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ســـيـــــرة حـيـــــــــــــاتـــي
عـــــــــبـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــرمحـــــــــن بـــــــــــــــــــــــــدوي
أ.د .عقيل مهدي يوسف

يــتحـ ــدث د .عـبـ ــد الـ ــرحـمـن بـ ــدوي يف
مـ ـ ــذك ـ ـ ــراته عــن الـفلـ ـ ــسفـ ـ ــة والـ ـ ــديــن
والـسيـاسـة واملــراة واملسـرح ،واجلـامعـة،
والقــادة ،والـبلــدان ..وســواه ــا ،بلغــة ال
تـخف ــى مـ ــرارته ــا ال سـيـم ــا مــن زمالء
املهنة يف اجلـامعة ويصل بـه االمر الى
تسفـيه شهاداتهـم االكادمييـة ،وتلطيخ
اله ـ ــال ـ ــة ال ـتــي هــم فــيه ـ ــا مــن شه ـ ــرة،
وألقـاب ،وبحوث ،امـا يف نظرتـه لرجال
الـديـن فيقـول :كــان التــدين يف الــزمن
املــاضي هلل ،وللـوجـاهـة يف اآلخـرة ،امـا
الـيوم فهو لـوجه السلطـان ،والنفوذ يف
الدنيا.
انه يـرى مـصـر قـد هـرمـت ،فيــستـذكـر
ق ــول م ـصــطف ــى كـ ــامل( :انـي أري ــد ان

عبد الرحمن بدوي

ابعـث يف مصـر الهـرمــة ،مصــر الفتـاة)
مستلهماً افـكار "متسيني" الذي اسس
ايطاليا الفتاة.
ويـف ـتـح ب ـ ـ ــدوي اب ـ ـ ــواب جـه ـنــم عـل ـ ـ ــى
اجلـامعـة ،ويـأتـي يف سيـاق حـديـثه عن
رأي اسـت ــاذ جـ ــامعـي "ك ــويـ ــريه" ال ــذي
اصــبح اس ـت ـ ــاذه ،ال ـ ــذي حـ ـ ــرص عل ـ ــى
رعــايته وهـو يـشعـر مبـرارة مـن تصـرف
د .احــم ـ ـ ــد امــني ال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يـ ـ ـشـغـل
منصب العمـيد ،اذ راح كويـريه ،يواسي
ب ــدوي ،بق ــوله" :انـت أص ــدرت كـت ــابـني
ح ـت ـ ــى اآلن ،وه ـ ــذا ك ـت ـ ــابـك ال ـث ـ ــالــث:
فلتـعلم ان كل كتاب تـصدره هو مبـثابة
خـنجــر تـطعـن به الــزمالء العــاج ــزين
احلــاق ــدين ،مـهمــا بلـغت مــرتـبتـهم يف
الــوظـيف ــة ،ومن ثـم يعــرج بــدوي علــى
الكثير مـن االساتذة الذين هم "خشب
مـسنـدة" يف مجـالـس الـكليــات حني ال
يـتعلق االمــر مبصــاحلهم الـشخـصيـة
ويـقف عـنـ ــد رأي د.طه حـ ـسـني ،ال ــذي
يـف ـ ـضـلـه عـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــواه ،ه ـ ـ ــو ،انـه ــم ال
يعــملـ ــون وي ـ ــؤذيهــم ان يعــمل الـنـ ــاس
وحني يـصف اجلو اجلامعي يف سنوات
( )1966-1960ف ـ ـ ـ ـي ــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
اجلـ ــاسـ ــوسـيـ ــة الـ ـش ـ ــاملـ ــة ،واالرهـ ــاب
املتربص ،والوشاية املتحفزة.
ويتـذكـر فــردوسه املفقـود (املـرأة) الـتي
يـذكـر حـاالت خـاصــة ،اشبه بـذكـريـات
شـيخ يــستـعيــد صبـاه ،ال سـيمــا فتــاته
االملانيـة ،التي فلـتت من شبـاك هيامه
الـك ـ ــاسح وقـب ــض علــيهـ ــا بـتـ ــوهـم ـ ــاته
الـشعـريـة ثـم يعلق علـى مـوقف رجـال
الدين مـن "املرأة" ويقول :انها حلماقة
كـبرى مـن رجال الـدين ان يجعلـوا من
الـعالقـ ــة اجلـنـ ـسـيـ ــة مـ ـشـكلـ ــة جـ ــادة،
يـ ـنـفـق ـ ـ ــون يف الـكـالم عـ ـنـه ـ ـ ــا مـع ـ ـظ ــم
نشاطهم.
وان الـتـي ـ ــارات االسالمـيـ ــة ،جتـعل مـن
امل ــرأة م ـشـكلـته ــا االول ــى ..فـت ــري ــد ان
تتـدخل يف حتـديـد مـالبسهـا ،وعملهـا،
وسـيــره ــا ،وسعـيه ــا لل ــرزق وتعلـيـمهــا،
وسائر امورها ذلك ان بعض اصحابها
افلـســوا من العلـم واالخالق ،التـي هي

الفضـائل يف التعـامل بني النـاس ،فلم
يـجـ ـ ـ ــدوا وسـ ـيـلـ ـ ـ ــة لـالثـ ـ ـ ــارة ،وجـ ـ ـ ــذب
االهتمـام بهـم طمعـاً يف نيل الـسلطـة،
غـيــر هــذا الهــوس حــول املــرأة ،ويقــدم
معنى كلمة (البارثنون) اليوناني ،بانه
يعني (غرفـة البنات) ومن استطراداته
يف شـ ـ ــأن املـ ـ ــرأة ،يـ ـ ــذكـ ـ ــر مـ ـ ــا ي ـ ـس ـمـ ـ ــى
بـ ــالفـتـيـ ــات نــصف دنـيـ ــويـ ــات Demi
Mondainesوهن ،بني بـني ،بائـعات
ه ــوى ،ويتـظــاهــرن بــالعف ــة ثم يـنتـهي
ال ــى ق ـضـي ــة مـنع احلـمل فـيـ ــرى انه ــا
وسـائل ال تقتـل كائنـاً حياً ،وامنـا متنع
من والدة كـائـن حي ،ويـعجب احملـايـد،
من جتــريحه بـعب ــد النــاص ــر ،فيـصفه
علـ ــى ال ـ ــوجه اآلتـي..( :وكـمـ ــا يــنهـ ــال
الــزوج اجلــريح ،يف عـملـه املفلـس ممــا
كـان يف يـده ،علـى اهل بـيته بـالـتنـكيل
والـ ـ ـ ــركـل والـ ـتـ ــصـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــات احلـ ـمـقـ ـ ـ ــاء
الطـائـشـة ،انهــال جمــال عبــد النـاصـر
عـل ـ ـ ـ ــى اهـل م ـ ــص ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــاحل ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ــات
واالعتقـاالت والعـزل الـسيـاسـي) .ولم
يكتف بهـذا القدر ،فيـذكر خطـاب عبد
ال ــنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر ،يف بـ ـ ـ ــور سـع ــيـ ـ ـ ــد يف ()23
ديـسـمبــر عــام ( )1965الــذي قــال فـيه،
اذا لم يعجب هذا امـريكا فلتشرب من
الـبح ــر ،وان لــم يعجـبه ــا ال ـش ــرب مـن
الـبحــر االبيـض ،فـلتـشــرب من الـبحــر
االحم ــر ،وهنــا ،يـعلق بــدوي "..ويقــال
ان ليـندون جـونسـون حني قـرأ ترجـمة
ع ـبـ ـ ــارة ع ـبـ ـ ــد ال ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر هـ ـ ــذه قـ ـ ــال:
"..س ـ ــأض ـط ـ ــره ان ـ ــا ال ـ ــى الـ ـش ـ ــرب مـن
اجملـاري"!! وعن ذكر اليهود ،يرجع الى
ق ـ ــول "ديجـ ــول" ان الــيه ـ ــود شعـب مـن
الـصفوة واثق من نفـسه ،ومتسلط وال
يخفـي ب ــدوي م ـش ــاع ــره ال ــوطـنـي ــة يف
الـصراع العـربي -االسـرائيلي ويخـتزل
م ـ ـ ـ ــوقـفـه م ــن احلــك ـ ـ ـ ــام ،وان الـه ـ ـ ـ ــوى
والالمعقـول واالسـتبـداد االحـمق ،هي
التي حتكم تصرفاتهم.
امـ ــا تعـ ــريفـه لل ــشعـب ،فـي ــسعـفه فــيه
"كـيــركجــورد" بــان الــشعـب مــارد هــائل
على رجلني من طني.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ان خـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "املـ ـ ـث ـق ـف ـ ــني"

االنتـلجنــسيــا ،خصـال معـروفـة ركـوب
املـ ــوجـ ــة حـني احلـ ــركـ ــة واالض ـطـ ــراب
وال ــتغ ـي ـيـ ـ ــر ،والـ ـ ــدس اخل ـب ـيــث ابـ ـ ــان
استقرار االوضاع ،والوصولية الشائكة
بأخس السبل وبأقل مجهود ،وامللق.
وان ك ـ ــان ي ـ ــرى ب ـ ــدوي الفـ ـس ـ ــاد ع ـن ـ ــد
الــسيــاسـيني ،حـسـب وصفه لهـم ،وهم
السـادات ،شـاه ايـران ،واالشتــراكيني يف
ف ــرن ـس ــا ..ف ــان لـ ــذلك اسـب ــابـ ـاً عـن ــده
وسـبب فـسـاد الـسيـاسـيني ،يف سلــوكهم
ال ــذين يــظنــون فـيه ،كــسب املــزي ــد من
االنـصــار ان اسـتعــاروا مـن خـص ــومهـم
بع ــض شع ـ ــاراته ذات االغ ـ ــراء ف ـ ــانهــم
واهمون.
السـياسـيون هـؤالء ،مثل زمالء مـهنته
مـن اس ــات ــذة اجل ــامع ــة ال ــذيـن..( :لـم
يكــن سالحهـم يف الـتـن ــاف ــس يف العلـم
واالنتـاج العلـمي ،بل الـدس والــوقيعـة
والــوشــاي ــة والتــزلف الــى ذوي الـنفــوذ
داخل اجل ــامعــة وخ ــارجهــا ،فـتحــولـت
هـيـئــة الـتــدريــس الــى عــش لالفــاعـي،
ينهش بعضها بعضاً)..
وهـنا يشـفع له "نيتشه" وهـو يعيش يف
ق ـ ــرار اجلحـيـم انـك (لـكـي جتـنـي مـن
الـوجـود اسمـى مـا فيه عـش يف خطـر)
فيقـرر بــدوي استـئنـاف نـشـاطه خـارج
اجلـامعـة ،لـيحل ضيفـاً علـى جـامعـات
اج ـن ـب ـي ـ ــة ،وع ـ ــرب ـي ـ ــة ،ويـعلــي رايــته يف
الـ ـبـح ــث والـ ـتـ ـنـقـ ـي ــب ع ــن امل ـ ــص ـ ـ ـ ــادر
واملـ ــراجع ،الـي ــون ــانـي ــة ،وال ــروم ــانـي ــة،
واالسالميـة بقوة بحث اسطـورية ،وهو
يترمن ببيت الشعر:
رب يـوم بكيت مـنه فلما صـرتُ يف غيره
بكيت عليه
ويف وطــن ي ـ ــرس ـمـه بهـ ـ ــذه الق ـت ـ ــام ـ ــة،
ي ـصـبح مـن املـنــطقـي ان يغ ــادره عـب ــد
الرحمن بـدوي وفقاً لوصية (البستي)
الشعرية:
وان نبـت بك اوطان نـشأت بهـا فارحل:
فـكـل بالد اهلل اوط ـ ــان ح ـت ـ ــى انه حــني
حط رحاله يف (ليبيا) لم يستقم امره
اجلــامعـي هنــاك ،وبعــد سنــوات اخــرج
منها ،بـقول أرسطو( :ليبيـا تأتي دائماً

بـالعجـائب) وتـتسـاءل هل هـذا وفاء ام
جمـود ونكـران وهنـا يقف منـافحـاً عن
س ــوي ـس ــرا!! ويق ــول ان أهل س ــوي ـس ــرا
يتبـاهـون بقـولهـم ان اهلل خلق العـالم،
واالنـسـان الـسـويـسـري خلق سـويـسـرا.
ولـيس صحيحاً مـا قاله فكتـور هيجو:
"ســويـســرا حتلـب بقــرتهــا ،وتـعيـش يف
سالم".
يـعجب بـدوي بـآثـار رومـا...( ،احلق ان
املـشـاهـد لآلثـار الـرومــانيـة ال يـشـاهـد
بـبـص ــرة ،بل ب ــذاك ــرته ،وه ــذا أشـ ـدّ م ــا
يـؤلم النفس ،وهو يشاهـد هذه البقايا
املتهدمة).
ومــن ال ـنـ ـص ـ ــوص ال ـي ـ ــون ـ ــان ـي ـ ــة ال ـتــي
تــرجـمهــا بــدوي -1احلجــة االولــى من
حجج (بــرقليـس) الثبـات قـدم العــالم
(نسخة مفقودة يف اليونانية)
-2اح ــدى ع ـش ــرة رس ــال ــة (لـالسكـن ــدر
االفروديسي).
وفيمـا يخص االدب ،يـذكر الـكثيـر عن
السوربون وعن املتخرجني فيه والذين
ال يج ـ ــد ج ـ ــدارة لـ ـ ــديهــم (مــن اب ـن ـ ــاء
جنـسه (العـرب)) اال يف النـادر ،فــرنسـا
هذه اطلقت لـفظة امير الـشعراء على
شـاعرها بـول مور ( ،)1960-1872يقيم
فـيهــا عبـد الـرحـمن بــدوي ،محـاضـرة
حتـت عـنـ ــوان( :تـ ــأمالت يف احل ـضـ ــارة
العربـية) ،ويف السوربـون نفسه يصفها
بـدوي ..( :قمـت بتحـديــد اخلصــائص
العـ ــامـ ــة للــتفـكـيـ ــر واالبـ ــداع الـعلـمـي
والـفـلـ ـ ـ ـسـف ــي وال ـ ـ ـ ــديـ ـن ــي واالدب ــي يف
احلضـارة العـربيـة ،واهمهـا يف نظـري:
الـدوريـة يف تصـور الـزمـان ،والتكـرار يف
التعـبيـر ،ويف ادراك تـسلـسل االحـداث،
واالهـ ــابـ ــة بـ ــال ــسل ـطـ ــة يف االحــتجـ ــاج
والـتف ـسـيــر ،وازدراء احلــاضــر لـص ــالح
امل ـ ــاضــي ،واالنف ـص ـ ــال يف الـ ـس ـ ــرد ويف
تـصــور املكــان) وال تفــوت بــدوي شــاردة
وال واردة ،فـيــاتـيك بــاخـبــار اسـمــاعـيل
الـ ـ ـصـفـ ـ ـ ــوي ،الـ ـ ـ ــذي ح ـك ــم ايـ ـ ـ ــران يف
( ،)1501ويـ ــدرج لـك شعـ ــار الـكـنـيـ ـسـ ــة
الكاثوليكية:
(ال حقيقـة توجـد خارج الـكنيـسة ،وال

الـــــــضـحـــــيـــــــــــــة
ـمـــــــصـــــــــــــاصـــــــــــــة الـــــــــــــدمـــــــــــــاء ـ ـ
نــيــنــــــا أويــــــربــــــاخ
ترجمة  :جناح اجلبيلي

عرض لكتاب زيلدا فيتزجيرالد :
صوتها يف الفردوس :سالي
كالين دار نشر :جون موراي
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لو كـانت زيلـدا فيـتزجـيرالـد على قـيد احلـياة
اليـوم لتبنت مذهب " ما بعد النسوية post-
"feminismإذ كـانـت وقتهـا "امـرأة مخـالفـة
للعـرف" .يف عـام  1926قـالت زوجـة ف .سكـوت
فيـتزجيـرالد الـوحشيـة يف مقابلـة معها بـأنها
رغبت يف أن يكـون جيل ابنتها أكثـر حيوية من
جيلهـا ":اعتقـد بأن املـرأة حتصل علـى سعادة
يف كـونها مرحة وخـالية من الهموم غـير تابعة
للتقـاليـد وسيـدة مصـيرهـا أكثـر من انهمـاكها
يف مـهنــة تــدعــو إلــى العـمل اجملهــد والتـشــاؤم
الفكـري والعـزلـة.ال أريــد من "بـات" أن تـصبح
موهـوبة  ،أريد منـها أن تكون مخـالفة للعرف،
ألن اخملـ ـ ــالفــني لـلع ـ ــرف شـجع ـ ــان وم ـ ــرح ـ ــون
وجميلون".
هل قــالـت زيلــدا كل هــذا حق ـاً ؟ لقــد أقحـمت
علــيهـ ــا الكـثـي ــر ج ــداً مـن الـعق ــائ ــد مـن قــبل
"الـبجـم ــالـيـ ــون" اله ــائـمـني به ــا  ،ابـت ــداء مـن
سكوت فيتـزجيرالـد نفسه وحتـى سالي كالين
يف هـذه الـسيـرة املـؤيـدة لهـا بـشـكل حمــاسي ،
بحيث أن زيلـدا احلقيقية قـد غرقت مـنذ أمد
طـويل يف الصـور  ،وبـضمنهـا صـورتهـا نـفسهـا.
لكـن حـت ــى ل ــو أنه ــا لـم تغ ــدق ه ــذه الــصف ــات
الـوامضة على نفـسها اخملالفـة لألعراف  ،فإن
حياتها ستشي بذلك.
إن ال ــن ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاء "اخمل ـ ـ ـ ــالـف ـ ـ ـ ــات لـألع ـ ـ ـ ــراف" يف
العـشـريـنيــات هن مـثل أتبـاع مــذهب "مــا بعـد
الـن ـس ــوي ــة " الـي ــوم يـت ــرددن م ــا بـني الـتح ــدي
واإلذعــان" وهـي تـتقـبل اخلـضــوع  ،ال ــذي نفــر
مـنه اجلـيل الـســابق  ،لكـنهـا تـدعـوه خـضـوعـا
"شجـاعاً ومـرحاً وجـميالً" ،ال تضحيـة ذاتية أو
ضجراً .وألن زيلـدا ظنت أن العـمل كان كـابحاً
إضـافـة إلـى أنه جـذاب  ،فـإنهـا ليـست مـوضـوع
الـ ـسـيـ ــرة املف ــضل لــي :إنهـ ــا تـ ــذكـ ــرنـي كـثـيـ ــراً
بزميالتي الشابات الالتي يجدن أنه من املقت
التعـدّي علــى نظـامـي املهنـة والعـائلـة اللـذين
مـن ال ــسعـ ــادة حتـ ــديهـمـ ــا يف الـ ـســبعـيـنـيـ ــات.
وخالفـاً لبـطالتي مـن النـســاء لم تعـرّف زيلـدا
نفــسهــا؛ إذ كــانـت تـضــرب مـن وراء درع زوجهــا
ال ــذكي ،كـفت ــاة افتــرضـت أنهــا فعـلت كـل شيء
أرادت فعـله :كـ ــانـت فـتـ ــاة جـنـ ــوبـيـ ــة سـ ــاحـ ــرة
اجلمـال تــزوجت من مـوهـوب أنـيق أصبح مـرة
غنـياً مبا فيه الكفـاية إلبقائهـا ،حتى إذا جرى
املال والطاقة ،عـاشا احلياة التي تركزت عليها
وسائل اإلعالم "للنـاس اجلميلني يف نـيويورك
وبــاريس " الـذين غـرقـوا (مع ابنـتهم الـرواقيـة
يف األلفة واخلدم واملرح والشمبانيا).
عــاشت زيلــدا كي تـبعث الـسـرور  ،لـكن ال أحـد
أحبها .فأرنسـت همنغواي الذي ميقت النساء
الكاتبات رآها مجنونة مستهترة حطمت عمل
سـكـ ـ ــوت .وعل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن أن كاليــن ت ـص ـ ــر
أحيــان ـاً ببــرهــان ضعـيف علــى ان زيلــدا كــانت
فنــانــة حـقيـقيــة  ،إال أنهــا ك ــانت مـن العــدالــة
بحيـث أنها أحـاطتهـا بعدد مـن النسـاء الالتي
صـنعـن مهـنهـن ب ــأنف ــسهـن :ريـبــيك ــا وي ـسـت ،
دوروثي بـاركـر ،نـاتــالي بــارني ،وصـديقـة زيلـدا
ورفـيقـته ــا يف الــصف يف م ــونـتغـم ــوري "س ــارة

هـاردث" التي فـرّت من مملكـة اجلمـال لتـكتب
ال ــرواي ــة؛ وت ــزوجـت س ــارة اخل ـط ــرة امل ـص ــاب ــة
بــالـسـل أخي ــراً من هـ .ل .مـينـكن ومــاتـت بعــد
فـتــرة قـصـيــرة مـن ذلك .كــانـت تـلكـم الـن ـســوة
تقـ ــريـب ـ ـاً ودودات مـع زيلـ ــدا (اشـتـ ــرت دوروثـي
بــاركــر أثـنـني مـن رســوم ــاتهــا ع ــام  1934علــى
الرغم من أنها وجـدت عرضهما معذباً جداً) ،
لـكنهـا لـم تكن نـظيـرة لهن .قـد تكـون غـاضبـة
جــداً مـن همـنغــواي لكـنهــا أكثــر أنثــويــة نحــو
الكـت ــاب امل ــاه ــريـن .ومـع ذلك أصـبحـت حـي ــاة
زيل ــدا ع ــام  ، 1970ولـي ــس مهـن مع ــاصـ ــراته ــا
النـاجحة ،بـصورة فعـالة هي حـياتنـا .إن سيرة
حـياتـها الـرائعـة التي كـتبتهـا نانـسي ميلـفورد
استحـوذت علـى األديبـات الـشـابـات يف أميـركـا
وأصـ ــابــتهـن بـ ــالق ــشعـ ــريـ ــرة .مـ ــا زلـت أتـ ــذكـ ــر
الصدمـة التي خلقهـا الكتاب ،علـى الرغم من
أنني كمحبة لـسكوت فيتزجيـرالد كنت اعتقد
أنـي أع ـ ــرف الق ـصـ ــة  :الـ ــشهـ ــرة  ،الـتـ ــسلـيـ ــة ،
االنكـســار ،التهـشم  ،املـستـشفيـات  ،نفـاد املـال
واحلـب .واملـيـتـت ــان اخمل ــزيـت ــان  :له يف حـط ــام
ه ــوليــوود  1940ولهــا يف حــريق يف مــستـشفــى
األم ــراض الـعقلـي ــة بع ــد ثـم ــانـي سـن ــوات مـن
مـوته .ولكونهـا ذكية وأنيقـة ومسليـة ومتحررة
فقــد بــدت زيل ــدا دائم ـاً قــائــدة صــوري ـةً جلـيل
ض ـ ــائع لـكــنه ـ ــا أصــبحــت يف ع ـ ــام  1970رم ـ ــزاً
للنساء الضائعات.
لم يـصــدف أبــداً بــالنــسبــة لـي أن حيــاة زيلــدا
فـيـت ــزجـي ــرال ــد ك ــانـت خ ــارج الـنـثـ ــر الغـن ــائـي
لــزوجهــا .بـطـبـيعــة احلــال كــان لــدى الـن ـســاء
الكـاتبـات حيـاة  ،بل هل كــان لهن أزواج ؟ وهل
هنّ بـحاجـة لهم؟ إن اعتـراف ميلفـورد  ،الذي
يجـب أن ال يـكـ ــون صـ ــدمـ ــة  ،يف أن زيلـ ــدا قـ ــد
عاشت خارج نطاق مجازات سكوت .يف الواقع،
أن صـوره عـن الفتـاة الـذهـبيـة الــوامضـة الـتي
تـصـبح يف روايـتــيه العـظـيـمـتـني "غ ــاسـبـي " و
"رقيق هو الليل" شيئاً أشبه مبصاصة الدماء،
زيل ــدا ال ــواقع ــة يف شـب ــاك ص ــوره الفـنـت ــازي ــة.
وهك ــذا ك ــان دور ال ــزوج ــة نف ــسه .وبع ــد سلـب
رسـائلهـا ويـوميـاتهــا ولغتهـا (مـن املفتـرض أن
زيلدا هي الـتي قالـت عند مـولد ابنـتها  ":آمل
أن تكـون جـميلــة وحمقـاء –جـميلــة وحمقـاء
قلـيالً" الـنعـم ــة  /الـنقـم ــة الـتـي به ــا ســيكـبل
سكـوت "ديـزي بـوكـانـان" يف روايـة "غـاتـسـبي")
فـ ــإن سـكـ ــوت لــم ميجّ ـ ــد زيل ـ ــدا  ،بل  ،حـ ـسـب
ميلفورد  ،استنزف منها هويتها األولية.
يف القــراءة التـقليـديــة حليـاتهـا  ،كـان انـدفـاع
زيـلدا املتـأخر نحـو الفن (كـان عمرهـا  27سنة
حـني قــذفـت نفــسهــا يف الــرقـص) عــرض ـاً مـن
أعـ ــراض اجلـنـ ــون .ويف املـ ـسـتـ ــشف ـ ــى  ،وخالل
ثالث ـ ــة أس ـ ــابــيع م ـ ــدهـ ـش ـ ــة  ،ك ـت ـبــت روايــته ـ ــا
الـ ـ ـســيـ ـ ــرذاتــيـ ـ ــة "ج ـن ـب ـن ــي الفـ ـ ــال ـ ــس" وكـ ـ ــان
فيتـزجيـرالـد  ،الـذي عمل عـدة سنـوات بجهـد
يف روايـته "رقيق هـو الليـل" واستنـسخ أعـراض
زوجته إلـى بطلـته اجملنـونـة  ،قـد انفجـر حني
قــرأ اخملطـوطـة األولـى لـروايـة "زيلـدا" وادعـى
أنهـا سرقـت مادته (حـياتهـا اخلاصـة) وجعلته
يـشبـه شخصـا أحـمق ضعيفـاً ( يف اخملطـوطـة
األول ــى  ،سـمّــت زيل ــدا ال ــزوج الـعقـيـم آم ــوري
بيلن ،وهـو البطل السـاحر لروايـة سكوت "هذا
اجلانب من اجلنة".
إن روايـة "جـنبـني الفـالـس" تخـتلف بقــوة عن
عـمل سكــوت .وبــالنــسبــة لــزيلــدا ،يعــد الــزواج
عالقة غامـضة  :إن الروايـة تنبعث إلـى احلياة
يف مدرسة الـباليه  ،عالـم أنثوي من العضالت
والكـدح والــسبــاق واحليـاة املــشتـركــة .وخالفـاً
لسكـوت  ،ألنها مـسممـة بالـصور الغـائمـة فأن
زيلـ ـ ــدا عـ ـ ــاشــت يف األج ـ ــسـ ـ ــاد وال ـ ـ ــروائح.مــن
املستشفى كتـبت إلى سكوت متشوقة  ":هل ما
زلـت ت ـشــم أقالم ال ــرص ــاص وأحـي ــانـ ـاً ن ـســيج
التـويـد ؟" ورمبـا ألنه اعتقـد بـأن زوجته كـانت
تـســرق مــادته ،أو رمبــا ألنهــا ك ــانت تـصل إلــى
الع ـ ــالــم امللـم ـ ــوس ال ـ ــذي خـلفـه  ،فق ـ ــد عــمل
سكـ ــوت كل م ــا ب ــوسـعه ب ـشـكل ه ـسـتـي ــري كـي

يجـند أطـباءهـا النفـسيـني لتغيـيب ال روايتـها
فحـسب  ،بل كل طـموحـاتهـا الفنـية .وتـواطؤه
مع أطـبائهـا يف محاولـة شنيعـة "إلعادة تـربية
" زيلـدا داخل الـزوجيـة  ،كـانت  ،بـالنـسبـة لي ،
هي املـركـز الصـادم يف كتــاب ميلفـورد .انـتقلت
زيلــدا مـن مـصــاصــة الــدمــاء إلــى الــضحـيــة،
وسكــوت احملـبـب مـن الــضحـيــة إلــى الـظــالـم.
ومــثل الـ ــزوجـ ــة يف ق ـصـ ــة شـ ــارلـ ــوت بـيـ ــركـنـ ــز
غــيل ـم ـ ــان عـ ـ ــام  1892بع ـن ـ ــوان "ورق اجل ـ ــدران
األصفــر" التـي أعيــد طـبعهــا يف الــوقت الــذي
ظهــرت فيه الــسيـرة املـكتـوبـة بـقلم مـيلفـورد ،
فإن زيلـدا حتطمت بـسبب االتفـاق بني أولئك
الرجال الطيبني املثاليني واألزاوج واألطباء.
ك ــانت االقـتبــاس ــات من رســائل فـيت ــزجيــرالــد
ويومـياته الـتي تسـتعملهـا كالين جـد مبـتورة.
ال شك ألن ال ـسـيــر األخــرى ن ـشــرت قـبل هــذه
املـادة بحـيث تبـدو كالين وكـأنهـا تفـرض قصـة
أكثر ممـا تدع واحدة مكـشوفة  ،ومن الـسلسلة
امل ــرعب ــة من الــرســائـل التـي تتــابع املعــاجلــات
األولـى لزيـلدا يف املـستـشفيـات التي كـان فيـها
سـكوت مـثاراً بـشأن سـرقتهـا ملادتـه ومحاولـتها
تهدئته  ،تقتبس كالين هذه النتف:
لـم ي ـسـت ـطـع سكـ ــوت أن يكــبح ع ــواطـفه  ":إذاً
فأنت أخذت مادتي ،هل هذا صحيح ؟"
سألته زيلـدا  ":وهل هذه مادتك؟ مـستشفيات
األمــراض الـعقلـيــة ؟ اجلـنــون ؟ الــرعـب؟ هل
هذه مادتك ؟ غريب أنها لم تالحظ.
يحـتــاج األمــر إلــى قــارئ حــاد كـي يالحـظ أن
اجلـمـل االتهـ ــامـيـ ــة اخلـم ــس هـي لـكاليـن ال
لزيلدا كأن كالين كانت اآلن هي الوسط الذي
من خالله تبرئ نفسها.
إن سـكـ ــوت يف سـيـ ــرة كاليـن هـ ــو شـ ــريـ ــر غـيـ ــر
ملــطف .وكاليـن ت ــدس م ــؤام ــرات واسع ــة  ،ال
جهالً جـن ـسـيـ ـاً من ــوذجـيـ ـاً  ،ظـنـ ـاً مــن سك ــوت
وال ـط ـب ـيــب أن طــمـ ـ ــوح زيل ـ ــدا وج ـنـ ــسه ـ ــا هــي
أعـراض جلنـونهـا .وهي تـوجه االتهـامات عـلى
حـد سـواء بـشــأن اخلطـأ يف تـشخـيص مـرض
زيلـدا كشيزوفرينيـا ولم يكتشف سكوت أوقاته
 :وحــتـ ـ ــى اآلن متـ ـ ــام ـ ـ ـاً  ،تـ ـض ــيف ":امل ــصـ ـ ــاب
ب ــال ـشـي ــزوف ــريـنـي ــا  ،كـم ــريــض عقلـي ،وخالل
القـرن العـشـرين  ،كـان من الـشــائع أن النـسـاء
ذات ال ـ ــدوافع اجلـنـ ـسـيـ ــة  ،كـن  ،ب ـ ــالقـيـ ــاس ،
مجنونات.
وال شك يف أن زيلـدا ستشـخص كونـها مصـابة
مبس الكـآبة ( لـهذا فـإن نوبـاتهـا املسعـورة من
احلـمى اإلبداعيـة تعقبها أسـابيع من الصمت
واالنـسحــاب)؛ مـن احملتـمل أنهــا ستـسـتجـيب
إلــى الليـثيـوم وهـو الـدواء الــذي لم يــستـعمل
حتــى الــسبـعيـنيــات .إن مـس ــؤولي ــة سكــوت يف
اإلهـمال الطـبي لها لـيست أكبـر من مسـؤولية
هـ .ل  .مـنكـن عـن املــوت املـبكــر ل ـســارة هــاردت
بسبب السل الرئوي.
يف الـ ــواقع يـ ــأتـي مـن فـ ــوضـ ــى عـ ــويل سـكـ ــوت
واته ـ ــام ـ ــاته شــيء مــن احل ــس ال ـت ـن ـب ـ ــؤي ":ال
أس ـت ـطــيع أن أداري ال ـتـعلـق بفـك ـ ــرة أن بعــض
امل ـ ــواد ال ـطـبــيعـي ـ ــة ال ـض ـ ــروري ـ ــة مــثل املـلح أو
احلـديـد أو املـني أو كـميــة غيــر محـسـوبــة من
املـاء املقـدس هي أمـا أنهـا مفقـودة أو مـوجـودة
يف كميات كبيرة جداً".
إن علـم ال ـصـيـ ــدلـ ــة الــنفـ ـسـي قـ ــد اكـت ــشف32
حقـيقـة تـخمـني سكـوت الـوحـشـي ،لكـن زيلـدا
لـي ـسـت امل ــري ـض ــة امل ـسـتـب ــدة ال ــوحـي ــدة الـتـي
عوجلت والتي ولدت فيما بعد.
تتهـم كالين فيتـزجيرالـد باالنـتحال الـصريح
يف اسـتعمـاله األدبي ملـادة زيلـدا .وهـذا االتهـام
مهــزوز :قـبل أي ــامنــا املـشــاكـســة  ،كــان الـكتــاب
طـفيـليـني مجـازيـن .أضف إلــى أننـا سـنخـسـر
أص ــواتـن ــا كـم ــا خ ـس ــره ــا دكـنـ ــز وسلفـي ــا بالث
وفيـليب روث إن كـان أصـدقـاؤهم الـسالبـة لهم
احلق يف الـرقـابـة .كـان سكـوت قـد نـشـر بـعضـاً
مــن قـ ـصـ ــص زيل ـ ــدا ب ـ ــاس ــمه  ،كــمـ ـ ــا أظه ـ ــرت
مـيلف ــورد  ،لكـنهــا ق ــد تك ــون علــى الـعكــس لـم
تنـشر أبـداً .إن إجناز زيلـدا الكاتـبة غـير المع.

فـروايتهـا الـوحيـدة املـنشـورة بعنـوان "أنقـذني
مـن الفالـس " هي حيـة بشـكل عنيف أحيـاناً ،
لكنـها أيضاً مـرقعة ومفككـة .وحني ظهرت لم
تبـع منهـا نـسخـة واحــدة تقــريب ـاً ( بيـع منهـا
القـليل جــداً) .وروايتهــا غيـر الكـاملــة "أشيـاء
القيصر" ومسـرحيتها الطويلة " سكاندالبرا"
ب ــالك ــاد تــظه ــران مـتـم ــاسكـتـني .تــضع كاليـن
تعلـيقـ ـاً غ ــاضـبـ ـاً حتـت ص ــورة ل ـس ــارة ه ــاردت
"كـانت سـارة تلقـى دائمـاً تـشجيع ـاً من زوجهـا
هـ.ل .م ـي ـنـكــن أكــثـ ـ ــر مــن تـ ـ ــشج ــيع سـكـ ـ ــوت
لــزيلــدا" .غيــر أن هــاردت كــانت كــاتبــة مــاهــرة
قـبل أن تلتقـي بـ"منكن" بـزمن طـويل .وأخـيراً
فـ ــإن الـكـتـ ــاب يـكـتـبـ ــون سـيـ ــرتهـم اخلـ ــاصـ ــة.
والتشجيع شيء طارئ.
ب ــالنــسبــة لـكل االتهــامــات املـتغـطــرس ــة يبــدو
سكوت أنه قـد جرت مـساعـدته كثـيراً بقـدر ما
أعيـق .يف األيام األول كـانت زيلـدا سعيـدة مبا
يكفي السـتعمـال اسـم فيتـزجيـرالـد كي تـروّج
لقـصــصه ــا؛ مح ــرره ــا م ــاكــس ب ــركـن ــز حـمل
نـسخة مزخـرفة قليالً من روايـة " أنقذني من
الف ـ ــالـ ــس" ح ـ ــاول سـك ـ ــوت بـال كلـل أن يحـ ـ ـرّر
فــوضــى رواي ــة "سكــانالبــرا" إلــى شـكل ح ـسـن
(ق ـ ـ ــابـل لـل ـتـق ـ ـ ــدمي) .وأص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاؤه قـ ــص ـ ـ ــدوا
مـخل ـصــني معـ ــارض زيلـ ــدا الفـنـي ــة واشـت ــروا
ل ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــاتـه ـ ـ ـ ــا  :بـع ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــوتـه  ،ع ـ ـ ـ ــرض ــت يف
"م ــونـتغـم ــري" حـيـث ،بف ـضـل سك ــوت ،ك ــانـت
متتلك شيئاً من املوهبة احمللية.
كـانت زيلدا دائـماً على شفـا هوية مـستقلة لم
تــتقـبـله ــا أب ــداً .يف ع ــام  1929دعــته ــا ش ــرك ــة
للـب ــالـيه يف ن ــاب ــولـي لـتلـتـحق به ــا ك ــراقـص ــة
مـنفـردة .رفـضت الـدعــوة وبعــد فتـرة قـصيـرة
أصـبحـت عــاج ــزة مهـنـي ـاً .ويف فــصل حـي مـن
روايــة "انقــذني مـن الفــالـس" تــذهـب البـطلــة
إلى نـابولـي ال فقط كراقـصة منفـردة فحسب
بل كــراقـصــة أولــى يف بــالـيه "بـحيــرة الـبجع".
إنهــا وحـي ــدة ومهجــورة .وحـني زارتهــا ابـنـتهــا
النـرجـسيــة أربكهـا فقـرهــا النـسبـي .فنـابــولي
مت ـ ـ ــرض ال ـ ـطـفـل؛ فـكـل مــن الـفــت ـ ـ ــاة وأمـه ـ ـ ــا
الــراقـصــة شعــرتــا بــالــراح ــة حني رجـعت إلــى
أبيهـا .وبعـد ذلـك بفتــرة وجيـزة كـأنه عقـاب ،
أصيبـت قدمها بالـتهاب وتأكد بـأن البطلة لن
تــرقص أبـداً .وبـدالً مـن أن تعيـش هــذا احللم
الكـئـيـب أو حـت ــى العـثــور ضـمـنه عل ــى نهــايــة
سعيدة ممكنة ،انهارت زيلدا.
إن دعـوة نابـولي سفهـت االفتراض بـأن رقص
زيلـدا كان عـرضاً من أعـراض العاطفـة وليس
نـداءاً بـاطنيـاً لـكن اعتقـد بـأن رفضهـا إكمـاله
كـان نـقطــة التحــول يف حيـاتهـا .فعلـت كالين
كل مــا ب ــوسعهــا كـي تل ــوم سكــوت بـسـبب هــذا
الفـشل الـعصـبي مع اإليحـاء املـبهم بـأنه إلـى
حـد مـا قـد ن ـوّم زوجتـه مغنــاطيـسيـاً  :سلـبيـة
زيلـ ــدا الغ ــريـب ــة يف ه ــذه الـلح ـظ ــة احل ــرج ــة
تتـضـمن فـشالً عـاطـفي ـاً منـذ عــدة أشهــر من

منـفعتهـا املهـنيــة" .لكن لـو كـانت زيلـدا تـرغب
بالـذهاب إلـى نابـولي فـإن من املمكـن لزوجـها
أن ميــنعه ــا بحـبــسه ــا يف حج ــرة صغـيــرة .ويف
ذلك الــوقـت  ،أشك أنـه سيــرتــاح -واحمل ــرر من
العـمل -بــدأت زيلــدا تعـمل مـهنــة لهــا .لكـنهــا
نفـ ــرت مـن فـ ــرصـ ــة االرتـب ـ ــاط بعـمـل صعـب ،
والـت ـش ــاؤم الـفكـ ــري والع ــزل ــة بـ ــوسع امل ــرء أن
يـ ــوجـه اللـ ــوم إلـ ــى شـيء غـيـ ــر مـن ـظّـم  ،مــثل
"احلـركة االرجتاعـية " أو "األزمان" أو أي شيء
رمب ــا غ ــسل دم ــاغ امل ــرأة ال ـش ــاب ــة يف مهـن ذات
حـرمـان أكثـر منهـا حتـدّ وقـوة فكهـة  ،لـكن من
غيــر املعقـول تـوجـيه اللـوم إلـى فـيتــزجيـرالـد
حلرمان زوجته من فرصة رفضت استغاللها.
آمل يف عـدم الرجـوع إلى الـنمط الشـائع حول
"مـالئكيـة سكـوت وشـيطـانيـة زيلـدا" كـي مننح
زيلــدا فـيت ــزجيــرالــد قــوة كـل النـســاء يف خلق
خيـباتـها اخلـاصة إضـافة إلـى حتملهـا .أضف
إلـ ــى أن كاليـن تـب ــدو وكـ ــأنه ــا لـم ت ــر ف ــشالً يف
مهــنهـ ــا الــثالثـ ــة املقـت ـضـبـ ــة .إنهـ ــا لـم ت ـصـ ــر
بـحماسـة على مـوهبتهـا يف كل املهن الثالث –
وه ــي مـحـقـ ـ ـ ــة يف ذلــك -فـقـ ــط بـل اخـ ـتـلـق ــت
مـزاعم مبـالغـاً بهـا أراهـا سخيفـة .وهي تقـارن
بهدوء بـني نثر زيـلدا ونثـر فوكنـر (إضافـة إلى
سكـوت)  ،وتقارن لـوحاتهـا مع لوحـات بيكـاسو
و أوك ـيـفــي وف ـ ـ ــان ك ـ ـ ــوخ .هـل أن زيـل ـ ـ ــدا حـقـ ـ ـ ـاً
متكـافئـة مـعهم  ،أو أنهــا تضـرب فـيمـا حـولهـا
مـن أجل أسلــوبهــا اخل ــاص ؟ من ــذ أن أنتـجت
زيلــدا فقـط مـجمــوع ــة من لــوحــاتهــا وتــشيــر
القــارئ إلــى أخــرى (دمــرت أمهــا أغلـبهــا بعــد
مـوتها ) فإننا علينـا أخذ إجنازها على محمل
اجلد واالخـالص) .تعيد كاليـن انتاج تـصميم
زيلــدا غـيــر املـسـتعـمـل لغالف روايــة "اجلـمـيل
وامللعــون" وفـيه تـب ــدو زيل ــدا العــاريــة خــارجــة
بصـورة وقحة مـن كأس الـشمبـانيـا .إنه جذاب
لكنه يبدو أشبه بدعوة إلى حفلة أكثر مما هو
غالف كتـاب -ولـوحـاتهـا األخيـرة عن األزهـار ،
والـتـي ي ــدع ــوه ــا "بـي ــرن ــدان جــيل" عل ــى نح ــو
استفــزازي "تعـبيــراً عن العـنف والغـضـب غيـر
املفـرغ" ولهذا فهي "مناسبة جمللة "نيويوركر" ،
وتبـدو خادعة لـكنها رمبا مـن األحسن القراءة
عنها بدالً من رؤيتها".
إحــدى أشــد مالحـظــات سكــوت فـيتــزجيــرالــد
قـسـوة هـي أيضـاً واحــدة من أشـدهــا حقـيقيـة
(صحـة) " اآلن فــإن االختالف بـني احملتــرفني
واملـبتدئني هو شيء من الصعب جداً حتليله ،
هـ ــو غـي ـ ــر محـ ـسـ ــوس جـ ــداً  ،إنـه يعـنـي األداة
احلــادة .إنه يـعنـي رائحـة  ،عـبيـر املـسـتقـبل يف
خطّ واحد !
من املـمكن لـزيلــدا أن تشـم األجسـاد  ،لـكن لم
متتلك عبيـر احملترفني .يف إنكلتـرا الفكتورية
تعبـر ثالثيتـها مـن املواهـب "كمنجـرات؛ يف كل
األوقـات  ،الـنسـاء يحبـنب أن يبقـني مبتـدئـات.
كان عيب زيلـدا التراجيـدي  ،ال خطأ أي رجل
 ،بح ـي ــث أنه ـ ــا لــم ت ـ ـس ـتـ ــطع ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى
االحتراف".
ب ــدالً مــن ذلك  ،أصـبحـت م ــري ـض ــة م ــاه ــرة ،
وبالـنتيجة فقدت الـزوج واملهنة .حتاول كالين
أن ت ـ ــزخ ـ ــرف تلـك اخلـ ـس ـ ــارات ب ـ ــاالنـفع ـ ــاالت
الفـاغنـريـة املعبـرة عن الـنصـر .وبـينمـا تعنـون
"مـيلف ــورد" الفـصل وهـي تــصف انهـي ــار ويلــدا
األول يف املستـشفى فإن كالين تـدعوه "أصوات
مـبـ ــدعـ ــة" .وصفـت مـيـلفـ ــورد "سـنـ ــوات زيلـ ــدا
اجلـارفة األخيـرة كونهـا أرملة سكـوت  ،وقضت
أغـلبهـا يف وصـايـة أمهـا" .العـودة إلــى البـيت"؛
وتـدعوهـا كالين " يف صـوتها اخلـاص" يود أن
تنـتهـي زيلــدا ب ــانتـصــار نـســوي  ،لـكن كـلمــات
مـيلفــورد البـسـيطـة احلــزينــة تبــدو أنهــا أكثـر
تنـاسبـاً حليـاتهـا اخلـاسـرة .لقـد جعلتـني لغـة
كالين الـبالغيـة عـصبيـة بشـأن عصـورنـا .عبـر
ثالثـني سـنــة انـتقلـت زيلــدا مـن ال ـسـيــرة إلــى
شخصيـة معبودة .إن حياة هذه املرأة احملطمة
األنيقـة أصـبحت ال حكـايـة حتـذيـريـة يف سنـة
 ، 1970بل إجنازاً يستحق التصفيق.

جناة خارجها).
والـعجـيـب ان س ــارت ــر ،ميـتـلك رأي ــا يف
الـفن الـسـريــالي ،الـذي يـصفه بـالـفن
املــنحل ،حـيـث قـ ــال (هل ش ــاه ــد اح ــد
سـوي العقل هــذه الصـور واالشكـال يف
الطـبيعـة؟! ان كـان هــؤالء (الفنـانـون)
يـ ــزعـم ـ ــون انهـم يـ ــرون الـن ـ ــاس بهـ ــذه
االشـكـ ــال املـمـ ـسـ ــوخـ ــة -فـ ــانـي أحــيل
امــرهم الـى وزيـر الــداخليــة ليعـاجلـوا
الـعالج املنـاسـب!!) ويعلق بـدوي -وهـو
يقصد وضعهم يف مسشتفى اجملانني.
يــا تــرى مــا مــوقف ب ــدوي من ســارتــر؟
الــذي تــرجـم له ال ــى العــربـيــة كـتــابــة
الشهير (الوجـود والعدم) .عرف بدوي
بــاهـتمــامه مبــشكلــة الــوجــود الـتي ال
ميـكــن ايـ ـضـ ـ ــاحه ـ ــا -ك ـمـ ـ ــا يق ـ ــول -اال
ابتداءً من واقعة املوت.
واقعـة املــوت ،فلـسفـة ميـكن تقـسـيمهـا
ال ـ ــى (انـ ـط ـ ــول ـ ــوج ـي ـ ــا امل ـ ــوت) وك ـ ــانــت
اطـروحـة املـاجـستيـر (مـشكلـة املـوت يف
الـفل ــسفـ ــة املعـ ــاصـ ــرة) خـ ــاصـ ــة لـ ــدى
(هــايــدج ــر) وهنــاك كــذلك (اخـالقيــة
املــوت) وهـي فلــسف ــة القـيـم واملعــايـيــر
(اكسيولوجيا).
يقول ،قـرأت –لسـارتر -كـتابه االول يف
عـلم الـنفــس (التـخيـيل)  1936و(علــو
األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،وال صــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـك ـلـ ـ ـي ـه ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
"بالوجودية"!!
تـ ـ ــأثـ ـ ــر سـ ـ ــارتـ ـ ــر بـعلــم ال ــنفـ ــس ع ـنـ ـ ــد
(هـ ــوسـ ــرل) ويقـ ــول بـ ــدوي عـن كـتـ ــاب
(الوجـود والعدم) بـانه وجود بعـيد عن
وجـ ـ ــوديـ ـ ــة هـ ـ ــايـ ـ ــدجـ ـ ــر ،وخل ـي ــط مــن
التـحليـالت النفــسيـة (..فـدهـشـت من
زعم سـارتـر وحـواريـيه ان هـذا الـكتـاب
ه ـ ـ ــو اسهـ ـ ــام يف املـ ـ ــذهــب الـ ـ ــوجـ ـ ــودي،
خ ـص ــوصـ ـاً يف (االن ـط ــول ــوجـيـ ــا= علـم
الـوجود)! ومـنذ قـراءتي لم اشعـر نحو
سـ ــارتـ ــر ب ـ ــاي تقـ ــديـ ــر مـن الـنـ ــاحـيـ ــة
الـفل ـ ــسف ـي ـ ــة ،وع ـ ــددتـه مج ـ ــرد اديــب،
وبــاحـث نفـس ــاني ،يـسـتنــد الــى مـنهج
الـظــاهــريــات ،ولـم اعـتـبــره فـيل ـســوف ـاً
وجوديـاً ،قد اسهم بـاي اسهام يـذكر يف
تكوين املذهب الوجودي.

إستدراك متأخر
عبد الرزاق رشيد الناصري

لن تغادر وجهي بعد اليوم
يا صيف الورود..
لقد زرعت اخلطوات على املاء
حتى لم يبق للعودة ميثاق...
وخلفتهم طوال سنني..
حتدثوا وشاخوا ،وارحتلوا يف أوصال
اللعبة..
هاجموا املدى..
مارسوا غوايات خجولة..
وما سمعت الصدى
وما أدخرت الزاد..
رويداً رويداً دخلت الظهيرة
يا ظهر الدروب حرر أعضائي
من لهجة االذعان..
حتدث عن إخفاقات األسرّةِ
وروعة التكوين..
حتدث عن ()...
ذلك البربري الذي باع قصائده ،بثالثني
من الفضة)1(..
وإنتهى كما تنتهي خيول العربات
( )1يهوذا االسخريوطي :باع املسيح بثالثني من الفضة.

