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أستطيع قتلك!
«القبلة» لفرانشيسكو
هاييز (زيت على
كانفاس ـــ )1859

ب ـســرعــة عـ ــام  ،١٨٦٧ب ـس ـبــب حــاجــة
الكاتب امللحة للثبات والتوازن بعد
عالقته العاصفة بآبوليناريا .أربعة
ع ـشــر ع ــام ــا م ــن ال ـح ـي ــاة امل ـش ـتــركــة،
ستقطع آنا في مطهر العذاب مرات
ع ــدي ــدة :م ــن م ــوت ولــدي ـهــا االث ـنــن،
الــى غـيــرة زوج ـهــا وادمــانــه للقمار،
لـكـنـهــا سـتـنـتـصــر وت ـب ـقــى صــديـقــة
دوستويفسكي حتى رمقه َاألخير،
رب ـم ــا ألن ـه ــا ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي قـ ِـبـلـهــا
كما هي ،من دون إرادة منه بتغيير
مـشــاعــرهــا وطـبــاعـهــا ،ك ــان معها ال
يلعب بالحب كما يلعب بالورق.

فيرجينيا وولف:
اهجري صديقك ألخبرك عن
اآللهة
حــن الـتـقــت فيتا ســاكـفـيــل ـ ويست
بفيرجينيا أثناء عشاء لدى قريب،
ك ــان ــت ف ـي ـت ــا أكـ ـث ــر شـ ـه ــرة ك ـكــات ـبــة
(أرقـ ــام مبيعات كتبها كــانــت أعلى
من فيرجينيا وولف) .أنيقة ،مثيرة
وارس ـ ـت ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة .ف ـي ـت ــا امل ـت ــوس ـط ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــال ،كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ات ـ ـخ ـ ــذت مــن
املـ ـغ ــام ــرة أسـ ـل ــوب حـ ـي ــاة ،ب ـ ــدءًا مــن
الـسـفــر ال ــدائ ــم للمتعة (اسـطـنـبــول،
امـسـتــردام ،الــربــاط ،بــرلــن ،باريس)
الـ ـ ـ ـ ــى إغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء
م ـع ــا (ج ـ ـيـ ــوفـ ــري س ـ ـكـ ــوت ،ف ـيــول ـيــه
تــريـفــوزيــس وغـيــرهـمــا) .فيرجينيا
مــن جهتها كــانــت قــد خـ ِـبــرت الحب
املثلي مــع مــاغــدا فوكهام وفيوليت
دي ـ ـك ـ ـي ـ ـن ـ ـسـ ــون ،ول ـ ـك ـ ــن ل ـ ـيـ ــس ب ـع ــد
ارتـبــاطـهــا بـلـيــونــارد وول ــف ب ــزواج
أبـعــدهــا عــن الـجــو الحسي اللندني
الــذي أحــاط بطفولتها ،بسبب أمها
جــولـيــا ال ـتــي تــوفـيــت بــاك ـرًا وجـ ّـســد
ج ـم ــال ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ــرس ــام ــن.
ص ــدم ــت ف ـي ـت ــا بـ ـنـ ـق ــاء وح ـس ــاس ـي ــة
ف ـي ــرج ـي ـن ـي ــا ،لـ ـتـ ـت ــوال ــى رس ــائ ـل ـه ــا
إليها بعد هــذا اللقاء األول .رسائل
م ـس ـه ـبــة ،ح ـ ـ ــادة ،م ـف ـع ـمــة بــامل ـنــاظــر
واألل ــوان ،تتخلى بعدها فيرجينيا
عن خجلها شيئًا فشيئًا ،لتتصاعد
الـ ـ ـج ـ ــرأة عـ ـب ــر تـ ـف ــاصـ ـي ــل ج ـس ــدي ــة
ونفسية أكـثــر حميمية فــي رســائــل
فيتا الـتــي ستصبح عشيقتها في
ل ـي ـلــة م ــن ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر)
 .١٩٢٥تخطف فيتا فيرجينيا من
عـ ـيـ ــادة ل ـل ـع ــاج ل ـت ـص ـط ـح ـب ـهــا إل ــى
منزلها في لونغ بــارن .رسائل تلك
الـ ـفـ ـت ــرة بـ ــن الـ ـع ــاشـ ـقـ ـت ــن ،مـفـعـمــة
بالفرح كأنهما معًا قد توصلتا الى
العثور والسكنى في أماكن وأزمنة
الـ ـطـ ـف ــول ــة .فـ ــي ص ـف ـح ــة مـ ــن دف ــات ــر
يــومـيــاتـهــا بـتــاريــخ  ٥تـشــريــن األول
(أك ـت ــوب ــر)  ،١٩٢٧ت ـبــدي فيرجينيا
حــزن ـهــا الخ ـت ـفــاء ف ـي ـتــا ،ال ـتــي يـبــدو
أنها وجدت في الفاتنة ماري كامبل
ً
عشقًا بديال .أيــام ثالثة قبل تلقيها
رسالة من فيتا تطلب منها الصفح،
ش ــرع ــت فـيــرجـيـنـيــا وول ـ ــف بـكـتــابــة
«أورالن ــدو» ،الــروايــة التي ترمز الى
حبها لفيتا واملحطة األخـيــرة التي
ستطبع حياتها املــأســاويــة .تــروي
«أورالندو» قصة مراهق من انكلترا
االلـيــزابـيـثـيــة ( ،)١٥٨٦يقطع قــرونــا
ث ــاث ــة م ــن ال ـت ــاري ــخ (ح ـت ــى ،)١٩٢٨
لتسكن روح ــه أحــد ال ـل ــوردات ،ومن
ب ـع ــده ــا يـ ـك ــون س ـف ـي ـرًا فـ ــي ت ــرك ـي ــا،
وف ــردًا مــن قبيلة ،ثــم يتقمص امــرأة
أدي ـ ـبـ ــة فـ ــي انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ال ـف ـي ـك ـت ــوري ــة.
صممت وولف أمكنة وأزمنة الرواية
مستندة الــى تفاصيل زودتـهــا بها
ف ـي ـتــا م ــن أل ـبــوم ـهــا ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي،
وحكايات أجدادها ،وبيتها العائلي
الساحر التي لــم ترثه كونها أنثى.
فـيــرجـيـنـيــا ال ـتــي كـتـبــت م ــرة لفيتا:
«اهـ ـ ـج ـ ــري ص ــدي ـق ــك ولـ ـن ــذه ــب ال ــى
ه ــامـ ـبـ ـت ــون ك ـ ـ ـ ــورت ،ن ـت ـم ـش ــى ق ــرب
الـنـهــر ،نـشــرب ونـثـمــل ،وأخ ـبــرك عن
اآللهة التي في رأسي التي يوقظها
ال ـل ـي ــل» ،ل ــن تـطـلــع صــديـقـتـهــا على

الــروايــة إال بعد نـشــرهــا .فــي رسالة
أخيرة الى فيتا ،مؤرخة في  ٢٥آذار
(م ــارس)  ،١٩٤١لــن تذكر فيرجينيا
أيـضــا مللهمتها أنـهــا سـتـمــوت عند
الـ ـنـ ـه ــر ،ب ـع ــد أيـ ـ ــام ث ــاث ــة ،ب ـج ـيــوب
مثقلة بالحجارة.

ّ
غاال ...مدوخة السورياليين

ولـ ــدت إل ـي ـنــا اي ـفــانــوفــا ديــاكــونــوفــا
املـعــروفــة بــاســم غ ــاال ،عــام  ١٨٩٤في
ق ـ ـ ــازان ف ــي روس ـ ـيـ ــا .ت ـل ـقــت تـعـلـيـمــا
سيسمح لها بسلوك مهنة التعليم،
لـيـســوقـهــا ال ـق ــدر ،بـفـعــل س ــل رئ ــوي
حـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــح كـ ـ ــافـ ـ ــاديـ ـ ــل فــي
سويسرا .هناك ،ستلتقي بشخص
اس ـم ــه أوج ـ ــن غ ــري ـن ــدي ــل ،سـيـعــرف
الح ـقــا بــاســم أك ـثــر رومــان ـس ـيــة ،هو
بول إيلوار« .يومًا ما ،ستكون شاعرًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا!» .ع ـن ــد الـ ـ ـ ــزواج عـ ــام ،١٩١٧
تتحول غاال من األورثوذكسية الى
الكاثوليكية ويتلقى بــول مناولته
األولـ ـ ـ ـ ــى .ي ـل ـت ـق ــي الـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ـعــدهــا
بـمــاكــس ارن ـس ــت وزوج ـت ــه ل ــو .يقع
مـ ــاكـ ــس فـ ــي غـ ـ ـ ــرام غـ ـ ــاال وت ـ ـجـ ــد لــو
نفسها مـبــاشــرة خ ــارج املـجـمــوعــة،
وبحسب كلماتها «يتعايش الثالثة
(بول ايلوار وماكس ارنست وغاال)
في نوع من املساكنة برضى ايلوار».
مثل دالي الذي سيأتي بعده ،يرسم
مـ ــاكـ ــس ارن ـ ـس ـ ــت غ ـ ـ ــاال ف ـ ــي م ـع ـظــم
لــوحــاتــه ،لـيـطــرده اي ـلــوار مــن قلبها
الى األبد« :حبيبتي ،آه يا حبيبتي،
ُ
تمنيت أن أخسرك» ،ويعيد اللحمة
الـ ــى عــاق ـتــه بـ ـغ ــاال ،ال ـت ــي ستهجر
ارنست بعد فترة وجيزة .عام ،١٩٢٩
فــي مسقط رأس ــه كــاداكـيــس ،القرية
اإلس ـبــان ـيــة الـصـغـيــرة ذات الـبـيــوت
الـبـيـضــاء الـتــي تـشــرف عـلــى البحر،
سـيـلـتـقــي س ـل ـف ــادور دال ـ ــي بــإي ـلــوار
وغــاال .حكمت غــاال على دالــي بداية
ّ
بأنه مقزز وال ُيحتمل .كل ما يفعله
دالي كان خارجًا عن املألوف :يجرح
ج ـس ــده ب ــاملـ ـش ــارط ،ي ـق ـفــز ب ـحــركــات
ب ـه ـلــوان ـيــة غ ــري ـب ــة ،ي ــرس ــم بـطــريـقــة
أغــرب ،ويتعطر بغائط املاعز ويقع
فــي غ ــرام ظـهــر غ ــاال ال ـع ــاري .يدخل
الـثـنــائــي فــي عــاقــة ستستمر لـ ـ ٥٣
عامًا« .إنها في الوقت ذاته ملهمته
وأمه ،كانت تسكن خاطره ،وتحميه
وت ـن ـت ــزع ــه مـ ــن رعـ ـب ــه ووسـ ــاوسـ ــه»
تكتب ليتيسيا سيناك في مؤلفها
عن حياة دالــي« .كانت أيضًا مديرة
أعماله وهي التي توقع عقوده» كما
يذكر بــراســاي في مذكراته .رفضت
غ ــاال عـلــى ف ــراش مــوتـهــا ع ــام ١٩٨٢
أن ترى سيسيل ،ابنتها من ايلوار،
ليعيش دال ــي بعدها سبع سنوات
ّ
في صمت مطبق .هو الذي خط في
ك ـتــابــه «أنـ ــا وال ـس ــوري ــال ـي ــة» بعضًا
مــن تفاصيل الـعــاقــة املجنونة بني
الحبيبني« :حـتــى الثانية صباحًا،
كنت ال أزال أعمل على اتقان ساعتي
املائية بإضافة ستني محبرة ملونة
باأللوان املائية الى أوراق اللعب ،ثم
خلدت في النوم .ولكن في الخامسة
صـبــاحــا ،كــانــت أعـصــابــي املـشــدودة
ت ــوقـ ـظـ ـن ــي وكـ ـ ـن ـ ــت أت ـ ـص ـ ـبـ ــب ع ــرق ــا
مكدودًا ،بداخلي أنفاس ندم .عقلي
كــانــت تثيره صــور غــاال معبودتي،
وانطلقت نحو املستشفى ...دخلت
غــرفــة غ ــاال آلخ ــذ كـفـنـهــا بـكــل الــرقــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وق ـلــت ف ــي ن ـف ـســي :اآلن
غالوشكا ،استطيع قتلك!».

المراجع:
Dostoïevski, mémoires d›une vie,
Edition Memoire du Livre 2001
Correspondance 1923-1941-Vita
Sackville-West et Virginia WoolfLivre de Poche, 2013
أنــا الـســوريــالـيــة ،سـلـفــادور دال ــي ،ترجمة
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اللعنة ....لقد نسينا السيدة إنغلز!
سعيد محمد
ّ
ّ
ّ
الثري البورجوازي اآلتي من أملانيا فتحت عينيه على مظالم
إيرلندية عشقها ابن
بروليتارية
ّ
الرأسمالية .تبدو حياة فريدريك إنغلز ( )1820-1895رفيق كارل ماركس ُاألهم وشريكه في
صياغة املانيفستو الشيوعي ( )1848مليئة بالتناقضات .هذا الثوري املعولم املنحدر من
ّ
بروسية ّ
ّ
ثرية ،أمضى معظم حياته في الثورات أو التنظير لها ،وقد أنفق
بورجوازية
أسرة
ألكثر من ثالثني عامًا ثلث ما كــان يكسبه من وراء عمله في معامل للقطن (كانت عائلته
ّ
ّ
الرأسمالية الحديثة في
الصناعية ومسرح صعود
شريكة فيها) في مانشستر – مهد الثورة
ّ
بريطانيا ـ على مساعدة الرفيق كارل ماركس في مواجهة أعباء الحياة اليومية كي يتسنى
لهما التركيز على التنظير لثورة البروليتاريا.
ورغــم انحيازه للعمل الثوري منذ شبابه ،لم يكن ليبتعد عن املشروبات الفاخرة أو صيد
الثعالب أو معاشرة النساء الجميالت ذوات الشخصية ّ
القوية تحديدًا .لكن األكثر إثارة من
ّ
كله ،كان ما كشف عنه مؤرخون ّ
ّ
محليون في مدينة مانشستر ،أن الرجل ـ لفترات طويلة
ذلك
من إقامته املمتدة فيها ألكثر من  28عامًا ـ ـ كان يحتفظ بموقعني لإلقامة :أحدهما في منطقة
ّ
بورجوازية يسكنها أثرياء املدينة ،بينما يستأجر في الوقت ذاته غرفًا أو شققًا صغيرة داخل
ّ
ّ
أحياء شعبية مكتظة ومتواضعة .يضاف إلى ذلك أن أغلب كاتبي سيرة إنغلز تجاهلوا البحث
ّ
ّ
بحرية داخــل أحياء الطبقة العاملة
في أسباب تمكن هذا الشاب األملاني املتأنق من التجول
ّ
ليضمنها كتابه األيقوني ّ
البريطانية وجمع معلومات ّ
ّ
األول ـ عن حالة الطبقة العاملة
ثرية عنها
في إنكلترا ( )1845ـ ـ ّوهو الذي كأجنبي تبدو عليه عالئم الثراء لم يكن ربما ليخرج من أحزمة
الفخمة.
البؤس تلك ساملًا أو أقله محتفظًا بثيابه ّ
ّ
الشيوعية من دون ذكــر من
ال تكتمل قصة إنغلز ،وال حتى السياق الكلي لتطور األفـكــار
ّ
البروليتارية شبه األمـ ّـيــة واملنحدرة من
غفل التاريخ عن ذكــرهــا :مــاري بيرنز .فهذه الفتاة
ّ
إيرلندية ،والتي يعتقد أنها كانت تعمل في مصنع القطن الذي كان والد إنغلز شريكًا
أصول
ً
فيه ،أصبحت عشيقة فريدريك إنغلز يـتــوارى معها ليال عن األنـظــار في شقق متواضعة
ّ
الشعبية الفقيرة من املدينة .لم يكن في
يستأجرها غالبًا بأسماء مستعارة في قلب األحياء
تلك العالقة أي تكافؤ اجتماعي أو ثقافي ،ولم َ
يرض عنها معارف إنغلز ورفاقه ـ بمن فيهم
ماركس ــ ،ولم يكن لها أن ّ
تتوج بالزواج ألنها مؤسسة يمقتها صاحب كتاب «أصل العائلة
ّ
ّ
الخاصة والدولة» ( .)1884مع ذلك ،فقد بقي العاشقان معًا ألكثر من عقدين إلى أن
وامللكية
ّ
توفيت ماري ـ بسكتة قلبية في ما يبدو ـ عام .1863
ال يعرف كثيرون عن ماري بيرنز سوى أنها وشقيقتها ليديا (اشتهرت باسم ليزي) كانتا
تعمالن فــي إحــدى املهن املتواضعة فــي مانشستر ،وغالبًا كعامالت مصانع .بأصولهما
اإليرلندية ،كانتا شديدتي الغضب على االحتالل البريطاني لبالدهما ،وال ّ
ّ
سيما بعد املجاعة
ّ
ّ
الـشـهـيــرة ال ـتــي تـســبـبــت بـهــا اإلم ـبــراطــوريــة الغاشمة
وق ـضــت عـلــى نـحــو مـلـيــون م ــن اإليــرل ـنــديــن ال ـف ـقــراء.
وهناك دالئل على أن الشقيقة ليزي كانت ناشطة في
العمل الثوري اإليرلندي ،وقد أسهمت بالفعل في ّ
عملية
هجوم جريئة نفذها ثوريون على موكب للشرطة في
قلب مانشسترّ ،فــر على أثــرهــا اثـنــان مــن املناضلني مغامراته معها
اإليرلنديني املعتقلني .مغامرات إنغلز مع ماري بيرنز في قلب أحياء
في قلب أحياء الطبقة العاملة حول مانشستر،
فتحت الطبقة العاملة
عيني ال ـثــوري الـحــالــم ،ال ــذي ك ــان وال ــده قــد أب ـعــده من
أملانيا للعمل في مصنعه اإلنكليزي كي يترك حماسته حول مانشستر
الفائرة للثورة .مع بيرنز ،عاين إنغلز عن كثب األوضاع فتحت عيني الثوري
ّ
واالكتظاظ
الحياتية البائسة للطبقة العاملة،
ً
والقذارة الحالم
ّ
وفقدان األمل وتردي فرص الحياة مقارنة بتلك الحياة
واألرباح الهائلة املستمرة بالتراكم التي كانت
الباذخة ّ
ّ
تحصلها قلة من البورجوازيني الرأسماليني البالغي
الثراء ودائمًا على حساب عمالهم املسحوقني .تركت
تلك التجربة القاسية عالمات ال تنسى على ّ
تصورات
ّ
املفكر واملناضل الشاب عن أحــوال العالم ،رغم أنــه لم يكن غريبًا عن شــؤون العمال وطبقة
البروليتاريا من خالل عمله في مصانع عائلته في أملانيا .لكن أوضاع ّ
العمال في مانشستر
ّ
كانت ال تقارن من حيث ساعات العمل ـ ـ تجاوزت  16ساعة ّ
يوميًا ـ ـ أو تدني األجور أو حتى
ّ
التوسع في تشغيل األطفال على نحو انعكس سلبًا على ّ طبيعة الحيز املكاني الذي سكنته
ّ
ّ
وتسبب في تدني معدالت األعمار فيه إلى أقل من  28عامًا مقارنة بضعف ذلك
تلك الطبقات،
ّ
املعدل في األرياف .كما رافق إنغلز بيرنز في زيارة طويلة لبالدها األم – إيرلندا – فشاهد رأي
ّ
ّ
العني مساوئ اإلمبريالية البريطانية عبر جوالت متعددة ألنحاء واسعة من الجزيرة الحزينة،
كما جاورا ماركس وعائلته لعدة شهور عام  1845بينما كان يقيم في بروكسل حينها.
ّ
الشيوعية لوال
ـاري بيرنز تظهر في أي من السجالت املوثقة عن ميالد
مع ذلــك ،ال تكاد مـ ّ
ّ
ّ
اليومية – بني الرفيقني ماركس
إشارات مهمة على قلتها وردت في املراسالت املكثفة – شبه
ً
وإنغلز .ومن الواضح في تلك املراسالت أنه عقب وفاتها عام  ،1863حدث ما يشبه سجاال
قاسيًا نادرًا بني الرفيقني عندما عاتب إنغلز رفيقه على طريقة تعزيته الفاترة له بموت ماري
بيرنز ،بينما انتقل مسرعًا في رسالته إلى شرح الظروف ّ
املالية الصعبة التي كان يعانيها
وأسرته في لندن ،متوقعًا من إنغلز أن يساعده ملواجهتها.
ورغم الحزن الشديد الذي يمكن ّ
تلمسه في خطابات إنغلز في تلك الفترة تأثرًا بغياب ماري
ّ
بيرنز املبكر ،إال أنــه ما لبث أن أصبح على عالقة مع شقيقتها األصغر ليزي التي عاشت
معهما طوال فترة ّحياتهما املشتركة .وعلى ّالرغم من ميل املقربني من إنغلز إلى االعتقاد بأن
تلك العالقة كانت أقل توهجًا من عالقته بماري ،وأنها نوع من التعامل مع األمر الواقع للطرفني
ّ
بحكم العشرة واحتياج كل منهما إلى وجود اآلخر ،فإن مصادر معادية إلنغلز اتهمته بأنه
ّ
كان زير نساء وأنه أثناء عالقته بماري كان يلتقي نساء أخريات أحيانًا وأنه لم يتورع حتى
عن معاشرة الشقيقة األصغر لعشيقته .ومهما يكن من أمر ،فإن إنغلز العجوز انتقل مع
ليزي إلى لندن وسكن في منزل يبعد دقائق مشيًا على االقدام من منزل ماركس ،وقد اضطر
ً
بناء على رغبة ليزي األخيرة قبل مفارقتها الحياة بيوم واحد إلى أن يعقد قرانه عليها ،لتموت
ّ
ّ
في صباح اليوم التالي ( )1878وهي تحمل اللقب الرسمي السيدة إنغلز .ويبدو أنه كان أكثر
ّ
صراحة مع مجتمعه في ما يتعلق بعالقته مع ليزي ،وأوحى أحيانًا في مراسالته بأنه كان
يعتبرها كزوجة له ،ليبقى وحيدًا بعد رحيلها ،وبعد رحيل صديق عمره كارل ماركس الذي
توفي عام  ...1883قبل أن يوافيه األجل عام  1895ويذرى رماده في البحر ً
بناء على وصيته.
ُسئل إنغلز في شيخوخته عن طبق الطعام املفضل لديه ـ هو البورجوازي اآلتــي من قلب
ّ
اإليرلندية .كان ذلك دومًا طبق الفقراء اإليرلنديني التقليدي .ال
أوروبــا ـ فكان جوابه :اليخنة
شك في أن الشقيقتني ماري وليزي لم تشكال فقط ذائقة املفكر الشيوعي الجليل للطعام ،بل
ّ
الشيوعية تغييره.
أيضًا تصوره عن العالم الذي تريد

