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اديلني فرجينيا وولف �أديبة وروائية
بريطانية ( )1941-1882تعد من �أهم
�أدباء بريطانيا ورائدة يف حركة التحديث
يف الأدب
ا�شتهرت برواياتها التي متتاز ب�إيقاظ
ال�ضمري الإن�ساين ,ومنها :ال�سيدة
دالواي ,الأمواج ,تعد واحدة من �أهم
الرموز الأدبية املحدثة يف القرن الع�شرين
و�ساهمت ب�شكل مهم يف تغيري �شكل
الرواية الإجنليزية� ،إذ جنح ح�سها
التجريبي يف تطوير الأ�سلوب ال�شعري يف
ال�سرد الق�ص�صي والروائي حيث اعتمدت
تقنيتها الروائية ما يعرف نقديا بتيار
الوعي ،حيث ت�ست�شف حياة �شخ�صياتها
من خالل الغور داخل �أفكارهم و ا�ستدعاء
خواطرهم مبا ي�سمي با�ستثارة حاالت
الذهن الإدراكية ،ح�سيا ونف�سيا ،والتي
ت�شكل مناذج وتداعيات الوعي الب�شري.
وقد �ألفت طوال حياتها  21كتابا.
ولدت فرجينيا �ستيفن عام  1882لأ�سرة
حمافظة لأب يعمل م�ؤرخا وناقدا �أدبيا
هو ليزيل �ستيفن و�أمها جوليا جاك�سون
داكوورث من ن�سل عائلة داكوررث التي
ا�شتهرت بالطباعة والن�شر.
تلقت فرجينيا و�شقيقتها فيني�سا (التي
�ستغدو الر�سامة فيني�سيا بيل فيما بعد)
تعليمهما يف املنزل وفق عادة تلك الأيام
فيما ان�ضم �شقيقاها �إىل التعليم النظامي
يف املدار�س واجلامعات حيث اعتمدت
و�أختها على مكتبة �أبيهما لتح�صيل الثقافة،
الأمر الذي دفع فرجينيا لال�ستياء من عدم
امل�ساواة يف معاملة الولد والبنت.
ظلل احلزن حياة فرجينيا ب�سبب ال�صدمات
التي تعر�ضت لها يف طفولتها�،أول تلك
ال�صدمات كانت التحر�ش اجلن�سي من قِبل
�أخيها غري ال�شقيق ،وعندما بلغت  12عاما
توفيت والدتها يف عام  .1894لتحل �أختها
غري ال�شقيقة حمل والدتها لكنها ماتت
�أي�ضا بعد �أقلِ من عامني ،و�أ�صيب والدها
مبر�ض ال�سرطان ليتوفى يف عام 1904
وبعد عامني من وفاة والدها توفى �أخيها
يف الغربة مع بداية �إ�صابتها باالنهيار
النف�سي والعقلي املزمن الذي الزمها طوال
حياتها .وبعد زواج �أختها وانتقالها ملدينة
�أخرى بد�أت ت�شعر بالوحدة لتجد متنف�سها
الوحيد يف كتابة يومياتها.
يعتقد العديد من النقاد �أن فرجينا وولف
�آمنت بفكرة حتطيم الذات وعملت عليها
حني �أرادت طوال فرتة �شبابها ا�ستنزاف
طاقات اجل�سد والعقل معا يف تلبية
الرغبات والنزوات ،وزجر الذات التي
تريد الإخالد للراحة �أو الهدوء ،هذا ناهيك
عن عدم التزامها بالقيود االجتماعية.
وكانت طوال �شبابها كثرية ال�سفر
وال�سهر وفري�سة لالنهيارات الع�صبية

واال�ضطرابات النف�سية ،كثرية الرتدد على
امل�ست�شفيات للعالج واملراقبة.
ويف عام � 1906أ�صيبت بانهيار ع�صبي
ا�ستدعى دخولها �إىل امل�صحة العقلية،
وهناك انتخبت ملكة جمال للمجنونات يف
امل�ست�شفى.
وحني خرجت �أ�صر عليها طبيبها على �أن
تعي�ش بهدوء كامل بعيدا عن �ضجيج املدن
ونا�سها ما �أمكن ذلك .لهذا ذهبت لتعي�ش
يف كامربيدج فرتة من الزمن عند عمتها،
ومل ترتكها �إال بعد �أن �سمح لها طبيبها.
بعد عودتها �إىل لندن عملت يف التدري�س
ملدة �سنتني �إال �أنها اعتربت جتربتها تلك
غري جمدية ،ولعل �أهم ما يف التجربة حق ًا
هو �أن �صحة فرجينا ا�ستقرت خالل فرتة
التدري�س تلك ،و�أن �سلوكها ان�ضبط كثريا
مقارنة مع ما كان عليه �سابقا. اعتربت
وولف ب�أنها �صاحبة �شخ�صية قلقة،
وتخاف جدا من الغرباء والأ�صدقاء اجلدد،
حتبذ عدم االختالط ب�أحد ،ولذلك بدت
طوال حياتها تقريبا �إن�سانة منهكة متعبة،
لديها نوبات قنوط وي�أ�س واكتئاب ذات
�أعرا�ض وا�ضحة جدا.
ما دفعها �إىل رف�ض الزواج باعتبار �أن
م�ؤ�س�سة الزواج حتد من حرية املر�أة� ،إال
�أنها ويف الثالثني من عمرها تعرفت على
�شاب يهودي يدعى ليونارد وولف كان
يعمل يف املجال ال�سيا�سي الناقد والكاتب
االقت�صادي،يف �سيالن يكتب تقارير دورية
عن �سيالن (�سرييالنكا) و كان له دور مهم
يف ت�شجيعها على الكاتبة والن�شر.
ويف فرتة احلرب العاملية الأوىل ا�شرتت
فرجينيا وزوجها مطبعة هوغارث .حني
بد�أت احلرب العاملية الثانية عادت فرجينا
�إىل ال�صحافة كتعبري عن موقف وطني،
ويقول عنها ال�شاعر والكاتب تي ا�س
�إليوت يف تلك الفرتة �إنه توقع ر�ؤيتها
يف �أحد �ساحات لندن تنظم ال�سري ،وقد
اعتمرت قبعة من ال�صفيح كالتي يعتمدها
اجلنود .وعلى الرغم من ذلك مل تكن
مقتنعة بفكرة املقاومة امل�سلحة ومواجهة
القوة الأملانية كما �أنها مل تكن مقتنعة بكل
الكالم اجلميل الذي قيل حول بطوالت
اجلنود اخلارقة.
ومع تطورات احلرب واحتالل الأملان
بلجيكا و هولندا و باري�س بد�أت فرجينا
ت�شعر �أنها تعي�ش يف كابو�س حقيقي راح
ميزقها ،ويدمر نف�سيتها ،وراحت تنظر
�إىل وجودها يف الواقع ك�أنه وجود مزعج
للب�شرية كلها ولي�س لزوجها و�أ�صدقائها
فقط ،وعا�شت طوال �شهور عديدة تعاين
من �صراع نف�سي حاد ومزاج �شخ�صي
�سيء.
وقد هاجمت فرجينا يف تلك الفرتة الأدب
الذي �صدر عن اال�شرتاكيني واملثقفني
الي�ساريني فهاجموها بق�سوة وكان مدار
احلوار حول عالقة الأدب باملجتمع
والطبقات.
�ساهمت تلك العوامل جمتمعة يف زيادة
ت�شوي�ش عقل فرجينا وولف فعادت ت�شعر
بال�صداع ال�شديد ،وراحت ترتدد على
الأطباء بكرثة .فرجينا وولف كانت تعرف
ما يدور يف ر�أ�سها ,فهي ال تريد ال�شفاء،
وكان ميكنها ذلك لو تعاونت على الأطباء،
ما �أردته هو الرحيل عن هذه الدنيا ،لذلك
ودعت احلياة و�أختها وزوجها بر�سالة
كتبت فيها: "�أيها الأعز� ،أنا واثقة �أنني
�س�أجن مرة �أخرى ،و�أ�شعر �أننا ال ن�ستطيع
�أن نعاين جمدد ًا �شيئ ًا من تلك الأوقات

الفظيعة� ،إين لن �أ�شفى هذه املرة ,بد�أت
�أ�سمع الأ�صوات وال �أ�ستطيع الرتكيز،
لذا ف�أنا فاعلة ما يبدو يل �أنه �أف�ضل �شيء
�أفعله.
وو�ضعت ر�سالتها على رف املوقد يف غرفة
اجللو�س �صباحا ثم خرجت تتوك�أ على
ع�صاها ,واتخذت طريقها عرب احلقول
نحو نهر �أوز حيث تركت ع�صاها على �ضفة
النهر وملأت جيوب معطفها باحلجارة
و�أغرقت نف�سها يف النهر يف عام .1941
بعد انتهاء التحقيق حرقت جثة فرجينيا
وولف بح�ضور زوجها و�شاهد واحد يف
مدينة برايتون ودفن الرماد يف حديقة
رومديل.

�أعمالها

تعد فرجينيا وولف من �أهم �أدباء
بريطانيا ورائدة يف حركة التحديث يف
الأدب و�ساهمت ب�شكل مهم يف تغيري
�شكل الرواية الإجنليزية �إذ جنح ح�سها
التجريبي يف تطوير الأ�سلوب ال�شعري يف
ال�سرد الق�ص�صي والروائي حيث اعتمدت
تقنيتها الروائية ما يعرف نقديا بتيار
الوعي ،حيث ت�ست�شف حياة �شخ�صياتها
من خالل الغور داخل �أفكارهم و ا�ستدعاء
خواطرهم مبا ي�سمى با�ستثارة حاالت
الذهن الإدراكية ،ح�سيا ونف�سيا ،والتي
ت�شكل مناذج وتداعيات الوعي الب�شري.
وقد �ألفت طوال حياتها  21كتابا.
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بدات فرجينيا بكتابة املقاالت يف عام
 1905يف ملحق �صحيفة التاميز الأدبي
حيث ن�شرت خالل حياتها نحو  500مقالة
وقد ات�سمت مقاالتها بالطابع احلواري
والت�سا�ؤيل الذي يجعل من القارئ خماطبا
و مطالبا بالإدالء بر�أيه.
ن�شرت فرجينيا اول رواياتها يف عام
 1915وكانت بعنوان رحلة �إىل اخلارج،
وكانت قلقة من �أن يح�سبها القراء كتابة
اعتباطية لكاتبة تعاين من نوبات اجلنون
فال تكتب �سوى جنونها ،و�أن الرواية
مفككة ال منطق ينظمها .ويف عام 1919
ظهرت روايتها الواقعية ليال ونهارا التي
تدور �أحداثها يف لندن و تر�صد التناق�ض
بني حياتي �صديقتني وتعامل كل منهما مع
مدينة لندن .وقد عادت فيها �إىل الطريقة
الكال�سيكية يف الكتابة ،وذلك لقناعتها �أنها
كتبت ف�صوال جمنونة �أخرية يف روايتها
الأوىل� .أما غرفة جاكوب  1922فكانت
عبارة عن �سرية حياة �أخيها ثوبي وموته
يف غربته ،ور�سائل احلنني املبثوثة �إىل
الأماكن الأوىل والأ�صدقاء ،وحاالت الفقر
التي يعانيها املغرتب بعيدا عن الآخرين
الذين يعرفهم وعن الأماكن التي يحبها.
وقد القت الرواية ا�ستح�سان القراء
والنقاد ،وقيل �إنها كانت اجل�سر الذي
عربت عليه فرجينا وولف نحو النجومية
بعد الإخفاق الذي عانته مع روايتها
ال�سابقة الليل والنهار .وا�ستطاعت
بروايتها الطريق �إىل الفنارة عام 1927
والأمواج عام  1931تر�سيخ ا�سمها ك�أحد
رواد احلداثة يف الأدب الإجنليزي.و
تعد رواية الأمواج من �أعقد رواياتها
حيث تتبع فيها حياة �ستة �أ�شخا�ص منذ
الطفولة حتى ال�شيخوخة عرب حوار ذاتي
(مونولوج) يناجي كل واحد فيه نف�سه.
�ساهم جناح رواياتها الثالث الأخرية يف
تن�شيط ذهنيتها لكتابة رواية جديدة تعزز
ح�ضورها الأدبي.
كتبت بعد ذلك رواية ال�سيدة داالواي ،التي
رحب بها النقاد و�أطلقوا عليها ا�سم رواية
اليوم الواحد حيث ت�ستدعي ال�شخ�صية
الرئي�سة يف الرواية كامل حياتها منذ
الطفولة وحتى عمرها احلايل يف
اخلم�سني خالل ترتيبها حلفل ع�شاء.
رواية ال�سيدة داالواي جت�سده �شخ�صية
�سيدة �إنكليزية ثرية تن�شر على ال�صفحات
جزءا مهما من �سريتها ال�شخ�صية
ا�ستدعاء ،ثم احلديث عن زواجها،
و�صداقتها المر�أة ذات �شخ�صية غريبة
الأطوار ،وعالقتها العاطفية مع ع�شيقها
ال�سابق الذي هجرته وهو يحبها حبا
عظيما.
الأمر املركزي يف الرواية هو �أن ال�سيدة
داالواي حت�ضر حلفلة ع�شاء �ستح�ضرها
�شخ�صيات �سيا�سية وثقافية واجتماعية
عالية امل�ستوى ،واحلفلة على �شرف
جندي �أ�صيب يف احلرب العاملية الأوىل
ف�أفقدته الإ�صابة احلركة ويف �أثناء �إقامة
احلفلة وح�ضور كبار ال�شخ�صيات املدعوة
ال يح�ضر اجلندي لأنه رمى نف�سه من
نافذة منزله خال�صا من عاهته اجل�سدية
والفكرية معا ،ومبا �أن منزل ال�سيدة
داالواي مقابل ملنزل اجلندي ف�إنها تراه
يرمي نف�سه من النافذة �أثناء و�صول
رئي�س وزراء بريطانيا �إىل بيتها حيث يقام
حفل الع�شاء التكرميي. والقت روايتها
هذه ترحيبا حارا من النقاد.

فرجينيا واملر�أة

دفع فرجينيا وولف دعم ال�سماح لها
بدخول املدر�سة على غرار �إخوتها
الذكور لالحتجاج على ما تنطوي عليه
تلك التفرقة من تدين نظرة املجتمع لفكر
املر�أة وجدارتها الذهنية للتعلم كما �ساءها
ا�ستكانة املر�أة وقبولها الأمر على هذا
النحو ال�سلبي.
ان�ضمت فرجينيا يف مطلع �شبابها �إىل
منظمات اجتماعية عديدة تدعو �إىل املزيد
من حرية املر�أة .فقناعتها كانت �أكيدة
حول فكرة مركزية تتمثل يف اعتقادها
املطلق ب�أن القوانني والأعراف والتقاليد
�صناعة رجالية وقد وجدت لكي تظل املر�أة
ظال للرجل و�أن �أنانية الرجل هي �سبب
بالء املر�أة وانحطاط و�ضعها االجتماعي
وا�ست�سالمها املهني.
وظهرت مالمح رف�ضها للواقع ح�سبما
كانت تراه يف مقاالت كثرية ر�صدت خاللها
تباين التوجهات االجتماعية نحو كل من
املر�أة والرجل �أهمها جمموعة مقاالت
بعنوان غرفة تخ�ص املرء وحده عام 1929
حتكي فيها كيف كان يتم حتذيرها من
اخلروج ومتنع من دخول مكتبة اجلامعة
لأنها امر�أة .ويف تلك املقالة �أطلقت مقولتها
ال�شهرية على وجوب �أن متتلك املر�أة مالها
اخلا�ص وغرفتها اخلا�صة من �أجل �أن
تبدع �أدبا.
كما تطرقت يف منا�سبات عدة �إىل العراقيل
والإجحاف الذي تعرت�ض تطور م�شروع
املر�أة الأدبي والثقايف ،وحتلل االختالفات
بني املر�أة بو�صفها �شيئا ميكن الكتابة عنه
وبينها كم�ؤلف �أو كمبدع .
�أكدت وولف �أن ثمة تغيريا واجب احلدوث
يف �شكل الكتابة لأن معظم املنجز الأدبي
كتبه رجال انطالقا من احتياجاتهم
ال�شخ�صية ومن �أجل ا�ستهالكهم
ال�شخ�صي.
وتطرقت �إىل �إمكانية وجود عقل بال نوع
(�أي ال يحمل �سمة الذكورة �أو الأنوثة)
وطالبت الن�ساء ب�إن�شاء �أدب يخ�ص
املر�أة وحدها .وهي تعد من كتاب الق�صة
الت�أثريين .كانت روايتها الأوىل ذات طابع
تقليدي مثل رواية «الليل والنهار» ،1919
واتخذت فيما بعد املنهج املعروف مبجرى
الوعي �أو تيار ال�شعور ،كما يف "غرفة
يعقوب"  ،1922و«ال�سيدة دالواي» 1925
و«�إىل املنارة»  ،1927و"الأمواج" ،1931
ولها روايات �أخرى ذات طابع تعبريي،
منها رواية «�أورالندو»  1928و«الأعوام»
 ،1937و«بني الف�صول»  .1941ا�شتغلت
بالنقد ،ومن كتبها النقدية «القارىء
العادي»  ،1925و«موت الفرا�شة ومقاالت
�أخرى»  .1943كتبت ترجمة حلياة «روجز
فراي»  ،1940وكتبت الق�صة الق�صرية،
وظهرت لها جمموعة بعنوان االثنني �أو
الثالثاء  1921انتحرت غرق ًا خمافة �أن
ي�صيبها انهيار عقلي.

الروايات

الرحلة من �أ�صل ()1915
الليل والنهار ()1919
غرفة جاكوب ()1922
ال�سيدة دالواي()1925
املنارة ()1927
اورالندو ()1928
االمواج ()1931
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ظبية خمي�س
�إنها الأديبة الأكرث �سطوة يف بريطانيا القرن
الع�شرين� .أخافت مبكانتها الكثري من �أدباء
ع�صرها ومار�ست هيمنتها على الكثري من
الأقالم اجلديدة .عا�شت حياة غريبة و�شديدة
يف الوقت نف�سها ،وبرغم كرثة �أعدائها ،كانت
هي نف�سها العدوة الأ�شد �شرا�سة و�ضراوة
�ضد ذاتها ،ورمبا كان هذا هو ال�سبب لتنهي
حياتها بيديها.
يف كتاب �صدر حديث ًا عن فرجينيا وولف
بعنوان “�إمر�أة من كلمات” ،ومن ت�أليف
فيلي�س روز ،وعن دار باندورا للن�شر جاء
الو�صف التايل لفرجينيا وولف:
“ ..بالرغم من �أن ال�صور الفوتوغرافية
كانت تبدي فرجينيا وولف ك�إمر�أة �أنيقة،
وذات جاذبية وذكاء �إال �أن فرجينيا كانت
ت�شعر ،دائم ًا� ،أنها �إمر�أة مهملة وغري جذابة.
�إنها مل تكن مرتاحة يف احلياة .مل تكن
ت�ستطيع ممار�سة الأ�شياء العادية والب�سيطة
يف احلياة كالذهاب �إىل �سوبر ماركت� ،أو
التب�ضع الحتياجاتها اخلا�صة ،وهي �أي�ض ًا يف
كل املهام ال�صغرية كانت تعتقد �أنها تقلد ما ال
ميثلها ،وهو �أنها �إمر�أة”.
زوجها عاملها ،وهي عاملت ذاتها ك�آلة
من�ضبطة دائم ًا يف حالة خوف من الت�شظي.
�إذا ما غريت اجتاهها� ،أو �أجهدت نف�سها
بالعمل� ،أو نامت قلي ًال� ،أو غ�ضبت� ،أو تغري
عليها �أي �شيء ف�إن عقلها �سيكون مهدد ًا
بالإنفجار.
منذ طفولتها كانت �إمر�أة خائفة ،تخ�شى
الكوارث ،والكوارث كانت تزورها.
�أمها ماتت يف البدء ،ثم �أختها �ستيال ،ثم
والدها .خماوف الطفولة وكوابي�سها
ا�ستمرت يف رحلة مزمنة معها حتى و�صلت
�سن ال�ستني مل تكن ت�ستطيع املواجهة
ال�صريحة وقول م�شاعرها كما حت�س بها.
الكراهية ،واحلب ،واخلوف ،ال�سخرية
والإن�ضباط ك�سيدة من طبقة راقية يف
بريطانيا الزمها طوال الوقت.
كانت ح�سا�سة جد ًا ،جتاه الآخرين ،ولكنها
عا�شت دائم ًا وك�أنها خارج الدائرة ،كان لديها
ف�ضول جبار حول الآخرين وعجز رهيب يف
التوا�صل معهم مبا�شرة.
يف حياتها اخلا�صة عو�ضت ذلك ب�أن �أ�صبحت
م�صدر ًا دائم ًا للأ�سئلة يف حواراتها مع
الآخرين وك�أن هذه الطريقة هي الطريقة
الوحيدة ملعرفة الآخر .ت�س�أل �أ�سئلة مثل:
كيف ت�شعر عندما ت�ستيقظ �صباح ًا يف حقل
يف تو�سكاين كيف؟ ،بال�ضبط ،ي�ستطيع
العامل �أن ي�ستخرج الربوتني من كبد مطحونة
كان لديها ،دائم ًا ،جوع �ضاري ملعرفة
الإجابات الدقيقة.
كل من ذكر هذه ال�صفة اخلا�صة بها ذكر �أي�ض ًا
�إح�سا�سها العميق بالإغرتاب الذي �صاحب
هذا القناع من الأ�سئلة.
كانت ت�س�أل لأنها �شعرت ب�أنها مقطوعة عن
العامل يف احلقيقة.
�أيري�س �أوريغو و�صفتها ب�أنها كح�شرة
ت�صطدم بالزجاج لرتى النور يف اجلانب
الآخر منه.
ديفيد �سي�سيل نظر �إليها كعرو�س البحر
اجلميلة التي ت�سبح وت�ضع ر�أ�سها خارج
البحر تنظر �إلينا جميع ًا من بعيد ولكن بحذر
�شديد.
�أليك�س �ستار�شي قال �إنها كانت دائم ًا حتمل
نظرة الده�شة يف عينيها لأنها جتد نف�سها هنا
يف منت�صف العامل.
وجودها اجل�سدي كان ،دائم ًا ،مفاجئة لها،
ولي�ست دائم ًا مفاجئة �سعيدة.
كانت �إمر�أة متعط�شة عاطفية ،تبدو قا�سية

وبعيدة مع الآخرين ،وذات عالقة خا�صة
بالأطفال عرب عاملها اخليايل واملتفجر دائم ًا.
االهتمام اخلارجي ،ال�شهرة ،وال�سمعة الأدبية
الوا�سعة مل ي�ضيفا �شيئ ًا �إىل �إح�سا�سها الدائم
بعدم الطم�أنينة والفزع الذي رافقها طوال
حياتها واخلوف من اجلنون كلما ازدادت
�شهرة ازدادت عدم طم�أنينة وخوف.
د .لينغ ي�صف ال�شيزوفرينيا يف كتابه
“النف�س املنق�سمة”:
“اجلنون بالن�سبة له هو الت�ضخيم،
و�سجن كاريكتوري الغرتاب رهيب غري
مرتبط باجلنون ،وحده .النف�س املنق�سمة
ال ترى ذاتها كوحدة متكاملة �أو واحدة
بل منق�سمة ،جد ًا� ،إىل ق�سمني رئي�سيني يف
العالقة مع العامل ،الذي ت�شعر �أنها منف�صلة
عنه ،ويف العالقة مع ذاتها التي تنق�سم �إىل
اثنتني �أو رمبا �أكرث من ذلك :النف�س احلقيقية
والتي عليها �أن تبدو خمتفية ،والنف�س املزيفة

والتي عليها �أن تندمج مع العامل الذي ال تثق
به النف�س احلقيقية.
مقيا�س الأمان منخف�ض وكل ما هو خارجه
يبدو مهدد ًا له.
احلب ميثل تهديدا �ضخما ملر�ض
ال�شيزوفرانيا� .إنه فقدان للنف�س ،لذلك
يرف�ضه ه�ؤالء .دفاعهم الأ�سا�سي عن فقدان
النف�س هو �أن يتظاهروا �أنها غري موجودة،
�أن يختفوا مت�صورين عدم وجود �أج�ساد لهم.
النف�س ال�شيزوفرانية قادرة على الإبداع.
ولأن احلب �صعب جد ًا لهذه النف�س ،ف�إن
احلياة تهدد بكونها غري ذات معنى دومنا
العمل الإبداعي .ولكن حاملا يتم الإنتهاء من
ذلك العمل تنظر هذه النف�س بكراهية �إىل
العامل”.
لقد الحظت فرجينيا وولف ذلك يف ذاتها
�إال �أنها �أعطته �شرح ًا خمتلف ًا .لقد ظنت �أن
جنونها متوارث وظنت �أنها ورثت خوف ًا من

الرجل ارتبط بتقززها من اجلن�س وهذا يبدو
م�ستبعد ًا.
و�إذا كانت قد جتاهلت ظروف طفولتها
والإ�شكاليات التي تكون قد رافقتها ف�إنها
مل تتجاهل� ،أبد ًا ،م�شاكل منوها يف فرتة
ال�صبا.
لقد كان لديها م�شكلة كبرية مع �أنوثتها .لقد
الحظت كيف �أن الرجولة حتظى برعاية
م�ستمرة يف املجتمع الإجنليزي بينما
الأنوثة كانت دائم ًا مو�ضع هجوم.
كل ما كان عدوانيا يف جمتمع اخلارج
ربطته باملجتمع الأبوي.
كان الفكر التحرري الن�سوي هو ال�شكل
الوحيد لديها الذي ا�ستطاعت �أن تطرح فيه
رف�ضها ملا كان يحدث داخل جمتمعها.
ووجهة النظر هذه هي الوحيدة التي
�سمحت لها بانتماء ما لذلك املجتمع.
الن�ساء والفقراء كانوا هم اخلوارج يف

املجتمع الإجنليزي.
لقد كانت الرثوة بقدر ت�سهيل احلياة
وامللذات للرجل ،كانت حتدد املر�أة وحركتها
ودورها وت�صنع قيودا عليها با�سم
التقاليد والرتبية الطيبة .لقد كانت هذه
هي جتربتها .لذلك فقد افرت�ضت هي ذلك
يف �إحدى روايتها و�أطلقت معركة “بنات
الرجال املتعلمني”.
لقد كان حرمانا من التجربة احلقيقية،
وم�صارعة احلياة هو نوع من احلماية
لأولئك الن�ساء الذين ق�ضوا وقتهم يف قراءة
�إفالطون ،والإ�ستماع للبيانو ،واجللو�س
�أمام املدف�أة مع �أكفائهم من الرجال الأذكياء.
لقد كان العامل بالن�سبة لهم وال�شوارع
واحلياة ال�شعبية عامل ًا جمهو ًال وغام�ض ًا.
تلك املر�أة كانت �سجينة ق�صر الفن لأنها
كانت �إمر�أة �أر�ستقراطية.
لقد كان وعيها ال�سيا�سي و�إميانها بق�ضايا
املر�أة هما الفكر ال�سيا�سي الوعي الذي
�آمنت به.
لقد كان �أف�ضل �إنتاجها يف فرتة الع�شرينيات
عندما كان فكرها الن�سوي ثابت ًا ،وفقدت
بع�ض ًا من ذلك التفكري يف الثالثينيات.
“لقد كان خويف من احلياة احلقيقية هو
ما جعلني �أعي�ش دائم ًا كالراهبة”.
الكتابة كانت ملج�أها منذ الطفولة .كانت
تقلد �أباها يف ذلك.
الإنتهاء من العمل الروائي كان خميف ًا
بالن�سبة لها وي�صيبها بحاالت من الإكتئاب
املر�ضي.
لقد كانت تغرق يف عملها الأدبي .وكل
هواياتها كانت مرتبطة بالكتب والكتابة.
كانت �أحكامها غري جيدة على معا�صريها
من الأدباء والكتاب .ت� .س� .إليوت
بالن�سبة لها كان “توم” .مل تنتبه �إىل قيمة
معا�صريها لأن الكتاب الراقيني من وجهة
نظرها هم �أولئك الذين كانوا يتناولون
ال�شاي مع والدها يف �صالونهم عندما كانت
طفلة.
�أكرث من �أثر عليها من معا�صريها كان
فور�ستري .و�أكرث من �أحبته من الكتاب
الإجنليز كان توما�س هاردي.
الغرور ال�شخ�صي منعها من مالحظة عظمة
الزمن الأدبي الذي عاي�شته.
مل يعجبها جيم�س جوي�س لتوا�ضعه الأدبي
ومل تلحظ قيمة د .هـ .لورن�س �إال يف فرتة
مت�أخرة جد ًا� ،إذ �إعتربت عمله مرتبطا
بالطبقات العاملة.
كان معا�صروها ميثلون تهديد ًا ومناف�سة
بالن�سبة لها.
كانت ترتاح للكتاب الفرن�سيني لأنهم من
�أر�ض وح�ضارة �أخرى وقر�أت كوليت
وبرو�ست مبتعة كبرية ،بينما خلقت
كاثرين مان�سفيلري وجمي�س جوي�س �شيئا
من القلق بالن�سبة لها عندما قر�أتهما.
�أحبت كتابة تول�ستوي لأنه بالن�سبة لها من
ح�ضارة وجغرافية �أخرى.
عندما ماتت كانت يف �سن ال�ستني .ونظر ًا
ملر�ضها ت�أثر عملها الأدبي جد ًا .ولكن قبل
�أن تقرر فرجينيا وولف الإنتحار كان قد
�سبقها عدد من الأدباء ب�سبب الإكتئاب
املدمر .بالزاك ،ديكنز ،قتال نف�سيها
بالن�شاط املجنون.
لقد كان زوجها ليونارد وولف رجال ملهما
وحنونا وعقالنيا ،اهتم بها من دون �شكوى
واعتنى بها عناية كبرية.
لقد عانت فرجينا من �أمرا�ض وح�سا�سية
�أع�صابها.
لقد علمها اجلنون �أن تعرف النف�س،
يف العزلة واخلوف ،وعلمها �أن تالحظ
وترقب ،اللحظات العابرة غري املت�صلة
باللحظات الأخرى  ،قائدة �إىل ال مكان.
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تمرد الرواية ..الحياة الجديدة

علم النف�س ذو �أثر وا�ضح يف ما يتعلق باحلبكة وال�شخ�صية ،وو�صل مداه
�إىل املو�ضوعات التي تطرحها الرواية؛ فالرواية التقليدية مهتمة بالق�ضايا
االجتماعية �إىل حدٍّ كبري من �أجل م�ساندة القيم االجتماعية الثابتة� ،أما
الرواية احلديثة فت�ضرب عر�ض احلائط بكل هذه املو�ضوعات االجتماعية
العاملية ،ومن ثم ِّ
تركز على الفرد �أكثـر من املجتمع.

د� .أ�شرف زيدان
الكاتب جز ٌء ال يتجز�أ من املجتمع الذي
يعي�ش ويبدع فيه؛ ولذا يت�أ َّثر بالظروف
البيئية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
والفكرية املحيطة به� ،سوا ٌء بطريقة مبا�شرةٍ
�أو غري مبا�شرةٍ ؛ فالكاتب نتاج ع�صره الذي
ولد وترعرع فيه ،وبالتايل ي�صعب علينا َفهْم
�أعماله الإبداعية من دون النظر �إىل الظروف
التي عاي�شها.
ويبدو هذا الأمر جليًّا مع الرواية من دون
غريها من الأمناط الأدبية الأخرى ،كال�شعر
وامل�سرح؛ حيث تعك�س الرواية روح الع�صر
با�ستفا�ضة.
وتر�صد هذه املقالة الظروف االجتماعية التي
كان لها ت�أثري مبا�شر يف الروائية الإجنليزية
فريجينيا وولف (،)Virginia Wolf
�إ�ضافة �إىل ر�صد االجتاهات الأدبية الرئي�سة
التي �أ َّثرت يف تكوينها الأدبي ،وحتديد النربة
ال�سائدة يف �أعمالها الروائية.
يُعترب عام 1890م عالم ًة متميز ًة يف تاريخ
�إجنلرتا الأدبي واالجتماعي؛ نظرًا للتغريات
االجتماعية ال�سريعة يف جميع جماالت احلياة
املختلفة.
يف نهاية العقد الأخري من القرن التا�سع ع�شر
حتوَّلت �إجنلرتا من جمتمع زراعي �إىل �آخر
�صناعي ،ومن ثم ظهرت املدنيَّة على نطاق
وا�سع.
ولقد ظهرت الكثري من امل�شكالت املتنوعة
نتيجة هذا التحول ،ومنها :الزحام ،وامل�شكلة
ال�سكانية ،وانت�شار اجلرمية ،وظهور بع�ض
الأمرا�ض االجتماعية ،واالنحطاط اجلن�سي،

وبالتايل ات�سمت احلياة بال�ضبابية ،و�أ�صبح
التلوث هو ال�سمت الأ�سا�سي للحياة ال�صناعية
اجلديدة ،ومع ذلك فهناك جوانب �إيجابية
لهذا التغري ال�سريع� ،أال وهو تقوية العالقات
االجتماعية بني الب�شر؛ حيث انتهت العالقة
الفكتورية القائمة على الرثوة والن�سب
وح َّلت حملها امل�س�ؤولية االجتماعية والقيم
االجتماعية ،وبالتايل ظهر مبد�أ رفاهية الدولة،
�أي �إن الدولة م�س�ؤولة عن التعليم وال�صحة
و�سالمة الفرد.
ات�سم الع�صر ال�صناعي بفقدان الثقة يف القيم
التقليدية ،و�أ�صبح ال�شك واحلرية ال�سمتني
الأ�سا�سيتني للحياة الإجنليزية ،وخا�ص ًة بعد
ظهور الروح العلمية والقومية اللتني زعزعتا
الأركان الأ�سا�سية للمعتقدات االجتماعية
الرا�سخة يف �أذهان الإجنليز ،ولكن ما الفرق
بني املجتمع الفكتوري واملجتمع ال�صناعي يف
ما يتعلق بالعادات والتقاليد؟
مل ينكر �أحد �أن الفكتوريني قد مت َّردوا على
بع�ض هذه العادات الرا�سخة يف حياة الب�شر،
كما هو احلال مع املجتمع ال�صناعي ،ولكن
الفكتوريني مل يتع َّر�ضوا للمبادئ الأ�سا�سية
للحياة االجتماعية والأخالقية؛ ولذا جند
ديكنز ( )Charles Dickensوثاكري
( )Thackerayمل ينتقدا �سوى بع�ض
الأمرا�ض الكامنة يف نظامهم االجتماعي؛
لأنهم ر�ضوا بحياتهم ور�ضيت عنهم حياتهم،
وكانوا بها فخورين ،ولكن مع نهاية القرن
التا�سع ع�شر مل يرتك ك ٌّل من برنارد �شو
( )Bernard Shawوجولزورزي
( )Galswthyوويلز ( )Wellsفتي ًال وال
قطمريًا دون �أن ي�صبُّوا عليه جام غ�ضبهم،
ومن ثم تع َّر�ضوا بالنقد والتحليل لكل القيم
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االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف هذا
البلد.
كان ال�شك واالرتباك وانعزالية الفرد -خا�ص ًة
بعد ظهور نظريات فرويد ( )Freudعن
الوعي والال وعي التي كان لهما ت�أثري قد يبدو
مهمًّا يف تف�سري �سلوكيات الب�شر؛ حيث مل يعد
الإن�سان م�س�ؤو ًال عن ت�صرفاته -نتيج ًة حتمي ًة
لهذه الظروف ،كان املجتمع الفكتوري جمتمعًا
ذكوريًّا؛ يهيمن عليه الرجل متامًا ،ولكن بعد
ظهور الثورة ال�صناعية ت�صدَّعت العالقة
بني الرجل واملر�أة؛ حيث �أ�صبحت الأخرية
م�س�ؤول ًة عن حياتها ،وكذلك ظهر ال�صراع بني
القدمي واحلديث ،وبدا ذلك جليًّا يف العالقات
الأ�سرية ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل النه�ضة
ال�صناعية وظهور ال�سيارات والقطارات التي
�ساهمت يف بُعد الأبناء عن الأ�سرة؛ ولذا �شعر
النا�س بالإحباط بالإ�ضافة �إىل م�شاكل �أخرى،
وجاءت احلرب العاملية الأوىل 1914م لت�أكل
الأخ�ضر والياب�س ،وجعلت النا�س تعي�ش يف
ذهول.
لقد مت �إحياء امل�سيحية والأرثوذك�سية يف
�أعمال كل من ت� .إ�س� .إليوت ()T. S. Eliot
وجرهام جرين ( )Graham Greenكردة
فعل لت�أثري العلم والقومية ،ومع ذلك فقد �شهد
هذا الع�صر تدريجيًّا �ضعف العقيدة الدينية؛
حيث مل يعد للجدال الديني والقيم الأخالقية
�أثرهما يف احلياة العامة ..لقد اهتمت الفل�سفة
وامليتافيزيقا بدرا�سة طبيعة الإن�سان بد ًال من
االهتمام بدرا�سة طبيعة الذات الإلهية.
الإن�سان ظاهرة بيولوجية بالن�سبة لـ"فرويد":
"الإن�سان جمموعة من الغرائز والنزوات"،
ومن ثم و َّلت �أيام الع�صر الفكتوري الذي
ات�سم بالعقالنية واللياقة؛ حيث هيمن العقل

على جمريات الأمور� ،أما الإن�سان يف الع�صر
احلديث ف�أ�صبح الت�شا�ؤم والي�أ�س مذهبه
اجلديد.
لقد انتقلت عدوى ال�شك واحلرية �إىل احلياة
ال�سيا�سية؛ حيث تغيرَّ ت ال�سمات الأ�سا�سية
التي متيِّز بني الب�شر ،لقد انتهت �سيا�سة
التفرقة العن�صرية بني الب�شر التي كانت �سائد ًة
يف الع�صر الفكتوري ،ولقد تغيرَّ ت ال�سل�سلة
املتكاملة للعالقات اال�ستعمارية تغريًا جذريًّا؛
فالقومية مل تعد كافية ،والإمربيالية تع َّر�ضت
للنقد الالذع؛ ولذا �أ�صبحت العالقة بني الدول
قائم ًة على امل�ساواة واالحرتام املتبادل ال على
اخلنوع ال�سيا�سي وال�سيادة اال�ستعمارية.
للمدح كما هو
مل تعد الإمرباطورية جما ًال ِ
احلال يف �أعمال كيبلنج ()Kipling
وتيني�سون ( ،)Tennysonو�إمنا يُنظر
بنوع من الذنب كما هو احلال يف روايات
�إليها ٍ
�إي� .إم .فور�سرت ( ،)E. M. Fosterولقد
نادى �إليوت ب�ضرورة �صهر الثقافة الإجنليزية
مع الثقافة الأوروبية ،و�شجَّ ع ذلك ظهو ُر الأدب
املقارن والأ�سطورة املقارنة والدين املقارن.
ونظم جديدةٍ �أمرًا بديهيًّا؛
قيم ِ
كان البحث عن ِ
نتيجة التخبط واحلرية التي يعي�شها الإن�سان
الأوروبي؛ ولذا جند دي� .إت�ش .لوران�س
( )D. H. Lawrenceيلوذ من ذاك ال�شك
بال�صوفية ،ويجد دبليو .بي .ييت�س (W.
 )B. Yeatsنف�سه يف بناء نظام ذاتي نتيجة
توليفة غريبة من ال�سحر والغيبيات� ،أما
�إليوت ( )Eliotفيبحث عن منط جديد ي�شري
�إىل الت�شابه احلميم بني الثقافات املختلفة
للأ�ساطري والطرق الأدبية الأوروبية.
لقد كان لظهور ال�شيوعية �أثر بالغ يف ظهور
جمتمع جديد قائم على ال�صراع بني الطبقات

من �أجل حتقيق امل�ساواة بني الب�شر و�إلغاء
الفروق االجتماعية ،ومن ثم اندثرت الطبقة
الأر�ستقراطية ومل َيب َْق منها �إال ا�سمها،
و�أ�صبح التعليم متاحً ا للجميع كاملاء والهواء،
و�أ�صبح الو�ضع االجتماعي للإن�سان يُحدَّد
على ح�سب تعليمه و�أخالقه ال ح�سبه ون�سبه.
لقد �ساهم انت�شار التعليم وال�صحف وال�سينما
يف زيادة اهتمام النا�س بالأدب ،ومع ذلك
جاء كل ذلك على ح�ساب اجلودة والقيمة؛
حيث انت�شر الكثري من الأعمال ذات الأغرا�ض
التجارية من دون النظر �إىل امل�ستوى الفني.

الكاتب واملجتمع

الكاتب احلديث منغم�س متامًا يف امل�شاكل
الكامنة يف حميطه؛ ولذا ينقلها بكل
مو�ضوعية.
لقد ا�ستحوذت الرواية على �ألباب الكثريين،
وخا�ص ًة يف القرن الع�شرين ،لدرجة �أنها تعدَّت
مكانة ال�شعر وامل�سرح لأ�سباب متعددة.
�أو ًال :تبقى الرواية النمط الأدبي الوحيد الذي
لديه القدرة على مناف�سة التلفاز والراديو
وال�سينما.
ثانيًا :تت�سم الرواية بروح املناق�شة
والتو�ضيح والتحليل� ،أما ال�شعر فيعترب
الإيجاز �سمته الأ�سا�سية ،وهذا ما ال يروق
للقارئ اليوم بعد �أن تد َّنى م�ستواه اللغوي
والفني والذوقي.
ثال ًثا :تت�سم الرواية بالتنوع والتعقيد؛
حيث تعالج جميع املو�ضوعات بطريقة
عملية ،وهناك التقليديون من �أمثال ويلز
( )Wellsوبينت ( )Bennettوجلزورزي
( )Galswthyيقرتحون �أفكا ًرا جديد ًة
ويبتكرون مناظر حديثة للعقل الب�شري،

�إ�ضافة �إىل ا�ستخدام املبادئ الفكتورية،
ويف املقابل جند احلداثيني من �أمثال هرني
جمي�س ( )Henry Jamesوجوي�س
( )James Joyceووولف ()Wolf
يتم َّردون على املا�ضي منغم�سني يف �أغوار
النف�س الب�شرية.
رابعًا :تت�سم الرواية احلديثة بالواقعية،
ملقي ًة ال�ضو َء على الواقع املعي�شي مبا فيه من
جمال وقبح ،و�سعادة وحزن ،وال تتعر�ض
�إىل جانب واحد من هذه احلياة ،و�إمنا تنقل
ال�صورة بدقة ومو�ضوعية ب�صرف النظر عن
االعتبارات الأخالقية �أو الأيديولوجية؛ ولذا
جند رواية لوران�س "�أبناء وع�شاق" (Sons
 )& loversواقعي ًة حتى النخاع؛ حيث
يُلقي ال�ضوء على معاناة العمال.
الع�صر احلديث ع�صر اال�ستنطاق واالنحالل؛
حيث طرحت القيم الأ�صيلة جانبًا وحل حملها
اجلديد؛ الإن�سان بني عاملني :عامل ميوت
وعامل ي�سعى �إىل اخلروج �إىل النور؛ االختيار
بني الر�أ�سمالية وال�شيوعية ،بني الدين
والعلم ،بني الله والقنبلة الذرية ..م�شكلة
�صعبة نتيجتها احلرية واالرتباك؛ ولذا جند
الرواية احلديثة تت�سم بنربة ت�شا�ؤمية؛
لأنها ُتلقي ال�ضوء على ال�صراعات وال�شكوك
والإحباطات التي يعاين منها الفرد يف القرن
الع�شرين؛ ولذا جند لوران�س يهاجم العقل
املادي وعبادة املال �صراح ًة ويعتقد �أن اجل�سم
�أكرث حكم ًة من العقل؛ ولذا نادى مبا يُعرف
بالوثنية الدينية لتحرير الإن�سان.
ويعك�س �سمر�ست موم (Somerset
 )Maughamا�ستخفافه املرير و�إحباطه
اجلامح جليل ما بعد احلرب العاملية الثانية،
ويحلل هك�سلي (� )Huxleyأمرا�ض

حلول.
احل�ضارة احلديثة ،باح ًثا لها عن ٍ
تختلف الرواية احلديثة عن الرواية
الفكتورية فيما يتع َّلق باجلن�س؛ حيث
عاجلت الأوىل الأمور اجلن�سية� ،سوا ٌء يف
نطاق الزواج �أو خارجه ،بكل �إباحية ،و ُي َع ُّد
لوران�س رائدًا فيما يعرف بالرواية اجلن�سية؛
ولذا يتهمه البع�ض بالفح�ش والبذاءة.
اجلن�س عاطف ًة روحاني ًة
يعترب لوران�س
َ
فائق ًة -ولي�س جمرد التحام بدين بني رجل
وامر�أة -من �أجل التعرف على الذات الإلهية،
ومن ثم ي�سمو لوران�س بالعالقات اجلن�سية
بعيدًا عن الوح�شية والبهيمية.
تت�سم الرواية احلديثة باجلدية ،ولي�ست
للت�سلية �أو ق�صة خفيفة ُتقر�أ بعد وجبة
الع�شاء؛ �إنها كيان حمكم البناء ،متكامل
الأركان من دون تكرار �أو �إعادةٍ � ،إ�ضافة �إىل
خا�صا للقارئ؛ فالرواية
عدم �إلقائها اهتمامًا ًّ
ب�ستان من�سق ولي�س غابة ا�ستوائية ،كما هو
احلال يف الرواية الفكتورية.
مت َّرد ك ٌّل من هرني جمي�س (Henry
 )Jamesوجوزيف كونراد (Joseph
� )Conradضد امل�ألوف ،وابتكرا �أ�ساليب
جديدة تتميز بالبعد عن فنيات ال�سرد املبا�شرة
واملف َّككة لل�سرية الذاتية ،مع مراعاة القيم
اجلمالية للرواية� ،أما بالن�سبة لل�شخ�صية فقد
اهتمَّا بدرا�سة الوعي الداخلي لل�شخ�صية،
ومل يتتبَّعا ال�شخ�صية من امليالد حتى الوفاة،
م�ؤكدَين �أهمية �أن يتم َّتع ال�سرد والو�صف
والأ�سلوب مب�ستويات فنية عالية.
وعالو ًة على ذلك فالرواية جت�سِّ د فل�سفة
امل�ؤلف يف احلياة ور�سالته ور�أيه يف امل�شهد
الب�شري من حوله.
تتم َّرد الرواية احلديثة على احلبكة (،)Plot

ولكن ال يُفهم من ذلك �أن الرواية احلديثة بال
�أحداث ،ولكن حبكتها تختلف عن احلبكة
ً
ارتباطا
التقليدية التي ترتبط �أحداثها
منطقيًّا ،بالإ�ضافة �إىل كونها ذات بداية
وو�سط ونهاية.
�أما الرواية احلديثة ف�أحداثها غري مرتبطة
مبنطق ال�سببية (،)Cause & effect
كما �أن نهايتها مفتوحة ،والرواية احلديثة
عبارة عن جمموعة من اللوحات الفنية غري
املرتابطة ،ومن ثم ي�صعب على القارئ العادي
فهمها؛ ويعود ذلك �إىل ت�أثري علم النف�س
الذي ال ينظر �إىل احلياة ك�سل�سل ٍة مت�صل ٍة من
الأحداث ،و�إمنا حلظات متتابعة منف�صلة عن
بع�ضها البع�ض؛ فالروائي ال يَروي ق�صته
وهو مم�سك يف يديه �ساع ًة ،و�إمنا يغور يف
�أعماق النف�س الب�شرية متحر ًكا بحرية� ،سوا ٌء
�إىل الأمام �أم �إىل اخللف؛ ولذا جند وحدة
الزمن ووحدة املكان بال �أهمية بالن�سبة
للروائي احلديث.
هناك طريقتان لو�صف ال�شخ�صية يف الرواية
التقليدية :ال�سرد املبا�شر ،والطرق الدرامية.
فو�صف النواحي اخلارجية لل�شخ�صية،
كالعادات والتقاليد واملظهر البدين بطريق ٍة
حي ٍة مع �إلقاء ال�ضوء على طبيعة هذه
ال�شخ�صية عن طريق كالمه و�أفعاله وما نعرفه
عنه من خالل ال�شخ�صيات الأخرى ،هو ال�سمة
الأ�سا�سية للرواية التقليدية.
�أما الروائي احلديث فريف�ض عر�ض
ال�شخ�صية بهذه الطريقة التي يراها �سطحي ًة؛
ولذا يعتقد �أن الطرق التقليدية تعجز يف
�إعطاء حتليل نف�سي �صادق لل�شخ�صية.
بد ًال من �إلقاء ال�ضوء على �صراع ال�شخ�صية
مع ال�شخ�صيات الأخرى ير ِّكز الروائي
احلديث على ال�صراع الداخلي لل�شخ�صية:
ال�صراع النف�سي لل�شخ�صية وما يدور يف
عقلها الباطن؛ ولذا تقدَّم ال�شخ�صية خارج
حدود الزمان واملكان؛ لأننا ال نهتم مبا
حدث لل�شخ�صية يف املا�ضي ،ولكن نهتم مبا
تتع َّر�ض له هذه ال�شخ�صية يف امل�ستقبل.
ي�ستطيع القارئ �أن يعرف الكثري عن هذه
ال�شخ�صيات مع �أنها ُقدِّمت �إليه من خالل
�ساعات قليلة ،ولقد �أدى هذا التحليل النف�سي
�إىل وفاة البطل والوغد :تذاب البطولة
والوغادة عندما نقرتب من ال�شخ�صية.
علم النف�س ذو �أثر وا�ضح فيما يتعلق باحلبكة
وال�شخ�صية ،وو�صل مداه �إىل املو�ضوعات
التي تطرحها الرواية؛ فالرواية التقليدية
مهتمة بالق�ضايا االجتماعية �إىل ح ٍّد كبري من
�أجل م�ساندة القيم االجتماعية الثابتة� ،أما
الرواية احلديثة فت�ضرب عر�ض احلائط بكل
هذه املو�ضوعات االجتماعية العاملية ،ومن ثم
تر ِّكز على الفرد �أكرث من املجتمع.
�أثبتت الدرا�سة النف�سية للعقل الباطن �أن
كل فرد له �شخ�صيته امل�ستقلة التي ال ميكن
�أن تختلط ب�أخرى؛ ولذا فمو�ضوع الرواية
احلديثة يتم َّثل يف الوحدة واحلب :اعترب
ك ٌّل من لوران�س وفو�سرت �أن املجتمع هو
العدو اللدود للفرد ،ويرى لوران�س �أنه من
ال�ضروري للأفراد �أن يحرتموا خ�صو�صية
الآخرين ،ويجب �أن يكون احلب القائم
بينهم معتد ًال متعاط ًفا ال �أن يكون م�سيط ًرا
ديكتاتوريًّا :الزواج لي�س عملية تامة للحب،
و�إمنا بداية غري �أكيدة لهذا احلب؛ فاحلب
احلقيقي ي�أتي فيما بعد عندما تت�ألف امل�شاعر
الفردية.

تيار الوعي

تيار الوعي نتاج طبيعي للقرن الع�شرين؛
ُكتب له الظهور قبيل احلرب العاملية الأوىل،
وي�سمَّى هذا النوع اجلديد بالرواية الذاتية
�أو الرواية النف�سيةُ ،ي َع ُّد وليم جمي�س
(� )William Jamesأول من ا�ستخدم
هذا امل�صطلح يف كتابه "مبادئ علم النف�س"
1890م ،م�شريًا �إىل التدفق الع�شوائي
لالنطباعات وامل�شاعر من خالل الوعي
الب�شري.
ويعترب ك ٌّل من دوروثي ريت�شارد�سون
( )Dorothy Richardsonيف �إجنلرتا
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وجيم�س جوي�س ( )James Joyceيف
�أيرلندا وبرو�ست ( )Proustيف فرن�سا
الرواد الأوائل للرواية النف�سية� ،أما فريجينيا
وولف فقد طوَّرت هذا الفن الروائي اجلديد
و�أك�سبته �شك ًال ونظامًا جديدين.
لقد تعدَّت وولف احلدود الطبيعية للرواية
الإجنليزية عن طريق البحث عن تكنيك
جديد للتعبري عن ر�ؤيتها للحياة وللطبيعة
الب�شرية� -أعلنت �أنها �ستبحث عن ا�سم جديد
لكتبها -وتيار الوعي مي ِّكنها من الغور يف
�أعماق النف�س الب�شرية ويجعلها قادر ًة على
التعبري بدق ٍة فيما يخ�ص ت�أثري احلياة يف
ال�شخ�صية وترجمة هذه النف�س الب�شرية
ترجم ًة حقيقي ًة وواقعي ًة؛ ولذا ُت َع ُّد الرواية
النف�سية اقتبا�سً ا مبا�ش ًرا من العقل؛ لي�س فقط
ما يخ�ص اللغة ولكن ال�شعور ككل.
تتميز الروايات الأوىل لفرجينيا وولف
بالتقليدية البحتة فنيًّا وعدم الن�ضج.
املرحلة الأوىل :فالرواية الأوىل (The
)voyage outغري متقنة ال�شكل؛ لأنها
عبارة عن �سل�سلة من املالحظات التهكمية
للحياة املدنية� ،أما الرواية الثانية (& Day
 )nightفقد تطوَّر بنا�ؤها جزئيًّا و�سلكت
م�سا ًرا جتاه الن�ضج الأدبي من حيث التنا�سق
والوحدة� ،إ�ضافة �إىل �أ�صالة الر�أي واالتزان،
وميكن النقد املوجَّ ه �إىل هاتني الروايتني يف
تعدد الر�ؤى نتيجة عدم الت�صالح بني املثايل
واحلقيقي� :أي ما زالت الكاتبة يف البداية.
املرحلة الو�سطى :و�صلت الروائية �إىل مرحلة
الن�ضج متامًا ،ويبدو ذلك جليًّا يف �أعمالها:
(Jacobs room, Mrs. Dalloway
 ،)to the lighthouseويعود ذلك �إىل
الأ�سباب التالية:
 -1حتديد ر�ؤيتها.
 -2الإملام والقدرة على ا�ستخدام التكنيك
اجلديد.
 -3عدم االهتمام باحلبكة؛ فرواية "م�سز
دالوي" ت�ستمر ليوم واحد ومكان واحد
بقليل من
وترت َّكز على عالقة م�سز دالوي ٍ
ال�شخ�صيات.
 -4الرتكيز على احلياة الداخلية لل�شخ�صية.
 -5القدرة على االنتقاء والتو�ضيح.
 -6البنية اجليدة للعمل الأدبي.
 -7التقنية اجلديدة لل�سرد.
 -8و�ضع ال�شخ�صيات يف بيئة منعزلة
وبعيدة؛ وذلك للرتكيز على اخلربات
واالهتمامات الروحانية لل�شخ�صية كما هي
احلال يف رواية "�إىل الفنار".
املرحلة الأخرية :مل َت ِ�س ْر وولف على نف�س
املنوال نف�سه الذي انتهجته يف املرحلة
الو�سطى ،ومل ت�صل بالتكنيك اجلديد �إىل
مرحلة الكمال الفني بعد.
لقد ات�سمت روايتها الأخرية بافتقاد �أ�صالة
الر�أي وعدم التوازن بني املثالية واحلقيقة
والتدخالت امل�ستمرة للراوي العامل بكل
�شيء ،مع ذلك ف�إن هذه الروايات ذات قيمة
فنية وجمالية بدرجة معقولة ،وهذه الروايات
هيThe waves, The years, Lo & :
.between acts
ولدت وولف يف �أ�سرةٍ �أدبي ٍة مثقف ٍة ،بد�أت
حياتها الأدبية بكتابة املقاالت للمجالت
الأدبية ،وكتابة الق�ص�ص الق�صرية� ،إ�ضافة
�إىل الدرا�سات النقدية التي تتميَّز بب�صرية
نافذة وتقييم �أدبي �سديد ،والتي يكمن
جناحها كروائية فقط دون غريه من الأمناط
الأدبية الأخرى.
ت�ستحوذ امل�ؤلفة على اهتمام الق َّراء فكريًّا
وانطباعيًّا ،وترى مدى ت�أثري �شخ�صياتها
فيهم؛ وذلك ي�ؤكد واقعية روايتها ،وترى
وولف �أن الرواية احلديثة تنكر احلبكة
وال�شخ�صية وامل�أ�ساة والكوميديا واحلب
مبفاهيمها التقليدية؛ فالرواية التقليدية
تعطينا كل التفا�صيل عن "بدلة" ُف ِّ�صلت يف
لقي ال�ضوء على
�شارع "بوند" دون �أن ُت َ
الأ�شواق واحلنني التي تتم َّتع بها النف�س
الب�شرية.
ترى وولف �أن الروائيني التقليديني من �أمثال
ويلز وجلزورزي وبينت ماديون من الدرجة

الأوىل؛ لأنهم اهتموا باجل�سد على ح�ساب
الروح ،وبالتايل ف�شلوا يف �إعطائنا �صورة
حقيقية للواقع املعي�شي؛ ولذا ترى �أنهم
ي�ضحُّ ون بامل�ضمون من �أجل ال�شكل اجليد،
ويف املقابل جتد جمي�س جوي�س روحانيًّا؛
لأنه اهتم بالعقل ،وهذا االهتمام بالعقل هو
احلياة نف�سها.
يهتم جوي�س باحلياة ككل؛ ما هو مهم �أو غري
مهم ،ما هو كبري �أو �صغري ،ما هو تافه �أو
ذو قيمة.
رواية "�إىل الفنار" �سهلة يف قراءتها ،تقليدية
يف بنائها وحبكتها ،تنق�سم �إىل ثالثة �أجزاء:
ال�شباك ،الوقت مير ،والفنار.
يُلقي اجلزء الأول ال�ضوء على احلفلة التي
تقيمها م�سز رامزي وزوجها و�أبنا�ؤها
الثمانية يف بيتها يف جزيرة �سكاي ،وطبيعة
العالقة بني الأم و�أبنائها ،ومدى ت�أثري م�سز
رامزي يف املدعوين ،والكراهية التي يك ُّنها
الأبناء جتاه �أبيهم ،واالختالف اجلوهري بني
الوالدين ،و�إلقاء ال�ضوء على روح الدعابة
عند م�سز رامزي وجمالها الهيليني ،و�أهمية
الفن ،وال�صراع بني نوعني من احلقيقة،
و�أهمية الكوميديا� ،إ�ضافة �إىل املو�ضوع
الرئي�س ،وهو زيارة الفنار الذي ُي َع ُّد مبثابة
احلجر الذي �أُلقي يف النهر ،محُ دِ ًثا �أمواجً ا
متعددة ُتربز موقف اجلميع من �إمكانية زيارة
هذا الفنار.
يعك�س اجلزء الثاين مدى ت�أثري الغياب
الطويل عن املنزل ،وخا�ص ًة بعد احلرب
العاملية؛ حيث امتلأ البيت بالأتربة والوحدة
وال�سكون ..وفاة م�سز رامزي وعد ٍد من
الأوالد ،وعودة الربوفي�سور رامزي مع اثنني
من �أبنائه.
ي�شري اجلزء الثالث �إىل زيارة الفنار ،ومدى
التغري الذي طر�أ على ال�شخ�صيات ،وخا�صة
الربوفي�سور.
يعود ظهور تيار الوعي يف �أوائل القرن
الع�شرين �إىل مدى انعزالية احلياة املتزايدة
نتيجة انهيار القيم املتعارف عليها واندالع
احلرب العاملية الثانية التي ال ُتبقي وال تذر،
وهناك �أ�سباب �أخرى لظهور هذا الفن الروائي
اجلديد:
�أو ًال :مل يعد ينظر �إىل مفهوم الوقت على
�أ�سا�س �أنه �سيل م�ستمر من الأحداث ،ولكن
ك�سل�سلة متقطعة ،وقد ظهر هذا االجتاه يف
فرن�سا على يد هرني بريج�سون وهرني
جمي�س يف �أمريكا ،وكان ت�أثري مفهوم الوقت
جليًّا يف احلبكة الروائية.
ثانيًا :ت�أثري فرويد وجنج :ركز ك ٌّل من فرويد
وجنج على حقيقة تعدُّد امل�شاعر ،واعتربا �أن
�شخ�صية الإن�سان خال�صة ذكرياته ،وعملية
ر�ؤية املا�ضي بطريقة �شعورية تعد انتها ًكا
لهذه احلقائق.
ق�سم برج�سون
ثال ًثا :نظرية برج�سون :لقد َّ
الوقت �إىل :الوقت الداخلي �أو الوقت
النف�سي ،والوقت الآيل.
ينظر برج�سون �إىل الوقت الداخلي على
�أ�سا�س �أنه متدفق وم�ستمر ،وعملية تق�سيمه
ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل عملي ًة زائف ًة
�إىل ٍ
وميكانيكي ًة" :يعتمد املا�ضي على احلا�ضر
وعلى الذاكرة والنتائج املرتتبة على
ذلك ،وبهذه الطريقة يفر�ض هيمنته على
امل�ستقبل" ،ولكن يدر�س فرويد و�أدلر وجنج
ال�شعور الب�شري ويفهمونه بعيدًا عن الثبات
وعدم التغري ،ولكن ك�شيء متدفق متغيرِّ
با�ستمرار ،وبالتايل ي�صبح خمتل ًفا؛ ا�ستجاب ًة
للم�شاعر واحلوا�س التي يتلقاها من اخلارج.
تعد رواية زيارة الفنار رواية نف�سية بامتياز،
ومع ذلك فهي حمكمة البناء وال�شكل ،وهناك
مواجهة �صريحة بني الزمن الآيل والزمن
الداخلي ،واالنتقال من املا�ضي �إىل احلا�ضر،
ومن �شعور �إىل �آخر.
ولكن يعتقد بع�ض النقاد �أن العمر االفرتا�ضي
للرواية النف�سية ق�صري؛ لأنها بال �شكل
وتفر�ض على القارئ متطلبات متتابعة ،ومع
ذلك فالرواية النف�سية نوع �أدبي ،ومن ال�صعب
�أن تعود الرواية مرة �أخرى �إىل الطريقة
التقليدية.
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-1عرفت فرجينيا وولف بو�صفها روائية ،ولكنها
كتبت العديد من الق�ص�ص الق�صرية التي ترتاوح
بني خرافات احليوانات ،وحكايات فل�سفية ،وكتبت
الق�صيدة النرثية� .إذ يعوق عدد الن�صو�ص التي
كتبتها وولف وتنوعها ,تعريف الق�ص�ص الق�صرية
الوولفية بو�صفها نوعا �أدبيا خا�صا ،ويف احلقيقة,
فان ما عدا دين بالدويت الذي ن�شر كتابا بعنوان
"فرجينيا وولف ،درا�سة يف الق�صة الق�صرية
"فان النقاد حللوا ق�ص�ص وولف الق�صرية يف عدد
حمدود من الدرا�سات املقارنة .ورمبا �ساهمت
الظروف التي ن�شرت فيها الق�ص�ص الق�صرية يف
هذا التجاهل الن�سبي� ,إذ ن�شرت يف حياتها 18
ق�صة ق�صرية فقط من �أ�صل  46ق�صة كتبتها وولف
يف الفرتة من  ,1941-1906يف عدد من الدوريات
مثل ،فورم ،كريتيديون ،ذ اثينيوم� ،أو يف
جمموعات ق�ص�صية ن�شرتها دار هوغارث للطباعة
(ق�صتان ,احلدائق اجلديدة ,االثنني �أو الثالثاء).
وبعد وفاتها ،حاول ليونارد وولف توفري هذه
الن�صو�ص للعامة ،فن�شر(بيت الأ�شباح وق�ص�ص
�أخرى) عام  ،1944فيما ن�شرت �ستيال ميكنيكول
(ال�سيدة داالواي) عام  ،1973ويف عام 1985
ن�شرت �سوزان ديك(:فرجينيا وولف ،الق�ص�ص
الأق�صر كاملة) وهي جمموعة ال ميكن ت�صنيفها
روايات وال ق�ص�ص� ،سبع ع�شرة منها ين�شر للمرة
الأوىل.
 -2ال �أهدف �إىل و�ضع قائمة بهذه الق�ص�ص
الق�صرية ولكن لأو�ضح حقيقة �أن �أيا منها ،فيما عدا
(ال�سيدة داالواي) ،مل تكن مرتبة منهجي ًا .متيل
وولف يف اختيار عناوين املجموعة �إىل اختيار
عنوان احد الق�ص�ص وت�سمية املجموعة با�سمها كما
يف (االثنني �أو الثالثاء) و (بيت الأ�شباح وق�ص�ص
�أخرى) ،مما يدل على عدم جتان�س ن�صو�ص
املجموعات ،ال�سبب الذي ميكن �أن نرجعه �إىل
حقيقة �أن الن�صو�ص قد كتبت كما تقول الروائية
يف الفرتة بني روايتني ،وعدّتها هي فرتة توقف
م�ؤقتة� ،أو فرتة نقاهة� ،أو طريقة لك�سب املال،وب�أي
حال ال يبدو �أن الق�ص�ص كانت نتاج خمطط
متكامل.
-3ويف حالة كهذه ،ما نوع القراءة التي نف�ضلها
لق�ص�ص وولف الق�صرية .هل ير�ضينا مثال �أن
نقوم بقراءة تف�صيلية دقيقة ,الأمر الذي وان كان
جمزيا بنتيجته� ،إال انه �سي�ؤكد يف النهاية عدم
جتان�س الق�ص�ص ككل .وهل نقرا الن�صو�ص ح�سب
ت�سل�سلها الزمني كما فعلت �سوزان ديك يف طبعتها
�أم �أن نقوم مبقاربة الق�ص�ص بعيدا عن الت�سل�سل
الزمني و بو�صفها �سرية ذاتية ؟ وهنا �ست�أخذ يف
احل�سبان "التجريب القلق لوولف يف �شكل الق�صة
الق�صرية وتقاناتها "كما فعل بالدوين ،وحتى لوان
هذه املقاربات كانت جيدة �إال �أنها ال تبدو عادلة يف
تناول ن�صو�ص وولف.
البديهة ال�ضمنية يف نظر معظم نقاد ق�ص�ص وولف
الق�صرية هي �أنها كانت جتريبية .معامل لتفريخ
الروايات ،وكما كتب بالدوين �شخ�صيا "مكانتها يف
التاريخ الأدبي تعتمد كليا على الروايات ،يف حني
�أن ق�ص�صها متنح اهتماما عر�ضيا �أو جانبي ًا" .هذه
املقاربة بكل �صراحة تختزل الق�ص�ص الق�صرية �إىل
نوع �أدبي �ضئيل �أو هام�شي بال �أي قيمة ذاتية.
املو�ضوع الذي �أريد تو�ضيحه هنا هو ما �إذا كانت
وولف نف�سها تعد الق�ص�ص الق�صرية نوع ًا �أدبيا
هام�شي ًا وهل كان لديها �أي نوع من النظرية حول
هذا النوع ،ي�ؤكد بالدوين ببالدة:
"من �سوء احلظ ،لقد تركت قليال من التقارير
حول نظريتها يف الق�صة الق�صرية  ،وال يوجد
بيانا عاما مثل (الرواية احلداثية) �أو (ال�سيد
بينيت وال�سيدة براون) يتعلق بالق�صة الق�صرية،
ومن ثم فان التعليقات حول الق�ص�ص الق�صرية
يجب �أن تتعلق بت�صريحاتها ب�ش�أن الرواية وما
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VIRGINIA
WOOLF
VIRGINIA
WOOLF
VIRGINIA
WOOLF
VIRGINIA WOOLF
VIRGINIA WOOLF
القصة القصيرة عند فرجينا
وولف ..تعريف وتحليل
كر�ستني رينري  -ترجمة� :أماين �أبو رحمة

ميكن اال�ستدالل عليه من الق�ص�ص نف�سها".
-4و�إذا ما قلبنا يف يوميات وولف� ،سن�سلم
بحقيقة �أنها �أ�شارت �إىل كتابة ق�ص�صها الق�صرية
واىل ن�شرها ،واىل ا�ستقبالها� ،إال �أنها مل تذكر
كلمة واحدة حول النوع نف�سه ،و�أي�ضا فان فهر�س
مقاالتها الذي �أعده مكنيلي كان فيه �أبواب عن
املقاالت ،الر�سائل ,الروايات ،ال�شعر والنرث ,ولكن
ال �شيء عن الق�صة الق�صرية.
�-5إال �أن قراءة بع�ض من هذه املقاالت قد يكون
عظيم الفائدة يف مبحثنا�،إذ على الرغم من �أن
كلمة الق�صة الق�صرية مل تربز يف �أي عنوان �إال �أن
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مقاالت مثل (عادة قراءة الروايات) و (وجهة النظر
الرو�سية) و(مقال يف النقد) ،مينحنا وجهة نظر
مثرية ويظهر لنا �أنها بعيدة كل البعد عن اعتبار
الق�صة الق�صرية �شكال ثانوي ًا ،بل ان وولف عدتها
نوعا �أدبيا م�ستقال بحد ذاته بكل ما يف الكلمة
من معنى،بعيدا عن الرواية .وبينما �أ�شارت اىل
موب�سان ،فوبري ,ت�شيخوف ,او مانوفيلد ،فقد
حاولت �أن تعرف النوع اجلديد الذي مل يعرث على
ا�سم له حتى الآن ،ذلك �أن امل�صطلح القدمي"الق�صة
الق�صرية"ي�ؤكد كما �أو�ضحت يف كتابها (الرواية
احلداثية) �أن ":قول -الق�صة� ،أمر رمبا مل يعد كافيا

عندما نتعامل مع الن�صو�ص احلداثية" .كما �أنها
حاولت �أن تعرف عقد القراءة التي يرتكز عليها هذا
النوع اجلديد ،كما كتبت حول ق�ص�ص ت�شيخوف:
"ولكن من امل�ستحيل القول هذا كوميدي� ،أو هذا
تراجيدي ,كما �أننا ل�سنا متيقنني ـ الن الق�ص�ص
الق�صرية ,كما تعلمنا يجب �أن تكون موجزة
وحا�سمة ـ ما اذا كانت هذه الن�صو�ص الغام�ضة
وغري احلا�سمة ميكن �أن ت�سمى ق�ص�صا ق�صرية"
الق�صة الق�صرية يف مقاالت فريجينيا وولف:
-6يف هذه املقاالت ،تعر�ض وولف الق�صة الق�صرية
بو�صفها فن الإيجاز وال�صدق .ففي مقالة (�إعادة

قراءة الروايات) ،تختار وولف �أن تو�ضح نقطتها,
من خالل حتليل ق�صة ق�صرية حتى"ال نقيد �أفقنا,
دعونا نختار ق�صة ق�صرية(،قلب ب�سيط)" .وهكذا
جاء اختيار ق�صة غو�ستاف فلوبري،لأنها تو�سع
�أفاق البحث فقط ,وبكلمات �أخرى ،فانه ال يبدو هنا
�أن وولف ت�ضع �أي فروق بني الروايات والق�ص�ص
فيما عدا ما يتعلق بالطول�،إال �أنها تو�سعت يف
ذلك يف (مقال يف النقد) عندما وجهت نقدا حادا
لق�ص�ص همنغواي الق�صرية التي تخ�ص�ص ف�ضاء
وا�سعا للحوار:
"رمبا �أن احلوار امل�ستفي�ض هو الذي يقود
�إىل نقائ�ص �أخرى يف الق�صة الق�صرية  :عدم
التنا�سب .الفقرة امل�ستفي�ضة �ستجعل هذه الأعمال
الفنية مائلة وغري متوازنة و�ستقود �إىل �ضبابية,
يف الوقت الذي ين�شد فيه املرء الو�ضوح والرتكيز،
مما يربك القارئ"(املقاالت )455
-7وبطريقة غري مبا�شرة ،فقد عرفت الق�صة
الق�صرية هنا ,على �أنها فن التنا�سب والكمال.
وثاني ًا فان اخلا�صية التعريفية الأخرى للق�صة
الق�صرية من وجهة نظر وولف هي ال�صدق .ففي
"وجهة نظر رو�سية"عادت وكررت الرتكيز على
�أمانة و�صدق ت�شيخوف .برزت هذه الفكرة �أي�ضا
يف مقاالتها حول الرواية ،و�سنعود �إليها مرارا
وتكرارا لنتمكن من و�ضع �صورة وا�ضحة ملا
تعنيه :
"يعرف ال�صدق من حيث عالقته بالكتابة
مب�صطلح �شخ�صي جدا ويقال انه م�ستمد
من ثالثة �أفكار �أخرى :عدم احل�سم ،احلرية,
والتكثيف".
-8حتى تكون الق�صة الق�صرية �صادقة ,ال بد �أن
تكون غري حا�سمة بالدرجة الأوىل( ,مقال )184
مفتوحة ,وتطرح مزيدا من الأ�سئلة �أكرث من �أن
متنح �إجابات ،كما يف ق�ص�ص انطون ت�شيخوف
ولهذا ف�إنها حمرية جد ًا لقارئ اعتاد على الروايات
الفكتورية التي تقدم جوابا لكل �س�ؤال ونهاية
قاطعة لكل عقدة ـ ال يفهم ملاذا تبد�أ هذه ال�سرديات
بو�ضع غري مو�صوف وتنتهي بعالمة ا�ستفهام.
فقط عندما يتعلم التخل�ص من عاداته القرائية،
�سيبد�أ القارئ يف تقبل هذا النوع من الق�ص�ص.
عندها فقط �سيتمكن القارئ من ا�ستيعاب النموذج
الأ�سا�سي للق�صة .وان يفهم �أن الب�ساطة ال�سردية
للبداية ناجتة من �أن تركيز الكاتب مل يعد على
العالقات الإن�سانية ولكن على العقل �أو الروح،
و�سيتمكن القارئ من فهم �أن نهاية الق�صة غري
حا�سمة ب�سبب �صدق الكاتب اجلوهري:
"الأ�سلوب الذي بدا عر�ضيا ،غري حا�سم ،و
مليء بالتفاهات .يظهر اليوم ذوقا رائعا �أ�صيال
نقيا ،خمتارا بج�سارة ،مرتبا بطريقة ال تخطئ،
وحمكوما بالنزاهة وال�صدق بحيث ال ميكننا �أن
جند له نظريا حتى بني الرو�س �أنف�سهم"( .املقاالت
.)185
�-9إن االختيار ولي�س التالعب ،هو الذي يقود
�إىل �شكل جديد ال �إىل حيلة �أو خدعة ,ويقود
�إىل ال�صدق يف احلياة كما �أو�ضحت يف(الرواية
احلداثية) �":إن الإح�سا�س،ب�أنه ال توجد �إجابة,
و�أن احلياة املختربة ب�صدق تطرح �س�ؤاال بعد
�س�ؤال ،يجب �أن يرتك مدوي ًا بعد �أن ننتهي من
قراءة الق�صة ""(الرواية احلداثية .)109
-10كان اختيار الالح�سم يف النهاية مرتبطا
باحلرية اجلديدة ،من الناحية الر�سمية والبحثية،
والن الق�صة الق�صرية الالحا�سمة ميكنها جتاوز
تعقيدات النوع يف ال�شكل املغلق كما ميكنها �أن
تفتح منافذ ملو�ضوعات جديدة بدون "املادة املميزة
للرواية" :كل ما هو خا�ص بالرواية .كل �إح�سا�س,
كل فكرة".
�إن ال�شرط امل�سبق ملثل هذه احلرية هو �أن ينبذ
الكاتب التحفظات الأدبية الفكتورية ،التي من

املمكن �أن تكون جيدة لكنها وقبل كل �شي غري �أمينة
لأنها تنقل احلقيقة بطريقة روتينية خالية من
احلما�سة "ال�شي ،ال �أ�سلوب �أو طريقة ،ال جتريب،
حتى الطي�ش وال�شذوذ كان حمرما ،فقط اخلداع
والكذب"( .الرواية احلداثية )110
وبال �شك فان مثل هذه احلرية تو�سع حرية القارئ:
"عندما نقر�أ مثل هذه الق�ص�ص عن ال�شيء �أبدا,
ف�إننا نو�سع �أفقنا"(وجهة النظر الرو�سية ,املقاالت
 ..)185فقد �أعيد تعريف عقد القراءة يف حالة
الق�صة الق�صرية التي �أ�صبحت الآن لي�ست مفتوحة
النهاية فح�سب بل �أنها تدعو القارئ �إىل الولوج يف
الن�ص و ي�شارك يف عملية الكتابة.
-11و�أخريا ف�إن ثالث مكون لل�صدق هو "التكثيف
العاطفي"وهي الفكرة التي عرفت يف (�إعادة قراءة
الروايات)� .إذ �أفردت وولف بداية هذه املقالة لكتاب
(�صنعة الرواية ,مل�ؤلفه االجنليزي ،بري�سي لوبوك)
وتوظيفه مل�صطلح "�شكل "الذي ا�ستعاره من الفن
الب�صري .وح�سب لوبوك فان ال�شكل هو احلاكم
الأعلى الذي مينح الكتاب جوهره:
"ما �أراد ال�سيد لوبوك �أن يقوله لنا هو �أن الكتاب
نف�سه يعادل �شكله ،ويقت�صد بكثري من الرقة
والو�ضوح �آثار الطرق التي يتبعها الروائيون

تقلبان مالب�س الطفل امليت) .هذا التكثيف ال�سردي
ي�ستفزنا عرب ومي�ض الفهم".
من حلظة الفهم تلك التي هي حلظة االنفعال
والعاطفة والتكثيف للقارئ ،يكون لإرباك الن�ص
معنى .ويرتبط ذلك بالتكثيف الذي ير�سله الكاتب
يف كتاباته "كلما ازداد تكثيف �إح�سا�س الكاتب،
كلما كانت تعبرياته بالكلمات �أكرث دقة بدون
انزالق �أو �ضجيج "ال ميكن احل�صول على هذا
التكثيف ثالثي الطبقات والذي يعني بالن�ص
والكاتب والقارئ �إال �إذا كانت العاطفة عميقة
و�أ�صيلة(مراحل الرواية ، )71 ,وبذلك فان التكثيف
ح�سب وولف ي�ستمد من الإخال�ص والدقة.
حتليل تعريف وولف للق�صة الق�صرية:
-13عرب هذه البيانات املختلفة عن الق�صة
الق�صرية ،طورت وولف نظرية يف النوع ت�ستحق
التحليل بالتف�صيل .ففي مقالها (�إعادة قراءة
الروايات) ،ركزت على الإيجاز بو�صفه �أول �سمات
الق�صة الق�صرية ،ومتاما كما عند ادجار االن بو
الذي قال بان "الق�صة الق�صرية يجب �أن تقر�أ يف
جل�سة واحدة" ،وعلى الرغم من �أن هذه ال�سمة
ب�سيطة ووا�ضحة � ،إال �أنها لي�ست مميزة مبا يكفي،
ومتيل قبل كل �شيء �إىل اختزال الق�صة الق�صرية

تفا�صيل احلقيقة يف احلياة وخلق وهم احلقيقة.
ر�أت وولف �أن كل حماوالت تقليد عر�ض الواقع
غري �صادقة لأنها خمل�صة لعدم نقاء الواقع.
و�ضعت وولف �شكال جديدا لل�صدق ،بديال عن
ال�صدق الفكتوري ونب�ض مرجعياته .و�صرحت
بان �أول مكوناته هو الالح�سم واحلرية ،متمثال
يف نبذ االتفاقيات الأدبية ل�صالح عملية االختيار
والإبعاد ,وحتول ال�سرد من العالقات الإن�سانية
�إىل "العقل"و"الروح"و كما تقول وولف :
"التحول من احلياة اخلارجية �إىل احلياة
الداخلية".
يعد ال�صدق �إذا �أوال وقبل كل �شيء مرادفا النتهاك
االتفاقيات ،ونبذ الالنقاء يف الق�ص .وبعبارة
�أخرى جاء ال�صدق ليتوج عملية تعا�ضد احلرية
والنقاء.
 -15يعر�ض املكون الثالث ,التكثيف العاطفي،
ال�صدق بطريقة �أكرث ايجابية ,وح�سب (�إعادة
قراءة الروايات) فان التكثيف العاطفي م�شتق
مبا�شرة من �إيجاز الق�صة الق�صرية ويجعلها مليئة
باملعاين .باختيار هذه اخلا�صية ,فقد �أ�شارت
وولف �إىل الق�صة الق�صرية بو�صفها حلظة تكثيف
عاطفي ،حلظة كينونة ,حلظة الكينونة �إذن :هي

لبناء الرتكيب النهائي الدائم لكتبهم".
هذه الطرق ـ تتابع وولف �شارحة ـ تتعلق بوجهات
النظر التي يوظفها الروائيون .ومن الوا�ضح �أن
وولف تتهم لوبوك بال�شكلية  ،وانه يختزل الن�ص
�إىل بنائه وتنتقد توظيفه مل�صطلح"�شكل"وبالن�سبة
لها "فان الكتاب نف�سه لي�س �شكال نراه بقدر ما هو
عاطفة نح�سها ،انه من خالل العاطفة ميكن للمرء
�أن يدخل �إىل لب العمل الفني.
-12ت�ستعمل وولف بع�ض الأحيان
م�صطلح"�شكل"ويف �أحيان �أخرى تف�ضل طريقة�،أو
فن.وحل�سم الأمر و�ضعت وولف تعريفا جديد ًا :
"عندما نتحدث عن ال�شكل ف�إننا نق�صد� :أن عواطف
وانفعاالت معينة قد و�ضعت يف عالقات �صحيحة
مع بع�ضها البع�ض".
وبكلمات �أخرى ,فان ال�شكل والعاطفة ال ميكن
�أن ينف�صال يف الكتابة اجليدة .يف هذه املقالة
تنتقد وولف �شكلية (لوبوك) وترجح ر�أيا قريبا
لر�أي(روجر فراي)الذي كتب " :افهم �أن ال�شكل
والعاطفة (عمل الفن) ينقالن بو�صفهما مرتبطني
معا بجمالية بالغة وال ميكن ف�صلهما بحال".
ولتو�ضيح فكرتها علقت على ق�صة فلوبري
الق�صرية القلب الب�سيط" .الن�ص ابعد ما يكون
عن ال�صراحة ،ومفتاح الن�ص يعر�ض فقط من
خالل التكثيف املفاجئ للعبارة(:ال�سيدة واخلادمة

�إىل نوع ال ميكن تقييمه �إال من خالل مقارنته
بالرواية وطولها� .إال �أنها عادت يف مقالتها (مقالة
يف النقد)� ،إىل فكرة الإيجاز .وبعيدا عن تعريف
الق�صة الق�صرية بو�صفها رواية منمنمة ,فقد ثمنت
وولف الإيجاز كقيمة بحد ذاتها ،جتعله مرادفا
للتمام والكمال و مثلما عرفها الربتو مورافيا و
جوليو كورتازار ,حديثا بو�صفها جن�سا نقيا و
�شكال كامال.
-14اخلا�صية الثانية يف تعريف وولف للق�صة
الق�صرية يف مقالها هي :ال�صدق .لقد ا�ستعارت
وولف هذا امل�صطلح من الأخالقيات ،وقد ارتبط
لفرتة طويلة بالكتابة الواقعية .وبالتايل فهي
احتفظت باملكانة الأخالقية للكاتب الواقعي
الذي يثمن ال�صدق .وا�ستبقت النظام الثنائي
حيث( ,ال�صدق ,الأ�صالة,العمق ,الطبيعة) يف
مواجهة (االغرتاب ,اخلداع ,الآلية التي تفتقد
�إىل احلما�سة) وحيث( ,ال�صدق يف املخيلة)
يقابل (�صدق املحلل النف�سي) و(ال�صواب)
يقابل (اخلط�أ) ولكنها ,من داخل هذا النظام،
فقد قلبت الأمور ر�أ�سا على عقب ،واتهمت ما
كان مو�صوفا بال�صدق ب�أنه غري �صادق ,وبهذا
فقد حورت تعريف ال�صدق جوهري ًا .ف�إذا كانت
الكتابة ال�صادقة يجب �أن تكون حقيقية بالن�سبة
للواقع،ف�إنها ال ت�ستطيع �أن تفعل ذلك بو�ساطة

تلك التي يحفزها ال�سرد وهي ال�سرد نف�سه (�شكل
كامل ي�شع حلظة كاملة) وهو بدوره يخلق عاطفة
مكثفة لدى القارئ ،وبالتايل ميكن �أن نقول عن
كاتب الق�صة الق�صرية انه ,كال�شاعر ,تكمن قدرته
يف جعلنا ممثلني ومتفرجني يف وقت واحد (كيف
يجب �أن نقر�أ كتابا؟) ،ويخلق يف القارئ عاطفة
مكثفة ت�شبه ال�صدمة العنيفة التي تنتجها العاطفة
ال�شخ�صية "كينونتنا يف تلك اللحظة مركزية
وحمددة ،كما �أي �صدمة �شخ�صية عنيفة"وهذا
ي�أتي قبل �أي نوع من الفهم "وحقا بعد ذلك يبد�أ
الإح�سا�س باالنت�شار يف حلقات �أو�سع عرب
عقولنا ،لن�صل �إىل �إح�سا�س ابعد ,وهذه بدورها
تبد�أ يف الت�صويت والتعليق ون�صبح واعني
ل�صداها وانعكا�ساتها
وتخل�ص وولف �إىل القول "�إننا نتعلم عرب
�إح�سا�سنا".
يف هذه املناجاة ملراحل عملية الإبداع ،من
الإدراك �إىل التلقي� ،أعطت وولف مكانا مركزي ًا
للإح�سا�س ,يف ا�ستدعاء للرومانتيكية  ،و�أي�ضا
لـ(جورج ادوارد مور) الذي ربط ال�شعور �أو
العاطفة بعن�صر املعرفة يف الإدراك اجلمايل
":من الوا�ضح انه يف هذه احلاالت من الإدراك
اجلمايل ،يوجد معرفة �صريحة ملا هو جميل
يف ال�شيء ،ولكن يوجد �أي�ضا بع�ض الإح�سا�س

والعاطفة ،ويرتبط التكثيف العاطفي عرب كلمات
مثل اللقطة ،واحلدة املفاجئة  ،مع ال�سرعة
والإيقاع ،وتعود وولف اىل ذلك ب�صراحة يف كيف
يجب �أن تقر�أ كتاب ًا :تنمو الرغبة فينا بفعل ن�صف
تقرير وتقريب لتمنعنا من البحث يف الظالل
التافهة لل�شخ�صية الإن�سانية ،لن�ستمتع مبزيد من
التجريد ونقاء احلقيقة الروائية وبذلك نخلق
مزاجا وتكثيفا وتعميما وال وعي التف�صيل حتت
وط�أة �ضربات متكررة منتظمة بطبيعة تعبريية
�شعرية .هذا التكثيف ال�شعري يغطي م�ساحة
وا�سعة من العواطف واالنفعاالت.
-16هنا يرتبط التكثيف بالتجريد (يف
العبارة"التكثيف والتعميم") والإيقاع ("حتت
وط�أة �ضربات متكررة ومنتظمة").
يبني الإيقاع ،املتولد من اقرتان الإيجاز
والتكثيف ،الن�ص ـ عرب التكرار البنيوي �أو
املعنوي والأ�صداء والأحلان ـ ويولد ذروة
ال�صدمة العاطفية .الإيقاع بالن�سبة لوولف ،متاما
كما هو عند (ادوارد مورغان فور�سرت)� ،أ�سا�س
الإح�سا�س ال�صادق يف الكتابة .وللتجريد فقد مت
تعريفه هنا مب�صطلحات ت�صويرية بو�صفه غري
جمازي ,جتريديا ,ومرادفا للمو�ضوعية:
"عنيفة جد ًا عملية االختيار ،ذلك �إننا ـ يف
مرحلتها النهائية ـ قد ال جند �أثرا للم�شهد الفعلي
الذي ارتكز عليه الف�صل ،احلياة معر�ضة لآالف
التمارين والقواعد التي مت قتلها وجلمها وهناك
من ال�سدمي بزغ �شيء مرعب قاحل دائم ال يزول,
اجل�سد واجلوهر اللذين يرتكز عليهما اندفاعنا
نحو العواطف امل�ضطربة وامل�شو�شة"( .".احلياة
والروائي .)401
�إن عملية االختيار واحلذف ت�سمح بن�سخ تكثيف
العواطف بينما يتحول الن�ص �إىل نوع من
املعجزة الالب�شرية( .احلياة والروائي مقال
.)404
-17ب�إلقاء ال�ضوء على نقاء هدف املبدع  ،وت�أثريه
على القارئ ،فان التكثيف العاطفي يجعل من
ال�صدق مرادفا �إىل حد ما للنقاء ،وفوق ذلك كله
يحول الق�صة الق�صرية �إىل ن�ص طاهر ونقي.
ويعود الف�ضل �إىل هذا التكثيف العاطفي يف
الطبيعة املفارقة جلماليات وولف ،عن طريق
مزجها بني فكرتني متنافرتني ظاهري ًا  :التجريد
والعاطفة ينتجان من حافزين متناق�ضني :
احلذف والإ�شباع  ،وميكن �إدراكهما باحلوا�س.
و�أخريا فان هذا التعريف للتكثيف العاطفي
يظهر لنا �أن الق�صة الق�صرية اقرب ما تكون �إىل
ال�شعر منها للرواية التي كانت وولف تقارن بها
الق�صة الق�صرية يف بداية املقالة (�إعادة قراءة
الروايات) ذاتها .كما عادت وولف و�أكدت ذلك يف
(مالحظات على م�سرحية �إليزابيث) " :العواطف
الق�صوى لي�ست ق�صرا على الروائيني"( ,املقال
،)66هي خ�صائ�ص للدراما وال�شعر.و�أ�ضافت
حول م�سرحية اليزابيث" :العاطفة مركزة ،عامة،
عميقة يف امل�سرحية (املقال  .،)66يا لها من
حلظات تكثيف ،من عبارات جمال مده�ش تقذفها
لنا امل�سرحية" ،ويعود الف�ضل لهذا التكثيف يف
�أن "امل�سرحية �شعرا"(املقال  .،)66التكثيف،
يف النهاية ,هو خا�صية لل�شعر :ال�شكل الكتابي
الأ�سمى.
 -18جاء مفهوم ال�صدق الذي ا�ستعارته وولف
من الأخالقيات ,هنا ليعرف جماليات وولف داللة
(ال�صدق) هنا منف�صلة عن داللتها التقليدية ،عملية
�إنذار بتغيري املنظور ،وخرق معريف.
�إن امل�ؤ�شر الذي كان يف الكتابة الفكتورية بداية
وهدفاُ يوظف هنا فقط كنقطة انطالق نحو نظرة
جتريدية نقية حيث يتم من خاللها �إزالته والق�ضاء
عليه .ويف الوقت نف�سه ،باختيارها مل�صطلح
ال�صدق لتعريف الق�صة الق�صرية ،فقد جعلت له

مكانا بني الأخالقيات واجلماليات ،يف ف�ضاء
جديد ال ينتمي ال �إىل اجلماليات الفكتورية ،وال
�إىل اجلمال النقي ،وال �إىل الفن ملجرد الفن ,لأنه
ـ مع ذلك ـ يرتبط بالأخالق .عالوة على ذلك ومن
خالل التعريف التعددي للم�صطلح� ،أكدت وولف
على نقاء الق�صة الق�صرية ،حني عر�ضتها كنتاج
حلافز النقاء ،ف�ضال عن �إ�شارتها �إىل التهجني
النوعي للق�صة الق�صرية  ،حني اعتقدت �أنها اقرب
لل�شعر والدراما منها �إىل الرواية ،ت�شبه كثريا
امل�سرحية ال�شعرية ،ومتاما كما ق�صدت �أن يكون
عملها الأخري"الأمواج ".
وبذلك يكون النقاء اجلمايل عند وولف مرتبطا
بالنوع الهجني ،وبعبارة �أخرى فان التهجني
والتخ�صيب الهجني �أ�صبح �شرطا �ضروري ًا
للجمال والنقاء .وبذلك ت�سري وولف عك�س التيار
وجترد التهجني من كل دالالته االزدرائية (متاما
كما فعلفي "والرت �سكوت"حيث "املهجنني,
املغريين"(مقال  )243ميتدحون � ،أو يف روايتها
"فال�ش"حيث يكون "فال�ش"ا�سعد حاال بني
املهجنني االيطاليني �أكرث منه بني االجنليز نقي
العرق ،يف حركة ال ميكن ف�صلها عن دالالت
�أيديولوجية.
-19التعريف الذي و�ضعته وولف للق�صة الق�صرية
من خالل ربط مفاهيم الإيجاز وال�صدق ميكن
مقارنته بالتعريف الذي و�ضعه بع�ض الكتاب
والنقاد حديث ًا ،منهم( ،جون وين) �إذ ي�شبه كثريا
تعريف ّ
املنظر الأول للق�صة الق�صرية ادجار الآن
بو "ال�شكل الأدبي الذي ت�شبهه الق�صة الق�صرية
هو ال�شعر" ،و�آخرون مثل (جني ماريا �سخافر)،
التي و�ضعت قائمة باخل�صائ�ص النوعية التي
ال ت�سمح بتمييز الق�صة الق�صرية عن الرواية.
وفقط اخل�صائ�ص اخلم�سة التي اختارتها
ايلني بلدي�شواير (االنفجار الزمني ,توظيف
ال�صور ,الت�أكيد على احلياة الداخلية ,النهايات
واملعاين املفتوحة ،والتكثيف العاطفي الهائل)
هي التي تبدو �أنها تتوافق مع تعريف وولف،
ولكنها على الرغم من ذلك ال ت�أخذ يف احل�سبان
العالقة الديالكتيكية التي و�ضعتها وولف بني
الق�صة الق�صرية اجلديدة وتلك الواقعية .ويف
النهاية يبدو �أن تعريف (جون جريالك) و (بيري
تيبي) �أكرث �إفا�ضة ،كتب جريالك :متزج الق�صة
الق�صرية بني الإيجاز والتكثيف اخلا�ص بال�شعر
الغنائي ،وال�سمات ال�سردية (احلبكة وال�شخ�صية
والأ�سلوب) للرواية .فيما �أ�ضاف تيبي :تبدو
الق�صة الق�صرية ف�ضاء للمواجهة بني ال�شعر
وال�سرد غري �أن هذا بالن�سبة لوولف لي�س ال�سرد
هو الذي يف خطر املحو ،ويف حني اختار تيبي �أن
يتحدث عن مواجهة بني الأنواع ف�ضلت وولف �أن
تفكر مب�صطلحات التخ�صيب الهجني .ويف �آخر
املطاف فان �أيا من هذه التعريفات مل يذكر الأنواع
الأخرى التي تتقاطع معها الق�صة الق�صرية ،مثل
الدراما على �سبيل املثال .يف النهاية فان نظرية
وولف عن الق�صة الق�صرية تختلف عنهم جميعا
بينما ت�ضمهم جميعا يف نظرية خا�صة بها.
-20بتعريف الق�صة الق�صرية بو�صفها �صادقة
وموجزة ،فان وولف تعرف املثل التي تهدف
�إليها :اللحظة املكانية من التخ�صيب الهجني بني
ال�شكل والعاطفة ،النرث ،ال�شعر ،والدراما .مثل
هذا التعريف ،بكل ظالله وتعقيداته ،ي�ضع الق�صة
الق�صرية يف مركز البحث عن جمالياتها الذاتية.
وبالتايل فهي ال تعر�ضها بو�صفها متعة ب�سيطة
�أو يف مو�ضع عالقة كهنوتية مع الأنواع الأخرى،
ولكن بو�صفها م�شاركا كامال يف العملية الإبداعية.
يف النهاية ف�إن ن�صو�ص وولف التي �سميت
خط�أ ق�ص�ص ق�صرية  ،التي ف�شلت كل النظريات
املوجودة يف و�صفها ميكن �أن نطلق عليها ح�سب
مقاالت وولف نف�سها "روايات �صادقة ق�صرية"
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ي�ضعها النقاد على مفرتق بني الأديبني
الربيطاين«:جورج �أورويل» �صاحب رواية
« »1984وااليرلندي «جيم�س جوي�س» يف
«عولي�س» �إنها «فريجينيا وولف» التي
عمدت اىل تغيري �شكل الكتابة الروائية على
غرار «جوي�س»� ..أما تناولها للنازية
واحلرب العاملية الثانية فيذكرنا ب�أ�سلوب
«�أورويل» �أطلق عليها م�ؤخر ًا لقب «روائية
العيون» على اعتبار انها جمعت بني
املالحظة والنظرة اىل احلياة بعني
�صحفية ..فهي ال تتكلم �إال عما ت�شاهده من
دون التوقف عند العموميات� ..أثارت
فهم يف االو�ساط الأدبية
اعمالها �سوء ٍ
النطالقها من مالحظة كل ماهو مبا�شر
وفوري ويحدث للتو ..من هنا جاءت
�شاعريتها الفنية املناه�ضة للواقعية
الفيكتورية� .أمل ت�صرح يف مذكراتها انها
ت�ؤمن بخلود ال�شعراء!؟ ف�صوت كل منهم
ينتقل من جيل اىل �آخر كم�شعل امل�س�ؤولية
االدبية !! حمطات يف حياتها هي روائية
ومن�شئة انكليزية تكتب املقاالت يف
ال�صحف الربيطانية ..ولدت يف لندن 25
كانون الثاين  .. 1882انتحرت يوم 28
�آذار لعام  1941يف منطقة ال�سو�سك�س..
توفيت والدتها ومل تتجاوز «فريجينيا» �سن
الثالثة ع�شرة ..وكان والدها ال�سري«لي�سلي
�ستيفن» من ابرز ال�شخ�صيات االجتماعية
واالدبية يف انكلرتا الفيكتورية ..ت�سلم
ادارة حترير جملة«:كورنهيل ماغازين»
ليكتب ع�شرات املقاالت االدبية والفل�سفية
يعد من م�ؤ�س�سي «النادي الآلبي االدبي»
و�صاحب كتاب«تاريخ الفكر االنكليزي يف
القرن الثامن ع�شر» ترك ت�أثري ًا كبري ًا يف
�شخ�صية ابنته ال�صغرى ..فربفقته
قر�أت«فريجينيا» كل من «�أفالطون»
و«�سبينوزا» و«مونتني» و«هيوم» ..بعد �أن
وقفت �صحتها املتدهورة من دون متابعتها
للتح�صيل العلمي يف مدر�سة نظامية..
تويف هذا الوالد احلنون عام 1940
لي�ستمر �أوالده يف ا�ستقبالهم لأ�صدقائه يف
منزلهم الواقع يف منطقة«بلو م�سبوري»
ولتحمل جمموعة اهل القلم تلك و�شكلتها
«فريجينيا» مع �شقيقتها و�شقيقيها «بلو
م�سبوري» ان�ضم اليها اع�ضاء «جمعية
منت�صف الليل» التابعة جلامعة«كامربيدج»
التي خرجت ا�صدقاء «�آدريان» و«توبي
�ستيفن» �شقيقي الروائية فخالل �سنوات
ن�شاط«بلو �سبوري» التقت«فريجينيا»
بكتاب كبار امثال«:روجر فراي» و«دانكان
غرانت» ومورخني واقت�صاديني �أمثال:
«ليثون �سرتا�شي » و«ماينارد كيني�س» اىل
جانب نقاد على غرار«كليف بيل»
و«دي�سموند ماكارثي» تتزوج
�شقيقة«فريجينيا» وتدعى«فاني�سا»وهي
فنانة ت�شكيلية من «كليف بيل» قبل ان
تقرتن الروائية عام  1912من«ليونارد
وولف» تندلع احلرب العاملية االوىل
ليتفرق اجلمع قبل �أن تعيد«فريجينيا
وولف» ت�شكيل «بلو م�سبوري» ثانية لت�ضع
احلرب �أوزارها مع ان�ضمام اع�ضاء جدد
اىل«البلو م�سبوري» وظلت مبادىء هذا
التجمع االدبي ثابتة وهي«احلقيقة» وحرية
التعبري«وحب الفن» واحرتام االخالق
�إ�ضافة للحفاظ على التقاليد والثقافة..
ويف عام  1927د�شنت «فريجينيا» مع
زوجها دار ًا للن�شر دعيت«:هوغاربري�س»
�سرعان ما منت لي�صبح لها �ش�أن يف عامل
االدب ..ومن �أوائل مطبوعات تلك
الدار:رائعة«كاترين مان�سفيلد»«:ا�ستهالل»
تلتها جمموعات �شعرية لل�شاعر«:تي �إ�س
ايليوت» وق�ص�صية كتبتها «فريجينيا
وولف» واعمال لروائيني فرن�سيني ورو�س
وعلماء نف�س �أملان ..وجاء املجد وال�شهرة
والرثوة والنجاح عن طريق «الهابروز»

II N LI
IIAA
N
L
IINN FF RRGGGOIOIN
L
I
RGG OOL VVI IRROOG OO
VIIR OO IAAVVWWI OAOA
I
W
I
V
I
W
W
N
F
W
N
N
I
F
F
N
I
I
G
L
I
RGG OOL GG OIRRLLG
VIIR OO IIRR OVVOI
O
V
W
V
V
W
W
W
W
W

VIRGINIA
VIRGINIA
WOOLF
WOOLF

هدى انتيبا

«ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا وول�������ف» :رائ������دة ت��ي��ار
ال����وع����ي ف����ي ال�����رواي�����ة ال��وص��ف��ي��ة!
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تلك الطبقة ذات الثقافة الرفيعة امل�ستوى
التي تنتمي اليها االر�ستقراطية ال�صغرية
وتعد «فريجينيا وولف» ابرز �أمنوذج لها
والناطق الر�سمي با�سمها  ..مل ت�ستمد تلك
الدار �شعبيتها من ال�شارع والفئات العمالية
والطبقة املتو�سطة و�إمنا من النخبة املثقفة
يف بريطانيا لذلك ارتبطت �سرية
حياة«فريجينيا» بتاريخ اعمالها ..فقد
وزعت م�شاغلها و�أوقاتها بني ادارة دار
ن�شرها وبني ن�شاطاتها النقدية مع
مرا�سلتها لكبريات ال�صحف الربيطانية
ا�ضافة لكتابتها الرواية والق�صة الق�صرية
مل مينعها ذلك من ال�سفر والرتحال وزيارة
�شواطىء �شبه جزيرة«كورنواي» جنوب
اململكة لتن�شر خالل ربع قرن من حياتها
االدبية ت�سع روايات وخم�س جمموعات من
املقاالت واعمال ظهرت بعد وفاتها ن�شرها
زوجها ت�شمل جمموعة ق�ص�صية ورواية
و«يوميات كاتبة» و..تناولها النقاد
بالتحليل وال�شرح والتف�سري على
غرار«:الرواية النف�سانية عند فريجينيا
وولف» ( ديالتري باري�س )1932
و«التعبريية واالنطباعية يف روايات
وولف» (لالملاين فايدنر  )1934و«فل�سفة
فريجينيا وولف» ( للفرن�سي �شا�ستان
باري�س  )1915و«وولف مع جمموعة
بلوم�سبوري» هل�سنكي « 1935وفريجينيا
وولف كروائية»  1954للأديب الربيطاين
«هابلي»و«فريجينيا وولف بقلمها» لناتان
باري�س  1956ويبدو ان اعمال «�سام
جون�سون» اوحت لها بعنوان درا�ستها
النقدية املتميزة«القارىء العادي» رغم ان
كتابات «وولف» النقدية تناولت ادباء ع�صر
النه�ضة وعدد ًا من اعمال االدب الن�سائي
املغمورة ن�سبي ًا� ..سعت «فريجينيا »لالجابة
على تلك الت�سا�ؤالت و�سواها مت�أثره
بالفيل�سوف الفرن�سي «هرني بريغ�سون»
( )1914-1859والذي �شيد نظرياته
معتمد ًا احلد�س والبديهة مبعزل عن
عن�صري املكان والزمان( ا�شهر م�ؤلفاته
«مادة الذاكرة» و«التطور االبداعي» ح�صل
على جائزة نوبل عام  .)1927كذلك ت�أثرت
«وولف» باالديب الفرن�سي «مار�سيل
برو�ست» (� )1922-1817صاحبه رواية
«:البحث عن الزمن ال�ضائع» و«جيم�س
جوي�س» االديب االيرلندي( )1914-1882
�صاحب «عولي�س» (ومبدع املونولوجات
الداخلية) كذلك تركت قراءات «فريجينيا
وولف» لكتب التجريبيني االنكليز ب�صمات
يف اعمالها ..والتجريبيون ا�صحاب املذهب
القائل «ان املعرفة م�ستمدة من التجربة
ولي�س من العلم» ظهرت تلك الت�أثريات يف
روايتها الرمزية «�أوالندو» ون�شرت عام
 1928ابتدعت«فريجينيا» هذا البطل
الذكوري الذي �سرعان ما يتحول اىل امر�أة
رغم كونه هجين ًا يجمع بني خ�صائ�ص
الذكورة والأنوثة يف حماولة للتخل�ص من
وط�أة الزمان واملكان وال�سعي لإبراز
التنوع يف احلياة الب�شرية ..فالأنا هنا
دائمة الوجود خالل حماولة«�أوالندو»
االجابة على ال�س�ؤال«:من �أنا ؟ قطعة يف
رزمة �أو �شظايا ي�صعب جمعها؟ �أو ؟!
وتتجلى تلك الطال�سم يف روايتها اال�صعب
فهم ًا وعنوانها«:الأمواج» لعام  1931وهي
اهم اعمال «وولف» نظر ًا ملا تت�ضمنه من
مفاهيم فل�سفية .الرواية الو�صفية يف
رواية «�أمواج» لـ «وولف» ي�ستحيل التميز
بني ال�شخ�صيات وتت�شابه �سريتها وتتداخل
مواقفها كما ي�صعب فهم لغتها املتقاربة
الدالالت..رمبا لأن احلياة لي�ست �سوى
ن�سيج من ال�شظايا املت�سل�سلة �أمل
ت�شيد«فريجينيا »بنيان ًا روائي ًا يبتعد عن
املنطق املتخيل ليلج�أ اىل تفكيك انطباعات
القارىء االولية! فحني تختار حلظات
متتالية تتوقف عند الزمن الكائن لتبلور
الواقع احليوي الدائم احلركة مل
تبذل«فريجينيا» جهد ًا لبناء ج�سد الرواية
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و�إمنا لر�سم ما حتمله من معان ومعامل..
فعلى غرار خفنة من الروائيني املعا�صرين
لها تخلت «وولف» عن الرواية البانورامية
لتكتب الرواية الو�صفية من هنا كان
ا�ستخدامها على �صعيد التقنية للمونولوج
الداخلي م�سرب عامل الالوعي اىل جانب
التناغم املو�سيقي بالن�سبة ملناجاة النف�س
والأناناة كمحرك �شاعري يحث على
الو�صف االنطباعي كما يف روايتها«:نزهة
يف الفنار» لذلك افتقدت اعمالها للتما�سك
البنيوي والكتابة املتجان�سة مع �إكثارها من
الأاطباعات الهاربة من عامل الال�شعور
�سجلتها ري�شة الروائية بع�صبية فطرية
المتت للمنطق والتحليل ب�صلة �أمل تعرب
تلك الرواية عن خوف النخبة املثقفة من
تبعيات احلرب العاملية ؟! �أمل متهد تلك
التداعيات الأدبية ومتثل �أعمال«وولف»
ابرز روائعها لوالدة العبثية والوجودية
فيما بعد ؟! �شقت روايات «وولف» الطريق
�أمام نوع �أدبي �أكرث مرونة َق َلب املفاهيم
التقليدية املتعارف عليها للرواية كما
اعتنقها االدواديون �أمثال«:ويلز»
و«غال�سورثي» و«�آرنولد بينت» �أمل تتقل�ص
احلبكة عند «فريجينيا» حتى كادت ان
تختفي مع ال�شخ�صيات امل�صغرة
خ�صائ�صها؟ مل تعد احلياة �سل�سلة من
الفواني�س املنت�شرة على درب القارىء �إمنا
هالة �ضوئية حتيط به منذ والدة وعيه
و�ضمريه حتى املوت ..فحني جتعل الأديبة
الربيطانية من العامل الالمرئي -ذاك الذي
ي�سكن اعماق ال�شعور والال�شعور( الغرفة
املظلمة عند فرويد) -جوهر رواياتها ت�صل
اىل منتهى ال�شاعرية وتلتقي ها هنا
«فريجينيا» مع «مار�سيل برو�س» يف نقاط
م�شرتكة  :اهتمامها مب�شكالت ا�ستمرارية
ال�سرد الروائي وهاج�س البحث عن �شكل
فني ي�ستطيع �إعادة ر�سم وخلق املحطات
املتوقفة يف احلياة هذا البحث العنيد عن
�شكل فني يبتعد كل مرة عما �سبقه دفع
«وولف» لرتكيب جميعة( بعد الطريحة
والنقي�ضة يف الدياليكتيكية الهيغلية) من
التقنيات املتبعة يف رواياتها ال�سابقة كما
ظهر يف «:بني الف�صول» ..ويف تلك املرحلة
من العطاء االدبي تندلع احلرب العاملية
االوىل لت�صاب«فريجينيا» التي تعاين من
انهيارات ع�صبية منذ مراهقتها -
با�ضطرابات نف�سانية جديدة مع حماولة
الإقدام على االنتحار ..تعجز«فريجينيا»
�آنذاك عن حتمل الق�صف الليلي والغارات
املكثفة والعزلة التي ن�ش�أت يف املجتمع
الربيطاين نتيجة احلرب وان�شغال النا�س
يف �إعداد املالجىء ..ت�ؤرقها فكرة املوت
حتت القنابل وانها قد ال تنجو من م�آ�سي
تلك املحنة مع اقرتابها من �سن ال�ستني..
وبعد �شهرين من وفاة «جيم�س جوي�س»-
وكانت من �أكرث املعجبني ب�أدبه -ت�ستجيب
«فريجينيا وولف» لنداء اعماق املياه التي
طاملا �صخبت رواياتها ب�أمواجها املتالطمة .
الرق�ص مع تيار الوعي متتد �أحداث �أهم
روايات «فريجينيا وولف» «:ال�سيدة
دالواي» -ون�شرت  - 1925خالل نهار
و�صباح من �أيام حزيران حني
م�شم�س
ٍ
ٍ
تخرج«كالري�س دالواي» من م�سكنها
وتتوجه اىل ال�سوق ل�شراء �أزهار تزين بها
منزلها ا�ستعداد ًا للحفل الذي �سيقام يف
الدار م�سا ًء ت�ستغل تلك املنا�سبة لتقوم
بجولة يف �أحياء لندن..ترافق االديبة
بطلتها يف �أنحاء متفرقة من العا�صمة
الربيطانية ت�سجل امل�شاهد التي تقع حتت
�أنظارها خالل تلك اجلولة وامل�شاعر التي
تنتاب«كالري�س» بعد ظهر ذاك اليوم غري
املمطر( من الأيام النادرة يف جزيرة
ال�ضباب) من ف�صل الربيع ..تلتقط �آنذاك
خميلة«ال�سيدة دالواي» �صورة«بيرتوال�ش»
�صديق طفولتها وطاملا حلمت بالزواج
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الروائي منتحرا  ..فرجينيا وولف الساحرة

�إبراهيم �سبتي

منه..وها هو يعود من الهند كما تردد
�أروقة �صالونات لندن ..ت�ستعيد«كالري�س»
ذكريات املراهقة يف منزل والديها و�صخب
�أوالد اجلريان ورفاق املدر�سة ولكن ذلك
المينعها من متابعة مايجري يف ال�سوق من
حركة �شراء وبيع و ..فكالري�س حتب
احلياة يف تقلباتها ومتغرياتها وليتابع
ال�سرد الروائي ترحاله بني املا�ضي
واحلا�ضر:ذكريات الطفولة وامل�ستجدات
الطارئة على الأحياء التي تعربها«ال�سيدة
دالواي» فها هي تراقب حركة ال�سري التي
ينظمها ال�شرطي قبل �أن جتتاز الطريق
امل�ؤدية اىل املحال التجارية حيث التتوقف
عملية املفا�صلة واحلوار بني الباعة
والزبائن على امتداد النهار هذا يف حني
تعرب �سيارة م�سدلة ال�ستائر ال�شارع
املزدحم باملارة تدفع كالري�س للت�سا�ؤل :
هل هي لفرد من �أفراد الأ�سرةامللكية ؟ ت�صل
«م�سز دالواي» اىل حديقة«كين�سيغتون»
لت�صطدم بزوجني �أ�صابهما الهلع لدى
ر�ؤيتها ..تقفز يف تلك اللحظة اىل خميلتها
مقتطفات من حياة هذا الرجل ويدعى
«�سيبتيمو�س وورن �سميث» وزوجته
االيطالية«لوكريزيا» وكان ال�شاب قد �شارك
يف احلرب العاملية االوىل بحما�س واندفاع
قبل �أن يعود اىل وطنه �إثر �إ�صابته بانهيار
�أع�صاب وخيبة �أمل ..ليبدو ملعارفه غريب
الأطوار ينظر اىل من حوله من خالل زجاج
نافذة مغربة �..أما لوكريزيا -وتعمل
م�صممة �أزياء -فحاولت ب�شتى الو�سائل
�إنقاذه من �صدمة �أودت به اىل حافة
اجلنون ..و�سرعان ما ت�ست�أنف «كالري�س»
جولتها قبل �أن تطوي رحالها وتتجه اىل
منزلها وقد تالطمت امل�شاهد يف خميلتها:
�صور احلرب وم�آ�سيها من جهة واحلياة يف
ا�ستمرارها اليومي عرب نب�ض ال�شارع من
جهة اخرى ..تبد�أ «ال�سيدة دالواي» �إعداد
املنزل وترتيبه للمنا�سبة ال�سعيدة وهي
م�ستغرقة يف �أفكارها حني يطل
ال�سيد«بيرت» �صديق الطفولة ..فتهتز
م�شاعر «كالري�س» لدى ر�ؤيتها الرجل عندما
تدخل ابنتها«�إيليزابيت» وهي �شابة ذكية

جتري �أحداث«�أورلندو» نهاية القرن ال�ساد�س ع�شرداخل ق�صر
انكليزي �شامخ حيث يعي�ش الفار�س«�أورلندو» وينحدر من ا�سرة نبيلة
يع�شق هذا الفار�س ال�شعر والطبيعة ت�ستدعيه اىل بالطها ،امللكة
«�إيليزابيت» التي اعجبت بو�سامته لتغدقه بعطفها واهتمامها و�أعلى
املراتب.

وجميلة فتنقذ املوقف وتدفع«بيرت»
لالن�صراف ..وتعترب احل�سناء «�إيليزابيت»
ال�شاغل الأول لوالدتها التي تت�ساءل كيف
تقيم فتاتها عالقة �صداقة مع
الآن�سة«كيلمان» املثقفة التي مل تتزوج
لإميانها ب�أن الله ا�صطفاها للتعبد
والت�صوف؟! وترى فيها «كالري�س»
املحر�ض االول على ان�صراف ابنتها عن
حياة الرتف والتربج العتناق حياة الن�سك
والتوا�ضع..ورغم متابعتها لأعمالها
املنزلية �إال �أن«ال�سيدة دالواي» ت�سيطر
ب�أفكارها وحتركاتها على ال�شخ�صيات التي
حتوم حولها مع حلول الع�صر واقرتاب
موعد احلفل امل�سائي .فها هو«بيرت» الذي
عا�ش يف جوهرة التاج الربيطاين«:الهند»
ينغم�س يف �أجواء لندن حيث ذكريات
احلبيبة التزال ت�ؤجج نريان ع�شقه املكبوت
فهو يح�سد زوج«كالري�س» املدعو«ريت�شارد
دالواي» على �سعادته قرب هذه املر�أة
املتعددة املواهب ..وكان «ريت�شارد» يف تلك
ال�ساعة ي�شارك يف اجتماع �سيا�سي لدى
«ليدي بروتون» وما �أن يخرج من منزل
«الليدي بروتون» حتى ي�شرتي لزوجته
باقة من الورد يعرب لها عما يخبئه يف قلبه
من حب واعجاب ب�شخ�صيتها ..ويف تلك
الأثناء تذهب «�إيليزابيث» برفقة �صديقتها
اىل خمزن كبري ل�شراء هدية لوالدتها على
هام�ش االحتفال الذي ينتظره اجلميع..
وما �أن تزف ال�ساعة حتى يطرق«بيرت» باب
دار حبيبته ال�سابقة ليخربها انه اليوم
�صديق ا�سرتها لي�س �إال ..يتعرف خالل تلك
الزيارة على «�سايل �سيتون» زميلتهما يف
املدر�سة التي اقرتنت بتاجر من«مان�ش�سرت»
و�أ�صبحت ام ًا خلم�سة اطفال فيجل�س
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بالقرب من «ريت�شارد» يحادثه يف �ش�ؤون
امل�ستعمرة الربيطانية  :الهند ..حني تدخل
«ليدي بروتون» برفقة ايليزابيت وطبيب
اال�سرة الذي يخرب املجتمعني نب�أ انتحار
«�سيبتيمو�س» بعد �أن ف�شل هذا االخري يف
ا�ستعادة توازنه الطبيعي ،ي�ستيقظ اجلميع
من �أحالم يقظتهم فيعمدون �إىل تقدمي
ال�شكر «لل�سيدة دالواي» التي منحتهم
فر�صة ال�شعور بال�سعادة ...وتنتهي
الرواية التي ن�سجتها «فريجينيا وولف»
على هيئة معزوفة مو�سيقية بعد
روايتها«:الليل والنهار» اتبعت فيها ا�سلوب
«جني �أو�سنت» معزوفة على غرار جتربة
«جيم�س جوي�س» طورتها «وولف»
م�ستخدمة تقنية «التو�صيف االنطباعي
التعبريي» يف روايتيها الالحقتني«:نزهة
يف الفنار» و«�أمواج» �أما «�أورلندو» فن�شرت
عام  1928وهي رواية تنتمي للفنتازيا
التاريخية وتتناول التقم�ص واال�ستن�ساخ،

النظرية االكرث �شيوع ًا خالل املرحلة
الإليزابيتية التي عا�صرتها«فريجينيا
وولف» ا�ستوحت االديبة مو�ضوعها من
�شخ�صية الروائية «فيكتوريا �ساكفيل
وي�ست» مواطنتها و�صديقتها احلميمة التي
ج�سدت«�أورلندة» بطلة الرواية  ،وها هي
مالمح«فيكتوريا» تغطي وجه هذا البطل
اخلنثوي الذي عا�ش ثالثة قرون ونيف
ومتتع برثوة من االحا�سي�س وامل�شاعر
واالفكار �سمحت للأديبة
«فريجينيا»بت�صوير متوجات احلياة مع
متاهي «الأنا» وظهور عن�صر الزمن ب�شكل
ن�سبي ومتبدل ورغم �شاعرية ا�سلوبها
التي الت�ضاهي «امواج» �أو «نزهة يف
الفنار» �إال �أن رائعتها «�أورلندو» ت�شكل
حمطة �أ�سا�سية على الطريق التي �سارت
عليه «وولف» خالل بحثها عن �شكل جديد
وجريء للفن الروائي .جتري
�أحداث«�أورلندو» نهاية القرن ال�ساد�س

ع�شرداخل ق�صر انكليزي �شامخ حيث
يعي�ش الفار�س«�أورلندو» وينحدر من
ا�سرة نبيلة يع�شق هذا الفار�س ال�شعر
والطبيعة ت�ستدعيه اىل بالطها ،امللكة
«�إيليزابيت» التي اعجبت بو�سامته لتغدقه
بعطفها واهتمامها و�أعلى املراتب ..يتجول
«�أورلندو» يف ردهات البالط حماط ًا
باحرتام واعجاب اجلميع حتى بعد وفاة
امللكة وخالل �سنة اجلماد الكربى ي�أمر
امللك«جاك» بت�شييد معر�ض �ضخم فوق
جليد نهر«التاميز» تفقد �أورلنده خالل تلك
املرحلة �أوهامها وطموحاتها لتختلط
باملجتمع الذي �أفرزه بالط امللكة«�آن» هناك
تلتقي«�أورلنده» برجاالت االدب وال�سيا�سة
مع اعتناق االدباء للمبالغة والتفخيم يف
كتاباتهم ومع و�صول«�آل �ستيوارت» اىل
احلكم ت�شعر«�أورلنده» باال�شمئزاز من
افكار القرن التا�سع ع�شر فتندفع احل�سناء
التي مل تعد يف ريعان ال�شباب للزواج من
«مارما دوق �شلمردين» البحار املغوار ..ثم
تنهي العرو�س كتابة ق�صيدة«ال�سنديان»
التي تطبع وتن�شر وتلقى رواج ًا كبري ًا..
يتابع الزمن دورانه مع ظهور ال�سيارة
والكهرباء وانح�سار الرخاء الفيكتوري يف
�سماء جزيرة ال�ضباب لت�صبح «�أورلنده»
امر�أة من الع�صر احلديث( عام )1928
تقود �سيارتها وقد ح�صلت على جائزة
ادبية عملت على �إر�ضاء غرورها لي�س �إال
وهكذا ت�ست�شف لروائية«فريجينيا وولف»
من خالل اعمالها االدبية التحوالت الطارئة
على املجتمع الربيطاين خالل ثالثة قرون
على هام�ش حترر املر�أة وم�ساواتها للرجل
خالل احلرب العاملية االوىل ونزولها اىل
�ساحات الوغى ولتحتفل االو�ساط الثقافية
هذا العام مبرور قرن على احرتافها الكتابة
يف ال�صحافة الربيطانية عام 1905
انطالق ًا من ملحق«التاميز االدبي» ون�شرها
الول رواية وعنوانها«رحلة بحرية» قبل
ممار�ستها النقد والرتجمة�:أعمال «فرويد»
وظهرت يف اربعة وع�شرين جملد ًا اىل
جانب كتابتها للق�صة الق�صرية واملقالة
االدبية.

يف بداية ظهور موجة الرواية احلديثة،
ظهر مالزما لها م�صطلح تيار الوعي
او املونولوج الداخلي .امل�صطلح الذي
غري مفاهيم الرواية تغريا مهما �سيما ان
الكتاب الذين مار�سوا كتابة الرواية جعلوا
من تيار الوعي �شاخ�صا امامهم البد من
الو�صول اليه يف رواياتهم ،فاوغلوا يف
ت�صوير اعماق ال�شخو�ص وخباياها وجعل
مكنونات الذات يف متناول الت�شريح
والتف�صيل يف ال�سرد مما يعد خرقا للم�ألوف
الروائي الذي كان �سائدا .ويبدو ان جماعة
الرواية اجلديدة االنكليز ،جددوا يف �شكل
وا�سلوب الرواية يف ع�صر كانت الرواية يف
ا�شد مت�سكها باملدر�سة الكال�سيكية املعتمدة
على ال�سرد الواقعي لكن جيم�س جوي�س
وهرني جيم�س وفرجينيا وولف ،و�ضعوا
ل�شخو�صهم و�صفات جديدة كاالغراق
يف الك�آبة والدوافع النف�سية امل�ؤدية
اىل االنفعال ال�شديد واحلافز االن�ساين
والعاطفي من�ضوية حتت زمن �آخر مل يكن
معهودا وهو الزمن املتجدد او فكرة حتطيم
الزمن والغاء الرتاتبية املعروفة له .لقد
�شعرت وولف يف بداية حياتها الروائية،
بانها قد ال ت�صل اىل موهبة جوي�س مثال..
ولذا كان لزاما عليها ان تنظر له بعني
الغرية �سيما انه ا�ستطاع ان ينجز مطولته
(عولي�س) ويقدمها للطبع عام 1918اىل دار
الن�شر (هوجارت) او هوغاربري�س التابع
لها والذي ا�س�سته مع زوجها يف عام ،1916
ولكنها بدال من ان تاخذ االمر على حممل
اجلد وتطبع الرواية ،انهالت بال�سخرية
على مو�ضوع الرواية وراحت تتندر على
�شخو�صها وت�ستهني بقدرات جوي�س نف�سه.
واعتقد جازما بان وولف كانت تخ�شى
من �سطوة جوي�س الروائية يف الو�سط
االدبي االنكليزي مما ي�ؤثر عليها كروائية
عرفت طريقها اىل الف�ضاء الروائي اجلديد
ب�صدور روايتها االوىل رحلة اىل اخلارج
عام  1915والتي و�صفت بالتقليدية اىل
حد ما ويبدو ان ت�أثري عملها ال�صحفي كان
وا�ضحا فيها واملعروف انها بد�أت �صحفية
يف ملحق التاميز الثقايف .وبذا لزم عليها
ان توا�صل ال�سري الروائي مبحنة الو�صول
اىل م�ستوى كبري ي�ضاهي ما و�صل اليه
روائيي ع�صرها .كانت دار الن�شر اخلا�صة
بفرجينيا وولف قد طبعت ديوانا �شعريا
الليوت (االر�ض اليباب) عام 1922ومل يكن
معروفا بعد يف االو�ساط ال�شعرية انذاك
وحقق الكتاب �شهرة عاملية بعد �سنوات
قليلة .وطبعت روايات وق�ص�صا ال�سماء
مغمورة ومواهب �شابة انكليزية مثل
كاترين مان�سيفيلد .كما قامت بطبع جميع
اعمال فرويد وطبعت جمموعة ق�ص�صية
خا�صة بها ..اما من االدب االجنبي فقد
طبعت ملك�سم غوركي وال�شاعر االملاين ريلكه
وبايلر وهرني مود..
وجاء يف ا�سباب رف�ضها لن�شر رواية
جوي�س انها كانت غارقة يف الرتابة !! مع
ان الرواية عند طبعها خرجت من حدود
دبلن مدينة جوي�س اىل كل العامل فا�صاب
وولف �صدمة عنيفة ا�ضيفت اىل �صدماتها
التي كانت تتواىل عليها �سواء العائلية
او العاطفية ومن ثم االدبية .ويبدو ان
وولف اقتنعت بتفوق موهبة جوي�س عليها،
فاتخذت قرارها القا�سي بعدم ن�شر الرواية
كرد فعل للتفوق الروائي واملهارة العالية
واال�سلوب الفني اجلديد الذي كتب به .ومل
تكن ت�سخر من جوي�س بقدر ماكانت ت�سخر

يف رواية الحقة هي اورالندو تتخطى وولف ال�سائد املطلق كليا اىل عامل
الرواية االكرث انقالبا يف امل�سرية الرواية املتعلقة بتيار الوعي مبعرفة تامة
بعوامل التخيل االنفالتي وهي عوامل من الرمزية لبطل ذكوري �سرعان ما
يتحول اىل امر�أة .وعن رواية \"اورالندو\" كتب خورخى لوي�س بورخي�س
يقول"\ :يربز فى هذه الرواية – يق�صد اورالندو – االن�شغال بالزمن .و�أعتقد
�أنها الرواية الأكرث متيزا بني كل الروايات التى كتبتها فرجينيا وولف،
وا�شدها غرابة وي�أ�سا ،وبطلتها تعي�ش � 300سنة ،وت�صبح فى بع�ض الأحيان رمز
اجنلرتا ،و�شعرها باخل�صو�ص.

وت�شتم روائيني �آخرين كانت لهم حظوة يف
املجال الروائي وخا�صة اولئك الذين كانوا
يكتبون باالنكليزية .يف الع�شرينيات ،فيما
كانت لندن تعي�ش ايام االزدهار الروائي
وال�شعري مقارنة باملدن االوروبية االخرى،
بد�أت حركة القراءات والنقد القا�سي جلميع
االعمال االدبية التي ظهرت لكتاب معروفني
او نا�شئني على حد �سواء ..وكانت فرجينيا
وولف تنتقد بكرثة االعمال الروائية خا�صة
تلك التي ت�أخذ حظها اجليد من النقد يف
ال�صحافة اللندية ..فكانت ترد �ساخرة على
اغلب االعمال املنقودة والناجحة بكلمات
تطلقها يف جل�سات او حلقات نقا�شية

ادبية بحذلقة وقدرة عجيبة كي ال تثري
االخرين حل�سا�سيتها املفرطة جتاه تلك
االعمال الناجحة فنيا ..وملا كانت وولف مل
تنتج طوال حياتها االدبية الق�صرية غري
واحد وع�شرين كتابا يف الرواية والق�صة
وال�شعر واملقاالت ال�صحفية والنقدية ،فانها
تعد نف�سها من املقلني يف االنتاج االدبي
االنكليزي عامة ا�ضافة اىل اعتقادها بانها
مل ت�شتهر كاالخرين الكبار الذين كتبوا
يف زمنها ..تلك الو�ساو�س اثرت كثريا
يف حياتها اخلا�صة التي اثارت نوعا من
النزعة الت�صغريية والنظر لال�شياء بغري
حجومها ..فهي تنظر لالدباء ال�شباب كقمم

ادبية وتنظر اىل كبار الكتاب بان اعمالهم
رتيبة وغري مفهومة .ويبدو ان ما ا�صابها
من هو�س وخوف من عدم بلوغ املجد الذي
كانت حتلم به ،انه ادى بها اىل رف�ض احلياة
برمتها باعتبارها غري جمدية وغري نافعة لها
مهما بلغ انتاجها االدبي من �آفاق ومراتب
رغم انها جددت كثريا يف الرواية وتركت
ب�صمة م�ؤثرة يف التقنية احلديثة من �سرد
متدفق ومتغري وزمن متداخل وهو�س
ال�شخو�ص وانفعاالتهم والغور يف دواخل
مل تكن معروفة ومل يت�سن الحد االبحار
فيها ل�صعوبتها والنها حتتاج اىل ثقافة
نف�سية خا�صة .كتبت فرجينا وولف اول

اعمالها وهي يف الثالثني من عمرها واول
ن�شر لها كانت رواية رحلة اىل اخلارج او
يف ترجمة اخرى (نهاية الرحلة) وهي يف
الثالثة والثالثني من عمرها وهكذا انطلقت
يف عاملها الروائي واالدبي بعد ا�ستيعابها
ملفهوم الرواية التي كان البد لها ان تكتب
يف ع�صرها ..وهذا مايف�سر جلوءها اىل
عوامل االن�سان املكبوت وامل�ستفز والغارق
يف االحباطات النف�سية بعد ان انت�شرت يف
ع�صرها نظريات علم النف�س لفرويد وت�أثر
جميع الكتاب بها على نحو وا�ضح .وكان
من الطبيعي ان تكتب وولف متاثرة باجواء
علم النف�س اجلديد الغائر يف وعي االن�سان
وبواطنه وخفاياه كما هو حال روايتها
(ال�سيدة داالواي) التي تبد�أ وتنتهي
با�سرتجاع ذكريات وا�سرت�سال مبا�شر
لالحداث يف حلظة قيام ال�سيدة داالواي
بالت�سوق وال�سري يف �شوارع لندن العداد
حفلة امل�ساء.
ويف رواية الحقة هي اورالندو تتخطى
وولف ال�سائد املطلق كليا اىل عامل الرواية
االكرث انقالبا يف امل�سرية الرواية املتعلقة
بتيار الوعي مبعرفة تامة بعوامل التخيل
االنفالتي وهي عوامل من الرمزية لبطل
ذكوري �سرعان ما يتحول اىل امر�أة .وعن
رواية \"اورالندو\" كتب خورخى لوي�س
بورخي�س يقول"\ :يربز فى هذه الرواية
– يق�صد اورالندو – االن�شغال بالزمن.
و�أعتقد �أنها الرواية الأكرث متيزا بني كل
الروايات التى كتبتها فرجينيا وولف،
وا�شدها غرابة وي�أ�سا ،وبطلتها تعي�ش
� 300سنة ،وت�صبح فى بع�ض الأحيان
رمز اجنلرتا ،و�شعرها باخل�صو�ص.
وفى هذه الرواية املده�شة متتزج املرارة
بالفرح وال�سحر " .وتلج�أ وولف اىل العبث
بالزمن يف رواية اخرى هي (االمواج
 )1931التي تدور احداثها يف يوم واحد
من خالل ذكريات وحوارات داخلية تتعلق
ب�شخ�ص ميت ويتناوب الزمالء ال�ستة
بعر�ض مونولوج داخلي وا�ستظهار املبطن
املكتف حتت عباءة ال�سرد ،فتداخلت االزمة
وتك�سر ال�سرد وهكذا تتعامل وولف مع
جميع الزمالء بنف�س التقنية امل�ؤثرة ..لقد
اعترب بع�ض النقاد االنكليز ان تيار الوعي
عند وولف يتجلى وا�ضحا يف تلك الرواية
التي اقتطعت لها مكانا مهما بني روايات
ع�صرها وهي ترجمة بالغة لعذابات واجالء
الدواخل االن�سانية املكبوتة .ورمبا ايقنت
فرجينا وولف ب�أن الرواية االنكليزية قدرها
ان ت�سري وفق معايري جديدة اكرث بعدا عن
الرواية الكال�سيكية ،فاتخذت لنف�سها تابو
روائي خمتلف كليا عن االخرين الذين رمبا
�سبقوها اىل عامل احلداثة ،اال انها كانت
اجر�أ كاتبة ن�سائية يف خو�ض تفا�صيل
احلبكة املتداخلة ذات االلتواءات املختلطة
باملكان املتغري والزمن املتداخل .وهي مهمة
�صعبة لكاتبة ورثت تالال من الروايات
القدمية التي �صارت تاريخا يعلوه الغبار
لي�س اال.
ا�صيبت الروائية فرجينا وولف مبر�ض
الهو�س االكتئابي وهو مر�ض ال�شعراء
والكتاب والقت بنف�سها يف نهر اوزو
منتحرة بعد �أن �أثقلت جيوب معطفها
باحلجارة الثقيلة يف  28اذار عام .1941
وتركت اعماال روائية و�شعرية وكتب
مقاالت نقدية واهم رواياتها كانت :
نهاية الرحلة ،1915الليل والنهار ،1919
غرفة يعقوب  ،1922ال�سيدة دالواي ،1925
اورالندو  ،1928املنارة  ،1925الأمواج
 ،1931فال�ش  ،1933بني الف�صول .1941
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ح�سونة امل�صباحي

فرجينيا وولف :سيرة
مبدعة على حافة الجنون

�أعاد فيلم ال�ساعات  ،the hoursفرجينيا وولف �إىل
الواجهة ،و�سمح ملاليني النا�س يف جميع �أنحاء العامل
ب�إعادة اكت�شاف مبدعة مرموقة ،تركت ب�صماتها وا�ضحة
يف تاريخ الرواية احلديثة ،ومت ّكنت من �أن حتتل مكانة
بارزة �إىل جانب مبتكريها ،و�صانعى جمدها من �أمثال
جيم�س جوي�س ،ود.هـ.لوران�س ،ومار�سيل برو�ست
وكونراد ونابوكوف وويليام فوكرن ..وكانت الكتابة
بالن�سبة �إليها� ،أهم من اي �شيء �آخر يف حياتها.
كما �سمح الفيلم مل�شاهديه بالنفاذ �إىل روح مبدعة عا�شت
على حافة اجلنون منذ طفولتها ،وحتى انتحارها يف
ربيع عام  .1941ورغم ذلك ،ا�ستطاعت �أن تكتب �أعماال
رائعة عك�ست حياتها امل�ضطربة ،وحياة املحيطني بها من
الرجال والن�ساء.
ومتحدثة عنها ،وعن خ�صائ�ص �أعمالها ،كتبت الفرن�سية
�شانتال �شواف تقول :لك�أنّ فرجينيا وولف ،التي تكاد
تكون ر�سامة مائية يف مل�ساتها ،ويف الر�سم املرتع�ش
خلطوطها ،ت�صر على �سرت اجل�سد خلف �شفافية البخار،
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بحيث ال تتحدث عنه �إال لكى تتحدث عنه دائما و�أبدا.
عن هذا اجل�سد المر�أة ح�سا�سة للغاية ،ومتحفظة للغاية،
والذي يتحول دائما مع �سر اال�ستعارات ،يف ال�شجر،
ويف الأوراق امليتة ،ويف الأمواج ،ويف الزهور ،ومع
�سر عامل معدين ،ونباتي ،وغازي� ،أكرث منه حيواين،
واذن متخفف من الأمل االن�ساين غري �أن الرثاء احل�سى
للغة ال�سردية وال�شعرية جد حاد لدى فرجينيا وولف لكى
ير�شح ال�صمت ،والفجوات والآالم غري املحتملة ،وبذلك
يو�سع عتبة احلياة احل�سية ،ويع ّكر املراقبة اللغوية
للواقع والتي تبدو كما لو �أنها عمل مهوو�س ،لكى يذهب
�إىل ما �أبعد من االدراك احل�سي ،هناك حيث رمبا تختلط
الأبدية �أو على الأقل احلرية باجلنون ،وحيث يختلط
الفن ال�سامى واحليوى للغة باملوت.
تنت�سب فرجينيا وولف التي ولدت يف لندن يوم 25
كانون الثاين � 1882إىل عائلة بورجوازية مرتفهة كان
جل �أفرادها مفتونني بالثقافة والآداب والفنون .وكان
�أحد �أجدادها الأولني منا�ضال من �أجل حرية العبيد

أنتي� .أما جدها من �أبيها فقد كان �أ�ستاذا يف
يف جزر ال ّ
جامعة كامربيدج.
وكان نائب كاتب دولة يف حكومة الوزير الأول
دزرائيلي  .1881-1804وكان والدها ليزيل �ستيفان
مثقفا مرموقا ،يتمتع مبهابة كبرية بني �أبناء جيله.
وكان متحررا يف �أفكاره وتوجهاته الدينية وال�سيا�سية
وقريبا من اال�شرتاكيني الفابيني الذين �أ�س�سوا حزب
العمال .وكانت له العديد من امل�ؤلفات مثل تاريخ الفكر
االجنليزي يف القرن الثامن ع�شر والأدب واملجتمع
االجنليزي يف القرن الثامن ع�شر .كما �أنه كان مهتما
بتاريخ الأفكار وعن ذلك كان يكتب يف كربيات ال�صحف
الربيطانية.
وكانت فرجينيا وولف طفلة حتظى برعاية والدها الذي
كان ي�شجعها على قراءة ما يعجبها من الكتب التي كانت
متتلئ بها املكتبة العائلية الوا�سعة .لكن عندما تقدمت به
ال�سن ،احتد طبعه ،و�أ�صبح غري حمتمل بالن�سبة البنته.
لذلك �سوف تكتب عنه يف ما بعد يف مذكراتها تقول:
اليوم عيد ميالد والدي .لو ظل على قيد احلياة لكان
عمره الآن  96عاما ،نعم  96عاما .متاما مثل كثريين
�أعرفهم .لكن بف�ضل الله مل يبلغ هذا العمر ،ولو بلغه
حلطمت حياته حياتي .وما الذي كان يحدث؟ ال كتابة .ال
كتب� .شيء ال ميكن قبوله مطلقا.
ومثل بقية �أفراد عائلتها التي لها جذور فرن�سية ،كانت
والدة فرجينيا وولف تع�شق الفنون الت�شكيلية .ويف
ما بعد �سوف يظهر ت�أثريها على ابنتها الكاتبة ،و�سوف
حتاول �أن تر�سم بدقة وب�ألوان الفر�شاة �شخ�صياتها
الروائية ،و�سوف تكتب عن البيت الواقع على �شاطئ
البحر ،والذي كانت تق�ضى فيه العائلة ف�صل ال�صيف :لو
كنت ر�ساما .لر�سمت هذه امل�شاعر باللون الأ�صفر الذابل،
والف�ضي والأخ�ضر كانت هناك ال�ستارة ذات ال�صفرة
الذابلة .وكان هناك البحر الأخ�ضر ،والرمادي – الف�ضي
لالنفعاالت� .سوف �أر�سم تويجات منحنية و�صدفات،
و�أ�شياء ن�صف �شفافة .و�سوف �أر�سم �شكال دائريا.
و�سوف �أخط �أ�شكاال مدورة من خاللها نرى ال�ضوء غري
�أنها تظل غري وا�ضحة املعامل ،كل �شيء �سوف يكون
وا�سعا وغري وا�ضح .وما نراه� ،سوف ن�سمعه �أي�ضا.
�أ�صوات تخرج من هذه التويجة �أو من تلك الورقة،
�أ�صوات غري منف�صلة عن ال�صورة.
وكانت فرجينيا وولف يف ال�ساد�سة من عمرها ملا
اغت�صبها �أخوها غري ال�شقيق جريالد الذي كان يف
الع�شرين .وقد يف�سر حادث االغت�صاب هذا برودة
عالقاتها مع الرجال يف ما بعد ،وميلها �إىل الن�ساء .وملا
بلغت �سن الثالثة ع�شرة ،بد�أ املوت ير�سم ظالله ال�سوداء
على حياتها .فقد توفيت والدتها عام  .1895ويف ما بعد
كتبت يف مذكراتها تقول� :أذكر �أنى تركت فرا�ش والدتي
بعد �أن توفيت ،والذي �أخذتنا �إليه �ستيال .وقد �ضحكت
يف ال�سر �ساخرة من دموع املمر�ضة .وكنت �أقول يف
نف�سي� :إنها تتظاهر ..كنت يف الثالثة ع�شرة من عمري
وكنت �أخ�شى �أال �أت�أمل بقدر كاف...
بعد وفاة الأم ب�سنتني ،توفيت �أختها غري ال�شقيقة �ستيال
اثر زواجها مبا�شرة ،ف�شكل موتها �صدمة عنيفة �أخرى
بالن�سبة للفتاة ال�صغرية التي بد�أت تعاين �آنذاك من
ا�ضطرابات نف�سية حادة .ويف ما بعد �سوف ي�صبح
املوت �سمة �أ�سا�سية يف العديد من �أعمال فرجينيا وولف
الروائية مثل غرفة ياكوب ورحلة �إىل املنارة والأمواج
وعن هذه الروايات الثالث ،كتب �أحد النقاد يقول� :إنها
– اي الروايات الثالث املذكورة �آنفا – حتتفي بغياب
 ..غياب ،تال�ش ،رحيل ،اختفاء ،كل هذا نتح�س�سه بني
ال�سطور يف جممل الروايات .وكل هذا هو �أثر الكاتبة
التي متحو نف�سها يف الرواية ،وهو �أي�ضا م�صري امر�أة
تقرر �أن ترحل عن طواعية ،وذلك عندما �ألقت بنف�سها يف
مياه النهر العكرة خالل �شتاء احلرب املعتم.
وكانت فرجينيا وولف ال تزال تتوجع ب�سبب الآالم
التي �سببها موت الأم والأخت ملا تويف �أخوها توبى
بالتيفويد ،فازدادت �أوجاعها حدة ،وبد�أت تفكر جديا يف
االنتحار .وقبل ذلك ،وحتديدا عام  ،1904كانت قد �ألقت
نف�سها من النافذة �إثر نوبة ع�صبية حادة ،لكنها جنت من
املوت ب�أعجوبة .وبعد زواجها ،وكان ذلك عام ،1912
قامت مبحاولة انتحار فا�شلة �أخرى .وعلق �أخوها
جريالد الذي اغت�صبها عندما كانت يف �سن ال�ساد�سة
قائال� :إن الرواية التي ب�صدد كتابتها هى التي حطمتها.
فقد �أكملتها ،و�شرعت يف ا�صالح املخطوط  ..ومل يكن
با�ستطاعتها �أن تنام .وكانت تظن �أن اجلميع �سوف
ي�سخرون منها.
بعد اندالع احلرب الكونية الأوىل ،حت�سنت حالة
فرجينيا وولف النف�سية ،ف�أخذت تكتب ب�شكل منتظم،
م�سجلة يف يومياتها التي بد�أت يف كتابتها يف �سن

اخلام�سة ع�شرة ،وظلت مواظبة على ذلك حتى الأيام
الأخرية من حياتها ،انطباعاتها وم�شاعرها ،و�أفكارها
و�آراءها ب�ش�أن النا�س الذين كانت على �صلة بهم .والكتب
التي كانت تقر�أها .لكن يف �أواخر �شهر فرباير� /شباط
 ،1915وقبيل �صدور روايتها The voyage out
�ساءت حالتها النف�سية جمددا ،ف�أخذت تهذي ،وتطلق
كالما ال معنى له .يف النهاية �أغمى عليها .وظلت على
هذه احلالة �أياما عديدة .ومل تعد �إىل حالتها الطبيعية
�إال عندما �أ�صدرت �صحيفة الوي�سرفر مقاال نوهت فيه
بـاملوهبة الأدبية العالية التي �أظهرتها يف روايتها
املذكورة �آنفا والتي �صدرت يف �صيف عام .1915
ابتداء من عام  ،1916وعلى مدى ثالثة �أعوام ،د�أبت
فرجينيا وولف على �إلقاء حما�ضرات يف بيتها،
خم�ص�صة لن�ساء العمال .ويف حما�ضراتها هذه
تطرقت �إىل موا�ضيع خمتلفة ومتنوعة تت�صل بالرتبية
اجلن�سية ،وبالعالقات الزوجية ،وبدور املر�أة يف
املجتمع .وقد �أثارت حما�ضرتها عن مر�ض ال�سفل�س جدال
وا�سعا يف الأو�ساط ال�سيا�سية يف بريطانيا.
وقبل �أن ت�ضع احلرب �أوزارها� ،أن�ش�أت فرجينيا وولف
باال�شرتاك مع زوجها الذي كان يحيطها برعاية كبرية،
دارا للن�شر ،و�أ�صدرت �أعماال لكل من كاترين
مان�سيفيلد التي كانت قد التقتها عام
 ،1917والكاتب الرو�سى مك�سيم غوركى
وال�شاعر االملاين راينار ماريا ريلكه .كما
ن�شرت جمموعة �شعرية الليوت الذي كان
ال يزال �آنذاك �شاعرا �شابا ،و�شبه جمهول
يف الأو�ساط الأدبية .غري �أنها رف�ضت ن�شر
رائعة جيم�س جوي�س اولي�سي�س .ويف
ر�سالة بتاريخ  23ابريل/ني�سان ،1918
وفيها ت�ستعر�ض الأ�سباب التي دفعتها �إىل
رف�ض الرواية املذكورة ،كتبت فرجينيا
وولف تقول :لقد طلب منا ن�شر الرواية
اجلديدة لل�سيد جوي�س.
واحلقيقة �أن كل النا�شرين يف لندن ،و�أي�ضا
يف الأقاليم رف�ضوا ن�شرها .هناك كلب
يتبول ،وهناك رجل يتيه يف املدينة على
غري هدى .وال�شيء الذي ميكن مالحظته
هو �أن هناك رتابة .ثم اين �أعتقد �أن طريقته
التي جاءت متقنة للغاية ال تقودنا يف نهاية
املطاف �إال �إىل حذف التفا�سري ،وا�ضافة
�أفكار بني معقفني .لذلك �أنا �أعتقد �أننا لن
نقوم بن�شرها.
واحلقيقة �أن فرجينيا وولف مل تكن قا�سية
فقط مع جيم�س جوي�س الذي كان بالت�أكيد
يفوقها موهبة ،بل مع �آخرين من كبار
كتاب ع�صرها ،وكانت تنقدهم بنوع من
احلدة التي ت�شى بغريتها منهم .فقد كانت
تعترب البع�ض من روايات جوزف كونراد.
البولونى الأ�صل ،االجنليزى اللغة،
ميلودرامات �سخيفة .وكانت تقول ب�أنه
يكتب بلغة اجنليزية ركيكة .بل �إنها اتهمته
ذات مرة يف مذكراتها ب�أنه متزوج من امر�أة
بليدة وثقيلة الدم.
ويف العديد من املقاالت التي ن�شرتها يف
ال�صحف الربيطانية ،هاجمت فرجينا
وولف د.هـ .لوران�س ،واعترب رواياته
�سطحية ،وخالية من اي جديد.
ورغم �أنها مل تقر�أ روايته ال�شهرية ع�شيق الليدى
�شاتريل ،ف�إنها �سخرت منها ،وا�ضعة �إياها �ضمن
الروايات اململة التي �سرعان ما ين�صرف عنها القارئ
وهو غري �آ�سف لكرثة ما فيها من تكرار .وعندما تويف
د.هـ.لوران�س عام  ،1930مل ي�صدر عنها اي تعليق.
مع نهاية احلرب الكونية الأوىل ،وحتديدا عام ،1918
�أ�صبحت الن�ساء الربيطانيات يتمتعن بحق الت�صويت
غري �أن فرجينيا وولف مل تتلق ذلك بكثري من االرتياح.
وقد يعود ذلك �إىل بع�ض املتاعب النف�سية التي كانت
تعاين منها يف تلك الفرتة .ففي مذكراتها بتاريخ 21
نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،1918كتبت تقول :اين مثقلة
النف�س بالكثري من الأ�شياء التي تركتها متر من دون
�أن �أكتب عنها حرفا واحدا .لقد �سقط ال�سالم مثل حجر
يف م�ستنقعى ال�شخ�صي ،واال�ضطرابات مل تنقطع عن
االنت�شار باجتاه ال�ضفة الأخرى...
ويف عام  ،1919وبعد �أن �أ�صدرت رواية حملت
عنوان الليل والنهار �شرعت فرجينيا وولف يف كتابة
رواية جديدة حتت عنوان غرفة جاكوب وفيها ت�صور
حياة �شاب من خالل مغامراته ،وعالقاته ،وق�ص�ص
الغرام التي كان يعي�شها .و�أثناء كتابتها لهذه الرواية

التي �سوف تكون عالمة بارزة يف م�سريتها الأدبية،
ا�صطدمت فرجينيا وولف بكثري من العراقيل .وبني
وقت و�آخر كانت تنتابها حاالت من االحباط والعجز.
ويف مذكراتها بتاريخ  8ابريل /ني�سان  ،1921كتبت
تقول� :إننى ب�صدد كتابة غرفة جاكوب لكن لي�س
با�سطاعتى �أن �أتقدم  ..واحلقيقة �أننى كاتبة فا�شلة ،و�أنا
عجوز جتاوزتها الأحداث ،وحمدودة وعاجزة عن اي
تطور.
�أثناء كتابتها لـغرفة جاكوب ارتبطت فرجينيا وولف
بعالقة حميمة ب�سيدة تدعى فيتا �ساكافيل – وا�ست
كانت مثلها متيل �إىل الن�ساء .ومن امل�ؤكد �أن هذه العالقة
�أكدت لها مرة �أخرى ،مثلما كان احلال مع ن�ساء �أخريات
�أن عامل املر�أة عامل مغر وجذاب .لذلك كتبت يف مذكراتها
تقول� :أم�س �شربت ال�شاي مع ماري ،وكنت �أ�شاهد
القاطرات ذوات ال�ضوء الأحمر و�أ�ستمع �إىل و�شو�شات
النهر .وكانت مارى باللبا�س الأ�سود ،بعقد من ورق
اللوت�س �إذا ما كان با�ستطاعتى �أن �أكون �صديقة للن�ساء،
فيا لها من متعة فالعالقات معهن جد �سرية ،وجد حميمة
مقارنة بالعالقات مع الرجال .ملاذا ال اكتب عن هذا بكامل
ال�صراحة.

ويف عام � ،1924أ�صدرت فرجينيا وولف رواية جديدة
حملت عنوان  Mrs Dallowayوفيها تر�سم حياة
امر�أة بنف�س اال�سم يف يوم واحد .وال�شيء الوا�ضح
يف هذه الرواية ان �صاحبتها قامت بتقليد جيم�س
جوي�س الذي كان ر�سم حياة مدينة دبلن من خالل بع�ض
ال�شخو�ص يف يوم واحد هو يوم اخلمي�س  16يونيو/
حزيران .1904
وقد حققت هذه الرواية لفرجينيا وولف �شهرة مل
حتققها لها اي واحدة من رواياتها ال�سابقة .وقد دفعها
هذا النجاح الذي كانت تنتظره منذ فرتة طويلة �إىل
ال�شروع يف كتابة رواية جديدة بعنوان :املنارة وفيها
كانت ترغب يف �أن ي�سمع �صوت البحر من البداية �إىل
النهاية ،و�أن تكون اللغة �شاعرية.
وحاملا انتهت من كتابة هذه الرواية ،ان�شغلت برواية
جديدة �أخرى بعنوان اورالندو .ويف ر�سالة بعثت بها
�إىل �صديقتها فيتا بتاريخ � 27أكتوبر /ت�شرين الأول
 ،1928كتبت تقول� :أم�س� ،صباحا ،كنت يف حالة من
الي�أ�س ال�شديد� ،إذ مل يكن با�ستطاعتى �أن �أ�ست�أ�صل كلمة
واحدة من جوارحي .ويف النهاية تركت ر�أ�سى ي�سقط
بني يدي ،وغم�ست قلمى يف املحربة ،وبطريقة تكاد

تكون �آلية ،كتبت على الورقة البي�ضاء هذه الكلمات:
اورالندو� ،سرية… وحاملا انتهيت من ذلك غمرنى
الفرح ،وامتلأ ر�أ�سى بالأفكار..
وعن رواية اورالندو كتب خورخى لوي�س بورخي�س
يقول :يربز يف هذه الرواية – يق�صد اورالندو –
االن�شغال بالزمن .و�أعتقد �أنها الرواية الأكرث متيزا بني
كل الروايات التي كتبتها فرجينيا وولف ،وا�شدها غرابة
وي�أ�سا ،وبطلتها تعي�ش � 300سنة ،وت�صبح يف بع�ض
الأحيان رمز اجنلرتا ،و�شعرها باخل�صو�ص .ويف هذه
الرواية املده�شة متتزج املرارة بالفرح وال�سحر.
وهى �أي�ضا رواية مو�سيقية بف�ضل الف�ضائل التناغمية
للنرث الذي كتبت به ،و�أي�ضا بف�ضل تركيبتها وبنائها
املكون من ثمات تتكرر وتتالحم .وخالل الع�شرينات
من القرن املا�ضي ،حتمّ�ست فرجينيا وولف لنادى
 Memoir clubالذي كان يرتاده امل�شاهري من
الكتاب والفنانني وعلماء االقت�صاد .من ه�ؤالء نذكر
اليتون �سرتا�شاي الذي كان مهتما بااليديولوجيات
ال�سيا�سية والفكرية التي برزت خالل احلقبة
الفيكتورية ،و�ساك�سون �سيدنى – تورنر الذي كان
مو�سيقيا ،وهـ.ت.ج نورتون املتخ�ص�ص يف امل�سائل
االب�ستيمولوجية ،وعامل االقت�صاد ال�شهري
جون ماينارد كين�س.
وجميع ه�ؤالء كانوا ينتقدون الع�صر
الفيكتورى بكثري من العنف واحلدة.
وقد �أ�س�سوا النادى املذكور بهدف العمل
على تغيري مالمح املجتمع الربيطاين
كما �أنهم كانوا من �أن�صار التحرر
اجلن�سى والفكري .ومل تكن نقا�شاتهم
تقت�صر على امل�سائل والق�ضايا ال�سيا�سية
وااليديولوجية والفكرية والأخالقية
واالجتماعية ،بل كانت تتعداها لت�شمل
ق�ضايا فنية وا�ستيتيقية حول امل�سرح
والأدب واملو�سيقى.
منت�صف الثالثينيات من القرن املا�ضي،
واجهت فرجينيا وولف �أزمات نف�سية
حادة ،ومن جديد بد�أت ت�شكك يف قدراتها
الفنية .ويف  16كانون الثاين  1936كتبت
يف مذكراتها تقول :نادرا ما �أح�س�ست
ب�أنني تعي�سة ب�شكل فظيع مثلما هو احلال
�أم�س م�ساء ،وحتديدا يف ال�ساعة ال�ساد�سة
و�أنا �أعيد قراءة اجلزء الأخري من روايتى
اجلديدة .فقد وجدت نف�سى �أمام ثرثرة
فارغة ،وهذيان ال معنى له ،وهذا دليل على
عجزى الذي بات حقيقة ال ميكن �أن تقبل
الدح�ض.
ومع اندالع احلرب العاملية الثانية ،ازدادت
�أو�ضاع فرجينيا وولف النف�سية �سوءا.
ويف مذكراتها بتاريخ  9كانون الثاين
 ،1941كتبت تقول :فراغ ،كل �شيء جممّد
وهامد ،جليد ببيا�ض حارق وب�أزرق حارق.
الدردار �أحمر .ال �أنوى �أن �أ�صف مرة �أخرى
اله�ضاب حتت الثلج غري �أين �أفعل ذلك ،بل
ولي�س با�ستطاعتي �أن �أ�صرف نظري عن
�أر�ض �أ�شهام البائرة ،حمراء ،بنف�سجية،
وبلون رمادى �أزرق ،لون الرتغلة،
وال�صليب الذي ينت�صب يف مواجهتها
بطريقة ميلودرامية … لنقل �إن كل �شيء
جميل يف احلياة بالن�سبة المر�أة يف �سني .ويف الناحية
الأخرى من احلياة ،لن يكون هناك ثلج احمر ،ووردي
و�أزرق.
ورغم فواجع احلرب ،والق�صف الذي كانت تتعر�ض له
لندن ،وا�صلت فرجينيا وولف كتابة روايتها الأخرية
 Between the Actsبطلة هذه الرواية تدعى
ال�سيدة التروب .ويف الف�صل الأخري ،هي تظل وحيدة
بعد �أن ين�صرف اجلمهور .وتكتب فرجينيا وولف :كان
الركح فارغا ،ا�ستندت ال�سيدة التروب �إىل �شجرة .كانت
م�شلولة وقوتها فارقتها .ومن جبينها انبثقت حبات
عرق ،الوهم ف�شل �إنه املوت هم�ست ال�سيدة التروب.
ويف  28مار�س� /آذار  ،1941و�ضعت فرجينيا وولف
�أحجارا يف جيب ف�ستانها ،ثم �ألقت بنف�سها يف نهر الـ
 OUSEتاركة ثالث ر�سائل .الأوىل لزوجها ،وفيها
كتبت تقول� :أيها العزيز جدا �أنا واثقة من �أنني �س�أجن
من جديد .فقد بد�أت �أ�سمع �أ�صواتا ،ومل يعد بو�سعى
الرتكيز .لذا علي �أن �أفعل الفعلة التي �أرى �أنها الأف�ضل.
لقد منحتني ال�سعادة املحتملة .وكنت بالن�سبة يل كل
�شيء.
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