الفك����رة  ت�ض����منت  وم�ض����قولة:  ا�ض����تثنائية 
االأخ����رية ح����ول عل����م الاله����وت والعلم،وه����و 
جه����د رمب����ا جلعلهم����ا قابلني للتف�ض����ري ب�ض����كل 
متبادل، وجلعل اأحدهما يدعم االآخر. انه لي�ض 
نتاج التنوير اال�ض����كتلندي فح�ض����ب، بل اأي�ضا 
مفك����ر لندين. ق����راأ جوناثان �ض����ويفت وناق�ض 
الو�ض����ية امل�ض����يحية الت����ي تن�ض عل����ى املحبة 
املتبادلة،وو�ض����ف باأن����ه كان مفتق����دا، ب�ض����كل 
غري����ب الح�ضا�ض����ه مبعان����اة عبي����ده. يف متوز 
1776 اأ�ضار، مدهو�ضا ومتاأملا اىل مترد العبيد 
يف مزرعته:”احكم����وا عل����ى ده�ض����تي. ما نفع 
اللط����ف واملعاملة احل�ض����نة حني يكاف����اآن بعدم 
امتنان كه����ذا". يتاب����ع بيلي:”حمتارا ب�ض����كل 
م�ض����تمر.. من �ض����لوك عبي����ده.. ا�ض����تعاد دنرب 
هاربني وحكم عليهما ب�����500 جلدة لكل منهما 
يف خم�ض����ة اأوقات خمتلفة واأن يحمال �ضل�ضلة 

وزند خ�ضب مثبتا اىل الكاحل".

اأخذ هذا ليكون �ضورة بليغة عن العملية التي 
�ض����كل بها االمريكي كجديد واأبي�ض وذكر. انه 
ت�ض����كيل باأربع نتائج مرغوبة على االأقل اأ�ضري 
اليه����ا جميعه����ا يف تلخي�����ض بيلي ل�ضخ�ض����ية 
اأن����رب وهي موج����ودة يف ذل����ك ال�ض����عور الذي 
اأع����رتى دنرب. دع����وين اأكرر:”ح�ض بال�ض����لطة 
واال�ض����تقالل مل يعرف����ه م����ن قبل، ق����وة تدفقت 
من �ض����يطرته املطلق����ة على حي����وات االآخرين، 
ب����زغ رج����ال جديدا مميزا، �ض����يد ح����دود، رجل 
ملكية يف عامل خام ن�ض����ف متوح�ض". �ضلطة، 
اح�ض����ا�ض باحلري����ة مل يعرفه من قب����ل، لكن ما 
الذي عرفه من قبل؟ الثقافة الرفيعة، ثقافة لندن 
الرفيعة، الفكر الالهوتي والديني، وي�ض����تنتج 
املرء اأن ال �ض����يء من هذه ي�ض����تطيع اأن يقدم له 
ال�ضلطة واال�ض����تقالل الذي قدمته حياة مزارع 
املي�ضي�ض����يبي. يفهم هذا االح�ضا�ض اأي�ضا على 
اأن����ه ق����وة تتدف����ق، حا�ض����رة م�ض����بقا، وجاهزة 
للتدفق، نتيجة”�ضيطرته املطلقة على حيوات 
االآخري����ن". لي�ض����ت هذه القوة هيمن����ة ارادية، 
اأو خي����ارا مفكرا به وحم�ض����وبا، ب����ل باالأحرى 
ن����وع م����ن املورد الطبيع����ي، �ض����الالت نيا جارا 
تنتظر اأن ت�ض����قي دنرب حاملا ي�ض����بح يف موقع 
ي�ضتلم فيه ال�ضيطرة املطلقة، وحاملا انتقل اىل 
ذل����ك املوق����ع انبعث رجال جدي����دا، رجال مميزا 
وخمتلف����ا. ومهما كان و�ض����عه االجتماعي يف 
لندن، فه����و يف العامل اجلديد �ض����يد اأكر نبالة 
ورجول����ة. اإن موقع حتوالت����ه هو داخل العامل 

اخلام واال�ضرتقاق ي�ضكل خلفية له.

 – االهتمام����ات  ه����ذه  اأن  اأق����رتح  اأن  اأري����د 
والق����وة  واالخت����الف  وال�ض����لطة  اال�ض����تقالل 
املطلقة – مل ت�ض����بح مو�ض����وعات وفر�ض����يات 
رئي�ض����ية ل����الأدب االمريكي فح�ض����ب، بل اإن كال 
منه����ا جع����ل ممكنا ون�ض����طا و�ض����كل م����ن خالل 
وعي معق����د وتوظيف الفريقي����ة موؤلفة. وهذه 
االفريقية، التي ن�ضرت كبدائية ووح�ضية، هي 
التي قدمت اأر�ض����ية م�ضرحية و�ضاحة لتطوير 

جوهر الهوية االمريكية.

اإن اال�ضتقالل هو احلرية ويرتجم اىل الفردية 
الت����ي اأيدت واحرتم����ت كثريا. اجل����دة ترتجم 
اىل ال����رباءة وي�ض����بح التميز اختالفا وت�ض����يد 
ا�ض����رتاتيجيات لتح�ض����ينه. ت�ض����بح ال�ض����لطة 
والق����وة املطلق����ة بطول����ة رومان�ض����ية فاحت����ة، 
رجولة وم�ض����كالت ا�ضتالم �ض����لطة مطلقة على 
حي����وات االآخري����ن. ويب����دو اأن ه����ذه االأخرية 
جتعل كل �ض����يء ممكنا، وقد ا�ض����تدعيت القوة 

◄◄
املطلق����ة ولعب����ت �ض����د وداخ����ل م�ض����هد طبيعي 
وذهني �ض����ور”كعامل خام ن�ض����ف متوح�ض". 
مل����اذا نظ����ر الي����ه كخ����ام ومتوح�����ض؟ ه����ل الأنه 
بي�ض����ا؟  ولي�ض����وا  حملي����ني  ب�ض����كان  ماأه����ول 
رمب����ا، ولك����ن بالتاأكيد، ب�ض����بب وجود �ض����كان 
�ض����ود مقيدين وغري اأح����رار، متمردين ولكنهم 
جاهزون للخدمة، اإزاءهم اأ�ض����بح دنرب – مثل 
جمي����ع الرج����ال البي�ض – ق����ادرا عل����ى قيا�ض 
االختالف����ات الت����ي متن����ح امتي����ازات ومتتل����ك 

امتيازات.

يف النهاية تن�ضهر الفردية مع منط االمريكيني 
كمنعزلني ومغرتبني و�ضاخطني. يريد املرء اأن 
ي�ضاأل ما الذي يغرتب االمريكيون عنه؟ ما هو 
ال�ض����يء ال����ذي يترباأ من����ه االمريكيون ب�ض����كل 
مل����ح؟ عمن ه����م خمتلفون؟ وف����وق من متار�ض 

القوة املطلقة؟ ممن انتزعت؟ وملن منحت؟

تكمن اأجوبة تلك االأ�ض����ئلة يف ح�ضور ال�ضكان 
االفارقة القوي والداعم لالأنا وهوؤالء ال�ض����كان 
مالئمون بجميع الط����رق، ولي�ض اأقلها تعريف 
الذات. ي�ض����تطيع ه����ذا الذك����ر االأبي�ض اجلديد 
اأن يقنع نف�ض����ه االآن باأن الوح�ضية هي”هناك. 
و�ضربات ال�ض����ياط التي اأمر بها – 500 نفذت 
خم�ض مرات هي 2500- لي�ض����ت وح�ضية املرء 
اخلا�ض����ة. واالنتفا�ض����ات املتكررة واخلطرية 
م����ن اأج����ل احلري����ة، توكي����دات حم����رية ح����ول 
العقالنية ال�ضود، ومزيج دعوات دين �ضويفنت 
وحي����اة عن����ف منظ����م مت حت�ض����ريه. واذا كان 
االح�ضا�ض قد تبلد مبا يكفي، تبقى حالة اخلام 

خارجية.

ت�ض���ق تلك التناق�ض���ات طريقها عرب �ض���فحات 
االأدب االمريك���ي. كي���ف ميك���ن اأن يتج���ل هذا 
ب�ضكل اآخر؟ وكما يذكرنا دومينيك ال كابرا:”مل 
تنتج الروايات الكال�ض���يكية من قوى �ضياقية 
�ض���ائعة فح�ض���ب )مث���ل االيديولوجي���ات( بل 
تع���اود اأي�ض���ا العمل، عل���ى االأق���ل جزئيا، من 
خ���الل تلك الق���وى، باأ�ض���لوب نق���دي واأحيانا 
ب�ض���كل حتويلي كام���ل". اأما بالن�ض���بة للثقافة 
فاإن احلقل اخليايل والتاريخي الذي �ضافر فيه 
الكتاب االمريكيون االأوائل، �ض���اغه ح�ض���ور 
اآخر عرقي ب�ضكل كبري، واملقوالت التي تقول 
العك����ض، ملحة اأن العرق ال معنى له بالن�ض���بة 
للهوي���ة االمريكية، هي نف�ض���ها مليئة باملعنى، 
ال يتح���رر العامل من العرقية. ولن يخلو منها، 
م���ن خالل اجلزم. اإن فعل فر�ض الالعرقية يف 
اخلطاب االأدبي هو نف�ض���ا فعل عن�ض���ري. اإن 
�ضب احلم�ض البالغي على اأ�ضابع يد �ضوداء 
ميك���ن بالفعل اأن يدمر الب�ض���مات لكن ال اليد. 
باال�ض���افة اىل ذلك، ماذا يحدث يف فعل املحو 
العني���ف ذاك، اخل���ادم لل���ذات ليدي واأ�ض���ابع 
وب�ض���مات ال�ض���خ�ض ال���ذي يق���وم بال�ض���ب؟ 
اأتنجو م���ن احلم�ض؟ اإن االأدب نف�ض���ه يوحي 

بخالف ذلك.

اأع���ان  �ض���واء  االفريق���ي،  احل�ض���ور  ي�ض���كل 
االمريك���ي  االأدب  ن�ض���يج  علني���ا،  اأم  �ض���منيا 
ب�ض���كل اجب���اري ال ف���كاك من���ه. اإن���ه ح�ض���ور 
مظل���م وثاب���ت للخي���ال االأدبي كقوة و�ض���يطة 
مرئي���ة وغ���ري مرئي���ة. وحت���ى ح���ني ال تكون 
الن�ض���و�ض االمريكية عن احل�ضور االفريقي 
اأو ال�ضخ�ض���يات اأو ال�ض���رد اأو امل�ضطلح، فاإن 
الظ���ل يرفرف يف الت�ض���مني واال�ض���ارة وخط 
اأو  الرت�ض���يم. ومل يك���ن م���ن قبي���ل ال�ض���دفة 
اخلط���اأ اأن ال�ض���كان املهاجري���ن )وكث���ريا م���ن 
االأدب املهاجر( فهموا اأمريكيتهم كتعار�ض مع 
ال�ضكان ال�ض���ود املقيمني. ويف احلقيقة يعمل 
الع���رق االآن كا�ض���تعارة �ض���رورية ج���دا لبناء 
االمريكي���ة بحي���ث يناف����ض النزع���ات العرقية 
الت���ي  طبقي���ا،  واملكون���ة  والزائف���ة  العلمي���ة 

اأ�ض���بحنا اأكر تعودا على تف�ضري دينامياتها. 
وكا�ضتعارة للقيام بعملية االمركة كلها. بينما 
تدف���ن مكوناتها العن�ض���رية اخلا�ض���ة، ميكن 
اأن يك���ون ه���ذا احل�ض���ور االفريق���ي �ض���يئا ال 
ت�ض���تطيع اأن تعي�ض الواليات املتحدة بدونه. 
ترتبط كلمة”اأمريكي”بالعرق على امل�ض���توى 
العميق. ولتحديد �ض���خ�ض كافريقي جنوبي، 
ه���و اأن نق���ول �ض���يئا قليال ج���دا، ونحتاج اىل 
�ضفة اأبي�ض اأو اأ�ضود اأو ملون لنجعل كالمنا 
وا�ض���حا. ان امل�ضاألة يف هذه البالد معكو�ضة 
متاما ت�ض���ري كلم���ة »امريك���ي”اىل البيا�ض. 
وي�ض���ارع االفارقة العرقية جلعل امل�ضطلح 
قاب���ال للتطبيق على اأنف�ض���هم ووا�ض���لة بعد 

وا�ضلة بعد وا�ضلة؟

مل ميتلك االمريكيون نبالة م�ض���رفة وم�ض���بقة 
بينم���ا  قومي���ة  ف�ض���يلة  هوي���ة  منه���ا  تن���زع 
وال���رتف  الف�ض���ق  ا�ض���تهاء  يف  ي�ض���تمرون 
االمريكي���ة  االأم���ة  ناق�ض���ت  االر�ض���تقراطي. 
احتقاره���ا وح�ض���دها بالطريق���ة الت���ي اتبعها 
اأنرب وذلك من خالل تاأمل، منعك�ض على الذات 

يف افريقية خمتلفة وموؤ�ضطرة.

وبالن�ضبة للم�ض���توطنني والكتاب االمريكيني 
بعام���ة، اأ�ض���بح ذل���ك االفريقي االآخر و�ض���ائل 
للتفك���ري باجل�ض���د والذهن والعم���اء واللطف 
واحل���ب، وق���دم فر�ض���ة ملمار�ض���ات يف غياب 
احلري���ة  تاأم���ل  ويف  وح�ض���ورها،  القي���ود 
والع���دوان، وق���دم فر�ض���ا ال�ضتك�ض���اف علم 
االخالق وقواعد ال�ضلوك وللقيام بالتزامات 
العق���د االجتماع���ي وحم���ل �ض���ليب الدي���ن 

واتباع ت�ضعبات القوة.

ال�ضخ�ض���يات  خريط���ة  ور�ض���م  ق���راءة  اإن 
االفريقي���ة يف تط���ور اأدب قومي هو م�ض���روع 
ج���ذاب وملح يف اآن، هذا اإذا اأردنا اأن ي�ض���بح 
تاري���خ ونقد اأدبنا �ض���حيحني. وجاء التما�ض 
امر�ض���ون لال�ض���تقالل الفكري كتقدمي �ض���حن 
ف���ارغ ي�ض���تطيع الكت���اب اأن مياله بغ���ذاء من 
قائم���ة فطري���ة. وال �ض���ك اأن اللغ���ة ينبغ���ي اأن 
تك���ون اجنليزية لكن م�ض���مون تل���ك اللغة اأو 
مو�ض���وعها ينبغ���ي اأن يكون، ب�ض���كل متعمد، 
غري اجنليزي و�ض���د اأوروبي، بق���در ما تنكر 
بالغي���ا عب���ادة الع���امل القدمي وتع���رف املامي 
على اأنه فا�ضد ال ميكن تربيره اأو الدفاع عنه، 
ويف الدرا�ض���ات الت���ي كتب���ت حول ت�ض���كيل 
�ضخ�ض���ية امريكية وانتاج اأدب قومي �ضنف 
عدد من البنود والبند الرئي�ضي الذي اأ�ضيف 
اىل القائمة يجب اأن يكون ح�ضورا افريقيا 
– غ���ري امريكي، واآخر من غري ريب. ومل 

تنبعث احلاجة لتاأ�ض���ي�ض االختالف من العامل 
القدمي فح�ض���ب ب���ل من اخت���الف يف اجلديد. 
م���ا كان مميزا يف العامل اجلدي���د هو، قبل كل 
�ض���يء، ادع���اوؤه احلري���ة، ثاني���ا ح�ض���ور الال 
اأحرار يف قلب التجربة الدميقراطية والغياب 
احلرج للدميقراطية و�ض���داها وظلها وقوتها 
ال�ض���امتة يف الن�ض���اط ال�ضيا�ض���ي والفك���ري 
املالم���ح  كان���ت  االمريكي���ني.  غ���ري  لبع����ض 
املمي���زة لغري االمريكي���ني و�ض���عهم العبودي 
واالجتماع���ي ولونه���م. ويو�ض���عنا تخي���ل اأن 
العامل االأول كان �ض���يدمر ذاتيا بطرق متنوعة 
ل���و اأن���ه مل يجه���ز علي���ه. كان ه���وؤالء العبي���د 
مرئي���ني باإفراط على عك�ض كثريين يف تاريخ 
العامل. وقد ورثوا، بني اأ�ضياء اأخرى، تاريخا 
طويال حول معنى اللون. ومل يحدث بب�ضاطة 
اأن امتل���ك اأولئك ال�ض���كان العبي���د لونا مميزا، 
بل عنى هذا اللون �ض���يئا ما. �ضمى ذلك املعنى 
ون�ض���ره باحثون، على االأقل، منذ تلك اللحظة 
يف الق���رن الثام���ن ع�ض���ر ح���ني ب���داأ باحث���ون 
اآ خ���ررن – واأحيان���ا الباحث���ون اأنف�ض���هم – 
با�ضتق�ض���اء كل من التاريخ الطبيعي وحقوق 

القابل���ة  غ���ري  االن�ض���ان 
للتحويل، اأي احلرية الب�ضرية.

يفرت����ض امل���رء اأن���ه ل���و كان االفارق���ة جميعا 
ميتلك���ون ث���الث اأع���ني اأو اأذن���ا واح���دة، فاإن 
دالل���ة ذلك االخت���الف عن الغ���زاة االأوروبيني 
الفاحتني، لكن االأقل عددا، �ضتظهر اأنها متتلك 
معنى على اأية حال، ال ميكن اأن تطرح االأ�ضئلة 
يف ه���ذا الوق���ت املتاأخ���ر من القرن الع�ض���رين 
القيم���ة  ا�ض���فاء  يف  الذاتي���ة  الطبيع���ة  عل���ى 
واملعن���ى عل���ى الل���ون. ومي���زة ه���ذا النقا����ض 
ه���و التحالف بني اأفكار ا�ضتخل�ض���ت ب�ض���ريا 
وتعب���ريات لغوي���ة. ويقود ه���ذا اىل الطبيعة 
ال�ضيا�ض���ية واالجتماعي���ة للمعرف���ة املح�ض���لة 
كما ه���و ظاه���ر يف االأدب االأمريكي. واملعرفة 
مهم���ا كان���ت دنيوية ونفعية، تلعب يف �ض���ور 
لغوية، وت�ض���كل ممار�ض���ة ثقافي���ة. وما يفعله 
الفنانون يف كل مكان هو اال�ض���تجابة للثقافة 
والتو�ض���يح والتف�ض���ري والتثبيت والرتجمة 
الكت���اب  به���ذا  ويق���وم  والنق���د.  والتحوي���ل 
املنخرطون يف تاأ�ض���ي�ض اأمة جدي���دة. ومهما 

كانت ا�ضتجاباتهم ال�ضخ�ض���ية وال�ضيا�ضية 
الر�ض���مية للتناق����ض الكام���ن يف جمهورية 
حرة ملتزمة عميقا باال�ض���رتقاق، كان كتاب 
القرن التا�ض���ع ع�ضر منتبهني حل�ضور الب�ضر 
ال�ض���ود. واالأك���ر اأهمية هو اأنه���م خاطبوا، 
كث���ريا، وجه���ات  اأو  قلي���ال  عاطفي���ة  بط���رق 

نظرهم يف ذلك احل�ضور ال�ضعب.

يف  العبي���د  لل�ض���كان  االنتب���اه  ينح�ض���ر  مل 
املقاب���الت ال�ضخ�ض���ية الت���ي ميك���ن اأن يكون 
ق���د قام���وا به���ا، كان ن�ض���ر ق�ض����ض  الكت���اب 
العبيد مزدهرا يف القرن التا�ضع ع�ضر وكانت 
ال�ض���حافة واحلم���الت ال�ضيا�ض���ية و�ضيا�ض���ة 
اأحزاب خمتلفة وبرامج امل�ضوؤولني املنتخبني 
مليئة بخطاب اال�ضرتقاق واحلرية. ومن كان 
يجه���ل امل�ض���األة اأك���ر انفج���ارا يف االأم���ة كان 
يف حال���ة عزل���ة كي���ف يق���در امل���رء اأن يتحدث 
والتق���دم  والعم���ل  واالقت�ض���اد  الرب���ح  ع���ن 
وحق االق���رتاع والدي���ن امل�ض���يحي واحلدود 
وت�ض���كيل والي���ات جدي���دة واال�ض���تيطان يف 
اأرا�ض جديدة، وعن الرتبية والنقل )ال�ض���حن 
وال���ركاب( واحلارات واجلي����ض وتقريبا عن 
كل �ضيء تهتم به االأمة، دون اأن ميتلك يف قلب 
اخلطاب، يف قلب التعريف، ح�ض���ور االفارقة 

واملنحدرين منهم.
مل يك���ن هذا ممكنا ومل يح�ض���ل ما حدث غالبا 
كان جهدا للتحدث عن هذه امل�ض���ائل مبفردات 
م�ض���ممة لتموي���ه املو�ض���وع. مل ينج���ح ه���ذا 
دائم���ا ومل يك���ن التموي���ه مق�ض���ودا يف عم���ل 
كت���اب كثريي���ن، لك���ن النتيج���ة كان���ت �ض���ردا 
رئي�ض���يا حتدث من اأجل االأفارقة واملنحدرين 
منهم ولي�ض عنهم. مل ي�ض���تطع �ض���رد امل�ض���رع 
اأن يتعاي����ض م���ع ا�ض���تجابة من ال�ضخ�ض���يات 
الت���ي  ال�ض���عبية  كان���ت  ومهم���ا  االفريقي���ة. 
حظيت به���ا ق�ض����ض العبيد ومهم���ا كان قويا 
تاأثريها يف دعاة اإلغاء اال�ض���رتقاق وحتويلها 
للم�ض���ادين له���م، ف���اإن �ض���رد العب���د اخلا�ض، 
حرر الراوي بطرق عديدة لكنه مل يدمر �ض���رد 
ال�ض���يد. كان بو�ضع �ضرد ال�ض���يد اأن يقوم باأي 
عدد من التعديالت ليبقى �ضليما. كان ال�ضمت 
حي���ال املو�ض���وع نظام الي���وم. حطمت بع�ض 
ح���االت ال�ض���مت وح�ض���ن بع�ض���ها موؤلف���ون 
عا�ض���وا مع ال�ضرد التنظيمي ويف داخله. وما 
يهمن���ي هو ا�ض���رتاتيجيات �ض���يانة ال�ض���مت 
وا�ضرتاتيجيات حتطيمه. كيف اندمج الكتاب 
املوؤ�ض�ض���ون الأمري���كا الفتية مع ال�ضخ�ض���يات 
االفريقي���ة وتخيلوه���ا وابتكروا ح�ض���ورها؟ 
كي���ف يق���ود التنقي���ب يف ه���ذه املم���رات اىل 
حتلي���الت جدي���دة واأك���ر عمق���ا ملا تت�ض���منه 

ولكيفية احتوائها له؟

دعوين اأقرتح بع�ض املو�ضوعات التي حتتاج 
اىل ا�ضتق�ضاء نقدي:

اأوال، ال�ضخ�ض���ية االفريقي���ة كبديل وم�ض���اعد 
اخليالي���ة،  املقابل���ة  متك���ن  كي���ف  )مدع���م(. 
م���ع االفريقي���ة، الكت���اب البي����ض اأن يفك���روا 
باأنف�ض���هم؟ ما هي ديناميات �ض���فات االفريقية 
املنعك�ض���ة ذاتي���ا؟ انتبه���وا مث���ال اىل الطريقة 
الت���ي ت�ض���تخدم به���ا االفريقية لتدي���ر حوارا 
بخ�ض���و�ض امل���كان االمريك���ي يف ق�ض���ة اآرثر 
جوردون بيم، فمن خالل ا�ض���تخدام االفريقية 
يتاأم���ل بو املكان كو�ض���يلة حتت���وي خوفا من 
التعدي وغياب احلدود ولكن اأي�ض���ا كو�ض���يلة 
الط���الق وا�ضتك�ض���اف الرغب���ة يف تخ���م فارغ 
وبال ح���دود. فك���روا بالطرق الت���ي تخدم بها 
االفريقية لدى كت���اب امريكيني اآخرين )مارك 
لتنظي���م  كاأداة  وهوث���ورن(  ميلف���ل،  توي���ن، 
احلب واخليال كدفاعات �ضد التبعية النف�ضية 
للخطيئ���ة والياأ����ض. اإن االفريقية ه���ي االأداة 
الت���ي تع���رف ال���ذات االمريكي���ة نف�ض���ها به���ا 

كذات غ���ري م�ض���تعبدة، بل حرة، غ���ري منفرة، 
ب���ل مرغوبة، غ���ري �ض���عيفة بل قوية، لي�ض���ت 
بدون تاري���خ، بل تاريخية، غ���ري ملعونة، بل 
بريئة، لي�ضت �ضدفة عمياء للتطور، بل اجناز 

تعاقبي للقدر.

املو�ض���وع الث���اين ال���ذي يحت���اج اىل انتب���اه 
نقدي هو الطريقة التي ي�ضتخدم بها م�ضطلح 
افريق���ي لتاأ�ض���ي�ض االخت���الف اأو فيم���ا بع���د، 
لي�ض���ري اىل احلداثة. نحتاج اىل �ضرح الطرق 
التي تكمن فيها مو�ضوعات حمددة وخماوف 
م���ن الوع���ي وعالق���ات طبقي���ة يف  واأ�ض���كال 
ا�ض���تخدام م�ض���طلح االفريقي���ة: كيف يف�ض���ر 
حوار ال�ضخ�ض���يات ال�ض���وداء كلهج���ة غريبة 
تخريبي���ة جعل���ت، ب�ض���كل مدبر، غام�ض���ة من 
خ���الل تهجئة اخرتع���ت جلعله���ا مبهمة. كيف 
توظ���ف ممار�ض���ات اللغ���ة االفريقي���ة الث���ارة 
التوتر بني الكالم والالكالم؟ كيف ا�ضتخدمت 
لتاأ�ض���ي�ض ع���امل قاب���ل ل���الدراك، منق�ض���م بني 
ال���كالم والن�ض، ولتدعيم الفروق���ات الطبقية 
والغريي���ة، واأي�ض���ا لتوؤكد االمتي���از والقوة؟ 
كي���ف تخ���دم كمعل���م واأداة للجن�ض���انية غ���ري 
ال�ض���رعية واخل���وف م���ن اجلن���ون والنف���ور 
ومقت الذات؟ اأخريا، يجب اأن ننظر اىل كيف 
اأن م�ض���طلح اأ�ض���ود – واحل�ضا�ض���يات الت���ي 
يت�ض���منها – كيف من اأج���ل القيمة الرتابطية 
الت���ي يعريه���ا للحداث���ة كونها اأنيق���ة ورفيعة 

وم�ضقولة جدا!

التقني���ة  الط���رق  ثالث���ا، نحت���اج اىل درا�ض���ة 
الت���ي ا�ض���تخدمت به���ا ال�ضخ�ض���ية االأفريقية 
لتخطط وتدعم اخ���رتاع ومدلوالت البيا�ض. 
اال�ض���تخدام  حتل���ل  درا�ض���ات  اىل  نحت���اج 
اال�ضرتاتيجي لل�ضخ�ض���يات ال�ضوداء لتحديد 
ال�ضخ�ض���يات  �ض���فات  وتدعي���م  االأه���داف 
البي�ض���اء. �ضتك�ض���ف درا�ض���ات كه���ذه عملي���ة 
تاأ�ض���ي�ض االآخرين من اأجل معرفتهم، وعملية 
عر�ض معرفة االآخر من اأجل ت�ض���هيل وتنظيم 
العماء الداخلي واخلارجي. �ض���تبني درا�ضات 
كه���ذه العملي���ة الت���ي متك���ن م���ن ا�ضتك�ض���اف 
واخرتاق املرء جل�ضده بقناع جن�ضانية االآخر 
وفو�ضاه وقابليته لالجنراح وال�ضيطرة على 
انبعاثات الفو�ضى باجلهاز التنظيمي للعقاب 

وال�ضخاء.

رابع���ا، نحت���اج اىل حتلي���ل التالعب بال�ض���رد 
االفريق���ي )اأي ق�ض���ة �ض���خ�ض اأ�ض���ود، جتربة 
كون���ه مقي���دا اأو منب���وذا( كو�ض���يلة للتاأمل – 
اآمنة وخطرية – يف ان�ض���انية املرء اخلا�ضة. 
�ضتك�ضف حتليالت كهذه كيف يقدم متثيل ذلك 
ال�ض���رد، واال�ضتيالء عليه، فر�ضا لتاأمل القيود 
واملعاناة والتمرد وللتاأمل يف القدر وامل�ضري. 
�ض���تحلل كيف ا�ض���تخدم ذلك ال�ض���رد م���ن اأجل 
خطاب يف علم االخالق وال�ضفرات االجتماعية 
والكوني���ة لعل���م ال�ض���لوك، وتوكي���دات حول 
تعريف���ات احل�ض���ارة والعق���ل. �ض���يظهر نق���د 
من هذا النمط كيف ا�ض���تخدم ال�ض���رد يف بناء 
تاري���خ و�ض���ياق للبي����ض من خ���الل افرتا�ض 

الالتاريخية والال�ضياقية لل�ضود.

تظهر هذه املو�ضوعات على ال�ضطح با�ضتمرار 
ح���ني يبداأ امل���رء النظر بانتب���اه، بدون جدول 
عمل م�ضبق مقيد ووقائي. وتبدو بالن�ضبة يل 
على اأنها تقدم الأدب االأمة ج�ض���دا معرفيا اأكر 
تعقيدا وفائدة. وميكن اأن يو�ضح هذا مثاالن: 
رواية امريكية رئي�ض���ية هي يف الوقت نف�ضه 
م�ض���در للرومان�ض ونقد له كنوع اأدبي، االآخر 
هو اجن���از الوعد ال���ذي قمت ب���ه مبكرا حول 

العودة اىل �ضور بو البي�ضاء ال�ضاكنة.

عن جملة نزوى العمانية
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  نهى حّوا

مفهوم اجلمال وفكرة ال�ض���ورة الذاتية عنه، 
كانا حمور املقابلة التي اأجرتها معها �ضحيفة 
ال�»غارديان”الربيطانية عن روايتها اجلديدة 
اأخ���ريا، حي���ث بطل���ة الرواي���ة فت���اة �ض���وداء 
جميل���ة تدع���ى »برايد« حتاول حماية نف�ض���ها 
م���ن ما�ض���يها، من خ���الل اإج���راءات جتميلية 
�ض���طحية. وكان الفت���ا تاأكيده���ا يف احل���وار، 
اأنها تكتب لل�ضود ولي�ض���ت م�ضطرة لالعتذار 

عن ذلك.

نمر في الثلج
الب�ض���رة ال�ض���وداء الداكن���ة ل�»براي���د« كان���ت 
م�ض���در ماآ�ض كبرية يف طفولته���ا، واأمها ذات 
الب�ض���رة االأق���ل �ض���وادا كانت مرتعب���ة عندما 
اأجنبته���ا، حتى انها فكرت يف قتل طفلتها. ثم 
اأ�ضبحت ب�ضرة برايد ال�ضوداء �ضببا لنجاحها 

عند بلوغها �ضن الر�ضد..
وه���ي �ض���تعمل يف جم���ال االأزي���اء واجلم���ال 
يف  االأزي���اء  م�ض���ممي  اأح���د  اأق���وال  وتتب���ع 
لة نف�ض���ها  ارت���داء مالب�ض بي�ض���اء فقط، حموِّ
اإىل م���ا ي�ض���به »من���ر يف الثل���ج«. ويق���ول لها 
�ض���ديقها بوك���ر يف الرواية: »عملي���ا، العرق 
غري موج���ود، وبالتايل العن�ض���رية من دونه 
هي عبارة عن خيار. يجري تعليمها طبعا من 
قبل اأولئك الذين يحتاجون اإليها، لكنها تبقى 
م�ض���األة خيار، والذين ميار�ضونها ي�ضبحون 

ال �ضيء من دونها«.

اأن  ميكن���ه  ملوري�ض���ون  بالن�ض���بة  واجلم���ال 
يزع���زع كيان امل���رء وا�ض���تقراره، اإذا كان هذا 
كل ما لديه وكل ما يهتم به وهو منبع جناحه، 
وهي ترغب يف روؤية االإن�ض���ان باأبعاد ثالثية 
يف مكان خارج املالب�ض وم�ض���احيق التجميل 
والتع���ري الت���ي اأ�ض���بحت اإح���دى مقوم���ات 

اجلمال هذه االأيام ح�ضبما تقول.
ونتب���ني اأن روايتها االأخرية جتري يف اإيقاع 
معا�ضر، كما روايتها »طفل القطران”ال�ضادرة 
يف  اأزي���اء  عار�ض���ة  حي���ث   ،1981 ع���ام 
ال�ضوربون تدعى جادين تخ�ضى اقتالعها من 
ع���امل ثقافة البي�ض تقع يف حب �ض���اب اأ�ض���ود 
مع���دم. واإذا كان هن���اك م���ن تغي���ري ط���راأ يف 
كتابه���ا احلايل، فاإن���ه انعك�ض يف ال�ض���طحية 
املتزاي���دة التي متي���ز اأوقاتن���ا، فجادين رمبا 
تكون عار�ض���ة اأزياء، لكنها لي�ض���ت مهوو�ضة 
باملظاه���ر اأو ام���راأة طفولية �ض���عيفة عاطفيا 

كما حال »برايد«.

حكايات
تتحدث توين موري�ضون عن روايتها االأوىل 
الت���ي كتبته���ا قب���ل 45 عام���ا، بعن���وان »اأكر 
العيون زرقة« عن ق�ض���ة تلك الفتاة ال�ض���وداء 
ال�ض���ابة التي ت�ض���لي من اجل عي���ون زرقاء، 

باأنه ميثل الكتاب الذي اأرادت قراءته..
ومل يك���ن متوافرا. وكانت ت�ض���تيقظ ال�ض���اعة 
رابع���ة �ض���باحا كل ي���وم للعمل عل���ى تاأليفه، 

ذلك اأنها كانت اأم���ا لطفلني ترعاهما لوحدها. 
وكتب���ت موري�ض���ون يف ع���ام 2007 مقدم���ة 
الكت���اب ورك���زت عل���ى الطريق���ة الت���ي ميكن 
ل�»�ض���يء ب�ض���ع مثل ت�ض���ويه ع���رق باأكمله، اأن 
يتج���ذر يف اأعم���اق طفل ه���و الع�ض���و االأكر 
رق���ة يف املجتم���ع، واالأنث���ى وه���ي العن�ض���ر 

االأ�ضعف«. و
تق���ول: »اأكتب لل�ض���ود بالطريقة نف�ض���ها التي 
مل يكت���ب تول�ض���توي يل، الفت���اة امللونة التي 
تبل���غ من العمر 14 عام���ا من لورين يف والية 
اأوهايو«، وت�ضيف: »ل�ضت م�ضطرة لالعتذار 
اأو اأن اعترب نف�ض���ي مقي���دة الأنني ال اأكتب عن 
البي����ض، ثم هذا لي�ض �ض���حيحا اأب���دا، فهناك 
العديد من ذوي الب�ض���رة البي�ض���اء يف كتبي. 
والنقطة انه ال يقف فوق كتفي واأنا اكتب هذا 

الناقد ذو الب�ضرة البي�ضاء«.
وه���ي تعن���ي بذلك الكات���ب جيم����ض بالدوين 
ال���ذي حتدث عن وجود »رجل ابي�ض �ض���غري 
داخل كل منا«. توؤكد اأنه مل يكن موجودا يوما 
يف اأعماقها، وتعزو ذل���ك رمبا الأنها ترعرعت 

يف اأحياء خمتلطة يف لورين.
لكنها ال ترى االأمر من وجهة نظر دميوغرافية 
بق���در م���ا يتعل���ق بثقتها الق�ض���وى بنف�ض���ها. 
وه���ذه الثق���ة ه���ي التي دفعته���ا للذه���اب اإىل 

جامعة هاورد ومن ثم اإىل كورنيل..
حيث اأنهت �ضهادة ماج�ضتري يف االأدب، وهي 
التي اأعطتها ال�ض���جاعة لالنف�ضال عن زوجها 

عندم���ا كانت حام���ال بطفله���ا الث���اين، والتي 
جعلته���ا متم���ردة حرة عندما عمل���ت كمحررة 
يف »رادن���دوم هاو����ض«، حيث دفع���ت باأعمال 
كتاب من ال�ضود اأمثال »اجنال دايفز”و»توين 

كايد«.

أمران مرتبطان
منذ ثالث �ضنوات حتدثت عن معاملة ال�ضود، 
ال �ض���يما حادثة مقتل ترايف���ون مارتن، فقالت 
موري�ض���ون: »هناك اأم���ران ابح���ث لروؤيتهما 
يف احلي���اة. اأحدهم���ا اطالق الن���ار على فتى 
اأبي�ض م���ن اخللف من قبل �ض���رطي، وهذا مل 
يح���دث اأبدا. والثاين وجود �ض���جل اأدين فيه 
رجل ابي�ض يف تاريخ العامل الغت�ضابه امراأة 

�ضوداء، واحدة فقط«.
و�ض���كل ع���ام 2014 �ض���نة قامتة حتدي���دا مع 
قائم���ة م���ن االأرواح الت���ي �ض���قطت عل���ى ي���د 
ال�ض���رطة، وه���ي ت���رى اأن الو�ض���ع كان هكذا 
دائم���ا، وتق���ول: »ان���ا ل���دي ابن���ان، وعليهما 
ال�ض���رطي،  اأوقفهم���ا  »�ض���يدي”اإذا  يق���وال  اأن 
وتعلم���ون اإنه���ا ا�ض���رتاتيجية للتعام���ل م���ع 
امل�ض���كلة اأو جتنبها«. وموري�ضون ت�ضع على 
ج���دران منزله���ا ر�ض���ومات جتريدي���ة البنه���ا 
الثاين الذي تويف ب�ضرطان البنكريا�ض، كلها 

اآذان من دون فم.
تق���ول اإنه���ا االآن يف الثمانينيات م���ن العمر، 
وهن���اك ثالثة اأ�ض���ياء ترغب يف قوله���ا: اأولها 

»اخ���رج«.  »ا�ض���مت”وثالثها  وثانيه���ا  »كال« 
اكت�ض���بت حقها يف ع���دم القيام مب���ا ال ترغب 
به، وهذا ي�ض���مل كتاب���ة مذكراتها، على الرغم 
م���ن توقيعه���ا عق���دا م���ع »ران���دوم هاو����ض«. 
وتقول: »كثري من الروايات املعا�ض���رة، حتى 
عندما تكون مكتوبة ب�ض���ورة جيدة هي نوع 
م���ن اإحالة للذات. وهي كان���ت تدر�ض الكتابة 
تق���ول  وكان���ت  برن�ض���تون،  يف  االإبداعي���ة 
لطالبه���ا دوما: »ال تفعلوا ذل���ك، ال تكتبوا عن 

حياتكم املحدودة«.

عــون  فــي  هللا  »ليكــن 
تشــوه  حيــن  الطفلــة«.. 

العنصرية الجمال
كعهدن���ا بها، جند يف قلب رواية »ليكن الله 
يف عون الطفلة”للروائية االأمريكية توين 
موري�ض���ون، ق�ض���ية العن�ض���رية ومفه���وم 
حي���اة  يف  امل�ض���وه  وتاأثريهم���ا  اجلم���ال 
ال�ض���ود االأمريكي���ني. والق�ض���ية تب���داأ م���ن 
الطفولة، وبينما تذه���ب املخيلة اجلماعية 
اإىل �ض���ور للطفول���ة باأنه���ا حم�ض���نة �ض���د 
ال�ض���رور واالأمرا����ض النف�ض���ية، وحممي���ة 
واالغت�ض���اب  وال�ض���رب  االختط���اف  م���ن 
والعرقي���ة واالهان���ة واالذى وك���ره الذات 

والهجران..
فاإنها ت�ض���كل على نقي����ض ذلك جرحا عميقا 
يف رواية موري�ضون، ق�ضة خرافية بظالل 
من كت���ب »بورزرز غ���رمي«، ق�ض���وة رهيبة 
ت�ضيب االطفال برحلة اىل الغابة مع امراة 
عج���وز �ض���ريرة و»م���ا تفعل���ه باالطف���ال له 

اهمية، وميكن اأن ال ين�ضوه ابدا«.

مديرة تنفيذية
بطلة الق�ضة هي امراأة �ضابة جميلة ذات ب�ضرة 
�ض���وداء داكنة تعمل مديرة تنفيذية يف �ضركة 
جتميل ناجحة، تعر�ضت يف طفولتها لالإهمال 
واالإ�ضاءة على يد والدتها ذات الب�ضرة الفاحتة 
التي كانت ترى يف �ضواد ب�ضرة طفلتها عالمة 

خطيئة وتخجل بها.
واالأم �ضتحرم ابنتها من اب�ضط اأ�ضكال احلنان، 
باعتقاده���ا اأنه���ا بذل���ك تدربها على م�ض���اعب 
احلياة التي �ض���تواجهها يف امل�ضتقبل. وحتت 
�ضغط العن�ضرية والتوتر الطبقي املنت�ضرين 
يف املجتمع االأ�ض���ود يف اأمريكا، ت�ض���تمر االأم 
يف نفث �ض���مومها، ال �ضيما وان زوجها رف�ض 
تقب���ل الطفل���ة وت���رك العائل���ة متهم���ا زوجته 

بخيانته.

عار وتوق
وتنمو برايد يف بيئة من العار والتوق للحب 
والقبول بها، ووالدتها يف غ�ض���ون ذلك ت�ضر 
عل���ى اأن تدعوها طفلتها »�ض���ويتن�ض”بدال من 
اي �ض���يء ي�ض���ري اىل اأمومته���ا له���ا. ث���م جتد 
»برايد« فر�ض���ة للفوز بحب والدتها، فتتواطاأ 
م���ع رفيقاته���ا يف ال�ض���ف الته���ام اأ�ض���تاذتها، 
ام���راأة بي�ض���اء تدعى �ض���وفيا هك�ض���لي، انها 

تتحر�ض بالطلبة.
تق���ول االأم: »الل���ون االأفت���ح هو االف�ض���ل يف 
الن���وادي االجتماعي���ة واجل���رية والكنائ����ض 
واجلمعي���ات الن�ض���ائية، وحت���ى يف املدار�ض 
امللون���ة. لكن كي���ف لنا اأن نتم�ض���ك ببع�ض من 

الكرامة؟«.

كذب غير مستغرب
لل�ض���ود  ي�ض���مح  م���ا  الب�ض���رة  ل���ون  كان  واإذا 
بالتم�ض���ك ببع�ض م���ن الكرامة، ف���اإن برايد لن 
يت�ض���نى لها اي م���ن ذلك. باأم تك���ره وجودها، 
فاإن���ه لي����ض م�ض���تغربا اأن تكذب براي���د وتدفع 
بامراأة بريئة اىل ال�ض���جن فقط كي تتمكن من 
الف���وز بحب اأمها، وحتظى هي اأي�ض���ا ببع�ض 

من الكرامة.
وبرايد �ض���تنمو لت�ض���بح ام���راأة جميلة تلفت 

االأنظار اأينما توجهت، طويلة واأنيقة وترتدي 
دوما الثياب البي�ضاء، وهو لونها املف�ضل الأنه 
يعك����ض جمالها ك�»منر يف الثلج«. وترتبط يف 
غ�ض���ون ذلك ب�ض���اب ا�ضود ا�ض���مه »بوكر”يف 

عالقة حب متقلبة.
وحتاول براي���د التقرب من ا�ض���تاذتها بعد اأن 
افرج عنها ب�ض���راح م�ض���روط، لكنه���ا تتعر�ض 
ل�ض���رب مربح. واأثناء متاثلها لل�ضفاء تالحظ 
ان ج�ض���مها ب���داأ يع���ود نح���و مرحل���ة م���ا قبل 
البل���وغ. ومث���ل براي���د، ف���اإن الكت���اب مل���يء 
ب�ضخ�ض���يات اأعاقت الطفولة تطورهم ال�ضليم 
ويحمل���ون اآث���ار طفول���ة م�ض���طربة وعالقات 

م�ضحونة مع االأهل.
ومو�ض���وع النمو وبناء ال�ضخ�ضية يتكرر يف 
روايات موري�ضون، من �ضديقها بوكر التلميذ 
اجلامع���ي احلزين واىل مقتل اخيه، اإذ يحول 
قل���ق طفولت���ه اىل �ض���عي للحقيق���ة م���ن خالل 
التاريخ واجلاز. لكن نعمة املو�ضيقى والكتب 
ورفق���ة »برايد«، تبقى غ���ري كافية عندما تظهر 
�ض���دمات الطفول���ة غ���ري املحكي���ة بين���ه وبني 

برايد، فيهرب.
وهذا القلق نراه اأي�ضًا يف روايتها »اجلاز”عام 
1992، عندم���ا يت���ذم���ر غولدن غ���راي لوالده 
االأ�ض���ود: »ال اريد اأن ا�ضبح زجنيًا حرًا، اريد 
اأن ا�ض���بح رج�������اًل ح���رًا«. ف���ريد علي���ه والده 
هرني ل�ض���رتوي مدركًا معنى اأن تكون ا�ضود 
هو ا�ضا�ض االن�ضانية واحلرية، ولي�ض العائق 
لكليهما: »كن ما تريده، ابي�ض او اأ�ض���ود. لكن 
اإذا اخرتت اأن تكون ا�ض���ود، عليك اأن تت�ضرف 
بناء عل���ى ذلك، مبعنى ابِن رجولتك، ب�ض���رعة 

وال تاأِت ايل بحماقات ال�ضاب االأبي�ض«.
الق�ض���ة من ت�ض���عة ف�ض���ول كل ف�ض���ل ب�ضوت 
اإح���دى ال�ضخ�ض���يات، كم���ا ل���و اأنه���ا تتناوب 
ال�ض���رد الفردي املرجتل. رمبا تك���ون الرواية 
ع���ن ال�ضخ�ض���يات الت���ي حتق���ق نف�ض���ها رغ���م 
املعان���اة يف طفولتها، لكنها تفيد اأي�ض���ًا باأنه: 
»ال ندرك ما معنى احلب اإال عندما نتعلم معنى 
االأغ���اين الكئيب���ة الزجني���ة».. وموري�ض���ون 
�ضنعت الكتابة من اإيقاعات ح�ضرة االأمريكيني 

من اأ�ضل اإفريقي.
عن البيان االماراتية

تونــي موريســون: أكتــب للســود 
ولست مضطرة لالعتذار

ال تتوقتتف الروائيتتة األمريكيتتة تتتوين 

موريستتون، الحائزة عىل جائتتزة نوبل 

لتتآلداب، عتتن رسد متتا اقرفتته نظام 

العنرصية الرهيب يف أمريكا من تشويه 

داختتل املجتمتتع األمتترييك متتن أصل 

إفريقي، ومنتتذ أن ُمنحت لقب »ضمري 

أمريكا«، كانت هتتذه قصتها التي روتها 

وأعتتادت رسدها عىل متتدى نصف قرن 

بغضب وعاطفة جارفة دومًا.

وكتابهتتا األخري بعنتتوان »ليكن الله يف 

عون الطفلة”ال يخرج عن هذا الستتياق. 

فموضوعتته يتتدور حول فكتترة الجامل 

ومتتا يحدثتته يف ذوي البتترشة الداكنة، 

كافكا  بأجتتواء  مستتتعينة  وموريستتون 

وروايته »املتحول«، تدخلنا إىل النفوس 

املعذبة لضحاياه.



اعداد / منارات 
 ت���وين موري�ض���ون،   روائي���ة  تع���د ا�ض���هر  الكتاب 
يف  اأوهاي���و  يف  ول���دت   الع���امل،  يف  االحجي���اء 
18�ض���باط  1931، ف���ازت بجائزة نوب���ل يف االأدب 
عام 1993 عن جُممل اأعمالها، وجائزة بوليتزر عن 
روايتها حمبوبة. اأ�ض���درت روايته���ا االأوىل وهي 
يف الثامن���ة والثالثني م���ن عمره���ا بعنوان”العني 

االأكر زرقة”، 
يف  هي”جنمة”ت�ض���اهي  االأمريكّي���ة  والكاتب���ة 
�ض���هرتها جنوم هولي���وود، بل هناك م���ن ذهب اإىل 
ح���ّد و�ض���فها ب�»االأ�ض���طورة«. وب�ض���بب تقّدمها يف 
العم���ر )84 عام���ًا( مل تعد يف امل���ّدة االأخرية تفارق 
بيته���ا يف �ض���واحي مدين���ة »نيوي���ورك«، ولكّنه���ا 
اأ�ض���بحت رغم �ض���ّنها املتقّدمة، حمافظ���ة على كامل 

حيوّيتها الفكرّية.
وب�ضبب �ضعبّيتها الطاغّية واعتبارها �ضانعة راأي، 
ف���اإّن الكثري م���ن ال�ضيا�ض���يني االأمريكيني ي�ض���عون 
للتقّرب منها والظفر بوّدها و�ضداقتها، ومن بينهم 
باراك اأوباما؛ الذي �ضعى للح�ضول على تاأييدها له 

عند تر�ّضحه ملن�ضب الرئي�ض يف واليته االأوىل.
وتق���ول توين موري�ض���ون ع���ن عالقته���ا بالرئي�ض 
جمّل���ة  م���ع  له���ا  حدي���ث  يف  اأوبام���ا،  االأمريك���ي 
�ضوؤون  يف  �ض���ة  املتخ�ضّ الفرن�ض���ّية،  ”لري”)اقراأ( 
االأدب: »مل اأ�ض���اند ب���اراك اأوبام���ا الأّنه اأ�ض���ود، ومل 
يكن لون ب�ضرته حمددًا يل لتاأييده، ولكّني اقتنعت 
بربناجمه ال�ضيا�ض���ي ال���ّذي تقّدم ب���ه لالنتخابات، 
حتلي���ل  يف  والتعّم���ق  ن�ض���اطه  متابع���ة  وبع���د 
�ضخ�ض���ّيته، انتهيت اإىل االقتن���اع باأّنه رجل مثّقف 
وذك���ي«. م�ض���يفة: »وبعد مطالعتي لكت���اب )اأحالم 
وال���دّي( وال���ذي روى فيه �ض���ريته الذاتّية، وجدت 
اأنه كتاب رائع وعميق، ثّم اأتيحت يل فر�ض���ة اللقاء 
به، وع���رّب يل عن اإعجابه باإح���دى رواياتي ومدى 

تاأّثره بها، وكان بيننا نقا�ض«.
وتعرتف الروائي���ة االأمريكية، االأ�ض���هر يف العامل، 
اأّن عالق���ة مودة كبرية ربطته���ا بالرئي�ض االأمريكي 
بي���ل  »اإّن  عن���ه:  وقال���ت  كلينت���ون،  بي���ل  �ض���ابقًا 
كلينتون تربط���ه عالقة وّد مع ال�ض���ود االأمريكيني، 
فه���و رج���ل ع���رف اليتم مبك���رًا بع���د وف���اة والدته، 
وعرف اخل�ضا�ض���ة اأي�ض���ًا والفقر عندما كان طفاًل، 
وهذه قوا�ض���م م�ض���رتكة بينه وبني غالبّية ال�ض���ود 
االأمريكي���ني، وهو ما قّوى العالقة وزادها �ض���البة 

بيني وبينه«.
 11 وعددها  موري�ضون،  ت��وين  رواي��ات  اأك��ر  اإّن 
ال�ضود  �ضد  العن�ضرية  مو�ضوع  تتناول  رواي��ة، 
اأهتّم به يف رواياتي  اأمريكا، وهي تقول: »ما  يف 
�ضيء  كّل  فيها  يكون  التي  احل��ال  لي�ض 
على ما ي��رام«، ويف روايتها 
و�ضفًا  قّدمت  »هبة«  الّتا�ضعة 
�ضابقة  لفرتة  دقيقًا  اجتماعّيًا 
�ضرد  عرب  اأمريكا؛  تاريخ  من 
روائ��ي الأح��داث تربز مظاهر 
نتيجة  االجتماعي؛  االحتقان 
والعن�ضرّية  العبودّية  ملظاهر 

وقتها.
وب�����ط�����ل�����ة ال����������رواي����������ة ه���ي 
»ف��ل��ورون�����ض«،  وه���ي زجن��ّي��ة 
ل��زراع��ة  حقل  يف  تعي�ض  ع��ب��دة 
وت�ضّور  ب��رت��غ��ايل،  مللك  التبغ 
زجنيات  ن�ضاء  ح��ي��اة  ال���ّرواي���ة 
ال���ري���ح،  م���ه���ّب  وح�����ي�����دات يف 
الرواية  ت�ضّورها  التي  والفرتة 
ال��زجن��ّي��ة يف  امل����راأة  ك��ان��ت فيها 

اأمريكا ممحوقة«.

مفعمــة  حيــاة  موريســون..  تونــي 
باالدب والسياسة


