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ر����س���ائ���ل ت���ب���وح مب�����ش��اع��ر ف����ان ك����وخ وروح����ه
الكتاب :ر�سائل فن�سنت فان كوخ
ترجمة :ابت�سام عبد اهلل

كت ��ب فن�سن ��ت ف ��ان كوخ ع ��ن تقييمه
لذات ��ه " ،انا رجل منفع ��ل ذو �أهواء،
ق ��ادر او م�ؤه ��ل لفع ��ل ام ��ور حمقاء،
ا�شعر حيالها بعدئذ باال�سف".
وعلى �ضوء املعلوم ��ة الوحيدة التي
يعرفه ��ا كل رج ��ل او ام ��ر�أة او حت ��ى
طف ��ل عل ��ى االر�ض ع ��ن ف ��ان كوخ –
تل ��ك التي تقول انه اقتط ��ع جزء ًا من
اذن ��ه يف نوبة من اجلنون – فان ذلك
التقيي ��م الذاتي يبدو نوعا من التنب�ؤ
واي�ضا غري وافية.
وتلك العبارة ،التي كتبها قبل انتحاره
(اطلق النار على �صدره) وقبل ثالثة
ا�شه ��ر م ��ن ق ��رار وال ��ده بو�ضعه يف
م�صح ��ة لالمرا�ض العقلي ��ة ،ال تفيده

عذرا ملحا�سبة الذات و�سرب اغوارها،
بل انها تعترب نوعا من تعذيب الفنان
لنف�سه.
ان هذه الطبعة ثقيلة الوزن الكرث من
 800ر�سالة تظهر ان فان كوخ مل يكن
مثل �سيلفيا بالث ،ولكنها ت�ؤكد ت�أثره
ب ��زوال و�إلي ��وت وخا�ص ��ة بق�صائ ��ده
املعنونة" ،م�شاهد من حياة كاهن".
وعندم ��ا فارق فان ك ��وخ احلياة ،كان
يف ال� �ـ  37م ��ن عم ��ره ،خ ��ارج �إط ��ار
الر�سام�ي�ن املحدث�ي�ن الذي ��ن جت ��د
اعمالهم اقب ��اال من اجلمه ��ور ،وترك
بع ��د وفات ��ه جمموع ��ة م ��ن لوحات ��ه
ا�ضافة اىل عدد كبري من الر�سائل.
كان ال�شاع ��ر �أودن ،الذي قال" ،هناك
ر�سال ��ة واح ��دة فق ��ط لفان ك ��وخ ،مل
ت�سح ��رين " .ور�سائ ��ل الفنان طبعت
للم ��رة االوىل خ�ل�ال الع ��ام الذي تال
وفات ��ه .ام ��ا الطبع ��ة اجلدي ��دة له ��ا
والت ��ي تت�أل ��ف م ��ن �ستة اج ��زاء فهي
الت ��ي ب�إمكانن ��ا الق ��ول �إنه ��ا الكاملة،
وتت�ضم ��ن جمي ��ع الر�سائ ��ل اخلا�صة
ب ��ه وجمموعها  902ر�سالة كتب منها
كوخ  .819وهناك فراغات وا�ضحة،
اذ ال توج ��د اي ر�سال ��ة م ��ن واىل كي
فو� ��س ،ابنة العم التي ق ��رر الفنان –
دون رغبته ��ا الزواج منه ��ا والتوجد
اي�ض ��ا مرا�س�ل�ات ف ��ان كوخ م ��ع احد
اقربائ ��ه – انط ��ون م ��وف – والذي
كان يف زمن ما معلمه للفنون.
وم ��ع عدم ملء ذلك الف ��راغ ،فان هذه
الطبع ��ة ا�ستغرق اعداده ��ا � 15سنة،
م ��ع اع ��ادة ترجم ��ة كل ر�سال ��ة (كتب
ف ��ان ك ��وخ بالهوليندي ��ة والفرن�سي ��ة
واالنكليزي ��ة) ،م ��ع تق ��دمي لوحات ��ه
وتخطيطاته جميع او اعماله الطباعية
(ليثوغ ��راف) .ان خط ��وط فان كوخ
و�أحرفه وتخطيطات ��ه ،وا�ضحة على
ورق م ��ن النوع الرخي� ��ص ،قد ا�صفر
لونه مب ��رور الزمن وكان نتيجة ذلك

العمل مده�شا يثري االعجاب لتقدميه
�صورة عن الفنان يف �شبابه.
ولد فن�سنت فان كوخ يف الثالثني من
�آذار ع ��ام  ،1853وه ��و االب ��ن االكرب
ل�ست ��ة اطفال للق� ��س ثيودورو�س فان
ك ��وخ وزوجت ��ه �آن ��ا كورنيلي ��ا .وقام
الوال ��دان برتبي ��ة اوالدهم ��ا ب�ش ��كل
ح�س ��ن ،م ��ع احلر� ��ص عل ��ى رب ��اط
العالقات العائلية �ضمن اال�سر ة" :ان
االح�سا�س ب�أ�صلن ��ا وواحدنا بالآخر
كان م ��ن ال�شدة بحي ��ث ان القلب يثب
باالح�سا� ��س احيانا" ،وه ��ذا ما كتبه
فان كوخ يوما اىل �شقيقه االقرب اليه
ثي ��و .لكننا ال ن�ستطيع ف�صل ما ورثه
االبناء عن الوالدين .اثنان من ثالثة
ابناء قاما باالنتحار يف �سن الثالثني،
واثنان من اوالدهما ا�صيبا باجلنون
اما ابنتهم ��ا ال�صغ ��رى ويليامني فقد
ام�ضت اربعة عقود يف م�صح عقلي.
كان ��ت عائل ��ة ف ��ان ك ��وخ تنتم ��ي اىل
الطبق ��ة الو�سطى ،م ��ع عالقات جيدة

يف املجتم ��ع ،منه ��م اخل ��ال "�سينت"
وكان ع�ض ��وا يف جمموع ��ة تتعام ��ل
مع الفنون .وكان ��ت لل�شركة (غوبل)
ف ��روع يف بروك�سل ولندن وهولندا.
وبدء ًا من عام  ،1869ام�ضى فن�سنت
�سبع ��ة اع ��وام يف فروعه ��ا ،قب ��ل
االنتقال مع التذمر واال�سف اىل عامل
جتارة الفن.
منذ اوائل اعوام ��ه ،كان ثيو ال�شقيق
ال ��ذي ي�صغره باربع ��ة اعوام االقرب
الي ��ه وقد عمل ثي ��و اي�ضا م ��ع �شركة
غوبل ،يف فرع بروك�سل عام .1873
كان ��ت ر�سائ ��ل فن�سن ��ت اىل �شقيق ��ه،
ب ��ادئ االم ��ر ،م ��ن ن ��وع م ��ا يكتب ��ه
ال�شقي ��ق االك�ب�ر اىل اال�صغ ��ر .وم ��ع
م ��رور الزم ��ن ،تغ�ي�ر اال�سل ��وب ،مع
التغي�ي�رات الت ��ي احاط ��ت بظ ��روف
فن�سن ��ت ،وتغ�ي�رت االدوار اي�ض ��ا
وخالل االع ��وام الع�شرة التي ا�صبح
فيه ��ا فن�سن ��ت ر�سام� � ًا كان ثي ��و ه ��و
الواق ��ف يف اخلل ��ف ،داعم ��ا اي ��اه –

ال������������وح������������دة ال�����ب�����������ش�����ري�����ة
الكتاب االول :الوحدة كطريقة للحياة
ت�أليف :توما�س دَم
الكت��اب الث��اين( :الوح��دة :الطبيع��ة
الب�شرية و احلاجة لالت�صال االجتماعي)
ت�أليف :جون كي�شيوبو و ويليام باتريك
ترجمة :عادل العامل

كان الأمريكي ��ون يُعت�ب�رون يف م ��ا م�ض ��ى ال�شعب
الأك�ث�ر اجتماعي ًة عل ��ى الأر� ��ض� .أم ��ا الآن ،فالأمر
مل يعد هك ��ذا ،كما يقول كري�ستوف ��ر لني يف عر�ضه
النق ��دي هذا .فهم ،وفق ًا للتقاري ��ر ،لديهم �أ�صدقاء و
م�ؤ َ
متن ��ون �أقل م ��ن ذي قبل على الإط�ل�اق .و هناك
 30مليون� � ًا منه ��م تقريب� � ًا يعي�ش ��ون وحده ��م ،و
 60مليون� � ًا تقريب ًا يعان ��ون من ال�شع ��ور بالوحدة
 .lonelinessو قد وجدت درا�سة حديثة �أن ربع
امل�ستجيب�ي�ن له ��ذه الدرا�س ��ة لي�س لديه ��م متام ًا َمن
يتحدثون �إليه ب�صراحة و حميمية.
ولدينا الآن كتابان يعاجلان هذه امل�شكلة ،و ي�ؤكدان
�أنها �أكرب بكثري مما ت�شككنا فيه ،لكن �أي ًا منهما لي�س
مُر�ضي� � ًا بالكام ��ل يف حتليل ��ه �أو تو�صياته .فكتاب
توما� ��س دَم)  Dummالوح ��دة كطريقة للحياة)
كت ��اب ه ��ادىء ،ت�أمل ��ي يهت ��م باال�ستغ ��راق املفرط
يف ال ��ذات ال ��ذي ميكن �أن يبتلي امل ��رء بالوحدة .و
�صورة ال�سيد دَم عن الوحدة كئيبة و �أحيان ًا �صعبة
التقب ��ل متام� � ًا .فالوحي ��دون  ،lonelyكما يقول،
ه ��م الجئون من الآخري ��ن و الغرب ��اء �إىل �أنف�سهم.
و عزلته ��م جتعلهم يرتاب ��ون يف �أي واحد و يف �أي
�ش ��يء .و مع هذه الكرثة من النا� ��س املبتلني بذلك،
ي�شع ��ر ال�سي ��د دَم بالقلق من الع ��بء اجلماعي على
ثقافتن ��ا " .فه ��ل يه ��م �سيا�ستنا ما �إذا كن ��ا وحيدين
ب�شكل
فع�ل ً�ا؟ " �أجل ،ي�صر كتاب ��ه حمق ًا� " ،إن ��ه يهم
ٍ
عميق ".
و يب ��د�أ كت ��اب " الوح ��دة " ه ��ذا
بطريق ��ة ملتوي ��ة ،بق ��راءة مطوَّ لة
مل�سرحي ��ة �شك�سب�ي�ر (املل ��ك لري).
و ي ��رى ال�سي ��د دَم �إىل وح ��دة
كورديليا كق�ص ��ة رمزية لوحدتنا.
فمعه ��ا " ،ت�صب ��ح الوح ��دة طريق ًة
للحي ��اة .و ه ��ي بالت ��ايل �إن�سانن ��ا
احلدي ��ث الأول " .و كورديلي ��ا
بالطب ��ع �شخ�صية م ��زدراة من �أب
مهت ��م ج ��د ًا مب ��ا ينبغ ��ي �أن يعنيه
حبه ��ا ملالحظ ��ة قيمت ��ه احلقيقية.
لك ��ن ه ��ل نح ��ن جميع� � ًا كورديليا
الآن؟ كلم ��ا زاد ال�سي ��د دم من دعم
ه ��ذا الت�شبي ��ه ،ب ��دا م�أزقن ��ا �أق ��ل
ت�شابه� � ًا معه ��ا .فنح ��ن م�شغول ��و
الب ��ال ج ��د ًا بالو�ض ��ع  ststusو
املادي ��ة  ،materialismكم ��ا
يق ��ول� ،إىل ح ��د �أنن ��ا الن�ستطي ��ع

مالحظ ��ة كي ��ف ميك ��ن �أن يُفق ��ر ه ��ذان العام�ل�ان
العالق ��ات الإن�ساني ��ة� " :إن رغباتن ��ا التي ال تنتهي
تبق ��ى غ�ي�ر م�ش َبع ��ة� ...إننا نتحرك هن ��ا وهناك من
الع ��امل خجلني ب�شكل خفي م ��ن تظاهرنا ." ...و �إذ
ترتاك ��م العموميات ،ت ��زداد املناق�شة غمو�ض ًا مثلما
هي احلال مع تخمني امللك لري البنته.
�أم ��ا كت ��اب ج ��ون كي�شيوب ��و و ويلي ��ام باتري ��ك
(الوح ��دة :الطبيع ��ة الب�شري ��ة و احلاج ��ة �إىل
االت�ص ��ال االجتماع ��ي) ،فق ��د تركني �أرغ ��ب باملزيد
م ��ن �شك�سب�ي�ر .فلي� ��س جم ��رد جم ��ال ن�ث�ره ،بل و
فهم ��ه العميق ل�سيناريوهات معق ��دة و غادرة كتلك

الت ��ي تتك�ش ��ف يف " امللك لري " .و بد ًال من هذا ،ف�إن
الكتاب اجلديد ،حتى ب�ش�أن مو�ضوع عميق و مزعج
كالوح ��دة ،يقدم تقري ��ر ًا مرح ًا عم ��ا ي�ضيفه النا�س
الآخ ��رون �إىل حيواتنا .و جند ال�سيد كي�شيوبو ،و
هو امل�ؤل ��ف الرئي�س للكتاب ،يخربن ��ا ب�أن " النا�س
ال�سعداء يُ�صبحون نا�س ًا �أقل وحد ًة ،و النا�س الأقل
وحد ًة مييلون لتكوين مزيد من املال ".
و لي ��ت الأمر كان فقط ب�سيط ًا هك ��ذا .فالكلي�شيهات
الت ��ي ال نهاية له ��ا ،الت ��ي كان امل�ؤلف ��ان يت�صيدانها
ب�ش� ��أن التفك�ي�ر الإيجاب ��ي ،و اخلالي ��ا الع�صبي ��ة
العاك�س ��ة ،و اجلين ��ات الأناني ��ة ت�شوّ � ��ش لقطاتهم

الت�صويري ��ة للأفراد املنعزل�ي�ن الذين هم يف البحر
متام� � ًا يف املجتمع ��ات الت ��ي تغلفه ��م .ف� ��إذا كانت "
الوح ��دة لي�س ��ت حكم� � ًا باحلي ��اة و �إمن ��ا بب�ساط ��ة
ن ��داء لإ�صالح االت�صاالت االجتماعي ��ة " ،كما يعلن
امل�ؤلف ��ان ،ف�إن الت�شديد �إذن على " ال�سر يف النجاح
" ال يه ��وِّ ن فق ��ط من حجم امل�شكلة ،بل و يقلل من
حقيق ��ة الأع ��داد الكب�ي�رة م ��ن الأمريكي�ي�ن الذي ��ن
ي�صبحون منعزلني يف املقام الأول.
و �إذا كان م ��ن الالزم ت�صديق ال�سيدين كي�شيوبو و
باتريك ،ف� ��إن اجلينات هي ال�سبب جزئي ًا .ذلك " �إن
الوحدة ن�ص ��ف موروثة " ،كما يجزم ��ان ،م�شبّهني
امل�شكل ��ة ب�صدمة ن�شوئية حتثنا على العودة جمدد ًا
�إىل اجلماع ��ات حني نح�س بكوننا مقطوعني عنها.
لك ��ن �إذا كانت تل ��ك هي الق�ضية ،فلم ��اذا �إذن يعي�ش
�أمريكي ��ون كثريون �إىل هذا احلد تلك ال�صدمة الآن
�أك�ث�ر م ��ن ذي قب ��ل ،و ب�ص ��ورة �أكرث ح ��د ًة من �أمم
�أخرى؟
بع ��د حتليل مط ��وَّ ل للتخيل الدماغ ��ي ،و هرمونات
الإجه ��اد ،و �ضغ ��ط ال ��دم ،و ا�ستجاب ��ات نظ ��ام
املناع ��ة ،يب�ّي�نّ امل�ؤلف ��ان �أن الوحدة ت�أخ ��ذ �ضريبة
�سايكولوجي ��ة .و ي�ستطيعان �أن يح� �دّدا الأمل وفق ًا
لفح� ��ص  fMRIدقي ��ق ،يف الأق ��ل ،حت ��ى �إذا كان
الفح� ��ص  scanنف�سه ال ميكن ��ه �أن مييز بني الأمل
الب ��دين و االجتماع ��ي .لكنهم ��ا �أقل �إقناع� � ًا �إىل حد
كبري يف ت�سمي ��ة ال�سبب الأ�سا�سي لتل ��ك املعاناة و
تو�ضيح ملاذا ا�شتدت يف بع�ض البلدان ،و لي�س يف
غريه ��ا .يف مثل هذه اللحظات ،ف� ��إن حججهما من
ال�سايكولوجيا الن�شوئية تت�أرجح على الالمعقول.
فاملراه ��ق القل ��ق يف حفلة ،عل ��ى ما يب ��دو " ،ي�شبه
بال�ضبط �صياد ًا  -جامع ًا ي�سمع �صوت ًا منذر ًا ب�سوء
يف �أحرا� ��ش " .و يعل ��ن امل�ؤلف ��ان " ،حينم ��ا ن�شعر
بالال�أم ��ان ،ف�إننا نقوم بنف�س م ��ا �سيقوم به �صيّاد-
جام ��ع على �سه ��ول �أفريقيا ــ من�س ��ح بنظرنا الأفق
بحث ًا عن تهديدات باخلطر ".
و ال �ش ��ك يف �أن �إع ��ادة �إف ��راغ مث ��ل ه ��ذا الهراء يف
قال ��ب جدي ��د �أ�سهل م ��ن اعتبارن ��ا �أن الوحدة ميكن
�أن تك ��ون قد �أ�صبحت مغرو�س ��ة يف ثقافتنا ب�سبب
الطريقة الت ��ي نعي�ش و نعمل بها ،غالب ًا يف ظروف
مل نك ��ن قد اخرتناها بال�ضبط .فعلى امتداد �أجيال،
ت�صلب ��ت عاداتنا و حتولت �إىل مي ��ول �أو نزعات ال
ميكنن ��ا اقتالعها مبجرد التفك�ي�ر الإيجابي .فهناك
واح ��د من خم�س ��ة �أمريكي�ي�ن ينتق ��ل يف الأقل مر ًة
يف ال�سن ��ة ،غالب� � ًا �إىل جمتمع ��ات
ال ت�شج ��ع التفاع ��ل العف ��وي م ��ع
الآخري ��ن .و نح ��ن الآن نق�ضي مع
الكومبيوتر وقت ًا �أكرث من ال�سابق.
و ال�ساع ��ت الت ��ي كن ��ا ن�ستخدمه ��ا
ملمار�س ��ة الن�شاط ��ات اجلماعي ��ة
تقل�صت مع ات�ساع تكاليف املعي�شة.
و باخت�صار ،ف�إن قوىً ال �شخ�صية،
�أقوى ه ��ي الفاعل ��ة الآن .و حل�سن
احل ��ظ ،ف� ��إن هن ��اك كتب� � ًا ممت ��ازة
عديدة تخ ّم ��ن حجم و خطورة تلك
امل�شكل ��ة من زواي ��ا خمتلفة .و هي
كتب ترتاوح بني العلمي اجتماعي ًا
و ال�سايكولوجي و الأدبي.
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بالت�شجي ��ع وبار�س ��ال مبلغ من املال،
الذي م ��ع توا�ضعه ،كان املال الوحيد
الذي ميتلكه فان كوخ .وكتب فن�سنت
اىل �شقيق ��ه با�ستم ��رار مرت�ي�ن يف
اال�سب ��وع ،ور�سائل طويلة ومتنوعة
وان�سانية.
اما والده ووالدته فكانا يهتمان كثريا
بكتاب ��ة الر�سائ ��ل ،وكان ��ا ي�أم�ل�ان ان
ي�شاركهما االوالد يف هذه العادة التي
كادت تختفي يف االعوام االخرية من
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،معتربي ��ن ان
تناق�ص اع ��داد الر�سائل املتبادلة بني
اف ��راد العائل ��ة دليل على ح ��دوث امر
م ��ا �سيىء بينهم .وفعل فن�سنت وثيو
ذلك ،وغ ��دت الر�سائ ��ل و�سيلتهما يف
دوام عالقتهم ��ا والر�سائل التي كتبها
فان كوخ يف املرحل ��ة التي بد�أ ير�سم
فيه ��ا وخ�ل�ال االع ��وام الثالث ��ة التي
�سبقته ��ا ،عندم ��ا كان خالله ��ا متدينا
ج ��د ًُا ،كان يع�ب�ر فيها ع ��ن رغبته بان
يتم تعيينه يف ار�سالية دينية.

والر�سائ ��ل الت ��ي تت�ضمنه ��ا الطبع ��ة
احلديث ��ة تغط ��ي االع ��وام ال� �ـ  18ما
ب�ي�ن  .1890-1872انه ��ا مبثاب ��ة
متابعة لتقدم فان كوخ من �شاب يبيع
اللوح ��ات اىل فن ��ان (غ�ي�ر معروف)
عبق ��ري ويف مرحلة تدين ��ه ال�شديد،
كان يتح ��دث مع �شقيقه ثي ��و عن الله
ويتحدث مع الآخرين عن الفنون.
والر�سائ ��ل التي تخ�ص فن فان كوخ،
ت�شتم ��ل على �صور للوحات التي كان
ي�شري اليها .وهذا امر ي�ساعد القارئ،
على متابعة تقدمه.
والتغيريات التي �شملت عمل فن�سنت
ف ��ان كوخ كانت كث�ي�رة فهناك بدايات
عدي ��دة كاذبة ،منها املرحلة التي عمل
فيها مدر�سا يف رام�سغيت وتلك التي
كان واع�ض� � ًا يف منطقة بورينيج يف
بلجي ��كا .كان ��ت الوح ��دة حتي ��ط به،
الوح ��دة واملتاع ��ب وم�ص ��ادر �إث ��ارة
الهياج ،واي�ضا احلاجة اىل ال�صداقة
الت ��ي افتقدها با�ستم ��رار "ان االفكار
احلزينة او املخيب ��ة للآمال هي التي
تقو�ضن ��ا اكرث من احلي ��اة امل�ستهرتة
لذلك ال�سبب جند انف�سنا منتلك قلوبا
م�ضطربة".
ان كت ��اب ر�سائ ��ل ف ��ان كوخ �ص ��در بـ
� 2000صفحة (ب�أجزائه ال�ست) ،هي
تت�ضمن عبارات الدعابة او ال�سخرية
ب�ي�ن فان ك ��وخ و�شقيق ��ه ،خا�صة تلك
التي تتعل ��ق بطلب النق ��ود ،او ت�أخر
ثي ��و يف ار�ساله ��ا .وت�ش�ي�ر الر�سائل
اي�ضا اىل ت�آكل العالقة عاما بعد �آخر،
بني فن�سنت م ��ع ا�صدقائه او عائلته،
ب�سبب عدم ق�ضائه الوقت معهم.
ان ر�سائل فان كوخ �ستجذب جمهورا
م ��ن القراء ،له ��م اهتمام ��ات خمتلفة.
لك ��ن جملة واح ��دة كتبه ��ا الفنان يف
�صي ��ف � ،1882ستث�ي�ر م�شاع ��ر كل
واح ��د منهم" :ماذا انا يف اعني اغلب
النا� ��س؟ ال�ش ��يء ،نك ��رة ،او �شخ�ص
غري مقبول ....باخت�صار �شيء ادنى
م ��ن االدن ��ى " .وكان فن�سنت خمطئا
اي�ضا.
�أم ��ا ر�سائ ��ل الفن ��ان ال�شعري ��ة
الرومان�سي ��ة جلارت ��ه ث ��م خطيبت ��ه
فيم ��ا بع ��د ف ��اين ب ��راون ،فه ��ي م ��ن
اجمل وا�شهر ر�سائل احلب املكتوبة،
بالرغ ��م م ��ن ان اجاباته ��ا عليها ،غري
موجودة ،ب�سبب �إحلاح فن�سنت على
اتالفها بعد موته.
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فرانك�شتاين يت�ضاعف على م ّر
الأعوام
الكتاب:
�سجل فرانك�شتاين
ت�أليف:
بيرت �أكرويد
ترجمة :املدى
مل يك ��ن فران�شكتاي ��ن ان�سانا حقيقيا،
ب ��ل �شخ�صي ��ة ادبي ��ة خلقته ��ا م ��اري
�شيلي .لقد خلقت ماري �شيلي
عامل ��ا اعطى لنف�سه حق خلق خملوق،
ا�صب ��ح ع�ب�ر االع ��وام رم ��زا للرع ��ب
وم�ص ��درا للعديد من االعم ��ال الفنية
والثقافي ��ة املتع ��ددة ،يف �شتى ارجاء
العامل.
والكتاب اجلديد ع ��ن هذه ال�شخ�صية
اخليالي ��ة ه ��و م ��ن ت�ألي ��ف الروائ ��ي
املعروف بي�ت�ر �أكرويد ،والذي يتابع
هنا ال�شخ�صيات الت ��ي �أثارت الرعب
يف لن ��دن ،ب ��دء ًا م ��ن فرانك�شتاي ��ن،
م ��اري �شيل ��ي وزوجه ��ا ال�شاع ��ر ال�شه�ي�ر بري�سي
�شيل ��ي ،املع ��روف بق�صائده الرومان�سي ��ة ،وكذلك
ال�شاعر الل ��ورد باريون ،الذي حق ��ق �شهرة كبرية
يف ع�صره.
ويف خميلة �أكرويد ،يب ��دو فرانك�شتاين �شخ�صية
جت�سي ��دا ملا خطر يف خميل ��ة م�ؤلفته اال�صلية .لقد
ت�ضاعف ��ت ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة ع�ب�ر العق ��ود ،وغدت
جزء ًا من طقو�س الرعب العاملية.
وقد ا�ضاف �أكرويد من خميلته الكثري اىل االحداث
التي رافقت عملي ��ة خلق ذلك الوح�ش يف املخترب،
يف حني ا�ضاف اىل ماري وبري�سي �شيلي واللورد
بايرون املزيد من �سمات الرنج�سية.

ان ه ��ذا العم ��ل ال ��ذي �سيتله ��ف القراء
علي ��ه ،يق� ��ص جمري ��ات العطل ��ة الت ��ي ام�ضاه ��ا
م ��اري وبري�س ��ي �شيلي برفقة باي ��رون يف جنيف
ب�سوي�س ��را ،وكان معه ��م اي�ض ��ا ج ��ون ويلي ��ام
بولي ��دوري .ويف خ�ل�ال تل ��ك العطل ��ة ال�صيفي ��ة،
كتب ��ت ماري �شيلي تلك الرواية ع ��ن فرانك�شتاين،
ال ��ذي خلقته م ��ن خيالها ،دون اال�ستن ��اد اىل واقع
ما فف ��ي العم ��ل االول ،مل يك ��ن فرانك�شتاين عام ًال
حقيقي ��ا ولك ��ن يف كت ��اب �أكرويد ،جن ��د ان ماري
ق ��د ا�ستلهم ��ت ال�شخ�صي ��ة من وح� ��ش حقيقي كان
يتجول خلف نافذتها.
وم�ضاف ��ا اىل ذلك يعط ��ي �أكرويد ل�شيل ��ي م�صدرا
�آخر لالله ��ام ،دون ان ين�س ��ى الق�ص�ص التي كانت
ت ��دور يف الق ��رون الو�سط ��ى ،او الكوابي�س التي
قد ي�شاهده ��ا او يتخيلها النا�س .لقد افرج �أكرويد
تل ��ك االم ��ور برباع ��ة الع ��ادة جت�سي ��د �شخ�صي ��ة
فرانك�شتاين فهو يعيد هذه ال�شخ�صية اىل ا�صولها
الت�شيكية – اليهودية ،كي تتالءم اكرث مع االعمال
الت ��ي �سيقرتفها .وم ��ع ذلك نقول ان م ��اري �شيلي
مل تك ��ن جاهل ��ة باالقا�صي� ��ص الفلوكلوري ��ة التي
كان ��ت �سائدة �آنذاك عن االم�ي�ر الت�شيكي من براغ
الذي �صن ��ع رجال من الطني ك ��ي يدافع عن اليهود
وتعذبيهم.
ويف احلقيق ��ة ،فعل ��ى العك� ��س م ��ن االف�ل�ام الت ��ي
ا�ستندت اىل الق�صة اال�صلية ،فان فرانك�شتاين يف
رواية ماري �شيلي لي�س جث ��ة �ألكرتونية ،بل قوة
تكمن فيه ��ا احلياة وقد تعددت االعمال االدبية عن
�شخ�صي ��ة فرانك�شتاين وتنوع ��ت مع مرور االيام،
وتبق ��ى م ��اري �شيلي ه ��ي اال�صل يف خلقه ��ا رمز ًا
للرعب
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