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ترجمة سهيل نجم غاري لين
فاطمة المحسن 

الي����وم �ص����فحة احل����ب  اإىل  االنكلي����زي  االأدب  يط����ور  مل 
العا�ص����ف الذي اأودى بحياة ال�ص����اعرة االأمريكية �صيلفي 
ب����اث يف الع����ام 1963م بع����د اأن اكت�ص����فت خيانة زوجها 
ال�ص����اعر الربيط����اين تيد هي����وز. فا تزال الدرا�ص����ات عن 
�ص����ريتها و�ص����رية هيوز ترفد املكتبات باملزيد من االأ�صرار 
ال�صخ�ص����ية واالأدبية عن تل����ك الفرتة العا�ص����فة من حياة 
اأف�صل �ص����اعرين ظهرا بعد جيل احلرب الثانية يف تاريخ 
ال�ص����عر االنكل����و اأمريكي. اآخر كتاب �ص����در عن �ص����ريتهما 
الأيلني فاين�صتاين وهي �صديقة االثنني و�صديقة ثالثتهما 
اأ�ص����يا ويفل التي �ص����رقت تيد من �ص����يلفيا لتاقي امل�ص����ري 
ذات����ه، االنتحار على الطريقة التي انتحرت بها ال�ص����اعرة 
االأمريكية.تي����د هي����وز ال����ذي يع����د اآخ����ر ال�ص����عراء الكبار 
يف بريطاني����ا، و�ص����يلفيا ب����اث رائدة ال�ص����عر ال�ص����تيني، 
ووا�صعة اأ�صوله االأمريكية، كتبا اأف�صل ق�صائدهما حتت 
تاأثري جتربة تفوق يف غرابتها عوامل ال�ص����عر ال�ص����حرية.

انتحرت �صيلفيا باث بعد اأن اأدخلت راأ�صها يف فرن الغاز 
خملف����ة وراءها طفلني و�ص����معة اأدبية طيب����ة يف بريطانيا 
واأمريكا، وجمموعة اأعمال نرثية و�صعرية بينها اأوراقها 
اخلا�ص����ة التي اعرتف هي����وز اأنه اأحرق ج����زءًا منها ومن 
ف�ص����ول رواي����ة مل تكمله����ا. غ����ري اأن ما ن�ص����ره هي����وز من 
�ص����عرها و�ص����عها يف موقع الريادة يف موجة ال�ص����تينات 
رغ����م اأنها مل تكن تتجاوز الثاثني من عمرها عندما انتهى 
بها امل�ص����ري هذه النهاية املحزنة. واحلق اأن �صيلفيا باث 
بداأت ن�ص����اطها االأدبي املرموق قبل ه����ذا التاريخ، منذ اأن 
قدم����ت اإىل بريطاني����ا طالبة يف كام����ربدج، اجلامعة التي 
تخرج منها اأهم ال�ص����عراء االنكليز، فن�صرت ق�صائدها يف 
ال�ص����حف واملجات االأدبية وقدمت من القناة الرابعة يف 
الرادي����و الربيطاين برناجمًا اأدبيًا، اإ�ص����افة اإىل جمموعة 
من امل�ص����رحيات االإذاعية والقراءات ال�صعرية التي كانت 
توا�ص����ل عربه����ا تق����دمي ق�ص����ائدها اجلديدة. لعل ن�ص����اط 
�ص����يلفيا باث اال�صتثنائي وموهبتها التي برزت يف وقت 
مبكر، كانتا على ت�ص����اوق مع اندفاعتها يف احلياة وقلقها 
املب����دع، هذا القلق ال����ذي كان يدفعها با�ص����تمرار اإىل ربط 
ال�صعر بحياتها اخلا�ص����ة، فما من ق�صيدة كتبتها من دون 
اأن تك����ون على �ص����لة بتجرب����ة عا�ص����تها. كان رهانها على 
ال�ص����عر يق����وم عل����ى مب����داأ الربط ب����ني االح�ص����ا�س املكثف 
باالأ�ص����ياء وطريقة متثلها حتى ول����و كان هذا التمثل على 
نحو جتري����دي اأو ميتافيزيق����ي. ويف الندوات والربامج 
االأدبي����ة الت����ي قدمته����ا كان����ت تتوج����ه بالنقد اإىل ال�ص����عر 
الربيطاين الذي راأت فيه ك�ص����ادًا وعطالة ب�ص����بب ابتعاده 
عن التجربة اليومية. ومن ح�صيلة �صغلها ميكن الت�صور 
اأنه����ا كتب����ت اأف�ص����ل نتاجاته����ا من وح����ي حبه����ا املتطرف 
لهيوز، مثلم����ا كتبت عن اأثاث بيتها وطفليها واأبيها واأمها 
والنا�����س الذين متقتهم اأو حتبهم من دون كذب ومواربة. 
العربة يف جديد هذا ال�ص����عر اأن����ه اتخذ اجتاهًا فيه الكثري 
من ال�ص����راحة واملكا�ص����فة واجلراأة لي�ص����مى الحقًا �ص����عر 
االع����رتاف. ق�ص����يدة االع����رتاف غ����دت بع����د �ص����لفيا باث 
اأه����م التي����ارات يف الن�����س االنكل����و اأمريك����ي وعلى وجه 
اخل�ص����و�س يف �ص����عر الن�ص����اء.حتدث تيد هيوز يف غري 
منا�ص����بة عن ممي����زات ن�س باث وريادت����ه، واعترب البعد 
ت  االع����رتايف فيه وراء تل����ك االندفاعة والزخ����م التي غريرّ
بتها من ملم�س الواقع. االأهم  وظائف اللغة االجنليزية وقررّ
من كل هذا ان �ص����يلفيا باث القادمة م����ن اأمريكا قد رفدت 
�صعر هيوز نف�ص����ه بتلك القدرة على املزاوجة بني ق�صيدة 
االأف����كار وق�ص����يدة احلي����اة. فتيد هيوز مثقف مو�ص����وعي 
در�����س االنرثيولوجي����ا يف كام����ربدج وتوغ����ل بعي����دًا عن 
درا�ص����ة االأدي����ان القدمي����ة وكان مهتمًا بح�ص����ارة ال�ص����رق 
واالجتاه����ات الت�ص����وفية يف االإ�ص����ام، انعك�ص����ت ثقافته 
االأدبي����ة والفل�ص����فية عل����ى �ص����عره وتو�ص����حت معاملها يف 
جتارب����ه مع اللغة الت����ي اأراد تخطي الراكد فيها عرب رحلة 
البحث عن منابعها يف الرتاث والفلكلور. ولكن مو�ص����ور 
ق�ص����يدته كان �صديد احل�صا�صية يف التقاط التجارب التي 
مر بها ويف املقدمة منها جتربته مع �ص����يلفيا باث.�صمت 
تيد هي����وز ثاث �ص����نوات بعد وفاة باث، كانت �ص����نوات 
الذهول واالإح�ص����ا�س باملحا�صرة، لين�صر بعدها جمموعة 

اأعم����ال كانت على ان�ص����غالها باأمر البح����ث عن خمرج فني 
لل�ص����عر االنكليزي، ت�ص����تمد قوله����ا من جتربته العا�ص����فة 
مع �ص����يلفيا ب����اث، فظهر كتاب����ه )حياة الغ����راب واأغانيه( 
الذي طبقت �ص����هرته االآفاق و�ص����من له مكانة مرموقة يف 
االأدب العامل����ي وهو كتاب يبدو اأقرب اإىل تق�ص����ي االأوجه 
املت�ص����اربة لفكرة اإبلي�����س واخلطيئة. وبقي حمافظًا على 
خ����ط تط����وره ال����ذي توج قبل اأ�ص����هر م����ن وفات����ه 1998م 
ب�ص����دور جمموعت����ه التي اأع����ادت اإىل ال�ص����عر الربيطاين 
زهوه )ر�ص����ائل عيد املياد( املوجه اإىل �صيلفيا باث دون 
غريها من الن�صاء اللواتي مررن بحياته. لعل هذا الكتاب 
يعي����د االعتب����ار اإىل ق�ص����ة حبه����ا املج����روح ويجي����ب على 
حمات الت�صهري والكراهية التي جوبه بها ال�صاعر طوال 
حيات����ه من قب����ل كاتبات االأدب الن�ص����وي اللوات����ي اتهمنه 
بالت�صبب يف تعا�صة الن�صاء. فقد �صدرت منذ وفاة �صيلفيا 
ب����اث اإىل اليوم العديد من الكتب الت����ي اعتربتها واحدة 
ة ع����ن خ�صو�ص����ية الكتابة  م����ن اأف�ص����ل االأ�ص����وات املع����ربرِّ
الن�ص����وية وقدرتها على جت�صيد العذاب والتمرد يف اللغة 
ال�صعرية املعا�صرة. ومع ما حفلت به بع�س تلك الكتابات 
م����ن تع�ص����ب وحما�����س، اإال اأن النق����د االأدب����ي ال����ذي كتبه 
الرج����ال مل يقلل لن �ص����اعرية باث ان مل يعم����د اإىل تاأكيد 
مكانتها مبتكرة ورائدة من رواد االأدب االأمريكي اجلديد. 
ومل تك����ن جتربة حي����اة باث الغريبة اإال جزءًا من �ص����رية 
�صعرها بكل اجلنون والعنفوان الذي يحفل به.كان هيوز 
يعرف اأكرث من غريه اأ�صرار �صلفيا باث التي ترجمها يف 
ديوانه االأخري وقد اعتربه النقاد من بني االأعمال النادرة 
الت����ي مل ي�ص����بق ل�ص����اعر انكلي����زي اأن واجه فيه����ا جتربته 
به����ذه ال�ص����راحة والق����وة واجل����راأة على الب����وح باأخ�س 
االأ�صياء واأكرثها حميمية. اأعاد كتابه هذا اإىل ال�صعر األقه 
ومكانت����ه التي تزعزعت يف ال�ص����نوات االأخ����رية، رغم اأن 
هيوز ما كان يح�ص����ب اإال من املعلمني النادرين يف ال�صعر 
االنكليزي الذين تركوا ب�ص����ماتهم على �صعراء مهمني من 
�ص����يموم�س هيني احلائز على نوب����ل اإىل اآر. �س. توما�س 
ال����ذي يعترب من �ص����عراء بريطاني����ا الكبار. م����ا اأراد قوله 
هيوز عن �ص����يلفيا باث بعد كل �ص����نوات ال�ص����مت، هو اأن 
املوت مل تكن له حاجة اإىل اختاف االأ�ص����باب كي ي�ص����وق 
�ص����لفيا باث اإىل عامله ال�صري. فقد كانت ت�صع هذا املوت 
على مقربة منها، فهي باندفاعتها ال�ص����عرية التي جتاوزت 
عمرها، يف حمبتها امللتب�ص����ة له والأبيه����ا، كانت تقف على 
حافة الهاوية وتنتظر الذهاب اإىل ممالك ال�صعر املجنونة 

ال مملكة احلياة.عا�ص����ت �ص����يلفيا باث حياتها االأوىل يف 
اأمريكا بني عائلة من اأ�ص����ول اأملانيا، وكان والدها مري�صًا 
ومكتئبًا، �صدمت مبوته وهي �صغرية وبقيت ذكرى غيابه 
ع����ن البيت توؤرقه����ا طويًا. وعندما دخل����ت يف اأزمتها مع 
زوجها ربطت بني �ص����ورة هيوز و�ص����ورته يف ق�صيدتها 
امل�صهورة )دادي( التي حولت هذا االأب اإىل نازي الأنه كان 
ياأتيه����ا يف االأحام على هيئة وح�س ياأخذها اإىل الهاوية. 

تقول يف واحدة من اأكرث مقاطعها وح�صية:

فا�صيا وتع�صق  اإال  امراأة  من  "ما 
اجلزمة يف الوجه، القلب

القا�صي، القا�صي، القا�صي لرجل قا�س مثلك”

كانت �صيلفيا باث تقتفي خط انخطافاتها امل�صحورة اإىل 
مدن ال�ص����عر الغريبة، تلك االأ�صقاع ال�ص����رية التي تلتب�س 
فيه����ا املحب����ة بالكراهية باخل����وف واالأقدام وال�ص����جاعة.

ه����ل مبقدور ق�ص����ة ح����ب اأن حتول ال�ص����عر عن م�ص����اره؟، 
وه����ل كان مبق����دور تي����د هي����وز و�ص����لفيا ب����اث اأن يكتب����ا 
اأعمالهما لو مل ميرا بتجارب هي اأقرب اإىل حكايا ال�ص����عر 
منها اإىل الواقع؟�ص����رية تيد هيوز اجلديدة التي �ص����رعت 
بكتابته����ا ايل����ني فن�ص����تاين بعد وفات����ه مبا�ص����رة يف العام 
1988م واأ�ص����درتها هذه ال�صنة، ت�صلط ال�صوء على حياة 
املراأة االأخ����رى التي اعتربت �ص����ريرة وخاطئة وم�ص����ببة 
يف اإجها�����س موهب����ة �ص����عرية كب����رية مثل موهب����ة باث، 
اإنه����ا تتحدث عن اأ�ص����يا ويفل التي �ص����حرت هيوز واأنهت 
م�ص����روع �ص����راكة احلياة واالأدب بينه وبني �ص����لفيا باث. 
ف�صلفيا باث كانت على �صغر �صنها منظمة مل�صروع ظهور 
تي����دي هي����وز اإىل العلن �ص����اعرًا موؤثرًا. فه����ي التي طبعت 
على اآلتها الكاتبة ديوانه االأول )الن�صر يف املطر( 1957م 
وو�ص����عت ا�ص����مه الذي اختارته )تيد( هي����وز بدل ادوارد 
جيم�س هيوز واأر�ص����لته اإىل اأ�ص����هر دار للن�صر يف انكلرتا 
واأم����ريكا ليتوىل ت. �س. اإليوت حتريره ويرى فيه بداية 

طيبة ل�صاعر �صاب.
ظلت احلياة ت�ص����ري على �ص����عوبة العي�س بني �ص����ابني يف 
مقتبل عمرهم����ا االأدبي، هو خريج جامعة كمربيدج وهي 
بع����د طالب����ة فيه����ا واأم لطفلني، ولكنه����ا روائية و�ص����اعرة 
حتم����ل م�ص����روعها اجلدي����د، اإىل اأن دخلت امل����راأة االأخرى 
لكونه����ا ام����راأة قي�����س له����ا اأن تق����ع يف دائرة ال�ص����حر بني 
جمنون����ني كانا يعدان احلياة ذريعة لل�ص����عر. اأ�ص����يا ويفل 

الفاتنة التي ي�ص����فها تيد هي����وز بال�ص����احرة الغاوية ابنة 
الذئبة اأو عا�ص����فة ال�صهوة ال�ص����وداء! اأنيقة �صمراء ب�صعر 
بني ميي����ل اإىل ال�ص����واد وبعينني خ�ص����راوين وح�ص����ور 
فات����ن يف كل املحاف����ل التي حت����ل فيها. �ص����بق اأن تزوجت 
ثاث مرات وهي بعد مل تتجاوز الع�صرين، وتعرفت على 
هي����وز من خال زوجها ال�ص����اعر الذي ا�ص����تاأجر بيتهم يف 

لندن. يقول هيوز يف و�صف تلك املراأة: 
الندية الكحيلة  االأهداب  "يف 

يف احلرير املتوهج كالنار
يف االأ�صاور الذهبية:

ملوثة قليًا بغمو�س �صهواين".

ظل �ص����بح �ص����يلفيا باث يطارد اآ�صيا ويفل ويحكم الطوق 
حوله����ا اجتماعي����ًا بع����د اأن �ص����كنت يف البي����ت ذات����ه الذي 
�ص����كنته غرميتها وظن����ت يف البداية اأنها متلك ال�ص����جاعة 
لطرد باث من حياة هيوز، بيد اأن الواقع اأثبت لها العك�س 
ليزيد غربتها عن ال�ص����اعر الذي راهنت عليه فانعزلت عن 
احلي����اة بع����د اأن بداأ هجرها هي االأخ����رى لتموت منتحرة 
بالغ����از ولك����ن ه����ذه امل����رة م����ع طفلتها م����ن هيوز نف�ص����ه.

كانت االأ�ص����هر التي اكت�ص����فت فيها ب����اث عاقة احلب بني 
االثنني ومغادرة البيت من اأكرث املراحل خ�ص����بًا يف حياة 
ال�ص����اعرة االأمريكية، رغم ت�ص����اعد موجات االكتئاب التي 
كانت تخ�ص����ع خالها اإىل عاج نف�صي مكثف مل ي�صاعدها 
قدر مافاقم مر�ص����ها، ولكنها من جهة اأخرى كتبت اأف�ص����ل 
اأعماله����ا ون�ص����رت روايته����ا )ق����ارورة اجلر�����س( يف حفل 
تك����رمي ح�ص����رته النخب����ة االأدبي����ة الربيطاني����ة. لكن تلك 
النجاح����ات مل تر�ص����ها مقاب����ل فقده����ا هيوز ال����ذي اأحبته 
بجن����ون. فه����ي مل تك����ن طاحمة اإىل ال�ص����هرة كي حت�ص����ل 
عربه����ا عل����ى التوازن النف�ص����ي بدلي����ل ان معظ����م اأعمالها 
ظه����رت بعد وفاتها وموا�ص����يع تلك االأعمال تن�ص����ب على 
عاقتها احل�صا�ص����ة مع احلياة. اإنها تكتب عن كل ما مي�س 
كيانها من االأ�ص����ياء احلميمية غري مبتعدة عن الواقع قيد 
�ص����عرة. ولكن قدرتها على التحكم باللغة �ص����اق ق�صيدتها 
اإىل ع����وامل اأك����رث رحابة م����ن الواق����ع ذاته. نفاذ �ص����ربها 
ومازوخيته����ا وتل����ك االأناق����ة املرتف����ة يف وح�ص����ية الكام 
ووقف����ات ال�ص����مت واملراوح����ة ب����ني ال�ص����راخ والكتمان، 
كونت عوامل �ص����يلفيا باث البكر:"اإالم اأظل جدارًا ي�ص����د 
الريح، اإالم اأخفف غائلة ال�صم�س يظل يدي"كانت حلظات 
�ص����امها مع احلي����اة قليلة، ومل يكن احل����ب يف حياتها اإال 
ذريع����ة للموت:"اأنا االآن راهبة، وما كنت مبثل هذا النقاء 
ق����ط/ رغبت عن الزهور، ولكن رغب����ت يف هذا وحده: اأن 

اأرقد ويداي مرفوعتان".

ي�صفها تيد هيوز يف واحدة من اأجمل ق�صائده:

تتلى كانت  طقو�س  "اأي 
يف ذلك القدا�س الليلي، ذلك املجمع ال�صري 

حيث كنت اأنت الكاهنة؟
هل كانت تلك الق�صائد

حطامًا مما اأنقذته؟ كانت يقظة نهارك
اأمنًا منهوبًا حاولت اأن تت�صبثي به غري عارفة ما اأرعبك

اأو من اأين يتبعك �صعرك
ب�صاقيه اللزجتني بالدم. يف كل ليلة

كن����ت اأنرّوم����ك، اأهده����دك باله����دوء، بال�ص����جاعة. بالفه����م، 
بال�صكينة

هل اأعانك ذلك؟ يف كل ليلة
كنت تهبطني ثانية اإىل �صرداب املعبد ال�صري

ذلك الكهف اخلا�س، االأويل
حتت القبة العمومية

كنت طوال الليلة
تطلني غري واعية

على ال�صدع حيث ت�صتن�صقني النبوءة
التي ال تنطق اإال مبا هو خمتوم".

عن �صحيفة الريا�ض

�صيلفيا باث واحدة من اأكرث �صعراء ع�صرنا 
اإث���ارة للجدل � ب���ل واأكرث من ذل���ك. لقد منت 
ح�ص���ور  ذات  ديني���ة،  �صخ�ص���ية  يف  ب���اث 
مث���ري. كان غيابها العني���ف � انتحارها وهي 

يف الثاث���ني � ق���د كفن املراأة 
واأعماله���ا بعب���اءة حد�ص���ية 
مليئة بالثقوب. لقد اأ�صبحت 
باث بالن�صبة للبع�س رمزًا 
للمراأة امل�صطهدة، واإن كان 
من جان���ب الق���وى الثقافية 
اأك���رث مم���ا كان م���ن العن���ف 
اجل�صدي الذي تلمح اإليه يف 
بع�س االأحي���ان. بينما راأى 
البع����س االآخر اأنها �ص���حية 
قوته���ا املنت�ص���رة، ال�ص���اعر 
االأحا�ص���ي�س  االأ�ص���يل يتبع 
حت���ى امل���وت الكام���ل املثري 
واأ�ص���بحت  والغام����س، 
للبع����س االآخري���ن ال���رباءة 
التي حك���م عليها باملوت عن 
طريق االإح�صا�س احلاد جدا 
بعاملنا املادي القا�ص���ي. لكن 

قائمة �صخ�ص���يات باث املقرتحة قد ت�ص���تمر 
ل�ص���فحات: ويبدو اأن لكل واحد ن�صخته من 
اأ�صطورة �صيلفيا باث. مثل هذه االأ�صطورة 
توؤثر يف كل �صيء حول ال�صاعرة، ب�صمن ذلك 
النقد الذي كتب ع���ن اأعمالها. يف عام 1970 
وج���دت م���ريي كن���زي اأن نق���د ب���اث ق���د مر 
بفرتتني ميثل موت ال�ص���اعرة يف 11 �صباط 
ع���ام1963 نقط���ة التح���ول في���ه. كان النق���د 
املبك���ر يتمثل بالعرو�س النقدية عن ديوانها 
ال�ص���خم"وروايتها"جرة  االأول"التمث���ال 
الناقو�س"وكان هذا النقد موجزًا ومتحفظًا 
التالي���ة  الف���رتة  اأم���ا  بالكام���ل.  وتقليدي���ًا 
فق���د انطلق���ت م���ع الكت���اب الذي ظه���رت فيه 
ماحظ���ات كن���زي وه���و كتاب"ف���ن �ص���يلفيا 
باث"وكان���ت هذه الفرتة قد كر�ص���ت الإعادة 

التقييم. 
كان انتحار باث ون�ص���ر ديوانها"اأريل"بعد 
�صنتني من ذلك قد اأظهر بو�صوح �صيئًا ي�صري 
متامًا لقدا�صة ال�صعرية، واأعاد تلوين االأعمال 
ال�صابقة ومنح امل�صروع باأكمله �صحوبًا كاحلًا 
من اخلل���ود. اإن النقاد الذين مل يطلعوا على 
الق�ص���ائد التالية، مل ي�صمعوا بالطبع كل ذلك 
اخلفي حتت جمموعة"التمثال ال�صخم"وقد 
وجدوا االآن اأن املعاين التي اأغفلت وا�صحة 
على نحو مربك. وقارئ مثل ريت�صارد هاوارد 
على الرغم من �صدة ذكاءه، قد وجد يف مقالة 
ل���ه تبقى واحدة م���ن اأهم املناق�ص���ات احلادة 
الذه���ن، اأن���ه يبداأ باع���رتاف عام ع���ن العماء 
املبك���ر:"اأن العر����س النق���دي االأول، موجز 
وغري���ب ومنفر ع���ن.. التمثال ال�ص���خم… 
ال�ص���لوك  ذات  الق�ص���ائد  لتل���ك  نق���دي  ويف 
احل�صن وال�صكلية التي كتبتها ال�صاعرة التي 
تخرجت من كلية �صمث والتي عملت حمررة 
�صيفة يف جملة"االآن�ص���ة"وزوجة تيد هيوز 
واأم الطفلني � اأعرتف باأنني اأ�ص���عت الكثري � 
ومل تكن يل القدرة على التنبوؤ مبا �ص���ياأتي. 
لقد ارتفعت باث"ونحن بحاجة اإىل اإ�ص���ارة 
ه���اوارد للتاأكي���د على ال�ص���مري ال���ذي يعود 
اإليها يف عبارة )ديوانها(، واإيراده تفا�صيل 
حياته���ا، من اأجل تعيني فح���وى تلك املرحلة 

الثانية من نقد باث. 
ال�ص���نوات اخلم�س وال�صت التي تلت �صهدت 

ظه���ور املزيد من االهتمام و�ص���دور عدد من 
الدرا�ص���ات يف كت���ب. لكن التقيي���م املتوازن 
الذي حتتاجه باث مل يكن قد ظهر بعد. كتاب 
اإدوارد بوت�ص���ر املب�ص���ط جدًا"�صرية نقدية-

واجلنون"ه���و  االأ�ص���لوب  ب���اث-  �ص���يلفيا 
يف اأف�ص���ل حاالت���ه نق���د متعج���ل ولي�س ثمة 
في���ه اأي���ة بقعة مت����س ال�ص���اعرة. اأما درا�ص���ة 
ديفي���د هول���ربوك املوج���زة الت���ي اعتم���دت 
ال�ص���عر  ب���اث:  النف�صي"�ص���يلفيا  التحلي���ل 
والوجود"فه���ي تخفي روؤاها العر�ص���ية يف 
خ�صم غابة من االأ�صجار الفرويدية؛ ثمة غث 
اأكرث من ال�صمني حتى اأننا ن�صل الطريق اإىل 
ال�ص���مني بالكامل تقريبًا. كما اأن اأكرث درا�صة 
اأكادميية ظهرت جلوديث كرول"ف�ص���ول يف 
امليثولوجيا: �ص���عر �صيلفيا باث"قد اأفا�صت 
يف بحثه���ا املفي���د وزجت كل �ص���عر �ص���يلفيا 
باث �ص���من اأطروحتها التي ميكن اأن تغطي 

جزءًا منه فح�صب.

يقي���م الناق���د كالف���ن بيدين���ت الدلي���ل عل���ى 
رومان�ص���ية باث. ويرى بيدين���ت اأن تفكري 
ح�صا�ص���يتها- واأن  اأهمي���ة  ذي  غ���ري  ب���اث 

امل�صتهلكة باإرهاق وتناق�صها، البالغ التاأثر- 
ت�صاعدنا اأ�صا�صًا على التعرف على ا�صرتاكنا 
يف اجلرمي���ة. اإن���ه يح���دد اأهمي���ة ب���اث يف 
الكثافة-"لق���د اأم�ص���ت ملكتن���ا الثانية )امللكة 

الفقرية واملجنونة( للذاتية.
اأم���ا ج.د.مكاتك���ي فاإن ب���اث تعني ل���ه اأنها 
�صاعرة ع�ص���ر، فهي"التي تتميز اأحا�صي�صها 
بالتفرد- والتي ت�صتمر اأعمالها يف حث قراء 
املرحلة التالية على اإعادة الك�صف – يف نغمة 
ح�ص���ارتها املعا�ص���رة وقيمها وق�ص���اياها". 
ومث���ل بيدين���ت ي���رى مكاتك���ي اأن ال اأهمية 
ملو�ص���وعات ب���اث، اإذ بالن�ص���بة ل���ه تكم���ن 
اأهمية ب���اث يف"عاق���ة تتطور �ص���ريعًا مع 
االأ�صلوب"وهو ي�صري يف اأثر ذلك التطور من 
التقليدية يف ق�ص���ائد "التمثال ال�صخم" اإىل 

الرباءة اجلديدة املتوترة يف ق�صائد "اأريل" 
وا�صت�صامها"و"اإح�صا�ص���ها  ب"في�ص���ها 
بت�ص���ريح اجلث���ة". اإنه ي�ص���تخل�س اأن باث 
جمددة مهمة مثل لويل وروثكه يف"جتاربها 
مع ال�صوت والعاقات بني النغمة وال�صورة 

وتوجيه اخلطاب".
ب���اث  اأعم���ال  اأن  �ص���ابريو  ديفي���د  وي���رى 
ميلودرامي���ة ومبالغة،"اإنها ا�ص���تعرا�س يف 
الط���ريان". اإن���ه ين���دب حتميته���ا املفرط���ة- 
ذي  ع�ص���ر  يف  للمرجعي���ة  الثاب���ت  النظ���ام 
يفق���د  فا�صدة"ع�ص���ر  �ص���ائعة  واقعي���ات 
يف  باحلد�ص���ية  اللذي���ذ  متامًا"االإح�ص���ا�س 

ال�صعر".
والنغم���ة  االأ�ص���لوب  بتكني���ك  يتعل���ق  فيم���ا 
والبن���اء ي���رى الناق���د ريت�ص���ارد بل�ص���نك اأن 
يتج�ص���د  لديه���ا  واخلف���ي  العظي���م  الرع���ب 
دائم���ًا يف الغثي���ان الذي يف احلرك���ة ذاتها. 
يج���د ل�ص���نغ اأن �ص���رعة ال�ص���وء وال�ص���م هي 

جمموعة"اأريل"ع���ن  متي���ز  الت���ي  املي���زات 
وي�صتك�ص���ف  ال�ص���خم".  جمموعة"التمث���ال 
بل�ص���نغ بع�س االأ�ص���اليب التي ط���ورت فيها 
ب���اث ه���ذه املميزات: م���ن خ���ال الغمو�س 
لل�ص���ور،  االأمث���ل  واال�ص���تخدام  املدرو����س 
وم���ن خ���ال �ص���بابية حم�ص���وبة يف النغمة 
وم���ن خ���ال من���وذج تركيب���ي يف الطاع���ة 

واخل�صوع.
الناق���د ج.د. اأوه���ارا ي���رى اأن ق�ص���ائد باث 
تاأملي���ة واأن م�ص���امينها لي�ص���ت مو�ص���وعية 
وال خارجي���ة ب���ل ه���ي باالأح���رى ذات وع���ي 
ذاتي ح���اد باملتحدث ال�ص���عري فيه���ا. وهذه 
هي القاعدة التي ت�ص���تند اإليها �صخرية باث 
امل�صطربة والااأبالية، ال�صخرية الوجودية 
املنف�ص���لة واملتعار�ص���ة التي تعمل يف غياب 
املاأ�صاة وال�ص���عور باأهمية الب�صر، من املمكن 
اأن ت�ص���تخدم"التفاوت ب���ني االأمل واالدع���اء، 
]اأو[ حماولة بائ�ص���ة لفهم اخلطاأ الذي حدث 

يف الزواج."
يع���د ال�ص���عراء توما����س روثكه و�ص���تيفن�س 
وييت����س اآباءه���ا يف ال�ص���عر. وي���رى باريت 
غوتنربغ اأن �ص���يلفيا ب���اث تاأثرت كثريًا يف 
بن���اء ال�ص���ورة عند ييت�س. ف�ص���ًا ع���ن اأنها 
تعر����س �صل�ص���لة م���ن ال���ردود عل���ى خمتلف 
نقاط االختاف."ويك�صف لنا عن ديالكتيكية 
ال�صاعرة التي على الرغم من اأن روؤيتها بدت 
متاأثرة بنموذج ييت�س فقد كانت اأ�ص���د قتامة 

من ا�صتاذها.
بريل���وف  مارج���وري  الناق���دة  واهتم���ت 
بالن���اجت ال�ص���عري الذي متخ����س عن عاقة 
ب���اث باإمها. اإنه���ا ترى اأن الق�ص���ائد املبكرة 
ت�صري اإىل"�ص���يفي"الفتاة االأمريكية اللطيفة 
املطيعة يف تقليدها"النا�صج"والبارع حتى 
يف ر�صائلها املن�صرحة والوا�صحة. ولكن يف 
الوقت الذي اأدركت فيه باث ورف�ص���ت اأمها 
الت���ي يف داخلها حتول التع���رف اإىل هوية، 
الأوريا  اأ�صحى"القتل"اال�ص���تعاري  ولذل���ك 
ب���اث يف ق�ص���يدة مي���دوزا الباع���ث املحت���م 

النتحار ال�صاعرة.
وكان االنتحار اأي�صًا هو املو�صوع لدرا�صتي 
موري �صوارتز وكري�صتوفر بوال�س، اللذين 
قادهم���ا التحليل النف�ص���ي اإىل تف�ص���ري موت 
ال�ص���اعرة باأن���ه اق���رتاب حلقائ���ق م�ص���تمدة 
من امل�ص���مون الكام���ن يف الق�ص���ائد:"كانت 
�صتندمج مع االأب، مع االأم. كانت �صتقتلهما. 
كان���ت �ص���تظهر رغباته���ا يف القت���ل. كان���ت 
�صتتاآلف �ص���حريًا مع ثقل االأمومة احلقيقي. 
كانت �صتنهي اآالمها اجل�صدية.كانت �صتوقف 

التمثيل".
الناقدة كارول فريير تقدم قراءتها الن�ص���وية 
في���ه  ت���رى  ال���ذي  ب���اث  �ص���يلفيا  �ص���عر  يف 
ديالكتيكا دائبًا يج�ص���د االحتماالت املتبادلة 
ل"التدمري-الذات���ي اأو التحفز نحو التغيري 
التغري���ب  نتائ���ج  ه���ي  االجتماعي"الت���ي 
املنقلب���ة دون ج���دوى اإىل الداخ���ل اأو تنقلب 
اإىل اخلارج لت�ص���اعد يف دعم اأ�صبابها �صمن 
املجتمع. تناق����س فريير اأن ه���ذا الديالكتيك 
ي�ص���ري اإىل عاق���ة ب���اث املعق���دة باملجتم���ع 

االأبوي. 

عن كتاب)�صيلفيا بالث-نظرات جديدة عن 
ال�صعر( حترير غاري لني، مطبعة جامعة جون 
هوبكنز، بالتيمور ولندن، 1979.

تيد هيوز وسلفيا بالثسيلفيا بالث .. الشاعرة المثيرة للجدل
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ترجمة: سماح جعفر 

بهاء عبدالمجيد 

كان تيد هيوز �ص����احب كاريزما خا�صة، فهو 
�ص����اعر و�ص����يم يت�ص����م باحليوي����ة والذك����ورة 
االأنغلو�صك�صونية وي�ص����به اأبطال الفايكينغ. 
ول����د هي����وز ع����ام 1930 وقاب����ل �ص����يلفيا عام 
عل����م  1956 ودر�����س يف جامع����ة كمربي����دج 
����ر عل����ى وعيه  االآث����ار واحلفري����ات، وه����ذا اأثَّ
بالبيئ����ة الطبيعي����ة وا�ص����تخدام احليوان����ات 
والطي����ور كنم����اذج يف �ص����عره ال����ذي ات�ص����م 
بالغمو�����س والتنبوؤي����ة، كما فعل خ�صو�ص����ًا 
حت����ت تهديد احلرب النووية، وبخا�ص����ة يف 
ديوان����ه الغ����راب ولب����ريكل. واأ�ص����بح اأم����ريًا 
لل�ص����عراء يف اململكة املتحدة و�ص����ديقًا مقربًا 
لل�ص����اعر �صيم�س هيني. رف�س هيوز احلديث 
ع����ن انتح����ار زوجت����ه وظ����روف عاقت����ه بها، 
ولكن����ه عندم����ا مر�����س فاج����اأ الع����امل بديوان 
نرثي، وه����و »خطابات عيد املياد”يو�ص����ح 
فيه تل����ك العاق����ة، وكانت النغمة امل�ص����يطرة 
عل����ى ذلك الديوان هي الن����دم والتاأثر مبوتها 
والف����راغ الذي يعاين منه بفقده لها على رغم 
ارتباطه باأكرث من �ص����يدة. كت����ب عن زوجته، 
�صعيفة البنية، جميلة املامح بعيون متلوؤها 
الده�ص����ة وُيت����م االأب ال����ذي تركه����ا �ص����غرية 
بعد مر�����س اأفقدها اإياه. فغي����اب االأب جعلها 
م�ص����طربة وتائه����ة تكت����ب اأ�ص����عارًا اعرتافية 
�����س فيها عن هواج�ص����ها، بينما تيد هيوز  تنفرِّ
ت����زداد �ص����هرته وي�ص����افر يف اأوروب����ا ليق����راأ 
�ص����عره. اأجنب����ت منه طفلني و�ص����عرت بعدها 
بتعا�صة واكتئاب �صديدين نظرًا اىل ال�صراع 
نب�ص����ها  وراء  االنط����اق  يف  الرغب����ة  ب����ني 
ال�صعري وبني م�صوؤوليتها كاأم وزوجة. هكذا 
زاد ا�صطرابها وانف�صالها عن الواقع فدخلت 
م�صحة نف�صية لتلقي العاج و�ُصخ�س مر�صها 
النف�ص����ي بثنائية القطب املزاجي، فهي تفرح 
وتن�ص����ط اأحيان����ًا ويف اأحيان اأخ����رى تكتئب 

وحتزن حزنًا �ص����ديدًا. مل 
يتحمل تي����د هيوز هذا 
فرتكها،  رمب����ا،  التوتر 
�ص����يلفيا  وحاول����ت 
االنتحار اأكرث من مرة، 
واأف�ص����حت عن ذلك يف 
ق�ص����يدة »اأب����ي«، حيث 
تع����رتف بالقهر واملذلة 
االأب  فق����دان  ب�ص����بب 

وقهر الزوج احلبيب.
 

رسالة
كانت من عادة �ص����يلفيا 
ر�ص����الة  ت����رتك  اأن 
للخادم����ة تطل����ب منه����ا 
االت�ص����ال بطبيبه����ا يف 
ح����ال انتحاره����ا، ويف 

كل م����رة كان يت����م اإنقاذه����ا اإال امل����رة االأخرية 

والتي كان����ت تعاين قبلها من تدهور نف�ص����ي 
�صديد، بخا�ص����ة بعد اأن هجرها هيوز وذهب 
اإىل ام����راأة اأخ����رى. وق����د حاول����ت اأن ت�ص����األ 
�صديقها ال�صاعر األفارز املعونة، ولكنه رف�س 
مقابلتها رمبا الن�صغاله، وظل نادمًا على ذلك. 

وبعد موته����ا ظلت لعنة �ص����يلفيا باث تطارد 
تي����د هي����وز يف املحاف����ل االأدبي����ة الت����ي ظلت 
تتهم����ه بقتلها حت����ى بعد �ص����نوات طويلة من 

موتها.
الكثري من املعاجلني ل�ص����يلفيا يرون اأن هيوز 

مل يدفعها اإىل االنتحار ولكن ميولها النف�صية 
املعتل����ة �ص����اهمت يف ذلك، وُيعتقد اأن فر�ص����ه 
ذائقت����ه االأدبية عليها جعلها ت�ص����عر بالتوتر. 
بنف�ص����ها  ثقته����ا  ع����دم  اإىل  باالإ�ص����افة  ه����ذا 

و�صعورها باحلرمان والنق�صان.

كان����ت �ص����يلفيا يف اأيامه����ا االأخ����رية م�ص����ابة 
بهو�س الكتابة، اإذ كانت تكتب اأكرث من خم�س 
ق�صائد يف اليوم تعك�س �صعفها وا�صطرابها 
وغريتها من اآ�ص����يا ويلفيل، الع�ص����يقة االأوىل 
لهيوز والتي تعرف اإليها يف اإيرلندا ب�صحبة 
زوجه����ا. تعاون����ت اآ�ص����يا مع هيوز يف ر�ص����م 
كتابه ال�ص����عري »الغ����راب«، واهتمت بطفليه 
بع����د انتحار �ص����يلفيا. انتحرت اآ�ص����يا اأي�ص����ًا 
بعد �ص����ت �ص����نوات من موت �صيلفيا، وهذا ما 
اأثار غ�صب وحرية القراء حول طبيعة هيوز 

ومعاملته للمراأة املبدعة.
�صيلفيا مار�ص����ت كل اأنواع الكتابة و�صاهمت 
وال�ص����عر  االع����رتاف  �ص����عر  تاأ�ص����ي�س  يف 
ال�صوريايل وقد كتبت بوفاتها مرحلة جديدة 
م����ن مراحل الدف����اع عن حقوق امل����راأة عمومًا 
واملراأة املبدعة بخا�ص����ة، واأكمل����ت ما حققته 
فرجيني����ا وول����ف خ�صو�ص����ًا جله����ة اأفكارها 
التي ذكرته����ا يف »غرفة تخ�����س املرء وحده« 
والت����ي اأك����دت فيها على اال�ص����تقال النف�ص����ي 
واملادي للمراأة املبدعة بحيث تكون لها غرفة 
تكتب فيها ودخل ت�صتعني به يف االإنفاق على 

نف�صها واإبداعها.
كتبت �ص����يلفيا دواوين �ص����عر مثل »كلو�صل«، 
و »ال�ص����تاء يف اخل����ارج«، و »عب����ور املي����اه«، 
والت����ي ت�ص����كل مرحل����ة كب����رية م����ن وعيه����ا، 
بخا�ص����ة ديوانه����ا »اأيري����ال«، وال����ذي ميث����ل 
مرحلة ن�صج اإبداعها وذروة توترها النف�صي 
عل����ى ال�ص����واء. وم����ن اأ�ص����هر الق�ص����ائد الت����ي 
كتبتها ق�صيدة »اأبي«، والتي تتحدث فيها عن 
اأن زوجها وا�ص����ل م�س دمها �ص����بع �صنوات، 
واأن والده����ا ي�ص����به هتلر الن����ازي الذي عذب 
وقت����ل املايني. ويف هذه الق�ص����يدة ت�ص����رخ 
�ص����يلفيا معلنة املعاناة والقه����ر اللذين تعاين 
منهم����ا ورغبته����ا يف اخلا�س. ويف ق�ص����ائد 
اأخ����رى اعرتف����ت برغبته����ا يف االنتح����ار مثل 
ق�ص����يدة »ال�ص����يدة الع����ذراء«، الت����ي تو�ص����ح 
م����دى اال�ص����طهاد ال����ذي واجهته م����ن زوجها 
وفاق����م مر�ص����ها النف�ص����ي. اأما العم����ل الكامل 
ال����ذي ي�ص����نف على اأن����ه ميثل حياة �ص����يلفيا، 
فه����و روايته����ا »الناقو�����س الزجاج����ي« الت����ي 
ن�ص����رت عام 1963 بعد وفاتها، وهي �ص����رية 
ذاتي����ة، تتن����اول عاقته����ا بوالدته����ا وعمله����ا 
�صيفة �ص����رف ملجلة ن�صائية، واأي�صًا �صراعها 
م����ع املر�����س النف�ص����ي وتلق����ي الع����اج. وق����د 
ترجم����ت هذه الرواية اإىل العربية و�ص����درت 
�ص����من �صل�ص����لة »اجلوائز«- الهيئة امل�ص����رية 
العام����ة للكت����اب، مبقدم����ة م�صتفي�ص����ة لكاتب 
املق����ال. م����وت �ص����يلفيا ال يتحمل م�ص����وؤوليته 
زوجها تيد هيوز فح�صب، فاالأمر يتعلق كذلك 
مبوؤ�ص�ص����ات ترى يف امل����راأة خملوقًا ناق�ص����ًا 

وترى يف اإبداعها جنونًا غري مربر.

عن موقع احلوار املتمدن

ن�ص����ر "الناقو�س الزجاجي" الأول مرة بلندن 
يف يناي����ر 1963 عن دار ن�ص����ر وليام هينمان 
املح����دودة، حت����ت االإ�ص����م امل�ص����تعار فكتوريا 
لوكا�س. قامت �صيلفيا باث بتبني هذا االإ�صم 
لن�صر روايتها االأوىل الأنها حني �صائلت قيمته 
االأدبي����ة اقتنع����ت باأنه”لي�����س عم����ًا ج����ادًا"؛ 
كان����ت اأي�ص����ًا قلقة بخ�ص����و�س االأمل الذي من 
املمكن اأن ي�ص����يب اأ�صخا�ص����ًا كثريين قريبني 
منها، مت ا�صتخدام �صخ�صياتهم عرب تدمريها 

وه�صمها بخفة داخل الكتاب.

الثيم����ات االأ�صا�ص����ية حلي����اة �ص����يلفيا املبكرة 
كان����ت القواع����د الت����ي �ص����يدت عليه����ا رواي����ة 
الناقو�����س الزجاج����ي. ولدت يف ع����ام 1932 
يف ما�صا�ص����وت�س وق�ص����ت طفولته����ا االأوىل 
يف وين����رثوب، مدينة �ص����احلية تق����ع بالقرب 
من بو�ص����طن. اأمها ذات والدين من�ص����اويني؛ 
كان اأبوه����ا اأ�ص����تاذًا لعلم االأحي����اء يف جامعة 
بو�صطن )وخبري معروف دوليًا يف النحل(، 
هاج����ر للوالي����ات املتحدة، من بولن����دا، وهو 
ياف����ع؛ كان له����ا اأخ واح����د ي�ص����غرها بعام����ني 
ون�ص����ف. التغيري اجلذري يف حياة �ص����يلفيا 
ح����دث عندما كان����ت بعمر الثامن����ة؛ بنوفمرب 
1940 ت����ويف والده����ا بعد �ص����راع طويل مع 
املر�����س، وقام����ت اأمها وجديها بنقل االأ�ص����رة 
اإىل بلدة ويل�صلي، وهي بلدة حمافظة للطبقة 
الو�صطى العليا يف �صواحي بو�صطن. بينما 
كان����ت اجل����دة تت����وىل العناية باملن����زل كانت 
ال�ص����يدة ب����اث تق����وم بتدري�����س الط����اب يف 
دورات التدريب على ال�صكرتارية الطبية يف 
جامع����ة بو�ص����طن، بنظام عمل يوم����ي، بينما 
عمل اجل����د كب����ريًا للخدم يف ن����ادي بروكلني 

الريفي، حيث يحيا خال االأ�ص����بوع. در�ص����ت 
املدار�����س احلكومي����ة  �ص����يلفيا واأخوه����ا يف 
املحلية.”در�ص����ُت يف املدار�س العامة”كتبت 
�ص����يلفيا الحقًا،”عامة عن حق، در�س فيها كل 
النا�س". يف �ص����ن مبكرة بداأت بكتابة ال�صعر 
والر�ص����م باحلرب واالأقام وح�ص����د اجلوائز 
مع كل كتاب����ة جديدة تخرجه����ا للنور. عندما 
بلغت �ص����ن ال�ص����ابعة ع�صر، اأ�ص����بح اإهتمامها 

بالكتابة منظمًا وموؤ�ص�صًا.
الن�ص����ر، على اأية حال، مل ياأت بهذه ال�صهولة؛ 
ن�ص����ًا  وخم�ص����ون  اأربع����ة  باإر�ص����ال  قام����ت 
ملجلة �ص����فنتني قبل ن�ص����ر ق�ص����تها الق�ص����رية 
االأوىل،”ال�صيف لن ياأتي مرة ثانية"، ن�صرت 
ق�ص����يدة”مرارة   1950 اأغ�ص����ط�س  ع����دد  يف 
الفراول����ة"، والتي كانت تعليق����ًا تهكميًا على 
احلرب، كانت قد ُقبلت وُن�صرت بنف�س ال�صهر 
يف جمل����ة العلم امل�ص����يحي. يف كتاب التخرج 
ملدر�ص����تها الثانوي����ة، الويلي�ص����اين، توج����د 
�ص����ورة للفت����اة الت����ي و�ص����فت نف�ص����ها الحقًا 

ك�"براغماتية ب�صن املراهقة امل�صعورة":
اإبت�ص����امة دافئ����ة... عامل����ة دوؤوب����ة... تلعثم 
م����ع  ذكي����ة  اخلا�ص����ة...  والرق�ص����ة  البيان����و 
الطبا�صري والدهانات... عطلة نهاية االأ�صبوع 
معب����اأة  ال�صندوي�ص����ات  تل����ك  وليام����ز...  يف 
بالكام����ل... كاتبة امل�ص����تقبل... ه����ذا الرف�س 
ينزلق من �ص����يفنتني... اأوه، للح�ص����ول على 

ترخي�س قيادة.

يف ايل����ول 1950 دخلت �ص����يلفيا اإيل جامعة 
�ص����ميث يف نورثهامبتون، ما�صا�صو�ص����ت�س، 
اأكرب كلية للن�ص����اء يف العامل. ُقبلت مبنحتني 
ويل�ص����يلي  ن����ادي  م����ن  واح����دة  درا�ص����يتينت 

�ص����ميث وواحدة وهبت لها من قبل الروائية 
واملوؤلف����ة اولي����ف هيجين����ز بروتي �ص����احبة 
رواية �ص����تيا داال�س، والت����ي يف وقت الحق 

اأ�صبحت �صديقتها وراعيتها.
كانت ه����ذه ه����ى ال�ص����نوات التي كتب����ت فيها 
�صيلفيا اِل�صعر بجدول زمني حمدد، وو�صعت 
دوائر ح����ول الكلمات يف قامو�����س املرادفات 
لوالده����ا،  يع����ود  وال����ذي  االأحم����ر  اجلل����دي 
حمافظ����ة علي مذكرات تف�ص����يلية، واأجتهدت 
عل����ي دف����رت ق�صا�ص����ات، ودر�ص����ت باإجته����اد. 
كانت ناجحة ج����دًا كطالبة، واإنُتخبت اإي�ص����ًا 
كاأمين����ة لل�ص����ف وملكتب اجلامعة؛ اأ�ص����بحت 
كذل����ك ع�ص����وًا يف هيئ����ة التحري����ر اخلا�ص����ة 
بجامع����ة �ص����ميث، كانت تذه����ب يف العطات 
ق�ص�ص����ًا  ون�ص����رت  الرج����ال،  جامع����ات  اإىل 
يف  ولك����ن  �ص����فينتني.  جمل����ة  يف  واأ�ص����عارًا 
الر�ص����الة:”لتلك  في����ه  كتب����ت  ال����ذي  الوق����ت 
النجاح����ات الظاهرية القليلة التي يبدو اأنني 
حققته����ا هن����اك اأفدن����ة م����ن ال�ص����كوك الذاتية 
وق����ت  يف  املرحل����ة،  ه����ذه  واملخاوف.”ع����ن 
الحق، �ص����ديق قال :”كان االأمر وكاأن �صيلفيا 
مل حتتم����ل اأن تنتظ����ر لتاأتي اإليه����ا احلياة... 
فهرعت للرتحيب بها، لتدع االأ�صياء حتدث."

بينم����ا اأ�ص����بحت ُتدرك ب�ص����كل متزاي����د ذاتها 
كاإمراة، ال�ص����راع بني منط حياة ال�ص����اعرة/

املفكرة والزوجة االأم اأ�صبح �صغلها ال�صاغل، 
وق����د كتب����ت:”... اإنه ملن املده�����س كيف اأنني 
ق�ص����يت معظم حياتي كما ل����و اأنني يف اجلو 
ال�ص����ايف لناقو�ٍس زجاجي.”يف اأغ�ص����ط�س، 
مودموزي����ل  م�ص����ابقة  يف  ف����ازت   1951
ميجازين فيك�ص����ن بق�صتها الق�صرية،”االأحد 

يف مينت����ون،”ويف �ص����نتها التالي����ة، �ص����نتها 
النهائية يف اجلامعة، فازت �صيلفيا بجائزتني 
يف ال�صعر من كليتها”كلية �صميث”واإنُتخبت 
ع�ص����وًا يف ف����اي بيت����ا كاب����ا، واألف����ا، جمتمع 
كلية �ص����ميث الفخرى للفنون. ثم يف �ص����يف 
1952 اأٌخت����ريت كمح����ررة �ص����يفة يف هيئ����ة 
التحكيم مل�ص����ابقة كلي����ة مودموزيل. يف دفرت 
ق�صا�ص����اتها و�ص����فت بداية ذلك ال�ص����هر الذي 
الاه����ث  واالأ�ص����لوب  نيوي����ورك  يف  ق�ص����ته 

للمجلة:

الفائزي����ن  م����ن  واح����دة  اأ�ص����بحت  اأن  بع����د 
جمل����ة  م�ص����ابقة  يف  االإثن����ني  الوطني����ني 
يف  )500دوالر!(  فيك�ص����ن  مودموزي����ل 
اأغ�ص����ط�س املا�ص����ى، اأح�ص�ص����ت اأنن����ي اأع����ود 
اإىل املن����زل م����رة اآخري عندما فزت مبن�ص����ب 
املحررة ال�صيفة املمثلة لكلية �صميث واأخذت 
القط����ار اإىل مدين����ة نيوي����ورك الأعم����ل مل����دة 
�ص����هر مقاب����ل رات����ب- مرتدي����ة قبع����ة وحذاء 
ذو كع����ب ع����اٍل- يف املكاتب املكيف����ة اجلميلة 
ل�ص����ارع مادي�ص����ون... رائع����ة، مذهل����ة، وكل 
ال�صفات االآخرى لن ت�صف االأ�صابيع االأربعة 
املهرجاني����ة، الفو�ص����وية الت����ي عمل����ت فيه����ا 
كمحررة �صيفة للت�ص����حيح... اأعي�س رفاهية 
يف باربيزو، حررت، قابلت م�صاهري، ُيحتفي 
بي واأ�ص����تمتع بني كوكبة م����ن مندوبي االأمم 
املتحدة، املرتجم����ني الفوريني والفنانيني... 
تقريبًا �ص����هر حافل ال ي�ص����دق- ه����وؤالء اأوثان 
�ص����ندريا كلية �ص����ميث: فين�����س بورجايلي، 
باول اجني����ل، اليزابيث باون- اأكتب مقاالت 
من خال مرا�ص����ات مع خم�صة اأ�صاتذة �صعر 

و�صماء.

وكان هناك ال�ص����عراء األي�ص����تري ريد، اأنتوين 
هي�ص����ت، ريت�ص����ارد ويلرب، جورج �ص����تايرن، 
ويلي����ام بورف����ورد وكان����ت �ص����ورهم مرفق����ة 
ب�ص����رية ذاتي����ة وماحظ����ات وتعليق����ات على 

ال�صعراء وال�صعر.
م����ن  مئت����ان وثاث����ني �ص����فحة غريب����ة  بع����د 
االأعان����ات، اجل����زء االأك����رب م����ن ع����دد جمل����ة 
الكلي����ة يف اأغ�ص����ط�س 1953 كان مقدم����ًا م����ن 
قبل �صيلفيا ك�صيفة حترير رئي�صية مع”كلمة 
جمل����ة مودموزي����ل االأخ����رية لدفع����ة التخرج 
م�ص����جرة  �ص����ورة  حت����ت  '53”خمطوط����ة 
لل�صيوف املحرريني مي�صكون باأيدي بع�صهم 
البع�س يف تكوينة جنمية، مرتديات تنورات 
�ص����وفية مقلمة وقبعات عليها �ص����عار مدر�صة 

اإيتون وباإبت�صامات مت�صعة، كتبت:
املو�ص����م،  ه����ذا  النج����وم  مراقب����وا  نح����ن 
قب����ل  زرق����اء.  اأم�ص����ية  مبن����اخ  م�ص����حورون 
كل �ص����يء يف كوكب����ة االأزي����اء و�ص����عنا نقاط 
قما�����س الرتت����ان، الرباع����ة الفلكي����ة للكنزات 
ال�ص����وفية، ورجال، رجال، رجال- بلغنا حد 
نزعن����ا منه����م اأقم�ص����تهم! مركزين مرا�ص����دنا 
عل����ى اأخب����ار اجلامعات حول الع����امل، جادلنا 
وتعمدن����ا ذل����ك. ا�ص����يئت الق�ص����ايا: احلري����ة 
االأكادميي����ة وج����دل ن����ادي الطالب����ات، اجليل 
االأكرث و�ص����مًا. من حقولنا املف�ص����لة، �ص����نع 
جن����وم م����ن الدرج����ة االأوىل، تاأثريًا م�ص����رقًا 
على خططنا بخ�صو�س اأعمالنا وم�صتقبلنا. 
عل����ى الرغم من اأن طال����ع اأفاك اأهدافنا، نحن 
املحررين ال�ص����يوف، مل يو�ص����ع بعد مو�صع 
التنفي����ذ. نع����ول عل����ى التوقع����ات امل�ص����جعة 
وال�ص����ادرة ع����ن هذه الهب����ات اجلمالية، جنم 

احلرم اجلامعي.

تيد هيوز و »مرض« سيلفيا بالث
عندما ترتبط شمماعرة بشمماعر وها يف بداية حياتها وليس لديهمما غري بعض القصائد 

وأحالم الشممهرة واالعرتاف اإلعالمي، وتنشأ بينها قصة حب ثم يفرتقان، ليس بسبب 

الغرية أو التنافس، ولكن الضطراب يف شخصية الشاعرة، فا هي العواقب التي تسقط 

عىل زوجها، خصوصًا أن الزوجة أنهت حياتها باالنتحار؟ هذا ما حدث مع سمميلفيا بالث 

)1931- 1963( الشاعرة األمريكية التي تعرفت إىل تيد هيوز يف إحدى منح »الفولربايت« 

يف انكلممرتا لدراسممة الكتابة اإلبداعيممة. ُأفتتنت الغريبممة األمريكية بالشمماعر اإلنكليزي 

وساعدت يف تقدميه للقارئ األمرييك.

مــــــذكــــــرة ســـــيـــــرة ذاتــــيــــة
مع ثمانية مخطوطات غير منشورة سابقًا من قبل سيلفيا بالث.

ث:
بال

يا 
لف

سي

لويز أميس
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جمانة حداد

ا�صتيقظْت �صيلفيا باكرا جدا يف ذاك ال�صباح 
البارد من عام.1963 نظرْت اإىل �صاعتها التي 
كان���ت ت�ص���ري اإىل الرابعة والن�ص���ف فجرًا. 
نه�ص���ْت م���ن الفرا�س ال���ذي مل يع���د يحتمل 
ثقل ج�ص���دها اخلفيف. جرج���رْت قدميها يف 
اأرج���اء املن���زل، الم�ص���ت يف حن���ان �ص���ورة 
والده���ا املعلرّقة على جدار ال���رواق، ثم األقت 
نظ���رة على الطفلني النائَمني يف �ص���كون يف 
الغرفة االأخرى. حنْت راأ�صها املتعب وجلاأت 
اإىل �صدر طاولتها الرحب، تلك الطاولة التي 
�ص���نعها لها زوجها ت���د بيديه. جل�ص���ْت اأمام 
الورقة البي�ص���اء بوقار املائكة. اأخذت قلما 
وراحت تكتب. كتبْت كمن يعرف. كمن َيقتل 
كم���ن ُيقت���ل وكمن يكت���ب ليقامر مب�ص���ريه. 
عنونت ق�صيدتها االأخرية”احلافة". تطلرّعت 
ته���ا ال�ص���اهقة اإىل هاوي���ة الع���امل:  م���ن حافرّ
ظلمة و�ص���قيع وياأ����س وفراغ.”لي�س للقمر 
ها. دخلْت  ر للح���زن”ردرّدت يف �ص���ررّ اأي م���ربرّ
���رت الفطور ل�ص���غرييها فريدا  املطبخ. ح�صرّ
ة مطلية بالزبدة  ونيكوال�س: قطع خبز طريرّ
ها  وبع����س احللي���ب. اأودع���ت طعامه���ا وُحبرّ
ة بني �صريريهما  قة املمتدرّ رقعة االأر�س ال�صيرّ
وخرجت على روؤو�س اأ�ص���ابعها. عادت اإىل 
املطبخ يف بطء وهدوء. يف هدوء خا�ص���ة. 
اأحكم���ت اإغاق الب���اب والنوافذ بال�ص���رائط 
ب �ص���موم غيابها اإىل  الا�ص���قة كي ال تت�ص���ررّ
اخلارج. قالت لقلبها:”كثريا م�صينا. كفى". 
فتحت ق���ارورة الغاز، ا�ص���تلقت على الباط 
الب���ارد، اأغم�ص���ت عينيها وع���ادت اإىل بيتها 

ل.  االأورّ
عا�صت ال�صاعرة االأمريكية �صيلفيا باث )*( 
حياته���ا مثل وم�ص���ة يف العتمة، وعربت كل 
حلظاته���ا وكلماتها وجنونها و�ص���وداويتها 
وهلو�ص���اتها باحثة عن هويتها ونافية ذاتها 
���دة بذلك على اأكمل وجه  يف اآن واحد، جم�صرِّ
مفارقة الكتابة الكربى: اأي اخللق يف �صبيل 

القت���ل، و"و�ص���ع”الكلمات بغي���ة التخل�س 
ق���ة  متدفرّ حرك���ة  يف  من”جن���ني”االأمل. 
ها وذروته���ا  ت�ص���به النزي���ف وت���درك م�ص���برّ
با�ص���محال الكاتب وتا�صيه. والواقع انها 
ل���ت ب���اث اإىل اأيقونة  من���ذ انتحاره���ا، حتورّ
و�صبه اأ�ص���طورة حتى بات �صعبًا النظر اإىل 
ق�صائدها بعنٍي نقدية مو�صوعية، فتزاوجت 
�ص���عرية م�ص���ريها و�صخ�ص���ها م���ع �ص���عرية 
كتابته���ا اإىل حدرّ االن�ص���هار واحماء احلدود 
ثوا  بينهما. و�ص���حيح اأن بع����س النقاد حتدرّ
ع���ن تف���اوت يف قيم���ة اأعماله���ا، قائل���ني اإن 
د من دون �صك مكانتها  قدرها املاأ�صوي �ص���عرّ
ال�ص���عرية واأحاط كتاباتها بهالة من التاأثري 
والفتنة، ومنحه���ا بعدا وجودي���ا تراجيديا 
مل تكن رمبا لتتمترّع به لو مل تخرت ال�ص���اعرة 
املوت طوعا، لكن ذلك ال ينفي اأن ق�ص���ائدها، 
وخا�صة تلك التي كتبتها يف املرحلة االأخرية 
من حياتها، م�ص���كونة ب�صيطان ال�صعر وذات 
�صعرية �ص���اعقة ورائية ال حتتمل اأي لب�س. 
رها العامل االأنغلوفوين هذه ال�صنة  واإذ يتذكرّ
يف الذك���رى االأربع���ني النتحارها، �ص���درت 
درا�ص���ات كث���رية عنه���ا للمنا�ص���بة، اآخره���ا 
رواية للكاتبة االأمريكية كيت موزي�س حتت 

عنوان”ا�صتاء".

ولدت �ص���يلفيا باث يف بو�صطن يف ال�صابع 
والع�صرين من ت�صرين االأول.1932 وكانت 
والدته���ا من اأ�ص���ول من�ص���وية، اأم���ا والدها 
ر من عائلة اأملانية  فعامل يف احل�صرات متحدرّ
هاج���رت اإىل الوالي���ات املتح���دة يف اأوائ���ل 
القرن الع�صرين. عانى والد �صيلفيا م�صكات 
�ص���حية خطرية وت���ويف ومل تكن بلغت بعد 
الثامنة من العمر، وطبعتها هذه احلادثة اإىل 
حد بعيد حتى انها قالت يومذاك:”لن اأخاطب 
الله بعد االآن". و�صوف يكون ل�صراخ الوالد 
املري�س واأنينه ونواحه ح�ص���ور مكثف يف 

ق�ص���ائدها، علم���ا انه���ا عان���ت بدوره���ا منذ 
ن�ص���اأتها اأزم���ات نف�ص���ية ونوبات ع�ص���بية، 
وحاولت االنتحار للمرة االأوىل عندما كانت 
يف الع�ص���رين. بداأت �صيلفيا تن�صر الق�ص�س 
والق�ص���ائد منذ املراهق���ة، ونالت يف 1955 
منحة درا�ص���ية يف كام���ربدج. وحيث التقت 
ال�ص���اعر الربيطاين تد هيوز، فكانت بينهما 
ق�صة حب جارف �صرعان ما تكللت بالزواج. 
���د ه���ذا ال���زواج حلم �ص���يلفيا بتحقيق  وج�صرّ
�ص���راكة اأدبي���ة وعاطفي���ة و�ص���عرية حقيقية 
م���ع الرج���ل ال���ذي تع�ص���ق. وبع���د �صل�ص���لة 
م���ن التنقات وال�ص���عوبات املادية، ا�ص���تقر 
الزوجان اأخريا يف الواليات املتحدة، حيث 
فت �ص���يلفيا عام 1958 اإىل ال�ص���اعرة اآن  تعررّ
�صك�ص���تون فجمعتهما �ص���داقة متينة ونقاط 
ت�ص���ابه غريبة ومربكة يف امل�ص���ري، اإىل حد 
انتحار االأخرية بدورها عام.1974 وكانت 
ال�ص���ديقتان تهوي���ان اللق���اء واحلدي���ث عن 

لة. �صيناريوات انتحارهما املتخيرّ
ع���ام  فري���دا،  ب���اث،  �ص���يلفيا  ابن���ة  ول���دت 
1960، ويف العام نف�ص���ه ن�صرت جمموعتها 
ال�صعرية االأوىل حتت عنوان”التمثال". اأما 
االب���ن نيكوال����س، ف���راأى النور ع���ام 1962 
بعد جتربة اإجها����س موؤملة، وترافق جميئه 
الوحيدة”اجلر����س  روايته���ا  �ص���دور  م���ع 
بعي���د  ح���د  اإىل  الزجاجي”امل�ص���توحاة 
 The امل�ص���هورة  �ص���الينجر  رواي���ة  م���ن 
Catcher in the Rye وت���روي فيها 
حياة امراأة بتفا�ص���يل م�ص���تلة من �ص���ريتها 
وباغ���ة  ب�ص���اطة  يف  وت�ص���ف  الذاتي���ة، 
كلي�ص���يهات اأمريكا اخلم�ص���ينات ال�صخيفة، 
وتع���ربرّ عن رف�ص���ها املطلق قواعد ال�ص���لوك 
اخلبيثة وموؤ�ص�ص���ات الطبقة الو�صطى التي 
ث بخا�ص���ة عن  كان���ت تنتمي اإليه���ا، وتتحدرّ
هاج����س املوت كتعبري اأق�ص���ى ع���ن التحرر 
م���ن الذات. خال العام نف�ص���ه، ازداد التوتر 

بني تد و�ص���يلفيا وبلغ اأوجه عندما عمد هذا 
اإىل خيانته���ا، مم���ا اأدى اإىل انف�ص���الهما يف 
�ص���كل نهائي. انهارت دفاعات ال�صاعرة اأمام 
ه���ول ال�ص���دمة وق���ررت مغ���ادرة الوالي���ات 
املتحدة والعودة مع ولديها اإىل �ص���تاء لندن 
القا�ص���ي. �ص���تاٌء انته���ى عندم���ا ا�ص���تيقظت 
�ص���باط  م���ن  �ص���يلفيا فج���ر احل���ادي ع�ص���ر 
لت  وو�ص���عت ح���دا حلياته���ا. وكان اأن �ص���جرّ
�ص���هرتها  بداي���ة  احلا�ص���مة  اخلط���وة  تل���ك 
العاملي���ة، مع ن�ص���ر زوجها تد هي���وز اأعمالها 
وخمطوطاته���ا بعد موتها: م���ن جمموعاتها 
ال�صعرية”ارييل”و"عبور املياه”و"اأ�صجار 
ومقاالته���ا،  بر�ص���ائلها  م���رورا  ال�ص���تاء"، 
و�ص���وال اأخريا اإىل يومياته���ا التي تظهر كم 
ني  كانت حياتها و�ص���عرها مي�ص���يان يف خطرّ
متوازي���ني ومتناغم���ني حت���ى اأدركا حلظ���ة 

حتققهما الق�صوى يف املوت.
  �ص���يلفيا ب���اث بع���د انتحار �ص���يلفيا باث، 
كالت احلركات الن�صوية اتهامات ال حُت�صى 
اإىل ال�ص���اعر تد هيوز ال���ذي راأت فيه”الذكر 
الع���دو"، اأي”قات���ل امل���راأة"، خمتزل���ة بذلك 
جوه���ر اأعم���ال ب���اث يف �ص���ورة العبقرية 
الن�ص���ائية امل�ص���حوقة حتت قدم���ي املجتمع 
الذك���وري. لكن هذه ال�ص���ورة مل تكن دقيقة 
يف الواق���ع، فاملع�ص���لة الت���ي نر�ص���دها يف 
والع���امل  لنف�ص���ها  ومناجاته���ا  ق�ص���ائدها 
وجودية وفل�ص���فية اأكرث منها ن�ص���وية. فبني 
متاهَت���ي احلي���اة وال�ص���عر، كان���ت �ص���يلفيا 
تبحث يف املق���ام االأول عن حقيقتها، وكانت 
رحلته���ا ه���ذه من���ذ اللحظ���ة االأوىل جتذيفا 
�ص���د التيار، نح���و ذاتها. ويف اآخ���ر الرحلة 
���د الوج���ه والقن���اع ب���ل انت�ص���رت  مل يتوحرّ
ال�ص���حية املتَعبة عل���ى املغاِمرة ال�ص���جاعة. 
ط���وال تلك املعرك���ة الوجودية، كان �ص���وت 
امل���وت حا�ص���را يف ق���وة وعنف وو�ص���وح، 
ويت�ص���ح لنا ذلك من خال قراءة ق�ص���ائدها 
�ص���واء،  ح���د  عل���ى  وروايته���ا  ويومياته���ا 
اإذ تع���ربرّ كله���ا ع���ن حي���اة ل�ص���يقة بالقل���ق 
والهج�س، وعن ت�ص���اوؤالت تنه�س وتفرت�س 
ة  ، وع���ن انتق���االت مفاجئة م���ن قمرّ وال ت���كلرّ
الفرح اإىل اأخم�س احل���زن واالإحباط، وعن 
االمتثالي���ة والتقليدي���ة  ب���ني  دائ���م  �ص���راع 
وحاجٍة ع�ص���وية اإىل احلرية. هكذا تك�ص���ف 
لنا لغة باث القلق���ة روحا معذبة وحمكوما 
عليها بالهاك، لكنها لي�صت”�صهيدة”زوجية 
ا مثلما يحلو للحركة الن�صوية ت�صويرها  حقرّ
وتاأطريه���ا. والواق���ع اأن �ص���يل االتهام���ات 
ال�صر�صة �صد تد هيوز مل ي�صحرّ اإال عندما قام 
هذا عام، 1998 بعد خم�صة وثاثني عاما من 
ال�صمت وقبل اأ�صهر معدودة فقط من وفاته، 
بن�صر جمموعة من الر�صائل وق�صائد احلب 
هة من���ه اإىل �ص���يلفيا واملهداة  الرائع���ة املوجرّ

اإىل ولديهما، حتت عنوان”ر�ص���ائل يف عيد 
مياده���ا"، وينق���ل املقطع االآتي بع�ص���ا من 

اأجوائها:

متينة/  كتابة  طاولة  لِك  اأ�صنع  اأن  "اأردُت 
تدوم احلياة كلرّها./ 

مل اأعرف/ 
اأين �صنعُت بدال منها/ 

بوابًة تطلرّ على قرب والدك./ 
كنت تنحنني عليها كل �صباح/ 

من فوق فنجان قهوتك/ 
مثل حيوان يرهف ال�صمع لوجعه/ 
ويروح ي�صتمرّ النهاية التي تلزمه".

  �ص���يلفيا باث هائل ح�ص���ور �ص���يلفيا باث 
يف العامل االنغلوف���وين اإىل حد اأنه بيع من 
ارة، فور �صدوره، ما يزيد  هذا الكتاب - الكفرّ
على ن�صف مليون ن�صخة، ف�صا عن ترجمته 
الكت���ب  اأي�ص���ا  كث���رية  كث���رية.  لغ���ات  اإىل 
والبح���وث والتحلي���ات والرتجم���ات التي 
تناولت ال�ص���اعرة يف كل اأنحاء العامل، علما 
باأن غالبيتها متحورت حول اأجواء االأ�ص���هر 
االأخرية م���ن حياتها، اأي بعد انف�ص���الها عن 
ت���د وكتابته���ا اأهم ق�ص���ائدها، وهي نف�ص���ها 
االأج���واء الت���ي اختارته���ا االمريكي���ة كي���ت 

موزي�س لروايتها”
بني املعارك الكثرية التي خا�ص���تها �ص���يلفيا 
ب���اث خ���ال حياتها الق�ص���رية، ال �ص���ك يف 
واالأعن���ف  واالأدم���ى  االأق�ص���ى  املعرك���ة  اأن 
كان���ت تلك التي دارت”بينه���ا وبينها”داخل 
ق�ص���ائدها. كانت �ص���يلفيا تكت���ب كما لو انها 
تخ�صع لديكتاتورية طاغية ت�صكنها. وتعربرّ 
ق�ص���ائدها عن ماأ�صاة ذات حجم كوين لكنها 
مكبوت���ة بعناي���ة يف االأعم���اق. وال مبالغ���ة 
كانت”متار����س  ال�ص���اعرة  اإن  الق���ول  يف 
”م���ع امل���وت عل���ى ال���ورق، باحثة عن  احلبرّ
زمنها االأول ال�ص���ائع، وحماِولًة منح �ص���كل 
دين مل���ا لي�س �ص���وى فراغ.  وم�ص���مون حمدرّ
فراٌغ انبج�ص���ت منه كلماتها وتعابري خلقها. 
ر اإىل املوت ففيه كانت بذور  اأم���ا التوق املدمرّ
ها: فن اإلغاء الذات من خال جعل ال�ص���عر  فنرّ
كر�صي اعرتاف ومن�صة اتهام يف اآن واحد. 
�ص���عٌر ذو �ص���وت ولغ���ة ون���ربة مزدوج���ة، 
م�صت�ص���لم تارة لغنائية ال�ص���ور وامل�ص���اعر، 
التق�ص���ف  �ص���رامة  يف  م�ص���بوط  وط���ورا 

واللغة الذهنية.

مزدوجة كانت اأي�صا هوية �صيلفيا، منق�صمة 
ب���ني االأم الرقيق���ة وامل���راأة الطموح���ة، ب���ني 
ي���ة واالأنث���ى ال�ص���هوانية، بني  الكاتب���ة اجلدرّ
الزوج���ة املثالية والروح املتح���ررة. فكانت 
تعتن���ي يوم���ا ب�ص���كلها، وتهمله يوم���ا اآخر. 

يوم���ا تكت���ب، وتنظف يف يوم اآخ���ر البيت. 
يوما تلزم الفرا�س م�صت�صلمة لك�صل التاأمل، 
وتطه���و يف ي���وم اآخ���ر وحت�ص���ر املربيرّات. 
كل ذل���ك يف تاأرج���ح م�ص���تمر ب���ني االكتئاب 
���م واالإرادة احلديدي���ة. كانت �ص���يلفيا  املحطرِّ
يف اخت�صار ممزقة بني رغبتها يف حياة”ال 
تخت�ص���رها ي���دا زوج"، وتوقه���ا اإىل ح���برّ 
مثايل يتج�ص���د يف زواج اأدبي وذهني بقدر 
ي، لت�صبع �صغفها باحلب  ما هو عاطفي وح�صرّ

والكتابة على حد �صواء. 

م���ن وجه���ة النظ���ر ه���ذه، ول���و اأخذن���ا يف 
الكا�ص���يكي،  الن�ص���وية  من���وذج  االعتب���ار 
ل���ن تب���دو �ص���يلفيا ب���اث ن�ص���وية حق���ا كما 
رونها، بل مناه�صة للن�صوية بامتياز،  ي�صورّ
اإذ كانت ماأخوذة بكيانها االمومي والزوجي 
بق���در ما كان���ت ماأخ���وذة بكتابته���ا وبكتابة 
زوجه���ا. ويف اجله���ة النقي����س، كان���ت تلك 
املراأة اأي�ص���ا ثوروية ومتحررة يف تعبريها 
واأفكاره���ا، ترى اأحيان���ا يف االأمومة تهديدا 
لدعوته���ا ال�ص���عرية، ويف جتاوره���ا م���ع تد 
خطر اأن ت�ص���بح”حم�س اك�ص�ص���وار". كان 
زوجه���ا اخل�ص���م واملث���ال االأعل���ى يف رجل 
���م الذكوري”لكيانه���ا، مم���ا  واح���د، و"املتمرّ
�ص���اهم يف جع���ل �ص���دمتها قاتل���ة، اإذ عن���ت 
خيانته لها �ص���قوط احلبي���ب واملثال االأعلى 
عل���ى ح���د �ص���واء، وت�ص���ببت بج���رح عميق 
لرن�صي�ص���يتها، تل���ك الرن�صي�ص���ية التي كانت 
تقول اإنها حتمله���ا داخلها مثل”قريب عزيز 

اإال  اأتخلرّ����س من���ه  بال�ص���رطان ال  مري����س 
 ." عندما ينت�صر الياأ�س عليرّ

حتت وط���اأة الغياب املزدوج، غياب االآخر 
عنها، وغيابها عن نف�صها، اختارت �صيلفيا 
اأن تلتحق باملوت علرّها تردم فيه نق�صانها 
اخلال���دة  اللحظ���ة  تل���ك  عل���ى  وتقب����س 
واحلقيق���ة املطلق���ة اللت���ني لطامل���ا تاقت 
اليهم���ا يف حياته���ا. كتبت:”نحن دائما 
ن�ص���تهي االأمور االأخ���رى، اليوم املقبل، 
الف�صل اجلديد: وما هذه كلرّها اإال �صهوة 
امل���وت". يف ذل���ك ال�ص���باح الب���ارد من 
عام،1963 ا�صت�صلمت �صيلفيا ل�صهوتها 
الق�صوى. و�صعت حدا لوحدة ال�صاعر 
ب. كفرّت عن  امللع���ون واالإن�ص���ان املع���ذرّ

الكتابة، اأي عن احلياة.

ب����الث: التمث����ال  )*( موؤلف����ات �صيلفي����ا 
)1960(، اجلر�ض الزجاجي )1963(، 
ال�صت����اء  اأ�صج����ار   ،)1965( اأريي����ل 

)1971(، عبور املياه )1971(.

جريدة النهار اللبنانية/ 2003

من املقرر ان ُتن�ص���ر الأول مرة 15 ر�ص���الة حب كتبتها �ص���يلفيا باث اىل تيد هيوز 
لت�ص���ليط مزي���د من ال�ص���وء على واح���دة من اأ�ص���هر الزيج���ات االأدبي���ة يف القرن 
الع�صرين. كتبت باث الر�صائل حني كانت تدر�س يف جامعة كامربدج فور عودتها 
من �ص���هر الع�ص���ل. وكان االثنان افرتقا لبع�ص���ة ايام ب�ص���بب عودتها اىل الدرا�صة 
فو�ص���فت ه���ذا الفراق باأنه”ثق���ب هائل ي�ص���فر يف قلبي". وتتفجر الر�ص���ائل حبًا 
لزوجها قائلة يف احداها”اأنا كلي لك وانت ذلك العامل الذي اأم�ص���ي فيه. وافكر اإذا 
ح���دث لك مكروه ذات يوم �ص���اأنتحر حقًا...”احتفظت فريدا هيوز بالر�ص���ائل منذ 
وفاة والدها يف عام 1998 وكان حتى الباحثون املخت�ص���ون بدرا�صة حياة باث 
واعمالها يجهلون وجودها. وقررت ابنة هيوز االفراج عنها ل�ص���مها اىل”ر�صائل 
�ص���يلفيا باث”التي �صي�ص���در اجلزء االأول منها عن دار في���رب خال االيام املقبلة. 
واعلن���ت �ص���حيفة الديل���ي تلغراف ن�ص���ر اجلزء االأول م���ن الر�ص���ائل الكاملة على 

حلقات.
كتبت فريدا هيوز يف مقدمة الكتاب ان والديها”متزوجان يف املوت كما كانا ذات 
ي���وم يف احلي���اة". وعلى امتداد ثاثة ا�ص���ابيع يف اكتوبر/ت�ص���رين االأول 1956 
كانت باث تكتب كل يوم ر�صالة اىل حبيبها الذي تبداأ ر�صائلها اليه بعبارة”تيدي 
االأع���ز". واف���رتق الزوجان ح���ني بداأت باث �ص���نتها الثاني���ة يف جامعة كامربدج 
تارك���ة هيوز يف يورك�ص���اير �ص���مال انك���رتا حيث زار عائلته بعد �ص���هر ع�ص���ل من 
الهناء ق�ص���اه مع باث يف ا�صبانيا. وكان االثنان تزوجا �صرًا يف يونيو/حزيران 
بعد عاقة عا�ص���فة وابدت ثاث قلقها من ان ت�ص���حب ال�ص���لطات بعثتها اإذا علمت 
بزواجها. وتختلط يف الر�ص���ائل دفقات احلب امل�ص���بوب بالعاطفة مع التفا�ص���يل 
املنزلية للحياة الطابية � غ�صل املاب�س والتح�صري للدرو�س والفطور على قطعة 
خبز حمم�س وكوب قهوة والع�ص���اء على ب�صكويت مالح ونبيذ رخي�س. ومبرور 
الوقت ا�صبح �صوق باث اىل زوجها ال يطاق تقريبًا:”تيدي، اأحبك وهذا بب�صاطة 
يقتلني...”وهن���ا بداأت لغة ر�ص���ائلها 
تنذر باأوقات ع�ص���يبة يف االأفق. 
وتتغ���ري اللهج���ة ح���ني تتح���دث 
متحم�ص���ة ع���ن ن�ص���اطهما االأدبي 
فت�صجع هيوز يف عمله وت�صاركه 

فرحتها بنباأ ن�صر ق�صائد لها.
تعر�س هيوز اىل حمات �صديدة 
بزوجت���ه  املعجب���ني  م���ن  الع���داء 
ع���ن  بامل�ص���وؤولية  اي���اه  متهم���ني 
فرباير/�ص���باط  فف���ي  انتحاره���ا. 
1963 انتح���رت ب���اث )30 عام���ًا( 
فيم���ا كان اطفالها نائمني يف الغرفة 

املجاورة.
ي�ص���م اجلزء االأول مئات الر�ص���ائل 
من باث اىل والدتها واىل �صديقات 
م���ن ايام املدر�ص���ة وزميات عا�ص���ت 
معه���ن يف غرفة واحدة ايام اجلامعة 
كان���ت تخ���رج معه���م  واىل ا�ص���دقاء 
قب���ل ان تق���ع يف حب هي���وز. ويغطي 
اجل���زء الث���اين زواج باث م���ن هيوز 

وال�صنوات االأخرية حتى انتحارها.

 .. بــالث وهيوز  بين 
رسائل الحب

عبد االله مجيد

)لبنان(

طفلتكم الذهبية الطاهرة،
تموت في صرخة

الشاعرة االميركية سيلفيا بالث
]1963 - 1932[

الحارض بالنسممبة إيّل يعني األبد، واألبد يجري ويذوي بال انقطاع. 

كل لحظممة هممي حياة، وكل لحظممة متيض هي موت. أشممعر بأّن 

مسممحوقة تحت ثقممل األزمنة، فأنمما الحارض، وأعممرف أن زائلة 

بدوري. هكذا يرحل اإلنسممان. أما الكتابة، اللحظة األسمى، فتبقى 

ومتيض وحيدة عىل دروب هذا العامل".

سيلفيا بالث
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فصل من كتاب

]قب���ل اأن تذه���ب �ص���يلفيا ب���اث اإىل �ص���ميث 
كوليج، ح�صلت على عمل �صيفي يف لوكاآوت 
فارم يف ما�صا�صو�ص���ت�س، وهي مزرعة فواكه 

وخ�صر �صغرية حيث عملت يف احلقل.[
-1

مت���وز 1950  رمب���ا ل���ن اأك���ون �ص���عيدة اأبدًا، 
لكن���ي الليل���ة را�ص���ية. ال �ص���يء �ص���وى منزل 
ف���ارغ، اإره���اق غام�س دافئ من يوم مق�ص���ي 
يف زرع �ص���يقان براعم الفراولة يف ال�صم�س، 
ق���دح من لنب حلو بارد، و�ص���حن م�ص���طح من 
ثمرات الِعَنِبية املغمورة بالق�صطة. اأدرك االآن 
كيف يقيرّ����س للنا�س العي����س دون كتب، دون 
مدر�صة. حني يكون املرء تعبًا يف نهاية اليوم 
عليه بالنوم، ويف الفجر التايل �صيكون هناك 
املزي���د من �ص���يقان الفراولة، وهكذا يوا�ص���ل 
العي����س، قريبًا م���ن االأر����س. يف اأوقات مثل 

هذه �صاأكون حمقاء اإن طلبت املزيد...
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�ص���األني اإيل���و )م(   اليوم يف حق���ل الفراولة، 
امي النه�صة؟ رافاييل وميكيل  هل حتبني ر�صرّ
اآجنل���و. كن���ت يف ال�ص���ابق اأن�ص���خ �ص���يئًا من 
ا  ميكيل اآجنلو. وما راأيك يف بيكا�ص���و...؟ كنرّ
نعم���ل جنب���ًا اإىل جن���ب يف ال�ص���فوف، وكان 
يرك���ن اإىل اله���دوء بره���ة، ث���م ينفج���ر فجاأة 
بال���كام، متحدث���ًا بلهجته االأملاني���ة الغليظة. 
الذك���ي  امل�ص���فوع،  ا�ص���تقام، جمع���دًا وجه���ه 
ب�صحكة. كان ج�صده املفتول، الق�صري املكتنز 
���ًا، و�ص���عره االأ�ص���قر مزموم���ًا حت���ت  برونزيرّ
مندي���ل اأبي�س حول راأ�ص���ه. ق���ال: هل حتبني 
 sendimental اإن���ه  �ص���يناترا؟  فران���ك 
ًا، romandic ]رومان�ص���ي[  ]عاطف���ي[ جدرّ

ًا، Ja? ]األي�س كذلك؟[. ًا، ليلة مقمرة جدرّ جدرّ
-3

 فجاأة اأ�صعة من �صوء �صارب اإىل الزرقة عرْب 
�ص���قف غرفة �ص���اغرة. وعرفت اأنه لي�س �صوء 
ال�صارع، بل �صوء القمر. اأيرّ �صيء اأكرث روعة 
يف اأن تكوين بكرًا، طاهرة و�ص���ليمة وفتية، 

بي()م(. يف ليلة كهذه؟... )واأن ُتغَت�صَ
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عة. كان���ت توليفة من  ه���ذه الليلة كان���ت مرورّ
 Goodbye My كل �ص���يء. م�ص���هد م���ن 
�ص���بيانية،  الرغبة، بطريقة  م���ن   ،  Fancy
يف اأن اأك���ون، مثل البطلة، مرا�ص���لة �ص���حفية 
يف اخلن���ادق، يف اأن اأك���ون حمبوب���ة من قبل 
رجل يجلرّني، ويفهمني كما اأفهم نف�صي. واإىل 
جان���ب هذا كان هناك جاك، الذي بذل اأق�ص���ى 
جهده ليك���ون لطيفًا معي، و�ص���عر باالإ�ص���اءة 
حني قلت له اإن كل ما يريده هو اأن ينام معي. 
كان هناك ع�ص���اء يف الكونرتي كلوب، رائحة 
املال يف كل مكان. ثم كان هناك االأ�صطوانة... 
االأ�ص���طوانة املائم���ة للرق����س عل���ى اأنغامه���ا 
متامًا. كنت ن�ص���يت وجودها حتى بداأ لوي�س 
اآرم�ص���رتونغ بالغن���اء ب�ص���وت اأج����س نادم، 
ِطرُت حول العامل، قمُت بثورات يف اإ�صبانيا، 
و�صعت القطب ال�صمايل على اخلارطة... مع 
ذل���ك مل اأ�ص���تطع اأن اأبداأ معك. ق���ال جاك: هل 
�ص���معِتها من قبل؟ فابت�صمُت: اأوه، اأجل. كنت 
ر يل  �ص���معتها مع بوب)م(. ذاك الذي كان يقررّ
واأحاديثن���ا  جمنون���ة،  اأ�ص���طوانة  االأ�ص���ياء  
الطويلة، اإ�صغاوؤه وفهمه. فعرفت اأينرّ اأحبه.
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هذه الليلة راأيت ماري. كنت اأنا وجاك نتدافع 
و�ص���ط تيار من الب�ص���ر للدخول اإىل امل�صرح، 

م ببطء يف  وكانت ه���ي تتقدرّ
فت عليها  جاكي���ت زرقاء غامقة، وبال���كاد تعررّ

وهي م�ص���بلة العينني، ومكي���اج على وجهها. 
اإمن���ا كانت جميلة. بحثت عن���ك يف كل مكان، 
قلُت. خابريني يا ماري، اكتبي يل، ابت�صمْت، 
قليًا مثل ماري التي عهدتها �صابقًا، وغادرت. 
اأدرك���ُت اأنني ل���ن اأحظى اأبدًا ب�ص���ديق مثلها. 
هكذا خرجت لل�ص���هرة بثوب اأبي�س، مبعطف 
اأبي����س، مع فتى ث���ري. وكرهت نف�ص���ي على 
ريائ���ي. اأن���ا اأحب ماري. بت�ص���ي هي لي�ص���ت 
�ص���وى م���رح؛ م���رح هي�ص���تريي. م���اري هي 
اأنا... ماذا لو كنت ُوِلدُت من اأبوين اإيطاليني 
يف ِلن���ِدن �ص���رتيت)م(. ه���ي �ص���يء حي���وي، 
من���وذج فنان، حي���اة. ميكنه���ا اأن تكون فظة، 
غ���ري جديرة بالثقة، لكنها عن���دي اأكرث من كل 
الفتي���ات اجلميات، املو�ص���رات ال�ص���طحيات 
اللوات���ي قابلته���نرّ يوم���ًا. هذا يتعلرّ���ق باأناي. 
ًا يل.  رمب���ا اأتوق اأنا اإىل اأح���د ال يكون اأبدًا ندرّ
لكنن���ي معها ميكن اأن اأكون �ص���ادقة. حتى لو 
كان���ت هي عاهرة، ملا كان هذا �ص���يهمني اأبدًا؛ 

ما كنت �صاأرف�صها ك�صديقة اأبدًا...
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الي���وم ه���و االأول م���ن اآب. يوم حار، م�ص���بع 
بالبخ���ار ورط���ب. اإنها متط���ر. مغوية بكتابة 

 . ة ق�ص���يد
لكن���ي اأفكر مب���ا ُيكَتب يف 

ر�ص���الة الرف����س: بعد كل �ص���قوط مط���ر ثقيل 
تن�ص���كب علين���ا الق�ص���ائد املعنون���ة مط���ر من 

اأرجاء االأمة.
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اأن���ا اأحب النا�س. جميع���ًا. اأحبهم، كما اأعتقد، 
مثلم���ا يحب جام���ع الطواب���ع جمموعته. كل 
ق�ص���ة، كل حادث���ة، كل نتف���ة م���ن حدي���ث هي 
بالن�ص���بة يل مادة خام. حبي لي�س مو�صوعيًا 
ًا اأن اأكون  بعد وال هو ذات���ي بالكامل. اأودرّ جدرّ
، حمت�ص���رًا، داعرًا،  اجلمي���ع، �صخ�ص���ًا اأ�ص���لَّ
ثم اأع���ود اإىل الكتابة عن اأف���كاري، عواطفي، 
مثلما يفعل ذاك ال�ص���خ�س. لكنرّي ل�ص���ت كائنًا 
كل���يرّ العلم. عل���يرّ اأن اأعي�س حيات���ي، فهي كل 
ما �ص���اأملك. وال ميكن���ك اأن تنظ���ر اإىل حياتك 

د عن الغر�س طوال الوقت... بف�صول جمررّ
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عندي، احلا�ص���ر ه���و اأَب���ٌد، واالأبد ه���و دائمًا 
، جري���ان، ان�ص���هار. ه���ذه اللحظة هي  ٌ تغ���ريرّ
احلي���اة. وح���ني تنق�ص���ي فهي مت���وت. لكنك 
ال ت�ص���تطيع يف كل حلظة اأن تب���داأ من جديد. 
ر به���ا ما ه���و املوت. ه���ي مثل  يج���ب اأن تق���درّ

م���ن  ياأ����س   ... . الَوْع���ث  ي���ة ا لبد ا
ق�ص���ة، �ص���ورة، ميك���ن اأن جتدد االإح�ص���ا�س 
قلي���ًا، لك���ن ال اإىل حدرّ كاٍف. ال �ص���يء حقيقي 
عدا احلا�ص���ر، وميكنني االآن، �صلفًا، ال�صعور 
بثق���ل القرون يخنقني. قب���ل مئة عام ال بد اأن 
هناك فتاة كانت عا�ص���ت كما اأعي�س اأنا. وهي 
ماتت. اأنا احلا�صر، لكني اأعرف اأنني، اأي�صًا، 
�ص���اأرحل. اللحظة العظيم���ة، الربهة احلارقة 
تاأت���ي وتختفي، َوْعث اأبدي. واأن���ا ال اأريد اأن 

اأموت.
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بع�س االأ�ص���ياء ت�صتع�ص���ي على الكتابة. بعد 
اأن يحدث لك �ص���يء ما، مت�ص���ك القل���م لتكتب، 
ا بطريقة م�ص���رحية اأو ب�ص���كل  وتع���ربرّ عنه اإمرّ
مبت�ص���ر، تبال���غ باالأج���زاء التافه���ة اأو تهم���ل 
االأج���زاء املهمة. مهما يكن م���ن اأمر، لن تكتب 
نُت  عن���ه بالطريق���ة الت���ي تبغيه���ا متام���ًا. دورّ
ي م���ا حدث ه���ذه الظه���رية. ال اأ�ص���تطيع  لت���ورّ
اإخب���ار االأم)م(؛ لي����س بع���د، عل���ى اأيرّ ح���ال. 
كانت ه���ي يف غرفتي عندما جئُت اإىل املنزل، 
منهمك���ة باملاب����س، وهي حتى مل ت�ص���عر باأن 

�صيئًا حدث. وا�ص���لْت، فح�صب، التوبيخ 
والهذر بغري انقط���اع. لهذا مل يتح يل اأن 
اأوقفها واأخربها. لكن باأيرّ �ص���كل �صيظهر 

على الورق، يجب اأن اأكتبه.
اأمط���رت ط���وال الظه���رية يف املزرعة)م(، 
كن���ت مبللة واأح����سرّ بالربد، �ص���عري حتت 
مندي���ل حري���ري مطب���وع، اأرت���دي جاكيت���ًا 
عة فوق كن���زة ف�صفا�ص���ة. كنت عملت  م�ص���مرّ
بجه���د يف حق���ل الفا�ص���وليا طيل���ة الظهرية 
وجمع���ت اأكرث من ثاثة بو�ص���ل . حني بلغت 
ال�ص���اعة اخلام�ص���ة اأخ���ذ النا����س يغ���ادرون، 
وانتظرت اأنا بجانب ال�ص���يارات للركوب اإىل 
املن���زل. ظهرت كاثي، وم���ا اإن ركبت دراجتها 

حتى �صاحت: ها هو اإيلو قادم.
نظ���رُت، وتاأك���دت، كان ه���و، �ص���اعدًا الدرب 
بقمي�ص���ه الكاك���ي ومنديله االأبي����س املاألوف 
حول راأ�ص���ه. كن���ا نتبادل احلدي���ث كثريًا منذ 
اليوم ال���ذي عملنا فيه معًا يف حقل الفراولة. 
ر  كان اأعط���اين تخطيط���ًا بقل���م احل���رب ي�ص���ورّ
املزرع���ة، مر�ص���ومًا بالتفا�ص���يل وبثقة. وهو 

االآن يعمل على تخطيط لواحد من الفتيان.
لذا ناديته: هل انتهت لوحة جون؟

اأوه، اأجل، اأجل، ابت�ص���م. تعايل و�ص���اهديها. 
هذه فر�ص���تك االأخرية. كان وعدين اأن يريني 
اإياها حني تنتهي، فرك�صت اإليه وم�صيت معه 

يف طريقه اإىل احلظرية، حيث ي�صكن.
يف الطري���ق، التقين���ا م���اري كويف. �ص���عرت 
به���ا تنظر اإيلرّ بغرابة اإىل ح���درّ ما. بطريقة مل 

اأ�صتطع النظر يف عينيها.
هالو ، ماري، قال اإيلو.

هلو، اإيلو، قالت ماري ب�صوت غريب فاتر.
م���ن  وجمموع���ة  �ص���ايل،  بجين���ي،  مررن���ا 
فتي���ة كان���وا يحتم���ون م���ن املطر يف �ص���قيفة 
الرتاكت���ور. تعال���ت زجمرة ح���ني مررنا بهم. 

اي. غناء جماعي. اأوه، �صيلفيا. احمررّ خدرّ
 مل���اذا ي�ص���خرون من���ي؟ �ص���األُت. �ص���حك اإيلو 

فح�صب. كان مي�صي ب�صرعة.
�ص���نذهب اإىل املنزل بعد قليل، �ص���اح ميلتون 

من املغ�صل.
اأوماأت براأ�صي ووا�ص���لت ال�صري، ناظرة اإىل 
االأر����س. و�ص���لنا اإىل احلظرية، م���كان هائل 
ب�ص���قف عاٍل تفوح منه رائح���ة اخليل والق�س 
الرط���ب. داخ���ل امل���كان كان معتم���ًا؛ اعتقدُت 
اأين �ص���اهدت طيف �صخ�س يف اجلانب االآخر 
م���ن املرابط، لك���ن مل اأ�ص���تطع اأن اأتاأكد. دون 
اأن يقول �ص���يئًا، �ص���عد اإيلو درجات خ�ص���بية 

�صيرّقة.
هل ت�صكن هناك فوق؟ كل هذه الدرجات؟.

وا�ص���ل ال�ص���عود، فتبعت���ه، م���رتددة يف قمة 
الدرج.

ادخل���ي، ادخل���ي، ق���ال، فاحت���ًا الب���اب. كانت 
اللوحة هناك، يف غرفته. م�صيت فوق العتبة. 
قًا بنافذتني، من�ص���دة مكتظة  كان مكان���ًا �ص���يرّ
���ى ببطاني���ة  ���ال، مغطرّ بر�ص���ومات و�ص���رير نقرّ
�ص���وداء. وعل���ى طاول���ة كان هن���اك برتق���ال 

وقنينة حليب مع جهاز راديو.
ه���اك، ق���ال يرين���ي اللوح���ة. كان���ت بورتريه 

جميًا بقلم الر�صا�س لراأ�س جون.
اآه، كيف ر�صمته؟ بطرف قلم الر�صا�س؟.

مل يب���ُد االأم���ر وقتئ���ٍذ ذا اأهمي���ة، لكن���ي اأتذكر 
االآن كي���ف اأغلق اإيلو الب���اب، فتح الراديو كي 

ت�صدح املو�صيقى.
قل���م  يل  ُمظِه���رًا  �ص���ديدة،  ب�ص���رعة  تكلرّ���م 

الر�صا�س.
ًا اأو  انظري، من هنا يربز الر�صا�س، كبريًا جدرّ
�ص���غريًا، كما ت�صائني. اأدركُت اأنه واقف قريبًا 
ًا مني. كانت عين���اه الزرق���اوان قريبتني  ج���درّ

على نحو جمفل، ناظرتني اإيلرّ بوقاحة. 
عليرّ حقًا اأن اأذه���ب، فا بد اأنهم ينتظرونني. 

اللوحة جميلة.
مبت�ص���مًا، كان يقف بيني وبني الباب. حركة. 
اأطب���ق يده على ذراعي. وفج���اأة كان فمه على 
���ًا عل���ى  فم���ي، �ص���لبًا، ملتهب���ًا، ل�ص���انه منق�صرّ

، ذراعاه مثل احلديد حويل. �صفتيرّ
اإيل���و، اإيل���و! مل اأع���رف اإن كن���ت اأ�ص���رخ اأم 
اأهم�س، اأ�ص���ارع للتخل�س من قب�ص���ته، يداي 
تقات���ان ب�ص���راوة، ب���ا ج���دوى �ص���د قوت���ه 
اإىل  وتراج���ع  ح���ررين،  اأخ���ريًا  العظيم���ة. 

�ص���ت فمي، كان �صاخنًا مكدومًا  اخللف. حت�صرّ
من قبلته. نظر اإيلرّ �صاخرًا، ب�صيء من ت�صلية 
مفاجئة اإذ راآين اأبكي، مرعوبة. ال اأحد قبرّلني 
به���ذه الطريق���ة من قب���ل اأبدًا، فوقف���ت هناك، 

اقة، مثرية. تهزين رع�صة تورّ
ا، �صدرت عنه ناأمة متعطفة، منتق�صة.  ا، هيرّ هيرّ

�صاأجلب لك ماء.
�ص���كب يل ماء يف قدح، ف�ص���ربته. فتح الباب، 
ة  ت ب�ص���كل اأعم���ى نازل���ة ال���درج، م���اررّ تع���رثرّ
ال�ص���غريين  الطفل���ني  وروب���رت،  مبايبي���ل 
االأ�صودين، اللذين ينادياين با�صمي بالطريقة 
رة التي يتلف���ظ بها االأطف���ال الكلمات.  املح���وَّ
ة مب���اري ل���و، اأمهم���ا، التي وقف���ت هناك  م���اررّ

بح�صور معتم �صامت.
ت �ص���احنة، قادمة من  وكنت يف اخل���ارج. مررّ

خل���ف احلظ���رية. كان فيه���ا ب���ريين... فت���ى 
مفتول، ق�ص���ري. كانت عين���اه تقدحان ببهجة 
�ص���ريرة، قاد ال�ص���احنة ب�ص���رعة، كي ال اأحلق 
به. هل كان يف احلظرية؟ هل راأى اإيلو يغلق 
الب���اب، وراآين اأخ���رج م���ن الغرفة؟ ال ب���درّ اأنه 

راأى ذلك.
م�ص���يت عاب���رة املغ�ص���ل وال�ص���يارات. �ص���اح 
بريين: ملاذا تبكني؟ مل اأكن اأبكي. جاء فريدي 
ال�ص���بية،  م���ن  جمموع���ة  الرتاكت���ور.  عل���ى 
ب�ص���وء  اإيلرّ  نظ���روا  منازله���م،  اإىل  عائدي���ن 
لِك؟ �ص���األ اأحدهم،  خاف���ق يف اأعينه���م. ه���ل قبرّ

بابت�صامة عارفة.
اإن  ال���كام  عل���ى  اأق���َو  مل  باملر����س.  �ص���عرت 
يف  �ص���وتي  احتب����س  م���ا.  اأح���د  خاطبن���ي 

حنجرتي، غليظًا منفو�صًا.

جاء م�صرت تومبكينز اإىل امل�صخة ملراقبة َكني 
وفريدي يقودان ال�ص���يارة القدمية املوجودة 
يف املخ���زن. كانا لطيفني، لكنهم���ا َعرفا. ال بدرّ 

اأن اجلميع عرفوا.
ها هي غندورتنا، قال كني.

غندورة بوجه ماك. قال فريدي.
قة  هكذا وقفت هناك، ذراعاي مطويتان، حمدرّ
ار، مبت�صمة كما لو كنت باأح�صن  ك الدورّ باملحررّ

حال، كما لو اأن �صيئًا مل يحدث.
جل�����س بجانب����ي ميلتون يدم����دم، ذاهبني اإىل 
املن����زل. كان ديفي����د هو ال����ذي يق����ود العربة. 
جميع����ًا  كان����وا  املقدم����ة.  يف  اآن����دي  وكان 
يف  الراق�����س  ال�ص����وء  ب����ذاك  اإيلرّ  ينظ����رون 
اأعينه����م. ق����ال ديفيد ب�ص����وت متوت����ر، قوي: 
اجلمي����ع يف املغ�ص����ل كان����وا يراقبونك ذاهبة 

اإىل احلظرية واأخذوا يهزوؤون.
�ص���األ ميلتون ع���ن اللوحة. حتدثن���ا قليًا عن 
ًا.  الفن والر�ص���م. كان���وا جميعًا ودودي���ن جدرّ
اأعتق���د اأنهم رمبا �ص���عروا بالفرج لهروبي يف 
اآخ���ر حلظ���ة؛ رمب���ا توقع���وا من���ي اأن اأبكي. 

لكنهم عرفوا، هم عرفوا.
ومن ث���م كنت يف املن���زل. ويف الغ���د عليرّ اأن 
اأواج���ه املزرع���ة اللعين���ة بكامله���ا. ي���ا اإلهي، 
اأال ميك���ن اأن يك���ون هذا كله حل���م. االآن اأوؤمن 
تقريب���ًا اأن���ه فع���ًا ح���دث يف حل���م. لك���ن غدًا 
�ص���يكون ا�ص���مي على كل ل�صان. يا ليتني كنت 
ًا. ليته مل  الهية، اأو طائ�ص���ة، لكني خائف���ة جدرّ
لن���ي. يجب اأن اأكذب واأق���ول اإنه مل يفعل.  يقبرّ
لكنهم يعرفون. جميعهم يعرفون. وماذا اأفعل 

اإزاء هذه الكرثة منهم...؟
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العق���ل.  �ص���ر�س  يل  قلع���وا  ال�ص���باح  ه���ذا 
يف التا�ص���عة �ص���باحًا دخل���ت عي���ادة طبيب 
���لرّ من هاك و�صيك  االأ�ص���نان. باإح�صا�س ُم�صِ
احل���دوث، جل�ص���ت عل���ى الكر�ص���ي بع���د اأن 
األقي���ت نظ���رة عجل���ى، خمتل�ص���ة يف اأرجاء 
الغرف���ة باحثة ع���ن اأدوات ظاه���رة للتعذيب 
مث���ل مثقاب هوائي وقناع غاز. ال �ص���يء من 
ه���ذا. �ص���بك الطبيب �ص���درية بدبو�س حول 
عنق���ي؛ وتهياأت ل���ه اأن يقحم تفاحة يف فمي 
اأو ينرث على راأ�صي غ�صينات بقدون�س. لكن 
ال. كل ما فعله هو �صوؤال: غاز اأم نوفوكائني 
؟ )غ���از اأم نوفوكائ���ني. ها، ه���ا! اأتودين اأن 
تري ما لدينا من اأجهزة، مدام؟ املوت بالنار 
اأم باملاء، بر�صا�ص���ة اأم باأن�صوطة؟ اأيرّ �صيء 
ير�ص���ي الزبون.( غاز، قلت بحزم. اقرتبت 
املمر�ص���ة ورائي دون اأن ُتلَحظ، وو�ص���عت 
قطع���ة مطاطية بي�ص���وية عل���ى اأنفي، حيث 
. تنف�ص���ي  يرّ قطع���ت االأنابي���ب ب�ص���رور خ���دَّ
ل الغ���از، غريب���ًا وحلوًا على  ب�ص���هولة. تَنخَّ
و�ص���ع  اأقاوم���ه.  اأال  حاول���ت  مغ���ٍث.  نح���و 
الطبيب �صيئًا يف فمي، وبداأ الغاز بالدخول 
ق بال�ص���وء.  بجرع���ات كب���رية. كن���ت اأح���درّ
���َر يف قطع �ص���غرية.  ، تك�صَّ ارتع����َس، اهت���زَّ
كامل املجموعة املتاألقة من القطع ال�ص���غرية 
املتقزح���ة الل���ون بداأت بالتاأرجح يف م�ص���ار 
ق���وي اإيقاع���ي، بطيئة يف البدء، ثم اأ�ص���رع. 
مل يكن عليرّ االآن اأن اأتنف�س ب�صعوبة؛ �صيء 
ما ي�ص���خ عل���ى رئتي، اأنفا�ص���ي ذات �ص���فري 
غري���ب ح���ني اأزفر. اأح�ص�ص���ت بفمي ين�ص���ق 
عن ابت�ص���امة. هك���ذا جرى االأمر... ب�ص���يطًا 
ًا، وال اأحد ق���ال يل ذلك. يج���ب اأن اأكتب  ج���درّ
عنه، الأ�ص���ف كي���ف كان، قب���ل اأن اأغط�س. يا 
رُت. ه���م يحافظون على  له���م من اأذكي���اء، فكرّ
ية؛ هم حت���ى ال يدعونك  امل�ص���اعر كله���ا �ص���ررّ
تكتبها. ومن ثم كنت على �ص���فينة قرا�ص���نة، 
ووج���ه القبط���ان منعمًا النظ���ر يفرّ من خلف 
ة ال�صفينة. كان هناك  العجلة، اإذ هو يدير دفرّ
اأعم���دة م���ن اأوراق �ص���ود، ورمادي���ة، وكان 
يقول ب�ص���وت عال: ح�ص���نًا، اأقفل���وا ببطء، 
ببطء. عندئٍذ انت�ص���رت بغتة اأ�صعة ال�صم�س 
يف الغرفة عرْب �ص���تائر النافذة الفيني�ص���ية ؛ 
�ص���حبت نَف�ص���ًا عميقًا، مالئة رئتيرّ بالهواء. 
؛ ه���ا اأنا  ، ذراع���يرّ ا�ص���تطعت اأن اأرى قدم���يرّ
اإىل  اأع���ود  اأن  جه���دي  حاول���ت  موج���ودة. 
 . ج�ص���دي ثانية... كان طريق���ًا طويًا لقدميرّ
، اإىل راأ�ص���ي؛ اإنهم���ا يرجتفان.  رفعُت ي���ديرّ

انتهى االأمر كله... حتى ال�صبت القادم. 

م����ن اص��������دارات
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أنطوان جوكي

خليل صويلح

خاف���ًا لوجه���ات نظ���ر كث���رية تتعلرّ���ق بحياة 
وانتحار �صيلفيا باث )1932 �� 1963(، تلجاأ 
ك���وين باملن يف روايتها »اأن���ت ُقلَت« )2015( 
التي ترجمت اأخريًا )»الهيئة العامة امل�ص���رية 
للكتاب”����� ترجم���ة ملي���اء املق���دم( اإىل ال�ص���فة 
االأخرى امل�ص���ادة لت�ص���لرّم دفة ال�صرد ل�صريكها 
تي���د هي���وز املته���م باأن���ه كان وراء انتحارها، 
ك  م�صتعيدًا �صوته بعد �صمٍت طويل. هكذا تفكرّ
الروائية الهولندية اأيقونة ال�ص���عر االأمريكي 
نات الن�ص���وية  على مهل، ب�ص���رٍد م�ص���اد للمدورّ
الت���ي و�ص���عت �ص���احبة »عب���ور املحيط”يف 
مكان���ة مرموق���ة اأق���رب اإىل التقدي����س. ههن���ا 
تذه���ب لغ���ة ال�ص���اعر نح���و �ص���عرية متدفق���ة 
تنطوي عل���ى وقائع ووثائق وكت���ب تناولت 
حياة هذين ال�صاعرين املارقني، وكيف انتهت 
لة اقتات  بهما االأقدار على هيئة ف�ص���يحة متنقرّ

عليها كترّاب �صريتهما طويًا.
ال ت�ص���ي ق�ص���ة احلب العا�ص���فة الت���ي جمعت 
ب���ني هذين العا�ص���قني بالنهاي���ة املفجعة التي 
انته���ت اإليه���ا »عندما نلتقي، مل نك���ن نتعانق، 
���ا نهج���م عل���ى بع�ص���نا، ن���كاد ن�ص���تعل من  كنرّ
الرغب���ة وال�ص���هوة وال�ص���عادة. اأن���زع رب���اط 
�ص���عرها، واألق���ي ب���ه بعي���دًا، اأقتل���ع قرطيه���ا 
ق ثوبه���ا عنها،  ���يرّني م���ن اأذنيه���ا، واأم���زرّ الف�صرّ
كم���ن يرغب يف اأن يعريه���ا متامًا من اأي زيف 
���ر، اأو لياق���ة. كان حب���ًا حقيقيًا جدًا:  اأو حت�صرّ
�ص���يئًا ي�ص���به االفرتا�س«. لكن هذه احلميمية 
�صتتا�ص���ى تدريجًا حتت وقع الغرية وال�صك 
واخليبة. كانت �ص���يلفيا مهوو�ص���ة بال�ص���عر. 

ة وغا�صبة  فرا�صة بجناحي املجاز، امراأة ه�صرّ
وه�ص���تريية. حتب بعنف وتكره بعنٍف اأ�صد، 
ت�ص���كنها روح �ص���وداء بتاأثري فقدانها والدها 
وهي طفلة. املوت ثيمة اأ�صا�صية يف اأ�صعارها 

اإذًا.

اأمل تقل يومًا »املوت حرفة واأنا اأتقنها ب�ص���كل 
ا�ص���تثنائي«؟ ل���ن توؤجل جنازته���ا طويًا، فقد 
ة، على عتبة الثاثني،  اأعدت طريقة موتها بدقرّ
يف �ص���باح �ص���تائي كئيب من ع���ام 1963، اإذ 
اخت���ارت اأن تنتحر خمتنقة بف���رن الغاز، بعد 
حماولة �ص���ابقة. كان على تيد هيوز املفجوع 
مبوت طليقته، اأن يقف كدريئة اأمام ع�ص���رات 

ال�ص���هام امل�ص���مومة، اإثر اتهامه مب�ص���وؤوليته 
عن انتحارها، من اأ�صدقائه قبل اأعدائه. لكنه 
�ص���مت طوي���ًا، اإىل اأن كتب متاأخرًا »ق�ص���ائد 
عي���د املياد”مو�ص���حًا االألغ���از الت���ي اأحاطت 
عاقته ب�ص���يلفيا واأ�ص���رار حياتهما امل�صرتكة، 
ونوب���ات اكتئابها التي كان���ت تثقل حياتهما، 
و�ص���كوكها  جنونه���ا  يحتم���ل  كان  وكي���ف 

وا�صطراباتها ب�صمت.
عل���ى االأرجح، ف���اإن كوين باملن وج���دت مادة 
د�ص���مة لبناء حكاي���ة تراجيدي���ة مكتملة. عدا 
رواي���ة »الناقو����س الزجاج���ي« الت���ي كتبته���ا 
�صيلفيا باث مبا ي�صبه ال�صرية الذاتية، هناك 
اأي�ص���ًا اعرتافات تيد هيوز بعاقاته الن�صائية 

امللتهب���ة، واقتح���ام اآ�ص���يا فيف���ل حيات���ه، م���ا 
اأدى اإىل انف�ص���اله ع���ن زوجت���ه الت���ي غرقت 
يف هو����س تدم���ريي �ص���يقودها بع���د اأقل من 
�ص���نة اإىل االنتح���ار. ال يبدو تيد هي���وز وفقًا 
���ل ك���وين بامل���ن مذنب���ًا اأو خائن���ًا، بقدر  ملتخيرّ
ما هو �ص���حية ل�ص���اعرة مري�ص���ة نف�صيًا، على 
عك�س ما اأ�ص���يع عن���ه. لذلك متنح���ه الروائية 
حرية كاملة بنفي معظم ما قيل عنه »بالن�صبة 
للكثريي���ن نحن غري موجودين اإال يف الكتب. 

اأنا وزوجتي.

ك اأيقونة ال�ص���عر االأمريكي ب�ص���رٍد م�ص���اد  تفكرّ
�صتها نات الن�صوية التي قدرّ للمدورّ

تابعت، على مدى االأعوام اخلم�صة والثاثني 
االأخ���رية، بكث���ري م���ن العج���ز واال�ص���تنكار، 
كيف تعفنت حياته���ا وحياتي حتت طبقة من 
ق���ة  املغالط���ات وال�ص���ائعات، والق�ص����س امللفرّ
وال�ص���هادات الكاذبة واالأ�ص���اطري واخلرافات 
واله���راء. وراأي���ت بعين���يرّ كي���ف مت حتوي���ر 
�صخ�ص���يتني  اإىل  املركبت���ني  �صخ�ص���يتينا 
���ِنعت  عاديت���ني، مبام���ح باهتة وب�ص���يطة �صُ
خ�صي�ص���ًا الإر�ص���اء ن���وع مع���نيرّ م���ن الق���راء 
ة، واأنا  الطاحمني لاإثارة: هي املقد�ص���ة اله�صرّ

اخلائن القبيح«.
���ع اأن يتناوب العا�ص���قان يف تدوين  ���ا نتوقرّ كنرّ
�ص���ريتهما م���ن موقع���ني خمتلف���ني، لك���ن تيد 

هيوز �ص���يقب�س على الوقائع اإىل اآخر �ص���طر 
م���ع  رحلت���ه  تفا�ص���يل  ناب�ص���ًا  الرواي���ة،  يف 
زوجت���ه، م���ن دون اأن ينكر �ص���غفه باأخريات، 
ًا، بعيدًا  وبحاجت���ه اإىل اأن يك���ون طائ���رًا ح���ررّ
ع���ن الدم���ار ال���ذي خلرّفته حبيبت���ه يف روحه، 
ونوب���ات اجلن���ون الت���ي اأطاح���ت بحبهم���ا، 
و�ص���ربه عل���ى �ص���لوكياتها الغرائبي���ة. كانت 
�صيلفيا تعي�س نزيفًا �صعريًا متوا�صًا، بتاأثري 
�ص���اعر اآخر هو ييت�س مبناخاته ال�ص���وداوية 
���ق،  الت���ي �ص���تقودها الحق���ًا اإىل انتح���ار حمقرّ
كمح�صلة ل�ص���دمات متتالية، وخرافات كانت 
���ه على  توؤم���ن به���ا، فيما يق���ول تي���د هيوز اإنرّ
عك�ص���ها، مل يعب���اأ ب���اإدراج الع���امل اخلارج���ي 
ة اإال متاأخرًا، ليكت�صف  على جتربته ال�صخ�صيرّ
اأهمي���ة احلوا�س يف ترميم املجاز ال�ص���عري، 
و�صرورة ن�صف الرموز والغيبيات، والذهاب 
اإىل احلدود الق�ص���وى للذات بطي�س مل يع�صه 
قبًا ب�صحبة اآ�ص���يا فيفل »اأريد بقوة اأن اأترك 
نف�ص���ي لهذه ال�ص���اعرة الغجرية ال�صر�ص���ة اأن 
قني بالكامل، والدخ���ول يف عاملها املظلم  متزرّ

الداكن«.

اأدار هيوز ظهره اأي�ص���ًا لل�صائعات التي كانت 
تتن���اول �ص���ريته »بالنه�س والتقطي���ع« ملتفتًا 
اإىل ا�صتعادة اإيقاعه الداخلي فكريًا وروحيًا، 
وو�ص���ل م���ا انقطع م���ع طليقت���ه وطفليه، بعد 
انتقاله���م م���ن الريف اإىل لندن، اإال اأن �ص���دمة 
رف�س ن�ص���ر اأ�ص���عار �ص���يلفيا لدى اإحدى دور 
الن�ص���ر االأمريكية اأ�ص���ابها بانتكا�صة جديدة، 
ل بقراره���ا االنتحار »ق�ص���يت الليلة  مم���ا عجرّ
م االأغطية والو�صائد،  االأوىل يف فرا�صها اأت�صمرّ
كثعلب �ص���غري فقد اأم���ه«، و»قراأت ق�ص���ائدها 
املظلمة التي كتبتها بالدم، والتي كانت ت�صبه 
ِعرق���ًا نازف���ًا يتفتح مبج���رد اأن تلم�ص���ه«. لكن 
هذه احلميمية مل تنقذ تيد هيوز من االأقاويل 
الرهين���ة  »كن���ت  اأيام���ه  اآخ���ر  اإىل  املغر�ص���ة 
دًا  ال�صامتة داخل اأ�صطورتها، م�صجونًا ومقيرّ
يف �ص���ريح، حيث يتوافد الزائرون مل�صاهدة 
ي���ة م���ن زواج تراجي���دي«. االآن  االآث���ار املتبقرّ
علين���ا اأن ننتظ���ر زمنًا اإ�ص���افيًا ملعرفة ما بقي 
يف جعبة ال�ص���اعر املفجوع، اإذ ترك �ص���ندوقًا 
�ص���غريًا مقفًا بال�ص���مع االأحمر، واأو�ص���ى اأال 
ُيفتح قبل عام 2023، رمبا �صي�ص���يء اأ�صرارًا 

اأكرث اإثارة بالن�صبة اإىل كترّاب املذكرات.

عن جريدة احلياة اللندنية

ال ميكن اإهمال البحث الق�ص���ري الذي و�صعته 
رة والروائية الفرن�ص���ية غوينايل  اأخريًا املفكرّ
اأوب���ري ح���ول ال�ص���اعرة االأمريكي���ة �ص���يلفيا 
ب���اث )1932 – 1965(، وعنوان���ه )األيعازر 
يا حبي( عن دار »اإيكونوكا�صت« الباري�صية. 
م الكاتبة قراءة  ففي نحو �صبعني �صفحة، تقدرّ
ثاقبة ت�ص���يف الكثري اإىل م���ا نعرفه عن حياة 
ب���اث وعاقته���ا بالكتاب���ة واإنتاجه���ا االأدبي 

الغزير، وجتعلنا نرغب يف قراءتها جمددًا.
وياأت���ي اختي���ار اأوبري عن���وان )األيع���ازر يا 
حب���ي( له���ذا البح���ث بغية و�ص���ع باث حتت 
�ص���عار القوة، ال ال�ص���عف، وبالت���ايل التدليل 
نها من العودة مرارًا من  من���ذ البداية على متكرّ
بني االأم���وات، بعد حم���اوالت انتحار كثرية، 
قبل اأن تنجح يف و�ص���ع حد حلياتها يف �ص���ن 

الثاثني.
بعبارة اأخ���رى، اأرادت اأوبري الت�ص���ديد على 
حقيق���ة تغلُِّب ال�ص���اعرة على ظ���روف حياتها 
واإف���راط  بح���دة  عي�ص���ها  وعل���ى  ال�ص���عبة، 
مدفوعة برغبتها يف اأن تكون كل �ص���يء ويف 
ر  اختبار كلرّ احلي���وات املمكنة. ولكن مع تعذرّ
حتقي�ق هذه الرغبة، بحثت �ص���يلفيا عن مكان 
تت�������وارى فيه: اأمواج البحر، ق�ص���ية كربى، 

ف، احلب… الت�صورّ
لت يف حلٍّ اآخر، قتل نف�ص���ها: »اأن  واأحيانًا تاأمرّ
من���وت/ هو فن، مث���ل بقية االأ�ص���ياء/ ويبدو 

اأنني موهوبة يف �صكل ا�صتثنائي يف ذلك«.
وثم���ة حلرّ ثال���ث جلاأت ب���اث اإلي���ه بانتظام، 
ونق�ص���د الكتاب���ة التي ت�ص���مح وحدها يف اأن 
»اأن  اآن، يف  �ص���يء يف  �ص���يء وال  نك���ون كل 
نتح���رر م���ن ذاتنا ون�ص���بح و�ص���يلة نقل عامل 
ولغ���ة و�ص���وت«، يف اأن ن�ص���بح االآخري���ن ف� 
»نتعلرّ���م حيوات اأخ���رى وجنعل منه���ا عوامل 

مطبوعة تدور مثل كواكب يف ذهن الب�صر«.
ولك���ن مب���ا اأن الكلمات ال حت�ص���ر دائم���ًا عند 
الطلب، »الكلمات الإيقاف الطوفان الذي ي�صيل 
من الثقب ال�صغري لل�صد«، وجدت نف�صها غالبًا 
يف طري���ق م�ص���دود، وعربت مراح���ل اكتئاب 

موؤملة زعزعت اآمالها وطموحاتها.
ن اأوبري جيدًا من ك�صف هذا  يف بحثها، تتمكرّ
اجلانب املازم ل�صخ�صية باث، ولكن من دون 
اأن ت�ص���عها يف موقع ال�ص���حية غري املنا�ص���ب 
لها، والذي رف�ص���ته ال�ص���اعرة ط���وال حياتها 
الق�صرية، كما يتجلى ذلك يف �صراعها الثابت 
واجلريء مع ظروف حياتها، وخ�صو�صًا يف 

اإقدامها، يف النهاية، على االنتحار.
ن����س اأوب���ري، ال���ذي يتوق���ف ب�ص���رعة عن���د 
اللحظات الكربى من حياة باث، لي�س �صرية 
بقدر ما هو قراءة نقدية و�صعرية ترتكز غالبًا 
على مقتطفات من ق�ص���ائد ال�صاعرة ودفاترها 
هتها اإىل  احلميمة والر�صائل الغزيرة التي وجرّ
اأمها، واأي�صًا على بع�س من ال�صور املتوافرة 
له���ا. عنا�ص���ر ت�ص���مح باإن���ارة تل���ك اللحظات 

وبفهم قدر باث ونهايته املاأ�صاوية.
هك���ذا منررّ م���ع اأوبري عل���ى فقدان ال�ص���اعرة 
عاقته���ا  وعل���ى  الثامن���ة  �ص���ن  يف  والده���ا 
بوفائه���ا  املثالي���ة  امل���راأة  باأمه���ا،  االإ�ص���كالية 
بعجزه���ا  وبالت���ايل  وفات���ه،  بع���د  لزوجه���ا 
و�ص���متها الثقيل���ني؛ ث���مرّ تاأت���ي ف���رتة العزل���ة 

التي اختربتها بعد مرحلة الدرا�ص���ة الناجحة 
وقادتها اإىل اأول حماولة انتحار؛ و�صواًل اإىل 
لقائها ال�صاعق بال�صاعر االإنكليزي تيد هيوز 

الذي و�صفته الأمها قائلًة: »اإنه الرجل الوحيد 
يف الغرفة الذي كان كبريًا مثل ق�صائده، هائًا 
مثل كلماته الكثيفة واحليوية. ق�صائده قوية 

و�صاخبة مثل ريٍح عاتية ت�صفرّر يف عار�صات 
م���ن ف���والذ )…(«، وم���ن ث���مرّ زواجه���ا من���ه 
واإجنابها طفلني؛ م���رورًا بنجاحات الزوج/ 

ال�ص���اعر يف وقت كان النا�ص���رون يرف�ص���ون 
خمطوطاته���ا، م���ع الرتكي���ز عل���ى خيانته لها 
فيم���ا كانت جتهد ب���اث للتوفيق ب���ني دورها 

كاأم وميولها الكتابية.
وال تن�ص���ى اأوب���ري اأن تتوق���ف عند خماوف 
ب���اث من تكرار من���وذج عي����س والدتها التي 
���ت باك���رًا من رجل �ص���احب �صخ�ص���ية  تزوجرّ
قوي���ة واأنك���رت طموحاته���ا من اأجل���ه، فتقراأ 
و�صعها ال�صعب يف جمتمع اخلم�صينات، اأي 
يف حقبة كانت ال�صلطة الذكورية طاغية بينما 
ال���دور الوحيد املتاح للمراأة هو اأن تكون ربة 

منزل، مهما كانت موهبتها واأحامها.
ق الباحثة اأي�صًا يف كتابة ال�صاعرة على  تتعمرّ
�ص���وء حياتها وهواج�ص���ها، فتق���ول: »تبتكر 
باث تارة عوامل مليئة، م�ص���بعة، بت�صاري�س 
م�ص���ننة، قاطع���ة، واأل���وان غني���ة، يب���دو فيها 
كل �ص���طر، كل اإح�ص���ا�س كم���ا لو اأن���ه معزواًل 
وم�ص���حونًا بح���دة ق�ص���وى، وت���ارة فراغات 
حيادي���ة، بلوري���ة وب���اردة. حت���ت اأنظارها، 
يخف���ق الع���امل ب�ص���رعة جنوني���ة، ث���م ينه���ار 

فجاأة.
تكت���ب مبي���زان اأع�ص���ابها، �ص���من ن���وع م���ن 
اأبياته���ا  ال�ص���رير وال�ص���خط. حت���ت �ص���طح 
امل�ص���غولة بدق���ة وعناية، ثمة خي���ط حديدي، 
عق���دة اأع�ص���اب ت���رجت اإىل ما ال نهاي���ة، وثمة 
ل حاج���ة حيوية  هاج����س ال�ص���كل الذي ي�ص���كرّ
لديه���ا، طق����َس خا����س«. ويف ه���ذا ال�ص���ياق 
تفه���م ق���ول ال�ص���اعرة: »ال ميكنن���ي اأن اأكتفي 
به���ذا العمل اجلبار الذي ميثل���ه فعل احلياة. 
���م احلياة على �ص���كل ق�ص���ائد  ال، عل���يرّ اأن اأنظرّ

�صدا�صية ومو�صحات«.
باخت�ص���ار، تبحث اأوبري يف ن�صها عن نقطة 
ا�صتواء الكتابة واحلياة داخل باث، متجنبًة 
قراءته���ا ع���رب مو�ص���ور امل���وت ال���ذي عانقته 
باكرًا اأو عرب �صردية حياتها، وحماولة فهم ما 
اأنقذته ال�صاعرة من نف�صها وحياتها بوا�صطة 
الكتاب���ة، وم���ا فقدته اأي�ص���ًا، الأن م���ا ينقذ يف 
الكتابة ميكنه اأي�صًا اأن ي�صيعنا، بعد اإنقاذنا. 
اأمل تق���ل ب���اث: »الكتابة لي�ص���ت حت���ررًا، بل 

ت�صليم اأنف�صنا بيدين وقدمني مكبلتني«؟
هك���ذا، نق���راأ هذا الن����س كبورتري���ه تعبريي 
دقي���ق وموؤث���ر ل�ص���اعرة اأ�ص���طورية وقدرها، 
واأي�ص���ًا كعم���ل ي�ص���تمد قيمته لي����س فقط من 
فطن���ة تاأمات���ه، اإمنا من االنفع���ال الكامن يف 
�ص���ياغة هذه التاأم���ات، وبالتايل م���ن مكانة 
خطاب���ه ب���ني الواقعي���ة النقدي���ة واالإ�ص���راق 
ال�ص���عري. ويف كتابة ن�صها، ت�صتعني املفكرة 
بن���ربة تق���رتن حدتها بح���دة مو�ص���وعها، ما 
ي�ص���اعدها، اأثناء �ص���ربها كلمات �صيلفيا باث 
واآثاره���ا، عل���ى حما�ص���رة الن���ار الت���ي كانت 

متاأججة فيها ومل�صها.
وال نعجب بعد ذلك حني نعرف اأن هذا الن�س 
حت���ول اإىل عر����س اأدبي عرف جناح���ًا كبريًا 
على خ�ص���بة م�ص���ارح خمتلفة يف فرن�صا، قبل 
ن�ص���ره. عر�س قراأت اأوبري فيه ن�ص���ها كامًا 

يف كل مرة، برفقة من�صدين ومو�صيقيني.

عن �صحيفة العربي اجلديد

هوية ســيلفيا بالث الممّزقة بين 
الكتابة والحياة

بــالث  ســيلفيا  إنتحــار 
بلسان تيد هيوز
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هيفاء شدياق

سليفيا بالث
االإن�ص���اين  ال�ص���وت  هم���ا  و�ص���يلفيا  ف���روغ 
الوج���ودي، نق���راأ م���ن اآثارهما حلو ال�ص���عر، 
احلي���اة  م���ررّ  عباراتهم���ا  م���ن  ون�ص���تنبط 
كت���اب  عن���وان  م���ن  وطيفه���ا.  وجحيمه���ا 
�ص���يلفيا ب���اث ن�ص���تطيع تاأوي���ل حي���اة ه���ذه 
ال�ص���اعرة”الغريبة”التي عك�ص���ت م���ن خال 
عاقتها باملوت مرايا احلياة، فهي التي تقول 

يف ق�صيدتها ال�صيدة اليعازر:
املوت فن ككل �صيء اآخر
اتقنه ب�صكل ا�صتثنائي.

تكتب يف ثاث ن�صاء:
اإين متوحدة كالع�صب. ما هذا الذي افتقده؟

ا يكن؟ هل اأعرث عليه يوًما، اأيًّ
التوحد والبحث الدائم، حتول مرثية طويلة 
تت�ص���رب عرب الكثري من ق�ص���ائد باث، حيث 
اإع���ادة تركيب���ة االأب ال���ذي مل تعرف���ه كث���رًيا، 
وال���ذي اأ�ص���بح غياب���ه رم���ًزا لغي���اب احلياة 
نف�ص���ها، حلتمية ال �ص���فاء منه���ا، ليتحول هذا 
االأب اأحياًنا اإىل �ص���ورة امل���وت التي بقدر ما 
جتد ال�ص���اعرة نف�ص���ها منجذبة اإليه���ا بقدر ما 
تخ�ص���اها وتريد قتلها. ويف ق�صيدتها الكرتا 
على درب االأ�ص���اليا، تك�ص���ف ع���ن تاأثري موت 
اأبيه���ا، وه���ي يف الثامن���ة م���ن العم���ر، عل���ى 
مزاجه���ا اأو �ص���يطانها ال�ص���عري ال���ذي ميزج 

الثلج بالنار:
كاأنك مل تُك يوًما

كاأين جئت اإىل هذا العامل
ي وحدها: من رحم اأمرّ

�صريرها الوا�صع ارتدى ثوب القدا�صة...
مترّ كاأي رجل

فكي���ف يل اأن اأ�ص���يخ االآن؟ اأن���ا �ص���بح انتحار 
�صائن...

كان حبرّي هو الذي قاد كلينا اإىل املوت.
اأزم���ات  ن�ص���اأتها  من���ذ  �ص���يلفيا  عان���ت 
ه���ا  حبرّ وعان���ت  ع�ص���بيرّة،  ونوب���ات  نف�ص���ية 
لهيوز”احلبيب اخلائن"، واختارت اأن ت�صع 

دة ملعاناتها: ا للمرايا املتعدرّ حدًّ
ي�صبهني اأكرث اأن اأ�صتلقي

واأخو�س مع ال�صماء حمادثًة مفتوحة،
و�صاأكون مفيدة يف نومي النهائي:

ة، عندئذ قد تلم�صني االأ�صجار مررّ
وجتد االأزهار بع�س الوقت يل.

لي�س علينا اأن نقف طويًا عند موت ال�صاعرة 
اأو انتحارها، ولي�س علينا اأن جنعل �ص���عرها 
يف اأ�ص���ر انتحاره���ا الذائع ال�ص���يت، فلها من 
ال�ص���عر ما هو اأقوى من �صوت االنتحار واإن 
كان احلدي���ث عن االنتحار هو ذروة ال�ص���عر، 
واإن تعامل���ت هي مع امل���وت يف اعتباره”فًنا 

ككل �صيء".
من عنوان كتاب فروغ فرخزاد، نعرف احلياة 
العالقة وراء القيود. على اأن جمرد ا�صتعرا�س 
عناوين دواوينها اأو اأفامها الق�ص���رية ميكن 
اأن يعط���ي فك���رة عن عامله���ا املتوت���ر املرتاكم 

ب���ني الوجع: االأ�ص���رية، حائط، ع�ص���يان، نار 
ما، البيت االأ�ص���ود. ُتظهر فروغ يف االأ�ص���رية 
ديناميته���ا اخلا�ص���ة، فق�ص���ائد الدي���وان كلرّها 
الداخلي���ة،  واالإث���ارة  باحل���رارة  ممزوج���ة 
والهيج���ان وامل�ص���اعر احلادة نف�ص���ها. تبحث 
ال�ص���اعرة عن �ص���عور وذكرى، ع���ن اأمل واأمل 
ما، حترك بهما روحها وقلبها. ق�ص���ائد رقيقة 
هادئ���ة ذات نربة خافتة ت�ص���تبطن الذات اأكرث 
مم���ا تق���راأ الواقع و�ص���راعاته، لكنه���ا جريئة 
يف االهتمام بتفا�ص���يل حياة ال�ص���اعرة، التي 
ال تختل���ف كث���رًيا عن حياة ن�ص���اء م���ن جيلها 
يع�ص���ن الواقع نف�ص���ه. تقول يف ق�ص���يدة بني 

يدي الله:
اأنَت وحدك املدرك واأنت تعرف

اأ�صرار تلك اخلطيئة االأوىل
اأنت وحدك القادر على اأن متنح

روحي ذلك ال�صفاء االأول
اآه... رباه... ماذا اأقول

اإنني متعبة معذبة من ج�صدي هذا
اأقف كل ليلة على اأعتاب عظمتك

يف انتظار ج�صد اآخر.
امل���وت حا�ص���ر بق���وة يف حياة �ص���يلفيا باث 
وكذل���ك يف حياة ف���روغ فرخزاد التي ق�ص���ت 
بحادث �ص���ري عام 1967. فهي كانت �ص���اعرة 
مت�ص���ائمة، تنب���اأت مبوته���ا املبك���ر، م���ن دون 
اأن ي�ص���اورها �ص���ك ولو ملرة يف اأنها �صتعي�س 
�ص���عيدة يوًم���ا م���ا. وكاأن الق���در وافقه���ا يف 
تطلعاته���ا واآماله���ا، فاأخذه���ا اإىل الرتاب قبل 
اأن تتم عامها الثاين والثاثني. لكنها، على ما 
يبدو، كانت �ص���عيدة مبوته���ا، الأنها كتبت قبل 
اأن ترحل بفرتة ق�ص���رية باأنها وجدت نف�ص���ها 
اأخ���رًيا، وه���ذا م���ا كان���ت تبح���ث عن���ه طوال 
حياته���ا. قب���ل وفاتها، كتبت فرخزاد ق�ص���يدة 
ن  البنه���ا كاميار الذي رمبا علمت اأنها لن تتمكرّ

من تربيته، تقول له فيها:
هذه اآخر التنوميات على مهدك،

�س ل�صرختي لعلرّ ال�صوت املتوحرّ
�صدى يف �صماء �صبابك.

ليكْن ظلي التائه منف�صًا وبعيًدا عن ظلك
واإذا، يوًما ما، التقينا ثانيًة
فلن يف�صل ما بيننا اإال الله.

اأعل���ُم اأن �ص���راعي مل يكن �ص���هًا اأم���ام هوؤالء 
اد االأتقياء الكذبة الزهرّ
اإن مدينتي ومدينتك،

اأْي طفلي احللَو،
كانت على الدوام ع�ًصا لل�صيطان.

�ص���يجيء يوم ترتع�س فيه عيناك بحزن اأمام 
هذه االأغنية املوجعة

�صتفت�س عني يف كلماتي
قائًا لنف�صك:

هذه كانت اأمي.
تنبئ اأ�صعار فروغ مبثل ما انتهت به حياتها، 
نق���راأ �ص���طوًرا يف واح���دة  اأنن���ا  اإىل درج���ة 
من ر�ص���ائلها اإىل �ص���ديقها القا����س االإيراين 

ابراهيم كل�صتاين تقول فيها:

�ص���عيدة اأنا، الأن �صعري �صار اأبي�س وجبيني 
تغ�ص���ن وانعق���دت ب���ني حاجب���ي جتعيدت���ان 
كبريت���ان ر�ص���ختا عل���ى ب�ص���رتي. �ص���عادتي 
ه���ي اأين مل اأعد حامل���ة. قريًبا �ص���اأبلغ الثانية 
والثاثني. �صحيح اأن ال� 32 عاًما هي حياتي 
التي تركتها خلفي واأمتمتها، لكن ما ي�صفع يل 

هو اأنني وجدت فيها نف�صي.
���ا يح�ص���ر بقوة يف �صعر فروغ،  الزواج اأي�صً
فقد تزوج���ت مبكًرا للتحرر من �ص���لطة االأب، 
ف���كان زواًجا فا�ص���ًا خرجت منه، م���ع ولدها 
كامي���ار بالط���اق، وه���ذا م���ا اأملح���ت اإليه يف 
ق�ص���يدة البي���ت املهج���ور الت���ي نظمته���ا يف 
طهران يف ربيع عام 1955. اأما �ص���بب ف�ص���ل 
زواجها وطلبها الط���اق فيظن بع�س الكترّاب 
اأنه عائد اإىل اأن العاقة بني الزوجني و�صلت 
اإىل حي���ث مل تع���د ال�ص���اعرة يف حاجة اإىل اأن 
حتتم���ل طب���اع زوجه���ا االأبوية، ف�ص���عرت اأن 
عليه���ا االنط���اق مبفرده���ا. عا�ص���ت فرخزاد 
لف���رتة وجي���زة يف منزل والديه���ا يف طهران 
عق���ب طاقها م���ن �ص���ابور. ثم ت�ص���اجرت مع 
اأبيه���ا، الذي طردها من املنزل، الأنها بح�ص���ب 

راأيه، اأحلقت العار بالعائلة. مل توفَّق فرخزاد 
والده���ا  كان  فق���د  االجتماعي���ة،  حياته���ا  يف 
�ص���ابًطا ع�ص���كرًيا تغلرّب واقعه املهني على كل 
ن���وازع ثقافية ق���د تنميه���ا يف نف�ص���ه مكتبته 
العامرة بكت���ب االأدب، والتي التهمت فرخزاد 
���ا دواوين ال�صعر. كان  كثرًيا منها، وخ�صو�صً
طبيعًيا اأن تكرث ال�صائعات حول حياة فرخزاد 
اخلا�ص���ة بعد طاقها، ب�ص���بب ال�صراحة التي 
نتها اأ�ص���عارها، والأن عدًدا م���ن االأدباء  ت�ص���مرّ
ع���ي اإقام���ة عاق���ات عاطفي���ة  الرج���ال كان يدرّ
معه���ا. وق���د ارتبط���ت فع���ًا بعاق���ة �ص���داقة 
بال�صاعر نادر بور، قبل اأن تتعرف اإىل الكاتب 

الق�ص�صي اإبراهيم كل�صتاين.

فروغ فرخزاد
الطري���ف اأن الذي���ن حاربوا ف���روغ هم الذين 
ان���ربوا ملديحه���ا عندم���ا مات���ت ودافع���وا عن 
�ص���عيها اإىل احلري���ة ومترده���ا عل���ى الظل���م 
ومبكانته���ا  ال�ص���عرية  بفرادته���ا  واعرتف���وا 
اخلا�ص���ة يف ال�ص���عر االإي���راين. م���ا اإن طالع 
يف  االأ�ص���رية  طه���ران  يف  والنق���اد  اء  الق���ررّ

طبعت���ه حت���ى ث���ارت زوبع���ة م���ن االنتقادات 
وال���ردود حول���ه، وتب���ارت تي���ارات املجتمع 
يف مهاجم���ة ال�ص���اعرة وديوانه���ا اأو الدف���اع 
عنهم���ا. واأت���اح اجلدال فر�ص���ة ا�ص���تفاد منها 
املثقف���ون واالجتماعي���ون ملناق�ص���ة اأو�ص���اع 
امل���راأة االإيراني���ة وعاقته���ا باالأدب وال�ص���عر 
وبالتح���والت االجتماعية وحقوقها املختلفة، 
���ا بعدما نفدت الطبع���ة االأوىل من  وخ�صو�صً

الديوان واأعيدت طباعته.
يقول الناقد االإيراين �صم�س لنكرودي:

مل يخُل �ص���وى القليل من ال�صحف من اإ�صارة 
ما اىل فروغ.

لق���د اعتقد بع�س القراء والنقاد عندما �ص���در 
االأ�ص���رية، اأن مث���ل ه���ذه االأ�ص���عار ق���د تف�ص���د 
املجتم���ع االإي���راين. وا�ص���تمرت وجهة النظر 
ه���ذه اإىل الثمانين���ات حني اأوقفت ال�ص���لطات 
االيراني���ة �ص���احب اأك���رب دار ن�ص���ر بطه���ران 
ع���ام 1981، واتهمته ب�"جرمية”ن�ص���ر اأعمال 
فرخزاد. ولعل ما كتبته جملة �ُصخن االإيرانية، 
بع���د م���وت ف���روغ باأي���ام فق���ط، كان منوذًجا 
مع���رًبا ع���ن رد الفع���ل اجلماع���ي لاأو�ص���اط 

االإيرانية على تلك اخل�صارة بقولها:
كانت ف���روغ اأول كاتب���ة يف االأدب الفار�ص���ي 
تعرب عن امل�صاعر واالأحا�صي�س الرومنطيقية 
بال�ص���راحة  متي���ز  باأ�ص���لوب  ق�ص���ائدها  يف 
واالأناقة، وعليه فقد ا�ص���تلهمت ف�ص���ًا جديًدا 
يف ال�ص���عر الفار�ص���ي. قبله���ا كان���ت الكاتبات 
ن ع���ن م�ص���اعر عام���ة ال تنط���وي عل���ى  يع���ربرّ
خ�ص���ائ�س اأنثوي���ة ممي���زة. ل���ذا ج���اء موتها 
املبك���ر يف وقت ال تزال فيه قادرة على ابتداع 
اأعمال مده�ص���ة مدعاة الأق�صى م�صاعر االأ�صف 

واالأ�صى.

الموت فن
حي���اة �ص���يلفيا ب���اث الزوجي���ة كان���ت اأ�ص���د 
ق�ص���وة من حياة فروغ فرخزاد، فهي من اأكرث 
�ص���اعرات القرن الع�صرين �ص���هرة، وقد اأثارت 
بع���د رحيلها، وجزئًيا ب�ص���بب طريقة رحيلها، 
اهتماًما �ص���عبًيا، ونقدًيا حتى، اأكرب من الذي 
ا ق�صتها مع تيد  اأثارته يف حياتها، وخ�صو�صً
هي���وز. نعرف ذلك م���ن يومياتها ال�ص���ارخة، 
التي تك�ص���ف عن ميولها االنتحارية ورغبتها 
العارم���ة يف امل���وت الذي و�ص���فته يف واحدة 
من ق�ص���ائدها باأنه �صيء ي�ص���به الفن:”املوت 
ف���ن…". كم���ا ت�ص���رد وقائ���ع احتجازها يف 
وحماولته���ا  النف�ص���ية  لاأمرا����س  م�ص���حة 
االنتحار وهي يف الع�صرين من عمرها قبل اأن 
تتعرف اإىل ال�صاعر تيد هيوز اأثناء درا�صتهما 
مًعا يف جامعة كمربيدج الربيطانية، وت�صبح 

زوجة له.
تقول باث يف اإحدى هذه اليوميات:

العي�س مع تيد �ص���بيه باال�ص���تماع اإىل حكاية 
�ص���رمدية. اإن عقله المع وخيال���ه عظيم. )22 

متوز 1956(.
لكنها بعد يوم واحد كتبت:

اأ�ص���عر اأنني وحيدة... االأمل يعت�ص���رين حاًدا 
مثل �صكني، والدم االأ�صود ي�صرخ يف داخلي.

وو�ص���فت يف يومي���ة اأخ���رى عاقته���ا بهيوز 
قائلة:

نح���ن االثنان غريبان ال يكل���م اأحدهما االآخر. 
وعندم���ا نعود م���ن نزهتنا الق�ص���رية اأ�ص���عر 
باملر����س ينم���و ويك���رب، بنومن���ا وحيدي���ن، 

وباال�صتيقاظ ذي الطعم احلام�س.
ويف اليوميات:

�ص���دى  ُد  ت���ردُّ �ص���يء،  كل  ه���و  اأه���ذا  اإله���ي، 
ال�ص���حكات والدموع املن�ص���كبة يف الدهليز؟ 
التاأل���ق  منه���ا؟  ال���ذات واال�ص���مئزاز  تبجي���ُل 

وال�صعور بالقرف؟.
تو�صح املقاطع ال�ص���ابقة من يوميات �صيلفيا 
باث احلال النف�صية غري امل�صتقرة التي كانت 
تعانيه���ا، كم���ا تك�ص���ف يف الوق���ت نف�ص���ه عن 
الظلم ال���ذي حلق بهيوز اإث���ر وفاتها منتحرة 
بالغ���از ع���ام 1963، مم���ا األرّب عليه ع���دًدا من 
اجلمعيات الن�صوية والن�صويات والن�صويني 
الذي���ن اتهموه باأنه كان �ص���بًبا يف انتحارها، 

وتظاه���روا �ص���ده يف الكثري من االأم�ص���يات 
ال�ص���عرية التي كان يقيمه���ا، كما قاموا مبحو 
ا�ص���مه ع���ن قربه���ا اأكرث م���ن مرة. م���ن املثري 
للج���دال اأن زوجه���ا عم���ل بع���د موته���ا عل���ى 
التخل����س من بع����س اأعمالها الت���ي وجد اأنها 
قد مت�س ب�ص���معته ال�صخ�ص���ية وباأوالدها يف 

امل�صتقبل.

لق���د اأ�ص���بحت �ص���يلفيا باث مث���ااًل للم���راأة-
ال�صحية، فيما اأ�صبح تيد هيوز مثااًل للرجل-

امل�ص���طهد غري ال���ويف وكاره الن�ص���اء. وراأت 
اإحدى الناقدات اأن باث من اأوائل ال�صاعرات 
اللوات���ي تنب���اأن مبول���د الن�ص���وية. فمع مولد 
ال�ص���بعينات،  اأوائ���ل  الن�ص���ائية يف  احلرك���ة 
بداأت الناقدات بالرتكيز على وعي ال�ص���اعرة 

البني���ة  خ�ص���و�س  يف  الن�ص���وي  والكاتب���ة 
االأبوي���ة للمجتم���ع ولاأ�ص���رة. وت�ص���ري باث 
�ص���ندوق  بعن���وان  الق�ص���رية،  ق�ص���تها  يف 
التمن���ي، اإىل اأزم���ة تاأكيد الهوية ال�صخ�ص���ية 
وال�ص���عوبات الت���ي تواجهها امل���راأة اخلارّقة 
الت���ي ال ت�ص���تطيع اأن حتل���م اأحاًم���ا كب���رية 
متنوعة، وهي �ص���جينة ع���امل ذكوري يفر�س 

قيوًدا متينة ال على حركتها فح�ص���ب، بل على 
اأحامها واآمالها التي ينبغي اأال تتجاوز اإطار 
ال���زواج واملن���زل ال���ذي يق�ص���ي عل���ى خيالها 
اخل�ص���ب ال���ذي طامل���ا كان���ت تتمت���ع ب���ه يف 
طفولتها. فهي ال ترى اأمامها �ص���وى الكرا�صي 
ال  اليومي���ة  فاأحامه���ا  ولذل���ك  والط���اوالت، 
تتج���اوز حدود املنزل. وترم���ز باث يف هذه 
الق�ص���ة اإىل معان���اة املراأة اخلارّق���ة واحلاملة 
يف ع���امل يحرر الرجال وي�ص���مح لهم بتحقيق 
اأمنياته���م، بينما يكبل الن�ص���اء ويفر�س على 
اأحامهن قيوًدا �ص���ارمة، فينتهي بهن املطاف 
باأن يفق���دن اأحامهن وخيالهن اخل�ص���ب اإىل 
االأب���د وال يج���دن له���ن مكاًن���ا يف ع���امل الف���ن 

واالأدب.
وم���ع اأن هي���وز اآثر ط���وال 35 عاًم���ا )1963 
الت���ي  االتهام���ات  ال�ص���مت حي���ال   )1998 -
وجهته���ا اإليه املوؤ�ص�ص���ة االأدبي���ة الربيطانية، 
وكذلك االأو�صاط الن�صوية، فيما يتعلق بوفاة 
باث، اإال اأنه خرج عن �صمته يف العام االأخري 
من حياته حني ن�صر جمموعته ال�صعرية التي 
اإح���دى  ب���اث. يف  �ص���يلفيا  لذك���رى  كر�ص���ها 
ق�ص���ائد ر�ص���ائل عي���د املياد )ترجمت �ص���من 
�صل�ص���لة ابداعات عاملي���ة 1998( يتذكر هيوز 

�صيلفيا باث بو�صفها عرو�ًصا خجولة:

بثوبك ال�صويف الزهري اللون
وقبل اأن يلطخ اأُي �صيء اأَي �صيء

وقفِت على املذبح
وكان �صكلك خمتلًفا

ذاَت قوام اأنحف، جديدًة وعارية،
ا غ�صًنا مزهًرا مرتنًحا من الليلك الريرّ

كنت ترجتفني وتبكني من البهجة،
كنت بعمق املحيطات

يحر�صك الله.
ويف ق�ص���يدة اأخرى من ر�ص���ائل عي���د املياد 

كتب هيوز عن لقائه االأول ب�صيلفيا باث:
كنت نحيلة ولينة االأعطاف وناعمة ك�صمكة

كنت عاملًا جديًدا، عاملي اجلديد
اإًذا هذه هي اأمريكا، ف�صرخت منده�صًا:

اأمريكا، اأمريكا، ما اأجملك.
عا�صت �صيلفيا وفروغ ممزقتني بني الكلمات، 

االأوىل و�صفها تيد هيوز قائًا:
���رين بلوح���ات الطبيع���ة  نظ���رة عينيه���ا تذكرّ

امليتة... طبيعة مهجورة.
والثانية كانت تعتقد اأن

من املمكن اأخذ احلديقة اإىل امل�صت�صفى،
الأن

قلب احلديقة تورم حتت ال�صم�س
ذكري���ات  به���دوء،  ين���زف،  احلديق���ة  قل���ب 

خ�صراء.

�صيلفيا بالث: حياة منتهكة حتى اآخر رمق

عن موقع اجلهة االخرى االلكرتوين

بين سيلفيا وفروغ
إبداع الكآبة
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

اأم����ا  �صي����ل،  املقرب����ون  اأ�صدقاوؤه����ا  يه����ا  ي�صمرّ
عائلتها فت�صميها �صيفي. وبالن�صبة اإىل باقي 

العامل، فقد كانت �صيلفيا باث.
ا�ص����تمررّ مو�ص����وع زواجه����ا من ال�ص����اعر تيد 
ال����ورود يف نقا�ص����ات  هي����وز ح����ارًا وكث����ري 
وغ����ري  الن�ص����وية  والبح����وث  الدار�ص����ني، 
الن�ص����وية على حد �صواء. اعتمد الكثري منهم 
على جانبها هي من حكاية الزواج واأحداثه، 
واآخرون اتك����وؤوا على جانب ال�ص����اعر منها، 
بيد اأن احلقيقة تكمن يف مكان ما بينهما، يف 
درجة لونية عدا االأبي�س واالأ�صود. االأوراق 
والكت����ب التي كتبت عنهما، تكاد - رغم مرور 
ال�ص����نني الط����وال عل����ى حكايتهم����ا- تفي�����س 
بالعاطف����ة، كم����ا كانت �ص����يلفيا نف�ص����ها، وكاأن 
كل كتاب �ص����ريتها قد انته����وا اإىل الوقوع يف 

ها. حبرّ
حتكي هي اأن زواجها كان متحجرًا وت�ص����بب 

له����ا يف الكث����ري م����ن االأمل. غري اأن����ه، كالكثري 
م����ن العاق����ات الت����ي انتهت ب�ص����كل م�ص����ابه، 
ب����داأ بجاذبية هائلة ب����ني الزوجني مل يكن من 
املمكن التحكم فيها. كانا �صاعرين واقعني يف 
احلب: �صيلفيا باث وتيد هيوز. لقد ت�صاركا 
املجازات ال�ص����عرية، والنف�صيات املت�صاربة، 
وال�صخ�صيات القوية.. هل ي�صتطيع �صاعران 
اأن يقعا يف احلب دون اأن يتناف�صا على املدى 

البعيد؟
لي�����س م����ن امل�ص����تحيل وقوع م����ا ي�ص����به ذلك، 
بالطبع، بيد اأنه �صعب وباهظ التبعات. كانا 
ين بروؤو�س ياب�ص����ة، ممتلئني مبا  يافعني، حررّ
ميك����ن اأن يقوله اأحدهما لاآخر، وبعامل حلما 
بتغيريه مع����ًا. لهذا وقعا يف احلب معًا، ومن 
اأجل����ه حاربا دون هوادة وب����ا نهاية، واأقاما 
حبهم����ا ب�ص����غف واإ�ص����رار، وق����اال وفع����ا ما 
�ص����يندمان عليه الحق����ًا مب����رارة، ويبحث كل 

منهم����ا ع����ن الغف����ران م����ن االآخر ومن نف�ص����ه 
يف اآن واح����د.. كل ذاك، واأك����رث، ح����دث ع����رب 
زهوهم����ا  مثل����ت  الت����ي  الكلم����ات  الكلم����ات، 

واإباءهما معًا.
هناك ق�صيدة كتبتها �صيلفيا بعنوان )اأرجو، 
اأرجو(، ال�صخ�ص����ية الرئي�ص����ية فيها هي طفل 
�ص����بيه باالإل����ه، مل يولد بع����د، ممتل����ئ واأجرد 
الراأ�����س بف����م فاغر. لي�����س هذه �ص����ورة لطفل 
لطي����ف اأو مائكي، بل �ص����ورة لقوة طبيعية 
تتمن����ى اأن تنوج����د يف ه����ذا الع����امل وتلح يف 
طل����ب احل����ب واالهتمام. اإن����ه طف����ل يريد اأن 
يكون. ا�ص����تخدمت ال�ص����اعرة ال����ربكان رمزًا 
خل�ص����وبة االأنث����ى- الق����درة عل����ى التنا�ص����ل 
واالنت�ص����ار وحم����ل احلي����اة يف الداخل. غري 
اأن الربكان اأي�صًا قوة خطرية ومدمرة. حتى 
واإن كان نائم����ًا، ال ت�ص����تطيع اأن تطمئن اإليه، 
قد يندلع يف اأية حلظة. ال ميكن تروي�صه. ال 

ميكن التنبوؤ به.
ت �صيلفيا باث با�صطرابات عديدة طوال  مررّ
حياتها فيما يخ�س االأمومة والن�ص����وية. يف 
الب����دء، خافت من اأن تكون عقيمة واأال تتمكن 
م����ن االإجن����اب. بعده����ا، هجرها الن����وم لليال 
طويلة، ق�ص����تها يف الب����كاء والقلق من عملية 
الوالدة نف�ص����ها، هل �صيكون االأمل طاحنًا؟ هل 
�ص����تنجو منه وحتي����ا؟. مل ينته االأم����ر عندما 
اأجنب����ت اأطفالها، بل �ص����ارت قلق����ة عليهم من 

العامل اخلارجي وق�صوته.
بي����د اأنها كان����ت مقتنع����ة متامًا ب����اأن االأمومة 
�صت�صيف ال�ص����يء الكثري حلياتها وكتاباتها. 
فبع����د اأن �ص����ارت اأم����ًا، حتول����ت اإىل ام����راأة 
خمتلف����ة- ام����راأة �صت�ص����ورها يف ق�ص����ائدها 
ككائ����ن خارق القوى، �ص����حري اخللود، كائن 
�ص����ار اإىل م����ا ه����و علي����ه مبح�����س مل�ص����ة م����ن 
طفله����ا، من اإبهام����ه ال����وردي. كتبت يف دفرت 

يومياتها:
عل����يرّ اأواًل اأن اأقه����ر جتربت����ي يف الكتاب����ة كي 
اأتغلرّ����ب عل����ى خما�����س  اأن  اأ�ص����تطيع بعده����ا 

الوالدة."
وقالت يف مكان اآخر:

ذات����ي  حتري����ر  م����ن  اأمتك����ن  ك����ي  "�ص����اأكتب 
االأعم����ق، ومن ثم اأجن����ب االأطف����ال، واأتعمق 

اأكرث.."
ويف نهاي����ة االأمر، يب����دو اأنها كانت على حق. 
فاأعظ����م اأعمالها هو:"اآريل"، وق����د كتبته بعد 

اأن �صارت اأمًا.
بع����د اإجنابه����ا لطفلتها ب�ص����تة ع�ص����ر �ص����هرًا، 
اأجنبت طف����ًا. وكان خيارًا حرج����ًا اأن متكث 
يف البي����ت لتعتن����ي باأبنائه����ا، اإال اأنها اأقدمت 
منزله����ا  اأم����ر  تدب����رت  حين����ه،  وم����ن  علي����ه. 
وق�ص�ص����ها.  ق�ص����ائدها  وكتب����ت  واأ�ص����رتها، 
اأحيان����ًا، تتداخ����ل عليه����ا االأدوار، حت����ى جتد 
يف  و�ص����فحات  �ص����فحات  تخرب�����س  نف�ص����ها 
دفرت يومياتها عن تغيري احلفا�ص����ات واإعداد 

ب�صكويت ال�صوكوالتة.
لقد غمرت نف�صها يف اأعمال املنزل الروتينية، 
ت�صاهد من الهام�س ما يجري يف عامل االأدب، 
نت عناوين االأعمال التي �ص����درت يف تلك  دورّ
مني  الفرتة واأ�صماء الكتاب ال�صاعدين واملكررّ
وقتها، وخا�صة الن�صاء منهم. مل يكن احل�صد 
غريبًا عنها، متامًا كالغ�ص����ب والفزع وتدمري 
ال����ذات. ورمب����ا ه����ذا ما جعله����ا �ص����ادقة جدًا 
وجعل ح�ص����ورها حقيقيًا وحم�صو�ص����ًا لزمن 
طويل بعد موتها. لقد كتبت بانفتاح و�صفاقة 
اأي�ص����ًا عن الرغبات الداكنة واملدلهمة التي ال 
ح�ص����ر لها يف احلياة، الرغبات التي منيزها 

جميعًا لكننا ندعي جهلها.
�ص����عرت، يف خ�ص����م اإيق����اع عاداته����ا اليومي 
املتك����رر والرتي����ب، باجلذل واالإحب����اط معًا، 
وهي تلب����ي واجبات االأموم����ة. وكان زوجها 
حينه����ا ق����د ا�ص����تمر م����ن وق����ت اإىل اآخ����ر يف 
ح�ص����ور املنا�ص����بات االأدبية التي اعتادا على 
ح�صورها معًا. ا�ص����تمر يف حياته كما كانت: 
����عًا عاقات����ه، ودافع����ًا  كاتب����ًا �ص����عره، ومو�صرّ
�صهرته اإىل اأق�ص����ى مدى. قد ال ت�صبب االأبوة 
ا�ص����طرابًا هائ����ًا يف حياة الرج����ل كما تفعل 
االأموم����ة يف حي����اة امل����راأة. ولعل �ص����يلفيا قد 
ظنرّت اأن الو�ص����ع الذي تعي�صه كان خا�صًا بها 

وبزوجها فقط.
ل االأطفال جمازات يف اأ�صعارها،  وبقدر ما �صكرّ
كان����ت ق�ص����ائدها نف�ص����ها اأطفااًل عند �ص����يلفيا 
ب����اث. فحني كانت تتحدث ع����ن اأعمالها التي 
مل تكتم����ل بع����د، كان����ت تدعوه����ا ب�:"االأطفال 
الذي����ن مل يول����دوا بعد"حتى اأنه����ا روت كيف 
اأن ق�صائدها تبت�ص����م لها، وكيف اأن:"جباهها 
ال�ص����غرية متغ�ص����نة م����ن الرتكي����ز"، وكي����ف 

اأنه����ا تتغ����ري كل يوم، حمركة اأ�ص����ابع اأياديها 
اأم����ًا لطفل����ني  واأقدامه����ا ال�ص����غرية. مل تك����ن 
فح�ص����ب، ولكن الألف ق�صيدة.ومررّ وقٌت كانت 
فيه الق�ص����ائد كله����ا جائعة باكية، ت�ص����تجدي 
اهتمامها واإخا�صها، ومهما حاولت الأجلها، 
ومهم����ا بذل����ك له����ا م����ا يف و�ص����عها، ف����اإن تلك 

الق�صائد مل تعد �صعيدة اأبدًا.
ل انف�ص����الها ع����ن زوجه����ا نقط����ة حت����ول  �ص����كرّ
انك�ص����ارها  فبع����د  حياته����ا.  يف  مف�ص����لية 
العاطفي، قررت اأن تتما�صك جمددًا، ب�صكل ال 
ميكن قهره، فاأعادت اخرتاع نف�صها، و�صارت 
امراأة جديدة متامًا. كانت طموحًا، موهوبة، 
ووحي����دة. غالبًا ما تب����داأ يومه����ا يف الرابعة 
فج����رًا- خ����ال ال�ص����اعة اأو ال�ص����اعتني اللتني 
ت�صبقان نهو�س االأطفال من النوم، وتلك كانت 
اأثمن �صاعات اأيامها. اإن ق�صائدها االأكرث األقًا 
قد كتبت خال ال�ص����هور التي ق�صتها على ذلك 
احلال - مثل:"ميدو�صا"و"اأبتي"و"ال�ص����يدة 

الزارو�س"حيث �صعقت قراءها بقولها:
اآخ����ر. واإين الأقوم به،  اأمر  "امل����وت فن كاأي 

مبنتهى االحرتاف."
عل����ى طاول����ة املطب����خ، يف دورة املي����اه، على 
ال�ص����رير، حتت االأغطية، قامت بالكتابة كيفم 
ا�ص����تطاعت ومت����ى ما اأتيح����ت لذلك فر�ص����ة، 
ُتخرب�����س ب�صرا�ص����ة على يدها الت����ي ال تكتب 
به����ا، تخرب�����س ب�ص����رعة ال ت�ص����دق، وكاأنه����ا 
ت�ص����ابق الق����در، ت�ص����ابق كل الرج����ال الذي����ن 
اأحبتهم مرة ومل تعد حتبهم، وت�ص����ابق كل ما 

تق�صر عنه وتزدريه.
دون  عنوانها:"طف����ل  له����ا  ق�ص����يدة  هن����اك 
اأب"، تتح����دث ع����ن اأب هجر منزل����ه وزوجته 
واأطفاله. م�ص����اعر احلزن يف الق�ص����يدة اأ�ص����د 
م����ن ال�ص����غينة، اال�صت�ص����ام فيه����ا اأ�ص����د م����ن 
القتال. ي�ص����تطيع املرء اأن ي�صعر باأن هناك ما 
تغ����ريرّ يف �ص����يلفيا. مل يكن ما خربته �ص����عورًا 
باالنتقام اأو التمرد، بل كان االأ�ص����ى املت�ص����ل 
باالأ�صى.. وقد كتبت عن الفراغ الذي �صاع يف 

حياة اأطفالها بعد رحيل اأبيهم:
ك�صجرة. داخلهم  ا  مَنَ "غياٌب 

وعليهم اأن يعتادوا عليه."
كان����ت تلك املرحلة م����ن حياتها، ه����ي املرحلة 
التي ظلت حتاول خاله����ا اأن تقوم باأكرث من 
واج����ب واأم����ر يف وق����ت واح����د، واأن تتفوق 
يف كل تل����ك االأدوار جميع����ًا، وبالق����در ذات����ه. 
اأم، وزوج����ة، وكاتب����ة، و�ص����اعرة، اأرادت اأن 
تكون كل �ص����يء مرة واحدة، وفورًا، دون اأي 
تدرج. رمبا كانت واقعة يف حب خملوقاتها، 
اأطفالها وق�ص����ائدها. ا�ص����تبقت بعناد االإميان 
باأنها �صتكون اأمًا مثالية و�صاعرة ال ت�صاهى، 
�صارت االأم ال�ص����اعرة املكتملة. مل يكن مزجًا 
�ص����هًا، وباالأخ�س يف اأجواء اخلم�ص����ينيات، 

عندم����ا ظ����ن اجلمي����ع اأن عل����ى 
امل����راأة اأن تختار، اإما واإما. بيد اأنها رف�ص����ت 

اأن تختار.
م����ع ذلك، لقد اأ�ص����ناها اجلهد لت�ص����بح"املراأة 
اخلارق����ة". الحظ����ت قب����ل وق����ت طوي����ل اأنها 
ت�ص����غط على نف�ص����ها اأكرث من ال����ازم. لكنها 
م����ا  م����كان  اإىل  الو�ص����ول  يف  تنج����ح  ح����ني 
كان����ت تطم����ح اإلي����ه، تكت�ص����ف اأنها قد �ص����هت 
وتخط����ت اآخ����ر، وعندما ت�ص����لح �ص����يئًا، جتد 
اأن �ص����يئًا اآخر يتهاوى. ببطء وثبات، عرفت 
اأنه����ا لي�ص����ت مثالي����ة وال مكتملة. له����ذا بداأت 

ق�صيدتها:"مانكانات ميونخ"بهذا ال�صطر:
االأطفال." اإجناب  ميكنه  ال  فظيع،  "الكمال 

����لتها من  له����ذا، قامت بدفع االأموال التي ح�صرّ
اجلوائ����ز واملن����ح االأدبي����ة ملدب����رة من����زل كي 
حتم����ل عنها بع�س العناء. وحني كانت تكتب 
روايتها الوحيدة:"الناقو�س الزجاجي"، يف 
حماولة لتعميق ات�صالها بروحها وما�صيها، 
فيه����ا،  اخل����وف  مكام����ن  باأن����اة،  ا�ص����تحثرّت، 
اخل����وف م����ن العقاني����ة وم����ن ال�ص����به باآالف 
االآخري����ن، واخل����وف م����ن اجلن����ون، م����ن اأن 
تك����ون خمتلف����ة ب�ص����كل جذري حت����ى ال يعود 
هن����اك اأمل م����ن االخت����اط باملجتم����ع. كتبت 
بالتف�ص����يل ع����ن الف�ص����ل الذهن����ي، والع����اج 
بال�ص����دمات الكهربائية، وع����ن رتابة احلياة 

املدنية اخلانقة:
الناقو�����س  الواق����ف يف  امل����رء  اإىل  بالن�ص����بة 
املق����روع- منذهًا وجامدًا كطفل ميت، العامل 

هو الكابو�س.
حني ن�ص����رت كتابها هذا يف ال�ص����هر االأول من 
1963م، انق�ص����م القراء حوله، وهي نف�ص����ها 
انغم����ت بعم����ق من نغم����ة املراجع����ات االأدبية 

التي تناولته.
وهكذا، حني نفد وقودها، ومل يعد مب�صتطاعها 
القي����ام بامله����ام املبال����غ فيه����ا التي و�ص����عتها 
لت �ص����يلفيا املوت على اأن حتيا  لنف�ص����ها، ف�صرّ
بطريق����ة ميليها عليها االآخرون. ال�صخ�ص����ية 
املبدعة التي كانتها، ب�ص����غفها اجلامح، اأرادت 

كل �صيء، اأو ال �صيء على 
االإطاق.. لقد حاولت االنتحار م�صبقًا عندما 
كانت يف الع�ص����رين من عمرها، تناولت عددًا 
كبريًا م����ن االأقرا�س املنومة ودخلت على اإثر 
ذل����ك يف غيبوبة. بي����د اأنها، يف ذل����ك الوقت، 
اأرادت امل����وت عل����ى يديه����ا واأرادت اأي�ص����ًا اأن 
يت����م اإنقاذها. اأما هذه املرة، فقد اأرادت املوت 

وحده، اأرادته هو وح�صب.
كان �ص����باحًا ب����اردًا يف احل����ادي ع�ص����ر م����ن 
ال�ص����هر الث����اين لع����ام 1963، �ص����باحًا يفوح 
مل����ًا وال يحث على غ����ري االنعزال والوحدة. 
وبعد اأن اطماأنت على طفليها يف �صريريهما، 
وتركت لهما كفايتهم����ا من احلليب والرغيف 
اإىل جانبهم����ا عل����ى الطاول����ة، اأغلق����ت عليهما 
املطب����خ،  اإىل  ذهب����ت  ث����م  واأقفلت����ه.  الب����اب 
واأطلق����ت الغاز من الف����رن، تناولت دزينة من 
االأقرا�س املنومة، قر�صًا بعد اآخر. وبعد ذلك 
ح�صرت راأ�صها داخل الفرن، وبينما كان الغاز 
يت�ص����رب نحو وجهها متامًا، ا�صتلقت يف نوم 
اأبدي. كانت يف الثاثني من عمرها وح�صب.

واإىل يومن����ا ه����ذا، اأ�ص����طورة �ص����يلفيا ب����اث 
ال ميك����ن جتاهله����ا. يف تركي����ا، قابل����ت ع����ددًا 
�ص����خمًا م����ن طالب����ات اإح����دى الكلي����ات مم����ن 
رن اأعمالها اإىل درجة تنظيم ليال لقراءتها  يقدرّ
جماعي����ًا يف حرم اجلامعة. يف اأمريكا، هناك 
مدون����ة ممي����زة ا�ص����مها:"جمموعة اللعب مع 
�ص����يلفيا باث". ويف اأملانيا، حتدثت مرة مع 
ام����راأة اأ�ص����مت ابنتها"اآرييل"حب����ًا لها. ويف 
فرن�صا، قابلت يف منظمة عاملية للن�صاء �صيدة 

اأعمال �صاألتنا جميعًا اأن نرفع نخبًا ل�صيلفيا.
لي�����س هن����اك انتح����ار اأدبي كتب عن����ه ودارت 
االأحادي����ث حول����ه اأكرث م����ن انتحار �ص����يلفيا. 
فمن����ذ انتحاره����ا، مل تتح����ول اأي����ة كاتب����ة اإىل 
عل����ى  والزم����ان  امل����كان  م����ن  اأعل����ى  اأيقون����ة 

غرارها.
من  كتاب  "حليب اأ�صود" الإليف �صافاك

إليف شافاك تروي مأساة سيلفيا 
بالث عن الشعراء واألطفال

إنها فتاة أرادت أن تكون إله لتسممتطيع خلق الكون برّمته من جديد، أن تبدأه من العدم. هكذا كان 

شممغفها بالعيش بحرارة صادقة، مل يكن جسممدها يتسممع لها. وال حتى ماضيهمما. صارت، لفرتة من 

صباهمما، معلمة، بيممد أن األمر مل يطل بها حتى قممررت أنها ال تصلح لتكون فممردًا من أفراد القوى 

العاملة. لقد خلقت للكتابة. هكذا عزمت عىل كسب عيشها من وراء الكتابة، إال أنها مل ترض قط عن 

املبالغ التي كانت تزجى لها من وراء ذلك، فدفعت بنفسها قدما وشّقت طريقها، مل يناسبها الصرب 

وال االنتظار. مل يناسبها أن تكون صيادة سمك محرتفة.



شمماعرة وروائيممة وكاتبممة قصة قصممرية أمريكية. ولدت يف بوسممطن، 

ماساتشوسممتس، درسممت يف كلية سممميث وكلية نيونهممام يف جامعة 

كامربيدج, قبل ان تحصل عىل اشممادة كشمماعرة وكاتبة. تزوجت زميلها 

الشاعر تيد هيوز يف عام 1956. كانا يعيشان معا يف الواليات املتحدة، 

ثممم إنجلرتا، وأنجبمما طفلني، فريممدا و نيكوالس.وقد شممخصت بالث 

باالكتئمماب رسيريا ألكممر حياتها. وقممد إقدمت عىل االنتحممار يف عام 

.1963

وينسب إىل بالث تقديم ما سمي بالشعر االعرتاىف واشتهرت مجموعتان 

منشورتان، العمالق وغريه من قصائد، و ارييل. يف عام 1982،

فازت بعد وفاتها بجائممزة بوليتزر للقصائد املجمعة، وكتبت الناقوس 

الزجاجي، وهو رواية شبيهة السرية الذاتية نرشت قبل فرتة وجيزة من 

وفاتها.


