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أمير طاهري

يصفه معجبوه بأنه من أبرع المناظرين المعاصرين 
في أميركا، بينما يراه معارضوه شخصا ال ينتمي إلى 
طائفة المشاهير، أما هو فقد وصف نفسه ذات مرة 

بأنه »جنتلمان داعر«.
وربما كان غور فيدال، الذي توفي األسبوع الماضي 

في كاليفورنيا عن عمر يناهز 86 عاما، كل هذه 
األشياء مجتمعة، لكنه كان أيضا ما هو أكثر، فقد 
كان كاتبا كبيرا وروائيا بارعا استطاع أن يجمع بين 

إمتاع وتثقيف القارئ.

ومعظ���م النا�س يعرف���ون فيدال بف�ض���ل كتابات���ه الناقدة، 
الت���ي تت�ضم���ن بع����س االنتق���ادات اجلارح���ة لزمالئه من 
الكت���اب اأمث���ال نورم���ان ميل���ر وويلي���ام باكل���ي، وكذل���ك 
حماوالت���ه الرومان�ضية احلاملة الإيج���اد مكان لنف�ضه داخل 
االآل���ة ال�ضيا�ضية االأمريكي���ة. ويف ع�ضر يتمي���ز بالتهذيب 
امل�ضطن���ع، اأ�ض���ر في���دال عل���ى التعب���ري ع���ن اآرائ���ه باأكرث 
الطرق مبا�ض���رة، وال اأقول ق�ض���وة، حيث و�ض���ف اإرن�ضت 
همنغ���واي باأنه لي����س اأكرث من اأ�ض���حوكة، وانتقد الكاتبة 
جوي�س كارول اأوت�س قائال اإن ا�ض���مها يتكون من »اأ�ضواأ 3 
كلم���ات يف اللغة االإجنليزية«، كم���ا كان يرى اأن كاتبا اآخر 
من الكتاب املعا�ضرين له، وهو ترومان كابوتي، ما هو اإال 

»عجوز حيزبون من االإقليم االأو�ضط ال�ضمايل ال�ضرقي«.
وقد بنى فيدال �ضخ�ضيته اجلماهريية على ثالثة حماور، 
اأولها خلفيته اخليالية يف معظمها كاأر�ضتقراطي اأمريكي، 
وقد ا�ض���تند يف ه���ذا االدع���اء اإىل اأن جدت���ه لوالدته كانت 
ع�ضوا يف جمل�س ال�ضيوخ، واأن والده عمل لفرتة ق�ضرية 
ع�ض���وا يف اإدارة الرئي����س فرانكلني روزفل���ت. ومل يرتك 
في���دال اأي فر�ض���ة �ض���انحة اإال وذك���ر النا�س باأن ل���ه قرابة 
ب�ضكل ما مع جاكلني كيندي، زوجة الرئي�س جون كيندي، 

وابنة عم من بعيد الآل غور نائب الرئي�س بيل كلينتون.
املحور الثاين هو �ضورته كثائر و�ضاحب فكر حر م�ضتعد 
دوما لهجاء اأ�ض���حاب ال�ضلطة وا�ضتفزازهم، فنظرا لكونه 
مراقب���ا دقيق���ا للنزع���ات الفكري���ة، كان في���دال م���ن اأوائل 
املفكري���ن الغربي���ني الذي���ن اأدرك���وا اأن احلرك���ة املعادي���ة 
لالأمريكيني �ضارت اآيديولوجية �ض���ائعة للغاية، وبالتايل 
ف���اإن لوم الوالي���ات املتحدة على كل ال�ض���رور التي ترتكب 
يف العامل، ونعت امل�ض���وؤولني ال�ضيا�ض���يني االأمريكيني اإما 
باالأغبياء اأو بالفا�ض���دين، كثريا ما يجني ل�ضاحبه التهليل 
والت�ض���فيق ب�ض���هولة، خ�ضو�ض���ا حينما يكون ال�ض���خ�س 

الذي ميار�س هذا الفن هو نف�ضه اأمريكيا.
واأخريا، فقد اأتعب فيدال نف�ضه يف الرتويج لفكرة اأنه �ضاذ 
جن�ضيا، رغم اأن املقربني من حياته اخلا�ضة ي�ضرون على 
اأن هذه النقطة بال���ذات كانت كالما اأكرث منها اأفعاال. ومن 
دون حت���ى اأن يعرتف بهذا، كان فيدال يتخذ من اأو�ض���كار 
وايل���د ق���دوة له، حيث ح���ذا حذوه يف اال�ض���تغال بالكتابة 

امل�ض���رحية، فاألف اأعماال عادية مثل »اأف�ض���ل الرجال«، كما 
قل���ده يف البحث عن الف�ض���يحة والقيل والق���ال، اإال اأنه مل 
يتمك���ن اأبدا، بحكم اختالف الع�ض���ر، من اإثارة العا�ض���فة 
التي متك���ن موؤلف رواية »دوريان غ���راي« من اإثارتها يف 

القرن التا�ضع ع�ضر.
وكم كان �ضي�ضبح من املوؤ�ضف لو اأن �ضخ�ضية فيدال، التي 
يكرهه���ا البع�س، اأدت اإىل �ض���رف االنتباه ع���ن اإجنازاته 
االأدبية، فقد كان فيدال �ضيناري�ض���ت موهوبا، كما تبني من 
اأف���الم مثل »كاليغوال« و»فجاأة يف ال�ض���يف املا�ض���ي«، كما 
كان كاتب مق���االت غزير االإنتاج مبقايي����س االأدب الغربي 
يف القرنني الثامن ع�ض���ر والتا�ض���ع ع�ضر، حيث تطرق اإىل 
كل م���ا يخطر على الذه���ن من مو�ض���وعات. وحتى عندما 
ي�ض���عر امل���رء باالنزعاج م���ن مبالغات���ه وتالعب���ه باالألفاظ 
وتكتيكات���ه بالغة املكر، فاإن في���دال ككاتب مقاالت كان يف 

معظم االأحيان مثريا لالهتمام.
وم���ع ذل���ك، اإن كان هن���اك يف اأعم���ال في���دال م���ا ي�ض���تحق 
البقاء فهو رواياته، واأ�ض���هر روايات���ه واأكرثها مبيعا هي 
رواي���ة »لينكول���ن«، الت���ي ا�ض���توحاها من حي���اة الرئي�س 
الذي قاد الواليات املتحدة يف حرب االنف�ض���ال. وقد يرى 
الق���راء غري االأمريكي���ني اأن هذه الرواي���ة، التي تعد جزءا 
من �ضل�ض���لة تتحدث ع���ن تاريخ الواليات املتحدة، �ض���يقة 
بع�س ال�ض���يء، خ�ضو�ضا مع حماولة فيدال اأن يدخل فيها 
عنا�ضر املناظرات ال�ضيا�ضية يف اخلم�ضينات وال�ضتينات 

من القرن الع�ضرين.
وتعد رواية فيدال االأخرى »بري« جزءا من �ضل�ض���لته التي 
كتبها عن التاريخ االأمريكي، وهي ت�ضرد ق�ضة حياة اآرون 
بري، الذي عمل نائبا للرئي�س يف عهد توما�س جيفر�ضون. 
وق���د كان ب���ري مغام���را فعل كل �ض���يء، مبا يف ذل���ك القيام 

مبهمة جا�ضو�ض���ية ل�ض���الح اإ�ض���بانيا، وحجز لنف�ضه مكانا 
يف �ض���جالت التاريخ ال�ض���وداء بقتله األك�ض���ندر هاملتون، 
الذي كان وزير اخلزانة ومر�ض���د االحتاديني يف الواليات 
املتح���دة. ويف روايت���ه، يرف����س في���دال نظ���رة االأبي����س 
واالأ�ض���ود اإىل �ضخ�ض���ية بري املعقدة، كي يكت�ض���ف ويربز 

اجلوانب الرمادية يف حياة �ضاخبة مليئة بالتقلبات.
وقد حالت �ضل�ض���لة الروايات التي األفها فيدال عن التاريخ 
االأمريكي، ومن بينه���ا روايتا »االإمرباطورية« و»1876«، 
دون اأن يقدر الكثري من القراء املحتملني قيمة بقية اأعماله، 
حيث ذهبت رواياته املبكرة كلها يف طي الن�ض���يان تقريبا، 
خ�ضو�ض���ا رواية »حكم باري����س«، اإال اأن هذه الرواية هي 
عبارة عن ق�ض���ة ن�ض���اأة كامل���ة تروى ب�ض���وت يتمتع بثقة 

تعادل ثقة �ضومر�ضت موم يف اأف�ضل اأعماله.
وق���د وقع���ت رواي���ة في���دال االأك���رث اإث���ارة للج���دل »م���ريا 
بركرني���دج« �ض���حية لتعط�ض���ه ال�ض���ديد اإىل اال�ض���تفزاز، 
فالرواي���ة تعالج مو�ض���وعا جادا، وهو رغبة االإن�ض���ان يف 
اأن يعي����س خياالته واأوهامه، اإال اأنه���ا اأخفقت يف نقل هذا 
امل�ض���مون الأنه���ا تتاأرجح ما ب���ني التناول النف�ض���ي اجلاد 
للمو�ض���وع ومعاجلته���ا عل���ى طريق���ة الق�ض���ة الق�ض���رية 

»احلياة ال�ضرية لوالرت ميتي«.
هم���ا  في���دال  رواي���ات  م���ن  يل  املف�ض���لتان  والروايت���ان 
م���ن  ماأخ���وذة  االأوىل  الرواي���ة  و»اخلل���ق«.  »جولي���ان« 
حي���اة االإمرباطور الروم���اين »املرتد« الذي ح���اول اإحياء 
امليرثانية، وهي الديانة ال�ضائدة يف روما قبل امل�ضيحية. 
وتط���رح رواي���ة »جولي���ان«، التي تت�ض���من عدة اأ�ض���وات 
ت���روي االأحداث م���ن وجهات نظ���ر خمتلف���ة، مناظرة بني 
الفل�ض���فة الهندي���ة االأوروبي���ة واملعتقدات ال�ض���امية التي 
يرم���ز لها هن���ا بامل�ض���يحية. ويف الوق���ت ذاته، ي�ض���تجمع 

فيدال كل مواهبه ك�ضيناري�ض���ت يعمل يف اأفالم هوليوود 
لتق���دمي 3 �ضخ�ض���يات ذات اأبعاد خمتلفة يف م�ض���اهد حية 
ومث���رية: فجوليان �ض���اب مري�س طرده عم���ه االإمرباطور 
كون�ض���تانتني اإىل اأثينا، ثم يجد الفتى، الذي كان ياأمل يف 
اأن ي�ض���بح فيل�ضوفا، نف�ضه قد �ض���ار اإمرباطورا فجاأة بعد 
مقت���ل جميع الذكور االآخرين من اأفراد عائلته يف �ضل�ض���لة 
من موؤامرات البالط، واأ�ض���بح يرى نف�ض���ه اإ�ض���كندر اآخر 
اختارت���ه »االآلهة« لتحرير روما من »ديان���ة اليهود« وغزو 

العامل.
اأم���ا رواي���ة في���دال الب���ارزة االأخ���رى »اخللق« فه���ي اأكرث 
طموحا بكثري، حيث تقوم على االأ�ضطورة التي تقول باأن 
النبي الفار�ضي زورو�ضرت والفيل�ضوف االإغريقي �ضقراط 
واحلكيم ال�ضيني كونفو�ضيو�س كانوا متعا�ضرين واأنهم 
اأثروا، ب�ض���كل اأو باآخر، يف بع�ض���هم بع�ض���ا. وكان الوهم 
ال���ذي وقع فيه فيدال ه���و اأن القرن اخلام����س قبل امليالد، 
ال���ذي يفرت����س اأن يك���ون »العظم���اء« الثالث���ة قد عا�ض���وا 
وعملوا فيه، كان هو الع�ض���ر الذهبي للمذهب االإن�ض���اين. 
ولك���ن كما يف رواية »جوليان«، فمن االأف�ض���ل اأن يتجاهل 
امل���رء حم���اوالت فيدال لفل�ض���فة االأم���ور، وهو م���ا مل يكن 
موفق���ا في���ه، واأن ي�ض���تمتع مبوهبت���ه كراو ممت���از، حيث 
يخلق من داخل عامل االأ�ض���اطري �ضخ�ضيات حية وحقيقية 

يف حلظات دراماتيكية م�ضوقة.
وكث���ريا ما كان فيدال يقول اإن حل���م حياته هو اأن ينتخب 
لع�ض���وية الكونغر����س اأو جمل�س ال�ض���يوخ، ونحن كقراء 
حمظوظ���ون الأن���ه مل يبل���غ حلمه، حت���ى يتمكن م���ن اإنتاج 
الروايات العديدة التي �ض���نقراأها ونعيد قراءتها ل�ضنوات 

كثرية قادمة.
عن �سحيفة ال�سرق االو�سط

غور فيدال.. شخصية موزعة
أتعبت نفسها واآلخرين
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قراءة: سماح عادل

رواي����ة )املدينة والعامود( للكات����ب االأمريكي "غور فيدال" 
ن�ض����رت يف 1948، وكان����ت م����ن اأوىل الرواي����ات االأمريكية 
التي تتناول ظاهرة املثلية اجلن�ضية، واأول رواية اأمريكية 
تن�ض����ر بع����د انتهاء احل����رب العاملية الثانية، متي����زت بجراأة 
�ض����ديدة الأنها ر�ض����دت عامل املثليني جن�ض����يا من الذكور يف 

نيويورك يف اأواخر الثالثينات وملدة �ضبع �ضنوات.

الشخصيات..
جيم ويالرد: �ض����اب يف ال�ضابعة ع�ضر من عمره، يخجل من 
الفتي����ات ويجد نف�ض����ه منجذبا اإىل �ض����ديق له يف املدر�ض����ة 
الثانوي����ة، ال يفهم �ض����ر ذل����ك االجنذاب ويظ����ل ينكره طوال 
الرواي����ة راف�ض����ا اأن يكون �ض����اذا على حد و�ض����ف الرواية، 
لكن����ه رغم ذلك يعي اأنه يحب �ض����ديقه هذا، ثم يهجر الوالية 
التي يعي�����س فيها الأجل االلتحاق به لكن����ه ال يجده وتاأخذه 
احلي����اة يف هوليود ونيوي����ورك ويتط����وع يف اجلي�س يف 
احلرب العاملية الثانية، وطوال �ض����نوات عدة، يظل يتخبط 

يف عالقات ج�ضدية غري مر�ضية بالن�ضبة له.
بوب فورد: �ض����ديق "جيم" يف املدر�ض����ة الثانوية يتجاوب 
مع����ه يف اإح����دى الليايل ويح����دث بينهما لق����اء حميما، يظل 
يعي�����س عل����ى ذك����راه "جيم" �ض����نوات طويل����ة، لكن"بوب" 
يغ����ادر الوالي����ة ب�ض����بب كراهيت����ه لوال����ده القا�ض����ي ويعمل 
بحارا، ويرتقى يف االأ�ض����طول البح����ري االأمريكي وهو يف 
�ض����ن �ض����غرية، ويتزوج من فت����اة كان يحبها اأيام الدرا�ض����ة 
الثانوية، ويفاجئ بعد �ض����نوات عندم����ا يتقرب اإليه "جيم" 

ويعامله بعنف.
كولن����ز: بحار يف اإحدى ال�ض����فن، عمل مع����ه "جيم" يف اأول 
اأعماله يف البحر وكان يعلمه اأ�ض����ياء كثرية، وهو بحار فظ 
حاول اأن يعرفه على الفتيات لكن "جيم" ف�ضل يف عمل لقاء 
حميم مع فتاة ومل ي�ضارح "كولنز" ابدا مبيوله اجلن�ضية.

رونال����د �ض����و: ممثل اأمريك����ي �ض����هري يعم����ل يف هوليوود، 
ويخف����ي ميول����ه اجلن�ض����ية اإال للمقربني منه، خوف����ا من اأن 
ي�ض����دم جمهوره، و�ض����يكون اأول مثلي يع����رف "جيم" على 
ه����ذا الع����امل حي����ث يجتم����ع يف منزل����ه جمموعة كب����رية من 
املثليني، �ض����يقنع "جيم" بالعي�س مع����ه والدخول يف عالقة 
ع�ضق و�ضيقبل "جيم" دون اأن يعرف �ضببا لذلك، و�ضيعرف 
من خالله اأن ن�ضبة املثليني كثرية حتى اأن "�ضو" �ضيقول له 
اأن معظم ممثلي هوليود من املثليني لكن "جيم" �ض����يهجره 

�ضريعا.
بول �ض����وليفان: كات����ب، يكتب روايات ال تلق����ى قبول النقاد 
وال تلقى رواجا �ض����عبيا، لكنه يعرف اأنه موهوب واأن حظه 
بائ�����س، تزوج من اإحدى الفتيات لكنه مل ي�ض����تطع االقرتاب 
منها ج�ض����ديا مما اأف�ض����ل زواج����ه، ينتمي اإىل الي�ض����ار وهو 
يح����ب اأن يكون معذبا وكئيبا، �ض����يعجب به "جيم" ويهجر 
"�ضو" الأجله ويعي�س معه فرتة من الزمن، لكن "�ضوليفان" 
�ض����يعرفه عل����ى �ض����يدة ويرتك����ه يتق����رب منها رغب����ة منه يف 
تعذيب نف�ضه، يعمل "�ضوليفان" مرا�ضال للحرب يف احلرب 

العاملية الثانية.
اميلي����ا: زوجة "�ض����وليفان"، يحوله����ا الزواج الفا�ض����ل اإىل 
امراأة خ�ض����نة، وتقرتب اأك����رث من قناعاتها الي�ض����ارية رغبة 
منها يف قيادة جمموعة من الرجال، تعمل مرا�ض����لة للحرب 

يف احلرب العاملية الثانية.
ماري����ا فريل����ني: �ض����ديقة ل"�ض����وليفان"، حت����ب االرتب����اط 
بالرج����ال غ����ري العادي����ني وثنائ����ي اجلن�س على ح����د تعبري 
الرواية، �ض����تتقرب من "جيم" وهو �ضي�ضعر نحوها بعاطفة 
ما لكنه لن ي�ضتطيع االقرتاب منها ج�ضديا، و�ضيحزنها ذلك 
كثريا ثم ي�ض����بحان اأ�ضدقاء، و�ض����تحب فيما بعد رجال اآخر 

�ضتجد معه حلمها املفقود يف حب رومان�ضي اآ�ضر..
اأبو جيم: موظف يف اإحدى املحاكم، غري را�س عن حاله لذا 
يعامل اأوالده بق�ضوة �ضديدة، يتذكر "جيم" دوما اأن ق�ضوة 
والده رمبا هي اأحد اأ�ض����باب ميله اجلن�ض����ي الذي ال ير�ضى 

عنه، ميوت متاأملا تاركا زوجته وثالثة اأبناء.
اأم جيم: �ضيدة رقيقة طيبة تعي�س مع زوجها بتعا�ضة، لكنها 
ال تعل����ن ذلك حت����ى الأبنائها، وهي لي�ض����ت قريب����ة مبا يكفي 

منهم خا�ضة "جيم" مما دفعه اإىل ترك الوالية بعد الدرا�ضة 
الثانوية دون ندم اأو حنني للعودة اإىل اأ�ضرته.

الراوي..
ال����راوي علي����م، يرك����ز يف احلكي على "جي����م" وعلى وجهة 
نظ����ره جت����اه باق����ي ال�ضخ�ض����يات، وروؤيت����ه لع����امل املثلي����ة 
اجلن�ض����ية، لكن����ه ي����رتك احلري����ة لباق����ي ال�ضخ�ض����يات يف 
التعب����ري عن راأيها من خ����الل احلوار، ويحكي عنهم اأي�ض����ا 

لكن ب�ضكل اأقل.

السرد..
الرواي����ة حمكمة البن����اء تتكون من ف�ض����ول متتابعة حتكي 
بت�ض����اعد زمن����ي حكاي����ة "جيم" الذي يق�ض����ى �ض����نوات من 
احل����رية والتنقل بني االأماكن وال�ضخ�ض����يات وتنتهي نهاية 

ماأ�ضاوية.

عالم المثلية والحرب العالمية..
اأهم ما تر�ض����ده الرواية تطور اإح�ض����ا�س "جيم" وميله اإىل 
الرجال من جن�ض����ه، فهو �ضاب و�ضيم اأ�ضقر يعي�س يف والية 
فريجيني����ا يف اأواخ����ر الثالثينات، يحب الريا�ض����ة ويتمتع 
بذك����ورة فائقة، لكنه رغم ذلك يجد نف�ض����ه منجذبا ب�ض����ك   ل 
كبري اإىل �ض����ديقه "ب����وب"، وهو يكربه بع����ام واحد، وقبل 
اأن يكمل املدر�ض����ة الثانوية، يذهبا يف رحلة ويحدث بينهما 
لق����اء حميم����ي يظل يتذك����ره "جيم" طوال �ض����نوات طويلة، 
عل����ى اأم����ل تك����راره واالرتب����اط ب"ب����وب"، وعندم����ا يرحل 
ب����ه "جيم" يف الع����ام التايل  "ب����وب" ليك����ون بحارا يلحق 
لكنه ال يجده وي�ض����طر اإىل العمل كبحار يف اإحدى ال�ضفن، 
ورغم اأن اإحدى الن�ض����اء تغويه لكنه ال ي�ضتجيب لها، ويظل 
على حلم اللقاء ب"بوب" مرة ثانية، ثم ونتيجة للقاء فا�ضل 
م����ع اإح����دى الفتيات دبره ل����ه زميل له بحار يرتك ال�ض����فينة 
ويبح����ث عن عم����ل اآخر، لي�ض����بح مدرب����ا ريا�ض����يا ويلتقي 
بامل�ض����ادفة باملمثل ال�ض����هري "�ض����و"، والذي يدخله معه يف 
عالقة ج�ض����دية وال يرف�س "جيم" لكنه اأي�ضا ال ي�ضتطيع اأن 
يبادل "�ض����و" الع�ض����ق الذي يدعى اأنه يكنه ل����ه، ويركز على 

جمع املال والتطور يف مهنته كمدرب ريا�ضي.
وحني يجد "�ض����وليفان" يعجب به ويهجر "�ضو" الأجله الأن 
اأكرث عمقا ون�ضجا من "�ضو"، لكن "جيم"  "�ضوليفان" كان 
يع����رف م����ن داخله اأنه ال يحب �ض����وى "ب����وب"، وحتى حني 

يحاول "�ض����وليفان" تقريبه من "ماريا" ال ي�ض����تطيع اأي�ض����ا 
االق����رتاب منها مبا يكفي، فكل ما ي�ض����غل بال����ه هو "بوب". 
لكن����ه رغم ذل����ك ورغم تعرفه عل����ى عامل املثليني اجلن�ض����يني 
من خالل حفالت "�ض����و" يف منزل����ه ثم من خالل تردده على 
حان����ات خم�ض�ض����ة للمثليني فقط م����ن الرجال والن�ض����اء اإال 
اأن����ه ال يقبل كونه مثليا جن�ض����يا، ويعترب ذلك �ض����ذوذا حتى 
اأن الكاتب نف�ض����ه طوال الرواية ي�ض����ف ذلك امليل اجلن�ض����ي 
بال�ض����ذوذ، ث����م يتطوع يف احلرب ويعاين من ق�ض����وة اجلو 
البارد ومن معاملته ب�ض����كل �ضيء و�ضلطوي داخل اجلي�س، 
ومن حتر�ض����ات اأحد القواد به، ويفكر يف اأن يرتك اجلي�س 
ولكن����ه ال ي�ض����تطيع حت����ى مير�س ب�ض����كل مفاج����ئ، ويكون 

مر�ضه �ضببا يف ت�ضريحه من اجلي�س.
ويعود اإىل نيويورك لري�ض����د عامل املثليني اجلن�ضيني فيها، 
ويقرر اأنهم كث����ريون واأن منهم كثري من امللونني، لكن حني 
يع����رف بع����ودة "ب����وب" اإىل فريجينا يعود ليج����ده متزوج 
ولديه طفل����ة، ويحاول التقرب منه لكن "بوب" ي�ض����دم فيه 
وينعت����ه بال�ض����اذ وي�ض����ربه بعنف، فيغت�ض����ب ه����و "بوب" 
وتنتهي داخله اأ�ض����طورة احلب الذي الزمه طوال �ضنوات، 
ويرتك نف�ض����ه للبحر حيث يغرق نف�ض����ه بعد اأن فقد "بوب" 

وحلم حياته.
يالح����ظ اأن كات����ب الرواي����ة ال يدي����ن "جي����م" واإمنا ير�ض����د 
دواخل����ه واأحا�ضي�ض����ه، كم����ا ال يدي����ن اأي����ا من ال�ضخ�ض����يات 
املثلي����ة االأخ����رى، لكن����ه يق����دم ع����دة تف�ض����ريات على ل�ض����ان 
ال�ضخ�ض����يات ملا ي�ضميه بال�ضذوذ اجلن�ضي، اأولهم اأن ق�ضوة 
االأب ال�ض����ديدة تدف����ع الطف����ل اإىل اخلج����ل واإىل االرتب����اط 
ال�ض����ديد باأمه، واأي�ضا اأن ظروف احلرب �ضمحت مبزيد من 
التحرر واالنك�ض����اف واأ�ضبح كل ميار�س ما يحب، وتف�ضري 
اآخر وهو اأن هذه املمار�ض����ة اأق����رب اإىل البدائية والطبيعية 
واأن النا�����س ميار�ض����ون طبيعته����م من خالله����ا، حيث يقول 
احدهم اأن االإن�ض����ان يولد ثنائي اجلن�����س ثم توجهه العائلة 
واملجتمع اإىل الوجهة اجلن�ضية املقبولة اجتماعيا، و�ضبب 
اآخ����ر فيما يخ�س امللونون حيث تقول اإحدى ال�ضخ�ض����يات 
اأن امللون����ون نتيجة للتع�ض����ب والت�ض����لط ال����ذي يقع عليهم 
يف اأمري����كا فاإنهم يعانون من الع�ض����اب وعدم االتزان، مما 
يجع����ل بع�ض����هم يلج����اأ اإىل املثلي����ة. كله����ا تف�ض����ريات لكن مل 
ي�ضتقر الكاتب على تف�ضري لتلك الظاهرة رغم اإ�ضراره على 
ت�ضميتها بال�ضذوذ، ور�ضد النفور واال�ضمئزاز الذي يعانيه 

رغم انخراطه فيها. حالته  "جيم" من 

ر�ض����دت الرواية اأ�ض����ياء اأخرى على الهام�����س، مثل معاملة 
امللونون بعن�ضرية �ض����ديدة داخل اجلي�س، وعدم ان�ضباط 
اجلي�����س و�ض����يادة املحاباة واملح�ض����وبية حتى رغم ظروف 
احل����رب، ومل����ل الكثريي����ن مم����ن تطوع����وا للوق����وف جنب 
بدلهم اأمريكا يف احلرب العاملية الثانية، و�ضعورهم بالندم 
لتطوعه����م يف اجلي�����س الأنهم يخ�ض����رون حياته����م ومع ذلك 
ال يفعل����ون �ض����يء ذا بال داخ����ل اجلي�س، واإمنا يتعر�ض����ون 
لظ����روف مناخي����ة واإدارية قا�ض����ية ويتمنى كث����ريون منهم 

اخلروج من اجلي�س.

الرواية..
كتب "فيدال" روايته )املدينة والعمود( عام 1946، عندما 
كان م�ض����اعدًا اأول يف اجلي�����س، ويف الع�ض����رين م����ن عمره، 
وعندما اأعطى خمطوط الرواية اإىل نا�ض����ره يف نيويورك، 
كرهه����ا، قائاًل له: )لن جتد من ي�ض����احمك على هذا الكتاب(، 
ويف 1948، كان م����ن دواع����ي ح����زن جد "غور في����دال"، اأن 
روايته هذه قد ن�ض����رت، وكانت ال�ض����دمة، كما يقول فيدال، 

خا�ضة ما اأثارته من جدل ونقا�س �ضاخنني يف ال�ضحافة.
كي����ف جت����راأ ه����ذا الكات����ب ال�ض����اب اأن يخو�����س غم����ار ه����ذا 
املو�ض����وع ال�ض����اخن؟ كان االآخرون يت�ض����اءلون حول هذا. 
ويف غ�ض����ون اأ�ض����بوع اأو اثنني اأ�ض����بح الكت����اب على قائمة 
اأك����رث الكت����ب مبيعًا يف الوالي����ات املتحدة، وق����د علق عليها 
النا�ض����ر االإجنليزي ج����ون ليمان بقوله: )هن����اك فقرات يف 
)املدينة والعمود( تكاد تكون ماأ�ض����اوية، واإجنازًا رائعًا يف 
جمال �ض����عب بالن�ض����بة اإىل �ضاب �ض����غري غ�س، بدت للباعة 

اجلوالني وللطابعني متمادية يف ال�ضراحة(.
ويف اأبري����ل م����ن ع����ام 1993، ويف جامع����ة نيوي����ورك يف 
اأولب����اين، قراأ عدد م����ن االأكادمييني حفنة م����ن االأطروحات 
ح����ول )املدينة والعم����ود(. والكتاب يطبع منذ نحو ن�ض����ف 
ق����رن، وه����و اأمر مل يك����ن الكات����ب يتخيله يف الع����ام 1948، 
حني رف�ض����ت �ض����حيفة )نيويورك تاميز( اأن ت�ضتعر�ضه اأو 

ت�ضتعر�س اأي كتاب للموؤلف على مدى �ضنوات طويلة.
وظل طيلة عامني، مل يتمكن اأي نا�ضر من ن�ضره. ولعل ن�ضر 
هذه الرواية الف�ض����ائحية جعلت دور الن�ض����ر ت�ض����ع ا�ض����مه 
يف قائم����ة الكت����اب املمنوع����ني حتى اإن����ه بداأ يكتب باأ�ض����ماء 
م�ض����تعارة، الأن����ه قارب مو�ض����وع ال�ض����ذوذ يف تل����ك الفرتة، 
ومنه����م م����ن اعت����رب الرواية تعب����ريًا ع����ن ال�ض����رية الذاتية، 

ومنهم من اعتربها غري ذلك.

الكاتب..
"يوج����ني لوث����ر غور في����دال" ولد 3 اأكتوب����ر 1925 وتويف 
31 يولي����و2012. كان كات����ب مقالة، ورواية، و�ض����يناريو، 
وم�ض����رحيات اأمريكي. ذو ن�ضب �ضيا�ض����ي فجده كان ع�ضو 
جمل�����س ال�ض����يوخ االأمريك����ي "توما�س غور"، وله �ض����الت 

عائلية )عن طريق الزواج( ب"جاكلني كنيدي".
"في����دال" ملنا�ض����ب �ضيا�ض����ية مرت����ني وكان ناق����دا  تر�ض����ح 
�ضيا�ض����يا لفرتة طويلة. كان موؤيدا للحزب الدميقراطي كما 
عرف من مقاالته ورواياته، وكتب فيدال ملجلة ذي نا�ض����ني، 
ويف جمل����ة نيويورك����ر، وفانيت����ي فري، ونيوي����ورك ريفيو 
اأوف بوك�����س. انتق����د "فيدال" لفرتة طويلة �ضيا�ض����ة اأمريكا 
اخلارجية من خالل مقاالته وظهوره االإعالمي. باالإ�ض����افة 
اإىل هذا، و�ض����ف اأمريكا منذ الثمانينات باأنها اإمرباطورية 

تتدهور.
ويف احلادية والع�ض����رين من عمره، اأ�ض����در روايته االأوىل 
)عا�ض����فة(، واأتبعه����ا بعد �ض����نة برواية )الغابة ال�ض����فراء(، 
�ض����نفت رواي����ات "في����دال" �ض����من الرواي����ات االجتماعي����ة 
والتاريخي����ة. وكان اأف�ض����ل رواياته االجتماعي����ة املعروفة 
رواي����ة "مريا بركرنيدج" التي حتولت اإىل فيلم �ض����ينمائي 
الحقا بنف�س ا�ض����م الرواية. اأثارت روايت����ه الثالثة )املدينة 
النق����اد املحافظ����ني باعتباره����ا  والعام����ود( 1948 غ�ض����ب 
واح����دة م����ن اأوىل الرواي����ات االأمريكي����ة الت����ي تتحدث عن 
ال�ض����ذوذ اجلن�ض����ي. رف�����س في����دال دائم����ا و�ض����ف "مثل����ي 
اجلن�س" و"اجلن�س االآخر" واعتربه و�ض����ف باطل، مدعيا 
اأن الغالبية العظم����ى من االأفراد من املحتمل اأن يكونوا من 

عدميي اجلن�س.
عن موقع كتابات

رواية المدينة والعامود..
كشف عالم المثلية تزامنا مع الحرب العالمية الثانية في أمريكا
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مّثل غور فيدال الروائي االميركي الراحل قبل أيام عن 
87 عامًا، طوال ما يقرب من سبعة عقود من الزمن، 
شخصية خالفية مثيرة للجدل في الحياة السياسية 

والثقافية األميركية. ولم يكّف فيدال، المولود لعائلة 
أرستقراطية عريقة لعب أفرادها أدوارًا سياسية 

مهمة في الحياة األميركية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين، والذي يرتبط نسبه وعالقاته العائلية أيضًا 
بعدد من الشخصيات المهمة في المجتمع األميركي 
في القرن العشرين )جاكلين كنيدي، آل غور والرئيس 
السابق جيمي كارتر(، عن هّز المجتمع األميركي بآرائه 
وقناعاته السياسية واالجتماعية والثقافية واألخالقية 
التي تخالف ما هو سائد في مجتمع تقليدي محافظ 

مثل المجتمع األميركي،فقد عّبر فيدال بصراحة 
دائمًا عن قناعاته ومثله األخالقية من دون األخذ في 

الحسبان أن جّده كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، 
أو أنه هو نفسه ترشح أكثر من مرة ليصبح عضوًا 

في مجلس الشيوخ عن مدينة نيويورك عن الحزب 
الديموقراطي ليخسر بفارق غير كبير أمام المرشح 

الجمهوري.

كان في���دال واحدًا من كت���اب اأمريكيني قالئ���ل جمعوا اإىل 
ال�ضهرة الكبرية اأ�ضلوبًا �ضاحرًا والمعًا وحادًا يف الكتابة، 
كما اأنه مزج بني غزارة االإنتاج، وات�ضاع احلقول الكتابية 
الت���ي اأراده���ا، والظه���ور الدائ���م يف احلي���اة االإعالمي���ة 
والعام���ة. وق���د اأجن���ز ح���واىل خم����س وع�ض���رين رواي���ة 
وعددًا من امل�ض���رحيات وكتابني من كتب ال�ض���رية الذاتية، 
وجمل���دات عدة م���ن املق���االت، وعددًا م���ن ال�ض���يناريوات 
لل�ض���ينما، وع���ددًا واف���رًا م���ن امل�ضل�ض���الت التلفزيوني���ة، 
كم���ا ظه���ر يف بع����س االأف���الم ال�ض���ينمائية وامل�ضل�ض���الت 
التلفزيوني���ة االأمريكي���ة. لق���د كان كاتب���ًا حا�ض���ر البديهة 
ميكن���ه اأن يكتب م�ض���رحية يف اأ�ض���بوع اأو اأ�ض���بوعني، اأو 
يع���د عماًل م�ض���رحيًا عن عمل اأدب���ي يف يومني اثنني فقط، 
وهو ما مل يت�ضّن �ض���وى لعدد قليل من الكتاب يف ع�ضره. 
ولعل هذه ال�ضرعة يف االإجناز هي التي جعلته واحدًا من 
كتاب ال�ضيناريو املعتمدين لدى �ضركة االإنتاج ال�ضينمائية 
ال�ض���هرية يف هولي���وود »م���رتو غولدوي���ن ماي���ر« الت���ي 
نف���ذت له عددًا م���ن االأفالم التي كتبها بنف�ض���ه اأو اأنه كتبها 

بالتعاون مع كتاب �ضيناريو اآخرين.
وكان فيدال كاتبا م�ضرحيًا م�ضهورًا يف م�ضارح برودواي، 
 The »ومن بني اأ�ض���هر اأعماله امل�ض���رحية »اأف�ضل الرجال
ب���رودواي  يف  عر�ض���ت  الت���ي   )1955(  Best Man
اأك���رث من 500 مرة، ثم حتولت اإىل فيل���م فيما بعد، ويعاد 

عر�ض���ها االآن يف اإنت���اج جدي���د عل���ى م�ض���ارح ب���رودواي 
بنيويورك. لكن فيدال مل يكتف بالكتابة للم�ضرح اأو كتابة 
ال�ض���يناريوات ال�ض���ينمائية، اأو اإعادة كتابة �ض���يناريوات 
االأف���الم التي كتبه���ا غريه، بل مث���ل اأي�ض���ًا اأدوارًا يف عدد 
من االأفالم ال�ض���ينمائية التي اأنتجته���ا هوليوود اأو بع�س 
�ض���ركات االإنت���اج ال�ض���ينمائي يف اأوروب���ا، فق���د لعب دور 
غور فيدال يف فيلم املخرج ال�ض���ينمائي االإيطايل ال�ض���هري 
فيدريكو فلليني »روما«، وقيل اإنه عندما ال يكون من�ض���غاًل 
بكتاب���ة الرواية اأو امل�ض���رح اأو ال�ض���ينما اأو املقالة، يذهب 

اإىل �ضتوديوات هوليوود ليمثل.
عل���ى رغم قوله يف مذكراته اإنه مل يتخيل نف�ض���ه كاتبًا اأبدًا 
انخرط فيدال طوال حواىل �ضبعني عامًا يف كتابة مت�ضلة 
جعلت���ه واحدًا من كب���ار كتاب اأمريكا يف القرن الع�ض���رين 
الذين ي�ض���عب تخيل الثقافة االأمريكية املعا�ضرة من دون 
اإجنازه���م. فق���د بداأ حيات���ه االأدبي���ة بكتاب���ة الرواية، لكن 
���ب«  الرواي���ة التي لفتت االأنظار اإليه كانت »املدينة والُن�ضُ
ركزت  التي   )1948(  The City and the Pillar
الأول مرة يف االأدب االأمريكي ال�ضائد على مو�ضوع املثلّية 
اجلن�ض���ية ب�ض���راحة �ض���ديدة، كما اأنه���ا مل تنتق���د املثليني 
جن�ضيًا، بل اأبدت تعاطفًا وا�ضحًا معهم. وقد هوجم فيدال 
ب�ض���بب الرواية كثريًا، كما و�ض���فت باأنها رواي���ة اإباحية، 
وقوطع على �ض���فحات جريدة نيويورك تاميز ملا يزيد عن 
خم�س �ض���نوات ب�ضببها. ومع ذلك فقد اأ�ضبح فيدال واحدًا 
من اأ�ضهر الكتاب يف زمنه مع اأنه مل يكن قد جتاوز الثالثة 

والع�ضرين من عمره.
واحلقيق���ة اأن رواية »املدينة والن�ض���ب« ترتكز يف مادتها 
ال�ض���ردية على �ضرية فيدال ال�ضخ�ضية يف �ضباه والعالقة 
التي ربطته باأحد زمالء الدرا�ض���ة الذي قتل عام 1945 يف 
واح���دة من معارك احلرب العاملية الثانية. اإن نظرة فيدال 
للمثلية اجلن�ض���ية تبدو �ضادمة يف الرواية، وهو يرى اأنه 
»لي�س هناك مثليون جن�ض���يًا، بل هناك اأفعال مثلية«. وهو 
االأم���ر الذي دفعه طوال حياته اإىل رف�س الت�ض���نيف الذي 
دافع عنه دعاة املثلية يف الغرب، ما جعل فيدال مرفو�ض���ًا 
ل���دى كال املع�ض���كرين املناه�س منهما واملداف���ع عن املثلية 

اجلن�ضية.
العام���ة  العني���ف يف االأو�ض���اط  الفع���ل  هك���ذا، جعل���ه رد 
واالإعالمي���ة االأمريكية �ض���د رواية غور في���دال الثالثة يف 
ترتي���ب روايات���ه، بع���د روايت���ني مل تث���ريا انتب���اه القراء 
والنق���اد، يتجه لكتابة عدد من الروايات البولي�ض���ية حتت 
ا�ض���م م�ض���تعار، لك���ي ي�ض���تطيع العي����س حي���اة كرمية من 

كتابته، بعد اأن اكت�ض���ف اأن الرواية االأدبية ال تطعم خبزًا، 
كم���ا اأنها جتلب له الع���داوات اإذا عرب عن اآرائه ب�ض���راحة 
ال تعج���ب املزاج االأمريكي ال�ض���ائد يف الن�ض���ف االأول من 
الق���رن الع�ض���رين. يف �ض���تاء ع���ام 1953 تفح����س في���دال 
دفرت �ض���يكاته، وقال اإن الرواية تدم���ره ماليًا. وهو يكتب 
يف ف���رتة تالي���ة: »لقد كتب���ت الرواية ملدة عقد م���ن الزمن، 
وامتدح���ت ب�ض���فتي نّدًا ل���كل من فولتري وه���رني جيم�س 
وج���اك لن���دن ورونال���د فريبان���ك وجيم����س فاري���ل. وق���د 
كانت اأعمايل املبك���رة غري املقنعة من الكتب االأكرث مبيعًا. 
لكنه���م، ومل اأكن قد بلغت الثالثني م���ن العمر وقتها، بداأوا 
يتحدثون عني م�ض���تخدمني �ضيغة الفعل املا�ضي، كواحد 

من روائيي االأربعينات الذين يتوقع منهم الكثري«.
لكن فيدال، الذي اأنذر اأكرث من مرة مبوت الرواية، عاد يف 
�ضبعينات القرن املا�ضي ليكتب الرواية بغزارة ملحوظة. 
وقد اأ�ضبح معروفًا يف االأو�ضاط الثقافية باأنه خمت�س يف 
كتاب���ة الرواي���ات التاريخية اأو االجتماعية التي تت�ض���من 
هج���اء �ض���اخرًا للمجتم���ع االأمريك���ي. وم���ن رواياته التي 
ت�ض���تمد مادتها م���ن التاريخ االأمريكي القري���ب اأو البعيد: 
 ،)1976(  »1876« و   ،)1973( �ض���ي«  دي  »وا�ض���نطن 
و   ،)1987( »اإمرباطوري���ة«  و   ،)1984( »لينكول���ن«  و 
»هوليوود« )1990(، و »الع�ض���ر الذهب���ي« )2000(. وقد 
اعتمد في���دال على امل���ادة التاريخية ليعيد اإحياء املا�ض���ي 
يف عمل يحت�ض���د باالإ�ض���ارات اإىل احلا�ض���ر. وقد و�ض���ف 
ه���و نف�ض���ه تل���ك الرواي���ات باأنه���ا »تاأم���الت يف التاري���خ 
وال�ضيا�ض���ة«، وقال اإنه �ض���عى اإىل بحث تعقيدات ال�ضلطة 
وامل�ض���كالت الت���ي يثريها الطاحم���ون اإليها، كم���ا اأنه اأراد 
من ذلك كله »ت�ض���حيح التاريخ الرديء«. كتب فيدال اأي�ضًا 
اأعمااًل روائية هجائية �ضاخرة مثل »بث حي من اجللجلة: 
االإجنيل ح�ض���ب غور فيدال« )1992( ال���ذي يقدم حماكاة 
�ض���اخرة للدين امل�ض���يحي، ما اأثار ال�ضخط عليه جمددًا يف 

االأو�ضاط املحافظة واملتدينة.
لكن، عل���ى رغم غزارة اإنتاج���ه الروائي فاإن �ض���هرة فيدال 
ترتكز يف االأ�ض���ا�س على مقاالته اأكرث من رواياته واأعماله 
امل�ض���رحية اأو التلفزيونية. فهو كاتب مقالة ذائع ال�ضيت، 
وقد فاز كتابه »الثورة االأمريكية الثانية«، الذي ي�ضم عددًا 
من مقاالته التي ن�ضرت يف ال�ض���حافة االأمريكية، بجائزة 
النق���اد االأم���ريكان ع���ام 1982. كم���ا اأن كتاب���ه »الواليات 
املتح���دة: مق���االت 1952 - 1992«، ال���ذي ي�ض���م مق���االت 
ن�ض���ر معظمها يف جمالت »نيوي���ورك ريفيو اأوف بوك�س« 
و »ذا ني�ض���ن« و »اإ�ض���كواير«، وتت�ض���من نقدًا حادًا للحياة 

ال�ضيا�ضية واجلن�ضية واالأدب يف اأمريكا، امتدح كثريًا يف 
ال�ضحافة وفاز بجائزة الكتاب الوطني االأمريكية.

تت�������راوح مو�ض���وعات مق���االت في���دال ب���ني التعليق على 
االأو�ض���اع ال�ضيا�ض���ية واالأفكار واالأخالقيات ال�ضائدة يف 
املجتم���ع االأمريك���ي، وك���ذل���ك املو�ض���وعات االأدبي���ة التي 
تتن���اول يف الع�����ادة الكت���اب االأمريكي���ني املن�ض���يني الذين 
يوقظهم قلم فيدال واأ�ض���لوبه ال�ض���احر من غبار الن�ضيان، 
حت���ى اإن نا�ض���ره يف دار راندوم ه���او�س ج���ون اإب�ضتاين 
و�ض���فه قائ���اًل اإن���ه ميث���ل الن�ض���خة االأمريكية م���ن الكاتب 

الفرن�ضي ال�ضهري مونتني.
وق���ال عن���ه اأي�ض���ًا: »فك���رت عل���ى ال���دوام اأن غ���ور مل يكن 
روائيًا يف احلقيقة. لقد منعته ذاته البارزة امل�ض���خمة من 
اأن يكون روائيًا لعدم قدرته على اأن يتنازل مل�ضلحة اأنا�س 

اآخرين، وهو ما يفعله الروائي يف العادة«.
الالف���ت يف حي���اة غ���ور في���دال ه���و اأن���ه كان، اإىل جان���ب 
غزارة اإنتاجه االأدبي ونقده ومعار�ضته القيم االجتماعية 
واالأخالقية واجلن�ضية يف املجتمع االأمريكي، ناقدًا عنيفًا 
لل�ضيا�ضة اخلارحية االأمريكية، متعاطفًا مع الفل�ضطينيني، 
الوالي���ات  يف  ومنا�ض���ريها  الإ�ض���رائيل  دائم���ًا  ومنتق���دًا 
املتح���دة. وق���د هاجم حمرر جمل���ة »كومين���رتي« نورمان 
بودهوريت���ز، كما قال بعد هجوم 11 اأيلول )�ض���بتمرب( اإن 
الواليات املتحدة هي التي جلبت ذلك على نف�ض���ها ب�ض���بب 
�ضيا�ض���تها اخلارجية املنح���ازة، معتربًا اأن ج���ورج دبليو 
بو����س ع���رف م�ض���بقًا بالهجم���ات االإرهابية وا�ض���تخدمها 
لتمري���ر �ضيا�ض���اته، متام���ًا كم���ا فع���ل فرانكل���ني روزفل���ت 
بالهجم���ات الياباني���ة عل���ى مين���اء ب���ريل هارب���ور اأثن���اء 
احل���رب العاملية الثانية لي�ض���تخدمها يف �ضيا�ض���ة التدخل 
يف ال�ض���وؤون اخلارجية التي كان فيدال يناه�ض���ها ب�ضدة، 
وي���رى اأن عل���ى الوالي���ات املتح���دة اأن تلتف���ت ل�ض���وؤونها 
الداخلية وتكف عن التدخل يف �ضيا�ض���ات الدول االأخرى. 
وقد قال ل�ض���حيفة التاميز اللندنية عام 2009 اإن »اأمريكا 
تتعفن كجثة... اإننا مقبلون على توطد اأركان ديكتاتورية 

ع�ضكرية يف القريب العاجل«.
اأي�ض���ًا  لكن���ه كان  للج���دل،  في���دال �ضخ�ض���ية مث���رية  كان 
عا�ضقا لالأ�ض���واء. يقول يف »غور فيدال: �ضرية« )1999( 
لفري���د كابالن: »اأن���ا بطبيعتي رجل دعاية واإعالم، �ض���ديد 
الكراهية، �ض���خ�س كثري التذمر يف �ضكل مثري لالأع�ضاب، 
واأنا متاأكد متامًا من اأن كل امل�ض���اكل التي يواجهها الب�ض���ر 

ميكن حلها بب�ضاطة اإذا قبلوا ن�ضيحتي«.
من ار�سيف �سحيفة احلياة اللندنية

غور فيدال الروائي المشاكس
هاجـم السيـاسة األميركية
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كان الكات���ب االأمريك���ي غور في���دال، م���ن دون اأدنى ريب، 
مبدعًا اآخر من اأولئك الك���رث الذين فتنتهم قراءتهم املبكرة 
لرواي���ة الكاتبة البلجيكي���ة مرغريت يور�ض���نار "مذكرات 
هادري���ان"، ورغبوا يف اقتفاء خطواتها يف عمل يكتبونه 
عمن يرون اأن���ه كان اإمرباطورًا فيل�ض���وفًا كالذي كانه ذلك 
االإمرباط���ور الروماين الذي اخرتع���ت له الكاتبة مذكرات 
ر�ض���مت من خاللها �ض���ورة باه���رة حليات���ه وماآثره. ومن 
الوا�ض���ح اأن فيدال اإذ اتخذ قراره اأوائل �ض���نوات ال�ضتني 
م���ن الق���رن الع�ض���رين بالبح���ث عن �ضخ�ض���ية ميكنه���ا اأن 
تخدم���ه يف كتابة رواية ال تقل عن رواية يور�ض���نار قوة، 
وجدها يف �ضخ�ض���ية االإمرباط���ور الروماين جوليانو�س 
امللق���ب ب�"املرتد". ومن املعروف كما �ض���رح فيدال الحقًا، 
اأنه �ض���اغ روايت���ه اأول االأمر على �ض���كل مذك���رات يرويها 
لن���ا جوليانو�س نف�ض���ه كما فعلت يور�ض���نار بالن�ض���بة اإىل 
هادريان. غري اأنه �ض���رعان ما اأقلع ع���ن تلك الفكرة بالنظر 
اإىل اأن الزمن الذي �ض���هد "املرت���د" اإمرباطورًا مل يزد على 
عامني اأو ثالثة، حيث اإنه �ض���رعان ما قتل بعد كل ال�ضخب 
الذي ت�ضبب به من جراء ارتداده عن امل�ضيحية التي كانت 
تعي����س اأول �ض���عودها يف االإمرباطوري���ة الرومانية. بيد 
اأن���ه مل ميت ب�ض���بب ردته عل���ى الرغم من ك���رثة املوؤامرات 
الت���ي نظمها قومه الإطاحته وال �ض���يما يف الق�ض���طنطينية، 
بل يف املعارك التي توجه اإىل فار�س خلو�ضها هناك فكان 
من �ض���حاياها ما وفر على قومه "عناء قتله" كما �ض���يقول 
"ليبانيو�س" )اأي اللبناين(، ذلك الفيل�ضوف والعامل الذي 
كان اأ�ض���تاذ جوليانو����س ودله على طري���ق االرتداد عودة 
اإىل الفكر االإن�ضاين االإغريقي وال �ضيما االأر�ضطي منه كما 
�ضتخربنا الرواية، وحتديدًا على ل�ضان ليبانيو�س نف�ضه.

على خطى هادريان
فغ���ور فيدال، مقاب���ل جعل يور�ض���نار روايته���ا تروى من 
طريق بطله���ا هادريان، جعل روايته هنا تروى من طريق 
يتداوله���ا  وذكري���ات  نقا�ض���ات  باالأح���رى  اأو  ليبانيو����س 
ليبانيو�س مع رفيقه العامل هو االآخر، بري�ض���كو�س. وهما 
عل���ى اأي���ة ح���ال �ضخ�ض���يتان تاريخيتان عا�ض���ا يف حميط 
جوليانو����س بعد اأن تعرف عليه ليبانيو�س يف العا�ض���مة 
البيزنطية ال�ض���ابقة وراح يتبادل مع���ه االأفكار واملعارف، 
ودائمًا من وجهة نظر ترتبط بفل�ض���فة اأر�ض���طو التي تعرب 
عم���ا كان علي���ه الفك���ر واملعتق���دات االإغريقية م���ن تعددية 
فكري���ة تتناق�س مع تلك االأحادية التي حتاول امل�ض���يحية، 
يف راأي ليبانيو����س، اأن تفر�ض���ها عل���ى النا����س. وكان���ت 

تلك اأف���كار تالئ���م متامًا ما 
يتطل���ع اإلي���ه جوليانو����س 
الت���واق الأن يك���ون مل���كًا/ 
فيل�ض���وفًا غ���ري بعي���د عم���ا 
كان اأفالطون معلم اأر�ضطو 
يتطلع الأن يكون عليه �ضيد 

البالد.
رواي���ة  "اأح���داث"  وتب���داأ 
غور فيدال حتديدًا يف اأحد 
اأي���ام �ض���هر مار����س )اآذار( 
ع���ام 380 م، اأي بع���د نحو 
20 عامًا من وفاة جوليان. 
حني يبداأ تبادل �ضل�ضلة من 
الر�ض���ائل، ب���ني ليبانيو�س 
بو�ض���فهما  وبري�ض���كو�س 
كانا من اأقرب املقربني اإىل 

جوليانو�س )جولي���ان يف الرواية( خالل حياته وهما يف 
ر�ضائلهما يتذكرانه االآن متح�ضرين عليه متاأملني كيف كان 
العامل "�ض���يتغري اإىل االأف�ضل لو اأنه مل يرحل �ضابًا". ومن 
خالل الر�ض���ائل التي ي�ض���ردها فيدال اأمامنا كا�ض���تعرا�س 
تاريخ���ي لتل���ك املرحل���ة، جندن���ا، ومهم���ا بال���غ الكات���ب 
االأمريك���ي املعا�ض���ر يف "اخ���رتاع" معلوم���ات ع���ن �ض���با 

جوليانو����س 
 ، به �ض���با و
كما  عاجزين، 
التاريخ  عجز 
حق���ًا،  نف�ض���ه 
قب���ل  وم���ن 
ليبانيو����س نف�ض���ه الذي قد يك���ون كتب الكثري عن �ض���يده 
االإمرباط���ور ون�ض���االته الفكري���ة واملوؤام���رات الت���ي راح 
ق���واده وجنوده يدبرونها للتخل�س منه باأمر من القيادات 
الكن�ض���ية يف الق�ض���طنطينية، عن معرفة م���ا ميكن الركون 
اإلي���ه عن حي���اة جوليانو�س الطفل والفتى �ض���وى اأنه كان 
عند تلك املرحلة من حياته يف االإقامة اجلربية يف الق�ض���ر 

االإمرباط���وري اأي���ام االإمرباط���ور كون�ض���تان�س. كل ه���ذا 
يرويه لنا املفكران، العجوزان االآن يف ر�ضائلهما املختلفة، 
حي���ث كم���ا اأنهما راحا ي�ض���فان بتف�ض���يل دقي���ق يدين اإىل 
خميل���ة غ���ور في���دال اأك���رث كث���ريًا مم���ا يدي���ن اإىل الواقع 
التاريخي، ين�ضرفان اأي�ض���ًا اإىل مناق�ضة �ضوؤون و�ضجون 
حياتهما وبخا�ض���ة تفا�ضيل االأحداث االأخرية التي راحت 
ترتاكم بعد �ضنوات من موت جوليانو�س والتي يت�ضكيان 
من اأنها تنطوي على مر�ض���وم اإمرباطوري جديد اأ�ض���دره 
االإمرباطور احلايل ثيودو�ض���يو�س يت�ض���من العودة ولو 
بالق���وة اإىل فر����س العقي���دة النقية للم�ض���يحية. مهما يكن 
من اأمر ها هو ذا ليبانيو�س يقرتح يف ر�ضالته االأوىل اإىل 
بري�ض���كو�س، كتابة �ض���رية جوليان لكي "ال ت�ضيع جهوده 

وت�ضحياته هباء". وهو اأمر يرتدد بري�ضكو�س اأول االأمر 
يف املوافقة عليه لكن يقتنع يف النهاية موافقًا على اإر�ضال 
خمطوطة كتبها جوليان نف�ضه اإىل ليبانيو�س مع تعليقاته 

اخلا�ضة املكتوبة يف الهوام�س.

اإلمبراطور بقلمه
ومن هنا يتم تقدمي بقية الرواية كمخطوطة كتبها جوليان 
يف �ضكلها االأ�ضلي مبا يف ذلك تعليمات للمحرر باأن يكون 
ليبانيو�س م�ضوؤواًل عنها بالتحديد بالنظر اإىل اأنه كان هو 
اأ�ض���اًل العقل املفكر وراء اقتناع جوليانو�س ذات يوم باأن 
"يحكم كفيل�ضوف ال كمقاتل حتى واإن كان �ضيقتل كمقاتل 
ال كفيل�ض���وف"، غالب���ًا م���ا تتبع ه���ذه التعليق���ات تعليقات 
ليبانيو����س عل���ى كل م���ن رواي���ة بري�ض���كو�س وتعليقاته. 
ولع���ل علين���ا اأن نالح���ظ هن���ا كيف جع���ل غور في���دال من 
املفكرين املرتا�ض���لني �ضخ�ض���يتني على ح���دة يف الرواية، 
حا�ض���رين اأكرث من جوليانو�س نف�ض���ه وكثريًا ما يقدمان 
تف�ض���ريًا خمتلفًا واأحيانًا متناق�ض���ًا لالأحداث واالأ�ضخا�س 
ومل���ا يعرب عنه جوليان يف ق�ض���ة حياته وتف�ض���ريه. وهو 
الذي قد يبدو يف تف�ض���ريه الذات���ي وكاأنه يحاول اأن ينتقد 
عيوب���ه وكذلك يح���اول اإعادة بن���اء اأف���كاره وعواطفه يف 
مراحل خمتلفة من حياته وحياته املهنية. وغالبًا ما يدمج 
مالحظاته اخلا�ض���ة حول كل �ض���يء من الطبيعة الب�ضرية 
اإىل الدين والفل�ض���فة واحلكومة. ومن هنا ما ميكننا قوله 
م���ن اأن غور فيدال، يف تف�ض���ريه اخلا�س، الروائي ولي�س 
التاريخ���ي عل���ى اأية ح���ال، اإمن���ا ي�ض���تمتع مبحاولة جعل 
العاملني بطلني حقيقيني للرواية، ولكن بخا�ضة ليبانيو�س 
ال���ذي يبدو عليه افتتان���ه به قويًا اإىل درج���ة نالحظ معها 
طغيان ح�ضوره يف الرواية بحيث ميكن اقرتاح عنونتها 

وليبانيو�س«! "جوليان 
وم���ن هن���ا لئ���ن كان جوليانو�س معروف���ًا تاريخي���ًا وثمة 
م���ن حول حياته و"ماأ�ض���اته" اإىل عدد كب���ري من الروايات 
وامل�ض���رحيات الت���ي تنا�ض���ره وتناوئه )ومنها م�ض���رحية 
مبك���رة لهرنيك اإب�ض���ن عنوانها "القي�ض���ر واجلليلي"( قد 
يك���ون من املفيد هنا التوقف عند ليبانيو�س الذي مل يحَظ 
م���ن ال�ض���هرة التاريخية مبا مياثل �ض���هرة �ض���يده ومريده 
االإمرباطور. فليبانيو�س )314-393 م(، كان �ضف�ضطائيًا 
وخطيب���ًا يوناني���ًا، ولد يف اأنطاكية، عا�ض���مة �ض���وريا يف 
ذل���ك احلني. در����س يف اأثينا، وق�ض���ى معظم فرتة �ض���بابه 
ال�ض���ابقة يف الق�ض���طنطينية ونيكوميديا. وكانت ف�ضوله 
اخلا�ض���ة التي يدر�ضها يف الق�ض���طنطينية اأكرث �ضهرة من 
تلك التي كان يدر�ض���ها اأ�ض���اتذة اجلامع���ات، الذين طردوه 
عام 346 م بتهمة ممار�ض���ة ال�ض���حر. وه���و على الرغم من 
كونه وثنيًا، فقد متتع بدعم االأباطرة امل�ضيحيني. وعندما 
اأع���اد جولي���ان، راعي���ه اخلا����س، الوثني���ة كدي���ن للدولة، 
مل يظه���ر ليبانيو����س اأي تع�ض���ب. ومن ب���ني تالميذه كان 
هن���اك يوحن���ا ف���م الذه���ب، وبا�ض���يل )اأ�ض���قف قي�ض���رية( 
واأميانو�س مار�ض���يلينو�س. اأم���ا اأعماله، فتتكون اأ�ضا�ض���ًا 
م���ن اخلط���ب )مبا يف ذلك واحدة ت�ض���م �ض���ريته الذاتية(، 
واخلطاب���ات حول موا�ض���يع حمددة، والر�ض���ائل، وحياة 
دميو�ض���ثيني�س، واحلج���ج. وهو كر�س كث���ريًا من الوقت 
للكت���اب اليونانيني الكال�ض���يكيني، وكان لدي���ه ازدراء تام 
لروما وكل االأ�ض���ياء الرومانية. تلقي خطاباته ور�ض���ائله 
�ض���وءًا كبريًا عل���ى التاريخ ال�ضيا�ض���ي واالأدبي للع�ض���ر. 
واحلقيق���ة اأنه من النادر اأن يذكر االإمرباطور جوليانو�س 
يك���ون  اأن  دون  اإبداعي���ة  اأعم���ال  اأو  تاريخي���ة  كت���ب  يف 
ليبانيو�س مذكورًا معه. ومع ذلك من املالحظ دائمًا اأن من 
الن���ادر العثور على اأي ذكر لليبانيو�س )اللبناين( هذا يف 
اأي مرج���ع تاريخ���ي لبناين. ويرى واحد م���ن الظرفاء اأن 
ال�ض���بب يف هذا رمبا يعود اإىل ا�ض���تحالة �ض���مه اإىل الفكر 
الكن�ض���ي، ذلك ال�ضم الذي كان من ن�ضيب الكاتب اللبناين 
االأكرث حداثة منه بكثري، ج���ربان خليل جربان، الذي بعد 
ع���داء وحرم طويلني مع الكني�ض���ة عاد و�ض���م اإليها ورمبا 

الأ�ضباب �ضياحية!
عن االندبندنت عربية

"جوليان" كما صوره األميركي غور فيدال
 في رواية تاريخية الفتة

إبراهيم العريس
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برحيله عن ستة وثمانين عاما وهي السنوات 
الحقيقية لمكوثه بيننا وذلك بمنزله في هوليوود 

بعد اصابته بمضاعفات اإللتهاب الرئوي
بحسب ما صرح به ابن أخيه، تكون صفحة الذعة من 
صفحات غور فيدال والتي كان يقّرع بها المجتمع 
األمريكي وساسته قد طويت الى األبد مع ما كان 

يتناوله من مواضيع في السياسة والجنس والثقافة 
ألكثر من 60 عاما كان يقول فيها دائما أنه يأمل في 
أن نتذكره كإنسان مثقف كتب أفضل ما عنده طوال 

حياته.

كان فيدال رجال مده�ض���ا حقا تنوعت حروفه حتى ا�ض���بح 
من اأ�ضهر الكتاب االأمريكان يف الع�ضر احلديث وقد برزت 
موهبت���ه الكتابية بع���د خدمته يف احل���رب العاملية الثانية 
فعا����س عل���ى قلمه متن���اوال كتاب���ة العديد من امل�ض���رحيات 
املنتجة للتلفزيون وم�ض���ارح برودواي اأ�ضهرها م�ضرحية 
ال�ضينما حيث قدم  انتقل بعدها اىل   ،" الرجال  " اأف�ض���ل 
�ض���يناريوهات الأف���الم معروفة كفيلم " بن هور " ال�ض���هري 
عام 1959 والذي قام ببطولته ت�ض���ارلتون هي�ض���تون كما 
اأحت���ف املكتبة االأمريكية بروائ���ع رواياته مثل " بور" و" 
مرييا بريكنفريدج "، وفاز با�ضتح�ض���ان النقاد والباحثني 
والق���راء العاديني ع���ن رواياته التاريخي���ة مثل " جوليان 
االإنكليزي املعروف  الناق���د  " وقد و�ض���فه  " و" لنكول���ن 
جونث���ان كيت����س باأنه من اأف�ض���ل كتاب املق���االت يف القرن 
الع�ض���رين الت���ي كان يتناول فيه���ا فيدال الفن وال�ضيا�ض���ة 
والدي���ن واجلن����س م���ا اأهلت���ه كتابات���ه تلك لني���ل اجلائزة 
الوطني���ة للكتاب عام 1993، كما كانت ت�ضت�ض���يفه قنوات 
عدي���دة للتلفزي���ون اأظهر خاللها مواقف �ض���جاعة �ض���د ما 
اأ�ض���ماه بالعنجهي���ة االأمريكية جتاه ال�ض���عوب ال�ض���عيفة 

وكثريا ما انتقد جورج بو�س االإبن خاللها.
ولد فيدال يف 3 اأكتوبر / ت�ضرين االأول 1925 يف وي�ضت 
بوين���ت يف نيويورك حيث كان والده يوجني فيدال يعمل 
يف االأكادميي���ة الع�ض���كرية لتعلي���م الط���ريان، اأم���ا والدته 
نين���ا فكانت ابنة الأح���د الوجوه االجتماعي���ة املعروفة يف 
اأوكالهوما، حمل كاتبنا االإ�ض���م االأول جلده غور والثاين 
جلده من اأبيه مع اأن والده كان يكره اأن يحمل اإبنه االإ�ضم 
االأول ب�ض���بب عداءه لوالدت���ه التي توقفت عن روؤية فيدال 
لها خالل ال�ضنوات ال 25 االأخرية من حياتها مما عزز من 

مت�ضكه بحب والده كثريا.
ق�ضى ال�ضاب فيدال الكثري من طفولته يف وا�ضنطن وجرى 
�ض���مه اىل جده الذي كان ع�ض���و يف جمل�س ال�ض���يوخ بعد 
طالق والدته من اأبيه ما �ض���مح له بالتعلم وق�ض���اء �ضاعات 
طويلة بالقراءة نهل خاللها من مكتبة جده العامرة مبئات 
الكتب على اختالف �ض���نوفها فق���راأ اأثناء ذلك لفرانك باوم 
ومغام���رات ط���رزان الأدغار راي�س بوروز التي �ض���غف بها 
وانتقل بعدها لقراءة الكتب التاريخية خا�ضة عن التاريخ 
االأمريك���ي خ���الل الق���رن التا�ض���ع ع�ض���ر والتي ق���ال عنها: 
)اأردت اأن اأع���رف كل تاري���خ العامل باأ�ض���ره(، ومع دخوله 
�ضن املراهقة اأر�ضل اىل مدر�ضة داخلية يف فيليب�س اك�ضرت 
بنيوهامب�ض���اير تخرج منها ع���ام 1934 وبدال من الذهاب 

اىل جامع���ة هارف���ارد الإكم���ال درا�ض���ته ذه���ب اىل اجلبهة 
لي�ض���ارك يف احلرب العاملي���ة الثانية وملا ي���زل يف الثامنة 
ع�ض���ر م���ن العمر ليخ���دم عل���ى ظهر اإح���دى �ض���فن االإمداد 
احلربية ال�ضغرية التي اأوحت له كتابة اأوىل رواياته عام 
1946 والتي حازت على االإعجاب خا�ضة من بع�س النقاد 

الذين اعتربوها جزءا ال يتجزء من اأدب احلرب اآنذاك.
بع���د اأن مت ت�ض���ريحه م���ن اجلي����س ا�ض���تقر يف نيوي���ورك 
وليتفرغ لكتاباته التي قربته من كاتب اليوميات املعروف 
اأني����س نني �ض���ديق الكاتب امل�ض���رحي ال�ض���هري تيني�ض���ي 
وليامز، نني اأ�ض���بح من اأقرب االأ�ض���دقاء اىل نف�ضه والذي 
كان يطلع���ه عل���ى كتاباته دائما ومنه���ا روايته " عمود يف 
املدين���ة " التي �ض���درت ع���ام 1948، ومع اأنه���ا عمل ينظر 
اإلي���ه باعتب���اره عم���ال رائ���دا يف االأدب املثل���ي اجلن�ض���ي 
والذي مل يرق للكثري من النقاد اإال اأن العديد من ال�ض���حف 
ال�ض���ادرة اآنذاك كنيويورك تاميز وجملة تامي ونيوزويك 
اأ�ض���ادوا به���ا ومبوؤلفه���ا، ونتيجة لذلك كتب في���دال الحقا: 
)اأن���ه من���ذ ذل���ك الوق���ت واأن���ا األتق���ط بعناي���ة درر التاريخ 
االأمريكي الأ�ض���وغ منها قالئد فري���دة وبروؤية جديدة بعد 
ان مل تكن هناك درا�ضات اأكادميية ر�ضينة تعنى به منذ ما 
يقرب من خم�ضمائة عام(، ومل يكتف فيدال بكتابة الرواية 
فق���د حاول التو�ض���ع يف رزقه من خالل كتابة امل�ضل�ض���الت 
التلفزيوني���ة وامل�ض���رحيات فق���دم م�ض���رحية " امل�ض���يح " 
عام 1954 ا�ض���افة اىل م���ا كان يقدمه من اأعمال لل�ض���ينما 
ك�ض���ب خاللها اأ�ض���دقاء جدد من الفنانني والفنانات اأمثال 
ج���وان وودوارد وب���ول نيومان اللذان اأ�ض���بحا من اأقرب 
اأ�ضدقائه، وخالل تلك الفرتة تو�ضعت دائرة معارفه لت�ضمل 
�ض���باطا كبار واقرتب كث���ريا من جون كيني���دي واالأمرية 

الربيطاني���ة اآنذاك مارغريت، وعل���ى الرغم من متتعه بكل 
تلك املكانة االجتماعية لكنه �ض���ل يعمل بجد يف برودواي 
منتقدا يف م�ض���رحياته جمتمعه كما يف م�ض���رحية " زيارة 
لكوك���ب �ض���غري " التي قدمها ع���ام 1957، اأما م�ض���اهماته 
اجلدي���ة يف ال�ض���ينما باعتب���اره كات���ب �ض���يناريو فقد قدم 
ع���ام 1950 " بندقي���ة االأع�ض���ر " م���ع بول نيوم���ان وبيلي 
ذاكي���د، و" ب���ن ه���ور " تلك امللحم���ة التاريخية ال�ض���هرية، 
ث���م مع تيني�ض���ي وليامز يف " فجاأة يف ال�ض���يف املا�ض���ي 
ال�ض���نوات  تايلور ومونتغمري كليفت يف  اليزابث  " مع 
االأخ���رية من حياته، ويف فيلم " الفجر " عام 1972 تخلى 
عن كتابة ال�ض���يناريو لين�ض���م اىل طاقم متثيله الذي توىل 
اخراج���ه فيديريكو فيلليني مع اأنه كان مرتددا يف خو�س 

تلك التجربة لكن و�ضامته هي التي ر�ضحته لذلك.
بع���د ع�ض���رة �ض���نوات م���ن كتابت���ه املتوا�ض���لة للم�ض���رح 
و�ض���يناريوهات االأفالم التي حقق خاللها جناحات كبرية 
وه���و مل���ا ي���زل يعي����س عق���وده االأربع���ة ن���راه يف عقوده 
الثالث���ة املقبلة يق�ض���ي جزءا كبريا من حيات���ه يف ايطاليا 
زائ���را لكربي���ات مكتباتها يف روما بحثا ع���ن االمرباطور 
جولي���ان ال���ذي توج���ه بكتاب���ة رواي���ة تاريخي���ة �ض���خمة 
عنه تربع���ت على اأعل���ى املبيعات يف قائمة الكت���ب اآنذاك، 
ا�ض���تاأنف بعدها م�ض���ريته يف كتابة الرواية لكنه مل يتخل 
عن كتابته ملقاالت���ه الالذعة التي وجه من خاللها انتقادات 
�ض���ديدة ملجتمع���ه االأمريك���ي ول�ضخ�ض���يات �ض���هرية في���ه 
حت���ى طالت تل���ك االنتق���ادات بع����س املفكري���ن االأمريكان 
من اأ�ض���ل يهودي الذين و�ض���فهم باأنهم عب���ارة عن طابور 
خام�س ال�ض���رائيل، ويف عام 1968 ق���اد حملة كبرية على 
ما و�ض���فها بحرية التعبري الناق�ض���ة يف بالده انتهى فيها 

بتبادل ال�ضتائم مع عدد من النقاد ومنهم وليام باكلي الذي 
و�ض���فه باملري�س، بعدها قام ب�ض���ن هجوم عنيف و�ضاخر 
على الكثري من خ�ضومه من املثقفني الذين كانوا ي�ضككون 
مبقدرت���ه االبداعية منهم كابوتي تروم���ان وجون اأبدايك 
وج���ون ب���ارث وغا�س ولي���ام وتوما����س بين�ض���ون، جمع 
كل ذل���ك يف جملد �ض���خم احتوى على الكث���ري من مقاالته 
اأ�ض���ماه " الواليات املتحدة " الذي ت�ضمن كتاباته يف الفن 
وال�ضيا�ض���ة واخلواط���ر الذاتية حاز ب�ض���ببه عل���ى جائزة 
الكت���اب الوطني���ة ع���ام 1993، وعلى الرغم م���ن جناحاته 
تل���ك يف املج���االت الثقافي���ة والفكري���ة اإال اأن���ه ف�ض���ل يف 
حماوالته العديدة للح�ض���ول على من�ض���ب �ضيا�ض���ي منها 
رك�ض���ه مرت���ني دون ج���دوى يف االنتخاب���ات واحلم���الت 
االنتخابي���ة للكونغر�س عام 1960 عندم���ا كان يعي�س يف 
اإيدجووتر ومن ثم حملته ملجل�س ال�ضيوخ عام 1982 كان 
يقي���م حينها يف كاليفورنيا، ال�ضيا�ض���ة مل تكن يف دمه منذ 
الطفولة كما يقول ويعلم لعبتها منذ فرانكلني روزفلت اىل 
جون كينيدي وجيمي كارت���ر واآل غور واأقاربه البعيدين 

الذين عملوا يف ال�ضيا�ضة.
يف ال�ض���نوات االأخ���رية م���ن حياته ب���دا فيدال اأك���رث عنفا 
يف قناعات���ه ال�ضيا�ض���ية والتح���دث علنا �ض���د االمربيالية 
االأمريكي���ة حتى م���ع هجمات 11 �ض���بتمرب 2001 الم فيها 
حكام بالده بالت�ض���بب فيها واأدان غزو العراق وحماوالت 
الوالي���ات املتحدة بال�ض���يطرة على العامل، وم���ن اأحاديثه 
م���ن برتونيو����س،  �ض���جرة عائلت���ه تتح���در  اأن  الطريف���ة 
جوفين���ال، اأبوليو�س ثم �ضك�ض���بري حتى برو�ض���ت ولذلك 

تراه يق�ضو من وقته على كل ما هو بربري.
عن / الوا�سنطن بو�ست

ترجمة: أحمد فاضل 
)مترجم راحل(

غور فيدال.. أسلوب رشيق وقلم الذع
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حسونة المصباحي

في اليوم األخير من شهر يوليو-تّموز 2012، توّفي 
في بيته الفخم الجميل على هضاب هوليوود، 

الكاتب األمريكي الكبير غور فيدال عن سّن تناهز 
86عاما. وبرحيله يكون الجيل الذي صنع مجد األدب 

األمريكي في الفترة التي أعقبت الحرب الكونّية 
الّثانية متمّثال في كّل من جاك كيرواك، وويليام 

بوروز، وترومان كابوتي، وبول باولز، ونورمان مايلر، 
قد فقد آخر عمالقته الذي اشتهر بأناقته، وبميله 

للحياة المترفة الباذخة، وبلسانه الّسليط، وبإتقانه 
لفّن االستفزاز والّتمّرد على القيم، وعلى األخالق 
العاّمة، وعلى السياسة األمريكّية منذ روزفلت، 

وحتى جورج دبليو بوش.

وكان غور فيدال متعّدد املواهب. فقد ملع يف فّن الرواية، 
ويف امل�ض���رح، ويف املقال���ة االأدبّي���ة، ويف كتابة ال�ض���ري. 
كما برع يف اإعداد ال�ض���يناريو ال�ّضينمائي. وكانت حياته 
�ضل�ض���لة من املغامرات البديعة تعّرف خاللها على اأ�ض���هر 
ال�ضخ�ض���ّيات االأدبّية وال�ضيا�ض���ّية والفنّية وال�ضينمائّية 
يف ع�ض���ره. ف���كان �ض���ديقا للرئي����س االأمريك���ي ج���ون 
كيني���دي ولزوجته جاكلني. وعندما كان زوجها رئي�ض���ا، 
كان���ت هيالري كلينتون تزوره بني وقت واآخر يف الفيال 
التي يقي���م فيها يف منطق���ة تو�ض���كانا االإيطالّية. وكانت 
تربط���ه عالق���ة �ض���داقة بكب���ار املخرج���ني ال�ض���ينمائّيني 
م���ن اأمثال فيلين���ي. وتزّوج من املمّثل���ة االأمريكّية جوان 

وودوورد التي �ضتتزّوج يف ما بعد من بول نيومن.
ويف مذّكراتها، ذكرت اأنايي�س نني اأنها كانت ع�ض���يقة له. 
لذل���ك هو يقول: "يل �ض���عور ب���اأن االأغلبّية ال�ّض���احقة من 
الذين تعّرفت عليهم ميكن اأن يكونوا مو�ض���وعا ل�ضرية. 
و�ض���ديقي القدمي بول باولز الذي اأم�ضى اجلزء االأعظم 
من حياته برفقة �ضخ�ضّيات م�ضهورة، له احلّق هو اأي�ضا 
�ض���ة فقط الأولئ���ك الذين كانوا  يف مكتبة �ض���غرية خم�ضّ

على عالقة به«.
م���ن  الثال���ث  يف  املول���ود  في���دال  غ���ور  وينتم���ي 
اأكتوب���ر1925اإىل عائل���ة ثرّي���ة. فقد كان والده �ض���ابطا 
�ضاميا يف جي�س الطريان االأمريكي. وبعد مرور �ضنوات 
قليل���ة على والدته، انف�ض���ل والداه، لتت���زّوج والدته من 
ه���وغ اأو�ض���ينكلو�س ال���ذي �ض���يتزّوج يف ما بع���د والدة 

جالكلني كينيدي.
ومن وحي الفرتة التي اأم�ض���اها يف القاعدة الع�ض���كرّية 
باالل�ض���كا، كت���ب غ���ور في���دال روايت���ه االأوىل وه���و يف 
التا�ض���عة ع�ضرة من عمره. ويف عام 1948، ن�ضر روايته 
الثاني���ة الت���ي حملت عن���وان: "فت���ى على �ض���ّفة النهر". 
وحال �ضدورها، اأثارت هذه الرواية �ضّجة هائلة ب�ضبب 
حتّديه���ا لالأخ���الق العاّمة، وتطّرقها للعالق���ات املثلّية يف 
اأو�ضاط املراهقني وال�ضباب. ويف اخلم�ضينات من القرن 
املا�ض���ي، كت���ب غور في���دال العدي���د من ال�ض���يناريوهات 
ل�ضركات كبرية، وملخرجني عاملنّي، حمّوال رواية �ضديقه 

يف املا�ض���ي" "الف�ضائحّية" اإىل  تيني�ضي ويليامز "ال�ضّ
فيلم عن العالقات اجلن�ضّية املحّرمة.

كم���ا كتب م�ض���رحّيات تنتقد بح���ّدة جوان���ب خمتلفة من 
احلياة ال�ضيا�ض���ية يف الواليات املتحدة االأمريكّية. ويف 
ال�ض���تينات من القرن املا�ض���ي اهتّم بالّتاري���خ االأمريكي 
ليكتب �ض���رية الرئي����س اأبراهام لنكولن، حم���ّرر العبيد. 
كم���ا تط���ّرق اىل جوان���ب معتمة م���ن الّتاري���خ االأمريكي 
املعا�ض���ر. ففي الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان: "ملاذا 
نح���ارب"، حّم���ل الرئي����س روزفل���ت م�ض���وؤولّية معرك���ة 
اأن ه���ذا االأخري هو الذي حّث  "ب���ريل هاربور"، مّدعيا 
الياباني���ني عل���ى الهج���وم عل���ى اجلزي���رة لك���ي يجد هو 

ذريعة للدخول يف احلرب.
و�ض���تتكّرر مث���ل ه���ذه التهّجم���ات العنيفة على �ضيا�ض���ة 
الوالي���ات املتحدة وعل���ى روؤ�ض���ائها. فقد نع���ت الرئي�س 
���غري العقل الذي ال يتقن �ضيئا  رونلد ريغن ب�"الرجل ال�ضّ

اآخر غري حتنيط اإمرباطورّية ميتة كلينيكّيا«.
ويف الت�ض���عينات م���ن القرن املا�ض���ي، اآّتهم غ���ور فيدال 
اأح���داث  ع���ن  امل�ض���وؤول  ه���و  االأبي����س" باأن���ه  "البي���ت 
11�ض���بتمرب-اأيلول 2011، والتي اتخذها حّجة �ضرعّية 
ل�ض���ّن احلرب على اأفغان�ض���تان والعراق، وا�ض���فا جورج 
دبلي���و بو����س ب�"اأغبى رئي����س عرفته الوالي���ات املتحدة 
االأمريكّي���ة". ب���ل ذه���ب اإىل حّد الق���ول باأّن���ه-اأي جورج 
بانق���الب  االأبي����س  البي���ت  اإىل  و�ض���ل  بو����س-  دبلي���و 
انتخاب���ي! ويف العديد من املقابالت الت���ي اأجريت معه، 
حتدث غور فيدال عن الّنظام ال�ضيا�ض���ي االأمريكي قائال: 
"يف الواليات املتحدة االأمريكّية، لي�س هناك غري حزب 
واح���د، اأال وهو ح���زب امللكّية. وهن���اك جناحان لليمني: 
جن���اح جمه���وري، وجن���اح دميقراط���ي. واجلمهورّيون 
اأغبى قليال، واأ�ضّد �ضالبة وحّدة يف مفهومهم للراأ�ضمالّية 
م���ن الدميقراطّي���ني الذين يبدون لطفاء، وكّي�ض���ني لكنهم 

اأكرث ف�ضادا".
كان غور فيدال يقول اإنه يعرف الكثري من امل�ض���اهري يف 

خمتلف املجاالت غري اأنه ال ي�ضتطيب العي�س اإاّل وحيدا
عن احلوار املتمدن

غور فيدال، فّنان االستفزاز والتمّرد



ان تق���راأ مذكرات فيدال، يعن���ي ان تقابل جاكلني كندي 
وت�ض���هر م���ع ك���ريواك وتتج���ادل م���ع كاب���وت وتتناول 
فط���ورك مع كوكتو وترتدد عل���ى كارتر وريغان..، فهذا 
الرجل ال�ض���اب الذي يك���رر دائمًا باأنه ار�ض���تقراطي من 
اجلنوب وباأن ثقافته وا�ضعة وموؤهل للنجاح متكن من 
�ض���م باقة من ا�ض���هر امل�ض���اهري يف كتاب واحد ا�ضتحق 
عنه ان يظهر على غ���الف جملة التامي وان يقارن باالإله 

اأبولون ب�ضبب تاأثريه يف معارفه من امل�ضاهري!!
يعتم���د غور فيدال يف مذكراته على قناعته ال�ضخ�ض���ية 
و تهمه مكانة ال�ضخ�س امل�ضهور بقدر ما يهمه راأيه فيه، 
فهو يك�ض���ف مكامن القبح يف �ضخ�ض���ياته بقدر ما ُيظهر 
جماله���ا اخلف���ي حمواًل بذل���ك تاأثري كتابه اىل ما ي�ض���به 

فرقعة االلعاب النارية!
ورغم ا�ضارة البع�س اىل ان كتابة ال�ضرية الذاتية ت�ضبه 
حياك���ة ن�ض���يج من االكاذي���ب، اال ان في���دال جنح ورغم 
�ض���طحاته وخروجه عن املاألوف يف كتابة املذكرات يف 
االحاطة بكل ما متثله ال�ضخ�ضية التي يتحدث عنها ومل 
يفلت منه �ض���يء وهو يطوف ب���ني فرجينيا وهوليوود 

وروما وباري�س ورافيلو.
بداأ في���دال كتابه با�ض���تذكار طفولته فذك���ر ان جده كان 
ع�ض���وًا من اع�ضاء جمل�س ال�ض���يوخ، اما والدته فكانت 
مدمنة على الكحول وقد تزوجت للمرة الثانية من �ضهر 
جاكلني كندي )والد زوجها(، لذا فقد اعتاد على خمالطة 
االغنياء وامل�ض���اهري، ويف �ضن احلادية والع�ضرين، اأي 
يف ع���ام 1946، ن�ض���ر في���دال روايته االوىل ث���م اعقبها 
ن�ض���ره رواي���ة ثانية حتم���ل عنوان )ال�ض���بي على حافة 
النهر( يف عام 1948 التي اثار ن�ض���رها ف�ض���يحة كبرية 

لتناولها ق�ضية ال�ضذوذ اجلن�ضي.
متي���زت مذك���رات فيدال باجل���راأة اذ مل يخف اأي �ض���يء 
م���ن مغامراته ويقول عن ذلك: "عدت اىل املا�ض���ي رغم 
انزعاجي من���ه، وكتبت ذكرياتي فيه م���ع انني ال ارغب 

يف ان اعي�ضها من جديد، لو ُطلب مني ذلك!«
معارف���ه وحت���دث  مذكرات���ه مالم���ح  في���دال يف  حم���ل 
عنه���م بحرية خمرتق���ًا عواملهم اخلا�ض���ة ف���كان يتناول 
افط���اره م���ع كوكت���و ويتن���اول الكح���ول م���ع تين�ض���ي 
وليامز ويق�ض���ي نهاراته وام�ض���ياته مع عدد ال ُيح�ضى 
م���ن امل�ض���اهري لذا حت���دث ع���ن كل احلقائ���ق املثرية يف 
كت���ب ال�ض���رية الذاتي���ة املعا�ض���رة كمغام���رات احل���ب 
العا�ض���فة وعالقات الزواج غري املوفقة واجناب اطفال 
انطوائيني وما يّلم بامل�ضاهري من انهيارات ع�ضبية وما 
يتناولون���ه من عقاقري... الخ، وباخت�ض���ار، فقد ك�ض���ف 
كل مواط���ن االبت���ذال واجلم���ال يف )م�ض���اهريه( وم���ن 
بينه���م جيمي كارتر وبول نيوم���ان واالمرية مارغريت 
ورونال���د ريغ���ان الذي اك���د على دوره يف و�ض���وله اىل 
الرئا�ض���ة.. مع ذل���ك، ال ميكن ادراج كتاب فيدال �ض���من 
كتب الف�ض���ائح فقد تعر�س لكل تلك اال�ض���رار باأ�ض���لوب 
فن���ي مثايل وبعبارات انيقة خالي���ة من الرثثرة املوؤذية 
منها تلك الن�ض���يحة التي كررها يف كتابه الكرث من مرة 
ويقول فيها: "جتنبوا خمالطة امل�ضاهري!"، وكان يعني 
كل كلم���ة فيها خا�ض���ة بع���د ان اخرتق كوالي����س البيت 

االبي����س وحتدث عن عالقته بروب���رت كنيدي ثم انتقل 
للحديث عن املخرج العاملي فيلليني والنجمة ال�ض���هرية 
غريت���ا غارب���و.. ويوؤك���د في���دال ال���ذي يجيد ف���ن كتابة 
ال�ضيناريو اي�ضًا ان املوؤلف احلقيقي للفيلم ال�ضينمائي 
هو كاتب ال�ض���يناريو، لذا كان ي�ض���طدم با�ض���تمرار مع 

الفنانني فرانك كابرا و�ضارل�ضتون هيو�ضتون.
ام���ا ع���ن عالقت���ه بال�ضيا�ض���ة فقد هاج���م اللوب���ي املوؤيد 
لل�ض���ناعات الع�ض���كرية وكان يظه���ر �ض���خطه بي�ض���ارية 
ثورية وا�ض���حة وكان اكرب همومه هو و�ض���ول معارفه 
اىل ال�ض���لطة وع���ن ذل���ك يق���ول: "عندم���ا ي�ض���بح اح���د 
معارفك او ا�ض���دقائك القدامى رئي�ض���ًا، ت�ضبح اال�ضياء 

كلها معقدة«!!
يف كتابه، ظهر فيدال واثقًا من نف�ضه، وال يقلقه رد فعل 
امل�ض���اهري الن���ه حتدث عنهم ب�ض���راحة فهو ي���رى ان ما 
يختبئ خلف الط���الء االجتماعي الرّباق اهم بكثري مما 
يظه���ر منه، ولن يهمه بالت���ايل ان يلتفت حوله ذات يوم 

فال يجد احدًا منهم!!
العنوان: مذكرات غورفيدال،-تاأليف: غور فيدال

عن: )لوفيغار(

غور فيدال يفطر مع كوكتو 
ويسهر مع كارتر ويدعم ريغان

في مذكراته.. 

ترجمة: عدوية الهاللي

عرض: أريك نوهوف


