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أدب الخيال العلمي.. جسر بين العلم واألدب
وتنوعت  العلمي،  اخليال  اأدب  تعريفات  تعددت 
واختلفت لكنها جميعا اتفقت على اأنه االبن ال�رشعي 
لع�رش العلم الذي نحياه، لكن البع�ض يحاول اأن ميد 
ن�سبه اإىل ع�سور �سابقة، فقد كان رائد اخليال العلمي 
األف  عجائبية  يف  يرى  �رشيف  نهاد  الكاتب  العربي 
ال�سوري طالب  الناقد  ليلة وليلة، خياال علميا، كذلك 
لوقيانو�ض  اأو  ال�سمي�ساطي  لوقيان  اأن  زعم  عمران 
كتب  من  اأول  هو  ع�رش  الثاين  القرن  ابن  ال�سوري 
خياال علميا، حني حكى عن حرب بني �سكان االأر�ض 

و�سكان القمر.
اأن  "رغم  االأطفال:  كاتب  ال�ساروين  يعقوب  ويقول 
مل  علمية  منجزات  عن  يتحدث  العلمي  اخليال  اأدب 
يتو�سل اإليها االإن�سان بعد، فاإنها كثرًيا ما توحي اإىل 
العلماء باأفكار تتعلق مبختلف ميادين العلم، كالطب 
املوؤلفات  اأن  كما  وغريها،  واجليولوجيا  والكهرباء 
القراء  جماهري  تعطي  الكتاب،  هوؤالء  ي�سدرها  التي 
وللتطور  امل�ستقبلية،  العلم  الحتماالت  �ستى  مفاهيم 
العلوم، وهو ي�سهم يف  الذي ت�سري فيه معظم  املذهل 
تكوين الفكر العلمي لدى القراء، وتعميق فهم النا�ض 
اأن  ال�سهل  من  لي�ض  ولكن  حياتنا،  يف  العلم  لدور 
نت�سور اأن تكون هناك و�سائل لتنمية اخليال العلمي 

لدى االأطفال".
اأما حممود قا�سم، الكاتب والناقد ال�سينمائي ، والذي 
االأدب  اأحدهما عن  العلمي  اأ�سدر كتابني عن اخليال 
والثاين عن ال�سينما، يقول: "اخليال العلمي، هو نوع 
اأدبي انت�رش يف زمن الثورة العلمية ووجد هوى لدى 
القارئ الغربي املهتم بالعلوم وهو نوع ق�س�سي يف 
ال�سينما خري  التخيل، كانت  االأول يعتمد على  املقام 
وامل�رشح  الروايات،  طريق  عن  بدايته  بعد  له  جمال 
يف  العامل  �سيكون  كيف  هو  به  واملق�سود  اأحيانا، 
واالأنفاق  الطريان،  ومنها  العلمي،  االإجناز  ع�رش 
وغزو  االأر�ض،  �سكان  من  الف�ساء  غزو  العمالقة، 
واحلروب  التقدم  بالغة  كائنات ف�سائية  االأر�ض من 
النووية، وهو يف الغالب عمل تخيلي م�ستقبلي، تدور 
اأحداثه يف الف�ساء الذي مل ن�سافر اإليه وي�سمى خياال 
اأحداثه  تدور  الذي  العلمي  اخليال  اأما  كونيا،  علميا 
الطب،  اأر�سي، مثال يف  يف كوكبنا فهو خيال علمي 
يف  املدن  بناء  مثل  البحار  اأعماق  ويف  وال�سيدلة، 
اخليال  من  عديدة  اأنواع  ظهرت  وقد  البحار،  اأعماق 
اأو  )الفانتازيا(  اأما  ال�سيا�سي(،  )اخليال  العلمي منها 
عن  متاما  خمتلف  اأدبي  نوع  فهي  اجلامح  اخليال 
اخليال العلمي، وتعني ك�رش حاجزي املكان والزمان. 
العلمية  والفانتازيا  التخويف،  اأدب  هناك  اأن  كما 
وبكل منهم ملم�ض خفيف للغاية مع التخيل العلمي".

ويرى بع�ض الدار�سني اأن اخليال العلمي لي�ض نتيجة 
بينهما،  للقطيعة  عالج  هو  بل  باالأدب،  العلم  لزواج 
كما يقول د، طارق عبدالباري اأ�ستاذ االأدب االأملاين، 
والذي قدم اأعماال مهمة للطفل تنتمي للخيال العلمي، 

القرن  اإىل  العلمي  اخليال  اأدب  بدايات  يرجع  لذلك 
ال�سناعة واالكت�سافات  التا�سع ع�رش فهو قرن ع�رش 
العلمية، ويرى عبدالباري اأن خ�سوبة خيال االأطفال 

تقرب هذا النوع االأدبي اإىل نفو�سهم.
ويرجع اأهمية قراءة اخليال العلمي يف اأنها ت�سهم يف 
تكوين اخليال املبني على االأفكار والنظريات العلمية 
التي تعد مبثابة ال�سلم الذي ي�سعد عليه كل من يتطلع 

للم�ستقبل.
اأن  فريى   ، واالأدب  النقد  اأ�ستاذ  عقل  ح�سام  د.  اأما 
العلمي  اخليال  ملفهوم  ودقيق  وا�سح  تعريف  غياب 
لهذه  اأن  على  موؤكدة  معلقة  التعريف  حماوالت  ترك 
كثريا  يتطور  مل  خا�سا  اأ�سلوبا  االأدب  من  النوعية 
اأن  كما  التقاليد،  هذه  لغياب  العربية،  البلدان  يف 
الفانتازيا ال ميكن اأن تختلط مع اخليال العلمي رغم 
كون كليهما ينتميان اإىل اأدب اخليال، الأن لكل منهما 

خ�سائ�سه التي يتميز بها وعوامله املحددة له.
واأكد على اأن اأدب اخليال العلمي هو اأدب يعتمد على 
اأن  املمكن  من  علمية  ونظريات  فر�سيات  ا�ستعمال 
�ستوؤول  ما  وت�سور  اإجنازها  اإمكانية  الكاتب  يتخيل 

اإليه احلياة بعد حتققها، وبذلك فهو ب�سدد تخيل عامل 
جديد وخمتلف.

يف  العلمي  اخليال  اأدب  كتب  من  اأول  اإن   : وي�سيف 
فى  عا�ض  الذي  فونتيل  الفرن�سي  الكاتب  هو  العامل 
القرن الثامن ع�رش، ومن اأهم رواياته العلمية "لقاءات 
فوق  حياة  وجود  فيها  تخيل  العامل" والتي  قمة  يف 
عقل  ح�سام  ويرجع  االأخرى،  والكواكب  القمر  �سطح 
اإىل  العلمي  اخليال  اأدب  فى  العربي  االإ�سهام  �سعف 
�سعف االإ�سهام العلمي العربي ولي�ض �سعف اخليال، 
لذا فهو يرى يف رواية �سربي مو�سى "ال�سيد من حقل 
ال�سبانخ" رواية م�ستقبلية ولي�ست رواية خيال علمي، 
ورغم حماوالت روؤوف و�سفي ونبيل فاروق وطيبة 
اأحمد االإبراهيم، اإال اأن اأحدا منهم مل يتجاوز ما اأبدعه 

الراحل نهاد �رشيف.
ويفرق الروائي وائل وجدي بني اأدب الطفل واخلرافة 
اأهمها  ركائز  له  العلمي  اخليال  "اأدب  يقول:  حيث 
تفتح  اأن  ميكنها  حقيقية  علمية  اأمور  على  يقوم  اأنه 
خمتلف  وهذا  اأخرى،  علمية  ت�سورات  اأمام  الباب 
اأو  اأ�سباح  تتحدث عن  التي  واالأ�ساطري  اخلرافات  عن 

النهو�ض  اأهمية  اإىل  وجدي  واأ�سار  غريبة"،  كائنات 
باأدب اخليال العلمي للطفل لدوره يف تب�سيط العلوم 

حتى ال ي�ساب الطفل ب�سدمة امل�ستقبل.
اأما الكاتب والباحث رجب �سعد ال�سيد، فله اإ�سهامات 
العلمي،  واخليال  العلوم  تب�سيط  جمايل  يف  عدة 
للربط  املثلى  الو�سيلة  يراه  العلمي  للخيال  وانحيازه 
باأن  كفيل  فهو  والعلمي؛  االأدبي  الثقافة:  فرعي  بني 
على  التاأثري  يف  متعاونني،  �رشيكني  منهما  يجعل 
جمال  يف  االإنتاج  اأغلب  اأن  من  وبالرغم  الواقع، 
االأطفال،  فاإن  للكبار،  اأ�سا�ســًا  ه  موجَّ العلمي  اخليال 
يف الواقع، هم امل�ستهلكون احلقيقيون لهذا االإنتـاج، 
وثمة من يرى اأن كافة اأ�سكال اخليال العلمي هي – 
وهي  حتى  الطفولة،  عامل  اإىل  اأقرب   – احلقيقة  يف 

تخاطب الرا�سدين، فهي حتيي فيهم طفولتهم.
جعل  الذي  هو  العلمي  اخليال  ال�سيد:  رجب  وي�سيف 
يف  يرتدد  ال  جاردر  جو�ستني  الرنويجي  مثل  كاتبًا، 
)مو�سوعات  البع�ض  يتخيله  ما  لالأطفال  يكتب  اأن 
م�ستوى  يف  جعلها  على  القدرة  ميتلك  فهو  ثقيلة(، 
بلغت  كتب،  ع�رشة  جاردر  اأنتج  وقد  الطفل،  اإدراك 

كتبــه:  ومن  ؛  ن�سخة  مليــــــون   12 توزيعها  جملة 
فيه  يغامر  هناك؟!"،  اأحد  مـــن  هـــل   .. "مرحبـًا 
الطبيعي  والتاريخ  احلياة،  اأ�رشار  عامل  اإىل  بالدخول 

لالأر�ض، ونظرية التطــور.
لالأطفال  كتابه  يف  جتربة،  ال�سطور  هذه  ولكاتب 
"االأرنب يح�سل على ترقية"، ويقدم فيه حكاية علمية 
الربوتينات،  كيمياء  جمال  يف  حديث  اكت�ساف  عن 
جعل علماء الت�سنيف ينقلون االأرنب من مو�سعه يف 

طائفة القوار�ض اإىل عائلة اللبونيات.
تاأثريه  العلمي  للخيال  اأن  ال�سيد  �سعد  رجب  ويوؤكد 
اأ�ساتذة  اأحد  الحظ  وقد  الدر�ض،  قاعات  يف  ال�سحري 
تالميذه  يجعل  ال  العلمية  املادة  جفاف  اأن  الفيزياء 
الدرو�ض،  من  �سل�سلة  فاأعدَّ  الدر�ض،  على  يقبلون 
اعتمد  العلمي(،  اخليال  واأدب  )الفيزياء  اأ�سماها: 
فيها على ا�ستخال�ض اأ�س�ض ومبادئ الفيزياء القدمية 
روايات  من  رواية   50 مطالعة  خالل  من  واحلديثة، 
اخليال  وجنح  للتالميذ،  وتقدميها  العلمي،  اخليال 
منها  ينفر  التي  املادة  جفاف  اإزالة  يف  العلمي 

التالميذ، يف كل مكان.

بغداد_ متابعة

الخفية لنجاح الكتابةالروايات والشعرأدب األطفال "طيف الحالج"
ج"  احلالاّ "طيف  روايــة  بــريوت،  ال�ساقي،  دار  عن  حديثًا  �سدرت 
�سحب  اجلامعة  "تقراّر  الرواية:  عن  نبذة  العلوي.  مقبول  للكاتب 
 ، �سهادة الدكتوراه من االأ�ستاذ نوري اإبراهيم. كاأناّ الزمن مل يتغرياّ
منذ األف ومئتي عام حتى اليوم، اأي من اللحظة التي اأعدم فيها 
متاّهمًا  فيها  نف�سه  نوري  وجد  التي  التحقيق  جل�سة  اإىل  ج  احلالاّ
اأن  نوري  يكت�سف  ما،  حلظة  يف  وكافر".  "زنديق  عن  بالكتابة 
فت عن حقد دفني  �سنوات ال�سداقة والقرابة بينه وبني فالح تك�ساّ
طيف  يالحقه  االنتقام،  يقراّر  وعندما  حياته.  تدمري  اإىل  ى  اأداّ

ج". احلالاّ

يف  االأطفال  اإىل  ا  خ�سي�سً املوجهة  الكتابة  جاءت   : ن�سري  د.جنالء  عن 
الكتابات  بداأت  الكبار. حيث  اإىل  االأدب املوجه  اأنواع  العامل متاأخرة عن 
هنا  وم�سات  �سكل  على  ع�رش،  ال�سابع  القرن  نهاية  يف  لالأطفال  االأوىل 
واخلرافات  ال�سعبية  احلكايات  على  االأوىل  بالدرجة  واعتمدت  وهناك، 
التي تروى لالأطفال �سفهًيا، ولكنها انطلقت يف منت�سف القرن الع�رشين 
لت�سكل مدًى وا�سًعا يف بلدان العامل، تنواّع يف اأ�سكاله ون�سو�سه ور�سومه، 
النظرة  وتغري  املجتمعات  تغرياّ  مع  وذلك  االأعمار،  كافة  اإىل  توجه  كما 
االإطار  خارج  االأطفال  اإىل  موجهة  كتًبا  نَر  مل  مًعا.  والرتبية  الطفل  اإىل 

املدر�سي، اإال مع الن�سف الثاين من القرن ال�سابع ع�رش. 

�ض الوعي، تدفع اإىل التاأمل. الكتب اجليدة التي  عن يو�سا: الكتابة تغرياّ احلياة، ترواّ
متنحها  التي  الهائلة  اللذة  رغم  ولكن  �سك.  دون  من  اأف�سل  حياتي  جعلت  قراأتها 
اأكرث عر�سة للحزن واله�سا�سة  اأكرث �سعادة، بل رمبا  القراءة، هي ال جتعل االإن�سان 
اأكرث  باالأدب هو جمتمع  م�سبًعا  اإن جمتمًعا  اأكرث ح�سا�سية.  الأنها حتوله  راأيي،  يف 
غنًى واإبداًعا وحياة. ومن ال�سعب اأن تتالعب اأي �سلطة مبجتمع قارئ، واأن تخدعه، 

اإذ ي�سبح الفكر النقدي فيه متطوًرا للغاية.
متناول  يف  لي�ست  احلياة  من  غام�سة  طبقات  ن�سري  به  العامل.  �سمري  ال�سعر  اما 
املعرفة العقالنية والذكاء املنطقي، اأي هاويات التجربة التي ال ميكن اأحًدا االنحناء 

عليها من دون اأن يعراّ�ض نف�سه الأخطار جدية.

قادرين  غري  باأننا  اأعوام  عدة  قبل  �سولتز(  )كاثرين  والناقدة  الكاتبة  �رشحت 
املغناطي�سية  فاملجاالت  حياتنا.  يف  تتحكم  التي  االأ�سياء  اأغلب  روؤية  على 
اأفكارنا  بذلك  م�سابهة  وهي  مرئية  غري  اجلاذبية  وقوة  الكهربائية  والتيارات 
– اإذا  اأرواحنا  وحتى  واأخالقنا  ومزاجنا  اأذواقنا  و  و�سغفنا  ال�سخ�سية  وميولنا 
كنت ممن يوؤمنون بالروح. فالعامل اخلفي يتحكم يف العامل الظاهر كدولة قومية 
�سبه  اأو  اأو جملة  تتخيل �سورة  فعندما  الكتابة.  على  ذاته  االأمر  وينطبق  خفية. 
جملة يرتاجع عقلك ويت�ساءل “من اأين اأتيت بتلك اجلملة؟” ال اأعني هنا الكتابة 
النطاق  اأعني  ولكن  ذلك.  من  جزء  تكون  اأن  اإمكانية  من  الرغم  على  التلقائية 

االأو�سع جلميع القوى اخلفية املمكنة التي تنتج وتوؤثر يف الكتابة. 

أهميةصدر حديثا القوىتأريخ

قراءة في كتاب

ترحتل اللبنانية مرمي م�ستاوي يف روايتها “ع�سق” 
بني عدة مدن، من بريوت اإىل نيويورك مرورا بلندن، 
وفق  تنتقل  التي  بطلتها  حياة  من  حمطات  تر�سد 
التي  االأمكنة  اإيقاعات  مع  يتناغم  �رشيع  اإيقاع 
جتد نف�سها فيها، ويكون املكان ملقيا بظالله على 
للبطلة،  املواكبة  وال�سخ�سيات  امل�ساهد  حركية 
بحيث تتعاون لت�سدر �سورتها املاأمولة اإىل القارئ.
والفقد،  الهجر  من  مت�سل�سل  نوع  الرواية  يح�رش يف 
االأمل  للعبة  والفقد تكون مكملة  الهجر  ثنائية  وكاأن 
واالأمل، وخدعة احلكاية والواقع، واخليال واحلقيقة، 
واالنتماء  والفح�ض،  واالأدب  والغرب،  وال�رشق 
والتنكر، والهجر والبقاء، وكذلك ما ال ميكن الوثوق 
معمعة  يف  �ساحبها  ت�سع  خمتلطة،  م�ساعر  من  به 
متجددة وتبقيه نزيل خيباته املتكررة. بطلة الرواية 
اإىل لندن، تعي�ض  “ع�سق” �ساعرة قادمة من بريوت 
اإىل  باحلنني  م�سكونة  تظل  االغرتاب،  مفارقات 
اجلديدة،  مدينتها  مع  التاأقلم  وحتاول  مدينتها، 
الو�سط  وتدخل  االأدبي،  م�رشوعها  الإكمال  ت�سعى 
الثقايف وال�سحفي، وجتاهد للبحث عن موطئ كلمة 
“ع�سق” من حكاية حب  تهرب  الو�سط.  ذاك  لها يف 
فا�سلة، توقع نف�سها يف فخ رجل ت�سادفه يف �سهرة 
مفتعل،  طارئ  �رشيع  بحب  التداوي  حتاول  لندنية، 
لكنها تدفع ثمن خطيئتها، ففي الوقت الذي جتاهد 
لن�سيان حبيبها ال�سابق كرمي، حتمل من رجل يتنكر 
بذاك  تت�سبث  وهي  اإ�سقاطه،  منها  ويطلب  حلملها، 
الغربة  ماأ�ساة  من  للخال�ض  و�سيلتها  كاأنه  احلمل 
مولودها  اإ�سابة  يف  الكربى  خيبتها  تتمثل  والبعد. 
تتبنى  امل�سايف،  اأروقة  يف  نف�سها  جتد  بال�رشطان، 
ق�سية االأطفال امل�سابني بال�رشطان، ت�سعى لدعمهم 
واالهتمام بهم، يكون فقدها البنها ماأ�ساة ال تن�سى 
ومتهد  ال�سابقة،  ماآ�سيها  اإىل  ت�ساف  اإليها  بالن�سبة 
تبكي  “حني  �ساحبة  ترمز  الالحقة.  لفجائعها 
وت�سور  للبطلة،  كحامية  ال�سداقة  دور  اإىل  مرمي” 
يف  جمهول  حب  اأح�سان  اإىل  املنكوبة  املراأة  جلوء 
نوع  حتقيق  وتاأمل  ظروفها  تتحدى  اأنها  منها  ظن 
التي  اله�سا�سة  لكن  لنف�سها،  وال�سعادة  التوازن  من 
وتظل  الهالك،  دروب  يف  تقودها  روحها  ت�سكن 
حب  ثم  الراحل،  االبن  وحب  �سابق،  بحب  مري�سة 
التداوي  وحماولة  احلكايات  اختالق  ونزعة  ال�سعر 
بها. توقع الروائية قارئها يف نوع من الت�ستيت بني 
االأزمنة واالأمكنة، تنواّع يف التواريخ، ت�رشاّع يف نقل 
اإىل اأخرى، واأظهرت ال�رشعة يف  االأحداث من حمطة 
بع�ض الف�سول رغبة مواربة يف اإنهاء الف�سل بطريقة 
ما واالنتقال اإىل اآخر، وترك بع�ض التفا�سيل معلقة، 

اأو تائهة يف لعبة ال�رشعة واالنزياح.

اقتباس
 

كل ما يحجب الروح خطيئة.

اأندريه جيد

اأهذا اأنت ؟ من اأياّ الكهوف 
– بزغت يا وجهًا طمرناه
واألقيناه يف الغيهب ، يف 

اأعماق
ما�سينا

وروحنا ن�رشب الن�سيان يف 
�سمت

ويف �سمت نعباّ مرارة 
الت�سليم

واالإدغان لالأقدار يوم هوى
بنا البنيان واندحرت 

اأمانينا
ا ت�ساغلنا اأما كناّ

عن التذكار واالأ�سواق !
وفوق كاآبة االأعماق اأ�سدلنا

�ستار الرف�ض والكرب
وقلنا للعيون الطائ�سات 

ال�سود –
قلنا : يا اأعزاّ عيون

�سحونا ، نحن بعد اليوم لن 
ن�سكر

ا يا ي الكاأ�ض عناّ فرداّ
اأعزاّ عيون .

وروحنا نخنق االإح�سا�ض 
نلجمه

بهذا القلب ، نلجم رع�سة –

االإح�سا�ض وال�سعر
وكانت اأجمل االأ�سعار ما 

زالت
بهذا القلب ترع�ض فيه لكناّا

واأناها وقلنا لن
نريق �سدًى اأغانينا

ولن ن�سقي غرور الزنبق 
الن�سوان –

مهما رفاّ ، لن ن�سقيه –
حتى غابة العطر

خنقنا نفحها فينا
وفوق كاآبة االأعماق اأ�سدلنا

�ستار الرف�ض والكرب

فدوى طوقان

ثقافة 

مكابرةألول مرة... نشر رسائل حب من سيلفيا بالث إلى تيد هيوز
من املقرر ان ُتن�رش الأول مرة 15 ر�سالة حب كتبتها 
�سيلفيا بالث اىل تيد هيوز لت�سليط مزيد من ال�سوء 
القرن  يف  االأدبية  الزيجات  اأ�سهر  من  واحدة  على 
تدر�ض  كانت  حني  الر�سائل  بالث  كتبت  الع�رشين. 
الع�سل.  �سهر  من  عودتها  فور  كامربدج  جامعة  يف 
وكان االثنان افرتقا لبع�سة ايام ب�سبب عودتها اىل 
الدرا�سة فو�سفت هذا الفراق باأنه "ثقب هائل ي�سفر 
قائلة يف  لزوجها  الر�سائل حبًا  وتتفجر  قلبي".  يف 
احداها "اأنا كلي لك وانت ذلك العامل الذي اأم�سي فيه. 
وافكر اإذا حدث لك مكروه ذات يوم �ساأنتحر حقًا..." 
والدها  وفاة  منذ  بالر�سائل  هيوز  فريدا  احتفظت 
املخت�سون  الباحثون  حتى  وكان   1998 عام  يف 
وجودها.  يجهلون  واعمالها  بالث  حياة  بدرا�سة 
وقررت ابنة هيوز االفراج عنها ل�سمها اىل "ر�سائل 
�سيلفيا بالث" التي �سي�سدر اجلزء االأول منها عن دار 
الديلي  �سحيفة  واعلنت  املقبلة.  االيام  خالل  فيرب 
الكاملة على  الر�سائل  االأول من  اجلزء  ن�رش  تلغراف 

حلقات.
والديها  ان  الكتاب  مقدمة  يف  هيوز  فريدا  كتبت 
"متزوجان يف املوت كما كانا ذات يوم يف احلياة". 
وعلى امتداد ثالثة ا�سابيع يف اكتوبر/ت�رشين االأول 
1956 كانت بالث تكتب كل يوم ر�سالة اىل حبيبها 
االأعز".  "تيدي  بعبارة  اليه  ر�سائلها  تبداأ  الذي 
الثانية  �سنتها  بالث  بداأت  حني  الزوجان  وافرتق 
يورك�ساير  يف  هيوز  تاركة  كامربدج  جامعة  يف 
من  ع�سل  �سهر  بعد  عائلته  زار  حيث  انكرتا  �سمال 
االثنان  وكان  ا�سبانيا.  يف  بالث  مع  ق�ساه  الهناء 
عا�سفة  عالقة  بعد  يونيو/حزيران  يف  �رشاً  تزوجا 
بعثتها  ال�سلطات  ت�سحب  ان  من  قلقها  ثالث  وابدت 
دفقات  الر�سائل  يف  وتختلط  بزواجها.  علمت  اإذا 

املنزلية  التفا�سيل  مع  بالعاطفة  امل�سبوب  احلب 
للحياة الطالبية ـ غ�سل املالب�ض والتح�سري للدرو�ض 
قهوة  وكوب  حمم�ض  خبز  قطعة  على  والفطور 
والع�ساء على ب�سكويت مالح ونبيذ رخي�ض. ومبرور 
الوقت ا�سبح �سوق بالث اىل زوجها ال يطاق تقريبًا: 
بداأت  يقتلني..." وهنا  بب�ساطة  وهذا  اأحبك   ، "تيدي 
لغة ر�سائلها تنذر باأوقات ع�سيبة يف االأفق. وتتغري 
االأدبي  اللهجة حني تتحدث متحم�سة عن ن�ساطهما 
فت�سجع هيوز يف عمله وت�ساركه فرحتها بنباأ ن�رش 

ق�سائد لها.

تعر�ض هيوز اىل حمالت �سديدة العداء من املعجبني 
انتحارها.  عن  بامل�سوؤولية  اياه  متهمني  بزوجته 
ففي فرباير/�سباط 1963 انتحرت بالث )30 عامًا( 

فيما كان اطفالها نائمني يف الغرفة املجاورة.
اىل  بالث  من  الر�سائل  مئات  االأول  اجلزء  ي�سم 
وزميالت  املدر�سة  ايام  من  �سديقات  واىل  والدتها 
واىل  اجلامعة  ايام  واحدة  غرفة  يف  معهن  عا�ست 
حب  يف  تقع  ان  قبل  معهم  تخرج  كانت  ا�سدقاء 
هيوز  من  بالث  زواج  الثاين  اجلزء  ويغطي  هيوز. 

وال�سنوات االأخرية حتى انتحارها.

بغداد_ متابعة 


