
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�لعدد )3925( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )17( �أيار 2017 m a n a r a tWWW. almadasupplements.com







































D
ie

go
 R

iv
er

a





       

  
        "   "
         
        












          









غابرييل غارسيا ماركيز
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علي حسين 

له����ا  اخت����ار  االوىل،  ق�صت����ه  ليكت����ب  جل�����س 
فكرته����ا  ت����دور  الثال����ث"،  ا�صم”اال�صت�ص����ام 
الرئي�ص����ية ع����ن �ص����خ�س غ����ر متاأك����د ان كان 
حي����ًا او ميت����ًا. وبالرغم م����ن ان والده اخربه 
ان ق�ص����ته مرتبكة  وال معنى لها، لكنه جازف 
وار�ص����لها اىل احدى ال�صحف املحلية، وبعد 
ا�ص����بوعني كان يجل�س يف املقهى، ولده�ص����ته 
�ص����اهد عنوان ق�صته يغطي �صفحة كاملة من 
ال�صحيفة. نادى على بائع ال�صحف لي�صرتي 
ن�ص����خة لكنه حت�ص�����س جيوبه  ليكت�ص����ف انه 
الميلك اخلم�صة �صينتافو ثمن ال�صحيفة، عاد 
اىل البيت وحاول ان يقنع �ص����قيقته ف�صخرت  
منه، لي�ص����تنجد باأحد ا�ص����دقائه حيث خرجا 
معا ل�ص����راء �صحيفة”اال�ص�ص����بكتادور”ليوم 
الثال����ث ع�ص����ر م����ن ايل����ول ع����ام 1947 ليجدا 
الثالث����ة  ق�صة”اال�صت�ص����ام  ال�ص����فحة  عل����ى 

الثالث”لغابرييل غار�صيا ماركيز. 
************

ق����ال ملاك�����س ب����رود انه كت����ب باالأم�����س رواية 
�ص����غرة احلج����م، ظ����ل يكت����ب فيها م����ن دون 
انقطاع يف ليل����ة واحدة كان فيها م�صت�ص����لما 
خلي����ال غر واقع����ي :"كتبت امل�ص����خ من دون 
توق����ف من����ذ العا�ص����رة ليا حت����ى ال�صاد�ص����ة 
�ص����باحا، ومل اكن قادرا على  �ص����حب �ص����اقيَّ 
املت�ص����لبتني  من حتت الطاولة، كان االرهاق  
الفظي����ع  والبهجة الل����ذان تابعت من خالهما 
تطور الق�ص����ة ي�صبهان التقدم على املاء، كنت 
احم����ل يف اثناء تلك الليل����ة ثقلي الذاتي فوق 
ظهري م����رات عدي����دة”– كاف����كا اليوميات -  
ار�صل ن�ص����خة من”امل�ص����خ”اىل جملة ادبية، 
وكان اجل����واب انهم على ا�ص����تعداد لن�ص����رها 
كاف����كا  كت����ب  ح����ني  يخت�ص����رها.  ان  ب�ص����رط 
ه����ذه الرواي����ة الق�ص����رة، كان يف ال�صاد�ص����ة 
والع�صرين من العمر، وكان يح�س اأن نهايته 
تقرتب، ب�ص����بب اإ�ص����ابته املبكرة بالداء الذي 
ق�ص����ى علي����ه �صاب����ًا. كان رد فعل����ه عل����ى طلب 
املجلة حا�صما، ميكنه حتمل فكرة ان  ال تن�صر 

الرواية، لكن فكرة ان ين�صر ويبرت كانت فكرة 
الحتتمل، فيكتب ر�صال����ة اىل روبرت موزيل 
امل�ص����وؤول ع����ن التحرير :”لئ����ن راودتك هذه 
الفك����رة الغريبة يف ان تطلب مني القيام فيها 
بتقطيع����ات للن�س، ف����اأن تعاق����ب ال�صفحات 
الت����ي توؤلف”امل�صخ”يب����دو يل االمر مما، ال 
ا�صتطيع حقا عمل اي �صيء  لكن ما يده�صني 
بوج����ه خا�����س  ه����و ان����ك جته����د يف اقناعي، 
متوهم����ا اين اقل  ذكاء منك”. وي�صيف كافكا 
يف ر�صالت����ه الطويل����ة :”الرواي����ة بالن�صب����ة 
يل  لي�ص����ت نوع����ا ادبيا حم����ددا، و الفرعا من 
ف����روع �صجرة االدب، لن نفهم يف الرواية  اذا 
انكرن����ا ملهمن����ا اخلا�س وه����و االن�صان الذي 
يبدو اليوم ب����ا مامح.”بعد خم�س �صنوات 
يبدا موزيل يتذك����ر ر�صالة كافكا وحديثه عن  
االن�ص����ان ب����ا مام����ح،  وذات م�ص����اء يجل�س 
موزي����ل اىل مكتب����ه ليكتب ر�صال����ه اىل كافكا  
خاطب����ه فيها ب����االأب العزي����ز رغم ان����ه يكربه 
بثاث����ة اع����وام، ويف لفته غ����ر م�صبوقة قام 
موزيل باعادة ن�صر”امل�صخ”مع الر�صالة التي 
يق����ول فيها :”لقد �صاألتني قبل �صنوات انك مل 
ترد مني ان ابرت عملك الروائي، وكالعادة مل 
ا�صتطع الرد عليك، من ناحية ب�صبب االحرتام 
ال����ذي اكّنه لك، ومن ناحية اخرى  الأنني لكي 
اج����د تعلي����ا لهذا اجل����واب ب����داأت اأبحث عن 
مام����ح بطل ق�صت����ك، فاأكت�صف، وي����ا للرعب، 
انن����ا جميعا حتولن����ا اىل م�صوخ ب����ا  مامح 
ان�صاني����ة”. وبع����د ع����ام يب����دا موزي����ل بن�صر 
الف�ص����ول االوىل من روايت����ه املثرة”ان�صان 
ب����ا مامح”�صاعي����ا لتحقي����ق ه����دف كاف����كا : 
ايجاد ن����وع من امل�صاحلة م����ع االن�صان الذي 
مل حت����دده �صم����ات، الأنه االن�ص����ان نف�صه، الأنه 
احلياة نف�صها، واالن�ص����ان واحلياة ال�صفاف 

لهما. 
************

بع����د م�صي �صن����وات يق����ول غار�صي����ا ماركيز 
ان����ه عاد اىل البيت وجل�����س اىل اآلته الكاتبة، 

وتذّكر كاتبه املف�صل كافكا، متاما مثلما قراأه 
للم����رة االوىل قبل ع�صري����ن عاما :"انني هذه 
امل����رة مل اأنه�س الأم�ص����ي ثمانية ع�ص����ر �صهرا 
اأوا�صل الكتاب����ة كل يوم"، وقد اخرب �صديقه 

الت����ي  الك����ربى  في����دل كا�ص����رتو ان امل�صكل����ة 
واجهت����ه هذه املرة متثلت يف البدء بالكتابة، 
فه����و يتذك����ر الي����وم ال����ذي اكمل في����ه اجلملة 
�صن����وات  :”بع����د  بالغ����ة   ب�صعوب����ة  االوىل 

طويلة، واأمام ف�صيل االإعدام تذكر الكولونيل 
اورلياندنو بوينديا، ع�صر ذلك اليوم البعيد 
ال����ذي ا�صطحب����ه فيه اب����وه كي يتع����رف اىل 
اجللي����د"، بعدها ي�صاأل نف�ص����ه وهو يف حالة 
م����ن الهلع عن اجلملة التالية، ومل يكن يتوقع 
ان الكتابة هذه املرة �صت�صل اىل نهاية معينة، 
فق����د ادرك ان عامل كاف����كا الغرائبي وال�صاحر 
يتملكه، بعد ع�صر �صفحات وعند جملة”مات 
ملكياد�س”ق����ال لنف�صه ان����ه ي�صتطيع االن ان 
ي�صرتخ����ي ويذه����ب باجت����اه املطب����خ، كان����ت 
مرثيدي�����س تع����د الغ����داء، اق����رتب منها وهو 
يقول”ه����ذه امل����رة لن يك����ون االأم����ر �صيئا لقد 
اكت�صف����ت طريق����ي". يكت����ب ثمامنئ����ة �صفحة 
بطريقة متوا�صلة، لكن����ه يقرر يف النهاية ان 
يخت�صره����ا اىل 400 �صفحة، وفيها �صروي 
لن����ا ق�ص����ة اربعة اجي����ال من ا�ص����رة بوينديا، 
الت����ي تعي�س يف بلدة اركاتاكا، لكنه ي�صتعمل 
ا�صم����ا اآخ����ر لها ه����و ماكون����دو، ه����و االن يف 
االربعني م����ن عمره، ي����درك ان العمر مي�صي 
�صريع����ا وعليه ان يوؤلف كتاب����ا حول ذكريات 
طفولته ولي�����س كتابا عن ق�صة عائلته، وبدال 
م����ن ان يكت����ب رواية واقعية، علي����ه ان يكتب 
�صيئا اخر يجعل����ه قريبا جدا من كافكا، وبعد 
ان كان يتململ م����ن الكتابة ويكتب يف اليوم  
�صفحة واحدة،  االن هو يكتب عدة �صفحات 
منقحة  يف اليوم الواحد، والكاتب الذي كان 
يع����اين من ت�صل�ص����ل االح����داث الواقعية فيما 
يكتبه، ب����ات االن يتاعب باالح����داث  فيدمج 
حي����اة ج����ده م����ع حي����اة ابي����ه، ويدم����ج جدته 
م����ع زوجته مرثيد�����س، داجما تاري����خ ا�صرته 
بتاريخ امركا الاتيني����ة. ومثل �صرفانت�س 
وه����و يكتب”دون كيخوته”ح����اول  يف”مئة 
ع����ام م����ن العزل����ة”ان ي�ص����ع قواع����د جدي����دة 
للرواية احلديث����ة، موحدا املكونات االدبية : 
بورخ�س، �صتوريا�����س، ورابليه، بهمنغواي 
الفتوح����ات  مبدون����ات  وديف����و  وفوك����ر 
اال�صبانية. انتهاء اال�صبوع االول من الكتابة  

كان ماركي����ز قد قطع �صوط����ا كبرا، و�صرعان 
م����ا اكت�ص����ف ان����ه بحاج����ة اىل ان يعل����ق كل 
ن�صاطاته، يكت����ب ر�صاله اىل �صديقه كا�صرتو 
يطالب����ه بتاأجي����ل لقائهم����ا، ث����م يكت����ب ر�صالة 
اخ����رى اىل وكال����ة االنب����اء الت����ي يعم����ل فيها 
يخربهم فيها بع����دم متكنه من اال�صتمرار يف 
العمل، وتخربه مارثيد�س انه يقوم مبقامرة 
غريب����ة ل����رب ا�صرة يفرت�����س فيه ان����ه يف�صل 
عائلت����ه عل����ى الرواي����ة، بعد ذلك يخ����رب كاتب 
�صرته  جرلد مارتن”مل اكن واعيا باأي اأمر، 
كن����ت اعتقد انني جمرد رج����ل عليه ان يروي 

الق�ص�س واحلكايات.”
يف ايل����ول من ع����ام 1965 كان ماركيز يذهب 
بولدي����ه كل يوم اىل املدر�ص����ة وبعد ان يعود 
يجل�س اىل مكتبه من ال�صاعة الثامنة �صباحا  
وحت����ى منت�ص����ف الغروب حاب�ص����ا نف�صه يف 

غرف����ة �صغرة وغارق����ا و�صط الدخان 
وجب����ات  اوق����ات  عن����د  اال  واليظه����ر 
الطعام. لكن الغريب ان اجلميع كان 
ينتظر هذا الكت����اب، ويتذكر ماركيز 
فيم����ا بعد فيق����ول لبليني����و ميندوثا 
:”مار�����س  اجلواف����ة  رائح����ة  يف 
الكت����اب منذ اللحظ����ة االوىل  وقبل 
ن�ص����ره بزمن طوي����ل  تاأثر ال�صحر 
عل����ى جمي����ع الذي����ن ا�صبح����ت لهم 
كان����وا  ا�صدق����اء  بالكت����اب،  �صل����ة 
او اف����راد عائل����ة وحت����ى االآخرين 
كاجل����ّزار و�صاح����ب البي����ت الذي 
ن�صك����ن في����ه  وغرهم م����ن الذين 
كانوا ينتظرونن����ي كي افرغ من 
كتابته كي ا�صدد ديوين"، كانوا 
مدين����ني ل�صاح����ب البي����ت  باأجر 
ثماني����ة ا�صه����ر، مل����ا كان �صاحب 
البي����ت يك����ر يف طل����ب نق����وده 
قال����ت له زوج����ة ماركيز : انظر 
م����ا اإن ينته����ي من ه����ذا الكتاب 
حتى جت����د نقودك ب����ني يديك، 
وكانت ق����د �صاألت ماركيز متى 
الرواي����ة فاأخربها  ينتهي من 
ا�صه����ر،  خم�ص����ة  اأمام����ه  ان 
عندئذ قالت للدائنني : عليكم 

االنتظ����ار حت����ى ايل����ول املقبل. 
ومن بني الذي����ن كانوا ينتظ����رون ماركيز ان 
ينته����ي م����ن الرواي����ة، الفت����اة املري�ص����ة التي 
ت�صتغل على االلة الكاتب����ة. كان ماركيز ياأخذ 
له����ا كل ب�صعة اي����ام ملزمة �صب����ق ان ن�صدها 
و�صححها بيده  لتقوم بتن�صيد ن�صخة خالية 
من االأخط����اء، كانت الفتاة ت�صكو من اخطائه 
االإمائي����ة الفظيعة، وذات يوم كادت الرواية 
ان ت�صي����ع ح����ني تعر�ص����ت الفت����اة اىل حادث 
ده�����س وتطاي����رت االوراق يف جمي����ع ارجاء 
ال�ص����ارع، بع����د ذل����ك قال����ت ارياثا انه����ا كانت  
تدع����و �صديقاتها كل نهاي����ة ا�صبوع لتقراأ لهن 
م����ا يقدم����ه اليه����ا غار�صيا ماركيز م����ن ف�صول 

الرواية. 
************

ق����د  النق����ود  كان����ت   1966 ع����ام  مطل����ع  يف 
تبخ����رت من البي����ت، يف الوقت ال����ذي اخذت 
في����ه الرواي����ة تك����رب وتك����رب، لك����ن الدائن����ني 
يزدادون وي����زدادون ومل يجد من حل �صوى 
ان يق����ود �صيارت����ه من طراز اوب����ل اىل موقع 
بي����ع ال�صي����ارات  لرج����ع مببل����غ م����ن امل����ال، 
وعندما ب����دات النقود التي ح�ص����ل عليها من 
ثم����ن ال�صي����ارة تنف����د، ب����داأت مرثيد�س تبيع 
كل �ص����يء : التلفزي����ون، والثاج����ة  واملذياع 
وماتبق����ى من حلي رخي�صة، وكان اخر �صيء 
عنده����ا مفرم����ة اللح����م الكهربائي����ة، واقنعت 
مالك البيت ان ينتظر �صهرا اخر، اما �صاحب 
حمل اخل�ص����ار واجلزار فاإقناعه����م كان امرا 

�صعبا للغاية.
وبع����د �صه����ر ويف مت����ام ال�صاع����ة الثامنة من 
�صب����اح الثامن ع�صر م����ن ت�صري����ن االول عام 
1966 �صع����د ماركي����ز اىل غرف����ة النوم حيث 
مارثيد�����س غارق����ة يف الن����وم ا�صتلق����ى عل����ى 
الفرا�����س واخ����ذ يف الب����كاء، لقد م����ات العقيد 

�ص����يء  كل  ان  حينه����ا  و�صع����ر  اوريليان����دو، 
انته����ى. لقد اجه����ز على بطله وعل����ى الرواية 
يف ان واح����د، لق����د انته����ت االن مرحلة مهمة 
م����ن حياته وانتهت معها عاقة خا�صة ربطته 
باأه����م ان�صان يف حياته  وهو جده الذي فقده 
نهائي����ا وكان يتمن����ى ان االدب ي�صتطيع بعثه 
م����ن جدي����د.. لق����د متك����ن م����ن انه����اء الرواية  
واخرب �صديقه الروائ����ي فونتي�س:”و�صلت 
الرواي����ة اىل نهايته����ا الطبيعي����ة  امتن����ى ان 
يلق����ى الكت����اب رواج����ا.”كان اول عم����ل ق����ام 
ب����ه ان ار�ص����ل ن�صخ����ة منه����ا  لبليني����و مينوثا 
قب����ل ار�ص����ال ن�صخ����ة اىل دار الن�ص����ر، وتلقى 
كا�ص����رتو ن�صخ����ة، فاألغى  اعمال����ه لذلك اليوم  
وقراأه����ا م����ن البداي����ة حت����ى النهاي����ة واخرب 
�صقيق����ه راوؤول”لق����د فعله����ا �صديقن����ا  وحقق 
ال�صرب����ة القا�صي����ة الت����ي كان يتمناه����ا"، ثم 
�صح����ب ال�صيج����ار م����ن ب����ني �صفتي����ه وطل����ب 
ان يت����م االت�ص����ال مباركي����ز، يري����د ان يق����ول 

له”لقد اجنزت عما مده�صا".
************

االآن �صع����ر ان با�صتطاعت����ه ان ياأخ����ذ اج����ازة 
طويل����ة  فه����و ا�صتط����اع اخ����را ان يرحل من 
ع����امل ماكدون����و ال�صحري ليب����دا بالبحث عن 
عم����ل يوفر ل����ه بع�س املال، ويتذك����ر انه كتب 
مئات ال�صفحات  ودخن ثاثني الف �صيجارة  
وانه كان مدين����ا مبئة وع�صرين الف بيزو�س  
وان����ه ي�صع����ر بع����دم االمان..بع����د ا�صبوع����ني 
م����ن االنتهاء م����ن الرواية يراف����ق زوجته اىل 
دائ����رة الربي����د  الر�ص����ال املخطوط����ة النهائية 
اىل النا�ص����ر يف بوين�س اير�����س، كان االثنان 
ا�صبه ب�صحاذين يحم����ان رزمة حتتوي على 
اربعمئ����ة وت�صعني �صفح����ة. وعندما قال لهما 
موظف الربيد ان ثمن الطرد اثنان وثمانون 

بيزو�����س  نظ����ر ماركي����ز اىل زوجت����ه  وهي 
تفت�����س يف حافظ����ة نقوده����ا، مل يك����ن لديها 
�صوى خم�صني بيزو�����س فاخربهما املوظف 
ان بامكانهم����ا ار�ص����ال ن�صف الط����رد  وطلب 
ماركيز من موظف الربيد ان يقتطع الن�صف 
وير�صل����ه.  وم����ا ان و�ص����ا اىل البي����ت حت����ى 
اكت�صف����ا ان موظ����ف الربي����د ار�ص����ل الن�ص����ف 
الث����اين م����ن الرواي����ة، فل����م يك����ن امامهما اال 
الذه����اب اىل اقرب اال�صدق����اء ال�صتدانة باقي 
املبل����غ لر�صل الن�ص����ف االول، وما ان خرجا 
من مبن����ى الربيد حتى توقف����ت زوجته وهي 
تنظر الي����ه باأ�صى لتق����ول  :”واالن ياعزيزي 

كل ما نحتاج اليه هو ان يف�صل الكتاب”.
************

يف الثاثني من ايار عام 1967  �صدرت”مئة 
كان����ت  دوالري����ن،  العزلة”ب�صع����ر  م����ن  ع����ام 
الفك����رة املبدئي����ة تتمثل با�ص����دار ثاثة االف 
فونتي�����س  حما�ص����ة  ان  غ����ر  ن�صخ����ة، 
ويو�ص����ا للرواية جع����ل النا�صر يقرر 
االف  خم�ص����ة  ويطب����ع  يج����ازف  ان 
ن�صخ����ة، وتوقع����وا ان تب����اع الرواية 
يف غ�ص����ون عام واح����د  وبعد ا�صبوع 
بيع����ت اخلم�ص����ة االف االوىل،  ويجد 
ماركيز نف�صه على قائمة الكتاب االكر 
مبيع����ا يف امركا الاتيني����ة. مل يكتف 
النا�صر بالطبعة االوىل فا�صدر الثانية 
والثالث����ة والرابع����ة بع����د �صه����ر واحد، 
ث����م قرر ان ي�ص����در طبع����ة �صعبية وهذه 
امل����رة �صتك����ون املجازفة مبلي����ون ن�صخة 
�صتطرح م����رة واحدة، وت�ص����در الرواية 
يف ا�صباني����ا واالرجنتني وكوبا يف وقت 
واحد، وتتاح الفر�صة للعجوز بورخي�س 
ان يقراه����ا فيكت����ب ر�صال����ه حما�صي����ة اىل 
ماركي����ز يخ����ربه ان����ه اح����ب الكت����اب حب����ا 
جنوني����ا حاله حال حبه لربو�صت وانه من 
االن ف�صاع����دا �صيوؤمن ان تربانت�س جديد 

يعي�س بيننا.
الع����ام 1982 كان ملي����ار ان�ص����ان يف معظم 
ارج����اء العامل قد ق����راأ مائة عام م����ن العزلة، 
ويف الوق����ت الذي كان مو�ص����م جائزة نوبل 
كان ماركي����ز ق����د ا�ص����در روايت����ني بع����د ذل����ك 
نح�����س"،  البطريك”و"�صاع����ة  هما”خري����ف 
وكم����ا ح����دث يف ال�صنوات ال�صابق����ة فاإن ا�صم 
ماركي����ز ط����رح م����ن جدي����د، ولكن ه����ذه املرة 
هن����اك ا�ص����رار عل����ى منح����ه نوب����ل،، يف يوم 
ال�صاب����ع ع�صر م����ن ت�صري����ن االول عام 1982 
كان����ت ال�صحف الكوملبية تتح����دث عن رواية 
ماركي����ز اجلدي����دة الت����ي �صتكون ع����ن احلب، 
وفيم����ا كان ماركي����ز ومارثيد�س جال�صني اىل 
مائدة الغ����داء ات�صل بهما فونتي�س ليقول ان 
كل الدالئ����ل ت�ص����ر اىل ان اجلائ����زة يف حكم 
املنتهي����ة ملاركيز، مل ينب�صا بكلمة واحدة نظر 
كل منهما اىل االخر وقررا ان يق�صيا ال�صهرة 
خارج البيت، وبعد ان عادا فجرا مل ي�صتطيعا 
الن����وم، وعند ال�صاد�صة �صباح����ا ات�صل نائب 
وزير خارجية ال�صويد مبنزل ماركيز يخربه 
بح�صوله على نوب����ل، وعندما و�صع ماركيز 
�صماع����ة الهات����ف التف����ت اىل مرثيد�س وقال 
لق����د ا�صحين����ا يف ورط����ة، ومل مت����ر دقائ����ق 
حت����ى كان كا�ص����رتو عل����ى الهات����ف وق����ال انه 
�صمع اخلرب للتو م����ن فران�صوا ميرتان الذي 
�صمع����ه ب����دوره م����ن رئي�����س وزراء ال�صويد، 
دقائ����ق ويت�ص����ل الرئي�����س الكولومب����ي، ث����م 
يعاود كا�صرتو االت�صال قائا : اخرا حتقق 
الع����دل، يوؤ�صفني انن����ي ال ا�صتطيع احل�صور 
لتهنئت����ك بنف�ص����ي، ان االحتف����االت تعم كوبا 
منذ اذاعة اخلرب، ثم كان ميرتان على الهاتف 
بع����ده املعلم بورخي�س  والرئي�س املك�صيكي. 
وعلى م����دى ا�صبوع ادع����ت كولومبيا وكوبا 

واملك�صيك ان ماركيز هو مواطنها واديبها. 
بعد �صن����وات يكتب كارلو�س فوينتي�س: لدي 
�صع����ور اأن الكّت����اب يف اأمري����كا الاتيني����ة ال 
ميكنه����م ا�صتخدام كلم����ة »عزلة”مرة اأخرى؛ 
الأنه����م ي�صعرون بالقلق م����ن اأن النا�س �صوف 

يعتقدون اأنها اإ�صارة اىل  ال�صاحر ماركيز.

يذك���ر غابرييل غار�صيا ماركيز دائمًا اأنه يف عام 1966 عندما انتهى من 
تاألي���ف اأ�صهر كتبه على االإطاق”مئة عام من العزلة”، بعد 18 �صهرًا من 
العم���ل اليوم���ي امل�صتمر، كان فق���رًا للغاية، لدرجة اأن���ه مل يكن ميلك ما 
يكف���ي من املال الإر�ص���ال 590 �صفحة من الن�صخ���ة النهائية لروايته، من 

مك�صيكو �صيتي اإىل بوين�س اآيري�س.

لك���ن هذه الرواية التي انتقلت به فور ن�صرها اإىل قمة االأدب العاملي بعد 
�صهور قليلة فقط، كانت �صببًا رئي�صيًا يف فوزه بجائزة نوبل لاأدب.

ُترجمت”مئة عام م���ن العزلة”اإىل اأكر من 32 لغة حول العامل، ُويعتقد 
اأن اأكر من 50 مليون �صخ�س على م�صتوى العامل قد قروؤوها.

مبنا�صبة مرور 50 عامًا على �صدورها، الذي ي�صادف مايو/اأيار املقبل، 
حت���دث كات���ب �ص���رة ماركي���ز، الكاتب الربيط���اين ج���رارد مارتن، عن 
اأهمية ه���ذا العمل الروائي، ومدى ارتباط���ه بالثقافة العربية، وذلك يف 

حوار مع”ال�صرق االأو�صط”.

يق���ول ج���رارد مارتن اإن���ه كان هناك عدد كب���ر من ال�ص���كان العرب يف 
مدينة كو�صتا الكولومبية، حيث ن�صاأ وترعرع غابرييل غار�صيا ماركيز؛ 
م���ا كان له اأبلغ االأث���ر واالإ�صهام يف الثقافة املحلي���ة. وكان يعرف الكثَر 
من املواطنني العرب يف كل من اأراكاتاكا، و�صوكريه، وهي البلدات التي 

ق�صى فيها اأغلب اأيام طفولته و�صبابه.

واأ�ص���اف اأن هناك فروعًا عدة لعائلة غابرييل غار�صيا ماركيز، حيث كان 
والد زوجته م�صريًا. وهن���اك الكثر من االإ�صارات اإىل العرب والعادات 
والتقالي���د والثقاف���ات العربي���ة يف رواية”مئ���ة عام م���ن العزلة”، ويف 
غره���ا من الرواي���ات التي األفها غابرييل غار�صي���ا ماركيز، ومن اأبرزها 

رواية”وقائع موت معلن”.

وب���نّي اأن رواية”مئة عام من العزلة”من اأ�صهر روايات اأمريكا الاتينية 
واأجنحه���ا واأكرها �صعبية، ورمبا اأكرها جت�صيدًا كذلك، باالإ�صافة اإىل 

ذلك، فهي كمثل اال�صتعارة لتطور هويات اأمريكا الاتينية يف العامل.

وتاب���ع اأن ماركيز”بكل تاأكيد اأكر الروائيني �صهرة، وهو احلائز جائزة 
نوبل لاآداب، وعل���ى االأرجح هو االأكر �صعبية يف تاريخ من نالوا هذه 
اجلائ���زة الكبرة، ورواية”مئة ع���ام من العزلة”، هي من دون �صك اأكر 

االأعمال االأدبية �صهرة وجت�صيدًا لواقعنا”.

كيف تأثر مؤلف 
"مئة عام من 
العزلة" بالعرب؟

يوميات مئة عام من العزلة..

قالت له زوجته: كل ما نحتاج اليه هو ان تفشل 
هذه الرواية
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بدأ اهتاممه بالرواية يف الليلة التي قرأ فيها رواية”املس��خ” 

لكافكا. يتذكر كيف عاد اىل غرفته البائس��ة وبيده نسخة من 

تلك الرواية أعارها له صديق. كانت النس��خة برتجمة اديب 

ارجنتين��ي مل يك��ن معروفا آن��ذاك اس��مه خورخه لويس 

بورخس، خلع قميصه وحذاءه  واستلقى عىل الرسير، فتح 

الكتاب وبدأ بقراءة الس��طر االول :”حني اس��تيقظ غريغور 

سامبا  يف صباح يوم من األيام  إثر أحالم مضطربة، وجد 

نفس��ه وقد تحول يف رسيره اىل حرشة هائلة.”رمى الكتاب 

جانبا  وهو يقول لنفسه  :”اللعنة، انها تشبه األسلوب الذي 

كانت تتحدث به جديت". 

بعد يوم قال ألحد اصدقائه : لقد وجدت مهنة تناس��بني.. 

انها الكتابة.
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عبد االله مجيد

ابراهيم العريس

 يف عام 1970 �صدرت الرتجمة االنكليزية واعقبتها طبعة 
ذات غاف ورقي يت�صمن ت�صميمه �صم�صًا م�صعة ا�صبحت 
رم���ز ذلك العق���د.  وحني نال غار�صيا ماركي���ز جائزة نوبل 
يف عام 1982 اعُتربت”مئة عام من العزلة”ن�صخة العامل 
الثال���ث م���ن”دون كي�صوت”ودليا على الطاق���ة االبداعية 
الأدب ام���ركا الاتيني���ة حي���ث ا�صب���ح الكات���ب معروف���ا 
بلقب”غاب���و". بع���د كل ه���ذه ال�صن���وات يتج���دد االهتمام 
ب�صاح���ب مئة عام من العزلة.  اإذ دفع مركز هاري ران�صوم 
يف جامع���ة تك�صا����س موؤخ���را 2.2 ملي���ون دوالر المتاك 
ار�صيف"غابو"، مبا يف ذلك املخطوطة اال�صبانية للرواية 
مطبوع���ة على االآلة الكاتب���ة.  ويف ت�صرين االأول/اكتوبر 
عق���د اكادمييون لق���اء مع افراد عائلة ماركي���ز اللقاء نظرة 
جديدة على ارثه االأدبي م���ع ا�صارات متكررة اىل الرواية 
بو�صفها اأه���م اعمال���ه. واألهمت الرواية كتاب���ا معا�صرين 
من توين موري�صون م���رورا ب�صلمان ر�صدي اىل جونوت 
دي���از.  ونقل الرئي�س االمركي بي���ل كلنتون خال واليته 
االأوىل رغبت���ه يف لق���اء ماركيز ح���ني كان االثنان يزوران 
اجلن���وب االمركي وانته���ى بهما اللقاء اىل تب���ادل االآراء 
عن ولي���ام فوكر.  وحني تويف ماركيز يف ني�صان/ابريل 
عام 2014  ان�صم باراك اوباما اىل كلنتون يف نعيه قائا 
انه”من الكت���اب املف�صلني عندي منذ اأيام �صبابي”واعرب 
ع���ن اعت���زازه بن�صخ���ة موقع���ة م���ن رواية”مئ���ة ع���ام من 
العزلة". واأعلن الباحث االمركي املعروف يف اأدب امركا 
الاتيني���ة ايان �صتفانز انها الرواية”التي اعادت تعريف 
االأدب االأمركي الاتيني بل اأعادت تعريف االأدب".  وقال 

انه قراأ الرواية 30 مرة. 
كيف ميكن لرواية كهذه ان تكون مثرة وممتعة وجتريبية 
وراديكالي���ة �صيا�صي���ا و�صعبي���ة عاملي���ا يف اآن واحد مع ان 
جناحها مل يكن م�صمونا.  ولكن ما تقوله كارمن بالثيي�س 
ع���ن الرواي���ة ف�صل ال يعرف���ه كثرون يف التاري���خ االأدبي 
خ���ال ن�صف الق���رن املا�صي. ح���ني و�صل���ت بالثيي�س مع 
زوجه���ا لوي�س اىل العا�صمة املك�صيكي���ة يف متوز/يوليو 
1965 مل يلت���ق ماركيز وكيل���ة اعماله اجلديدة فح�صب بل 
تعرف على �صخ�صني ملمني بعمله املاما وا�صعا.  و�صرعان 
ما ن�صاأت �صداقة حميمة بني ماركيز والثنائي بالثيي�س بعد 
ج���والت ال تنتهي من االأكل وال�ص���رب يف مطاعم مك�صيكو 
�صتي وحاناته���ا. وحينذاك اخذ ماركيز ورقة وكتب عليها 
مع كارمن بالثيي�س ن�س عقد يعلن بح�صور زوجها لوي�س 
�صاه���دا انها وكيلة اعماله االأدبية يف العامل لل�صنوات املئة 
وخم�ص���ني املقبلة. وقال���ت بالثيي�س مبت�صم���ة يف حديثها 
ملجل���ة فانتي فر”مل يكن العقد �صاري���ا 150 �صنة بل 120 

�صنة على ما اأظن". ولكن عقدا اآخر ُوقع وهو مل يكن نكتة 
كالعق���د االأول. ففي نيويورك متكنت بالثيي�س من االتفاق 
م���ع دار هاربر ان���د راو �للن�صر على ا�ص���دار اعمال ماركيز 
واتفق���ت معها على حق���وق الطبعة االنكليزي���ة الأربعة من 
كتب���ه مقابل 1000 دوالر عن كل كتاب.  واأخذت العقد اىل 
ماركي���ز لتوقيعه. جل�س ماركيز ام���ام االآلة الكاتبة و�صرع 
يرقن”مئة عام من العزل���ة".  وقال الحقا:”18 �صهرا واأنا 
مل انه�س”من امام االآلة الكاتبة.  وعلى غرار بطل الرواية 
الكولوني���ل اوريليانو بوينديا ال���ذي يختفي يف ور�صته، 
عمل ماركيز على كتاب���ة الرواية بالقدر نف�س من الهو�س.  
وكان يوؤ�ص���ر ال�صفحات املطبوعة وير�صلها اىل كاتب اآخر 
عل���ى االآلة لطباع���ة ن�صخة جدي���دة.  وكان يدعو ا�صدقاءه 
لقراءة ال�صفحات ب�صوت عال.  وتولت زوجته مر�صيد�س 
�ص���وؤون العائل���ة.  واأبق���ت رفوف اخلزانة عام���رة بقنانني 
الوي�صك���ي لاحتف���ال باجن���از الرواي���ة.  واأقنع���ت جب���اة 
الفواتر املتاأخرة باالنتظار.  وكانت ترهن ما ميكن رهنه 
م���ن لوازم البي���ت مبا يف ذلك الهات���ف والثاجة والراديو 
وامل�صوغات، بح�صب جرالد مارتن كاتب �صرة ماركيز.  
وح���ني اأجُنزت كتاب���ة الرواية توجه ماركي���ز ومر�صيد�س 
اىل دائ���رة الربيد الر�صال الن�س املطب���وع اىل النا�صر يف 
بوين�س ايري�س.  ولكن مل يكن لديهما 82 بي�صو�س ل�صراء 
طاب���ع الربي���د فاأر�ص���ا الن�ص���ف االأول ثم الن�ص���ف الثاين 
بع���د زيارة اخرى ملكتب الرهني���ات. دخن ماركيز 30 الف 
�صيجارة وانفق 120 الف بي�صو�س )نحو 10 اآالف دوالر( 
قب���ل ان ينجز الرواية.  و�صاأل���ت مر�صيد�س”واإذا، بعد كل 
هذا، كان���ت الرواية �صيئة؟”الحظ فولك���ر”ان املا�صي ال 
ميوت ابدا بل انه لي�س حتى ما�صيا".  وبرواية”مئة عام 
م���ن العزلة”جعل ماركي���ز ح�صور املا�ص���ي �صرطا للحياة 

يف ماكوندو � كالفقر والظلم.   
واأ�صبحت”الواقعي���ة ال�صحرية”اال�ص���م ال���ذي ُيطلق على 
خ���رق ماركي���ز لقوان���ني الطبيعة من خ���ال الف���ن.  ولكن 
�صح���ر الرواي���ة يكمن يف قدرته���ا على اإ�صع���ار القارئ باأن 
ابطاله���ا و�صخو�صه���ا احي���اء، وان ما يق���روؤه حدث فعا. 
وكت���ب �صلمان ر�ص���دي بعد ان قراأ الرواي���ة يف لندن حيث 
كان يفكر يف بلد طفولته”كنُت اعرف كولونيات غار�صيا 
ماركيز وجراالت���ه، اأو على االأقل اأعرف نظراءهم الهنود 
والباك�صتانيني، وكان ا�صاقفته ماليّي وا�صواقه بازاراتي.  
كان عامل���ه عاملي مرتجم���ا اىل اال�صبانية”فا غ���رو ان اأقع 
يف حب���ه، ال ب�صب���ب �صحره بل ب�صب���ب واقعيته". وخل�س 
ر�ص���دي �صه���رة ماركي���ز ح���ني كتب”ان نب���اأ كت���اب ماركيز 
اجلدي���د ي�صتاأث���ر بال�صفح���ات االأوىل للجرائ���د االمركية 

� اال�صباني���ة وان �صبيان���ا يبيع���ون الكتاب م���ن عربات يف 
ال�صوارع، والنقاد ينتحرون الفتقارهم اىل عبارات مديح 
جدي���دة".  و�صماه ر�صدي”املاك جربائيل”يف ا�صارة اىل 
تاأثر ماركيز يف رواية”االآيات ال�صيطانية”التي كان ا�صم 

احد ابطالها جربائيل.  
بلغ���ت مبيعات”مئ���ة ع���ام م���ن العزل���ة”8000 ن�صخة يف 
اال�صب���وع االأول يف االأرجنتني وحدها، وهو رقم ال �صابق 
ل���ه بالن�صب���ة لعمل اأدب���ي يف ام���ركا اجلنوبي���ة.  وقراأها 
عم���ال مثلم���ا قراأه���ا ا�صات���ذة جامعي���ون � وعاه���رات.  اإذ 
يروي الكاتب فران�صي�صكو غولدمان انه راأى”مئة عام من 
العزلة”على من�ص���دة بجانب ال�صرير يف ماخور �صاحلي.  
وزار ماركيز االأرجنتني وبرو وفنزويا لاحتفاء بكاتب 
الرواي���ة. ولتف���ادي ما يلهيه عن الكتاب���ة انتقل ماركيز مع 
عائلت���ه اىل بر�صلون���ة.  وكت���ب بابلو نرودا ال���ذي التقاه 
هناك ق�صيدة عنه.  ويف جامعة مدريد كتب ماريو فارغا�س 
يو�ص���ا الذي كان م�صهورا وقتذاك بعد ن�صر روايته”البيت 
االأخ�صر”ر�صال���ة دكتوراه عن رواي���ة ماركيز التي ُمنحت 
اك���رب اجلوائز االأدبية يف ايطالي���ا وفرن�صا واعتربت اأول 
رواية توح���د الثقافة االأدبية باللغ���ة اال�صبانية التي ظلت 
منق�صمة زمنا طويا ب���ني ا�صبانيا وامركا الاتينية، بني 
املدينة والقرية، بني امل�صتعِمر وامل�صتعَمر. ُن�صرت الرواية 
باللغ���ة االنكليزية عام 1970.  وكتبت �صحيفة التاميز ان 
القارئ يخرج من هذه الرواي���ة الرائعة”وكاأنه يخرج من 
حلم، بذهن م�صتعل.  وان غابرييل غار�صيا ماركيز بحركة 
واح���دة قفز اىل امل�صرح بجان���ب غونرت غرا�س وفادمير 
نابوكوف.  فان �صهيته هائل���ة بقدر خميلته وقدريته اأكرب 
م���ن االثنت���ني.  مذهل". وعل���ى ا�صا�س ما �صمت���ه بالثيي�س 
وكيلة اعمال ماركيز االأدبية”عق���دا خرائيا”مينح للكاتب 
5000 دوالر بلغ���ت مبيعات الرواية 50 مليون ن�صخة يف 
انحاء العامل.  وتابع مرتجمه���ا اىل االنكليزية غريغوري 
رابا�صا بفخر وتقرب عمله ي�صبح اأروع الروايات املرتجمة 
واأكره���ا �صعبي���ة.  وكان رابا�صا تلق���ى نحو 1000 دوالر 
عن الرتجم���ة وكاأنها مقاب���ل عمل”ب�صت���اين ير�س الروث 
لت�صمي���د م���رج يف ال�صواح���ي"، عل���ى تعب���ر بالثيي����س.  
وحني ق���راأ ماركي���ز الطبع���ة االنكليزية ال�ص���ادرة عن دار 
هابر ان���د راو  اعلن انها انها اف�صل م���ن االأ�صل اال�صباين 
الذي كتبه. وق���ال ان رابا�صا”اف�صل كاتب امركي التيني 

باللغة االنكليزية". 
كان االعج���اب مباركي���ز عام���ا �صام���ا واأ�صب���ح حمب���وب 
اجلمي���ع، ما ع���دا ماري���و فارغا����س يو�ص���ا. وكان االثنان 
�صديقني تعود �صداقتهما اىل �صنوات بو�صفهما مغرتبني 

يف بر�صلون���ة وكاتب���ني مرموقني وكاهما اخت���ار كارمن 
بالثيي����س وكيل���ة اعمالهم���ا.  وكان���ت عاق���ات اجتماعي���ة 
تربط ب���ني زوجتيهم���ا مر�صيد�س وباتري�صي���ا.  ثم حدثت 
القطيع���ة.  ويف ع���ام 1976 ح�ص���ر ماركي���ز يف مك�صيكو 
�صتي عر�صا لفيلم”اودي�صا االنديز”الذي كتب �صيناريوه 
فارغا�س يو�صا.  وح���ني راأى ماركيز �صديقه توجه الأخذه 
يف االأح�صان ولكن فارغا�س يو�صا ا�صتقبله بلكمة طرحته 
ار�ص���ا واحدث���ت كدم���ة يف عين���ه. وت���روي بالثيي�س يف 
حديثها ملجلة فانتي فر”ان غار�صيا ماركيز قال”االآن وقد 
طرحتن���ي ار�ص���ا بلكمة مل���اذا ال تقول يل ال�صب���ب".  ومنذ 
ذلك احلني تت�ص���اءل االأو�صاط االأدبية يف امركا الاتنينة 
ع���ن ال�صبب.  وتذهب احدى الق�ص����س اىل ان ماركيز قال 
ل�صدي���ق م�ص���رتك ان باتري�صيا زوجة فارغا����س يو�صا اأقل 
من جميل���ة.  وتقول رواي���ة اخرى ان باتري�صي���ا �صكت له 
باأن لزوجه���ا عاقة مع امراأة اخرى وح���ني �صاألت ماركيز 
م���اذا تفعل ق���ال له���ا ان ترتك زوجه���ا.  واكتف���ى فارغا�س 
يو�ص���ا نف�صه بالقول ان ال�صبب”ق�صي���ة �صخ�صية". تتذكر 
بالثيي����س ان كاتبا اآخ���ر قال لفاراغا����س يو�صا”كن حذرًا.  
فاأن���ت ال تريد ان ُتعرف بكونك الرج���ل الذي �صرب موؤلف 

مئة عام من العزلة". 
وعل���ى امتداد 40 عام���ا رف�س فارغا�س يو�ص���ا ان يتحدث 
ع���ن الواقع���ة وق���ال ان���ه عقد عه���دا م���ع ماركيز عل���ى اخذ 
الق�ص���ة معهم���ا اىل الق���رب.  ولكن���ه يف حديث اخ���ر تكلم 
ب�صغ���ف وحمب���ة ع���ن �صديق���ه وغرمي���ه وا�صتفا����س يف 
احلدي���ث عما يعني���ه ماركي���ز بالن�صبة له.  وق���ال ان”مئة 
ع���ام م���ن العزلة”الت���ي قراأها يف لن���دن بع���د ا�صابيع على 
ن�صرها”و�صع���ت دائ���رة الق���راء باللغة اال�صباني���ة لت�صمل 
ا�صلوبه���ا  ب�صب���ب  االعتيادي���ني  الق���راء  املثقف���ني وكذل���ك 
الوا�ص���ح وال�صف���اف.  وه���ي يف الوقت نف�ص���ه رواية ذات 
طابع متثيلي كبر بت�صويرها احلروب االأهلية يف امركا 
الاتيني���ة والام�صاواة يف امركا الاتينية وحب امركا 
الاتيني���ة للمو�صيقى، ولونها � كل ه���ذا يف رواية يختلط 
فيه���ا الواقع واخليال بطريقة مثلى". بع���د �صبعة ا�صابيع 
على حديث بالثيي�س ملجلة فانتي فر توفيت بنوبة قلبية.  
وال اأح���د يع���رف من �صيمث���ل بعدها م�صالح”مئ���ة عام من 
العزل���ة".  ولكن اه���ل قرية ماكون���دو يف الرواية ممَثلون 
متثي���ا جي���دا بامللي���ارات م���ن اخوته���م يف انح���اء العامل 
وه���م حا�صرون بينن���ا، احياء مث���ل �صرب م���ن الفرا�صات 

ال�صفراء يف �صفحات رواية ماركيز اجلميلة.  

عن موقع ايالن االلكرتوين

كان اخل���رب متوقع���ًا، وم���ع ه���ذا ه���ّز املايني 
واأبك���ى ك���رًا. فقل���ة م���ن النا����س فق���ط كانت 
ت�ص���دق ان غابري���ال غار�صي���ا ماركي���ز ميكن 
ان مي���وت. ف� »غابو«، املب���دع الذي نفخ حياة 
وكت���ب  ال�صخ�صي���ات  ع�ص���رات  يف  مده�ص���ة 
رواي���ات تعترب م���ن اأروع ما كت���ب يف القرن 
الع�صرين، وانت�صرت اعماله يف جتوال حول 
الع���امل واللغ���ات خالق���ًا بواقعيت���ه ال�صحرية 
وم���ن دونه���ا اأحيان���ًا، ن�صو�ص���ًا ت�ص���ع جمااًل 
ومكرًا وب�صاطة و�صاعرية، مل يكن من الكتاب 
الذي���ن ميكن احلديث عنه���م ب�صيغة املا�صي. 
وحت���ى وهو مري����س على حاف���ة اخلرف يف 
اأو  اأعوام���ه االأخ���رة، كان ك���ر يعتقدون���ه، 

يتمنونه مازحًا. 

لكنه فعلها وم���ات. فعلها بعد ان خّلف لنا تلك 
الرواي���ات والق�ص����س والن�صو����س الذاتي���ة 
التي م���ن ال�صعب ان ي�صبهه���ا اي �صيء اآخر. 
ومع هذا تبق���ى لروايته الكربى »مئة عام من 
العزلة”مكانته���ا الفريدة يف تاري���خ الرواية 
وهن���ا  ال�صخ�ص���ي.  تاريخ���ه  ويف  احلديث���ة 
ع���ودة اليه���ا ملنا�صب���ة رحيل مبدعه���ا والعامل 
عل���ى و�صك االحتفال مب���رور ن�صف قرن على 

�صدورها للمرة االأوىل.

اإذًا قب���ل خم�ص���ني �صن���ة تقريبًا، اأ�ص���در كاتب 
�ص���اب مل يك���ن ا�صم���ه معروف���ًا عل���ى نط���اق 
وا�ص���ع، مع ان���ه كان هو االآخ���ر، يف االأربعني 
من عم���ره، رواية برزت كالقنبلة و�صط زحام 
الع���امل االأدبي، يف زم���ن كان العامل ي�صهد فيه 
تغرات كث���رة، يف ال�صيا�صة واالإبداع، ويف 
والدة اجي���ال جدي���دة م���ن الق���راء املتطلبني. 
كان عنوان الرواية »مئة عام من العزلة«. اما 
الكات���ب فلم يعد منذ ذلك احلني يف حاجة اىل 
ان يع���ّرف. بل انه نقل وطنه كله من خانة يف 
ه���ذا العامل، اىل خان���ة اخرى، وا�صع���ًا اإياه، 
م���رة واح���دة عل���ى خريط���ة االأدب العاملي... 
الكاتب هو، طبعًا، غابري���ال غار�صيا ماركيز، 
ال���ذي اأ�صبح من���ذ ذلك احلني علم���ًا من اأعام 
الرواي���ة يف العامل، بل حتى م�صاهمًا ا�صا�صيًا 
يف ابت���كار »�صن���ف ادب���ي جدي���د« اأُطلق عليه 
ا�ص���م »الواقعي���ة ال�صحري���ة«، وبه ُرب���ط اأدب 
امركا الاتيني���ة ككل، بحيث اإن كل درر ذلك 
االأدب �ص���ارت تعترب منذ ذلك احلني جزءًا من 
ذلك التي���ار. نعرف ان االأم���ور تطورت كثرًا 
بع���د ذلك، واأن ماركيز راح ي�ص���در رواية اإثر 
اأخ���رى، وكتابًا بع���د كتاب. ونع���رف اأن اأدب 
ماركي���ز انته���ى به االأمر، ع���ام 1982، اىل ان 

مينح جائزة نوبل لاآداب.

وعل���ى رغم ك���رة اأعم���ال ماركي���ز وجناحها 
الكب���ر، ظل���ت »مئ���ة من الع���ام العزل���ة”ذات 
الع���امل  يف  الق���راء  ل���دى  الك���ربى  احلظ���وة 
اأجم���ع. ومع هذا، على رغ���م االإجماع النقدي 
وال�صعب���ي الذي يحظ���ى به هذا العم���ل الفذ، 
مل يخ���ل االأمر من نق���اد وباحث���ني يهاجمونه 
ب���ني احلني واالآخ���ر، مثل ذاك ال���ذي كتب يف 

»�صن���داي تلغراف”يق���ول ان���ه يعت���ربه م���ن 
اأكر االأعم���ال التي بولغ يف تقديرها على مر 
الع�ص���ور. او االآخر، الكولومبي ال�صاب الذي 
ن�ص���ر اخرًا درا�صة يق���ول فيها ان هذا العمل، 
عل���ى رغ���م عظمت���ه ه���و اق���رب اىل ان يك���ون 
�ص���ردًا لتاري���خ كولومبيا، من���ه اىل ان يكون 
عم���ًا روائيًا تخييليًا ينتمي اىل اي غرائبية. 
انهما راأيان بني اآراء عدة. ولكن من املوؤكد ان 
الذي���ن يقراأون »مئة عام م���ن العزلة”االآن، اأو 
يعي���دون قراءتها م���رة بعد اخ���رى، ينظرون 
اىل االأم���ور م���ن زاوي���ة اخرى متام���ًا. فكيف 

ينظر القراء اىل هذه الرواية؟

يف املق���ام االأول عل���ى انه���ا عم���ل اإبداعي من 
النوع الذي ير�صم �صورة لفرتة زمنية طويلة 
يعي�صه���ا م���كان مع���ني م���ن العامل. ف���ا يكون 
الزمان حقيقيًا وال يكون املكان انعكا�صًا ملكان 
حقيقي موجود على خريطة عاملنا. ومع هذا، 
على هوؤالء ان ي�صدقوا ماركيز حني يقول ان 
اأدب���ه اإمن���ا ياأخذ زوادت���ه من احلي���اة نف�صها. 
ومن هن���ا ت�صبح املعادلة وا�صح���ة متامًا كما 
»اخ���رتع« ويليام فولكر مدين���ة جيفر�صون، 
ككناي���ة ع���ن م�صقطه يف اجلن���وب االأمركي، 
ليجعله���ا مراآة للعامل كما ي���راه ويريد و�صفه 
وو�صف توايل االأجيال فيه، »اخرتع« ماركيز 
مدينة »ماكوندو”على �صورة املدينة التي ولد 
فيه���ا يف �صم���ال كولومبيا اآراكات���اكا، ليجعل 

منه���ا، هي االأخ���رى، �ص���ورة لكولومبيا، كما 
�ص���ورة الأمركا الاتيني���ة كلها. وانطاقًا من 
هنا: �صورة للعامل. وهذا هو االأهم. فاحلقيقة 
ان ماركي���ز يف »مئة عام من العزلة”قدم ن�صًا 
كوني���ًا، واإن كان اأّط���ره �صم���ن واق���ع حمدود 
وحم���دد. من هنا، اإذا كان �صحيحًا ان الكاتب 
يق���دم يف هذه الرواية كناية عن تاريخ حمدد 
لبل���د حمدد، ف���اإن من ال�صحيح اي�ص���ًا انه هنا 
يعي���د تركيب �صفر التكوين كله. ذلك ان اأ�صرة 
بوندي���ا، التي يتاب���ع ماركيز �ص���رة حياتها، 
ف���ردًا بع���د ف���رد وجيًا بع���د جيل خ���ال قرن 
من الزمن تقريب���ًا، تكاد تكون هنا �صورة عن 
جانب من جوانب النوع االإن�صاين كله. نحن 
هنا ام���ام مفهوم االأ�صرة و »ال�صاغا« العائلية، 
لكننا اي�ص���ًا امام ملحم���ة االإن�صانية ككل، من 
خال ثاثة عنا�صر ا�صا�صية من عنا�صر تاريخ 
هذه االإن�صاني���ة: م�صاألة ال�صلطة، ق�صية العلم 

وم�صاأل���ة العاق���ات العائلية. وبه���ذا تتحول 
»مئ���ة عام م���ن العزلة”م���ن ملحم���ة تاريخية 
اىل ملحم���ة عن التاري���خ. ويف هذا االإطار، ال 
تعود �صالة بونديا هي التي حتتل الواجهة، 
ب���ل التفا�صيل ال�صغرة، مث���ل دور الزائرين 
الغج���ر املو�صمي���ني الذي���ن، حني ياأت���ون مرة 
يف كل �صن���ة ليخّيم���وا قرب البل���دة، يحملون 
معه���م العلم واحلداثة اىل عامل رتيب كان من 
�صاأنه لواله���م ان يبقي عل���ى دورته احلياتية 
البيولوجية حمرومًا م���ن تلك احلداثة. ويف 
يقينن���ا ان اختيار ماركيز لهذا التحديث ياأتي 
من طريق الغجر، اأي املهاجرين الغرباء، اأمر 
ل���ه داللة هامة من ال�صعب عل���ى املرء ان يفهم 
اليوم ملاذا غابت عن اذهان كر ممن كتبوا عن 
»مئة عام من العزلة”طوال خم�صني �صنة، وال 
�صيما من الذين ف�صلوا، الأ�صباب ايديولوجية 
غالبًا، اأال يروا يف هذا العمل املتعدد الطبقات 

- كم���ا يج���در، بكل عم���ل فني كب���ر ان يكون 
- �ص���وى حكاية ديكتاتوري���ة بونديا والعنف 
و�ص���روب القتل. هذه كلها موج���ودة بالطبع 
وال ميك���ن نكرانها، وهي ت�صكل من دون ريب 
هم���ًا ا�صا�صي���ًا من هموم الرواي���ة ومن هموم 
ماركيز. كل هذا �صحيح، ولكن �صحيح اي�صًا 
ان الكاتب جع���ل هذه امل�صاألة م�صاألة مهمة يف 
ن�ص���ه، لكنه مل يحاول ان ي�صب���غ عليها �صوى 
اهمي���ة جزئية، الأنه - وهو الذي خ�س م�صاألة 
الديكتاتوري���ة الحقًا بكتب اأخ���رى له اأبرزها 
»خري���ف البطريرك”- اإمن���ا كان ي�صاء ل� »مئة 
عام م���ن العزل���ة”ان تك���ون �صيئ���ًا او�صع من 
ذل���ك بكث���ر. وهذا م���ا كانته بالفع���ل. وبقيت 
علي���ه حتى اليوم: رواية �ص���رورة الب�صرية، 
تختل���ط فيه���ا الق�صاي���ا الكب���رة وال�صغرة، 
ال�صح���ر والواقع، املدين���ة والع���امل، ال�صلطة 
والعلم، احلب والنزعات الروحية... و�صواًل 
اىل كل ما كان ميكن خياله الكبر ان يبتكره، 
مثل م�صهد رمييديو�س وهي تطر �صعدًا يف 

ال�صماء.

يخل���ق،  ان  ماركي���ز  اراد  الرواي���ة  ه���ذه  يف 
كتاب���ة، معاداًل للع���امل الذي نعي����س فيه، واأن 
يكّون عامله على ن�ص���ق التكوين الذي يتحدث 
عن���ه ال�صفر ال�صهر. بالن�صبة اإليه لي�س االأدب 
�صورة للحياة. بل هو حياة اأخرى. ومن هنا 
ح���ني �صئل ماركيز ذات م���رة كيف يجروؤ على 
ان ي�ص���ف اأدب���ه باأنه اأدب احلي���اة واحلقيقة، 
ه���و ال���ذي جع���ل اح���دى �صخ�صيات���ه تط���ر 
يف اله���واء ناق�ص���ة قانون اجلاذبي���ة، ابت�صم 
با�صتغ���راب وقال ل�صائله: »لكن هذا موجود!« 
واأين هو موج���ود؟ �صاأله االآخ���ر با�صتغراب. 
ف�صاأل���ه ماركيز: م���ن اأين جئت ب���ه اأنت؟ فقال 
االآخر: »م���ن روايتك”قال ماركي���ز: »اأَوجدته 
فاختت���م  االآخ���ر،  رد  »اأج���ل«  الرواي���ة؟«.  يف 
ماركيز احلديث قائًا: »اأمل اأقل لك انه موجود 

يف مكان ما...«.

طبع���ًا، هذا ال���كام اعترب على ل�ص���ان ماركيز 
يومها ن���ادرة طريفة... لك���ن ماركيز مل ينظر 
اإليه عل���ى هذا النحو، بل اعت���ربه تعبرًا عن 
نظرت���ه اىل االأدب واإىل الفك���ر يف �صكل عام، 
على انه مكان خللق حي���اة موازية للحياة... 
تكون احيانًا اأكر حقيق���ة من احلياة نف�صها. 
والواقع ان ما يقول���ه ماركيز هنا تعليقًا على 
»مئ���ة ع���ام من العزل���ة”ال يح��تاج ق���ارئ هذه 
الرواي���ة اىل ان ي�ص���معه من���ه، الأنه - اأي هذا 
التاأكي���د - ع���دوى تنتق���ل اىل الق���ارئ وه���و 
يقّل���ب �صفحات هذا العم���ل الفذ... عدوى يف 
يقينن���ا انه���ا ه���ي التي اأعط���ت »مئة ع���ام من 
العزلة”قوته���ا و�صدقيته���ا، ومكن���ت ال�صاعر 
بابلو ن���رودا من ان يقول عن��ه���ا حني قراأها 
للم���رة االأوىل، وكان العامل بالكاد �صمع با�صم 
غابريال غار�صيا ماركيز: انها اأعظم ن�س كتب 

باللغة االإ�صبانية منذ »دون كي�صوت«.

عن/  احلياة

قب��ل نصف قرن ارس��ل غابرييل غارس��يا ماركيز روايته 

الش��هرية”مئة عام م��ن العزلة”اىل ن��ارشه بالربيد بعد 

زي��ارة اخ��رى ملكتب الرهني��ات من اجل دف��ع تكاليف 

ايص��ال املخطوطة.  وتحدث��ت كارمن بالثيي��س وكيلة 

اعامل��ه األدبية س��نوات طويلة قبل اس��ابيع عىل وفاتها 

عن 85 عاما ملجلة فانتي فري حول الرواية التي اصبحت 

ايقونة يف األدب العاملي. 

انه��ى ماركي��ز كتابة”مئة عام من العزل��ة”يف عام 1966.  

وخرج��ت الرواية من املطبعة يف بوين��س ايريس عام 

1967، وكان��ت ردود األفع��ال بني قراء اللغة االس��بانية 

أقرب اىل الهس��ترييا، بحش��ود امام متاج��ر بيع الكتب 

وعدس��ات ال تتوقف عن التقاط الص��ور ومراجعات يف 

الصحفات األدبية مألها النقاد بالثناء عىل الرواية.

التاريخ 
السري 
لرواية 
"مئة 
عام من 
العزلة"

 مئة عام من العزلة لماركيز: هكذا خرج 
غابو من محّليته الى العالم
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عمار أحمد الشقيري  

ترجمة: المدى 

كتبت ع���ن ماركيز ع�ص���رات الكت���ب واملق���االت والدرا�صات،وما 
زال���ت كتب���ه تب���اع مباي���ني الن�صخ،،ويعت���ربه النق���اد اول م���ن 
كتب با�صل���وب الواقعية ال�صحرية، حت���ى ان الروائية الت�صيلية 
ايزابي���ل اللين���دي تعر�ص���ت لهج���وم كب���ر م���ن بع�صه���م عندما 
ا�صدرت روايتها االوىل )بيت االرواح( حيث اتهموها مبحاولة 

)ا�صتن�صاخ( روايته ال�صهرة مائة عام من العزلة.
ه���ذه ترجم���ة ملقابل���ة تلفزيوني���ة اجريت م���ع الكاتب���ة ايزابيل 
اللين���دي بعد ا�صبوع من رحيل غابرييل غار�صيا ماركيز تتحدث 

فيها عن روايته ال�صهرة مئة عام من العزلة: 
* اأن���ه ل�صرف كبر اأن تكون معن���ا ايزابيل الليندي  للحديث عن 
الرواية التي  غّرت �صكل  االأدب، لي�س فقط يف امريكا الاتينية 
ب���ل يف العامل. ه���ل تتذكرين  متى قراأت مئة عام من العزلة الول 

مرة؟
-  نع���م. لق���د ن�ص���رت الرواية ع���ام 1967، وقراأتها بع���د عام من 
ذل���ك التاريخ. كن���ت قد اأجنبت ابن���ي، نيكوال�س، ال���ذي ولد يف 
ع���ام 1966، وكن���ت حينه���ا قد ع���دت اإىل العمل. كن���ت اأعمل يف 
جمل���ة ن�صائي���ة. واأتذكر انني عندما كنت اأق���راأ الكتاب، مل اأذهب 
اإىل العم���ل. بقيت اقراأ الكتاب حت���ى انتهيت منه. كان كما لو اأن 
اأحده���م كان ي���روي يل ق�صت���ي. لقد كانت عائلت���ي موجودة يف 
الكت���اب،وكان هناك  بلدي، والنا�س الذين اأعرفهم. بالن�صبة يل، 
مل يك���ن هن���اك �صيء �صحري يف ذلك. فق���د كانت جدتي موجودة 
يف الكت���اب. ولقد ن�صاأت اأي�صا يف بيت جدي وجدتي، كما حدث 

معه هو.
والق�ص���ة الت���ي �صمعناها عن انه ار�ص���ل خمطوطته على دفعتني 
الأن���ه مل يك���ن ق���ادرا عل���ى حتم���ل تكاليفه���ا، حدث���ت نف�صه���ا  مع 
روايتي”بي���ت االأرواح”بع���د ع���دة �صن���وات. كن���ت اعي����س يف 
فنزويا، مل يكن عندي املال الإر�صال املخطوطة كاملة، فار�صلتها 
عل���ى دفعتني. لذل���ك، كان هناك الكثر من اأوج���ه الت�صابه بيننا. 
وكان لدين���ا نف����س النا�صر،وهي  كارمن يال�صيل���و التي كثرا ما 
كان���ت تقول يل ان يل نف�س ردود فعله. على �صبيل املثال، حينما 
ن�صتل���م  العق���د ال نقراأه اأبدا نوقع عليه فق���ط. وفجاأة وبدون اأي 
�صبب حمدد، فاإننا عندما نقراأه نقول:”كا، لن اوقع هذا العقد". 

لذلك، اأنت تعرف ذلك النوع من احلديث.
*هل كان ذلك يف ا�صبانيا؟

-نع���م  يف ا�صباني���ا. تعرف ذل���ك النوع من ال�ص���راع الذي يدور 
داخلك  

ح���ني ت�صع���ر ان���ه ق���د �صيط���ر علي���ك متام���ا بكلمات���ه، وعمله، و 
�صخ�صيت���ه. كان رجا �صعبا، ولكنه كان خاقا جدا، �صريعا جدا 

يف اال�صتجابة. وكان رجا مده�صا.
*وم���ا ال���ذي جعل مئة عام م���ن العزلة، كتابا مهم���ا وغنيا هكذا، 
لي����س فق���ط يف اأمريكا الاتينية، ولكن يف جمي���ع اأنحاء العامل؟ 

اأعن���ي، ان���ه يف االأ�صا�س ق�صة ع���دة اأجيال من عائل���ة تعي�س يف 
جزء من�صي من كولومبيا،يف مدينة �صغرة  

-مدينة خيالية
*ومنعزلة عن العامل.

-ومكانا خياليا.
*خي���ايل، ح�صن���ا. ولكن م���ا الذي جعل ه���ذا الكت���اب عما هاما 

وبارزا؟
-اأعتق���د ان ال�صب���ب يع���ود ملا في���ه من واقعي���ة �صحري���ة، والتي 
يلج���اأ اليه���ا النا�س يف جميع اأنح���اء العامل الأن الع���امل واحلياة 
�صيءغام����س ج���دا. نح���ن ال نتحك���م يف اأي �ص���يء. لي�صت لدينا 
اأي تف�ص���رات الأي �ص���يء. و نحاول اأن نعي����س يف عامل نريد ان 
ن�صيط���ر عليه، حتى ن�صع���ر باالأمان. ويف ه���ذا الكتاب، والكتب 
الت���ي تلته، كان هن���اك و�صف و�صرد مذهل  حل���دوث ا�صياء غر 
معقولة، رغم انها حتيط بنا يف كل وقت. وذاك اعرتاف باأننا ال 
نتحك���م يف اأي �صيء، ولي�ص���ت  لدينا تف�صرات، واأن هناك �صيئا 
ما، هناك االأرواح. و ال�صدف، ونبوءات االأحام واالأ�صياء التي 
ميك���ن اأن تكون من ع���امل ال�صحر و اخليال الأننا ال ميكن اأن جند 
تف�صرا لها. اأعتقد اأن اأية ظاهرة مثل الكهرباء لو كانت موجودة 
قبل قرون �صينظر لها على انها نوع من اعمال ال�صحر. رمبا بعد 
200 �صن���ة من العزلة �صنك���ون قادرين على �صرح ما نعتربه االآن 

نوعا من اعمال ال�صحر بالن�صبة لنا.
* لنتحدث عن الواقعية. ال�صحرية، من اين جاءت هذه العبارة؟ 
وم���ا هوتاأثرها علي���ك، ككاتبة وعل���ى النا�س يف جمي���ع اأنحاء 

العامل؟
-ح�صن���ا، مااأفهم���ه اأوال وقب���ل كل �ص���يء ان غار�صي���ا ماركي���ز مل 
يخ���رتع ذلك. لق���د كان كاتبا عظيم���ا و كان قادرا عل���ى ان ميزج 
الواقعي���ة بال�صحر بطريقة رائعة و مقبولة يف كل مكان. ولكنها 
كان���ت موج���ودة قبله بف���رتة طويلة. م���ا اأود قول���ه اإن الواقعية 
ال�صحري���ة ب���داأت  م���ع تدفق الغ���زاة اىل اأمري���كا الاتينية، حني 
كان���وا يبعث���ون  الر�صائ���ل اإىل املل���ك اأو اإىل اإ�صبانيا ويتحدثون 
فيه���ا  عن الق���ارة التي كانت متتلك  ينابي���ع ال�صباب، التي ميكن 
اأن تلتق���ط الذه���ب و املا����س فيها م���ن االأر�س، الت���ي كان الرجل  
فيه���ا ميل���ك ح�صانا بقرن مث���ل وحيد القرن اأو لدي���ه قدم واحدة 
كب���رة بحي���ث كان يرفعها يف وق���ت القيلولة مثل املظل���ة ليتفياأ 
بظاله���ا. ما اأعني���ه، ان هذا لي����س من اخرتاع���ي. كان موجودا 
يف ر�صائ���ل الغ���زاة”. لذلك، يف تل���ك البداية ال�صحري���ة  لكل من 
اأمري���كا الاتيني���ة واإ�صبانيا معا، مت اخرتاع ه���ذا الواقع. وقام 
كاتب كوب���ي عظيم بدمج امل�صطلحني مع���ا الأول مرة، وبعد ذلك 
انت�صر امل�صطلح على يد غار�صيا ماركيز وذاع �صيته. ولكن يقال 
اأن ا�صتخدام���ه الول مرة قد بداأ يف اأملانيا، واأن اأول �صخ�س على 
االط���اق دمج م�صطلحي ال�صح���ر والواقعية معا كان يعي�س يف 

اأملانيا.

كيف نمأل بيتا باألشباح
مُيك���ن تق�صي���م �ص���رة التاأث���ر االأدب���ي عن���د 
الباح���ث  �صرت���ه  لكاتَب���ي  وفق���ًا  ماركي���ز 
واالأكادمي���ي  مارت���ن  جرال���د  الربيط���اين 
الكولومبي دا�صو �صالديب���ار، باالإ�صافة اإىل 
ما اعرتف به يف �صرته”ع�صت الأروي”على 
النحو التايل: يف التا�صعة من عمره، عوامل 
األ���ف ليلة ليل���ة الت���ي قراأها بن�صخ���ة ممزقة 
الغ���اف وال�صفح���ات االأوىل يف اآراكاتاكا، 
يف الع�صري���ن كافكا، يف الثالث���ة والع�صرين 
ميلف���ل،  فوك���ر،  وبعده���ا  �صوفوكلي����س، 
همنغ���واي، لكن ما قّدم���ه الروائي وال�صاعر 
الكولومب���ي األف���ارو موتي�س ملاركي���ز اأثناء 
اإقام���ة االأخ���ر يف املك�صي���ك �صيكون ل���ه اأثر 
اآخر، اإذ �صتنعطف طريقة ماركيز يف ال�صرد، 
لي�صار اإىل اأ�صلوبه، اإثرها، مبا قبل”مائة عام 
م���ن العزلة”وما بعدها. كان لكتابي”ال�صهل 
بارامو”للمك�صيك���ّي  يحرتق”و"بي���درو 
خ���وان رولف���و، اأثرهم���ا البال���غ علي���ه. فقد 
اأتاحت ل���ه رواية”بي���درو بارامو”اأن ي�صل 
اإىل طريق���ة �ص���رد لروايت���ه االأيقونة”مائ���ة 
عام م���ن العزلة":”ينبغ���ي اأن ُتروى بنف�س 
الوج���ه ال�صارم الذي كان���ت جدتُه ترانكلينا 
اإغوي���ران كوتي����س حتك���ي له ب���ه وهو طفل 
ق�ص����س وحكاي���ات الفنتازي���ا... وبالطب���ع 
كان اأي�ص���ًا نف����س الوجه ال�ص���ارم الذي ماأ 

به خ���وان رولفو مقاطعة كوم���اال باالأ�صباح 
واالأرواح".

م ماركيز اإىل  األف���ارو موتي�س ه���و الذي ق���دَّ
خ���وان رولف���و يف حفل زف���اف )نف�س اليوم 
ال���ذي اغتيل في���ه جون كن���دي 22 نوفمرب/ 
ت�صري���ن الث���اين 1963( وفق���ًا ل�صالديب���ار. 
لقد مهدت رواية رولفو الوحيدة، باالإ�صافة 
اإىل الدرو����س امل�صتفادة م���ن اإخفاقات كتابة 
ال�صيناري���و طري���ق كتاب���ة الرواية:”فّكرت 
دائم���ًا يف اأنَّ ال�صينم���ا ه���ي الو�ص���ط االأمثل 
للتعب���ر، وذل���ك بف�ص���ل قدرته���ا ال�صورّي���ة 
الهائلة، وقد اأربك ه���ذا التفكر كل موؤلفاتي 
الت���ي �صبقت رواية مائة عام من العزلة، ثمة 
رغب���ة كب���رة لت�صوير ال�صخ�صي���ة وامل�صهد 
وتف�صي���ل دقي���ق باملليم���رت لزم���ن احل���وار 

واحلدث".
قب���ل اأن يتع���ّرف ماركي���ز اإىل ذاك”الوج���ه 
ال�ص���ارم يف ال�صرد”�صاف���رت مئات االأوراق 
عنوان”البيت”مع���ه  يف  املخطوط���ة 
اأوروب���ا  كوب���ا،  يف  يح���ط  كان  حي���ث 
ال�صرقّي���ة، اأم���ركا، و�صتكون ه���ذه االأوراق 
يف  اأعمال���ه.  م���ن  مبثابة”امل�صتل”لكث���ر 
منت�ص���ف 1965 �صي���زور األف���ارو موتي����س 
ماركي���ز يف املن���زل، وهناك �صيعل���ن ماركيز 
االأدب���ي  اجل���دب  ف���رتة  انته���اء  ل�صديق���ه 
ومغامرات كتابة ال�صيناريو:”�صاأكتب ق�صة، 
و�صاأب���داأ ذلك غ���دًا، هل تذك���ر املجلد ال�صخم 

الذي مل اأطلعك عليه اأبدًا والذي �صّلمتك اإياه 
يف مط���ار تيت�ص���و يف يناير/كان���ون الثاين 
1954 لكي تدخله يف �صندوق ال�صيارة؟ اإنه 

هذه الق�صة ولكن بطريقة اأخرى".

إنجيل أميركا الالتينّية 

يف الطري���ق اأثن���اء رحل���ة عائلّي���ة ق���ام به���ا 
ماركي���ز وزوجت���ه مر�صيدي����س اإىل مدين���ة 
اأكابولك���و يف املك�صيك ب�صي���ارة اأوبل، ملعت 
يف راأ�صه جملة:”بعد �صنوات طويلة واأمام 
ف�صيل االإعدام �صيتذكر الكولونيل اأورليانو 
بوين���دا ذلك امل�ص���اء البعيد ال���ذي اأخذه فيه 
اأبوه للتعرف على اجلليد". هنا اأدار ماركيز 
مق���ود ال�صي���ارة وع���اد اإىل مك�صيك���و حي���ث 
منزله يف حي”�ص���ان اأنخيل اإن”وبداأ كتابة 
الرواي���ة به���ذا املفتت���ح عل���ى االآل���ة الكاتبة. 
�صيوا�صل ماركيز م���ن يوليو/ متوز 1965 
حت���ى اأغ�صط����س/ اآب 1966 الكتاب���ة حيث 
مل تتوق���ف ع���ن الت�ص���ّكل عوامل م���ن الغجر، 
واأبطال احلروب املتقاعدون الذين ميوتون 
متبول���ني حتت �صجرة اجلوافة، و�صفن الرّب 

واملواليد بذيل اأ�صفل الظهر.
�صيزي���ح العمل ما ُكتَب قبل���ه، و�صيدفع”بكل 
كا�صيكيات اأمركا الاتينّي���ة االإقليمّية اإىل 
املا�ص���ي الغابر”عل���ى ح���د تعب���ر كارلو�س 
فوينت�س. وعلى خ�صومته مع ماركيز ا�صطر 

بارغا�س يو�ص���ا اأن ُيعلن اأن الرواية”لي�صت 
اإجني���ل اأم���ركا الاتيني���ة كم���ا كان ق���د اأّكد 
كارلو����س فوينت����س، بل هي رواي���ة اأمركا 
الاتينية الكب���رة عن الفرو�صّي���ة". �صتقيد 
الرواي���ة جيًا كام���ًا يف اأم���ركا الاتينّية، 
ال  الاتينّي���ة  اأم���ركا  يف  حيث”الكت�ّ���اب 
ي�صتطيع���ون اأن ي�صتعملوا كلمة”عزلة”بعد 
االآن، الأنهم قلقون من ظن النا�س باأنها اإ�صارة 
اإىل”غابو”– لقب ماركيز املحبب-  وفقًا ملا 
اأ�صرَّ به كارلو�س فوينتي�س ل�صلمان ر�صدي، 
حيث اأ�صاف حينها بانزعاج:”و�صنكون غر 
قادري���ن تقريبًا على ا�صتعم���ال العبارة”مئة 

�صنة”اأي�صًا.
ق���راءة  يف  كوندي���را  مي���ان  جن���ح  عاملّي���ًا 
الرتجم���ة الت�صيكي���ة لرواية”مائ���ة عام من 
���ه ال يعرف”مثا اآخر  العزل���ة"، و�صيعل���ن اأنَّ
عن اأ�صلوب كه���ذا، كاأن الرواية عادت قرونًا 
اإىل ال���وراء نح���و حكواتّي ال ي�ص���ف �صيئًا، 
وال يفتاأ يحكي، لكنَّه يحكي بحرّية الفنتازيا 
الت���ي مل ُتعرف م���ن قبل ق���ط". و�صيتو�صل 
كوندي���را اإىل دلي���ٍل عمل���ّي بخ�صو�س عمل 
لي�ص���ا  والغنائّي���ة  ال�صاعري���ة  اأنَّ  ماركي���ز: 
ب���دَّ  ال  بل”مفهوم���ان  اأخوي���ني،  مفهوم���ني 
م���ن اإبقاء اأحدهم���ا بعيدًا ع���ن االآخر”داخل 
الرواي���ة، باالإ�صافة اإىل كوندي���را ثّمة قائمة 
طويل���ة - منه���م �صلمان ر�ص���دي- �صيقدمون 

تقديرًا ا�صتثنائّيًا لهذا العمل.

تاريخ الــ 3000

الكولومبي���ني  العّم���ال  اآالف  نقابّي���ون  ق���اد 
اإ�صراب  الفواكه املتحدة”لتنفيذ  يف”�صركة 
للمطالب���ة بحقوقهم، حي���ث انتهى االإ�صراب 
مبذبحة عّمالّي���ة �صبيحة 6 دي�صمرب/كانون 
االأول ع���ام 1929 عل���ى ي���د فرق���ة اجل���رال 
كارلو����س كورتي����س بارجا�س م���ن اجلي�س 
الكولومب���ّي، لكن رقم م���ن �صقط ظلَّ ملتب�صًا 
عند اجلميع، وحت���ى عند من �صهد املجزرة؛ 
اإذ و�ص���ل العدد اإىل: ت�صع���ة بح�صب الرواية 
الر�صمّي���ة للدول���ة، ث���م عادت وحتدث���ت عّما 
ال يقل ع���ن مائة بح�صب ال�صح���ف القومّية، 
األ���ف وخم�صمائ���ة، بح�ص���ب  اأو  وثاثمائ���ة 
�صح���ف اأخرى. واملئات م���ن العمال بح�صب 
الزعيم الليربايّل خورخ���ي اإلي�صر جايتان 
يف �صهادت���ِه اأم���ام الربمل���ان الكولومبي، اأما 
اإدواردو مايت�صا الزعيم الرئي�صّي لاإ�صراب 
فقد اأّك���د، من منفاه فيما ال يدع جمااًل لل�صك، 
اأن ع���دد ال�صحاي���ا جت���اوز مائت���ي �صخ�س، 
اإاّل اأن الرق���م ال���ذي اُعتمد اأخ���رًا عند جميع 
الكولومبي���ني هو 3 اآالف �صحّية. هذا الرقم 
ال���ذي ظّل ي���ردده خو�صي���ه اآركادي���و الثاين 
يف رواية”مائ���ة عام من العزلة". �صيعرتف 
ماركي���ز يف �صرته”ع�صت الأروي”اأن الرقم 
كان مبالغ���ًا فيه، ومع ذلك، �صيتوا�صل الرقم 
3000 باالنت�صار، لي�س يف �صحف كولومبيا 
وحده���ا، اإمن���ا ل���دى كات���ب �ص���رة ماركي���ز 
جرال���د مارتن اأي�صًا ال���ذي �صيورد:”فيلقى 
من جّراء ذل���ك ثاثة اآالف عام���ل من العمال 

امل�صربني واأفراد اأ�صرهم م�صرعهم".
االأرجنتني،  اإىل  رحلة  يف  ماركي���ز  "�صرى 
بعد �صدور الرواية بقليل، ن�صخة من العمل 
يف حقيب���ة ت�صوق حتمله���ا �صيدة بني حبات 
فقط”ا�صتقب���ل  البطاط���ا واخل����س، حينه���ا 

كتابه ال�صعبي بكل ما للكلمة من معنى"
"مل يك���ن اخلي���ال وح���ده �ص���اح ماركي���ز. 
هناك ع�صرات املراجع وامل�صادر على مكتبه 
للتاأك���د مم���ا يكتب���ه، باالإ�صاف���ة اإىل اأربع���ني 
دفرتًا مدر�صيًا حتت���وي على �صجرة عائلته، 
لاأ�صدق���اء  والطريف���ة  الدقيق���ة  واأ�صئلت���ه 
عن”اجلن�س عن���د برغوث البح���ر، وعادات 
بع�س احل�ص���رات، حتى الط���رق والو�صائل 
الو�صي���ط،  الع�ص���ر  يف  ال�صرا�ص���ر  لقت���ل 
وع���ادات بع����س ال�صخ�صي���ات التاريخية". 
ماركيز”ن�صو�ص���ًا ال  اأ�صدق���اء  �صاه���د  لق���د 
ح�صر له���ا يف الكيمياء ورواي���ات البحارة، 
وو�صف���ات اإعداد الوجب���ات الغذائية، وكتبًا 
يف الط���ب املن���زيل واأخب���ارًا ع���ن االأوبئ���ة 
يف الع�ص���ور الو�صطى، وكتب���ًا يف ال�صموم 
واأدويته���ا واأنباء عن باد الهنود احلمر،... 
وكتب���ًا ع���ن احل���روب االأهلي���ة الكولومبي���ة 
واالأ�صلح���ة الناري���ة القدمي���ة". لق���د وا�صل 
ماركيز الكتابة، وهو يردد:”اإما اأنني كتبت 

رواية اأو اأنَّ لدي كيلوغرامًا من الورق".
 

بدء األسطورة

�ص���رى ماركي���ز يف رحل���ة اإىل االأرجنت���ني، 
بعد �صدور الرواية بقليل، ن�صخة من العمل 
يف حقيب���ة ت�صوق حتمله���ا �صيدة بني حبات 
البطاطا واخل�س، حينها فقط”ا�صتقبل كتابه 
ال�صعب���ي بكل ما للكلمة من معنى". اأكر من 
ذل���ك لقد �ص���ارت الرواية وتفا�صي���ل تاأليفها 
تتحول اإىل اأ�صطورة كّلم���ا ابتعد الزمن عن 
1967. ي�صفه دا�صو �صالديبار باأنَّه”غمو�س 
اأ�صطورّي ب�صاأن اللحظة التي بداأ فيها كتابة 
ه���ذه الق�ص���ة"، حيث ب���داأ البح���ث املحموم 
ع���ن التاري���خ بالتحدي���د ال���ذي جل����س في���ه 
ماركي���ز على اآلته الكاتب���ة الإجناز”مائة عام 
م���ن العزلة"، واإذا كان م���ا �صرح به لو�صائل 
االإع���ام �صحيحًا يف اأن الرواية بقيت تدور 
يف راأ�ص���ه منذ عمر ال�صابع���ة ع�صرة، اأو اأنها 
ال���ذي ي�صطح���ب  اأت���ت م���ن �صورة”اجل���د 

حفيده لروؤية اجللي���د”اأو اأن رواية”بيدرو 
بارامو”ه���ي الت���ي اأع���ادت فت���ى الكاريب���ّي 
اإىل االأدب م���ن مغامرات كتاب���ة ال�صيناريو، 
ف���اإن الرواية - املنعطف ق���د كتبت و�صدرت 
و�صارت ملكًا للتاريخ االبداعي للرواية يف 

العامل.
ماركي���ز  كتاب���ة  بداي���ات  �صتتح���ول  هك���ذا 
لروايت���ه ه���ذه اإىل روايات متع���ددة يرويها 
اأ�صدقاوؤه، و�صي�صارك يو�صا يف احلديث عن 
فرتة البدء ه���ذه، معلنًا اأكر م���ن مرًة:”بداأ 
ماركيز عل���ى وجه التحديد كتابة الق�صة يف 
يناي���ر/ كانون الث���اين 1965". و�صيخالف 
ماركي���ز تاري���خ يو�صا وما �صرح ب���ه �صابقًا، 
اإذ �صيعل���ن اأن التاري���خ ال�صحي���ح ه���و”يف 
�صباح اأحد اأيام �صهر اأكتوبر/ ت�صرين االأول 
ع���ام 1965". غ���ر اأن �صالديب���ار ي�صتبع���د 
هذه التاريخ ل�صال���ح تاريخ”منت�صف �صهر 

يوليو/متوز 1965".

وبعي���دًا عن تاريخ بدء الكتابة، �صرت اأخبار 
اأنَّ ماركي���ز نف�ص���ه ا�صتبعد جيل���ني من اأ�صرة 
بوين���دا يف الرواي���ة، باالإ�صاف���ة اإىل بع�س 
االأح���داث وال�صخ�صي���ات، ب�صبب تاأخره يف 
دفع اإيج���ار املن���زل، وديون اجل���زار، وكان 
علي���ه اأن ينته���ي م���ن الرواية حي���ث كان با 
عمٍل ومتفرغًا للكتاب���ة. بح�صب ما �صرح به 
اأثن���اء املائ���دة امل�صتديرة”بوين���دا وماكندو 
والعامل”يف مو�صكو عام 1979. مل تتوقف 
ال�صائع���ات ع���ن الرواي���ة، كم���ا مل تتوق���ف 
احلكاي���ات والروايات التي اأطلقتها الرواية 
ذاته���ا و�ص���ارت اأقرب للحقيقة م���ن اأي خرب 
اآخ���ر، مثلما حدث مع �صحاي���ا عمال”�صركة 

الفواكه املتحدة".

وجه موشية دايان 
بداًل من ماركيز

ال ت���كاد تخل���و اأعم���ال ماركي���ز ومنها”مائة 
ع���ام م���ن العزلة”م���ن االإ�ص���ارة اإىل العرب، 
ار يف”ق�صة موت معلن"،  منذ �صنتياغو ن�صّ
يف  الكوكاك���وال،  ع���ن  مقاالت���ه  اأق�ص���ر  اإىل 
حني �صيحم���ل ماركيز يف مق���االت وق�ص�س 
ورواي���ات اأخ���رى افتتانًا به���ذه احل�صارة؛ 
منذ كت���اب األف ليلة وليلة وه���و”اأول كتاب 
م�صت���ودع  يف  معف���رة  خزان���ة  يف  وجدت���ه 
البيت، كان مفككًا وغ���ر مكتمل”و�صي�صف 
اإح���دى ق�ص�ص���ه باأنها”�صتب���دو يل االأف�صل 
ط���وال م���ا تبقى م���ن حيات���ي". و�صيتو�صل 
اأخ���رًا اإىل اأنَّه”ل���وال األ���ف ليل���ة وليل���ة مل���ا 
كنت كتب���ت”اإىل حكاي���ات ال���رتاث العربية 
كق�صة”اأم���ر املوت”مع املل���ك �صليمان، اأما 
احل���ادث الرئي�صي ال���ذي ربط”مائة عام من 
العزلة”بذك���رى �صيئة مع العرب فكانت يوم 
ا�صطرت جملة”برميرا بانا”اإىل ا�صتبدال 
وجه ماركيز من على غاف العدد املخ�ص�س 
لرتوي���ج الرواي���ة يف”الطبع���ة االأ�صبوعّية 

13-19 من �صهر حزيران/ يونيو 
لع���ام 1967، ب�صب���ب حرب”االأيام 
ال�صتة”الت���ي اندلع���ت عند ال�صاعة 
م���ن  العا�ص���رة  والدقيق���ة  الثالث���ة 
فج���ر اليوم اخلام����س من حزيران 
بالتوقي���ت املحلي ملدين���ة بوين�س 
اآير����س، فتاأجل���ت حلظ���ة غار�صي���ا 
ماركيز حت���ى التا�ص���ع والع�صرين 
جرال���د  يثبت���ه  ال�صهر"كم���ا  م���ن 
مارت���ن. ويوؤك���ده �صالديب���ار ب���اأنَّ 
وج���ه مو�صيه دايان ه���و الذي كان 
بدي���ًا لوج���ه ماركي���ز عل���ى غاف 
ذاك العدد.”اأن���ا م���ع العرب.. ومع 
فل�صط���ني ط���ول العم���ر"، �صيوؤك���د 
ماركيز يف ح���وار مقت�صب اأجرته 

ملجلة”الكرمل”اإكرام اأنطاكي.

عن االهرام القاهرية

ايزابيل الليندي تتحدث عن "مئة 
عام من العزلة"
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مائة عام من العزلة".. 
نصف قرن على عجائب مليكيادس

مّرت، إذًا، خمسون عامًا عىل 

ملحمة متقاعدي الحروب، 

والقديسات الربيئات، وعاّمل 

رشكة الفواكه املتحدة 

وهم يتساقطون”مبقص 

الرشاشات املنهجي”وينبتون 

يف ذاكرة الكولومبيني إىل 

األبد. خمسون عامًا، عىل 

ملحمة هجرات الغجر 

يقودهم العجوز مليكيادس 

بسبيكتي مغناطيس يجرهام 

عرب شوارع ماكندو معلنًا 

أن الشباب عاد إليه، وأنَّ 

عجائب الجليد لن ُتعرض 

إاّل مرة واحدة. خمسون ال 

يعرف أحد متى انتهى خاللها 

الجزع الذي شّوش الكّتاب 

يف أمريكا الالتينية وهم 

يرددون كلامت”العزلة”و"مائة 

عام”ويتحسسون قلوبهم من 

تهمة التأثر بالعمِل اإلنجيِل.
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ترجمة: أحمد فاضل
كتابة: بيتر ستون

كيف ت�صعر حيال ا�صتخدام ال�صريط امل�صجل 
اأثناء املقابات؟

اأم���ام  اأنن���ي  اأ�صع���ر  وج���وده  حال���ة  يف   -
اإ�صتج���واب م���ا يجعلن���ي اأتقي���د باالإجاب���ة،  
وعندم���ا اليكون هن���اك اأي جه���از للت�صجيل 
اأحتدث بطريقة ال�صعورية وطبيعية متاما.

ح�صن���ا، اأن���ت جتعلن���ي اأ�صعر بالذن���ب قليا 
نتيجة ال�صتخدامي اإي���اه، ولكنني اأعتقد اأن 
ه���ذا النوع ال���ذي يدخ���ل يف املقابات نحن 

على االأرجح يف حاجة اإليه.
- عل���ى اأي ح���ال كان الغر�س م���ن قويل هو 
اأنك���م ت�صعونن���ي يف موقف دفاع���ي حينما 

يكون هنالك مثل هذه االأجهزة.

لذلك مل تكن لت�صتخ���دم اأبدا جهاز الت�صجيل 
ملقاباتك عندما بداأت �صحفيا؟

- ك�صحف���ي، مل اأ�صتخدم���ه م���ع اأنن���ي كن���ت 
اأمتل���ك جهاز ت�صجيل جي���د جدا، لكنني كنت 
اأ�صتخدم���ه فق���ط لاإ�صتم���اع للمو�صيقى ومل 
ي�صبق يل ك�صحفي اأن قمت باأي مقابلة معه، 
لقد كان���ت عبارة عن تقاري���ر �صحفية خالية 

من االأ�صئلة واالأجوبة.

منذ بداأن���ا نتحدث عن ال�صحاف���ة اأ�صعر اأنك 
التريد اأن تكون �صحفيا مرة اأخرى؟

- لقد كنت دائما مقتنعا باأن مهنتي احلقيقية 
لي�صت بال�صحافة، تلك كانت �صابقا خا�صعة 
لظروف خا�صة تتعل���ق بتوفر مردود مايل 

الأج���ل اأن اأعي�س، االآن وبعد اأن 
حتق���ق ما كن���ت اأ�صبو اإليه 

من خ���ال عملي الروائي 
و�صعن���ي  ال���ذي 

الطريق  عل���ى 

ال�صحي���ح واأ�صب���ح يل م���ردود م���ايل جي���د 
منه���ا، ميكنن���ي اأخرا اإختي���ار املو�صوعات 
الت���ي تهمني وتتوافق مع اأفكاري، ومع ذلك 
اأن���ا اأ�صتمتع دائما وكثرا م���ن فر�صة اللقاء 

مع ال�صحافة.

م���ا هو املق���ال ال�صحفي الذي لف���ت انتباهك 
وما زلت تتذكره؟

- كان عن هرو�صيما من قبل جون هر�صي 
ال�صحف���ي االأمريك���ي احلائ���ز عل���ى جائ���زة 
بوليتزر ال�صحفية، حيث يعترب هر�صي من 
اأقدم ممار�ص���ي ما ي�صمى الي���وم بال�صحافة 
اجلديدة وقد مت 

اختيار مقاله عن تلك املدينة املنكوبة كاأف�صل 
قطعة �صحفي���ة يف القرن الع�صرين املن�صرم 
من قبل جلنة تتاألف م���ن 36 ع�صوا مرتبطا 
بق�صم ال�صحافة يف جامعة نيويورك، مقاله 

كان ا�صتثنائيا حقا.

هل تعتقد اأن الرواي���ة ميكن اأن تفعل بع�س 
االأ�صياء التي الميكن لل�صحافة فعلها؟

- ال، اأن���ا ال اأعتق���د اأن هن���اك فرق���ا بينهم���ا، 
امل�ص���ادر ه���ي نف�صه���ا، واملواد ه���ي نف�صها، 
واملوارد واللغة هي نف�صها، رواية الطاعون 
عل���ى �صبيل املثال لكام���و هي رواية عظيمة، 
وهرو�صيم���ا هو عم���ل كب���ر يف ال�صحافة 

اأي�صا.

كيف بداأت الكتابة؟
- عن طري���ق ر�صم الر�ص���وم الكاريكاترية، 
فقب���ل اأن اأمتكن من القراءة والكتابة اعتدت 
على ر�صم الكاريكاتر يف املدر�صة اأو املنزل، 
لك���ن ال�صي���ئ  امل�صح���ك يف االأم���ر ه���و اأنني 
عندم���ا انتقل���ت اإىل املدر�ص���ة الثانوية كانت 
ل���دي �صمعة و�صهرة الكات���ب على الرغم من 
اأنن���ي يف الواقع مل اأكت���ب �صيئا، جاء ذلك 
عل���ى خلفي���ة قراءات���ي الكث���رة وتاأبطي 
املتك���رر للكت���ب، حت���ى اإذا م���ا دخلت 
ب���داأت  بوغوت���ا  يف  اجلامع���ة 
بتكوي���ن �صداق���ات ومع���ارف 
كت���اب  اإىل  قدم���وين  جدي���دة 
معا�صري���ن، ففي اأح���د املرات 
ق���دم يل اأحد االأ�صدق���اء كتابا 
هو عبارة عن جمموعة ق�ص�س 
ق�صرة كتبه���ا فرانز كافكا، عدت 
حي���ث  الداخل���ي  الق�ص���م  اإىل  به���ا 
كن���ت اأقي���م وب���داأت قراءته���ا حي���ث 
كادت �صطوره���ا االأوىل ت�صقطني من 
�صري���ري، فقد كن���ت منده�صا حق���ا واأنا 
اأقراأ”عندم���ا ا�صتيق���ظ غريغ���ور �صم�صا 
ذات �صب���اح م���ن اأح���ام م�صطرب���ة ق���ال 
اأنه وج���د نف�صه يف �صري���ره وقد حتول اإىل 
ح�ص���رة ب�صع���ة عماقة، عن���د قراءت���ي لهذه 
ال�صط���ور قل���ت لنف�ص���ي اأنني مل اأق���را مثلما 
قراأته االآن وبداأت على الفور بكتابة ق�ص�س 
ق�ص���رة ذات م�صام���ني فكري���ة ن�صرته���ا يف 
امللحق االأدب���ي جلري���دة االإ�صبكتادور القت 
حينها النجاح رمبا الأن ال اأحد يف كولومبيا 
كان معظمه���ا  الروحي���ة،  بتل���ك  يكت���ب  كان 

يتحدث عن احلياة يف الريف.

هل قراأت جوي�س يف ذلك الوقت؟
- مل ي�صب���ق يل اأن ق���رات جوي�س، لكنني 
متكنت بع���د ذلك من ق���راءة يولي�صي�س 
كان���ت  الت���ي  االإ�صباني���ة  طبعته���ا  يف 
بعده���ا  هن���اك،  املتاح���ة  الوحي���دة 

ب�صنوات قراأتها باللغة االإنكليزية ف�صا عن 
اأن ترجمتها اإىل الفرن�صية كانت جيدة جدا، 
االآن ميكنني اأن اأق���ول اأن الرتجمة االأ�صلية 
له���ا لاإ�صبانية كانت �صيئ���ة للغاية ومل اأتعلم 
�صيئ���ا منها يفيدين يف الكتابة على م�صتوى 
تقني���ة املونولوج الداخل���ي وقد وجدت ذلك 
يف وق���ت الح���ق يف فرجيني���ا وول���ف التي 
ا�صتخدمت ذل���ك اللون من الكتابة اأف�صل من 
جوي�س عل���ى الرغم من اأنن���ي اأدركت الحقا 
ان ال�صخ����س ال���ذي اخرتع ه���ذا املونولوج 
دي  تورمي����س  يدع���ى  جمه���وال  كاتب���ا  كان 

الزاراللو.

هل ميكنك ت�صمية بع�س التاثرات اخلا�صة 
بك يف وقت مبكر؟

- ميك���ن اأن اأعزو تلك التاأث���رات اإىل بع�س 
الكت���اب االأمري���كان الذي���ن �صاع���دوين على 
التخل����س م���ن بع�س مواقف���ي الفكرية التي 
درجت عليه���ا ق�ص�صي بداي���ة، حيث اأدركت 
بع���د مطالعتي لهم اأن اأدبه���م كان على عاقة 
وثيقة م���ع احلياة، يف ع���ام 1950 و1951 
ح���دث اأم���ر اآخر اأثر ب���ي ومبي���ويل الفكرية 
ح���ني �صاألت والدتي مرافقته���ا اإىل اأراكاتاكا 
حيث ولدت، كانت رحلتنا اإىل منزلنا القدمي 
الذي باعت���ه العائلة  وق�صي���ت فيه �صنواتي 
االأوىل منا�صب���ة ال�صتعادة ذكريات الطفولة، 
لكن���ي �صدمت ب�صبب اأن املكان مل يطراأ عليه 
اأي تغي���ر من���ذ كن���ت اأعي����س في���ه وعم���ري 
ثماني���ة �صنوات واليوم اأ�صبحت يف الثانية 
والع�صري���ن، البي���وت، النا����س، وكل �صي���ئ 
هن���اك بق���ي يعي�س قدمي���ه ومع اأنن���ي ل�صت 
متاأك���دا م���ا اإذا كنت قد ق���راأت بالفعل فوكر 
بجدية اأم ال، لكني اأمام هذا امل�صهد لن تكون 
�صوى تقنيته بالكتابة حا�صرة اأمامي الأكتب 
م���ا �صاه���دت، م���ع اأين اأراه���ا م�صادفة حيث 
وج���دت بب�صاط���ة امل���واد الت���ي كان البد من 
التعام���ل معها بنف����س الطريق���ة التي تعامل 

فوكر معها.
م���ن تل���ك الرحل���ة اإىل القري���ة ع���دت لكتاب���ة 
روايت���ي االأوىل”عا�صف���ة االأوراق”فحقيقة 
م���ا ح���دث يل يف تل���ك الرحل���ة اإىل اأراكاتاكا 
كان اأن اأدركت اأن كل ما وقع يل يف طفولتي 

كان ذا قيمة اأدبية تعرفت عليها االآن.

ما هي اأف�صل اأوقات الكتابة لديك االآن؟ وهل 
هناك جدول معني للعمل؟

- عندم���ا اأ�صبحت كاتب���ا حمرتفا كانت اأكرب 
م�صكل���ة لدي اجل���دول الزمني ال���ذي ين�صق 
عمل���ي، فعندم���ا كن���ت �صحفي���ا كان عمل���ي 
ي�صتغرقني اللي���ل بطوله، اأم���ا االآن فجدول 
اأعمايل االأ�صا�صي اأوقفت���ه بداية من ال�صاعة 
التا�صعة �صباحا حتى الثانية والن�صف بعد 
الظهر، بعده���ا ال اأقوم باأي �صيئ اآخر �صوى 

مواعيدي ومقابات���ي واأي �صيئ اآخر ميكن 
ان ياأت���ي، لكن���ي واجه���ت م�صكلة ه���ي اأنني 
اأي  اأو  الفن���ادق  يف  اأكت���ب  اأن  اأ�صتطي���ع  ال 
م���كان اآخر اأكون في���ه خارج بيت���ي ما اأجرب 
عل���ى تدوين م���ا اأفكر ب���ه حت���ى عودتي اإىل 
منزيل، ولهذا ال�صب���ب هناك �صروط تفر�س 
على نف�صك هي اأك���ر �صعوبة من غرها مع 
اأين كنت اآمل اأن يك���ون االإلهام موجودا يف 
كل الظ���روف وهذا م���ا ال جنده �ص���وى عند 

الرومان�صيني كما اأعتقد.

عل���ى هذا، كي���ف ميكنك التمييز ب���ني االإلهام 
واحلد�س؟

- االإله���ام، هو ما جتد مو�صوع���ه قد جت�صد 
اأمام���ك حق���ا ما يجعل م���ن العم���ل �صها اإىل 
ح���د كبر، اأما احلد�س وال���ذي هو اأي�صا من 
العوام���ل االأ�صا�صي���ة لكتاب���ة الرواي���ة، فهو 
نوعية خا�ص���ة ت�صاعدك على فك ما لب�س من 

غيبيات لت�صل اإىل احلقيقة املطلقة.

ماذا تقراأ اليوم؟
- اأقراأ الغريب مم���ا كتب، كنت اأقراأ مذكرات 
حمم���د علي كاي قبل فرتة قليلة، ثم اإنتقلت 
لق���راءة دراك���وال للكات���ب االأيرلن���دي ب���رام 
�صتوكر، بعدها ب�صنوات عديدة  مل اأقراأ فيها 
�صيئ���ا الأنني كن���ت اظن اأن الق���راءة م�صيعة 
للوق���ت وملا عدت اإليه���ا حاولت عدم التورط 
بق���راءة اأي كتاب ما مل اأتلق الن�صح بقراءته 
من �صخ�س ما، قراأت بعد ذلك العديد من كتب 
ال�ص���رة التي تعتم���د الوثائ���ق وامل�صتندات 
حتى واإن كان���ت مزورة فهي تعلمني الكثر 
مم���ا كن���ت اأجهله عنه���ا وتبقين���ي لفرتة من 

الزمن م�صغوال بها.

مل���اذا تعتقد - وق���د �صمعنا وقرانا ذلك عنك - 
اأن ال�صهرة هي مدمرة للكاتب؟

- يف املق���ام االأول اأنه���ا عندما تغزو ال�صهرة 
حيات���ك اخلا�ص���ة فاإنه���ا تاأخ���ذك بعي���دا عن 
الوق���ت الذي تق�صيه م���ع االأ�صدقاء، وميكن 
اأن تفر����س عزلته���ا علي���ك لت�صن���ع ل���ك عاملا 
غ���ر الذي كنت تعي�ص���ه، فالكاتب الذي يريد 
اال�صتم���رار يف الكتاب���ة الب���د له م���ن الدفاع 
ع���ن نف�ص���ه با�صتم���رار �صد ه���ذ ال�صه���رة اأو 

حتجيمها وفق �صروطه.

هل كنت تتوقع كل ه���ذا النجاح الغرعادي 
الذي اأ�صاب روايتك”مائة عام من العزلة”؟ 
- كن���ت اع���رف اأنها �صتك���ون الرواي���ة التي 
�صرت�صي الق���راء اأكر من اأي رواية �صدرت 
يل، وعندم���ا ق���ال يل نا�صره���ا باالإ�صباني���ة 
اأن���ه ذاهب لطباعة ثماني���ة اآالف ن�صخة منها 
�صدم���ت الأن كتب���ي االأخ���رى بي���ع منها فقط 
�صبعمائ���ة ن�صخة ف�صاألته مل���اذا اليكون العدد 
اأق���ل مم���ا قلت���ه، ق���ال اأن���ه مقتن���ع بجودتها 
ويتوق���ع منه���ا اأن تباع ثماني���ة اآالف ن�صخة 
خ���ال الفرتة املح�صورة بني  اأيار  و كانون 
اول، لكنه���ا يف الواقع بيع���ت جميعها خال 

ا�صبوع واحد يف بوين�س اآير�س.

ه���ل هن���اك اأي م�صاري���ع م�صتقبلي���ة ميكن���ك 
التحدث لنا عنها؟

- اأن���ا مقتنع متاما اأين اأري���د اأن اأكتب اأعظم 
رواي���ة يف حيات���ي، لكن���ي ال اأع���رف كي���ف 
�صتك���ون اأو متى، عندما اأ�صع���ر اأين �صاأكون 
مهي���اأ له���ا �صاأبق���ى هادئ���ا حت���ى اأمتك���ن من 

اال�صتياء على مكامن وجودها.

عن / جملة باري�س ريفيو االأدبية ال�شهرية

كنت اعرف ان " مئة عام من العزلة "
ســترضي القــراء
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غابرييل غارس��يا ماركيز متت مقابلته يف مكتبه الذي يقع خلف منزله 
يف س��ان أنخيل مبدينة مكسيكو سيتي وهو بناء قديم وجميل محاط 
بالزه��ور امللونة  بش��كل مذهل يقع عىل مس��افة قص��رية من بيته 
الرئييس، هو بناء مستطيل ومنخفض ويبدو أنه قد تم تصميمه أصال  
كدار ضياف��ة احتوت صالته عىل أريكة كبرية وكرس��يني وبار بداخله 
ثالجة صغ��رية بيضاء وضع أعالها حافظة للمي��اه املعدنية، امليزة 
الالفت��ة يف هذا املكان هي الصورة الكبرية  ملاركيز وقد وضع فوق 
رأس��ه قبعة كبرية مزركش��ة أنيقة وهو يقف أعىل خليج فيستا الذي 
راحت تعصف به الريح، وعندما دخلت غرفة مكتبه كان يجلس خلف 
منضدة كب��رية تربعت يف نهايتها فقام متوجه��ا نحوي ملقيا التحية 
ع��ّي، كان مييش بخفة مع أنه رجل ثقيل البنية يرتفع بها نحو مثانية 

أو تس��عة أقدام، واسع الصدر، رقيق الس��اقني، كان يرتدي رسواال 
قصريا مع قميص بياقة مدورة ومنتعال حذاء جلديا أسود، أما شعره 

فقد بدى بنيا مجعدا وبشارب كثيف.
اس��تغرقت املقابلة معه عىل مدار ثالث��ة اجتامعات يف وقت متأخر 
من بعد الظهر أي ما يقرب من ساعتني لكل اجتامع، وعىل الرغم من 
أن لغته اإلنكليزية كانت جيدة جدا فقد تحدث لنا ماركيز طيلة وقت 
املقابلة باللغة اإلس��بانية قام بالرتجمة ولداه مبهنية عالية، وعندما 
كان يجيب عىل أسئلتي يهتز جسده يف كثري من األحيان ويداه تتبعانه 
بنفس الحركة للتأكيد عىل نقطة ما يف حديثه أو لإلش��ارة إىل حدوث 
تحول يف اتجاه تفكريه، وكان مييل باتجاهي تارة كلام سألته ويجلس 

تارة أخرى ليضع ساقيه الواحدة فوق األخرى عند اإلجابة.

في حوار مع غابرييل غارسيا ماركيز
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باسل أبو حمدة

حكايتان

حكاي���ة بويندي���ا، التي تراك���م كمية كبرة 
من الف�ص���ول الرائعة وامل�صحكة والعنيفة 
يف اآن، وحكاي���ة ماكون���دو من���ذ تاأ�صي�صها 
حتى نهايتها، متث���ان دورة كاملة للثقافة 
والع���امل، ذل���ك اإىل جان���ب من���اخ العن���ف 
ال���ذي تتط���ور ب���ني جنبات���ه �صخ�صياتهما 
ه���و ما يث���ر ال�صع���ور بالعزل���ة التي متيز 
تلك ال�صخ�صيات، تل���ك العزلة الناجمة عن 
ظ���روف احلياة اأكر م���ن القلق الوجودي 

للفرد.
وعرب الواقعية ال�صحري���ة متكننا الرواية 
املادي���ة،  للحي���اة  مو�صوعي���ة  روؤي���ة  م���ن 
جم�ص���دة بذاتي���ة اخلي���ال، فتظه���ر مامح 
م���ا ه���و غ���ر ماأل���وف يف ح���االت متاث���ل 
احلكاي���ات اخلرافي���ة املفعم���ة بهواج����س 
احلا�ص���ر، فا�صحة يف املكان لبيئة �صحرية 
تخفف من البوؤ�س االجتماعي واالإن�صاين، 
بطريق���ة يتطابق ال�صحري فيها مع �صابة 
الواقع، والعنف ال���ذي يهيمن على احلياة 

اليومية.

حبكة

اآل  وعائل���ة  بويندي���ا  عائل���ة  عائلت���ان، 
اإيغ���واران، ينته���ي بهم���ا املط���اف بوالدة 
طفل بذي���ل عيد�صون )االإغوانا( حتت وقع 
قوة التزاوج الذاتي. اأور�صوال اإيغواران، 
اأركادي���و  بخو�صي���ه  حديث���ًا  املتزوج���ة 
ال���زواج  ي�صتهل���ك  اأن  ترف����س  بويندي���ا، 
خوفًا من اأن يولد م���ن جديد مولود بذيل، 
م���ا يدف���ع برودين�صيو اأغي���ار اإىل تعنيف 
خو�صيه اأركاديو والتقليل من �صاأنه، بينما 
ينتهي االأمر بالن�صبة اإىل خو�صيه اأركاديو 
اإىل قتله بع���د ا�صتفزازه، لكن القتيل يظهر 

با�صتمرار.
هارب���ًا م���ن �صبح املي���ت، واأم���ام جمموعة 
االأقران، ي�صل خو�صي���ه اأركاديو اإىل قرية 

بال���كاد حت���وي ع�صري���ن من���زاًل بني���ت من 
الط���ني والق�صب على �صف���ة النهر، ويبقى 
هن���اك للعي����س فيه���ا. تل���ك القري���ة تدع���ى 
ماكون���دو التي ت�ص���كل امل�ص���رح ال�صحري 
الأحداث ه���ذه الرواية وغره���ا من اأعمال 

املوؤلف.
�صل���ة الو�صل الوحي���دة التي جتمع �صكان 
القري���ة باخلارج ت�صكلها زي���ارات منتظمة 
ملجموع���ة م���ن الغج���ر بقيادة رج���ل يدعى 
»ميلكياد����س«، اإىل جان���ب معرفته���ا اللغ���ة 
ال�صن�صكريتية، اأدخلت اإىل ماكوندو الثلج 

واملغناطي�س.

فصيلة اإلعدام
الكت���اب يب���داأ على وج���ه التحدي���د بعبارة: 
بعد �صن���وات ع���دة، واأمام ف�صيل���ة االإعدام 
رميًا بالر�صا�س، يتذك���ر العقيد اأوريليانو 
بوينديا، اب���ن خو�صيه اأركادي���و، بعد ظهر 
ذل���ك اليوم البعي���د عندم���ا ا�صطحبه والده 
الكت�ص���اف الثلج، بهذا امللمح م���ن الواقعية 
ال�صحرية تبداأ احلكاية، ولكن لي�س الق�صة 
الت���ي تغطيها، والت���ي ت�صم���ل، يف الواقع، 
اأحداث اأربع���ة قرون من الزم���ن، وتخربنا 
ع���ن ع���دد ال يح�ص���ى م���ن اأ�ص���اف خو�صيه 

اأركاديو وزوجته اأور�صوال.

1573
اأقدم ح���دث مذكور يف العمل يع���ود اإىل عام 
1573، يف اأح���د بي���وت ريوهات�ص���ا اعت���داء 

فران�صي�س دريك.
وبع���د اعت���داء الرج���ل االإجنلي���زي، جتتاح 
اإح���دى ج���دات اأور�ص���وال، املتزوج���ة برجل 
من اأراغ���ون م���زروع يف كولومبي���ا، موجة 
من اخلوف لدرجة اأنه���ا تبداأ يف املعاناة من 
كوابي����س اأبطالها قرا�صنة راح���وا يدخلون 
م���ع كابهم م���ن نوافذ غرفة الن���وم. والإبعاد 
الكوابي�س، انتقل الزوجان اإىل قرية زراعية 
يف الداخ���ل، حيث يتعرفان على اآل بوينديا، 
وه���م مزارع���ون م���ن اأبن���اء االأوروبيني يف 

اأمركا الاتينية ميتهنون زراعة التبغ.
حفي���د �صلي���ل االأوروبي���ني يت���زوج يحفيدة 
االأراغ���وين، ومن���ذ ذل���ك احل���ني مل تتوق���ف 
االأ�ص���ر ع���ن خل���ط ال���دم عل���ى م���دى القرون 
الثاثة التالية و�صواًل اإىل من �صبق ذكرهما: 
خو�صيه اأركاديو واأور�صوال، اللذين يرزقان 

ثاثة اأطفال: 
خو�صي���ه اأركادي���و واأوريليان���و واأمارانت���ا. 
خو�صيه اأركاديو العجوز، جمنون بالدرا�صة 
مي���وت مربوطًا اإىل �صج���رة يف الفناء، واإثر 
وفات���ه ي�صق���ط مطر م���ن الزهور، لك���ن هذه 
يف  الوحي���دة  ال�صحري���ة  اللحظ���ة  لي�ص���ت 

الرواية.
خو�صيه اأركاديو االبن يتزوج ريبيكا، وهي 
ابن���ة عم بعي���دة، وخل�صي���ة اأمه م���ن اإجناب 
اأطف���ال بذيول االإغوان���ا، يطردها من املنزل. 
وعندما يظهر خو�صيه اأركاديو قتيًا، حتب�س 
ريبيكا اأنفا�صها يف املنزل الذي �صتعي�س فيه 
م���ع اأركاديو، وهو اب���ن لقي���ط كان خو�صيه 
اأركادي���و قد اأجنبه من بي���ار ترنرا، وهي 
امراأة م���ن القرية اأجنبت ل�صقيق���ه اأورليانو 

ابنًا يدعى خو�صيه اأورليانو.
ي���د  عل���ى  بالر�صا����س  رمي���ًا  االإع���دام  قب���ل 
ليربايل، كان اأركاديو قد اأجنب ثاثة اأطفال 
م���ن �صانتا �صوفيا دي ال بيداد: رمييديو�س، 
اأوريليان���و  �صيغون���دو،  اأركادي���و  خو�صي���ه 

الثاين التواأم.
وينظ����م اأوريليان����و جي�صًا ويلق����ب بالعقيد 
وينطلق ملحارب����ة املحافظني. وي�صارك على 
م����دار ع�صري����ن عام����ًا يف اثنت����ني وثاث����ني 
حرب����ًا اأهلية يخ�صرها حتمًا. واأخرًا، يوقع 
وثيقة ال�صام ويعود اإىل ماكوندو. فينجب 
�صبع����ة ع�ص����ر طف����ًا، اأحدهم، وا�صم����ه اأي�صًا 
اأوريليان����و، ه����و م����ن �صرك����ب القط����ار اإىل 

ماكوندو.

أوريليانو الثاني

اأوريليان����و الث����اين يق����ع يف ح����ب فرناندا. 
بي����ت  يف  ب�صع����ادة  ويعي�ص����ان  فيتزوج����ان 
اأور�ص����وال. ويرزقان بثاث����ة اأطفال: ميمي، 
خو�صي����ه اأركادي����و الثال����ث )ال����ذي تر�صل����ه 
للدرا�ص����ة  روم����ا  اإىل  العج����وز  اأور�ص����وال 

لي�صبح البابا(، اأمارانتا اأور�صوال.
خو�صي����ه اأركادي����و الث����اين يع����ني بوظيف����ة 
للم����وز يديره����ا  مراق����ب عم����ال يف �صرك����ة 
االأجان����ب، وي�ص����ارك يف اإ�ص����راب مع ثاثة 
اآالف رفي����ق �صيموتون رميًا بالر�صا�س يف 
�صاح����ة حمطة ماكون����دو. والناجي الوحيد 
م����ن املج����زرة، حت����ى وف����اة �صقيقه الت����واأم، 
�صيعي�����س حبي�س غرفة يوج����د فيها ع�صرات 

ال�صناديق.
يبداأ هطول املطر، وي�صتم����ر اأربع �صنوات، 
وعندما يتوقف، تكون ما�صية برتا قد نفقت، 
وتداع����ى املن����زل، والقلي����ل مم����ا تبق����ى منه 
يهدم����ه اأوريليانو الثاين بحث����ًا عن الروة 
املفرت�ص����ة الأور�ص����وال العج����وز. الوحيدان 
الل����ذان مل يتاأث����را باملط����ر هم����ا اأوريليان����و 
بابلونيا ابن ميمي غر ال�صرعي. واأمارانتا 
اأور�ص����وال االبن����ة ال�صغ����رى لفرنان����دا. ومل 
مي�����س وقت طويل حت����ى مات����ت اأمارانتا.. 
وتتبعه����ا ريبيكا ث����م اأركادي����و الثاين. ويف 

اليوم نف�صه، ذبحت والدته تواأمه.

الموت بكرامة

اأوريليان����و  �ص����وى  البي����ت  يف  يبق����ى  ال 
بابيلوني����ا، ابن ميمي غ����ر ال�صرعي، الذي 
خباأته فرناندا خائفة من احلرج، وفرناندا، 
ومع �صعورها باقرتاب املوت، ترتدي لبا�س 
ملكة ومتوت بكرامة، بعد اأن كتبت مذكرات 
اأورثتها لتلمي����ذ البابا الذي يعود بعد اأ�صهر 

اإىل ماكوندو من دون اأن يكمل درا�صته.
ويع����ر عل����ى ث����روة اأور�ص����وال وينفقها مع 
جمموعة من االأطفال.. ثم يغرقه االأطفال يف 

حو�س اال�صتحمام اأثناء اإحدى حفاته.
اأوريليان����و بابيلون����ا ال����ذي يق����راأ املذكرات 
عندما تقع بني يديه، يبقى وحيدًا يف املنزل 
مع اأمارانتا اأور�ص����وال التي هجرها زوجها 

البلجيكي.
عندم����ا بقيا وحدهم����ا، اأوريليان����و بابيلونا 
واأور�ص����وال اأمارانتا، وهما يجهان العاقة 
بينهم����ا، يقع����ان يف احل����ب وينجب����ان طفًا 
يول����د م����ع ذي����ل. اأمارانتا متوت م����ن نزف، 
واأوريليان����و ي�صرب حت����ى الثمالة وتلتقطه 

عا�صقة �صابقة من ال�صارع.

القصيدة األخيرة

عن����د الع����ودة يف ال�صب����اح اإىل املن����زل، كان 
النم����ل ق����د اأكل الطف����ل. ويف النهاي����ة، ياأتي 
اإع�صار ويجرف املن����زل ويلقيه يف الهواء، 
بينما اأوريليان����و يقراأ يف خمطوطات غجر 
ميلكياد�����س تاري����خ العائلة والنب����وءة التي 

تقول اإنه لن يدوم اأكر من وقت القراءة:

»قب����ل الو�صول اإىل الق�صي����دة االأخرة كان 
ق����د فه����م اأنه لن يخ����رج من تل����ك الغرفة قط، 
فق����د كان م����ن املتوق����ع اأن مدين����ة املرايا )اأو 
ال�ص����راب(، �صتمحى بفع����ل الرياح و�صتنفى 
م����ن ذاكرة الرج����ال يف الوقت ال����ذي ينتهي 
في����ه اأوريليان����و بابيلون����ا م����ن ف����ك رم����وز 
الرق����وق، واأن كل �ص����يء مكت����وب فيه����ا ل����ن 
يتك����رر اأب����دًا، الأن ال�صاالت املحك����وم عليها 
مبئ����ة عام م����ن العزلة، مل يك����ن لديها فر�صة 

ثانية على االأر�س«.

*  في السينما

عل���ى الرغم م���ن اآالف العرو�س واالقرتاحات 
بتحوي���ل رواي���ة »مئ���ة عام م���ن العزل���ة”اإىل 
عم���ل �صينمائ���ي، مل يوافق غابريي���ل غار�صيا 
ماركي���ز عل���ى التخل���ي ع���ن احلق���وق الفكرية 
لعمل���ه االأدب���ي، االأك���ر مبيع���ًا وترجمة حول 
الع���امل. الأن العديد م���ن ال�صينمائيني خا�صوا 
مغامرة حتويل رواي���ات اأخرى كتبها ماركيز 
اإىل ال�صا�ص���ة الكب���رة عل���ى غ���رار »ح���ب يف 

زم���ن الكول���را«، ف�صًا ع���ن اأنه كت���ب العديد 
من �صيناريوه���ات االأف���ام ال�صينمائية، مثل: 

»االختطاف«، »اإيرينديرا الربيئة«.
- االأث���ر االأك���رب الذي خلف���ه ماركيز يف احلقل 
ال�صينمائ���ي ه���و اإن�ص���اء مدر�ص���ة ال�صينما يف 
هافان���ا، التي تع���د اأ�صخم موؤ�ص�ص���ة اأكادميية 

�صينمائية يف اأمركا الاتينية.

* في المسرح

2007: »املنزل”اأول توليفة م�صرحية لرواية 
»مئ���ة عام من العزلة”اأقره���ا غابرييل غار�صيا 
ماركي���ز، وعر�ص���ت ع���ام 2007 عل���ى م�صرح 
»لي���ربي« يف العا�صمة الكولومبي���ة بوغوتا. 
امل�صرح���ي  الن����س  ف���اإن  احلال���ة،  ه���ذه  ويف 
مقتب�س من كت���اب »مفاتيح ميلكايد�س«، الذي 
كتبه األيخيو غار�صي���ا ماركيز، �صقيق �صاحب 
النوب���ل. ويف ه���ذا الن�س يتم تفكي���ك �صيفرة 
املفاتي���ح العائلي���ة الأول 100 اأو 150 �صفحة 

من �صفحات »مئة عام من العزلة«.
* 1988: قدم���ت م�صرحي���ة »خطبة الذعة �صد 

رجل جال�س«، م�صتوحاة من رائعة ماركيز.

* في الموسيقى

املو�صيق���ار  وف���اة  عل���ى  م�ص���ى   :2005
 ،)2005-1946( توف���ار  ريج���و  املك�صيك���ي 
�صن���وات قليلة. ويت�صور اأن���ه �صيغني اأغنيته 
»ماكوندو”بنف�صه، يف جن���ازة احلائز جائزة 
نوب���ل ل���اآداب. وم���ع اأن الق���در مل يحق���ق ل���ه 
اأمنيت���ه، اإال اأن اأغني���ة توف���ار ت�صم���ع يف اأيام 
احلداد التي عمت �صائر بلدان اأمركا الاتينية 

على رحيل موؤلف »مئة عام من العزلة«.

* في التشكيل

2012: نظ���م معهد �صرفانت����س يف مو�صكو، 
معر�ص���ًا بالتعاون م���ع ال�صف���ارة الكولومبية 
مكر�ص���ًا لرواية »مائة عام م���ن العزلة«، اإحياء 
الرواي���ة، ت�صم���ن 45  ل�ص���دور  للذك���رى 45 
م���ن اأعم���ال الر�ص���م والنح���ت امل�صتوح���اة من 

الرواية.

مرآة الواقع

ال �ص���ك اأن املراد من ماكون���دو، اأن تكون مراآة 
لواق���ع م���ا يح���دث لي����س فق���ط يف كولومبيا، 
ولك���ن يف جمي���ع اأنح���اء اأم���ركا اجلنوبي���ة 
الت���ي عا�صت يف عزل���ة عن العامل ال���ذي اأبقت 
على �صل���ة متقطعة معه، فق���ط من خال غجر 
»ميلكياد����س«، الذي���ن يغزونه���ا عل���ى قاع���دة 
عجائ���ب قابل���ة للمقارن���ة، متام���ًا، م���ع اخلرز 
واحللي التي خدمت املب�صرين والغزاة دائمًا، 
لكن كل هذا لن يكون له قيمة تذكر لو مل يعتمد 
ماركي���ز على اأ�صلوبه االأ�صط���وري يف ال�صرد، 
وعل���ى كل ال�صح���ر الذي يدمج ب�ص���كل م�صتمر 
مع الواقع، م���ا اأدى اإىل عامل اأ�صطوري ن�صاأت 

من خال لغة معربة للغاية.
عن العرب اللندنية

»مئة عام من العزلة«.. 
السحر يقود القارئ 

رواية رأت النور يف عام 1967 وقلبت فن الرسد رأسًا عىل عقب، ومنحت مؤلفها جائزة 

نوب��ل لآلداب، وترجمت إىل ع��رشات اللغات يف العامل من بينه��ا العربية، إنها »مائة 

عام من العزلة«، وتروي حكاية املنشأ والتطور والخراب الذي عاشته »ماكوندو«، تلك 

القرية املتخيلة التي ظهرت يف الروايات الثالث التي كان مؤلفها غابرييل غارسيا ماركيز 

)1927-2014(، قد نرشها س��ابقًا، ويقوم هيكلها الرسدي عىل عمود ملحمة أرسة، وتاريخ 

ساللة »بوينديا« املمتد عىل مدى مئة عام تعربها ستة أجيال متعاقبة.

يف »مائة عام من العزلة«، يبني غابرييل غارسيا ماركيز موقفه السيايس ورسالته من أجل 

الس��الم والعدالة، من خالل عمل أديب دخل التاريخ من أوسع أبوابه، مبينًا كيف وصلنا 

إىل مجموع املش��اكل التي تعاين منها اإلنس��انية يف يومنا هذا، حيث يعمد الكاتب إىل 

توظيف قضايا الواقع مضفيًا عليها جوانب سحرية، زيادة يف جرعة التأثري يف قارئه.
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فتحي المسكيني 

ترجمة: احمد الزبيدي 

عل���ى الرغم من اأّنه عا�س مبا فيه الكفاية )ُولد 
اأبري���ل   17 يف  وم���ات   1927 مار����س   6 يف 
موت”غابري���ل  ف���اإّن  يوّدعن���ا،  ك���ي   )2014
غار�صي���ا ماركي���ز”)اأو بلغ���ة قومه”غابرييل 
الكولومب���ي  الكات���ب  ماركي���ث”(،  غارثي���ا 
ال�صه���ر، قد اأع���اد اإىل معنى املفاج���اأة طعمها 
ورونقه���ا. – كّلم���ا م���ات روائ���ّي اأو �صاعر اأو 
فّنان عظيم، نحن ن�صعر باأّن اأحد الذين بّرروا 
وجودن���ا يف الع���امل اإىل ح���ّد االآن، بك���رة ما 
اخرتع���وه من اأرواح جديدة لنا ومن كرة ما 
اأّثثوه من اأمكنة قابلة لل�صكن اال�صتثنائي، قد 
خرج م���ن ال�صباق، وترك لعبة احلياة وحيدة 

على نحو غر م�صبوق.
وح���ني ين�صح���ب الكات���ب ت�صب���ح للعناوي���ن 
الت���ي خّلفها وراءه رائحة اأخرى، نغمة ت�صبه 
الع���زف يف مق���ربة م���ن الريح���ان، ال ي�صكنها 
اأح���د. يتح���ّول الكاتب فج���اأة اإىل ج���دول من 
العناوين التي تكّلمنا ولكن يف غياب املوؤلف، 
رمب���ا ه���و امل���رور املحت���وم ولك���ن املريح من 

الكاتب اإىل املوؤلف.
يف حيات���ك اأن���ت كات���ب، ول���ك م�صوؤولي���ة ما، 
�صلطة م���ا، على ما تكت���ب. اأّما بع���د ان�صحاب 

ال�صخ����س فاإّنك تتح���ّول اإىل موؤل���ف، اأي اإىل 
توقي���ع ال ي�صي���ف �صيًئا اإىل العن���وان، �صوى 
هال���ة الغي���اب املنا�ص���ب حتى ي�صب���ح القارئ 
الق���ادم ممكًن���ا، كمال���ٍك جدي���د ملا مل يع���د ملًكا 

الأحد.
اإذن مات”غار�صي���ا ماركي���ز”، و�صار من حّقه 
اأن ياأخ���ذ مكان���ه يف اأف���ق ال���روح املعا�ص���رة، 
لي����س بو�صفه بط���ًا لهذه الثقاف���ة اأو تلك، بل 
ا لانتماء  باعتباره”موؤّلًفا”، اأي منوذًجا كونيًّ
العمي���ق اإىل �صم���ر االإن�صانية، وق���د �صارت 
ة. وعلينا منذ االآن اأن نقراأ عناوين رواياته  ق�صّ
الذابل���ة”)1955(  م���ن”االأوراق  الكب���رة، 
العزل���ة”)1967(  م���ن  ع���ام  اإىل”مائ���ة 
اإىل”وقائع  البطريرك”)1975(  اإىل”خريف 
م���وت معل���ن”)1981( اإىل”احل���ب يف زم���ن 
يف  اإىل”اجل���رال  الكول���را”)1985( 
متاهت���ه”)1989( اإىل”عن احل���ب و�صياطني 
عاهرات���ي  اإىل”ذك���رى  اأخ���رى”)1994( 
احلزين���ات”)2004(،- بو�صفه���ا مقاطع من 
غي���اب رائ���ع، مل يع���د يخاطبن���ا اإاّل يف �ص���كل 
خرائ���ط �صردي���ة الأرواح نهم���ة ومرح���ة على 
ال���دوام، �صوف ن�صتطيع من���ذ االآن اأن ن�صتمّد 

منه م�صاحات جديدة الأنف�صنا، الأنف�س متكّرة 
ومنعتقة اأكر فاأكر، نعني اأنف�ًصا حكائية من 
الط���راز الرفي���ع. رمّبا م���ا كان ينق�صن���ا دوًما 
هو متارين منا�صب���ة وناجعة يف حكي اأنف�س 

بطريقة اأخرى.
ذل���ك الطف���ل ال���ذي ب���داأ حيات���ه يف مدر�ص���ة 
ي�صوعي���ة يف �صم���ال كولومبي���ا، ذاع �صيت���ه 
بكتاب���ة رواية ُترجم���ت اإىل 23 لغة من بينها 
العربي���ة، هي”مائة ع���ام من العزل���ة”. تبدو 
االأزمنة احلديثة يف ر�صوم”ماركيز”الروائية 
اإاّل  ي�صكنه���ا  ال  وموح�ص���ة،  قف���راء  ب���اًدا 
الع���ودة  ميكنه���م  يع���د  مل  الذي���ن  املنبّت���ون، 
بقلوبهم اإىل اأّي م���كان. هذا التاأريخ ال�صردي 
امل�ص���ّط لانفع���االت احلديث���ة والق���ادر عل���ى 
ها علينا  ر�ص���د تفا�صيل كّل اأمل معا�ص���ر وق�صّ
كاأّنه���ا قطع���ة من اأج�صادن���ا دون اأن نعلم،- قد 
بّواأ”ماركيز”مكانة الكاتب العاملي، ونال يف 

دي�صمرب 1982 جائزة نوبل لاآداب.

قلم يعشق”العزلة”!

وعلى الرغم من اأّن عناوين كثرة من ق�ص�صه 

وروايات���ه تتكلم يف”املوت”ف���اإّن الروائي ال 
مي���وت حّق���ا فيما يكت���ب، نعن���ي ال يدافع عن 
موتنا ب���اأّي وجه، ب���ل هو اأبعد م���ا يكون عن 
حار����س املوتى اأو ر�ص���ول املقاب���ر. اإّن كّل ما 
كتبه”ماركيز”اإمّن���ا يدور عل���ى االأغلب حول 
تنويع���ات  بوا�صط���ة  حمور”العزلة”ولك���ن 
مث���رة دائًما اأكر فاأكر عل���ى �صمة”احلب”. 
ول���و اكتفى”ماركيز”بكتابة”مائ���ة ع���ام من 
العزلة”اأو كتابة”احلب يف زمن الكولرا”ملا 
ك���ي  اآخ���ر  ن����سّ  اأّي  اإ�صاف���ة  اإىل  ا�صط���ّر 
يكون”ماركيز”كما �صار معروًفا بكّل ما كتبه 

عدا هذين الكتابني.

هناك مكان ما يف ج�صد احلياة يحاول الروائي 
اأن يحا�صره، واأن ي���وؤّرخ له من الداخل حتى 
يغلبه. اإّن���ه الوح���دة اأو العزلة،”حيث ت�صداأ 

االأزهار ويف�صد امللح”
طبًع����ا، هن����اك امل����وت. ورواية”احل����ب يف 
زمن الكولرا”- حتى نقف عند مثال واحد 
دقيق- تبداأ �صفحُتها االأوىل بت�صريح جّثة. 
لك����ّن ال�صطر االأّول ال يتكّلم اإاّل عن”احلب”. 
ق����ال مفتتًح����ا الرواية:”ال منا�����س: فرائحة 
دوًم����ا مب�ص����ر  تذك����ره  كان����ت  امل����ر  الل����وز 
الغرامي����ات غر املواتية”. وبط����ل الرواية 
طبي����ب عا�صق. ولي�س اأجم����ل من هذا النوع 
ال�ص����ردي حت����ى جنعل احل����ب يعي�����س على 
مقرب����ة فظيع����ة م����ن املوت����ى دون اأن يراهم 
نق����ول:  اأن  علين����ا  رمّب����ا  ب����ه.  ي�صع����روا  اأو 
كان”ماركيز”يحر�����س دوًما عل����ى ت�صجيل 
ح�ص����ور امل����وت، كاإط����ار �ص����ردي �ص����روري 
لق�ص�����س احلب. وفجاأة تب����دو احلياة وهي 
لاع����رتاف  كافًي����ا  ت�صبه”�ص����وًءا  مبام����ح 
الف����وري ب�صلط����ة امل����وت فق����ط”. وعليك اأن 
ت�صعر واأنت تق����راأ ن�صو�س”ماركيز”وكاأّن 
الع����امل لي�س ل����ه معًنى اآخ����ر �صوى”فو�صى 

امل����كان”، ولك����ن م����ع اليقني امل����رح باأّن”تلك 
احلج����رة لي�صت باملكان املنا�ص����ب للموت”. 
الروائ����ي طبي����ب عل����ى طريقته: اإّن����ه يعرف 
ل����ه ح����دود احلي����اة. وعليه����ا اأن  اأّن الط����ب 
يو�ّصعه����ا وه����و ال ي�صتطي����ع اأن يفع����ل ذل����ك 
اإاّل بال�ص����رد. ال�ص����رد هو الطريق����ة الوحيدة 
لتحوي����ل امل����وت اإىل خ����رب اأو حكاي����ة ميكن 
اأن نعي�����س اإىل نهايتها، دون اأن منوت. ذلك 
م����ا يفعله”ماركي����ز”يف ال�صفح����ات االأوىل 
من”احلب يف زمن الكولرا”: كيف ننطلق 
م����ن امل����وت دون اأن نعود اإلي����ه؟. ننطلق من 
جثة كي نكت�صف اجل�صد. يقف الطبيب دوًما 
اأمام جثة عارية، لكّن����ه يعرف اأّن مهنته هي 
يف �صط����ر كبر منها”ح����رب طويلة وعقيمة 
�ص����د املوت”. املوت ال����ذي يوهم باأّنه مينح 
عل����ى االأقّل”مت�صًع����ا للراحة”)مل����ن مي����وت( 
ولكن فر�صة ذهبية لطبي����ب تّواق للمعرفة، 

حتى يتثّبت من بع�س ف�صوله.
لك����ّن املّيت لي�س دائًما كم����ا يتمّناه الطبيب. 
ال ب����ّد من انتظار جّث����ة منا�صبة حتى ير�صي 
ف�ص����ول احلقيقة. ولك����ن من يق����ود االأحياء 
اإىل امل����وت م����ن دون اأّي منا�صب����ة ُتذكر مثل 
االنتحار، انتحار املحّبني؟ – قال:”لن تعدم 
وجود جمن����ون يف احلب مينح����ك الفر�صة 

يف يوم من االأيام”.
ولكن على خ����اف ما يبدو دوًم����ا على وجه 
الطبيب، فهو يف جتارته اليومية مع املوت، 
ولك����ن م����ع ق����درة فائق����ة على احل����ب، وعلى 
اجلنون، هو �صوف يكون دوًما”م�صتاء من 
�صفاهة نف�ص����ه”، وال يفّوت”ماركيز”فر�صة 
الذهاب به����ذا ال�صع����ور اال�صتثنائي احلانق 
اإىل النهاية، قائ����ًا :”اإّنه قّدي�س ملحد. لكن 

هذا من �صوؤون الرب”.

مطارح الحب والموت

يتق����ن  الت����ي  املوا�ص����ع  ه����ي  وعدي����دة 
فيها”ماركيز”اإقامة حوار مرح بني مطارح 
احل����ب املجن����ون وم�ص����ارح امل����وت املرعب، 
وكّل ذل����ك حت����ت حماي����ة روحي����ة ذات اأناقة 
مريع����ة. اإّن و�ص����ف جّثة ال يق����ّل اأناقة عنده 
عن و�ص����ف عملية جن�صي����ة. وكما يدّقق يف 
تفا�صيل ُقبلة، يدّقق يف �صاعة الدفن. وعلى 
مدى رواي����ة ت����وؤّرخ لزمن الكول����را، تعبق 
ال�صفحات باأهازيج احلّب املمنوع واملوؤّجل 
واملن�ص����ّي واملنتح����ر. ويب����دو الروائي مثل 
طبي����ب ي�صع����ر يف كل م����ّرة اأّن”احتمال اآالم 
االآخري����ن اأ�صهل علي����ه من احتم����ال اآالمه”. 
رمّب����ا الأّن����ه ال ُي�صتدع����ى اإاّل”ملعاجلة حاالت 
ا  ميئو�س منها، لكن����ه كان يرى يف ذلك اأي�صً
مر�����س  احلي����اة  �����س”.  التخ�صّ م����ن  نوًع����ا 
ميئو�س منه. لكّن الروائي يرى يف موا�صلة 
�ص����رد وقائ����ع احلي����اة كموا�صل����ة احتم����اِل 
م�صتحيٍل ما، �صوف نتعّود عليه يف النهاية، 
�س”.  ويتحّول عندنا اإىل نوع من”التخ�صّ
�����س يف �صّم احلي����اة. وتولد الرغبة  التخ�صّ
يف الرواية عندما ت�صعر اأّن”كّل دواء اإذا ما 

راأيناه مبقيا�س دقيق هو �صّم”.

رواية "مائة عام من العزلة" 
لغابرييل ماركيز

م���ن  ع���ام  اكتفى”ماركيز”بكتابة”مائ���ة  ل���و 
العزلة”اأو كتابة”احلب يف زمن الكولرا”ملا 
ك���ي  اآخ���ر  ن����سّ  اأّي  اإ�صاف���ة  اإىل  ا�صط���ّر 

يكون”ماركيز”!!
ت�صاعد الرواية على توفر جّو مائم الحتمال 
موتنا اخلا�س، وكاأّنه حدث خارجي عّنا. قال 
ماركيز:”اإّنه موقع اإن�صاين جربي: كّل امرئ 
هو �صّيد موته، وال�صيء الوحيد الذي باالإمكان 
عمل���ه عندما حتني ال�صاعة ه���و م�صاعدته على 
امل���وت دون خ���وف اأو اأمل”. امل���وت ه���و ذاك 
احلدث ال���ذي ي�صع حّدا للعبة ما. وال�صطرجن 
هو املث���ال املحّبذ عند”ماركي���ز”. حني ي�صعر 
البط���ل اأّن���ه:”مل يعد هن���اك خ�ص���وم كثرون 
ي�صبع���ون رغبت���ه يف اللع���ب”. وح���ني يغيب 
مث���ل هذا التح���ّدي ي�صبح اأّي �ص���وؤال عن”من 
اأنا؟”ب���ا طائ���ل. وي�صع���ر فج���اأة باأّنه”لي����س 

بالرفيق ال�صالح الأحد”.
يف مث���ل ه���ذا اجل���ّو املفه���م بذه���ول امل���وت 
ا بجم���وح املحّبني، جتري ق�ص�س  ولك���ن اأي�صً
احل���ب ولق���اءات املوت���ى يف وت���رة عجيبة. 
يت���ّم التع���ارف يف م�صف���ى، حتت اأع���ني موتى 
ال ي���رون. ويق���ع التب���ادل املث���ر بني”ح���داد 
كثيف”و”كاآبة وقورة”وي�صبح احلب ممكًنا 
كاملوت متاًما. وهن���اك دوًما”حبٌّ حمّرم”هو 
اإىل”انفج���ارات  بال�صخو����س  يدف���ع  ال���ذي 
ال�صع���ادة الفورية”ولك���ن ب���ا م�صتقبل اأو با 
ذاك���رة. لكّن االإطار هو دائًم���ا اإطار �صرعي اأو 
م���رّبر. والروائي هو من يتقن فّن الت�صّلل اإىل 
حي���ث يبي�س ال�صيطان: يف التفا�صيل التي ال 

ي�صكنها اأحد.
هناك، يتحّول العفو ع���ن املوتى اأو عن الذين 
ال ميك���ن اأن نحا�صبهم اإىل فّن عزيز يف الكرم. 
جت���اوز  عل���ى  ���ا  اأي�صً �صاعدت���ه  قال:”واإمّن���ا 
االحت�ص���ار بنف����س احل���ب ال���ذي �صاعدت���ه به 
على اكت�ص���اف ال�صعادة”. حني نوؤّرخ الأنف�صنا 
جم���ااًل  االآالم  ت�صب���ح  اخلم����س،  بحوا�ّصن���ا 
للتحّقق من ف�صول ما: اأّن احلّب مل يكن مزحة 

يف مقربة.
هناك مكان ما يف ج�صد احلياة يحاول الروائي 
اأن يحا�ص���ره، واأن ي���وؤّرخ له من الداخل حتى 
يغلب���ه. اإّن���ه الوح���دة اأو العزلة،”حيث ت�صداأ 
االأزهار ويف�صد امللح”. ودائًما يف هذا املزاج، 
كان”ماركيز”يلتق���ي باأبطال���ه، ويدخل عليهم 
خلوته���م الروحي���ة، ويدفع به���م اإىل التهلكة، 
يف م���رح كب���ر. ه���ذا النح���و من”االنحطاط 
امل�صّرف”هو م���ن طباع الزم���ن اال�صتعماري، 

ولي�س �صدفة.
زم���ن العزلة بامتياز ه���و الزمن الكولونيايل، 
حي���ث مّت حتويل اأج�صاد �صطر م���ن االإن�صانية 
ُتع���اد  النط���اق، حي���ث  اإىل حظ���رة وا�صع���ة 
تربية اجلن����س الب�صري �ص���ّد اإرادته. ال تزال 
يجت���اح  ال���ذي  االأمل  لك���ّن  منوذًج���ا  اأوروب���ا 
���ا. ويقنعك”ماركيز”باأّن  النا�س لي�س اأوروبيًّ
اأح���داث روايته ت���دور يف جزء م���ن اخلارطة 

هو”مزبلة”راكدة، حيث تعّطل التاريخ.
عاق���ة  يف  النا����س  يدخ���ل  اجل���ّو  ه���ذا  ويف 
ا�صتثنائي���ة لي�س فقط مع اجلن����س االآخر، بل 
ا. وحي���ث ي�صبح النموذج  مع احلي���وان اأي�صً
ال�صردي هو”جع���ل الببغاء تتحدث الفرن�صية 
كاأكادمي���ي”. اأو حيث يتخلخل اجلندر ب�صكل 
لطيف، ويتداخل الدور بني اجلن�صني:”كانت 
تغن���ي ب�ص���وت ام���راأة اإذا كانت االأغني���ة لها، 

وب�صوت رجل اإذا كان املغني هو”.
ولك���ّن هذه احليل���ة ال�صردية لي����س من غر�س 
روائ���ي له���ا �ص���وى اأن تفت���ح الناف���ذة على ما 
ي�صتطيع���ه الب�ص���ر م���ن فظاعات ح���ني ي�صبح 
اليومي���ة.  ماهيته���م  م���ن  ج���زًءا  احلي���وان 
قال:”اإّن الذين يفرط���ون يف حب احليوانات 
ه���م القادرون عل���ى اقرتاف اأب�ص���ع الق�صاوات 

مع الب�صر”.

 عن جملة املجلة 

ه���ذه هي ق�صة كتاب م�صروق، جتمع م���ا بني ال�صعور بالفخر 
واأج���واء الق�ص����س البولي�صي���ة. والكت���اب هو ن�صخ���ة نادرة 
للطبع���ة االأوىل م���ن رواية”مئ���ة ع���ام م���ن العزلة”للكات���ب 
غابريي���ل غار�صي���ا ماركيز. وقد متت �صرقته���ا يف عام 2015 
اثناء  انعقاد معر�س الكتاب  يف بوغوتا عا�صمة  كولومبيا،. 
كث���ر من حوادث ال�صرقة  يف تل���ك املدينة تنتهي دون العثور 
عل���ى ال�صارق ب�صبب نق�س االإمكانيات ل���دى اجهزة ال�صرطة، 
ولكن ال�صلطات املحلي���ة كر�صت كل جهودها  الإيجاد حل لهذه 

اجلرمية.
يق���ول احد مقدمي الربامج يف اإحدى االإذاعات املحلية تعليقا 

على هذه الق�صية: 
"لق���د ترك���ت تل���ك الق�صية �صع���ورًا  متناق�صًا عن���دي،  فمن 
ناحي���ة  نح���ن نح���ب غار�صي���ا ماركي���ز، و نح���ب روايات���ه، 
ة يف  ونحتف���ي بها، وم���ن ناحية اأخرى، فاإن االأم���ر يرتك غ�صّ
القل���ب، ح�صنًا، اإذا ا�صتطاع���وا حل لغز هذه اجلرمية يف �صتة 

اأيام، ملاذا ال يحلون لغز اجلرائم االأخرى؟"
والق�صة كما ترويها كامي���ا �صيغورا، وهي من كبار حمرري 
جملة كولومبي���ة تعي�س يف بوغوتا، تقول ان احلادثة وقعت  
اثناء االحتفال باإحياء ذكرى الكاتب غابرييل غار�صيا ماركيز 
بع���د عام على وفات���ه.، وكما هي الع���ادة اجلارية يف كل عام، 
خ���ال اقام���ة معر�س الكت���اب يف بوغوت���ا، فق���د عر�صت فيه 

جمموعة من الطبعات االأوىل لروايات ماركيز.
ويف اح���د اي���ام املعر����س اكت�صف اأح���د امل�صرفني ع���ن مراقبة 
ه���ذه املجموع���ة م���ن الكتب، ان اح���د الكتب غ���ر موجود يف 
مكانه. وكان ذلك الكت���اب هو ن�صخة نادرة من الطبعة االوىل 

لرواية”مئة عام من العزلة".
ا�صبحت �صرقة الكتاب ق�صية وطنية، و�صعر النا�س بالغ�صب، 
فقد اعت���ربوا عملية ال�صرق���ة اعتداًء على كرامته���م الوطنية. 
ويع���ود جزء من رد الفعل ذلك ملا ميثل���ه ماركيز بالن�صبة لهم، 
فه���م يعتربونه رمزا لثقافتهم الوطني���ة، لي�س الأنه نال جائزة 
نوبل لاأدب، بل الأنه  قام بتحويل  حكايات الفلكلور ال�صعبي  
للكولومبيني  اإىل اب���داع روائي  عظيم. لذلك هو نف�صه يعني 
الكث���ر. والواقع اأن اختفاء هذا الكتاب من �صاأنه ان يعني اأن 
هن���اك  �صخ�صّا م���ا ال يحرتم الكاتب ذا املكان���ة العاملية. وهذا 
كله كان �صببا يف خلق هذا ال�صعور الوطني الغا�صب، والذي 

انت�صر يف جميع اأنحاء العامل. 
كم���ا ان احلادثة وقع���ت يف املكان الذي كان م���ن املفرت�س اأن 
ي�صهد االحتفاء بالكاتب. وهذا ما جعل  النا�س ت�صعر بكل ذلك 

ال�صيق واالنزعاج.
لك���ن كولومبيا بلد يحكمه قانون الغاب، نحن نتحدث عن بلد 
ال تكت�ص���ف فيه  اجلرائ���م، وال يتم التعرف في���ه على مرتكبي  

جرائ���م القتل. وواحدة من االأ�صي���اء البديهية فيه اأن ال�صرطة 
ت�صنف اجلرائم تبعا الأهميتها واأن اأهميتها غالبا ما تتاأتى من 
عاقتها باأركان ال�صلطة، او التي غالبا ما لها عاقة مع و�صائل 
االإع���ام. وكون خرب �صرق���ة هذا الكتاب ق���د انت�صر يف جميع 
اأنح���اء العامل، لذلك كان���ت هناك حاجة حقيقي���ة حلل الق�صية  

وب�صرعة.
اأح���د رجال ال�صرطة الذي �صارك  يف عملية ا�صرتجاع الكتاب. 
و�صارك  يف عملية تبادل اطاق النار مع ال�صراق و ماحقتهم 
يف و�ص���ط بوغوت���ا ق���ال انهم ام�ص���وا ايامًا ع���دة يف املراقبة 
الدقيق���ة وال�صرية با�صرتاك عدد من املخربين وجرت ماحقة 
اجلناة يف �ص���وارع العا�صمة وبدا االمر وكاأنه احداث رواية 

بولي�صية.
مت العث���ور عل���ى الكتاب يف ح���ي بالقرب من و�ص���ط بوغوتا، 
وكانت هن���اك عدة رواي���ات متناق�صة عن ال���ذي حدث، ولكن 
الق�صة الت���ي �صمعناها كانت تتحدث عن تب���ادل الطاق النار 
وه���روب الفاعل���ني اإىل احل���ي املج���اور ث���م اختفائه���م. ومت 
العث���ور عل���ى  الكتاب يف �صن���دوق مرم���ي يف ال�صارع، حيث 
ترك���ه ال�صراق اثن���اء مطاردتهم، ومت���ت ا�صتع���ادة املمتلكات 
امل�صروق���ة، ولكن مل يتم القب����س على اي من مرتكبي  جرمية 

ال�صرقة.
تعتق���د ه���ذه  ال�صحفي���ة انه بالرغم م���ن ان غابريي���ل غار�صيا 
ماركي���ز كان واح���دا من  ال�صخ�صيات الب���ارزة يف العامل  لكن 
الوقائ���ع الت���ي و�صفه���ا يف رواياته لي�س لها وج���ود االآن يف 
اأمريكا الاتينية.اأمريكا الاتينية ا�صبحت  اأكر متدنا بكثر 
عما كانت عليه عندم���ا كان غار�صيا ماركيز يكتب رواياته عن 
ماكوندو،. وغالبية االأمريكيني الاتينيني يعي�صون يف املدن 
االآن، وال يعي�ص���ون يف بل���دات مثل ماكوندو. وه���ذه الروؤية 
ال�صعبي���ة الأمري���كا الاتينية كما ع���ربت عنها اأعم���ال غار�صيا 
ماركي���ز و اأمريكا الاتينية احلالية، واحدة من الق�صايا التي 
اث���ارت اجلدل  بني مئات االآالف، بل املايني من النا�س الذين 
تابعوا االأخبار عن ق�صية الكتاب امل�صروق وكيف متت عملية 
ا�صتعادت���ه، وق���د كان اأم���رًا مغريًا وجذاب���ًا اي�ص���ًا للعديد من 
العاملني يف كتاب���ة الرواية لكي تكون احلادثة مادة الأعمالهم 

القادمة.
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مائــة عــام من الحــّب.. فــي زمن 
العزلة!

حادثة ســرقة )مئــة عام من 
العزلة(
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رئي�س �لتحرير 

حسب هللا يحيى 

وهل ميكن الف�صل بني جائزة نوبل لل�صام 
وجائ����زة نوب����ل لاأدب،وه����ل ميك����ن و�صع 
احلائزي����ن عل����ى ه����ذه اجلائ����زة يف موق����ع 

واحد؟
اجلوائ����ز  اه����م  م����ن  نوب����ل  جائ����زة  تع����د 
�صاحبه����ا  اأن  م����ن  الرغ����م  العاملية،وعل����ى 
نوب����ل ال�صويدي)1833-1896(قد اإخرتع 
م����ن  يتاج����ر  بان����ه  واأح�صا�ص����ه  الدينامي����ت 
اأج����ل م����وت الكثر م����ن الب�صر،دفع����ه ليجاد 
ه����ذه اجلائ����زة كبدي����ل مل����ا فعله و�ص����رورة 
تق����دمي خدمات مكر�ص����ة خلدم����ة الب�صرية..
اال اأن جل����ان توزي����ع اجلوائ����ز كل ع����ام يف 
ال�صوي����د من����ذ عام)1901(ظل����ت بعيدة عن 
حتقي����ق ق����در م����ن املو�صوعي����ة يف تقدميها 
اجلوائز،و�ص����ارت ه����ذه اجلوائز حمكومة 
خمتلف����ة  و�صغ����وط  �صيا�صي����ة  ب�ص����روط 
التتعلق بدقة ومو�صوعية اإختيار الفائزين 
بها..فق����د منح����ت جائ����زة ال�صام لع����دد من 
ك�)بيف����ن( ال�صع����وب  واع����داء  ال�صفاح����ني 
واعطيت جائ����زة االأدب لروائيني جمهولني 
بينهم ال�صهيونيان يو�صف عجنون وايزاك 
غ����ر  الأ�صم����اء  �صينجر..و�صلم����ت  با�صفي����ز 
معروفة يف الفيزياء والكيمياء..و�صار من 
الندرة ان نرى اأكف النزاهة ترجح يف منح 
جائزة نوبل..وكما رف�س �صارتر اأن يت�صلم 
اجلائ����زة باأن)اجلائ����زة اأعطي����ت مل�صبوهني 

كثرين(.
وع����ام 1982 ف����از ماركي����ز بجائ����زة نوب����ل 
لاأدب،وكان فوزه مو�صع اإهتمام االو�صاط 
الثقافي����ة العربي����ة والعاملية،ب�صبب مواقف 
ماركيز االيجابية املوؤيدة حلركات التحرير 
جان����ب  اىل  ووقوف����ه  الثال����ث  الع����امل  يف 
ق�صاي����ا االأم����ة العربية والتندي����د باالحتال 
الع����رب  لفل�صطني..وملعرف����ة  ال�صهي����وين 
والعامل الأعماله الروائية التي لقيت اأ�صداء 
بني املثقف����ني وجهود القراء على حد �صواء، 
ويعد بابلو ن����رودا روية ماركيز)مائة عام 
م����ن العزلة(، اأه����م رواية كتب����ت باال�صبانية 

بعد رواية �صرفانت�س)دون كي�صوت(.

فم����ا تفا�صي����ل حي����اة ماركي����ز وم����ا اأف����كاره 
واأعماله الروائية التي امتدت اآفاق االهتمام 

بها يف كل مكان؟
ولد ماركيز عام 1928يف قر ية)اأرا كاتاكا(

الاتينية،وكت����ب  بامري����كا  كولومبي����ا  يف 
اال�صباني����ة..  باللغ����ة  الق�ص�صي����ة  اأعمال����ه 
وتعلم من جديه اأثناء طفولته عوامل الواقع 
وال�صحر واخلرافة من خال احلكايات التي 
كانا يق�صانه����ا عليه،وعا�س �صنوات احلزن 
م����ع زوجته)مار�صيد�����س(يف ح����ي  والفق����ر 

حمروم من اأب�صط احلقوق االن�صانية..
يف عام 1947كتب الروائي اإدواردو ثاميا 
ب����وردا املح����رر االدب����ي ل�صحيفة)املتف����رج(

تعليق����ا ي�ص����ر فيه عل����ى))اإن اجلي����ل االدبي 
اجلدي����د يف كولومبي����ا يت�ص����م يف جمموعة 
التعلي����ق  ه����ذا  ماركي����ز  بالعقم..وق����راأ 
الروؤي����وي وللتو اإ�صتيق����ظ يف نف�صه �صعور 
بالت�صامن مع جيله االدبي..وجل�س لكتابه 
اول اإق�صو�ص����ة ل����ه بعنوان)للم����رة الثالث����ة 

ال����ذي  الإدوارد  للقدر(واأر�صله����ا  خ�صوع����ا 
ن�صره����ا ب�صورة مربزة معت����ذرا عن تعليقه 

ال�صابق(.
من هنا تبداأ كتابة ماركيز متحدية،متجاوزة 
ملا هو ماألوف وتقليدي وم�صطح يف احلياة 
االدبي����ة الكولومبية..م�صتفي����دا من جتارب 
كافكا يف قلب الواقع،ومن فوكر يف تقدمي 
حي����اة النا�����س امل�صحوق����ني يف اأمريكا ومن 
فرجيني����ا وول����ف يف التعام����ل م����ع الزمن..

واأخ����ذ ي�صع����ى لك����ي ي�ص����ق �صبيل����ه الفن����ي 
بخ�صو�صية..لك����ن ظهور طاب����ع العزلة يف 
معظ����م اأعمال����ه الق�ص�صي����ة جع����ل البع�����س 
يف  )كال�صي����اع  العزل����ة  ه����ذه  يف  يج����دون 
اأعم����ال كاف����كا واملاأ�ص����اة يف اأعم����ال جوي�س 
د�صتوف�صكي..(وي����رى  اأعم����ال  يف  واالأمل 
البع�����س اإن روايته:)مئ����ة عام م����ن العزلة(

ماه����ي اإال قراءة يف االعمال اال�صلية لكتاب 
اأمريكا الاتينية.

واأن تتمت����ع روايت����ه ب�صف����ة ال�صحري����ة،الأن 

الرواي����ة هي نتاج اخلي����ال ولي�س املاحظة 
الواعي����ة لوحدها..فل�صن����ا وحدن����ا لنتخيل 
اال�صي����اء بطريقة �صحرية ب����ل اخليال نف�صه 
الميك����ن  �صحري����ة،  بطريق����ة  بعمل����ه  يق����وم 
تف�صره����ا اأو ذات تاأث����ر خ����ارق ذي نتائ����ج 

مده�صة.
حكم����ا ي�ص����ر غالف����ر يف كتاب����ه)اأدب امريكا 
الاتيني����ة احلديث(وهذا يعن����ي اإن ماركيز 
من اأ�صرة مثقف����ة وجمربة ومتفاعلة،موؤثرة 
ومتاث����رة عل����ى حد �ص����واء يف الع����امل الذي 
يق����راأه اأو يعي�ص����ه اأو يتفاع����ل مع����ه يومي����ا 
ث����م يعي����د بن����اءه م����ن جدي����د وف����ق ت�ص����ور 

حم�صو�س.
يق����ول ماركي����ز)اإن كل ماكتبته..عرفت����ه او 
�صمعت����ه قب����ل اأن اأبل����غ �ص����ن الثامنة،ومن����ذ 
مهم����ا..( �صيئ����ا  اأ�صاه����د  مل  العه����د  ذل����ك 

�صط����ر  اأي  كتب����ي  يف  وي�صيف)اليوج����د 
الي�صتند اىل حدث واقعي(.

امل�ص����در  ه����ي  الواقعي����ة  ه����ذه  لذل����ك جن����د 
اال�صا�����س يف اأعماله،وم����ن خاله����ا ينطل����ق 
اىل تقدمي واقع اإبداعي،ويلتقط بح�صا�صية 
دقيق����ة ال�ص����ور واالحداث االك����ر �صميمية 
و�صمولية يف حياة االخرين )ومن الطريف 
ان يت�صل����م ماركي����ز ر�صالة من �صي����دة املانية 
ته����دد به����ا باقامة دع����وى يف املحكم����ة الأنه 

تعر�س اىل ق�صة عائلتها(.
والواق����ع اال�صيل الذي ينطلق م����ن اأر�صية 
معينة،يج����د تاث����ره وامل�صابه ل����ه يف ازمنة 
واماك����ن خمتلفة،وه����ذا ه����و اال�صا�س الذي 
يقوم علي����ه كل اأدب حقيقي فهو يغو�س يف 
موقع مع����ني مهما كان �صغرا، لكنه يتلم�س 
م����ن خاله واقع االن�صان واأبعاد هذا الواقع 

يف االخرين.
باري�س-املنف����ى،  يف  االآن  يعي�����س  ماركي����ز 
اأن����ه مل يج����د يف  ومنف����اه اختي����اري، ذل����ك 
النظام القائم يف ب����اده مائما له..واختار 
يف البداي����ة ال�صم����ت لف����رتة زمني����ة، لكن����ه 
تخل����ى ع����ن �صمت����ه وراح يكت����ب ويتح����دث 
لل�صحافة..ورغ����م الدع����وى الر�صمي����ة التي 
وجهت اليه للع����ودة اىل باده، اال اأنه اأ�صر 
على البق����اء يف املنفى.. ثم ع����اد مرة اأخرى 
للحدي����ث ع����ن تفك����ره بالع����ودة وبا�صدار 

جريدة من داخل وطنه..
واأطلق النقاد على ا�صلوب ماركيز م�صطلح 
)الواقعية ال�صحري����ة - اخليالية(واعتربوا 
رواية )مائة عام من العزلة( اأف�صل اعماله..
لكنه يف�صل روايته )يوميات موت معلن(.

لكن����ه م����ن جهة اخ����رى ظ����ل يعت����ز بروايته 
)مائ����ة عام من العزل����ة( ورف�س مبلغا طائا 
اق����رتح علي����ه مقاب����ل حتويله����ا لل�صينم����ا..

وقال: )اف�صل ان ي�صتمر النا�س على ت�صور 
ال�صخ�صي����ات كما ه����م، ويف يوم ت�صبح فيه 
ه����ذه النق����ود �صروري����ة حلرك����ة الثورة يف 

امريكا الاتينية �صاقبل هذا العقد(.
*مائة عام من العزلة:

)ماكوندو( القرية ه����ي بطلة رواية ماركيز 
وكل ال�صخ�صيات حتوم حولها،وكل العاومل 

الواقعية واخليالية ت�صر يف موكبها.

وازمنته����ا  بفلوكلوره����ا،  را�صخ����ة  القري����ة 
ال�صحيق����ة بالق����دم وباملجه����ول.. وانتقالها 
فيم����ا بع����د اىل قري����ة ت�صه����د االخرتاع����ات 

والليايل البي�صاء بعد اأعوام ال�صدة.
)جوزي����ه  بن����اه  فيه����ا  م�صي����د  دار  اول  كان 
اأركادي����و بونيدي����ا( وزرع اأر�صه����ا بالتب����غ، 
وا�ص����اع نف�ص����ه يف قري����ة تنح����در غربا من 
جب����ال �صي����را يف كولومبي����ا.. وحلق����ت به 
جماع����ة كانت تعي�����س حياة الفق����ر يف قرية 
احلمر،وكونوا)ماكون����دو( للهن����ود  تع����ود 

مكان����ا جدي����دا له����م وتعاقب����ت علي����ه اأجيال 
عديدة بعد اإنقرا�����س �صالة بوينديا.. ومع 
ه����ذه االح����داث )نتذر ع����دة م����دن ذكرت يف 
الكتب املقد�صة منها:اإرم ذات العماد، �صدوم 
وزعموري����ة.. كم����ا ذك����رت مدين����ة طيبة يف 
م�صرحي����ة �صوفوكلي�س )اودي����ب ملكا( فهي 
م����دن �صيدت ث����م انقر�ص����ت وتعاق����ب عليها 
اجي����ال خمتلف����ة.. حتى ان االع�ص����ار الذي 
تواجهه )ماكوندو( يعترب اع�صارا مرت به 
تلك امل����دن.. فهل كان ماركي����ز يعيد الكتابة 

عن مدن انقر�صت ثم بعثت من جديد؟ وهل 
يعن����ي ذل����ك الع����ودة اىل معاجل����ة مو�صوع 
احلرية املحكومة بالق����در املجهول واملازم 

حلياة االن�صان؟
اج����واء  يف  متام����ا  وا�صح����ة  امليثولوجي����ا 
واخلراف����ة  ال�صح����ر  ماركيز،واث����ر  رواي����ة 
املمتزجني بالواقع ت�صكان عن�صرا ا�صا�صيا 
يف �صفح����ات الرواي����ة.. والزم����ن يتداخ����ل 
م����ع بع�صه حت����ى لنح�����س بانه زم����ن طويل 
الت�صاوؤل له بل هو مرنتبط مب�صاحة معينة 

ي�صعى ماركيز للدوران حولها.
وانح����ال �صال����ة بونيديا،كامن����ا ه����و حالة 
طبيعي����ة لف����رتة عجزت ع����ن التق����دم..وكان 
تدخ����ل �صخ�صية الغج����ري االآ�صيوي ي�صكل 
ا�صهام����ا يف الك�ص����ف عن توق����ف ال بونيديا 
ع����ن العطاء.. وجميء اجليل االآخر كان هو 
االآخ����ر ي�صهد انحاال خلقي����ا عرب االبن-ابن 

خوزيه..
اما اجليل الثالث فيظهر من خال �صخ�صية 
يف  ت�صه����م  تدعى)اركادي����و(  انتهازي����ة 
االنحال..حتى اذا بداأ اجليل االآخر وجدنا 
اأوجه����ا جماعية نتبينها من خال تظاهرات 
العمال �صد ال�صركة امل�صتغلة ملزارع املوز..

انه جيل قوي يخرج من ازمة �صديدة عديدة 
لي�صل اىل حالة تواجد ب�صري خاق.

وت����رى الناق����دة بريجيت غالف����ادا باأن:زمن 
التا�صي�����س)اأو الع�ص����ر الذهبي(يحدث على 
ثاث مراح����ل رمزية يف حد ذاتها:اخلطيئة 
اال�صلية والهجرة،وحلم اال�صتقرار،والتقدم 

وجتربة احلدود(.
وت�صيف باأن:)املراج����ع الثقافية اال�صا�صية 
يف)مائة عام من العزلة(هي الكتاب املقد�س 
وهومر وفرتة)فرتة الك�صوفات الكربى..
بع����د ع�صرنتها فعل����ى �صبيل املث����ال لدينا:-

مو�ص����وع االنتق����ال ع����ن الفو�صى)الطبيعة 
الكون)املدينة(-والهج����رة  الوح�صي����ة(اىل 
والك����وارث مث����ل طاع����ون االرق واحلروب 
االهلي����ة والطوف����ان والعا�صف����ة النهائية..

بع�����س ال�صخ�صي����ات اي�ص����ا تربز 
�صل����ة وثيق����ة بتل����ك الكتب-كاأور�صوال التي 
م����اك- اىل  حياته����ا  نهاي����ة  يف  تتح����ول 

واوريليان����و بويندي����ا ال�ص����اب ال����ذي يعيد 
متثيل م�صهد امل�صيح و�صط االطباء لتف�صر 

انحدار ماكوندو(.
م����ن هن����ا نتب����ني ان ه����ذه الرواي����ة تن�صغ����ل 
عل����ى م�صتويات عدة واقعي����ة وميثولوجية 
وخيالي����ة ب�ص����كل متما�ص����ك ومرتاب����ط م����ع 
بع�صه، برغ����م اأن ماركيز كتبه����ا خال)20(

عام����ا وتركها امامنا ب�صكل بانورامي قريب 
اىل امل�صاهد ال�صينمائية املتحركة واملنطلقة 
من اأبع����اد وزوايا عدة فه����ي لي�صت ملحمية 
كم����ا ه����ي عن����د بري�ص����ت ولي�ص����ت واقعي����ة 
طبيعي����ة كما نراها عن����د زوال.. م�صافا اليها 
اهتم����ام ماركي����ز ببن����اء عامل جدي����د متخيل 
يواكب الع����امل االجتماعي القائ����م ويتفاعل 

ب�صكل مت�صاعد ومرتابط واقعيا وخياليا.
ان����ه يب����داأ م����ن الواق����ع يلملمه����ا ث����م يعي����د 
خاله����ا  م����ن  مو�صوع����ي  واق����ع  �صياغ����ة 

م�صتفي����دا م����ن ه����ذه اجلذور 
ا�صط���وري  ع���امل  اىل  االنتق���ال  يف  البك���ر 
ماركي���ز  خا�صي���ة  ه���ي  وفنطازي..وه���ذه 
يف كتابة)مائ���ة ع���ام م���ن العزلة(التي جند 
فيه���ا قرية)ماكوندو(اجل���زء ال�صغ���ر من 
ه���ذا الع���امل يتح���ول اىل هم يواج���ه �صكان 
ع���دد من القرى وم���دن العامل،انها الامكان 
عامليتها..وه���ي  ت���ربز  ولذل���ك  والازم���ان 
وان ظه���ر الياأ����س يف �صايكولوجي���ة ع���دد 
م���ن �صخ�صياته���ا واجوائه���ا ف���ان ماركيز 
اليري���د اأن يقدم لنا ب�صرا يتمتعون باملثالية 
وعدم ال�صقوط،وانه ي�صقط نهايات عدد من 
النا�س ثم يعي���د الوعي واملواقف احلا�صمة 
لي�ص���رتد حالة الياأ�س اىل ن���وع من التفاوؤل 

وحالة من التجدد يف بعث احلياة.
ولك���ن امللف���ت للنظ���ر اأن غابريي���ل غار�صيا 
ماركيز يكرر نف�صه، ويعيد كتابة امل�صامني 
الت���ي كان ق���د تناوله���ا من قب���ل يف ق�ص�س 
يف  الو�صي���م  ه���و  ق�صرة،فق�صة)غري���ق 
العامل(يعي���د �صرد وقائعه���ا علينا يف )مائة 
ع���ام م���ن العزلة(�س71 فالغري���ق املجهول 
ال���ذي لع���ب بجثت���ه االطف���ال واحاط���ت به 
الن�ص���اء حت���ول اىل رم���ز للقري���ة بع���د اأن 
اطل���ق عليه ا�ص���م خا�س..وق�صة:)احلكاية 
ال�صاذج���ة  العجيب���ة واملحزن���ة اليرندي���را 
وجدتها ال�صيطانية(وجدنا اأحداثها واردة 

يف رواية  )مائة عام من العزلة(�س54.
تل���ك  ن�ص���ر  ق���د  ماركي���ز  كان  ان  نعل���م  وال 
الق�ص����س قب���ل كتاب���ة الرواي���ة اأم بعدها..
وه���ل ان���ه وج���د مت�صع���ا الحت���واء روايته 
عليه���ا اكماال لاحداث ام اأن عن�صر التكرار 
واملراجع���ة هي الت���ي جعل���ت ماركيز يعيد 
احلدي���ث عنها لي����س تف�صيا وامن���ا بذات 
�صفح���ات  يف  االح���داث  وذات  ال�صيغ���ة 

الرواية؟!
انها م�صاألة خطرة اأن يكرر الكاتب نف�صه.ان 

يعيد وقائع ماكتبه!
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غابرييل غارسيا ماركيز.. الواقع وابعاده 
في مئة عام من العزلة

     يف حديث للكاتب الكولومبي غارييل غارس��يا ماركيز،تس��اءل 

عن معنى منح س��فاح  مثل)بيفن(جائزة نوبل للس��الم،يف وقت 

تسلم فيه ماركيز جائزة نوبل لألدب لعام  1982.

وكان ماركي��ز قد وصف لجن��ة جائزة نوبل بأن)هؤالء املس��نني 

الذي��ن يتخ��ذون القرار،هم أش��به بعصابة ترس��م خططها يف 

الظالم الدامس.

 أو أن مهم��ة هؤالء تقترص بعب��ارة واحدة:ترجم��ة القرار الذي 

تتخذه وكالة املخابرات املركزية إىل اللغة الس��ويدية(ووجد يف 

الجائزة)تهمة مروعة(.

فكي��ف ناقض نفس��ه ووافق عىل إس��تالم الجائزة،مع أن عالقته 

باملال:)هي عالقة حاسة واحدة فقط..اللمس(.



كتابة/ دانيال مكارثي 
ترجمة / أحمد فاضل 

ادع���ى املنت���ج االأمريكي املع���روف ه���اريف وين�صتاين اأنه 
�صب���ق واتف���ق م���ع غابريي���ل غار�صي���ا ماركيز عل���ى اإنتاج 
روايته ال�صهرة”مائة عام م���ن العزلة”اإىل ال�صينما، هذا 
ما اأك���ده دانيال مكارثي الكات���ب ال�صحفي الربيطاين يف 
مقالته التي ن�صرتها له �صحيفة االإندبندنت ال�صبت 26 من 
ال�صهر املا�صي حيث كتب يقول :”وين�صتاين منتج اأمريكي 
كبر �صبق واأن ح�ص���ل على جوائز عديدة كاالأو�صكار عن 
اأفام���ه الت���ي اأنتجها يف الع�ص���ر �صن���وات املا�صية ومنها 
فيلم���ه الرائع”�صك�صب���ر يف احل���ب”، وين�صتاي���ن اعتاد 
تقدمي ما ميك���ن اأن نطلق عليه باالأف���ام اجلادة فهو لي�س 
منتجا عاديا اإذ غالبا ما توؤخذ مقرتحاته على حممل اجلد 
حيث جال����س املخرج جوزيبي تورنت���وري وتباحث معه 
ت�صوي���ر الرواية باأكملها، لكنهما اتفقا بداية على ت�صوير 
الف�ص���ل االأول منه���ا حي���ث ق���ال يف معر�س حديث���ه عنها 
:”الرواية عمل كبر اأ�صافت لاأدب العاملي ال�صيء الكثر 

الذي نعرفه".
اأعم���ال ماركيز  اأكرب  “مائ���ة عام م���ن العزلة”تعت���رب من 
الت���ي ح���اول اأك���ر م���ن �صينمائ���ي حتويله���ا اإىل فيل���م، 
لك���ن امل�صاري���ع كانت تقف عن���د مرحلة كتاب���ة ال�صيناريو 
ل�صعوب���ة نقله���ا لل�صينما، فهي م���ن اأف�صل اأعم���ال الكاتب 
الت���ي اأدت اإىل منح���ه جائ���زة نوب���ل ل���اآداب ع���ام 1983 
وتنتم���ي اإىل املدر�ص���ة الواقعي���ة ال�صحري���ة الت���ي ميزت 
االأدب االأمريك���ي الاتيني خال ال�صتين���ات وال�صبعينات 
م���ن القرن املا�ص���ي، وقد �صب���ق اأن حاول اأح���د املخرجني 
االإنكليز تقدمي الق�صة كفيلم وبداأ الت�صوير بها فعا، لكنه 
ع���اد وتراجع ب�صبب �صعوبة نقله���ا اإىل ال�صينما، يذكر اأن 
هناك ثاثة اأعمال للروائ���ي ماركيز �صبق واأن مت اإنتاجها 

لل�صينما هي:
وقائع موت معلن

احلب يف زمن الكولرا
لي�س لدى الكولونيل من يكاتبه 

املنتج هاريف وين�صتاي���ن كان قد تباحث مع ماركيز حول 
اإنت���اج الرواية من���ذ ع���ام 1983 كما يق���ول مكارثي، لكن 
ب�صبب م�صاغل���ه واأمرا�صه مت تاأجيل املو�صوع حتى قبيل 

وفاته.
الفيل���م الزال يف خطوات���ه االأوىل وق���د يف���رج عن���ه العام 
الق���ادم نظ���را لتعقي���دات الرواي���ة واملوافق���ات االأ�صولية 
التي يج���ب ا�صتح�صالها من ورثة الروائ���ي الكبر الذين 

مل يعلقوا على هذا املو�صوع حتى االآن.
عن االإندبندنت







































D
ie

go
 R

iv
er

a





       




 
 



        "   "

         

      
  

























    
     

 























رواية ماركيز "مائة 
عــام مــن العزلــة" 

في السينما


