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الدين والثورة عند األب إرنستو كاردينال

أرنستو كاردينال:
تجاوز لحظة االنكسار الى الالخسارة

نرشت "مارغريت راندال" كتابا هاما يف "نيكاراغوا" سمته "مسيحيون يف الثورة" .ويتضمن مجموعة من الشهادات كانت يف
األصل ،إجابة عىل أسئلة كثرية من سائرها هاذان السؤاالن:
ماذا كانت تعني التجمعات? املسيحية القاعدية يف تاريخ كفاح "نيكاراغوا"؟
من هو املسيحي الثوري الذي ظهر? يف سياق التجربة النيكاراغوية؟
محمد بالل أشمل
وق ��د نقلت "مارغري ��ت ران ��دال" �أ�صوات كل
م ��ن الأب "�إرن�س ��تو كاردين ��ال" Ernesto
 Cardenalال ��ذي �ش ��غل من�ص ��ب وزي ��ر
الثقافة يف احلكومة الثورية بـ"نيكاراغوا"،
حا�ص ��ل عل ��ى نوب ��ل ل�ل��آداب ،وم�ؤل ��ف كتاب
"�أن ��وار الثورة" و�ص ��وت "�أورييل مولينا"
 Uriel Molinaمدي ��ر املركز الالهوتي
"�أنطونيو فالديفيزو" A. Valdivieso
و "فرينان ��دو كاردين ��ال" Fernando
�- Cardenalشقي ��ق �إرن�ست ��و -ع�ض ��و
اللجن ��ة التنفيذي ��ة الوطني ��ة لل�شبيب ��ة
ال�سانديني ��ة تا�س ��ع ع�ش ��ر يولي ��و ،و "لوي�س
كاري ��ون"  Luis Carri?nم ��ن �ضب ��اط
الث ��ورة ونائ ��ب وزي ��ر الداخلي ��ة ،و�أ�صوات
�أخ ��رى تعك� ��س تاريخ دخ ��ول امل�سيحيني يف
جتمع ��ات �شعبي ��ة نا�ضلت حت ��ى النهاية �ضد
الديكتاتوري ��ة ال�سوموزية يف "نيكاراغوا".
و�شه ��ادة الأب "كاردين ��ال" كان ��ت بالأ�سا�س
ح ��ول جتربته يف تل ��ك التجمع ��ات امل�سيحية
القاعدي ��ة طيل ��ة ع�ش ��ر �سنني م ��ن � 1966إىل
 1977يف "�سولينتينام ��ي" وه ��ي �أرخبي ��ل
يت�أل ��ف م ��ن ثم ��ان وثالث�ي�ن جزي ��رة �صغرية
يف البح�ي�رة الكب�ي�رة لـ"نيكاراغ ��وا" يف
�أمري ��كا الالتيني ��ة ق ��رب "كو�ستاري ��كا" .وقد
احت�ضن ��ت "�سولينتينام ��ي" جترب ��ة ثري ��ة
لتلك احلرك ��ة الفريدة ،حرك ��ة امل�سيحيني يف
الن�ض ��ال الثوري لـ"نيكاراغ ��وا" .انطالقا من
هذه ال�شهادات� ،سنح ��اول ر�صد ت�صور الأب
"كاردين ��ال" عن الدين والثورة يف التجربة
امل�سيحية ،ويف ال�سياق الأمريكوالتيني.
ي�ص ��ف "�إنري ��ك دو�سي ��ل" E.Dussel
"اله ��وت التحري ��ر" بـ"اخلط ��اب النق ��دي"
الذي يط ��رح الأ�سئل ��ة التقليدي ��ة ،كاخلطيئة
واخلال� ��ص والكني�س ��ة ودرا�س ��ة امل�سي ��ح
والأ�سرار املقد�سة… عل ��ى "�صعيد ملمو�س
ومنا�س ��ب"؛ "غري ناك ��ر املجرد(اخلطيئة يف
ذاته ��ا) ب ��ل وا�ضعا �إي ��اه يف �ش ��روط الواقع
التاريخ ��ي امللمو�س (خطاي ��ا التبعية) .مثال
على تل ��ك الأ�سئلة التقليدية واملجردة ،م�س�ألة
اجل ��زاء النهائ ��ي؛ فاجل ��زاء النهائ ��ي ح�سب
الأب "كاردين ��ال" ،ل ��ن يكون بع ��د املوت ،بل
�سيكون يف الأر�ض بعدما �ستنتهي كل مظاهر
اال�ستغ�ل�ال .وق ��د اكت�ش ��ف الأب "كاردينال"
و�صحب ��ه ه ��ذه امل�س�أل ��ة يف "ر�ؤى يوحن ��ا".
ويتعل ��ق الأمر بنهاية املجتم ��ع الغري العادل،
وبداية املجتمع اجلديد.
وهك ��ذا ي�ض ��ع الأب املذك ��ور م�س�أل ��ة جمردة،
كم�س�ألة اجلزاء النهائي ،على حمك امللمو�س،
ويراه ��ا يف املح�سو�س ،وي�ضعه ��ا يف العامل
وعلى الأر�ض .وذات ال�شيء ي�صنعه مع الله؛
فه ��و ال ي ��راه يف التع ��ايل ،وال يف املفارق ��ة،
ولكن ��ه ي ��راه يف املحايث ��ة واحلل ��ول�.إن الله
ح�س ��ب الأب "كاردينال" خلق كل �شيء ،وهو
بكيفية ما ،منغمر يف خلقه ولي�س بريئا عنه.
ولأن ��ه يعت�ب�ر نف�س ��ه "مارك�سي ��ا" ،فهو يرى
�أن الل ��ه ق ��وة التح ��والت االجتماعي ��ة ،وقوة
الثورات .بل ويعتربه قوة احلب �أي�ضا ،و�إن

كان يع�ت�رف �أن ه ��ذا هو الت�ص ��ور الإجنيلي
لل ��ه (�ص.)93وعلى اجلملة ،ن ��رى �أن ت�صور
الأب "كاردين ��ال" للجزاء النهائي ولله ،وهما
ما ي�شكال حجر الأ�سا� ��س للدين عامة ،ت�صور
�أنرثوبولوج ��ي ث ��وري يذكرن ��ا بالأطروح ��ة
الأوىل لـ"فويرب ��اخ" الت ��ي تق ��ول "�إن �س ��ر
الالهوت هو الأنرثوبولوجيا".
ه ��ذا الت�ص ��ور الأنرثوبولوج ��ي الث ��وري
للدي ��ن ،حيث يت ��م النظ ��ر �إىل عنا�ص ��ره مثل
اجل ��زاء النهائي وال ��ذات الإلهية يف جتليهما
املح�سو� ��س عل ��ى الأر� ��ض ،يراف ��ق الأب
"كاردينال" يف ت�صوره للكني�سة .ف�إذا كانت
الكني�س ��ة ج�س ��دا للم�سيح كما يراه ��ا املجمع
الفاتي ��كاين الث ��اين ،فالكني�س ��ة احلقيقية يف
نظ ��ر الأب "كاردين ��ال"� ،أي كني�س ��ة امل�سيح،
هي كني�سة الفقراء .ولهذا يعتقد الأب الثوري
�أن الكني�س ��ة �ست�شه ��د انق�سام ��ا يف امل�ستقبل
�سيكون مداره انق�سام �صراع طبقي �سيف�صل
كني�سة الفقراء ع ��ن كني�سة الأغنياء .ومبا �أن
نيكاراغوا �شكلت منوذج م�شاركة امل�سيحيني
يف الثورة ،يعتق ��د الأب املذكور �أنها �ستكون
�أول م ��كان ي�شهد ذل ��ك االنق�س ��ام .ويعلل ذلك
بوجود قط ��اع رجعي �إىل جان ��ب امل�سيحيني
الذين �شاركوا يف الثورة .وك�سائر الثورات،
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ي ��رى الأب "كاردين ��ال" �أن ه ��ذا القط ��اع
الرجع ��ي �سي�صطدم مرة بعد �أخرى ،بالثورة
وبال�شع ��ب امل�سيحي الثوري ،وبرجال الدين
والرهبان املنحازي ��ن �إىل جانب الثورة؛ مما
�سيولد �صراعا مريرا ،لن يكون بني احلكومة
والكني�س ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل داخ ��ل الكني�س ��ة
ذاتها (� ��ص .)97وي ��رى الأب "كاردينال" �أن
االنق�س ��ام ال ��ذي �ست�شه ��ده الكني�س ��ة نتيج ��ة
له ��ذا ال�ص ��راع الداخلي ،ل ��ن يك ��ون انق�ساما
الهوتي ��ا عقائدي ��ا؛ كم ��ا ح ��دث يف الغرب وال
كم ��ا حدث ب�ي�ن الكاثولي ��ك والربوتي�ستانت،
وال قطيع ��ة مع البابا و�سلطت ��ه ،ب�أ�سباب مثل
�أ�سب ��اب االن�شق ��اق �أو ب�أ�سب ��اب عقائدي ��ة كما
فع ��ل لوث ��ر" ،بل �سيك ��ون انق�سام ��ا �سيا�سيا.
وم ��ن ث ��م فالره ��ان ره ��ان �سيا�س ��ي ال عالقة
ل ��ه بالاله ��وت وال بالإخال�ص ل�سلط ��ة روما.
ومع ذلك ينف ��ي الأب "كاردينال" �أنه �سين�شئ
و�صحب ��ه كني�س ��ة �أخ ��رى �أو كني�س ��ة �شعبية
(�ص� .)98إن الكني�سة احلقيقية يف نظره هي
كني�سة الفقراء ،ومتثل هذه احلقيقة خال�صة
النظر الث ��وري املتب�صر يف امل�ت�ن الإجنيلي،
فامل�سيح جاء كارزا للفقراء ،ومب�شرا مبلكوت
الل ��ه للجي ��اع والباك�ي�ن (لوق ��ا )21-20 : 6
ومتوع ��دا الأغني ��اء وال�شباع ��ى (لوق ��ا : 6

 .)36-35وحينم ��ا ينح ��از الأب "كاردينال"
�إىل الفقراء ،يك ��ون رجل دين ثوري بامتياز،
يوجد يف جبهة متقدمة م ��ن الهوت التحرير
الذي ينا�ضل من �أجل ق�ضايا التنمية والتقدم
والتحرر…
هذا املوقع الذي يوجد فيه الأب "كاردينال"،
جع ��ل "فيدي ��ل كا�س�ت�رو"F. Castro
( )-1927يقدم ��ه �إىل ثل ��ة م ��ن اجلامعي�ي�ن
على �أن ��ه رجل دين مارك�س ��ي .ويو�ضح الأب
"كاردين ��ال" امل�س�أل ��ة قائ�ل�ا " :يف احلقيق ��ة
ب ��د�أ �شباب جتمعن ��ا يف �سولينتينامي وباقي
الفالحني املجاورين لنا ي�صريون ثوارا ،فقد
م�ضينا جنري حلقات الدر�س حول املارك�سية.
قر�أن ��ا كث�ي�را لـ"م ��او" Mao Zedong
( )1976-1893وكل خط ��ب " كا�س�ت�رو"
التي توف ��رت لنا .و�شيئا ف�شيئ ��ا بد�أنا نحوز
عل ��ى قا�سم م�ش�ت�رك مع اجلبه ��ة ال�ساندينية،
وراح ال�شب ��ان يغ ��ادرون التجم ��ع ويريدون
اللح ��اق بجبه ��ة القت ��ال" (�ص.)52ويحك ��ي
الأب املذك ��ور �أنه بعد لقاءات متعددة مع الأب
"�أوريي ��ل مولين ��ا"  U.Molinaوبع�ض
قياديي اجلبه ��ة ال�ساندينية ،بد�أ رجال الدين
يتحولون �إىل رج ��ال دين تقدميني (�ص.)56
وقد التق ��ى الأب "كاردينال" يف الت�شيلي مع
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كثري م ��ن رجال الدي ��ن املارك�سيني (�ص.)57
وهك ��ذا ر�أى ب� ��أم عيني ��ه ذلك التحال ��ف الذي
طاملا دعا �إليه "كاميلو توريز" بني امل�سيحيني
واملارك�سيني(� ��ص .)58ويحك ��ي الأب الثائر
�أن ��ه مل ��ا زار كوبا للم ��رة الثانية ع ��ام ،1971
حت ��ادث طويال مع "كا�سرتو" ح ��ول �إ�شكالية
امل�سيحي ��ة والثورة وامل�سيحي ��ة واملارك�سية.
ويف ت�صريح ��ات مباناغوا ،اعتربت ف�ضيحة
يف حينه ��ا� ،أعل ��ن الأب "كاردين ��ال" �أن ��ه
"ا�شرتاكي" ال "مارك�سي" (�ص.)57
غ�ي�ر �أنه ملا ع ��اد من كوب ��ا ،م�ض ��ى يدافع عن
الث ��ورة املارك�سي ��ة ،ول ��و �أنه مل يعل ��ن نف�سه
كمارك�س ��ي؛ لأن حرك ��ة اله ��وت التحري ��ر مل
تك ��ن قد ظهرت بعد يف نيكاراغوا .ويرد الأب
الثائر عدم ان�ضمام ��ه �إىل جمموعة "الإحدى
ع�ش ��ر" التي كانت تقود حمل ��ة دعائية ل�صالح
اجلبه ��ة ال�سانديني ��ة يف اخل ��ارج ،وبعد ذلك
يف الداخل ،لكونه كان يعلن نف�سه "مارك�سيا
ج ��دا" واحل ��ال �أن امل�س�أل ��ة كانت تق ��وم على
حتا�ش ��ي الع ��دوان الأمريكي يف ح ��ال تكون
جمموع ��ة فيها ع�ضو مارك�سي (�ص .)59ولو
�أردنا ت�أ�صيل مارك�سية الأب "كاردينال" لقلنا
�إنه ��ا تكمن يف تلك املقارن ��ة التي يجريها بني
ال�سي ��د امل�سي ��ح ومارك� ��س؛ فف ��ي نظ ��ره جاء
ال�سي ��د امل�سيح ليق ��ول لنا �إن اململك ��ة الكاملة
ج ��اءت معه ،وهذا يف نظ ��ره ذات ما عرب عنه
مارك�س )1883-1818( Marxبال�شيوعية
الكامل ��ة (�ص .)93فال عج ��ب �إذن �أن يكت�شف
رج ��ال الدي ��ن م ��ن الهوتي ��ي التحري ��ر �أن ��ه
ب�إمكانه ��م �أن يكون ��وا مارك�سيني وم�سيحيني
يف نف�س الوقت (�ص.)99
ه ��ذا التحالف بني امل�سيحي�ي�ن واملارك�سيني؛
الذي ي�ؤمن ب ��ه الأب "كاردينال" ،وعمل على
هديه طيلة �سنوات الن�ضال الوطني �إىل ت�سلم
اجلبهة ال�سانديني ��ة احلكم يف "نيكاراغوا"،
�أعط ��اه اليقني بانت�صار الث ��ورة يف كل مكان
م ��ن الأر� ��ض (�ص.)97غ�ي�ر �أن ه ��ذه الثورة
ت�أخذ لديه معنى خا�صا وي�ؤطرها �ضمن �إطار
الوحدة ،وينفي عنه ��ا �شبح االختالف .يقول
الأب "كاردين ��ال" عن الث ��ورة والوحدة " :ال
ينبغي لنا �أن نثور كم ��ا ثار مثال �سافوناروال
� ، )1498-1452( Savonarolaأو
مارت ��ن لوث ��ر يف املا�ض ��ي ،لأن الأم ��ر الآن
يتعل ��ق بالوح ��دة م ��ع م ��ن كان يطل ��ق عليهم
من�شقو الكني�س ��ة الأرثوذك�سية" ،ولي�س بني
امل�سيحي�ي�ن والكاثوليك والربوتي�ستانت .بل
�إن الأب الثائ ��ر يو�سع دائ ��رة الوحدة فيدخل
فيه ��ا حتى باقي الديانات لأن املناخ يف نظره
الآن لي� ��س من ��اخ خالفات جدي ��دة (�ص.)98
وبالفع ��ل ففي اختتام �أحد اللق ��اءات الثقافية
بكوب ��ا ،حتدث الأب "كاردين ��ال" عن الوحدة
والث ��ورة كما حتدث ع ��ن م�شاركة امل�سيحيني
وامل�سلم�ي�ن يف الث ��ورة ،واندم ��اج الثوريني
امل�سلم�ي�ن وامل�سيحي�ي�ن والبوذي�ي�ن يف
املارك�سية (�ص.)99-98
موق ��ف الأب "�إرن�ست ��و كاردين ��ال" من الدين
وكني�س ��ة الفقراء واملارك�سية والثورة موقف
متجان� ��س يحكم ��ه ت�ص ��ور ث ��وري متقدم يف
جبه ��ة "الهوت التحري ��ر" ب�أمريكا الالتينية،
يريد ت�أ�سي�س ملكوت الله فوق الرثى اعتبارا
�أن الدين ثورة والثورة دين الع�صر.
عن :الحوار المتمدن

" ألين ضيعتك ـ كالنا خرسنا
ـ ألين مل أحب أبدا مثلام
أحببتك ـ وأنت ،ألنه لن يحبك
أحد مثلام أحببتك أنا ـ ومع
ذلك أنت خرست أكرث ـ اذ أين
استطيع أن أحب واحدة أخرى
ذلك الحب نفسه ـ بينام لن
يحبك أحد أبدا ،هكذا ،مثلام
أحببتك".
الشاعر أرنستو كاردينال

حمزة الحسن
م ��ن ال�شخ�صي ��ات الن ��ادرة يف تاري ��خ ال�شعر
احلدي ��ث� ،شاع ��ر وراهب وعا�ش ��ق و�صويف
ورج ��ل دي ��ن ثوري وعل ��ى و�ص ��ف كا�سرتو(
رج ��ل دي ��ن مارك�س ��ي) انقالب ��ي �ش ��ارك يف
حماول ��ة انقالبي ��ة لالطاح ��ة بدكتات ��ور
نيكاراغ ��وا �سوم ��وزا لك ��ن االنق�ل�اب ف�ش ��ل
وه ��رب االب والراه ��ب وال�شاع ��ر واملت�آم ��ر
وال�صويف والعا�ش ��ق واملتمرد يف حني ُع ّذب
رفاق ��ه حتى امل ��وت ،وعندما و�صل ��ت اجلبهة
ال�ساندني ��ة الي�ساري ��ة اىل احلك ��م �أول م ��رة،
ع�ي�ن وزي ��ر ثقاف ��ة ،وهو الي ��وم يق ��ود متردا
جدي ��دا داخ ��ل الكني�سة بعد مت ��رده ال�شعري
عل ��ى الأ�ش ��كال ال�شعرية ال�سائ ��دة اذ يرى ان
الكني�س ��ة يف الأ�ص ��ل هي للفق ��راء لأن ال�سيد
امل�سي ��ح كان ثائ ��را وثوري ��ا وخطاب ��ه كان
خطاب ث ��ورة وهذا اخلطاب يت�سع لكل �صور
االن�شقاق ويقود �أرن�ستو اليوم خطابا فكريا
يعرف بالهوت التحرير يف �أمريكا الالتينية
يجم ��ع بني الدين والث ��ورة وال�شعر والي�سار
واحلداثة واحلب والتمرد ال�سيا�سي.
هذا التع ��دد يف م�ستويات ال�شخ�صية وغناها
الروح ��ي واملع ��ريف والثق ��ايف والأدب ��ي بني
ال�صوفي ��ة والثوري ��ة وال�شع ��ر واحلداث ��ة
والدي ��ن والكني�س ��ة واالحتج ��اج والع�شق ال
يف�سر يف تل ��ك القارة على ان ��ه ظاهرة غريبة
كم ��ا ميكن �أن يك ��ون عليه يف مناط ��ق �أخرى
بعد زوال �أو هدم احلدود القاطعة والوهمية
ب�ي�ن ال�شخ�صي ��ة وب�ي�ن الواج ��ب �أو" الدور"
الأ�صلي ،بني النمط وبني التعدد ،بني الثورة
وب�ي�ن الدين ،ب�ي�ن ال�شعر وب�ي�ن االميان ،لأن
ال�شع ��ر ال�صايف هو �شكل من �أ�شكال االميان،
واذا كان �أرن�ست ��و ق ��د دخل يف لعب ��ة انقالب
على امل�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�سية اىل درجة تعري�ض
نف�س ��ه للموت من اجل الق�ض ��اء على دكتاتور
بغي� ��ض بال�سالح ،لكنه دخل مع الكني�سة هذه
املرة يف �صراع عن طريق احلوار واالحتجاج
والبدي ��ل ،كما دخ ��ل يف اختالفه ال�شعري عن
طري ��ق التمرد عل ��ى اال�ش ��كال ال�شعرية ،ومع
ان ��ه مو�ص ��وف برج ��ل الدي ��ن املارك�س ��ي �أو
الي�س ��اري اال ان ��ه يعرف نف�س ��ه على انه رجل
دي ��ن ا�شرتاكي ،ومن غري املمك ��ن �ضبط هذه

ال�شخ�صية يف اطار تعريف واحد لأنها خارج
كل ن�سق وكل ت�صنيف وكل حماولة حتديد.
ارن�ست ��و كاردينال ال يتوقف ع ��ن االن�شقاق(
ول ��د يف كرينات ��ا ،غرناط ��ة ،يف نيكاراغ ��و
 )1925لأن احلي ��اة ع�صي ��ان م�ستم ��ر وثورة
دائم ��ة ون�شي ��د ف ��رح ال يتوق ��ف ولي� ��س لديه
الوق ��ت ال ��كايف لل�شيخوخ ��ة واملراث ��ي وال
فوا�صل بني وقت احلب ووقت ال�شعر ووقت
ال�ص�ل�اة( �أح ��د دواوين ��ه� :ص�ل�اة اىل مارلني
مون ��رو)و( حتي ��ة اىل الهن ��ود احلم ��ر) لأن
ال�صالة واجلمال واالبتهال وال�شعر والثورة
واحلداثة هي البح ��ث يف روح اال�شياء ويف
قل ��ب النور والعتمة والأم ��ل ،والهنود احلمر
ه ��م يف قلب �أرن�ست ��و كاردينال رم ��ز ال�صلب
امل�ستم ��ر ،لأن املعرك ��ة مل تك ��ن عل ��ى اخل�شبة
ب ��ل كانت عل ��ى الأر�ض ،وفردو� ��س كاردينال
كم ��ا يقول هو نف�سه الآن وهنا ،لأن الت�ضحية

لي�س ��ت بال ثمن وال يجب �أن تك ��ون بناء على
وع ��د ب�أمل بعي ��د ،لأن الأمل نف�س ��ه كائن حي
وملمو�س يوجد يف ال�ضوء واخلبز وامل�سرة
واملتع ��ة والنظاف ��ة والفرح والبي ��وت واملال
وال�صداقة وال�ساحل والفن الخ.
ه ��ذه ال�شخ�صية املتعددة والرثي ��ة والعميقة
والطليق ��ة ال ميك ��ن له ��ا �أن تعي� ��ش وتوا�صل
ال�ص�ل�اة واالحتج ��اج والكتاب ��ة والث ��ورة
وال�شع ��ر والتمرد امل�ستم ��ر داخل مناخ ثقايف
و�سيا�س ��ي و�أدبي وفك ��ري واجتماعي قمعي
لأن امل�ؤ�س�س ��ة القمعي ��ة متع ��ددة الأ�ش ��كال
وخطابات ال�سلطة مبثوثة يف �صور و�أ�شكال
مموهة خ ��ارج م�ؤ�س�سات احلكم بل تلوح يف
الظاهر معادية لل�سلطة ال�سيا�سية ولكنها يف
اجلوهر ال تقل عنه ��ا ع�سفا وقمعا ووح�شية،
ولأن �أرن�ست ��و مل يك ��ن ف ��ردا حمتج ��ا داخ ��ل
كني�س ��ة كما ع ��رف عن الرهب ��ان ولكنه حمتج

داخل ثورة م�سلحة ،ولي�س خارجا عن النمط
ال�شعري داخ ��ل ال�شعر وحده لكنه خارج عنه
داخ ��ل ال�سلطة ال�سيا�سية كوزير ثقافة �أي�ضا(
مر�ش ��ح جلائ ��زة نوب ��ل) وكردين ��ال ال يج ��د
م�شكلة بني �أن ي�صل ��ي من �أجل الثورة �أو من
�أج ��ل اجلمال �أو من �أجل الهنود احلمر �أو من
�أج ��ل امل�سي ��ح ،وثورته على ال�سلط ��ة الدينية
وال�سيا�سية والثقافي ��ة ال تقل قوة عن مترده
على �شروط ال�شيخوخة.
�أرن�ستو مثل لوي�س بورخي�س جتاوز اللحظة
الت ��ي يكون فيه ��ا االن�س ��ان قاب�ل�ا لالنك�سار:
يذك ��ر الكات ��ب وال�شاع ��ر الأمريك ��ي لوي� ��س
بارن�ستون يف كتاب ��ه ال�سريوي( بورخي�س:
م�س ��اء ع ��ادي يف بوين� ��س �آير� ��س) كيف انه
كان ين ��زل ال�سالمل م ��ن بناية قدمي ��ة ي�سكنها
ال�شاع ��ر والكات ��ب بورخي�س ح�ي�ن طلب منه
بارن�ست ��ون �أن يك ��ون ح ��ذرا م ��ن ال�سق ��وط

لك ��ن بورخي� ��س التف ��ت الي ��ه� ،ضاح ��كا(:ال
تقل ��ق بارن�ست ��ون� ،أن ��ا جت ��اوزت اللحظ ��ة
الت ��ي انك�سر فيه ��ا) وحني يتج ��اوز االن�سان
واملثق ��ف والكاتب حلظة االنك�سار ،يدخل يف
مغام ��رة الغوا�ص والفن واحلي ��اة ،ويتعاىل
عل ��ى الأمل وال�شيخوخ ��ة واالغ ��راء والي�أ�س،
لأن حلظ ��ة جت ��اوز االنك�س ��ار ه ��ي حلظ ��ة
الالخ�س ��ارة ،وت�صب ��ح حي ��اة به ��ذا امل�ستوى
نوع ًا من الغرابة واالنح ��راف �أو غري املف�سر
يف �أف�ض ��ل الأح ��وال م ��ن وجهة نظ ��ر �أحادية
ذات بعد واحد ،لأننا منيل يف احلياة كما يف
االدب اىل تف�سري الأ�شياء واملواقف بناء على
بني ��ة جاهزة و�ضيق ��ة والالمف�س ��ر يحال اىل
النق�ص واخلط�أ ،والعقلية التف�سريية املغرمة
باحلدود واالخت ��زال والت�صنيف هي خا�صة
التخل ��ف العقل ��ي خ�صو�صا يف حق ��ل الثقافة
واالدب لأن م ��ا يفل ��ت م ��ن التف�س�ي�ر لي�س بال
معنى بل هو اجلمال.
قبل احلرب الأخ�ي�رة و�صلتنا دعوة حل�ضور
لقاء �أو ندوة لأحد الأحزاب ك�ضيف ومبا �أنني
ال �أعرف ماذا �أفعل يف هذا النوع من اللقاءات
كبوذي وجد نف�سه يف موكب كربالئي ،فكرت
يف ح ّل�ي�ن� :إم ��ا �أن �أحم ��ل م�سبح ��ة ال�صدي ��ق
العزي ��ز �سعد �صالح خال� ��ص ـ ابن ال�شخ�صية
الثقافي ��ة والوطنية الدكت ��ور املرحوم �صالح
خال�ص ـ املر�سلة من اليمن والتي تكفي لربط
عدة ث�ي�ران هائجة مع ان الطلب كان م�سبحة
�صغ�ي�رة وناعم ��ة وخ�ض ��راء� ،أو ال�سف ��ر م ��ع
�صدي ��ق �شيوع ��ي جمعنا يوما م ��كان الوالدة
وال�سج ��ن ـ كنت ومازلت �أعم ��ل يف ال�سيا�سة
والثقاف ��ة حل�ساب ��ي اخلا�ص،كقط ��اع خا�ص ـ
واملنفى ومبوجب الدعوة يحق يل احل�ضور
م ��ع �صديق واحد ،ومن ب ��اب االغراء قلت له،
يف الهات ��ف( :كل �ش ��يء متوف ��ر ع ��دا اخلم ��ر
عل ��ى ح�ساب ��ك) وكم ��ا ل ��و �أن اخل ��ط انقط ��ع
لط ��ول ال�صمت فقلت(:هل ان ��ت معي؟) وكان
مع ��ي ومل يك ��ن يف �آن واحد  ،فق ��ال ( :وماذا
�أق ��ول للرفاق لو عرفوا انني ح�ضرت م�ؤمتر ًا
حل ��زب ا�سالمي...؟) .قلت لنف�سي بذهول يف
نهاي ��ة املكاملة (:لن نخرج م ��ن هذه املعتقالت
النف�سية اال باالنقرا�ض ورب الكعبة).
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ارنستو كاردينال
صالة من أجل االنسان

كان عىل فراش املرض
يف شباط  ، 2019يعاين
من متاعب القلب حني اخربته
ابنته ان بابا الفاتيكان فرنسيس
الغى العقوبات الكنسية التي
صدرت ضده قبل اكرث من
ثالثني عاما  .يبتسم يف وجه
ابنته ويتذكر وهو العجوز
الذي بلغ الرابعة والتسعني
من عمره كيف وقف عام 1983
يف وجه بابا الفاتيكان آنذاك
يوحنا بولس الثاين الذي
استنكر عليه جمعه للعمل
السيايس مع مهمته الدينىة ، ،
وتأسيس يف نيكاراغو ما ُعرف
التحررية " التي
بـ " الكنيسة
ّ
حاولت التوفيق بني تعاليم
املسيحية واملاركسية خدمة
لشعوبها الفقرية .

علي حسين
يتذكرال�شاع���ر واملنا�ض���ل ارن�ست���و
كاردين���ال ال���ذي رح���ل ع���ن عامن���ا قبل
ثالث���ة اي���ام بع���د ان عا����ش � 95سن���ة
�صاخب���ة بالن�ض���ال وال�سيا�سة وال�شعر
والدي���ن � ،أن يوحنا بول����س الثاين زار
نيكاراغ���وا ع���ام  ، 1983ويف مط���ار
العا�صم���ة ماناغ���وا ظه���ر ارن�ست���و بني
الق�ساو�سة الذين تكفلوا مبهة ا�ستقبال
البابا  ،وقد اثار منظره و�سائل االعالم
التي كانت تغطي الزيارة فو�سط اربعة

ق�ساو�س���ة يرت���دون املالب����س الدينية ،
كان الق�س اخلام����س ارن�ستو كاردينال
يرتدي قمي�ص ًا �أبي�ض وبنطلون ًا وقبعة
�سوداء �شبيهة بقبع���ة جيفارا  ،وعندما
انحن���ى الرهب���ان اخلم�س���ة لتقبي���ل يد
الباب���ا� ،سح���ب يوحن���ا بول����س الثاين
ول���وح له
ي���ده قب���ل ان يقبله���ا ارن�ستو ّ
ب�إ�صبع���ه وهو يتح��� ّدث �إلي���ه بغ�ضب :
ت�صحح موقفك مع الكني�سة
"علي���ك �أن
ّ
" .بعدها �سي�صدر البابا قرارا بحرمان
ارن�ست���و م���ن مزاول���ة مهام���ه الدينية ،
ق���ال يف مقابل���ة م���ع نيوي���ورك تامي���ز
ع���ام  1984ردا على ق���رار الفاتيكان ":
امل�سي���ح ق���ادين �إىل مارك����س .ال �أعتقد
�أن الباب���ا يفهم املارك�سي���ة .بالن�سبة يل
 ،الأناجي���ل الأربعة كله���ا �شيوعية على
قدم امل�ساواة� .أنا مارك�سي ي�ؤمن بالله ،
يتب���ع امل�سيح  ،وثوري من �أجل مملكته
" .وبعد ثالثني عاما �سيقول ل�صحيفة
نيوي���ورك تامي���ز اي�ضا ع���ام ": 2015
�أن���ا ث���وري والثورية تعني �أنن���ي �أريد
تغي�ي�ر العامل " وي�ضي���ف �" :إن الكتاب
املقد�س مليء بالثورات .الأنبياء �أنا�س
يحملون ر�سالة ثورة .ي�سوع النا�صري
ي�أخذ الر�سالة الثورية للأنبياء .و�سوف
ن�ستمر � ً
أي�ض���ا يف حماولة تغيري العامل
و�إحداث ثورة .لقد ف�شلت تلك الثورات
 ،لكن البع�ض الآخر �سي�أتي ".
عا�ش ارن�ستو كاردينال م�ؤمنا بقناعاته
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ال�سيا�سية والدينية اي�ضا  ،فهو تعلم ان
يعي����ش يف مواجهة دائمة مع ال�سلطات
امل�ستب���دة  ،واي�ض���ا مع الكني�س���ة التي
كان يرى انه���ا ال تهتم باحوال املعدمني
 ،فه���و ي�ؤم���ن ان الكني�سة البد ان تدعم
ث���ورات ال�شع���وب املقه���ورة  ،وتداف���ع
ع���ن امل�ست�ضعفني  ،وظ���ل ينتقد حتالف
الكتي�س���ة م���ع رج���ال احلك���م � ":إن م���ا
ي�سمى بالكني�سة الأم قد خانت الإجنيل
وخذلت���ه ،فالفاتي���كان يف ممار�سات���ه
ٌ
خمتل���ف متام��� ًا ع���ن الرواب���ط الت���ي
� ّأ�س�سه���ا امل�سيح مع بع����ض ال�صيادين ،
�إن جترب���ة " اله���وت التحري���ر " كانت
حتولت �إىل
جترب���ة متوا�ضع���ة ،لكنه���ا ّ
�أ�سطورة ،لقد كنّا يف واقع الأمر جماعة
�صغرية� ،أج���ل ،كنا �شب���ه كومونة على
طريق���ة امل�سيحيني الأوائل ،م�سيحيون
جم��� ّددون متبن���ون لنظري���ة (اله���وت
التحري���ر) بتوج���ه مارك�س���ي ،هك���ذا
�أخ�ضعن���ا الإجنيل لت�أويلن���ا ،لقد كانت
جتربة متفردة " .
وعل���ى فرا�ش املر�ض ح�ي�ن ت�ساله ابنته
هل انت �سعي���د بقرار الباب���ا فرن�سي�س
 ،يجي���ب مبت�سما  ":ع�ش���ت حياتي لكي
اك���ون رج�ل�ا �صاحل���ا ".فه���و ي�ؤمن ان
التناق�ض بني الدين وال�سيا�سة  ..وكان
ي�ضع �صورة مارك�س اىل جانب �صورة
امل�سيح ومعهما كاتب���ه املف�ضل نيكو�س
كازانتزاكي����س ال���ذي قررعندما كان يف

الثالثني من عمره عام  1955ان يزوره
 ،ورغم ان الكات���ب اليوناين ال�شهري مل
ي���ويل اهتماما له���ذا ال�ش���اب القادم من
احدى بل���دان امريكا الالتيني���ة � ،إال ان
ارن�ست���و ا�صر ان يقول ل���ه  ":يا�سيدي
املبج���ل  ،امتن���ى يف يوم م���ن االيام ان
اعي����ش مثلم���ا عا����ش ابط���ال روايات���ك
متنقلني ب�ي�ن اخلطيئة واالمي���ان  ،ادع
يل يف �صالتك " .
كن���ت قد ق���ر�أت ا�سم ارن�ست���و كاردينال
يف بداي���ة الثمانين���ات  ،حي���ث ن�ش���رت
جمل���ة االق�ل�ام �آن���ذاك ملف���ا بعن���وان "
ق�صائ���د مقاوم���ة ارن�ست���و كاردين���ال "
وكان���ت الق�صائد عن اال�سبانية ترجمها
حمم���د عب���د الل���ه اجلعي���دي  ،واملث�ي�ر
ان املل���ف ال���ذي الزل���ت احتف���ظ ب���ه مع
ق�صائ���د كثرية الرن�ست���و كاردينال كنت
اقتطعه���ا م���ن املج�ل�ات االدبي���ة  ،ه���ذا
املل���ف زينته تخطيط���ات للفنان���ة هناء
مال الله  ،وهي واحدة من ابرز ر�سامي
ثقاف���ة االطفال قب���ل ان ت�صب���ح واحدة
م���ن اب���رز الت�شكيليات  ،حي���ث تعر�ض
اعماله���ا الي���وم يف ع���دد م���ن املتاح���ف
العاملي���ة ومنه���ا متحف لن���دن  ،واتذكر
انني رمب���ا اول �صحفي يجري لقاء مع
الفت���اة اخلجول���ة هناء م���ال الله ون�شر
ع���ام  1980يف ال�صفح���ة االخ�ي�رة من
جريدة اجلمهورية  .اعود اىل ارن�ستو
كاردين���ال وملف���ه العجي���ب يف االقالم

وال���ذي كان ب���ـ� 25صفح���ة ؟ ،ق���دم فيها
املرتج���م تعريف��� ًا خمت�ص���ر ًا بال�شاع���ر
النيكورغ���واي م���ع جمموع���ة خمتارة
م���ن ق�صائده والزلت احفظ هذا املقطع

ال�شعري املده�ش :
ق�صائدنا حتى االن ي�ستحيل ن�شرها
تتناقلها االيدي خمطوطة
او م�صورة

لكن ،
يوما �سيمحى ا�سم الطاغية
الذي �ضده كتبت
و�ستظل هي مقروءة .
كان���ت الق�صي���دة مده�ش���ة وغريب���ة يف
نف����س الوق���ت  ،فهي رمبا ت�ص���ف حالنا
نح���ن يف الع���راق الذي���ن نتناق���ل �س���را
يف تل���ك االي���ام ديوان �سع���دي يو�سف
وا�شع���ار مظف���ر الن���واب واجلواهري
التي ظلت مقروءة فيما غاب الدكتاتور
 ،كان رئي�س حترير االقالم �آنذاك الناقد
وال�شع���ر الكب�ي�ر عل���ي جعف���ر العالق ،
وكان���ت املجلة يف عهده تعد واحدة من
ابرز املجالت الثقافية العربية .
ول���د ارن�ست���و كاردين���ال مارتيني���ز يف
مدينة غرناطة ق���رب العا�صمة ماناغوا
يف اخلام����س والع�شري���ن م���ن كان���ون
االول ع���ام  1925لعائل���ة م���ن اثري���اء
نيكاراغ���وا  ،كان االب تاج���را يع�ش���ق
الق���راءة ويف نف����س الوق���ت يتمنى ان
يدر����س اوالده الاله���وت لي�صبح���وا
ق�ساو�س���ة  ،كتب ال�شع���ر يف �سن مبكرة
 " :لق���د ب���د�أت يف كتاب���ة ال�شع���ر عندما
كان عم���ري ح���وايل �أرب���ع �سن���وات.
وبعب���ارة �أخ���رى ،كن���ت دائم��� ًا �أكت���ب
ال�شعر"�.سيق���را كتب الفل�سف���ة مبكرا ،
ت�شغل���ه ت�سا�ؤالت �سبين���وزا  ،ويجد ان
احل���ل م���ع مارك����س امل�سيح���ي  ،ولي�س
مارك����س امللحد  .يف اخلام�سة ع�شر من
عمره يغادر بالده اىل املك�سيك لدرا�سة
االدب والفل�سفة وق���د اعد اطروحة عن
ال�شع���ر النيكاراغ���وي  ،وكت���ب خ�ل�ال
ه���ذه الفرتة جمموعة �شعرية بعنوان "
املدين���ة املهجورة " �ضم���ت ق�صائد حب
� ،سريف����ض ن�شره���ا فيم���ا بع���د اىل ان
�ضمته���ا جمموعته ال�شعرية الكاملة " :
كانت تلك ايام ال�صبا واملراهقة  ،مل اكن
اع���رف الع���امل بع���د "  ،ويف واحدة من
تل���ك الق�صائ���د اجلميلة �سيب���ث �شكواه
اىل حبيبته التي تركته ":
عندما فقدتك
�أنا وانت خ�سرنا :
خ�سرت لأنك �أعز ما احببت
ِ
وخ�سرت لأنني احببتك �أكرث
�أما عن خ�سارتنا مع ًا
فانت اخلا�سرة الكربى
لأنن���ي ا�ستطي���ع �أن �أح���ب �أخريات كما
�أحببتك
�أما � ِ
أنت فلن يحبوك كما �أحببتك �أنا .
ع���ام � 1945سينتق���ل اىل الوالي���ات

املتحدة للدرا�س���ة يف جامعة كولومبيا
يف نيويورك هن���اك يتتلمذ على ا�شعار
ع���زرا باون���د  ،ح���اول ان يبح���ث ع���ن
ال�شاع���ر املتم���رد  ،لكنه���م ابلغ���وه ان���ه
حمتج���ز يف م�ست�شف���ى بوا�شنطن بعد
ان و�صم���ه حمامي���ه باجلن���ون حتى ال
يحاك���م بتهمة اخليان���ة العظمى  .كانت
ق�صائ���د ال�شاع���ر االمريك���ي العبق���ري
قد نبه���ت ارن�ست���و �إىل ان ال�شعر يجب
ان يك���ون اك�ث�ر واقعي���ة ويتخل�ص من
النزع���ة الرومان�سي���ة  ،وان يفتح نافذة
عل���ى الق���دمي  ،عا�ش ع���زرا باوند حياة
قلق���ة  ،ماب�ي�ن والدت���ه ع���ام  1885يف
والي���ة �آيداه���و االمريكي���ة  ،وموته يف
مدين���ة البندقي���ة االيطالية ع���ام 1972
.عام  1908يت�أب���ط عزرا باوند حقيبة
خفيف���ة بها كت���ب قليل���ة ودي���وان �شعر
رف�ضه النا�ش���رون واجته اىل انكلرتا ،
حيث يتعرف على اليوت وي�شجعه على
ن�شر دي���وان " االر�ض اخلراب " بعدها
ي�سافر اىل باري�س حيث يلتقي جيمي�س
جوي����س الذي ت�سح���ره ق�صائ���د باوند
 ،يف اورب���ا �سيت���وج باون���د باعتب���اره
�أ�ست���اذ الق�صي���دة احلديث���ة يف اوربا ،
وال�شاعر الذي اعاد للق�صيدة الو�ضوح
والإيجاز  ،وهي ال�صفات التي امتاز بها
�شع���ر ارن�ستو كاردين���ال  ،حيث �شهدت
ق�صائد ارن�ست���و بعد تعرفه على ا�شعار
عزرا باوند تطورا كبريا  ،وغلب عليها
االح�سا����س باالمل جتاة معاناة االن�سان
 .يف نهاي���ة االربعيني���ات يزور مدريد ،
ث���م يعود ع���ام  1951اىل ب�ل�اده لين�شر
بع����ض الق�صائ���د ابرزه���ا " امل�ضي���ق
املري���ب "  ،الت���ي ي�ش���رح فيه���ا اح���وال
امريكا الالتيني���ة  ،وهي الق�صيدة التي
يب���دو فيها تاثري ع���زرا باوند وا�ضحا ،
حيث ميزج املا�ضي العريق  ،باحلا�ضر
الظ���امل  ،ويف هذه الف�ت�رة كتب ديوانه
" هجائيات " لي�ضعه يف م�صاف جيل
الطليع���ة من �شعراء ام�ي�ركا الالتينية ،
ويب���د�أ اي�ضا ن�شاط���ه ال�سيا�سي  ،حيث
يتحول اىل ان�سان مطارد من ال�سلطات
 ،ويف خمبئ���ه �سي�ش���ارك يف االع���داد
للثورة التي اندلعت عام : 1954
وزعت من�شورات �سرية
حتديت احلرا�س املدججني بال�سالح
و�صحت يف منت�صف ال�شارع :
حتيا احلرية .
ع���ام  1957يلتح���ق ارن�ست���و بالق����س
توما����س مي�ت�رون �صاح���ب املفه���وم
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الدنيوي التقدمي الثوري للدين  ،وبعد
عامني �سيكت���ب كتابا عن جتربته هذه ،
جاع�ل�ا من احلب �سندا تقوم عليه حياة
االن�س���ان  .ويف الكت���اب ي�ؤكد ارن�ستو
ان ج���زاء االن�س���ان النهائي لن يكن بعد
امل���وت ،بل �سيك���ون يف الأر����ض بعدما
�ستنتهي كل مظاه���ر اال�ستغالل  ،وهو
يرى �أن الله قوة التحوالت االجتماعية،
وقوة الثورات .بل ويعتربه قوة احلب
�أي�ضا .
يف هذه الفرتة ين�شر ديوانه " مزامري "
 .ع���ام  1965تعينه الكني�سة ق�سا بجزر
االرخبيل  ،وهناك يقرر ان يقيم جماعة
ت�أملي���ة ثوري���ة تعم���ل عل���ى م�ساع���دة
الفالح�ي�ن وال�صيادي���ن  ،وعندم���ا تعلم
حكوم���ة �سوماث���ا مبجموع���ة ارن�ست���و
يبد�أ الهج���وم عليها  ،في�ضط���ر للهرب ،
عام  1967يدع���وه كا�سرتو اىل كوبا ،
فيعجب بالنظام الكوبي ويلتقي غيفارا
ال���ذي يده�ش���ه اميان ارن�ست���و بالثورة
والل���ه مع���ا فيطل���ق علي���ه لق���ب قدي�س
الث���ورات  ،يتنقل خالل ه���ذه ال�سنوات
ب�ي�ن كوب���ا وكو�سرتيكا واورب���ا يثقف
للث���ورة ال�سانديني���ة حت���ى ي�صبح عام
 1979وزي���را الع�ل�ام حكوم���ة الثورة
امل�ؤقتة بعد �أن �أطاحت
اجلبه���ة ال�سانديني���ة بالدكتات���ور
�أنا�ستا�سي���و �سوموزا عام ..1979لكنه
بع���د �سن���وات �سيختل���ف م���ع رفيقه يف
الث���ورة  ،دانييل �أورتيغ���ا ،الذي اتهمه
بانه ميار�س ت�س ّلطه عرب "حكم العائلة"
ليعلن خيبة �أمل���ه ومعار�ضته ال�شديدة
ملا �آل���ت �إلي���ه الث���ورة ال�سنديني���ة التي
�ش���ارك يف قيادته���ا ،ومل تك���ن توجهات
�أورتيغ���ا لرت�ض���ي �أح�ل�ام كاردين���ال
بوط���ن ح��� ّر ع���ادل� ،إذ �أعل���ن معار�ضته
الكاملة ملنهاج���ه يف احلكم ا ّلذي يخطو
نح���و الدكتاتور ّي���ة ،مم���ا �أث���ار حفيظة
الأخ�ي�ر ف�ض ّي���ق علي���ه اخلن���اق بتلفيق
تهمة ل���ه و�إجباره على الإقامة اجلربية
يف منزله.
يف �سنوات���ه الأخ�ي�رة �سيهت���م مبتابعة
التط���ور العلم���ي و�سيعكف عل���ى اعادة
ق���راءة الفل�سف���ة م���ن جدي���د � ":أق���ر�أ
العدي���د من الن�صو�ص العلمية� ،أقر�أ يف
الأحياء ،وعل���م الإن�سان وعلم الأعراق،
والفيزي���اء والفل���ك� .أحتم����س كث�ي�ر ًا
للكون واملجرات ،للأ�سماك والفرا�شات.
بالن�سب���ة يل هي جزء من ال�شع���ر� ،إنَّها
علوم �شعر ّية" ..لكنه ظل ي�ؤكد ان �أمام

ّ
املتح�ض���ر تكنولوجي��� ًا وعومل ّي ًا
الع���امل
 ،ال ب��� َّد �أن يتغ�َّي�رَّ ه���ذا الع���امل ،وعلينا
تعديله.
يف جزي���رة جزي���رة "�سولونتونام���ي"
ق���رر ان يق�ض���ي م���ا تبق���ى م���ن حيات���ه
بعيدا ع���ن �صخب العا�صمة  ،وقد اعتاد
�سكان اجلزي���رة على م�شاهدة �شاعرهم
املحب���وب وه���و يرتدي قمي�ص��� ًا �أبي�ض
وقبعة جيفارا ال�سوداء .
ي�ؤم���ن ارن�ست���و كاردين���ال ب���ان ال�شعر
يج���ب ان يك���ون قريبا م���ن النا����س ":
ِ�شع���ري بق���ي كما هو دائم��� ًا .من املمكن
متييزه ،فه���و مفهومُ ،يكت���ب كما ُيقال،
لي�س معزو ًال� ،أنا مع ال�شعر الذي ُيفهم"
.
م���ن امل�صادف���ات العجيب���ة ان اح���د
اال�صدق���اء ا�ش�ت�رى يل م���ن معر����ض
القاهرة للكت���اب والذي اقي���م قبل �شهر
كت���اب بعن���وان " �ص�ل�اة لأج���ل مارلني
مونرو " وهو كتاب يجمع فيه مرتجمه
ريا�ض حمادي �شذرات مارلني مونرو،
ال�شعرية التي �صدرت بالإنكليزية لأول
م���رة يف �أكتوب���ر  ، 2010و�سيفتت���ح
املرتج���م الكت���اب بق�صي���دة ارن�ست���و
كاردين���ال ال�شه�ي�رة " �ص�ل�اة لأج���ل
مارل�ي�ن مونرو " و�ضيف للكتاب اي�ضا
ق�صائ���د ل�شاع���رات يجمعه���ن مبارل�ي�ن
مونرو م�ص�ي�ر واحد هو امل���وت املبكر
بقرار �شخ�صي.
�صالة من �أجل مارلني مونرو
�إلهي
تق ّبل هذه ال�سيدة املعروفة با�سم مارلني
مونرو يف كل بقاع الأر�ض
على الرغم من �أنّ هذا لي�س ا�سمها
( �أن���ت وح���دك م���ن يع���رف ا�سمه���ا
احلقيق���ي ،ا�س���م اليتيم���ة املغت�صبة يف
ال�صغرية
�سن التا�سعة ،وخادمة املتجر ّ
ذات ال�ستة ع�شر ربيع ًا ،حيث �أرادت �أن
تقتل نف�سها)
ها هي الآن بني يديك
من دون مكياج
من دون وكيلها ال�صحفي
�أو تواقيع للذكرى
فقط كرائدة ف�ضاء يف ليلك الف�سيح.
على ذ َمة "التاميز" ،كانت قد حلمت يف
طفولتها
�أنها تقف عاري ًة يف كني�سةٍ
�أمام ح�شدٍ من النّا�س ال�ساجدين
كان عليه���ا �أن ت�سري على �أ�صابع قدميها
كي ال تدو�س ر�ؤو�سهم.
�أنت تعرف �أحالمن���ا �أف�ضل مما يعرفها
علماء النف�س
�إلهي
املل���وث باخلطاي���ا
يف ه���ذا الع���امل
ّ
والإ�شعاعات
متجر
لن حتا�سب عاملة يف
ٍ
حلُمت كغريها �أن تُ�صبح جنمة �سينما.
و�ص���ار احلل���م حقيق��� ًة (لكنّه���ا �شبيه��� ٌة
بالأفالم امللونة)
مل تفعل �شيئ ًا غري �أنّها �أ َّدت ال َّدور الذي
�أعطيناها �إياه
 م�شه���د حياتن���ا -ال���ذي كان م�شه���د ًا�صامت ًا.
اغفر لها يا �إلهي ولنا
لقرننا الع�شرين
لتكلفة الإنتاج املرتفع���ة التي عملنا من
�أجلها جميع ًا
ج���وع للح���ب ومل مننحه���ا
كان لديه���ا
ٌ
�سوى ُمه ِّدئات
كما �أو�صى الأطباء النف�سيون
طاملا �أننا ل�سنا ق ّدي�سني
بعد اعالن وف���اة ارن�ستو كاردينال قرر
زميله يف الن�ضال وغرميه فيما بعد
الرئي�س داني���ال �أورتيغا اعالن احلداد
العام يف نيكاراغوا ملدة ثالثة �أيام.
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إرنستو كاردينال شاعر نيكاراجوا الوثائقي
إعداد وترجمة :أحمد مرسي

إرنستو كاردينال ال أدري ما الذي ذكرين بالشاعر النيكاراجوي إرنستو كاردينال عيل أثر تسليط األضواء عىل دانييل أورتيجا بعد فوزه يف
انتخابات الرئاسة مؤخرا .فقد تذكرت أين ترجمت له قصيدة نرشت يف مجلة األقالم العراقية يف عدد ابريل  ،1980وبرغم أين يف كثري
من األحيان أفضل أن اشرتي كتابا ما أحتاج إيل الرجوع إليه يف أقرب وقت ممكن ،مع تأكدي أن هذا الكتاب قد اشرتيته من قبل وهو
موجود يف مكتبي إال أنني أعلم علم اليقني أن رشاء نسخة ثانية من أي مكتبة قريبة أسهل من العثور عليه بني كتبي املرصوصة واملكدسة
بال ضابط أو رابط.وألين ال أحتفظ باملجالت وأكتفي باالحتفاظ مبخطوطايت أو نيص املنشور وخاصة يف عرص ما قبل الفاكس ،عرثت
مبحض الصدفة عيل الصفحات املنتزعة من املجلة ،وقد اكتشفت دهشتي أين مل أترجم القصيدة بأكملها ،ويبدو أن مارتن بول ،املرتجم
األمرييك ،مل يرتجم القصيدة كاملة .وبعد قراءة الجزء املرتجم ،شعرت برغبة يف أن أعود إيل القصيدة الكاملة ألعيد قراءتها .ولحسن
الحظ ،كانت ابنتي تحتفظ مبجموعته (ساعة الصفر وقصائد وثائقية أخرى) يف مكتبتها املنظمة منهجيا .ويف الحال ،رشعت يف ترجمة
نصف القصيدة األول الذي مل أترجمه ليك تنرش القصيدة كاملة.
�إن �إرن�ست ��و كاردين ��ال ،الق� ��س الق ��دمي
واملت�ص ��وف ،يعت�ب�ر واحدا من �أه ��م �شعراء
جيل ��ه يف �أمري ��كا الالتيني ��ة .وق ��د ول ��د يف
جران ��ادا 'غرناط� �ة' بنيكاراج ��وا يف 1925.
ودر� ��س يف ليون وماناجوا ومدينة املك�سيك
ونيوي ��ورك بالوالي ��ات املتح ��دة .وبع ��د
ح�صوله عل ��ي لي�سان�س الفل�سف ��ة يف جامعة
كولومبي ��ا ،نيوي ��ورك يف  1949ع ��اد ايل
نيكاراج ��وا حي ��ث م ��ر يف ال�سن ��وات القليلة
التالية بتحولني عميقني.
يف  1954مت ��رد كاردني ��ال عل ��ي جم ��رد
االحتج ��اج ال�شع ��ري ال ��ذي كان ��ت تف ��وح به
ق�صائ ��ده ،وا�ش�ت�رك يف حماول ��ة لإ�سق ��اط

حكم �سوم ��وزا الديكتاتوري .وق ��د اكت�شفت
اخلطة ع ��ن طريق اخليانة .ولك ��ن كاردينال
متكن من الهرب فتف ��ادي بذلك م�صري العديد
مم ��ن �ألقي القب�ض عليهم وتعر�ضوا لعمليات
التعذي ��ب الوح�ش ��ي والقت ��ل يف النهاية علي
�أي ��دي زباني ��ة �سوم ��وزا .ويف ع ��ام ،1956
عندم ��ا قت ��ل �سوموزا عل ��ي يدي �شاع ��ر ،كما
�أمت �إرن�ستو كاردينال ق�صيدته '�ساعة ال�صفر'
م ��ر ال�شاع ��ر ب�أزم ��ة روحي ��ة عميق ��ة غ�ي�رت
حيات ��ه .فقد نبذ الكاردين ��ال العنف الثوري،
و�أعل ��ن التزامه الدرا�س ��ة لالنخراط يف �سلك
الكهن ��وت .وق ��د ر�سم بع ��د م ��رور � 9سنوات
يف ماناج ��وا ،ومل مي� ��ض وق ��ت طويل حتى

ن ��زح كاردين ��ال �إيل م�ل�اذه الدائ ��م بجزي ��رة
يف �أرخب ��ل �سولينتينام ��ي ،عل ��ي بح�ي�رة
نيكاراجوا الكربى.
وبرغ ��م اع�ت�راف كاردين ��ال بت�أث ��ره ببع�ض
ال�شع ��راء الأمريكي�ي�ن ،وب�صف ��ة خا�ص ��ة
ازراباون ��د� ،إال �أن االخت�ل�اف ب�ي�ن �شع ��ره
وال�شعر الأمريك ��ي احلديث ب�صفة عامة ،جد
بني وجوه ��ري ،وكم ��ا ي�ستدل م ��ن ق�صيدته
'�ساع ��ة ال�صف� �ر' ،يح ��اول ارن�ست ��و كاردينال
دائم ��ا �أن يكون وا�ضح ��ا ومفهوما .ومع ذلك
فقد �أخذ عن ازراباوند التكنيك ال�شعري ،كما
تعلم منه كرهه ال�شديد ل�شرور الر�أ�سمالية.
وت�شم ��ل �أعم ��ال كاردين ��ال :جوام ��ع الكل ��م

''1971جي�شيم ��اين ' '1965و '�ص�ل�اة �إيل
مارل�ي�ن مون ��رو' ' ،'1966و'زام�ي�ر' '،'1969
و'احل ��ب يف احلي ��اة' ' '1970و'حتي ��ة �إيل
الهن ��ود الأمريكي�ي�ن' ' ،'1974و'يف كوب� �ا'
'.'1974
�إرن�ست ��و كاردين ��ال يقول الناق ��د االجنليزي
روبرت برينج ¬ ميل ،الذي تربطه بال�شاعر
�صداق ��ة عم ��ل وثيق ��ة '�إن �شع ��ر �إرن�ست ��و
كاردين ��ال يف�ض ��ح زي ��ف ويوث ��ق وي�س ��وي
خالفات الواق ��ع ،ومباد�ؤه اجلمالية �أخالقية
بج�ل�اء ،ومعظ ��م ق�صائ ��ده �أك�ث�ر م ��ن جمرد
ق�صائ ��د دينية ب '�شكل غام�� �ض' ويعقد الناقد
مقارن ��ة ب�ي�ن 'الفيل ��م الوثائقي' كن ��وع خا�ص

إرنستو كاردينال..
بمثابة قصيدة وداع
خالد الريسوني

م ��ن �أ�ش ��كال الفن ،وق�صائ ��د كاردين ��ال الذي
اعتربه ��ا 'ق�صائ ��د وثائقية' ،وب�صف ��ة خا�صة
ق�صائ ��د جمموعته '�ساع ��ة ال�صف� �ر' برغم �أنه
ا�ستبعد فكرة �أو احتم ��ال �أن يكون كاردينال
ق ��د ا�ستله ��م �أ�سلوبه م ��ن ال�سينم ��ا الوثائقية
ب�شكل مبا�شر.
لك ��ن ا�ستخ ��دم يف �أعم ��ال �أخ ��ري م ��ن بينها
عل ��ي �سبي ��ل املث ��ال�' ،أبوكاليب� ��س وق�صائ ��د
�أخ ��ري' ' '1977ت�شكيلة وا�سعة من الأ�ساليب
تراوح ��ت يف الط ��ول ب�ي�ن االبجرام ��ات
ال�صقيل ��ة والق�صائد الطويل ��ة امل�ستلهمة من
الثقافات الأمريهندي ��ة الفطرية مع ا�ستعمال
كثري لتقني ��ات 'الكوالج الباون ��دي' واملجملة
الناب�ضة باحلياة .لكن جميع ن�صو�ص '�ساعة
ال�صف ��ر وق�صائ ��د وثائقي ��ة �أخ ��ري' الثمانية
ترم ��ي �إيل �أن 'توث� �ق' الواق ��ع و'حت ��رره'
بطريق ��ة ب�صري ��ة دياليكي ��ة �أك�ث�ر ،م�ص ��ورا
الأ�شي ��اء والنا�س والأحداث يف �ضوء التزام
اجتماع ��ي¬ �سيا�س ��ي '�سو�شيوبوليتي� �ك'
جل ��ي ،مع اختي ��ار وت�شكيل وفر� ��ض ان�ساق
تف�سريي ��ة ع ��ن الع ��امل ،با�ستخ ��دام لي�ب�رايل
لتقني ��ات املونتاج ال�سينمائ ��ي� ،أو الإطارات
ال�سينمائي ��ة ،وال�سع ��ي ايل 'عت ��ق الواق ��ع
الفيزيق� �ي' ع ��ن طريق �أعادتن ��ا ايل التوا�صل
م ��ع خ�شونت ��ه وجماله ،وي�ستطي ��ع ال�شعراء
والكام�ي�رات �أن ي�ؤثروا علي م ��ا ي�سجلونه،
لك ��ن بينم ��ا تتحك ��م الكام�ي�رات يف 'الو�ضع
امل�ستم� �ر' يرم ��ي ت�سجيل كاردين ��ال للحا�ضر
�أو املا�ضي �إيل امل�ساعدة يف ت�شكيل امل�ستقبل
¬ م�شركا الق ��ارئ يف العملية ال�شعرية من
�أج ��ل حفزه علي الت ��زام �سيا�سي كامل ،ومن
ثم تبن ��ي حتويل ترجمة �أك�ث�ر ر�ؤى ال�شاعر
نبوءة �إيل حقيقة اجتماعية ¬ �سيا�سية.
وي�ؤك ��د الناق ��د عل ��ي �أن بطاق ��ة 'الق�صائ ��د
الوثائقية' هي بطاقته ولي�ست بطاقة ال�شاعر،
لك ��ن كاردين ��ال فيم ��ا يب ��دو �سعد به ��ا عندما
نحته ��ا يف  1972لكي ي�ب�رز ال�سمات املميزة
'ل�ساعة ال�صفر' التي كتبها يف املدة من 1954
¬  ،1956و'�أن�ش ��ودة نيكاراجوي� �ة' '1970
¬  '1972و'رحل ��ة �إيل نيوي ��ورك' ''1973
وق�صائ ��د �أخ ��ري ،وم ��ع ت�أكي ��ده عل ��ي البعد
الوثائقي يف ق�صائ ��د معينة يحر�ص روبرت
بينج ¬ ميل علي تو�ضيح ان ال�شاعر مل يعن
بتوثيق وفهم الواقع فح�سب ،لكنه عني �أي�ضا
بامل�ساع ��دة يف تغي�ي�ر ه ��ذا الواق ��ع ¬ ولهذا
�سميت هذه الق�صائد '�شع ��ر النبوءة املجدية'
'لكن البيانات ينبغي �أن ت�سجل قبل �أن يكون
يف الو�سع �إع ��ادة �صياغة الواقع ،و�أن �إعادة
ال�صياغ ��ة تكمن فيم ��ا وراء الق�صائد نف�سها:
�إن التغيريات التي يتوق �إليها ال�شاعر تكمن
يف امل�ستقبل'.

عن :أخبار األدب
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يعترب الشاعر إرنيستو كاردينال،
األبرز حالي ًا بني شعراء نيكاراغوا،
أسست منذ بدايات القرن
البالد التي ّ
املايض للحداثة الشعرية يف مجموع
الشعر املكتوب باللغة اإلسبانية،
عىل يد شاعرها الكبري روبني داريو.

ب ��ل �إن �أ�سم ��اء �شعري ��ة نيكاراغوية كب�ي�رة رحلت عن
عاملن ��ا ،ا�ستطاعت �أن تربز �صحبة ا�س ��م كاردينال ،من
�أمث ��ال :بابلو �أنطونيو ك ��وادرا ،وكارلو�س مارتينيث
أليغري ��ا ،وال نن�سى طبع ًا ال�شاعرة
ريبا� ��س ،وكالربيل � ِ
جيوكندا بي ّل ��ي التي �شاركت يف املهرجان هذه ال�سنة.
ويتف ��ق العدي ��د م ��ن النق ��اد �أن كاردينال ه ��و ال�صوت
ال�شع ��ري ال ��ذي �صاحب الث ��ورة ال�سنديني ��ة ،ف�صارت
بع� ��ض ق�صائ ��ده عنوان� � ًا حلال ��ة التم� � ّرد والع�صي ��ان
املدنيالت ��ي عا�شته ��ا البالد �إب ��ان �سنوات الث ��ورة على
نظام �سوموزا ،مثل ق�صيدته ال�شهرية “�صالة من �أجل
مارلني مون ��رو”� ،أو ق�صيدة “�سوم ��وزا يزيح ال�ستار
عن متثال �سوموزا يف ملعب �سوموزا” ،وغريها.
كان كاردين ��ال ق ��د عا� ��ش م�ضايق ��ات عدي ��دة من طرف
النظ ��ام ال ��ذي يقوده رفي ��ق الأم� ��س دانيي ��ل �أورتيغا،
بع ��د �أن حاول ه ��ذا الأخري ب�أ�سالي ��ب ملتوية االلتفاف
على عق ��ار ت�ستغله اجلمعي ��ة التي يرت�أ�سه ��ا كاردينال
يف جزي ��رة �سولينتينام ��ي ،مما �أثار موج ��ة ا�ستنكار،
انته ��ت برتاجع املحكم ��ة عن احلكم بع ��د ا�ستئنافه من
ُن�صف ��ة هذا الأخ�ي�ر وجماعته.
ط ��رف دف ��اع ال�شاعر ،م ِ
هذا امل�ش ��روع �أطلقه ال�شاعر ع ��ام  ،1980يف اجلزيرة
الواقع ��ة يف بح�ي�رة نيكاراغ ��وا ،تعزي ��ز ًا لت�صورات ��ه
الالهوتية يف التحرير والفن والثقافة.
يخ�ص الإ�ص ��دار الأخ�ي�ر“ ،يف الأر�ض كما يف
يف م ��ا ّ
ال�سماء” ،وال ��ذي ي�شتمل على ق�صي ��دة واحدة تتكوّ ن
من متواليات �شعرية ،تقول م�ساعدة كاردينال ال�شاعرة
ل ��وث مارين ��ا �أكو�ست ��ا� ،أنه ��ا ت�شب ��ه ب�ش ��كل م ��ا �صالة
وترنيم ��ة حتتف ��ي باحلياة وبالكون ،ب ��ل �إنها تعتربها
مبثاب ��ة ق�صي ��دة وداع لكاردينال ،مما فت ��ح الباب �أمام
العديد م ��ن الت�أويالت ،خ�صو�ص ًا �أن ال�شاعر قد بدا يف
الآونة الأخ�ي�رة متعب ًا جد ًا ،لكنه م ��ن الناحية الذهنية
يبدو حمتفظ ًا بكثري من وهج ��ه و�إ�شراقة �أفكاره ،و�إن
كان م ��ا يزال يعبرّ عن �إحباطه م ��ن كل ما يحدث حوله
يف العامل ويف نيكاراغوا بوجه خا�ص.
فف ��ي مذكراته التي ن�شرت منذ ف�ت�رة كما يف حواراته،
ع�َّب�رَّ َ غ�ي�ر ما مرة ع ��ن خيبة �أمل ��ه ،بل وع ��ن ي�أ�سه مما
يح ��دث� ،إذ يقول ب�صدد الث ��ورة ال�سنديني ��ة و�إ�سهامه
يف قيادته ��ا والتح ��وّ الت التي �شهدتها“ :ه ��ذا الأمر قد
ت�س ّب ��ب يل يف معان ��اة و�آالم عميق ��ة ،لق ��د �سمي ��ت تلك
التجرب ��ة “الث ��ورة ال�ضائع ��ة” ،وه ��و عن ��وان اجلزء
الثالث من مذكراتي .م ��ا تعي�شه اليوم نيكاراغوا لي�س
ثورة� ،إن ��ه دكتاتورية فردية لدانييل �أورتيغا وزوجته
و�أبنائه ،فدانييل لي�س من الي�سار ،وهو لي�س �سنديني ًا،
لقد خان الثورة”.
ميثل الدي ��وان ،موا�صلة للمرحل ��ة الأخرية من جتربة
�شعري ��ة ،ح ��اول كاردين ��ال فيه ��ا �أن يح ��اور مظاه ��ر
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

يف الف�ض ��اء الك ��وين ،معتمِ ��د ًا عل ��ى املع ��ارف العلمية
امل�ستك�شف ��ة ،وبع�ض خفايا و�أ�س ��رار الكون ،مع ربطه
له ��ا بت�صور �إمياين �ص ��ويف نابع من قناع ��ات ال�شاعر
الديني ��ة ،قناع ��ات تت�أ�س� ��س عل ��ى ت�ص ��ورات متح ّررة،
و�ضم ��ن ه ��ذه املرحل ��ة يدخل �أي�ض ��ا عم ٌل �شع ��ريٌّ �آخ ُر
“نح ��ن غبار النج ��وم” (� )2013ضمن �أعمال �شعرية
�أخرى.
هذا ويت ّم حالي ًا �إع ��داد مبادرة القرتاح تر�شيح ال�شاعر
لـ”جائزة نوبل للآداب” ه ��ذه ال�سنة ،وتقف خلف هذا
الرت�شيح العديد من امل�ؤ�س�سات الثقافية وال�شخ�صيات
م ��ن ع ��امل الف ��ن والآداب وال�سيا�س ��ة وعل ��ى ر�أ�سه ��م
الرئي� ��س ال�سابق للأوروغواي ،بيب ��ي موخيكا .ف� ً
ضال
عن تب ّن ��ي “مهرجان ميالن ��و الدويل لل�شع ��ر” للملف.
وتتك ��وّ ن اللجن ��ة الداعم ��ة م ��ن الطبي ��ب جيو�سيب ��ي
ما�سريا ،وال�شاعر غي ��دو �أولداين ،وال�صحافية �أندريا
�سيمليت�س ��ي ،كما تق ��ول لـ”العربي اجلدي ��د” م�ساعدة
كاردينال ال�شاعرة لوث مارينا �أكو�ستا.
كان كاردين ��ال ق ��د اقترُ ِ ح من قبل ر�سمي� � ًا جلائزة نوبل

ع ��ام  ،2010م ��ن قب ��ل “اجلمعي ��ة العام ��ة للم�ؤلف�ي�ن
والنا�شري ��ن” يف �إ�سبانيا ،لكن ال�شاع ��ر النيكاراغوي
يف تل ��ك املنا�سبة �أخ�ب�ر و�سائل الإع�ل�ام �أن اجلائزة ال
تهمه.
والواقع �أن كاردينال لي�س من ال�شعراء الذين يحتفون
كثريا باجلوائز ال�شعرية �أو يرت�صدونها ،ومع ذلك فقد
ا�ستل ��م من قبل على الأقل جائزت�ي�ن �شعريتني كبريتني
هم ��ا“ :جائزة بابل ��و نريودا” �سن ��ة  ،2009و”جائزة
امللكة �صوفيا لل�شعر الإيبريو�أمريكي” �سنة .2012
�إب ��ان تر�شيح ��ه الأول جلائ ��زة نوب ��ل ،كان ال�شع ��راء
امل�شارك ��ون يف املهرج ��ان ال ��دويل ال�ساد� ��س لل�شع ��ر
بغرناط ��ة ( )2010على ل�سان ال�شاعر الإ�سباين دانيال
رودريغي ��ث موي ��ا ،ق ��د اعت�ب�روا كاردين ��ال (ال�صورة
م ��ع جيوكن ��دا بي ّل ��ي) واح ��د ًا من �أه� � ّم �شع ��راء �أمريكا
الالتيني ��ة .ف�أم�ي�ركا الالتيني ��ة عرف ��ت خ�ل�ال تاريخها
احلدي ��ث �شاعري ��ن �أ�سا�س�ي�ن :روب�ي�ن داري ��و وبابل ��و
ن�ي�رودا ،عم�ل�ا عل ��ى تر�سيخ قال ��ب معي ��اري للق�صيدة
احلديث ��ة ،مل ي�ستطع �أي �شاعر زحزحت ��ه قبل نيكانور
بارا وكاردينال.

االخراج الفني
---------------حيدر الكواز

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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صالة من أجل مارلين مونرو
إرنستو كاردينال

ترجمة :غدير أبو سنينة

�إلهي..
تق ّبل هذه ال�سيدة املعروفة با�سم مارلني
مونرو يف كل بقاع الأر�ض
على الرغم من � ّأن هذا لي�س ا�سمها
( �أنت وحدك من يعرف ا�سمها احلقيقي،
ا�سم اليتيمة املغت�صبة يف �سن التا�سعة،
ال�صغ�ي�رة ذات ال�ست ��ة
وخادم ��ة املتج ��ر ّ
ع�ش ��ر ربيع� � ًا ،حي ��ث �أرادت �أن تقت ��ل
نف�سها)
ها هي الآن بني يديك
من دون مكياج
من دون وكيلها ال�صحفي
�أو تواقيع للذكرى
فقط كرائدة ف�ضاء يف ليلك الف�سيح.
عل ��ى ذ َمة “التاميز” ،كانت قد حلمت يف
طفولتها
�أنها تقف عاري ًة يف كني�س ٍة
�أمام ح�شدٍ من ال ّنا�س ال�ساجدين
كان عليه ��ا �أن ت�سري عل ��ى �أ�صابع قدميها
كي ال تدو�س ر�ؤو�سهم.
�أنت تع ��رف �أحالمنا �أف�ضل مم ��ا يعرفها

علماء النف�س
كني�س ٌة ،بيتٌ  ،كهف
هم �أمان الرحم الأمومي
ويعني �أي�ض ًا �أكرث من ذلك..
الكني�سة هي املعجبني ،هذا وا�ضح
خيط
(عجين ُة الر�ؤو�س يف العتمة حتت ِ
ال�ضوء )
لكن املعبد لي�س ا�ستديوهات
20th Century Fox
املعب ��د الرخام ��ي الذهب ��ي ،ه ��و معب ��د
ج�سدك
حيث يوج ��د ابن الإن�س ��ان وال�سوط يف
يده
يطرد العاملني يف َّ
املحطة
الذي ��ن جعل ��وا م ��ن بي ��ت عبادت ��ك قب ��و ًا
لل�صو�ص.
�إلهي
يف ه ��ذا الع ��امل املل ��وّ ث باخلطاي ��ا
والإ�شعاعات
متجر
لن حتا�سب عاملة يف ٍ
ح ُلمت كغريها �أن ُت�صبح جنمة �سينما.
و�ص ��ار احلل ��م حقيق� � ًة (لك ّنه ��ا �شبيه� � ٌة
بالأفالم امللونة )
مل تفعل �شيئ ًا غري �أ ّنه ��ا �أدَّت الدَّور الذي
�أعطيناها �إياه
– م�شه ��د حياتن ��ا -ال ��ذي كان م�شه ��د ًا
�صامت ًا.

اغفر لها يا �إلهي ولنا
لقرننا الع�شرين
لتكلفة الإنت ��اج املرتفعة الت ��ي عملنا من
�أجلها جميع ًا
كان لديها جو ٌع للحب ومل مننحها �سوى
ُمهدِّئات
كما �أو�صى الأطباء النف�سيون
طاملا �أننا ل�سنا قدّي�سني
تذ َّك ��ر �أ ُّيه ��ا ال� � َّرب خوفه ��ا ال ّزائ ��د �أم ��ام
الكامريا
و ُكرهه ��ا للمكي ��اج -م ��ع الإ�ص ��رار عل ��ى
تزيينها عند كل م�شهد-
ومبا �أن ال ّرعب ازداد
ازداد حتم� � ًا ت�أخره ��ا ع ��ن الو�ص ��ول
للإ�ستديو.
متجر
ك�أيِّ عامل ٍة يف ٍ
حلم ��ت �أن ُت�صب ��ح يوم� � ًا جنم� � ًة يف
ال�سينما
ف�سر ُه طبيب
كانت حياته ��ا وهم ًا كحل ��م َّ
نف�سي وحفظه يف �أر�شيفه.
حياتها العاطفيّة:
كانت جم َّر َد قبل ٍة بعيون مغم�ض ٍة
مبُج َّرد �أن تفتحهما
ُ
الكا�شفة
تكت�شف �أ َّنها حتت الأ�ضواء
ِ
ثم تنطفئ هذه الأ�ضواء!
وتنف� � ُّك عن ج ��دران الغرف ��ة (كانت لقطة
�سينمائ َّي ًة وح�سب )

بينما يبتعد املخرج مع لوحه
لأن امل�شهد انتهى ت�صويره.
�أو
قارب،
كرحل ٍة يف ٍ
ُقبل ٍة يف �سنغافورة
رق�ص ٍة يف ريو دي جانريو
حف ��ل ا�ستقب ��ال يف ق�ص ��ر دوق �أو دوقة
وند�سور
كله ��ا م�شاهد مرئي ��ة يف �صال ��ون �شقتها
البائ�سة.
وينتهي الفيلم دون القبلة الأخرية.
وجدوه ��ا م َّيتة يف �سريرها والهاتف يف
يدها
مل يع ��رف املُح ِّقق ��ون م ��ع م ��ن �أرادت �أن
تتحدث
ك�أنَّ �شخ�ص ًا طلب رقم �صديقه الوحيد
امل�سجل يقول:
ومل يُ�سمع �سوى �صوت
ّ
الرقم املطلوب غري موجود
�أو ك�أن ع�صاب ��ة قطعت يدها لتبعدها عن
الهاتف املقطوع
�إلهي
�أ ًّيا يكن ال�شخ�ص الذي كادت �أن حتادثه
ومل تفع ��ل (لرمب ��ا مل يكن له وج ��ودٌ� ،أو
كانَ ا�سم� � ًا غ�ي�ر ُم�سج � ٍ�ل يف دلي ��ل لو�س
�أجنل�س)
�أنت يا رب
ُر َّد على الهاتف.

