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كلمات

تحية

أميركا الالتينية فقدت «شريانها» األبهر

إدواردو غاليانو:
الكتابة بالممحاة
صالح علماني
كان من عادة إدواردو غاليانو (1940
ـ  ،)2015عند بداية كل مونديال ،أن
يعلق على باب بيته إعالنًا مكتوبًا
ب ـخ ــط يـ ـ ــده ،يـ ـق ــول« :م ـغ ـل ــق بـسـبــب
كــرة الـقــدم» ،ألنــه ال يريد أن يزعجه
أحد بينما هو يتابع بشغف أعياد
مونديال كرة القدم في موسمها كل
أرب ــع س ـن ــوات .ه ــذا الـكــاتــب املـفـتــون
بكرة القدم كان يرغب ،مثل كل أطفال
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،أن يصبح العــب
كرة .ويقول« :كنت ألعب جيدًاُ ،
كنت
رائعًا ،ولكن في الليل فقط ،في أثناء
نومي .أما في النهار فأنا أسوأ قدم
مـتـخـشـبــة عــرفـتـهــا مــاعــب األح ـيــاء
ف ــي بـ ـ ــادي» ،وي ـض ـيــف أنـ ــه انـتـهــى
إل ـ ــى ال ـق ـن ــاع ــة ب ـهــوي ـتــه ُال ـح ـق ـي ـق ـيــة:
مجرد متسول يطلب أن تقدم له كرة
ً
ق ــدم حـقـيـقـيــة ،يـمـضــي مـتــوســا في
الستادات :ـ لعبة جميلة حبًا بالرب.
وعندما يرى كرة قدم جيدة ،يحمد
تلك املعجزة من دون أن يهمه «قدر
فجلة» من هو النادي أو البلد الذي
قدم ذلك اللعب الجميل.
هــذا امل ـهــووس بـكــرة ال ـقــدم ،إلــى حد
أنه ألف أحد أجمل الكتب ،وأكثرها
شاعرية ،عن هذه اللعبة التي صارت
ديانة يؤمن بها ماليني البشر ،هو
أي ـضــا مــؤلــف أح ــد أه ــم الـكـتــب التي
أبدعها األدب األميركي الالتيني في
القرن العشرين ،فهو صاحب «أوردة
أميركا الالتينية املفتوحة» ،الكتاب
ال ــذي ص ــار ي ـعــرف بــإنـجـيــل أمـيــركــا
الالتينية وكتابها املقدس.
الـ ـي ــوم ،ب ـعــد أن رحـ ــل غــال ـيــانــو عن
ه ــذا ال ـعــالــم ،يـحــق لـنــا أن نـتـســاءل:
كيف يمكن أن نسمي الفراغ العظيم
الــذي سيخلفه بغيابه؟ من سيتكلم
بمثل شاعريته عــن أولـئــك الــا أحد
( )los nadiesـ ـ وه ــذه هــي تسميته
للمظلومني املـقـهــوريــن ،والضحايا
امل ـن ـس ـي ــن ،م ـم ــن ي ـم ـن ـح ــون مـعـنــى
للحياة ـ كيف ستكون حياتهم دون
مبضعه الذي كان يكشف لهم جرائم
ح ـضــارة االس ـت ـهــاك بـحــق اإلنـســان
ـب .ك ـيــف سـتـكــون
وال ـب ـي ـئــة والـ ـك ــوك ـ ّ
حياتنا نحن من أدمنا قراءة كتاباته
امل ـق ـت ـض ـبــة ،وت ـفــاع ـل ـنــا م ــع كـلـمــاتــه
الدقيقة الصائبة املفعمة بالصدق
والـ ـعـ ـم ــق وامل ـ ـعـ ــانـ ــي؟ كـ ــم سـيـفـتـقــد
العالم كله نزاهة هذا الرجل وكرامته
وم ــواقـ ـف ــة ال ـح ــاس ـم ــة ال ـب ـع ـي ــدة كــل
البعد عــن املـســاومــات .الكاتب الــذي
وقف صامتًا في مواجهة الصحافة
يــوم مــوت صديقه الحميم ،الشاعر
ماريو بينيديتي ،عاجزًا عن الكالم،
ولـتـخــرج مـعــه أخ ـي ـرًا ع ـبــارة واح ــدة
مقتضبة « :الحزن يقال بالصمت».
فـ ــي أحـ ـ ــد األي ـ ـ ـ ــام قـ ـ ــال لـ ــه ص ـحــافــي
ك ـ ــان يـ ـج ــري م ـقــاب ـلــة مـ ـع ــه« :أش ـع ــر
أنــك تنظر بــإحــدى عينيك مــن خالل
ميكروسكوب ،وبعينك األخــرى من
خ ــال تـلـيـسـكــوب» .وق ــد واف ــق على
ذل ــك ال ــرأي وتـقـ ّـبـلــه ضــاحـكــا لطرافة
التشبيه« :ألنــه رأي يعكس نواياي
جـيـدًا» .وقــد كــان ذلــك ما سعى إليه

دوم ــا :الـقــدرة على رؤي ــة مــا ال ُيــرى،
مـ ــع أن ـ ــه ج ــدي ــر ب ـ ــأن ُيـ ـ ـ ــرى .قـصــص
ال ـنــاس املـجـهــولــن واملـنـسـيــن ممن
يــزدريـهــم املثقفون ع ــادة .وأن يكون
ق ـ ــادرًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى رؤي ــة
الـعــالــم ،والـكــون كـلــه ،مــن خــال ثقب
ّ
املفتاح .أن ُيطل من خــال الصغائر
غ ـي ــر امل ــرئـ ـي ــة ع ـل ــى ع ـظ ــائ ــم أس ـ ــرار
الحياة والصراع اإلنساني الــدؤوب
مــن أج ــل عــالــم يـكــون بيتًا للجميع،
وليس بيتًا لقلة وجحيمًا لألكثرية.
ولـ ـ ــد إدواردو ه ــوغ ـي ــس غــال ـيــانــو
ف ــي مــون ـت ـي ـف ـيــديــو ،ع ــاص ـم ــة ب ــاده
األرغواي ،يوم الثالث من أيلول .1940
في الرابعة عشرة من عمره ،في عام
 ،1954ك ــان يـعـمــل م ـتــدربــا ف ــي أحــد
امل ـصــارف ،وقــد بــدأ فــي الــوقــت نفسه
العمل فــي الـصـحــافــة ،وذل ــك برسوم
كاريكاتير سياسية كــانــت تنشرها
ص ـح ـي ـفــة « إل سـ ـ ــول» االش ـت ــراك ـي ــة
فـ ــي مــون ـت ـف ـيــديــو وي ــوق ـع ـه ــا بــاســم
« غ ـ ـيـ ــوس» .وك ـ ــان يـعـتـقــد ف ــي ذلــك
الحني أن مستقبله سيكون في الفن
التشكيلي .ولكن إدواردو هوغيس،
عند بلوغه التاسعة عـشــرة ،وحيال
عجزه عن التعبير عن نفسه بالرسم،
وضيقه من عدم قدرته على الكتابة،
«ألن ك ــل م ــا ك ــان ي ــرغ ــب ف ـيــه ه ــو أن
ينسج أفكارًا وقصصًا من الكلمات»،
حــاول االنتحار بمادة سامة .وحني
اس ـت ـي ـقــظ ب ـعــد أي ـ ــام عـ ــدة ف ــي صــالــة
املعتقلني بمستشفى ماثيل ،وكانت
مــواضــع مــن بـشــرتــه مـحــروقــة بفعل
األح ـم ــاض الـقــويــة ال ـتــي خــرجــت مع
ب ــول ــه وب ـ ـ ـ ــرازه وه ـ ــو ن ــائ ــم ف ــي شـبــه
م ــوت ،ظــن غــالـيــانــو ي ــوم ــذاك أن ــه في
س ـ ــوق ب ـمــدي ـنــة ك ــال ـك ــوت ــا .ف ـق ــد ك ــان
يــرى «أشخاصًا شبه عــراة يضعون
عـمــائــم ويـبـيـعــون ت ـ ّـره ــات متنوعة،
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ي ّـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــون ال ـ ـقـ ــرف ـ ـصـ ــاء
وآخ ــرون يــرقـصــون أفــاعـ َـي بمزمار».
هذا ما يرويه في كتابه «أيام وليالي
الحب والحرب» ،ولكن ما رآه لم يكن
الغيبوبة التي كان
ســوى تهويمات
ّ
غارقًا فيها .عندئذ خلف وراءه لقب
«غيوس» واملراهق إدواردو هوغيس،
ليتحول إلى إدواردو غاليانو .وهو
ي ــروي مــا جــرى لــه فــي «أي ــام وليالي
التالي:
الحب والـحـ
ـرب» على النحو ّ
«ع ـن ــدئ ــذ بـ ـ ـ ُ
ـدأت أك ـت ــب وبـ ـ ــدأت أوقـ ــع
ُ
مــا أكتبه مــن مـقــاالت وكـتــب باسمي
ال ـعــائ ـلــي ال ـث ــان ــي :غ ــال ـي ــان ــو» .وبـعــد
ذلــك ،بينما هو في منفاه االسباني،
ً
يضيف قــائــا فــي مقابلة صحافية:
«انـتـبـهــت إل ــى أن تسميتي لنفسي
بـ ـ ــإدواردو غــالـيــانــو كــانــت ،مـنــذ عــام
 ،1959طــريـقــة لـلـقــول :إنـنــي شخص
آخ ــر ،إن ـنــي ول ـيــد ج ــدي ــد ،لـقــد ول ـ ُ
ـدت
ثانية».
صـ ـ ــار فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد رئـ ـي ــس ت ـحــريــر
مجلة «مارتشا» ،ثم مديرًا لصحيفة
ّ
«إبوكا» .وفي عام  ،1973إثر االنقالب
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي بـ ـ ـ ــاده ،اضـ ـط ــر إل ــى
الـ ـه ــرب ن ـحــو األرج ـن ـت ــن املـ ـج ــاورة،
وأسس هناك مجلة « كريسس» .لكن
لعنة االنقالب الحقته إلى األرجنتني،
إذا استولى العسكريون في هذا البلد

