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كلمات

ّ
حبيبات منسيات بين أوراق العظماء غالوشكا ،اآلن

تعني الكثير ألدباء وفنانين وشعراء أمثال فيودور دوستويفسكي ،وبول
فيتا ساكفيل ـ ويست ،آبوليناريا سوسلوفا ،غاال وغيرهن ...أسماء قد ال تعني لنا شيئًا ،لكنها كانت ً
إيلوار ،وفيرجينيا وولف ،وماكس ارنست ،وسلفادور دالي .هل تشبه شخصيات دوستويفسكي مثال بتناقضاتها النفسية الهائلة ما كان يعيشه أديبّ روسيا الكبير في عالقاته
الغرامية؟ هل كتبت فيرجينيا وولف روايتها العظيمة «أورالندو» بوحي من عالقة مثلية مع كاتبة أرستقراطية مغامرة؟ من هي «غاال» ،التي دوخت سلفادور دالي
وكانت قبل يوم واحد من عملية جراحية معقدة عام  ١٩٣٦تتسلى في بيته بصنع «أدوات بيولوجية معقدة :نهود مع ريشة في الحلمة ،وعلى قمة الريشة هوائيات
معدنية منغمسة داخل إناء من الدقيق»؟
ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين
ثالوث دوستويفسكي
المقدس
ع ــاق ــات ف ـ ـيـ ــودور دوس ـتــوي ـف ـس ـكــي
ال ـغ ــرام ـي ــة ك ــان ــت أشـ ـب ــه ب ــرواي ــات ــه:
معقدة ومليئة بالتوترات النفسية،
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو ف ـ ـي ـ ـهـ ــا كـ ـ ــاتـ ـ ــب «األخـ ـ ـ ـ ـ ــوة
ك ـ ــارام ـ ــازوف» ،ك ـمــا أب ـطــالــه تـمــامــا،
حـ ــن ي ـه ــب ع ـش ـي ـق ــات ــه ك ـي ــان ــه ك ـلــه.
واح ــدة فقط مــن املـحـبــوبــات الثالث
مــاريــا وأبــول ـي ـنــاريــا وآنـ ــا ،ستجيد
زرع الـســام والطمأنينة فــي الــروح
الحائرة للكاتب الكبير.
 ماريا ...الحب األخويعــائ ـدًا مــن سـنــن أرب ــع مــن األشـغــال
الشاقة ،كــان دوستويفسكي بأمس
ال ـح ــاج ــة الـ ــى ال ــرع ــاي ــة وااله ـت ـم ــام.
وض ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ــدر ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــه م ــاري ــا
آس ــايـ ـيـ ـف ــا ،امل ـ ـتـ ــزوجـ ــة م ـ ــن م ــوظ ــف
صـ ـغـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــاب بـ ـ ـم ـ ــرض عـ ـض ــال
انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر دوس ـ ـتـ ــوي ـ ـف ـ ـس ـ ـكـ ــي م ــوت ــه
ب ـص ـبــر .م ــاري ــا ف ــي رســائ ـل ـهــا كــانــت
ً
تـ ـطـ ـل ــب م ـ ـنـ ــه أن ي ـ ـجـ ــد ل ـ ـهـ ــا رجـ ـ ــا
هــرمــا وث ــري ــا لـتــرتـبــط ب ــه .عـلــى قلة
دخ ـل ــه ،ي ـت ــزوج ف ـي ــودور م ــاري ــا عــام
 ،١٨٥٧لـكـنــه سـيـكــون لـهــا ولــولــدهــا
أق ــرب الــى األخ والـحــامــي مــن الــزوج
وال ـح ـب ـيــب .ال يـتـفــق الـثـنــائــي البتة
عـلــى الـصـعـيــد ال ـف ـكــري وال ـج ـســدي.
حتى آخــر يــوم في حياتها (،)١٨٦٤
بـقــي ال ــزوج ــان مــرتـبـطــن بوشيجة
من العذاب املتبادل أكثر من الوئام
والحب .مالمح ماريا سيستعيدها
ُ َ
«مـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــون
دوس ـ ـتـ ــوي ـ ـف ـ ـس ـ ـكـ ــي ف ـ ـ ــي
مهانون» ليرسم شخصية ناتاشا،
تلك املرأة التي تعاني أملًا ال يحتمل
بتفان مطلق.
وتحب
ٍ

آبوليناريا ...الحب الخالد
ع ـ ـ ــرف دوسـ ـت ــويـ ـفـ ـسـ ـك ــي ال ـط ــال ـب ــة
آبوليناريا سوسلوفا أثـنــاء إحــدى
ق ــراءات ــه ال ـعــامــة .ك ــان ل ــه م ــن العمر
 ٤٢عــامــا ويكبرها بــأعــوام عشرين.
أع ـطــت ال ـف ـتــاة ال ـشــابــة ل ـف ـيــودور ما
كـ ــان ي ـف ـت ـقــده ف ــي م ــاري ــا :تـقــاسـمــت
معه ذوقه األدبي والفراش في عالقة
سرية حيث أنه كان ال يزال متزوجًا
ب ـم ــاري ــا .ل ــم ت ـكــن آب ــول ـي ـن ــاري ــا فـتــاة
رقيقة ومـســاملــة .بــل كانت ـ ـ بحسب
م ــؤرخ ــي األدب ف ــي ت ـلــك امل ــرح ـل ــة ـ ـ
جـمــوحــة وشـبـقــة ووق ـحــة .انقطعت
ع ــاق ــة ال ـث ـنــائــي ب ـف ـعــل سـلـسـلــة من
الخيانات املتكررة من قبل العشيقة
التي لم تعد مراهقة صغيرة تعود
ف ــي ك ــل مـ ــرة الـ ــى ال ـك ــات ــب ،لـتـخـبــره
ّ
كذلك أنها لن تتزوجه أبدًا .قد تكون
سوسلوفا تسببت في األلم األعظم
لــدوس ـتــوي ـف ـس ـكــي ،ول ـك ـن ـهــا طبعت
روحه الى األبد ،وستتقمص روحها
ال ـك ـث ـيــر م ــن ب ـط ــات ــه ،م ــن «دونـ ـي ــا»
املـتـهــورة فــي «الـجــريـمــة والـعـقــاب»،
الـ ـ ـ ـ ــى «ن ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــازي ـ ـ ــا فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــوف ــا»
الـجـمــوحــة فــي «األحـ ـم ــق» ،و«ل ـيــزا»
امل ـع ـت ــدة ب ـن ـف ـس ـهــا وال ـغ ـض ــوب ــة فــي
«الـشـيــاطــن» ،لكنها أكـثــر مــا تظهر
في «بولينا» ،بطلة «املقامر».

آنا ...الحب السعيد
كانت آنا سنيتكينا تعمل كناسخة
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة لـ ــدوس ـ ـتـ ــوي ـ ـف ـ ـس ـ ـكـ ــي
أث ـ ـنـ ــاء ك ـت ــاب ــة «امل ـ ـقـ ــامـ ــر» ،الـ ــروايـ ــة
الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـد ب ـم ـث ــاب ــة مـ ـفـ ـت ــرق ط ــرق
ل ـل ـم ــراح ــل ال ـع ــاط ـف ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة فــي
حـيــاة دوستويفسكي .حــالــة شغف
أصابت الثنائي بحيث لم ينفصال
الـ ـبـ ـت ــة ألي ـ ـ ــام م ـت ـت ــال ـي ــة ،ل ـي ـت ــزوج ــا

