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لكمة التيس في عين الجنرال
حرب الثالثين عامًا بين ماركيز ويوسا

إعداد
وترجمة:
محمد
ناصر الدين

«كـ ـ ــان ال ـط ـب ـي ــب ي ـم ـســح ل ــه ع ـي ـنــه ال ـي ـســرى
ب ـم ـنــديــل ،م ـس ـت ـغــربــا م ــن أنـ ــه ال ي ـف ـعــل ذلــك
بنفسه ،وهو الغيور على مظهره الشخصي.
ان ـت ـب ــه ال ـ ــى شـ ـ ـ ــروده ع ـن ــد م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة،
ح ــن أوش ـك ــت م ـج ـمــوعــة أب ـق ــار جــام ـحــة أن
تصدم العربة» (غابرييل غارسيا ماركيز ـ ـ
«الجنرال في متاهته»)
«ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ال يـسـتـطـيــع خ ـيــان ـتــي بني
جميع مــن يحيطون بــي ،حتى لــو رغــب في
ذلك ،هو أنت .ألنني الشخص الوحيد الذي
يمكنك الـلـجــوء إل ـيــه ،وال ــذي ال يـكــرهــك وال
يحلم بـقـتـلــك .إنـنــا مـتــزوجــان ال ــى أن يفرق
بيننا امل ــوت»( .مــاريــو بــارغــاس يــوســا ،من
رواية «حفلة التيس»)
عند وفــاة غابرييل غارسيا ماركيز (1927
ـ  )2014في نيسان (ابريل)  ،٢٠١٤لم يتردد
مــاريــو بــارغــاس يــوســا ( )1936بالتصريح
لقناة تلفزيونية التينية بما يـلــي« :الـيــوم
م ــات كــاتــب كـبـيــر .مــؤلـفــاتــه حققت انـتـشــارًا
ً
م ــذه ــا ون ــال ــت ح ـظ ــوة ع ـظ ـي ـمــة ف ــي األدب

وضعت صحيفة «الجوراندا» صورة
ماركيز المبتسم بالدمغة السوداء حول
العين على الصفحة األولى
املنتمي للغتنا .رواي ــات مــاركـيــز ستعيش
ً
بـعــده طــويــا ،وستستمر فــي إغ ــواء الـقــراء
أيـنـمــا وج ـ ــدوا» .ل ــم يـبـخــس يــوســا «غــابــو»
ح ـق ــه ،وه ــو ع ـلــى األغ ـل ــب يـعـنــي م ــا يـقــولــه.
ل ـك ــن هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات ال ــداف ـئ ــة ل ـي ـســت س ــوى
رأس ج ـبــل الـجـلـيــد لـقـصــة ح ــرب اسـتـمــرت
ً
ثالثني عامًا بني الرجلني كشفت عنها أوال
صحيفة «الج ــوران ــدا» املكسيكية ،ومــن ثم
«نيويورك تايمز» منذ أقل من سنوات عشر
ف ــي مـنــاسـبــة ثـمــانـيـنـيــة مــارك ـيــز ،ف ــي فصل
أسطوري من كواليس أدب القارة املدهشة.

اللقاء بين «غابو» وماريو
الزمان ١٢ :شباط (فبراير) .١٩٧٦
امل ـ ـكـ ــان :ق ـص ــر ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
مكسيكو.
املـنــاسـبــة :الـعــرض األول لفيلم «أودي ـســة األنــديــز»
الـ ــذي ي ـت ـن ــاول ت ـح ـطــم ط ــائ ــرة ف ــري ــق ال ــرغ ـب ــي مــن
مونتيفيديو فوق جبال األنديز عام  ،١٩٧٢وتمكن
قـســم مــن الــاعـبــن مــن الـنـجــاة بفضل أكــل لحوم
أفراد الطاقم املوتى في الحادث.
لم يكن للفيلم أن يثير ضجة وقتها لوال أن
الكاتب هو «السوبر ماريو» البيروفي يوسا
الذي حظي بشهرة عاملية منذ صدور روايته

األول ــى «املــديـنــة وال ـج ــراء» عــام  .١٩٦٣نجم
آخــر مــن روائ ـيــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة يفاجئ
الجميع بحضوره :الكولومبي ماركيز الذي
أسر لب العالم بأسره بروايته «مائة عام من
ُ
الـعــزلــة» ( .)١٩٦٧استقبل «غــابــو» وزوجته
بعاصفة من التحايا والقبل ،هو الذي كان
قد أوشك حينها على إنهاء رائعته «خريف
ال ـب ـطــريــرك» وانـتـقــل للعيش فــي مكسيكو،
آخذا عهدًا على نفسه باالمتناع عن الكتابة
طاملا بينوشيه على رأس الطغمة الحاكمة
في تشيلي .لتمضية الوقت ،كان من املفيد
ل ـغــابــو ال ــذه ــاب إل ــى ال ـس ـي ـن ـمــا .ع ـنــد أسـفــل
الــدرج املــزخــرف فــي قصر الفنون الجميلة،
ملــح مــاركـيــز يــوســا ،فـتــرك الـحـشــد مبتهجًا،
وتــوجــه نحوه فاتحًا ذراعـيــه .كــان يفترض
بالرجلني أن يكونا صديقني حميمني منذ
لقائهما األول عام « :١٩٦٧غابو» هو عراب
ابن يوسا ،والبيروفي ّ
خصص للكولومبي
أطروحة دكـتــوراه كاملة بعنوان «غابرييل
غ ــارس ـي ــا م ــاركـ ـي ــز :ق ــات ــل آلـ ـه ــة» .إن ـه ــا إذن
ّ
لحظة اللقاء املنتظرة .تصلب جسد يوسا
الــذي أغلق قبضة يــده بإحكام .وحــن تقدم
غــابــو ن ـحــوه فــاتـحــا ذراع ـي ــه ،بــاغـتــه بلكمة
مباشرة في عينه اليسرى أطاحت به أرضًا
في الـحــال :مشهد سينمائي بامتياز حمل
بـعــض ال ـح ـضــور عـلــى ال ـظــن بـكــونــه دعــايــة
مقصودة للفيلم .تم «توضيب» لكمة يوسا
ب ـه ــدوء ف ــي اإلعـ ــام املـكـسـيـكــي والــات ـي ـنــي،
ُ
وأ َ
درجـ ــت ضـمــن نـطــاق الـخــافــات املـعـهــودة
ب ــن األدبـ ـ ـ ــاء :فــادي ـم ـيــر ن ــاب ــوك ــوف مـقــابــل
ادم ــون ــد وي ـل ـســون ،لـيـلـيــان هـيـلـمــان مـقــابــل
م ــاري مــاكــارثــي ،نــورمــان ميلر مـقــابــل غــور
فـ ـي ــدال؛ ف ـي ــدال املـ ـط ــروح أرض ـ ــا ،ه ــو اآلخ ــر،
بــواس ـطــة غــري ـمــه بـ ــادر ال ــى ال ـق ــول بـطــريـقــة
ليست بأقل قوة «مرة أخرى ،تعوز نورمان
ميلر الكلمات».

قصة السويدية الحسناء
مــا هــو الـسـبــب ال ــذي حـمــل ال ـب ـيــروفــي على
الـ ـعـ ـن ــف؟ م ـ ـشـ ــادة أدب ـ ـيـ ــة م ـش ـح ــون ــة؟ نـ ــزاع
إيديولوجي متصاعد؟ سارتر مقابل كامو؟
ك ــان ــت ال ـس ـيــاســة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ق ــد ب ــدأت
ت ـن ـخــر ب ـســوس ـهــا ف ــي ال ـص ــداق ــة ب ــن يــوســا
وماركيز .الثاني يتهم األول بمحاباة اليمني
ومغازلة االمبريالية ،واألول ينتقد إعجاب
ال ـث ــان ــي ب ـت ـجــربــة ك ــاس ـت ــرو ،ال ـت ــي يـقــارنـهــا
ب ـت ـجــربــة ب ـي ـنــوش ـيــه ف ــي ال ـق ـمــع ال ـس ـيــاســي
والسجون السرية وانتهاك حقوق اإلنسان.
م ــا ك ـش ـفــه ت ـح ـق ـيــق «ال ـ ـجـ ــورانـ ــدا» ومـ ــن ثــم
«نيويورك تايمز» هو القطبة املخفية خلف
لكمة يوسا .قطبة أبسط وأعقد من الحرب

الـبــاردة فــي آن ،ال تمت بصلة الــى الليندي
وبينوشيه وارماندو فاالداريس وكاسترو.
زوجــة غابو نطقت أمــام الحضور في قصر
الفنون بجملة صغيرة« :ليس يوسا سوى
أبله غيور» .شاهد عيان أكد للصحيفة أنه
سمع يوسا يصرخ بماركيز« :كيف تجرؤ
عـلــى عـنــاقــي بـعــد مــا فـعـلـتــه مــع بــاتــريـسـيــا
في برشلونة؟» .باتريسيا هي زوجة يوسا
وقريبته .عاش الرجالن مع أسرتيهما ردحًا
من الزمن في برشلونة مطلع السبعينيات،
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى يـ ــوسـ ــا بـ ـحـ ـسـ ـن ــاء س ــوي ــدي ــة
لـيـقــع فــي حـبـهــا ويـنـتـقــل للعيش مـعـهــا في
استوكهولم .لــم تجد باتريسيا أفـضــل من
ص ــدي ــق ال ـع ــائ ـل ــة مل ــواس ــات ـه ــا خـ ــال األزمـ ــة
ال ــزوج ـي ــة .ي ـقــول الـخـبـثــاء إن األم ــر تخطى
ً
املواساة قليال .لم ترق استوكهولم الباردة
لـيــوســا ،صــاحــب الــدمــاء الالتينية ال ـحــارة،
لتستقبله باتريسيا من جديد في برشلونة.
اع ـتــرفــت بــاتــريـسـيــا ملــاريــو بــأنـهــا لــم تضع
الوقت سدى أثناء غيابه في استوكهولم.

صورة طي الكتمان
وض ـ ـعـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ـجـ ـ ــورانـ ـ ــدا» صـ ــورة
مــارك ـيــز امل ـب ـت ـســم بــالــدم ـغــة الـ ـس ــوداء حــول
الـ ـع ــن ع ـل ــى ال ـص ـف ـح ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـع ــدد
امل ـخ ـصــص لـثـمــانـيـنـيــة غــابــو ف ــي ال ـســادس
مــن آذار (م ــارس)  .٢٠٠٧امل ـصـ ّـور املكسيكي
رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو م ــوي ــا ال ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــط ال ـ ـصـ ــورة،
ت ـحــول م ـبــاشــرة إل ــى نـجــم ت ـط ــارده وســائــل
اإلعالم في األرجنتني وكولومبيا وتشيلي.
«اسـ ـتـ ـح ــوذت هـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة بـ ــالـ ــذات عـلــى
تفكيري قرابة ثالثني عامًا .لــدي اآلالف من
ال ـصــور الـعـظـيـمــة ،لـكــن ه ــذه بــالــذات ليست
ّ
يصرح مويا باإلسبانية إلحدى
كغيرها».
ّ
اإلذاعـ ـ ــات ف ــي مـكـسـيـكــو .ي ـقــول إن صــديـقــه
م ــاركـ ـي ــز طـ ـل ــب مـ ـن ــه أن يـ ــأخـ ــذ ل ـ ــه ص ـ ــورة
بــورتــريــه بالعني ال ـســوداء .رغــم أن الصورة
ل ــم ت ـن ـشــر ال ـب ـت ــة ،ي ـع ـتــرف م ــوي ــا ب ــأن ــه طبع
ّ
نـسـخــة وح ـيــدة مـنـهــا لـصــديــق عــلـقـهــا فــوق
جدار في بيته .أحد الصحافيني الفضوليني
علم بموضوع الصورة وطلب إذنًا بنشرها
في صحيفة محلية« ،لكننا لم نتوصل الى
اتفاق بشأنها» .يتابع مويا« :حضر غابو
الـ ــى ب ـي ـتــي ب ـعــد ال ـح ــادث ــة ب ـي ــوم ــن ،ظـنـنــت
ُ
فــي الـبــدايــة أن ــه قــد ض ــرب مــن قـبــل الشرطة
امل ـك ـس ـي ـك ـيــة .غ ــاب ــو وأن ـ ــا ص ــدي ـق ــان ك ـفــايــة،
لكننا لــم نتحدث بأمر الـصــورة فيما بعد،
أو حـتــى عــن الــدافــع اللـتـقــاطـهــا .لـكـنــي أظــن
أن ه ــوس ــه بــال ـت ـفــاص ـي ــل ،وه ـ ــذا م ــن صـلــب
طبيعته كــروائــي ،كــان يــدفـعــه الــى تسجيل
تـفــاصـيــل حـيــاتــه وتــوثـيـقـهــا أي ـضــا ،أو أظــن

أنه قد استهوته الفكرة بأن تكون له صورة
بــالـعــن ال ـس ــوداء .ثــاثــون عــامــا تـكـفــي ،لــدي
عالقة جيدة بالجوراندا وقررت أن أعطيهم
ال ـص ــورة» (ول ـ ـ «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» الح ـقــا).
قـصــة الـحـسـنــاء الـســويــديــة وث ــأر باتريسيا
تولى إخراجها الى العلن بابلو اسبينوزا،
املحرر الثقافي للصحيفة املكسيكية الذي
أوض ــح أن ــه «رغ ــم أن قـصــة الـلـكـمــة مـتــداولــة
فــي مكسيكو ،اال أن تفاصيلها ال تعرفها
اال فئة قليلة» .حجز ريكوردو مويا وبابلو
اس ـب ـي ـن ــوزا م ـكــان ـه ـمــا ك ـب ـط ـلــي ك ــوم ـب ــارس
فــي الـسـيــرة األدب ـيــة الــاحـقــة الـتــي ستكتب
لـلـبـطـلــن الــرئ ـي ـس ـيــن ل ـل ــرواي ــة واألدب في
الـ ـق ــارة الـ ـس ــاح ــرة :م ــاري ــو ب ــارغ ــاس يــوســا
وغابرييل غارسيا ماركيز.

لقاء لم يتم
لم يشأ الروائيان العودة الــى تلك الحادثة
ال ـب ـتــة .يــوســا وع ــد م ــرة بـكـشــف ال ـســر لكنه
لــم يـفـعــل .لــم يـعـقــد صـلــح بــن الــرج ـلــن من
بعدها .مع الوقت ،كان الشقاق الذي تغذيه
االخ ـ ـتـ ــافـ ــات األدبـ ـ ـي ـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة يـكـبــر
ً
بينهما .عام  ١٩٩٧مثال ،في مناسبة املؤتمر
األول لـلـغــة االسـبــانـيــة فــي زاكــات ـي ـكــاس في
املكسيك ،طرح ماركيز فكرة تبسيط الكتابة
في قواعد اللغة االسبانية .لم يتوان يوسا
عن الرد «تموت اللغة إذا تم اجتثاث القواعد.
ملاركيز مخيلة خصبة ،لكنه ليس فيلسوفًا،
أو ب ـ ّـح ــاث ــة» :٢٠٠٧ .ت ـنــاق ـلــت ال ـص ـح ــف أن
املصالحة قاب قوسني أو أدنى من الوقوع،
وأن يوسا سيكتب مقدمة للطبعة املميزة
لـ «مائة عام من العزلة» في مناسبة العيد
األربعني لصدورها ،كان قد احتفظ بها منذ
الزمن الجميل للصداقة.
 :٢٠١٠يــوســا ض ـيــف ال ـش ــرف ف ــي مـهــرجــان
كــرتــاجــن ل ــأدب فــي اسـبــانـيــا .فـنــدقــه على
مـســافــة ع ـشــريــن م ـت ـرًا م ــن م ـنــزل غ ــاب ــو .هل
تـحــدث ال ــرج ــان؟ عـلــى األرجـ ــح ،لــم يحصل
األمر .لكن في مناسبة الحديث عن اساتذته
فــي األدب ،أفـصــح يــوســا عــن أس ـمــاء ثــاثــة:
خ ـ ــورخ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس ب ـ ــورخـ ـ ـي ـ ــس وخ ــولـ ـي ــو
كورتثار ...وغابرييل غارسا ماركيز!
 :٢٠١٤وفـ ــاة غــابــو لـيــرثـيــه يــوســا بـكـلـمــات
ّ
غلبت إعجاب األديــب على أحقاد اإلنسان،
لـتـبـقــى الـ ـص ــورة ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ال ـت ــي كما
يـقــول ب ــارت «ال ـص ــورة تـتـصــل فــي ش ــيء ما
بــالـبـعــث ،هــي ن ــوع مــن م ـســرح ب ــدائ ــي ،مثل
لــوحــة ح ـيــة ،م ـثــل م ـجــازيــة ال ــوج ــه الـســاكــن
املخضب ال ــذي نــرى امل ــوت تـحـتــه» .وجــه لم
يخصبه املــوت ،بل لكمة «التيس» في وجه
«الجنرال».

