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حني يتحول احلب اىل حلظات ق�صرية من اجلنون
تبد�أ احلكاية بلقاء رجلني  ،يف �أم�سية ماطرة ،يف �إحدى احلدائق .الأول متخ�ص�ص
يف علم ال�صوتيات الربوفي�سور هيغنز � .أما الثاين فهو اجلرنال بيكرينغ ،املتخ�ص�ص
باللغات واللهجات الهندية.و�أثناء حوارهما يتحدى هيغنز زميله يف ا�ستخدام
خربته يف علم ال�صوتيات ،لتحويل الفتاة �إليزا دوليتل ،بائعة الزهور يف احلديقة،
اىل �سيدة جمتمع  ،مبجرد تعليمها �أناقة احلديث و�أ�سرار اللهجة الراقية.

 علي ح�سني
و�إذ يق ��ول له الكولونيل �أن هذا غري
ممكن ،منطقي� � ًا ،يق ��وم الرهان بني
الرجل�ي�ن .وعل ��ى �إثر ذل ��ك ،يتقرب
هيغن ��ز من بائع ��ة الزه ��ور عار�ض ًا
عليه ��ا �أن يعلمها احلدي ��ث ب�صورة
�صحيحة مقابل بع� ��ض مال يعطيه
له ��ا .وهكذا ي�صطحبها  ،اىل منزله،
وتب ��د�أ التماري ��ن على الف ��ور ،فيما
ي�شع ��ر هيغنز ب�أن ��ه ي�ساب ��ق الزمن
طاملا �أن الرهان مدته �ستة �أ�سابيع.
غري �أن �إلي ��زا مل تخيّب �أمل هيغنز،
حي ��ث جنده ��ا تب ��دي ا�ستجاب ��ة
�سريع ��ة للتعل ��م م ��ا �أذه ��ل هيغنز .
وهكذا خالل الفرتة املحددة ،تنجح
�إلي ��زا يف االمتح ��ان ال ��ذي يج ��ري
ويتح�س ��ن نطقهاوطريقته ��ا
له ��ا،
ّ
يف احلدي ��ث ،و�س�ن�رى �إن النط ��ق
حت�س ��ن لديه ��ا.
مل يك ��ن وح ��ده م ��ا ّ
وامن ��ا �سلوكها ونظرته ��ا للمجتمع
 ،وي�صطح ��ب الربوفي�س ��ور هيغنز
تلميذت ��ه �إلي ��زا ليقدمه ��ا يف حف ��ل
يقيم ��ه �أح ��د ال�سف ��راء عل ��ى �أ�سا�س
�أنه ��ا �أم�ي�رة م ��ن البالط  ،م ��ن دون
�أن يك�شف �سره ��ا لأحد ،وتت�صرف
�إلي ��زا مث ��ل �أم�ي�رة حقيقي ��ة ،نطق� � ًا
و�أناقة  ،وتبدو و�سط ذهول هيغنز
و �صديق ��ه اجل�ن�رال  ،ك�أنه ��ا حق ��ا
تنتم ��ي اىل واح ��دة م ��ن العائ�ل�ات
االر�ستقراطي ��ة  .ويهن ��ئ اجلرنال
والربوفي�س ��ور نف�سيهما مبا حققاه
م ��ن انت�ص ��ار  ،وتنتب ��ه �إلي ��زا �أن
الرج�ل�ان يتعام�ل�ان معه ��ا جم ��رد
متث ��ال جمي ��ل �ساهم ��ا يف �صناعته
 ،وال يح�سب ��ان ح�ساب� � ًا مل�شاعره ��ا ،
فهي خ�ل�ال الأ�سابيع الت ��ي ام�ضتها
يف بي ��ت هيغن ��ز  ،وقع ��ت يف حبه
 ،م ��ن دون �أن ينتب ��ه ه ��و للأم ��ر ،
وه ��ا هو الآن يتجاهله ��ا كامر�أة من
حل ��م ودم ،معت�ب�ر ًا �إياها جم ��رد �آلة
�أج ��رى عليه ��ا بع� ��ض االختب ��ارات
الناجح ��ة  ،وت�س� ��أل نف�سه ��ا ه ��ل
ه ��ي جم ��رد دمي ��ة �صنعه ��ا هيغن ��ز
ليتباهى بها �أمام اجلميع � ،أم امر�أة
لديه ��ا م�شاع ��ر ومن حقه ��ا �أن حتب
وتع�ش ��ق  ،و�أن جتد رج�ل�ا يهيم بها
 ،لكن الربوفي�س ��ور يعي�ش يف عامل
�آخ ��ر � ،إنه �سعيد بنج ��اح جتربته ،
ومل يخط ��ر يف بال ��ه �إن امل ��ر�أة التي
خ�ضعت للتجربة ميك ��ن �أن تتحرك
م�شاعره ��ا جتاه ��ه  ،وانه ��ا �ستق ��رر
يف حلظ ��ة غ�ض ��ب مغ ��ادرة احلف ��ل
 ،وينتب ��ه هيغنز اىل غي ��اب �إليزا ،
ويكت�شف �إنه الي�ستطيع اال�ستغناء
عنه ��ا  ،وانه ��ا ا�صبحت ج ��زء ًا من
حيات ��ه ،لكن لي�س كم ��ا تتمنى �إليزا
العا�شق ��ة  ،و�إمنا كامر�أة يكمل معها
جتارب ��ه  .وعندما يخربه ��ا بالأمر
تث ��ور يف وجه ��ه  ،فه ��ا ه ��و �أخري ًا
اليق ��در م�شاعره ��ا  ،واليفه ��م �إنه ��ا
حتب ��ه  ،فه ��ي لي�س ��ت بحاج ��ة اىل
�صدي ��ق و�إمنا اىل حبي ��ب  ،وتقرر
�أخري ًا �أن تخرج اىل احلياة لتواجه
املجتم ��ع ب�شخ�صيته ��ا اجلدي ��دة ،
بع ��د �أن ا�صبح ��ت ت ��درك جي ��دا �إن
احل ��ب الميكن �أن يُطلب من �شخ�ص
�أناين .
كان ج ��ورج برناد�ش ��و يف ال�ست�ي�ن
م ��ن عم ��ره ح�ي�ن ن�ش ��ر م�سرحيته "
بيجماليون " والتي ا�ستمد فكرتها
 ،من ق�ص ��ة ال�شاعر الروماين �أوفيد
"حت ��والت" .وفيه ��ا �أن النح ��ات
بيجمالي ��ون يك ��ره الن�س ��اء ،ويرى
�إن امل ��ر�أة خملوق كله عي ��وب و�إنها
وراء كل الك ��وارث الت ��ي ت�صي ��ب
الرج ��ال ومل يكن موقفه هذا يحتمل
املناق�شة �أو التغيري
لذل ��ك �أخ ��ذ عل ��ى نف�س ��ه عه ��د ًا ب� ��أال
يتزوج �أو يفكر يف الن�ساء وقرر �أن
يهب حياته لفنه الذي �أبدع فيه .
وبالرغ ��م من موق ��ف بجماليون من
الن�ساء فقد كان ��ت �أجمل حتفة فنية
�صنعته ��ا ي ��داه عب ��ارة ع ��ن متث ��ال
الم ��ر�أة فائق ��ة اجلم ��ال  ،ويج ��د
بجمالي ��ون نف�سه قد وق ��ع يف غرام
متثاله و�أحبه حبا �شديد ًا وا�صبح ال
يقدر على فراقه حلظة واحدة  ،كان
ينظ ��ر اىل التمث ��ال وهو يعتقد انه
�أمام امر�أة حقيقية ولي�س متثا ًال .
يف  1898ت ��زوج برناد�ش ��و م ��ن
ت�شارل ��وت باي ��ن ـ تاونزيند .وعلى
الرغ ��م من �أن زواجهما ا�ستمر حتى
مماته ��ا يف  ،1943فق ��د قي ��ل �إن ��ه
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ط ��وال تل ��ك الف�ت�رة التي �أق ��ام فيها
�شو عالقات عدة مع ن�ساء �أخريات.
ومن ه�ؤالء املمثلة امل�سرحية �ستيال
ـ بياتري� ��س كامبل التي كتب لها عام
 1913الق�صيدة التالية :
�أريد تلك ال�شقيّة امل�ش ّردة كحايل
�أريد �سيدتي الداكنة� ،أريد مالكي
�أريد مغويتي بجمالها
�أريد ْف ِريّا ب�شجرة ت ّفاحها.
�أري ��د الأخ � ّ�ف وزن ��ا ب�ي�ن م�صابيح
اجلمال ال�سبعة عندي
�شريف� ،ضحكتي ،مو�سيقاي ،حبّي
وحياتي
وخلودي...
�أري ��د �إلهام ��ي ،ذنب ��ي ،حماقت ��ي
و�سعادتي
ذاتي العليا ،جنوين و�أنانيتي
ختام �سالمة عقلي وقد�سيتي
تغي �شكلي وطهري
رُّ
ي ��ا �ضوئي عل ��ى الط ��رف الآخر من
املاء
ي ��ا نخلتي عل ��ى الط ��رف املقابل من
اخلالء
وحديقة �أزهاري اليانعة
متعي املليون بال ا�سم
راتبي اليومي
حلم ليلتي
حبيبتي وجنمتي ال�ساطعة.
كان برنارد�ش ��و ُي�ؤْ ِم ��ن ب� ��أن احل � ّ�ب
اخلي ��ايل �أه ��م من احل � ّ�ب الواقعي،
فاخلي ��ال �أق ��وى م ��ن احلقيق ��ة وال
ميك ��ن �أن يح � ّ�ب الرج ��ل م ��ن خالل
االحت ��كاك ما يقوم الأحالم اجلميلة
الت ��ي توح ��ي بها الن�ساء م ��ن بعيد.
يكت ��ب يف �إحدى ر�سائله �إىل �ألي�س
لوكي ��ت �إذا كن � ِ�ت ق ��د ّ
ا�ستط ْع � ِ�ت �أن
جتعلين ��ي �أ�شعر فه ��ل تنكرين �أَنني
�أَ ْف َل ْحتُ يف �أن �أجعلك تفكرين.
************
املوت حب ًا
يبدو �إن مو�ض ��وع احلب اخلال�ص
ه ��و مو�ضوع ي�سته ��وي القراء منذ
ع�ص ��ر الكال�سيكي ��ات ال�شه�ي�رة ،
وانته ��اء بق�ص� ��ص احل ��ب ال�ضائعة
الت ��ي برع ��ت ال�سينم ��ا بتقدميه ��ا
وكانت �آخرها "تايتانيك" .ويكتب
�إري ��ك فروم يف كتابه "فن احلب" :
�إن االن�سان يتوق اىل احلب ال�ضائع
 ،وي�شغ ��ف ب ��ه �أ�ش ��د ال�شغ ��ف  .فما
ال ��ذي كان �سيحدث ل ��و �إن جولييت
عا�شت وتزوجت روميو ؟
يف العام  2008يكتب �أريك �سيغال
مق ��ا ًال بعن ��وان "هل ماي ��زال احلب
حا�ضر ًا بقوة عند ال�شباب ؟" وكان
قبل �أربعني عام ًا  ،حني كتب روايته
ال�شه�ي�رة "ق�صة حب" يعي�ش حياة
ب�سيط ��ة ك�أ�ستاذ جامع ��ي يلقي على

طلبته حما�ضرات يف الأدب  ،ويقر�أ
كل يوم ف�صو ًال م ��ن روايته الأثرية
"ذهب مع الريح"  ،ويحلم �أن ي�صبح
جنم� � ًا حمبوب� � ًا م ��ن الن�س ��اء مث ��ل
كالرك غيب ��ل ال ��ذي �أدى باح�ت�راف
دور "ريت بتل ��ر" يف الفيلم ال�شهري
امل�أخ ��وذ من الرواي ��ة ".لكن �سيغال
وهو مي�سك بي ��د ابنته  ،ت�ساءل مع
نف�س ��ه عما �إذا كان يف حياته �إن�سان ًا
طيب� � ًا� ،أراد �أن يق ��دم تف�سري ًا جديد ًا
للح ��ب الذي ظل ال ُك ّت ��اب واملفكرون
ي�ضرب ��ون �أخما�س� � ًا ب�أ�سدا� ��س وهم
يحاولون حل لغزه  ،حيث مل يوفق
"�أوفي ��د" الذي ظهر قب ��ل �أكرث من
�ألف ع ��ام تارك ًا الق�ض ��اء وال�سيا�سة
متفرغ� � ًا لكتاب ��ة مو�سوعت ��ه "ف ��ن
اله ��وى" يف �أن يدرك �س ��ر الع�شق ،
وح�ي�ن ع�صفت الأه ��واء ب�شيخ مثل
تول�ست ��وي ان ��زوى جانب ��ا لي�سطر
ملحمة احلب يف "�أنا كارنينا".
ظل �سيغال ي�شرح لطلبته ويحدثهم
ع ��ن كب ��ار ال ُك ّت ��اب الذين ترك ��وا لنا
�أحكامه ��م ع ��ن الع�ش ��ق  .ومن خالل
�آثارهم نعرف �أن �ستندال كان مغرم ًا
بزوج ��ة جاره فق ��رر ان تكون بطلة
عمل ��ه الكبري"الأحم ��ر والأ�س ��ود"،
ونعرف �أن د.ج.لورن�س الذي كتب
�أعن ��ف ق�ص�ص الغ ��رام  ،مل يقبل �أن
يرى �ضعفه �سوى �شخ�ص واحد هو
حمبوبت ��ه  ،وان �شاعر ًا مثل لوي�س
�أراغون ي�ضع �آالف الق�صائد ونحو
" 60رواي ��ة" م ��ن �أج ��ل مع�شوقت ��ه
ق�سم
�إلزا  ،وكان مواطنه فلوبري قد ّ
احل ��ب اىل �أربع ��ة �أ�شي ��اء :عاطفة،
وذوق ،وح�س  ،وكربياء .
لك ��ن �إري ��ك �سيغ ��ال مل يك ��ن مغرم ًا
ب�أراغ ��ون  ،ويع�ت�رف �إن احل ��ب
المينح ��ك احل ��ق ب� ��أن ت�صبح جمرد
ظل ملحبوبتك  ،وال هو �سبب للهالك
 ،مثلم ��ا كت ��ب �أراغون يوم� � ًا لإلزا :
"يا حبي العظيم ،يا �سبب هالكي،
احلب ال�سعيد ال ميكن �أن يوجد
كان ال�ش ��اب ال�ث�ري �أوليفر باريت ،
يدر� ��س القانون يف جامعة هارفرد،
مل يتوق ��ع �أن ت�سح ��ره ال�صبي ��ة
اجلميل ��ة جنيف ��ر كافيل ��ري  ،والتي
كانت تدر� ��س املو�سيقى ،هو ينتمي
اىل �أ�س ��رة ثري ��ة متار� ��س ال�سيا�سة
واالقت�ص ��اد  ،بينم ��ا ه ��ي فت ��اة من
عائل ��ة فق�ي�رة والده ��ا خب ��از  ،لكن
احل ��ب بد�أ ي�أخذ جمراه  ،وال مكان
لأن نقول �إننا �آ�سفون.
ورغ ��م �أن الأحداث جتري يف مطلع
ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي،
�إال �أن �أ�س ��رة ذل ��ك ال�ش ��اب ترف� ��ض
فك ��رة زواجهم ��ا وتقف حائ�ل ً�ا دون
تل ��ك العالق ��ة ،الت ��ي كان ��ت ت�شع ��ر
ك ًال م ��ن ال�ش ��اب وال�شاب ��ة بالأم ��ان

واال�ستق ��رار والف ��رح  ،حكاية على
غرار رومي ��و وجوليت لكن ب�صيغة
امريكي ��ة  ،ال�ش ��اب يق ��رر حت ��دي
�أ�سرت ��ه فيتزوج م ��ن حبيبته  ،ليجد
نف�س ��ه يعي�ش يف ع ��وز مايل بعد �أن
عا�ش يف امرباطوري ��ة مالية  ،لكنه
يوا�ص ��ل امل�ش ��وار ويتخرج ��ان من
اجلامع ��ة  ،وكان حلمهم ��ا �أن يرزقا
بطف ��ل  ،فيذهبان اىل طبيب حتاليل
بحث� � ًا ع ��ن �أ�سب ��اب العق ��م ليكت�شفا
�س ��ر ًا خط�ي�ر ًا  ،فجنيف ��ر م�صاب ��ة
ب�سرطان الدم  ،واملوت يقرتب منها
� ،إال �إنها ت�صر على موا�صلة احلياة
واحلب بنف�س املتعة وامل�سرة التي
عا�شته ��ا مع حبيبه ��ا يف اجلامعة ،
�سيف ��رق املوت بينهم ��ا  ،لكن احلب
�أق ��وى  ،ولن يجعلنا نق ��ول �آ�سفون
عل ��ى �أيامن ��ا التي م�ض ��ت  ،ومتوت
جولي ��ت الأمريكي ��ة  ،لك ��ن الرواية
الت ��ي مل يتج ��اوز ع ��دد �صفحاته ��ا
ال� �ـ � 150صفح ��ة ترف� ��ض �أن متوت
فهي وعلى مدى �سنوات ،ظلت على
الئحة الكتب الأكرث مبيع ًا  ،ع�شرات
املاليني م ��ن الن�سخ ت ��وزع يف كافة
�أنحاء العامل
م ��ا ال�س ��ر؟ يت�س ��اءل الناق ��د الأدبي
ل�صحيفة النيويورك تاميز.
اجلواب  :لأنها رواية بال مغامرات
وال بط ��والت والمطاردات  ،جمردة
ق�ص ��ة رومان�سي ��ة م�ؤلفها مل يحاول

مل يكتب �سيغال رواية حمكمة ال�صنعة  ،ومل تدخله ق�صة حب اىل قائمة
الروائيني العظام  ،لكنها جعلت منه ل�سنوات الكاتب الأكرث مبيع ًا والأكرث
�شهرة  ،يقول ملرا�سل التامي انه كتب رواية ب�سيطة جدا لكنه اعتنى بلحظات
احلب والأمل  ،لقد كان يريد �أن يقول للجميع �إن املوت هو النهاية املحتومة ،
ولكن رغم كل ذلك ،يظل احلب هو الذي ير�سم احلياة
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�أن يتب ��ع الأ�سالي ��ب احلديث ��ة يف
الكتاب ��ة  ،مل يق�ت�رب م ��ن جيم� ��س
جوي� ��س وال فرجيني ��ا وول ��ف ،
وكان ��ت �أ�ستاذته يف الكتاب ��ة امر�أة
�ضعيف ��ة البني ��ة ا�سمه ��ا مرغري ��ت
ميت�ش ��ل  ،كتبت عل ��ى �سرير املر�ض
رواي ��ة وحي ��دة ا�سمه ��ا "ذه ��ب مع
الري ��ح"  ،وح�ي�ن ت�شف ��ى وت�ستعيد
عافيتها وتت ��ذوق النجاح وال�شهرة
 ،تنتهي حياته ��ا حتت عجلة �سيارة
م�سرعة .
ومث ��ل رواي ��ة ذهب م ��ع الريح التي
كان �سيغ ��ال مغرم ��ا به ��ا  ،جن ��ده
حائ ��ر ًا يف الف�ص ��ل الأول  ،هل يبد�أ
الرواية بلحظة التعارف �أ م يبد�ؤها
من النهاية  ،لتكن "ذهب مع الريح"
مر�ش ��ده اىل ه ��ذا الع ��امل العجي ��ب
واملده�ش  ،فتب ��د�أ الرواية بال ف�صل
�أول ":م ��ا ر�أي ��ك ياقارئ ��ي يف فتاة
مات ��ت يف اخلام�س ��ة والع�شري ��ن
من عمره ��ا وكانت جميل ��ة وذكية ،
�أحب ��ت م ��وزارت وب ��اخ و�أحبتني"
 ،نح ��ن �أم ��ام حماول ��ة لإ�ستث ��ارة
م�شاع ��ر القارئ  ،وط ��وال �صفحات
الرواي ��ة مي�ض ��ي امل�ؤل ��ف يف
و�ص ��ف حي ��اة ال�شاب�ي�ن  ،يخ�ص�ص
ال�صفح ��ات الأخ�ي�رة لو�صف موت
جنيفر بكل تفا�صيل ��ه � ،إنها ق�صيدة
�أمل ،ولي�س ��ت ق�ص ��ة ح ��ب  ،حتى �أن
ق ��راء الرواية يظل ��ون م�سمّرين يف
�أماكنهم تخنقهم العربات  ،وتخرج
جمل ��ة الت ��امي بغ�ل�اف الرواية على
�صفحته ��ا الأوىل م ��ع عن ��وان مثري
� :شب ��اب �أمريكا يذرف ��ون الدموع ،
ق�صة حب تعيد احلي ��اة اىل روميو
وجوليت .
مل يكت ��ب �سيغ ��ال رواي ��ة حمكم ��ة
ال�صنع ��ة  ،ومل تدخل ��ه ق�ص ��ة ح ��ب
اىل قائم ��ة الروائيني العظام  ،لكنها
جعلت منه ل�سن ��وات الكاتب الأكرث
مبيع ًا والأكرث �شهرة  ،يقول ملرا�سل
التامي انه كتب رواي ��ة ب�سيطة جدا
لكنه اعتنى بلحظات احلب والأمل ،
لق ��د كان يريد �أن يق ��ول للجميع �إن
امل ��وت هو النهاية املحتومة  ،ولكن
رغ ��م كل ذلك ،يظ ��ل احلب هو الذي
ير�سم احلياة
مل تكن رواية �سيغال "ق�صة حب" ،
منوذج ًا للفن احلقيقي ،يبدو �إن �س ّر
ظاه ��رة جناح الرواي ��ة ،الذي بد�أت
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م�ؤ�شرات ��ه تت�ض ��ح من ��ذ �صدورها،
يكم ��ن يف ان�سانيته ��ا و�سمته ��ا
الرتاجيدية .ف�سيغ ��ال يذ ّكر القارئ
بعدد من احلقائق الب�سيطة املعروفة
�أبرزها �أن املال لي�س كل �شيء عندما
يتعل ��ق الأم ��ر بامل�شاع ��ر االن�سانية،
و�إن احلي ��اة لي�س ��ت �سهل ��ة وخالية
من الهموم كما تقدمها الدعاية.و�إن
احلب �سيظ ��ل يعي�ش معنا برغم كل
الظ ��روف  ،وان كلم ��ة �آ�سف المكان
له ��ا يف مواجه ��ة امل�صاع ��ب  ،بع ��د
ق�ص ��ة حب كت ��ب �سيغ ��ال ع ��دد ًا من
الروايات �أبرزه ��ا  " ،ق�صة �أوليفر"
ورواي ��ة " رجل� ،أم ��ر�أة ،ولد " و
" ال�ص ��ف " وكلها تدور حول ثمن
النج ��اح و�أهمية احل ��ب ،والزواج،
واالخال� ��ص االن�س ��اين ،وت�ص ��ور
الإغراءات وال�ضغ ��وط التي جتعل
م ��ن ال�صعب عل ��ى الف ��رد �أن يعي�ش
على نحو مالئم.
يف �آخر حوار معه قال �إريك �سيغال
 " :ان احلب جزء من ن�سيج وجودنا
يف احلياة  ،ويج ��ب �أن نعي�شه بكل
تفا�صيله
************
العاطفة ال�صادقة
واملزيفة
يف كتاب ��ه " �ساح ��رون ومنطقي ��ون
" يخ�ص� ��ص اندري ��ه م ��ورا ف�ص�ل�ا
بعن ��وان " برناد�ش ��و والنف ��ور م ��ن
العاطف ��ة التقليدي ��ة " يكت ��ب في ��ه
 ":االن�س ��ان العاطف ��ي ه ��و �صاحب
العواط ��ف ال�صادق ��ة  ،ولي�س الذي
يلج� ��أ اىل ا�صطناع عواط ��ف زائفة
ي�س�ت�ر به ��ا رغب ��ة كامن ��ة يف نف�سه
" ولك ��ي نفه ��م م ��ا يري ��د برناد�شو
علين ��ا �أن نعرف �إن �ساخر بريطانيا
ال�شه�ي�ر  ،كان قد ت�أث ��ر بالفيل�سوف
الأمل ��اين نيت�ش ��ه ،وظ ��ل ي ��ردد �أمام
الن�س ��اء عب ��ارة نيت�ش ��ه ال�شه�ي�رة:
" الن�س ��اء يبحث ��ن يف احل ��ب ع ��ن
�سعادتهن فقط ".
كان فيل�س ��وف املانيا ق ��د اطاحت به
�أم ��راة يف احلادي ��ة والع�شرين من
عمره ��ا التقاها يف روم ��ا  ،وا�ستهل
ح ��واره معها بعبارة ":من �أي جنم
�سقط كل منا على الآخر  ،كان قد ترك
التدري� ��س لأ�سباب تتعل ��ق ب�صحته
املتعب ��ة  ،راح يتنق ��ل يف فن ��ادق

متوا�ضعة بني ني�س وروما  ،باحث ًا
عن الإن�س ��ان الكامل .كان يكتب يف
ال�صفحات الأخرية من كتابه (العلم
امل ��رح)  ،يكتب اىل �صديقه بول ري
":ح ّي ��وا تلك الرو�سي ��ة با�سمي ف�أنا
متعط� ��ش له ��ذا الن ��وع م ��ن الب�شر،
و�س�أ�ض ��ع نف�سي قريب� � ًا فري�سة لهذا
الن ��وع من ال�شرك  ،ف�أنا بحاجه �إليه
يف ال�سن ��وات القادم ��ة " .ورغم �أن
نيت�ش ��ه كان يعتق ��د �إنه غ�ي�ر م�ؤهل
لالحتاد م ��ع امر�أة ترغ ��ب يف منح
الراح ��ة اىل زوجه ��ا والبيت الدافئ
املري ��ح ،لكنها ت�سلب وب�إرادة كاملة
زخ ��م االندف ��اع الداخل ��ي لل ��روح
البطولي ��ة عند الرج ��ل  .ويكتب يف
مق ��ال طريف عن الزواج �أن �سقراط
وج ��د يف نهاية الأمر املر�أة املنا�سبة
( ،انخ ��ا ك�سانتي ��ب) القبيح ��ة التي
�شجعته با�ضطراد م�ستمر على اداء
مهمت ��ه العقلية حيث جعل ��ت املنزل
منف ��ر ًا  ،وحني كانت تط ��رده خارج
املنزل كانت بهذه الطريقة ت�سهم يف
جعل ��ه �أكرب جم ��ادل يف اثينا  ،وهو
ي�ص ��ف نف�س ��ه يف ختام املق ��ال مثل
الطري احل ��ر الذي يف�ض ��ل الطريان
وحيدا .
ون ��راه يت�س ��اءل يف (زراد�شت) عن
معن ��ى ال ��زواج فتك ��ون الإجابة �إنه
":فق ��ر ال ��روح ال ��ذي يت�ش ��ارك فيه
اثن ��ان �..آه ! ق ��ذارة النف� ��س الت ��ي
يت�ش ��ارك فيه ��ا اثن ��ان  ،ه ��ذا الهناء
ال�شق ��ي ال ��ذي يت�ش ��ارك في ��ه اثنان
" .وي�ضيف �" :إن ما ت�سمونه حب ًا
ه ��و عبارة ع ��ن الكثري م ��ن حلظات
اجلنون الق�صرية  ،وي�ضع زواجكم
نهاي ��ة للحظ ��ات اجلن ��ون الق�صرية
تل ��ك وي�ستبدلها بغب ��اء طويل الأمد
"  .عندم ��ا التق ��ى فريدريك نيت�شه
ب� �ـ " ل ��و اندريا�س �سالوم ��ي "  ،فكر
اكرث من م ��رة ان يجرب هذه الكذبة
ال�صغ�ي�رة املهندم ��ة  ،ان ��ه الأمل يف
التخفي ��ف م ��ن وح ��دة الفيل�سوف ،
ورمب ��ا الرغب ��ة يف طم�أن ��ة �شقيقته
الت ��ي ت ��راه غارق ��ا يف اف ��كاره
ال�سوداوي ��ة  ،والت ��ي كانت تقول له
دوم ��ا ":الب ��د �أن تت ��زوج " ،وكانت
هذه ال�شقيقة تتقم�ص يف منا�سبات
عدي ��دة دور اخلاطب ��ة وتبح ��ث ل ��ه
عن زوج ��ة منا�سبة  ،وت�ض ��ع �أمامه
كل ا�سب ��وع الكثري م ��ن املر�شحات ،
�إال �أن هواج� ��س الفيل�س ��وف النزقة
كان ��ت �شدي ��دة الغراب ��ة  .ورغ ��م �أن
احلل ��م بالعي�ش داخ ��ل منزل زوجي
ظ ��ل يداع ��ب خيال ��ه  ،لكن ��ه يف عام
� 1877سيكت ��ب ل�شقيقت ��ه الكربى :
" ارجوك ال ت�شغلي نف�سك بالبحث
كث�ي�ر ًا  ،ف� ��إن امل ��ر�أة الكامل ��ة الت ��ي
تنا�سبن ��ي �أ�صبح ��ت �سلعة �شحيحة
"  .ويف ر�سال ��ة �أخ ��رى يكت ��ب لها
�":إن ال ��زواج يخل ��و م ��ن املعن ��ى ،
نح ��ن نعي�ش للي ��وم  ،نعي�ش �سريعا
جدا ،ونعي�ش بطريقة غري م�س�ؤولة
 ،وه ��ذا ما ن�سمي ��ه حتديدا حرية ثم
تت ��واىل الأزم ��ات ويتوال ��د الك ��ره
وي�ص ��اب الأطف ��ال باخل�س ��ارة ،
ويختت ��م ر�سالت ��ه بقول ��ه " :ينبغي
�أن مين ��ع على االن�س ��ان حني يكون
عا�شق� � ًا ان يتخذ ق ��رار ًا يكون ملزم ًا
له طوال حياته"
ومل يكن البحث ع ��ن زوجة لنيت�شه
بالأم ��ر ال�سه ��ل  ،واذ كان ��ت امل�شكلة
عائدة يف بع�ض الأحيان اىل مظهره
الف ��ظ  ،ف�إنه ��ا �أي�ضا كان ��ت مرتبطة
بخجل ��ه ال�شديد وطريقت ��ه اخلرقاء
يف التعامل م ��ع الن�ساء  ،لكننا نراه
يف ربي ��ع عام  1876يق ��ع يف غرام
ماتيلدا ترامبيداخ  ،فتاة �شقراء يف
الثالث ��ة والثالثني م ��ن العمر  ،اثناء
حمادث ��ة عن �شعر ه�ن�ري لونغفيلو
 .وبع ��د �أيام فوجئ ��ت الفتاة بجملة
طويلة يلقيها ا�ستاذ الفل�سفة �أمامها
وعلى عجالة ك�أنه يريد �أن يتخل�ص
من �أمر �صعب  .كانت اجلملة عبارة
عن عر� ��ض لل ��زواج � ":أال تعتقدين
�أن ك ًال من ��ا �سيك ��ون �أف�ض ��ل و�أك�ث�ر
حت ��رر ًا لو كن ��ا مع ًا مما ل ��و كان كل
منا �سيفعله منف ��رد ًا  ،فهل جتر�ؤين
عل ��ى القدوم مع ��ي يف جميع دروب
احلي ��اة والتفك�ي�ر"� .س�أله ��ا وه ��و
يتلعث ��م  ،لكنه ��ا نظ ��رت اىل �شاربه
الغلي ��ظ ثم اختف ��ت  ،بعدها تتابعت
�سل�سلة من حاالت الرف�ض امل�شابهة

 ،ويف �ضوء اكتئابه و�ضعف �صحته
ق ��رر ريت�شارد فاغ�ن�ر �إن ثمة عالجا
واحدا ممكنا " :عليك �أن تتزوج من
ام ��ر�أة ثري ��ة "  .ومل يخطر على بال
املو�سيقار ال�شهري  ،ان املر�أة الرثية
الوحيدة التي كان يحلم بها تلميذه
ه ��ي زوجت ��ه كوزمي ��ا  .فل�سن ��وات
ظ ��ل نيت�ش ��ه يخف ��ي م�شاع ��ره نحو
زوج ��ة فاغرن بحر� ��ص حتت غطاء
ال�صداق ��ة  ،ومل تك�ش ��ف احلقيق ��ة
�إال بع ��د ان فقد عقله حي ��ث كتب لها
�":أنا �أحب ��ك يامعبودتي" يف بطاقة
معايدة �أر�سلها لها من امل�صحة .
ع ��ام  1888اعتق ��د �إنه وج ��د املر�أة
املنا�سبة "ل ��و اندريا� ��س �سالومي"
وه ��ي حب ��ه الأك�ب�ر والأ�ش ��د �إيالم ًا
 ،فت ��اة جميل ��ة وذكي ��ة  ،م�سح ��ورة
بفل�سفته  .قال لها بعد ا�سبوعني من
تعارفهم ��ا  " :مل �أعد �أرغ ��ب بالبقاء
وحي ��د ًا �أب ��د ًا "  .كان يف ذلك الوقت
يعاين م ��ن م�صاعب مالي ��ة  ،مل يبع
ا َّي� � ًا م ��ن كتبه �س ��وى ن�سخ� � ًا قليلة ،
وبع� ��ض املبال ��غ الت ��ي كان يح�صل
عليه ��ا م ��ن عائلت ��ه بال ��كاد تكفي ��ه
حلج ��ز �أرخ� ��ص الغ ��رف يف فنادق
بائ�س ��ة وغالب� � ًا م ��ا يت�أخ ��ر يف دفع
الإيج ��ار  ،ومل يع ��د ق ��ادر ًا على دفع
تكلف ��ة طب ��ق الع�ش ��اء  .وق ��د منحته
�سالوم ��ي يف بداي ��ة عالقتهما الأمل
الزائف  ،رحل ��ة اىل مونت �ساكرو.
هناك اكت�شفت رج�ل ً�ا �أ�شعث ال�شعر
 ،مثق ��ل القلب دوم� � ًا � ،شكاك ًا  ،وتدل
هيئت ��ه عل ��ى اجلن ��ون  ،كت ��ب اىل
�شقيقت ��ه ":يب ��دو اين مل �أع � ِ�ن �شيئا
بالن�سب ��ة له ��ا �أب ��د ًا" .ويف اخلطاب
الأخ�ي�ر ال ��ذي �أر�سل ��ه اىل �سالومي
مل يطلب منه ��ا �أكرث من �شيء واحد
� ":أن ن�شع ��ر �إنن ��ا متح ��دان يف كل
م ��ا مل تبلغ ��ه الأرواح " ،ولكن حتى
ه ��ذا رف�ض ��ت �أن ِتع ��ده ب ��ه ،ونراها
تقرر يف النهاي ��ة االرتباط بال�شاعر
رينيه ريلكه  ،الذي �أراد �أن يتحر�ش
به ويدفعه اىل مبارزة من اجل تلك
اخلائنة الرو�سية .
بعد ه ��ذه اخليبات الت ��ي تركت يف
�أعماقه جروح ًا عميقة� ،صب غ�ضبه
عل ��ى الن�ساء يف كثري م ��ن م�ؤلفاته.
ق ��ال " :الن�س ��اء يت�آم ��رن دائم ًا على
نفو� ��س �أزواجه ��ن الأك�ث�ر رفع ��ة،
يردن �سلب م�ستقبلهم منهم حلا�ضر
مريح بعي ��د عن الأمل "  .يف كتابه "
هكذا تكلم زراد�شت" يكتب " :يجب
�أن يهي� ��أ الرجال للح ��رب ،و�أن تهي�أ
الن�ساء للرتفيه عن املحارب".
وقد دفعه رف�ص �سالومي لأن يعي�ش
يف �أق�ص ��ى درج ��ات الي�أ� ��س ونراه
يكت ��ب وه ��و يعي�ش اق�ص ��ى حاالت
الي�أ� ��س ":هذه اللقم ��ة الأخرية من
احلي ��اة كانت �أ�صع ��ب ما ا�ضطررت
اىل م�ضغ ��ه حت ��ى الآن وم ��ازال من
املحتم ��ل ان �أختن ��ق به ��ا � ،إنن ��ي
�أعي� ��ش الآن يف عزلة تامة وحمطم ًا
عل ��ى نحو اليطيقه �إن�س ��ان  ،ولو مل
اكت�شف اخلدعة الكيميائية لتحويل
ه ��ذا ال�سم ��اد اىل ذه ��ب  ،ل�ضع ��ت ،
انن ��ي هنا �أمام �أف�ضل فر�صة لإثبات
انها لي�ست يل  ،ف�إن جميع التجارب
مفيدة وجميع الأيام مقد�سة".
يكت ��ب برناد�ش ��و �إن  ":الن�س ��اء
يتحدثن دائما ع ��ن العاطفة واحلب
العاطف ��ي  ،ولكن ه ��ذا جمرد حديث
وحيل ��ة مر�سوم ��ة  ،ذل ��ك �إن الهدف
الأخ�ي�ر الذي ت�سعى �إلي ��ه كل امر�أة
ه ��و ال ��زواج " ون ��رى برناد�ش ��و
ي�صوّ ر عواطف املر�أة يف م�سرحيته
" امليج ��ور برب ��ارة " عل ��ى انه ��ا
معادلة مقلوبة  ،فالرجل هو ال�صيد
،وامل ��ر�أة ه ��ي ال�صي ��اد  ،ولهذا فهي
توا�صل ال�صراع دون خوف و تردد
حت ��ى ي�ست�سلم اخل�ص ��م " �إن احلب
كما ي�ؤكد عليه برناد�شو هو ت�ضحية
تقدمها املر�أة لقوة الت�ستطيع حيالها
�شيئا  ،انها ت�ضحي بنف�سها من �أجل
ه ��ذا اله ��دف  ،وت�ضح ��ي بالرج ��ل
�أي�ض ��ا ويف مقدمة امل�سرحية يكتب
برناد�ش ��و � ":إن العالقة ب�ي�ن املر�أة
والرج ��ل ه ��ي عالقة رج ��ل ال�شرطة
بال�سجني الذي مي�سك به " .
وي�ضي ��ف وه ��و يق ��دم مل�سرحيت ��ه
ال�شه�ي�رة ال ��زواج  ":يف �ص ��راع
احل ��ب  ،جن ��د الرج ��ل ه ��و اخلا�سر
دائم ًا ب�سبب �أ�سرافه يف اخليال".

