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ليوناردو بادورا..
تعترب رحالت ليوناردو بادورا
كناية عن ّ
رسو
محطات ّ
متتالية .وإذا ما غادر الكاتب
الكويب هافانا ،مسقط رأسه،
يوما
فمن أجل أن يحارض ً
يف جامعة «فلورنسا» أو
لينال جائزة يف «بريوجيا»،
(إيطاليا) ،أو ليشارك يف
لقاء أديب (يف «نانيس» –
يعده الصالون
فرنسا ،الذي ّ
األديب وكان هذه السنة حول
فإن
كوبا) .وعالوة عىل ذلكّ ،
مير بباريس ،يف
للكاتب أن ّ
إحدى ّ
محطاته ،من أجل أن
يتحدث عن كتابه األخري «ما
ّ
كان يرغب يف حدوثه» ،وهو
متتد
نصا ّ
كناية عن ثالثة عرش ًّ
عىل عرشين سنة.

وأنا أترجم رواية الكويب ليوناردو بادورا "الرجل
يحب الكالب" التي صدرت مؤخرا عن
الذي كان ّ
قصة
وخيال،
تاريخ
بني
تروي،
والتي
دار املدى،
ّ
اغتيال الزعيم السوفييتي ليون تروتسيك يف
املكسيك عام  ،1940كانت تتوزعني مشاعر كثرية
متناقضة.
ثم القتيل
هل كان ذلك البلشفي املطرود واملطارد ّ
شعرت نحوه من تعاطف؟
يستحق ما
ّ
ُ
ربا كان انحيازي العاطفي واإلنساين موجها نحو
مّ
عائلته أكرث من انحيازي إليه.
فهو قد أىت من األوزار ما يوازي العقاب الذي ناله.

بسام ّ
البزاز
دّ .

الستالينية والتروتسكية في الميزان

يحب الكالب
في رواية :الرجل الذي كان
ّ
�صحيح ا ّنه حمل ،وهو بع ُد �شاب ،روحه على
راحته ثائرا م�ؤمنا مبب ��ادئ �سامية حاملا بغد
وم�ستقبل خال من الظلم واال�ستغالل والقمع
لك ��نّ التجرب ��ة واملح ��ك وال�سلط ��ة والتناحر
عليه ��ا م ��ا لبث ��ت �أن قادت ��ه �إىل ع�سله ��ا امل ��ر
وثمرتها املحرمة.
ه ��و ،يف عزلت ��ه الت ��ي ر�سمه ��ا ل ��ه ب ��ادورا،
أح�سب �أ ّن ��ه حا�سب نف�سه
يحا�س ��ب نف�س ��ه .و� ُ
عل ��ى ما بدر منه يوم كان يف القمة �آمرا ناهيا
بال�سلط ��ة التي مي�سك به ��ا وباجلي�ش اجلرار
ال ��ذي �أ�س�س ��ه وباجلهاز ال�س� � ّري �إىل كان هو
م�ؤ�س�سه.
كن ��تُ �سمع ��تُ با�س ��م تروت�سك ��ي� ،أوّ ل م ��ا
�سمع ��تُ  ،يف منت�ص ��ف �أع ��وام ال�ستينات من
الق ��رن املا�ضي ،و�أن ��ا بع ُد طال ��ب يف املرحلة
املتو�سط ��ة .كان �أب ��ي اعت ��اد ،من ��ذ نهاي ��ة
الأربعين ��ات� ،أن ي�ض� � ّم �إىل مكتبته �أعدادا من
جمل ��ة الهالل امل�صري ��ة املعروفة� .أذك ��ر �أ ّنني
ر�أي ��تُ  ،و�أن ��ا �أق ّل ��ب واح ��دا من تل ��ك الأعداد،
ر�سما ت�صويريا بالل ��ون الربتقايل يظهر فيه
رجل مرع ��وب ينظر ،بيدي ��ن مرفوعتني� ،إىل
ف�أ� ��س ته ��وي عل ��ى ر�أ�س ��ه .ال �أذك ��ر م�ضمون
املو�ض ��وع ،لك ّن ��ي �أذكر التعليق عل ��ى الر�سم.
منذ ذل ��ك الوقت عرف ��تُ �أنّ زعيما م ��ن زعماء
الث ��ورة البل�شفيّة العظمى ،يدعى تروت�سكي،
اغتي ��ل يف املك�سي ��ك بدف ��ع وتدبري م ��ن زعيم
�آخر من زعماء تلك الثورة العظمى.
يف �أيل ��ول املا�ضي ك ّلفتني "امل ��دى" برتجمة
رواي ��ة "الرج ��ل ال ��ذي كان يح ��ب ال ��كالب"
للروائ ��ي الكوب ��ي ليون ��اردو ب ��ادورا الت ��ي

ت ��روي يف جوهره ��ا ق�ص ��ة اغتي ��ال القائ ��د
البل�شفي على يد الإ�سباين رامون مريكادير،
ب�أم ��ر وتخطيط م ��ن �ستال�ي�ن :ر ّب ��ان الثورة
العظيم و "ح ّفار قربها".
فالق�ص ��ة يف جوهره ��ا ه ��ي م ��ا ذك ��رت :كيف
ّ
مت ّك ��ن �ستال�ي�ن من ع ��دوه الل ��دود تروت�سكي
بعد �أن جرده م ��ن �سلطاته ونفاه� ،أوال خارج
احل ��دود ،ث ّم ط ��ارده و�ضايقه ودف ��ع به �شيئا
ف�شيئ ��ا عن مرك ��ز ر�سم ال�سيا�س ��ات يف �أوربا
والع ��امل و�صوال به �إىل �أق�ص ��ى بقاع الأر�ض
ليقتل ��ه هناك بي ��د �شاب �إ�سب ��اين ُغ�سل دماغه
وبُرمج على مدى ثالث �سنوات؟
ذلك هو اجلوهر وتلك هي الفحوى.
لك ��نّ الرواي ��ة تق ��ع يف م ��ا يق ��رب م ��ن 600
�صفحة.
فكي ��ف لرواية ت�س ��رد حادث ��ة� ،أو ح ّتى �سرية
حياة� ،أن متتد ّ
كل هذا االمتداد؟
الرواي ��ة ه ��ي يف الواق ��ع روايت ��ان �أو ثالث،
ف�ضال عن �أجزاء و�شظايا من �سري وحيوات:
ق�ص ��ة القتي ��ل :ليي ��ف دافيدوفيت� ��ش
 ّتروت�سكي
ق�صة القاتل :رامون مريكادير دل ريو
 ّق�ص ��ة الراوي املزع ��وم� :إيب ��ان كاردينا�س
 ّماتوريل
 نت ��ف م ��ن ق�ص� ��ص �أبن ��اء وبن ��ات و�أمهاتو�أزواج وخرباء وخمابرات وعمالء و�سا�سة
وكالب! نع ��م �أ�صن ��اف و�أجنا� ��س من الكالب،
لأنّ جميع من يف الرواية �أغرموا بالكالب:
 القتيل وحفيده ال�صغري -القاتل و�أخوه ال�صغري �أي�ضا
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 ال ��راوي (هذا كان ن�ص ��ف بيطري و�شغوفاوعارفا بالكالب)
مع ذل ��ك فاملق�ص ��ود بالرجل ال ��ذي كان يحب
ال ��كالب ه ��و القات ��ل :رام ��ون مريكادي ��ر،
و�إن �أوح ��ت �ص ��ورة تروت�سك ��ي م ��ع كالبه،
الت ��ي تظه ��ر على غ�ل�اف الرواي ��ة ،بن�سختها
الإ�سباني ��ة ،والتي ظه ��رت يف ترجمة املدى،
ب�أ ّنه هو املق�صود بالعنوان.
فالرواي ��ة� ،إذن ،ثالث رواي ��ات� .أو بالأحرى
ثالث ��ة خط ��وط ،ث�ل�اث حي ��وات ب�شر ّي ��ة،
متوازي ��ة متداخل ��ة ،لكن بتواري ��خ خمتلفة:
تبد�أ الأوىل منفردة من عام  ،1929حني نفي
ليي ��ف دافيدوفيت�ش من بلده .وتب ��د�أ الثانية
م ��ن ع ��ام  ،1938ح�ي�ن عُر�ضت عل ��ى رامون
مريكادير فك ��رة القيام بعمل يدخله التاريخ.
الق�صة كاملة،
�أ ّم ��ا الثالثة ،وهي التي حتك ��ي ّ
فتب ��د�أ م ��ن ع ��ام  ،1977ح�ي�ن التق ��ى القاتل
بال ��راوي يف �أح ��د �شواط ��ئ كوب ��ا �صدف ��ة
وق�صته.
لي�ستودعه �س ّره ّ
الق�صة Story
والرواية هذه هي مزيج من ّ
والتاري ��خ . Historyخي ��ال وحقائ ��ق.
�أ�سم ��اء حقيقية ل�شخ�صي ��ات تاريخيّة العبة،
لها تاريخ والدة وتاريخ وفاة .لها �أفعال ولها
�أق ��وال .لكنّ فيه ��ا من اخليال وم ��ن املعاجلة
الدرامي ��ة ما ي�س� � ّد نق�ص املعلوم ��ة ويعوّ �ض
غي ��اب امل�شه ��د والوثيق ��ة ،كم ��ا �ص� � ّرح بذلك
امل�ؤلف.
والرواية ،بعد ذلك ،عر�ض ،ال حلياة �شخ�ص
�أو �أ�شخا� ��ص ،ب ��ل لط ��رف مه� � ّم م ��ن التاريخ
احلدي ��ث :تاري ��خ االحت ��اد ال�سوفييت ��ي

وتاري ��خ �أوربا وتاريخ كوب ��ا .ومع التاريخ
ال�سيا�س ��ة .وم ��ع ال�سيا�س ��ة احل ��روب .ومع
احلروب املعاه ��دات واالتفاقات والتوافقات
وال�صفق ��ات واخليان ��ات والطع ��ن يف الظهر
والغزو م ��ن دون �سابق �إنذار وق�ضم البلدان
وخيانة ال�شعوب بع ��د اللعب عليها و�إيهامها
مبع�سول الكالم وحلو الوعود.
�صحيح �أنّ احلدث يت�ص ��ل باغتيال �سيا�سي.
لك ��نّ وراء االغتي ��ال �سيا�س ��ة وا�سرتاتيجيّة
وهو�سا وتنظيف ��ا ومتهيدا للرتبة باغتياالت
و�إعدام ��ات وت�صفي ��ات داخ ��ل البي ��ت وعلى
عتبته ،وبعيدا بعيدا عنه.
�صحيح �أنّ احلدث يت�صل بفرد ،لكنّ الو�صول
�إىل ذل ��ك الف ��رد كان ي�ستدع ��ي الو�ص ��ول �إىل
الع�شرات واملئات والآالف �سواه .لأنّ الهدف
�أ�سم ��ى م ��ن الأرواح .ولأنّ الغاي ��ة �أبع ��د من
الع ��دل� .إ ّنه ��ا ال�سلطة� .سلطة الف ��رد :القائد-
ال�ض ��رورة .الزعيم الأوح ��د .الربان العظيم.
املارد اجلبّار .القاهر املغوار.
الرواي ��ة ،بع ��د ّ
كل م ��ا قلن ��ا ،تر�س ��م �ص ��ورة
وا�ضحة عن كوالي� ��س ال�سيا�سة ودهاليزها،
بعي ��دا عن ّ
كل �شع ��ور ومنطق� .إ ّنه ��ا �سيا�سة
الروبوت ��ات الذكيّة -الغب ّي ��ة� .سيا�سة الكعكة
التي تقطع بغ�ض النظر عن الزينة والفواكه
الت ��ي عليه ��ا .العق ��ول الت ��ي ت�ض ��ع اله ��دف
والغاي ��ة ث ّم تع�صب عيونها ع ��ن ال�سبيل وما
يك ّلف ��ه م ��ن ت�ضحي ��ات و�أرواح .وم ��ن دون
اعتب ��ارات معنوية �أو �أخالق ّي ��ة� :إ ّنها �سيا�سة
النف ��وذ والق ��وة و ّ
يل الأذرع وك�س ��ر العظ ��ام
والأن ��وف والر�ؤو� ��س� .سيا�سي ��ة الأنان ّي ��ة

والتف ��رد و�صناع ��ة املج ��د ال�شخ�ص ��ي ال ��ذي
يدخ ��ل �صاحب ��ه من �أو�س ��ع �أب ��واب التاريخ،
ليلقي به ،من بعدُ� ،إىل مزابله.
ا�ستمتع ��تُ بالرتجم ��ة �أيمّ ��ا ا�ستمت ��اع ،على
الق�صة وت�شعباتها.
الرغم من طول ّ
وا�ستمتع ��تُ برفق ��ة �شخو�صه ��ا ،عل ��ى م ��ا
يف الكثريي ��ن منه ��م� ،أو معظمه ��م ،م ��ن �ش� � ّر
وا�ستهت ��ار (يب ��دو �أنّ ال�ش� � ّر ه ��و م ��ا ي�صن ��ع
ق�صة
الرواي ��ة
والق�ص ��ة واحل ��دث .فم ��ا م ��ن ّ
ّ
تبن ��ى عل ��ى خري ت ��ام .وال عل ��ى ن�صف خري.
وال عل ��ى رب ��ع خ�ي�ر .ال ب� � ّد لل�ش ��ر �أن ي�شغ ��ل
املنفي،
ق�ص ��ة) .وتعاطفتُ م ��ع
 %90م ��ن �أيّة ّ
ّ
م ��ع نتالي ��ا زوجته عل ��ى نحو خا� ��ص ،وهي
جتاه ��د م ��ن �أج ��ل �أ�سرتها :ب�ي�ن زوج مطارد
مهدد ت�شاركه ح ّتى حلظات املوت املحدق به،
و�أبن ��اء موزعني مهددي ��ن يف �أمنهم ال تدري
متى ي�أتيها "خ�ب�ر" �أحدهما �أو كليهما .خفتُ
م ��ع خوفه ��م .وقلق ��ت م ��ع قلقه ��م .و�سخطتُ
عل ��ى مطارديهم وطالب ��ي دمائهم .وبكيتُ مع
بكائهم.
مع ذلك م ��ا زلتُ �أظ ��نّ �أنّ لل�سي ��اق التاريخي
ق ��وال �آخ ��ر وحكم ��ا ال �صلة ل ��ه بالعاطف ��ة �أو
بالق�ص� ��ص ،وه ��ذا ما تق ��ع م�س�ؤولي ��ة بيانه
عل ��ى امل�ؤرخني الذين يح�سب ��ون احلالة وفق
معطيات ال �أتوفر عليها ومو�ضوعية �أعرتف
�أ ّنني ال �أمتلكها.
�صحيح �أنّ احلدث التاريخي �صار بعيدا ع ّنا
زماني ��ا ،لك ّن ��ه م ��ا زال ،بال �ش ��ك ،ميثل قطعة
مهمة م ��ن القطع املعرو�ض ��ة يف "فيرتينات"
متحف التاريخ املعا�صر احلديث.
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مواطن هافانا الكوني

أنطوان أبو زيد
�إنّ الناظ ��ر يف �أعمال الكات ��ب الكوبي بادورا
الغزيرة – واملت�أتية من كونه �صحافيا بدوام
جزئ ��ي ،و�ص ّي ��اد حكايات من خ�ل�ال الأغاين
ال�شعبية الكوبي ��ة ،وكات ��ب �سيناريو الأفالم
لروايات ��ه البولي�سي ��ة – يجد في ��ه من الطاقة
واحليوي ��ة اللت�ي�ن ن�ست�شعرهم ��ا يف هافان ��ا
نف�سه ��ا .فمن ه ��ذه ال�ش ��وارع امل�شبعة رطوبة
والتي تدبق حرارتها الأبدان ،ومن �ضو�ضاء
�سياراته ��ا ،وت�ش ّنجات الن�س ��اء فيها و�صراخ
الرجال ،ي�ستلهم بادورا ق�ص�صه ورواياته.
وعل ��ى الرغم من هويته املزدوج ��ة الإ�سبانية
ـ الكوبية ،ف�إنّ للم�ؤ ّل ��ف �شعو ًرا باالنتماء اىل
بلده الأ�صلي كوبا ،ب ��ل �إنّ �شعوره باالنتماء
اىل بل ��ده ،م�سقط ر�أ�سه مانتي�ل�ا ،يكاد يكون
ه ��و املرجح ،لأ ّن ��ه ،على ما ي�ش ��رح ،من الذين
مي ّتون ب�صل ��ة �أر�ضية بركن من �أركان املدينة
هافانا« ،وهي م�سقط ر�أ�س �أجدادي ،وجدي،
ووالدي وحيث ولدتُ �أنا بالذات ،وحيث كان
ميكن �أن يولد �أبنائي لو كان يل �أبناء .وحيث
ال �أزال �أقيم».
�صدمة احلرب الأهلية
و�ش� ��أن ّ
كل كوب ��ي� ،أراد ليون ��اردو �أن يك ّر�س
نف�س ��ه للعب البايزب ��ول ،يف البداي ��ة .ولك ّنه
حتوّ ل اىل ال�صحافة عام  .1980وعا�ش �سنة
كامل ��ة يف �أنغوال� ،إبان احل ��رب الأهلية فيها،
وعاد منه ��ا ب�صدمة ه ّزت كيان ��ه .ففي الكتاب
ق�صت ��ان وهم ��ا
«م ��ا كان يرغ ��ب يف حدوث ��ه» ّ
«بواب ��ة �آلكاال» و «حدود احل ��ب» ،يعود فيهما
امل�ؤ ّل ��ف �إىل م ��ا كان قد عا�شه وخ�ب�ره هناك،
يف �أنغ ��وال .ول ��دى عودت ��ه اىل الب�ل�اد ،كان
علي ��ه �أن يخت ��ار� ،إ ّم ��ا �أن يبق ��ى يف اجلزيرة،
يف ّ
ظل نظ ��ام مت�س ّلط ،و�إ ّم ��ا �أن مي�ضي بقية
حيات ��ه خارجً ��ا .وكان ��ت لبادورا �أف ��كار نيرّ ة
ب ّين ��ة� ،إذ كان يقول« :كنتُ م ��در ًكا �أنه مبج ّرد
مغادرت ��ي كوب ��ا� ،س ��وف يت�سن ��ى يل العي�ش
ب�أح�س ��ن ح ��ال ،بالت�أكي ��د ،ولكن ل ��ن تتاح يل
الكتاب ��ة� .أم ��ا يف كوب ��ا ،ف�س ��وف �أحي ��ا عل ��ى

نحو �سيّئ للغاية� ،إ ّال �أنني �سوف � ّ
أظل �أكتب.
وكان اخليار الثاين هو الأرجح» .وما دام �أنّ
كوب ��ا والوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة التزمتا
مبفاو�ض ��ات يف م ��ا بينهما ،ف�إنه �أب ��دى �أ�سفه
م ��ن بطء هذه املفاو�ضات وما يرت ّتب عنه من
التم ّه ��ل يف �إنه ��اء احل�ص ��ار االقت�صادي على
ال�شع ��ب الكوبي ،والكفي ��ل بتطبيع العالقات
بني البلدين.
لقد كان ��ت م�س�أل ��ة املنفى وال ت ��زال ت�شيع يف
�أعم ��ال الكات ��ب الكوب ��ي ون�صو�ص ��ه كاف ��ة.
وكان ��ت روايته امل�سم ��اة «النخل ��ة والنجمة»

( ،)2003ت ��دور �أحداثه ��ا ح ��ول �شخ�صي ��ة
خو�سي ��ه ماري ��ا هرييدي ��ا (،)1803-1839
وه ��و �سم � ّ�ي �أدي ��ب بارنا�سي �آخر (م ��ن �أ�صل
كوب ��ي �أي�ض ��ا) كان يُع ّد �أعظم �شع ��راء البالد،
وق ��د �أُجرب على مغ ��ادرة ب�ل�اده بحجّ ة نزعته
اال�ستقاللي ��ة الوا�ضح ��ة .يف روايته «النخلة
والنجم ��ة» ي�ستغرق امل�ؤ ّل ��ف يف ت�أمّل م�س�ألة
املنف ��ى على نح ��و م�ستفي�ض ،حا�ص ��را �إيّاها
يف القرن�ي�ن اللذي ��ن يف�صالن ما ب�ي�ن ال�شاعر
وب ��ادورا :وكانت ف�ص ��ول الكتاب املمتدة اىل
الزم ��ن املعا�صر قد اقتب�س ��ت لل�سينما من قبل
لوران كانت ��ت وامل�ؤ ّل ��ف نف�س ��ه ،وكان الفيلم
بعن ��وان «الع ��ودة اىل �إيت ��اكا» ق ��د ظه ��ر على
ال�شا�شة العام .2014
مرايا التاريخ
�إنّ �أك�ث�ر م ��ا ي�سته ��وي امل�ؤ ّلف ه ��و �أن يب�سط
م�س ��ارده عل ��ى مراي ��ا التاري ��خ .ف ��كان كتابه
يحب ال ��كالب» ،وال�صادر
«الرج ��ل ال ��ذي كان ّ
ع ��ام  ،2011ه ��و الرواي ��ة الأ�ش� � ّد ت�أثريا ،من
ه ��ذه الناحي ��ة .ويف ه ��ذه الرواي ��ة يع ��اود
امل�ؤ ّل ��ف ر�س ��م حي ��اة لي ��ون تروت�سك ��ي ،م ��ن
الع ��ام  1929اىل يوم مقتله ،يف املك�سيك عام
 ،1940واملتقاطعة مع حياة قاتله ،ال�شيوعي
الإ�سب ��اين رام ��ون مريكادي ��ر ،بالإ�ضافة اىل
�شخ�صية ثالثة با�سم �إيف ��ان ،والذي وان كان
بيطريا يف الواقع ،ف�إنه �شاء �أن يكون الكاتب
ال ��ذي ي ��دوّ ن الوقائ ��ع وي ��روي الأح ��داث.
وبالع ��ودة اىل الكت ��اب اجلدي ��د ال�ص ��ادر
للم�ؤ ّل ��ف ع ��ن دار «ميتايي ��ه» ( )2016وه ��و
بعن ��وان «م ��ا كان يرغ ��ب يف حدوث ��ه» ،وهو
املقتب�س من م ��ارك �أوريليو�س ،ف�إنه يت�ضمّن
م�س ��ارد من ّ
كل الأنواع ،وامل�سائل والذكريات
الت ��ي كان ��ت ت ��رد يف خاط ��ر ليون ��اردو ،م ��ن
والدة دعوت ��ه اىل الكتاب ��ة ح ّت ��ى بلوغ ��ه �سنّ
ال ّر�شاد .ينط ��وي الكتاب �إذ ًا ،على ثالثة ع�شر

م�س ��ردًا ،متت ��د لع�شري ��ن �سن ��ة ،يتقمّ�ص فيها
الكات ��ب �شخ�صيات ��ه الهافاني�ي�ن ،املنك�سرين،
ّ
والع�ش ��اق ،والأ�س ��رى ملا�ضيهم ال ��ذي مل يكن
له ��م يد في ��ه مطلقا ،ويب � ّ�ث يف نفو� ��س ق ّرائه
ق ��د ًرا م ��ن م�شاع ��ر احلن ��ان والر ّق ��ة والأ�سى
عالي ��ا .و�إلي ��ك �أمثل ��ة :فهذه ال�سي ��دة العجوز
«�آدياليي ��د وال�شاع ��ر» والت ��ي تته ّي� ��أ لأن تقر�أ
ق�صته ��ا التي �أ ّلفته ��ا على الكات ��ب ال�شاب ذي
ّ
ال�صي ��ت الوا�س ��ع ،ي ��وم اخلمي� ��س ه ��ذا ،يف
م�شغ ��ل الكتاب ��ة ال ��ذي ميلك ��ه� .أو ننظ ��ر اىل
�شخ�صية �أخرى تدعى رافايال ،هذه التي حُ كم
عليه ��ا ب�أن ّ
تظل ت� ��ؤدّي عل ��ى البيانو الأحلان
نف�سه ��ا ،يف �أح ��د مطاع ��م هافان ��ا ،فتكت�شف،
ذات يوم� ،إذ تت�أمل يديها� ،أ ّنها باتت عجو ًزا..
ً
معر�ض ��ا لق�ضايا
ول�س ��وف جن ��د يف الكت ��اب
�أخرى ،مثل اجلن�س واملخدّرات ،واال�ستهالك
املف�ضي اىل هالك احلياة الروحية ،هذه التي
ي�ست�سهلها ال�شباب الكوبي .وبعد ،هل ي�سعنا
اعتب ��ار بان ��دورا كاتبا كوبيا ،حم ��دو َد الأفق
باملكان ،وحم ّلي الطابع� ،أم تراه ،يف حم ّليته
وا�ستغراق ��ه يف تاري ��خ بل ��ده وم�شاغله �إمنا
يخاطب الإن�سانية جمعاءّ ،
وكل زمان ومكان
و�إن�سان؟

عن( /ال�سفري)
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ليوناردو بادورا ..

وتفاصيل حياة مثيرة

الزعيم الكويب فيدل
مبارشة بعد وف��اة ّ
كاس�ترو ظهرت يف الصحاف��ة العاملية
مقاالت ُمس��تفيضة تحيك ع��ن صداقاته
الكثرية ببعض كبار أدباء أمريكا الالتينية،
أو لقاءات��ه بأدب��اء عاملي�ين م��ن أوروبا
وأمريكا مثل س��ارتر وهيمنغواي .لكنها،
يف املقابل ،غفلت عن ذكر وضعية األدب
الكويب املع��ارص يف ّ
ظ��ل ُحكمه الذي
الضوء
اس��تمر نصف قرن ،أو مل تُس ّلط ّ
ّ
املحليني،
كوب��ا
أدب��اء
عىل
كاف
بق��در
ٍ
ٍ
ّ
س��يام ا ّلذين عايش��وا هذا النظام من
ال ّ
الداخل ،أو تعايش��وا معه عن قرب عىل
ّ
األصح ،طوال هذه السنني.
ّ
نجيب مبارك

من بني ه� ��ؤالء يلم ُع بق ��وّ ة �إ�سم ليوناردو
ب ��ادورا فوينت� ��س� ،أو ليون ��اردو ب ��ادورا
اخت�ص ��ار ًا ،ال ��ذي ُيع� � ّد الي ��و َم �أح� � َد �أ�شهر
ك ّتاب اجلزيرة الكوبية يف العاملُ .ترجمت
�أعمال ��ه الروائي ��ة �إىل لغات ع� �دّة وحتظى
بتقدي ��ر وح�ض ��ور كبريي ��ن يف الأدب
املكت ��وب بالإ�سبانية� ،إذ ن ��ال عنها جوائز
مرموق ��ة يف الداخ ��ل واخل ��ارج� ،أبرزه ��ا
بالت�أكي ��د جائ ��زة "�أم�ي�رة �أ�ستوريا� ��س"
الرفيعة ،والت ��ي ت�س ّلمها العام املا�ضي من
العاهل الإ�سباين يف مدينة �أوفييدو.
عل ��ى عك� ��س ع ��د ٍد م ��ن الأدب ��اء الكوبيني،
والذي ��ن اخت ��اروا املنف ��ى بع ��د جن ��اح
الث ��ورةّ ،
ف�ض ��ل ليون ��اردو ب ��ادورا البقاء
يف كوبا للعي� ��ش والكتابة ،على الرغم من
ال ّرقابة ال�شديدة وال�ضغوط التي مار�سها
النظام لعق ��ود طويلة عل ��ى حرية التعبري
والإب ��داع .كان ق ��رار ًا �شجاع� � ًا م ��ن كاتب
مل ي�ست�سل ��م حلمّى اله ��روب والن�ضال من
اخلارج ،مراهن� � ًا فقط على الإبداع الأدبي
و�سيل� � ًة للتعبري واالحتجاجُ .يربّر بادورا
ه ��ذا االختي ��ار�" :إن الإح�سا� ��س باالنتماء
(ب�سور
ال يربطني فقط ببل ��دي ،مبدينتي ُ
كورني�شها)� ،أو باحل � ّ�ي (�أعي�ش يف املكان
ُ
حيث ولدتُ ) ،ولك ��ن يذ ّكرين �أي�ض ًا ب�شيء
�أك َ
رث تعقي ��د ًا� :س�أظ � ّ�ل دائم ًا كاتب� � ًا كوبي ًا،
حت ��ى ل ��و ع�ش ��تُ يف م ��كان �آخ ��ر� ،س�أكون
واح ��د ًا م ��ن ه� ��ؤالء الكوبي�ي�ن الذي ��ن ل ��ن
ي�ستطيعوا �أبد ًا مغادرة كوبا".
ُول ��د ه ��ذا "الكات ��ب الكوب ��ي املُقي ��م" �سنة
 1955يف ح � ّ�ي مانت ّي ��ا ،جن ��وب العا�صمة
هافان ��ا ،م ��ن � ٍأب كان يعم ��ل تاج ��ر ًا ث� � ّم
در�س
�سائق حافل ��ة بعد الث ��ورة الكوبيةَ .
الأدب الإ�سب ��اين والأمريكي و�أي�ض ًا اللغة
الالتيني ��ة يف ك ّلية اللغات بجامعة هافانا.
بد�أ �صحافي ًا يف ملحق جريدة "خوبينتود
ريبيل ��دي" ،حي ��ث ن�ش ��ر مق ��االت �أدبي ��ة
ونقدي ��ة وريبورتاج ��ات جريئ ��ة ،تغو�ص
عميق� � ًا يف ب�ؤ�س الواق ��ع الكوبي� ،سرعان
م ��ا منحت ��ه متابع ��ة وتقدي ��ر ًا م ��ن ط ��رف
الق ّراء ،كما ج� � ّرب كتابة ال�سيناريو ،و�أع ّد
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خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة �سيناريو فيل ��م حول
مو�سيقى ال�سال�سا.
لك ��ن م�سريت ��ه الأدبي ��ة مل تب ��د�أ فعل ّي� � ًا �إلاّ
يف ع ��ام  ،1991بتوقي ��ع �أوىل روايات ��ه
البولي�سي ��ة ،والتي ا ّتخ ��ذت بالأ�سا�س من
�شخ�صية املح ّقق "ماريو كوندي" اخلياليّة
بط ًال لها .وقد افتتح هذه ال�سل�سلة برواية
"املا�ضي الكامل" ،والتي ُن�شرت باملك�سيك
قب ��ل �أن ت�ص ��در يف كوب ��ا ث�ل َ
�اث �سن ��وات
بعد ذل ��ك ،وهي ج ��زء من رباعي ��ة روائية
بعن ��وان "الف�ص ��ول الأربع ��ة" .مل يكت ��ف
ب ��ادورا بالرواي ��ات البولي�سي ��ة ،بال ّرغ ��م
م ��ن �أ ّنها منحته �شه ��رة وا�سعة داخل كوبا
ويف �أم�ي�ركا الالتيني ��ة ،بل كت ��ب روايات
�أخ ��رى �أك�ث�ر تعقي ��د ًا ،ت�ستله ��م التاري ��خ
عموم� � ًا ،وتاري ��خ كوبا عل ��ى اخل�صو�ص،
�رات من ��ه �إط ��ار ًا لأحداثه ��ا،
�أو ت�ض ��ع ف�ت ٍ
لقيت ه ��ي �أي�ض ًا جناح ًا كب�ي�ر ًا لدى النقاد
درا�سات
ال�سواء .كما �أ�صدر
ٍ
والق� � ّراء على ّ
وق�ص�ص� � ًا ق�ص�ي�رة وواظ ��ب عل ��ى كتاب ��ة
ال�سيناريو حل�س ��اب خمرجني �أجانب ،بل
و�ساه ��م يف حتويل بع�ض م ��ن �أعماله �إىل
�أفالم �سينمائية وتلفزيونية.
أحب الكالب
الرجل الذي � َّ
ّ
ال �ش � ّ�ك �أن الرواي ��ة الت ��ي ك ّر�س ��ت �شه ��رة
ب ��ادورا وم ّه ��دت طريقه نح ��و العاملية هي
روايت ��ه "الرج ��ل ال ��ذي �أح � َّ�ب ال ��كالب"
ق�ص ��ة
( .)2009حتك ��ي ه ��ذه الرواي ��ة ّ
حياة الزعيم ال�شيوع � ّ�ي ليون تروت�سكي،
ُم� ّؤ�س� ��س اجلي� ��ش الأحم ��ر الرو�س ��ي
ومفوّ � ��ض ال�شع ��ب لل�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة،
من ��ذ  1929حت ��ى اغتيال ��ه بامل�سكيك يوم
� 21أغ�سط� ��س�/آب  ،1940يف تداخ ��ل مع
حي ��اة قاتل ��ه ال�شيوعي الإ�سب ��اين رامون
مريثيدي ��ر ،وال ��ذي ج ّن ��ده الكي.جي.بي
ب�أم � ٍ�ر م ��ن �ستال�ي�ن ،وكذل ��ك ق�ص ��ة حي ��اة
�إيف ��ان ،البيطري الكوب ��ي الذي يرغب يف
�أن ي�ص�ي�ر كاتب ًا ،والتي جت ��ري يف الزمن
احلا�ضر .ه ��ي ثالثة �أزمنة ،ثالث حكايات
مت�شابك ��ة وث�ل�اث �شخ�صي ��ات ت�سع ��ى كل

ينىس ليوناردو بادورا يف هافانا أنه أش��هر الكتاب الكوبيني يف العامل ...فهذا األديب
الستيني يعيش يف الظل بسبب التعتيم املتعمد من وسائل اإلعالم املحلية ما جعله
شخص ًا شبه مغمور شغله الشاغل التفكري مبستقبل كوبا.
يف مطلع فرتة بعد الظهر هذه ،كان "ليو" بادورا قد دخن خمس س��جائر وارتش��ف
خمس��ة أك��واب من القهوة ككل مرة ينك��ب فيها عىل الكتابة صباح�� ًا .ولدى مغادرته
مكتبه ،يبدو مرتاح ًا إزاء فكرة إحياء التحري الش��هري ماريو كوندي يف روايته املقبلة
"شفافية الوقت".
ويعيش هذا الرجل البالغ من العمر  63عام ًا منذ س��نوات عدة مع زوجته لوس��يا يف
منزل متواضع من طبقتني يحمل اسم والدته "فيال أليسيا".

الشهرة التي جاءت متأخرة

ليون��اردو ب��ادورا بي��ن تروتس��كي
واح ��دة لتحقي ��ق حلم م ��ا .لكن م ��ا يهيمن
عل ��ى الرواي ��ة ه ��و م�س ��اران متكام�ل�ان:
حي ��اة تروت�سكي يف منف ��اه بعد طرده من
رو�سي ��ا ،وق�ص ��ة �إع ��داد وتكوي ��ن العميل
ال�س� � ّري امل ُك ّلف باغتياله .ومن وراء هذين
امل�ساري ��نّ ،
تغطي الرواية القرن الع�شرين
بالكام ��ل تقريب� � ًا ،وهي تعال ��ج يف العُمق
ف�ش َل ال ّتجربة اال�شرتاكية يف كوبا.
أثري م َثله الأعلى،
لق ��د كتبها بادورا حتت ت� ِ
ال ّروائي الكوبي الأ�ش َه ��ر �أليخو كاربنرت،
�صاح ��ب رواي ��ة " ق ��رن الأن ��وار" .فعل ��ى
منواله ،ي�ستح�ضر بادورا املا�ضي القريب
�أو البعي ��د ،م ��ن �أجل ت�سلي ��ط ّ
ال�ضوء على
احلا�ضر ب�ش ��كل �أف�ضل .والأ�سئلة العميقة
التي تطرحها �شخ�صياته ال ّرئي�سةّ ،
بغ�ض
النظر ع ��ن املرحلة التاريخية ،هي �أ�سئلته
اخلا�ص ��ة ككاتب ،و�أ�سئل ��ة باقي الكوبيني
ّ
الذين اجنرفوا ،على مدى �أكرث من ن�صف
قرن ،م ��ع تاريخ هذا البلد القا�سي ،والذي
ما فتئ يتجاوزهم وي�سحقهم يف ّ
كل م ّرة.
ت�شهد ه ��ذه الرواية على براعة بادورا يف
ال ّتحقي ��ق والتوثي ��ق ،قبل �صياغته ��ا ف ّني ًا
ب�أ�سلوب ثريّ وممتع .يقول" :يف �أكتوبر/
ت�شري ��ن الأول  1989باملك�سي ��ك�ُ ،صدمت
املح�ص ��ن لرتوت�سكي
بع ��د زي ��ارة البي ��ت
ّ
يف كاي ��وكان .كانت هذه نقط ��ة االنطالقة
الفكري ��ة لروايتي اجلديدة"� .إنها انطالقة
�صحيح ��ة بالفعل ،لأن ��ه كان من امل�ستحيل
أمور
قبل �سقوط جدار برلني اخلو�ض يف � ٍ
م�شابه ��ة .لق ��د اختار بادورا ه ��ذه اللحظة
بال ��ذات للتحقيق يف حادث ��ة اغتيال زعيم
�شيوعي كبري مثل تروت�سكي ،و�إعادة �سرد
حيثياته ��ا ووقائعها يف رواية بديعة ،قال
عنها الكات ��ب والناقد الروائ ��ي املك�سيكي
�ألفارو �إنريغ ��ي�" :إذا كانت رواية "احلب
يف زم ��ن الكول�ي�را" لغابريي ��ل غارثي ��ا
ماركيز ق ��د حوّ ل ��ت الرواي ��ة الرومان�سية
�إىل �أدب ،ف� ��إن الروائ ��ي الكوبي ليوناردو
ب ��ادورا  -املع ��روف ب�أعمال ��ه البولي�سي ��ة
املثرية للت�شوي ��ق  -قد وجد لنف�سه مدخ ًال
�إىل قانون احلداثة الأمريكية اللاّ تينية من
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خالل كتابة رواية عن �شخ�صيّة رو�سيّة".
ماريو كوندي ،الأنا الآخر
لبادورا
�شرطي �ساب ��ق يف هافانا،
ماريو كون ��دي
ٌ
ال مي ��تُّ ب�صلة ل�ص ��ورة ال�شرط ��ة الكوبية
التي تخدم الثورة ،يعي�ش وحيد ًا وميتهن
ّ
م�ستقل
جتارة الكت ��ب امل�ستعملة ،حم ّق ��ق
يف اجلرائ ��م ح�س ��ب الطل ��ب ،يداف ��ع ع ��ن
ال�ضعف ��اء واملظلوم�ي�ن ،يح � ّ�ب معاق ��رة
اخلم ��ر ك�أيّ �شخ�ص حزي ��ن ،ولديه حنني
حللم ق ��دمي� :أن ي�صري كاتب ًا يوم ًا ما.
دائم ٍ
لق ��د ر�أى كثريون يف ماري ��و كوندي الأنا
الآخر ملبدعه ليون ��اردو بادورا ،وهم على
�ص ��واب .يقول ب ��ادورا عن بط ��ل رواياته
ي�س َر يل كوندي
البولي�سية" :منذ البدايةّ ،
مه ّم� � َة الو�سيط بني الواق ��ع الذي �أردتُ �أن
�أعك�س ��ه و�أث � ِ�ر هذا الواق ��ع يف الأدب� .إنها
طريقت ��ي يف ر�ؤي ��ة الواق ��ع الكوب ��ي ،يف
ا�ستيعاب ��ه وتف�س�ي�ره لذاتي ع�ب�ر ّ
كل هذه
الق�ص�ص .ح ّتى �إ ّنن ��ي تع ّمدتُ �أن ي�شبهني
ك َلما تق ّد َم يف ال�سنّ ".
عل ��ى امت ��داد ثم ��اين رواي ��ات بولي�سي ��ة،
كان البط ��ل ماريو كوندي يدر� � ُ�س بعناية
الواق ��ع املعا�ص ��ر للمجتم ��ع الكوب ��ي،
يدر�س ِقي ��م النا�س وقناعاته ��م و�أحالمهم
و�أوهامه ��م ،لكي يُلقي ال�ضوء على �أخطاء
امل�سل�سل الثوري برمّته ،ويك�شف �أكاذيب
وتالع ��ب بع� ��ض امل�س�ؤول�ي�ن والأع�ض ��اء
املق ّرب�ي�ن م ��ن الدائرة احلاكم ��ة .لقد جنح
بهذه الطريقة ،تدريجي� � ًا ،يف تقدمي ر�ؤية
خمتلف ��ة عم ��ا كانت ُت ��روّ ج ل ��ه الدولة عرب
و�سائ ��ل الإع�ل�ام ال ّر�سيم ��ةُ ،ت�سانده ��ا يف
ذلك الرواية البولي�سية الثورية ال�سائدة.
�إنّ هذه الر�ؤية العميقة ،وهي تنتقد ب�شدّة
حلظات
الواقع الكوبي ،كانت تك�شف علن ًا
ٍ
من تاريخ البالد ،تع ّم� � َد اخلطاب الر�سمي
تزويره ��ا �أو حذفه ��ا نهائ ّي� � ًا م ��ن مق ّررات
الدرا�سة.

عن احلوار املتمدن

ويو�ضح الكاتب "من املهم بالن�سبة يل القيام
ب�أمور خمتلفة �إذ �إنني ال �أتقبل الك�سل".
وق ��د ذاع �صي ��ت ليوناردو ب ��ادورا يف العامل
�أجم ��ع بف�ض ��ل ق�ص ��ة "الرج ��ل ال ��ذي �أح ��ب
ال ��كالب" التي ت ��روي نهاية املُث ��ل ال�شيوعية
من خالل اغتيال ليون تروت�سكي.
وحقق ��ت الرواية جناح ًا عاملي ًا �إذ ترجمت �إىل
ع�شري ��ن لغة .وميكن تاليا لليوناردو بادورو
احلائ ��ز اجلن�سية الإ�سباني ��ة �أن يعي�ش حياة
�أف�ضل يف ا�سبانيا �أو الواليات املتحدة.
لكن ��ه ي�ؤك ��د �أن ��ه ال ميكن ��ه الكتاب ��ة �سوى يف
م�سكن ��ه يف حي ماني ��ا الزراعي يف �ضواحي
هافان ��ا� ،إذ ي�شدد عل ��ى �أنه كاتب كوبي يعي�ش
يف كوبا ويعك�س واقعها.
وهو ي�شع ��ر باالرتياح يف مانتيا حيث يتنزه
ب�سراويل ق�ص�ي�رة بعيد ًا عن �شكليات العي�ش
يف و�س ��ط املدينة ،يف حني ترغم ��ه التزاماته
�إزاء النا�شري ��ن عل ��ى مت�ضية ثل ��ث ال�سنة يف
اخلارج.
وي�ؤك ��د ليوناردو ب ��ادورا �أن ��ه �أ�صب ��ح كاتب ًا
يف �سن مت�أخ ��رة بعد بلوغ ��ه الأربعني بدافع
م ��ن "روح املناف�سة" �إذ مل يك ��ن يتحمل ر�ؤية
زم�ل�اء �أو رفاق له يف اجلامع ��ة يكتبون فيما
هو عاجز عن ذلك.
ورغ ��م نيله جوائ ��ز عدة خارج كوب ��ا ،يعاين
بادورا تهمي�ش� � ًا من و�سائل الإع�ل�ام الكوبية
اخلا�ضعة كلها ل�سيطرة الدولة� ،إذ �أن رواياته
الت ��ي تعك� ��س جوان ��ب مظلم ��ة م ��ن الواق ��ع
الكوبي تثري انزعاجا لدى ال�سلطات.
وه ��و يقر ب�أن ��ه "�شب ��ه مرئي" عل ��ى القنوات
الر�سمي ��ة الكوبي ��ة ب�سب ��ب ن ��درة �إطالالت ��ه
الإعالمية.
وال تتخط ��ى ن�سخ كتب ب ��ادورا ال�صادرة يف
كوب ��ا عتب ��ة ع�ش ��رة �آالف كت ��اب يف املجموع
بح�س ��ب الكاتب ،يف و�ضع م�شاب ��ه ملا يعي�شه
الكت ��اب "املثريون للجدل" يف اجلزيرة بفعل
الرقابة امل�شددة على �أعمالهم التي تدفعهم �إىل
ن�شر �أعمالهم ب�شكل حمدود.
وق ��د �أعيدت �صياغ ��ة الن�سخ ��ة الإ�سبانية من
كت ��اب "الرج ��ل ال ��ذي �أحب ال ��كالب" حواىل
خم�س�ي�ن م ��رة يف اخل ��ارج ،كم ��ا �أن �سل�سل ��ة
مغامرات ماريو كوندي اقتب�ست يف م�سل�سل
يحم ��ل عن ��وان "�أربع ��ة ف�ص ��ول يف هافان ��ا"
من انت ��اج جمموع ��ة "نتفليك� ��س" الأمريكية

العمالقة يف جمال البث التدفقي.
ويدرك ليون ��اردو بادورا �أنه حمظوظ لكونه
مل يكن ق ��د بد�أ الكتابة يف ف�ت�رة ال�سبعينيات
الت ��ي كان ��ت ت�شه ��د "ك ��م �أف ��واه وتهمي�ش� � ًا"
للفنان�ي�ن املثلي�ي�ن �أو �أولئ ��ك الذي ��ن كان ��وا
ينتقدون الثورة التي قادها فيدل كا�سرتو.
وي�ؤك ��د الكات ��ب �أن ��ه واحد م ��ن "امل�شتبه بهم
االعتيادي�ي�ن" .فخ�ل�ال عمل ��ه ك�صح ��ايف بني
�سنت ��ي  1980و ،1995عم ��د النظام الكوبي
�إىل ت�صنيفه ك�شخ�ص ذي "م�شكالت عقائدية"
م ��ع ال�سلطات خالل كتابت ��ه يف جملة ثقافية.
عنده ��ا مت ار�ساله للكتاب ��ة يف �صحيفة تابعة
للحزب ال�شيوعي بهدف "�إعادة تثقيفه".
وعل ��ى رغم ه ��ذه العقوب ��ة ،ي�ؤكد �إن ��ه ا�ستمر
يف كتاب ��ة "م ��ا يريده" وحت ��دى املحظورات
كما احل ��ال يف مدونات خم�ص�ص ��ة لكوبا يف
ال�صحف العاملية.
لكن عل ��ى رغم النق� ��ص يف التقدي ��ر يف كوبا
والقل ��ق عل ��ى امل�ستقبل ،ي�ؤكد الكات ��ب �إنه لن
ي�ت�رك يوم� � ًا جزيرت ��ه ل�سب ��ب ب�سيط ه ��و �أن
"الكاتب ليوناردو بادورا لي�س له وجود من
دون كوبا".
عل ��ى عك�س عد ٍد من الأدباء الكوبيني ،والذين
اخت ��اروا املنف ��ى بع ��د جن ��اح الث ��ورةّ ،
ف�ضل
ليون ��اردو ب ��ادورا البق ��اء يف كوب ��ا للعي� ��ش
والكتاب ��ة ،عل ��ى الرغم م ��ن ال ّرقاب ��ة ال�شديدة
وال�ضغوط التي مار�سها النظام لعقود طويلة
عل ��ى حري ��ة التعب�ي�ر والإب ��داع .كان ق ��رار ًا
�شجاع� � ًا من كات ��ب مل ي�ست�سلم حلمّى الهروب
والن�ض ��ال م ��ن اخل ��ارج ،مراهن� � ًا فق ��ط على
الإبداع الأدبي و�سيل� � ًة للتعبري واالحتجاج.
ُي�ب ّ�رر بادورا ه ��ذا االختي ��ار�" :إن الإح�سا�س
باالنتم ��اء ال يربطن ��ي فقط ببل ��دي ،مبدينتي
(ب�س ��ور كورني�شه ��ا)� ،أو باحل � ّ�ي (�أعي�ش يف
ُ
امل ��كان حي � ُ�ث ول ��دتُ ) ،ولك ��ن يذ ّك ��رين �أي�ض ًا
رث تعقيد ًا� :س� ّ
ب�شيء �أك َ
أظل دائم ًا كاتب ًا كوبي ًا،
حتى لو ع�ش ��تُ يف مكان �آخر� ،س�أكون واحد ًا
من ه�ؤالء الكوبيني الذين لن ي�ستطيعوا �أبد ًا
مغادرة كوبا".
وُلد ه ��ذا "الكاتب الكوبي املُقيم" �سنة 1955
يف ح � ّ�ي مانت ّي ��ا ،جن ��وب العا�صم ��ة هافان ��ا،
م ��ن � ٍأب كان يعم ��ل تاج ��ر ًا ث� � ّم �سائ ��ق حافل ��ة
بعد الث ��ورة الكوبية .در� � َ�س الأدب الإ�سباين
والأمريك ��ي و�أي�ض� � ًا اللغة الالتيني ��ة يف ك ّلية

اللغ ��ات بجامع ��ة هافان ��ا .ب ��د�أ �صحافي� � ًا يف
ملح ��ق جريدة "خوبينت ��ود ريبيلدي" ،حيث
ن�شر مق ��االت �أدبي ��ة ونقدي ��ة وريبورتاجات
جريئ ��ة ،تغو� ��ص عميق� � ًا يف ب�ؤ� ��س الواق ��ع
الكوبي� ،سرعان ما منحته متابعة وتقدير ًا
م ��ن ط ��رف الق� � ّراء ،كم ��ا ج� � ّرب كتاب ��ة
ال�سيناريو ،و�أع ّد خالل هذه الفرتة
�سيناري ��و فيل ��م ح ��ول مو�سيق ��ى
ال�سال�سا.
ال �ش � ّ�ك �أن الرواي ��ة التي ك ّر�ست
�شه ��رة ب ��ادورا وم ّه ��دت
طريق ��ه نح ��و العاملي ��ة
ه ��ي روايت ��ه "الرج ��ل
ال ��ذي �أح � َّ�ب ال ��كالب"
( .)2009حتك ��ي ه ��ذه
ق�صة حياة الزعيم
الرواي ��ة ّ
ال�شيوع � ّ�ي لي ��ون تروت�سك ��ي،
ُم� ّؤ�س� ��س اجلي� ��ش الأحم ��ر
الرو�س ��ي ومفوّ � ��ض ال�شع ��ب
لل�ش�ؤون اخلارجي ��ة ،منذ 1929
حت ��ى اغتيال ��ه بامل�سكي ��ك ي ��وم
� 21أغ�سط� ��س�/آب ،1940
يف تداخ ��ل م ��ع حي ��اة قاتل ��ه
ال�شيوعي الإ�سباين رامون
مريثيدي ��ر ،والذي ج ّنده
الكي.جي.ب ��ي ب�أم � ٍ�ر من
�ستال�ي�ن ،وكذل ��ك ق�ص ��ة
حي ��اة �إيف ��ان ،البيطري
الكوب ��ي ال ��ذي يرغب يف
�أن ي�ص�ي�ر كاتب� � ًا ،والت ��ي
جت ��ري يف الزم ��ن احلا�ض ��ر.
ه ��ي ثالث ��ة �أزمن ��ة ،ث�ل�اث حكاي ��ات
مت�شابك ��ة وثالث �شخ�صي ��ات ت�سعى كل
واحدة لتحقيق حلم م ��ا .لكن ما يهيمن
عل ��ى الرواية هو م�س ��اران متكامالن:
حياة تروت�سك ��ي يف منفاه بعد طرده
م ��ن رو�سيا ،وق�ص ��ة �إع ��داد وتكوين
العمي ��ل ال�س� � ّري امل ُك ّل ��ف باغتيال ��ه.
وم ��ن وراء هذين امل�ساري ��نّ ،
تغطي
الرواي ��ة الق ��رن الع�شري ��ن بالكامل
تقريب ًا ،وهي تعالج يف العُمق ف�ش َل
ال ّتجربة اال�شرتاكية يف كوبا.

عن وكالة االنباء الفرن�سية
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ليورن��اردو ب��ادورا يكت��ب «تاريخ
طبي لقاتل ليون تروتسكي»
كت��ب
الك��ويب
ال��روايئ
ليورناردو بادورا هنا فصال مجهوال
ع��ن نهاي��ة رام��ون مريكادي��ر يف العام
 .1978ول��د ليورن��اردو ب��ادورا يف هافانا عام
 ،1955ودرس فق��ه اللغة يف جامع��ة هافانا .وكان
رئيس تحرير مجلة الغازيت��ا دي كوبا La Gazeta de
 ،Cubaحتى عام  .1995ويف  ،1998بدأ مس��اره ككاتب
متمحورا حول «بطل» ،يحمل لقب املالزم-املحقق
ماريو كوندي  .Mario Condeإن رواياته البوليسية
أو«الس��وداء» ،حس��ب البعض ،تتيح له فرص
تناول جوانب مختلفة من واقع كوبا .وهو
أيض��ا مؤلف س��يناريوهات أفالم
عديدة.

�إن �صيته حمدود يف كوبا  ،بفعل �إخ�ضاعه لرقابة �صارمة �إىل
حد ما� .أما يف العامل الناطق بالفرن�سية ،فكانت بداية �شهرته
عق ��ب ترجم ��ة كتابه  ،واملرتجم بالفرن�سي ��ة حتت عنوان Le
(النخل ��ة والنجمة) ،دار الن�شر ميتاييه يف العام .2003ومن
بع ��د ،ن�شر كت ��اب (الرجل ال ��ذي كان يحب ال ��كالب)– 2009
باللغ ��ة اال�سباني ��ة ،ويف ع ��ام  2011عن دار الن�ش ��ر ميتاييه
 ،وه ��ي عب ��ارة عن رواية مبني ��ة على ال�سن ��وات الأخرية يف
هافان ��ا م ��ن حياة رام ��ون مريكادي ��ر ،قات ��ل تروت�سكي (ليف
دافيدوفيت� ��ش برون�شتاي ��ن) ،يف � 20آب�/أغ�سط� ��س ع ��ام
.1940
حظ ��ي بادورا باهتمام �أو�سع بعد ن�شر هذه الرواية .واليوم
بات ��ت معظم �أعم ��ال ب ��ادورا مرتجم ��ة �إىل اللغ ��ة الفرن�سية.
�إن رام ��ون مريكادي ��ر –ال ��ذي ا�شتغ ��ل عمي�ل�ا للمخاب ��رات
ال�سوفييتي ��ة ( NKVDاملفو�ضي ��ة ال�شعبي ��ة لل�ش� ��ؤون
الداخلية) بقيادة �ستال�ي�ن ،منحه نظام �ستالني «و�سام لينني»
تقدي ��را جلرميته -وكان من �أ�صل �إ�سب ��اين و«�شيوعيا» .كان
يحمل ا�سما م�ستع ��ارا ،فرانك جاك�سون Frank Jacson
يف املك�سي ��ك ،و جاك مورن ��ار يف فرن�سا ،يف �سنوات .1930
انتق ��ل ،بعد مغادرت ��ه ال�سج ��ن يف املك�سيك ع ��ام � ،1960إىل
كوبا ورو�سيا.
ال ري ��ب �أن طبيب الأورام ال�سرطانية� ،أنخيل �أزكو Angel
 ، Azcueق�ض ��ى �سنوات قبل علم ��ه حقيقة هوية مري�ض
ّ
�شخ� ��ص لدي ��ه دون ت ��ردد �سرط ��ان لوزت�ي�ن متق ��دم .لكن من
املرج ��ح �أن الطبي ��ب مل يك ��ن ب�إمكانه ب�أي وج ��ه معرفة هوية
ه ��ذا الإ�سباين الأ�صفر وامل�سن ال ��ذي �أتى به مدير امل�ست�شفى
الدكت ��ور ثويلو مارينيل ��و  ، Zoilo Marinelloوقدمه
له من �أج ��ل ت�شخي�ص دائه ومعاجلته .وك ��ي يعرف الدكتور
�أنخي ��ل �أزك ��و يف �آخ ��ر املط ��اف ،ي ��وم  21ت�شري ��ن الأول/
�أكتوب ��ر عام  ،1978من كان يف الواقع ذلك املري�ض الغام�ض
(و�ستفهم ��ون فيم ��ا بع ��د �سبب ا�ستعم ��ايل هذا النع ��ت) ،كان
الزم ��ا تالقي جملة �ص ��دف بعيدة االحتم ��ال لدرجة تدفع اىل
اعتق ��اد �أن وراء �إعداده ��ا وحدوثه ��ا ق ��در �أ�سم ��ى يرم ��ي �أن
يك�شف للطبيب حكاية غريبة ومقلقة.
ج ��رى �أول ح ��دث كان الزم ��ا جلعل املونت ��اج فعلي ��ا يوم 20
ت�شرين الأول�/أكتوب ��ر .فقد مات يف هافانا رامون مريكادير
دي ��ل ريو ،املغتال الالمرئي لرتوت�سك ��ي ،ب�سبب �سرطان كان

الدكتور �أنخيل �أزك ��و َ�ش َّخ�صه فورا .ثم كان �ضروريا ،عك�س
املتوق ��ع� ،أن يخرتق نب�أ وف ��اة مريكادير ال�ستار احلديدي من
الكتم ��ان وال�صمت املطبقني لي�ص ��ل اىل ال�صحافة العاملية� .إذ
يج ��ب ق ��ول �إن ال�صحافة يف كوبا مل تن�شر قط هذا اخلرب وال
�أي نب� ��أ �آخر ذي �صلة بهذا اال�سباين الذي عا�ش �أربع �سنوات
يف كوب ��ا قب ��ل �أن ميوت فيه ��ا ،والذي كان يف ع ��ام  1940قد
اغتال بوح�شية ثاين قادة ثورة �أكتوبر.
ت�ضاف ��رت �أحداث �أخ ��رى مف�ضية �إىل مفاجئ ��ة الطبيب ،يوم
 21ت�شرين الأول�/أكتوب ��ر عام  .1978احلدث الأول مرتبط
بواقع ��ة :غادرالدكتور �أنخيل �أزكو� ،صحب ��ة زميله الدكتور
كويبا�س  ،Cuevasهافانا نح ��و بوين�س �آير�س للم�شاركة
يف م�ؤمت ��ر الأورام ال�سرطانية الذي جرت دعوتهم �إليه .لوال
هذا امل�ؤمتر ،ولوال تلك الدعوة ،لن يتواجد �أزكو وكويبيتا�س
–كم ��ا كان اجلمي ��ع ي�سمي الطبيب الكوب ��ي خبري الأورام
ال�سرطاني ��ة -على منت طائرة ل�شركة اخلط ��وط الأرجنتينية
 Aerolineas Argentinasالت ��ي كانت �آنذاك ت�ؤمن
م�س ��ار هافان ��ا �إىل بوين� ��س �آير�س .ل ��و �ساف ��ر الطبيبان على
م�ت�ن طائرة لل�شركة الكوبية Cubana de Aviacion
مثال ،ملا اكت�شفا احلقيقة.
فال�شركت ��ان مل تكون ��ا توزع ��ان نف� ��س اجلرائ ��د :يف طائرات
ال�شرك ��ة الأرجنتيني ��ة ،كانت توزع �صح ��ف الأرجنتني؛ فيما
ُت ��وزع بطائرات ال�شركة الكوبي ��ة �صحف كوبا .وكما �سبقت
الإ�ش ��ارة ،كان من �ش� ��أن اجلرائد الكوبي ��ة �أن ت�سهم يف �إبقاء
�أنخي ��ل �أزك ��و على جهله ،بع� ��ض الوقت بالأق ��ل� ،أو حتى �إىل
الأب ��د .وباملقاب ��ل ،كان يف ال�صحاف ��ة الأرجنتيني ��ة عن ��وان
�أث ��ار انتباهه على الف ��ور ،ولذلك لأ�سباب ع ��دة .كان العنوان
املق�صود هو« :قاتل تروت�سكي ميوت يف هافانا» .واحلال �أنه
تعرف ،بف�ضل ال�ص ��ورة امل�صاحبة للمقال ،على املري�ض ذاته
الذي �سب ��ق �أن �شخ�ص لديه ،مع زميل ��ه كويبيتا�س� ،سرطانا
قبل �شهور ع ��دة… وهذه واقعة �أكده ��ا زميله يف م�ست�شفى
الأورام ال�سرطانية اجلال� ��س قربه يف الطائرة الأرجنتينية.
وكانت م�صادفة �أخرية يف هذه احلكاية �أن �صحفا من بوين�س
�آير�س،ولي�س من هافانا ،هي التي عُر�ضت على الطبيبني.
يف الواق ��ع ،كان تاري ��خ عالقات الدكت ��ور �أنخيل �أزكو بقاتل
تروت�سك ��ي ب ��د�أ قب ��ل  38عام ��ا ،يف مدينة مك�سيك ��و .فعندما
كان ماي ��زال طف�ل�ا� ،سمع �أباه يق ��ول �إن «الزعيم ال�سوفييتي»
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ق ��د اغتيل مبنزل ��ه يف كوي ��و�أَكان .كان �أنخي ��ل �أزكو ولد يف
�إ�سبانيا ،و�صل �صغريا جدا �إىل املك�سيك ،ومل ينتقل �إىل كوبا
�سوى بعد ع�شرين عاما .ومُذاك  ،ظل هذا احلادث حيا را�سخا
يف ذاكرت ��ه ،لأنه مل يهز م�شاعر �أبي ��ه ،اجلمهوري الإ�سباين،
وح�سب ،بل �أي�ضا ماليني �أ�شخا�ص �آخرين يف العامل.
يف �أثن ��اء هذه ال�سنوات كلها ،مل ي�سعه �أن يعلم ب�صدد اغتيال
لي ��ون تروت�سك ��ي �أكرث م ��ن الن ��زر الي�سري املع ��روف يف تلك
احلقب ��ة :ا�س ��م القات ��ل (امل�ستع ��ار) كان جاك مورن ��ار ،وكان
يُزع ��م �أنه منا�ض ��ل تروت�سكوي حمبط ،رغ ��م �أن اجلميع كان
يعل ��م ب�أن ذل ��ك كذبة ،وقد اغت ��ال تروت�سكي ب�ضرب ��ات ف�أ�س،
م ��ع كثري من �سب ��ق الإ�صرار والغ ��در ،وب�سبب هذه اجلرمية
كان �أدي ��ن وحُ ك ��م بق�ضاء ع�شرين عام ��ا يف �سجون املك�سيك.
رمبا كانت هالة الغمو� ��ض وال�صمت والتواط�ؤ والكذب هذه
املحيطة ب�شخ�صية القاتل هي التي جعلت �أنخيل �أزكو يويل،
على مدى �سنوات ،اهتماما به ��ذا الرجل .اهتمام حافظ عليه
يف املك�سي ��ك ونقله مع ��ه �إىل كوبا ،مفق ��ودا تقريبا يف زاوية
بذاكرت ��ه ،لكنه حي متاما .وكانت تل ��ك الذكرى ماثلة دوما ملا
�صعد �إىل الطائ ��رة الأرجنتينية وفتح اجلريدة التي واجهته
بحقيق ��ة مثرية :ه ��و� ،أنخيل �أزك ��و� ،شهد ذلك القات ��ل �أمامه،
وحدثه ومل�سه ،وكان قد ُكلف ب�إخباره مبوته الو�شيك.
كان �أنخي ��ل �أزك ��و ق ��د احتف ��ظ بذك ��رى ال تن�س ��ى ،ذات بعد
زوال ،مل ��ا ق ��دم له ثويل ��و مارينيل ��و ذلك املري� ��ض� .إن كون
مدي ��ر امل�ست�شف ��ى ه ��و بالذات من طل ��ب منه ،وم ��ن زمالئه
الآخري ��ن �أطب ��اء الأورام ال�سرطاني ��ة خمت�ص ��ي « الر�أ� ��س
والرقب ��ة» ،فح�ص ذلك الإ�سب ��اين ،مري�ضه� ،أمر �أثار ف�ضول
�أنخي ��ل �أزكو .ثم �إن هذا الرجل ،الذي كان اعرتف �شخ�صيا
با�ست�شارت ��ه �أطب ��اء �آخري ��ن ُك�ث�ر (دون حتدي ��د ا�سمهم وال
مكانهم) دون متكنهم من ت�شخي�ص �سرطان اللوزيتني ،رغم
�أنه مر�ض ال جدال في ��ه ومنت�شر وكان يقتله ،حقيقة �أثارت
اندها�ش فرقة املخت�صني ور�سخت احلدث يف ذاكرته .ويف
الأخ�ي�ر ،كان ��ت ثمة حقيق ��ة �أن الع�ل�اج اال�شعاع ��ي امل�سكن
الذي و�صفه �أنخي ��ل �أزكو وزمال�ؤه بعد االطالع على تفاقم
مر�ضه ،مل يقدم له يف م�ست�شفى الأورام ال�سرطانية ،بل يف
م�ؤ�س�س ��ة �أخرى .وانتهى ه ��ذا الأمر �إىل �أن ر�سخ يف ذاكرة
�أنخي ��ل �أكزو ذكرى ذلك املري�ض ،ال ��ذي كان �سيتال�شى ،لو
جرت االمور على نحو مغاير ،بني ع�شرات ومئات املر�ضى

الذين كان يفح�صهم كل عام.
وكانت ثم ��ة �أي�ضا عنا�صر عديدة تلف طل ��ب مدير امل�ست�شفى
�ستح ��ث ميغيل �أنخي ��ل �أزكو عل ��ى �إعادة تقيي ��م الوقائع بعد
ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر ،ملا اطلع عل ��ى هوية املري� ��ض احلقيقية .ويف
الواقع كان الدكتور ثويلو مارينيلو منا�ضال �شيوعيا قدميا،
وهو �شقيق ال�سيا�س ��ي وكاتب املقاالت خوان مارينيلو� ،أحد
قادة احل ��زب اال�شرتاك ��ي ال�شعبي القدمي (ح ��زب �شيوعي)،
الأكرث �شهرة يف كوب ��ا .و�سيعلم �أنخيل �أزكو الحقا بكثري �أن
رام ��ون مريكادير و�أمه ،كاري ��داد ديل ريو Caridad del
 ، Rioكان ��ا �صديقني لبع�ض ه� ��ؤالء املنا�ضلني ال�شيوعيني
الكوبي�ي�ن القدم ��اء� ،ضمنه ��م خ ��وان مارينيل ��و واملو�سيق ��ي
هارول ��د غراماجت� ��س  ..Harold Gratmagesوفيما
بع ��د �سيعل ��م �أنخيل �أزك ��و �أن كاريداد كان ��ت ا�شتغلت مع هذا
الأخ�ي�ر مل ��ا كان �سفري كوبا يف فرن�س ��ا ( .)1964-1960كان
جلي ��ا واحلالة هذه �أنه مل يكن بو�سع ثويلو مارينيلو جتاهل
هوي ��ة هذا اجلمه ��وري اال�سباين الذي نخ ��ره ال�سرطان و�أن
الأمر كان يتعلق بطلب ا�ست�شارة طبية خا�صة.
�سنوات عديدة بعد وفاة مريكادير وبعد التعرف على هويته،
�سيهتز الدكتور �أزكو م ��رة �أخرى ب�سبب عن�صر جديد يتعلق
به ��ذه ال�شخ�صي ��ة املخيف ��ة والغام�ضة .حدث ذل ��ك يف منطقة
جبلي ��ة و�سط جزيرة �إ�سكامرباي ،حيث يوجد متحف خا�ص
بـ«حمارب ��ة قط ��اع الط ��رق» ،كم ��ا كان ��ت ت�سم ��ى يف �سنوات
 1960احل ��رب منخف�ضة ال�شدة الدائ ��رة يف تلك املنطقة بني
الع�صابات املعار�ضة للنظام من جهة ،وامليلي�شيات واجلي�ش
الث ��وري من جانب �آخر .كانت ثم ��ة �ضمن �صور فوتوغرافية
�أخ ��رى كثرية باملتحف ،واحدة تظه ��ر فيها جمموعة مقاتلني
من «مط ��اردي الع�صابات» بها رجل ال ميكن �أن يكون ،ح�سب
�أنخي ��ل �أزك ��و� ،سوى رام ��ون مريكادي ��ر! ه ��ل كان ممكنا �أن
ا�ستقر ه ��ذا الأخري يف كوبا وتعاون م ��ع امللي�شيات الكوبية
امل�ض ��ادة للع�صابات �أو م ��ع �أجهزة اال�ستخب ��ارات بينما كان
االعتقاد �سائدا �أنه يوجد يف مو�سكو؟ ورغم �أن البداهة كانت
ت�ستبع ��د هذا االحتمال ،كان الدكت ��ور �أنخيل �أزكو مقتنعا �أن
�ص ��ورة الرج ��ل( الذي مل يُحدد ا�سم ��ه يف �شروحات معر�ض
ال�صور) �إن مل تكن ملريكادير ،فهي حتما لتو�أمه.
بع ��د خم�سة وع�شري ��ن عاما من وفاة رام ��ون مريكادير ،فيما
كن ��تُ مقدما عل ��ى مبا�شرة بحوث لكتابة رواي ��ة حول اغتيال
تروت�سك ��ي �ستك ��ون بعنوان الرجل ال ��ذي كان يحب الكالب،
كان م ��ن �س ��وء حظ ��ي –ومن حظ ��ي -لق ��اء الدكت ��ور ميغيل
�أنخي ��ل �أزكو .كان �سبب هذا اللقاء م�ؤملا ومثريا للقلق� :أثناء
برت ث�ؤلول �صغري يف �أنف والدي ،ات�ضحت �إيجابية اخلزعة
التي �أجريت تلقائيا ،حيث ك�شفت عن وجود خاليا م�سرطنة.
ف ��ورا حتركت �سعي ��ا �إىل ما ميكن القيام به م ��ن �أجل والدي،
وكم ��ا نفع ��ل ع ��ادة يف كوب ��ا ،كان اخلي ��ار الأول ه ��و البحث
ع ��ن طريق ��ة مبا�شرة لإيجاد احل ��ل املمكن من خ�ل�ال منا�شدة
�أ�صدقاء.
لذل ��ك كاتبت زميلي الق ��دمي ورفيق الدرا�س ��ة خو�سيه لوي�س
ف�ي�ري  ، José Luis Ferrerالذي كان يعي�ش بالواليات
املتح ��دة الأمريكية من ��ذ الع ��ام  ،1989لأن والدته ،الدكتورة
ماري ��ا لوي ��زا ب ��وخ  ، Maria Luisa Buchكانت نائبة
مدي ��ر م�ست�شفى الأورام ال�سرطانية (حت ��ت �إ�شراف الدكتور
مارينيل ��و)  ،وحت ��ى لو كانت والدته توفي ��ت ،قد يكون هناك
بالت�أكيد حتى ذلك احل�ي�ن زمالء لها �ضمن موظفي امل�ؤ�س�سة.
به ��ذه الطريقة ،بعد �أيام عدة ،رافق ��ت والدي �إىل اال�ست�شارة
الطبي ��ة لدى �أزكو ،ال ��ذي اهتم به فورا ،وهن ��ا ق�سم احلكاية
االيجابي� ،إذ �أنقذ حياته.
يف اثن ��اء ه ��ذه اال�ست�ش ��ارات الطبي ��ة ،وهب ��ت بع� ��ض كتبي
للدكتور �أزكو وربطت معه عالق ��ات ودية خارج اال�ست�شفاء.
وخ�ل�ال �إحدى تل ��ك الزي ��ارات يف مكتبه �أخربت ��ه ب�أنني قيد
حت�ض�ي�ر كتاب ��ة رواية ح ��ول اغتي ��ال تروت�سك ��ي� .أتذكر �أن
نظ ��رة الطبيب اجليد ان�صبت على نظرت ��ي قبل �أن يقول يل،
ب�سخري ��ة وفخر« :ح�سنا� ،أنا عرفت ه ��ذا الرجل ،ويل حكاية
ال ت�صدق معه…»

عن "النهار" اللبنانية.
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وفيليب روث ومارغريت أتوود ،من ضمن آخرين.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

ٌ
أحب الكالب وروى مقتل
رجل ّ
تروتسكي

رلى راشد
بع ��د ث�ل�اث ن�سخ ��ات م ��ن الإحتف ��اء بالن� ��ص
املتح� �دّث بالإنكليزي ��ة ،يع ��ود الإمتي ��از �إىل
احلا�ضن ��ة الق�شتالية ف ُي َك� � ّرم كاتبا كوب ّي ًا قارب
زمي ��ل احلرف ��ة الأمريك ��ي همنغ ��واي (ال ��ذي
خ�ص� ��ص ل ��ه م�ؤلف ��ا) مُالكِ م ��ا يف احلي ��اة كم ��ا
ّ
يف الأدب� .إنخ ��رط ب ��ادورا مثل ��ه يف مباريات
ومناف�س ��ة حي ��ث الهزمي ��ة حمتمل ��ة متاما كما
الرب ��ح ،ولي� ��س خي ��ار ال َت َخلُّ ��ف ع ��ن اللح ��اق
بال ُكت ��اب الكوبيني املنفيني � ّ
أقل هذه التحدّيات
�صعوبة ،بال �شك.
ق� � ّرر ب ��ادورا �أن يغ ��دو الكاتب الكوب ��ي املُقيم
و�أن ي�ص�ي�ر بهذا املنطق �سليل فئة على حدة ال
ي�صل ��ح �أن يُنظر �إليها على نحو تقليدي .منفى
ب ��ادورا داخل � ّ�ي يف املق ��ام الأول� ،أم ��ا الآخ ��ر
الذي تفر�ض ��ه ا َ
فهام�شي،
حليثيات ال�سيا�سي ��ة
ّ
ذل ��ك انه اقتن ��ع ان املنف ��ى لي�س حلظ ��ة راهنة
و�إمنا حال م�ستم� � ّرة تالحقنا على م ّر احلكاية
ال�شخ�ص ّي ��ة .ح�ي�ن يتح� �دّث الروائ ��ي وكات ��ب
ال�سيناري ��و والناق ��د ب ��ادورا عن الت ��و ّزع بني
الرغب ��ة يف مغ ��ادرة م�سقطه كوب ��ا وبني �إرادة
البق ��اء الواعية ،ي�ت�راءى ك�أنه ينط ��ق ب�إ�سمنا
كلن ��ا ،نح ��ن� ،أي �س ��كان ال ُبل ��دان املنمنم ��ة يف
منطق اجلغرافي ��ا والتي ت�ستدرجه ��ا �أقدارها
�إىل اخلواتيم احلزينة.
القومي ومل
مل يرتك ب ��ادورا الأر�ض باملعن ��ى
ّ
ي�ت�رك مط ��رح ال ��والدة باملعن ��ى امل ��ادي �أي�ضا
حي مانتييا حيث ر�أى النور
منتقيا املكوث يف ّ
والده كم ��ا جدّه ،لت�ستمر ال�ساللة .ق ّرر الكاتب
ليتج ّنب ك�أ�س
البق ��اء بوعي تام ،على ما يق� � ّرَ ،
الإقت�ل�اع املواكب ��ة لل َمن ��ايف دوم ��ا� .سعى �إىل

جع ��ل منجزه ُكوب ّي ًا باملعنى ال�صرف لين َب َع من
متا�سه م ��ع واقعه فح�سب ويتج ّن ��ب الإ�ستناد
�إىل املنقول ويتفادى الت�أويل.
"�أقنع ��ة" و"م�شهد طبيع ��ي خريفي" و"غيمة
الأم�س" عناوين من ب�ي�ن �سل�سلة من املُ�ؤ ّلفات
�أ ّك ��دت ان احلي ��اة يف كوبا ،يف تل ��ك ال�شوارع
ال�صاخبة حي ��ث احلركة هي الأوك�سيجني �إىل
جانب �أ�شع ��ة ال�شم�س رمب ��ا ،ت�ست�أهل التخ ّلي
عن الن�أي بالنف�س.
لي� ��س م ��ن ال�سه ��ل �أن ي�ص�ي�ر كل �سط ��ر يكتبه
ليون ��اردو ب ��ادورا فوينتي� ��س� ،أو ليون ��اردو
ب ��ادورا �إخت�صارا ،مقيا�س ��ا للحرية يف بالده.
ن�ص ��ه التخييل ��ي
م ��ن حي ��ث مل يرغ ��ب� ،ص ��ار ّ
مبثاب ��ة وثيقة .ا�ستطاع ب ��ادورا كما البهلوان
�أن مي�ش ��ي عل ��ى خيط رفيع ف ��وق علو �شاهق.
�إح�ت�رف املرون ��ة يف ال�سيا�س ��ة والتم ّك ��ن يف
الأدب .انها القدرة على الكتابة يف ّ
لفظي
تخف ّ
حيث الكامن بني ال�سطور هو الأهم.
يف مطلع رواي ��ة "الرجل الذي �أحبّ الكالب"،
هن ��اك اقتبا�سان يُحدّدان �إطارها العام .يجيء
يف الأول "ح ��دث ذل ��ك ح�ي�ن ابت�س ��م املوت ��ى
وكانوا �سع ��داء لأنهم وجدوا راحتهم� ،أخريا"
�أم ��ا يف الثاين فنقر�أ "احلي ��اة� ...أكرث �إت�ساعا
م ��ن التاريخ" .يواجه الأول ا�ستحقاق الغبطة
لي�س�أل �إذا كان القاطنون على الأر�ض �أقل حزنا
من قاطني النواحي الأخرى� .أمّا الثاين فيلمح
�إىل ان التاريخ و�أي ��ا تكن جرعة التخييل فيه،
يق�صر يف جم ��اراة احلياة التي تليق
ال ب� � ّد �أن ِّ
بالب�ش ��ر �أكرث من �سواها .واحل ��ال ان الرواية
تتك ��ىء على التاري ��خ لتعبرُ من ��ه �إىل التخييل

املعي�ش .تبد�أ من خ�ب�ر م�صدره وكالة "تا�س"
ال�سوفياتي ��ة مذيال بتاري ��خ الثاين والع�شرين
م ��ن �آب  .1940نق ��ر�أ "ذك ��رت �إذاع ��ة لن ��دن
اليوم الت ��ايل" :يف �أحد م�ست�شفيات العا�صمة
مك�سيكو ت ��وّ يف ليون تروت�سكي بنتيجة ك�سر
يف اجلمجم ��ة ت�س ّب ��ب ب ��ه �إعت ��داء اقرتفه �أحد
املق ّربني منه ،يف اليوم ال�سابق".
الق�ص ال ��ذي يتق ّرب من
يُطل ��ق اخلرب �ش ��رارة ّ
�ش ��اب �شيوع ��ي م ��ن كاتالوني ��ا يُدع ��ى رامون
مريكادي ��ر �إغت ��ال الزعي ��م املارك�س ��ي الب ��ارز
تروتك�س ��ي ،بتكلي ��ف م ��ن الإ�ستخب ��ارات
ال�سوفياتي ��ة .لكن بادورا ي ّتخذ التاريخ ذريعة
ليتالع ��ب ب ��ه .ي�سلك امل�س ��ار التوثيق ��ي ليعيد
اخرتاع ��ه م ��ن دون الإنح ��راف متام ��ا �ص ��وب
الفانتازيا اخلارجة على املنطق.
"الرج ��ل ال ��ذي �أحبّ ال ��كالب" عن ��وان يد ّلنا
�إىل �شخ� ��ص �أ�ؤمت ��ن عل ��ى ك� � ّم هائ ��ل م ��ن
التفا�صي ��ل اخلا�ص ��ة بقات ��ل تروت�سكي .رجل
ارت ��اد ال�شاط ��ىء املك�سيك ��ي م�صطحب� � ًا كلبني
رو�سيني ليف�ضي ب ��كل ما يعرفه لكاتب نا�شىء
يدعى �إيفان.
ها هن ��ا حكاي ��ة ُت ��و ّزع الأدوار ب�ي�ن ال�ضحايا
ن�ص ينتم ��ي اىل الرواية
واجلالدي ��ن .ها هنا ّ
التاريخي ��ة اجلديدة التي ال تتوانى عن �إظهار
َ�ش ّكها باحلقائق الر�سميّة.
"جائ ��زة �أم�ي�رة ا�ستوريا� ��س  2015للكات ��ب
ليون ��اردو ب ��ادورا الذي اح�ت�رف القطيعة مع
التاري ��خ وال ��ذي ي�ص� � ّر عل ��ى رغ ��م ذل ��ك ،على
�إنعا�ش فكرة اليوتوبيا".

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق
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لالعالم والثقافة والفنون
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صدرت أخريا الطبعة املرتجمة اىل االنكليزية من رواية «الرجل الذي أحب
الكالب» ( )The Man Who Loved Dogsوهي من تأليف الروايئ الكويب
الشهري ليوناردو بادورا الذي يعيد من خاللها رسد قصة حياة الثائر والسيايس
املاركيس الراحل ليون تروتسيك بأسلوب أديب يشبه عملية النسج.
وقد نرشت صحيفة نيويورك تاميز عرضا نقديا للرواية بقلم الكاتب والناقد
الروايئ املكسييك ألفارو إنريغي املقيم منذ سنوات يف الواليات املتحدة.
ويف التايل ننقل ما كتبه إنريغي حول تلك الرواية:

رواية «الرجل الذي
أحب الكالب»
ّ
تسلط الضوء على
حياة تروتسكي

�إ ذ ا
كان ��ت رواي ��ة «احل ��ب يف
زمن الكول�ي�را» للكاتب غابرييل غار�سيا ماركيز قد
حولت الرواية الرومان�سية اىل �أدب ،ف�إن الروائي
الكوب ��ي ليون ��اردو ب ��ادورا  -املع ��روف ب�أعمال ��ه
البولي�سي ��ة املث�ي�رة للت�شوي ��ق  -ق ��د وج ��د لنف�سه
مدخال اىل قان ��ون احلداثة االمريكية الالتينية من
خالل كتابة رواية عن �شخ�صية رو�سية.
فرواي ��ة «الرجل الذي �أحب ال ��كالب»  -التي ن�شرت
للم ��رة االوىل يف الع ��ام  2009ث ��م �ص ��درت �أخريا
ترجمته ��ا باالنكليزي ��ة  -ت�س ��رد ق�صة حي ��اة املنفى
الت ��ي عا�شه ��ا لي ��ون تروت�سك ��ي م�ؤ�س� ��س اجلي�ش
الأحم ��ر الرو�س ��ي ومفو� ��ض ال�شع ��ب الرو�س ��ي
لل�ش�ؤون اخلارجية الذي اغتيل يف املك�سيك بتاريخ
� 20أغ�سط� ��س  .1940والواقع ان الروح الرو�سية
التي متيز هذه الرواية ال تنبع فقط من طولها الذي
يق�ت�رب م ��ن � 600صفحة وم ��ن حقيق ��ة ان �سياقها
ال�سردي يعود با�ستمرار اىل مو�سكو ،ولكنها تنبع
�أي�ض ��ا من �شغ ��ف الرواية ذي الطاب ��ع التول�ستوي

لال�ستغرا ق ��ات
التاريخي ��ة واملتع ��ة ذات الطاب ��ع
الدو�ستويف�سك ��ي يف م ��ا يتعل ��ق بتفح� ��ص احلياة
االخالقية ل�شخ�صيات الرواية.
يف �صي ��ف الع ��ام  ،1940جن ��ح �شخ� ��ص بلجيكي
يدعى جاك مورن ��ارد يف اخرتاق الدائرة الداخلية
اخلا�ص ��ة بـ «تروت�سكي» وقام خ�ل�ال زيارة قام بها
اىل من ��زل هذا الأخ�ي�ر يف مدين ��ة مك�سيكو �سيتي
بطعن ��ه مبلقط ثل ��ج يف ر�أ�سه .وعل ��ى الرغم من ان
الطعن ��ة �أحدثت ثقبا عميق ��ا يف جمجمة تروت�سكي
واخرتق ��ت خمه حت ��ى منت�صفه ،ف�إن ��ه ا�ستطاع ان
يطيح مبهاجمه �أر�ضا وال�سيطرة عليه ونزع ملقط
الثلج من يده ،وبعد ذلك �سقط منهارا.
وق ��د ق�ضى مورن ��ارد ال�سن ��وات الع�شري ��ن التالية
لذل ��ك يف �سج ��ن مك�سيك ��ي .ويف اخلم�سين ��ات
اكت�شفت ال�شرط ��ة املك�سيكية هويت ��ه احلقيقية ،اذ
ات�ضح ان ا�سمه هو رامون مريكادير .كان ا�سباين
اجلن�سية وكان قد تلق ��ى تدريبات على �أيدي جهاز

الـ «كي جي بي».
والواق ��ع ان ق�ص ��ة مريكادي ��ر جدي ��رة ب� ��أن تك ��ون
مو�ضوع ��ا لواحد م ��ن �أكرث �أفالم االث ��ارة جموحا.
فلقد مت نقله من مدينة بر�شلونة اىل مو�سكو خالل
فرتة احلرب االهلي ��ة اال�سبانية .وما ان و�صل اىل
هن ��اك ،ثم حتويل ��ه اىل «�شخ� ��ص بلجيكي مثايل».
وبع ��د ذلك مت ار�ساله اىل باري�س كي يحاول اغواء
كامت ��ة �أ�س ��رار تروت�سك ��ي ،النيويوركي ��ة �سيلفي ��ا
�أجيل ��وف .ثم ج ��رى ار�سال ��ه بح ��را اىل نيويورك
بهوي ��ة كندية .ومن هناك �أ�س� ��س �شركة وهمية يف
مدين ��ة مك�سيك ��و �سيتي التي �أجن ��ز فيها مهمته يف
نهاية املطاف� ،أال وهي قتل تروت�سكي.
وبع ��د ق�ضائ ��ه عقوب ��ة ال�سج ��ن مل ��دة  20عام ��ا يف
املك�سيك ،ع ��اد مريكادير ليجد ا�ستقبال االبطال يف
انتظاره يف االحتاد ال�سوفياتي .وهناك تزوج من
املر�أة املك�سيكية �ستالينية التي كانت حلقة الو�صل
بينه وبني جهاز الـ «كي جي بي» خالل فرتة حب�سه.
وعا�ش مريكادير حتى �أوائل ال�سبعينات من عمره
يف بناي ��ة فخم ��ة تط ��ل على متن ��زه غورك ��ي .لكنه
ق�ض ��ى �سنواته االخرية يف كوبا التي مات فيها يف
العام .1978
وتعي ��د رواي ��ة «الرج ��ل ال ��ذي �أحب ال ��كالب» �سرد
ق�صة حي ��اة مريكادي ��ر ب�أ�سلوب متنا�س ��ق مع لعبة
الق ��ط والف� ��أر الت ��ي لعبه ��ا �ستالني م ��ع تروت�سكي
من ��ذ اللحظة التي ُطرد فيه ��ا تروت�سكي من احلزب
ال�شيوع ��ي يف العام  1927وحت ��ى حلظة اغتياله.
والواق ��ع انه ��ا كان ��ت لعب ��ة �شديدة العن ��ف .فحتى
عندما جن ��ح عمال�ؤه يف توجي ��ه ال�ضربة القا�ضية
اىل تروت�سكي مبلقط الثل ��ج ،كان �ستالني قد �سمح
لنف�س ��ه ب�ت�رف �إبق ��اء تروت�سك ��ي على قي ��د احلياة
لف�ت�رة كافية كي ي�سم ��ع �أخبار مقتل معظ ��م �أبنائه
وكثريين من �أقاربه الآخرين.
وباال�ضاف ��ة اىل الق�ص� ��ص املوازي ��ة اخلا�ص ��ة
مبريكادي ��ر وتروت�سكي ،ف�إن رواي ��ة «الرجل الذي
�أح ��ب الكالب» فيها �صوت ثالث ،وهو �صوت كوبي
ل�شخ�ص يدعى �إيفان كاردينا�س ،وهو كاتب حمبط

تنفج ��ر حياته عندم ��ا يقابل رج�ل�ا ا�سباني ��ا منفيا
خالل �س�ي�ره على ال�شاطئ يف الع ��ام  ،1976وهذا
الرج ��ل رمب ��ا كان رام ��ون مريكادي ��ر .وم ��ن خالل
مريكادير ،يتعلم ايفان ع ��ن تاريخ القرن الع�شرين
ويق ��ر�أ �أعمال جورج �أورويل وتروت�سكي وي�صبح
على دراية ب�أهوال احلقبة ال�ستالينية.
وت�س ��رد رواية بادورا هذه الق�صة الثالثية دون ان
تتخلى مطلقا عن التقاليد العامة اخلا�صة باالعمال
الروائي ��ة .واذ تهت ��م الرواية باحلي ��اة الوجدانية
اخلا�صة ب�أ�شخا�صها �أكرث م ��ن اهتمامها ب�أدوارهم
التاريخي ��ة ،ف�إنه ��ا تن�ض ��ح م ��ع ذل ��ك ب�إح�سا� ��س
بالواقعي ��ة ،وذل ��ك بف�ض ��ل تناولها املتعم ��ق لكمية
مذهل ��ة م ��ن املعلومات عن حياة كل م ��ن تروت�سكي
ومريكادي ��ر .والواقع ان هذا االم ��ر ال يعيق م�سار
الرواي ��ة ب ��ل يجعله ��ا مبثاب ��ة م�شروع ق ��راءة جاد
الطاب ��ع .وهنالك �إيقاع ي�شب ��ه �أجواء قاعة املحكمة
يف اال�سل ��وب الروائ ��ي اخلا�ص بامل�ؤل ��ف بادورا،
وه ��و االيقاع ال ��ذي ي�شبه كم ��ا لو ان هن ��اك حاجة
ملحة لتقدمي دليل ق ��د طغت على قدرته على عر�ض
تفا�صي ��ل رق�ص ��ة امل ��وت الت ��ي كانت ب�ي�ن ال�ضحية
(تروت�سكي) وقاتله.
وهن ��اك �أ�ص ��داء متبادل ��ة ب�ي�ن الق�ص� ��ص الث�ل�اث
املتناوب ��ة الت ��ي ت�سرده ��ا رواي ��ة «الرج ��ل ال ��ذي
�أحب الكالب» وه ��ي الأ�صداء الت ��ي تكت�سب مزيدا
م ��ن املغ ��زى وهي توا�ص ��ل ر�سم لوح ��ة الفري�سكو
الكاملة املتعلق ��ة بتهاوي معي ��ار �سيا�سي .فامل�ؤلف
ب ��ادورا ي�شري اىل انه على الرغم من ان �شخ�صياته
الرئي�سية الثالث ��ة تلعب �أدوارا خمتلفة عن بع�ضها
ج ��دا ،ف�إنه ��م جميع ��ا ينته ��ي به ��م املط ��اف �ضحايا
لآليات نظ ��ام ينبذهم جميعا ويتخل�ص منهم عندما
ال ت�صب ��ح له ��م فائ ��دة .فالثالث ��ة يحب ��ون ال ��كالب،
والثالث ��ة حتمل ��وا معاناة احلب� ��س وتقييد احلرية
يف ال�سج ��ون .لكن كل واحد منهم ي�صل يف النهاية
اىل خال�صة مفاده ��ا ان �إخال�صه للأفكار املارك�سية
قد حوله اىل �شبح.

* عن �صحيفة «نيويورك تاميز»

