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أليس ووكر

نسوية «زنجية» في رحاب الضاد
خليل صويلح
ً
ّ
تــأخــر وصــول أعـمــال أليس ووكــر ( )1944إلــى لغة الـضــاد طويال!
كانت الروائية والناشطة النسوية السوداء قد اقتحمت املشهد األدبي
األميركي بقوة ،إثر فوز روايتها «اللون أرجواني» بجائزة «بوليتزر»
( .)1982الــروايــة الـتــي ّ
تحولت إلــى فيلم سينمائي بتوقيع املخرج
ستيفن سبيلبرغ ،وأوبـ ــرا موسيقية مـبـهــرة ،استضافها مسرح
ـام كامل ،كما تجاوز عــدد نسخها املباعة خالل
ب ــرودواي طــوال عـ ٍ
خمس سنوات ،الستة ماليني نسخة ،قبل أن تحتل موقعها بني أكثر
خمسة كتب أعـيــدت قــراءتـهــا فــي أمـيــركــا .الـيــوم ّ
نتعرف عربيًا إلى
ّ
لترجمتها.
أعمال أليس ووكــر بالجملة ،بعدما تصدت «دار املــدى» ً
عدا «اللون أرجــوانــي» ،أنجزت املترجمة سيزار كبيبو روايــة أخرى
ً
للكاتبة هي «ميريديان» ،كما صــدرت قبال «لــن تثني عزيمة امــرأة

طيبة» (ترجمة كنان الشحف) ،و«معبد تابعتي» (ترجمة وائل أحمد
ّ
بحري) ،و«امتالك ّ
سر البهجة» (ترجمة دالل نصر الله) .تمثل هذه
األعمال بعضًا من الرصيد الضخم لهذه القامة الطليعية العالية التي
طاملا فضحت قضايا العنصرية والتمييز واالضطهاد ضد السود،
كما دافعت بصالبة وعــزم عن حقوق الفلسطينيني ضد االحتالل
اإلسرائيلي ،ورفضت املوافقة على ترجمة روايتها «اللون أرجواني»
إلى اللغة العبرية.
لم يكن مستغربًا إذًا ،اتهامها بمعاداة السامية ،ومحاوالت التضييق
املستمرة ّ
ّ
املتمردة والنافرة والنوعية عبر عملها على
ضد كتاباتها
تظهير ص ــورة الحقوق املــدنـيــة ،وفـضــح طبقات العنف ،والعبودية
املخادعة في القانون األميركي .إنها حفيدة عبيد أفارقة ،تتوق لحرية
غير مشروطة لــم يعشها أسالفها املضطهدون ،مــا جعلها تكتب
بـغــزارة في مختلف الحقول اإلبــداعـيــة ،بتأكيد سيرة غير مرغوب

فيها ،وتعزيز هوية روحية تدمل آالم األمس واالنكسارات والندوب
التي لحقت بها ،سواء من صلب مجتمعها الغارق بالقسوة والجهل
والخرافة واالغتصاب ،أو من إذالل املجتمع األميركي لجنسها ،أو
ما تسميه «لعنة اللون» .في روايتها «ميريديان» ،تجوس تضاريس
أخــرى ،تتساءل خاللها عن شرعية القتل تحت أي ذريعة حتى لو
كــانــت ث ــورة ،مــا يضع شخصيتها أمــام مفترق طــرق ،إلــى أن تجد
بوصلة الخالص في معنى آخر .على األرجح ،إن لجوءها إلى الشعر
مـجـ ّـددًا فــي «أن ــزع السهم مــن القلب» ( ،)2018كــان طــوق نجاة لها،
أو كما تقول «كــان بئرًا للخروج من حالة اليأس» ،فكل اندفاعاتها
العاطفية والروحانية لطي صفحة املاضي املثقلة باألوجاع واآلثــام
ّ
والخراب ،لم تخفف من حجم البثور التي تطفح من الجسد الزنجي
املريض ،في مجتمع ال يرى في هؤالء البشر أكثر من أغراض صالحة
لالستعمال ،أو علبة سردين مغلقة.

