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علينا �أن نبحث ب�أنف�سنا عن ال�سعادة واحلب كل يوم
كان يف اخلام�سة ع�شرة ،ح�سا�س ًا رقيق القلب وخجو ً
ال بحكم الرتبية الع�سكرية
ال�صارمة التي فر�ضها عليه والده ال�ضابط القدمي يف اجلي�ش العثماين  ،دخل دور
املراهقة متوهم ًا �إن احلب ي�أتي من النظرة االوىل  ،وب�سبب خجله وخوفه الذي
ً
طويال تعثـر يف عالقاته مع الن�ساء  ،يكتب الفنان جواد �سليم يف مذكراته ":
الزمه
�إن �أكثـر الن�ساء اللواتي قطعن عالقتهن معي كان �سببها برودي وخجلي " .

 علي ح�سني
وهو يع�ت�رف بع ��د ذلك �إن ��ه ت�أثر
كث�ي�را مبفه ��وم افالط ��ون للحب
 ،فف ��ي مكتب ��ة وال ��ده ع�ث�ر عل ��ى
كت ��اب " امل�أدب ��ة " ال ��ذي يع ��د من
�أه ��م الكت ��ب الت ��ي �شرح لن ��ا فيها
الفيل�س ��وف الأغريق ��ي مفهوم ��ه
للحب يقول افالط ��ون احلب �أذن
ه ��و ح ��ب للجم ��ال  ،و�إن املب ��د�أ
املله ��م للرج ��ال يف حياته ��م ه ��و
احل ��ب  ،ولي�س ال�ث�راء وال املجد
.وجن ��ده يكت ��ب ل�صديق ��ه عي�سى
حن ��ا يف ر�سالة بتاري ��خ " 1937
 ":اىل الآن مل �أتع ��رف اىل فت ��اة
لأجعلها �صديقة يل �..أخرج معها
و�أ�شاركه ��ا ق�سم ًا م ��ن وقتي  ،يف
ع ��ام  1938ينتق ��ل ج ��واد �سلي ��م
اىل روما ويكت ��ب لعي�سى ر�سالة
يعرتف من خالله ��ا � ":إنني �أحب
يا�صديق ��ي �..أحب ..لقد ر�أيت كل
م ��ا كن ��ت �أت�صوره ع ��ن احلب بل
و�أك�ث�ر " كان هذا يف �أوائل �أيامه
يف روم ��ا الت ��ي مار�س ��ت ت�أث�ي�ر ًا
�أ�شبه بال�سح ��ر عليه .كانت الفتاة
التي �أحبها ا�سمها ماريا  ،ي�صفها
لنا ب�أنه ��ا ح�سناء ذات �شعر ا�سود
فحم " .
يف روما يق�صد املتاحف وت�سحره
�أعمال ماي ��كل �آجنلو  ،ويقر�أ عن
ت�أثر هذا الفنان االيطايل ال�شهري
بنظري ��ة افالط ��ون ع ��ن احل ��ب
واخلل ��ق والتكوي ��ن  ،فالعبق ��ري
االيطايل كان م�ش ��دودا اىل �أفكار
الفيل�سوف الأغريقي الذي كانت
نظريته اجلمالي ��ة مفتاح ًا لأعمال
ماي ��كل �آجنلو فيما بع ��د  ":لي�س
م ��ا �أعنيه بجمال الأ�شكال ما يراه
النا�س عاد ًة جمي ًال �أو يح�سبونه
كذل ��ك وراء ما يرون ��ه من كائنات
�أو �ص ��ور ًا له ��ذه الكائن ��ات � ،إمنا
اجلمي ��ل عندي ق ��د يك ��ون حزمة
من اخلطوط امل�ستقيمة وما ينتج
عنها من ا�شكال فريدة يف ذاتها "
كان ماي ��كل �آجنل ��و ( -1475
 ) 1564فنان� � ًا �شكلت ��ه الفل�سف ��ة
واحلياة  ،غ�ي�ر �أن ق�ص�ص احلب
الفا�شل ��ة كانت تط ��ارده  ،وبينما
كان ذهن ��ه منغم�س� � ًا يف �أف ��كار
افالط ��ون ع ��ن اجلم ��ال واحل ��ب
 ،كان ��ت حيات ��ه العاطفي ��ة �أ�شب ��ه
بامل�أ�س ��اة  ،فق ��د عا� ��ش يعاين من
ف�ش ��ل ق�ص ��ة ح ��ب يف �شباب ��ة ،
وح�ي�ن ع ��رف يف اخلم�س�ي�ن م ��ن
عم ��ره الفتاة اجلميل ��ة " فيتوريا
كولين ��ا "  ،كان ��ت ه ��ي قد خرجت
من جتربة حب خا�سرة  ،ولهذا مل
تتط ��ور العالق ��ة العاطفية بينهما
وظلت �أ�شب ��ه باحلب االفالطوين
اخلال�ص .
************
على طريقة غادة
الكاميليا
ه ��ل كان ج ��واد �سلي ��م ينظ ��ر اىل
احلب نظ ��رة �إفالطوني ��ة ؟ يكتب
يف دف�ت�ر يوميات ��ه  ":كن ��ت ال
ات�ص ��ل بام ��ر�أة �إال و�أفك ��ر م ��ا
�ستق ��ودين �إلي ��ه ت�صرفات ��ي يف
امل�ستقب ��ل  ،ف�إم ��ا �أن �أتركه ��ا وم ��ا
�إنْ �أجت ��رد م ��ن العاطفة " يخربنا
ج�ب�را �إبراهيم ج�ب�را  ،ب�أن جواد
�سلي ��م كان دائ ��م البح ��ث ع ��ن
اجلمال االنث ��وي ليتمتع مبعانيه
 ،ولي�ستم ��د منه �أعم ��ا ًال فنية .يف
يوميات ��ه نق ��ر�أ  ":كان ��ت الأوقات
ال�صباحي ��ة للمعر� ��ض خا�ص ��ة
بالن�س ��اء  ،فذهب ��ت يف �أكرثه ��ا ،
كن ��ت �أق�ض ��ي الوق ��ت يف �سم ��اع
قطع م ��ن املو�سيقى والتفرج على
الن�س ��اء ..تل ��ك الرق ��ة الأنثوي ��ة
الهائل ��ة والعي ��ون الوا�سع ��ة
ال�سوداء املليئة بالرغبة املكبوتة
واحلي ��اء اجل ��ذاب  .و�أجم ��ل
�ش ��يء لفت نظري ه ��و هذا الرداء
العجيب – العب ��اءة – والطريقة
الت ��ي يلب�س ��ن بها العب ��اءة ،وهو
يتمخط ��رن �أم ��ام املعرو�ض ��ات
بنعوم ��ة واهت ��زاز متثاقل .وهي
تنزل م ��ن على ر�ؤو�سهن ثم تلتف
حول �أدوار الكت ��ف وت�أخذ قطعة
منه ��ا يف ال ��دوران ح ��ول الذراع
العاري الأ�سمر ويخ ��ر ق�سم منها
�إىل الأر�ض �سابح ًا حول الردفني
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ب�شكل مبهم ثم ملتف ًا حول ال�ساق
امللون ��ة "  (.ج ��واد �سلي ��م ..
اليومي ��ات – م ��ن كت ��اب الرحل ��ة
الثامنة جربا ابراهيم جربا ) .
يف الع ��ام  1940يتع ��رف ج ��واد
�سلي ��م عل ��ى فت ��اة م ��ن عائل ��ة
ار�ستقراطي ��ة  ،يكت ��ب ج�ب�را
�إبراهيم جربا � ":إن الفنان ال�شاب
كان معجب ًا بعنا�صر اجلمال التي
ا�ستهوت ��ه يف تل ��ك الفرتة " ويف
يومي ��ات جواد �سليم نتعرف على
فت ��اة � ":سم ��راء  ،ج�سدها احلار
املمتل ��ئ املثري �..شعره ��ا الطويل
املبع�ث�ر  ،حركاته ��ا � ،ضحكاتها ،
عطفه ��ا  ،حنانها  ،حبه ��ا " وجند
جواد يهيم به ��ذه الفتاة فيقرر ان
ين�ص ��ب خيمة عل ��ى �شاطئ دجلة
ق ��رب منزل تلك الفت ��اة لرياها كل
ي ��وم  ،و�شاهده اجلميع كيف كان
ي ��دور ح ��ول البيت واليج ��ر�ؤ �أن
يدخل فريجع اىل خيمته  ،ويكتب
يف يوميات ��ه � ":أ�شع ��ر بحال ��ة
ا�ضط ��راب عندما اراها وارجتف
 ،واذا �شاهدته ��ا يخي ��م ال�صم ��ت
عل � ّ�ي� ،أ�سري معها ثم �أتركها  ،قلت
لها ذات ي ��وم �إن اال�شياء اجلميلة
ج ��د ًا ت�ؤملن ��ي بع� ��ض الأحي ��ان "
ويف م ��كان �آخ ��ر م ��ن اليومي ��ات
يكت ��ب ذهبت لرتتدي ثوب ًا جديدا
 ،وعندما دخلت كدت ان�صعق يف
حمل ��ي  ،ال �أري م ��اذا اق ��ول ..لقد
ظه ��رت بثوبها ه ��ذا � ،صورة من
�أفظ ��ع �ص ��ور للجم ��ال والفتن ��ة
.يف تل ��ك اللحظ ��ة ك ��دت �أذوب ،
ك ��دت �أبكي � ،أن ه ��ذه القطعة من
القما� ��ش الإلهي ��ة الرائع ��ة الت ��ي
ف�صلته ��ا �أيدي اجلن ��ة كانت على
بدنها العاري متام ًا. ".
وجن ��ده يقتب� ��س بيتا م ��ن ال�شعر
لل�شاعر االنكليزي �إليوت لي�ضعه
يف �أول ال�صفح ��ة م ��ع تخطي ��ط
بعن ��وان " م ��ر�آة وجهي " � ":أين
�أفكر كثري ًا بك .ما �أبعد الزمن منذ
�أن ر�أيتك !" ،.
ويف �صفح ��ة �أخرى يكت ��ب انني
�شغ ��وف برواي ��ة غ ��ادة الكاميليا
ويق ��رر �أن يعيد �صياغ ��ة الرواية
على �شكل لوحات .
كان ��ت ج ��واد �سلي ��م يع ��اين �آثار
احل ��ب  ،وه ��و من ��ذ �أي ��ام يجل�س
يف خيمت ��ه بانتظار خ ��روج فتاة
�أحالم ��ه  ،يقر�أ ويخط ��ط وير�سم
 ،وكل نهار يعي ��د قراءة �صفحات
م ��ن رواي ��ة الك�سن ��در دوما� ��س
االبن "غ ��ادة الكاميليا"  ،ويخرب
�أ�صدقائ ��ه انه مغرم بهذه احلكاية
ال�ساح ��رة وبالفت ��اة مرغري ��ت
الت ��ي تواج ��ه �أخ�ل�اق املجتم ��ع
الزائف ��ة  ،فتموت وحي ��دة بعد �أن
وقف اجلمي ��ع �ضد ق�صة حبها مع
ال�شاب �أرمان دوفال

جواد �سليم
ح�ي�ن ن�شر دوما� ��س االبن روايته
"غادة الكاميليا" عام  1848كان
يف الثالث ��ة والع�شرين من عمره،
مل يتوق ��ع �أن حتقق ه ��ذا النجاح
الكب�ي�ر ال ��ذي حول ��ه ،ب�ي�ن ليل ��ة
و�ضحاه ��ا ،من كات ��ب مغمور اىل
جنم تط ��ارده املعجبات .اجلميع
ي�س�أل ��ه ع ��ن الفت ��اة مرغري ��ت
غوتيي ��ه التي كانت ت�شتهر بحبها
لأزه ��ار الكاميلي ��ا  ،وحكايته ��ا
وكانت مرغريت على و�شك �إقامة
العائل ��ة الأر�ستقراطي ��ة الرثي ��ة،
ال ��ذي هامت به وه ��ام بها و حني
يب ��د�آن يف عي� ��ش حكاي ��ة غ ��رام
حقيقي ��ة تري ��د مرغري ��ت عربه ��ا
�أن تبتع ��د ع ��ن ع ��امل الله ��و الذي
انغم�ست فيه� ،أم ًال يف �أن يعطيها
احلب طهر ًا تتوق �إليه .و�إذ يخيل
�إىل العا�ش َق�ي�ن �أن احل ��ب ونبل ��ه
�سيدوم ��ان معهما �إىل الأبد ،ي�أتي
تدخ ��ل وال ��د �آرم ��ان ،ال ��ذي يجن
جنون ��ه حني تتناه ��ى �إليه حكاية
احل ��ب ب�ي�ن ابن ��ه ومرغري ��ت ،
في�س ��ارع �إىل لقائه ��ا ويق ��ول لها
�إن حبه ��ا البنه �سي� ��ؤدي �إىل دمار
م�ستقب ��ل ال�ش ��اب ،و�سيقف عرثة
يف وج ��ه م�ستقبل ��ه وتدفعه ��ا
ونزعته ��ا الإن�سانية اىل االقتناع
مبنط ��ق الأب فتقرر ب� ��أن ت�ضحي
بنف�سه ��ا وبحبها م ��ن �أجل �سعادة
�آرمان و�سمعته وم�ستقبله.
بع ��د ث�ل�اث �سن ��وات م ��ن الع�شق
والهي ��ام ولوعة الآنتظ ��ار يقرر
ج ��واد �سلي ��م �أن ��ه ال�أم ��ل  ،وان
ه ��ذه الفتاة الت ��ي احبها مل تبادله
نف� ��س امل�شاعر  " :الي ��وم �أظن قد
انته ��ى كل �ش ��يء بين ��ي وبني ...
و�أظن �أي�ض ًا قد انتهى احلب بيني
وب�ي�ن �أي امر�أة �أخرى  ،يجب �أن
ال �أنك ��ر عل ��ى نف�س ��ي �أين و�صلت
عمر ًا جدي ًا يجب �أن �أكر�سه لأمور
�أه ��م م ��ن الت�سلي ��ة والعواطف –
احلب – و�ضي ��اع الوقت .وفوق
ذلك ق ��د و�ص ��ل عم ��ري اخلام�سة
والع�شري ��ن ف�أن ��ا يف ط ��ور �آخ ��ر
الآن غري طور ال�شباب .و�أي�ض ًا ال
�أعتقد �أن امر�أة �أي ًا كانت �ستتعلق
بي .هذا م ��ا �أت�صوره! من يدري؟
 ،ون ��راه يختتم ق�ص ��ة احلب هذه
بعب ��ارة � ":ستك ��ون اللحظ ��ات
والثواين التي ر�أيتك فيها خالدة
ك�أيام الربيع " .
************
احلب من اللقاء االول
خاف ��ت الأم على ابنته ��ا الوحيدة
م ��ن العي� ��ش مبفرده ��ا يف مدينة
كبرية ومزدحم ��ة مثل لندن كانت
الفتاة " لورنا هيلز " يف ال�سابعة
ع�شر من عمرها قد انهت الدرا�سة
الثانوي ��ة بنج ��اح وح�صلت على

منح ��ة للدرا�سة يف معه ��د العداد
املعلم�ي�ن  ،لكنها كان ��ت ترغب يف
درا�س ��ة الفن ��ون فتق ��رر �أن تقدم
�أوراقه ��ا اىل كلي ��ة �سيلد للفنون ،
ي�أتي اجلواب باملوافقة .
يف لن ��دن الت ��ي تدخله ��ا للم ��رة
االوىل جت ��د �سكن ��ا ل ��دى زوجني
يف ال�سبع�ي�ن م ��ن العم ��ر  ،كانت
لورن ��ا ق ��د دخلت لن ��دن يف ايلول
ع ��ام  ( 1945انع ��ام كج ��ه ج ��ي
لورنا �سنواتها مع جواد �سليم) .
و�صل جواد �سلي ��م اىل لندن عام
 ، 1946كان ان ��ذاك يف اخلام�سة
والع�شري ��ن م ��ن عم ��ره  ،يع ��اين
م ��ن ق�ص ��ة ح ��ب فا�شل ��ة  ،عندم ��ا
�شاهدته لورن ��ا للمرة االوىل كان
ا�شبه بال�ش ��اب العبثي يف ملب�سه
وت�صرفات ��ه  ،يهت ��م باملو�سيق ��ى
 ،وال�شع ��ر وق ��راءة الرواي ��ات ،
والأه ��م من ذل ��ك كان لديه غيتارا
ايطاليا وذات ي ��وم فاج�أ اجلميع
بارتدائ ��ه ثياب� � ًا ا�سباني ��ة  ،وق ��د
�ساه ��م ح ��ب املو�سيق ��ى وال�شعر
والروايات يف بناء عالقة �صداقة
ب�ي�ن الفت ��اة االنكليزي ��ة وال�شاب
العراق ��ي  ":فكان ��ا يذهب ��ان مع� � ًا
اىل العرو�ض امل�سرحية الراق�صة
حينما يتوفر لهم ��ا ثمن التذاكر ،
�أو مي�ضيان الوقت يف الأحاديث
الفني ��ة " (لورن ��ا �سنواته ��ا م ��ع
جواد �سليم).
كان ج ��واد �سلي ��م �أول طال ��ب
عربي تتعرف علي ��ه لورنا هيلز ،
والحظت انه مثل معظم القادمني
من ال�شرق ينطق اللغة االنكليزية
بطريقة خمتلف ��ة وجذابة  ،ولهذا
�شع ��رت من ��ذ لقائهم ��ا االول �إنها
�أمام �شاب ميكن �أن تثق به كثريا
 ،و�إن �صداقتهما ميكن �أن تتحول
اىل ح ��ب يف ي ��وم م ��ن االي ��ام ،
وتخربن ��ا يف حديثه ��ا م ��ع انعام
كج ��ه ج ��ي �إنه ��ا  ":مل تق ��ل له يف
ذلك الوقت انه ��ا حتبه  ،وال تذكر
انه �صارحه ��ا بانه يحبها او يريد
�أن يتزوجها  ،لكنهما كانا مدركني
لإح�سا� ��س احل ��ب يف داخلهم ��ا
 ،وي�شع ��ران �أن طريقهم ��ا بات ��ت
واحدة يف الآتي من االيام " .
ويب ��دو �أن لورنا كان ��ت ت�شعر �أن
هن ��اك ما يجذبه ��ا اىل هذا ال�شاب
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ال�شرق ��ي امل ��رح � ،سري ��ع النكت ��ة
والبديهي ��ة �إنه ��ا تق ��ول  ":م ��ن
حظن ��ا �أنن ��ا التقينا .فل ��و ابديت
�شط ��ارة �أكرب يف الف ��رع العلمي ،
ملا و�صلت قدمي يف �سيلد يوم ًا".
عندم ��ا ح�صل جواد عل ��ى �شهادة
التخ ��رج ع ��ام  1949وحان وقت
عودت ��ه اىل بغ ��داد  ،جن ��ده يفكر
بلورن ��ا وحيات ��ه معه ��ا  ،ويخرب
ا�صدق ��اءه ان ��ه قرر ال ��زواج منها
 ،ويف ي ��وم يفاج�أه ��ا ب ��ان يطلب
منه ��ا ان تعرفه على �أمه ��ا وابيها
 ،يركب ��ان القط ��ار اىل منطق ��ة
�شيفيل ��د الت ��ي ت�سكن فيه ��ا عائلة
لورنا  .هذه امل ��رة يقرر جواد �أن
يتغل ��ب عل ��ى ت ��ردده  ،و�أن يعلن
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حب ��ه �صراح ��ة  ،وح�ي�ن يواج ��ه
م�شكل ��ة م ��ع دائرة البعث ��ات التي
متن ��ع الطال ��ب من ال ��زواج اثناء
درا�ست ��ه يخرب وال ��د لورنا الذي
يق ��ول ل ��ه  ":ع ��د اىل بل ��دك �أو ًال
ايه ��ا ال�ش ��اب  ،ف�إذا �شع ��رت هناك
انك مازلت راغب ��ا يف الزواج من
ابنتي ..يك ��ون لكل حادث حديث
" ( لورن ��ا �سنواته ��ا م ��ع ج ��واد
�سليم).
يف �أحد ايام �شه ��ر ايلول من عام
 1950ت�ص ��ل ال�شاب ��ة االنكليزية
النحيل ��ة لورن ��ا هيل ��ز اىل بغداد
 ،وبع ��د ا�سب ��وع م ��ن و�صوله ��ا
وج ��دت نف�سها تقف �أم ��ام قا�ضي
املحكم ��ة ال�شرعية لت�صبح زوجة
�أ�شه ��ر فن ��ان عراق ��ي ولتعي� ��ش
مع ��ه اجم ��ل ق�ص ��ة ح ��ب تنته ��ي
مبوت ��ه املبك ��ر وتتذك ��ر لورن ��ا
تفا�صي ��ل اللحظ ��ات االخرية من
حي ��اة ج ��واد  ":كن ��ا يف �سيارتنا
ال�صغ�ي�رة الت ��ي يقوده ��ا ج ��واد
متوجه�ي�ن اىل �شارع اجلمهورية
 ،عندم ��ا توق ��ف زوج ��ي فج� ��أة
ونحن و�س ��ط �إحدى امل�ستديرات
 ،وق ��ال ان ي�شعر بوخ ��ز يف قلبه
 ،نزل ��ت ب�سرعة لآخذ القيادة بد ًال
عن ��ه  ،عدنا اىل البي ��ت وات�صلت
بالدكتور �سامل الدملوجي  ،الذي
توىل نقل ��ه اىل امل�ست�شفى  ،مرت
ع�ش ��رة �أي ��ام ب ��دا لن ��ا خالله ��ا �إن
و�ضع زوجي حت�سن وانه جتاوز
مرحل ��ة اخلطر  ،لكن بد�أت بع�ض
امل�ضاعفات ت�سب ��ب حالة خطرية
 ،ويف نه ��ار  23كان ��ون الث ��اين
 1961بينم ��ا �أق ��ف اىل ج ��وار
�سريره احمل قنينة املغذي  ،لفظ
ج ��واد �أنفا�سه االخرية يف �صمت
وه ��دوء وغادرن ��ا م�سرعا كعادته
للحاق مبوعد ينتظ ��ره " ( لورنا
�سنواتها مع جواد �سليم )
كان ج ��واد قب ��ل �أي ��ام ق ��د ت�سلق
جدار ن�ص ��ب احلرية الذي او�شك
عل ��ى االنته ��اء من ��ه  ،لينظ ��ر اىل
عمله النظرة االخرية .
يف واح ��دة من ر�سائله التي بعث
به ��ا اىل �صديق ��ه عي�س ��ى حنا من
لن ��دن يكتب ج ��واد �سلي ��م  :نحن
نعي� ��ش ك�أنن ��ا ال نعي� ��ش ..نعي�ش
يف انتظ ��ار �ش ��يء مل ن ��در ما هو
.نح ��ن م�س�ي�رون ام خم�ي�رون ؟
ميكنك �أن تكون �سعيدا  ،وميكنك
�أن تك ��ون �شقي ًا �أي�ض� � ًا ..اقر�أ يف
رواية جلني �أو�س�ت�ن �إن علينا �أن
نك ��ون �أقوي ��اء الإرادة ونبح ��ث
ب�إنف�سن ��ا ع ��ن ال�سع ��ادة واحل ��ب
والفرح كل يوم " .
************

كربياء وهوى
" م�س ��اء االح ��د  ،ال�ساعة تقارب
م ��ن العا�شرة م�س ��اء � ،أجل�س يف
غرف ��ة املكت ��ب � ،أكت ��ب ال�سط ��ور
االوىل م ��ن رواية جديد مل �أخرت
لها عن ��وان بعد  ،كان ��ت الكلمات
تن�س ��اب من ��ي ب�سهول ��ة ( م ��ن
احلقائ ��ق الت ��ي يق ��ر به ��ا النا�س
جميعا � ،أن االع ��زب الذي ميتلك
م ��ا ًال وف�ي�ر ًا الب ��د �أن يك ��ون يف
حاج ��ة اىل زوجة ) ترك ��ت القلم
وذهبت باجت ��اه النافذة الطق�س
ينذر بالعوا�صف والأمطار " .
به ��ذه الكلم ��ات الت ��ي كتبته ��ا
الروائية االنكليزية جني �أو�سنت
تب ��د�أ يف كتاب ��ة �إح ��دى رواياتها
ال�شهرية " كربياء وهوى " كانت
يف الثامن ��ة والثالثني من عمرها
حققت روايتها " العقل والعاطفة
" جناح� � ًا كب�ي�ر ًا  ،وكانت قبلها
ق ��د �أر�سل ��ت اىل النا�ش ��ر رواي ��ة
بعن ��وان " انطباع ��ات اولية " مل
تل ��ق ا�ستح�سان ��ا حي ��ث رف�ضه ��ا
النا�ش ��ر  ،فق ��ررت �أن تع ��ود له ��ا
م ��ن جديد تع ��دل فيه ��ا وت�ضيف
لها وتغ�ي�ر عنوانها اىل " كربياء
وهوى " .
كانت جني او�سنت فت ��اة جميلة ،
عيناها براقت ��ان � ،شعرها جمعد
ناع ��م  ،لها وجنت ��ان م�ستديرتان
ممتلئت ��ان  ،وف ��م و�أن ��ف �صغ�ي�ر
وكانت مرحة  ،بارعة يف احلديث
 ،حت�سن الغناء والرق�ص  ،كانت
مغرم ��ة بالق ��راءة و�سه ��رت ليال
طويلة ت ��ذرف الدموع على "�آالم
فرتر" لغوته
عندم ��ا كتب ��ت روايته ��ا الأوىل "
انطباع ��ات �أوىل " ع ��ام 1796
مل جت ��د نا�ش ��ر ًا له ��ا  ،كان ��ت يف
ال�سابعة ع�شر من عمرها فقررت
�أن تتوق ��ف ع ��ن الكتاب ��ة  ،ويقال
انها يف تل ��ك الفرتة كانت تعي�ش
ق�ص ��ة ح ��ب �شغلتها ع ��ن التفكري
بالرواي ��ة  ،ويخربن ��ا كات ��ب
�سريته ��ا �إنه ��ا وقع ��ت يف احل ��ب
�أك�ث�ر من م ��رة لكن ق�ص ��ة احلب
العنيفة عا�شتها وهي يف الرابعة
والع�شرين من عمرها � ،إال �إنها مل
تكن حمظوظة يف معظم ق�ص�ص
احل ��ب الت ��ي عا�شته ��ا تكت ��ب يف
�سريتها الذاتية ،
تق ��ول البن �شقيقته ��ا يف �صباح
الي ��وم الت ��ايل م ��ن انهي ��ار ق�صة
احل ��ب  " :كل �ش ��يء ميك ��ن �أن
يح ��دث� ،أي �ش ��يء ميك ��ن �أن
يتحمل ��ه الإن�س ��ان� ،إال �أن يتزوج
بغري حب " .
حت ��اول �أو�س�ت�ن م ��ن خ�ل�ال

جني ار�سنت

و�صل جواد �سليم اىل لندن عام  ، 1946كان انذاك يف اخلام�سة والع�شرين من عمره  ،يعاين من ق�صة
حب فا�شلة  ،عندما �شاهدته لورنا للمرة االوىل كان ا�شبه بال�شاب العبثي يف ملب�سه وت�صرفاته  ،يهتم
باملو�سيقى  ،وال�شعر وقراءة الروايات  ،والأهم من ذلك كان لديه غيتارا ايطاليا وذات يوم فاج�أ اجلميع
بارتدائه ثياب ًا ا�سبانية  ،وقد �ساهم حب املو�سيقى وال�شعر والروايات يف بناء عالقة �صداقة بني الفتاة
االنكليزية وال�شاب العراقي  ":فكانا يذهبان مع ًا اىل العرو�ض امل�سرحية الراق�صة حينما يتوفر لهما ثمن
التذاكر � ،أو مي�ضيان الوقت يف الأحاديث الفنية "

مايكل �أجنلو

اعمالها الروائية ان ُت�شرك املر�أة
والرج ��ل يف حكاي ��ة رومان�سي ��ة
طرفه ��ا يج ��ذب �أحدهم ��ا اىل
الآخ ��ر وهي حت ��دد نظريتها عن
احل ��ب بالعبارة التالية  ":يكون
للرج ��ل ميزة االختي ��ار ،وللمر�أة
فق ��ط ق ��وة الرف� ��ض"  .تو�ص ��ي
على ل�س ��ان اليزابي ��ت يف رواية
كربياء وهوى  ":ت�أ ّكدي من �أ ّنك
تفهم�ي�ن بالفع ��ل م ��ا ت�شعرين به
لأنّ م�شاع ��رك ق ��د تخدعك ،ف ّكري
قب ��ل �أن تت�ص� � ّريف وح ّت ��ى لو م ّر
الكثري م ��ن الوق ��ت �ستح ّبني يف
نهاية املط ��اف و�ستحظني بحياة
عاطفية رائعة " .
�أجن ��زت ج�ي�ن �أو�س�ت�ن خم� ��س
رواي ��ات يف حياته ��ا و�ساد�س ��ة
ن�ش ��رت بع ��د وفاته ��ا  ،مل حتق ��ق
له ��ا ال�شه ��رة �آن ��ذاك ،لكنه ��ا
اكت�سح ��ت ع ��امل ال�شه ��رة بع ��د
وفاته ��ا ب� �ـ  52عام� � ًا ،بعدما ن�شر
اب ��ن �شقيقته ��ا �سريته ��ا الذاتية.
كان ��ت �أوىل رواياته ��ا " العق ��ل
والعاطف ��ة" ق ��د ن�ش ��رت با�س ��م
م�ستعار ع ��ام  .،1811ثم توالت
بعده ��ا الرواي ��ات الأرب ��ع خالل
�ست ��ة �أع ��وام ،ون�ش ��رت الرواية
ال�ساد�س ��ة يف الع ��ام ال ��ذي ت�ل�ا
رحليها.
�أث ��ارت رواي ��ات ج�ي�ن �أو�س�ت�ن
ق�ضاي ��ا اجتماعي ��ة ون�سوي ��ة
مبك ��رة يف ذل ��ك الع�ص ��ر ،حي ��ث
مثل ��ت طموح ��ات الن�س ��اء يف
الطبق ��ة الرثي ��ة واملتو�سط ��ة يف
التطل ��ع �ص ��وب حي ��اة �أق ��ل �أمل� � ًا
للو�ص ��ول �إىل ما يحقق ذواتهن،
ال �سيم ��ا م ��ا يتعل ��ق بتعقي ��دات
احلب والأح�ل�ام التي تخبو يف
ظل حي ��اة غالب ًا ما ي�ستحوذ على
تفا�صيله ��ا الرجال .ويف عر�ضها
العالقة بني اجلن�سني .
يتناول الف�ص ��ل الأول من رواية
" كربي ��اء وهوى" �صور ًا حول
�إغ ��راء امل ��ال وينته ��ي بنهاي ��ة
�صاخب ��ة لإح ��دى ال�شخ�صي ��ات.
ت ��دور الأح ��داث يف الري ��ف
الإنكلي ��زي ،وحتكي ع ��ن الواقع
ال ��ذي تعي�ش ��ه عائ�ل�ات الطبق ��ة
الو�سطى ،ونظرتهم املتعالية �إىل
�أفراد الطبقة االر�ستقراطية.
�إليزابي ��ث االبن ��ة الثاني ��ة لعائلة
(بنيت) تتمتع ب�شخ�صية مرحة،
ذكية ،وثائرة .تتمرد على واقعها
الذي يفر� ��ض عليها القبول ب�أول
�شخ� ��ص يتق ��دم �إىل خطبتها كي
يوفر له ��ا م�ستقب�ل ً�ا يقيه ��ا الفقر
ال ��ذي تعاني ��ه عائلته ��ا ،فتطل ��ق
�أفكاره ��ا �إىل م ��ا ه ��و �أبع ��د م ��ن
ذل ��ك .تبحث عن احل ��ب ،احلياة،
وال�سع ��ادة احلقيقي ��ة .فتقوده ��ا
�أقداره ��ا لتدخ ��ل يف دهالي ��ز
عالق ��ات مت�شابك ��ة مع �أف ��راد من
الطبق ��ة االر�ستقراطي ��ة ،حي ��ث
تكت�ش ��ف زي ��ف ه ��ذه احلي ��اة
الباذخ ��ة املرتفة .ورغ ��م ذكائها،
�إال �أن ت�سرعه ��ا يف احلك ��م عل ��ى
ظاهر الأم ��ور وت�صديق من تثق
بهم ،يجعلها تبني ت�صور ًا جائر ًا
ل�شخ�صي ��ة دار�س ��ي ال ��ذي ت�شعر
نحوه باالجنذاب رغم كل �شيء.
تكتب ابن ��ة �شقيقها ت�صف عمتها
ج�ي�ن �أو�سنت يف خط ��اب وجهته
اىل نا�شر �سريتها  ":كانت العمة
جني عطوفة  ،وتعرف كيف تكون
�أكرث رق ��ة وتهذيب ًا عن ��د خمالطة
النا�س  ،عا�ش ��ت حياتها خمل�صة
لق�صة احلب الت ��ي متلكتها وهي
يف الرابع ��ة والع�شري ��ن م ��ن
عمرها � ،أدركت �أن مر�ض التدرن
الميك ��ن ان يجمعها مع من حتب
 ،فق ��ررت �أن تكتب و�صاياها عن
احلب وال ��زواج يف روايات تعد
الي ��وم الأ�شهر حيث بيعت رواية
" كربي ��اء وهوى " �أكرث من 20
ملي ��ون ن�سخ ��ة من ��ذ �صدوره ��ا
 .تكت ��ب يف يومياته ��ا � ":إنّ
اال�ستف ��ادة م ��ن �أيّ فر�صة لي�ست
دائم� � ًا بالأم ��ر ال�س ّي ��ئ ،واحل ��ب
املم ّيز يحت ��اج �إىل بع�ض الدعم ،
ل ��ذا ال تت�ص ّريف بطريق ��ة دفاع ّية
حني توج ��د الرومان�سية لأنّ �أيّ
�أمر ممكن احل�صول " .

