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اعداد  /منارات 

- كاتب امريكي ولد عام 1896 
- اعطي ثالثة ا�سماء 

- والده كان يعمل بائعا وقد انهارت اعماله يف جمال بيع 
االثاث

- كان ول����دا وحي����دا لوالدي����ه وكان����ت والدته ابن����ة لتاجر 
ناجح 

- ظلت العائلة يف حالة تنقل دائم لكنها ا�س����تقرت يف عام 
1918 يف �سانت بول

- يف �س����ن 18 وقع فتزج����راالد يف غرام فت����اة عمرها 16 
�سنة جنفرا كنج 

- مل يكم����ل درا�ست����ه اجلامعية ل�سع����ف التح�سيل العلمي 
عنده وغادر اجلامعة والتحق باجلي�ش االمريكي
- ان�سم اىل احلي�ش عام 1917 وعمره 23 �سنة. 

- ت����رك اجلي�ش ع����ام 1919 وعمل يف نيويورك يف وكالة 
اعالن لفرتة ق�سرية

- كان����ت نقطة التحول يف حياة ع����ام 1920 حينما التقى 
زلدا �ساير وكانت كاتبه مثله وقد تزوجا عام 1920 

- ب����داأت ديون����ه تزداد واكت�س����فت زوجته انه����ا حامل عام 
1921

- روايته جات�س����بي العظيم ح�سلت على نقد جيد لكنها مل 
تنجح ماليا 

- حتول اىل مدمن على الكحول 
- �سافر كثريا اىل فرن�سا واوروبا 

- لق����د اجتذب ادم����ان فيتزجرالد على اخلم����ور واالنهيار 
الع�سبي لزوجته زلدا االهتمام يف اعوام الثالثينات

- وقد ادرك فتزجرالد ان �س����فائها ا�س����بح اقل احتماال يف 
كل مرة تكرر فيها انهيارها الع�سبي

- ماتت له اخت قبل والدته بقليل
- لق����د ادم����ن فيتزجرال����د الكح����ول من����ذ ان كان يف الكلية 
وا�س����بح �س����يء ال�س����معة ل�س����دة ادمانه يف الع�س����رينيات 
نهاي����ة  يف  �س����حته  يف  �س����عف  اىل  ادي  مم����ا   )1920(
الثالثنيات )1930(، وتقول بع�ش الروايات انه ا�س����يب 
بال�س����ل وانه ا�س����يب به م����ن بادية 1919 وان����ه يف العام 

1929 ادى اىل نزيف.
- االب مات عام 1931 و االم ماتت عام 1936.

لي�����ش يتيما وهناك عنا�س����ر مهم����ة رمبا تك����ون قد خلقت 
ازمة له مثل ف�س����ل والده يف التج����ارة ثم انهاء خدمته من 
ال�س����ركة الت����ي كان يعمل به����ا، ثم ان هناك م����وت اخت له 
قب����ل والدت����ه يبدو ان ترك اثرا هائال يف اال�س����رة حتى ان 
ا�س����مه يرتبط بها ب�سكل او باآخر. كما اننا جنده قد ادمن 
على الكحول يف �سن مبكرة ولكن رمبا ان اهم عن�سر من 
العنا�س����ر التي ت�سببت له باأزمة هو مر�سه بال�سل رغم ان 

وجود حماوالت الخفائه.

كل حلظٍة يف احلياة قيمُتها اخلا�سة. �سحيٌح اأنها ُعر�سٌة 
لل�س����كوك على �سوِء االأحداِث الالحقة، لكّن حلظَة اجلماِل 

باقية. 

هذه العبارة ال�س����ابقة كتبها االأدي����ب والروائي االمريكي 
فران�س����ي�ش �س����كوت كي فيتزجريالد وهي تعترب جت�سيدا 

لفل�سفته وفنه وحياته. 
رمب����ا كان ذل����ك م����ا من����ح �سخ�س����يته ح�س����ورا عجيبا يف 
االأدب االمريك����ي رغم ما تعر�س����ت له �س����معته من تقلبات 
مثرية. فقد كان قلمُه يب�سر باإنتاج رائع وخالد، لكنه اأهدر 
موهبت����ه الثمينة ما بني عام����ي 1920 و1940 يف امللذات 
وكتابة الق�س�����ش الق�س����رية  التي حظيت اآنذات ب�سعبية 

�سريعة.
فرائعت����ه االأدبية"ذا جريت جات�س����بي"التي �س����درت عام 
1925 مل حت����ظ عن����د �س����دورها ب�س����عبية ُتذك����ر اأو بنق����د 
اإيجاب����ي، فق����د كان االإقب����ال عليه����ا �س����عيفا ج����دا. وكذلك 
روايت����ه االأخرى"اللي����ل الرقي����ق تين����در اإز ذا نايت"التي 

�سدرت عام 1934 اعٌتربت فا�سلة ن�سبيا.
بع����د اإ�س����ابة زوجت����ه زيل����دا يف الثالثين����ات بح����االت من 
االنهي����ار الع�س����بي واجلن����ون، ا�س����تقر فيتزجريال����د يف 
هوليوود مبدينة لو�ش اجنلو�ش ليكتب حوارات لالأفالم 

ال�سينمائية.
الت�سق ا�سم فيتزجريالد واأدبه بعقد الع�سرينات من القرن 
املا�س����ي )القرن الع�سرين( وهي الفرتة التي �سهدت جيال 
�سائعا ي�سخر من املثاليات الزائفة للحرب العاملية االأوىل 
ويدير ظهره للقيم والتقاليد املُتعارفة. وكانت تلك اأي�س����ا 
فرتة من الرخاء االقت�س����ادي الهائل يف الواليات املتحدة 
رافقتها بع�ش التغ����ريات االجتماعية واملنجزات الباهرة 
ل����الأدب االمريكي حينم����ا ملعت اأ�س����ماٌء مثل ولي����ام فوكرن 
واإرن�س����ت هيمنجواي وجون دو�ش با�س����و�ش و�س����نكلري 
لوي�����ش وتوما�����ش وولف وغريه����م. كما ن�س����طت احلركة 

الفني����ة واملو�س����يقية، وكان فيتزجريال����د نف�س����ه هو الذي 
�سمى عقد الع�سرينات ب��"ع�سر )مو�سيقى( اجلاز”.

رمبا اأن فيتزجريالد ج�سد اأكرث من اأي كاتب اأمريكي اآخر 
تناق�س����ات عقد الع�س����رينات. فقد كان �سخ�سية اجتماعية 
اآ�س����رة، وِقبلة االأنظار يف ال�سهرات واحلفالت. وكان يف 
الوق����ت ذاته اأديبا ينكب بكل جدي����ة ومثابرة على الكتابة 
والتاألي����ف. والإن اعُت����رب فيتزجريال����د واحدا م����ن االأدباء 
االمريكي����ني املغرتبني يف فرن�س����ا نظرا الإقانت����ه الطويلة 
هناك، فاإنه يف حقيقة االأمر مل ي�سهم بق�سط حم�سو�ش يف 

اأدب املهجر االمريكي يف فرن�سا.

كان فيتزجريالد واحدا من القليلني الذين اأنعم الله عليهم 
مبوهب����ة االإح�س����ا�ش مبعاي�س����ة التاريخ. فقد كان����ت املُُثل 
واملب����ادي واملعاي����ري مت����ر يف مرحلة من التغ����ريات طيلة 
حيات����ه. وقد حاول فيتزجريالد يف رواياته وق�س�س����ه اأن 
ي�س����جل ب����كل اأمانة خمتل����ف جوانب هذه التغ����ريات. وال 
ريب يف اأنه كان اأمينا يف و�س����فه للمجتمع االأر�ستقراطي 
الذي عاي�سه بنف�سه. وكان مراقبا بارعا �سجل بح�سا�سية 
مرهفة خ�س����ائ�ش ع�س����ره والطباع واملفاهيم التي كانت 
ت�س����وده. وقد جتلى ذل����ك يف رواياته الطويل����ة مثل"هذا 
اجلانب م����ن اجلنة"و"ذا جريت جات�س����بي"مثلما يتجلى 
يف ق�س�سه الق�سرية وال�سيما ق�سة"برن�ش تق�ش �سعرها 

ق�سريًا..  
كثري من النقاد يعتربون رواية"ذا جريت جات�سبي"التي 
ورت فيلما �س����ينمائيا ناجحا اأ�سهر روايات فران�سي�ش  �سُ
�سكوت كي فيتزجريالد على االإطالق، لكن رواية"بابيلون 
ريفيزيتيد"اأو الع����ودة اإىل بابل هي يف تقديري اخلا�ش 
اأبدعت����ه قريح����ة فيتزجريال����د. ه����ذه الرواي����ة  م����ا  اأروع 
ا�س����تلهمها من وحي حياته احلقيقية. فهي جت�سد م�ساعر 

االأ�س����ى والذن����ب بالن�س����بة للمر�����ش العقلي الذي اأ�س����اب 
زوجته زيلدا يف الثالثينات.

ُت����ويف فيتزجريالد اإثر اإ�س����ابنه باأزم����ة قلبلية فاجاأته يف 
دي�س����مرب عام 1940. ومرت �س����نوات وب����ات فيتزجريالد 
وكاأنه اأ�س����بح ن�س����يا من�س����يا. لكن الق����راء والنقاد يف عقد 
اخلم�س����ينات اأكت�س����فوا كتاباته جمددا ف�س����عد جنُمه اإىل 
مكانة مرموقة بني م�س����اهري االأدباء االمريكيني. وو�سفه 
رفاقه من االأدباء الذين �سادقوه اأمثال اإرن�ست هيمنجواي 
باأنه رمبا كان اآخر الرومان�س����يني. فلم يكن بالغ الو�سامة 
فح�سب، بل كان اأي�س����ا مفعما باحليوية واحلياة ووا�سع 
االإط����الع والثقافة. وكانت �سخ�س����يته �س����احرة وجذابة، 

وكان يع�سق احلديث وكان مفعما بحب احلياة.
واإذا كان االأدب االمريك����ي  حاف����ال باالإنت����اج امللت����زم الذي 
ي�س����ور حي����اة امل�س����حوقني يف املجتم����ع، فاإن����ه يعت����ز يف 
الوق����ت ذاته بنفح����ات االأر�س����تقراطية الرومان�س����ية التي 
تتب����دى عل����ى خري وج����ه يف اأدب فران�س����ي�ش �س����كوت كي 

فيتزجريالد.

سكوت فيتزجيرالد واسطورة االدب الحديث 
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ترجمة / عادل العامل 

و م���ع اأن هي���ز مل متث���ل اأب���دًا يف فيل���م ي�س���تند عل���ى عمل 
لفيتزجريالد، فاإنه ق�س���ى كما هو وا�س���ح وقتًا مع اأ�س���رة 
املمثل���ة يف بيتها يف ناياك بنيويورك. و قد ت�س���من املزاد 
 Tender ن�سخة من رواية فيتزجريالد )لطيف هو الليل

���ع عليه���ا كهدي���ة لهي���ز و زوجها  is the Night( موَقّ
ت�سارلز مكارثر.

و كانت هيز، الفائزة بجوائز االأو�سكار، و توين، و اأميي، 
و غرامي Grammy، قد تزوجت مكارثر، و هو كاتب، 
يف ع���ام 1927. و مر�س���ت كث���ريًا، و هي حام���ل، و كانت 

متث���ل يف م�س���رحية، فل���م ت�س���تطع اال�س���تمرار و توقفت 
امل�سرحية. و قد ا�س���تكى ممثل اآخر، اأحزنه فقدانه العمل، 
قائ���اًل عن حمل هي���ز باأنه"عمل م���ن الله"����� و اأدى ذلك يف 
حينه اإىل نكات يف ال�سحافة عن اأنها حتمل"طفاًل من عمل 
الله"! و حني ولدت الطفلة يف عام 1930، �سّماها والداها 

ماري، )اأي مرَي(! 
و عل���ى اجلان���ب اخللفي للق�س���يدة االأوىل هناك ق�س���يدة 
اأخ���رى، مكتوب���ة يف ع���ام 1937. و م���ع اأنه���ا تق���ول يف 
االأعلى اإنها يف ال�س���ابعة فيما بع���د، فاإنها كانت يف الواقع 
يف ال�ساد�س���ة من���ذ ع���ام 1931؛ و كانت م���اري اآنذاك يف 

ال�سابعة من عمرها. و تبداأ الق�سيدة هكذا:
ما الذي �ساأفعله بهذه احلزمة من املتاع

هذه الكتلة من املكونات، احلفنة من الطحني
ب�سمة ال�سهوة 

تن�سحني بلطٍف، اأوه يا عامل النف�ش
�ستكون لها مو�سيقى �� اإننا ن�سلي من اأجل قبلة الله 

على جبينها، معانقة القدر
كيف بحق الله نر�سدها اإىل هذا

الثامنة." تبلغ  دعها  و  ماري  ها  �سِمّ فقط   ..."
و ل�س���ت متاأك���دًا متام���ًا مل���اذا كان فيتزجريال���د يكت���ب عن 
ال�س���هوة و علماء النف�ش و القبالت و املعانق���ة �� بالتاأكيد، 
يف احلال���ة االأخ���رية، كان يكتب عن امل�س���ري و االآلهة. مع 
هذا، ال يب���دو ذلك اإال بالكاد �س���بيهًا بالطفولة. لكن االأمور 

ت�سبح بعدئٍذ ناجعة:
ماذا عن الكتب؟

هل ُنطعم الطفلة 
خبَز املوتى، الذي ُترك يف قبورهم قبل زمن طويل

اأم ينبغي اأن ُيقَرن كل التوهج و الطراوة 
باخرتاعات ال�سنة القادمة؟ هل باإمكان اأحٍد اأن يعرف؟

كيف �سنعطيها ن�سيبها من ماما الذي يبدو 
عًا بحيويات اأٍب م�سكوٍك فيه؟ ممَنّ

*****
ع�سًة" علّي  وّفر  ثم  الثامنة  اإىل  اأبِقها   ..."

اأوه، كل �س���يء كان ي�س���ري ب�س���كٍل جيد جدًا، حتى و�س���ل 
ال�ساعر اإىل جزء"الع�سة".

حّل يل هذا االرجتاف، يا اأحكم الرهبان،
يا طبيب االأطفال، و الرفيق النافع

و اخربين با�سم م�ست�سفى جمانني االأمهات
اأو اأعطني حا�سنة االأطفال �� و دعها ت�ستوعب البحث

كيف ميكنني اأن اأرد هذا العبء الثقيل
اأجيبي �سوؤايل و اذكري اأجرتك

مي يل مزيجاُ من حواء و القدي�ش يوحنا و �سِمّ
يل". اأعطيها  و  ب�سفائر  اجعليها   ..."

اأوه، فيتزجريال���د. اأج���ل، كانت م���اري حلوة بال�س���فائر، 
لك���ن �� مباذا كان يفكر، يا ُترى؟ ففي عام 1937، كان قريبًا 
م���ن نهاية حياته؛ و قد م���ات يف عام 1940 بنوبة قلبية و 
هو يف �س���ن 44 عامًا، و قد ا�س���تهلكته �سنوات من االإدمان 
ال�سديد على اخلمر. و ماتت ماري بعد ت�سع �سنوات فقط، 
و كان من املخطط لها اأن تعمل على امل�سرح )و مّثلت قلياًل 
م���ع اأمه���ا(، لكنه���ا، و هي يف التا�س���عة ع�س���ر م���ن عمرها، 

�سقطت فجاأة مري�سًة و ماتت ب�سلل االأطفال عام 1949. 

قصائد محّيرة لفيتزجيرالد.. في المزاد
كتب ال�شاعر و الروائي الأمريكي 
ال�شهري ف. �شكوت فيتزجريالد، 
)1896 ــ 1940(، ق�شيدة عذبًة لبنة 
املمثلة هيلني هيز، ماري مكارثر. و 
بعدها ب�شت �شنوات، كتب لها ق�شيدة 
اأخرى على ظهر الورقة نف�شها كانت 
تّت�شم ب�شيء من ال�شطراب. فهل 
يكتب الواحد لطفلة يف ال�شابعة من 
عمرها عن"ب�شمة ال�شهوة"؟ تت�شاءل 
كارولني كريوغ يف تقريرها هذا.
على كل حال، ُطرحت هاتان 
الق�شيدتان يف املزاد منذ اأوائل ني�شان 
احلايل. و قد ُكتبت الق�شيدة الأوىل 
ملاري حني كان عمرها �شنة واحدة 
فقط. و هي من نوع الأنا�شيد يف 
ال�شعر، و هي يف اأجزاء، و مطلعها:"اأوه 
بابا/ باباي/ قويل بابا/ هكذا!"
 وتت�شمن �شفحة الق�شيدة توقيعه 
وعزبة اآل هيز.
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ترجمة: اأحمد فا�شل     

ول���د فيتزجريال���د عام 1896 يف �س���انت بول بوالية ميني�س���وتا الت���ي انتقل منها 
وعائلته اىل نيويورك ب�س���بب خ�س���ارة وال���ده املالية يف متجره املخ�س����ش لبيع 
االآثاث حيث عمل بائعا هناك عاد بعدها وعائلته بعد ت�س���ريحه من العمل، العودة 
هذه كانت فر�س���ة لفيتزجريالد لتاأبط حقيبته املدر�س���ية واالنتظام بالدرا�س���ة يف 
اأكادميية �س���انت بول وهو يف �س���ن الثانية ع�س���رة حيث حتددت م�ساراته االأدبية 
على اأكمل وجه فن�س���ر خالل حياته ع�س���رات الق�س�ش الق�س���رية وروايات اأربعة 
كانت اخلام�سة"عمالق اآخر"ن�سرت بعد وفاته، اأما روايته"غات�سبي العظيم"فهي 
تعترباالآن واحدة من االأعمال االأكرث �سهرة يف اأمريكا ولو كان حا�سرا معنا لوجد 
كي���ف يحتفى به وبروايته، قال عنها الناقد االمريكي املعروف ليونيل ترلنغ:"اإن 
اإب���داع فيتزجريال���د كروائ���ي اليكمن يف مقدرته ال�س���ردية فح�س���ب ب���ل يف نرثه 
الرقيق االأنيق الذي قلما يتخلى عن �س���خريته حني يكون فيتزجريالد منغم�سا يف 

العمل الذي يكتبه وال ي�سحي اأبدا بتعاطفه اإذا ما ناأى بنف�سه عما يكتب". 
الرواية وب�س���بب ذيوع �س���هرتها فقد تلقفتها ال�س���ينما العاملية لت�س���نع منها �س���تة 
اأفالم كان اأولها �س���امتا عام 1926 تاله الثاين عام 1949 وكان من بطولة املمثل 
املعروف اآالن الد و�س���يلي وينرتز، اأما الفيلم الثالث فقد مت عر�سه عام 1974 قام 
ببطولته جاك كاليتون مع ميا فارو، والرابع اأنتج عام 2000 من بطولة بوكانان 
دي���زي وروبرت ريد فورد، بينما اخلام�ش كان عام 2002 من بطولة كري�س���توفر 
�س���كوت، اأما الفيلم ال�س���اد�ش واالأخري فق���د كان من بطولة ليون���اردو دي كابريو 
وتوب���ي ماغواي���ر واأميتاب بات�س���ان وكاري موليج���ان وكان متوقع���ا اأن يعر�ش 
خ���الل االحتف���االت بعي���د مي���الد فيتزجريالد لكن���ه تاأج���ل اىل بداية الع���ام القادم 
بح�س���ب ما اأعلنته وارنر برذرز ال�س���ركة املنتجة له، هذا التغيري املفاجئ يعني اأن 
الفيلم قد حرم نف�سه من املناف�سة على االأو�سكار هذا العام ورمبا يعد ملفاجاة اأكرب 
لدى عر�س���ه عام 2013 كما �س���رح بذلك خمرجه اال�سرتايل باز لورمان الذي قال 
اي�سا:"اأن اجلمهور �سيزداد �س���وقه مل�ساهدة الفيلم يف ال�سيف القادم بعد قرائته 

لهذه الرواية الكال�سيكية العظيمة". 
االإحتف���ال �س���هد يف اأيام���ه االأوىل قيام جمل���ة نيويورك���ر االأدبية الر�س���ينة ومن 
عل���ى موقعها االإلكرتوين ن�س���ر ق�س���ة ق�س���رية لفيتزجريالد عنوانها"�س���كرا اأيها 
ال�س���وء"بعد 76 عام���ا من رحيل���ه، كان قد اأر�س���لها اإليها ع���ام 1936 اأي قبل اأحد 
ع�س���ر عاما من ن�سر روايته"غات�س���بي العظيم"، املجلة رف�ست ن�سرها حني قدمها 
لها يف ذلك احلني وهي تعيد ن�سرها االآن وكاأنها تقدم اعتذارا له بعد عقود طويلة 

من وفاته. 
اأث���ار ن�س���ر ه���ذه الق�س���ة ردود فع���ل وتعليق���ات يف اأمريكا نظ���رًا الأن ال�سخ�س���ية 
الرئي�سية يف الق�سة وهي االآن�سة هان�سون التي تعمل ممثلة لبيع م�سدات وثياب 
داخلية ن�سائية، هذه االأرملة )اجلميلة التي بداأ جمالها يذوي وقد قاربت االأربعني 
من عمرها( كما يبداأ فيتزجريالد باحلديث عن بطلة روايته، تدخن ب�سراهة ولفافة 
التبغ هي واحدة من املتع القليلة لديها ولكنها تدرك اأنه يف منطقة الغرب االأو�سط 
االأمريك���ي حي���ث انتقل���ت لالإقامة في���ه التدخني هناك غ���ري مرغوب فيه وال�س���يدة 
هان�س���ون لي�س���ت من النوع الذي يريد ك�س���ر القواعد االجتماعية، لكن وبعد يوم 
عمل م�سٍن كان من ال�سعب عليها مقاومة الرغبة يف تدخني �سيكارة والأنه ال ميكن 
التفكري بتدخينها يف ال�س���ارع اأو يف اأي مكان عام، جلاأت ال�س���يدة هان�س���ون اإىل 

اإحدى الكنائ�ش وتنتهي احلكاية بتدخل اإلهي لل�سيدة العذراء ب�سكل حمبب. 
وكان���ت جمل���ة نيويوركر قد ق���درت الكاتب فيتزجريال���د حق تقدير. ون�س���رت له 
ثالثًا من ق�س�س���ه واثنتني من ق�سائده ما بني عامي 1929 و 1937 ومتيزت تلك 
املن�س���ورات بق�سرها وروح الدعابة فيها كما ق�سته املن�س���ورة حديثًا )�سكرًا اأيها 

ال�سوء(. 
�س���هد عام 1936 اإقامة له �س���به دائمة يف م�سفى الأمرا�ش ال�سل وبعد خروجه منه 
داوم عل���ى تن���اول الكحول م���رة اأخرى ما عج���ل بوفاته بعد اأربع���ة اأعوام نتيحة 
الأزم���ة قلبي���ة حادة، وم���ع اأن عائلته كانت ت�س���كو م���ن اأنهم مل يبق باأيديهم �س���يئا 
م���ن اإرث���ه االأدبي لكنهم لو نظروا اىل العامل ل�س���اهدوا كيف يحتف���ون به كل عام، 
فه���ذه االحتفاالت بعيد مي���الده تذكري بان ذلك االإرث موجود يف قلوب حمبيه اىل 

االأبد.    
  

كتابة / كارولني كيلوغ 
عن �صحيفة / لو�س �أجنل�س تاميز

سكوت فيتزجيرالد عيد ميالد سعيد
الثنني 24 / اأيلول من هذا العام �شادف العيد املائة وثمانية ع�شر مليالد فران�شي�س �شكوت فيتزجريالد 
الــذي �شهــدت م�شريتــه الروائيــة والق�ش�شيــة �شعــودا وهبوطــا حتــى عــام 1925 حينما تــوىل ن�شر 
روايته"غات�شبــي العظيم"يف نيويورك، وهي من اأوىل رواياته التي حازت على �شهرة وا�شعة راح على 
اأثرها النقاد اآنــذاك يتناولونها بتحليل اأهم عنا�شرها الإبداعية كاللغة واأ�شلوبها ال�شردي و�شخو�شها 
وحبكتهــا، موؤكديــن علــى اأن فيتزجريالد الذي اأ�شــدر من قبل روايــة واحدة وجمموعتــني للق�شة 
الق�شــرية مل ت�شــرِع اأعماله هذه الهتمام مثلما حظيت به هذه الروايــة الكبرية، واأنه ل�شيء رائع 
اأن يتمكــن هذا الكاتــب ويف فرة زمنية ق�شرية من حتقيق هذا النجاح وجلب انتباه القراء لأعماله، 
والرواية بح�شب اآراء جمهرة كبرية من النقاد جاءت حمكمة التفا�شيل بحيث جتعل القارئ يف حالة 

مزاجية متوترة مع انها �شيغت بقالب فني وا�شح. 
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قب���ل عقد م���ن الزمن، كان ب���از لوهرمان، ي�س���افر عرب 
�س���هول رو�س���يا، بالقطار ال�س���ريع، عندما ا�ستمع اىل 
الكتاب الناطق، الذي يت�سمن رواية غات�سبي العظيم 
ل�س���كوت فيتزجرال���د، واأعجب بها جدًا، وق���رر اآنذاك 

تقدي فيلم �سينمائي عنها.
وغات�س���بي العظيم، رواية ق�سرية جدًا، ولكن املخرج 
لوهرم���ان حولها اىل فيلم طويل اأغدق عليه ب�س���خاء، 
لق���د ا�س���هم يف �س���ناعة الفيل���م فريق عم���ل موؤلف من 
1،160 �سخ�س���ا اإ�سافة اىل خلفية من العاملني تتاألق 
من 660 �سخ�س���ا، اما امليزانية فقد فاقت 100 مليون 
دوالر.. وقد انفق معظم امليزانية املالية على م�س���اهد 
احلف���الت الك���ربى الت���ي اأغ���دق عليه���ا غات�س���بي يف 
ق�س���ره الكبري يف )لون���ك اآيالند(، اإذ اإن �س���ركة برادا 
وبروك���ز، قدمت املئات م���ن مالب�ش ال�س���هرة الرائعة 
لتل���ك احلفالت، رجااًل ون�س���اء، كما ان �س���ّناع الفيلم، 
ا�ستوردوا �سيارات قدمية من طراز حقبة الع�سرينات 
من القرن املا�سي من الواليات املتحدة اىل ا�سرتاليا، 

كي ت�ستخدم من قبل املمثلني يف الفيلم.
ومث���ل فيل���م )تايتين���ك( جليم����ش كام���ريون، تاأخ���ر 
)غات�س���بي( مرات عن موعد انتهاء ت�سويره واإعداده 
للعر�ش، كما اإن اختيار املمثلني ا�ستغرق وقتًا طوياًل، 
وعلى الرغم من ان ليوناردو دي كابريو كان املر�س���ح 
االأول لل���دور، ف���ان حتدي���د املمثلني ل���الأدوار االأخرى 
تطل���ب وقتًا ب���دوره، اإذ ر�س���حت ل���دور البطلة كل من 
ربي���كا ه���ول، ك���ريا نايتل���ي، و�س���كارلت جون�س���ون، 
وانته���ى االأمر باملخ���رج اىل اختيار ك���ريي موليغان، 
وكان بن اأفليك اأ�سا�س���ا قد اخت���ري لدور الزوج، ولكنه 
انتق���ل اىل متثي���ل فيل���م )اأرغ���و(. وق���د واج���ه الفيلم 
عقب���ات كث���رية يف خ���الل مرحل���ة الت�س���وير، منه���ا 

االأمط���ار الغزيرة واإ�س���ابة املخرج بجرح يف راأ�س���ه، 
ولذل���ك تاأخر عن املوعد املح���دد للعر�ش يف نهاية عام 

.2012
وكان���ت رواي���ة )غات�س���بي العظي���م(، ق���د حتولت اىل 
فيل���م جميل عام 1974، من اإخ���راج الربيطاين )جاك 
كاليت���ون(، وبطول���ة روبرت ري���د فورد ومي���ا فريو، 
ولكنه مل يجذب امل�س���اهدين بقوة على الرغم من املال 
الذي اأغدق عل���ى اإنتاجه، اأما ن�س���خة عام 1949 منه، 
فكان���ت من بطول���ة اأالن الد، وهناك ن�س���خة اأقدم منه، 
انتجت عام 1926 وكان الفيلم بطبيعة احلال �سامتًا، 
وه���و مفقود حاليًا، وال توجد يف اأر�س���يف ال�س���ينما، 
غري )م�س���اهد( املقدمة التي تت�س���من حفالت الق�س���ر، 
كم���ا ان الرواية نف�س���ها حتولت اىل م�سل�س���ل ل�س���ركة 
ب���ي ب���ي �س���ي، مل يحق���ق النج���اح، ويف احلقيقة فان 
اجلاذبي���ة التي متتلكه���ا الرواية، تعتمد اأ�سا�س���ا على 
الزمن الذي تدور في���ه احداثها، زمن االإمرباطوريات 
)عقد الع�سرينات من القرن املا�سي( وقد مت ت�سويره 

عرب العد�سات ذي البعد الثالث.
ويق���ول دي كابري���و، اإن الفيل���م ق���د ال يعج���ب جمي���ع 
الرواي���ة  ه���ذه  اأو  فيتزجرال���د  برواي���ات  املعجب���ني 
بالذات: )لكل �سخ�ش انطباعاته اخلا�سة عن الرواية 
ويح�ش انه يعرف �سخ�س���ياتها ب�سكل حميمي، ولكن 

�سنع فيلم عنها، اأمر خمتلف(.
وق���د خاطر لوهرم���ان باالهتمام باحلفالت ال�س���خمة 
التي كان يقيمها غات�س���بي، وان كان قد ان�س���رف مثاًل 
اىل امل�س���اهد الكئيب���ة فانه كان �سيخ�س���ر ع���ددًا كبريًا 
من امل�س���اهدين، والن ميزانية الفيلم، كانت �س���خمة، 
فقد رك���ز اهتمامه على عامل اآخر وه���و، )التوتر( يف 
العالق���ات ما ب���ني �سخ�س���يات الرواية وا�س���تغلها يف 

ال�سراع بينهم.
وان عدنا اىل )غات�سبي العظيم(- عام 1974 لوجدنا 
ان اختيار روبرت ريدفورد، كان منا�سبًا للدور االأول، 
وكتب ال�س���يناريو اآنذاك، فران�س���ي�ش ف���ورد كوبوال، 
وق���ام باالإخ���راج ج���اك كاليتون، وق���د اأعج���ب النقاد 
بجمال و�سحر الفيلم ولكن ا�س���تجابتهم للفيلم ب�سكل 

عام كانت فاترًة.

فيتزجرالد ورواية غات�شبي
كان الروائ���ي �س���كوت فيتزجرال���د ق���د ا�س���تلم ع���ن 
)غات�س���بي( مبلغ 16،666 دوالرا ثمنًا لتحويله اىل 
فيل���م �س���ينمائي، ع���ام 1926، اأي م���ا ي���وازي اليوم 
مبلغ 214،02 دوالر، اما الن�سخة اجلديدة له )ابتداأ 
عر�سه يف العا�سر من هذا ال�سهر(، فقد تكلف اإنتاجه 

104،5 مليون دوالر.
وال�س���جل العائ���د لفيتزجرال���د يف جامع���ة �س���اوث 
كاروالينا ي�س���ري اىل اإن الكاتب ي�س���تفيد من كتاباته 
اإثر تركه اجلي����ش عام 1919، وانتقل اىل نيويورك 
واأ�س���بح كاتب���ًا، ثم انتق���ل اىل كتابة �س���يناريوهات 

االأفالم، بدءًا من عام 1936.
ويت�س���من ال�س���جل كتاب���ات فتيزجرال���د بخ���ط يده 
والدخ���ل امل���ايل الذي ح�س���ل عليه م���ن كل رواية اأو 

ق�سة.
وكان �س���كوت فتيزجرالد، يعترب اآنذاك، �سيئًا نادرًا، 

فيما يخ�ش، كونه يعتمد يف معي�سته على كتاباته.
ويف اأواخ���ر حياته، جابه الكاتب زمنًا �س���عبًا دفعه 
لبيع الق�س����ش الق�س���رية اىل املجالت، وا�سطر اىل 
التن���ازل عن حق���وق )غات�س���بي( لقاء مبل���غ 13،13 

دوالرا.
وكانت فران�س���يز ابنة فتيزجرالد، قد �س���لمت �سجل 
والده���ا اىل جامع���ة �س���اوث كاروالينا، اإ�س���افة اىل 
حاجي���ات عدي���دة تع���ود ل���ه، وم���ن املتوق���ع ان تقيم 
اجلامعة املذكورة معر�سًا الأعماله خالل هذا ال�سهر، 

مع عر�ش الفيلم اجلديد عن روايته.

عن �لغارديان

ســكـــوت   – العـظيـــــم  غــاتســبـــي 
فــيتزجـرالـــد الرواية والسينما
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اأحمد علي البحريي

كابري���و  دي  جتم���ع  والف���ن  االأدب  ثنائي���ة 
واأميتاب بات�سان واإيزال في�سر واملخرج باز 
لورمان كما جتمع بني هوليوود وبوليوود 
�س���كوت  »اأف  االأمريك���ي  االأدي���ب  رواي���ة 
املو�س���ومة   »1940  –  1896 فيتزغريال���د 
ب���� »غات�س���بي العظيم"ماتزال حم���ط اأنظار 
خمرجي ال�س���ينما منذ اأكرث من ثالثة عقود، 
حينم���ا قب�ش منه���ا املخرج »ج���اك كاليتون« 
عام 1974 فيلما يحمل اال�سم نف�سه �ساركت 
يف اأداء بطولته الن�سائية النجمة ميا فاراو، 
وعر����ش اآن���ذاك �س���من تظاه���رة االأدب يف 
ال�س���ينما، وحقق جناح���ًا جماهرييًا ونقديًا 
كبريي���ن، نظ���رًا لتقدمي���ه �س���ورة املجتم���ع 
االأمريكي، يف مزاوجة رفيعة لثنائية االأدب 
والفن، ولتلك احلرفية ال�سينمائية اخلا�سة 
يف تطويع الرواي���ة اأمام الكامريا من خالل 
�سيناريو العاملي »فران�سي�ش فورد كوبوال«، 
واإب���داع البط���ل روبريت ريدف���ورد يف دور 
غات�س���بي، ما جعل منه مدر�سة قائمة بذاتها 
يف اأ�سلوبية تناول الّن�ش االأدبي ومعاجلته 

�سينمائيا بروح معا�سرة.
الّن�س���خة االأوىل م���ن ه���ذا الفيل���م، م���ا زالت 
م���ن  متعاقب���ة  اأجي���ال  اأذه���ان  يف  را�س���خة 

ع�س���اق الف���ن ال�ّس���ابع، بع���د اأن جنح���ت يف 
تق���دي النم���وذج االأمريكي، م���ن خالل بطل 
ا�س���تثنائي هو »جي���ه غات�س���بي«، الطموح، 
احل���امل، ال���ذي متّني���ه احلي���اة بجمل���ة م���ن 
التج���ارب االن�س���انية والعاطفي���ة الفا�س���لة، 

م���ا يدفعه للحل���م بتحقيق ث���روة طائلة لكي 
وحينم���ا  �س���يحّبها،  الت���ي  للم���راأة  يقّدمه���ا 
يتحقق له ذلك، يظل خارج دائرة ال�ّس���عادة، 
�س���ريعا لف�س���ل عاطفي جدي���د، حيث يبحث 
يف الف���راغ عن امل���راأة التي اأحّبت���ه، ومنعها 

عنه امل�ستوى االجتماعي.
اإذا كان���ت ن�س���خة عام 1974 م���ن الفيلم، قد 
تفّوق���ت عل���ى جميع االأف���الم التي اقتب�س���ت 
الرواي���ة من���ذ ع���ام 1926 للمخ���رج هربرت 
برن���ون )فيلم �س���امت م���ن بطول���ة اآالن الد، 

و�س���يلي وين���رتز(، وع���ام 1949 للمخ���رج 
ذائع ال�سيت اإليوت نغنت، وعام 2000، من 
بطولة بوكانان دي���زي، وروبرت ريدفورد، 
فم���ا ال���ذي ميك���ن اأن حتقق���ه اآخ���ر ن�س���خة 
م���ن الفيل���م حت���ت نف����ش اال�س���م »غات�س���بي 
اأمريك���ي  اإنت���اج   ،2013 العظيم"لع���ام 
اأ�س���رتايل م�س���رتك ل�س���ركة فوك�ش �ستديوز 
بتكلفة اإجمالية و�سلت اىل نحو 150 مليون 
دوالر م���ن خالل اأه���م منتجني يف ال�س���ينما 
العاملية هما: لو�س���ي في�سر ودوغال�ش ويك، 
ن�س���خة تعيدن���ا اإىل جمالي���ات كال�س���يكيات 
ال�س���ينما يف اإط���ار معا�س���ر يتن���اول جوهر 
ملتناق�س���ات  عر����ش  خ���الل  م���ن  االن�س���ان 
امل�س���اعر االن�س���انية يف اإطار ق�سة حب بني 
رجل ث���ري وامراأة متزوج���ة؟ اجلدير ذكره 
اأن تريلر الفيلم �س���در نهاية العام املا�س���ي، 
وحت���ى مطلع الع���ام اجل���اري، واقرتب من 
مليوين م�س���اهدة يف اقل من ثالثة اأيام، فما 
هو حجم امل�س���اهدة املرتقب يف حال عر�ش 

الفيلم �سيف هذا العام؟

  عوامل للنجاح
»غات�س���بي العظيم"املاأخوذ عن ذات الرواية 

»غاتسبي العظيم«.. الحلم األميركي مرة أخرى 
بتكلفة 150 مليون دوالر
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التي ن�سرت الأول مرة عام 1925 واعتربها 
الّنق���اد واحدة من اأجمل كال�س���يكيات االأدب 
االأمريك���ي، واإح���دى اأه���م الوثائ���ق االأدبية 
���اخب،  الت���ي اأّرخت لعقد الع�س���رينيات ال�سّ
والتحّوالت اخلط���رية يف حياة االأمريكيني 
اجتماعي���ًا وماّدي���ًا واإبداعي���ًا، م�س���افًا اإليها 
ذل���ك اخل���واء االأخالقي يف اغ���رتاب يدفعك 
للت�س���اوؤل عن م�س���ري االن�س���ان يف الراهن، 
يف اأحدث ن�س���خة له، عمل �سينمائي مرتقب 
ب�سغف، ونهتم به يف الواقع الأ�سباب كثرية، 
اأولها: اأن ال�س���جيج االعالمي الذي �س���بقه، 
جعل���ه حم���ط اأنظ���ار ع�س���اق الف���ن ال�ّس���ابع 
خمرج���ه  اأن  وثانيه���ا:  الع���امل،  اأرج���اء  يف 
االأ�سرتايل االأ�سل »باز لورمان«، قد جنح يف 
جم���ع نخبة من اأملع جنوم ال�س���ينما العاملية 
يف فيلمه اجلديد، الأداء االأدوار الرئي�س���ية، 
ومعظمه���م من نال االأو�س���كار اأو ر�ّس���ح لها، 
ويت�س���درهم النجم االأمريكي ليوناردو دي 
كابريو )جاي غات�سبي(، وجنم الهند االأول 
اأميتاب بات�س���ان يف دور )ماير ولغ�س���يام(، 
كاري موليج���ان )دي���زي بوكان���ان(، اإي���زال 
في�سر )مريتل ويل�س���ون( وجاي�سون كالرك 
)جورج ويل�س���ون(. وثالثه���ا: اأن هذا العمل 
يحتوي عل���ى قيمة فكرية واإن�س���انية كبرية 
تتخطى جمرد ق�س���ة ح���ب عاطفية من خالل 
تعظيم م�سطلح �س���ينما املوؤلف، اإىل درا�سة 
واق���ع )احلل���م االأمريك���ي(، وامل�س���لك غ���ري 
ال�ّسرعي للح�سول على الرثوة، وذلك الفراغ 
االجتماعي وحتّطم العالقات االن�سانية على 

�سخرة املال.
وتعتمد الروؤية اجلديدة على خميلة املخرج 
باز لورمان الذي �سارك يف كتابة ال�سيناريو 
وجت���ري  بري����ش«،  »جري����ش  الكات���ب  م���ع 
االأحداث يف عام 1922 يف نيويورك، حيث 
الع�سر الذهبي ملو�سيقى اجلاز خالل االزمة 
االقت�سادية التي ع�س���فت باأمريكا وانت�سار 
عملي���ات التهري���ب وظه���ور طبق���ة جدي���دة 
م���ن االثري���اء، فيما ي���دور احل���دث الرئي�ش 
ح���ول الكاتب ني���ك كاراوي توب���ي ماجوير 

ال���ذي يق���رر اأن يرح���ل من بلدت���ه يف الغرب 
االأمريك���ي وياأت���ي اإىل نيوي���ورك ويحق���ق 
حلمه االأمريكي باأن ي�سكن بجوار �سخ�سية 
ثرية وم�س���هورة وغام�س���ة جاي جات�سباي 
)ليوناردو دي كابريو( الرثي حديثًا والذي 
ميتلئ ق�س���ره دائم���ًا باحلفالت ال�س���اخبة، 
لكن نيك يجد نف�سه �ساهدًا على حياة بائ�سة 

وماأ�ساة حقيقية حتدث اأمامه.
ب���از لورمان خمرج يختفي ل�س���نوات ولكنه 
دائمًا يعود بعمل خاّلق ي�س���ع عليه ب�س���مته 
امل�س���رحية، ي�س���تطيع اأن يح�س���ل ب���ه عل���ى 
العدي���د م���ن جوائ���ز االأو�س���كار مث���ل فيلمه 
ال�س���هري »الطاحونة احلمراء"الذي اأخرجه 
الع���ام 2001 ومل يقدم اأي عمل اإال يف العام 
2008 بفيل���م »ا�س���رتاليا«، وهذا العام يعود 
بفيل���م يختلف ع���ن اأفالمه ال�س���ابقة، ويقول 
عن���ه باز ه���ذه الرواي���ة قدمت من قب���ل ما ال 
يقل عن اأربع مرات يف ال�س���ينما، وهذا الأنها 
رواية تتحدى الزمن والعوامل اجلغرافية، 
ونح���ن هنا نتح���دى ونغام���ر بروؤية جديدة 
وخمتلف���ة نريد بها اإظهار مفهوم الكاتب عن 
العدال���ة واإظه���ار جوه���ر االإن�س���انية واإلقاء 
ال�س���وء على اأفكار هامة وكبرية، واملفاجاأة 
اأن باز اختار ت�سوير الفيلم بخا�سية ثالثي 
االأبعاد لتكون الن�س���خة الوحيدة من االأفالم 
املاأخ���وذة عن الرواي���ة التي تق���دم جلمهور 
���ية، وبه���ذه اجلماليات  الي���وم بهذه اخلا�سّ

على �سعيد االيقاع وال�سال�سة.
لق���د اختار املخ���رج اأن يت���م ت�س���وير الفيلم 
بالكامل يف موطنه اأ�سرتاليا و�سناع الفيلم 
مل يجدوا م�سكلة يف ذلك بل حتم�سوا قائلني 
عندما �س���اهدوا فيلم باز االأخري »ا�سرتاليا« 
وتل���ك االإمكاني���ات الرهيبة الت���ي ظهرت يف 
ت�س���وير الفيلم هناك تاأكد لهم اأنه �س���يخرج 
فيلم���ًا مث���ريًا بعنا�س���ر االبهار والت�س���ويق 
بجان���ب وج���ود فري���ق عم���ل كام���ل ل���ه يف 
اأ�سرتاليا، وبجانب ذلك فاإن احلكومة وفرت 
لكادر العم���ل خدمات كث���رية وتعاونا كامال 

بف�سل جن�سية باز االأ�سرتالية.

يف كادر معا�شر
الفيل���م،  ه���ذا  كوالي����ش  يف  م���ا  اأه���م  م���ن 
وال�س���جيح االعالمي املثار حوله، ما يرتدد 
ويكتب يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، ما 
ينتظره اجلمهور حول اأداء جنم هوليوود، 
ليوناردو دي كابريو، ل�سخ�س���ية غات�سبي، 
وه���و ال�ّس���احر يف اأدائ���ه يف جمل���ة اأفالم���ه 
املتنوعة، بعد اأن ر�ّسخ يف االأذهان جماليات 
خا�س���ة للع�س���ق وخماطره يف رومان�س���يته 
ال�س���هرية )تايتنيك( للمخرج الكبري جيم�ش 
كام���ريون، وه���و اأي دي كابريو ال���ذي اأّدى 
برباع���ة م���ن قب���ل �سخ�س���ية رومي���و حتت 
ه���ذا  تق���ّدم  وم���ع  لورم���ان،  املخ���رج  اإدارة 
الثنائ���ي م���ن جن���اح اإىل اآخ���ر، ي�س���بح هذا 
االأث���ر الكال�س���يكي يف كادر معا�س���ر، حمط 
اهتم���ام وانتظ���ار وترّق���ب، بعد اأن ا�س���بح 
واقع���ا على ال�سا�س���ة الف�س���ية، وال �س���ّك يف 
اأن ه���ذا العم���ل اجلدي���د �س���يلقى املزي���د من 
االهتم���ام والرتحي���ب، لي�س���اف اإىل قائم���ة 
االأفالم ال�سخمة، وبخا�سة اأن م�ساركة جنم 
الهن���د االأول اأميتاب بات�س���ان يف هذا الفيلم 
– االأكرث عمقا يف االأداء والتعبري وبخا�سة 
يف اأفالم���ه االن�س���انية الكب���رية - جتيء يف 
غم���رة حتقيقه للمزي���د من النجاح���ات على 
م�س���توى ال�س���ينما العاملية، وعلى م�س���توى 

ما يحظى به من جن���اح جماهريي، نظرا ملا 
يتمتع به من �س���عبية وا�س���عة كممثل ومنتج 
ومغ���ن ومق���دم برام���ج تلفزيوني���ة، ح�س���ل 
على �س���عبية وا�س���عة منذ مطلع ال�سبعينات 
من القرن املا�س���ي، حيث عرف يف ال�س���ينما 
الهندية باإ�سم )ال�ّساب الغا�سب(، وظهر منذ 
ذلك احلني يف اأكرث من 250 فيلما، يف حياته 
ال�س���ينمائية املمتدة الأكرث م���ن اأربعة عقود. 
ومع ه���ذا الثنائ���ي كابريو وبات�س���ان، ومن 
بوليوود اىل هوليوود �س���يتعرف اجلمهور 
على اأداء خا�ش للممثلة اال�سرتالية ال�سهرية 
اإيزال النغ في�س���ر، مواليد عام 1976، والتي 
اأك���دت ح�س���ورها وتاألقها يف عدي���د االأفالم 
مثل: االآن تراين، التبديل، �س���عود حرا�ش، 
عل���ى  �س���يتعرف  كم���ا  املحطم���ون،  عر����ش 
جنوميتها التي تزداد من عمل �سينمائي اإىل 
اآخر، وما �س���تحققه يف دورها يف غات�س���بي 
العظيم، حيث توؤدي دور )مريتل ويل�سون( 
وما يحتويه من تعريج���ات، وما يحمله من 
اإ�س���قاطات على الواقع االأمريك���ي، ورمزية 
ودالالت اإن�س���انية، وعل���ى الرغ���م مما يدور 
حول احلياة االجتماعية للمثلة اإيزال في�سر، 

اإال اأنه���ا يف غات�س���بي العظيم ت�س���كل اأهمية 
بالغة م���ن حي���ث االأداء وتو�س���يف الثالثي 

التمثيلي املتوقع له جناحًا عامليًا �ساحقًا.
لن نتحدث عن الفيلم نقديًا من خالل الرتيلر 
ال���ذي �س���درته �س���ركة اإنتاج���ه للرتوي���ج له 
فني���ًا، ولكن ينبغي احلدي���ث قليال عن اإعادة 
�سرية االنتاج العاملي، وهذا الزواج اجلديد 
بني هوليوود االأمريكي���ة وبليوود الهندية، 
وبخا�س���ة بعد النجاح ال�س���احق الذي حققه 
فيل���م املليون���ري املت�س���رد، للمخ���رج بريتون 
داين بويل���ي، ال���ذي ح�س���د ثم���اين جوائز 
اأو�س���كار و74 جائزة من مهرجانات اأخرى، 
مما عّزز االأوا�س���ر بني جهدين �س���ينمائيني 
فيم���ا  كث���رية،  ل�س���نوات  ظ���ال متخا�س���مني 
نتوق���ع اأن يعيد فيلم غات�س���بي العظيم حلقة 
و�س���ل جديدة بني الغرب وال�س���رق، ورمبا 
ينه���ي حلق���ة )التجاه���ل( الت���ي تعاملت بها 
هولي���وود مع بلي���وود من اأجل اإعالء �س���اأن 

الفن واالبداع االن�ساين احلقيقي.

عن �صحيفة �الهر�م �مل�صرية
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 يف اآخر حلظة، �ساأل نا�سره اإن كان باإمكانهما 
تغي���ري عن���وان الرواية اجلدي���دة اىل"حتت 
اللون االأحم���ر، االأبي����ش واالأزرق"لكن ذلك 
كان متاأخرا جدا. رواية �س���كوت فتزجريالد 
املغالية يف حداثتها، التي تدور حول اأمريكا 
يف ع�س���ر اجل���از، حمل���ت عنوان"غات�س���بي 
العظي���م"، واحد من النّق���اد املجهولني اأعرب 
ع���ن راأي اأغل���ب قّرائه���ا االأوائل يف و�س���فها 
باأنه���ا ))واحدة من اآالف الروايات احلديثة، 
الت���ي ال ب���د اأن تك���ون معاجَل���ة بوجهة نظر 
�س���خ�ش عادي، �س���ِجر، ح���ول الفيل���م الذي 
ُيعَر����ش يف اجل���وار، بفك���ر فاق���د احليوية، 
بتنازل �س���اّر عن االإهتمام، وبعاقبة الده�سة 

التي تكون ح�سيلة اأ�سياء مثل هذه((.
حق���ا  العظيم"�س���يخلق  فيلم"غات�س���بي 
عاقب���ة ده�س���ة – بط���رق ال ميكن مل�س���اهديه 
تقريب���ا،  عام���ا   90 بع���د  تخّيله���ا.  االأول���ني 
ف"غات�سبي"باإنتظام باأنها واحدة من  تو�سَ
اأعظم الروايات التي ُكِتبت يوما باالنكليزية، 
ويباع منها �س���نويا ماليني الن�سخ يف اأنحاء 
الع���امل. ه���ذه الرواية ال�س���ئيلة، الت���ي تبلغ 
اأقل من خم�س���ني الف كلمة، والتي هي ق�سة 
خي���االت �س���رية وعرب���دة مبهرجة، 
ق�س���ة عن���ف مفاج���ئ وح�س���د دائم، 
توم����ش ب�س���حر ال يلبث الق���ّراء اأن 
يدركوه. لكن يف العامني املا�سيني، 
مع���ا  العظيم"وموؤلفه���ا  �سهدت"غات�س���بي 
اإنبعاثا ملفتا من االإهتمام. يف االأ�سهر االإثنا 
ع�سرة االأخرية يف بريطانيا وحدها، ظهرت 
ن�س���خًا م�س���رحية يف ’’ الولتون���ز ميوزي���ك 
ه���ول ‘‘ ويف ’’ الكنغ���ز هي���د ثيات���ر ‘‘ يف 
لن���دن، وُعِر�ست"غاتز"م�س���رحيا من قبل ’’ 
االأم���ريكان اليفاتور ريبري كومباين ‘‘ العام 
املا�س���ي وقوبلت باإط���راء النق���د، واإقتبا�ش 
 ’’ ‘‘ �س���يفتتح قريبا على  ’’ النورث���ن باليه 

ال�س���ادلرز ولز ‘‘. بع�ش من ق�سائد ور�سائل 
وق�س����ش فتزجريال���د املهمل���ة زمن���ا طويال، 
�س���ارت ُتن�َس���ر فجاأة ويتم تداولها اأونالين. 
ع���دة كت���ب جدي���دة يف ط���ور العم���ل، واحد 
حول اجلاذبية الدائمة ل�"غات�سبي العظيم"، 
واإثن���ني اآخري���ن ح���ول زم���ن فتزجريالد يف 
هولي���وود، بينم���ا كتاب���ي اأنا، ال���ذي يتعقب 
ن�سوء"غات�س���بي العظي���م"، ه���و يف �س���بيله 
للفح�ش  كانت"غات�سبي"تعر�س���ت  للن�س���ر. 
والنقد القا�سي يف كل مكان، ُرِفعت وُنِف�ست 
حت���ى اآخ���ر تف�س���يل ميكن اأن ي�س���لم نف�س���ه 
لقّرائه���ا املفتونني، لكن ه���ذه الرواية خّلفت 

بع�ش املفاجاآت.
يف غ�س���ون ذلك، زوجة �سكوت، زيلدا، التي 
 [ ‘‘ flapper ’’ ����كان���ت غالب���ا ما تدعى ب�ال
)يف �س���نوات الع�سرينات( �س���فة ُتطَلق على 
امل���راأة ال�س���ابة التي تتبع املو�س���ة والعازمة 
عل���ى اإمت���اع نف�س���ها والت�س���ّيب م���ن معايري 
ه���ي  تتمت���ع  كان���ت   ،] التقليدي���ة  ال�س���لوك 
اأي�س���ا بوالدتها اجلديدة، مع م�س���رحية، يف 
�س���توديو الرتافلغ���ار الع���ام املا�س���ي، حول 
حياتها، و�ست�س���در عدة كتب حول �س���ريتها 
ه���ذا الع���ام. عندم���ا ُت�س���َلّط ثانية االأ�س���واء 
عل���ى �سخ�س���ية اأيقوني���ة، ميكن���ك املراهن���ة 
نح���ن  الحق���ا:  �س���تتبع  التج���ارة  اأن  عل���ى 
حماطون مبالب�ش"غات�س���بي"للهوت كوتور 
] اخلياطون ال�س���هريون [ والهاي �س���رتيت ] 
�سارع حمالت املو�سة [، حانات غري مرخ�ش 
بها وحفالت كوكتيل حمّرمة، عقود واأغطية 
راأ�ش، درو�ش عن جاز الع�س���رينات ورق�سة 

ال�سارل�ستون.
كل هذا، وباز لورمان، اأي�سا: ن�سخة لورمان 
ال�سينمائية اجلديدة عن"غات�سبي العظيم"، 
التي �ستكون فيلم االإفتتاح يف مهرجان كان، 
قب���ل اأن يدور يف رق�س���ة �سارل�س���تون حول 

العامل، و�س���ُيعر�ش هذا ال�سهر على �سا�سات 
ال�س���ينما. ي���وؤدي ليون���اردو ديكابري���و دور 
الفت���ى الواعد ذا املا�س���ي امل�س���بوه، وكريي 
مولنغ���ان ه���ي ديزي، امل���راأة اجلوف���اء التي 
يع�س���قها. يلعب جول ادجرتون ب�س���كل رائع 
دور زوج ديزي، املتنّمر توم بوكانان، بينما 
ينج���ح توب���ي ماغواي���ر يف خلق �سخ�س���ية 
ذات �س���وت حمرّي، نيك كاراواي البعيد عن 
االأ�س���واء، الراوي يف الرواي���ة، الذي ميّثل 
رمبا اجلانب االأكرث تطلبا للرباعة يف البناء 
اأ�س���عب  الدرام���ي يف"غات�س���بي العظي���م"، 
حتى من بعث احلياة يف اجلّذاب، املتناق�ش 

ظاهريا، املّيال اىل اخليال َجي غات�سبي.
ُنِقل غات�س���بي اىل ال�س���ينما اأربع مّرات حتى 
االآن، لك���ن م�س���ى اأربع���ني عام���ا عل���ى اآخ���ر 
اإقتبا����ش لل�سا�س���ة الكب���رية، م���ع فيل���م جاك 
كاليتون عام 1974، الذي كتب له ال�سيناريو 
فران�س���يز فورد كوب���وال ولعب في���ه روبرت 
ردفورد دور َجي غات�س���بي. كان���ت هذه اأول 
ن�س���خة توؤفلم ع���ن الرواي���ة باالأل���وان. َمْيل 
لورم���ان لالإ�ستعرا�س���ية تب���دو ملعظم النا�ش 
مالئمة ل�"غات�سبي العظيم"متاما، برغم اأنها 
يف الواق���ع رواية مكبوح���ة على نحو حمكم 
اأك���رث بكثري مما تب���دو علي���ه، ولورمان غري 

معروف بتحفظه.
فيل���م  باأن���ه  التمهيدي���ة  العرو����ش  توح���ي 
مغال يف االإنح���الل، االبيقوري���ة والفجور. 
برغم �س���معتها بالق�س���ف والعرب���دة، رواية 
فتزجريال���د يف الواق���ع ُتظِه���ر فق���ط ث���الث 
حفالت، وواحدة فقط من هذه تقّدم اأنا�س���يد 
ن�س���ر بعظمتها. احلفل���ة االأوىل هي التجمع 
ال�سغري يف �س���قة مريتل ويل�س���ون، ع�سيقة 
توم بوكانان، عندما يك�س���ر توم اأنف مريتل 
الأنها فقط ذكرت اإ�س���م زوجته ديزي. احلفلة 
الثالث���ة واالأخرية يف ق�س���ر غات�س���بي، لكن 

فتزجريالد ي�س���تخدمها ليغري ب�س���كل حا�سم 
اجلو العام للق�سة من ال�ساحر اىل املحرر من 
ال�سحر: ديزي وتوم حا�سران، واإحتقارهما 
لعامل غات�سبي يف�س���ح عن نف�سه، عن غطائه 
املبه���رج. احلفل���ة الثاني���ة، مع نيك ك�س���اهد 
وجداين على اأجمادها، ُتظِهر النرث ال�س���احر 
ال���ذي يتلب���ث يف اأذه���ان الق���ّراء – الفتيات 
يطفن و�س���ط الهم�س���ات والفرا�س���ات الليلية 
وال�س���مبانيا، ومو�س���يقى كوكتي���ل �س���فراء 
حتّل���ق ف���وق احلدائ���ق الزرق���اء، اأوبريا من 
اأ�س���وات حت���ّط باأعل���ى طبق���ة – وحتى ذلك 
احلفل ل���ه قليل من الله���و املعربد الذي يبدو 

اأنه ميّيز روؤية لورمان.
رئي�س���ي يف  ه���و عن�س���ر  الل���ون  ان  برغ���م 
الرواي���ة، فاإن ن�س���خة الفيل���م االأول الناجية 
ه���ي فيل���م ن���وار ] ن���وع م���ن فيل���م اجلرمية 
اجلربي���ة،  بالكلبي���ة،  يتمّي���ز  اخلي���ال  اأو 
والغمو����ش االأخالقي [ باالأبي�ش واالأ�س���ود 
يف  الد.  االن  بطول���ة   ،1949 ع���ام  م���ن 
منت�س���ف  لهولي���وود  الواقع���ي  االإ�س���لوب 
الق���رن، يغ���دو الفيل���م غ���ري مري���ح بعمق مع 
�س���لوك �سخ�س���ياته اجلدير بال�سجب والذي 
يدفعه���م جميعا يف نهاية الق�س���ة اىل الندم؛ 
اللحظ���ات النهائي���ة من الفيلم يرافقها �س���يل 
من التغريات يف العواطف. حتى توم ي�سعر 
باالإث���م ويحاول اإنقاذ غات�س���بي، بينما يلقي 
غات�سبي خطبة م�سّو�س���ة على نحو ملحوظ 
حول اإنقاذ �س���باب مثله من رجال اأكرب عمرا 
مثله )))ترى ماذا �سيحدث لفتيان مثل جيمي 
غاتز لو ان اأ�سخا�سا مثلي ال يقولوا لهم اأننا 
عل���ى خطاأ؟(((. قبل ع�س���رين عاما من الفيلم 
نوار"غات�سبي"، كانت اول ن�سخة �سينمائية 
عن الرواية هي فيلم �س���امت من عام 1926، 
لكن���ه ُفِق���د، برغ���م ان االكادميي���ة مرغري���ت 
دانييل ك�سفت حديثا يف الهوفنغتون بو�ست 

ما الذي يجعل غاتسبي عظيما؟
حيث ظهر فجاأة فيلم باز لورمان 
الإ�شتعرا�شي - اآخر اإقتبا�س عن 
الرواية الكال�شيكية ل�شكوت 
فتزجريالد - على �شا�شاتنا، 
ف�شتكون"غات�شبي العظيم"يف كل 
مكان هذا ال�شهر. لي�س من ال�شعب 
اأن نرى ملاذا عادت تالزمنا اليوم 
هذه احلكاية عن اإنحطاط، خيبة، 
وعيب احللم  المريكي، تكتب �شارا 
ت�شرت�شويل و�شفوه بكاتب ))مغال يف 
احلداثة((، ورف�شوا كتابه بو�شفه 
مباَلغ يف تقديره وممكن ن�شيانه، متاما 
))مثل ال�شفر يف الدرجة الأوىل غري 
ال�شروري و�شريع الزوال((. حني 
رت روايته الثالثة، يف 10 ني�شان  ُن�شِ
1925، تذّمر بع�س النقد املمّيز: ))هذا 
الفتى هو بب�شاطة خايل الوفا�س. 
لباأ�س اإن كان الأمر لهوا بالن�شبة له، 
رمبا... لكن ملاذا يجب اأن ندعوه موؤلفا، 
اأو ملاذا ينبغي اأن يت�شرف الواحد مّنا 
ر يل هذا  كما لو كان كذلك... مل يف�َشّ
اأبدا على نحو مر�ٍس.((
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عن ر�سالة يف اأر�سيفات فتزجريالد ُتظِهر اأن 
�س���كوت وزيلدا ح�س���را عر�س���ا للفيل���م عام 
1927. كتبت زيل���دا اىل اإبنتهما عنه: ))كان 

عفنا ومرّوعا ورهيبا، فغادرنا القاعة.((
م���ا اإذا كان فيتزجريال���د �سي�س���تمتع باي من 
الن�س���خ املتعاقب���ة، م�س���رحية و�س���ينمائية، 
هي م�س���األة فيها نظر."غات�س���بي"هي رواية 
حول تفّوق اخليال على الواقع، مما يجعلها 
�سعبة جدا على حتويلها دراميا ب�سكل جيد. 
اإنه���ا رواية من اإ�س���قاطات مرّكبة: غات�س���بي 
ُي�س���ِقط خياالته عل���ى دي���زي، وال ميكننا اأن 
نتاأك���د م���ا اإذا كان ني���ك ُي�س���ِقط خياالته على 
غات�س���بي، او ان���ه ب���دال م���ن ذل���ك ال�س���خ�ش 
الوحيد الذي �س���ريى املظهر الكاذب املا�سي 

لغات�سبي مالزما لعظمة الرجل احلقيقي.
الراف�س���ة  االأوىل  النقدي���ة  الكتاب���ات  ب���ني 
للرواي���ة، كان واح���دا بقل���م الناق���د املوؤث���ر 
اأت����ش األ مينكن، الذي دعى"غات�س���بي"باأنها 
لي�س���ت �س���وى ))حكاية ممّج���دة((. حمَبطا، 
عل���ى نحو مفهوم، من الف�س���ل الع���ام للفطنة 
النقدي���ة م���ن حول���ه، كت���ب فتزجريال���د اىل 
�سديقه ادموند ويل�سون: ))من دون عقد اأي 
مقارنات تثري االإ�س���تياء ب���ني الدرجة االأوىل 
والدرج���ة الثالث���ة، اإن كان���ت روايت���ى ه���ي 
حكاي���ة، فرواية"االأخ���وة كارامازوف"ه���ي 
اأي�س���ا حكاية... م���ن كل الكتاب���ات النقدية، 
حتى اأكرثها حما�س���ة، ال واح���دة منها لديها 
اأدن���ى فكرة عّما ي���دور حوله الكت���اب.(( من 
نف�س���ه  ال�س���يء  �س���يقول  كان  اأن���ه  املحتم���ل 
حول الن�س���خ الدرامية التي ظه���رت، والتي 
�س���يجادل البع����ش مّن���ا اأنها اإنحرف���ت بعيدا 
عن م���ا كانت تدور حول���ه الرواية، وباإجتاه 
اأ�س���اطرينا عنها، لكن فتزجريالد، ال مراء يف 
ذل���ك، كان �س���يبتهج الأن روايت���ه بقيت ملِهمة 

لزمن طويل.
حني اأّلف"غات�سبي العظيم"، كان فتزجريالد 
واح���دا من اأك���رث الُكّتاب جناح���ا يف جماله، 
و�س���ط ع�س���رات الُكّت���اب االأك���رث ك�س���با يف 
مقتب���ل  يف  كان  الق�س�س���ية.  املج���الت 
العم���ر، مندفع���ا، طموح���ا؛ ح���ني كان الئق���ا 
بق�س���ة جناحه، فاز بح�س���ناء االبام���ا زيلدا 
�س���اير واأ�س���بح الزوجان �س���ريعا اإ�سطورة 
بعربدتهما، جم�ّسدان ’’ الفالبرز والفال�سفة 
‘‘، الذين اإحتلوا ع�سر اجلاز – االإ�سم الذي 
اأطلق���ه فيتزجريال���د نف�س���ه على ذل���ك العهد، 

والذي ما زال هو وزيلدا ميثالنه.
لك���ن كان ل���دى فتزجريال���د اي�س���ا طموحات 
فنيةج���اّدة، وعندم���ا ب���داأ برواية"غات�س���بي 
العظي���م"كان يف �س���دد كتاب���ة ’’ اإجناز فني 
 ’’ �س���يئا  اأكت���ب  اأن  ))اأري���د   .‘‘ ب�س���كل واٍع 
جديدا ‘‘،(( كما قال لنا�سره، ماك�ش بريكنز، 
يف �سيف 1922، ))�سيء اإ�ستثنائي وجميل 
وب�سيط ومنوذج ُيحتذى به((؛ اأ�ساف فيما 
بعد، اأن روايت���ه اجلديدة يجب اأن يكون لها 
))ال�س���يء االأف�س���ل ال���ذي اأنا ق���ادر عليه، اأو 
حتى، كما اأ�س���عر اأحيانا، �س���يء اأف�س���ل مما 
اأنا قادر عليه((. من البداية اىل النهاية، اإنها 
ق�س���ة حول القدرة، حول بلوغنا ما يتخطى 

حدود فهمنا.
ماجعل"غات�س���بي"’’ جدي���دة ‘‘ عل���ى نح���و 
الفت للنظر هو، على اية حال، لي�ش تركيزها 
على احلياة الع�س���رية: مل يكتب فتزجريالد 
ع���ن �س���يء اآخرمن بداي���ة م�س���ريته االأدبية. 
منذ ظه���ور روايته االأوىل"ه���ذا اجلانب من 
الفردو�ش"، كان القّراء م�سدومني بك�سوفاته 
عن اجليل االأكرث �سبابا، امل�سرفني يف �سراب 
اجلن، نا�سطي احلفالت، راق�سي الطاوالت، 
�س���بانا و�س���ابات الذي���ن كان���وا ي�س���طادون 
االإيقاع���ات  عل���ى  ويرق�س���ون  ال�س���بوط 
الو�س���يعة للج���از. وواح���د م���ن اأ�س���باب اأن 
اأغلب ق���ّراءه االأول���ني مل يتمكنوا م���ن روؤية 
عظمة"غات�سبي"، كان الأنها، هي اي�سا، بدت 

جمرد تقرير عن عاملهم الع�سري.
م���ن  اأف�س���ل  القل���ة  اال  يفهم���ه  مل  عامل���ا  كان 
�س���نوات  ب���داأت  عندم���ا  الفتزجريالدي���ني. 
�س���كوت  ام�س���ك  بال�س���خب،  الع�س���رينات 
ووزيلدا كاأ�س���ي �س���راب وقفزا و�سط خ�سبة 
امل�س���رح، حيث بقيا حتى الثالثينات، عندما 
بعثتهم���ا القوة الطاردة م���ن املركز حلياتهما 
مرتنح���ني يف احل���دود الق�س���وى. حتى ذلك 
احل���ني، كان الفتزجريالدي���ون حي���اة وروح 
م�س���ّجل  ه���و  وكان  املحظ���ورة،  احلف���الت 

وقائعها االأعظم.
))ب���دا ان ثم���ة �س���ّكا �س���ئيال ح���ول م���ا كان 
�س���يحدث،(( كت���ب فيتزجريال���د فيم���ا بع���د. 
))كان���ت اأم���ريكا ما�س���ية يف فورته���ا االأكرث 
عظم���ة، االأك���رث بهرج���ة يف التاري���خ.(( عند 
ي�س���عر  اأن  اإ�س���تطاع  الع�س���رينات،  بداي���ات 
مقدم���ا ب���اأن ))كام���ل االإزده���ار الذهب���ي كان 
من غ���ري اأ�س���ا�ش – وفرته الباهرة، الف�س���اد 

املفرط وال�سيا�سة امللتوية الأمريكا لقدمية 
يف التح���ري.(( حني ب���داأت هذه الفورة، 
راأى فتزجريالد اأن ))�س���ورة جديدة عن 
احلي���اة يف اأم���ريكا اأخذت تت�س���ّكل اأمام 
عينّي.(( بحلول عام 1924، كان ير�س���م 
�س���ورة متعّذر حموها ع���ن تلك احلياة 
اجلديدة، التي بداأها بروايته اجلديدة 
عام 1922 )متاما بع���د ))القرار العام 
بت�س���لية نف�س���ه ال���ذي بداأ م���ع حفالت 
الكوكتيل ع���ام 1921(((، يف �س���بيل 
ع���ن ))ع���رق بكامل���ه يف  ي���روي  اأن 
�س���بيله ان ي�س���بح من اتب���اع مذهب 

املتعة، عازما على امللذات((.
كان���ت احلفل���ة ب���داأت، وكل اأمريكا 
كان���ت مدعوة. بق���ي الغنى حاجزا 
اجتماعيا، لكنه مل يعد ع�سريا على 
االإخرتاق. احلانات غري املرخ�ش 
بها حطمت احلواجز االجتماعية 
القدمية بخلقها اأمكنة تكون فيها 
الطبقة االر�ستقراطية والطبقات 
الدني���ا كتف���ا لكت���ف. يف الوق���ت 

ذات���ه، املال اجلدي���د االآتي م���ن التجارة غري 
ال�س���رعية للم�سكرات وم�س���اريعها امل�سابهة، 
وم���ن �س���وق االأ�س���هم غ���ري املنّظم���ة بالكامل 
تقريب���ا، مّكنت من النهو�ش ال�س���ريع لرجال 
ن�س���يطني – وبع�ش الن�ساء املهيئات ملخالفة 
قان���ون واحد اأو اإثن���ني: و�س���يفوز االأغنياء 
اىل  لالإن�س���مام  املثقف���ني  باإغ���واء  الحق���ا 
ال�س���غب. كان الف�س���اد م�ست�س���ريا، وخمالفة 
القان���ون غدا فج���اأة طريقة حي���اة. لكن حتى 
و�س���ط االإزدهار، تلبث الفقر: يف االإقت�س���اد 
التحاأر�س���ي للُتّجار غري ال�سرعيني، ل�سالبي 
االأم���وال باخل���داع، للع�س���ابات، للعاهرات، 
للقّوادين ومروجي الكوكايني، ويف اإقت�ساد 
البا�س���ات  ل�س���ائقي  ال�س���رعية  اخلدم���ات 
وعربات االأج���رة، وخدم وخادمات الفنادق، 
واملهاجري���ن من اوربا، اأو العمال املهاجرين 
ال�س���ود من اجلن���وب، امل�س���اقني للهجرة اىل 
ال�س���مال العظيم، والذي���ن اإنتهوا يف هارمل. 
من���ت الن���وادي الليلية حيث اجلاز و�س���راب 
والب���الك  ال�سارل�س���تون  ورق�س���تّي  اجل���ن 

بوتوم.
اأدرك فيتزجريال���د يف وق���ت مبكر اأن احلفلة 
ال ميكنه���ا اأن ت���دوم اىل االأب���د. ))كان وقت���ا 
م�ستعارا، على اأي حال – الُع�ْسر العلوي كله 

من االأم���ة يحيا 
بالغراندوق���ات  مب���االة  بع���دم 

اأو املو�س���يقى الكورالي���ة.(( بع���د اأق���ل م���ن 
خم�ش �س���نوات من ن�سر"غات�سبي"، تعّر�ش 
 Great ’’ ال����  لالإنهي���ار، وهب���ط  ال�س���وق 
 – العظي���م  الرك���ود   [ ‘‘  Depression
 1929 لع���ام  وال�س���ناعي  امل���ايل  االإنهي���ار 
ف���وق  [ مث���ل �س���تارة  وال�س���نوات الالحق���ة 
املهرجانات. بداأ فتزجريالد بالتاأمل يف العهد 
الذي اتفق انه خل�سه يف �سل�سلة من املقاالت 
امل�ساعة"،"اأ�س���داء  –"مدينت���ي  العظيم���ة 
من ع�س���ر اجلاز"،"جن���اح مبك���ر"، واملقالة 
املن�س���ية اىل ح���د كبري"جيلي"– وق�س����ش 
مثل الق�س���ة التي تالزم الذاكرة"بابل مزارة 

ثانية".
"غات�س���بي"هي حكاي���ة خرافية ع���ن خيانة 
– االآخري���ن ومثلن���ا العليا. الفك���رة العامة 
الت���ي تق���ول ان ’’ عاملا جدي���دا ‘‘ يف اأمريكا 
ه���و حت���ى ممكن، والذي بب�س���اطة ل���ن ينتج 
حماق���ات ورذائ���ل ’’ الع���امل الق���دي ‘‘، ه���ي 
م�س���بقا وهم، فردو����ش مفقود حت���ى قبل اأن 
���ال. بحلول الوق���ت الذي حاول  يك���ون متخَيّ
فيه غات�س���بي دفع ذلك العامل لتحقيق وعده، 
كان احلل���م تب���دد. لك���ن ذل���ك مل يوقف���ه ع���ن 

تعّقب ’’ ال�س���وء االأخ�س���ر 
‘‘ للغن���ى واملنزلة الرفيعة، 
بال�س���لطة  املتب���وع  الوع���د 
خل���ق  فق���ط  ميكنه���ا  الت���ي 
بلوتوقراطية فا�س���دة مدعمة 

بتفاوت اجتماعي و�سيع.
يف املقط���ع اخلتام���ي ال���ذي ال 
ُين�س���ى من"غات�سبي العظيم"، 
ي�س���رح فيتزجريال���د بو�س���وح 
اأن���ه اإذا كان���ت ق�س���ته هي حول 
اأمريكا، فاإنها اي�سا حكاية عاملية 
عن الطموح الب�س���ري. يهيم نيك 
كاراواي على �ساطئ حافة القاّرة 
ويتخي���ل بحارا هولنديا ي�س���اهد 
))اأ�س���جارها  م���رة:  اأول  اأم���ريكا 
املختفي���ة، االأ�س���جار التي �س���ّكلت 
دربا اىل منزل غات�س���بي، خا�س���عة 
االأخ���ري  احلل���م  اىل  هم����ش  يف 
واالأعظ���م من كل االأحالم الب�س���رية؛ 
للحظة �س���احرة عاب���رة، كان الرجل 
ه���ذه  ح�س���رة  يف  اأنفا�س���ه  يحب����ش 
الق���اّرة، جم���ربا على تاأم���ل جمايل مل 
يفهمه وال َرِغب فيه، وجها لوجه الأخر 
مرة يف التاريخ اأمام �سيءمتكافئ مع قدرته 

على الده�سة.((
االأ�س���جار رحل���ت من���ذ زم���ن طوي���ل، وحلت 
حمله���ا ق�س���ورا عامّية ال���ذوق واأر�ش يباب 
م���ن اأكوام رماد قريبة من املكان الذي يعي�ش 
في���ه امل�س���كينان ج���ورج ومريتل ويل�س���ون، 
))جم���اوران لال�س���يء عل���ى االإط���الق((. ما 
بقى ه���و ما كان هناك دائم���ا – اخليال. لكن 
حتى هذا يقطعه فتزجريالد: خ�س���وع، هو، 
رغم كل ذلك، اإ�سعاف ملح�ش م�سّرة. فكرة ان 
اأمريكا خا�س���عة خلياالتنا هي العك�ش متاما 
للحلم االمريكي. نحن نطارد اىل االأبد �سوًء 
اأخ�س���را، وهم���ا، وع���دا كاذب���ا م���ن تفوي�ش 
ال���ذات ملا نحن يائ�س���ون من ت�س���ديقه. ومع 
اأنه كذبة، الميكننا العي�ش بدونه، الأننا دائما 
بحاج���ة اىل �س���يء متكاف���ئ م���ع قدرتنا على 
الده�س���ة، حتى لو ُاجرِبنا على تاأمل ال نفهمه 

وال نرغب به.
وهك���ذا نح���ن نرتن���ح ما�س���ني �س���ائعني يف 

عاقبة الده�سة التي تلي"غات�سبي العظيم".

عن �لغارديان
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بقلم:   رنا جوهر

َحر ال�شَّ الظل"هذا  خفيف  "اأفق 
نادي دِع النوم وناِج الوتر
فما اأطال النوم عمرا ول

ر يف الأعمار طول ال�شهر" ق�شّ

ه���ي اأبيات التن�س���ي لرائع���ة من روائ���ع االأدب 
الفار�س���ي"رباعيات عمر اخليام"التي ترجمها 
اأحمد رامي وغنت بع�سها � ومنها هذه الرباعية 
� اأم كلثوم، والتي مير هذا العام مائة وخم�سون 
عاما على اإكت�س���اف ال�س���اعر االإنكليزي ادوارد 
فيتزجريالد لها وترجمتها ايل اللغة االإنكليزية، 
وكان���ت ترجمت���ه م���ن الروعة بحيث اأ�س���بحت 
واح���دة م���ن اأه���م الق�س���ائد يف االأدب العاملي، 
وتع���د ترجم���ة فيتزجريال���د للرباعي���ات معلما 
اأدبيا يف تاريخ ال�سعر االإجنليزي حيث �سكلت 
الطبع���ات املتوالي���ة للرتجم���ة م���ن ال�س���تينات 
م���ن الق���رن التا�س���ع ع�س���ر اإنقالبا وا�س���حا يف 
وجت���اوزت  والعاملي���ة،  االأوروبي���ة  الثقاف���ة 

احلي���اة الثقافية ايل احلي���اة االإجتماعية فمثال 
جن���د الكث���ري من اأبياته���ا حت���ول ايل تعبريات 
�س���ائعة يف االإجنليزية مثل ماتفتحت زهرة اإال 
ذبل���ت ، وقد اإنتقل���ت الرباعيات من االجنليزية 
اإيل اللغات االأخرى ب�س���كل مل ي�س���بق له مثيل، 
واالأملاني���ة  الفرن�س���ية  ايل  منه���ا  فرتجم���ت 
والرو�سية واالإيطالية وغريها من اللغات حتي 
اأنه���ا ترجم���ت ع���ن االجنليزي���ة ايل الفار�س���ية 
والعربية، لقد جنح���ت رباعيات اخليام يف اأن 
تتغلغل يف الثقاف���ة االجنليزية والعاملية بفعل 
جاذبيته���ا وعمق معانيها الت���ي خاطبت النف�ش 
االإن�س���انية احلائ���رة ب���ل ت�س���اوؤالتها وحزنه���ا 
وفرحه���ا واأي�س���ا روع���ة ترجم���ة فيتزجريالد، 
فه���ي تبث دعوة ايل اكت�س���اف جماليات احلياة 
واحلب وحتري���ر العقل واحلوا����ش وتتعر�ش 
واأوهام���ه،  وخماوف���ه  االإن�س���ان  هم���وم  ايل 
م���ع التاأم���ل يف حال الوج���ود واأ�س���ئلة احلياة 

واملوت.
وقد ت�س���ادف هذا العام كذلك مع حلول الذكرى 
املائتني ملي���الد ادوارد فيتزجريالد ، والذي كان 

لرتجمته للرباعيات اأثر كبري على حركة التجديد 
يف ال�سعر االأوروبي عامة واالإجنليزي خا�سة 
وقد رفعت ا�سم مرتجمها ايل ال�سف االأول بني 
اأع���الم االأدب االإجنلي���زي واعت���ربه النق���اد من 
اأهم ال�س���عراء االجنليز يف القرن التا�سع ع�سر 
لرتجمت���ه رباعيات عم���ر اخليام بلغة �س���عرية 
عالية توازي اللغة ال�س���عرية الفخمة يف ال�سعر 
الكال�س���يكي االإجنليزي يف الع�سر الفيكتوري 

وماقبله.
وقد اعرتف فيتزجريالد ان ترجمته للرباعيات 
مل تت�س���م باالأمان���ة يف النقل، فقد اأطلق لنف�س���ه 
احلري���ة يف اع���ادة جتمي���ع مقاط���ع الق�س���يدة 
وترتيب اأبيات ال�س���عر، فق���ام بدمج الرباعيات 
واالإ�سافة عليها واإيجاد عالقات بني الرباعيات 
مرتابط���ا،  متكام���ال  عم���ال  لُيخ���رج  وبع�س���ها 
لق���د ر�س���د فيتزجريال���د امل�س���مون ومل�ش روح 
ال�س���عر  قال���ب  يف  و�س���عها  لكن���ه  الرباعي���ات 
االجنليزي الكال�س���يكي ويق���ال اأن فيتزجريالد 
كان ينظ���م الق�س���يدة يف حديق���ة عل���ى الطراز 
الفار�س���ي، لعله اأراد اأن ي�ستح�سر ماكان ي�سعر 

به عمر اخليام وهو يتغني برباعياته.
اكت�س���ف فيتزجريالد رباعي���ات عمر اخليام يف 
اأثناء درا�س���ته لل�سرقيات فع�س���قها وعكف على 
ترجمتها ون�س���ر جمموعة منها �سنة 1859، اإال 
اأن النج���اح مل يك���ن حليفا له���ذه الطبعة االأويل 
وظل���ت ن�س���ختها كا�س���دة حت���ى وقع���ت يف يد 
ال�ساعرين االجنليزين دانتي جابريل رو�سيتي 
)1826 � 1882( ومن بعده �سوينبرين )1837 � 
1909( فوقعا يف حب الق�سيدة وكان لهما اأكرب 
االأث���ر يف اهتمام املثقفني والقراء بالرباعيات ، 

كان ذلك �سنة 1860.
توالت بع���د ذلك الطبع���ات املنقح���ة للرباعيات 
، فظه���رت الطبع���ة الثاني���ة لفيتزجريالد �س���نة 
1868 مع مقدمة مو�س���عة ع���ن اخليام وحياته 

وع�سره.
وبحل���ول ع���ام 1919 كان���ت ق���د �س���درت 447 

طبعة من ترجمة فيتزجريالد للرباعيات. 

عن �صحيفة �الأهر�م

مائة وخمسون عاما على ترجمة فيتزجيرالد 
لرباعيات الخيام
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في�شل عبد اهلل 

ل�س���ريط  ال�س���عبية  العرو����ش  -اإنطلق���ت 
"غات�سبي العظيم"يف ال�ساالت ال�سينمائية 
االأوربي���ة وبع�ش الدول العربي���ة. وقبلها 
اأفتتح به، ليلة اخلام�ش ع�س���رة من ال�س���هر 
مهرجان"كان"ال�س���ينمائي  اجل���اري، 
وال�س���تني،  ال�ساد�س���ة  دورت���ه  ال���دويل 
وبطريقة ترتقي اىل �س���معة هذه التظاهرة 
العريقة وبهرجته���ا الباذخة. وبدت، رمبا، 
اأق���رب اىل حم���اكاة رمزي���ة للي���ال عارم���ة 
اأقتب�ش عواملها االإ�س���رتايل باز لورمان عن 
رواي���ة االأمريكي ف. �س���كوت فيتزجريالد 
الكال�س���يكية، املقارب���ة يف بع�ش ف�س���ولها 
اىل حي���اة كاتبها ال�سخ�س���ية، يف �س���ريطه 

امل�سور باالأبعاده الثالثية.
-من���ذ �س���دورها يف منت�س���ف ع�س���رينات 
الق���رن املا�س���ي،مل ينقط���ع النقا����ش حول 
القيمة االأدبية لهذا العمل الروائي الق�سري 
على جانبي االأطل�س���ي. ومل تنقطع، اأي�سًا، 
اىل  وتقدميه���ا  ال�س���ينمائية  االإقتبا�س���ات 
ال�سا�س���ة الف�س���ية وباأك���رث من ق���راءة.كان 
م���ن بينه���ا عم���ل ج���اك كاليت���ون يف العام 
فران�س���ي�ش  ال�س���يناريو  )1974(،كت���ب 
كوب���وال وم���ن بطول���ة روب���رت ريدف���ورد 
وماي���ا ف���ارو، وفيل���م االأمريك���ي روب���رت 
ماركوفيتز التلفزيوين يف العام )2000(. 
وو�س���لت عدوى اإقتبا�س���اتها اىل ال�سينما 
العربية، حني قدمها املخرج حممد خان يف 
�س���ريطه"الرغبة"، نهاية �س���بعينات القرن 
الفائت، ومن بطولة نور ال�سريف ومديحة 

كامل.
-ومع ذلك، ظل �س���وؤال االإم�ساك بروح هذا 
الن����ش امليلودرام���ي وتقدمي���ه �س���ينمائيًا 
هو الرهان؟ ف�س���اًل ع���ن راهنية عواملها يف 
حماكاة حا�س���رنا ذو املالمح االأمريكية هو 

ما يدور النقا�ش حوله اليوم؟. يف قراءته، 
�س���اعد يف كتاب���ة ال�س���يناريو مبعية غريغ 
ب���ريي، اأخت�س���ر لورم���ان درام���ا �س���ريطه 
بفرج���ة �س���ينمائية خال�س���ة، وعززه���ا مبا 
جتود به املوؤثرات الب�سرية من قوة اإبهار. 
واأ�سند للنجم/املمثل ليوناردو دي كابريو 
مهمة جت�سيد �سخ�سية غي غات�سبي النافذة 
واملحاط���ة باالألغ���از، وللممثل���ة االإنكليزية 
كريي موليغ���ان دور ع�س���يقته ديزي، فيما 
يوؤدي قريبها ني���ك، املمثل توبي ماغواير، 

دور الراوي. 
خياالت���ه،  يف  كث���ريًا  ي�س���طح  ال  -ولك���ي 
فقد طع���م لورمان �س���ريطه ببع����ش فقرات 
الرواي���ة املهم���ة واالأث���رية على ل�س���ان نيك 
اإذ  الكاتب���ة.  االآل���ة  عل���ى  ي�س���طرها  وه���و 
يخ�سع االأخري، بفعل اأزمتي كاآبته واإدمانه 
الكحولي���ة، اىل  امل�س���روبات  تن���اول  عل���ى 
جل�س���ات م���ع معالج نف�س���اين يق���رتح عليه 
كتابة �س���رية جاره غات�س���بي وما عرف عن 
حفالت���ه الباذخة."يف �س���ني عم���ري االأكرث 
طواعية منحني اأبي ن�س���حًا"، كما �س���اغها 
الكات���ب الراح���ل جنيب املان���ع يف ترجمته 
البارعة للعمل، يبداأ نيك باإ�س���رتجاع عوامل 
غات�س���بي اخلرافية. وفيها، اأي�سًا، ي�ستعيد 
اأيامه،كم�سارب يف �س���وق ال�سندات املالية 
بي���ع  ب�"حظ���ر  ع���رف  م���ا  �س���نوات  خ���الل 
الكح���ول"، حي���ث اأ�س���تاأجر من�زاًل �س���غريًا 
بالقرب من ق�س���ر غات�س���بي املني���ف، حيث 
ت���دور ح���ول حفالت���ه االأ�س���بوعية وعمل���ه 
والنميم���ة  االأحادي���ث  وتاريخ���ه  وثروت���ه 

وال�سكوك.
-فهو اجلا�س���و�ش االأملاين، وخريج جامعة 
اأك�س���فورد الربيطاني���ة العريق���ة، واملت���وج 
بنيا�سني اإنت�سارات احلرب العاملية االأوىل، 

والقات���ل بدم ب���ارد، واملخرتع ل�سخ�س���يته 
واملتماه���ي معها ح���د االإنغم���ار، واملرتبط 
ال���رثوة  و�س���احب  التهري���ب،  بع�س���ابات 
الطائلة، واملا�س���ي املبهم، وال�سبح يف اآن. 
ومع ذلك، يواظب ح�سد من اأ�سحاب االأعمال 
وامل�س���رفيني والق�س���اة ورج���ال ال�س���رطة 
واملو�سيقيني وامل�س���اهري، ومن اجلن�سني، 
غ�سا�س���ة.  دون  م���ن  حفالت���ه  ح�س���ور 
م�ساركة،كما يقول ال�سريط، وقبله الرواية، 
يف"فانتازيا"وعود"احللم  العي����ش  غايتها 

االأمريكي"املفتوحة االآفاق.
-َيطلع نيك عل���ى هذا العامل تدريجيًا، اإذ ما 
ان ت�س���ل اإليه دع���وة حل�س���ور حفلة جاره 
نهاي���ة االأ�س���بوع، حت���ى يتك�س���ف ل���ه عامل 
براق ويحيل���ه اىل متف���رج وراٍو اأمني. من 
هو"غات�سبي"؟ ومن يقدمني له؟ كان �سوؤال 
ني���ك و�س���اغله وهو يط���اأ عاملًا م���ن دون ان 
ت�س���فع له الدعوة اخلا�س���ة اأو االإجابة على 
اأ�سئلته. ما يح�سده نيك يف تلك اللليلة هو 
ع���دم املب���االة والتحفظ والعزل���ة، اىل حني 
يظهر"غات�س���بي"، ببدلت���ه الزهرية االأنيقة 
وعلى بن�س���ره خامته املميز. ظهور حماط 
باالألغاز وعل���ى وقع اإطالق االألعاب النارية 
و�س���خب املو�س���يقى وزجاج���ات الكح���ول 

امل�سفوحة.
-كان ما يدور يف ذهن غات�س���بي وا�س���حا، 
وينح�سر بتكليف نيك على اأمل ترتيب لقاء 
�س���ري يجمع���ه مع قريبت���ه ديزي ال�س���اكنة 
خليج"لون���غ  عل���ى  املط���ل  ق�س���ره  قبال���ة 
بتقدمي���ه  وع���د  مقاب���ل  اآيالند"اخل���الب. 
الحقًا اىل رجل االأعمال وولف�س���اي )النجم 
الهن���دي ذائع ال�س���يت اأميتاب با�سا�س���ان( 
والرتبح من���ه. وبالفعل يج���دد نيك عالقته 
بديزي وزوجها الرثي توم بوكانني )جول 

اأدغرت���ن(، اإال ان���ه يكت�س���ف عالق���ة االأخري 
العاطفية ب�سديقة العائلة مريتل وويل�سون 
)اأيال في�س���ر(. يكت�سف، اأي�سًا، تفاهة ديزي 
عند احلديث عن حياتها االأ�سرية وما تقوله 
عن طفلتها؛"اأمتنى ان تكون حمقاء....ذلك 
هو اأف�سل ما ميكن للفتاة ان تكونه يف هذا 

العامل، جميلة وحمقاء قلياًل".
-وعلى خلفية �س���ورة مزوقة لع�س���رينات 
الق���رن الفائ���ت، يبن���ي لورم���ان �س���رديته 
دقيق���ة.   144 م���دى  وعل���ى  ال�س���ينمائية 
اإذ يختل���ط ع���امل ال���رثاء واملال وال�س���لطة 
واخليان���ات  واملل���ل  والنف���اق  والك���ذب 
والتفاه���ات ومو�س���يقى اجل���از وحف���الت 
الرق����ش املاجنة ولقط���ات تاريخية قدمية 
ملونة ملدينة نيوي���ورك، ومنطقة هامتون 
حي���ث ت���دور اأح���داث الرواي���ة/ الفيلم يف 
ل�س���وراع  وخليج"اآ�سي"وم�س���اهد  اآن، 
اإفرتا�س���ية يجول فيها غات�س���بي ب�سيارته 

الريا�سية.
-م���ا �س���يده غات�س���بي م���ن عامل"خي���ايل"، 
جع���ل حيات���ه تتمرك���ز حول���ه ه���و م���ا مير 
اأمامن���ا عل���ى ال�سا�س���ة. ولك���ن التحقق من 
فكرة"احلب"اخلال���دة كان م���ا ينق�س���ه. اإذ 
جعلها حلمه وتعويذت���ه اليومية، واملعادل 
لقوان���ني الطبيع���ة واأح���كام الق���در. اأوكما 
يقول���ه ني���ك ح���ني ي�س���تعيد �س���ريط تل���ك 
االأحدث"عا����ش طوي���اًل مع حل���م وحيد. ما 
يجعله مو�س���ع اإحرتام. ويف الوقت نف�سه 
كان واهم���ًا وغري حكي���م". ورغم ان رواية 
غات�سبي ال تدور حول فكرة احلب لوحدها، 
اإال ان ف�سولها االأخرى تدور حول ممكنات 
اإطالق عنان اخليال اىل اأو�سع مدياتها. فما 
�س���يده غات�سبي من عامل"فنتازي"، هو يف 

نهاية ال�سريط مقتله بطريقة تافهة.

-ولعل مقط���ع لقاء غات�س���بي مع حمبوبته 
ديزي، يف بيت قريبها، كانت غايته �س���ماع 
جملة واحدة فقط"اأنا اأحبك"، اإال ان ديزي 
كان���ت، ه���ي االأخ���رى، �س���اهمة يف عامله���ا 
فت�س���األه"هل كل هذا من �س���نيعة خيالك"؟. 
�س���وؤال كبري موجه اىل غات�سبي، لكنه، يف 
الوق���ت ذاته، موجه لنا كم�س���اهدين ونحن 
اأبتل���ى  من"فانتازيا"م���ن  ف�س���واًل  نتاب���ع 
بحل���م الوع���ود الوردي���ة. هدوء غات�س���بي 
يدف���ع بدي���زي اىل القول"تب���دو هادئًا مثل 
�س���ور اأ�س���خا�ش االإعالنات"، لكنها تن�سى 
واقعه���ا وه���ي املتورط���ة يف �س���باك حل���م 
الرثاء والقبول ب�س���روط اللعبة اىل نهاية 

ال�سوط.
الع�س���رينات"،  -"ع�س���ر اجلاز"و"�سخب 
م�س���طلحات اأ�س���تقها فيتزجريال���د نف�س���ه، 
الكحولي���ة"،  امل�س���روبات  بي���ع  و"من���ع 
والت���ي كان معادله���ا الب�س���ري االإ�س���راف 
يف تعاطيها حد االإنهيار، وت�س���ييع فر�ش 
االإ�س���تفادة من اأداء املمثلني و�س���ط �سخب 
وبهرج���ة احلفالت هي خال�س���ات معاجلة 
لورم���ان ال�س���ينمائية لهذا العم���ل الروائي 
امله���م. بع���د مقتله على يد �س���احب ور�س���ة 
ت�س���ليح �س���يارات وحمطة برتول، وقرار 
ديزي ال�س���فر م���ع اأبنتها وزوجه���ا، وخلو 
املعتادي���ن،  زواره  م���ن  غات�س���بي  بي���ت 
ني���ك  �س���رخة  عن���د  الكام���ريا  تتوق���ف 
االأف�سل  كنت  ولكنك  فا�س���دة.  �س���لة  "اإنهم 
منهم"لتك���ون خامت���ة ال�س���ريط والرواية. 
ه���ل كان �س���احب"موالن روج"و"روميو 
عوامل  بنقل  وجولييت"و"اإ�سرتاليا"اأمينًا 
رواي���ة فيتزجريال���د، خ�سو�س���ًا النرثي���ة 
منها، اىل ال�س���ينما؟ �س���وؤال تب���دو االإجابة 

عليه بالنفي.

غاتسبي العظيم.. 
رهان االمساك بروح النص الروائي
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ترجمة/ جنم وايل

 مل يخِف �س���كوت فيتزجريالد م���ا فعله من 
اأجلها، اإذ �سيد لها �سرحًا عاليًا يف رواياته 
يف  وموديل���ه  معبودت���ه  كان���ت  جميع���ًا؛ 
�سياغة �سخ�س���ياته الن�س���ائية، ناهيك عن 
اأنها كانت ت�سمح له دائمًا باإلقاء نظرة حرة 
عل���ى ما كانت تكتب���ه يف يومياتها، والتي � 
كما ات�س���ح الحق���ًا � كان ي�س���تغلها اأدبيًا، اإذ 
كان ياأخ���ذ كل ما كانت تق���ع عليه عيناه من 
معلوم���ات، كم���ا اع���رتف يف مقابل���ة له يف 
ع���ام 1921:"ال اأخفي اأب���دًا، باأنني بالفعل 

تزوجت بطلة رواياتي".
لق���د تع���رف عليه���ا للم���رة االأوىل يف حفلة 
املعروفة"الكون���رتي"،  املحلي���ة  للرق�س���ة 
وكان حينها �سابطًا يف اجلي�ش االأمريكي، 
ينتظ���ر االأوامر بنقل���ه للجبه���ة االأوروبية 
يف احلرب �س���د هتل���ر. كانت تع���رف ذلك، 
لذلك تعم���دت التدّل���ل عليه، وترك���ه يتعلق 
بها. هكذا عا����ش االإثنان الحقًا عالقة مليئة 
بالوج���د، تعر�س���ت للم���د وللج���زر، القرب 
والبع���د، اخلطب���ة واالنف�س���ال، ولتنته���ي 

ب�سورة مفاجئة بزواج عا�سف.
االرتب���اط  ع���ن  تبح���ث  زيل���دا  كان���ت 
االأول  املق���ام  يف  اأح���ب  اأن  املطلق:"اأري���د 
واأن اأعي�ش يف املقام الثاين". لكنها اأي�س���ًا 
كان���ت تواقة للعي����ش باملطل���ق، مهما حمل 
الو�سع من تناق�ش وا�سح. وذلك ما يف�سر 
ت�س���ريحها ب���كل �س���راحة:"اأريد اأن اأكون 
دائم���ًا �س���ابة فقط وغ���ري م�س���وؤولة متامًا؛ 
اأريد اأن اأ�س���عر، باأن حيات���ي ملكي اأنا فقط 
� اأعي�ش على هواي، اأعي�ش واأكون �سعيدة؛ 

بل واأموت كما يعجبني".
بع���د ن�س���ر روايت���ه االأوىل"ه���ذا اجلان���ب 
�س���كوت  حت���ول  اجلن���ة")1920(،  م���ن 
فيتزجريالد بني ليلة و�سحاها اإىل عبقرية 
اأدبي���ة، ُيحتف���ى ب���ه على نحو مل ي�س���بق له 
مثيل، لدرجة اأنه اأُعترب كاتب جيله املطلق، 
ويف الت���وازي م���ن ذل���ك حت���ول الزوجان 
اإىل املو�س���وع املف�سل يف اأعني امل�سورين 
وال�س���حافيني. عا����ش االثن���ان يف رفاهية 
مطلقة. و�س���يتذكر �سكوت فيتزجريالد تلك 
املرحلة الحق���ًا:"ذات ظه���رية، واأنا جال�ش 
يف التاك�س���ي الذي كان ي�س���ري عرب بنايات 

عالي���ة حت���ت �س���ماء وردي���ة ملونة ب���داأت 
اأح�س���ي، ب�س���وت عال، كل م���ا اأملك، وكل 
ما كن���ت متنيت���ه، وعرفت باأنني ل���ن اأكون 
�س���عيدًا اإىل ه���ذه الدرجة م���رة اأخرى على 

االإطالق".
م���ا يق���رب الع�س���ر �س���نوات عا����ش االإثنان 
حياة بهرجة مرفهة، يتنقالن بني نيويورك 
وجن���وب فرن�س���ا، ب���ني احلف���الت وطاولة 
الكتاب���ة. لك���ن مع�س���لة االثن���ني اإنهم���ا مل 
يعرف���ا الت�س���رف بامل���ال. كانا يب���ذران كل 

تلك الرثوة الكبرية، التي ك�س���بها �س���كوت 
وروايت���ه  ق�س�س���ه  ن�س���ره  طري���ق  ع���ن 
ع���ام  وامللعون���ات"يف  الثانية"اجلمي���الت 
1922. كانا ي�س���ربان حتى الثمالة. وكانت 
هي، ل�سوء حظه، قد اأقامت عالقة عابرة مع 
رج���ل اآخر، االأمر الذي جعله يظل مري�س���ًا 
وي�سبب له العقد التي لن ي�سفى منها، مهما 
ط���ال الزم���ن )اأرن�س���ت همنغ���واي يتحدث 
عن خيبة �س���كوت فيتزجريال���د عندما كان 
يلتق���ي به يف باري����ش(. كان اإدمانه املفرط 

على الكح���ول، وغريته، وخروج���ه الدائم 
عن طوره، كل ذلك جعله ي�سجل �سابقة يف 

تاريخ االأدب.
عندما تكف زيلدا فيتزجريالد عن اأن تكون 
اجلميلة والزوجة املثالية فقط، وعندما تبداأ 
بكتابة الق�س�ش، التي ن�سرتها اأحيانًا حتت 
اإ�س���ميهما، ويف اأحيان اأخرى حتت ا�س���مه 
فقط )الأن ذلك يجلب ثروة اأكرث(، �سيحدث 
ثلم عميق وحقيقي يف امل�س���اعر، و�س���يبداأ 
كل منهما باالإبتع���اد عن االآخر: فمن ناحية 
�ستكر�ش زيلدا نف�سها للرق�ش متامًا، وكلها 
ثق���ة باأنها �س���تتحول اإىل الراق�س���ة االأوىل 
 ،"Primaballerina":زمنه���ا يف 
وال تري���د اأن تع���رف ب���اأن م���ن غ���ري املمكن 
حتقيق ذل���ك، وقد دخلت يف بداية الثالثني 
من عمرها. و�سي�س���بب لها ف�س���لها ذاك اأول 
�س���دمة له���ا، كم���ا �س���يرتك عليها اأ�س���رارًا 
كارثي���ة الحقًا. �ستق�س���ي حياته���ا بعد ذلك 
يف م�ست�س���فيات باهظة الثمن، و�ستتحول 
اإىل حق���ل جتارب الأطبائها يختربون كل ما 
يعتقد به �س���احلًا للعالج احلديث اخلا�ش 
اأم���ا  الف�سام"ال�س���يزوفرينيا".  مبر����ش 
�س���كوت فيتزجريالد فكان علي���ه اأن يعي�ش 
يف ال�س���نوات الالحقة يف هوليوود، كاتبًا 
م�س���تاأجرًا جاه���زًا يف اأي حلظ���ة للكتاب���ة 
ب�س���كل  قوت���ه  عل���ى  ويح�س���ل  بالقطع���ة، 
رئي�س���ي م���ن الكتاب���ة للمج���الت. يف تل���ك 
الرحل���ة كان �س���كوت فيتزجريال���د مدمن���ًا 
الكحول اأي�س���ًا، بعد اأن انطف���اأ جمده، ومل 

يعد اأحد ي�ساأل عن كتبه.
ولكن���ه عندم���ا مي���وت يف ع���ام 1944 عن 
عمر يناهز 44 عامًا، �س���يرتك خلفه روايته 
الكبرية"غات�س���بي العظيم"، التي �س���تعيد 
املجد له ولكن ب�س���ورة متاأخرة، باالإ�سافة 
اإىل 160 ق�سة ق�سرية؛ اأما زيلدا ف�ستظهر 
لها رواية بيوغرافية حتت عنوان:"اأهديني 
رق�س���ة فال�ش"، م���ع جمموع���ة ال باأ�ش بها 
من الق�س�ش الق�س���رية، قبل اأن متوت يف 
ع���ام 1948 حمرتق���ة يف ح���ادث وق���ع يف 

م�ست�سفى االأع�ساب.
كل ذل���ك وغريه نقراأه يف الكتاب الذي ظهر 
قب���ل ف���رتة قريبة للعل���ن، وللم���رة االأوىل، 

حمتوي���ًا على املرا�س���الت الت���ي دارت بني 
الزوجني غري العاديني الكتاب ال يوثق فقط 
حياة كاتب المع، من مرحلة �سهرته املبكرة 
وحتى فرتة ياأ�سه وموته الرتاجيدي، اإمنا 
ينتهي اأي�س���ًا وقبل كل �س���يء، م���ن كل تلك 
الكلي�س���هيات واإحل���اق االتهام���ات بالذنب 
والتخمينات، بكل تلك االأ�س���ئلة التي تدور 
حول: من امل�س���وؤول عن حتطيم االآخر؟ هل 
�سرق فيتزجريالد من زيلدا بع�ش ق�س�سه 
وروايات���ه؟ وه���ل كان���ت رغبته���ا بالعي�ش 
ب�س���كل مرف���ه ه���ي ال�س���بب ال���ذي اأدى اإىل 

حتطيمه؟
لك���ن املح�س���لة الت���ي يخ���رج منه���ا ق���ارئ 
الر�س���ائل هي احلب. اإنه ال يق���راأ اإال احلب 
ب���كل تنويعاته: من بداي���ة وجدانية مليئة 
باالأم���ل لعا�س���قني كبريي���ن حت���ى ح���دوث 
الكارث���ة املالية وال�س���حية. ولكن اأكرث من 
كل �س���يء، �سي�س���عر الق���ارئ )مثلما �س���عر 
�س���كوت فيتزجريالد ذات���ه( باملرارة، لكون 
زيلدا قد �س���اخت يف وقت مبكر ومل تنجح 
بتحقي���ق نف�س���ها ب���اأي ن���وع م���ن الفن���ون 
الت���ي جربته���ا. ورغ���م ذل���ك اأ�س���ر االثنان 
عل���ى البق���اء مع���ًا ومل تبعدهم���ا التعا�س���ة 
واملعان���اة والفاق���ة، مل يتوقفا اأبدًا عن حب 
اأحدهما االآخر. �س���حيح اإنهما مل ي�ستطيعا 
اال�ستمرار معًا، ولكنهما اأي�سًا مل ي�ستطيعا 
العي�ش منف�سلني. كانا ي�سافران مع ابنتهما 
دائمًا يف االإجازة، مينحانهما كل ما يوحي 
بحبهمه���ا املطلق له���ا. ويف كل ذلك مل يغري 
م���ن عالقتهما غ�س���به املنفل���ت، عندما يرى 
فيها فج���اأة مناف�س���ة له، الأنه���ا مثله، عملت 

على كتابة ق�ستهما امل�سرتكة.
يبق���ى اأن نقول: لي�ش من امل�س���ادفة اإذًا اأن 
ي�ست�س���هد �س���كوت فيتزجريالد يف مقدمة 
الت���ي  التالي���ة  االأوىل، باجلمل���ة  روايت���ه 
اأو�س���كار وايلد:"التجربة  ا�س���تعارها من 
الكث���ريون  مينح���ه  ال���ذي  اال�س���م  ه���ي 

الأخطائهم".

 كارولني كيلوغ 

عن �صحيفة / لو�س �أجنل�س تاميز

زيلدا و سكوت فيتزجيرالد بين عويل 
الحب واليأس

 كانا اأكثـر الأزواج اإثارة لالإنتباه يف حقبة ازدهار مو�شيقى اجلاز. زيلدا وف. �شكوت 
فتزجريالد كانا اأي�شًا اأكثـر �شخ�شيات زمنهما اأملعية. واإذا ما قا�س املرء ح�شورهما يف 
اأعمدة ال�شحــف ويف جمالت التابلويد يف تلك الفرة، ف�شيجــد اأنهما يعادلن اليوم 
يف مكانتهمــا مكانة جنــوم مو�شيقى البوب واأبطــال الريا�شة. كانــا �شابني موهوبني، 
جميلني وثريني. �شكوت فيتزجريالد الذي ترعرع و�شط عائلة بورجوازية �شغرية 
يف العام 1896، حتول يف �شنوات الع�شرين اإىل كاتب م�شهور وناجح. اأما زيلدا، زوجته، 
املنحدرة من عائلة غنية، التي كانت ت�شغره باأربع �شنوات، فقد كان جمالها منوذجًا 
جلميالت اجلنوب. بالإ�شافة اإىل ذلك فقد كانت منوذج املراأة احلديثة، التي �شبكت 

."Flapper"شورتها ع�شرينات القرن املا�شي، وكانت خال�شة ما اأطلق عليه�
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م�شطفى اللوزي 

الفيلم م�س����توحى من ق�س����ة ق�س����رية لالأديب 
�س����كوت  فران�س����ي�ش  الكب����ري  االأمريك����ي 
فيتزجريال����د حت����ت عن����وان: حال����ة بنجامني 
بوت����ون الغريب����ة. و هو عنوان الفيلم نف�س����ه 

الذي اأخرجه ديفيد فين�سر
ج�س����د دور بنجامني بوتون النجم براد بيت 
فيم����ا ج�س����دت النجم����ة كي����ت بالن�س����يت دور 
حبيبته ثم زوجته ديزي و تراجي هين�س����ون 
دور كوين����ي الت����ي تعمل قيمة دار للم�س����نني. 
تلقى الفيلم تر�س����يحات جلوائز اأو�س����كار من 
بينها جائزة اأف�سل خمرج �سينمائي و جائزة 
اأف�س����ل فيلم وجائزة اأف�س����ل ممثل لرباد بيث 
وجائ����زة اف�س����ل ممثل����ة م�س����اعدة لرتاج����ي 
هين�س����ون و ف����از بث����الث جوائ����ز او�س����كار و 
ه����ي جائزة اأف�س����ل جتمي����ل و جائزة اأف�س����ل 
تاأثريات ب�سرية و جائزة اأف�سل اإخراج فني

الفيلم يحكي ق�سة بنجامني بوتون الذي ولد 
مبظهر مولود �سغري اجل�سم"ج�سم يف حجم 
اأي مول����ود عادي"لكن على حالة رجل عجوز 
يف اخلام�س����ة والثمان����ني م����ن العم����ر فرناه، 
على طول الفيلم، ينمو ج�س����ديا بينما ي�سغر 
يف ال�س����ن. ه����ذا التط����ور هو ل����ب التعقيد اأو 
باالأح����رى التحدي الكامن يف الق�س����ة والذي 
رفعه يف �سقه االأول بنجاح املخرج املوهوب 
ديفي����د فين�س����ر اعتم����ادا عل����ى ا�س����تعمال جد 

موفق للموؤثرات اخلا�سة

ج����اءت  عم����ا  اختلف����ت  االأح����داث  جمري����ات 
علي����ه يف ن�����ش الق�س����ة. جند يف الق�س����ة اأن 
بنجام����ني بوتون ولد ر�س����يعا بلحية طويلة 
ويتح����دث كم����ا يتح����دث البالغ����ون. ول����د يف 
امل�ست�س����فى ولي�����ش يف البيت، يف ال�س����بعني 
من العمر ولي�ش اخلام�س����ة والثمانني. رعاه 
والده و �س����جعه على الذهاب اإىل اجلامعة و 
مل يتخ����َل عنه اأمام دار للم�س����نني. باالإ�س����افة 
اإىل اأن اأح����داث الق�س����ة وقع����ت يف بالتيمور 
بينم����ا مت����ت اإدارة الفيل����م يف نيواأورليان����ز. 
م����اذا اأراد املخ����رج من رفع ه����ذا التحدي؟ اإن 
ر�س����م امل�س����ار العادي للحياة باملعكو�ش جعل 
منه����ا عبارة فنية راقي����ة و موؤثرة. هذه حياة 
ت�س����ري باملقل����وب، تب����داأ حيث تنته����ي احلياة 
وتعط����ي  تفا�س����يلها  اإىل  ت�س����دنا  العادي����ة، 
ل����كل حي����اة ت�س����ادفها، يف حلظة امل�س����ادفة، 
معن����ى و دورا قوي����ا: فهاه����ي كويني ترحب 
ببنجام����ني بوتون، قائلة باإمي����ان اإنه هبة لها 
من ال�س����ماء، عندما وجدته متخلى عنه ملقى 
ب����ه عل����ى قارعة الطري����ق اأمام دار للم�س����نني. 
وهاه����ي كي����ت بالن�سيت"ديزي"ت�س����طع يف 
�س����ماء الفيلم جم�س����دة ثالث مراحل اأ�سا�سية 
من حياة بنجامني بوتون: مرحلة العجوز/

الطفل وفيها اإجنذبت اإليه وهي دون ال�س����نة 
اخلام�س����ة من عمرها كمن مل�����ش اأن وراء هذا 
العج����وز الق�س����ري القام����ة طفل يح����ب اللعب 

و �س����ماع الق�س�����ش قب����ل الن����وم. ث����م مرحلة 
ال�ساب/ال�ساب التي تبادلت فيها ديزي احلب 
مع بنجام����ني بوتون و فيه����ا تزوجا واأجنبا 
طفلة، واأخريا مرحلة الطفل/الطفل"املرحلة 
االأك����رث غمو�س����ا"و فيها ا�س����طر االثنان اإىل 
الفراق، يقول بنجامني لديزي: �ساأختفي من 
حيات����ك، لن ت�س����تطيعي اأن تتكلف����ي بنا نحن 
االثنني، اعتني بالطفلة فح�س����ب. ت�سر ديزي 

على اأن يبقى، لكنه رحل.
مل يك����ن يف م�س����تطاع �سخ�س����يات الفيل����م اأن 
بنجام����ني  الأح����وال  الغري����ب  التط����ور  تع����ي 
بوت����ون �س����وى كوين����ي بف�س����ل االإمي����ان و 
ديزي بف�س����ل احلب، اأما ما عداهما فقد تفهم 

با�س����تغراب ه����ذا التطور. م����وؤدى ذلك هو اأن 
الفيل����م تط����رق اإىل اإ�س����كالية عوي�س����ة وه����ي 
النظ����ر يف فك����رة امل����وت عرب عالق����ة احلب و 
االإمي����ان. اإن حالة بنجام����ني ال ميكن اإدراكها 
اإال م����ن خالل دي����زي حبيبت����ه و كويني التي 
اآمنت اأن����ه هبة من ال�س����ماء. حقيقة بنجامني 
ال يعلمه����ا اإال هاتان ال�سخ�س����يتان اللتان هما 
البوابة الوحيدة بالن�س����بة اإىل املتلقي ليعلم 
بدوره هذه احلقيقة. وهما البوابة الوحيدة 
اأي�س����ا لطرح �س����وؤال موت بنجامني و النظر 
يف هذا املوت. هذا هو ال�سق الثاين للتحدي 
الذي قام به املخرج ديفيد فين�س����ر يف املرحلة 

الثالثة و االأخرية من الفيلم
عندما نكت�سف اإجتاه حياة بنجامني املنطلقة 
م����ن الكرب نحو ال�س����غر، �سن�س����طر طبعا اإىل 
ط����رح ال�س����وؤال الت����ايل: كيف �س����تكون نهاية 
هذا االإن�س����ان؟ لو مات يف حلظة والدته لقلنا 
اإن نهايت����ه كانت مكتوب����ة يف والدته. لو ترك 
ليلق����ى م�س����ريه ككائن غري مرغ����وب فيه كما 
عرب عن ذلك اأحدهم قائ����ال لكويني:"البع�ش 
مل يخل����ق ليبقى عل����ى قيد احلياة"الأ�س����بحنا 
ب�س����دد اإ�سكالية اأ�سحاب الت�سوهات اخللقية 
و م����ا العم����ل من اجله����م؟. بل لو حتق����ق اأحد 
االحتمالني اأو هما معا النتفى ال�سوؤال وتعذر 

ت�سور الق�سة و ال�سيناريو من االأ�سا�ش
ثم ماذا كان الغر�����ش من قلب منحى احلياة؟ 
ه����و فت����ح املج����ال للمتلق����ي ليتكه����ن، ليتمثل 
بنجام����ني  م����وت  نهاي����ة،  اأ�س����كال  خمتل����ف 
بوت����ون. وم����ن تع����دد اأ�س����باب امل����وت، وهو 
�س����يء مع����روف، نطرق ب����اب اأ�س����كال املوت. 
ه����ل ميك����ن اأن نتخيل اأو اأن حت�س����ل اأ�س����كال 
اأو  االإن�س����ان  يتبخ����ر  كاأن  للم����وت  خمتلف����ة 
ي����ذوب اأو ي�س����محل اإىل اأن يختف����ي اإل����خ... 
مل ي�س����عف اخلي����ال كات����ب ال�س����يناريو اإريك 
روث ومل ت�س����عف املوؤثرات اخلا�سة املخرج 
ديفيد فين�سر يف هذه النقطة بالذات بيد اأنها 
كان����ت، يف العمق، هي هاج�����ش الفيلم. كيف 
مت الت�س����دي لهذا االأم����ر الواقع؟ بالت�س����عيد 
امليلودرام����ي. مات بنجامني بوت����ون بعد اأن 
ن�س����ي كيف مي�س����ي على قدميه وكيف يتكلم. 
م����ات عندم����ا امنح����ى كل �س����يء م����ن ذاكرت����ه 
�س����وى من �س����يء واحد هو اأن����ه كان يعلم يف 
حلظة وفاته اأن التي مات يف ح�سنها ر�سيعا 
يف الثمانني �س����نة ح�س����ب عمره املوافق الأقل 
من �س����نة ح�س����ب مظه����ره مل تكن اأم����ه اأو اأي 

اإمراأة بل كانت زوجته ديزي.

عن �صحيفة �لريا�س �ل�صعودية

قراءة لفيلم حالة بنجامين بوتون الغريبة
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اإ�شكندر حب�س

رمب���ا ه���و اكت�س���اف اأدب���ي، مبعن���ى اإثارت���ه للكث���ري من 
التعليق���ات، وبخا�س���ة اأنه يتعلق بذاك���رة العامل االأدبية، 
وبواح���د م���ن اأ�س���هر كّت���اب ع�س���ره واأكربه���م: �س���كوت 
ال���ذي نقلت���ه �س���حيفة"لوفيغارو  فيتزجريال���د. اخل���رب 
فيتزجريال���د  �س���كوت  الفرن�سية"بعنوان"�س���يجارة 
االأخ���رية"، اإن دّل على �س���يء، فعل���ى اأن التاريخ االأدبي، 
ل���كّل بلد، ال بّد من اأن يك�س���ف بعد عن اأ�س���رار ما، خبيئة، 
وباكت�س���افها، ال ب���ّد اأي�س���ا م���ن اأن نعيد ق���راءة حقبة ما، 
�س���من �س���ياقها التاريخي واالجتماعي لرنى ما �س���تمثله 

الحقا، على �سوء هذا االكت�ساف اجلديد.  
يفي���د اخل���رب ب���اأن جملة"النيويوركر"االأدبي���ة – )وهي 
اأ�سهر جملة اأدبية اأمريكية، منذ عقود كبرية( – ن�سرت يف 
عددها االأخري ق�س���ة ق�سرية لفيتزجريالد بعنوان"�سكرا 
عل���ى ال�س���علة")اأو الولعة، وف���ق التعبري العام���ي(، بعد 
�س���تني �س���نة م���ن اإر�س���ال الكات���ب الق�س���ة اإليه���ا. ويف 
التفا�س���يل اأن املجلة رف�ست عام 1936 ن�سر هذه الق�سة 
الت���ي تق���ع يف اأربع �س���فحات، وه���ي �س���فحات"واقعية 

وفانتازية يف الوقت عينه". 

ع���ن ه���ذا الرف����ش، كت���ب يومه���ا رئي����ش حتري���ر املجلة 
الق�س���ة  ه���ذه  قب���ول  ا�س���تطاعتنا  لع���دم  قائال:"ناأ�س���ف 
لفيتزجرال���د. اإذ تب���دو لن���ا اأنه���ا غريب���ة وخمتلف���ة ع���ن 
االأ�س���ياء التي نر�سى بها". هل كالم ال�سحايف االأمريكي 
يخربن���ا ع���ن �س���دمة ما ب�س���بب ه���ذا اجلان���ب املبهم يف 
الق�س���ة، كم���ا تقول"لوفيغ���ارو"، والتي تنته���ي اأحداثها 
عل���ى   )Light( العن���وان  يلع���ب  حي���ث  كني�س���ة،  يف 
معنيني"ال�س���علة")التي ن�سعل بها �س���يجارة( و"النور". 
ومب���ا اأن رئي����ش حترير"النيويوركر"يومه���ا مل يرغ���ب 
يف قط���ع العالق���ات م���ع الكات���ب، )اإذ كان يف قم���ة جمده 
و�س���هرته( فقد اأ�س���اف قائ���ال يف مالحظته:"�س���نفعل ما 
بو�س���عنا، بالطبع، لكي نن�سر ق�س���ة ل�سكوت فيتزجريالد 

واأمتنى اأن تر�سل لنا �سيئا منا�سبا اأكرث".
مّت اكت�س���اف الق�س���ة يف حزيران املا�س���ي، فق���د وجدتها 
حفي���دة الكات���ب وه���ي تف���رز اأر�س���يف جده���ا م���ن اأج���ل 
عملي���ة عر����ش بامل���زاد العلن���ي. وم���ا كان عليه���ا اإال اأن 
ات�س���لت باملجل���ة التي عادت واأو�س���عت له���ا مكانة"الئقة 
وحمرتمة"لتن�س���رها. وما اإن �س���در حتى اأث���ارت الكثري 

)يف  املتح���دة  الوالي���ات  يف  والتعليق���ات  النقا����ش  م���ن 
انتظار اأن يرتجم اإىل لغات اأخرى(، وتروي عن"ال�سيدة 
هان�س���ون"التي تعمل كبائعة متجولة لالألب�س���ة الداخلية 
الن�س���ائية. اأرمل���ة و"ام���راأة جميل���ة ذابل���ة قليال ب�س���بب 
�س���نواتها االأربعني"، تدخ���ن كثريا، فال�س���يجارة متعتها 
الن���ادرة اإن مل تك���ن الوحي���دة. اإال اأنها اكت�س���فت، اأنه يف 
التدخ���ني  اأن  اإليه���ا،  انتقل���ت  منطقة"امليدو�س���ت"التي 
م�س���ني.. ومب���ا اأنه���ا مل تك���ن ترغ���ب يف خ���رق القواع���د 
االجتماعي���ة، حاولت ع���دم الظهور مبنظ���ر املدخن. لكن 
بعد يوم م�س���ٍن من العمل، عّن عل���ى بالها التدخني، ومبا 
اأنه من امل�ستحيل اإ�سعال �سيجارة يف ال�سارع اأو يف مكان 
عام، تلتجئ اإىل كني�سة.. وتنتهي الق�سة بتدخل العذراء 

مري بطريقة جميلة )الكالم لل�سحيفة الفرن�سية(. 
عالقة"النيويوركر"بالكات���ب كان���ت جيدة، اإذ ن�س���رت له 
اأقا�سي�ش وق�سائد، من هنا رمبا جاء هذا الرف�ش ب�سبب 
ال�سمة"غري الطبيعية للن�ش": اإذ اأن ال�سيدة العذراء هي 
من ي�س���عل ال�سيجارة لهذه ال�س���يدة حني تعطيها قداحة. 
وعلين���ا اأن ال نن�س���ى املجتمع االأمريك���ي يف تلك احلقبة، 

حيث كان ممنوعًا"املزاح يف الق�سايا الدينية".
يف اأّي ح���ال، ن�س���رت الق�س���ة الي���وم، وتعّل���ق ديب���ورا 
تراي�سمن، رئي�س���ة التحرير احلالية للمجلة بالقول:"من 
املحتم���ل اأن���ه مّت اعتبار خامتة الق�س���ة الت���ي تعتمد على 
تدخ���ل الع���ذراء اأم���را فانتازي���ا، لك���ن التجدي���ف هن���ا ال 
ي�س���دمني. اإذ اأعتقد اأنه اأُ�سيء للقدي�سة مري ب�سكل اأكرب 

منذ تلك الفرتة".
عل���ى الرغ���م من اأن جميع من حتدث عن الق�س���ة اعتربوا 
اأنه���ا ال متث���ل حقيق���ة اأدب فيتزجريالد، اإال اأن تراي�س���من 
اعتربتها ذات �سفات اأدبية حقيقية، الأنها ت�سكل"بورتريه 
لتل���ك الف���رتة". فقد وجد في���ه كثريون اأنها ا�س���تعارة عن 
اإدمان الكاتب على الكحول وعلى االنهيار النف�س���ي الذي 
اأ�س���ابه يف تلك الفرتة، وهو بعد يف االأربعني من العمر، 
اإذ �س���كل ع���ام 1936 مرحلة من اأ�س���عب املراحل التي مّر 
بها، حيث اأقام يف امل�س���ح لفرتات متالحقة، ولكي يرحل 

بعد تلك الفرتة باأربع �سنوات.

عن �صحيفة �ل�صفري �للبنانية

ســيجارة ســكوت فيتزجيرالــد األخيــرة
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ترجمة - اأحمد فا�شل

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

   اإن���ه اأح���د اأعظ���م الكتاب االأم���ريكان يف القرن الع�س���رين حيث �س���هدت على ذلك 
روايات���ه التي الت���زال تتجدد طبعاتها حت���ى االآن، �س���كوت فيتزجريالد وهو مير 
يف ف���رتة نقاهته يف فندق نورث كارولينا عام  1936 اأملى على ممر�س���ته قائمة 
تتاألف من 22 كتابا من التي كان يف�س���لها بعد طلبها قراءتها، املمر�سة كانت تعلم 
اأن موؤلف"غات�س���بي العظيم"حينما �س���يختار لها هذه الكتب فاإن تاأثريها �سيكون 
قويا عليها بعد اأن تاأثر بها منذ �سروعه القراءة بح�سب ما اأخربها به وهو يدخل 
ف���رتة نقاهته على خلفية اإ�س���ابته باالإدمان عل���ى الكحول واالأزم���ات املالية التي 
الحقت���ه بع���د احلي���اة الباذخة التي عا�س���ها وزوجته زيل���دا التي اأوح���ت له كتابة 

العديد من رواياته كان من بينها"هذا اجلانب من اجلنة".
 زيل���دا بع���د وف���اة فيتزجريال���د تده���ورت حالته���ا ال�س���حية حت���ى اأدخل���ت اأحد 

م�ست�سفيات االأمرا�ش النف�سية وتوفيت بعده بثمان �سنوات عا�ستها باأمل.
يف تلك ال�س���نة التي �سهدت اإقامته يف ذلك الفندق مل يلتزم فيتزجريالد بتعليمات 
ممر�سته حيث كتب يقول يف مقال له مت ن�سره موؤخرا بعد اأربعني عاما من وفاته 
���دم فيه قراوؤه وحمب���وه، حيث تكلم باإ�س���هاب عن حياته، ق�س�س���ه ورواياته،  �سُ

بذخه  وزواجه من زيلدا قال يف جانب منه:
-  يف �سيف ذلك العام )يق�سد به نقاهته يف عام1936(، كنت قد اأ�سبت بك�سر يف 

الكتف اأثناء الغو�ش يف بركة �سباحة الفندق.
اأ�س���اف مايكل كودي االأ�س���تاذ يف جامعة والية كارولينا اجلنوبية والباحث يف 

حياة واأعمال فيتزجريالد يقول:
- اأن���ه كان ق���د اأطلق النار من م�سد�س���ه يف حماول���ة لالنتحار، بعد ه���ذه احلادثة 
الفا�س���لة رف�س���ت اإدارة الفندق الذي يقيم فيه ال�س���ماح له باال�ستمرار يف العي�ش 

فيه اإال اإذا كانت لديه ممر�سة للعناية به.
حاول بعد ذلك العديد من اأ�س���دقائه ثنيه عن اإثارة امل�س���اكل خا�سة انه مير بحالة 
نف�س���ية �س���يئة ما ا�ستدعى عودة ممر�س���ته االآن�س���ة دوروثي ريت�سارد�سون التي 
رافقت���ه يف مراحل مر�س���ه االأوىل لتقوم على عالجه مرة اأخرى، ريت�سارد�س���ون 
اإرتبطت معه ب�س���داقة عميقة بعد ذلك، فحاولت اأن يكون لها ن�س���يب من الثقافة، 
ال�سيما اأنها جتال�ش واحدا من رموزها فطلبت منه تزويدها بقائمة كتب من التي 
تاأثر بها خالل مراحل قراءته االأوىل للكتب،  فكانت هذه القائمة التي تن�سر الأول 

مرة:
رينان،"بي���ت  ي�سوع"اإرن�س���ت  درايزر،"حي���اة  كاري"تي���ودور  رواية"االأخ���ت 
الزوج���ات  اأندر�س���ون،"حكاية  اإب�سن،"اأوهايو"�س���ريوود  الدمية"هرني���ك 
القدمية"اأرنولد بينيت، ال�س���قر املالطي"دا�س���يل هاميت، ق�س�ش ق�سرية من غي 
دي موبا�س���ان، "اخلطوط العري�س���ة لعل���م النف�ش غري الطيبعي"ح���رره غاردنر 
موريف، ق�س�ش اأنطون ت�سيخوف، اأف�سل الق�س�ش الق�سرية االأمريكية ال�ساحكة، 
رواية"الن�سر"جوزيف كونراد،"ثورة املالئكة"اأناتول فران�ش، رواية"مالذ"وليم 
رواية"الطريق"مار�س���يل  برو�س���ت،  ب�ستان"مار�س���يل  رواية"داخ���ل  فولك���رن، 
برو�س���ت، رواية"ريح اجلنوب"نورمان دوغال�ش، ق�س���ة"حزب حديقة"كاثرين 
مان�س���فيلد، رواية"احل���رب وال�س���الم"ليو تول�س���توي، ج���ون كيت����ش وبري�س���ي 
�س���يلي اأعمالهما ال�سعرية الكاملة، رواية"غات�س���بي العظيم"�سكوت فيتزجريالد، 

رواية"هذا اجلانب من اجلنة"�سكوت فيتزجريالد.

عن / �صحيفة �لديلي ميل �للندنية

سكوت فيتزجيـرالـــد يملي علـــــى ممرضته 
أشهر الكتب التي يفضلها




