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كلمات
عـلــى السلطة أيـضــا فــي ان ـقــاب عــام
 .1976فانتقل إل ــى إسبانيا لينجو
بحياته ،وظــل فيها حتى عــام ،1985
ـواي بـعــد
حـ ـي ــث رجـ ـ ــع إلـ ـ ــى األورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
االنتخابات الديمقراطية التي أجريت
ً
ه ـنــاك .وعـنــد ع ــودت ــه ،وض ــع مــرســاة
كبيرة أم ــام بيته فــي إش ــارة إلــى أنه
لن يغادر البالد مهما جرى .وقد أقام
حتى وفاته يــوم االثنني املاضي في
مونتيفيديو ،مدينة مولده.
ك ـت ــب غ ـل ـي ــان ــو خ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه فــي
أجـ ـن ــاس أدبـ ـي ــة وك ـتــاب ـيــة م ـت ـعــددة،
أبرزها الصحافة ،دون نسيان أعماله
التاريخية ،والبحثية ،وكذلك دخوله
عــالــم الــروايــة بــروايــه الــوحـيــدة هي:
«األي ــام الـتــالـيــة» .وقــد كــانــت أعماله
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام م ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل ح ــول
ً
الــواقــع األمـيــركــي الالتيني .وفضال
عن نتاجه الصحافي واألدبي ،دفعه
الـتــزامــه االجـتـمــاعــي الـسـيــاســي إلــى
املـشــاركــة فــي نشاطات عــديــدة ،مثل
عـضــويـتــه ف ــي الـهـيـئــة االسـتـشــاريــة
ل ـق ـن ــاة «ت ـل ــي س ـ ــور» ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة،
وان ـض ـم ــام ــه إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة املـطــالـبــة
ب ـس ـيــادة واس ـت ـق ــال بــويــرتــوري ـكــو.
ك ـمــا أن ــه يـعـتـبــر أح ــد الـشـخـصـيــات
العاملية املناهضة للعوملة ،إضافة
إلى مشاركته في حمالت التضامن
ومـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـل ــط وال ـه ـي ـم ـن ــة
وال ـت ـخــريــب الـبـيـئــي الـ ــذي تـمــارســه
القوى العظمى وشركاتها.
في كتابة «شرايني أميركا الالتينية
املفتوحة» الصادر عام  ،1971توصل
ً
إلى إبداعه األوســع شعبية وتــداوال؛
وفـ ـي ــه ي ـك ـشــف ب ــإسـ ـه ــاب وتـفـصـيــل
تــاريــخ نـهــب ال ـق ــارة األمـيــركـيــة ،عبر
أساليب قمع واضطهاد تقشعر لها
األب ـ ـ ــدان .وال ــواق ــع أن غــال ـيــانــو ،منذ
كتابة «أيــام وليالي الحب والحرب»
الــذي صــدر أول مــرة فــي سبعينيات
القرن املاضي ،وحتى «أبناء األيــام»،
ك ـتــابــه األخ ـي ــر الـ ـص ــادر عـ ــام ،2012
(صـ ــدر ه ــذا ال ـع ــام ك ـت ــاب ج ــديــد هو
مختارات من كتبه السابقة بعنوان
«نـ ـس ــاء») ،ك ــان يسعى ط ــوال الــوقــت
إل ــى ت ـعــزيــز م ـصــداق ـيــة ك ـتــابــه األه ــم
«شرايني أميركا الالتينية املفتوحة»
ً
ال ــذي صــار عـمــا كالسيكيًا ،والــذي
ّ
ّ
سد ثغرة كبيرة ،ولواله لظل الفكر في
تلك املنطقة من العالم يعاني من عدم
اكتمال .ولـهــذا كــان الهجوم الشرس
طـيـلــة ع ـق ــود لـلـنـيــل م ــن م ـكــانــة هــذا
الكتاب ،وقــد تجلت الهجمات خالل
ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث امل ــاض ـي ــة بحملة
تـشـهـيــر مـنـظـمــة وم ـح ـمــومــة شنها
ث ــاث ــة م ــن أس ــاط ــن ال ـف ـكــر الــرجـعــي
املـحــافــظ ،هــم ألـبــارو بــارغــاس يوسا
(ابن الروائي البيروفي املشهور ،ولم
يـقـ ّـصــر ال ــروائ ــي نفسه فــي الـتــرويــج
لحملة اب ـنــه) ،والـكــولــومـبــي بلينيو
أبــولـيـيــو مـيـنــدوثــا (وك ـ ــان لـسـنــوات
مــديـرًا ملكتب وكــالــة األن ـبــاء الكوبية
«ب ــرنـ ـس ــا التـ ـيـ ـن ــا» فـ ــي بـ ــوغـ ــوتـ ــا) ،
وال ـكــوبــي األص ــل ك ــارول ــس ألبيرتو
مــونـتــانـيــر الـ ــذي غـ ــادر كــوبــا وص ــار
يـ ـحـ ـم ــل الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـيـ ـت ــن اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة
واألمـ ـي ــركـ ـي ــة .ف ــامل ـع ــرك ــة «ال ـف ـك ــري ــة»
ـاب ص ــار
الـ ـت ــي اف ـت ـع ـل ـ ًـوه ــا ض ــد كـ ـت ـ ٍ
يعتبر انجيال جديدًا لشعوب القارة
ّ
امل ـق ـه ــورة ،ب ـه ــدف ال ـح ــط م ــن قيمته
العلمية والفكرية ،لم تؤثر في انتشار
الـكـتــاب عـلــى الــرغــم مــن أن غاليانو
أع ـل ــن ف ــي ش ـهــر أيـ ــار ع ــام  2014أنــه
ليس اقتصاديًا متخصصًا ،وأنه ألف
الكتاب في شبابه ،وقد تجاوز الزمن
الكثير مــن معلوماته .يومها أصــدر
ثــاثــي املـتــرصــديــن بـيــانــا انتصاريًا
ع ـ ــن «اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف» غ ــالـ ـي ــان ــو ن ـف ـس ــه،
واستخدموا كالمه للتشهير به على
الرغم من بؤس منطقهم واضطرارهم
إل ــى االعـ ـت ــراف بـمــذلــة ب ــأن مبيعات
كتاب غليانو صارت بماليني النسخ
وبمعظم لغات العالم .في ذلك الحني،
أخــذ عــدد من أصــدقــاء غاليانو عليه
تقديمه تلك الـفــرصــة لخصومة كي
ّ
ينقضوا عليه ،ولكن الرجل النزيه ال
يمكن له أن يتجاهل وجــود خلل في

عمله ،مهما كان صغيرًا وتافهًا ،من
دون أن يشير إليه عند اكتشافه ،ألن
نزاهته ،وهي رأسماله الكبير ،تمنعه
من مجرد التفكير في الغش بالسكوت
ع ــن ه ـنــاتــه .ويـضـحــك غــالـيــانــو بكل
سـ ـع ــادة ح ــن يـ ـق ــرأ خـ ـبـ ـرًا يـ ـق ــول إن
ك ـتــابــة «ش ــراي ــن أم ـي ــرك ــا الــاتـيـنـيــة
املـفـتــوحــة» هــو أكـثــر الـكـتــب تعرضًا
للسرقة مــن مكتبات بوينس أيــرس
على الرغم من مرور أكثر من أربعني
عامًا على ص ــدوره .يضحك ويقول:
«هــذا يعني أنه الكتاب مطلوب أكثر
مــن س ــواه بــن مــن ال يملكون نـقــودًا
لشرائه» .ما حققه غاليانو من نجاح
وش ـهــرة واع ـت ــراف بــه على املستوى
ـأتــه بفنون السحر .وإذا
العاملي لــم يـ ِ
كــان يحظى بكل هــذا االحـتــرام كأحد
ّ
أبــرز الكتاب األميركيني الالتينيني،
فإنما ألنه أثبت كفاءة أدبية حققها
بالجهد والعمل الدؤوب ،وعبر طريق
ش ـ ــاق اك ـت ـن ـف ـتــه ت ـض ـح ـي ــات ك ـث ـيــرة،
ولـكـنـهــا ك ــان ــت تـضـحـيــات تستحق
الـعـنــاء ،إذ تمكن مــن تشييد مسيرة
صـلـبــة مـتـمــاسـكــة واص ـ ــل تغذيتها
ب ـم ــواد ج ــدي ــدة حـتــى يــومــه األخ ـيــر.
وال يـمـكــن إال احـ ـت ــرام غــال ـيــانــو في
حفاظه على مبادئه وعدم تنكره لها
رغ ــم ال ـعــواصــف الـعــاتـيــة ال ـتــي هبت
ع ـلــى ال ـف ـكــر االش ـت ــراك ــي ف ــي الـعـقــود
األخيرة ،بل إنه يسخر على طريقته
مــن بـيــروقــراطـيــي الـشـيــوعـيــة الــذيــن
ت ـحــولــوا إل ــى رجـ ــال أعـ ـم ــال ،ويعلق
ساخرًا« :لهذا السبب كانوا قد درسوا
«رأس املال» ،من أجل أن يعيشوا على
فائض قيمته».
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال غـ ــال ـ ـيـ ــانـ ــو ،ت ـت ـع ــاي ــش
الصحافة جنبًا إلى جنب مع التأريخ

بأسلوبه شديد َ
اإليجاز ،يدين تعاسة
يزيد أكثر فأكثر
عالم
ٍ
ّ
من الهوة بين من
يملكون ومن ال
يملكون

والدراسة البحثية والقصة السردية،
ً
ول ـك ـنــه أوال وق ـب ــل ك ــل شـ ــيء م ــؤرخ
مـلـتــزم بـعـصــره وزم ــان ــه .وبأسلوبه
شديد اإليجاز والتألق ،يدين َالبؤس
األخ ــاق ــي وال ـن ـف ــاق ،وت ـع ــاس ــة عــالـ ٍـم
يــزيــد أكـثــر فأكثر مــن ال ـهـ ّـوة بــن من
يملكون ومــن ال يملكون .ومعظم ما
يــرويــه يستند إل ــى قـصــص واقـعـيــة
وحـقـيـقـيــة ،وه ــو يــروي ـهــا بــأقــل عــدد
مـمـكــن م ــن ال ـك ـل ـمــات .إن ـه ــا حصيلة
عملية ابــداع ـيــة تعتمد شـطــب كــام
كـثـيــر؛ فـهــو ي ـق ــول :إن ـنــي أع ـمــل وفــق
طريقة علمني إيــاهــا معلمي خــوان
رولـ ـف ــو ،وي ـض ـيــف أن رول ـف ــو أمـســك
ف ــي أحـ ــد األيـ ـ ــام ق ـلــم رص ـ ــاص وق ــال
لــه« :إنني أكتب بهذا ،ولكنني أكتب
ً
أك ـثــر بـكـثـيــر ب ـه ــذه» ،ورفـ ــع مـمـحــاة.
وه ـ ــذا بــال ـف ـعــل م ــا يـفـعـلــه غــال ـيــانــو،
يـمـحــو كـثـيـرًا إل ــى أن يـجــد الكلمات
ّ
الـتــي تــولــدهــا ال ـضــرورة .ولـهــذا فإن
كتبه ال تعرض فكرًا وحسب بل هي
مكتوبة بلغة حسية فـكــريــة ،تجمع
بــن التأثير االنفعالي والعقلي .إنه
ساحر الكلمات واألفكار ،يؤكد ّ
تقيده
ب ــوص ــاي ــا ش ـ ـهـ ــرزاد ،أم الـقـصــاصــن
والروائيني والحكواتية ومعلمتهم،
فـ ُ
ـدرس ـهــا األول الـ ــذي ال ب ــد للكاتب
من التقيد بــه :امللل ممنوع .ألن امللل
يعني املوت ،فشهريار يتأمل عنقها،
ويمكن له أن يشعر بامللل ،وشعوره
بــاملـلــل يعني مــوتـهــا .ه ــذا مــا يقوله
في كتابه «مرايا»« :من أجل االنتقام

من واحد ٍة خانته ،راح امللك يذبحهن
جميعًا ...العذراوات يفقدن عذريتهن
ورؤوسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ـع ــد أخ ـ ـ ــرى.
شـ ـه ــرزاد ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ظلت
ح ـي ــة ،ت ـقــايــض ك ــل يـ ــوم ف ــي الـحـيــاة
بحكاية جــديــدة .وبينما هــي تــروي
حـكــايــاتـهــا ،تنتبه إل ــى أن السلطان
ّ
يتأمل نحرها .إذا ما مل امللك ،سوف
يكون ضياعها» .من ذلك الخوف من
املوت ولدت براعة رواية القصص.
وي ـبــدو أن غــالـيــانــو الـســاحــر قــد قــرأ
حاضرنا نحن العرب من ماضينا،
فـفــي واحـ ــدة مــن قـصـصــه الـقـصـيــرة
ّ
جـ ـدًا ُي ــذك ــرن ــا ب ــأب ــي ال ـع ــاء امل ـعــري،
أو «ال ـشــاعــر املـتـنـبــئ» كـمــا يسميه،
ويقول« :كــان ورثــة محمد منهمكني
بــال ـصــراع فــي مــا بـيـنـهــم :سـنــة ضد
شيعة ،بغداد ضد القاهرة ،والعالم
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي يـ ـتـ ـج ــزأ ويـ ـتـ ـفـ ـت ــت إل ــى
ّ
قـطــع صـغـيــرة ،يـكــن بعضها الـعــداء
لـلـبـعــض اآلخـ ـ ــر .كـ ــان ع ـقــد الـجـيــش
اإلس ــام ــي ي ـن ـفــرط ف ــي حـ ــروب ضد
نفسه ،بينما الصليبيون يتقدمون
دون أية عوائق نحو بيت املقدس...
شاعر عربي كتب بــن الـعــرب ،وعن
العرب ،معلقًا على الوضع كما يلي:
دين
«اثنان
أهل األرض ذو ٍ
عقل بالٍ /
ٌ
وآخ ــر َد ِّي ــن ال عقل ل ــه» .وق ــال أيضًا:
ّ
ٌ
«يحطمنا ُ
زجاج،
ريب الزمان كأننا/
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ول ـك ــن ال يـ ـع ــاد ل ــه سـ ــبـ ــك» .الـشــاعــر
صاحب هذا الكالم ُيدعى أبا العالء

امل ـ ـعـ ــري .وقـ ــد مـ ــات عـ ــام  ،1057فــي
مدينة املـعــرة ،قبل أربـعــن عامًا من
اجتياحها وتدميرها حجرًا حجرًا
على يد الصليبيني .ويقولون إن هذا
الشاعر كان أعمى !!!!».
وألن غـ ــال ـ ـيـ ــانـ ــو وق ـ ـ ـ ــف دوم ـ ـ ـ ـ ــا مــع
املضطهدين في كل مكان ،ال بد له أن
يكون نصيرًا لفلسطني ،ومــن كتابه
«أبـنــاء األي ــام» ،هــذا الـنــص« :فــي هذا
ال ـيــوم  14أي ــار مــن ع ــام  ،1948ولــدت
دولة إسرائيل .بعد أيام قليلة من ذلك،
ُ
طرد أكثر من ثمانمئة ألف فلسطيني،
ُ
ود ّم ــر أكثر مــن خمسمئة قــريــة .هذه
الـ ـق ــرى ،ح ـيــث ك ــان ــت ت ـن ـمــو أش ـجــار
الــزيـتــون والـتــن والـلــوز وغيرها من
األشجار املثمرة ،تقبع مدفونة تحت
الطرق السريعة ،واملــراكــز التجارية،
وح ــدائ ــق امل ــاه ــي .إن ـه ــا م ــوت ــى بال
أسماء .فلجنة األسماء لدى السلطة
الجديدة أعــادت تعميد الخريطة .لم
يبق إال القليل من فلسطني .ومن أجل
ُ
التهام الخريطة املتمادي تستحضر
صكوك ملكية ،ممنوحة من التوراة
ُ
ب ـس ـخ ــاء ،وت ـ ـبـ ـ ّـرر ب ـم ـعــانــاة الـشـعــب
اليهودي طوال ألفي عام من املالحقة.
مالحقة الـيـهــود كــانــت ،على ال ــدوام،
ع ــادة أوروب ـي ــة ،ولـكــن الفلسطينيني
هم من يدفعون ديون اآلخرين».
يـ ــوم مـنـحـتــه «ج ــام ـع ــة ف ـي ــراك ــروث»
املكسيكية جائزة دكتواره الشرف ،في
شهر نيسان  ،2009ألقى كلمة ،وقرأ
مقطفات من كتابه «مرايا» الذي كان
قد صدر حديثًا .وبعد انتهاء القراءة
في قاعة نيزغوالكويوتل الضخمة
وامل ـم ـت ـل ـئ ــة ب ـج ـم ـه ــور مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
الـجــامـعـيــن ،دوت الـقــاعــة بتصفيق
ب ــاألي ــدي وب ــاألق ــدام .ب ــاألق ــدام؟ أجــل
ب ــاألق ــدام! فـقــد ق ــرأ غــالـيــانــو فــي ذلــك
اليوم مقطعًا صغيرًا عن تقديم فرقة
مـســرحـيــة م ــن األورغ ـ ـ ــوي ملسرحية
ل ــورك ــا «اإلس ـك ــاف ـي ــة ال ـع ـج ـي ـبــة» في
إسبانيا فرانكو ،بعد سنوات طويلة
من مقتل الشاعر الغرناطي وتغييب
اس ـ ـم ـ ــه .الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ــومـ ـه ــا ص ـفــق
لـلـعــرض ب ــاألق ــدام .صـفـقــوا بــاألقــدام
ك ــي ت ـه ـتــز أرض إس ـب ــان ـي ــا وي ـصــل
ال ــدوي إلــى لــوركــا املــدفــون فــي مكان
مجهول منها ،ويقول له كم أنت ّ
حي
أيها الشاعر.
كان ذلك في ستينيات القرن املاضي،
وف ـ ــي ع ـ ــام  2009ص ـف ــق ال ـج ـم ـهــور
الطالبي املكسيكي لغليانو باألقدام
ليقولوا له شكرًا على ينبوع الصفاء
وال ـش ـعــر .لـيـقــولــوا إن ــه سيبقى حيًا
وم ـقــروءًا مــا دام هنالك ُج ـ ٌ
ـور وكــذب
ونفاق في هذا العالم.
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عن لقاء سريع
مع غاليانو

أحمد يماني
قبل أن يصبح إدواردو خيرمان ّ
ماريا هوغيس غاليانو ( )2015-1940أحد أهم الكتاب
في العالم ورمز أميركا الالتينية الكبير ،كان قد تنقل بني مهن عدة ،وهو ابن الطبقة
ً
ّ
املتحدرة من أصــول أوروبـيــة .اشتغل عامال في مصنع ،وكاتبًا
الغنية وابــن العائلة
ّ
َ
وساعي بريد .وساهم هذا بشكل ما في جعل نصه
وصرافًا في بنك
على اآللة الكاتبة،
ّ
حيًا وقريبًا .يكتب في السياسة كما يكتب في األدب كما يكتب في كرة القدم ،ويحلل
بالبراعة نفسها ،بلغته الــرائـقــة الـحــادة ذاتـهــا .غاليانو الـيـســاري العتيد واملناضل
الشرس ،غاليانو األديب الذي صنع لنفسه أسلوبًا وطريقة في الكتابة ،تعلم الحذف
واالختصار من خوان رولفو الذي قال له ذات مرة« :تتم الكتابة بالطرف اآلخر من قلم
الرصاص ،بالطرف الذي لديه املمحاة».
في الحادية والثالثني من عمره ،كتب «الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» الشرايني
النازفة للقارة ،سيرة نهبها وتاريخها املقهور .هذا الكتاب الذي استحال إلى أيقونة،
ق ــال غــالـيــانــو مـنــذ ع ــام فــي مـعــرض كـتــاب بــرازيـلـيــا إن ــه لــن يـكــون ق ــادرًا عـلــى قــراء تــه
مــن جــديــد ،فعندما كتبه لــم يكن يـعــرف الكثير فــي السياسة واالقـتـصــاد .كــان كتاب
ُ
حرصت على حملها من مصر
«الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» من الكتب التي
ّ
إلى إسبانيا حينما توجهت للحياة هناك .الكتاب املخيف والقيم إلدواردو غاليانو،
املنقول إلى عشرات اللغات ،قام بترجمته أحمد حسان وبشير السباعي بعد عشرين
سنة من صدوره عام  .1971في عام  2009سيقوم رئيس فنزويال الراحل هوغو تشافيز
بإهداء الكتاب إلــى بــاراك أوباما في قمة األميركيتني في رسالة واضحة بالطبع لم
يفهمها أوباما في وقتها .ترجم أحمد حسان بعد ذلك قسمًا من ثالثية «ذاكرة النار»
بعنوان «األصوات األولى» وترجم الثالثية كاملة أسامة إسبر .أما صالح علماني فقد
ترجم الكثير من العناوين أذكر منها« :كرة القدم في الشمس والظل» ،و»أبناء األيام»،
و»أفواه الزمن» ،و»مرايا».
كــان غاليانو إذن حــاضـرًا ومـقــروءًا لدينا منذ مــا يقرب مــن ربــع قــرن .هــو الــذي تنقل
ُ
في املنافي بني إسبانيا واألرجنتني ،لكنه ،فيما نعلم ،أبـدًا لم يــزر أي بلد عربي .بل
لم يكن يعرف أنه ُيقرأ ُ
ويترجم على نطاق ليس بالضيق أبدًا في هذا العالم ،األقرب
إليه بأكثر مما كان يمكنه تخيله ،وهو الذي كتب مقالته الشهيرة عن غزة عام 2012
كما كتب قبلها عن بغداد عام  ،2003ويذكر في مقطع من املقالة غونتر غــراس الذي
رحل هو اآلخر قبل ساعات من رحيل غاليانو« :لم أكن حتى قادرًا على االستماع إلى
النصيحة الحنون من غونتر غراس .الكاتب األملاني ،الذي يتفهم أن بوش في حاجة
ً
شيء كبير جدًا أمام والده ،نصح بوش بالذهاب إلى طبيب نفسي بدال من
إلى إظهار
ٍ
قصف العراق».
ربما كــان كذلك عــام  ،2004حينما زار إدواردو غاليانو البلدة الصغيرة التي كنت
ً
ولقاء
أقطن فيها مع زوجتي السابقة في شرق إسبانيا .كانوا قد رتبوا له محاضرة
مفتوحًا مع الجمهور في الهواء الطلق ،وكان الحضور كثيفًا والرجل متألقًا يمضي
املفتوحة» معي وتوجهت صحبة
من موضوع إلى آخر بكل سالسة .حملت «الشرايني
ّ
زوجتي إلى املحاضرة ،في نهاية اللقاء كنت أقدم رجال وأؤخر أخرى وأشعر بخجل
شديد مــن أن أتـحــدث إلــى الــرجــل هـكــذا ،وكــانــت هــي تدفعني فعليًا فــي ظـهــري ،حتى
انـتـهــزت الـفــرصــة بعد توقيعه ألحــد األش ـخــاص واقـتــربــت منه وفــي يــدي «الـشــرايــن
املفتوحة» في نسختها العربية .قلت له على الفور :إنني شاعر ومترجم مصري وقد
ترجمت لك بعض القصص القصيرة وإن هذا الكتاب الذي أحمله في يدي هو النسخة
العربية من «الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» .بدا في تلك اللحظة أن الخجل كان
احمر وارتبك نوعًا ما وقال لي :أأنا ُم َت َ
ّ
رجم إلى العربية!؟ لم
يعتريه هو بل إن وجهه
أكن أعرف ،لم أكن أعرف .قلت له إن اثنني من كبار املترجمني قاما بترجمة هذا الكتاب
ّ
يساريان مثلك ومــن جيلك أيضًا .أخــذ الرجل الكتاب ،تطلع فيه
وهما في اآلن ذاتــه
ُ
لبرهة ثم أعاده لي وشكرني وتمنى لي حظًا سعيدًا وانصرفت .ندمت بعد ذلك أنني
لم أترك له النسخة العربية ،لكنه بدوره ربما خجل أن يطلبها.
ٌ
واحد منها:
في لحظة رحيل غاليانو ،يمكننا أن نتذكر قصصًا ومقاطع عديدة له .هذا

عصافير ممنوعة
في عام  1976في سجن يدعى «حرية»...
الـسـجـنــاء الـسـيــاسـيــون ال ّيمكنهم الـحــديــث دون إذن ،وال يستطيعون الصفير وال
االبتسام وال الغناء وال التمشي سريعًا وال أن ُيحيوا بعضهم بعضًا .كذلك ال يمكنهم
الــرســم وال اسـتــام رس ــوم لـنـســوة حــوامــل وال لــزوجــن وال لـفــراشــات وال لـنـجــوم وال
لعصافير.
ديداسكو بيريث ،معلم في مدرسة ،محكوم عليه بالسجن والتعذيب العتناقه «أفكارًا
إيديولوجية» .يستقبل يــوم أحــد زي ــارة ابنته مياللي ،ذات الخمسة األع ــوام ،االبنة
ُ
تحضر له رسمًا لعصافير.
ّ
الرقباء يمزقونه على باب السجن.
ُ
األحد التالي تحضر له مياللي رسمًا ألشجار ،األشجار غير ممنوعة والرسم يعبر.
ُيثني ديداسكو على عملها ويسألها عن الدوائر الصغيرة امللونة التي تظهر على قمم
األشجار ،دوائر صغيرة كثيرة بني األغصان :أهذه برتقاالت؟ أية فاكهة تكون؟
الطفلة تشير له أن يصمت:
 «ششششش».وفي السر تشرح له:
ُ
 «أبله ،أال ترى أنها أعني؟ ُأعني العصافير التي جلبتها لك في الخفاء».

