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W1dJ « w³Kâ « q{U  —u² b « WKzUŽ
ية الـعراقية بقلوب مـقرة بقضـاء الله وصلنـا نبأ رحيل الـشخصيـة الوطنيـة و االكاد
غـفور لهم ولى عـز و جل ان يتقـبله في عـباده ا فاضل الچـلبي خارج الـبالد سائـل ا
ن عـليكـم بحسن الـعزاء وان تـستلـهم اجيـالنا درسـا من مسـيرة الراحل الـعلـمية وان 

ا قدمه من خدمات خالل تسنمه من قبل مواقع اقتصادية رفيعة. عرفية  وا
تفـضلـوا بقـبول اعـتزازنـا بذكـرى هذه الـشخـصيـة الوطـنيـة و بكم كـونكم عـائلـة وطنـية

اصيلة قدمت للوطنية العراقية جيال من رموزها.
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مهما كـانت الطريقة الـتي ستتخيل
بهـا الكـاتبة مـاري آن إيفـانز التي
ا عُرِفَت بـاسم "جورج إلـيوت" فـر
لن تــراهــا عــلـى األرجح في هــيــئــة
امرأة جتلس مستغرقة في القراءة
ويــنــســدل شــعــرهــا الــطــويل عــلى
كتفيها بينما تتأرجح قدماها على
ــقــعــد.فــكل الــلــوحــات الــقــلــيــلــة ا
ـتبـقيـة التي تـصوّر هـذه الكـاتبة ا
حتصرها في حقبة بعيدة كل البعد
عن عـصـرنـا هـذا وتــضـفي عـلـيـهـا
طـابـعـا جـذابا غـيـر مـادي يـنـسجم
مع صـورة حـافـلـة بـالـتـبـجـيل لـهـا
انــتـشــرت عــلى نــطــاق واسع بــعـد
وفـــــاتــــهــــا عــــام .1880وقــــد ذهب
الـــبـــعـض إلى حـــد وصف إلـــيـــوت
ــا حــجب بــأنــهــا "مـالك حــكــيم" 
لـوقت طـويل جـوانـب أكـثـر دنـيـوية

من شخصيتها وجتربتها. 
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ويعـود هذا الـوصف - بشـكل كـبير
- إلى الـسيـرة الذاتـية الـثريـة التي
كـتبـهـا لهـا جـون كروس الـذي كان
ـالي قـبل أن يـصبح مـسـتـشارهـا ا
ا تـختلف زوجهـا.أما احلقـيقـة فر
عن هذه الصورة فبالنسبة للكاتب
ـعـاصـر لـهـا ويـلـيام هـايل وايت ا
الــذي شـــاركــهــا الــســـكن في نــفس
ـنزل لـبعـض الوقت كـانت جورج ا
إلـيـوت "أحد أكـثـر الكـائـنات احلـية
ألوفة" التي التقى تشككة وغير ا ا
بــهـــا في حــيـــاته واصـــفــا إيـــاهــا
ـتــمـردة".وفي الـذكـرى بـالـكــاتـبـة "ا
ولـد هذه الكاتبة ئت  السنويـة ا
ـثابة تعـدُّ انطـباعـات وايت عنـها 
تـذكـيـر بـأن ما شـهـدته حـيـاتـها من
حتـــديـــات ومــــســـرات وفــــضـــائح
حتظى بأهميـة ال تقل عن أهمية ما
تــضـمــنـته أعــمـالــهـا األدبـيــة. فـمن
خـالل مـؤلـفـاتـهـا صـوّرت لـنـا هـذه
الــســيـدة شــخــصـيــات نــسـائــيـة ال
تُـنسى جـسدت لـنا عـبر مـعانـاتها
مـشاعـر احلب والـطمـوح وأظـهرت
كـذلـك أهـمــيــة مــقــاومـة الــتــقــالــيـد
ـوروثـة.أمـا مـجـريات والـقـنـاعـات ا
حــيــاتـهــا فــقـد قــدمت لــنــا دروسـا
ـرء على بـشأن إمـكـانيـة أن يـجرؤ ا
الـتـشـبث بـلحـظـات الـسعـادة مـهـما
كانت التكلفة وأن يبقى متسقا مع
ذاته وأن يؤمن أيضـا بأنه ال ضير
مـن احملـــــــــاولـــــــــة فـي أي وقـت من
األوقـات.وُلِدَت جـورج إلـيـوت باسم
مــــاري آن إيــــفــــانــــز فـي الــــثــــاني
والــعـشــرين من نــوفــمـبــر/تــشـرين
الـثــاني عـام  1819 وكـانـت االبـنـة
الـصـغـرى البـنـة صـاحب طـاحـونـة
وأب يـــــعـــــمل مـــــســـــؤوالً عن إدارة
ضــيــعـة فـي مـقــاطــعـة ووركــشــايـر
الــبــريــطــانــيـة.وفـي اخلــامـســة من
عــــمــــرهــــا أُرْسِــــلَـت إلى مــــدرســــة
داخلـية. وبعـد وفاة والدتـها تركت
جــورج إلـــيــوت مــقــاعــد الــدراســة
وأصــــبــــحت مــــســـؤولــــة عن إدارة
نزل الـذي كان يعيش فيه شؤون ا
والدهـا وهي ال تـزال في السـادسة
عـــشــرة من الــعــمـــر. وبــعــد خــمس
ســـنـــوات انـــتـــقل األب مع ابـــنـــته
لـلـعيش في مـديـنـة كوفـنـتري.ورغم
أن والـدها كـان يـرى وقتـذاك أنـها
بــحــاجــة لــلــزواج فــقــد قــررت هي
الــعـــيش في مـــنــزل الـــفــيـــلــســوف
والــكــاتب تــشــارلــز بـراي وزوجــته
ـنـزل الـذي كـان مـعقال كـارا وهـو ا
لـآلراء الـراديكـالـيـة وضمت قـائـمة
ضــيــوفه شــخــصـيــات مــثل األديب
والـشـاعـر والـفـيـلـسـوف األمـريـكي
رالـف والـــدو إمــــرســـون.وبــــفـــضل
عالقـات الــصـداقـة الــتي جـمـعــتـهـا
ـــنــزل ن يـــتـــرددون عــلـى هــذا ا
والدعم الذي كانت حتظى به منهم
بدأت الفتـاة الشابة حيـنذاك السير
عـلى درب يـختـلف تـمـام االختالف
عن ذاك الــذي رُبــيت وعُـــلِــمَت لــكي
تــــمــــضي عــــلـــيـه. وفي زمن ســــبق
بــعـقـود الــسـمــاح لـلـنــسـاء بــتـلـقي

تـعليـم عالٍ شـكلت الـترجمـة مدخل
فـكرين; إذ ثـقفـ وا مـاري لعـالم ا
بـــدأت تـــتـــرجم كـــتـــبـــا ذات طـــابع
لـيـبـرالي في عـلم الالهـوت وتـكتب
عـروضا لـلـكتب بـقلـمـها أيـضا.وفي
عـام  1850وبــحــلـول الــوقت الـذي
كــانت تـــوقع فــيه أعــمــالــهــا بــاسم
"مــاريــان" إيــفــانــز انــتــقـلـت مـاري
للـحياة في لـندن وأقـامت في منزل
ـان. لـكن ذلك الــنـاشـر جـون تـشـا
سبب بعض الـتعقيـدات; فقد نشأت
ا مـا هـو أكثـر بـينـها مـغـازالت ور
ـان الذي كـان منـخرطاً وب تـشا
في عالقـة جـنـسيـة ثالثـيـة جتـمعه
مـع زوجــــتـه ومـــــربــــيـــــة أطــــفـــــاله
كــذلك.وبـعـد هـذه الــعالقـة احملـكـوم
عليها بالـفشل أقامت إليوت عالقة
ــاثــلـــة مع الــفـــيــلـــســوف وعــالم
االجـتـمـاع هـربـرت سـبـنـسـر الذي
كـــان مــــتـــبـــحـــرا فـي الـــعـــديـــد من
اجلـوانـب الــعـلــمــيــة والــثــقــافــيـة
وبـيـعت من أعـمـاله مـجتـمـعـة نـحو
مـلـيـون نـسـخــة.وبـفـعل قـضـائـهـمـا
ـارسـة أوقـاتــا طـويـلــة مـعــا دون 
لــلــجــنس; خــشي ســبــنــســر من أن
تـكــون إلــيـوت قــد وقـعـت في حـبه.
ا ينم عن ورغم أن هذا االعتـقاد ر
غــــرورٍ مـــا كـــان يـــتــــصف به هـــذا
الـرجـل فـقـد كـان ذلك هـو مـا حـدث
بالـفعل في حـقيـقة األمـر. ومع أنها
ـشاعر كانت تـدرك أنه لن يبـادلها ا
نفسهـا فقد تقـدمت بعرض للزواج
مـنه آمــلــةً في أن يـشــكل الـتــقـارب
الـفـكري بـيـنهـمـا مبـررا كافـيـا لكي
يــقـــبل االرتـــبــاط بـــهـــا. ولم يـــقــلل
الـــــرفـض الـــــذي قــــــوبـــــلت بـه من
تصـميمهـا على احلفـاظ على عالقة
الــصـداقــة الـقــائـمــة بـيــنـهــمـا.وفي
ـطــاف وقـعت إلــيـوت في نـهــايـة ا
حب كـاتب آخر وهـو جورج هـنري
لـويس الـذي كـان مـعروفـا بـلـبـاقته
وأنـاقــة مــلـبــسه ودمــامــة مالمـحه

كذلك.
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وقد كـان عالـقا في زيـجة مع امرأة
كـانت - مـنــذ أمـد طـويل - حــبـيـبـةً
لرجل آخـر بل وأجنبت مـنه أطفاال
كذلك. ورغـم ذلك كله فـقد كـان قرار
إليـوت اإلقـامة مـعه رغم أنه ال يزال
مــتــزوجــا هــو مــا صــدم اجملــتــمع
وأثـار اشــمـئــزاز كـثــيـرين. وبــلـغت
الـوصمـة األخالقـية الـتي أصـابتـها
لهذا السبب حـداً جعلها حتجم عن
االلـتــقـاء بـصـديــقـاتـهــا خـشـيـةَ أن
يــؤدي أي لـقـاء من هــذا الـنـوع إلى
تــشـــويه ســـمــعـــتـــهن كــذلـك.وبــكل
ــقـــايــيس شــكــلـت هــذه الــعالقــة ا
تـزاوجا مـنـسجـما ومـثـمرا لـلعـقول
. وبــحـسب واألمــزجـة بــ االثــنــ
شـهــادات مـعـاصــرين لـهــمـا كـانت
إلـــيــوت راضـــيــة كـــذلك بـــشــدة عن
اجلانب احلسي من تلك العالقة إذ

وُصِـــفَتْ بــــأنـــهـــا كـــانت "دمـــيـــمـــة
وشـبــقـة".والالفت أن الــفـتــرة الـتي
عـانت فـيهـا هـذه الكـاتـبة من الـنـبذ
االجـتــمـاعي كـانـت الـفـتــرة األكـثـر

إنــتـاجــيـة بــالـنــسـبــة لـهــا. وقـد 
رحـلة بـعمق في أول تـناول هـذه ا
مؤلـفات الكـاتبة كـاثي أوشونسي
الـذي حـمل عـنـوان "في حب جـورج
إلـيـوت".وقــد اخـتـارت الـصــحـفـيـة
ريبيكا مايـد أن تتحدث عن تأثرها
بأعمال جورج إليوت في مذكراتها
الـتي حــمـلت عــنـوان "الــطـريق إلى
ـــارش: حـــيــــاتي مع جـــورج مــــيـــد
ـارش" هو اسم أحد إليـوت". و"ميد
أشــــهـــر روايـــات هــــذه الـــكــــاتـــبـــة
الــبـــريــطـــانــيـــة.وتــقــول مـــايــد في
ـذكـرات: "هــنـاك كـتب يــبـدو أنـهـا ا
ا تـفـهـمنـا بـقدر مـا نـفـهمـهـا أو ر
ارش" أكثـر". وقد كـانت رواية "مـيد
التي قـرأتهـا مايـد للـمرة األولى في
ـــراهــقـــة من بـــ هــذه مــرحـــلــة ا
الــكـتـب. ولم يـكـن احلـال مــخــتـلــفـا
بـالـنـسـبـة ألوشـونـسي الـتي تـقول
إن هـــذا الــعـــمل وفـــر لــهـــا الــعــزاء
والـسـلــوى في الـفـتـرة الــعـصـيـبـة
الـتي تـلت انـفـصالـهـا عن حـبيـبـها
وشـعــرت فــيــهــا بــتـعــاســة بــالــغـة
ووحـدة شـديـدة. وتـوضح بـالـقـول:
"شعرت أنها (إليوت) كانت متفهمة
ومتـعاطفـة بشـكل لم يوفره أي من
احمليط بي".على أي حال تمكنت
إلـيـوت من اسـتـعـادة مـكـانـتـهـا في
اجملـــتــمع بــفــضـل أعــمــالــهــا لــكن
بــوتـيـرة بـطـيـئـة. فـفي عـام ?1857
نـشـرت أولى مـؤلـفـاتـهـا األدبـية في
مــجـــلــة "بـالك وود" مُــســـتــخـــدمــة
ـستعار الـذي صار شهيرا اسمها ا
في الوقت احلاضر "جورج إليوت"
وهــو االسم الــذي سـتــواصل نــشـر
أعـمـالــهـا به حـتى بــعـد أن تُـعـرف
هـوية من يـسـتتـر وراءه.وفي الـعام
الذي بلغت فيـه األربع من العمر
نشرت إليوت رواية "آدم بييد"; أول
أعــمـالــهــا الـروائــيــة عـلى اإلطالق
وأحـد أكـثــر مـؤلـفـاتـهــا مـبـيـعـا في
ــلــكـة الــوقت نــفــسه إلـى حــد أن ا
فـيـكــتـوريـا نـفـســهـا كـانت من بـ
ـعـجبـ بـهـا.وأعقـبت إلـيوت ذلك ا
عـلى الفـور بـنشـر روايـة "طاحـونة
عــلى نــهــر فـلَـص" الـتـي أصـبــحت
تحدية بطلتها القلقة ذات الروح ا
ــعــبـودة مــاغي تــولــيــفــر أشــبـه 
لـنــسـاء سـتـيــنـيـات الــقـرن الـتـاسع
عـــشــــر ومن بـــيـــنــــهن الـــشـــاعـــرة
األمـريكـيـة إميـلي ديكـنـسون.وبـقدر
مــا صـدمـت إلـيــوت اجملــتــمع عــبـر
إقامتـها عالقة عـلنية دون زواج مع
جـورج هـنــري لـويس; فـقــد سـبـبت
ضـجــة وفـضــيـحــة أخـرى (وأثـارت
ا حـيرة من سيـدرسون أعمـالها ر
سـتقبـل) عندمـا قررت في عام في ا
 1880الزواج وهي في الست من

عمرها بعد نحو عام ونصف العام
من وفـاة لويس. وكـان الـزوج جون
وولـــــتـــــر كــــــروس صـــــديـــــقـــــهـــــا
ــالي يــصــغــرهـا ومــســتــشــارهـا ا
بــعـشــرين عـامــا.ولم تـســتـمــر هـذه
الـزيــجـة كــثـيــرا إذ انـتـهـت بـشـكل
مـــــفــــــاجـئ بـــــوفــــــاة إلـــــيــــــوت في
ديــسـمــبــر/كـانــون األول من الــعـام
نــفـسه. لـكن الــبـعض حتـدث عن أن
هـذه الـعالقـة كـانت نـتـاجـا لـعوامل
نـفـسـيـة معـقـدة بـسـبب الـفارق في
العمـر ب الزوجـ إضافة إلى ما
شـهـده شـهر الـعـسل - الـذي قـضاه
االثـــنــان في مـــديــنـــة فــيـــنــيـــســيــا
اإليطالـية - من إقدام الـعريس على
إلـقـاء نـفـسه من إحـدى الـنـوافذ في
ــديــنـة.فـي نـهــايـة قــنــاة مـائــيــة بـا
ــكن الــقــول إن روايــات ــطــاف  ا
جـــورج إلــيـــوت ســتــظـل إجنــازهــا
األكــبــر واألهـم وأن هــذه األعــمــال
ـعـزل عن سـيُــنـظــر إلـيـهــا دائـمــا 
ــشـاعــر والـعــواطف واآلالم الـتي ا
تـركت بـصــمـاتـهـا عــلى حـيـاة هـذه
الــــســــيــــدة وأفــــضـت إلى خــــروج
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ـــــكن أن في الـــــوقـت نـــــفـــــسه ال 
ـثـابـرة والـشـجـاعة نبـخس قـيـمـة ا
الــهــائـلــة الــلـتــ حتــولت إلــيـوت
بفضلهما من مـجرد "خادمة ضئيلة
ـقـيم في إحدى األهـمـيـة" لوالـدهـا ا
ـقاطـعات اإلجنـلـيزيـة إلى مفـكرة ا
ومـثـقفـة ذات دور رائـد في عـاصـمة
البالد نفـسها خـاصة أن ذلك حدث
ـــرأة فـــيه فـي وقت كـــان طـــمــــوح ا
مقـيـدا بـاعتـبـارات تـتـعلق بـكـونـها
أنــثى ال أكــثـر.بــالــقــطع كــانت هـذه
السيدة عبـقرية لكنـها بدت وكأنها
طَـوَّعت حـيـاتـهـا لـكي تـصـبح عـلى
هـذه الـشـاكلـة في الـنـهايـة إذ أنـها
عـاشت لـلتـعـامل مع سـؤال لم يكن
قد بـدأ طـرحه سوى من جـانب عدد
محدود للغاية من الناس في زمنها
ـكن لـلـمـرأة أن أال وهـو: مـا الـذي 
تــصـبح عـلـيه?وبــجـانب ذلك كـانت
إلـيــوت تـشــعــر بـالــبـهــجــة عـنــدمـا
تـتـحـلى بـاإلرادة والــعـزم لـتـحـقـيق
هـــدف مــــا. فــــفي يــــوم مــــا أكـــدت
لويلـيام هايل وايت أنـها لن تتردد
في تـعــلم الـلـغــة الـفـرنــسـيـة حـتى
يتـسنى لهـا - فقط - قراءة الـسيرة
الذاتـية لـلكـاتب الشـهيـر جان جاك
روســــــــــو الـــــــــــتـي حتــــــــــمـل اسـم
"اعترافـات".وفي النهايـة جتدر بنا
اإلشـارة إلى مــا قـالـته أوشـونـسي
مـن أن أحـــــد أهم الــــــدروس الـــــتي
ــكـن اســـتــخـالصـــهــا مـن حـــيــاة
إليـوت يتـمثل في أهـميـة أن "تُبقي
ـرء مـهــتـمـا بـالــعـالم والـنـاس من ا
ـعــرفـة والـقـراءة حــوله من خالل ا
والـــدراســـة والـــفــــهم والـــصـــداقـــة
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