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مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة نسيج يخلو مما يماثله في األدب اإلنكليزي

الكثري  ن�رش  ك�شاعر  معروفًا  كنت   1969 عام  يف 
من الق�شائد يف اجلرائد واملجالت العراقية، ولكن 
اأي�شًا يف جمالت عربية متتلك �شمعة اأدبية كبرية 

مثل »�شعر«، »الأديب«، »الآداب«، »املجلة«.
لذلك، توقع الكثري ممن يتابعون اأعمايل اأن اأ�شدر 
ديواين الأول، وبالذات بعد ن�رش »البيان ال�شعري« 
امل�شتويني  على  ثقافية  �شجة  اأثار  قد  كان  الذي 
اإ�شدار  يف  دوري  عن  ف�شاًل  والعربي،  العراقي 
الطليعية  بروحها  عرفت  التي   »69 »ال�شعر  جملة 
وا�شتقطبت حولها الكثري من �شعراء احلداثة. كان 
اأفاجئ  اأن  ف�شلت  لكنني  ذلك،  اأفعل  اأن  ميكنني 
الدائرة  املناق�شات  خ�شم  يف  الثقايف،  الو�شط 
والكتابة، بعمل طليعي يعبرّ  ال�شعر  حينذاك حول 
منظوراً  ويقدم  �شواه،  من  اأكرث  الأدبي  هواي  عن 
جديداً اأكرث جذرية وات�شاعًا اإىل العملية الإبداعية.

»املخلوقات  بكتابة  بداأت  قد  احلقيقة  يف  كنت 
�شكل  على   1965 عام  اأوا�شط  يف  اجلميلة« 
اأ�شوغها يف عمل ميتلك  اأن  �شذرات ومقاطع قبل 
وحدته اخلا�شة به، وهي �شذرات ومقاطع جنمت 
م�شتعينًا  بها،  اأقوم  كنت  كثرية  جتارب  عن 
وا�شتدعاء  اللغوي  التدفق  على  الت�شجيل،  باآلة 
واملو�شيقى  الر�شم  خالل  من  احللمية  احلالت 
عن  �شائدة  فكرة  ثمة  كانت  حينذاك  بالذات. 
قواعد  انتهاكه:  ينبغي  ل  الذي  املقد�س«  »ال�شكل 
والق�شة  الرواية  لكتابة  بامل�شطرة  حمددة  ثابتة 
والق�شيدة واملقالة. اأما فكرة ال�شكل املفتوح الذي 
الأجنا�س  خمتلف  فيه  وتتحد  تتداخل  اأن  ميكن 
فكانت مما ي�شعب حتى ت�شوره. ومع ذلك كانت 
ال�شكلي،  التجديد  من  اأبعد  هو  مبا  ترتبط  الفكرة 
التجارب  دفعتنا  فقد  للحياة.  جديدة  بروؤية 
وخا�شة  بها،  مررنا  التي  القا�شية  ال�شيا�شية 
العراق وهزمية  الدموي يف  انقالب �شباط 1963 
القيم  ال�شك بالكثري من  اإىل  حرب حزيران 1967 
ال�شعي  واإىل  والثقافة  املجتمع  داخل  الرا�شخة 
التاريخية  واأوهامه  قيوده  كل  من  العقل  لتحرير 
كله  العامل  كان  ذاته،  الوقت  ويف  املتجذرة. 
والثقافة  والفن  الفكر  يف  حتريرية  ثورة  ي�شهد 
اإىل  حال  من  نف�شها  الغربية  املجتمعات  غريت 
حال. هكذا وجدت نف�شي، بعد جتربة ثالثة اأعوام 
وهم  كل  من  متحرراً  وال�شجن،  العتقال  من 
اأيديولوجي قدمي، مدركًا تراجيدية العالقة القائمة 
فح�شب،  ال�شيا�شة  لي�س يف  واجلالد،  ال�شحية  بني 
اأكون  اأن  معنى  ذلك  وقبل  اأي�شًا،  الفكر  يف  بل 
عملت  ال�شتينيات  اأوا�شط  يف  كلها.  الأوهام  �شد 
يف  ال�شحف  من  للعديد  ثقافيًا  وحمرراً  مرتجمًا 
العراق، فكانت ت�شلني معظم ال�شحف واملجالت 
اأحدث  عن  ف�شاًل  املهمة،  والأمريكية  الإنكليزية 
كل  اأتابع  جعلني  ما  الغرب،  يف  ال�شادرة  الكتب 

داخلها،  اأعي�س  وكاأين  هناك،  ويحدث  ي�شدر  ما 
فيها:  اأجده  ما  اأهمرّ  يوم  كل  اأن�رش  كنت  مثلما 
�شعراء  مع  ومقابالت  واأدبية  �شيا�شية  مقالت 
وكترّاب وتقارير عن كتب وحركات... اإلخ. اأكيد اأن 
ذلك ترك تاأثريه يفرّ وتعلمت منه اأي�شًا. ومع ذلك، 
فاإن ن�س »املخلوقات اجلميلة« يكاد يكون ن�شيج 
وحده، حينذاك على الأقل. اأتذكر اأنني حينما زرت 
�شدور  من  عام  بعد  اأي   ،1970 عام  يف  لندن 
م�شوؤوًل  كان  الذي  �شالح  الطيب  التقيت  الكتاب، 
اأجرت  التي  �شي  بي  البي  يف  الثقايف  الق�شم  عن 
خا�شة  ب�شورة  فيها  الرتكيز  جرى  مقابلة  معي 
»املخلوقات  اقرتحته  الذي  اجلديد  ال�شكل  على 
واملرتجم  ال�شاعر  ال�شديق  كان  التي  اجلميلة« 
�شالح نيازي، الذي كان يعمل يف الإذاعة اأي�شًا، 
قد قال عنها اإنها تكاد تخلو حتى مما مياثلها يف 
»الن�س  فكرة  حينذاك  تكن  مل  الإنكليزي.  الأدب 
�شائدة  اأو  معروفة  و»امليتاق�س«  املفتوح« 
ك�شكل جديد يف الكتابة، وهو ما انتبه اإليه الناقد 
»املخلوقات  اعتب  الذي  خري�س  اأحمد  الدكتور 
كتابة  وهي  ـ  الأخري«  و»الدينا�شور  اجلديدة« 
الأعمال  اأوائل  من  ـ  اجلميلة  للمخلوقات  ثانية 

وامليتاق�س  املفتوح  الن�س  فكرة  طرحت  التي 
يقراأ  اأن  املرء  ميكن  اجلديدة.  العربية  الكتابة  يف 
»رواية«  كلمة  اجلميلة«  »املخلوقات  غالف  على 
»ق�شيدة  كلمة  الأخري«  »الدينا�شور  غالف  وعلى 
اإل جزئيًا.  احلقيقة  يعك�س  ذلك ل  ولكن  رواية«.  ـ 
يك�شف  ما  ثمة  للمخلوقات  الق�شري  التقدمي  ففي 
العناوين:  تفعله  مما  اأكرث  الن�س  طبيعة  عن 
اإىل  �شيء  كل  يعود  املفتوحة  الرواية  هذه  »يف 
اللغة  نف�شه ويكت�شب براءته اخلا�شة به حتى يف 
الرواية ق�شيدة وم�رشحية وفيلمًا ولوحة  لت�شبح 
ذلك«،  تعني  اأن  بدون  ذاته،  الوقت  يف  ومو�شيقى 
اخلا�شة  بطريقتها  نف�شها  عن  تتحدث  »اإنها  ثم 
اأجل  من  بالذات  معينًا  �شيئًا  تقول  ل  حيث  جداً، 
اأن تقول كل �شيء«. اأما الآن، وبعد مرور ما يقرب 
فاإنني  ون�رشه  الن�س  كتابة  على  قرن  ن�شف  من 
اعتباره  من  اأكرث  نرث  ق�شيدة  اعتباره  اإىل  اأميل 
ق�شة. حينما كتبت »املخلوقات« كنت اأريد كتابة 
رواية  بتاأثري من  النرثية، رمبا  امللحمة  ي�شبه  ما 
الن�س  ق�شمت  ولذلك  جوي�س.  جليم�س  »يول�شي�س« 
اإىل اأنا�شيد كما يف امللحمة، ل اإىل ف�شول كما يف 
الرواية. �شحيح اأن هناك ق�شة ما عن عامل �رشير 

من  نف�شه  ليحرر  اأن�شاب  اإىل  العامل  �شكان  يحيل 
مهجور  كون  يف  وحيداً  بالعي�س  حاملًا  الآخرين، 
ذاك  م�شعاه  يف  يخفق  لكنه  �شواه،  فيه  اأحد  ل 
اإليه من كل مكان يف  حني يرى قاتليه يزحفون 
اأن  بدل  بنف�شه،  نهايته  يختار  اأن  فيقرر  التاريخ 
ي�شت�شلم لأعدائه. ولكن ال�شياغة �شعرية دائمًا، ل 
بلغتها اجلديدة فح�شب واإمنا اأي�شًا وقبل كل �شيء 
فيها  الأزمنة  وتداخل  مو�شوعها  اإىل  مبنظورها 
وحتول املوؤلف نف�شه اإىل بطل يتدخل يف مناق�شة 
مقاطع  ُترجمت  حني  وبالفعل  الق�شة.  وقائع 
والأملانية  الإنكليزية  اإىل  املخلوقات  من  طويلة 
ون�رشت يف العديد من املجالت والأنطولوجيات، 
اأنني  هو  فيها  فعلته  ما  كل  نرث.  ق�شائد  اعُتبت 
لقد  اجلديدة.  تق�شيماتها  اإىل  عناوين  اأ�شفت 
للرقابة  م�شكلة  للمخلوقات  الكتابي  ال�شكل  اأثار 
قدمت  فقد  العراق.  قائمة حينذاك يف  كانت  التي 
الكتاب اليها يف نهاية عام 1967 اأو رمبا بداية 
متاطل  طويلة  �شهوراً  ظلت  ولكنها   ،1968 عام 
برفقة  ق�شدت  واأخرياً  ن�رشه.  على  املوافقة  يف 
�شديق كان على �شلة مبدير الرقابة، وهو موظف 
الرجل بكل  الأمر. فقال  تقليدي، لنفهم منه جلية 

على  باملوافقة  املغامرة  ي�شتطيع  ل  اإنه  �رشاحة 
مثل هذا العمل الذي مل ي�شادف ما مياثله يف كل 
اأن  للرف�س  ملتوية  كطريقة  علي  عار�شًا  حياته، 
الأحمر،  باللون  عليه  اأ�رشرّ  قد  كان  ما  كل  اأحذف 
بالتاأكيد عر�شه  اأرف�س  �شوف  اأنني  مني  متوقعًا 
ذاك، وخا�شة اأنه كان قد طلب حذف ما ل يقل عن 
بعد  رويت  وقد  باملوافقة.  ففاجاأته  الكتاب،  ثلث 
ذلك ق�شة هذا الرقيب الطريف بطريقة فكاهية يف 
اأعوام  الذي ن�رش بعد  الأخري«  »الدينا�شور  مقدمة 
من ذلك يف بريوت. لقد اأدى احلذف اإىل الكثري من 
التجريد للن�س بالطبع، ولكنه مل يفقده القدرة على 

اإثارة ال�شوؤال عن حرية الكتابة.
اأثارت  اجلميلة«  »املخلوقات  �شدرت  حينما 
ففيما  حولها،  واجلدل  املناق�شات  من  عا�شفة 
قد  كانوا  ما  لكل  انتهاكًا  التقليديون  اعتبها 
تعلموه من قبل، ظهرت اأعداد كبرية من املقالت 
والدرا�شات احلما�شية امل�شيدة بها من قبل كتاب 
وعادل  املانع  جنيب  اأمثال  من  عراقيني  ونقاد 
كتب  مثلما  القي�شي،  وجليل  خلف  واأحمد  كامل 
م�رش  مثل  عربية  بلدان  يف  اأي�شًا  الكثري  عنها 
اليو�شف«(  »روز  يف  حجازي  املعطي  عبد  )اأحمد 
ولبنان و�شوريا واملغرب والكويت وقدمت تقارير 

عن ال�شجة حولها يف العديد من الإذاعات.
كان اأول ما اأثار العديدين هو العنوان »خملوقات 
اأحد  اعتبه  الذي  اجلميلة«  العزاوي  فا�شل 
ذاته«،  بحد  »ق�شيدة  حينذاك  ال�شعراء  الأ�شدقاء 
ولكن  الأقل.  على  قرن  لن�شف  م�شعًا  �شيظل  واأنه 
من  اأكرث  بعد  العنوان.  اأرعبه  من  اأي�شًا  ثمة  كان 
ثالثني عامًا على ن�رش »املخلوقات« ا�شت�شافتني 
جامعة العني يف الإمارات يف ندوة حول اأعمايل 
بدء  قبل  املا�شي.  القرن  ت�شعينيات  نهاية  يف 
منه  ُطلب  الذي  العراقي  الدكتور  جاءين  الندوة 
لن  اإنه  مرعوبًا  يل  وقال  اجلمهور  اإىل  تقدميي 
العزاوي  فا�شل  »خملوقات  عنوان  ذكر  ي�شتطيع 
ذلك  يعر�شه  اأن  خ�شية  تقدميه،  يف  اجلميلة« 
عليه.  اأرد  اأن  دون  �شاخراً  ف�شحكت  للم�شاءلة، 
تقدميه  يف  »املخلوقات«  كتاب  جتاوز  وبالفعل، 
اإليه. ولكن ما حدث بعد ذلك كان در�شًا  ومل ُي�رش 
بليغًا لأمثاله. فقد انتقده اجلمهور احلا�رش جلهله 
اأو احلديث عنه، مثلما  اإليه  بالعمل وعدم الإ�شارة 
من  العديد  فيها  �شارك  التي  املناق�شة  تركزت 
»املخلوقات«  على  وطالبها  اجلامعة  اأ�شاتذة 
اأحد  يتعر�س  اأن  دون  وبالطبع  خا�شة،  ب�شورة 
منهم للم�شاءلة. بعد مرور ما يقرب من ن�شف قرن 
حماولة  اأي  باأن  اأ�شعر  »املخلوقات«،  ن�رش  على 
تتطلب  وا�شتمرارها  وجناحها  الأدب  يف  للتخطي 
�شعود  على  بالقدرة  توحي  تاريخية  ظروفًا 
تغيري  اإىل  املتطلعة  روحها  وازدهار  املجتمعات 
�شوى  تنتج  فلن  النحطاط  اأزمنة  اأما  احلياة. 

كترّابها الذين يليقون بها.

بغداد_ متابعة

"صخرة بيتهوفن"
يشارك في مسابقة 
سييرا يسرق جائزة "بالنيتا""المهر الطويل"

الكندية مارجريت أتوود 
تحصد جائزة السالم

 �شدر موؤخًرا عن دار مرييت للن�رش والتوزيع، للكاتب الدكتور حممد داود، رواية 
القطع  من  �شفحة   177 يف  حميد،  عمرو  للفنان  بغالف  بيتهوفن"،  "�شخرة 
املتو�شط. ومتتلئ الرواية بالتفا�شيل التي جتمع بني الطرافة والتما�شك، يف اإطار 
�رشدي �شيق، �شمن مغامرة اأو خماطرة تخو�شها �شخ�شيات عديدة ذات خلفيات 
اجتماعية وثقافية متفاوتة، معبة عن درجات خمتلفة من الوعي. اجلميع ت�شمهم 
اأحداث مت�شابكة، متنوعة كال�شخ�شيات، بلغة ذات اإيقاع خا�س، ويف زمن ق�شري 
ما  واجل�شدية؛  النف�شية  واحلاجات  والغايات  الطباع  فيه  تختلط  حمدود  وحيز 
يك�شف عن اخلبة ال�رشدية للكاتب الذي �شدرت له من قبل روايات "قف على قبي 

�شويا"، ال�شما والعمى"، "فوؤاد فوؤاد"، "اأمنا الغولة"، و"بار اأم اخلري".

اإدارة مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل عن املجموعة الأوىل من الأفالم  ك�شفت 
الـ14 من  الدورة  تتناف�س خالل  الطويل" والتي  "املهر  م�شابقته  امل�شاركة يف 

املهرجان يف �شهر دي�شمب املقبل.
وي�شارك يف هذا املهرجان عدد كبري من الفالم �شنويا من جميع قارات العامل.

وفيما يتعلق بامل�شاركة العربية، تتناف�س يف امل�شابقة اأفالم من م�رش واجلزائر 
واملغرب وفل�شطني و�شوريا والعراق ولبنان.

على  املهرجان  "يركز  للمهرجان  الفني  املدير  علي،  اآل  اهلل  اأمر  م�شعود  وقال 
العربية، وي�رشكها يف م�شابقة رئي�شية لالإ�شهام يف تطور  اأبرز املواهب  عر�س 

ال�شينما العربية".

اجلوائز  اأهم  من  وهي  »بالنيتا«  بجائزة  �شيريا  خافيري  ال�شباين  الكاتب  فاز 
الأدبية باللغة ال�شبانية، عن روايته »اإل فويغو اإنيفي�شيبله« )النار غري املرئية( 
عامل  ق�شة  هذا  الت�شويق  كتاب  ويروي  املقد�شة.  الكاأ�س  معنى  حول  الت�شويقية 
باللغات ينطلق يف مغامرة »حلل لغز ا�شل الكلمة التي غريت التاريخ الوروبي 
التي  الكاأ�س املقد�شة )هويل غريل بالنكليزية(. واجلائزة  اي  الثاين«  القرن  يف 
متنح للمرة ال�شاد�شة وال�شتني مرفقة مبكافاأة مالية قدرها 601 الف يورو. وقد 
باع خافيري �شريا ال�شحايف البالغ 46 عاما نحو ثالثة ماليني ن�شخة من كتبه 
التي ترجمت اىل اكرث من 40 لغة يف العامل. وقد �شارك يف امل�شابقة هذه ال�شنة 

634 روائيا من بينهم 193 من امريكا الالتينية.

الأكرث  الرواية  �شاحبة  اأتوود،  مارجريت  الكندية  والنا�شطة  الكاتبة  ح�شلت 
الأملانية  الرابطة  متنحها  التى  ال�شالم  جائزة  على  اخلادمة"،  "ق�شة  مبيًعا 
اأعمالها،  جممل  عن  وذلك  للكتاب،  فرانكفورت  معر�س  فى  الكتب  لتجارة 
ح�شبما ذكرت وكالت الأنباء. وح�رشت اأتوود حفل توزيع اجلوائز، الذى اأقيم 
فى كني�شة القدي�س بول فى فرانكفورت فى اليوم الأخري من معر�س الكتاب، 
وهى عا�رش �شيدة حت�شل على اجلائزة التى يتم منحها منذ عام 1950 وت�شمل 
على  اأتوود  وح�شلت  دولر(.  األف   30( يورو  األف   25 قيمتها  نقدية  جائزة 
اجلائزة تقديرا لـ"الإن�شانية، وال�شعى لتحقيق العدالة، والت�شامح" التى ت�شمنته 

اأعمالها اخليالية وغري اخليالية.

خافييرصدر حديثا الكاتبةالعراق

قراءة في كتاب

“هاندى  الرتكية  للكاتبة  امراأة(  )ال�شيطان  رواية 
الروائية عن  احلب، حيث حتكي  األتايلى” رواية عن 
تتحطم  �شري  حلادثة  تتعر�س  التي  “اآ�شلي”  البطلة 
مبقابلة  لتفاجاأ  لت�شليحها  وتذهب  �شيارتها،  فيها 
متتلئ  اأحداث  تتواىل  ثم  “عمر”  القدمي  حبيبها 
بالت�شويق.. “اآ�شلي” فتاة تنتمي للطبقة الغنية، فقدت 
والديها وهي �شغرية ثم ربتها خالتها “جوليد” التي 
متردت على العائلة، حيث تركت زوجها وعا�شت مع 
“لآ�شلي”  ع�شيق لها، مترد خالتها على العائلة منح 
توفت  وحني  �شارمة،  قيود  بدون  تربت  فقد  حرية، 
نف�شها وحيدة مبوارد  ب�شبب مر�شها وجدت  خالتها 
تعمل  كانت  التي  خالتها،  لها  تركتها  قليلة  مالية 

مدر�شة بيانو
ع�شيق  باآخر  تفاجاأ  قليلة  باأيام  خالتها  وفاة  بعد 
تتطور  ثم  عليها  حزنه  ليعلن  جاء  وقد  خلالتها، 
الأحداث وتقع يف ع�شقه بعد اأن تدخل معه يف عالقة 
ع�شيق  اأن  وتكت�شف  اأكرث  حياتها  وتنقلب  حميمة، 
خالتها “عمر” متزوج، وزوجته كانت اأف�شل طالبة 
لدى “جوليد” ورغم ذلك ت�شتمر يف عالقة احلب معه، 
اأن  وبعد مرور عامان حتزن لتم�شكه بزوجته وتقرر 
بعد  العمل  على  وجتب  �شكنها  مكان  تغري  تهجره، 
“نالن”  لها  ب�شديقتني  وحتتفظ  مواردها  نفاذ 
الذي  “عمر”،  عن  التام  الختفاء  وتتعمد  و”زرين” 
هروبها  وبعد  بجنون،  يع�شقها  بزوجته  مت�شكه  رغم 
ور�شة  تفاجاأ مبقابلته يف  �شنوات  �شبع  منه بحوايل 

ت�شليح ال�شيارات.
اأن  نكت�شف  بل  احلد..  هذا  عند  الت�شويق  يقف  ول 
متوازنة  تبدو  والتي  املقربة  “نالن”  �شديقتها 
خانتها  قد  “زرين”  ومن  “اآ�شلي”  من  اأكرث  نف�شيًا 
مع “عمر” ومل تخبها بذلك، واأنها ظلت على عالقة 
“عمر”  “اآ�شلي” ن�شيان  به كل تلك ال�شنوات، حتاول 
اآخر  اأربكها فرتتبط بعالقة مع رجل  اأن ظهوره  رغم 
يدعى “�شنان” ت�شل اإىل حد التفكري يف الزواج منه، 
والذي  لـ”عمر”،  ع�شقها  مقاومة  ت�شتطيع  ل  لكنها 
خيانته  تكت�شف  وحني  اأبداً،  داخلها  من  ينمحي  مل 
يف  تقرر  ثم  قلياًل  تتعذب  املقربة  �شديقتها  مع  لها 
اجلارف  للع�شق  وت�شت�شلم  اإليه،  تعود  اأن  النهاية 
نحوه، وتذهب اإىل منزله لتجد �شيارة “نالن” هناك 

وتنتهي الرواية.
نظرة  خالل  من  “احلب”  مو�شوع  تتناول  الرواية 
ال�شباب  من  الأوىل  الفرتة  اإىل  تنتقل  مراهقة  فتاة 
القارئ  ف�شعر  بحرفيه،  ذلك  ت�شور  اأن  وا�شتطاعت 
تعاطيهم  اأثناء  ال�شباب  فيه  يقع  الذي  التخبط  بذلك 

مع مو�شوع “احلب”.

اقتباس
 

الدهاء اأدنى اأ�شكال الفكاهة.

األك�شندر بوب

كفاك َ دمعًا ونحيب ْ
باهلل يكفى

فالورُد �شيزهُر فى العام 
القادم ْ

اإن كنت َ تدرى
كفاك َ بكاء ً وعويل ْ

باهلل يكفى
فالباعم ُ ال�شغرية ُ نائمة ٌ

فى قلِب اجلذِر الف�شى
حتلم ُ بربيعٍ  وردى

جفف دموعك جففها
لأنى تعلمت ُ فى اجلنة

�شدَو نغمى ال�شجى
الذى يخفف ُ حزَن 

الإن�شان
كفاك َ دموعا ً ونحيب

باهلل يكفى !
اأنظر هناك َ ترانى

على الغ�شن ِ الأبي�س
على الغ�شن ِ الأحمر

اأنظر اأعلى لرتانى
على الفرع ِ املثمر

ترتاق�ُس اأحلانى
منظومة من �شحِر بيانى

تخفف ُ حزَن الإن�شان ْ
كفاك َ دمعا ً ونحيب

باهلل يكفى
فالورُد �شيزهُر فى العام ِ 

القادم
اإن كنت َ تدرى

احلق ُ بعيداً بعيد ْ
وداعًا وداع ْ

اأتوارى فى ال�شحِب الزرقاء
وداعًا وداْع !

جون كيتس

ثقافة 

كفاكَ دمعًا ونحيبًا !الكاتب ذو األلف حيلة: الوجه الخفي لغابرييل غارسيا ماركيز
يع�شق الفرن�شيون موؤلف رواية ‘مائة عام من العزلة’. 
لكن القليل من يعرف مناطق الظل التي ك�شفت عنها 
�شرية رائعة بعنوان ‘حياة غابرييل غار�شيا ماركيز’ 
للكاتب جريالد مارتن والتي تطلبت منه �شبع ع�رشة 
�شنة من العمل لجنازها. ‘هناك حياة عامة، حياة 
خا�شة وحياة �رشية’ كما قال ال�شاعر األفارو موتي�س 
لقد  ماركيز.  غار�شيا  غابرييل  بخ�شو�س  يوم  ذات 
الكولومبي ملدة طويلة بخداع عامله  الكاتب  ت�شلى 
يف  باملبالغة  ت�شلى  كما  نف�شه،  الآن  يف  وهدايته 
طريق  عن  بالفعل  ت�شديقه  ي�شعب  واقع  و�شف 
على  اجلارحة.  باحلقيقة  �شبيهة  �شاخرة  اأ�شاليب 
جائزة  على  ماركيز  غار�شيا  ح�شول  املثال:  �شبيل 
على حياته يف  �شلبا  اأثر  �شنة 1982  لالآداب  نوبل 
بادئ الأمر ك�شحفي لمع، بعد ذلك، خا�س غار�شيا 
خمت�س  واأ�شبح  ال�شيناريو  كتابة  جتربة  ماركيز 
بن�رش الإعالنات، و’و�شيط’ �شيا�شي، كاتب م�رشحي 
عدمي املوهبة يف هذا املجال، راعي الأدب والفنون، 
لل�شحافة  لل�شينما يف كوبا ومعهد  موؤ�ش�س مدر�شة 
يف قرطاجنة. �شافر غار�شيا ماركيز يف اأنحاء العامل 
يف وقت مل يكن فيه ال�شفر اأمرا �شهال، كان هذا ال�شفر 
غنيمة حقيقية ل�شحفي مفل�س ل يتكلم الجنليزية. 
�شكلت هنغاريا ال�شيوعية وباري�س الالتينية وحدهم 
ُعرفت  التي  هنغاريا   : حياته  يف  موؤثرة  حمطات 
هذا  يف  بوجوده  غار�شيا  علم  الذي  املدقع  بالفقر 
�شحفي  �شذاجة  اإعجاب  اأثارت  التي  وباري�س  البلد 

معجب بنمط احلياة القائم يف هذه املدينة.
ماركيز  غار�شيا  غابرييل  يقم  مل  تاأكيد  بكل 
كل  ا�شتلهم  بل  رواياته،  يف  �شيء  اأي  باخرتاع 
بالفعل!  موجودة  ماكوندو  قرية  حميطه.  من  �شيء 
من  عام  مائة   ‘ رواية  يف  الرائعة  احلكايات  قرية 

القرية  للرثاء، هذه  ب�شكل مثري  انتهت  العزلة’ التي 
ولد  التي  املدينة  اأراكاتكا،  من  قريبة  اأر�س  هي 
املدينة  هذه   .1927 عام  ماركيز  غار�شيا  فيها 
التي توجد يف �شمال منطقة الكاريبي لبلد غار�شيا 
ماركيز، ُيعرف هذا املكان كمنطقة لزراعة الفواكه 
كانت تديرها �رشكة اأمريكية، حيث قتل الآلف من 
العمال بعد اإ�رشاب عام. تربى غار�شيا ماركيز يف 
ثم  ال�شاحر(.  )الكولونيل  يد جده  على  املنطقة  هذه 
‘احلب  ا�شتعاده والديه )على �شاكلة رواية  بعد ذلك 
واأخواته  اإخوانه  مع  لالنتقال،  الكولريا’(  زمن  يف 
للم�شاريع  اإر�شاء  قرطاجنة  حمافظة  اإىل  الع�رش، 
ال�شيدلية الكارثية لالأب. هذا الأب الوقح الذي عجز 
عن معاجلة ابنه حني كان مراهقا يعاين من نوبات 
لغابرييل  الأدبي  العامل  اإن  والف�شام…  القلق 
منذ  حميطه  يف  بكامله  حا�رش  ماركيز  غار�شيا 
ال�شلطة،  �شحر  قا�شية،  اجتماعية  بيئة   : طفولته 
عائلة مهوو�شة بال�شعوذة وال�شحك، الن�شاء واخلوف 

من املوت.
�شريته  يف  الن�شيحة  هذه  ماركيز  غار�شيا  يتبع 
ال�شحفي  ف ن�شاطه  ‘ع�شت لأروي’ حيث وقرّ الذاتية 
يف  الأدبية  ملوهبته  حياته  وكر�س  بدايته  يف 
الأ�شلوب  لالأ�شف  مارتن  جريالد  ميتلك  ل  الكتابة. 
اعتبارها  ميكن  ل  �شريته  لكن  ملاركيز،  امللتهب 
فقط جمرد حتية واإ�شادة مباركيز. اإذا كانت ال�شرية 
املعنونة ب’حياة غابرييل غار�شيا ماركيز’ جلريالد 
قدمت  فاإنها  الغمو�س،  من  الكثري  اأزالت  قد  مارتن 
ال�شيا�شي  ال�شياق  الكثري من املعلومات حول  اأي�شا 
الكولومبي والدويل من �شنة 1940 اإىل �شنة 2000. 
ب�شكل  ماركيز  غار�شيا  الكاتب  حياة  طبعا  ارتبطت 

وثيق بهذا ال�شياق. 
التقدمية  لل�شيا�شة  اجتماعي  برنامج  فبف�شل  اأول، 
التلميذ  ا�شتطاع  الأربعينات،  يف  كولومبيا  يف 

غار�شيا ماركيز من التوجه اإىل الإعدادية واحل�شول 
بعد ذلك على الباكلوريا. بدون هذه املنحة ما كان 
اأن  ول  درا�شته  اإمتام  �شي�شتطيع  ماركيز  غار�شيا 
تتفتح موهبته الأدبية ككاتب. ثم جاء بعد ذلك زمن 
عالقة   ، الالتينية  اأمريكا  يف  وال�شرتاكية  الثورات 
فرن�شوا  النافذة  ال�شخ�شيات  مع  ماركيز  غار�شيا 
ميرتان، ملك ا�شبانيا، عائلة كلينتون وعالقته اأي�شا 
بفيديل كا�شرتو. �شداقة غار�شيا ماركيز مع الكوبي 
ليدر ماك�شيمو، التي ولدت يف دي�شمب 1960 بف�شل 
ال�شكان  يتناولها  التي  الدجاج  حمادثة حول كمية 
والنتقادات  اجلدل  رغم  اأبدا  تف�شل  مل  كوبا،  يف 
املك�شيكية  ال�شتخبارات  م�شالح  قامت  وامل�شاكل. 
بالتج�ش�س على غار�شيا ماركيز بني عامي 1967 
اإدارة  ل�شالح  دعاية  وكيل  اعتبته  بعدما  و1985 
املتحدة  الوليات  وقامت  الكوبية  ال�شتخبارات 
عن  بعيدا  طويلة.  ملدة  اأرا�شيها  دخول  من  مبنعه 
البارز  الكاتب  هذا  ُيعتب  وال�شغينة،  احلقد  نزعة 
رفقة  الأوائل  الكتاب  من  ال�شحرية،  الواقعية  ورمز 
منحوا  الذين  كورتازار  وخوليو  فوينت�س  كارلو�س 
الع�شوية.  كاملة  اأدبية  هوية  الالتينية  اأمريكا 
مع  املك�شيك  يف  اليوم  ماركيز  غار�شيا  يعي�س 
و�شمها  اأخرى(  مرة  )خداع  التي  مر�شيد�س  زوجته 
حني كانت تبلغ من العمر 8 �شنوات. لديهم ع�رشات 
املنازل- لي�شت كبرية جدا- وذلك لتجنب الأ�شباح.

ونحن ننهي هذه املقالة، جنهل دوما نوع العالقة 
ول  الثنني  ابنيه  مع  ماركيز  غار�شيا  يقيمها  التي 
نعرف ملاذا مل  اأن  نود  للمراأة،  روؤيته  نعرف مطلقا 
‘خريف  روايته  باقتبا�س  كورا�شاوا  املخرج  يقم 
البطريرك’ وت�شويرها يف فيلم، لكن ال�شيء الوحيد 
بخ�شو�س  بين�شون  طوما�س  يقول  كما  واملوؤكد 
يكتب  اإنه  اللعنة،   ! ‘اآه  ماركيز:  غار�شيا  غابرييل 

بطريقة رائعة!’.
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