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صب��اح الخير أيها الح��زن ..رواية
المتناقضة
المشاعر ُ
ُكس��ب صاحبها صفة املب��دع ،وال متكن
غ��زارة اإلنت��اج األديب قد ال ت
ُ
يخطف
م��ن نيل امتياز إحداث تحول يف املجال ال��ذي اختاره .مثة من
ُ
اس��مه قرين�� ًا ألول أعامله اإلبداعية.
ويصبح
األضواء مع ظهوره األول
ُ
ُ
ويتم التعامل
تح��ول
إذ ًا
ُ
ّ
إصدار بعض األعامل األدبية إىل حدث ثقايف ُ
تتطلب حساس��ية ُمختلفة
م��ع املنجز اإلبداعي باعتباره مؤرش ًا ملرحلة
ُ
يف ُمقارب��ة ا ُ
ملعطيات الجدي��دة وتحديات الواقع .وم��ن ا َ
أن
ملعلوم َّ
يتصف به العرص
ُعرب عن هواجس الذات الكاتبة وما
ُ
النصوص األدبية ت ُ
والبيئة من الخصوصية يف آن.
كه يالن محمد

فرانسـواز سـاغـان وروسيا
د .ضياء نافع
ن�ش ��رت جري ��دة (ليترياتورناي ��ا غازيت ��ا)
(ال�صحيف ��ة االدبية) الرو�سية اال�سبوعية يف
عدده ��ا ال�ص ��ادر بتاري ��خ 2015 / 7 / 14-8
مقال ��ة بقلم الباحثة الرو�سي ��ة نتاليا كاوليانا
بعن ��وان غري ��ب ج ��دا ومث�ي�ر فعال وه ��و – (
االحا�سي� ��س الرو�سي ��ة املت�أجج ��ة لفرن�سواز
�ساغ ��ان )  ,وبعن ��وان ثانوي ه ��و – (الكاتبة
الفرن�سي ��ة امل�شه ��ورة كان �سيك ��ون عمره ��ا
الآن  80عام ��ا) ,ون ��ود ان ن�ستعر�ض للقارئ
العربي بع�ض ما جاء يف هذه املقالة الطريفة
واملتمي ��زة ب ��كل معن ��ى الكلم ��ة ع ��ن الكاتب ��ة
الفرن�سي ��ة  ,اذ انن ��ا ن ��رى ان املقال ��ة حتم ��ل
معلومات جدي ��دة فعال ووجه ��ة نظر رو�سية
بحت ��ة جت ��اه ه ��ذه الكاتب ��ة مل ٌ
يطل ��ع عليه ��ا
الق ��ارئ العربي �سابق ��ا -ح�سب علمنا  -حول
فران�سواز �ساغان.
تتوق ��ف الباحث ��ة يف مقالته ��ا تل ��ك وقب ��ل
كل �ش ��يء عن ��د االهمي ��ة الك�ب�رى ل�ساغ ��ان
بالن�سب ��ة ملو�ضوعة حق ��وق امل ��ر�أة وحريتها

وا�ستقالليته ��ا يف فرن�س ��ا واورب ��ا والع ��امل
ب�شكل عام  ,وتطلق م�صطلحا جديدا مل ي�سبق
ان ا�ستخدمه الباحث ��ون حول م�ؤلفة الرواية
الق�ص�ي�رة ال�شه�ي�رة – ( �صب ��اح اخل�ي�ر ايها
احل ��زن ) ( وج ��اءت يف بع� ��ض الرتجمات –
مرحبا ايها احل ��زن او مرحبا يا ك�آبه ) ,وهذا
امل�صطل ��ح هو – (جي ��ل فرن�س ��واز �ساغان) ,
ال ��ذي ظهر بعد �صدور تلك الرواية يف فرن�سا
وترجماته ��ا اىل خمتلف لغات العامل مبا فيها
لغتنا العربية .حتاول املقالة بعدئذ ربط ا�سم
�ساغان ( بل و حتى مقارنتها اي�ضا ) بالكاتبة
الفرن�سي ��ة الكبرية جورج �صان ��د ( – 1804
 ) 1876يف القرن التا�سع ع�شر والتي متيزت
كما ه ��و مع ��روف بن�ضاله ��ا من اج ��ل حقوق
امل ��ر�أة اي�ض ��ا  ,وه ��ي القائل ��ة – ( ...دعوين
�أه ��رب من وهم ال�سع ��ادة الكاذب ..امنحوين
املزيد م ��ن العمل واالن�شغ ��ال والتعب واالمل
واحلما�س ��ة وال�شغ ��ف  ,)...ب ��ل ان الباحث ��ة
ت�شرياىل ان �ساغ ��ان قد تخطت جورج �صاند

 وب�ش ��كل نوعي ومتمي ��ز  -يف هذا املجال ,وال ميك ��ن التو�سع يف الكالم عن هذه النقطة
املهمة جدا �ضمن اطار هذه املقالة ...
تنتق ��ل الباحثة بع ��د ذلك اىل مقارن ��ة �ساغان
بال�شاع ��رة الرو�سي ��ة الكب�ي�رة �آ ّن ��ا �أخماتوفا
( , ) 1966 – 1889والت ��ي ت�ست�شهد مبقطع
م ��ن ق�صيدتها امل�شه ��ورة � ( -أنا علٌمت الن�ساء
ان يتكلم ��ن  )...لت�أكي ��د دوره ��ا يف م�س�ي�رة
الن�ض ��ال من اج ��ل حق ��وق امل ��ر�أة يف رو�سيا
خا�ص ��ة والع ��امل ب�ش ��كل ع ��ام  ,وحت ��اول ان
ت�ستعر� ��ض م�س�ي�رة �أخماتوف ��ا ون�ضاله ��ا
امل�سترت( او بب�ساطة غري املعلن للنا�س �آنذاك
) من �أج ��ل حقوقه ��ا االن�ساني ��ة واالبداعية ,
وكيف انه ��ا �صمدت – وبثبات  -امام كل تلك
االجراءات املعروف ��ة التي اتخذتها ال�سلطات
ال�سوفيتي ��ة عندئ ��ذ ( اثن ��اء حك ��م �ستال�ي�ن )
�ضده ��ا ط ��وال ع�ش ��رات ال�سن�ي�ن  .ان مقارنة
�ساغ ��ان بال�شاع ��رة الرو�سي ��ة �أخماتوف ��ا هي
كلمة جدي ��دة بكل معنى الكلمة يف دنيا االدب
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هـذه السـيرة
هـي بالتأكيـد ليسـت
تقليديـة ،هـي حتـى
ضـد كل التقاليـد.
مَـن دا
نـأت فيهـا فرانسـواز
هنـوا بطلتهـا أو هاجم
سـاغان عـن جميـع
وهـا ،وتشـاورت «مبا
شـرة»
«سـارا برنا
معهـا (عبْر المراسـلة).
رت» تجريب جريء في
السـيرة والسـيرة الذا
بيـن واحـدة مـن أ
شـهر
رو
تية ...مراسـلة اسـتثنائية
ائيات
ع
صرهـا وواحـدة من أ
األزمـان...
شـهر الممثـات في كل
حـوار بين امرأتيـن متمي
زتيـن وثائرتين ليس لل
موت عليهما سـلطان.

سارا برنارت..
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سـارا
برنـارت ،كانـت أول ن
جمـة فـي العالـم قاطبة
بخمسـين
(قبـل أن توجـد هوليوود
عامـاً) ،كان لهـا مري
ديـون كُثـر في أمريـكا وإن
ألهمـت ألكس
ـاندر
دومـا
في
كلتـرا وموطنها فرنسـا.
«
غـادة
ا
لكاميليـا» ،وأوسـكار
كانـت الوجـه ا
وايلد في «سـالومي».
لـذي م ّثـل اآلر نوفـو
(الفـن الحديـث)،
البوسـترات
متألقـ ًا فـي عشـرات
التـي رسـمها ألفونـس م
وشـا .فـي شـبابها ،احت
بـاري بعـد
ضنها مجتمـع التو-
أن نجحت في المس
ـرح،
كمـا
في
ال
سـينما فيما
بعد :شـغف بها هيغو،
دومـا (األب واال
بـن)،
وا
يلـد،
كو
كتـو؛
خلدهـا بروسـت فـي
شـخصية بيرمـا فـي
«البحـث عـن ال
زمـن المفقـود» .كانـت
الممثلـة الوحيـدة
علـى اإلطـاق التـي
نجحـت فـي أداء أو
فيليـا وهاملـت علـى
حدّ سـواء.

ضحك
ُكسر
ال ي َ

عندم ��ا �ص ��درت رواية «�صب ��اح اخلري �أيه ��ا احلزن» عام
 1954كان ��ت �صاحبته ��ا فران�سواز �ساغ ��ان يف التا�سعة
ع�ش ��رة م ��ن عمره ��ا .و�أثار ه ��ذا العم� � ُل الروائ ��ي جد ًال
�صاخب ًا يف الو�سط الثقايف و�أ�صبحت ال�شاب ُة التي حلت
على باري�س �أيقون ًة �أدبية.
�أ�شا َر عل ��ي ح�سني يف كتابه «�س�ؤال احلب» �إىل ما خطته
فران�سواز �ساغان على �أوراقه ��ا املدر�سية�« :أنا ال �أنتمي
أحب �أن �أك ��ون ابن َة
�إىل ه ��ذا الع ��امل املتزم ��ت بامل� � ّرة .ال � ّ
عائلة غنية» ،لذا هي ُتغام ��ر مِبُالحقة م�صريها يف مكان
تندمج يف �أجواءِ مدينة باري�س وجت ُد �ضالتها
�آخر حيث
ُ
يف �إرث الأدباء الفرن�سيني �أمثال �أندريه جيد ،ومار�سيل
برو�ست ،وبول �إيلوار.
هن ��ا ت�ستله� � ُم عن ��وان روايته ��ا الأوىل من ق�صي ��دة بول
�إيل ��وار ،من ثم حتج ُز مكانها يف �صفوف املبدعني بعدما
حتررت من العامل الذي �سئمتْ من �أجوائه الرتيبة .كتبتْ
�ساغ ��ان عدد ًا من الروايات وامل�سرحيات و�سيناريوهات
الأف�ل�ام غ�ي�ر �أن رواي ��ة «�صب ��اح اخل�ي�ر �أيه ��ا احل ��زن»،
�صدرت عن دار «امل ��دى» �أخري ًا برتجمة جديدة لل�شاعرة
رج ��اء الطالبي ،ر�سخت ح�ضور الروائي ��ة الفرن�سية� ،إذ
ُنقلت �أحداث باكورتها الروائية �إىل فيلم �سينمائي.
تدور «�صباح اخلري �أيه ��ا احلزن» حول حياة فتاة بلغت

ُ
تعي�ش مع والدها الأرمل وهو يف
ال�سابع ��ة ع�شرة للتو،
العق ��د الرابع م ��ن عمره يتمت� � ُع بالو�سامة ،م ��ا يزي ُد من
حظوظه يف توا�صله مع الن�ساء.
ت�صح � ُ�ب ليزا ،وهي فتاة فاتنة ،رميون وابنته يف رحلةٍ
ُ�صبح هذا املوق ُع
�صيفي ��ة �إىل �شاطئ البحر املتو�سط ،وي ُ
م�سرح� � ًا لأح ��داث الرواية التي ت�سرده ��ا االبنة �سي�سيل
ب�ضم�ي�ر املُتكل ��م� .إذ ًا ف� ��إنَّ ال�شخ�صي ��ة الأ�سا�سي ��ة مُو َكل
�إليه ��ا بوظيف ��ة رواية الق�ص ��ة وتن�سيق �أجزائه ��ا ،ف�ض ًال
خطاب ال�ساردة.
ع ��ن �أنَّ املقاطع احلوارية م�سبوك� � ُة يف
ِ
ويتاب� � ُع القارئ وقائ� � َع الرواية على ل�س ��ان �سي�سيل وال
يُ�صادف وج ��ود �شخ�صية ت�سرت�س ُل يف التعبري بلهجتها
�أو �أ�سلوبه ��ا .يف املُقاب ��ل تتداعى الذكري ��ات لدى البطلة
ويتمو�ض ُع قارئ الن�ص املُحتمل موقعها.
رف�ض الو�صاية
ُت�سته� � ُل الرواي ��ة ب�صيغ ��ة مونولوجي ��ة توح ��ي بحرية
ال�س ��اردة يف ت�سمي ��ة م ��ا ت�شع ُر ب ��ه ،وال تري� � ُد تو�صيف
باحلزن لأنَّ ال�شعور باحلزن
الإح�سا�س ال ��ذي ي�ساورها
ِ
ح�سب ر�أيها جدي ُر باالحرتام .تنتق ُل بعد ذلك �إىل امل�شهد
ال ��ذي يجمعها بوالده ��ا املرتمل منذ  15عام� � ًا وع�شيقته
لي ��زا وم ��ا ت�سمع ��ه عل ��ى ل�سانها ح ��ول رميون ين� � ُم عن
�إعجاب به وتعاطف وغرية عليه.

بعدم ��ا تغاد ُر �سي�سيل مدر�س ��ة الراهبات عائد ًة �إىل كنف
والدها تالح � ُ�ظ �سرعة ا�ستب ��دال الأخ�ي�ر ع�شيقاته� ،أمر
حتاو ُل االبنة ا�ستيعابه ومعاي�شته و�إدراك حاجة الرجلِ
ال�شدي ��دة �إىل الن�ساء .لذل ��ك ال تمُ ان ُع م�شارك ��ة �إليزا يف
الرحل ��ة ،ويُفه ُم من �سلوك الوالد االهتمام بر�أي �سي�سيل
و�إيج ��اده الت ��وازن ب�ي�ن رغبته اجلانحة وب�ي�ن �ضرورة
مراعات ��ه االبن ��ة� .إىل هن ��ا ال يوج� � ُد ما ينب ��ئ بك�سر هذا
الإطار ،ف� ��إنَّ �سي�سيل بدورها تخو�ض غمار احلياة حر ًة
طليق� � ًة من القي ��ود ،وتمُ َ ِث� � ُل عالقتها م ��ع �سرييل �صورة
وا�ضح� � ًة ل�شخ�صية ال�ساردة ال�شغوف ��ة باحلياة وتذوق
ملذاته ��ا احل�سية� ،إذ تر ُد عبارات وام�ض ��ة ُت�ضي ُء جانب ًا
من �شخ�صية �سي�سي ��ل املُغامرة التي تمَ �ضي جل �أوقاتها
ب�صحب ��ة الأ�صدق ��اء يف باري� ��س وال يك ��ونُ اهتما ُمه ��ا
تب �إال قلي ًال.
بالدرا�سة وقراءة ال ُك ِ
�وح االبن ُة مبا ا�ستخل�صته عن مفهوم احلب من خالل
تب � ُ
مُ�شاهداته ��ا �سل�سلة غراميات رميون الالمُتناهية .وكان
م ��ن املفرو� ��ض وج ��ود ر�ؤية مُغاي ��رة عن ه ��ذه التجربة
بو�صفه ��ا م�ص ��در امل�س ��رات� .إىل هن ��ا ال وج ��ود ملا يخل
ب�إطار العمل املوغل يف عمق الذات ال�ساردة ،وعلى هذه
يح�سب املتلقي ب�أنَّ
الوترية تتواىل ف�صول الرواية ،وقد
ُ
ال�س ��رد ين�ساب دون �أية مُفاج� ��أة .وملا كانت بنية احلدث

ال تنف�ص ُل عن ال�شخ�صي ��ة ،فتت�صاع ُد بواد ُر ال�صراع يف
م�ساحة الن� ��ص مع ظهور �شخ�صية �آن ،وهي عامل وراء
تقلب الأدوار ،من ثم يدخ ُل ال�سر ُد م�ستوى جديد ًا.
�شرك مرعب
يق ��و ُم ال�سيناري ��و الذي ن�سجت ��ه �سي�سيل عل ��ى طرفني،
وهما ليزا و�سرييل ،فالأوىل هي ع�شيقة رميون التي مل
يع ْد لها دور بعد ح�ضور �آن يف حياة رميون� ،أما �سرييل
فهو حبيب االبنة التي ال ترتاح لتو�صيات �آن وتدخالتها
يف تفا�صيل حياتها.
يح � ُ
�دث ال�ش � ُ
�رخ ب�ي�ن االثنت�ي�ن عندم ��ا تعرت� � ُ�ض �آن على
�ر الهو ُة
العالق ��ة العميقة ب�ي�ن �سي�سي ��ل و�سرييل ،وتك�ب ُ
�أكرث مع �إعالن رميون الزواج ب�آن ،ومن هنا تتو ّلد فكرة
�سي�سي ��ل للإيقاع برمي ��ون و�إثارة غيظه م ��ن خالل لعبة
يقو ُم بها كل من �سرييل وليزا.
ميث ُل االثنان دور العا�شقني حتت مراقبة االبنة �سي�سيل،
ت�صبح
وما يلفتُ االنتباه ب�أنَّ �صاحب َة الفكرة حني تراهما
ُ
نهب ال�شعور بالتوتر رغم �أنَّ اللعبة من �صنيعها.
يتعم ُد كل من �سريي ��ل وليزا الظهور بو�ضعية العا�شقني
يف الأماك ��ن الت ��ي يرتا ُده ��ا رميون .علي ��ه ،ف�إ َّنه ال ميكن
للأخ�ي�ر جتاه ��ل ه ��ذه الو�ضعي ��ة .وتب ��د�أُ حماوالت ��ه
ال�ستع ��ادة ليزا .هنا تتدخ� � ُل ال�ساردة لتق ��دمي تف�سريها
ح ��و َل رغب ��ة رمي ��ون يف ك�سب ود لي ��زا جم ��دد ًا ،فال�سر
يكم ��نُ يف �أنه ��ا تعادل ال�شب ��اب واحليوية ،م ��ا يعنى �أن
الو�ص ��ول �إليها يُ�شع ��ر رميون بالثقة �أك�ث�ر ويقتن ُع ب�أنه
ال ي ��زال �شاب ًا .ذلك �إ�ضاف� � ًة �إىل تخل�صه من عُقدة الفقدان
بع ��ودة لي ��زا� .أكرث م ��ن ذلك �أب ��ان املوقف ع ��ن وجود ما
ي�سمي ��ه كارل يون ��غ بعقدة الك�ت�را يف �شخ�صية �سي�سيل
الت ��ي ال جت ُد بدي ًال لوالدها يف رج ��ل �آخر رغم توا�صلها
احل�سي مع ع�شيقها.
والالف ��تُ يف ه ��ذا ال�سي ��اق �أن �سي�سيل ال ُتنك ��ر �إعجابها
ب�شخ�صي ��ة �آنْ ومتيزه ��ا يف الآراء ولكن ما يحدوها �إىل
التفك�ي�ر يف �إق�ص ��اء غرميته ��ا من حياة رمي ��ون حتجي ُم
�شخ�صيته ��ا �إىل جان ��ب �آن ورغب ��ة الأخ�ي�رة يف فر� ��ض
و�صايتها عليها.
�ر ع ��ن النزع ��ة
يذك� � ُر �أنَّ ال�س ��اردة مت ��رر ُمف ��ردات تع�ب ُ
الن�سوي ��ة ،كذلك ثم ��ة احتفاء باجل�س ��د واحلب احل�سي،
ُ
تك�شف عن الرتابط بني ال�سعادة
وت�ض ُم الرواية م�شاه َد
وامللذات احل�سية.
وفق ��ت الكاتبة يف ترتيب مادتها الروائية وت�أتي النهاية
مدورة حني تخت ُم ال�س ��ارد ُة العمل بجملة «�صباح اخلري
يفتح جمال لتفاع ��ل املُتلقي مع م�صري
�أيه ��ا احلزن» ،كما ُ
�آن التي يُقال �إنه ��ا توفيت جراء حادث �سري بينما تعتق ُد
�سي�سي ��ل �أن مُناف�سته ��ا انتح ��رت بعدم ��ا ر�أت زوجه ��ا
املُ�ستقبلي مع ليزا يف و�ضعية �ساخنة.
تف�صح عم ��ا يعتم ُل يف
بالطب ��ع ،مناج ��اة ال�س ��اردة التي
ُ
دواخله ��ا م ��ن م�شاع ��ر مُتناق�ض ��ة ت�ستدع ��ي �إىل اخلاطر
�شخ�صي ��ات الروائ ��ي الرو�س ��ي دوي�ستويف�سك ��ي الذي
ب ��رع يف �سرب �أغوار �أعماق الإن�سان� ،إذ ترى �شخ�صياته
املركبة تتنازعها م�شاعر مخُ تلفة

يف جمال الدرا�سات االدبية املقارنة.
تنتق ��ل الباحث ��ة بعدئ ��ذ اىل نقط ��ة طريف ��ة
وجدي ��دة قلبا وقالب ��ا كما يقال ح ��ول الكاتبة
الفرن�سي ��ة  ,اذ تذكر ان جدة فرن�سواز �ساغان
ه ��ي ام ��ر�أة رو�سي ��ة  ,وان فرن�س ��واز �ساغان
نف�سه ��ا �أ�ش ��ارت اىل ه ��ذا وذك ��رت ذل ��ك يف
كتاباتها  ,ولكن الباحثة ال تتو�سع ب�ش�أن هذه
النقطة وال تتناول هذا املو�ضوع بتف�صيل وال
ت�ش�ي�ر اىل م�ص ��ادر هذه املعلوم ��ة ( اجلديدة
والطريف ��ة ل ��دى الق ��راء فع�ل�ا ) عن ��د �ساغان
نف�سها  ,ولكنها ت�ستطرد قائلة ان ذلك انعك�س
يف اهتمامات �ساغ ��ان ونظرتها جتاه رو�سيا
واملو�ضوع ��ة الرو�سي ��ة ب�شكل ع ��ام  ,وت�شري
نتاليا كاوليانا اىل مقالة �ساغان التي ن�شرتها
ح ��ول غوربات�ش ��وف ع ��ام  1989وت�ست�شهد
باملقط ��ع الآتي من تل ��ك املقال ��ة – ( ...تتم ٌثل
رو�سي ��ا وال ��روح الرو�سي ��ة بالن�سب ��ة لنا يف
ابط ��ال د�ستويف�سك ��ي وابط ��ال تول�ست ��وي

مذكرات

املق ��ارن  ,ومل ي�سب ��ق لأي باح ��ث ان طرحه ��ا
ب� ��أي �ش ��كل م ��ن اال�ش ��كال  ,اذ ت ��رى الباحثة
ان هن ��اك ت�شابه ��ا يف م�س�ي�رة االديبت�ي�ن يف
ن�ضالهما من اجل حق ��وق املر�أة ومكانتها يف
م�س�ي�رة املجتمع رغ ��م االختالف ��ات اجلذرية
جدا ب�ي�ن املجتمعني ( ال�سوفيت ��ي والفرن�سي
) والع�صري ��ن وطبيع ��ة امل�ش ��اكل الت ��ي كانت
تقف ام ��ام كل منهما  ,ب ��ل ان الباحثة وجدت
يف �شع ��ر �أخماتوف ��ا مقطع ��ا بالرو�سية يقول
– ( مرحب ��ا ايها احلزن ) ...كتبته ال�شاعرة
قب ��ل �ساغان طبع ��ا ,وا�ست�شهدت ب ��ه  ,ولكنها
مل تتوق ��ف تف�صيال عند هذه النقطة ومل تذكر
ابدا وبتاتا ان �ساغان �أخذت من �أخماتوفا هذا
املقط ��ع عنوانا لروايتها الق�ص�ي�رة امل�شهورة
تل ��ك  ,ولكن اال�شارة هذه – م ��ع ذلك – تعزز
ما طرحت ��ه الباحثة ب�ش� ��أن املقارنة والتقارب
بينهم ��ا من حيث االجواء النف�سية التي كانت
حتيط بهما واملوا�ضيع العامة عندهما .ميكن
بالطب ��ع االتف ��اق او عدم االتفاق م ��ع الباحثة
يف ه ��ذا ال�ش�أن  ,ولك ��ن وجهة النظر هذه تعد
فك ��رة مبتك ��رة وجدي ��دة فعال ب ��كل املقايي�س
ومتتلك – يف ر�أينا  -بال �شك عنا�صر منطقية
م�شرتكة ت�ستحق – من قبل اي متابع مل�سرية
االدب واالدباء  -الت�أمل العميق واملو�ضوعي
رغ ��م كل املواق ��ف املتباين ��ة واملتنوع ��ة ب�ي�ن
�ساغان و�أخماتوفا ح ��ول كل تلك املوا�ضيع ,
ويف كل االح ��وال نتمنى ان تثري هذه النقطة
الباحث�ي�ن من اجلانبني الرو�س ��ي والفرن�سي
(وغريهم طبعا ) كي يدر�سوا ب�سعة وعمق ما
جاء يف هذه املقالة حول �أخماتوفا و�ساغان ,
اذ رمبا ي�صلوا اىل ا�ستنتاجات علمية حمددة

ف

رانسواز ساغان

سارا برنارت

ضحك
سر
ال ُيك َ
ت
رجمة :عباس الم

فرجي

و�آل ��ة الباالاليكا املو�سيقي ��ة وكل ما كنا نحبه
يف اعم ��اق روحنا دون ان نعرف هذا ال�شعب
القري ��ب م ٌنا � ....آه كم كنا بعيدين عن الدفء
الرو�سي العظيم وع ��ن الروح الرو�سية .)...
وت�ش�ي�ر الباحث ��ة اىل ان فرن�س ��واز �ساغ ��ان
نف�سها حتدثت عن ان ع�شق ال�سفر والرتحال
واملقام ��رة وامل ��دى املنطل ��ق وغ�ي�ر املح ��دود
لطبيعتها  ,وكل ال�صفات االخرى لديها جاءت
اليه ��ا الن ال ��دم الرو�س ��ي يج ��ري يف عروقها
,وحت ��ى احل ��ادث امل ��روّ ع ال ��ذي كاد ي ��ودي
بحياته ��ا مل يوقفها ع ��ن اال�ستم ��رار بالعي�ش
وف ��ق تل ��ك الطريق ��ة العا�صف ��ة واملتمردة يف
احلياة.
تختت ��م الباحثة الرو�سي ��ة مقالتها عن �ساغان
باال�ست�شه ��اد مب ��ا كتب ��ه عنه ��ا كب ��ار االدب ��اء
الفرن�سي�ي�ن وغريه ��م يف الق ��رن الع�شري ��ن
حوله ��ا مث ��ل فران�س ��وا موري ��اك الفرن�س ��ي
وتيني�س ��ي وليام ��ز االمريك ��ي ووو...النه ��ا
ا�ستطاع ��ت ان تعرب ع ��ن احا�سي�سها وما كان
يكم ��ن يف اعماقه ��ا بب�ساط ��ة و دون وج ��ل
وخ�ضوع.
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ً
وهما
صباح الخير أيها الحب ،حتى ولو كنت
يف صيف عام  1953أخربت عائلتها انها تريد السفر اىل باريس  ،فالحياة يف الريف
تشعرها بالضجر  ،كانت قد فشلت يف امتحان البكلوريا  ،قالت لها امها ان قراءة
الشعر والرواية ستجعل منك فتاة بلهاء  ،كتبت ذات يوم يف دفرتها املدريس
 ":انا ال انتمي اىل هذا العامل املتزمت باملرة  ،ال احب ان اكون ابنة عائلة غنية ،
لكنني أتوق بشدة اىل زمن أستطيع فيه ان اجرؤ عىل العيش يف وفاق مع نفيس
ومع مشاعري وبالتايل مع الحياة " .

عالء المفرجي
فرن�سواز �ساغان �سرية املمثلة امل�سرحية الفرن�سية
تكتب
س
ـارا برنـارت ،كانـت
فـي �العا
�ارت تو�ضجـدح �هولي�كوودال ُيك�سر» -
�ارةلـم قابر
ريدي�نج�اـونمـة ُك«�ثـرس
أوله
كتاب
عامـ ًا�ة)،يف
املعروف �
بخمسـين
طبةن �(قبـل أن
كان
لهـا
م
في
أمري
ـكا
ألهم
وإ
ـت
سـا�ندر د
تـرا وموطنها فرن
سـا .بعيد ًا عن
املفرجي -
كارنكلو�س
عبا� �
ومـا فيعن«غ الفرن�سية
أخري ًا
ترجم �ألك�ه
ـادة الكاميليـا» ،وأوسـ
كانـت الوجـه الـ
ذي
ّ
م
ث
ـل
ا
ايلد في «سـالومي».
آلر
نو
البولأ�سل ��وب التقليدي فـو
يف(الفـن ال
تنح منحى
كتابة ال�سرية،
ا
فهيشـرملات ُ
حديـث) ،متألقـ ًا فـي ع
سـترات التـي رسـمها
ألفونـس موشـا .فـي
حلياة شـبابها،
بـاري بعـد
أن
ً
نج
حت
امل�سرحيةتو-ال�شهرية،
املمثفيمال �
قراءتها
يف
ا
�
�
ي
تاريخ
في
احت�ةضنها مجتمـع ال
ال
مسـ
رح،
ك
مـا في السـينما
بعد :شـغف بها
أندريههيغو،
وك�أنه ��ا جتيب بال د
موروا« :هل
ومـا (اعنألب�س�وا �البـ�ؤال �
إيجاب
ن) ،وايلـد ،كوكتـو؛
خل
دهـا بروس
ـت
فـي
شـخ
ثمةفـي�شكل �أدبي
وهل
احلديثة؟
�رة
ثم ��ة ما يو�صف بال�س�ي
صية
بيرمـا
«ا
لبحـث عـن الزمـن ال
ود».
�نكانـت
هنا ميكن �أن
إلطـ �
التقليدية»،مفقـم
ال�سرية
يختلف عن �ش ��كل
ا
لمم
ثلـة
الوحيـدة ع
لـى ا اق التـي
ن�ص ��ف هذه ال�س�ي�رةنجحـت فـي
أداء
�ة� ...سرية ال
�
ي
تقليد
غري
بو�صفها
أوفي
ليـا
و
هامل
ـت
علـى
حدّ سـ
اجلوانبواء.اللعين ��ة وال�شيطاني ��ة كلها،
جتميلي ��ة ،فيه ��ا
هـذه
الس
ـيرة
هـي
ف
الوطنبالتأي�يكلكيـد�نليسيفـت�سريهم»،
الكذابون اقليدلأبيـة،ط �هـي�ال
«فق ��د د ّم ��ر
ت
ح
تـى
رانسواز ساغان
ضـد
التقاليـد.
نـأت
ومتان.ف
يهـا
فرا
نسـ
هي الكاتبة
�ساغان
وفرن�سواز
والت
َمـن داهكما يقول
واز
سـا
غان عـن جميـع
نـوا بطلتهـا أو هاجمو
هـا ،وتشـاورت «مباشـ
رة»�دم�عهـا
«سـارا برنارت» ت
أت (ع ْبر المر
حياتهااسـ بلة).ع ��د انتهاء
�
ب
�ي
�
ت
ال
�رة
ي
�
ه
ال�ش
�ة
الفرن�سيجر�
يب جر
يء
في
الس
ـيرة
و
السـيرة ال
بيـن
واحـدة مـن أشـهر ر
ذاتية ...مراسـلة اسـتثن
وائي
ائية
ات
عص
رهـا
و
�شهدت بروز
يفمنالفأش�ت�رة التي
الكونية الثانية
األزمـااحل ��رب
واحـدة
ن ...حـوار بين امرأت
ـهر الممثـات في كل
يـن
مت
ميزت
يـن
و
ثائر
الوجودي ��ة والوجودي�ي تين ل
�ورة �أعماله ��ا
�ن،يسوكاللمن �وت�تعليبا
هماكس�ـلطان.
«�صباح اخل�ي�ر �أيها احلزن»� .أما �س ��ارة برنارت فهي
املمثل ��ة امل�سرحية التي �سادت خ�ل�ال الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�شر ودخلت عامل ال�سينما ،والتي
قال عنها ت�شاريل �شابل ��ن �إنها «�أعظم ممثلة �شهدتها
يف حياتي».
ترجمة :ع
جت ��ول �ساغ ��ان يف �س�ي�رة برنارت على م ��دى مائة
باس المفرجي
ر�سالة عُر�ضت فيها كل تفا�صيل حياتها و�آرائها يف
الفن واحلياة ،ومعا�صريها.
ر�سائ ��ل مفرت�ضة �ش ّكلت حل ��وار طويل بني اثنتني،
مل تلتقيا �أبد ًا ،فبينهما ما يربو على مائة عام .وي�شكل هذا دو برانديه الت ��ي من خلف مقعدي
احلوار �إعادة �إنتاج �سرية هذه املمثلة العظيمة ..ف�ساغان راقب ��ت ردود �أفع ��ايل» .وتتذكر برنارت الأدب ��اء والكتاب
تعتم ��د �أ�سل ��وب الت�شكي ��ك يف كل ما كتب ع ��ن برنارت من يف ع�صرها :را�سيت كورن ��اي ومولري والفونتني وطبعا
�س�ي�رة ومذك ��رات ،مبا فيه ��ا مذكراته ��ا املعنون ��ة «حياتي برو�س ��ت الذي تقول عنه« :كان فاتن� � ًا للغاية طويل القامة
املزدوج ��ة» ،ملحاول ��ة الو�ص ��ول �إىل احلقيق ��ة .جتيبه ��ا ب�شع ��ر �أ�سود ،وعين ��اه بال ريب �أغرب عين�ي�ن ر�أيتهما يف
برن ��ارت ع ��ن �أح ��د الأ�سئل ��ة« :يا �صديقت ��ي العزي ��زة �إنك حياتي».
�أحيان� � ًا تزعجينني� ،إما لأنك تخطئ�ي�ن ،و�إما لأنك تريدين �سارة برن ��ارت ،كانت �أول جنمة يف العامل قاطبة (قبل �أن
توج ��د هولي ��وود بخم�سني عام ًا) ،وكان له ��ا مريدون ُكرث
معرفة احلقيقة».
ُت ّ
لخ�ص �أوىل الر�سائل �أ�سلوبها يف ا�ستنطاق �سرية حياة يف �أم�ي�ركا و�إجنلرتا وموطنها فرن�س ��ا� .ألهمت �ألك�ساندر
ه ��ذه املمثلة العظيمة ،ت�س�أل �ساغان�« :أعتقد �أين قر�أت كل دوما يف «غادة الكاميليا» ،و�أو�سكار وايلد يف «�سالومي».
�سِيرَ احلي ��اة ،كل املذكرات ،كل احلكاي ��ات والأقاويل ،كل كانت الوجه الذي م ّثل الآرت نوفو (الفن احلديث) ،مت�ألق ًا
الأو�صاف � -أو على الأقل املتاحة حديث ًا  -التي ُك ِت َبت عنكِ يف ع�شرات البو�س�ت�رات التي ر�سمها �ألفون�س مو�شا .يف
من ��ذ موتكِ  .وما يعني �أكرث م ��ن �ستني عام ًا ...حتدث عنك �شبابه ��ا ،احت�ضنه ��ا جمتم ��ع التو  -باري بع ��د �أن جنحت
معا�صروك� ،إما بتوقري مغ ��الٍ فيه� ،أو بحقد كبري ،مبعنى يف امل�س ��رح ،كما يف ال�سينما فيما بع ��د� :شغف بها هيغو،
�آخ ��ر ،ب�أق ��وال مبتذل ��ة» .ثم مت�ض ��ي بالقول ب� ��أن «ال�سبب دوم ��ا (الأب واالب ��ن) ،وايل ��د ،كوكتو؛ وخلده ��ا برو�ست
الرئي� ��س يف اختيار ه ��ذه ال�سرية مو�ضوع� � ًا لهذا الكتاب يف �شخ�صي ��ة بريما يف «البحث عن الزمن املفقود» .كانت
املمثلة الوحيدة على الإطالق التي جنحت يف �أداء �أوفيليا
كان هو ذلك املرح ،املرح الذي ال ُيك�سر».
انطالق� � ًا م ��ن ه ��ذا الق ��ول ،حت ��اول �ساغ ��ان الغو� ��ص يف وهاملت على ح ّد �سواء.
تفا�صي ��ل حي ��اة برن ��ارت ب�أ�سئل ��ة م�شاك�س ��ة ،وبكثري من هذه ال�سرية هي بالت�أكيد لي�ست تقليدية ،هي حتى �ضد كل
اال�ستفزاز ،الذي يجع ��ل هذه املمثلة الكبرية ت�ستنطق كل التقالي ��د .ن�أت فيها فرن�سوا �ساغ ��ان عن جميع َمن داهنوا
ما كتب عنها من تفا�صيل حقيقية �أو واهمة.
بطلته ��ا �أو هاجموه ��ا ،وت�ش ��اورت «مبا�ش ��رة» معها (عبرْ
جتيب برنارت�« :أنا موافقة .ال لأن بي �أي رغبة يف تغيري املرا�سل ��ة)�« .سارة برن ��ارت» جتريب ج ��ريء يف ال�سرية
ال�ص ��ورة الت ��ي ق ��د تكون ل ��دى معا�صري ��ك ع ّن ��ي� ،أو تلك وال�س�ي�رة الذاتي ��ة ...مرا�سلة ا�ستثنائية ب�ي�ن واحدة من
ال�صور التي رمبا �ستك ��ون لأطفالك �أو �أحفادك .ما يهمني �أ�شه ��ر روائي ��ات ع�صرها وواحدة م ��ن �أ�شهر املمثالت يف
كل الأزم ��ان ...ح ��وار ب�ي�ن امر�أتني متميزت�ي�ن وثائرتني
هي ال�صورة اخلا�صة بي �أثناء حياتي».
كانت �أمها تعي�ش مع م�سيو التكراي ،ابن الطبيب اجلراح لي�س للموت عليهما �سلطان.
اخلا� ��ص بنابليون ،وكان ��ت خالتها تعي�ش م ��ع الدوق دو تقول يف ختام اعرتافاتها ل�ساغان« :احلياة عظيمة وح ّرة
مورين ...فت�صبح �أ�سرية لأه ��واء الرجال ال�شبقني «كنت وممتع ��ة .احلي ��اة مذهلة .ثمة ريح ،ثمة دم ��وع ،ثمة ُق َبل،
خارجة �صافية ونقية الفكر واجل�سد من دير» .ثم ،تتحدث ثمة حماقات ،ثمة �شهوات ،ثمة ندامات .احلياة ...بعيدة.
عن اللحظات الأوىل الت ��ي ارتقت فيها درجات الكوميدي لك ��ن احلي ��اة كان ��ت قريبة ج� � ّد ًا� .أن�صح ��كِ بها ب ��كل قلبي
وبخا�ص ��ة� ،صدّقين ��ي� ،إن ا�ستطعتِ ،ا�ضحكي!
فرن�سيز وكيف �أ�صابتها الده�شة والإعجاب بديكور ب�شع ،وروحي.
ّ
مزع ��ج م ��ن رخام زائ ��ف .و«ط ��وال العر� ��ض امل�سرحي مل ا�ضحك ��ي كثري ًا لأنه ح ّق� � ًا� ،إن كان هناك من هبة هي �أغلى
ٌ
ك�سر.»...
�أحت ��رك مطلق ًا ومل يرف يل جفن ،ح�س ��ب قول مدموازيل من �أي �أخرى ،فهي تلك:
�ضحك ال ُي َ
ف
رانسواز ساغان

سارا
برنارت ..ضحك
سر
ال ُيك َ
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انها الجتيد كتاب ��ة الق�صيدة ،وقد اخربتها
املعلم ��ة ذات ي ��وم ان لغته ��ا ركيك ��ة  ،لكنه ��ا
قررت كتاب ��ة اجلملة االوىل " :ه ��ذا ال�شعور
املجهول حيث املل ��ل والنعومة فيه ت�سيطران
عل � ّ�ي� ،أتراجع عن ت�سميته ،عن �إعطائه الإ�سم
اجلميل والقا�سي �أال وهو احلزن .انه �شعور
متكام ��ل و�أن ��اين اىل درج ��ة �أن ��ه ي�شع ��رين
باخلجل ،غري �أن احل ��زن يبدو يل م�شرف ًا .مل
�أك ��ن �أعرفه ه ��و ،لكنني عرفت املل ��ل والأ�سف
وبكمية �أقل الندم .اليوم� ،شيء ما متام ًا مثل
حرير ناع ��م ومزعج ينطوي عل � ّ�ي ويجعلني
�أنف�صل عن الآخرين " .
يف االخري اقنع ��ت نف�سها انها ت�ستطيع كتابة
رواية  ،عن الفتاة املدللة  ،التي كانت ت�ستيقظ
�آخر النه ��ار  ،ت�شعر الآن بان هناك ا�شياء يف
حياتها يجب ان يعرفه ��ا النا�س  ،اغلقت الآلة
الكاتب ��ة  ،وب ��د�أت تكتب بقلم رفي ��ع على احد
دفاترها املدر�سي ��ة  ،تكتب كل ما كانت تخاف
ان تب ��وح ب ��ه  .جتاربها الب�سيط ��ة يف احلياة
 ،معاناته ��ا مع اب ُيغ�ي�ر الع�شيقات كل �شهر ،
ع ��ن الأم التي تهمل ابنائه ��ا  ،الكتابة �ستكون
ب�صيغ ��ة " االنا " البطلة فت ��اة مراهقة ا�سمها
�سي�سي ��ل �سي�أخذها والده ��ا اىل باري�س  ":مل
اجرب الكثري  ،هو �سرييني باري�س  ،والرتف
واحلي ��اة بجوانبها ال�ضعيف ��ة واجلميلة معا
" ارادت الفت ��اة فران�سو �ساغ ��ان ان تك�شف
خمزونها للنا�س  ":لقد ادركت ان حياة النا�س
ت�ش ��كل احدى الو�سائل ال�ضرورية التي توفر
امكاني ��ة حتقي ��ق ال ��ذات  ،لقد تذوق ��ت املتعة
ب ��زج نف�سي بني احل�ش ��ود  ،ا�ش ��رب واجل�س
مع ان�س ��ان  ،ا�سرتق النظر اليه  ،و�آخذ بيديه

خارجة
احل�ش ��د
ه ��ذا
م ��ن
الب�ش ��ري  ،لقد وج ��دت املتعة  ،يف طعم القبلة
".
�ست ��دور اح ��داث الرواية يف مقاطع ��ة �سانت
تروبيز  ،حيث ا�ست�أجر والدة الفتاة �سي�سيل
ق�ص ��ر ًا كب�ي�را ليق�ضي فيه عطل ��ة ال�صيف مع
�صديقته " الزا "  ،انها رفيقة مريحة وجذابة
ومتح ��ررة  ،كما ا�صطحب معه ابنته �سي�سيل
الت ��ي تخربن ��ا انه ��ا  ":يف ذل ��ك ال�صي ��ف،
كن ��ت ق ��د بلغ ��ت ال�سابع ��ة ع�ش ��رة وكن ��ت يف
غاي ��ة ال�سعادة� .أم ��ا "الآخ ��رون" فكانوا �أبي
علي �أن �أ�ش ��رح وب�سرعة
و"ال ��زا" ،ع�شيقت ��هّ .
هذا الو�ضع لأنه قد يبدو على �شيء من اخلط�أ
للوهل ��ة الأوىل .كان وال ��دي يف الأربع�ي�ن،
وكان ق ��د تر ّم ��ل قب ��ل خم�سة ع�شر عام� � ًا .كان
رج ًال �شاب ًا ،مليئ� � ًا باحليوية ،وباالحتماالت،
ول ��دى خروجي م ��ن املدر�س ��ة الداخلية ،قبل
عامني ،مل يكن ب�إمكاين ع ��دم تفهّم �أنه يعي�ش
م ��ع ام ��ر�أة .لكنن ��ي تق ّبل ��ت وب�صعوبة كربى
فك ��رة �أنه يغ�ّي�ررّ ع�شيقته كل �ست ��ة �أ�شهر! لكن
�سرع ��ان ما ت�أقلم ��ت مع جاذبيت ��ه ومع حياته
اجلدي ��دة وال�سهلة .كان رج�ل ً�ا خفيف ًا� ،صادق ًا
يف �أعمال ��ه ،دائ ��م الف�ضولي ��ة و�سريع العطب
ويروق كثري ًا الن�ساء " .
يف تل ��ك االثناء تتع ��رف �سي�سيل على ال�شاب
�سريي ��ل  ،وه ��ذه امل ��رة االوىل الت ��ي جتد من
يهت ��م به ��ا  ،النها كان ��ت جتد الرج ��ال عنيفني
ومزهوي�ي�ن بقوته ��م  ،لك ��ن �سريي ��ل �شخ�ص
خمتلف  ،لقد �أثار اعجابها .ولأن الأب عا�شق
للن�ساء فقد قرر ان ي�ست�ضيف م�صممة االزياء

فرانسواز ساغان تجرب
في سيرة سارة برنارت

مذكرات

اعرتافات رو�سو
كانت قد قر�أت مثل هذه العبارة يف اعرتافات
ج ��ان جاك رو�سو التي حذرها والدها التاجر
الكب�ي�ر م ��ن اال�ستمرار يف مطالع ��ة مثل هذه
الرته ��ات الت ��ي التلي ��ق بفت ��اة مل تتج ��اوز
ال�سابع ��ة ع�شر من عمرها  ،كان االب قد الحظ
من ��ذ مدة ان ابنته قد تغ�ي�رت كثريا يف االيام
االخ�ي�رة  ،تبدو م�شتتة الذه ��ن دائما  ،تغلق
عليه ��ا باب غرفتها كث�ي�را وهي تقول  ":انني
بحاج ��ة للوح ��دة "  ،ان ��ه الغرام هذا م ��ا قاله
االب الذي قرر ان يحقق رغبة ابنته وي�أخذها
اىل باري� ��س  ،فقد كان ي�أمل ان مت�ضي اوقاتا
ممتعة يف �صاالت الرق�ص  ،وتذهب ب�صحبته
اىل امل�سارح  ،او تلتقي ب�صديقاتها .
يف باري�س التي و�صلتها فران�سو �ساغان يوم
ال�سابع من حزيران عام  1953ذهبت مبا�شرة
اىل �ش ��ارع املكتب ��ات  ،كان ��ت متلهف ��ة ل�ش ��راء
م�ؤلف ��ات �ستندال واندريه جي ��د والبحث عن
رواية مار�سي ��ل برو�ست  ،يف رف من رفوف
اح ��دى املكتبات ع�ث�رت على دي ��وان ال�شاعر
الفرن�س ��ي بول �إيلوار  ،كان ��ت قد قر�أت له من
قبل ق�صائد قليل ��ة  ،اختطفت الديوان وبد�أت
تقلب �صفحات لتقر�أ ب�صوت عال :
" وداعا ايها احلزن
�صباح اخلري ايها احلزن
اتركني ايها احلزن
عد ا َّ
يل ايها احلزن
�أنت مكتوب يف ثنايا احالمي
�أنت مكتوب يف عيني الذي احب
�أنت ل�ست الب�ؤ�س االخري "
كان ب ��ول �إيلوار املولود عام  ، 1895والذي
رح ��ل عن العامل يف نهاي ��ة عام  ، 1952عا�ش
�أ�شه ��ر ا�سط ��ورة ح ��ب يف الق ��رن الع�شري ��ن
م ��ع حبيبت ��ه الرو�سي ��ة غ ��اال  ،الت ��ي �أهداه ��ا
معظ ��م ق�صائ ��ده ،و�أعرتف له ��ا بر�سالة بانه
م ��ا كان ليكت ��ب ما كت ��ب لوالها� " :أن � ِ�ت التي
�أملي � ِ�ت عل � ّ�ي كل ق�صائ ��دي"  ، .وق�صة احلب
ال�شه�ي�رة ه ��ذه قد ب ��د�أت عندما تع ��رف �شاب
ا�سم ��ه " ب ��ول اوج�ي�ن غرين ��دال " �سيع ��رف
فيم ��ا بعد ب� �ـ " بول �إيل ��وار " اىل فت ��اة هي "
دمييرتيفن ��ا دياكونوفا " والتي �ستحمل ا�سم
غ ��اال  ،كان اللق ��اء االول يف م�ص ��ح لالمرا�ض
ال�صدرية يف مدين ��ة كالفاديل الفرن�سية عام
 1912حيث كانا يتعاجلان من ا�صابة بال�سل
 ،غ ��اال فت ��اة جميل ��ة يف ال�سابع ��ة ع�شر من
عمره ��ا و �إيل ��وار مل يتج ��اوز الثامنة ع�شر ،
بع ��د �شفائها من املر� ��ض ع ��ادت اىل رو�سيا ،
ويذه ��ب �إيلوار اىل جبهة القت ��ال  ،وقبل ان
تنتهي احل ��رب يلتقيان ثانية ليقررا الزواج ،
وتكت ��ب غاال اىل �شقيقتها  :لقد وجدت الرجل
ال ��ذي من طينت ��ي "  ،و�سيظل �إيلوار يناديها
بزوجت ��ي مدى الدهر  ،كتب من وحيها معظم
ق�صائ ��ده وعا� ��ش يف دوامته ��ا  ،ومل يقت�ص ��ر
ت�أثريه ��ا على �شخ�صه بل ط ��ال معظم انتاجه
ال�شع ��ري  ،ويعرتف ل�صديقه اراغون من انه
اليعتد بكل النقد ما مل يكن من غاال  .يكتب لها

 ":ان اراك  ،ان �أمل�سك  ،ان �أتاملك � ،أن �أمدحك
 ،ان اقبل ��ك  ،ان احتدث �إليك �.أن احبك وحدك
 ،ويف كل الن�ساء  ،ال �أرى غريك  ،يا�صغريتي
غاال �أحبك بال حد  .ال �أ�ؤمن باحلياة  ،ال �أ�ؤمن
�إال ب ��ك .هذا الع ��امل ال ا�ستطي ��ع ان ادخله �إال
برفقتك " .
كان �إيلوار خمل�ص ًا لغاال ،يع�شقها حد اجلنون
 .لكن غاال كانت امر�أة غريبة االطوار  ،حتب
�إيلوار وتع�شقه ،لكن خياالتها �أكرب ،وا�ستمر
حبهم ��ا حت ��ى اخر حلظ ��ة يف حي ��اة �إيلوار ،
وقد يبدو غريب ًا يف هذه العالقة �أن نرى غاال
ترتب ��ط بعالق ��ة مع �شخ�ص �آخر ه ��و الر�سام
�سالفادور دايل الذي م ��ا ان ر�آها يف ال�سهرة
 ،حت ��ى توق ��ف عن ال ��كالم  ،يكت ��ب دايل يف
مذكرات ��ه  " :كل �ش ��يء ابتد�أ م ��ن الباب  ،يف
�أحد الأيام دخلت الغرفة وكان الباب مفتوح ًا
ور�أيته ��ا تفجر احلب يف داخل ��ي ،ومنذ تلك
اللحظة قررت �أن تكون هذه املر�أة لوحدي "
 .و�سيظهر هذا احل ��ب يف العديد من لوحاته
�إىل درج ��ة �أنه كان يوقع عل ��ى بع�ض لوحاته
با�سمه وا�سم غاال مع ًا.
وح�ي�ن تق ��رر غ ��اال االنف�ص ��ال م ��ن �إيل ��وار
وااللتحاق ب�سلف ��ادور دايل تكتب اىل �إيلوار
 :يازوجي مدى الده ��ر  ،حتى وان خف حبك
يل  ،فانك �ستبقى معي اىل االبد " .
ويف ع ��ام  1952وقب ��ل وفات ��ه با�شه ��ر يكتب
�إيلوار ا�شهر ق�صائده ويهديها اىل غاال :
�أحبّك
لأجل كل الن�ساء اللواتي مل �أعرفهن �أحبك
لأجل كل الأزمنة التي مل �أع�شها �أحبك

لأج ��ل رائح ��ة البح ��ر الوا�سع وم ��ذاق اخلبز
ال�ساخن
لأجل الثلج الذي يذوب لأجل الزهور الأوىل
لأج ��ل احليوان ��ات الطاه ��رة الت ��ي ال يفزعها
الإن�سان
�أحبك لأجل احلب
لأجل كل الن�ساء اللواتي مل �أحبهن قط �أحبك
م ��ن يج�س ��دين�..إن مل تك ��وين �أن ��ت ال �أرى
نف�سي �إال قليال
بدون ��ك ال �أرى �شيئ ��ا يف امت ��داد ال�صح ��راء
املقفرة
مابني الأم�س واليوم
حي ��ث كل املوت ��ى الذي ��ن تخطيته ��م يرقدون
فوق التنب
مل �أقو على ثقب جدار مر�آتي
يتحتم عل � ّ�ي حفظ مفردات احلي ��اة كلمة �إثر
كلمة
مثلما يلفنا الن�سيان
لأجل حكمتك التي ال �أحتلى بها �أحبك
لأجل ال�صحة
�ضد كل ما هو وهم �أحبك
لأجل هذا القلب اخلالد الذي ال �أملكه
تخال�ي�ن �أن ��ك ال�ش ��ك و�أن ��ت ل�س ��ت �س ��وى
اليقني
�أن ��ت ال�شم� ��س الكب�ي�رة الت ��ي ت�ش ��رق يف
الر�أ�س
حني �أكون واثق ًا من نف�سي.
�أح�ضرت �آلتها الكاتبة ،وقررت ان تكتب �شيئا
�شبيه ��ا بق�صيدة �إيل ��وار "�صباح اخلري ايها
احل ��زن" و�س�أل ��ت نف�سها ماذا تكت ��ب؟� ،شعر ،

علي حسين

�آن ��ا الر�س ��ن  ،وه ��ي ام ��ر�أة خمتلف ��ة بثقافتها
و�أناقته ��ا عن الن�ساء اللوات ��ي اعتادت عليهن
�سي�سي ��ل فرناها تب ��دي اعجاب ًا �شدي ��د ًا ب�آن،
و�سرع ��ان م ��ا ت�ستح ��وذ " �آن " على �سي�سيل
وتق ��رر ان جت ��د لها عمال ،فه ��ي مل تنجح يف
امتح ��ان البكالوري ��ا يف ذل ��ك الع ��ام .و"�آن"
تنظر بع�ي�ن ناقدة �إىل مغام ��رات �سي�سيل مع
�سريي ��ل ،وهو طال ��ب يق�ضي عطلت ��ه يف تلك
املنطق ��ة .االب يب ��د�أ بالتخلي روي ��دا رويدا
ع ��ن �أل ��زا وي�صبح متعلق ��ا ب� �ـ"�آن" .وقرر �أن
يت ��زوج منه ��ا  ،ولذل ��ك تتخ ��وف �سي�سيل من
فقدان حريتها لأن ح�ض ��ور هذه املر�أة الذكية
والهادئة �سيزعزع وجودها اىل جانلب ابيها
 .لذل ��ك بد�أت تعم ��ل ،ب�سبب غريتها على دفع
�صديقه ��ا �سريي ��ل �إىل �أن يخو� ��ض مغام ��رة
غرامية مع �ألزا لإثارة م�شاعر �أبيها .وهذا ما
�سبب ا�ستفزازا كبريا له بحيث مل يعد يتحمل
ه ��ذا اال�ستف ��زاز .وينزعج كثريا م ��ن مغامرة
�ألزا م ��ع �شاب مراهق �أكرب م ��ن ابنتها قليال،
حيث �سرع ��ان ما يع ��ود �إىل �أح�ضان حبيبته
القدمية .تفاجئهما " �آن "عن طريق ال�صدفة.
فتقرر االنتحار لتلقى حتفها يف حادث �سري.
�سي�سيل و�أبوها يعودان �إىل حياتهما العادية
الهادئ ��ة لكن الفتاة املراهق ��ة تكت�شف م�شاعر
جدي ��دة وه ��ي :احل ��زن .تق ��ول يف الرواي ��ة
"عندما �أكون وحيدة يف �سريري ،يف الفجر،
مع ال�ص ��وت الوحيد ل�صخ ��ب ال�سيارات يف
باري� ��س ،تخونني ذكريات ��ي ،ويعود ال�صيف
ومعه جميع ذكرياتي� .آن� ...آن ! �أقوم بتكرار
ه ��ذا اال�سم ب�ص ��وت منخف�ض م ��ع نف�سي يف
ظالم الليل� .شيء م ��ا ي�صعد يف �أعماقي و�أنا
ا�ستقب ��ل هذا اال�سم مغم�ض ��ة العينني� :صباح
اخل�ي�ر� ..أيها احلزن" .وعلى الغالف الأخري
للرواي ��ة كتب النا�ش ��ر التعليق الت ��ايل" كان
يف �صيف � .1954سمعن ��ا لأول مرة ال�صوت
اجل ��اف وال�سري ��ع له ��ذه "الطفل ��ة ال�صغرية
ال�ساحرة" .التي �ستحدث ف�ضيحة.
كل ذلك من ن�سي ��ج خيال فتاة مل متر بتجارب
حياتية من قبل  ،فتاة ا�سمها فران�سوا كواريه
 ،ع ��ام  .1935وكان والده ��ا مهند�س ��ا يدي ��ر
�شرك ��ة للكهرباء�.أمّا والدته ��ا فقد كانت امر�أة
مرحة ،عا�شق ��ة للحياة ،ومقبلة عل ��ى مل ّذاتها
بال حت ّفظ .لذا مل تكن تهت ّم بال�ش�ؤون املنزلية
وبرتبية �أطفالها.
عندم ��ا انته ��ت م ��ن الرواي ��ة بع ��د �أ�سبوع�ي�ن
تعر�ضها على �صديقتها فلورن�س ابنة الكاتب
املع ��روف اندري ��ه مال ��رو  ،وكان ��ت يف قرارة
نف�سه ��ا جت ��د ان م ��ا كتبت ��ه رديء ج ��دا  ،لكن
ال�صديق ��ة وجدت الرواية ممتهة فتقنعها بان
يذهب ��ا اىل اح ��دى دور الن�ش ��ر  ،لتج ��د الفتاة
ال�صغ�ي�رة ال ��ذي ا�ستغ ��رب من وج ��ود فتاة
مراهق ��ة امامه ��ا تق ��ول انها كتب ��ت رواية عن
احل ��ب � ،ش ��رع بالق ��راءة على امل ل ��ن ينتهي
منه ��ا �سريعا  ،لكنه م ��ا ان اكمل اجلزء االول
حت ��ى �صرخ " انها قنبلة "  ،لكوعندما �سمع
والدها بذلك طلب منها ان ال ت�ضع ا�سم العائلة
على غالف الرواية " فقررت ان ت�ستعري ا�سم
احدى �شخ�صي ��ات مار�سي ��ل برو�ست الدوقة
�ساغ ��ان  ،فكتب ��ت على الغ�ل�اف �صباح اخلري
ايها احلزن تاليف فران�سو �ساغان
بعد �شهر من �ص ��دور الرواية حققت مبيعات
مذهل ��ة � ، ،إذ بيع ��ت ملي ��ون ن�سخ ��ة فق ��ط يف
الوالي ��ات املتح ��دة  ،وق ��د فتح ذل ��ك االبواب
ل�شهرتها التي مل ت�أفل ابد ًا .لكنها ملت من هذا
الن�صر حيث قالت " :لقد �أ�صبح عندي الكثري
م ��ن تل ��ك النجاح ��ات ال�صغ�ي�رة ذات الوق ��ع
الأب ��دي"  .ان البنت ال�صغ�ي�رة التي اختارت
ا�سم� � ًا م�ستعار ًا ،و ق ��د ربحت الرهانت اخريا

.لت�صب ��ح الكاتب ��ة الفرن�سي ��ة االك�ث�ر مبيع� � ًا
خالل ن�صف قرن ،ظل ��ت خالله تر�سم احلياة
امل�شاعري ��ة لربجوازي ��ة عاطل ��ة  ،تبح ��ث عن
امل�شاعر الدافئة وعن احلب الذي �ضاع و�سط
هموم احلياة اليومية.
تعرتف فران�س ��وا �ساغان بانه ��ا عا�شت حياة
عاطفي ��ة م�ضطرب ��ة وه ��ي تق ��ول يف ح ��وار
�صحف ��ي '' :احلب ..مثل املال البد من �صرفه''،
واحل ��ب املفرط للحياة ت�سبب لها يف خيبات
عاطفية كثرية خرجت منها مت�أملة جمروحة..
مهزوم ��ة ومع ذلك فه ��ي مل ت�ست�سلم و�أ�صرت
على الت�أكي ��د بانها تعلم ��ت ''ان تركب الف�شل.
لت�س�ي�ر فوق ��ه يف اجت ��اه ال�سع ��ادة ' م�ؤك ��دة:
''انها عا�شت احلي ��اة اكرث مما كتبتها ' م�ضيفة
'�أن العذاب والأمل وال�شق ��اء ال تعلمنا �شيئ ًا..
ولذلك ارمتيت يف �أح�ضان احلب  ..حتى ولو
كان وهم ًا''.
كان ��ت اول جتاربها يف احل ��ب حني ارتبطت
بالنا�ش ��ر غاي �شوالر ال ��ذي كان يكربها �س ّنا،
غري �أنه كان يتمتع بجاذبيّة تفنت الن�ساء .معه
كان ��ت تتعامل كما لو �أن ��ه والدها .ثم مل تلبث
�أن انف�صلت عنه لتتزوج من النحّ ات الأمريكي
جون غ ��رواي الذي �سرعان م ��ا تويف ب�سبب
املر� ��ض  .ورغ ��م حياتها امل�ضطرب ��ة واملتقلبّة
ظل ��ت فران�س ��وا �ساغ ��ان تكت ��ب بحما�س عن
من ��وذج احلب ال ��ذي تنتظ ��ره  ":احلب ياتي
كم ��ا ياتي الل� ��ص  ،ياتي على حني غفلة  ،دون
ان يك ��ون له اي اثر يف حياتن ��ا اليومية التي
اليج ��ري عليه ��ا �أي تعدي ��ل " وتق ��ول لكاتبة
�سريته ��ا  ":حني نح ��ب تتجاذبن ��ا الكثري من
امل�شاع ��ر واالحا�سي�س املتناق�ضة واملختلفة ،
هذه امل�شاعر التي تتغلغل هي احلب املعروف
للنا� ��س  ،ح ��ب يح ��اول الواحد م ��ن خالله ان
ي�ستويل على الآخ ��ر  ،احلب املعروف للنا�س
يتكون م ��ن الغرية  ،وم ��ن الرغبة يف التملك
 ،ه ��ذا احلب كاحلرب متام ��ا يخلق �ضحيته ،
واحد يحب و�آخر يت�أمل".
وت�ضيف �ساغان  ":اما احلب الذي ادعو اليه
فه ��و رقة جتعلك تقبل الآخ ��ر  ،رقة هي الثقة ـ
ال اال�ست�س�ل�ام  ،وعندما �سالت من اين جاءت
بفك ��رة احل ��ب هذه ،قال ��ت من اح�ل�ام يقظتي
 ،م ��ن حنين ��ي  ،م ��ن خياالت ��ي  ،ان ��ا ادرك ان
الو�ص ��ول اىل احلب �شيء م�ستحيل  ،فاحلب
املطلق المكان له يف هذه احلياة  ،فنحن حني
نح ��ب نبد�أ بالت�سا�ؤل  :م ��اذا حدث لنا  ،وملاذا
؟ وح�ي�ن نقرتب ممن نحب نت�ساءل اي�ضا اين
هو ومن يكون ؟
وعندم ��ا جت ��اوزت �س ��نّ الأربع�ي�ن ب ��د�أت
فران�سو �ساغان تتعب م ��ن احلياة امل�ضطربة
والعا�صف ��ة التي كان ��ت تعي�شه ��ا ،و�أ�صبحت
ال�سه ��رات ومن الن ��وادي الليليّة.
تنف ��ر م ��ن ّ
وكان ��ت تق ��ول لأ�صدقائه ��ا ب�أنه ��ا ّ
تف�ض ��ل "
الع ��ودة اىل حي ��اة الرواي ��ات الرومان�سي ��ة ،
احلياة الب�سيطة املليئة باحلب .
ويف ال�سن ��وات الأخرية م ��ن حياتها ازدادت
متاعبه ��ا ال�صحية والنف�سيّة .والذين زاروها
وج ��دوا �أنف�سه ��م �أم ��ام امر�أة ّ
حمطم ��ة ت�سري
الهوين ��ى وت�ص ��ر عل ��ى احلدي ��ث ع ��ن احلب
املفق ��ود  ،واتفق ��ت مع نا�ش ��ر ان تعطيه كتاب
ع ��ن فل�سفة احلب كما تفهمه ��ا  ،وعندما يهبط
اللي ��ل كان ��ت توا�ص ��ل ال ��كالم م ��ن دون �أن
ت�شع ��ل ال�ض ��وء .وظلت على ه ��ذه احلالة �إىل
�أن توفي ��ت يف الرابع والع�شري ��ن من �أيلول
 2004تارك ��ة وراءه ��ا ديون ��ا بلغ ��ت ملي ��ون
ي ��ورو  ،وخمطوطة كت ��اب بعنوان " احاديث
عن احلب الذي مل اع�شه ".
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فرانسواز ساغان بين النسيان واالحزان
سلوى جراح

الكاتب ��ة الفرن�سي ��ة ال�شه�ي�رة فران�س ��وا �ساغ ��ان (-935
 )2004الت ��ي كانت يف ال�ستيني ��ات رمز ًا ال ي�ضاهى لفكرة
الأدب الن�سائي املتميز منذ ن�شرت روايتها االوىل ال�شهرية
«�صباح اخلري �أيها احلزن» التي كتبتها يف �شهور ال�صيف
وهي مل تزل يف الثامنة ع�شرة من عمرها.
وق ��د �أث ��ارت الرواي ��ة يف وقته ��ا� ،ضج ��ة ك�ب�رى جلر�أتها
ومتا�سك حبكتها يف ت�صوير حياة �سي�سيل ،الفتاة املراهقة
الت ��ي تعي�ش مع والدها الأرمل اللعوب حياة بوهيمية ،ثم
ت�أت ��ي �إحدى �صديقات الزوجة الراحل ��ة لزيارتهما وتن�ش�أ
بينها وبني الأب عالقة غرامي ��ة لكن �سي�سيل تتالعب بهما
وتنهي العالقة وتدفع بال�سيدة لالنتحار فتهوي ب�سيارتها
يف وا ٍد عمي ��ق .الرواي ��ة حتول ��ت ع ��ام � 958إىل فيل ��م
�سينمائي ناجح من بطولة ديربا كار ودافيد نيفن واملمثلة
ال�شابة جني �سيربغ.
الطري ��ف �أن ا�س ��م �ساغ ��ان الذي حملت ��ه الكاتب ��ة �صاحبة
الع�شري ��ن رواية ،ج ��اء �أ�ص ًال من رواي ��ة الروائي والناقد

والكات ��ب الفرن�سي ال�شهري مار�سيل برو�ست ()922 - 87
�صاح ��ب �أ�شه ��ر واطول رواي ��ة يف تاري ��خ الأدب «البحث
ع ��ن الزم ��ن ال�ضائع» التي ن�ش ��رت يف �سبعة �أج ��زاء تباع ًا
من ��ذ عام  3 9وحتى عام  .1972ن�ش ��رت الأجزاء الثالثة
الأخ�ي�رة بعد وفات ��ه ومل يتمكن م ��ن حتقيقه ��ا وتدقيقها.
يف رواي ��ة برو�س ��ت ال�شه�ي�رة� ،ضم ��ن الألف ��ي �شخ�صي ��ة
الت ��ي تعاجلها ،يف �أكرث من ثالث ��ة �آالف �صفحة� ،شخ�صية
تع ��رف بالأمرية �ساغ ��ان ،وقد اخت ��ارت فران�سوا كوريز،
وه ��ذا هو ا�سمه ��ا احلقيق ��ي� ،أن حتمل ��ه لت�صب ��ح با�سمها
اجلديد فران�سوا �ساغان ،من �أ�شهر الروائيات الفرن�سيات
وواحدة م ��ن �أهم الروائيات حول الع ��امل .وحني توفيت
يف الراب ��ع والع�شرين من �أيلول ع ��ام  2004قال الرئي�س
الفرن�س ��ي� ،آنذاك ،جاك �شرياك ،يف ت�أبينها« :فقدت فرن�سا
مبوته ��ا �أحد �أه ��م ك ّتابها و�أكرثه ��م ح�سا�س ّي ��ة ،وعلم ًا من
�أعالم الأدب الفرن�سي».
ا�ستطاع ��ت �ساغ ��ان من ��ذ روايته ��ا الأوىل� ،أن تخل ��ق
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�شخ�صيات على قدر كب�ي�ر من الواقعية �أ�صبحت �أيقونات
للعديد م ��ن املراهقني يف فرن�سا وحول العامل� ،شخ�صيات
يق ��ارن العديد م ��ن النقاد بينها وب�ي�ن �شخ�صيات الروائي
الأمريكي ج�ي�روم دافيد �سالينج ��ر ( )0 20 - 9 9ال�شهري
بج ��ي دي �سالينج ��ر ،خا�ص ��ة روايته ال�شه�ي�رة «احلار�س
يف حق ��ل ال�شوفان"الت ��ي ن�شرت ع ��ام  59وت�صور مترد
ال�شباب و�ضياعهم ،خماوفهم ورغباتهم احل�سية ،وبحثهم
الدائ ��م عن الهوي ��ة واالنتماء ،حت ��ى �أن رواي ��ة �سالينجر
تعترب �ضمن �أف�ض ��ل مائة رواية باللغ ��ة االنكليزية ،كتبت
من ��ذ ع�شرينيات القرن املا�ضي ،وما زال يباع منها كل عام
م ��ا يقرب من الرب ��ع مليون ن�سخة ،وعلي ��ه وجدت �ساغان
نف�سه ��ا يف �سن مبكرة تق ��ارن بكاتب مهم مث ��ل �سالينجر،
ووجدت رواياته ��ا ت�أخذ طريقها لل�سينم ��ا .فروايتها «هل
حتب�ي�ن برامز؟"التي �صدرت ع ��ام  959حتولت بعد ثالث
�سن ��وات �إىل فيلم �سينمائ ��ي من بطول ��ة �إنغريد بريغمان
و�أنت ��وين بريكينز بعن ��وان «وداع ًا مرة ثاني ��ة» .ويروي

الفيل ��م ق�صة ح ��ب �سريع ��ة بني ام ��ر�أة يف �أوا�س ��ط العمر
و�ش ��اب ي�صغرها ب�سن�ي�ن .وباملنا�سبة املق�ص ��ود بربامز،
ه ��و املو�سيق ��ي الأملاين وع ��ازف البيانو ال�شه�ي�ر يوهانز
برام ��ز( )897 -833ال ��ذي ال تخل ��و احلف�ل�ات املو�سيقية
ح ��ول الع ��امل م ��ن مقطوعاته ،فح�ي�ن يلتقي رج ��ل وامر�أة
غريب ��ان ويرغبان يف �أن يبد�آن �ش ��ك ًال من �أ�شكال التعارف
قد ي�س� ��أل �أحدهما الآخر»:هل حت ��ب برامز؟"�أي مو�سيقى
برامز ،ليكون ذلك مبثابة بداية للحديث.
ال �ش ��ك يف �أن جن ��اح �ساغ ��ان املبك ��ر كان حاف ��ز ًا للإب ��داع
وتق ��دمي املزي ��د .وه ��ذا م ��ا ح ��دث بالفع ��ل� ،إذ ظل ��ت تقدم
نتاجها الأدبي حت ��ى �أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي
وحافظ ��ت دوم� � ًا عل ��ى �أ�سلوبه ��ا ال�شه�ي�ر يف الرواي ��ة،
�سيكولوجي ��ة الغو� ��ص يف �أعماق �شخ�صي ��ات يدور بينها
ع ��ادة حوار عميق م�سرت�سل ،كثري ًا ما يو�صف ب�أنه حممل
مبفاهي ��م الفل�سفة الوجودية .ومل تكتف فران�سوا �ساغان
بكتاب ��ة الرواية بل امت ��د نتاجها لي�شم ��ل الكتابة للم�سرح
�إ�ضاف ��ة لل�س�ي�رة الذاتي ��ة وبع� ��ض الأ�شع ��ار الغنائية .بل
وتفرغ ��ت يف �ستينات القرن املا�ض ��ي للكتابة اىل امل�سرح.
ورغ ��م �أن النقاد �أجمع ��وا على �أن حوارياته ��ا متميزة� ،إال
�أن �أعماله ��ا مل تلق النجاح ،فعادت تركز جهودها يف كتابة
الرواية.
تزوج ��ت �ساغان مرتني ،الأوىل من حمرر �صحفي يكربها
بع�شرين عام ًا لكن زواجها مل يدم لأكرث من عامني وافرتقا
يف ع ��ام  960لتعود بع ��د عامني وتتزوج بنحات �أمريكي
فا�ش ��ل ،ع ��رف عنه �أنه زي ��ر ن�ساء ومل ي ��دم زواجها الثاين
لأك�ث�ر م ��ن ع ��ام واح ��د .ثم ب ��د�أت تقي ��م عالقات م ��ع عدد
م ��ن الن�س ��اء بع�ضهن ك � َّ�ن �شخ�صيات معروف ��ة� ،صحفيات
وكاتب ��ات .وق ��د ُ�سئل ��ت م ��رة عم ��ا �إذا كان ��ت
ت�ؤم ��ن باحل ��ب ف�أجابت ب ��كل ب�ساطة»:هل
متازح ��وين؟ �أنا �أ�ؤم ��ن بالرغبة التي
قد تدوم �سنتني �أو ثالث على �أكرب
تقدي ��ر� ،أما احلب ف�ل�ا ت�س�ألوين
عنه» .وم ��ن �أقوالها ال�شهرية:
«ال �شيء يزيد من الغرية مثل
اال�ستخفاف بها».
لك ��ن �ساغ ��ان برغ ��م كل م ��ا
اكتنف حياته ��ا ال�شخ�صية،
�أحب ��ت عمله ��ا وانهمك ��ت
ب ��ه وع�شق ��ت احليوان ��ات
وتربيته ��ا يف بيته ��ا ،خا�صة
ال ��كالب .كم ��ا ع�شق ��ت ال�سف ��ر
ودارت يف العديد من دول العامل
كالوالي ��ات املتحدة الأمريكية حيث
�أقام ��ت الكثري من ال�صداقات مع جنوم
ال�سينم ��ا .كم ��ا عرف عنه ��ا تعاطيه ��ا املفرط
للمخدرات ،فقد تعاطت خالل مراحل عمرها املختلفة
�أنواع ًا م ��ن املخدرات تراوحت ب�ي�ن الكوكايني واملورفني
وامل�شروب ��ات الكحولية .ويف ع ��ام  990قدمت للمحاكمة
بتهمة حيازة الكوكاي�ي�ن .ويروى عنها �أن ال�شرطة جاءت
م ��رة تفت�ش بيته ��ا بحث ًا عن خم ��درات فقام كلبه ��ا املف�ضل
«بانكو"بقيادة رجال ال�شرطة �إىل مكان الكوكايني ،وحني
وج ��ده بد�أ يلعق ��ه ف�صاحت �ساغ ��ان� »:أر�أيت ��م حتى بانكو
يحبه فلم حتا�سبونني»؟
م ��ع حل ��ول الألفية الثاني ��ة ب ��د�أت �صحة �ساغ ��ان تتدهور
وتوقف ��ت متام� � ًا عن الكتاب ��ة بل مل تتمك ��ن يف عام 2002
من املث ��ول �أمام املحكمة يف ق�ضية رفعته ��ا عليها م�صلحة
ال�ضرائ ��ب الفرن�سي ��ة و�شملت الرئي� ��س الفرن�سي الأ�سبق
فران�س ��وا مي�ت�ران ،فحكمت عليه ��ا املحكم ��ة بال�سجن مع
وق ��ف التنفيذ .وبعد عامني توفيت بجلطة دماغية ودفنت
ح�س ��ب رغبتها يف م�سقط ر�أ�سه ��ا .لكن �ساغان التي كانت
م ��لء الأ�سماع يف ال�ستينات مل تعد يف ع�صر التكنولوجيا
مثار ًا للحديث واجلدل ،ومرت ذكرى وفاتها بهدوء �شديد
وانق�ضت �صباحات احلزن.
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فرانسواز ساغان :المال ..الحماية..
ليس كل ما تحتاجه المرأة

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

ترجمة :عدوية الهاللي
يف عام  ، 1974كتب ��ت الروائية الفرن�سية
ال�شه�ي�رة فران�س ��واز �ساغ ��ان يف جري ��دة
الفيغارو تف�سريا لدعمها تر�شيح فران�سوا
مي�ت�ران للرئا�س ��ة الفرن�سي ��ة قائل ��ة ب�أنه ��ا
واحدة من ال�شع ��ب الفرن�سي الذي �أرهقته
الف�ضائح املالية والإدارية.
ويف الع ��ام نف�سه �أي�ض� � ًا � ،أ�صدرت �ساغان
روايتها (الوجه املفقود) بعد مرور ع�شرين
عاما على ن�ش ��ر روايتها ال�شه�ي�رة (�صباح
اخل�ي�ر �أيه ��ا احل ��زن) ...كان ��ت �ساغان يف
التا�سع ��ة والثالثني م ��ن عمرها حني كتبت
روايته ��ا (الوجه املفقود) التي تناق�ش فيها
املتاع ��ب املالية يف فرن�س ��ا يف تلك الفرتة ;
م�ش�ي�رة �إىل �إن املال يبقى م ��اال مهما �سعى
الإن�س ��ان ل ��ه والأج ��در ب ��الأدب �أن يعط ��ي
الأولوي ��ة للنا�س الذي ��ن يعملون ب�إخال�ص
ولي� ��س لأ�سالي ��ب احل�ص ��ول عل ��ى امل ��ال..
وتق ��ول �ساغ ��ان ان الراوي ��ة يف روايته ��ا
ت�شبهه ��ا كث�ي�را وه ��ي ام ��ر�أة جت ��د نف�سها
�أ�سرية حتت حماي ��ة زوج ملياردير مل يعد
ينتظ ��ر منه ��ا �أي مقاب ��ل او تعوي� ��ض ع ��دا
�سعادت ��ه بوجوده ��ا قربه الفتتان ��ه ال�شديد
به ��ا ..وتبدا رواي ��ة (الوجه املفق ��ود) عند
نهاي ��ة ق�صة حب ربط ��ت ماب�ي�ن املليادرير
االمريك ��ي اجلمي ��ل (�آالن) وزوجت ��ه التي
ي�شع ��ر بغ�ي�رة �شديدة عليه ��ا لدرجة تعيني
حار� ��س خا� ��ص ملراقبته ��ا وحرا�سته ��ا يف
�شقته ��ا الباري�سية  ..وتع ��اين الزوجة من
قل ��ق و�ضي ��ق �شديدين بانتظ ��ار ان تتحرر
م ��ن �سجن احلب ال ��ذي و�ضعها فيه زوجها
..وذات ي ��وم ،تلتقي رجال يف معر�ض فني
يق ��دم نف�سه لها على انه رجل �أعمال ويعرب
له ��ا ف ��ورا ع ��ن وقوع ��ه �ضحي ��ة ل�سحره ��ا
وتعلقه بها ..ومير �أ�سب ��وع و(جوليو�س)
;وه ��و ا�سم الرجل ;يجد يف رمي �شباكه
على الزوج حت ��ى �أقنعها بقراره بانت�شالها

من معاناتها ..وهك ��ذا  ،تنجح الزوجة يف
اله ��رب من رج ��ال حرا�سة ال ��زوج ،وللمرة
الأوىل � ،سيكون عليها ان تتحمل م�س�ؤولية
�إدارة حياته ��ا جوليو� ��س م ��ن جهت ��ه مل
يرتكه ��ا تعاين من متاعب احلي ��اة ف�أراحها
م ��ن همومه ��ا اجلديدة حني وج ��د لها عمال
باج ��ر جي ��د يف جمل ��ة فني ��ة وا�ست�أجر لها
�شقة فاخ ��رة ..كانت تالح ��ظ �إنفاقه املبالغ
ب ��ه عليه ��ا فتعتقد ب�أن عمل ��ه مربح من دون
�شك ..بالتدري ��ج  ،ي�ساورها �شعور بالذعر
من ت�صرف ��ات جوليو�س ال ��ذي ابعدها عن
�سج ��ن زوجه ��ا لكن ��ه �أوقعها حت ��ت رحمة
�شكوك رافقت ت�صرفاته كلها ..وعلى الرغم
م ��ن انه �أبقاها بعيدة ع ��ن تهديدات زوجها
وو�ضعها يف مكان �أمني لكنه بدا هو الآخر
بحاج ��ة �إىل �إيج ��اد خمب�أ له ،ل ��ذا قاد املر�أة
التي -اختار حمايتها م ��ن زوجها ونف�سها
�إىل جزيرة يف الكاريبي ...هناك  ،تكت�شف
راوية الق�صة بان حبيبها وحاميها هارب من
ال�ضرائ ��ب املالية فت�شعر بالإحباط وت�ؤملها
�أك�ث�ر المبالته وا�ستهت ��اره وتهاونه يف ما
يخ� ��ص �إيجاد خم ��رج ليعي�ش ��ا م�ستقبلهما
معا باطمئنان ودون خوف ..وتفكر املر�أة
احلائ ��رة يف مغادرت ��ه وبدء حي ��اة خا�صة
به ��ا رغم امتنانه ��ا له ب�سب ��ب احلرية التي
قدمه ��ا له ��ا و�إعفائه ��ا م ��ن التفك�ي�ر يف �أي
�ضغط م ��ادي �أو اجتماع ��ي ،لكن �شعورها
باحلن ��ق ي�ضف ��ي عل ��ى �سلوكه ��ا �شيئا من
اجلدي ��ة بع ��د �أن كان ��ت تت�ص ��رف مب ��رح
وجر�أة �أحيان ًا ..ومث ��ل كل بطالت �ساغان
 ،تبدو البطل ��ة متقلبة وذات ت�صرفات غري
منطقية �أحيان ًا لكنها ق ��ادرة على االختيار
يف النهاي ��ة وبالت ��ايل االبتع ��اد ع ��ن املكر
والريب ��ة الت ��ي يت�ص ��ف بهم ��ا جوليو� ��س
لأجل ان تظل �صادقة وخمل�صة يف حياتها
..منح ��ت �ساغ ��ان روايته ��ا تل ��ك ب�ساط ��ة

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

رائع ��ة يف الأ�سل ��وب وجنحت يف مناق�شة
تاث�ي�ر املال على املجتم ��ع ودور الدولة يف
ذلك �إ�ضافة �إىل تركيزها على ق�ضية انقياد
الن�ساء �أحيان ًا ملن يوفر لهن احلماية واملال
فق ��ط دون التفكري يف اختيار حياة خا�صة
بهن ..

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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كتبت رغبتها
فرانسواز ساغان ..المرأة التي
علي حسن الفواز

فرانسواز ساغان

هـذه السـيرة
هـي بالتأكيـد ليسـت
تقليديـة ،هـي حتـى
ضـد كل التقاليـد.
ن
ـأت فيهـا فرانسـواز
مَـن داهنـوا بط
سـاغان عـن جميـع
لتهـا أو هاجموهـا ،و
تشـاورت «مباشـرة»
«سـارا برنارت»
معهـا (عبْر المراسـلة).
تجريب جريء في ال
سـيرة
وال
سـيرة
الذات
بيـن واحـدة مـن أ
شـهر
روا
ية ...مراسـلة اسـتثنائية
ئيات
عص
رهـا وواحـدة من أ
األزمـان...
شـهر الممثـات في كل
حـوار بين امرأتيـن متمي
زتيـن وثائرتين ليس لل
موت عليهما سـلطان.

سارا
برنارت ..ضحك
كسر
ال ُي َ

سـارا
برنـارت ،كانـت أول ن
جمـة فـي العالـم قاطبة (
بخمسـين عامـ ًا
قبـل أن توجـد هوليوود
) ،كان لهـا مريديـون
كُثـر في أمريـكا وإنك
ألهمـت ألكس
ـاندر
دومـا
في
لتـرا وموطنها فرنسـا.
«
غـادة ال
كاميليـا» ،وأوسـكار
كانـت الوجـه ال
وايلد في «سـالومي».
ـذي م ّثـل اآلر نوفـو
البوسـت
(الفـن الحديـث) ،م
تألقـ ًا فـي عشـرات
رات التـي رسـمها ألفو
نـس موشـا .فـي شـب
ابها،
احت
ضنها
بـاري بعـد أن نج
مج
حت
تمـع
التو-
في المسـرح ،كمـا
في
الس
ـينما
فيما
بعد :شـغف بها هيغو،
دومـا (األب واالب
ـن) ،وايلـد ،كوكتـو؛
خلدهـا بروسـت فـي
شـخصية بيرمـا فـي
«البحـث عـن ال
زمـن المفقـود» .كانـت
الممثلـة الوحيـدة
علـى اإلطـاق التـي
نجحـت فـي أداء أو
فيليـا وهاملـت علـى
حدّ سـواء.

مذكرات

ُ
والبحث عنها ُيف�ضي
َتظل احلري ُة لعب ًة �صعب ��ة،
اىل م ��ا ي�شبه املغامرة ،وحني يج ُد الإن�سان نف�سه
�أم ��ام �س� ��ؤالِ احلرية ف�إنه يك ��ون �أكرث تورطا يف
َ
التورط
مواجه ��ة لذته ��ا و�أحزانها ،ح� � ّد �أنّ ه ��ذا
يتح ��و ُل �إىل قل � ٍ�ق وج ��ودي في ��ه الكثري م ��ن الال
ج ��دوى وامللل والعبث �أحيان ��ا .فران�سوا �ساغان
الكاتب ��ة الفرن�سي ��ة الت ��ي عا�ش ��ت قل ��ق حريته ��ا،
وف�ضائ ��ح �أ�سئلتها وفو�ضاه ��ا ومللها� ،إذ وجدت
يف ه ��ذا القل ��ق حماولته ��ا ال�ساح ��رة لتربي ��ر
وعيه ��ا املُربك وامل�شو�ش ،ولع ��ل روايتها املبكرة
«�صب ��اح اخل�ي�ر� ..أيها احل ��زن» الت ��ي كتبتها عام
 1954ك�ش ��ف عن ه ��ذا الوعــــ ��ي املُغامر باحلرية
وع ��ن تعالقه باحل ��زن ،بو�صف احل ��زن نوعا من
االغ�ت�راب ،و�أنّ الفت ��اة (�سي�س ��ل) الت ��ي ت�شبه ��ا
متام ��ا ،مار�س ��ت عبثها وخبثها ومترده ��ا وك�أنها
متار� ��س طقو�سه ��ا الفا�ضح ��ة يف ه ��ذا الوع ��ي،
لتج ��د نف�سه ��ا �أم ��ام لعبة ال�ض ��د وعبثي ��ة املعنى
والوق ��وف �أم ��ام حزنه ��ا الألي ��ف وامل�شاغب معا،
وهي م�سكونة بهواج�س الفقد والغياب والبحث
ع ��ن وجهٍ �آخر للوجود .الفق ��د قد يكون �شعورها
اخلفي والباعث على هذا التمرد ،وعلى تو�صيف
(وعيه ��ا الوج ��ودي ال�صاخب) �إذ وج ��دت نف�سها
�أم ��ام حتوالت عا�صفة ،و�أمام عامل فقد الكثري من
اطمئنانه الرومان�سي ،فبدتْ احلرية وك�أنها لعبة
ماك ��رة للتج ��اوز �أي�ضا ،ولت�أكي ��د هاج�س فل�سفي
ب ��د�أ ينم ��و م�ضطرب ��ا يف داخلها ..فتل ��ك الرواية
حتول ��ت �إىل �صدم ��ة و�إىل مو�ض ��ة و�إىل موق ��ف
تتمثل ��ه الأن ��ا امل�ضطربة والباحثة ع ��ن تو�صيف
وج ��ودي ملعناها ،وحت ��ى الق ّراء الع ��رب وجدوا
يف رواي ��ة «�صباح اخلري �أيها احل ��زن» �أمنوذجا
فائق ��ا للتم ��رد وللوع ��ي االغرتاب ��ي للحرية ،اىل
ح� � ّد �أنّ روائي ��ا عربي ��ا مهم ��ا مث ��ل �إح�س ��ان عبد
القدو� ��س كتب روايته ال�شه�ي�رة «ال �أنام» متاهيا
م ��ع رواي ��ة �ساغ ��ان ،وم ��ع �أمنوذجه ��ا الأنث ��وي
املتم ��رد والباحث ع ��ن ذاته املغام ��رة واخلارجة
ع ��ن �سياق ��ات املجتم ��ع .فران�س ��وا �ساغ ��ان التي
رحل ��ت يف  2004 /9 /24تعيدن ��ا �إىل مو�ضوع
جن�سانية الرواية ،و�إىل �إ�شكالية املر�أة وحريتها
و�أ�سئل ��ة وعيه ��ا و�س ��ط �صعود �أ�صولي ��ات ت�ضع
هــــ ��ذه احلري ��ة والوعي به ��ا يف �سي ��اق (�أنطقة
املُح ّرم) كما ي�سميها الكاتــــب �سعد حممد رحيم،
فهي تعــــي متاما عالق ��ة وعيها بالواقع وبذاتها
وقدرته ��ا عل ��ى �أنْ تواجه الأ�سئل ��ة الفارقة ،تلك
التي مت� � ُّ�س اجل�سد والذات واحلري ��ة والرغبة،
وه ��ذا م ��ا �أعطــــ ��ى لروايته ��ا الأوىل خ�صو�صية
ا�ستثنائية ،لأنها رواية جـــــيل كامل من الباحثني
ع ��ن وعيه ��م ووجــــودهم كم ��ا �ســــ ّماه ��ا البع�ض،
ورمبا ه ��ي رواي ��ة ا�ست�شراف لتح ��والت عا�شها
املثقف ��ون الفرن�سيون ب�شكل خا� ��ص بعد احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،واال�صطخ ��اب ال ��ذي عا�ش ��وه
و�سط �صعود املوجة الوجودية والعبثية ،وبروز
�ص ��ورة الإن�سان املتمرد ال ��ذي ا�شتغل عليه كامو
يف كتاب ��ه الذي يحمل اال�س ��م ذاته� ،أو يف �شيوع
فكرة الال جدوى عرب �صورة البطل يف «الغريب»
وكذلك يف روايات وم�سرحيات وطروحات جان
ب ��ول �سارتر وه ��ي ت�ضع الكائ ��ن �أم ��ام «غثيانه»
و�أمام «وجوده وعدمه» و�أم ��ام جحيم الآخرين.
ّ
كل ه ��ذه املعطي ��ات ال�سو�سيوثقافي ��ة و�ضع ��ت
�ساغ ��ان �أم ��ام لعب ��ة ال�ض ��د ،لتك�ش ��ف ع ��ن وجود
�آخ ��ر ي�شبه وج ��ود بريجيت ب ��اردو يف ال�سينما،
فكالهم ��ا �أمنوذجان للرغب ��ة وللحــــرية والتمرد،
وللتعبـــــري عن وعي متج ��اوز لفعل تلك الرغــــبة
واحلري ��ة حينم ��ا يج ��دان يف اجل�س ��د جمالهم ��ا
التعبــــريي ،لكن �ساغان خرجت من هذه اللعــــبة
اال�ســـتهالكي ��ة �إىل ن ��وع م ��ن الوع ��ي ال�شق ��ي،

ف
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واالغ�ت�راب الداخل ��ي� ،إذ يتب ��دى احل ��زن وك�أنه
ل�صي ��ق هذا الوع ��ي ،مثلما ه ��و هاج�سها اخلفي،
و�شغفها ب� ��أنّ احلياة لي�ست لعبة �آمنة دائما ،و�أن
احلري ��ة �أحيانا ت�شبه احلرب ،حي ��ث اخل�سارات
والفق ��د ،وحي ��ث احل ��زن ال ��ذي رافقه ��ا ب�شغ ��ف
تعوي�ضي منذ البدء لتقول له «�صباح اخلري» فهي
تقول «�أت ��ردد يف �إطالق اال�سم اجلميل واخلطري
لـ(احل ��زن) ..ال�ضمري هو �إح�سا�س كامل ،و�أناين
�إىل ح ٍّد يعرتيني اخلجل منه ،بينما يبدو احلزن
بالن�سب ��ة يل جدي ��را بالتك ��رمي .مل �أك ��ن �أع ��رف
احل ��زن .ولكن فقط ال�ضم�ي�ر والندم ويف �أحيان
نادرة احلب .واليوم ،هناك �شيء ما ينثني فوقي
مث ��ل غطاء من احلري ��ر الناعم واملث�ي�ر للغ�ضب،
ويف�صلني عن الآخري ��ن» .يف هذه الرواية رعب
خفي ،رمب ��ا هو رعب البورجوازية التي خرجت
م ��ن احلرب بخ�س ��ارات ثوري ��ة فادح ��ة� ،أو رمبا
ه ��ي ذاته ��ا باملقاب ��ل م�شاع ��ر قادتها �آل ��ة امللل� ،أو
�إىل الر�ض ��وخ �إىل نوع م ��ن امل�شاعر القهرية ،تلك
الت ��ي ا�ستغرقه ��ا ب�أحا�سي�س م�ضطرب ��ةُ ،م�شبعة
بالفقد� ،أو الرغبة باال�ستحواذ والتلذذ والتعايل.
�ص ��ورة الفتاة النزق ��ة «�سي�سيل» ظل ��ت تالحقها،

وت�ضعه ��ا �أمام الزم ��ن ،و�أم ��ام الآخرين
الذي ��ن يغفل ��ون عن �سه � ٍ�و �أنها تك�ب�ر وت�شيخ� ،إذ
ظل ��ت م�سكون ��ة مبحاولة التمرد عل ��ى تلك الفتاة
إفراط
التي تطاردها ،فرغ ��م �أنها كتبت كثريا ،وب� ٍ
ي ��وازي حياتها ال�صاخبة� ،إال �أنها ظلت �أمام لعبة
قا�سي ��ة ،ت�ضطرها �أحيانا لال�ستع ��ادة ،فرواياتها
وكتاباته ��ا «ابت�سامة ما ،يف ي ��وم ..يف �سنة ،هل
حتب براهامز ،حار� ��س القلب ،قليل من ال�شم�س
يف املاء البارد� ،ضربات زرقاء يف القلب� ،صورة
جانبي ��ة جمهول ��ة ،الكل ��ب النائم ،امل ��ر�أة املعب�أة،
م ��ع �أجم ��ل ذكريات ��ي ،ح ��رب م�ضج ��رة ،دم م ��ن
الأكواري ��ل ،الهاربون املزيفون ،مع كل حمبتي،
الهم العابر ،امل ��ر�آة امل�شروخة ،وغريها» تك�شف
ع ��ن تلك الرغب ��ة الدفين ��ة يف البحث ع ��ن الوجه
الذي ال ي�شبه وجه «�سي�سيل».

الن�سيان الذي ي�شبه املحو

مل يعد الكث�ي�ر يتذكرون �ساغ ��ان ،وينظرون �إىل
كتابته ��ا بنظ ��رة فاق ��دة للمعن ��ى ،لي� ��س لأنّ هذه
الكتاب ��ات فق ��دت بريقها فق ��ط ،ب ��ل لأنّ ال�صورة
الت ��ي تركتها �ساغان مل تعد مثرية لأجيالٍ جديدة

هر ب ��ت
من االلت ��زام ،وم ��ن املارك�سية
والبورجوازي ��ة والث ��ورة ،وفقدت الثق ��ة بفكرة
الإنق ��اذ الر�أ�سمالية ،فذهبت تل ��ك الأجيال تبحث
عن فل�سفات ليوتار وبورديو وفوكو لتعرف �أين
ه ��ي احلرية والإرادة وال ��ذات والهوية ،باملقابل
ف� ��إن �ساغ ��ان ذهبت لتق ��اوم ن�سيانه ��ا باملخدرات
والأوهام وال�سه ��ر واخلمر واملو�سيقى والكتابة
التي ت�شبه الهروب للخلف.

