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 فيصل عبد الحسن *

يحت���ج قبالي خان ذ�ت مرة غا�ضبا على �أحاديث ماركو 
بولو، فم���ا كان ي�ضمعه م���ن مفت�ضيه ع���ن �إمرب�طوريته 
�ضيء �آخ���ر متاما ل ميت ب�ضلة ملا ظل �لرحالة �لإيطايل 
يردده: �إن �إمرب�طوريت���ه تتف�ضخ تدريجيا. يقول بولو 
مد�فعا ع���ن نف�ضه: »�أنا �أعرف ذل���ك ولكن عملي خمتلف 
عن عم���ل موظفيك. �إنه �ل�ضعي مل�ضك ه���ذ� �جلمال �لذي 

يف طوره لالنقر��ض ونقله �إليك«.
لك���ن كالفين���و يف كتابه مل يفعل �ضيئ���ًا �ضوى نقل مدينة 
و�ح���دة تتلب�ضها مدن كثرية: �إنه���ا فيني�ضيا �لتي ينتمي 
�إليه���ا مارك���و بول���و وكالفينو نف�ض���ه. يف ه���ذه �ملدينة 
يكت�ض���ف �لكات���ب مدنا كث���رية، ويف كل منه���ا هناك �ضر 
غام����ض يج���ب ك�ضف���ه، وع���ن طري���ق تك�ض���ري �لف�ضول 
�إىل �ض���ذر�ت �ضغ���رية حت���ت عناوي���ن باهرة م���ن نوع: 
�مل���دن و�لرغب���ات، �ملدن و�لذ�ك���رة، �مل���دن و�لإ�ضار�ت، 
�مل���دن �لتجارية، �ملدن �ملخفي���ة، �ملدن �مل�ضتم���رة، �ملدن 
و�ل�ضم���اء، �مل���دن و�ملوتى، �مل���دن و�لأ�ضم���اء… يظهر 
�لأو��ض���ر  بال�ضح���ر وتت�ض���ح  ع���امل حمف���وف  �أمامن���ا 
�لالمتناهي���ة بينن���ا وبني �ملدن �لتي نعي����ض فيها. وكاأن 
كالفين���و مين���ح �لق���ارئ دلي���ال ي�ضاعده ه���و �لآخر على 
��ضتق�ض���اء حميط���ه �خلا����ض بطريق���ة �ضحري���ة. يقول 
كالفينو على ل�ض���ان بطله �لفيني�ضي �إن �ملدن على قناعة 
باأنه���ا نت���اج للعق���ل �أو �ل�ضدف���ة لك���ن ل �أحد م���ن هذين 
�لعامل���ني كاف لوحده لت�ضييد جدر�نها. �أنت ت�ضتمتع ل 
بعجائب �ملدينة �ل�ضبع �أو �ل�ضبعني بل يف �لإجابة �لتي 
تقدمه���ا لك �ملدينة عن �ضوؤ�ل ما من �أ�ضئلتك. �أو �ل�ضوؤ�ل 
�لذي ت�ضاألك �إياه لتجربك على تقدمي �إجابة له مثلما هو 
�حل���ال م���ع مدينة طيبة �لت���ي �ضالت �أودي���ب على ل�ضان 

وح�ضها �أبي �لهول.
يف �إح���دى �ل�ضفحات يتحدث ماركو بولو لالإمرب�طور 
قبالي خان عن كيفية ن�ضوء تلك �ملدينة �لتي ز�رها قبل 

فرتة ق�ض���رية من عودته �إىل �لب���الط �مللكي: »من هناك 
وبع���د �ضت���ة �أي���ام و�ضبع ليال ت�ض���ل �إىل زبي���دة �ملدينة 
�لبي�ض���اء �ملت�ضربة ب�ضوء �لقم���ر ب�ضو�رعها �لتي تلتف 

حول نف�ضها كخ�ضلة من �خليوط«.
مي�ض���ي بول���و يف نق���ل تاري���خ مدين���ة زبي���دة: »�ضاهد 
رج���ال ينتمون �إىل بل���د�ن خمتلفة حلم���ا و�حد�: كانت 
هن���اك �مر�أة ترك����ض ليال و�ضط مدين���ة جمهولة. كانو� 
يرونها من �خللف ب�ضعر طويل. وكانت عارية. فر�حو� 
يطاردونه���ا. وبعد ��ضتد�ر�ت و�لتو�ء�ت عديدة فقد كل 
منهم �أثرها… بعد �حللم �نطلقو� بحثا عن تلك �ملدينة 
لكنه���م مل يعرثو� عليها �أبد�. بدل من 

ذل���ك وجد �أحده���م �لآخر؛ قررو� �أن يبن���و� مدينة ت�ضبه 
تلك �لتي �ضاهدوها يف �حللم. قام كل منهم بفتح طريق 
�ضبيه بذلك �لذي �تبعه يف تعقب تلك �ملر�أة خالل حلمه، 
ث���م ر�ح ي�ضري في���ه. ويف نقطة فقد�نهم للم���ر�أة ن�ضبو� 
فر�غات وجدر�نا خمتلفة عن �حللم لقطع �لطريق عليها 

كي تهرب ثانية«.
هذه هي مدين���ة زبيدة �لتي ��ضتقر ه���وؤلء �لرجال فيها 
منتظري���ن تكرر �مل�ضهد، �إذ مل يتمكن �أي منهم �لنوم منذ 
م�ضاهدت���ه للحل���م. وكل م���ا قام به كل منه���م هو �لذهاب 
�ليوم���ي �إىل �لطريق �لذي ظهرت ل���ه �ملر�أة فيه، وهناك 
�أ�ضبح �لطريق ه���و موقع عمله حتى بعد ن�ضيانه للحلم 

بفرتة طويلة.
»رج���ال �آخ���رون ج���اءو� �إىل زبي���دة بع���د �أن �ضاه���دو� 
نف����ض �حلل���م، ويف ه���ذه �ملدين���ة �كت�ضف���و� �ضيئًا ميت 
ب�ضلة للم���كان �لذي ظهرت فيه �ملر�أة له���م. لكنهم قامو� 
بتغيري �لقناطر و�ل�ضالمل يف مدينة زبيدة بجعلها ت�ضبه 
�لطريق �لذي �تبعوه عن���د تعقبهم لها كي ي�ضمنو� �أنها 
يف موقع م�ضاهدتهم لها لن يكون هناك �أي جمال للهرب 

�أمامها«.
م���ن ياأت���ي �لآن �إىل مدينة زبي���دة »ل ي�ضتطي���ع �أن يفهم 
�ضب���ب ق���دوم كل ه���وؤلء �لرج���ال �إليها… ه���ذه �ملدينة 

�لقبيحة؛ هذه �ملدينة �لفخ«.
كت���اب »م���دن ل مرئي���ة« دي���و�ن �ضعري حتكم���ه خميلة 
جاحم���ة وكل �مل���دن ه���ي ذ�ت �ضل���ة باأح���و�ل نف�ضي���ة 
و�أحو�ل تاريخية، باإمكانات مفتوحة وحتولت �أزلية. 
ْف���ر مكثف لعامل حمي���ط بنا لكنه ميت���د �أي�ضا �إىل  �إن���ه �ضِ
ذو�تن���ا. وكاأن جمل���ة غوت���ه تتحق���ق فيه: »م���ا نر�ه يف 

�خلارج هو قائم �أ�ضا�ضا يف دو�خلنا«.

عن/ ال�سرق االو�سط

 ع���رف �لق���ارئ �لعرب���ي �يتال���و كالفين���و من 
خ���الل رو�يته �لكبرية م���دن ل مرئية �لرو�ية 
لع���امل   � يف  �لرو�ي���ة  لكت���اب  �أتاح���ت  �لت���ي 
م���ن  �أقالمه���م  جم���الت خ�ضب���ة مل ت�ضربه���ا 
قب���ل ومثلم���ا فعل���ت رو�ي���ة جيم����ض جوي�ض 
يولي�ضي����ض م���ن تغيري �ضام���ل لآلي���ات كتابة 
يف  ر�ئ���دة  كان���ت  حي���ث  �لرو�ئ���ي،  �لعم���ل 
��ضتخد�م �ملونولوج �لد�خلي، ونقل �مل�ضاعر 
�لد�خلي���ة لل�ضخ�ضي���ات �لرو�ئي���ة، وجعل���ت 
�لق���ارئ يغ���ور يف د�خ���ل �ل�ضخ�ضي���ات �لتي 
يتعام���ل معه���ا، ومل يعد يقر�أ ع���ن �ضخ�ضيات 
مر�ضومة م���ن �خلارج عرب �ضبكة من عالقاتها 
�لن�ضانية، وبذلك مهد جوي�ض للقارئ فر�ضة 
�مل���ن  يف  �لوجد�ني���ة،  �لف��علي���ة،  �مل�ضارك���ة 
�ل�ض���ردي للرو�ي���ة، ��ضاف���ة �يل �للع�����ب يف 
�لزمن �لرو�ئ���ي كنتيجة طبي�عي���ة ل�ضتخد�م 
�ملونول���وج، وبذلك فقد ��ضتط���اع جوي�ض �أن 
يكتب رو�ية كبرية من حيث �حلجم و�لأهمية 
يف زمن �لرو�ية �لذي ل يتعدي يوما و�حد�، 
وح�ضر �لزمن �لرو�ئ���ي بهذه �لفرتة �لزمنية 
�لق�ض���رية �أتاح للرو�ئ���ي �أن يق���ول كل �ضيء 
ع���ن بطل���ه، و�أن يك���ون �ضاهد� عل���ي ع�ضره، 
و�أن تك���ون �ل�ضه�����ادة ممتلئ���ة متام���ا �يل حد 
�لنب����ض �خلافت لأخالق و�أف���كار وممار�ضات 
و�أحالم �أهل مدينة دبلن، ومن هنا جاء ك�ضف 
جوي�ض لغريه ع���ن طر�ئق �لكتاب���ة �لرو�ئية 
�حلديثة، وقد �أكم���ل كالفينو يف �خلم�ضينات 
و�ل�ضتينات من �لقرن �لع�ضرين �لتمهيد لعامل 
رو�ئ���ي ميتل���ك م���ن �لو�ضائل و�لط���رق، �لتي 
ت�ضاهي �كت�ضاف �ل�ضينما و�لتلفزيون ومزج 

�ل�ضمعي باملرئي يف كتابة مقروءة.

�يتالو كالفينو:
معا�ض���ر،  �يط���ايل  كات���ب  كالفين���و  �يتال���و 
معروف، وقد ��ضتغرب �لكثريون من متابعيه 
ع���دم ح�ضول���ه عل���ي جائ���زة نوب���ل وموت���ه 
يف �لثمانين���ات من �لق���رن �ملا�ض���ي وذهابها 
بع���د ذلك ب�ضن���و�ت قليلة �أي ع���ام 1997 �يل 
مو�طنه د�ريوفو، �لكاتب و�ملمثل �مل�ضرحي، 
�ل���ذي قب���ل منحه جائ���زة نوب���ل كان مغمور� 

خارج بلده.
ول�ضن���ا يف �ض���دد �ع���ادة �حل���ق �يل �ضاحبه، 
ونح���ن نعرف �لأبع���اد �ل�ضيا�ضي���ة و�لفكرية، 
و�حل�ضاب���ات �لت���ي يجريه���ا �أهل نوب���ل قبل 
�أ�ضق���اع  �أدي���ب م���ا يف خمتل���ف  منحه���ا �يل 
�لع���امل، ل يف �يطالي���ا وحده���ا ولن���ا كع���رب 
جترب���ة مريرة م���ع هذه �جلائ���زة �لتي حطت 
مرة يف ربوعنا و�لله وحده يعلم ما �لأ�ضباب 
�حلقيقي���ة ملنحها م���ع علمن���ا �أن �لكثريين من 
نو�بغ �لأمة �لعربية ي�ضتحقون هذه �جلائزة 
وخ�ضو�ضا يف عامل �ل�ضعر ل يف عامل �لرو�ية 
و�لق�ض���ة ونح���ن �أم���ة �ضاع���رة ولي�ض���ت �أم���ة 
ناث���رة وقد حتد�ه���ا �لله تعايل فيم���ا �ضيكتبه 
�ضعر�وؤها م���ن �ضعر ملحاكاة �ضورة من �ضوره 
�لق�ض���رية، ول�ضت هنا من �ملقلبني يف �ضوؤون 
هذه �جلائ���زة و�أ�ضر�ر منحها له���ذ� �ملبدع �أو 
ذ�ك، وغاي���ة كتابتي هنا لتو�ضيح ملا لكالفينو 
من ف�ضل عل���ي �لأدب �لعاملي ودون غ�ضا�ضة 

من �أنه مل ينل �لنوبل تلك…

مدن ل مرئية
مدينة  �لكاتب  لنا  ير�ضم  مرئية  ل  م��دن  يف 
�لبحر  يف  تغيب  �لتي  �لأ�ضطورية،  �لبندقية 
كل �ضنة ب�ضعة �ضنتيمرت�ت � ل فرق بني هذ� 

�ملدينة  د�م��ت  ما  وذ�ك 
�لتاريخية، بكل حملها 
�ل���ث���ق���ايف و�لأث�������ري 
جل���ج  يف  ت�����غ�����ي�����ب 
كل  �ملاحلة،  �لأم��و�ج 
ينتهي  �أن  وم��ا  ع��ام، 
�ل���ق���رن �ل����ق����ادم من 
عام �ألفني �إل وتكون 
�مل��دي��ن��ة �ل�����ض��اح��رة 
ب����ك����ل ذك���ري���ات���ه���ا 
و�أح��������ج��������اره��������ا 
مبانيها  وهند�ضة 
ق��������������د ذه�������ب�������ت 
ك�����اأط�����الن�����ت�����������ض 

�ضوي  منها  لنا  يبقي  وم��ا  �ملختفية   
�أبدعه  وما  �ضور  من  �لكامري�ت  �لتقطته  ما 
من  جلزئيات  و�لتقاط  لوحات  من  �لفنانون 
تلك �ملرئيات، وما دونه �لكتاب عنها يف كلمات 
مبا�ضرة �أو ما �نعك�ض ت�ضمينا يف ن�ضو�ضهم 
ماركو  �لنرثية.�أور�ق  وقطعهم  وق�ضائدهم 
بولو �لرحالةما يهمنا يف رو�ية مدن ل مرئية 
علي  �ملو�ضكة  �لبندقية  مدينة  �ل��ت��ق��اط  ه��و 
ماركو  �أور�ق  يف  تظهر  �ملدينة  فتلك  �لغرق، 
بولو �لرحالة �ليطايل �ملعروف، �لذي هاجر 
من �ملدينة يف �لقرن �ل�ضاد�ض ع�ضر �مليالدي 
لأك���رث من  ه��ن��اك  وب��ق��ي  �ل�ضني  �يل  وذه���ب 
�ل�ضني  �مرب�طور  قابل  حيث  عاما،  ع�ضرين 
قوبالي خان، ود�ر �حلو�ر بني �لثنني حول 
�لبحر وفل�ضفة �حلياة و�أ�ضاليب �حلكم، وهنا 
جاءت �لكثري من �أحكام ميكافللي وطروحاته 
فيما بعد يف كتابه �ملهم، �لأمري فوجد قوبالي 
خان ماركو بولو رجال حمنكا ميكن �لعتماد 
فبعثه  للحكم،  فل�ضفة  ع��ن  �لبحث  يف  عليه 
ولي��ات  م��ن  بعيدة  ولي��ة  يف  �حلكم  لد�رة 
�لأط���ر�ف،  �مل��رت�م��ي��ة  �ل�ضني،  �م��رب�ط��وري��ة 
ويف �لطريق �يل تلك �لولية �لبعيدة، كانت 
�ملدن تظهر ملاركو بولو و�أ�ضحابه وتختفي، 
تلك  ت��ك��ون  �أي���ا  ر�ئ��ع��ة،  حلمية  يف  متتابعة 
و�خليال،  �ل�ضر�ب  من  �ملنحوتة  �ل�ضو�هد 
و�لأف���ك���ار �ل��ت��ي ك���ان ب����دوره ي��ت��ل��وه��ا علي 
ن�ضبة   � �لقدمي  �لفين�ضي  �ل�ضجن  يف  �ضديقه 
بعد عودته �يل وطنه   � �لبندقية  فين�ضيا  �يل 

وو�ضعه يف �ل�ضجن من قبل حاكمها.

عامل �شاج من �ل�شحر و�لتغريب:
وجع���ل �يتالو كالفينو تل���ك �ملذكر�ت �لقدمية 
للرحالة �لعجيب مادة خ�ضبة، لكمال ت�ضوير 
عامله �لرو�ئ���ي، ونقل �ضذ� �ل�ض���رق و�ضحره، 
و�أ�ضاط���ريه، و�يجاد تل���ك �لغر�ئبية �ملبثوثة 
يف حيو�ن���ات موؤن�ضنة: حتري���ك �لأ�ضياء عن 
بع���د، وعندما يجل����ض �لمرب�ط���ور �ل�ضيني 
عل���ي كر�ض���ي �حلكم ف���ان �لأق���د�ح ترتفع يف 
�له���و�ء وت�ض���ري يف متناول يدي���ه، �لروؤو�ض 
�ملقطوعة يعاد ل�ضقه���ا، �لغرف �ملركبة تنفتح 
عل���ي بع�ضه���ا يف متاه���ات معق���دة �لت�ضاب���ك 
وتقودك �ملمر�ت �يل �أبو�ب وم�ضالك ودهاليز 
مظلم���ة، وت���ري �ل�ضح���رة وهم يغ���ريون يف 
حلظ���ة ��ضكاله���م ووجوههم . ع���امل �ضاج من 
�ل�ضح���ر و�لتغريب ر�ضم���ه �يتالو كالفينو يف 
م���دن ل مرئية . يق���ول مرتجم رو�ي���ة مدن ل 
مرئي���ة �ل�ضاع���ر يا�ضني طه حاف���ظ يف تقدميه 
له���ا: م���دن ل مرئي���ة �ل���ذي �خ���رتت ترجمته، 
ه���و �أول كتاب قر�أت���ه ليتالو كالفين���و و�أثار 
ده�ضت���ي، رو�ي���ة، نع���م رو�ي���ة، هك���ذ� يقول 

�لنق���اد، تث���ري �مل�ض���اكل نف�ضه���ا �لت���ي �ثاره���ا 
�لكات���ب م���ن قب���ل، ولك���ن باأ�ضل���وب خمتل���ف 
وبايج���از جميل وم���ذ�ق فيه �لعم���ق �لثقايف 
ونكهة �ل�ضرق �لبعيدة و�ملوؤثرة � مدن ل مرئية 
����ض 9، ويبقي �لكات���ب � �يتالو كالفينو ين�ضر 
�لخت���الف يف م���ا كتب لحق���ا، وم���ن �لأمور 
�لثابتة يف �لب���د�ع �أن �حلدود ملغاة، ويبقي 
�لب���د�ع قائما حت���ي �ذ� مل ت�ضتوعبه �لقو�لب 
�لأدبي���ة �جلاهزة �ملتعارف عليها �لآن، ومهما 
�لنق���اد  �آر�ء  �ختلف���ت �مل�ضمي���ات وت�ضابك���ت 
ح���ول م���دن ل مرئي���ة وح���ول كاتبه���ا �يتالو 
كالفين���و، يبق���ي �مل���ن �ل�ضردي ه���و �حلقيقة 
�لوحي���دة �مل�ضل���م به���ا، ورمب���ا يح���ل �لكاتب 
ذ�ت���ه �لإ�ضكال ح���ول رو�يته، ح���ني يقول يف 
توطئت���ه له���ا: عندما �أبد�أ بكتاب���ة �ضيء جديد 
�أفع���ل ذل���ك وكاأنن���ي مل �أكتب �ضيئا م���ن قبل . 
�نها حماولة من �لكاتب للخال�ض من �لقو�لب 
�ملو�ضوعة �ضلفا، �إن���ه يطمح يف حقيقة �لأمر 
�يل كتاب���ة �ملهم �لذي يتكئ علي �لأبدية �ضكال 
وم�ضمون���ا، وه���ذ� يف �عتق���ادي هو حتديث 
دون  �لعاملي���ة،  �لرو�ي���ة  ج�ض���د  يف  كالفين���و 
و�ض���ع �لعالم���ات و�لأط���ر �ل�ضكلي���ة لتح���دي 
�ضكل �جلن����ض �لبد�عي، ��ضافة �يل ما يهمنا 
كعرب فاإنه �لكاتب �لي�ضاري �ملميز �لذي تفهم 
ق�ضايا عاملنا �لعربي �لعادلة كق�ضية فل�ضطني 
و�نح���از �يل �حلق و�لعدل م���ن دون �أن يتاأثر 
باأج���و�ء �لكر�هية �لتي ع���ادة ما ت�ضيطر علي 
�أبو�ق �لدعاي���ة يف �يطاليا خا�ض���ة و�أوروبا 
عام���ة. ق�ض����ض من نوع �آخريف كت���اب �ل�ضيد 
بالوم���ار ، كت���اب �يتالو كالفين���و �ل�ضادر عام 
1985وه���و عبارة ع���ن تقارير �أدبي���ة مفعمة 
ودف���رت  و�ض���ف  وكتاب���ات  �لكلم���ات،  بدق���ة 

لبيوغر�فيا �ن�ضان ي�ضتنطق �لأ�ضياء �لقريبة، 
�لتي يف متن���اول �ليد، يتاأمل �لغروب وينظر 
�يل �لنج���وم و�حليو�ن���ات يف حديقت���ه، ث���م 
يقول لنا جملته �لأخرية بعد �أن م�ضه �لياأ�ض: 
نح���ن ل ن�ضتطي���ع �أن نتاأم���ل م���ا تعودنا علي 

روؤيته يف د�خلنا.
�لق�ض�ضي���ة  كالفين���و  �إيتال���و  جمموع���ة  يف 
مارك���و فالدو  �لتي كت���ب ق�ض�ضها �لأويل يف 
بد�ية �خلم�ضينات �ض���ورت �يطاليا �لفقرية، 
�أم���ا �لق�ض����ض �لأخ���رية م���ن �ملجموع���ة فق���د 
كتبت يف منت�ض���ف �ل�ضتينات بعد �أن �نتع�ض 
�لقت�ض���اد �ليطايل، وظهرت مع���امل �لتغيري 
علي حي���اة �لنا�ض هناك نتاب���ع يف �ملجموعة 
ق�ض����ض كالفينو، �نها ق�ض�ض من نوع �آخر،ل 
كم���ا �لتعريف �ل���ذي �قرتح���ه يتي����ض للق�ضة 
�لق�ض���رية، �إنه���ا ق�ض����ض من ن���وع �آخر تتفق 
م���ع �لق�ض���ة �لق�ض���رية �ملتع���ارف عليه���ا يف 
�أم���ور وتختلف عنها يف �أم���ور �أخري كثرية، 
متمي���زة،  ن���رث  كق�ضائ���د  �ملتلق���ي  ويتمثله���ا 
مفعم���ة بقيم �لن�ضان وح���ب �لطبيعة وحتمل 
حم���اولت �لن�ض���ان وتوق���ه �لد�ئ���م للرجوع 
�يل ع���و�مل فطرت���ه �لأويل، وحيات���ه �لقدمية 
�لذ�ئب���ة يف رح���اب �لتدفق و�لألف���ة، فماركو 
فال���دو بط���ل كل ق�ض�ض �ملجموع���ة، هو وجه 
�آخر لدون كي�ضوت �ضرفانت�ض، وكما معروف 
�ن �ضرفانت�ض �أر�د �لرجوع ملفاهيم �لفرو�ضية 
�لنبيلة يف �لع�ض���ور �لقطاعية، لإد�نة رذ�ئل 
ع�ض���ره، دون �أن يخط���ر ل���ه علي ب���ال �أن تلك 
�ملفاهي���م �لقدمية ق���د ذهبت �يل �لأب���د، وهنا 
يتب���ادر �يل ذهننا ما كتب���ه ر�ي ب. و�ضت عن 
بني���ة �لق�ضة �لق�ض���رية: �إن فنانا ق���د ت�ضدي 
لنت���اج ق�ضة ما، فهو ل ي�ضم���م �أفكاره لتتفق 

وح���و�دث ق�ضة م���ا، بل �إن���ه يتعم���د �أن ياأخذ 
بعناية تامة ل�ضتحد�ث �أي �أثر قوي، فذ، فهو 
يبتكر �أحد�ثا، �أو ين�ضق �أحد�ثا، باأف�ضل �ضكل 
ي�ضاع���ده عل���ي تثبيت �لأث���ر �ملتخي���ل م�ضبقا 
وهن���ا يعنين���ا �أن نق���ول �ن كاتبن���ا ل يعتن���ي 
بطر�ئ���ق �لكتاب���ة بق���در رغبت���ه �مل�ضبق���ة يف 
�ي�ضال نب�ض���ات �ضخ�ضية � ماركو فالدو � �يل 
ذه���ن �ملتلقي، ك�ض���ورة معادلة لدون كي�ضوت 
�لإ�ضب���اين، ودون �أن يعني ب�ضروط �لوم�ضة 
تب���دو  �لعالق���ة  �ن  �لق�ض���رية.  �لق�ض���ة  يف 
و��ضح���ة بني مارك���و � �يتال���و كالفينو ودون 
كي�ضوت �ضرفانت�ض � فقد ر�ضمت �ل�ضخ�ضيتان 
بالطريق���ة �لتهكمية، �مل�ضخم���ة. �لالمنطقية. 
نف�ضه���ا � وقد و�ضع �ضرفانت�ض منوذجه لد�نة 
�ملجتم���ع �لقطاعي، وعمد �لكات���ب �ليطايل 
لد�نة �ملجتمع �ل�ضناعي يف �لقرن �لع�ضرين، 
ح���ارب  ح���ني  كي�ض���وت  دون  فع���ل  ومثلم���ا 
طو�ح���ني �له���و�ء، ف���ان مارك���و فال���دو حاول 
بامكانيته �لبد�ئية رف����ض �ملجتمع �ل�ضناعي 
بامكانياته �لبد�ئي���ة �أي�ضا لقد رف�ض �ملجتمع 
وهيمنت���ه  �لهائل���ة،  بامكانات���ه  �ل�ضناع���ي 
�لطاغية، وكانت �ملبارزة بني �جلانبني فر�ضة 
�ضانح���ة للمزيد من �ضخري���ة �ملتلقي وتهكمه، 
فمارك���و يقد�ض �لطبيعة وح���اول مبا و�ضلت 
�ليه يد�ه حمايتها من زحف �ملنطق �ل�ضناعي 
�جلديد ومردود� ته �ملادية، و�د�نة قيمه �لتي 
ل تعط���ي ل���روح �لن�ضان وحلمه �ي���ة �أهمية، 
لقد حدثت مبارزة حقيقية بني كالفينو �ملبدع 
�ليطايل للع�ضر �ل�ضناعي و�ضرفانت�ض مبدع 

فرتة �لع�ضر �لقطاعي.

عامل كالفينو �جلميل
يف �لفط���ر يف �ملدين���ة جن���د مارك���و يتح���ني 
�لفر�ضة للتق���اط �لفطر �لنام���ي هنا وهناك: 
ذ�ت ي���وم، وعلي جانب �ل�ضري���ط �ل�ضيق من 
�لأر����ض �ملحيطة بجادة �ملدينة، هبت عا�ضفة 
من �لبذور ل يعلم غري �لله من �أين �أتت منبتة 
�لفط���ر، ومل يالحظها �أحد �ضوي ماركو فالدو 
�لعام���ل �ل���ذي ي�ضتق���ل عرب���ة �لرت�م م���ن ذلك 
�مل���كان كل �ضباح � �ض 13 ماركو فالدو � ر�ضم 
كالفينو بالكلمات لوحة �ضاخرة لنزوع ماركو 
لغتنام فر�ضة ما توفره �لطبيعة، من خري�ت 
يف �ملجتم���ع �ل�ضناع���ي �جلدي���د: لقد وجدو� 
جميع���ا �لكثري م���ن �لفطر ولأنه���م ل ميلكون 
�ضالل فتحو� مظالتهم وجمعو� �لفطر فيها .. 

وفكرو� �أن يقيمو� وليمة كربي لهم جميعا .
عل���ي �أي حال، مل مير وقت طويل حتي عادو� 
لريو� بع�ضهم بع�ضا، ففي ذلك �مل�ضاء جتمعو� 
يف عن���رب و�حد من �مل�ضت�ضفي بعد �أن �أجريت 
له���م جميع���ا عملي���ات غ�ض���ل �ملع���دة � ����ض16 
ماركو فالدو � �ن �ملفارقة �ملرة، ولعنة �ملجتمع 
�ل�ضناعي �جلديد تقع حني يكون �لفطر �لذي 
�ل�ضناع���ة  بنت���اج  �مللوث���ة  �لطبيع���ة  �أنبتت���ه 
م�ضمم���ا، وهنا تقرتب �ضخ�ضية، ماركو فالدو 
م���ن دون كي�ض���وت وتتطاب���ق �ل�ضخ�ضيت���ان، 
ولك���ن باختالفات ب�ضيط���ة يفر�ضها كل ظرف 
�لثق���ايف وطبيعت���ه  ونامو����ض عل���ي نتاج���ه 
�لتاريخي���ة. غ�ض���ن مقطوعويف �ج���ازة علي 
مقع���د حديقة يحاول مارك���و فالدو �أن يق�ضي 
ليلة علي م�ضطب���ة يف حديقة قريبة من بيته، 
ليخن���ق د�خ���ل نف�ض���ه �ل�ضع���ور �ن���ه ينام يف 
�لغرف���ة �ل�ضيق���ة، �ملزدحم���ة باأف���ر�د عائلت���ه، 
ب���ني �أطفاله وزوجته، ولكي ي���ري �لقمر دون 
�أن حتجبه �جل���در�ن و�لبنايات �لعالية، لكنه 

يفاجاأ مبنغ�ضات �حلديق���ة، �لكثرية، �أ�ضو�ء 
��ضار�ت �ملرور يف �ل�ضارع �مل�ضيئة و�ملنطفئة 
كل حلظ���ة، وعا�ضقان يحت���الن �مل�ضطبة �لتي 
كان ق�ض���اء ليلت���ه عليه���ا، وح���ني يغادر�نه���ا 
يوؤرق���ه متث���ال ج���ر�ل مي���د �ضيف���ه �حلجري 
يف �له���و�ء، وياأخ���ذ مارك���و يف �لتقل���ب علي 
�مل�ضطبة، و�لنعا�ض ل ياأتيه، وعند ذلك يقطع 
غ�ضنا مورقا من �ل�ضج���رة �لقريبة ليغطي به 
�ل�ضيف ليقطع �ضيل �ل�ضوء، فيقع �ضوء �لفهم 
. �ن حلم ماركو بق�ض���اء ليلته و�ضط �لطبيعة 
�خلالبة ونور �لقمر ينري قمم �لأ�ضجار يتبدد 
ويتال�ض���ي ويتح���ول ذلك �حلل���م �ل�ضفاف �يل 
كابو����ض يجثم علي �ض���دره ويطرد �لنوم عن 
عين���ه، مما ي�ضط���ره يف �لنهاية �يل �لتجو�ل 
يف �ملدين���ة �لنائم���ة وقد عافت نف�ض���ه �لنوم، 
وهن���ا تنطب���ق علي���ه مقولة غوغ���ول، �لقا�ض 
�لرو�ض���ي، �لت���ي وردت يف ق�ض���ة �لأنف:”�ن 
�ضخاف���ات عديدة حتدث يف �لك���ون، و�أحيانا 
�أ�ضي���اء ل تطاب���ق �لو�قع بحال م���ن �لأحو�ل 
ولكنه���ا و�قعية مائ���ة باملائ���ة . و�لو�قع هنا، 
هي تل���ك �لفطرة �لت���ي �نتمت �ليه���ا �لطبيعة 
د�ئم���ا، وكل �لتط���ور�ت �حلا�ضل���ة يف بنيتها 
م���ا ه���ي �إل تزيي���ف وخيانة فج���ة ملخلوقاتها 
ومنه���ا �لن�ض���ان بدعوي �لتط���ور، ويف هذه 
�لق�ضة يتحول �ضيف دون كي�ضوت �يل غ�ضن 
مقطوع يف يد ماركو يغطي به �ضيوف �ملدينة 
�حلجري���ة ويحج���ب �نت�ضار�ته���ا �لوهمي���ة.

�لبطل �ملهزومفي ن�ض �حلمام �لبلدي يحاول 
مارك���و �أن ي�ضي���د �حلمام �لذي مي���ر باملدينة 
مهاج���ر�، وي�ضاع���ده �أولده عل���ي ذل���ك، لكنه 
يكت�ضف يف ما بع���د �أنه �ضاد �حلمام �لد�جن، 
�ل���ذي يربيه �جل���ري�ن فوق �ل�ضط���وح. قالت 
�ل�ضني���ور�: تعال يا ماركو فالدو. لقد �أخربت 
�ن يف �ضط���ح �لبيت �ن �ضخ�ضا ي�ضطاد حمام 
�ملدين���ة. هل تع���رف �ضيئا عن �لأم���ر؟ �ض27 
مارك���و فالدو يف هذ� �لن����ض تختفي �لطيور 
�ملهاج���رة، ممتلك���ة حريتها يف تغي���ري �أماكن 
وجوده���ا، وتتح���ول �يل حم���ام د�جن ت�ضمه 
�لأقفا����ض، وكل حمامة من حمامات �لأقفا�ض 
حتم���ل رقمها �خلا����ض، وعنو�ن �ل���د�ر �لذي 
تع���ود �ليه، فلي����ض هناك خي���ار �أم���ام ماركو 
غري �رج���اع �حلمام���ات �لت���ي ��ضطادها �يل 
�ضاحبته���ا ه���و �ذن ع�ض���ر �لختن���اق و�ضوء 
�لفه���م، و�ل�ضحك �ملتو��ضل عل���ي ر�ضم �يقاع 
بط���ل مه���زوم، مل يفهم �ضيئ���ا م���ن ت�ضاري�ض 
�لع�ض���ر �جلديد، وم���ا ز�ل يعي�ض بعقلية �أهل 
�لع�ض���ور �لو�ضطي.كالفين���و �ملب���دع �حليكل 
ق�ض����ض �ملجموع���ة، كان بطله���ا ه���و مارك���و 
فال���دو، كاأمن���ا يوؤ�ض���ر �يتالو كالفين���و حقيقة 
غريبة موؤد�ه���ا، �أن �لع���امل �ل�ضناعي �جلديد 
ق���د ق�ضي متاما علي ما تبقي من �أمثال ماركو 
فال���دو، ومل يب���ق يف �ل�ضاحة �ض���و�ه، و�لذي 
�ضيتال�ض���ي ب���دوره عما قري���ب، وهي �ضرخة 
�لكاتب و�ضخريته من عامل �ضيفتقد عما قريب 
�أمث���ال ماركو وما يثريونه من حقيقة و�ضدق 
وعفوي���ة يف جمتمعاتهم، وما ي�ضفونه عليها 
م���ن �ل���رب�ءة و�حلل���م و�ضفافيتهم���ا، يف عامل 
�ضيطرت عليه �لكو�بي�ض و�لآلت و�ل�ضجيج 
و�لظلم �لجتماعي. �ن ق�ض�ض �يتالو كالفينو 
وع���امل رو�يات���ه �ملت�ضاب���ك يق���ول لن���ا �أ�ضياء 
عم���ا تفعل���ه �ل�ضناعة و�لع�ض���ر �لتكنولوجي 
بالن�ض���ان و�ملجتمعات ب�ضعرية �أخاذة ي�ضمو 
فيه���ا �حللم و�لرتق���ب و�لرف����ض، ولن تكون 
مفاج���اأة لالأو�ض���اط �لثقافي���ة يف �لع���امل �أن ل 
يح�ضل �يتالو كالفينو علي جائزة نوبل خالل 
حياته فقد �أخطاأته عجلة نوبل رمبا عن ق�ضد 
كجزء من �حل���رب �لباردة قبل حتلل �ملع�ضكر 

�ل�ضرت�كي، ملن هو �أقل عطاء وتاأثري�.

* كاتب عراقي مقيم يف املغرب
عن موقع الدكتور �سيار اجلميل

ايتالو كالفينو في مدن ال مرئية…

كالفينو: ما نراه في الخارج قائم أساسًا 
في دواخلنا

ُيعّد هذا الكراس الصغري الذي ألفه األديب اإليطايل 

الراحل إيتالو كالفينو »مدن ال مرئية« أجمل ما 

أنجزه، وفيه يختلق لقاءات منتظمة تجري بني 

الرحالة اإليطايل الشهري ماركو بولو واإلمرباطور 

الترتي قبالي خان الذي كان قرصه املليك آنذاك يف 

الصني.

تدور أحداث »مدن ال مرئية« عن رحالت كان الرحالة 

اإليطايل ماركو بولو يقوم بها إىل مدن تنتمي إىل 

إمرباطورية قبالي خان املرتامية الحدود تنفيذا 

ألوامره، ليعود بعد ذلك واصفا إياها له، لكن ما 

ينقله بولو هو مزيج من أحالم وانطباعات وتوجسات 

تلبستها األمكنة. وإذا كان اإلمرباطور حريصا عىل 

توسيع إمرباطوريته ويعرف مدنها من خالل األطلس 

فقط فإن ماركو بولو كان يرى يف ذلك العامل 

الساحر اختفاء متواصال إلمرباطوريته عرب التفسخ 

املتواصل الذي ترتكه بصامت الزمن عىل مدنها.

لؤي عبد اإلله 
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كه يالن محمدابتسام تريسي

م���ن �لو��ضح �أنَّ �إيتالو كالفينو كان منظرً� لفن �لق�ض وله 
�جته���اد�ت يف هذ� �ل�ضعيد. �أك���رث من ذلك تتبنُي من خالل 
ه���ذه �لن�ضو�ض ما تت�ضُف به �ضخ�ضي���ة �لكاتب وجتاربه 
يف مر�حل مف�ضلية يف تاريخ بلده �إيطاليا وخ�ضو�ضياته 
�لأُ�ضري���ة. كم���ا يحك���ي تفا�ضي���ل �ن�ضمام���ه �إىل �حل���زب 
�ل�ضيوع���ي �لإيط���ايل، وم���ن ُث���مَّ �ن�ضالخ���ه م���ن �لتز�مات 
حزبية، �إث���ر �أحد�ث بر�غ وتدخ���الت �جلي�ض �ل�ضوفييتي 
و�إبانة تبعية �ل�ضيوعي���ني �لإيطاليني وعدم ��ضتقالليتهم. 
ف�ضال عم���ا يلتقطه �لقارئ عن عالقة ��ضتثنائية بني �إيتالو 
كالفينو وبع�ض �ملدن، منها تورين �لتي ر�قْت له مناه�ضة 
ُمثقفيها للنازية ورف�ضه���م �ملُ�ضاومة، وز�د �رتباط �لكاتِب 
به���ذه �ملدينة وثوق���ًا، عندما وج���د فيها ُمعلم���ه ت�ضري�زي 
بافي���زي �لذي ُيقدم كاليفين���و �إىل �ل�ضحافة ويتابُع كَل ما 
يكتب���ُه، لذ� يعتق���ُد �بُن �ضان رميو �أنَّ م���ا تعلمُه من تورين 
يعادُل ما ر�كمُه من ُم�ضاحبته لبافيزي. ويرى كالفينو �أن 
تورين تتوفر عل���ى �لعن�ضر �لذي يوفر مناخًا حمّفزً� على 
�لكتاب���ة وهو �إن �ملا�ضي و�مل�ضتقب���ل يكت�ضبان �أهمية �أكرب 

من �حلا�ضر.
ح���ول باري�ض يق���وُل �إيتالو كالفين���و �إنَّ ه���ذه �ملدينة قبل 
�أندري���ه بريت���ون �ضمت كل �ض���يء و�ضارت مكان���ًا خ�ضبا 
ل���ولدة �ل�ضرييالي���ة. ويف �ضياق ذي �ضلة يب���دي كالفينو 
�إعجابه مبدينة نيويورك ويجُد فيها �ضورة �ملكان �لب�ضيط 
�أو �ملو��ضفات �لتي يجُب �أن تكون عليها �ملدُن ح�ضب ر�أيه 
بخ���الف �أدوني�ض �لذي يقول – نيوي���ورك ح�ضارة باأربع 
�أرجل، كل جهة قتل، وطريقة �إىل �لقتل-ويذكُر �لكاتُب يف 
يومياته �لتي دونها �أثناء رحلته �ل�ضتك�ضافية يف �أمريكا، 

�نطباعاته عن طبيعة كل ولية و�أجو�ئها �لجتماعية.
ي�ض���رُد كالفين���و نتفا ع���ن طفولت���ه ون�ضوئ���ه يف عائلة كل 
�هتمامه���ا كان ينح�ضر يف جمال �لزر�ع���ة، �إىل �أن يحدُث 
�نزي���اح عندم���ا ينتقُل �لبن م���ن كلية �لزر�ع���ة �إىل �لآد�ب 

ويتخ�ض�ض يف جوزيف كونر�د.
يبد�أ �إيتالو كالفينو هذه �لرحلة يف ت�ضرين �لثاين 1959 
وي�ضادُف وجود �لكتاب برفقته وهم من جن�ضيات فرن�ضية 
و�إ�ضباني����ة و�إنكليزي����ة. وي�ض����رُي �إىل �أن غونرتغر������ض مل 
يتمك����ن من دخول �أم����ريكا لأنَّه مل يجت����ز �لفح�ض �لطبي. 
وُتطالع����ك بعد مقدم����ة �إي�ضرت كالينو وح����و�ر مع زوجها، 
يوميات �لكاتُب يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. �إذ ق�ضمها 
على وحد�ٍت معنونة با�ضم �ملدينة �أو منطقة م�ضهورة مع 
ذك����ر �لتو�ريخ، ويف ذلك متثل لقاعدة فليب لوجون �لذي 
يق����وُل »�ضع �لتاريخ وُقْل ما ت�ضاء«. �إىل جانب ما تخت�ُض 
ب����ه �للغ����ُة من �لو�ض����وح و�لتعبري عما ي�ضعُر ب����ه �ملتجوُل 
ب����ني �لوليات. وكم����ا �أ�ضلفنا �لذك����ر فاإن نيوري����وك تلفُت 
�نتب����اه كالفينو �أكرث من �أي مدينة �أخرى، ويزوُر مر�فقها 
�لقت�ضادي����ة و�لثقافي����ة ويبل����غ �إعجاب �لكات����ب بعا�ضمة 
�مل����ال �إىل درجة يقول، �ضتفك����ر يف كل �ضيء فور و�ضولك 
�إىل نيوريوك ما عد� �لع����ودة �إىل ديارك. ويالحُظ �إيتالو 

كالفين����و، جتذر حب �ملال ل����دى �لأمريكيني، بحيُث يتوقع 
����ه �إذ� ن�ض����اأ جيل جدي����د يف �مل�ضتقبل يتخل����ى عن عبادة  �أنَّ
�مل����ال �ضتتال�ض����ى �لوليات �ملتح����دة �لأمريكي����ة. تز�منت 
زي����ارة كالفينو �إىل �أمريكا مع حملة �لنتخابات �لرئا�ضية 
لذل����ك فمن �لطبيع����ي �أن يهتَم باآر�ء متد�ول����ة ب�ضاأن فر�ض 
ف����وز ه����ذ� �ملر�ض����ح �أو ذ�ك، حي����ُث يتوقف عن����د �لحتمال 
�لأرج����ح بتتوي����ج �ملر�ض����ح �لدميقر�ط����ي ج����ون كيني����دي 
رئي�ضًا للوليات �ملتحدة. وهكذ� ير�قُب موؤلف »طريق �إىل 
بي����وت �لعناكب« منط حي����اة �لأمريكيني عل����ى م�ضتويات 
�جتماعي����ة وثقافي����ة و�ضيا�ضية وفنية، لفت����ا �إىل �أنَّ ٪70 
م����ن دور �لن�ضر �أ�ضحابها من �ليه����ود، كذلك �مل�ضارح، كما 
لف����ت �هتم����ام كالفينو حما�ض����ة �لأمريكيني لبن����اء منازلهم 
باأعم����ال  و�لقي����ام  �حليط����ان  وطل����ي  �ل�ض����المل  وتركي����ب 

�لنجارة، ب�ضبب ع����دم وجود �أجرة �لعمل لهذه �لوظائف. 
وي�ض����ري �إىل طبيعة جمتم����ع �لهنود يف �أم����ريكا ورغبتهم 
يف �لنع����ز�ل وع����دم خُمالط����ة غريه����م، وُيف�ض����ل ت�ضجيل 
يومياته يف �لوليات �جلنوبي����ة �أي�ضا منها نيو�أورلينز، 
وي�ضت�ض����ُف وجود ت�ضاب����ه من حيث �لت�ضمي����م بني بع�ض 
�ملناط����ق يف تل����ك �لولية مع مدن �أوروبي����ة منها فين�ضيا. 
ويق����دم معلوم����ات عن جذور مهرجان م����اردي غر��ض وما 

ي�ضهده من �لفعاليات.
مف�ض���ل �آخ���ر من �لكتاب ه���و �لذكريات و�حل���و�ر�ت �لتي 
�أجري���ت م���ع �لكات���ب، �إذ ي�ض���رُد كالفينو نتفًا ع���ن طفولته 
ون�ضوئ���ه يف عائل���ة كل �هتمامه���ا كان ينح�ض���ر يف جمال 
�لزر�عة، �إىل �أن يحدُث �نزياح عندما ينتقُل �لبن من كلية 
�لزر�عة �إىل �لآد�ب ويتخ�ض�ض يف جوزيف كونر�د. ُيذكر 

�أنَّ كالفين���و ميتل���ك روؤي���ة نقدية عميقة ي���ربُز هذ� �جلانب 
م���ن �ضخ�ضيته عندم���ا يتناول جتربة بافي���زي بالإعجاب، 
علم���ا �أن �أ�ضلوب �إيتالو كالفين���و مغاير ملا يعتمدُه �ضاحب 
»�ل�ضيف �جلميل« يف كتاباته، فالأخري مل يوؤمن بتوظيف 
�لأ�ضط���ورة �لتاريخي���ة قناعا ل�ضخ�ضي���ات وثيمات �أدبية. 
���ه ل يختار نوعية �لق�ض���ة �لتي يكتبها  و�أب���ان كالفينو باأنَّ
م�ضبق���ا، ول يح���دُد �إطار� نف�ضيا �أو و�قعي���ا �أو رومان�ضيا، 
لأن م���ا يهمه هو تعميق �لعالق���ة مع �لعامل. وعطفا على ما 
�ضب���ق ذكره ف���اإنَّ كالفينو يجُد �أهمي���ة يف كتابة �لرحالت، 
بو�ضفه���ا حماولة لتوثيق ما متُر ب���ه �لدول من �لتحولت 
�جلوهري���ة، كم���ا ه���ي �أد�ة للتو��ض���ل ب���ني ذ�ت �لكاتب���ة 

و�لو�قع.
يف ر�أي كالفين���و ف���اإّن �ملوؤل���ف ل ميكنه �أن يكت���َب بطريقة 
ل من �أهم �أجز�ء  جيدة �إل عن �لأ�ضياء �لتي تركها خلفه، لعَّ
�لكتاب هو ما ي�ضتعيُد فيه كالفينو تاريخ �ت�ضاله باحلزب 
�ل�ضيوع���ي. ويقوُل �إن ما دفع به نحو هذ� �لختيار مل َيُكْن 
د�فع���ا �أيدولوجي���ا بق���در �ل�ضعور باحلاج���ة لالنطالق من 
�ضفح���ة بي�ض���اء، ول ينك���ُر تاأث���ري و�لديه �للذي���ن كانا من 
موؤيدي �ل�ضوفييت ويبدو �أن ما جذب كالفينو �إىل �حلزب 
�ل�ضيوع���ي هو ن�ضاط �حلزب و�ن�ضباطه. يبد�أُ كالفينو يف 
هذه �لفرتة بن�ضر ق�ض�ضه �لرمزية وي�ضبُح ُمنظما لل�ضباب 
يف �جلبه���ة. هنا ينوه �لكاتب ب���دور �أمه يف هذه �لتجربة 
ويعتربها مث���ال يحتذى يف �لثبات و�لإقد�م وهي تتحلى 
بالعد�ل���ة وف�ضائ���ل �أ�ضرية، عل���ى حد و�ضف���ه. �إذن يقتحُم 
كالفين���و معرتك �ملقاومة بدون �ضابق �إنذ�ر، بدون �أن تدع 
له �لظروف فر�ضة لتكوين �إح�ضا�ضه �لد�خلي بامل�ضاألة، لأنَّ 
�ملاأ�ضاة �خلارجية �ضيدت بالإتقان، كما قال �أحد ��ضدقائه. 
يوؤك���ُد �إيتالو كالفينو على مت�ضكه مببد�أين يف كل حمطات 
حيات���ه �أول: �ضغف���ه بالثقافة �لعاملية. ثانيا م���ا يتطلُع �إليه 
م���ن تثقيف �لطبق���ة �حلاكمة ت�ضاه���م يف �إعط���اء �ملجتمع 
مالحمه. ويربُط كالفينو �ضعادته باإقامته يف مدينة ت�ضمُح 
ل���ه ب���اأن يك���ون لمرئي���ا، ويبدو �أن���ه كات���ب �نطو�ئي غري 
مت�ضالح م���ع �لكامري� و�لأ�ضو�ء �لإعالمي���ة، باعتقاده �أن 
�ملبدع���ني �لكبار لي�ض لهم �ضكل و�ضحنة و��ضحان، ي�ضرب 
مثال ب�ضك�ضبري �لذي تغيب معلومات عن حياته �خلا�ضة، 
وهنا يتو�ض���ل �إىل نتيجة وهي كلم���ا كان �لكاتب جمهول 

يكرُب ح�ضوره �لإبد�عي وتاأثريه.
ومب���ا �أن كالفينو عا�ض طفولته و�ضباب���ه يف ظل �لفا�ضية، 
ل���ذ� ل يقفُز على هذه �ملرحل���ة، وكانت ذ�كرته تخزن �ضور 
مو�ضوليني، ومن �ملعلوم �أنَّ �لدوت�ضي ��ضتفاد من �ل�ضور 
لفر����ض هيمنت���ه، حال���ه ح���ال �أي ديكتات���ور �آخ���ر ويتتبُع 
كالفينو مر�حل تغول �ل�ضلطة �لفا�ض�ضتية عرب ر�ضد �ضور 
�لزعي���م، على �عتبار �أن تلك �ل�ضور مر�آة لعهد �لفا�ضية يف 
تاري���خ �إيطاليا، �أخريً� ما يتفرُد به ه���ذ� �ملُوؤَلف هو غز�رة 
�ملعلوم���ات ب���ني دفتيه، بحي���ُث تر�ضُم �ضحن���ة �لكاتب على 

�مل�ضتوى �لإبد�عي و�ل�ضخ�ضي يف ذهن �ملتلقي.

خرج كالفينو م���ن �لو�قعي �إىل �خلر�يف يف 
معظم رو�ياته مازجًا فيها بني �لكوميديا 

�ل�ضاخرة و�لرت�جيديا ذ�هبًا يف ذلك 
�إىل �أق�ضى حدود �لتطرف، ما بني 

"�لفيكون���ت  كتبه���ا  رو�ي���ة  �أّول 
�مل�ضطور" و�آخ���ر رو�ية "�ل�ضيد 
��ضتك�ض���اف  بالوم���ار" حم���اوًل 

�لعو�مل �ملمكنة وغري �ملمكنة.
ب���ول  "ج���ان  �لناق���د  يعتق���د 
�لرو�ئ���ي  �أّن  مانغات���ارو" 

��ضتط���اع  كالفين���و  �إيتال���و 
�نت���ز�ع �لأدب من نطاق 

�ملغلوب���ة  �لو�قعي���ات 
م���ن  �أمره���ا  عل���ى 
و�إعادت���ه  ن���وع  كّل 
�ل�ضيغ���ة  تل���ك  �إىل 
�لأبع���اد  �ملتع���ددة 
ويق�ض���د  و�ملن�ضي���ة، 

بكّل  �خل���ر�يف  �أبع���اد 
�ملفرت�ض���ة  طالقت���ه 
�لعميق���ة  و�ضطحيت���ه 

تدخل  فكتابته  �لغ���ور. 
يف نط���اق �ملتعة وتعيد 
�كت�ض���اف بطال���ة �لفك���ر 

�خل�ضبة.
 146 يف  �لرو�ي���ة  تق���ع 

�ضفح���ة. ت�ض���ّم تاأمالت يف 
36 مو�ضوع���ًا، �لأّول "عطلة 

"كي���ف  و�لأخ���ري  بالوم���ار" 
تتعّلم �أن تكون ميتًا".

�ل�ضي���د بالوم���ار _ وه���و ��ضم فلكي 
م�ضهور يف �لق���رون �لو�ضطى _ بطل رو�ية 
كالفينو و�لذي حتمل �لرو�ية ��ضمه يتعر�ض 
ل�ضل�ضلة من �خليبات فيقرر �أن يح�ضر ن�ضاطه 

يف مر�قبة �لأ�ضياء من �خلارج على �لرغم من 
�ضعف ب�ضره!

ل�ضّك يف �أّن �ضعف �لب�ضر �ضيجعل منه مر�قبًا 

رديئ���ًا فهو ل���ن ي�ضتطي���ع روؤية تل���ك �لأ�ضياء 
بو�ضوح، مما يتيح �لفر�ضة ملخيلته لتقوم 

بدعم نظره بالروؤيا!
بتاأمالت���ه  متام���ا  بالوم���ار  يغ���رق 
وينق���اد �إىل م�ضاأل���ة �لبح���ث عن 
و�مل���وت،  �حلي���اة  �ملعن���ى، 
معن���ى!  و�ل���ال  �ملعن���ى 
�أّن  بالوم���ار  ويكت�ض���ف 
�لأوه���ام �لب�ضري���ة ه���ي 
حقائق ح�ضي���ة و�ضهوية 
نف�ضها  و�للغ���ة  مبا�ضرة. 
فع���ل  �ض���وى  لي�ض���ت 

ح�ضور.
غن���اء  مر�قب���ة  ف�ض���ل  يف 
�ل�ضي���د  يح���اول  �ل�ضح���رور 
�ل�ض���وت  حتلي���ل  بالوم���ار 
ويت�ض���اءل ه���ل �ل�ضوت �لذي 
ي�ض���دره �ل�ضح���رور متقطع���ا 
ه���و �ل���كالم؟ �أم �أّن �لكالم هو 
عالمات �لوق���ف؟ هل �ل�ضوت 
�أم  �ملعن���ى  ي���وؤدي  م���ا  ه���و 
�ل�ضم���ت؟ �لت�ض���اوؤلت نف�ضها 
يطرحها بالومار حني يتحدث 
م���ع زوجت���ه يف �حلديق���ة. هل 
يك���ون �ملعنى ح���ني يتكلم �أم حني 

ي�ضمت؟
ه���ل تتكلم �ل�ضي���دة بالوم���ار بق�ضد 
حت���دث  �أّنه���ا  �أم  �ض���يء  ع���ن  �لتعب���ري 
�أ�ضو�ت���ًا ك���ي ت�ض���ع عالم���ات �لوقف بني 

مقاطع �ل�ضمت �ملليء باملعنى؟
ل يح�ض���ل بالوم���ار على �أجوب���ة لكّنه يف 

�لنهاية يهتدي �إىل نفاد �لزمن!
ينف���د  �أن  ينبغ���ي  كان  "�إذ�  بالوم���ار:  يق���ول 
�لزم���ن فبالإمكان و�ضف���ه، حلظة تلو حلظة.. 

وكل حلظة تو�ض���ف تت�ضع �إىل درجة ي�ضعب 
معها �إدر�ك حدها، ي�ضمم على و�ضف حلظات 
حيات���ه كلها وما مل ي�ضفها لن يفكر باأنه ميت. 

ويف تلك �للحظة ميوت"
�لغري���ب �أّن ه���ذ� ما حدث للرو�ئ���ي نف�ضه فقد 
كانت تلك �لرو�ية �آخر عمل يكتبه قبل وفاته. 
لق���د توقف كالفينو عن و�ض���ف حياته ور�ضد 

�أفكاره، كما توقف بالومار فمات!
ح���ني يق���ر�أ �مل���رء بالوم���ار بروية ي�ض���ل �إىل 
نتيج���ة غ���ري مر�ضية عموم���ًا خا�ض���ة �إن كان 
�لق���ارئ يعي�ض يف مناطق غارقة يف �حلروب 
و�ل�ضر�ع���ات يجد من �ل�ضعب ج���دً� �أن يرّكز 
ذهنيًا مع ذلك �لهدوء �ملثايل و�لعبثي لرو�ية 
"ذهني���ة" باملطل���ق، يظه���ر فيه���ا �لبطل مثل 
�أفالط���ون، يرثث���ر ويفّك���ر يف �أمور ق���د تبدو 
تافهة و�إن كانت ذ�ت قيم���ة بالن�ضبة ل�ضخ�ض 
�آخر على �لطرف �لهادئ من �لعامل فهي رو�ية 
فل�ضفي���ة �إن �ضح �لتعبري تقوم على حماكمات 

عقلية لالأ�ضياء �لتي يعي�ض بالومار و�ضطها.
�حل���دث يف �لرو�ية يكاد يك���ون معدومًا، فلن 
جتد حكاية م�ضوقة ت�ضدك ملتابعة خيط �ل�ضرد 
و�لقب�ض على �لنهايات �أو �لبد�يات �ملوؤجلة. 
�ضتجد نف�ضك �أمام حالت، ق�ّضمها �لرو�ئي يف 

�أبو�ب و�أعطاها عناوين منف�ضلة.
"رو�ي���ة" عل���ى  ��ض���م  �أطل���ق  �أن  �أ�ضتط���ع  مل 
تل���ك �لن�ضو����ض وذل���ك؛ لأّن مفه���وم �لرو�ية 
عّم���ا ج���اء يف  بالّن�ضب���ة يل خمتل���ف متام���ًا 
�أن���ا  ه���ذ�  م���ع  �لّتاأملي���ة  كالفين���و  ن�ضو����ض 
م�ضطرة ل�ضتخد�م �ل�ضم �ل���ذي �أطلقه عليها 

�لكاتب و�لنقاد.
خطو�ت نحو �ملوت:

�لعم���ل  يف  �لأخ���ري  �لن����ض  عن���د  �ضاأتوق���ف 
�لرو�ئي وفيه خال�ضة تاأمالت بالومار "كيف 

تتعّلم �أن تكون ميتًا"؟

يقّرر بالومار �أن يت�ضّرف على �أّنه مّيت لريى 
كيف ي�ض���ري �لعامل من دونه! فق���د بد�أ يالحظ 
�أّنه مل يعد و�لعامل يرجو�ن �ضيئًا من بع�ضهما 
كم���ا يف �ل�ضاب���ق. �إذن علي���ه �أن يخط���و نحو 
�ملوت، وكي يفعل علي���ه �أن ي�ضعر بالرتياح؛ 
لأّن���ه مل يعد جمربً� على �لّت�ض���اوؤل عما يدّبره 

�لعامل له. يقول بالومار:
�أن يك���ون �مل���رء ميت���ًا لي����ض بال�ضهول���ة �لتي 
تب���دو �أحيان���ًا، �أوًل ينبغ���ي علي���ك �أل تخل���ط 
ب���ني �أن تكون ميتًا �أو ل تكون هنا! و�حلقيقة 
�أّنن���ا قبل �ل���ولدة نكون جزءً� م���ن �حتمالت 
ل حت�ض���ى يح���دث �أن تتحقق ويح���دث �أن ل 
تتحق���ق، لك���ن حني من���وت ل يع���ود باإمكاننا 
�أن نحق���ق ذو�تنا ل يف �ملا�ض���ي )�لذي نكون 
ق���د �أ�ضبحنا يف كنف���ه كلي���ًا دون �أن ن�ضتطيع 
�لتاأثري على �ضياقه.( ول يف �مل�ضتقبل )�ملُغلق 

دوننا حتى لو كان يخ�ضع لتاأثرينا(.
�حلقيق���ة كانت �أب�ضط بكث���ري فال�ضيد بالومار 
كان تاأثريه �ضبه معدوم ويف ��ضتطاعة �لعامل 
�أن ي�ضتغني عنه كما ي�ضتطيع هو �أن يت�ضّرف 

كاأّنه مّيت من دون �أن يبدل �ضيئًا من عاد�ته!
كان يفه���م �لعامل م�ضافًا �إلي���ه، لكنه �لآن يفهم 
�لع���امل م���ن دون���ه، لكن ه���ل يعني ذل���ك نهاية 

�لقلق؟
�لت���ي تع���رب ع���ن قل���ق ذهن���ي  تل���ك �لأف���كار 
وجودي �ضغل���ت كالفينو و�ضعه���ا على ل�ضان 
باإم���كان  �ل���ذي  �لع���ادي  �ل�ضخ����ض  بالوم���ار 
�لع���امل �ل�ضتغن���اء عن���ه، م���ع ه���ذ� مل ين�ضغل 
ذل���ك �ل�ضخ����ض "�لع���ادي" �لب�ضي���ط بالبحث 
عن لقم���ة �لعي�ض ول يف �ل�ضر�ع���ات �لعاملية 
ول �لتاري���خ ول م�ضتقب���ل �لك���رة �لأر�ضي���ة. 
كان���ت خ�ضو�ضيته �ملطلقة �أّن���ه �لوجه �لآخر 

للرو�ئي �إيتالو كالفينو.
عن جريدة اجلريدة الكويتية

روايــة التأمــل: "بالومــار" لـــ اإليطالي 
إيتالو كالفينو نموذجًا

»ناسك في باريس« لإليطالي إيتالو كالفينو… 
صورة الكاتب في نصوصه ولد إيتالو كالفينو يف هافانا عام 1923 حيث أمىض سنوات طفولته، ثّم 

قّررت عائلته العودة إىل الوطن واستقّرت يف سان روميو يف إيطاليا. شارك 

يف أعامل املقاومة ضّد الفاشية، وانتسب إىل الحزب الشيوعي اإليطايل 

ثّم انفصل عنه عام 1957 بعد أن أصبح رئيس الصفحة األدبية يف صحيفة 

"األونيتا" الناطقة باسم الحزب. يعترب كالفينو من أوائل الذين ساهموا يف 

تّيار ما يّسمى "الواقعية الجديدة". يف أوائل الستينات انتقل إىل باريس وبقي 

فيها حتى عام 1985. تويف يف روما وعمره 62 عامًا.

من مؤلفاته: "درب أعشاش العنكبوت" 1947 "الغراب يأيت أخريًا 1949" 

"الفيكونت املشطور 1952" قرص املصائد املتقاطعة 1973" "املدن غري 

املرئية 1972" "إذا سافر يف ليلة شتاء 1979" وأخريًا بالومار والتي تعترب 

أفضل رواية كتبت يف السرية الذاتية.

نادرًا ما ُتصادُف كتابًا ُمنفتحًا عىل نصوص ال يجمعها 

نوع أديب واحد، بل تتناثر عىل مساحته مواُد متفرقة من 

اليوميات إىل املذكرات والحوارات واملقاالت، أي تتجاور 

الفنون واألنواع األدبية يف فضاء مشرتك. وهذا ما يتميز 

به »ناسك يف باريس« الصادر مؤخرًا عن املدى، حيُث 

يضُم الكتاُب آثارًا أدبـــية متنوعة للكاتب والروايئ اإليطايل 

إيتالو كالفينو. وذلك ما ُيعنُي القارئ عىل فهم عامل صاحب 

»مدن المـــــرئية« وآرائه حول مفهوم اإلبداع األديب، 

إضافة إىل انهاممه عىل الكتابة اإلبداعية.
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سعد محمد رحيم

يف �يل���ول ،�لتا�ضع ع�ض���ر منه يف عام 1985، 
ت���ويف �يتالو كالفينو يف منزل���ه بتو�ضكاين. 
و�ح����ض �لكثري من �ليطالي���ني �نهم قد فقدو� 
�ضديقا كاتبا، و�ر�ض���ل �لفاتيكان ر�ضالة عز�ء 
وكذلك رئي����ض �جلمهورية �ليطالية يف حني 
�ن �مربتو �يكو، ن�ضر عز�ءه يف �ضحيفة ديلال 
�ضري�، يف م�ضاحة كبرية من �ل�ضفحة، بحيث 
�نه حجب م���ا ن�ضر عن زل���ز�ل �ملك�ضيك. ويف 
�ل�ضحيف���ة نف�ضه���ا �عل���ن جون �بد�ي���ك حزنه 
قائ���ال: �ن �لعامل �لدبي ق���د فقد �ف�ضل �ضوت 
متح�ضر. وكان كالفينو ق���د خطط لكتابة 14 
رو�ية �خ���رى، وكان يف �لثانية و�ل�ضتني من 

عمره، �آنذ�ك.
ثالثة عقود م�ضت و�لكاتب �ليطايل ما يز�ل 
حم���ط �لعجاب وكتبه تب���اع . و�ف�ضل �عمال 
كالفين���و هي "�جد�ن���ا" يف �ضل�ضلة عن فار�ض 
خيايل وب���ارون يف �ل�ضج���ار . ويف �يطاليا 
يعتربون هذه �ل�ضل�ضلة منا�ضبة لالطفال لنها 

يف نظرهم لي�ضت من نوع �لدب �جلاد.
كان كالفينو متوج�ضا من �ملثقفني �لوروبيني 
لرف�ض���ه �ن يك���ون كئيب���ا يف كتابات���ه. وم���ن 
�عمال���ه على �ضبي���ل �ملثال جمموع���ة حكايات 
ع���ن ��ضل �لر�ض تروى من قبل خلية و�حدة 
�ول  يف  يعي����ض  "كفويف���ك" و�ل���ذي  تدع���ى 
بروتوزون ويف كاف���ة �ل�ضكال و�ىل تطوره 
م���ن خلية �ىل رجل . وق���د �قتب�ض كالفينو من 
م�ضادر �دبية �ضت���ى ومنها: لورن�ض �ضتريوم 
وتري�ضت���ان �ضان���دي عل���ى �لخ����ض لأنه كان 

قريبا �ىل قلبه.
ويف �حد �عماله، ديك وثور يرويان �لق�ض�ض 
ويف �حد كتبه بعنو�ن "م�ضافر يف ليلة �ضتاء" 
يف ع���ام 1979 جند �نها تت�ضم���ن �قتبا�ضات 

من �ن�ضاف ع�ضر رو�يات.
كان كالفين���و كاتبا قدميا، و�عمال���ه �لرو�ئية 
م���ن �لطر�ز �لقدمي. ورو�يات���ه ��ضبه مبقالت 

�و ق�ض�ض ق�ضرية، تتحدث عن ع�ضر �لنه�ضة 
�ليطالية.

يف �لعو�م �ل����15 �لتي �م�ضاه���ا يف باري�ض 
يف ع���ام 1979 �لتق���ى كالفين���و بالكاتب �لني 
روب غ���ري، وماي���كل بوتور، كل���ود �ضيمون 
و�خرين من طليع���ة �لكتاب �لفرن�ضيني، ممن 

كان لهم تاأثري على �لقر�ء.
وفيما بعد، ظ���ل كالفينو يوؤكد �همية �لرو�ية 
وتاأثريها وخا�ضة �لتعليمي���ة، ومن �آر�ئه �ن 
تاأثريها ل بد �ن يكون مبا�ضر� و�د�ة تعليمية 
وكان ذل���ك يف �لع���ام �لذي ن�ضر في���ه كالفينو، 
ما ي�ضم���ى �ليوم حكايات �ضعبية، و�لتي تفيد 

�د�ة للتعليم.
�ىل  كالفين���و  �جن���ر�ف  ه���ذ�  يعن���ي  ول 
�عمال���ه  ن�ض���ر  وق���د  �ل�ضعبي���ة.  �حلكاي���ات 
�لكال�ضيكي���ة �و �لفولك���ور �ليط���ايل، وه���ي 
مبثاب���ة ج���و�ب �يطاليا لالخوة غ���رمي . ومن 
�لكت���اب �لربيطانيني �ملعا�ضري���ن و�ملتاأثرين 
بكاليفين���و ديفيد ميت�ضل، ت���وم مكارثي و�لن 
�ضمث. ويعزو �ضلمان ر�ضدي �ىل كالفينو دينا 
مهما، يف رو�يته �جلديدة وعنو�نها )عامان، 

ثمانية ��ضهر وثماين وع�ضرون ليلة(.
وعل���ى �ي حال فان كالفين���و مل يكن �لطليعي 
�ل���ذي تاأث���ر بتجربت���ه �و فيل�ضوف���ا عل���ى �ي 

حال.
كان���ت رو�ي���ة كالفين���و �لوىل "�لطري���ق �ىل 
ع����ض �لعنكب���وت" )1947( وكان يف �ل����24 
من عمره و�ضد �لفا�ضي���ة ومتاأثر� بهمنغو�ي 
. وعل���ى �ي ح���ال طب���ع رو�يت���ه �لثانية وهي 

)�لفيكونت ذو �ل�ضق( 1952.
كان كالفين���و ر�وي ق�ض�ض ومنه���ا "�لبارون 
عل���ى �ل�ضج���رة" ع���ام 1957 وه���ي ع���ن طفل 
�ر�ضتقر�ط���ي يه���رب م���ن و�لدي���ه �ىل �ع���ايل 
�ل�ضج���ار �حتجاج���ا نحوهم���ا . كان كالفينو 

يهتم بالق�ض�ض �لق�ضرية  �آنذ�ك.

جمموع���ة  هن���اك  كان���ت   )1963( ع���ام  ويف 
ق�ض����ض له، وق���د عك�ضت م���دى حكاياته �لتي 

تهتم بعمق ما هو ماألوف يف �حلياة.
يق���ول كات���ب �ملقال���ة �ن موت كالفين���و قد �ثر 
علي���ه ، و"يف ع���ام 1983 ،�ي قب���ل عام���ني، 
ذهب���ت �ىل كالفينو ر�جيا من���ه �جر�ء مقابلة 
مع���ه يف روما، وقد ��ضتج���اب لذلك يف منزله 
بالق���رب م���ن �لبانثني���ون، ت�ضف���ح �ل�ضئل���ة، 
�لت���ي �عددته���ا له وق���ال �نه���ا كث���رية ، وبعد 
ث���الث �ضاع���ات ��ض���ارت زوجت���ه "��ضرت" �ىل 
�لنو�ف���ذ وهي تقول:�نظر ،م�ضرية �ىل �زهار 

�حلديقة."
وبعد ع�ضرة �عو�م �ت�ضلت ب�اإ�ضرت وقالت يل 

�آنذلك �نها كانت تعني �ن �ملقابلة �نتهت.
كان كالفينو نف�ضه غريبا، ياأمل �ضيئا يف عامل 

�لكتب.
عن: الغارديان

�لرو�ي���ة؛ مغامرة �إبد�عي���ة يف �أر�ض خمتلفة 
، و��ضتثم���ار للممك���ن �لإبد�ع���ي بو�ضائ���ل ل 
يتيحه���ا �أل �ملجال �حلر، �لف���ذ، و�ل�ضتثنائي 
لهذ� �جلن����ض �لأدبي .. وكما يق���ول كوندير� 
ف���ان )) �ل�ضب���ب �لوحيد لوج���ود �لرو�ية هو 
�كت�ضاف ما ت�ضتطيع �لرو�ية وحدها �كت�ضافه 
. �إن �لرو�ي���ة �لتي ل تكت�ضف عن�ضرً� جمهوًل 

يف �لوجود هي رو�ية ل �أخالقية.. ((
وكثرٌي هم م���ن جربو� كتابة �لرو�ية، لكن قلة 
م���ن هوؤلء ��ضتطاعت �كت�ض���اف ما هو خا�ض 
بالرو�ي���ة، �أي خل���ق عامل رو�ئ���ي ي�ضتغل يف 
�إط���ار ما تقرتحها �لرو�ية من قو�نني �ضردية، 
ويف �لوق���ت نف�ض���ه ل ي�ضب���ه �أي ع���امل �آخ���ر. 
و�لرو�ئي���ون �لكبار هم �أولئ���ك �لذين �ضّيدو� 
ع���و�مل رو�ئية مي�ّزتهم من غريه���م، وبو�أتهم 

مكانة عالية يف دنيا �لأدب.
وعل���ى وف���ق ه���ذه �لأطروح���ة ف���ان �لرو�ئي 
�لإيط���ايل) �يتال���و كالفين���و( ه���و و�ح���د من 
ه���وؤلء �لكب���ار، وعامله ه���و نتاج لغ���ة ر�قية، 
و �أ�ضل���وب ج���ذ�ب و�ضاح���ر، وروؤي���ة عميق���ة 
للوج���ود �لإن�ض���اين وخي���ال خ�ض���ب، خالق، 
عل���ى �لرغم م���ن �ته���ام بع����ض �لنقاد ل���ه باأن 
كتب���ه ذ�ت كم���ال �ضكل���ي وتفتق���ر �إىل �للم�ضة 

�لإن�ضانية.
ين�ض���ئ كالفين���و يف كت���اب) م���دن ل مرئي���ة( 

مدن���ًا تناظ���ر مدن �لع���امل �لو�قع���ي وتفارقها 
�أي�ضًا.. �إنها مدن يع���رب �لقارئ �لو�حدة منها 
�إىل �لأخ���رى م�ضدوه���ًا لينج���ز �ضف���رً� زمانيًا 
ومكاني���ًا �إىل زم���ان وم���كان �آخري���ن، قائمني 

بقوة �لتخيل.
و)�ل�ضي����د  فال����دو(  )مارك����و  رو�يت����ي  ويف 
بالوم����ار( يق����دم لن����ا كالفينو رو�يت����ي �ضرية 
ل�ضخ�ضيت����ني م����ن ذل����ك �لنم����ط �ل����ذي كتب����ه 
هريم����ان ه�ض����ة كرو�يات)�ضدهارت����ا � كنولب 
� دمي����ان ( م����ع تباي����ن يف �لأ�ضل����وب و�لأفكار 

و�ملقا�ضد.
�إن كالفين����و يف �لرو�يتني �لأخريتني يف�ضح 
لنا عن �ملعنى �لقلق و�ملحرج لوجود �لإن�ضان 
يف عاملنا �ملعا�ضر، وماأزقه وهو يحيا، ويقيم 
�لعالقات، وي�ّضمي �لأ�ضياء ويف�ضرها، ويعود 
لينظ����ر �إىل دخيلة نف�ض����ه. فال�ضي����د بالومار، 
مثاًل، ))�إن�ضان ع�ضبي �ملز�ج يعي�ض يف عامل 
مت�ضن����ج وحمتقن. لذ� يري����د �أن يقلل عالقاته 
بالع����امل �خلارج����ي، ولكي يحم����ي نف�ضه من 
�لنهي����ار �لع�ضب����ي يح����اول �أن ي�ضيط����ر على 

م�ضاعره قدر ما ي�ضتطيع((
�لفري����دة  جتربت����ه  بالوم����ار  �ل�ضي����د  خا�����ض 
و�ملوؤ�ضي����ة و�ملمتعة وه����و ير�قب موجود�ت 
�لكون ب����دءً� من �لأ�ضي����اء �ل�ضغرية لالإم�ضاك 
بكينونته����ا �خلفي����ة و�ضعري����ة وجودها. فهو 

يبح����ث ع����ن تل����ك �لنظ����رة �ل�ضافي����ة �لربيئة 
�لتي ل تختلف، عل����ى �ضبيل �ملثال، عن نظرة 
�لب�ض����ري  �جل�ض����د  �إىل  و�لنور�����ض  �لبجع����ة 
�ضاح����ل  عل����ى  �مل�ضتلق����ي  �لع����اري  �لأنث����وي 

�لبحر، غري))�أن وطاأة �لتقاليد �ملتزمتة متنع 
�لنا�����ض من فهم �أكرث �لنو�ي����ا و�ضوحًا .. هذ� 
م����ا ��ضتنتجه بالوم����ار مب����ر�رة(( وهو يرى 
�ملر�أة �لعارية تغط����ي نف�ضها وتبتعد متذمرة 

وقد ف�ضرت خطاأ نظرته �مللحاح �إليها.
ويف رو�ية)) قلعة �مل�ضائر �ملتقاطعة(( تتعزز 
نباه����ة �لق����ر�ءة وفر��ض����ة �لق����ارئ .. �لقارئ، 
هاهن����ا ، هو �ل����ر�وي �لأول �ل����ذي يلج �لقلعة 
يف و�ض����ط �لغابة بعد عن����اء ويجد نف�ضه على 
طاول����ة مع عابري����ن �آخرين تقاطع����ت طرقهم 
فالتقو� ليحكو� بع�ضهم لبع�ض حكاياتهم، �إل 
�أنه����م جميعًا يفاجاأون بفق����د�ن مقدرتهم على 
�ل����كالم فيلجاأون �إىل �أور�ق �لتاروت � �أور�ق 
لعب � فيلق����ون به����ذه �لأور�ق باختيار حاذق 
فيحدث ن����وع من �لقر�ءة �ل�ضيميائية لل�ضور 
بتتاليه����ا  و�لت����ي  �لأور�ق  عل����ى  �ملر�ضوم����ة 

تت�ضاعد �أحد�ث �حلكايات.
�إن �لق�ض����ة ت����روى ل �ضفاه����ًا ، ول من طريق 
�لكتاب����ة، ولك����ن م����ن خ����الل ر�ض����ف �لأور�ق 
�أن  ول�ض����ك  بع�����ض..  جان����ب  �إىل  بع�ضه����ا 
بتع����دد �جلال�ض����ني ح����ول  تتع����دد  �لق����ر�ء�ت 
�لطاولة. ويف �لنهاية نكون �إز�ء قر�ءة �أوىل 
هي قر�ءة �لر�وي �لأول، و�لتي ينقلها لنا )) 
كتاب����ة(( فنغدو يف مو�جهتها قر�ء خارجيني 
�لكلم����ات  لي�ض����ت  ونف����كك،  ون����وؤول  نحل����ل 
�ملكتوب����ة وحدها � بل �ل�ضور وقد �ضف�ّت على 
�ضفحات �لكتاب مثلما �ضّفها رو�ة �حلكايات 
على �لطاول����ة يف تلك �لقلع����ة �لعجيبة) قلعة 
�مل�ضائ����ر �ملتقاطعة( لتج����ري وقائع �أكرث من 
لعبة: لعبة �ل����ورق �لتي حتكي، ولعبة قر�ءة 
�ل����ر�وي �لأول وه����و ي����وؤول عالم����ات �لورق 
وير�ضله����ا لن����ا كتاب����ة، ولعب����ة قر�ءتنا ونحن 
ن�ضه����د �حتم����الت �ضت����ى وتاأوي����الت خمتلفة 
يف �أثن����اء هذه �لق����ر�ءة)) فالأ�ضياء و�مل�ضائر 
منث����ورة �أمام����ك، �ملتغري منها وم����ا ل يتغري. 

وقد �ضل من يعتقد باأنه يح�ضم �أمرً�(( .
و�ل�ض����وؤ�ل �لذي يفر�ض نف�ض����ه علينا هو، هل 
�أن م����ا يفعل����ه كالفين����و هو حم�����ض مناور�ت 
�ضكلية، و�أنه يربز لنا ف�ضيف�ضاء من �حلكايات 
�ملتد�خل����ة �لتي له����ا جمالها �خلا�����ض وتفتقر 

�إىل �حل�ض �لإن�ضاين؟
�أظ����ن �أن �لإجابة ه����ي ؛ كال، ذل����ك �أن كالفينو 
رو�ت����ه  خ����الل  م����ن  حكايات����ه  ي�ض����رد  وه����و 
مت�ضعب����ة  جغر�في����ا  يظه����ر  �إمن����ا  �لعديدي����ن 
ومعقدة �لوجود �لإن�ضاين وعالقات �لإن�ضان 
و�ضر�عات����ه ومو�جهاته لنف�ض����ه وم�ضريه،ه 
م�ضتغ����اًل عل����ى �ملو�ضوع����ات �لأ�ضا�ضية لذلك 
�لوج����ود وه����ي؛ �حل����ب و�حلري����ة و�حلرب 

و�لأمل و�ملوت … �لخ.
�إن كل ر�و ي�ضع����ى �إىل تاأ�ضي����ل حكايت����ه يف 
ذ�ك����رة �لآخرين �أم����اًل �حل�ضول عل����ى �لتفهم 

و�ملو��ضاة.
�إن كالفين����و وهو يعر�ض �أور�ق �لتاروت مع 
تاأويل����ه لها �أمن����ا مينحنا فر�ض����ة �أن ل نكتفي 
نق����ر�أ  �أن  م����ن حقن����ا  بتاأويل����ه ذ�ك، ويك����ون 
ونوؤول �ل�ضور مثلما نرى ون�ضاء، ترتى مال 

حت�ضى من �حلكايات �أمام عني خميلتنا.
�ل����رو�ة  ويتب����ارى  �حلكاي����ات،  تت�ضاب����ك 
للح�ض����ول عل����ى �لأور�ق فتت�ض����كل خريط����ة 
معق����دة على �لطاولة، وبذل����ك تتحقق �لتقنية 

�ل�ضردية �لتي ت�ضب����ه �إىل حد ما �لتقنية �لتي 
��ضتخدمته����ا �ضهرز�د وهي ت����روي حكاياتها 
ل�ضهريار� �مللك � ..فتتفرع �حلكايات ثم تلتقي 
فت�ضتق����ل كل حكاي����ة بذ�ته����ا عل����ى �لرغ����م من 

�لتقائها مع �حلكايات �لأخرى.
يجعلن����ا كالفين����و نب�ض����ر �لع����امل يف رو�ية) 
قلع����ة �مل�ضائ����ر �ملتقاطع����ة( من خ����الل مر�يا. 
وه����ذه �ملر�ي����ا لي�ض����ت م�ضتوية، وب����ذ� يظهر 
�لع����امل باأبعاد هي غري �أبع����اد �لعامل �لو�قعي 
يف ظاهره، مانحًا �يان����ا روؤية �أ�ضمل و�أعمق 
لأ�ضي����اء و�لوجود �لإن�ضاين. فع����امل كالفينو 
ع����امل متع����دد باحتمالت تكوين����ه، و�ختالف 
تلوينات����ه، وم�ضار�ت����ه، فه����و ع����امل لنهائي، 
خفي����ف  �أي�ض����ًا،  ومت�ض����ق،  وو��ض����ح  دقي����ق 
و�ضري����ع.. �أي �أن و�ضايا كالفينو �لتي تركها 
لالألفية �لثالثة قبل وفاته و�ضمنها يف كتابه)) 
�ض����ت و�ضاي����ا لالألفي����ة �لثالث����ة � حما�ض����ر�ت 
يف �لإب����د�ع(( ه����ي يف حقيق����ة �لأمر خال�ضة 
روؤيته للع����امل )�حلقيقي و�ملتخيل ( .. للذ�ت 
�لإن�ضاني����ة و�لوج����ود �لإن�ض����اين و�لإبد�ع . 
وق����د عم����ل عل����ى جت�ضيده����ا يف ن�ضو�ضه .. 
يق����ول يف ف�ض����ل �لتعددي����ة : ) م����ن نحن، من 
هو كل و�حد منا �أن مل نكن مركبًا من جتارب 
ومعلومات وكت����ب قر�أناها و�أ�ضي����اء متخيلة 
؟ كل حي����اة ه����ي مو�ضوع����ة، مكتب����ة، خمزن، 
�أ�ضي����اء، �ضل�ضل����ة م����ن �لأ�ضالي����ب، وميكن �أن 
ي�ضتب����دل كل �ضيء با�ضتم����ر�ر ويعاد تنظيمه 
ب����كل طريق����ه ميك����ن ت�ضوره����ا..( .. �أل يبدو 
�أن كالفينو يف ه����ذه �ملقاطع �أمنا يتحدث عن 

رو�ية ) قلعة �مل�ضائر �ملتقاطعة (.
��ضته����وت �للعب����ة كالفينو حينم����ا ر�ح يكّون 
م����ن �أور�ق �لتاروت ق�ض�ضًا فكتب جزءً� �أول 
بعنو�ن ) قلعة �مل�ضائر �ملتقاطعة( وعرث على 
نوع ث����اٍن فكتب) ن����زول �مل�ضائ����ر �ملتقاطعة( 
��ضتح����وذت علي����ه فك����رة كتاب����ة ج����زء ثال����ث 
ف����ر�ح يبح����ث ع����ن �أور�ق �لت����اروت من نوع 
خمتل����ف .. يقول يف مالحظات����ه �لأخرية يف 

كتاب)�لقلعة( :
)) ن�ض����رت ه����ذ� �لكت����اب لأحت����رر من����ه، فق����د 
لتتب����ع  ب����د�أت مبحاول����ة  �ضن����و�ت،  متلكن����ي 
�أور�ق م����ن �لت����اروت دومنا �نتق����اء كي �أرى 
�أن كنت م�ضتطيع����ًا قر�ءتها. برزت يل حكاية 
)�ملتذب����ذب( و�ضرح����ت بكتابته����ا. بحثت عن 
�ضالت، تر�بطات �أخرى يف �لورق من �لنوع 
نف�ض����ه، فاأدرك����ت �أن جمموعة �لت����اروت هذه 
ماكنة ل�ضنع �لق�ض�ض، ففكرت بكتاب .. (( .

تنته����ي رو�ي����ة )�ل�ضي����د بالومار(ح����ني يقرر 
بالومار �أن يبدو ميتًا لريى كيف ي�ضري �لعامل 
م����ن دون����ه )) من قب����ل كان يعني ب�����) �لعامل ( 
�لعامل ز�ئدً� نف�ضه؛ �مل�ضاأل����ة �لآن نف�ضه ز�ئدً� 
�لع����امل ناق�ض����ًا هو .(( بي����د �أن رو�ي����ة) قلعة 
�مل�ضائر �ملتقاطعة( تنتهي نهاية مفتوحة كما 
ل����و �أن �حلكاي����ات �لتي رو�ها ن����زلء ) �لقلعة 
( و) �لن�ُ����زل ( هي �إرها�ض����ات �أوىل حلكايات 
ممتع����ة كث����رية ي�ضتطي����ع �لق����ارئ �مل����رتوي 
و�لذك����ي �ل�ضرت�ض����ال ب�ضياغته����ا حاملا يفرغ 

من قر�ءة �لكتاب.

هذه املادة للروائي والكاتب الراحل �سعد 
حممد رحيم �سبق ان ن�سرت يف �سحيفة املدى

كالفينو:  الوصايا واإلبداع
ايتالو كالفينو.. االحتفاء بملك 
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معرض العـراق
الدولي للكتاب

دورة مظفر النواب
للفترة من11 الى2019/12/21 على ارض معرض بغداد الدولي

لإلعالم والثقافة والفنون

 ولدت �ل�ضينم���ا بف�ضل عبقرية خمرتع، 
وُكر�ضت ك�ضناعة بجهود علماء �أ�ضافو� 
خ���الل م�ضرية �ملئ���ة ع���ام �لكث���ري �إليها، 
وُكر�ضت كف���ن بف�ضل رجالتها �حلاملني، 
هذ� �لفن )وليد �لل���ة( يقف يف مو�جهة 
�لأك���رث  �لف���ن  كون���ه  �لأخ���رى  �لفن���ون 
�أ�ضال���ة، وق���د ن�ضل �ىل وق���ت تكون فيه 
�ل�ضينما �لفن �لوحيد �لقادر 

على �ل�ضتجاب���ة لالحتياجات �جلماعية 
�لكربى كما يرى )هري �آجيل( فمبدعو 
�ل�ضينم���ا �لكب���ار عرف���و� كي���ف ي���رثون 
�ملو�ق���ع بلجوئه���م �ىل ث���رو�ت �ملخيل���ة 
�لن�ضاني���ة �لتي ل تن�ضب ف���ال غر�بة �أن 
يكون فن �ل�ضينما ه���و �لأكرث ��ضتقطابًا 
للم�ضتغل���ني من كل �لجنا����ض �لبد�عية 
�لأخرى لي���رثو� بها منجهزهم �لبد�عي 
فالكثري م���ن �لأدباء وخا�ض���ة يف ن�ضف 
�لق���رن �لأخ���ري ر�ح���و� �ليه���ا عار�ضني 
لبع�ضه���م  �أ�ضبح���ت  حت���ى  خدماته���م 
ج���زءً� م���ن تكوينهم �لبد�ع���ي ، �ندريه 
مالرو يقدم م�ضروع���ه عن �ضايكولوجية 
�ضري���ط  �ضيناري���و  وي�ضن���ع  �ل�ضينم���ا 
)�لأم���ل( بينم���ا يرتب���ط ��ض���م مارغي���ت 
دور�����ض طليعة كت���اب �لرو�ية �جلديدة 
بو�ح���د م���ن �أه���م كال�ضيكي���ات �ل�ضينما 
ج���ان  وكاد  حبيبت���ي(..  )هريو�ضيم���ا 
كوكت���و �أن ين�ض���رف عن �ل�ضع���ر ب�ضبب 
ع�ضقه لل�ضينما �لتي وج���د فيها )�لكتابة 
و�أر�غ���ون  �أبولن���ري  وفه���م  بال�ض���ور(، 

�ملعلق���ة  �لرهان���ات  وبريف���ر  وبريخ���ت 
به���ذ� �لفن �جلديد �ىل �حلد �لذي جعلهم 

يعملون فيه.
)�يتال���و كالفين���و( �لذي ��ضه���م يف منح 
�لثقاف���ة �ليطالية �ضخ�ضيتها يف مرحلة 
م���ا بعد �حل���رب �لعاملية �لثاني���ة، تز�من 
�بد�ع���ه تاأل���ق �ل�ضينم���ا �ليطالي���ة ع���رب 
�لو�قعي���ة �ليطالي���ة  �أه���م منعطفاته���ا، 
رو�ضلليني، فللين���ي . . �ألخ يوثق ع�ضقه 
جمموعت���ه  تتخم���ه  ن����ض  يف  لل�ضينم���ا 
)�لطري���ق �ىل �ض���ان جيوف���اين( يحم���ل 
عن���و�ن )مذك���ر�ت مرت���اد �ضينم���ا( يقف 
فيه كالفين���و متاأماًل، مر�قب���ًا حتولتها، 
ر��ض���د� حرك���ة �ضخ�ضياته���ا وكاأنها من 
عا�ض���ق  بروؤي���ة  ت���ارة  �لأح���الم،  �ضن���ع 
يتوله بعامل ينبثق ل���ه يف حلكة �لظلني، 
يف  يجه���د  ناق���د  بب�ض���رية  و�أخ���رى 
��ضتيع���اب مرم���وز�ت ه���ذ� �لع���امل، فهو 
ي���رى �أن �ل�ضينم���ا مرحل���ة ل غن���ى عنها 
يف تكوي���ن �ل�ضخ�ضي���ة من �أج���ل ف�ضاء 

خمتلف للمرء..

يف هروب���ه م���ن �ملدر�ض���ة لل�ضينم���ا كان 
ي���رى �ن�ضاف �أ�ضرطة، وق���د �أكمل بع�ضًا 
منها يف �لتلفاز بعد �أربعني عامًا، دخول 
�ل�ضينم���ا و�خل���روج منه���ا في���ه تباي���ن 
�لطبيع���ي  �لوق���ت  خمتلف���ني..  لوقت���ني 
ووق���ت �ل�ضريط )تعطي���ل موؤقت للزمن، 
�أو يف �إد�مة حياة �خليال( ثم �لعالقة مع 
�ل�ضينما توؤ�ضر لعالقات مع مدن وعو�مل 
خمتلف���ة كجزء م���ن جتربة �أك���رث تعقيدً� 
وج���ود �لن�ض���اء يف �ل�ضينم���ا ل���ه طابعه 
�ملتف���رد ويثري يف �لذ�ك���رة منط ت�ضور 
خا�ض يعل���ق يف �لذه���ن �لنفعال �لول 
مل�ضاهد )غريتا غاربو( �أو مثاليًا كمارلني 
ديرتي����ض �لتي تظهر كمو�ض���وع للرغبة 
و�إمن���وذج �مل���ر�أة �لت���ي تناف����ض �لرجال 
يف �لعزم و�لت�ضمي���م و�لذكاء يجده يف 

)مرينا لوي(..
يكت�ضف كاليفينو طبقا ملذكر�ته �ل�ضينما 
�لفرن�ضية �لتي يجدها تختلف متامًا عن 
�لمريكي���ة يف كونها )تعطي دورً� كبري� 
بتوطي���د �لر�ب���ط �خلا����ض ب���ي �لأماكن 
�لت���ي عرفته���ا م���ن �لتجرب���ة و�لأماك���ن 
�لأخ���رى.. �ل�ضينما لدي���ه تاريخ �أو رمبا 
م�ضاف���ة بع���د �نتهاء �حل���رب �يل حظرت 
فيه���ا �ل�ضرط���ة �لمريكية ي���رى مرحلة 
�لفا�ضية �ضريطا فاتته بد�يته ومل يتمكن 

من تخيل نهايته..
يف مذكر�ته ه���ذ� �ملرتاد ت�ضخي�ض دقيق 
لو�قع �ل�ضينما �ليطالية حيث )ي�ضتطيع 
�مل���رء توق���ع �لكثري م���ن �لتمي���ز �لفردي 
للمخرجني لكن �لقليل جدً� مثل �أ�ضطورة 
متوهج���ة جتتاح ذ�كرته حي���ث تو��ضل 
�لطفول���ة و�ق���رت�ب �لروؤي���ة.. فلليني مل 
يفق���د �أب���دً� �لت�ض���ال باجلمه���ور حت���ى 
بعد �ن �ض���ارت �أ�ضرطته �أك���رث تعقيد�.. 
ف�ضيلة فيلليني �ن���ه يجعلنا نعرتف بان 
�ق�ضى ما ينبغي �لبتعاد عنه يرتبط بنا 
يف �لو�قع.. و�ن �ل�ضريط �لذي ن�ضاهده 

لي�ض �ضوى حكاية �أيامنا(.
ي���رى كالفين���و �إن �ل�ضينم���ا تعلمنا كيف 
نندمج ونتكيف مع �خلر�فة لكي ن�ضتثمر 
�آمالنا فيها وجتربنا �أن نعي كيفية روؤية 

وجودنا �ليومي..

كالفينو.. تجربة مع السينما


