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ثقافة وناس

ثقافة العالم

كتاب يكشف الوجه اآلخر للروائية اإلنكليزية

جين أوستن ...الراديكالية الخفية
حبّ
واحد
ولدت جني أوسنت في مدينة
ستيفننت الصغيرة التابعة
ملقاطعة هامبشير .كان والدها
راعيًا ألبرشية املدينة ،انتقلت
األسرة إلى مدينة باث إثر
تقاعد والدها .عاشت تجربة
حب واحدة لم تتكلل بالزواج،
لتهمس في أذن ابنة شقيقتها
في صباح اليوم التالي من
انهيار التجربة« :كل شيء
يمكن أن يحدث ،أي شيء
يمكن أن يتحمله اإلنسان ،إال
أن يتزوج بغير حب».

ما ّ
ترسخ في الذاكرة عنها
ّ
أنها أنجزت روائع تعكس
العصر الفيكتوري،
وأضحت الرمز النسوي
عالم
األكثر شهرة في ّ
األدب اإلنكليزي .إال أن
كتاب األكاديمية هيلينا
كيلي الصادر أخيرًا عن
«دار آيكون للكتب» في
لندن ،يكشف النقاب عن
تلك الساخرة من تقاليد
مجتمعها التي واجهت
سلوكياته ّ
وعرت صورته
ونبالءه

لندن ــ جمال حيدر
رغ ــم ال ـصــورة الـشــاعــريــة والنمطية
ال ـشــائ ـعــة ع ــن ال ــروائ ـي ــة اإلنـكـلـيــزيــة
ج ــن أوسـ ــن ( 1775ـ ـ ـ ـ  )1817الـتــي
تــرس ـخــت عـمـيـقــا ف ــي ع ـق ــول أج ـيــال
ع ــدة ،بــأنـهــا الـكــاتـبــة ال ــوق ــورة الـتــي
كتبت روائع أدبية تليق بأخالقيات
ّ
وسـلــوك الـعـصــر الـفـيـكـتــوري ،إال أن
ك ـت ــاب «ج ــن أوسـ ـ ــن ..الــرادي ـكــال ـيــة
الخفية» (دار آيكون للكتب
ـ لندن) لهيلينا كيلي ،املتخصصة
فـ ـ ـ ــي أدب أوسـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة
أك ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــورد» ،يـ ـكـ ـش ــف وج ـ ـهـ ــا آخ ــر
ل ـل ــروائ ـي ــة .ي ـخ ـتــرق ال ـع ـمــل طـبـقــات
مــن أفـكــار ضبابية مسبقة تكاثفت
في أذهان املتلقني على مدى عصور
ع ـ ــدة م ـت ــواص ـل ــة ،م ـق ــدم ــا ال ــروائـ ـي ــة
بــأنـهــا ال ـثــائــرة ال ـتــي أمــاطــت الـلـثــام
ع ــن تـفــاصـيــل ح ـيــاة مـجـتـمــع احـتــل
املـ ـ ــال واملـ ــركـ ــز االج ـت ـم ــاع ــي أه ـم ـيــة
ق ـص ــوى ف ــي ت ـحــديــد م ـس ــار الـبـشــر،
في محاولة لنعيد قــراء ة نتاجاتها
م ـج ــددًا وب ـع ـيــون أخـ ــرى ،ونكتشف
تــالـيــا وض ــع املـ ــرأة امل ــأس ــاوي وفـقــر
ال ـف ــاح ــن وم ـصــاع ـب ـه ــم ال ـح ـيــات ـيــة
القاسية ،وفـســاد رجــال الــديــن ،وما
خلفته العبودية على مجمل حركة
املجتمع.
ّ
ورغم أن فكرة الكتاب تبدو متفردة
ّ
لـلــوهـلــة األول ـ ــى ،إال أن ال ـعــديــد من
الـنـقــاد كـشـفــوا عــن هــذا الـجــانــب من
كتابات أوسنت .منذ منتصف القرن

املــاضــي ،اقترب النقاد ـ يحيط بهم
الكثير من الريبة ـ ـ من أعمال أوسنت،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا الـ ـس ــاخ ــرة م ــن تـقــالـيــد
م ـج ـت ـم ـع ـهــا وواجـ ـ ـه ـ ــت س ـلــوك ـيــاتــه
وعـ ـ ّـرت ص ــورت ــه ،مـنـتـقــدة تـمــامــا ما
أح ـ ــاط ب ــال ـع ــاق ــات امل ـج ـت ـم ـع ـيــة مــن
شوائب بغية تحقيق ثروات ومنزلة
اجتماعية ،من دون أي اعتبار لبعد
أخالقي أو وازع إنساني.
ّ
ل ـك ــن ،ه ــل ي ـع ـنــي هـ ــذا أن الـ ـق ــراء ات
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال أوس ـ ـ ـ ــن ك ــان ــت
خاطئة وأساء ت فهمها ،باعتبارها
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآة الـ ـ ـع ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــة لـ ــزم ـ ـن ـ ـهـ ــا ب ـك ــل
تـشـعـبــاتــه ،ب ـخــاصــة ال ـجــانــب اآلم ــن
واملـ ـح ــاف ــظ ف ـي ـمــا ي ـت ــوش ــج ت ـحــدي ـدًا
بروابط العالقات االجتماعية؟
تشير هيلينا كيلي في كتابها إلى
ّ
أن أوس ــن مقتت األرسـتـقــراطـيــة ،ال
سيما مــع فـتــرة بــروزهــا إثــر انهيار
ال ـه ـي ــاك ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ــاق ــات
ّ
االقتصادية القديمة ،رغم أن أوسنت
كانت محافظة ومرتبطة باملسيحية
عــاط ـف ـيــا ،بـتــأثـيــر م ــن وال ــده ــا رجــل
الــديــن .وعــارضــت املـســار الليبرالي
(الـ ـتـ ـح ــرري) ف ــي األدب اإلن ـك ـل ـيــزي،
غـ ـي ــر أن ك ـي ـل ــي ب ـح ـث ــت ب ـع ـم ــق فــي
رواي ـ ــات أوسـ ــن ال ـتــي تـخـفــي تحت
قشرة الرومانسية ،نزعة الكوميديا
ً
ال ـت ــي ت ـغ ـلــف رواي ــاتـ ـه ــا ،ف ـض ــا عــن
موضوعات أخالقية عميقة وجادة
ّللغاية.
إن ـهــا دروس أخــاقـيــة تـتـنـكــر تحت
قـ ـ ـن ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــه ،إذ ق ـ ــدم ـ ــت هـ ــذه

األخالقيات ليس باعتبارها مجرد
تكيف ضــروري للعمل الــروائــي ،بل
بــاع ـت ـبــارهــا ال ــوج ــه اآلخ ـ ــر ل ـل ـغــرور
وال ـك ـبــريــاء املـقـيـتــن الـلــذيــن اتـصــف
بهما النبالء واألغنياء الذين تسخر
منهم عادة في صفحات رواياتها.
تـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن أوس ـ ـ ـ ــن
ّ
دون ـ ـ ــت رواي ــاتـ ـه ــا ف ــي ع ـص ــر ات ـســم
ب ـ ــاالضـ ـ ـط ـ ــراب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـحـ ــاد:
الحرب مع فرنسا ،الحرب في أميركا،
ان ــدالع ال ـثــورة الفرنسية .لـهــذا كان
ي ـن ـظــر ألي ان ـت ـق ــاد ب ـم ـثــابــة تـهــديــد
للسلم األه ـلــي ،خــاصــة مــع توسيع
م ـع ـن ــى ال ـخ ـي ــان ــة ل ـت ـش ـمــل أي فـعــل
مرتبط بالتفكير والطباعة والقراء ة
ّ
وال ـك ـتــابــة .وج ــاء ضـمــن الـسـيــاق أن

ّ
دونت رواياتها في زمن االضطراب
السياسي مع الحرب في أميركا،
واندالع الثورة الفرنسية
تحدي املعايير االجتماعية يعتبر
ً
عمال غير قانوني ،لتنتشر الكتابة
املـحــافـظــة ،فيما نــزع الــراديـكــالـيــون
نحو الطبيعة أو الغور في التراث،
ل ـت ـغ ــدو أوسـ ـ ــن ف ــي مـ ـن ــاخ م ـت ـشــدد
كهذا ،متميزة في تشخيصها آلفات
الواقع االجتماعي.
أنجزت جني أوسنت ست روايات في
حياتها لم تحقق لها الشهرة آنذاك،
لكنها اكتسحت عــالــم الـشـهــرة بعد

وفاتها بـ  52عامًا ،بعدما نشر ابن
شـقـيـقـتـهــا سـيــرتـهــا ال ــذات ـي ــة .كــانــت
أول ــى روايــات ـهــا «الـعـقــل والـعــاطـفــة»
قــد ن ـشــرت بــاســم مـسـتـعــار (س ـيــدة)
ّ
ع ــام  ،1811وي ـع ــود الـسـبــب إل ــى أن
ال ـك ـتــابــة ك ــان ــت ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ــرج ــال
ف ـق ــط .ث ــم ت ــوال ــت ب ـعــدهــا ال ــرواي ــات
األربـ ــع خ ــال س ـتــة أع ـ ــوام ،ون ـشــرت
الرواية السادسة في العام الذي تال
رحليها.
أث ــارت رواي ــات جــن أوس ــن قضايا
اجتماعية ونسوية مبكرة فــي ذلك
ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ،حـ ـي ــث م ـث ـل ــت ط ـم ــوح ــات
النساء في الطبقة الثرية واملتوسطة
ف ــي ال ـت ـط ـل ــع ص ـ ــوب حـ ـي ــاة أق ـ ــل أمل ــا
للوصول إلــى مــا يحقق ذواتـهــن ،ال
سيما مــا يتعلق بتعقيدات الــزواج
الـطـبـقـيــة واألحـ ــام ال ـتــي تـخـبــو في
ظــل حـيــاة غــالـبــا مــا يـسـتـحــوذ على
تـفــاصـيـلـهــا ال ــرج ــال .وف ــي عــرضـهــا
الـعــاقــة بــن الـجـنـســن ،رك ــزت على
أب ـع ــاد ت ـلــك ال ـعــاقــة امل ــادي ــة ،وعـلــى
ت ـب ـع ـيــة امل ـ ـ ــرأة وخ ـض ــوع ـه ــا ل ـلــرجــل
املتفوق اجتماعيًا.
تقودنا كيلي في كتابها ـ فصل تلو
آخ ــر ـ لـسـبــر أغ ــوار روايـ ــات أوس ــن،
فــي مـحــاولــة ج ــادة لتعزيز رؤيتها
املـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــورة حـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ـ ــداء أوسـ ـ ــن
لسلوكيات الطبقة الثرية املتحكمة
ب ـم ـص ــائ ــر املـ ــايـ ــن مـ ــن الـ ـف ــاح ــن.
تـكـشــف ع ــن أه ـم ـيــة املـ ــال ف ــي إغ ــواء
ال ـف ـت ـي ــات ،وس ـي ـط ــرة الـ ــرجـ ــال عـلــى
امليراث في رواية «العقل والعاطفة»،
وصراع الطبقات وأهمية البيئة في
تنشئة الشخصية بعيدًا عن الطبقة
االجـتـمــاعـيــة والـ ـث ــروة ف ــي «كـبــريــاء
وهوى» .وفي «إيما» ،تسلط أوسنت
الضوء على مشاكل ومخاوف نساء
الطبقة الغنية في العهد الجورجي،
حيث برعت في استخدام كوميديا
األخـ ـ ـ ـ ــاق ب ـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ع ـبــر
شـخـصـيــة ال ـف ـتــاة إي ـمــا .وف ــي رواي ــة
«إقـنــاع» ،تتبلور عاطفة املــرأة وفقًا
ملـ ــركـ ــز ال ـح ـب ـي ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .أم ــا
ف ــي «حــدي ـقــة مــانـسـفـيـلــد» ،فـتـصــور
ت ـلــك ال ـحــدي ـقــة بــأن ـهــا ك ــان ــت قــائـمــة
بفضل عمل العبيد ،رغم قرار إلغاء
ال ـع ـب ــودي ــة ،ب ـس ـبــب ت ــواط ــؤ كـنـيـســة
إن ـك ـل ـتــرا م ــع تـ ـج ــارة ال ـع ـب ـيــد .عـلـمــا
ّ
أن الــراحــل إدوارد سعيد أش ــار في
كـتــابــه «الـثـقــافــة واإلمـبــريــالـيــة» إلــى
ً
الرواية قائال« :بأن كل ما نعرفه عن
أوسنت وقيمها ،هو مناوئ لفظاظة
الرق» .وترسم في «دير نورثانجر» ـ
خالفًا ملعتقدات القرن الثامن عشر ـ
شخصية البطلة بأنها فتاة بسيطة
بـمــامــح عــاديــة تنتمي إلــى الطبقة
املتوسطة ،وبأحالم متواضعة.
وب ـخ ـص ــوص ق ـ ــرار اع ـت ـم ــاد ص ــورة
ال ــروائـ ـي ــة ج ــن أوسـ ـ ــن ع ـل ــى ورق ــة
ال ـج ـن ـي ـه ــات الـ ـعـ ـش ــرة ق ـب ــل ع ــام ــن،
ّ
تـشــرح كيلي فــي عملها أن الكاتبة
ت ـب ــدو ف ــي ص ــورت ـه ــا غ ــاض ـب ــة ،رغــم
س ـخ ــري ــة أع ـم ــال ـه ــا ،وخ ـل ـف ـهــا م ـنــزل
فـخــم ال يـمــت لـهــا بـصـلــة .وقــد أنهى
الـ ـق ــرار امل ــذك ــور بــذلــك غ ـيــابــا طــويــل
األجـ ــل لـتـمـثـيــل امل ـ ــرأة ع ـلــى األوراق
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وتـ ــرافـ ــق صـ ـ ــورة أوسـ ــن
عبارة رددهــا كاروالين بنغلي أحد
شخصيات روايــة «كبرياء وهــوى»:
أعـلــن بعد كــل شــيء ال متعة تعادل
متعة القراء ة».
ّ
م ــث ــل اخ ـت ـي ــار ج ــن أوسـ ـ ــن ن ـص ـرًا
نـ ـس ــوي ــا وأدب ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،لـ ــروائ ـ ـيـ ــة ي ـم ـكــن
ّ
اعتبارها ضمن أشهر كتاب الرواية
الــذيــن مــا زال ــوا يتمتعون بشعبية
واسعة من قبل القراء والنقاد معًا،
وال ــرم ــز ال ـن ـســوي األك ـث ــر ش ـهــرة في
عالم األدب اإلنكليزي .في املقابل ال
ت ــزال رواي ــات أوس ــن تحتل صــدارة
اإلن ـتــاج التلفزيوني والسينمائي،
وتحظى بنسب مشاهدة مرتفعة.

