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علي حسين 

 تعت���ر الكاتب���ة اإيلين���ا فريانت���ي )و هو ا�سم 
م�ستع���ار(، الروائي���ة الإيطالي���ة الأ�سه���ر يف 
وقتن���ا احلا�سر فقد بيعت مليون���ا ن�سخة من 
موؤلفاته���ا يف اأكرث م���ن 39 بلًدا ح���ول العامل 
ال�سخ�سي���ة  مبعرف���ة  الهتم���ام  وت�س���ارع   -
احلقيقي���ة وراء ال�س���م امل�ستع���ار الذي تكتب 
ب���ه ، اإذ اإن���ه ال�س���م الأدب���ي ال���ذي اختارت���ه 
ه���ذه الكاتب���ة من���ذ ان �س���در اأول كت���اب له���ا 
الروف�س���ور  و�س���ع  1991،وق���د  ع���ام  يف 
)والروائ���ي( مارك���و �سانتاغات���ا نظرية تبدو 
�سدي���دة الواقعية لل�سخ�سي���ة احلقيقية وراء 
فريانتي، اإذ يك�سف عن اعتقاده باأنها اأ�ستاذة 
جامعي���ة تدع���ى مار�سي���ا مارم���و، وتتوافق 
�سريته���ا الذاتية ب�سكل عجيب مع الت�سورات 
املفرت�س���ة ع���ن �سخ�سي���ة اإيلين���ا فريانت���ي. 
فمبدئًيا على الأغلب هي امراأة كونها حتدثت 
ع���ن نف�سه���ا بو�سفه���ا اأًم���ا، وذل���ك يف احدى 
املقاب���ات النادرة معه���ا اإ�ساف���ة اإىل اأ�سلوب 
ال�س���رد الروائي ذي النف�س الن�سوي الظاهر، 
والظ���ن اأنها ول���دت وعا�س���ت يف نابويل - - 
ويبدو اأنها ن�ساأت يف بيئة فقرية تتنا�سب مع 

اأجواء نابويل بعد احلرب العاملية الثانية.

متت���از رواي���ات فريانتي بق���درة متفردة على 
ال�س���رد الذي ياأخذ بعق���ول القراء من خلفيات 
ثقافي���ة خمتلف���ة م���ع انحي���از وا�س���ح لها يف 
�سفوف الن�س���اء النا�سجات ل �سيما املثقفات 
ناب���ويل  مدين���ة  الرواي���ات  م�س���رح  منه���ن. 
الإيطالي���ة يف الفرتة ما بعد احل���رب العاملية 
الثاني���ة اإىل نهاي���ة الق���رن الع�سري���ن، حي���ث 
تتكام���ل زواي���ا اجلم���ال والعن���ف والطموح 
والهزمي���ة والولدة وامل���وت واجلن�س خللق 

اأج���واء غاي���ة يف الت�سوي���ق تاأخ���ذك من دون 
رحم���ة من �سفحة ل�سفح���ة ومن جملد ملجلد، 
�س���رد  م�ست���وى  اإىل  تنح���در  اأن  دون  لك���ن 

الأحداث يف اأدب اجلرائم الرومان�سية.
م���ن اأ�سه���ر م���ا كتب���ت الرباعّي���ة الت���ي عرفت 
با�س���م “الرواي���ات النابولّي���ة”: “�سديقت���ي 
املذهل���ة” و”حكاي���ة ا�س���م جدي���د” )2013(، 
و”اأولئ���ك الذي�����ن يغ����ادرون واأولئ���ك الذين 
يظّل���ون” )2014(. وتنتم���ي ه���ذه الرباعية 
الروائي���ة اإىل ما يع���رف يف النظرية النقدية 
ِب� )Bildungsroman(، وهو م�سطلح 

�ساغ���ه يف الع���ام 1819 الفيل�س���وف الأملاين 
كارل مورغن�ست���رين، وال���ذي يعن���ي “رواية 
تنهم���ك  حي���ث  ل/التعليم/الثقاف���ة”،  الت�سُكّ
الرواي���ة، �سم���ن ه���ذا الن���وع، يف ا�ستق���راء 
التط���ورات ال�سيكولوجي���ة والأخاقية التي 
تط���راأ على �سخ�سي���ة البطل من���ذ الطفولة اأو 
با وحتى بلوغه �س���ن الر�سد، وا�ستبطان  ال�سّ
ارتباطه���ا  وم���دى  التغ���ريات  ه���ذه  طبيع���ة 
بالتغ���ريات املجتمعي���ة التي ت���دور يف فلكها 

الأحداث الروائية.
ويف روايتها �سديقتي املذهلة تاأخذنا الكاتبة 
���ات الق���رن  اىل مدين���ة ناب���ويل يف خم�سينَيّ

املا�سي.حيث تعي�س �سديقتان، اإيلينا وليا، 
يف ح���ّي ُعّم���ايّل بائ����س. تك���ران وتتبّدلن، 
تت�ساع���دان وتتخا�سم���ان، دروُبهم���ا تلتق���ي 
وتف���رتق. وه���ي رحل���ة مذهل���ة يف دواخ���ل 
البطلت���ن تقودن���ا اإليه���ا فريانت���ي. بنظرُتها 
ٌد  الثاقبة، و�سرُده���ا العميق ،و و�سُفها املتجِدّ
حلياتنا اليومَيّة؛ حلياٍة نحتاج اأن تروَيها لنا 

امراأٌة بهذه الطريقة البديعة"
قب���ل عام، زع���م �سحفي اإيطايل اأن���ه ا�ستطاع 
اأن يع���رف الهوي���ة احلقيقي���ة للموؤلف���ة الت���ي 
ت�سدرت كتبها لوائح الكتب الأكرث مبيعا مما 
اأث���ار خ�سية حمبيها من انها لن تعاود الكتابة 

مرة اأخرى.
ولك���ن بع���د ع���ام م���ن حب����س اأنفا�سه���م ميكن 
لع�ساق فريانت���ي اأن يتنف�س���وا ال�سعداء مرة 
اأخ���رى: فق���د ق���ررت فريانت���ي اأن تع���ود اإىل 

العمل، 
وابلغ النا�سر �ساندرو فريي، اإحدى ال�سحف 
اليطالي���ة "اأعرف اأنها ل زال���ت تكتب، ولكن 
يف الوق���ت احل���ايل ل اأ�ستطي���ع اأن اأق���ول اأي 

�سيء اأكرث من ذلك".
واأو�سح هذا النا�سر اإنه ل توجد هناك خطط 
لإ�س���دار رواية لهذه الكاتب���ة يف عام 2018، 
لكن العمل اجلديد لها �سيكون كتابة �سيناريو 
مل�سل�سل تلفزيوين ماأخوذ عن اإحدى رواياتها 

.
ومل يقدم �سوى القليل من التفا�سيل الأخرى، 
ولكنه���ا اأخبار مرحب بها من ق���راء فريانتي، 
فكث���ري منهم كانوا يعتقدون اأنهم قد ل يقراأوا 

لها مرة اأخرى.
وذل���ك لأن فريانتي، الت���ي كانت حتر�س على 
اإخفاء هويتها، قد اأ�سارت يف مقابات �سابقة 

اأن ع���دم ذكر ا�سمه���ا كان �سرط���ا م�سبقا لن�سر 
اأعمالها.

ع���ر  مقابل���ة اجري���ت معه���ا  "، وكتب���ت يف 
الري���د الإلكرتوين "اإنن���ي اأرغب يف التحرر 
م���ن جمي���ع اأ�س���كال ال�سغ���ط الجتماع���ي اأو 
م���ن  الن���وع  بذل���ك  اأ�سع���ر  ل  واأن  اللت���زام. 
اللتزام حينما اأ�سبح �سخ�سية عامة وهذا ما 
�سيمنحني احلرية الكاملة يف الرتكيز ح�سرا 

على عملية الكتابة و�سرتاتيجياتها 
وقال���ت ذات مرة لحدى املجات "ان التخلي 

عن ذلك �سيكون موؤملا جدا".
ولكن مت التخلي عن ذلك عندما اعلن ال�سحايف 
كلوديو غاتي، اأن���ه ا�ستطاع اأن يعرف الهوية 
احلقيقي���ة للموؤلفة ، قائًا اإنه���ا مرتجمة تقيم 
يف روما. من خال متابع���ة ال�سجات املالية 
واملعامات العقاري���ة للمرتجمة "اأنيتا راجا، 
التي تتخ���ذ من روما مقرا له���ا، والتي هربت 
م���ع اأمها الأملانية املولد وتزوجت بعد ذلك من 

قا�س من مدينة نابويل اليطالية".
واأث���ار ه���ذا الأم���ر غ�س���ب الكثريي���ن لأن ذلك 
ال�سحف���ي "تدخ���ل يف حي���اة مبدع���ة حاولت 
اأن حتتف���ظ ببع����س اخل�سو�سي���ة لنف�سها"، 
ف�سًا عن اإنه اأثار من جديد ق�سية فهم اأهمية 

خ�سو�سية الكاتب.
وتقول الروائي���ة روك�سانا روبن�سون ": "ان 
اخل�سو�سية اأمر �سروري بالن�سبة للكاتب". 
"يجب اأن يكون الكاتب قادرا على اأن يتفرغ 
لعمله ، وه���ذه لي�ست جمرد م�ساألة تركيز، بل 
ميك���ن اأن تك���ون ج���زءاأً م���ن عملي���ة البداع ، 

فكونك تتفرغ لعملك اأمر �سروري جدا".

عن: كري�ستيان �ساين�س مونيتور

يف الع�سرين من عمرها قررت التوقف عن كتابة املذكرات 
، وحتول���ت رغبة الكتاب���ة عنده���ا اإىل : " كتابة ق�سة من 
بن���ات خيايل " ، ورغم انها مل جتد الوقت الكايف للكتابة 
كل ي���وم ، ال ان ا�سرارها عل���ى الكتابة جعلها تنهي اول 
رواياته���ا ، تب���داأ رحلة البحث عن نا�س���ر ، و�ستعرث عليه 
بع���د اكرث من خم�س���ة وع�سرين حيث ق���رر احد ا�سحاب 
دور الن�س���ر ان يج���ازف وين�سر روائي���ة لكاتبة جمهولة 
، رف�س���ت ان ت�س���ع ا�سمه���ا احلقيقي على غ���اف الكتاب 

واختارت ا�سم " اإيلينا فريانتي " . 
ع���ام 1992 ت�س���در الرواي���ة بعنوان " ح���ّب مزعج " ، مل 
تك���ن تتوقع لها النجاح ، فاأ�سيبت مبا ي�سبه الذعر عندما 
اخره���ا النا�سر ان الطبع���ة الوىل نفذت خال ا�سبوع ، 
كانت وه���ي تكتب الرواية حت���اول ان تختفي وراء ا�سم 
م�ستع���ار ، لن الح���داث التي ترويها يتعل���ق جانب منها 
ب�سريته���ا الذاتي���ة ، وحكاي���ة امه���ا الت���ي وج���دت ميتة ، 
وكان ال�س���رط الثاين انها لن تعطي احاديث �سحفية عن 
الرواي���ة ول���ن ت�ساهم بالرتوي���ج لها :" الُكت���ب ل حتتاج 
لحادي���ث ، انها بحاجة اىل قراء فق���ط " ما اأن ينتهي من 

كتابتها .
بعده���ا تتوق���ف ع���ن الكتابة ع�س���ر �سنوات ، لتع���ود عام 
2002 مع رواية "اأيام الهجران" – ترجمها اىل العربية 
اجلزائ���ري عم���ارة خلو����س - وفيه���ا يتداخ���ل اليوم���ي 
باحلدث العام الذي يجري يف ايطاليا لرت�سد لنا فرياتي 
تقلب���ات النف�س الب�سرية وامرا�سه���ا الجتماعية ، ورغم 
جن���اح الرواي���ة ال ان الكاتبة ظل���ت متم�سكة بان تختفي 
وراء ا�س���م جمه���ول ، فهي لتزال خائف���ة :" من اخلروج 
من قوقعتي " ، وحن را�سلها احد ال�سحفين ليعرف �سر 
الأختف���اء وراء ا�س���م م�ستعار ، قالت ل���ه اأمل تقرا ما كتبه 
يوم���ا رولن بارت عن موت املوؤلف ، فالكتب ما ان توؤلف 

حّتى تكون يف غري حاجة اإىل موؤّلفيها.
يف العام 2003 ت�سدر روايتها الثالثة " البنة الغام�سة 
– حيث  " - �س���درت بالعربي���ة برتجمة �سريي���ن حيدر 
يج���د الق���ارئ نف�س���ه اأمام ا�ست���اذة جامعي���ة يف منت�سف 
الأربعيني���ات من عمرها تلتقي بال�سدفة ب�سابة وطفلتها. 
حيث يتحول هذا اللقاء ك�س���ف لعاقات اإن�سانية متعددة 
اأّوله���ا عاقة الأمومة التي تربط ال�سبية بطفلتها، والتي 

ترب���ط ال�سي���دة الأربعيني���ة بابنتيه���ا. وجن���د الروائي���ة 
تناق�س بجراة ما طراأ على املوؤ�س�سة العائلية من تغريات 
، وج���د النقاد يف �سخ�سية ال�ست���اذة اجلامعية ظال من 
رواي���ة غو�ست���اف فلوبري ال�سه���رية " مدام بوف���اري " ، 
وحن ير�سل لها احد ال�سحفين عر بريدها اللكرتوين 
�س���وؤال عن رواي���ات فلوبري جتيب فريانت���ي :" اكت�سفت 
فلوبري عندما كن���ت �سغرية جدًا يف نابويل. فوقعت يف 
حب���ه م���ن اللحظ���ة الوىل ، وعندما قرات م���دام بوفاري 
للم���رة الوىل ، قمت ب�سحب الرواية و�سخ�سية اإميا اإىل 
العامل الذي اعي�س فيه ، ولكن قبل "مدام بوفاري" بفرتة 
طويل���ة ، كنت اأحب ) ن�ساء �سغ���ريات ( التي ابدعت فيها 
المريكي���ة لويزا م���اي األك���وت ، هذه الرواي���ة هي وراء 

حبي للكتابة." 
العام 2011 ي�سبح حا�سمًا يف حياة فريانتي حيث ت�سدر 
روايته����ا " �سديقتي املذهل����ة " ، والتي �ست�سبح فيما بعد 
اجلزء الول من رباعية نابويل ال�سهرية حيث باعت اكرث 
م����ن ع�سرة ماين ن�سخة – ترجمه����ا اىل العربية معاوية 
عب����د املجيد - .كان����ت يف البداية تريد ان تروي جانبا من 
حي����اة مدينتها نابويل من خال تتب����ع حادثة اختفاء لينا 
او لي����ا كما ت�سميها �سديقتها املقرب����ة اإيلينا ، ففي �سباح 
اح����د ايام عام 2010 تتلقى اإيلين����ا ات�ساًل هاتفيا من ابن 
�سديقته����ا لي����ا يخره����ا ان والدته البالغة م����ن العمر 60 
عام����ا اختفت من����ذ ا�سبوعن ، ول احد يع����رف اين ذهبت 
، وت����درك اإيلينا ان اختفاء �سديقتها عمل مل يات من فراغ 
، وان هن����اك ا�سب����اب ليعرفه����ا �سوى لي����ا املختفية . يف 
تل����ك الليلة تبداأ اإيلين����ا يف و�سع كل ما ميك����ن اأن تتذكره 
ح����ول ليا على ال����ورق ، ابتداء من عام 1950 يف نابويل 
عندما بداأت �سداقتهما يف اللحظة التي قررتا فيها �سعود 
ال�سامل املوؤدية اىل �سقة الدون اآخيل . بعدها تكر الرواية 
لنج����د انف�سنا يف حي فقري من احياء مدينة نابويل نتتبع 
حكاية الطفلة العبقرية ليا من خال �سديقتها اإيلينا التي 
تنجح يف ان ت�سب����ح روائية ..لنتعرف على �سرية مدينة 
خ����ال فرتة زمنية جتاوزت الن�سف قرن ، ون�سعر ونحن 
نتاب����ع بلهفة م�سائ����ر الأبطال خال الج����زاء التتالية من 
الرواي����ة ) ال�س����م الآخر – الهارب����ون والباقون – حكاية 
الطفل����ة ال�سائعة ( كاأن الحداث يف املدينة اأبدية لتنتهي 

، حي����ث تق����ع لي����ا واألين����ا يف احل����ب وال����زواج واخليانة 
والبح����ث ع����ن دور يف الع����امل ، والتميي����ز ، وال����ولدة ، 
وتربية الأطفال ، واأحياًنا تكون احلياة �سعيدة ، واأحياًنا 
غ����ري �سعي����دة ، وتتعر�س����ان لتجربة اخل�س����ارة واملوت..

وو�س����ط ح����ي عم����ايل بائ�����س تاخذن����ا فريانت����ي يف رحلة 
م�سوق����ة ، ميت����زج فيه����ا احلب والطم����وح بظ����ال ما بعد 
الفا�سي����ة، ومعارك اليمن الإيطايل �س����د الي�سار واغتيال 
األدو م����ورو والألوية احلم����راء يف ال�سبعينات من القرن 
املا�س����ي، لكن ال�س����يء املده�س هو و�سف حي����اة الن�سوة 
داخ����ل هذا احل����ي ، م�ساع����ر الغرية والعاق����ات اجلن�سية 
وال�سداق����ة الت����ي تختل����ط احيان����ا بالغ����رية ، وال�سجاعة 
املتعلق����ة بالمل ، حتى تبدو لن����ا فريانتي مهمومة بالعامل 
الن�س����وي ا�سا�س����ا حيث تب����دو الرباعية وكانه����ا دفاع عن 
عامل املراة يف مواجهة عامل ذكوري عنيف وعبثي وخال 
مقابل����ة اجريت م����ع فريانتي قبل ا�سهر م����ن خال بريدها 
اللك����رتوين قال����ت :" اأن الن�س����اء - اأمه����ات اأو عازب����ات - 
يعانن الأمري����ن يف املوازنة ب����ن اإدارة متطلبات احلياة 
اليومي����ة وبناء م�ساح����ات الإبداع الذاتي، وه����ن غالًبا ما 
ينته����ن اإىل الت�سحي����ة بطموحاتهن من اأج����ل م�ساعرهن 

نحو ال�سركاء والأبناء" .
عل����ى مدى اربع �سنوات توا�سل فريانتي ا�سدار الأجزاء 
الخرى م����ن الرباعي����ة لتختمها باجلزء الخ����ري " حكاية 
الطفل����ة ال�سائعة " ، وعند �سوؤاله����ا عن جزء خام�س قالت 
:" كان من ال�سعب اأن اأ�ستيقظ ذات يوم اأفكر ، لقد انتهت 
ق�س����ة لي����ا واأيلينا".�سحي����ح انني انتهيت م����ن ذلك. لكن 
الم����ر مثل ال����ولدة فقد ة متلكن����ي �سعور فظي����ع بالفراغ 
ا اأخرى  وكانني و�سط طريق طويل ، لكنني اأعرف ق�س�سً

واأمتنى اأن اأمتكن من كتابتها" .
لك����ن هل انته����ت حكاية فريانتي ؟ بالتاكي����د ل ، فقبل اكرث 
م����ن ع����ام ون�س����ف ق����رر �سحف����ي يدع����ى اإيط����ايل كلوديو 
غات����ي اأن يبحث عن �سر الكاتبة �ساحب����ة ال�سم امل�ستعار 
، والت����ي ترجم����ت كتبه����ا لك����رث م����ن اربعن لغ����ة وباعت 
ماي����ن الن�سخ ، وزعم غاتي الذي قام باإجراء حتقيق يف 
�سخ�سية فريانتي احلقيقية انه تو�سل اإىل نتيجة تتعلق 
بال�سخ�سية احلقيقية للكاتب����ة موؤكدا اأن فريانتي هي يف 
الواقع مرتجمة مقيمة يف روم����ا ا�سمها اآنيتا راجا.تعمل 

يف نف�����س ال����دار التي تن�سر كتب فريانت����ي ورواياتها ، ما 
الطريق����ة التي تو�س����ل به����ا ال�سحفي كلودي����و غاتي اإىل 
اأن �سخ�سي����ة فريانت����ي احلقيقي����ة ه����ي اآنيت����ا راج����ا، وقد 
اعتمدال�سحف����ي يف حتقيق����ه على مراجع����ة ح�سابات دار 
الن�س����ر الإيطالي����ة. ولحظ اأن واردات ال����دار ارتفعت يف 
عام 2014 بن�سبة 65% مقارنة بال�سنة التي �سبقتها وذلك 
بف�سل جناح كتب فريانتي يف اأمريكا ب�سكل خا�س. ويف 
عام 2015، بلغت ن�سبة الرتفاع 150% اأي ما يعادل 7.6 
ملي����ون ي����ورو. وياحظ غات����ي اأن مدخ����ولت اآنيتا راجا 
ارتفع����ت ه����ي الأخرى بالن�س����ب ذاتها وعلى م����دى الفرتة 
نف�سها.ويق����ول ال�سحف����ي يف تقري����ره باأن����ه ل يوج����د اأي 
مرتج����م اآخر اأو اأي كاتب يعمان م����ع الدار ارتفعت دخله 
به����ذه الن�سب����ة وذك����ر اأن هذا الدخ����ل املرتفع �سم����ح لآنيتا 
راج����ا بعقد �سفق����ات عقارية �سخمة على م����دى ال�سنوات 

الأخرية. 
مل ت����رد اآنيتا راجا على ه����ذا التحقيق ، واأثار الأمر غ�سب 
الكثريي����ن من ق����راء فريانت����ي الذي����ن وجدوا ان م����ا فعله 
ال�سحف����ي ه����و تدخل يف حياة مبدع����ة حاولت اأن حتتفظ 
ببع�����س اخل�سو�سية لنف�سها، ، فيما ا�س����درت دار الن�سر 
بيانا ادانت فيه انتهاك حياة خا�سة بهذه الطريقة الفجة ، 
وا�سافت ان فريانتي رمبا تتوقف عن الكتابة ب�سبب هذا 
التدخ����ل ال�سيء يف حياتها ، لكن يف الع����ام 2017 ابتهج 
ق����راء فريانتي من جدي����د فقد قررت اأن تع����ود اإىل العمل، 
وقال����ت دار الن�س����ر : " نع����رف اأنه����ا ل زالت تكت����ب، ولكن 
يف الوقت احل����ايل ل اأ�ستطيع اأن اأقول اأي �سيء اأكرث من 

ذلك". ، بعدها اكدت فريانتي من خال 
مقابل����ة اجري����ت معها ع����ر الري����د الإلك����رتوين :" اإنني 
اأرغب يف التح����رر من جميع اأ�س����كال ال�سغط الجتماعي 
اأو اللت����زام. واأن ل اأ�سع����ر بذلك النوع من اللتزام حينما 
اأ�سبح �سخ�سية عامة وهذا ما �سيمنحني احلرية الكاملة 

يف الرتكيز ح�سرا على عملية الكتابة" . 
وعندم����ا �ساأل����ت اأي����ن تكتب ؟ اجاب����ت :" اأن����ا اأكتب يف اأي 
م����كان. لي�����س ل����دي غرف����ة خا�سة ب����ي. اأعل����م اأنن����ي اأحب 
امل�ساحات اخلالية ، مع ج����دران بي�ساء فارغة. لكن هناك 
حقيق����ة مهمة وه����ي عندما اأكت����ب ، �سرعان م����ا اأن�سى اأين 

اأكون " .

ال��ب��ح��ث ع���ن إي��ل��ي��ن��ا ف��ي��ران��ت��ي 

ال 

يصعب عىل اإليطالية 

إيلينا فريانتي املولودة يف نابويل عام 

1943 ، استعارة حياة اآلخرين والتظاهر بانها مل 

تكتبها فـ :" الكتب ، مبجرد كتابتها، ال تحتاج إىل مؤلفيها" 

هكذا تكتب يف ردها عىل أسئلة القراء املتلهفني ملعرفة من 

هي هذه السيدة التي شغلت االيطاليني منذ ربع قرن؟ .

قبل ان تجرب كتابة الرواية، كانت متأل دفاترها املدرسية بيومياتها: 

" وانا فتاة صغرية. كنت مراهقة خجولة.و كل ما كنت أجيد قوله هو 

كلمة نعم، ومعظم األحيان كنت أبقى صامتة.اما يف مذكرايت، فقد 

كان االمر مختلفا ، كنت اترك لنفيس العنان وأرسد بالتفصيل ما 

يحدث يل يوميا، حتى األشياء الخاصة جدا والغاية يف الرسية 

وكل ما كان يخطر ببايل من أفكار جريئة كنت ادونه عىل 

الورق" . والنها خجولة كانت تخاف ان تقع هذه االوراق 

يف ايدي االخرين :" كنت خائفة جدا مام كنت 

افعله : فقد كنت أخىش أن تكتشف تلك 

املذكرات وتقرأ " .

إيلينا فيرانتي بعد الكش��ف عن هويتها 
تقرر العودة الى الكتابة
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كاتيا الطويل   

  لع���ل اآخ���ر التطورات ب�ساأن البحث ع���ن �سخ�سية الكاتب 
احلقيقي ترافقت مع اإعان تر�سيح اآخر الأعمال املن�سوبة 
لفريانت���ي )ق�سة طف���ل �سائع( - �سمن �سل�سل���ة من اأربعة 
جملدات تتمح���ور حول بيئة احلياة يف نابويل الإيطالية 
يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين - جلائزة مان بوكر 
لع���ام 2016، وه���ي اجلائزة الأه���م للرواي���ة العاملية. فقد 
ك�سفت �سحيفة اإيطالية مرموقة اأن الروف�سور )والروائي 
ب���دوره( مارك���و �سانتاغاتا قد و�سع نظري���ة تبدو �سديدة 
الواقعي���ة لل�سخ�سية احلقيقي���ة وراء فريانتي، اإذ يك�سف 
عن اعتقاده باأنه���ا اأ�ستاذة جامعية تدعى مار�سيا مارمو، 
وتتواف���ق �سريتها الذاتي���ة ب�سكل عجيب م���ع الت�سورات 
املفرت�س���ة ع���ن �سخ�سي���ة اإيلين���ا فريانت���ي. فمبدئًيا على 
الأغل���ب هي امراأة كونها حتدثت ع���ن نف�سها بو�سفها اأًما، 
وذل���ك يف مقابلة نادرة عر الريد الإلكرتوين ن�سرت قبل 

فرتة يف جملة »اجلنتل وومان«، اإ�سافة اإىل اأ�سلوب 
ال�سرد الروائي ذي النف�س الن�سوي الظاهر، والظن 
اأنها ولدت وعا�س���ت يف نابويل - م�سرح جمموعة 
الروايات الأربع الأخ���رية لفريانتي - ويبدو اأنها 
ن�ساأت يف بيئة فق���رية تتنا�سب مع اأجواء نابويل 

بعد احلرب الثانية.
لك���ن النقطة احلا�سمة الت���ي يك�سفها الروف�سور 
�سانتاغاتا - الذي در����س مع الأ�ستاذة مارمو يف 
جامع���ة بي���زا يف الوق���ت نف�سه تقريًب���ا - تتعلق 
بك���ون فريانتي تكت���ب يف اإح���دى رواياتها عن 
حان���ة �سغ���رية كان���ت مق�س���د ط���اب اجلامعة 
يف ال�ستين���ات م���ن الق���رن املا�س���ي، وت�س���ف 
حفلة اأعي���اد املياد يف �سنة معين���ة ل ميكن اأن 
يك���ون ق���د ح�سره���ا اأي اأح���د ما مل يك���ن طالًبا 
يف اجلامع���ة ذاته���ا، كم���ا اأن اإح���دى ف�سائ���ح 
جامع���ة  ط���اب  ب���ن  امل�سه���ورة  الغرامي���ات 
بي���زا تلك الفرتة ت���روى يف اإح���دى رواياتها 
���ا  اأي�سً الروف�س���ور  وياح���ظ  بالتفا�سي���ل. 
املدين���ة  تاري���خ  اأح���داث حا�سم���ة يف  غي���اب 

مث���ل في�سان���ات 1966 واحتجاج���ات الط���اب يف 1968 
م���ن الروايات، نظًرا لغي���اب الروائية ع���ن املدينة يف تلك 
الف���رتة، وهو م���ا يتوافق م���ع �سجات ت�سجي���ل الأ�ستاذة 
مارم���و يف جامع���ة بيزا الت���ي تظهر اأن ام���راأة واحدة من 
ناب���ويل در�ست التاريخ الإيط���ايل املعا�سر - وهو الإطار 
الزمني لرواي���ات فريانتي - وه���ي ذات الأ�ستاذة مارمو. 
ا يقول الروف�سور �سانتاغاتا اإن ارتباطات الأ�ستاذة  اأي�سً
مارم���و الجتماعية - هي تزوج���ت من ابن اأخ كارلو ليڤي 
وه���و موؤ�س����س حركة ي�ساري���ة مناه�سة للفا�سي���ة - تف�سر 
مواق���ف فريانت���ي الناق���دة لاأج���واء الفا�سي���ة واطاعه���ا 

الدقيق على دواخل ال�سيا�سة يف اإيطاليا واأوروبا.
وق���د �س���ارع نا�س���ر الرواي���ات والأ�ست���اذة مارم���و كاهما 
�سانتاغات���ا،  الروف�س���ور  ا�ستنتاج���ات  نف���ي �سح���ة  اإىل 
مم���ا �ساعف غمو����س �سخ�سية املوؤلف���ة، وزاد من جاذبية 
الرواي���ات، وه���ذا بالتاأكي���د يح�سن من 

اأرق���ام املبي���ع. لكن ذلك رمب���ا لي�س الداف���ع الوحيد لإخفاء 
�سخ�سية املوؤلفة، اإذ تقول - يف مقابلة الريد الإلكرتوين 
ذاته���ا - اإن »الكت���ب بع���د اأن تكت���ب، ل تع���د بحاج���ة اإىل 
موؤلفيها، واإن الكت���اب يجب اأن ي�سم بن دفتيه كل اأ�سباب 
احلياة امل�ستقلة عن كاتب���ه واإل فلي�س هنالك داع لن�سره«، 
و»اأنه���ا ترغب يف اإبعاد حياتها ال�سخ�سية عن اأي �سغوط 
اجتماعي���ة اأو التزام���ات قد ترتت���ب على ال�سه���رة«، واأنها 
���ا »ترغب يف حماية حريته���ا يف الكتابة وا�ستك�ساف  اأي�سً
الن���رث«. لك���ن بع����س خ���راء الن�س���ر والأدب يف اإيطالي���ا 
يعتق���دون اأنه���ا قد حت���اول حماي���ة املجتمع ال���ذي تنتمي 
اإلي���ه ل �سيم���ا اأن رواياته���ا جميًع���ا حتت���وي يف الغال���ب 
عل���ى ما ميكن���ه تف�سريه بكون���ه اأجزاء خمتلف���ة من �سرية 
ذاتي���ة تتداخ���ل ب�سدة م���ع �سخ�سيات الرواي���ات وتقلبات 
م�سائره���ا، علم���ا ب���اأن فريانت���ي مل تنكر باأنه���ا تنحدر من 
بيئ���ة متوا�سع���ة مادًي���ا، فهي تق���ول »ل ميكن���ك اأن متحو 
بب�ساط���ة اأ�سولك الطبقية �سواء �سع���دت اأو هبطت على 
ال�سلم الجتماعي - القت�سادي. هي اأ�سبه بحمرة 
الوجنتن التي تك�سف م�ساعرنا القوية مهما كانت 

ظروفنا املادية يف تلك اللحظة«.
متت���از روايات فريانتي بقدرة متف���ردة على ال�سرد 
ال���ذي ياأخ���ذ بعق���ول الق���راء م���ن خلفي���ات ثقافي���ة 
خمتلفة م���ع انحياز وا�سح له���ا يف �سفوف الن�ساء 
النا�سجات ل �سيما املثقفات منهن. م�سرح الروايات 
مدين���ة ناب���ويل الإيطالية يف الفرتة م���ا بعد احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة اإىل نهاي���ة الق���رن الع�سري���ن، حيث 
تتكام���ل زوايا اجلمال والعن���ف والطموح والهزمية 
وال���ولدة وامل���وت واجلن����س خللق اأج���واء غاية يف 
الت�سوي���ق تاأخذك من دون رحمة م���ن �سفحة ل�سفحة 
وم���ن جمل���د ملجلد، لك���ن دون اأن تنح���در اإىل م�ستوى 

�سرد الأحداث يف اأدب اجلرائم الرومان�سية.
ميتزج مناخ رباعي���ة الروايات بظال ما بعد الفا�سية، 
ح���روب اليمن الإيط���ايل �سد الي�س���ار ومرحلة اغتيال 
األ���دو م���ورو والألوي���ة احلم���راء يف ال�سبعين���ات م���ن 

الق���رن املا�سي، لكن النموذج الأك���رث �سطوًعا الذي ميتلك 
ال�سيطرة على م�س���ار الق�سة هو الأداء الن�سوي املختلف، 
�سواء يف و�سف العاقات اجلن�سية اأو يف و�سف م�ساعر 
الغ���رية بن الن�ساء وال�سداقة العميق���ة املختلطة باحل�سد 
والتظاه���ر اأحيان���ا. �سخ�سي���ات فريانت���ي مبه���رة، بحجم 
احلي���اة ذاتها، لكنه���ا يف ذات الوقت - وكم���ا نحن جميًعا 
رمبا - م�ساب���ة بالت�سو�س والذهول والقدرة على ارتكاب 

احلماقات كما ال�سجاعة والنبل والتعلق بالأمل.
تبدو فريانتي - اإذا جاز اأن نحكم عليها من خال مقابلتها 
ع���ر الريد الإلك���رتوين اإىل جانب ن�سو�سه���ا املن�سورة 
- م�سغول���ة بالهم الن�س���وي اأ�سا�ًسا، حيث تب���دو رواياتها 
كاأنها دفاع حميم عن عامل املراأة يف مواجهة العنف املنظم 
والعبثي، كاهما كما الفقر والبوؤ�س اللذان يحكمان ن�سيج 
احلي���اة يف املدين���ة. امل���راأة عن���د فريانتي خمل���وق �سديد 
التعقيد، عمي���ق امل�ساعر اأقدر عل���ى التعامل مع التحولت 
مقارن���ة بالرج���ال الأميل اإىل التب�سيط، وق���د نقل عنها يف 
املقابلة املذك���ورة اأن الن�ساء - اأمهات اأو عازبات - يعانن 
الأمري���ن يف املوازنة ب���ن اإدارة متطلبات احلياة اليومية 
وبن���اء م�ساحات الإبداع الذاتي، وهن غالًبا ما ينتهن اإىل 
الت�سحية بطموحاته���ن من اأجل م�ساعرهن نحو ال�سركاء 

والأبناء.
مل يت���م القب�س اإذن على فريانتي هذه املرة، بل اإن البع�س 
يف الدوائ���ر الأدبي���ة الإيطالي���ة يتح���دث ع���ن اأن فريانتي 
لي�س���ت امراأة على الإطاق، واإمن���ا هي انتحال اأدبي يقوم 

به املوؤلف الإيطايل دومينيكو �ستارنور.
وهذا الأمر يبدو اأقل اإقناعا - مقارنة بحبكة ق�سة الأ�ستاذة 
مار�سيا مارم���و - لكن ل ميكن ا�ستبعاده باملطلق، وهكذا 
ي�ستمر الت�سوي���ق وتت�ساعد الإثارة الت���ي يغذيها النا�سر 
بكل طريق���ة ممكنة، اإذ قالت املتحدث���ة با�سمها باأن املوؤلفة 
ل تعت���زم الك�سف عن �سخ�سيتها احلقيقي���ة ولي�ست لديها 

النية يف ذلك م�ستقبًا.

عن ال�سرق االو�سط

و�س����درت موؤّخرًا رواي����ة »�سديقت����ي املذهلة« 
عب����د  معاوي����ة  )ترجم����ة  العربّي����ة  برتجمته����ا 
املجي����د، دار الآداب، 2017( وه����ي اأوىل اأربع 
رواي����ات ُجمع����ت بعن����وان »رباعّي����ة ناّب����ويل« 
نِّفت من اأجمل ما اأنتج�����ه الأدب الإيطايّل  و�سُ
املذهل����ة«  »�سديقت����ي  وت����روي  املعا�س����ر. 
�سديقت����ن:  ����ة  ق�سّ  )L’amica genial(
اإيلين����ا اأو لين����ا وهي الراوي����ة والكاتبة، وليا 
ال�سديق����ة املذهل����ة، �سم����ن ديناميكّي����ة حياتّية 
ت����ارًة  وهابط�������ة  ت����ارة  �ساع����دة  متفاوت����ة: 
اأخ��������رى. ف����رتوي فرّيانت����ي طفول����ة فتاتي�������ن 
ومراهقتهم����ا يف هذا اجل����زء الأّول، بالإ�سافة 
اإىل تفا�سي����ل حّي �سغ����ري وفقي���������ر من مدينة 
ناّب����ويل. رواي����ة حي����اة، رواية مدين����ة، رواية 
�سديقتن تتعاهدان على �سداقة اأبدّية فر�سها 

عنف الزمن و�سوؤم الظروف.
»كان ثّم����ة �سيء ما، منذ تل����ك الأعوام البعيدة، 
مينعن����ي من اأن اأتخّلى عنها. مل اأكن قد عرفتها 
جّي����ًدا، ومل نك����ن ق����د تبادلن����ا اأّي كلم����ة رغ����م 
مناف�ساتن����ا املتوا�سلة، يف املدر�سة وخارجها. 
لك����ّن هاج�سًا غام�س����ًا كان ُي�سع����رين باأّنني لو 
هربُت م����ع الأخريات لرتكُت عندها قطعة مّني 
ل����ن اأ�ستطيع ا�سرتدادها اأب����ًدا.« )�س 33( منذ 
العنوان، يتب����ّن القارئ حقيق����ة ال�سخ�سّيتن 
الأ�سا�سّيتن والعاقة القائمة بينهما. فعنوان 
»�سديقت����ي املذهل����ة« ه����و فع����ًا عن����وان جامع 
يحي����ط مبا ب����ن البطلة )ال�سديق����ة( والراوية 
القائم����ة  واملتب����وع  التاب����ع  وعاق����ة  )الأن����ا( 
بينهما. فال�سديق����ة اأي ليا هي البطلة الفعلّية 
للن�����سّ واملح����ّرك لأحداثه، والأن����ا اأي الراوية 
اإيلين����ا هي جمّرد متفّرج وكاتب ينقل الأحداث 
ويعّلق عليها. اأّما �سفة »املذهلة« التي تلت�سق 
بليا منذ العنوان فتلّخ�س �سخ����سّيتها وهالة 
التبجي����ل الت����ي حُتيطها به����ا اإيلي��ن����ا الكاتبة: 
»كان����ت ليا، باخت�سار، اأقوى من اأن ي�ساهيها 
اأحد« )�س 54( ويف ف�سلن اثني���ن »الطفولة« 
و »املراهق����ة« يكت�س����ف الق����ارئ �سخ�سّي����ة ليا 
الأّخ����اذة واجلّبارة الت����ي ت�سيطر عل����ى اإيلينا 

وعلى احلّي باأكمله.
وعر التمّعن يف العن����وان وحده الذي ي�سّكل 
مراآًة لل�سرد، ي����درك القارئ اأّن الكاتبة �ستخر 
����ة �سديقته����ا و�ستك����ون ه����ي يف الدرج����ة  ق�سّ
الثانية. فالكاتبة التي تخر تفا�سيل طفولتها 
ومراهقته����ا اإمّن����ا ه����ي توؤّط����ر ذل����ك بتفا�سي����ل 
طفولته����ا  وكاأّن  ومراهقته����ا.  لي����ا  طفول����ة 
ومراهقته����ا لي�ستا اإّل حّجة ل�س����رد طفولة ليا 

ومراهقته����ا، لي�ستا �سوى تف�سيل من تفا�سيل 
حي����اة لي����ا. وتتتّبع الكاتب����ة حي����اة �سديقتها 
وحت����اول النت�س����ار عليه����ا عن����د كّل منعطف، 
لكّنه����ا عندم����ا تظ����ّن باأّنه����ا �سّجلت نقط����ة تقّدم 
عل����ى �سديقته����ا تاح����ظ اأّن الأخ����رى ت�سبقه����ا 
باأ�س����واط. وه����ذه املناف�سة الت����ي ت�سيطر على 
حي����اة الكاتبة لي�ست مناف�سة �سّريرة اأو حاقدة 
هي بالعك�����س مناف�سة م�ست�سلمة تدرك الكاتبة 
اأّنه����ا خا�سرة فيها لكّنها مع ذلك ل تنفّك حتاول 
اأن تختل����ف، اأن تتمّيز. فتق����ول الكاتبة ب�سدق 
اإّنها ل ميك����ن اأن تنجح يف اأّي عمل اإل بوجود 
هال����ة ليا تراقبه����ا وتت�سّدرها: ل ميكن لها اأن 
ت����رع بغياب لي����ا، كما ل ميكن له����ا اأن تتفّوق 

بوجودها.
ولي�س����ت ديناميكّي����ة ال�سداق����ة الت����ي تربط ما 
ب����ن اإيلين����ا وليا ه����ي وحدها املح����ّرك حلبال 
ال�س����رد. فالكاتب����ة متّكن����ت من و�س����ف املدينة 
الإيطالّي����ة ناب����ويل باأهلها واأحيائه����ا واأمناط 
عي�سه����ا. فامل����كان بط����ل، اإىل جان����ب لي����ا التي 
تنت�س��ر ع��لى ال�سخ�سّيات كّلها وتتحّكم بزمام 
الأح����داث والتط����ّورات. املكان بط����ل، ي�سحق 
ال�سخ�سّي����ة ويحّدد م�ساراته����ا والآفاق التي ل 

ميكن اأن تتخّطاها اأو اأن تلم�سها حّتى.
بدميت����ن  تب����داأ  الت����ي  ال�سديقت����ن  ����ة  وق�سّ
����ة  ق�سّ اإىل  تتح����ّول  تتبادلنهم����ا،  مه�ّسمت����ن 
ناّب����ويل باأحيائه����ا الفق����رية، باأ�ساليب الرتبية 

بنظرّي����ات  اأهله����ا،  يعتمده����ا  الت����ي  القا�سي����ة 
الوالدي����ن ح����ول الرتبي����ة واملدر�س����ة والعم����ل 
وال����زواج والبنات وال�سبي����ان. وق�س�س حّب 
ال�سغ����ار الت����ي تتح����ّول عل����ى ح����ن غ����ّرة اإىل 
عاق����ات غ�س����ب وحقد وح�س����د، تخر ق�س�س 
عادات وتقاليد واأمناط تفكري ل ميكن ك�سرها 
كم����ا ل ميكن العي�س يف ظّلها. فت�سرد فرّيانتي 
�سداقة فتاتن �سغريتن يف حّي ُمعدم، ت�سرد 
����ة حيات����ن ومدين����ة ب�س����كل غزي����ر وغن����ّي  ق�سّ
وه����ادئ، ليج����د الق����ارئ نف�سه يف بي����ت عائلة 
الإ�س����كايّف، وعائل����ة البّواب، وعائل����ة النّجار، 
وعائل����ة الأرمل����ة املجنون����ة، وعائل����ة موّظ����ف 
�سكك احلديد، وعائل����ة بائع الفواكه، وغريها. 
فتتحّول الرواية اإىل خ�سبة م�سرح ت�سرد لكّنها 

يف الوقت نف�سه متّثل الأماكن وجت�ّسدها.
ويت�سّب����ع القارئ م����ن جّو الطبق����ة الفقرية من 
املجتمع الإيط����ايّل م����ن دون اأن يتنّبه، يت�سّبع 
املغ����ّرة  الإيطالّي����ة والوج����وه  الأ�سم����اء  م����ن 
واملاب�����س الرّث����ة وروائ���ح املدين����ة املكفهّرة. 
وت�س����ف فرّيانتي العن���ف والق�س����وة وال�سقاء 
والفقر بهدوء ول مبالة، وكاأّنها ت�سف تّفاحة 
عل����ى طاول����ة خ�سبّي����ة. ت�سف ق�س����وة والدين، 
منيم����ة ج����ريان، تعّن����ت اإخ����وة. ت�س����ف عقلّية 
خم�سينّي����ات القرن الع�س���ري����ن يف اإيطاليا يف 
ح����ّي فقري من ناّبويل بعين����ي طفلة �سغرية مل 
تعل����م اأّن الطفولة ميكن له����ا اأن تكون خمتلفة: 
»ل اأح����ّن اإىل طفول�تن����ا، ب�سب����ب العن����ف الذي 
اّت�سمت به. كّنا نواج����ه �سّتى اأنواع امل�سائب، 
يف البي����ت ويف اخل����ارج، كّل ي����وم، لكّنن����ي ل 
اأذكر اأّنني فّكرت باأّن احلياة، التي ُكِتَبت علّي، 
كان����ت يف غاي����ة ال�سق����اء. احلي����اة كان����ت هكذا 
وكف����ى، وكّنا نكر مرغمن عل����ى جعلها �سعبة 
على الآخري����ن قبل اأن يجعلها الآخرون �سعبة 

علينا.« )�س 39(.
»�سديقت����ي املذهلة« رواي����ة اإيطالّي����ة بامتياز، 
مذهل����ة متام����ًا. وق����د متّك����ن املرتج����م معاوي����ة 
عبد املجيد م����ن نقل روح ال�س����رد بلغة �سل�سلة 
جميل����ة، ليبقى الرجاء ب����اأن ُتنقل بقّية روايات 
الرباعّي����ة اإىل الق����ارئ العربّي ال����ذي ي�ستحّق 
اأن يق����راأ اأدبًا بهذا امل�ست����وى، ففرّيانتي �سّبت 
ناّب����ويل، دواخ����ل  اأحي����اء  ال����ورق روح  عل����ى 
فتاتن �سغريتن، وحياًة بعيدة/ قريبة جتر 
القارئ عل����ى ماحقتها وتتّب����ع اأحداثها ملعرفة 
املزيد عنها... جتره على النتقال اإليها بعقله 

وقلبه.
عن احلياة اللندنية

ليلة القبض على إيلينا فيرانتي

مبوازاة تعاظم اتساع دائرة االهتامم 

بأعامل الروائية اإليطالية األشهر هذه 

األيام إيلينا فريانتي - مليونا نسخة 

بيعت يف أكرث من 39 بلًدا حول العامل 

- يتسارع االهتامم مبعرفة الشخصية 

الحقيقية وراء االسم املستعار، إذ 

إنه - وفق إديزيوين نارش الروايات - هو 

االسم األديب الذي اختاره كاتب أو كاتبة 

الروايات التي صدر أولها عام 1991، التي 

خلبت رباعيتها األخرية لباب العامل، 

وأنشأت شبكة واسعة من القراء املتابعني 

ال سيام بني النساء.

  ندى حطيط

إيلينا فيّرانتي الروائية المجهولة شغلت 
ايطاليا ب�»صديقتي المذهلة«

  دأب النقاد والصحافّيون عىل اكتشاف هوّية إيلينا فرّيانتي )Elena Ferrante( الحقيقّية. 

وُتعترب فرّيانتي من أبرز الروائّيني اإليطالّيني املعارصين يف يومنا هذا، هي التي دخلت 

قامئة املئة شخص األكرث تأثريًا يف العامل للعام 2016 وفق صحيفة التاميز األمريكّية. وإيلينا 

فرّيانتي هو اسم مستعار لكاتبة إيطالّية مجهولة رفضت اإلفصاح عن هوّيتها العتبارها 

أّن ليس من الرضورّي أن تذهب إىل األماكن نفسها التي تذهب إليها رواياتها، فليس من 

الرضورّي أن تتغرّي حياتها ملجّرد أّنها وضعت بني أيدي القّراء كلامتها. تفصل فرّيانتي بني 

حياتها وكتبها وتعترب أّن عىل الكلامت أن تخوض رحلتها مبفردها من دون أن يرافقها كاتبها 

فال رضورة للكشف عن هوّيتها وتفاصيل حياتها اليومّية وظروفها املعيشّية.
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   أحمد محسن    

نجوى بركات

كت���اٌب جديد يحمل توقي���َع الكاتبة الإيطالية، 
اإيلين���ا فرّيانت���ي، �ساحبة الثاثي���ة الروائية 
"�سديقتي املذهلة" التي ُترجمت عامليًا، �سدر 
اأخ���ريًا يف ترجم���ة فرن�سية ع���ن دار غاليمار، 
بعن���وان "فرانتومالي���ا، الكتاب���ة وحيات���ي"، 
وه���و جمموعة مقابات ور�سائل تبادلتها مع 
نا�سريها، واأي�سًا مع ال�سحافين الذين قبلت 

اأن ترّد على اأ�سئلتهم. 
والعن���وان املاأخوذ من اللهج���ة النابوليتانية 
ه���و كلمة كان���ت وال���دة اإيلينا ترّدده���ا عندما 
حتدي���ده:  اإىل  ���ل  تتو�سّ ل  ب�سي���ٍق  ت�سع���ر 
"فرانتومالي���ا"، اأّي "ذل���ك اجل���زء فينا الذي 
يع�س���ى على ال���كام اأو على اأي �سكل اآخر من 
التقلي�س، والذي يدّك يف اأوقات املحن النظاَم 
ال���ذي اعتقدن���ا اأنن���ا ثابت���ون في���ه". ت�ستعري 
فرّيانت���ي ه���ذه املف���ردة، لتبح���ث يف معن���ى 
الكتاب���ة وعاقته���ا بحياته���ا، وهو م���ا �سوف 
يتي���ح ملحّبيه���ا وقّرائه���ا ا�ستك�س���اف العوامل 
الت���ي ر�سمته���ا يف رواياتها ال�سب���ع، بدءًا من 
اأعماله���ا الأوىل التي ا�ستقبلت بحفاوٍة كبريٍة 
يف اإيطاليا، و�سوًل اإىل "�سديقتي املذهلة"، 

الثاثّية التي �سهرتها يف العامل اأجمع.
تق���ول   ،)1992( امل�ساي���ق"  "احل���ّب  ع���ن 
الروائية التي حر�ست، منذ بداياتها، على اأن 
تبقى هوّيتها �سّري���ة: "ال�سوؤال الذي تطرحه 
���ة  كل رواي���ة ه���و دائم���ًا نف�س���ه: اأه���ي الق�سّ
املنا�سب���ة لأقب����س على م���ا يقب���ع ب�سمٍت يف 
داخل���ي، وعلى ذلك ال�سيء احل���ّي الذي ما اأن 
ُيقب�س عليه، حتى ينت�سر يف كامل ال�سفحات 
فيمنحه���ا روحًا؟". ال�س���يء احلّي ذاك هو من 
حم���ّركات الكتابة لدى فرّيانت���ي، وهو مكّون 
من الذكريات ونتف امل�ساعر ومدينة نابويل، 
بفقره���ا وعنفها، واأطياف اخلّياطات اللواتي 
ت�سّب���ه عملهن بعم���ل الكّت���اب، واللغة املحكية 
القا�سية اجلارحة، وبخا�سة مّما ي�سّكل عقدَة 
كل رواياتها: �سخ�سية الأّم وال�سعور بالهجر 

والفق���د، وال�سلة اجل�سدية باجل�سد الأمومّي 
التي هي اأ�سبه بحلم م�ستحيل.

تق���ول فريانتي اإن نقاط انطاق رواياتها هي 
ام���راأة تختفي كلي���ًا، طفلة �سائع���ة، و�سداقة 
بالإ�ساف���ة  اآن،  يف  وقوي���ة  معّق���دة  ن�سائي���ة 
اإىل �س���وؤال جوه���رّي، تلّخ�س���ه كالتايل: هل 
ميك���ن للكتابة اأن متنع الفق���د؟ "يف احلياتن 
الرئي�سيت���ن  لل�سخ�سيت���ن  املتوازيت���ن 
)"�سديقتي املذهل���ة"(، حيث الواحدة لي�ست 
�س���ورة مطابقة اأب���دا للثانية، يك���رث الرجال، 
والأطفال اأي�سًا. ومع ذلك، فاإن العقدة ال�سّرية 
لعاق���ة احل���ّب التي ترب���ط ب���ن ال�سديقتن، 
للقطيع���ة الت���ي حت�س���ل بينهم���ا، والعاطف���ة 
القوية التي جتمعهم���ا، تبقى )كما هي احلال 
بالن�سب���ة اإىل الن�س���اء كافة( احل���ّب امل�سايق 
الذي ت�سعران به حيال �سورة الأم، اأي احلّب 
/ الن���زاع، اأو احلّب/ ال�س���راع الوحيد الذي 

يدوم يف مطلق الأحوال اإىل الأبد".
اإل اأن اأك���رث م���ا يثري يف كت���اب فريانتي هذا، 
هو ول ريب موقفها من ال�سهرة ومن حتويل 
الكات���ب اإىل اآلٍة دعائيٍة، هي التي اأ�سّرت على 
بقاء هوّيتها �سّري���ًة بهدف التمّل�س من كل ما 
ب���ات الأدب ي�ستدعيه، ول ميّت اإليه ب�سلة من 

قريب اأو بعيد.
تق���ول يف اإح���دى ر�سائله���ا اإىل النا�سر ب�ساأن 
روايته���ا الثاني���ة: "ل�س���ُت اأنوي القي���ام باأي 
�س���يء يلزمن���ي بالوج���ود ب�س���كل علن���ي. لقد 
قمُت مبا ينبغي من اأجل روايتي، لقد كتبُتها، 
ف���اإذا كان له���ا قيمة م���ا، ينبغ���ي اأن تكون تلك 
اأي موؤمت���ر  اأ�س���ارك يف  ل���ن  القيم���ة كافي���ة. 
اأو ح���وار اأدع���ى اإلي���ه، ولن اأح�س���ر ل�ستام 
اجلوائ���ز الت���ي قد مُتن���ح يل. ل���ن اأ�سارك يف 
حملة ترويج، وبخا�سة يف التلفزيون، ل يف 
اإيطاليا ول خارجها. ل���ن اأتدّخل اإل من خال 
الكتابة، مع الكتفاء باحلّد الأدنى ال�سرورّي 
)...( اإذا اأردمت التوّق���ف عن دعمي، اأعلموين 

بذلك، ولي�س من ال�سرورّي اأبدا اأن ُين�سر هذا 
الكت���اب )...( ل اأعتق���د اأن الكت���ب حتتاج اإىل 
الكّتاَب بعد اإجنازها. اإذا كان لديها ما تقوله، 
ف�ستنته���ي عاج���ًا اأم اآنفًا اإىل اإيج���اد قرائها، 
والأمثلة عديدة )...( املعجزات احلقيقية هي 
تلك التي ل ُتن�َس���ب اإىل اأحد.. ما زلت اأحتفظ 
بتل���ك الرغب���ة الطفولي���ة للده�س���ة ال�سغ���رية 

والكبرية على ال�سواء، وما زلت اأوؤمن بها".
ل بد من اأن يكون كاُمها هذا مبثابة "�سفعة" 

ه اإىل معظم كّتاب هذا الع�سر! ُتوجَّ

عن العربي اجلديد

 اإيلينا فريانتي... تلب�س طاقية الإخفاء
 القول اإن �سبب جناح روايات اإيلينا فريانتي 
هو جلو�سها خلف ا�س���م م�ستعار لي�س دقيقًا، 
ذلك اأّن البوح الذي �سنجده يف رواياتها لي�س 
بوح���ًا خا�سًا وحميميًا كم���ا ت�سي التفا�سيل، 
ب���ل �سوت يعل���و �سّد ناب���ويل ودفاع���ًا عنها، 
�س���وت با�س���م امل���راأة وحذر م���ن تنميطها يف 
الوق���ت عينه. يف باكورتها »احلب املتحر�س« 
)L’amore molesto/1992(، وكذلك 
 Storia( ال�سائع���ة«  الطفل���ة  »ق�س���ة  يف 
 ،)2014/della bambina preduta
�سي�سع���ر القارئ اأنه اأم���ام اعرتافات خال�سة، 
ب�سب���ب النزع���ات الذاتي���ة الت���ي تطغ���ى على 
ال�س���رد، واحلبكة القابلة ملوازاة الواقع حتى 
عندما جتم���ح اإىل اخليال جموح���ًا مدرو�سًا. 
يف اأي ح���ال، ه���ذه لي�س���ت دع���وة لتفح����س 
موازي���ن الق���وى ب���ن احلقيق���ة واخليال يف 
جماز فريانتي وواقعها، لأن الكاتبة � وبحزٍم 
�سدي���د � ل ترتك جماًل لذلك. لي�س �سهًا اللعب 

مع اإيلينا فريانتي، اأو جماراتها يف األعابها.
يت���ازم امل�س���اران الن�سوي والطبق���ي تازمًا 

بنيويًا يف اأعمالها

جرح يف القلب، نزيف يف الن�س
يف �سل�سلته���ا النابولّي���ة )الرواي���ات الأرب���ع 
الأخ���رية( تدور الأحداث ح���ول بطلتن. اإنها 
رواي���ات تب���دو عادي���ة للوهل���ة الأوىل، ع���ن 
حيات���ي اإيلين���ا غريك���و وليا �سرول���و اللتن 
تلتقي���ان يف �س���ن الثامن���ة. غري اأنهم���ا �سرية 
مدينة، وفيهما تبداأ نابويل يف اخلم�سينيات، 
وت�ستمر يف حياة البطلت���ن وحياة العادين 
الآخري���ن كما ل���و اأنها مدينة اأبدي���ة متتد اإىل 
ما ل نهاية. اإيلين���ا، وليا، املتعلقتان بالأدب، 
�ستذك���ران يف اأك���رث من م���كان، فم���ا يجمعها 
يتج���اوز الأدب. اإن���ه �سغ���ف بحي���اٍة اأكر من 

تل���ك التي منت على ب�ساط الفقر الذي ينفل�س 
متعبًا فوق �سهول جنوب اإيطاليا. هذه �سرية 
مدين���ة ل �س���رية عادي���ن. هن���اك يف الأزق���ة 
املظلل���ة بالتاري���خ احل���ايف، ت���دور الأحداث. 
الطبق���ة العاملة هي البطل���ة بدورها، ت�سحق 
اجلميع وي�سحقه���ا اجلميع. املقاربة الطبقية 
ل تغي���ب عن ن�سو����س فريانت���ي، واإن كانت 
حتيكها دومًا ب�سورة مبا�سرة وبا نظريات، 
ق���د يجع���ل كثريي���ن ي�سع���ون كتاباته���ا  م���ا 
يف خان���ة الأدب الن�س���وي املرّك���ب. غ���ري اأن 
الن�سوية ه���ي مقاربة ظل �سرورية، للمقاربة 
الطبقي���ة الأم، وه���ذه نقط���ة ق���وة، يف تازم 
امل�ساري���ن الن�سوي والطبق���ي تازمًا بنيويًا، 
وتظهريهما يف الإط���ار الأدبي با تكّلف. اأما 
العتقاد ب���اأن فريانتي تخفي ا�سمها احلقيقي 
لأنه���ا حتب لعب���ة الختف���اء، اأو لأنه���ا »امراأة 
خجولة«، اأو خائفة من الكامورا، ففيه الكثري 
م���ن اخلفة. ل تخفي فريانتي ا�سمها وح�سب، 

اإمنا حتاول مبكر �سديد اإخف���اء ق�ستها اأي�سًا 
خلف ق�سة ليا. �سحي���ح اأن البطلة هي ليا، 
ال�سديقة املتاألقة، كما يقول عنوان اإحدى اأملع 
 ،)2011/L’amica geniale( روايته���ا
لكنها مث���ل ا�سم الكاتبة امل�ستع���ار نف�سه. اإنها 
بطلة م�ستع���ارة، فالبطلة احلقيقية هي اإيلينا 
فريانتي نف�سه���ا. اإنها عني���دة وقا�سية: تفكك 

املجتمع النابويل طبقة فوق طبقة.
يف ناب���ويل، وم���ن الداخل، ت�سّم���ى الكامورا 
ب���ن اأع�سائه���ا بالتنظيم. الكام���ورا م�سطلح 
اأدب  ويف  اأنف�سه���م.  الكاموري���ون  يرف�س���ه 
فريانت���ي، الكام���ورا ه���ي �سن���و النق���د الذي 
املجتم���ع  يف  وملوروثه���ا  للفا�سي���ة،  توج���ه 
باملجتم���ع  املحيط���ة  اخلط���اب  اأنظم���ة  ويف 
الإيط���ايل. وهذا يحت���اج اإىل �سجاعة فائ�سة 
عن الواقع، م���ا دفع بع�س النق���اد الإيطالين 
للق���ول ب���اأّن اإيلينا فريانتي ه���ي رجل يختبئ 
خل���ف ا�س���م ام���راأة. لك���ن �سرعان م���ا فقد هذا 
الدع���اء »اجلن�س���اين«، والا اأدب���ي، �سرعيته 
يف الو�س���ط النق���دي الإيط���ايل، خا�س���ًة اأن���ه 
م�سب���ع بنزع���ة بطريركي���ة، ترف����س اأن تكون 
ه���ذه القوة الأدبية اخلال�س���ة املنزوعة متامًا 
من اأي خوف يف كتابات فريانتي هي كتابات 
ام���راأة. يف اأي ح���ال، ل ميكن جتاهل هاج�س 
اأ�سا�س���ي اأن الن�ساء يف رواياته���ا م�سوهات، 
واأحيان���ًا حمطمات م���ن الو�س���ط الجتماعي 
الذي يع�سن في���ه، لكنهن منتقمات، و�سوتهن 
يرتف���ع تدريجًا، بينم���ا الرجال عل���ى اأطراف 
الق�س����س، اأو ميك���ن الق���ول حوله���ا، لكنه���م 
لي�س���وا مو�سوع���ًا رئي�سي���ًا عل���ى الإط���اق. 
ومثال عل���ى ذلك، توغل فريانت���ي يف العاقة 
ب���ن الم والبنة، وحماولته���ا املتكررة اإنقاذ 
نف�سه���ا م���ن ثنائية الزوج���ة ����� الأم، بدعوتها 
املتك���ررة للحف���اظ على الأن���ا الأوىل املتكونة 
ال�سابقة للمجتمع واملتمردة عليه. يف »احلب 

املتحر����س«، تظه���ر رغب���ة والدته���ا بو�سوح 
بالتخل���ي عنها، ث���م تعود لتنتقم م���ن الأمومة 
بعد 20 عامًا عن �س���دور الرواية الأوىل، يف 
»�سديقت���ي املتاألق���ة«، عندم���ا تق���ول اإنها راأت 

ج�سد اأمها دميمًا.
تب���وح  دفع���ات.  عل���ى  فريانت���ي  تعم���ل 
تدريج���ًا. ل تتع���ب. يف »�سديقت���ي املتاألق���ة« 
)L’amica geniale/2011( تنع���م ليا 
بطماأنين���ة ال���رثاء، اإىل ح���ٍد م���ا. ويف »ق�سة 
 Storia del nuovo( »ال�س���م اجلدي���د
»جاكي  اإىل  تتحول   ،)2012/cognome
كيني���دي« عل���ى الطريق���ة الإيطالي���ة. ام���راأة، 
star، عل���ى املو�س���ة، تنعم بحي���اٍة رغيدة، 
لكنه���ا خالي���ة م���ن اأي نكه���ة ف���رح. ي�سيبه���ا 
الوهن الذي ت�سف���ه الكاتبة بو�سوح يف اأحد 
احلوارات: »لحظت اأنه مهما كافحت، عملت، 
اأو اأعلنت كل ذل���ك، فاإنها ل ت�ستطيع اخلروج 
من احلقيقة: منذ ي���وم زفافها يازمها �سعور 

باحلزن. �سعرت بال�سفقة حيالها عندما قالت: 
واإن كنِت اأف�سل مني، اأو تعرفن اأكرث مني، ل 
ترتكيني«. هذا اجلزء من ال�سل�سة النابولّية، 
ميكن���ه ع���ده حا�سم���ًا. يف ه���ذا اجل���زء، تنقل 
اإيلين���ا ع���ن مذك���رات �سديقته���ا م���ع زوجه���ا 
�ستيفان���و، »املات�س���و« و»البزن�سم���ان«: »ه���ل 
ميك���ن، جل�س���دي اأي�س���ًا، اأن يخ���ّرب يومًا ما، 
لي����س بخروجه م���ن ج�سد اأمي ب���ل من ج�سد 
اأبي؟ وه���ل اأن كل ما تعلمت���ه يف املدر�سة عن 
احلل���ول، �سينت�س���ر بانت�س���ار ذاك���رة احلي 
الأخ���اق،  التغ���رّيات،  جم���ددًا؟  واجل���ريان 
كل �س���يء �سيم���رغ يف الوح���ل الأ�س���ود. اأن���ا 
ك�سيمان���در واأب���ي، فلوغ���وري ودون اآكيلي، 
اللغ���ة الوقح���ة والبذيئ���ة لل�سولري���ن، ه���ل 
�سيتك���رر كل ه���ذا ال���ذي يح���دث من���ذ قرون، 
يف ه���ذه املدين���ة الفو�سوي���ة والو�سيع���ة؟«. 
ثم���ة اإحال���ة دائم���ة اإىل ناب���ويل، تع���ود اإليها 
يف »ه���وؤلء الذي���ن يغ���ادرون وه���وؤلء الذين 
 Storia di chi fugge e di( »يبق���ون
chi resta/2013(، حي���ث ت�سّلط ال�سوء 
على ن�س���وج اخلطاب الن�سوي الإيطايل، يف 
�س���وء ن�سوج اإيلينا ولي���ا نف�سيهما. حت�سر 
ال�سطراب���ات يف اإيطالي���ا اأي�س���ًا، وحت�س���ر 

الألوية احلمراء كاإعاٍن لهيمنة الفو�سى.
ميك���ن اجل���زم اأّن رواي���ات فريانت���ي لي�س���ت 
بوحًا جم���ردًا، واإن كان البوح �سمة اأ�سا�سية. 
م���ا ميّيز ن�سو�سها عن ن�سو�س اإدواردو دي 
فيليب���و، اأو اإل�س���ا مورانت���ي، اللذي���ن تطرق���ا 
لناب���ويل وامل���راأة بدورهم���ا تطرق���ًا باهي���ًا، 
اأن ال�س���راخ يف ن�سو�سه���ا ي�س���ل اإىل ح���د 
الهلو�سة. �سرعان م���ا يت�سح اأن الهلو�سة هي 
رف����س معلن ينب���ذ الإذعان لو�سائ���ل الرف�س 
ال�سائ���دة. ل تكتف���ي فريانت���ي بال�س���رد. هذه 
ه���ي احلال م���ع اأولغا اإح���دى بطاته���ا، ومع 
اإيلين���ا نف�سه���ا، واأحيانًا ت�س���ري ليا املتحدثة 
با�س���م املدينة ����� ال�ُسلط���ة. وللمنا�سب���ة، ليا، 
�سديقته���ا الأق���رب، هي عن�سر ل يق���ل اأهمية 
ع���ن اإيلين���ا نف�سه���ا يف الن�سو����س النابولّية 
حتديدًا، اأكرث ق���وة من املتخّيل، واأكرث �سعفًا 
اأي�س���ًا مما حتتمل���ه احلقيقة. حت���ب فريانتي 
ه���ذه الألع���اب. يف الروايات الث���اث الأوىل، 
تطغ���ى الكثاف���ة ال�سردي���ة عل���ى التفا�سي���ل، 
وت�ستفي����س فريانت���ي يف ال�س���رح. قد يجوز 
الق���ول اإنها مدخل اإىل ذاته���ا، لكنها لحقًا يف 
الرواي���ات املتبقية �ستتجاوز ذل���ك. �سيت�سح 
اأن ما تقدمه لي�س جمرد روؤية ن�سوية ل�سخب 
الطبقة العاملة يف ناب���ويل، باأعن احلرفين 
وال�سيوعي���ن واأ�سات���ذة اجلامع���ات، وطبعًا 
رج���ال الأعم���ال الذي���ن تهاجمه���م ب�س���راوة، 
اإ�ساف���ة اإىل الزوج���ات املحطمات يف جمتمع 
الرج���ال. اإنه���ا تقّدم كل هذا يف ب���رواز ي�سعه 
الو�سول اإىل اأعن اجلميع: �سداقتها الطرية 
م���ع لي���ا، و�سداقتهم���ا املقطوعة م���ن �سجرة 
نابويل. كل تلك العاقات الرخوة بن الن�ساء 
واملجتمع يف �سداقة متت���د من اخلم�سينيات 
اإىل الق���رن اجلدي���د. اإيلينا فريانت���ي ل تنّظر 
ول تتنب���اأ. اإنه���ا كاتب���ة اإن كان للكلم���ة معنى 
يف زم���ن التح���ولت الك���رى يف الكتابة، يف 
اإيطالي���ا والع���امل. ورمب���ا لذل���ك، لي�ست بطلة 
رواي���ات فريانت���ي ام���راأة دائم���ًا، البطلة هي 
ناب���ويل اأي�سًا. ناب���ويل هي ام���راأة بدورها، 
وه���ي البطل���ة. تدفعه���ا الكاتب���ة اإىل التم���رد، 
واأحيان���ًا تياأ�س من خ�سوعه���ا وت�سخر منها. 
ال�س���وؤال ال���ذي يطرح���ه كث���ريون ع���ن هوية 
اإيلينا فريانتي، ميك���ن الإجابة عنه با تردد، 
يف حلظة تخٍل اإيجابي���ة. اإيلينا هي نابويل. 

نابويل هي ال�سحية وهي اجلاد.

نابولي الضحية... نابولي الجالد

إيلينا فيّرانتي المذهلة دومًا



 تعد اإيلينا فريانتي )ولدت عام 1943( واحدة 
من اأعظم روائيات زماننا ،واإيلينا فرّيانتي هو 
ا�سم م�ستعار لكاتب����ة اإيطالّية جمهولة رف�ست 
الإف�س����اح ع����ن هوّيته����ا وم����ن اأ�سه����ر رواياتها 
رواية »�سديقتي املذهلة«وهي الرواية الأوىل 
م����ن اأرب����ع رواي����ات ُجمع����ت بعن����وان »رباعّية 
نِّفت م����ن اأجمل ما اأنتج�����ه الأدب  ناّبويل« و�سُ

الإيطايّل املعا�سر.
ت�سكل اخلم�سينيات وال�ستينيات، و�سوًل اإىل 
ال�سبعيني����ات، حمط����ات اأ�سا�سي����ة يف روايات 
فريانتي. اإنها ق�س�س تتناول حياة النابولين 
ال�سيا�سي����ة  ال�سراع����ات  ظ����ل  يف  املعدم����ة، 
املدين����ة، وبه����ذا  �س����ادت  الت����ي  والجتماعي����ة 
املعن����ى، ه����ي ق�س�����س لي�ست جدي����دة، تناولها 
دي  كاإدواردو  معروف����ون،  اإيطالي����ون  كت����اب 
فيليبو، ولويجي بريانديللو واأخريًا روبرتو 
�سافيان����و. تكم����ن اإ�سافة فريانت����ي، يف الزمن 
الناب����ويل الذي تتناول����ه، ويف �سجاعة مفرطة 

�سّد الف�ساد والفا�سية
وق����د ق����ررت موؤخ����رًا ان تق����وم بكتاب����ة مقال����ة 
اأ�سبوعي����ة يف �سحيفة الغاردي����ان الريطانية 
تتحدث فيها عن جتاربه����ا احلياتية الأوىل ،و 

كان مو�سوع مقالتها الأوىل )احلب الأول(:
كن����ت ق����د خطط����ت من����ذ ف����رتة ، اأن اكت����ب عن 
جتارب����ي الأوىل يف احلي����اة وق����د اأخ����رتت اأن 
اأكتب عن اأ�سي����اء معينة من قبيل: املرة الأوىل 
الت����ي راأيت فيه����ا البحر، و امل����رة الأوىل التي 

�سعدت فيه����ا اىل الطائرة، واملرة الأوىل التي 
وقع����ت فيه����ا يف احل����ب، و امل����رة الأوىل التي 
مار�ست فيها احلب. وقد كانت الكتابة عن هذه 

ال�سياء جتربة �ساقة وغري جمدية.
ولك����ن م����اذا ل����و كان الأم����ر خاف ذل����ك ؟ نحن 
ننظ����ر دائمًا اىل اأول جترب����ة ع�سناها بت�ساهل 
مف����رط. فه����ي تكون ب����دون خ����رة �سابقة، ول 
ي�سيبه����ا النج����اح اأب����دًا ، لذلك فنح����ن نتذكرها 
 . بالن����دم  التعاط����ف، م�سحوب����ًا  م����ن  ب�س����يء 
و�سرعان ما يجرفه����ا تيار الحداث ، وتتحول 
اإىل ع����ادة يومية ، ومع ذلك فنح����ن ننظر اإليها 

كونها متتلك قوة ل ميكن تكرارها.
وب�سبب هذا التناق�س املتاأ�سل فيها على وجه 
التحديد ، بداأت م�سروعي ووجدتني ا�ستغرق 
في����ه عميق����ًا عندم����ا حاول����ت اأن اأ�س����ف ب�سكل 
�سادق اأول جتربة حب يل. بذلت جهدا للبحث 

يف ذاكرت����ي للح�س����ول عل����ى التفا�سيل، لكني 
مل اأتذك����ر �سوى القليل منه����ا . كان �سابًا طويل 
القامة للغاية ، رقي����ق جدا، وكان يبدو و�سيمًا 
بالن�سبة يل. كان عم����ره 17 عامًا، اأما اأنا فكان 
عم����ري 15 عامًا . كنا نلتقي يوميًا عند ال�ساعة 
ال�ساد�سة م�ساًء. نذهب اإىل زقاق مهجور خلف 
حمطة احلاف����ات. يتحدث معي ب�سع كلمات ، 
ث����م يقبلن����ي ، ولكن لي�����س كث����ريا. ويداعبني، 
ولكن لي�����س كثريا. ما كان مهتم����ًا به يف املقام 
الأول ه����و اأنني يج����ب اأن اأدلعه واأهتم به ، يف 
احدى امل�ساءات - هل كان م�ساًء؟ - قبلته بذات 
الطريق����ة التي كنت اأحب اأن يقبلني بها. فعلت 
ذل����ك بتلك اللهفة ال�سدي����دة واجلريئة ، اىل حد 
انني ق����ررت بعد ذلك عدم روؤيت����ه مرة اأخرى. 
ولكن����ي بالفع����ل ل اأعرف م����ا اإذا كان هذا حدث 
حق����ًا اأو يف �سي����اق ق�س����ة حب ق�س����رية اأخرى 

تلته����ا . بالتاأكيد كنت اأحب ذلك ال�سبي اإىل حد 
، اإن روؤيت����ه، كانت جتعلني اأفق����د اأي اح�سا�س 
بالع����امل من حويل، وجتعلني اأ�سعر باأين على 
و�س����ك الإغم����اء، لي�����س ب�سبب ال�سع����ف ولكن 

ب�سبب فائ�س الطاقة الذي كنت اأ�سعر به.
ونتيجة لذل����ك، اكت�سفت، م����ا اأتذكره بو�سوح 
م����ن حبي الأول هو حال����ة الرتباك التي كانت 
ت�سيبن����ي. اأو بالأح����رى، م����ا كن����ت اأق����وم ب����ه 
فق����د كن����ت كلم����ا اأح����اول حت�سينه اأك����رث ، كنت 
اأرك����ز ب�س����كل اأكر عل����ى اأوجه الق�س����ور فيه : 
تل����ك الذاك����رة الغام�سة، وال�سك����وك العاطفية، 
والقلق، وعدم الر�سا. يف الواقع مل يكن هناك 
�سيء يعجبني فقد كنت اأتوقع واأريد اأكرث من 
ذلك، وفوجئ����ت اإنه من ناحية اأخ����رى، بعد اأن 
كان يطل����ب مني الكثري ، بات يراين زائدة عن 
احلاج����ة وتركني وهرب لأن����ه كان لديه اأ�سياء 

اأخرى عليه القيام بها.
ح�سنا، قل����ت لنف�سي، �سوف اأكت����ب عن ال�سكل 
اأن يك����ون علي����ه احل����ب  ال����ذي نري����د جميع����ًا 
الأول. ولك����ن، حاملا حاولت، مت����ردت الكتابة، 
فهي متي����ل اإىل �سد الثغ����رات، وت�سور جتربة 
احل����ب الول ذلك ال�سكل النمطي احلزين ل�سن 
املراهق����ة. لهذا قل����ت، هذا يكفي م����ن اأول مرة. 
م����ا نكون علي����ه يف بداية جترب����ة احلب الول 
ما ي�سب����ه حزمة غام�سة من الألوان تقربنا من 

حافة ما اأ�سبحنا عليه فيما بعد.
عن: الغارديان

إيلينا فيرانتي تكتب عن تجربتها األولى 
في الحب


