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ايتالو كالفينو في مدن ال مرئية…
فيصل عبد الحسن *
ع ��رف الق ��ارئ العرب ��ي ايتال ��و كالفين ��و من
خ�ل�ال روايته الكبرية م ��دن ال مرئية الرواية
الت ��ي �أتاح ��ت لكت ��اب الرواي ��ة يف ا لع ��امل
جم ��االت خ�صب ��ة مل ت�سربه ��ا �أقالمه ��م م ��ن
قب ��ل ومثلم ��ا فعل ��ت رواي ��ة جيم� ��س جوي�س
يولي�سي� ��س م ��ن تغيري �شام ��ل لآلي ��ات كتابة
العم ��ل الروائ ��ي ،حي ��ث كان ��ت رائ ��دة يف
ا�ستخدام املونولوج الداخلي ،ونقل امل�شاعر
الداخلي ��ة لل�شخ�صي ��ات الروائي ��ة ،وجعل ��ت
الق ��ارئ يغ ��ور يف داخ ��ل ال�شخ�صي ��ات التي
يتعام ��ل معه ��ا ،ومل يعد يقر�أ ع ��ن �شخ�صيات
مر�سومة م ��ن اخلارج عرب �شبكة من عالقاتها
االن�سانية ،وبذلك مهد جوي�س للقارئ فر�صة
امل�شارك ��ة الفــعلي ��ة ،الوجداني ��ة ،يف امل�ت�ن
ال�س ��ردي للرواي ��ة ،ا�ضاف ��ة ايل اللعــ ��ب يف
الزمن الروائ ��ي كنتيجة طبيـعي ��ة ال�ستخدام
املونول ��وج ،وبذلك فقد ا�ستط ��اع جوي�س �أن
يكتب رواية كبرية من حيث احلجم والأهمية
يف زمن الرواية الذي ال يتعدي يوما واحدا،
وح�صر الزمن الروائ ��ي بهذه الفرتة الزمنية
الق�ص�ي�رة �أتاح للروائ ��ي �أن يق ��ول كل �شيء
ع ��ن بطل ��ه ،و�أن يك ��ون �شاهدا عل ��ي ع�صره،
و�أن تك ��ون ال�شهــ ��ادة ممتلئ ��ة متام ��ا ايل حد
النب� ��ض اخلافت لأخالق و�أف ��كار وممار�سات
و�أحالم �أهل مدينة دبلن ،ومن هنا جاء ك�شف
جوي�س لغريه ع ��ن طرائق الكتاب ��ة الروائية
احلديثة ،وقد �أكم ��ل كالفينو يف اخلم�سينات
وال�ستينات من القرن الع�شرين التمهيد لعامل
روائ ��ي ميتل ��ك م ��ن الو�سائل والط ��رق ،التي
ت�ضاهي اكت�شاف ال�سينما والتلفزيون ومزج
ال�سمعي باملرئي يف كتابة مقروءة.
ايتالو كالفينو:
ايتال ��و كالفين ��و كات ��ب ايط ��ايل معا�ص ��ر،
معروف ،وقد ا�ستغرب الكثريون من متابعيه
ع ��دم ح�صول ��ه عل ��ي جائ ��زة نوب ��ل وموت ��ه
يف الثمانين ��ات من الق ��رن املا�ض ��ي وذهابها
بع ��د ذلك ب�سن ��وات قليلة �أي ع ��ام  1997ايل
مواطنه داريوفو ،الكاتب واملمثل امل�سرحي،
ال ��ذي قب ��ل منحه جائ ��زة نوب ��ل كان مغمورا
خارج بلده.
ول�سن ��ا يف �ص ��دد اع ��ادة احل ��ق ايل �صاحبه،
ونح ��ن نعرف الأبع ��اد ال�سيا�سي ��ة والفكرية،
واحل�ساب ��ات الت ��ي يجريه ��ا �أهل نوب ��ل قبل
منحه ��ا ايل �أدي ��ب م ��ا يف خمتل ��ف �أ�صق ��اع
الع ��امل ،ال يف ايطالي ��ا وحده ��ا ولن ��ا كع ��رب
جترب ��ة مريرة م ��ع هذه اجلائ ��زة التي حطت
مرة يف ربوعنا والله وحده يعلم ما الأ�سباب
احلقيقي ��ة ملنحها م ��ع علمن ��ا �أن الكثريين من
نوابغ الأمة العربية ي�ستحقون هذه اجلائزة
وخ�صو�صا يف عامل ال�شعر ال يف عامل الرواية
والق�ص ��ة ونح ��ن �أم ��ة �شاع ��رة ولي�س ��ت �أم ��ة
ناث ��رة وقد حتداه ��ا الله تعايل فيم ��ا �سيكتبه
�شعرا�ؤها م ��ن �شعر ملحاكاة �سورة من �سوره
الق�ص�ي�رة ،ول�ست هنا من املقلبني يف �ش�ؤون
هذه اجلائ ��زة و�أ�سرار منحها له ��ذا املبدع �أو
ذاك ،وغاي ��ة كتابتي هنا لتو�ضيح ملا لكالفينو
من ف�ضل عل ��ي الأدب العاملي ودون غ�ضا�ضة
من �أنه مل ينل النوبل تلك…
مدن ال مرئية
يف م��دن ال مرئية ير�سم لنا الكاتب مدينة
البندقية الأ�سطورية ،التي تغيب يف البحر
كل �سنة ب�ضعة �سنتيمرتات ـ ال فرق بني هذا

وذاك ما دام��ت املدينة
التاريخية ،بكل حملها
ال� �ث� �ق ��ايف والأث � � ��ري
ت�� �غ�� �ي� ��ب يف جل ��ج
الأم��واج املاحلة ،كل
ع��ام ،وم��ا �أن ينتهي
ال� �ق ��رن ال� �ق���ادم من
عام �ألفني �إال وتكون
امل��دي �ن��ة ال���س��اح��رة
ب� �ك���ل ذك ��ري ��ات� �ه ��ا
و�أح � � � �ج� � � ��اره� � � ��ا
وهند�سة مبانيها
ق� � � � � � ��د ذه� � � �ب � � ��ت
ك� � ��أط �ل��ان� � �ت� � �� � ��س
املختفية وم��ا يبقي لنا منها �سوي
ما التقطته الكامريات من �صور وما �أبدعه
الفنانون من لوحات والتقاط جلزئيات من
تلك املرئيات ،وما دونه الكتاب عنها يف كلمات
مبا�شرة �أو ما انعك�س ت�ضمينا يف ن�صو�صهم
وق�صائدهم وقطعهم النرثية�.أوراق ماركو
بولو الرحالةما يهمنا يف رواية مدن ال مرئية
ه��و ال�ت�ق��اط مدينة البندقية املو�شكة علي
الغرق ،فتلك املدينة تظهر يف �أوراق ماركو
بولو الرحالة االيطايل املعروف ،الذي هاجر
من املدينة يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي
وذه ��ب ايل ال�صني وب�ق��ي ه�ن��اك لأك�ث�ر من
ع�شرين عاما ،حيث قابل امرباطور ال�صني
قوبالي خان ،ودار احلوار بني االثنني حول
البحر وفل�سفة احلياة و�أ�ساليب احلكم ،وهنا
جاءت الكثري من �أحكام ميكافللي وطروحاته
فيما بعد يف كتابه املهم ،الأمري فوجد قوبالي
خان ماركو بولو رجال حمنكا ميكن االعتماد
عليه يف البحث ع��ن فل�سفة للحكم ،فبعثه
الدارة احلكم يف والي��ة بعيدة م��ن والي��ات
ام�براط��وري��ة ال�صني ،امل�ترام�ي��ة الأط ��راف،
ويف الطريق ايل تلك الوالية البعيدة ،كانت
املدن تظهر ملاركو بولو و�أ�صحابه وتختفي،
متتابعة يف حلمية رائ �ع��ة� ،أي��ا ت�ك��ون تلك
ال�شواهد املنحوتة من ال�سراب واخليال،
والأف� �ك ��ار ال �ت��ي ك ��ان ب� ��دوره ي�ت�ل��وه��ا علي
�صديقه يف ال�سجن الفين�سي القدمي ـ ن�سبة
ايل فين�سيا البندقية ـ بعد عودته ايل وطنه
وو�ضعه يف ال�سجن من قبل حاكمها.
عامل �ضاج من ال�سحر والتغريب:
وجع ��ل ايتالو كالفينو تل ��ك املذكرات القدمية
للرحالة العجيب مادة خ�صبة ،الكمال ت�صوير
عامله الروائ ��ي ،ونقل �شذا ال�ش ��رق و�سحره،
و�أ�ساط�ي�ره ،وايجاد تل ��ك الغرائبية املبثوثة
يف حيوان ��ات م�ؤن�سنة :حتري ��ك الأ�شياء عن
بع ��د ،وعندما يجل� ��س االمرباط ��ور ال�صيني
عل ��ي كر�س ��ي احلكم ف ��ان الأق ��داح ترتفع يف
اله ��واء وت�ص�ي�ر يف متناول يدي ��ه ،الر�ؤو�س
املقطوعة يعاد ل�صقه ��ا ،الغرف املركبة تنفتح
عل ��ي بع�ضه ��ا يف متاه ��ات معق ��دة الت�شاب ��ك
وتقودك املمرات ايل �أبواب وم�سالك ودهاليز
مظلم ��ة ،وت ��ري ال�سح ��رة وهم يغ�ي�رون يف
حلظ ��ة ا�شكاله ��م ووجوههم  .ع ��امل �ضاج من
ال�سح ��ر والتغريب ر�سم ��ه ايتالو كالفينو يف
م ��دن ال مرئية  .يق ��ول مرتجم رواي ��ة مدن ال
مرئي ��ة ال�شاع ��ر يا�سني طه حاف ��ظ يف تقدميه
له ��ا :م ��دن ال مرئي ��ة ال ��ذي اخ�ت�رت ترجمته،
ه ��و �أول كتاب قر�أت ��ه اليتالو كالفين ��و و�أثار
ده�شت ��ي ،رواي ��ة ،نع ��م رواي ��ة ،هك ��ذا يقول

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

وح ��وادث ق�صة م ��ا ،بل �إن ��ه يتعم ��د �أن ي�أخذ
بعناية تامة ال�ستحداث �أي �أثر قوي ،فذ ،فهو
يبتكر �أحداثا� ،أو ين�سق �أحداثا ،ب�أف�ضل �شكل
ي�ساع ��ده عل ��ي تثبيت الأث ��ر املتخي ��ل م�سبقا
وهن ��ا يعنين ��ا �أن نق ��ول ان كاتبن ��ا ال يعتن ��ي
بطرائ ��ق الكتاب ��ة بق ��در رغبت ��ه امل�سبق ��ة يف
اي�صال نب�ض ��ات �شخ�صية ـ ماركو فالدو ـ ايل
ذه ��ن املتلقي ،ك�ص ��ورة معادلة لدون كي�شوت
الإ�سب ��اين ،ودون �أن يعني ب�شروط الوم�ضة
يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة .ان العالق ��ة تب ��دو
وا�ضح ��ة بني مارك ��و ـ ايتال ��و كالفينو ودون
كي�شوت �سرفانت�س ـ فقد ر�سمت ال�شخ�صيتان
بالطريق ��ة التهكمية ،امل�ضخم ��ة .الالمنطقية.
نف�سه ��ا ـ وقد و�ضع �سرفانت�س منوذجه الدانة
املجتم ��ع االقطاعي ،وعمد الكات ��ب االيطايل
الدانة املجتمع ال�صناعي يف القرن الع�شرين،
ومثلم ��ا فع ��ل دون كي�ش ��وت ح�ي�ن ح ��ارب
طواح�ي�ن اله ��واء ،ف ��ان مارك ��و فال ��دو حاول
بامكانيته البدائية رف� ��ض املجتمع ال�صناعي
بامكانياته البدائي ��ة �أي�ضا لقد رف�ض املجتمع
ال�صناع ��ي بامكانات ��ه الهائل ��ة ،وهيمنت ��ه
الطاغية ،وكانت املبارزة بني اجلانبني فر�صة
�سانح ��ة للمزيد من �سخري ��ة املتلقي وتهكمه،
فمارك ��و يقد�س الطبيعة وح ��اول مبا و�صلت
اليه يداه حمايتها من زحف املنطق ال�صناعي
اجلديد ومردودا ته املادية ،وادانة قيمه التي
ال تعط ��ي ل ��روح االن�سان وحلمه اي ��ة �أهمية،
لقد حدثت مبارزة حقيقية بني كالفينو املبدع
االيطايل للع�صر ال�صناعي و�سرفانت�س مبدع
فرتة الع�صر االقطاعي.
النق ��اد ،تث�ي�ر امل�ش ��اكل نف�سه ��ا الت ��ي اثاره ��ا
الكات ��ب م ��ن قب ��ل ،ولك ��ن ب�أ�سل ��وب خمتل ��ف
وبايج ��از جميل وم ��ذاق فيه العم ��ق الثقايف
ونكهة ال�شرق البعيدة وامل�ؤثرة ـ مدن ال مرئية
� ��ص  ،9ويبقي الكات ��ب ـ ايتالو كالفينو ين�شر
االخت�ل�اف يف م ��ا كتب الحق ��ا ،وم ��ن الأمور
الثابتة يف االب ��داع �أن احلدود ملغاة ،ويبقي
االب ��داع قائما حت ��ي اذا مل ت�ستوعبه القوالب
الأدبي ��ة اجلاهزة املتعارف عليها الآن ،ومهما
اختلف ��ت امل�سمي ��ات وت�شابك ��ت �آراء النق ��اد
ح ��ول م ��دن ال مرئي ��ة وح ��ول كاتبه ��ا ايتالو
كالفين ��و ،يبق ��ي امل�ت�ن ال�سردي ه ��و احلقيقة
الوحي ��دة امل�سل ��م به ��ا ،ورمب ��ا يح ��ل الكاتب
ذات ��ه الإ�شكال ح ��ول روايته ،ح�ي�ن يقول يف
توطئت ��ه له ��ا :عندما �أبد�أ بكتاب ��ة �شيء جديد
�أفع ��ل ذل ��ك وك�أنن ��ي مل �أكتب �شيئا م ��ن قبل .
انها حماولة من الكاتب للخال�ص من القوالب
املو�ضوعة �سلفا� ،إن ��ه يطمح يف حقيقة الأمر
ايل كتاب ��ة املهم الذي يتكئ علي الأبدية �شكال
وم�ضمون ��ا ،وه ��ذا يف اعتق ��ادي هو حتديث
كالفين ��و يف ج�س ��د الرواي ��ة العاملي ��ة ،دون
و�ض ��ع العالم ��ات والأط ��ر ال�شكلي ��ة لتح ��دي
�شكل اجلن� ��س االبداعي ،ا�ضافة ايل ما يهمنا
كعرب ف�إنه الكاتب الي�ساري املميز الذي تفهم
ق�ضايا عاملنا العربي العادلة كق�ضية فل�سطني
وانح ��از ايل احلق والعدل م ��ن دون �أن يت�أثر
ب�أج ��واء الكراهية التي ع ��ادة ما ت�سيطر علي
�أبواق الدعاي ��ة يف ايطاليا خا�ص ��ة و�أوروبا
عام ��ة .ق�ص� ��ص من نوع �آخريف كت ��اب ال�سيد
بالوم ��ار  ،كت ��اب ايتالو كالفين ��و ال�صادر عام
1985وه ��و عبارة ع ��ن تقارير �أدبي ��ة مفعمة
بدق ��ة الكلم ��ات ،وكتاب ��ات و�ص ��ف ودف�ت�ر

لبيوغرافيا ان�سان ي�ستنطق الأ�شياء القريبة،
التي يف متن ��اول اليد ،يت�أمل الغروب وينظر
ايل النج ��وم واحليوان ��ات يف حديقت ��ه ،ث ��م
يقول لنا جملته الأخرية بعد �أن م�سه الي�أ�س:
نح ��ن ال ن�ستطي ��ع �أن نت�أم ��ل م ��ا تعودنا علي
ر�ؤيته يف داخلنا.
يف جمموع ��ة �إيتال ��و كالفين ��و الق�ص�صي ��ة
مارك ��و فالدو التي كت ��ب ق�ص�صها الأويل يف
بداية اخلم�سينات �ص ��ورت ايطاليا الفقرية،
�أم ��ا الق�ص� ��ص الأخ�ي�رة م ��ن املجموع ��ة فق ��د
كتبت يف منت�ص ��ف ال�ستينات بعد �أن انتع�ش
االقت�ص ��اد االيطايل ،وظهرت مع ��امل التغيري
علي حي ��اة النا�س هناك نتاب ��ع يف املجموعة
ق�ص� ��ص كالفينو ،انها ق�ص�ص من نوع �آخر،ال
كم ��ا التعريف ال ��ذي اقرتح ��ه يتي� ��س للق�صة
الق�ص�ي�رة� ،إنه ��ا ق�ص� ��ص من ن ��وع �آخر تتفق
م ��ع الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة املتع ��ارف عليه ��ا يف
�أم ��ور وتختلف عنها يف �أم ��ور �أخري كثرية،
ويتمثله ��ا املتلق ��ي كق�صائ ��د ن�ث�ر متمي ��زة،
مفعم ��ة بقيم االن�سان وح ��ب الطبيعة وحتمل
حم ��اوالت االن�س ��ان وتوق ��ه الدائ ��م للرجوع
ايل ع ��وامل فطرت ��ه الأويل ،وحيات ��ه القدمية
الذائب ��ة يف رح ��اب التدفق والألف ��ة ،فماركو
فال ��دو بط ��ل كل ق�ص�ص املجموع ��ة ،هو وجه
�آخر لدون كي�شوت �سرفانت�س ،وكما معروف
ان �سرفانت�س �أراد الرجوع ملفاهيم الفرو�سية
النبيلة يف الع�ص ��ور االقطاعية ،لإدانة رذائل
ع�ص ��ره ،دون �أن يخط ��ر ل ��ه علي ب ��ال �أن تلك
املفاهي ��م القدمية ق ��د ذهبت ايل الأب ��د ،وهنا
يتب ��ادر ايل ذهننا ما كتب ��ه راي ب .و�ست عن
بني ��ة الق�صة الق�ص�ي�رة� :إن فنانا ق ��د ت�صدي
النت ��اج ق�صة ما ،فهو ال ي�صم ��م �أفكاره لتتفق

عامل كالفينو اجلميل
يف الفط ��ر يف املدين ��ة جن ��د مارك ��و يتح�ي�ن
الفر�صة اللتق ��اط الفطر النام ��ي هنا وهناك:
ذات ي ��وم ،وعلي جانب ال�شري ��ط ال�ضيق من
الأر� ��ض املحيطة بجادة املدينة ،هبت عا�صفة
من البذور ال يعلم غري الله من �أين �أتت منبتة
الفط ��ر ،ومل يالحظها �أحد �سوي ماركو فالدو
العام ��ل ال ��ذي ي�ستق ��ل عرب ��ة الرتام م ��ن ذلك
امل ��كان كل �صباح ـ �ص  13ماركو فالدو ـ ر�سم
كالفينو بالكلمات لوحة �ساخرة لنزوع ماركو
الغتنام فر�صة ما توفره الطبيعة ،من خريات
يف املجتم ��ع ال�صناع ��ي اجلدي ��د :لقد وجدوا
جميع ��ا الكثري م ��ن الفطر ولأنه ��م ال ميلكون
�سالال فتحوا مظالتهم وجمعوا الفطر فيها ..
وفكروا �أن يقيموا وليمة كربي لهم جميعا .
عل ��ي �أي حال ،مل مير وقت طويل حتي عادوا
لريوا بع�ضهم بع�ضا ،ففي ذلك امل�ساء جتمعوا
يف عن�ب�ر واحد من امل�ست�شفي بعد �أن �أجريت
له ��م جميع ��ا عملي ��ات غ�س ��ل املع ��دة ـ � ��ص16
ماركو فالدو ـ ان املفارقة املرة ،ولعنة املجتمع
ال�صناعي اجلديد تقع حني يكون الفطر الذي
�أنبتت ��ه الطبيع ��ة امللوث ��ة بنت ��اج ال�صناع ��ة
م�سمم ��ا ،وهنا تقرتب �شخ�صية ،ماركو فالدو
م ��ن دون كي�ش ��وت وتتطاب ��ق ال�شخ�صيت ��ان،
ولك ��ن باختالفات ب�سيط ��ة يفر�ضها كل ظرف
ونامو� ��س عل ��ي نتاج ��ه الثق ��ايف وطبيعت ��ه
التاريخي ��ة .غ�ص ��ن مقطوعويف اج ��ازة علي
مقع ��د حديقة يحاول مارك ��و فالدو �أن يق�ضي
ليلة علي م�صطب ��ة يف حديقة قريبة من بيته،
ليخن ��ق داخ ��ل نف�س ��ه ال�شع ��ور ان ��ه ينام يف
الغرف ��ة ال�ضيق ��ة ،املزدحم ��ة ب�أف ��راد عائلت ��ه،
ب�ي�ن �أطفاله وزوجته ،ولكي ي ��ري القمر دون
�أن حتجبه اجل ��دران والبنايات العالية ،لكنه

يفاج�أ مبنغ�صات احلديق ��ة ،الكثرية� ،أ�ضواء
ا�شارات املرور يف ال�شارع امل�ضيئة واملنطفئة
كل حلظ ��ة ،وعا�شقان يحت�ل�ان امل�صطبة التي
كان ق�ض ��اء ليلت ��ه عليه ��ا ،وح�ي�ن يغادرانه ��ا
ي�ؤرق ��ه متث ��ال ج�ن�رال مي ��د �سيف ��ه احلجري
يف اله ��واء ،وي�أخ ��ذ مارك ��و يف التقل ��ب علي
امل�صطبة ،والنعا�س ال ي�أتيه ،وعند ذلك يقطع
غ�صنا مورقا من ال�شج ��رة القريبة ليغطي به
ال�سيف ليقطع �سيل ال�ضوء ،فيقع �سوء الفهم
 .ان حلم ماركو بق�ض ��اء ليلته و�سط الطبيعة
اخلالبة ونور القمر ينري قمم الأ�شجار يتبدد
ويتال�ش ��ي ويتح ��ول ذلك احلل ��م ال�شفاف ايل
كابو� ��س يجثم علي �ص ��دره ويطرد النوم عن
عين ��ه ،مما ي�ضط ��ره يف النهاية ايل التجوال
يف املدين ��ة النائم ��ة وقد عافت نف�س ��ه النوم،
وهن ��ا تنطب ��ق علي ��ه مقولة غوغ ��ول ،القا�ص
الرو�س ��ي ،الت ��ي وردت يف ق�ص ��ة الأنف”:ان
�سخاف ��ات عديدة حتدث يف الك ��ون ،و�أحيانا
�أ�شي ��اء ال تطاب ��ق الواقع بحال م ��ن الأحوال
ولكنه ��ا واقعية مائ ��ة باملائ ��ة  .والواقع هنا،
هي تل ��ك الفطرة الت ��ي انتمت اليه ��ا الطبيعة
دائم ��ا ،وكل التط ��ورات احلا�صل ��ة يف بنيتها
م ��ا ه ��ي �إال تزيي ��ف وخيانة فج ��ة ملخلوقاتها
ومنه ��ا االن�س ��ان بدعوي التط ��ور ،ويف هذه
الق�صة يتحول �سيف دون كي�شوت ايل غ�صن
مقطوع يف يد ماركو يغطي به �سيوف املدينة
احلجري ��ة ويحج ��ب انت�صاراته ��ا الوهمي ��ة.
البطل املهزومفي ن�ص احلمام البلدي يحاول
مارك ��و �أن ي�صي ��د احلمام الذي مي ��ر باملدينة
مهاج ��را ،وي�ساع ��ده �أوالده عل ��ي ذل ��ك ،لكنه
يكت�شف يف ما بع ��د �أنه �صاد احلمام الداجن،
ال ��ذي يربيه اجل�ي�ران فوق ال�سط ��وح .قالت
ال�سني ��ورا :تعال يا ماركو فالدو .لقد �أخربت
ان يف �سط ��ح البيت ان �شخ�صا ي�صطاد حمام
املدين ��ة .هل تع ��رف �شيئا عن الأم ��ر؟ �ص27
مارك ��و فالدو يف هذا الن� ��ص تختفي الطيور
املهاج ��رة ،ممتلك ��ة حريتها يف تغي�ي�ر �أماكن
وجوده ��ا ،وتتح ��ول ايل حم ��ام داجن ت�ضمه
الأقفا� ��ص ،وكل حمامة من حمامات الأقفا�ص
حتم ��ل رقمها اخلا� ��ص ،وعنوان ال ��دار الذي
تع ��ود اليه ،فلي� ��س هناك خي ��ار �أم ��ام ماركو
غري ارج ��اع احلمام ��ات الت ��ي ا�صطادها ايل
�صاحبته ��ا ه ��و اذن ع�ص ��ر االختن ��اق و�سوء
الفه ��م ،وال�ضحك املتوا�صل عل ��ي ر�سم ايقاع
بط ��ل مه ��زوم ،مل يفهم �شيئ ��ا م ��ن ت�ضاري�س
الع�ص ��ر اجلديد ،وم ��ا زال يعي�ش بعقلية �أهل
الع�ص ��ور الو�سطي.كالفين ��و املب ��دع احليكل
ق�ص� ��ص املجموع ��ة ،كان بطله ��ا ه ��و مارك ��و
فال ��دو ،ك�أمن ��ا ي�ؤ�ش ��ر ايتالو كالفين ��و حقيقة
غريبة م�ؤداه ��ا� ،أن الع ��امل ال�صناعي اجلديد
ق ��د ق�ضي متاما علي ما تبقي من �أمثال ماركو
فال ��دو ،ومل يب ��ق يف ال�ساحة �س ��واه ،والذي
�سيتال�ش ��ي ب ��دوره عما قري ��ب ،وهي �صرخة
الكاتب و�سخريته من عامل �سيفتقد عما قريب
�أمث ��ال ماركو وما يثريونه من حقيقة و�صدق
وعفوي ��ة يف جمتمعاتهم ،وما ي�ضفونه عليها
م ��ن ال�ب�راءة واحلل ��م و�شفافيتهم ��ا ،يف عامل
�سيطرت عليه الكوابي�س والآالت وال�ضجيج
والظلم االجتماعي .ان ق�ص�ص ايتالو كالفينو
وع ��امل روايات ��ه املت�شاب ��ك يق ��ول لن ��ا �أ�شياء
عم ��ا تفعل ��ه ال�صناعة والع�ص ��ر التكنولوجي
باالن�س ��ان واملجتمعات ب�شعرية �أخاذة ي�سمو
فيه ��ا احللم والرتق ��ب والرف� ��ض ،ولن تكون
مفاج� ��أة للأو�س ��اط الثقافي ��ة يف الع ��امل �أن ال
يح�صل ايتالو كالفينو علي جائزة نوبل خالل
حياته فقد �أخط�أته عجلة نوبل رمبا عن ق�صد
كجزء من احل ��رب الباردة قبل حتلل املع�سكر
اال�شرتاكي ،ملن هو �أقل عطاء وت�أثريا.
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عد هذا الكراس الصغري الذي ألفه األديب اإليطايل
ُي ّ
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

ً
أساسا
كالفينو :ما نراه في الخارج قائم
في دواخلنا
يحت ��ج قبالي خان ذات مرة غا�ضبا على �أحاديث ماركو
بولو ،فم ��ا كان ي�سمعه م ��ن مفت�شيه ع ��ن �إمرباطوريته
�شيء �آخ ��ر متاما ال ميت ب�صلة ملا ظل الرحالة الإيطايل
يردده� :إن �إمرباطوريت ��ه تتف�سخ تدريجيا .يقول بولو
مدافعا ع ��ن نف�سه�« :أنا �أعرف ذل ��ك ولكن عملي خمتلف
عن عم ��ل موظفيك� .إنه ال�سعي مل�سك ه ��ذا اجلمال الذي
يف طوره لالنقرا�ض ونقله �إليك».
لك ��ن كالفين ��و يف كتابه مل يفعل �شيئ� � ًا �سوى نقل مدينة
واح ��دة تتلب�سها مدن كثرية� :إنه ��ا فيني�سيا التي ينتمي
�إليه ��ا مارك ��و بول ��و وكالفينو نف�س ��ه .يف ه ��ذه املدينة
يكت�ش ��ف الكات ��ب مدنا كث�ي�رة ،ويف كل منه ��ا هناك �سر
غام� ��ض يج ��ب ك�شف ��ه ،وع ��ن طري ��ق تك�س�ي�ر الف�صول
�إىل �ش ��ذرات �صغ�ي�رة حت ��ت عناوي ��ن باهرة م ��ن نوع:
امل ��دن والرغب ��ات ،املدن والذاك ��رة ،امل ��دن والإ�شارات،
امل ��دن التجارية ،املدن املخفي ��ة ،املدن امل�ستم ��رة ،املدن
وال�سم ��اء ،امل ��دن واملوتى ،امل ��دن والأ�سم ��اء… يظهر
�أمامن ��ا ع ��امل حمف ��وف بال�سح ��ر وتت�ض ��ح الأوا�ص ��ر
الالمتناهي ��ة بينن ��ا وبني املدن التي نعي� ��ش فيها .وك�أن
كالفين ��و مين ��ح الق ��ارئ دلي�ل�ا ي�ساعده ه ��و الآخر على
ا�ستق�ص ��اء حميط ��ه اخلا� ��ص بطريق ��ة �سحري ��ة .يقول
كالفينو على ل�س ��ان بطله الفيني�سي �إن املدن على قناعة
ب�أنه ��ا نت ��اج للعق ��ل �أو ال�صدف ��ة لك ��ن ال �أحد م ��ن هذين
العامل�ي�ن كاف لوحده لت�شييد جدرانها� .أنت ت�ستمتع ال
بعجائب املدينة ال�سبع �أو ال�سبعني بل يف الإجابة التي
تقدمه ��ا لك املدينة عن �س�ؤال ما من �أ�سئلتك� .أو ال�س�ؤال
الذي ت�س�ألك �إياه لتجربك على تقدمي �إجابة له مثلما هو
احل ��ال م ��ع مدينة طيبة الت ��ي �سالت �أودي ��ب على ل�سان
وح�شها �أبي الهول.
يف �إح ��دى ال�صفحات يتحدث ماركو بولو للإمرباطور
قبالي خان عن كيفية ن�شوء تلك املدينة التي زارها قبل

فرتة ق�ص�ي�رة من عودته �إىل الب�ل�اط امللكي« :من هناك
وبع ��د �ست ��ة �أي ��ام و�سبع ليال ت�ص ��ل �إىل زبي ��دة املدينة
البي�ض ��اء املت�شربة ب�ضوء القم ��ر ب�شوارعها التي تلتف
حول نف�سها كخ�صلة من اخليوط».
مي�ض ��ي بول ��و يف نق ��ل تاري ��خ مدين ��ة زبي ��دة�« :شاهد
رج ��ال ينتمون �إىل بل ��دان خمتلفة حلم ��ا واحدا :كانت
هن ��اك امر�أة ترك� ��ض ليال و�سط مدين ��ة جمهولة .كانوا
يرونها من اخللف ب�شعر طويل .وكانت عارية .فراحوا
يطاردونه ��ا .وبعد ا�ستدارات والتواءات عديدة فقد كل
منهم �أثرها… بعد احللم انطلقوا بحثا عن تلك املدينة
لكنه ��م مل يعرثوا عليها �أبدا .بدال من

ذل ��ك وجد �أحده ��م الآخر؛ قرروا �أن يبن ��وا مدينة ت�شبه
تلك التي �شاهدوها يف احللم .قام كل منهم بفتح طريق
�شبيه بذلك الذي اتبعه يف تعقب تلك املر�أة خالل حلمه،
ث ��م راح ي�سري في ��ه .ويف نقطة فقدانهم للم ��ر�أة ن�صبوا
فراغات وجدرانا خمتلفة عن احللم لقطع الطريق عليها
كي تهرب ثانية».
هذه هي مدين ��ة زبيدة التي ا�ستقر ه� ��ؤالء الرجال فيها
منتظري ��ن تكرر امل�شهد� ،إذ مل يتمكن �أي منهم النوم منذ
م�شاهدت ��ه للحل ��م .وكل م ��ا قام به كل منه ��م هو الذهاب
اليوم ��ي �إىل الطريق الذي ظهرت ل ��ه املر�أة فيه ،وهناك
�أ�صبح الطريق ه ��و موقع عمله حتى بعد ن�سيانه للحلم
بفرتة طويلة.
«رج ��ال �آخ ��رون ج ��اءوا �إىل زبي ��دة بع ��د �أن �شاه ��دوا
نف� ��س احلل ��م ،ويف ه ��ذه املدين ��ة اكت�شف ��وا �شيئ ًا ميت
ب�صلة للم ��كان الذي ظهرت فيه املر�أة له ��م .لكنهم قاموا
بتغيري القناطر وال�سالمل يف مدينة زبيدة بجعلها ت�شبه
الطريق الذي اتبعوه عن ��د تعقبهم لها كي ي�ضمنوا �أنها
يف موقع م�شاهدتهم لها لن يكون هناك �أي جمال للهرب
�أمامها».
م ��ن ي�أت ��ي الآن �إىل مدينة زبي ��دة «ال ي�ستطي ��ع �أن يفهم
�سب ��ب ق ��دوم كل ه� ��ؤالء الرج ��ال �إليها… ه ��ذه املدينة
القبيحة؛ هذه املدينة الفخ».
كت ��اب «م ��دن ال مرئي ��ة» دي ��وان �شعري حتكم ��ه خميلة
جاحم ��ة وكل امل ��دن ه ��ي ذات �صل ��ة ب�أح ��وال نف�سي ��ة
و�أحوال تاريخية ،ب�إمكانات مفتوحة وحتوالت �أزلية.
�إن ��ه ِ�س ْف ��ر مكثف لعامل حمي ��ط بنا لكنه ميت ��د �أي�ضا �إىل
ذواتن ��ا .وك�أن جمل ��ة غوت ��ه تتحق ��ق فيه« :م ��ا نراه يف
اخلارج هو قائم �أ�سا�سا يف دواخلنا».

عن /ال�شرق االو�سط

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

4

العدد ( )4514ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )25أيلول 2019

العدد ( )4514ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )25أيلول 2019

5

«ناسك في باريس» لإليطالي إيتالو كالفينو…

صورة الكاتب في نصوصه

ثم
ولد إيتالو كالفينو يف هافانا عام  1923حيث أمىض سنوات طفولتهّ ،
واستقرت يف سان روميو يف إيطاليا .شارك
قررت عائلته العودة إىل الوطن
ّ
ّ
ضد الفاشية ،وانتسب إىل الحزب الشيوعي اإليطايل
املقاومة
أعامل
يف
ّ
ثم انفصل عنه عام  1957بعد أن أصبح رئيس الصفحة األدبية يف صحيفة
ّ
"األونيتا" الناطقة باسم الحزب .يعترب كالفينو من أوائل الذين ساهموا يف
يسمى "الواقعية الجديدة" .يف أوائل الستينات انتقل إىل باريس وبقي
ّتيار ما ّ
فيها حتى عام  .1985تويف يف روما وعمره  62عام ًا.
من مؤلفاته" :درب أعشاش العنكبوت" " 1947الغراب يأيت أخري ًا "1949
"الفيكونت املشطور  "1952قرص املصائد املتقاطعة " "1973املدن غري
املرئية " "1972إذا سافر يف ليلة شتاء  "1979وأخري ًا بالومار والتي تعترب
أفضل رواية كتبت يف السرية الذاتية.

كه يالن محمد

ابتسام تريسي

رواي��ة التأم��ل" :بالوم��ار" ل��ـ اإليطالي

ً
نموذجا
إيتالو كالفينو
خرج كالفينو م ��ن الواقعي �إىل اخلرايف يف
معظم رواياته مازج ًا فيها بني الكوميديا
ال�ساخرة والرتاجيديا ذاهب ًا يف ذلك
�إىل �أق�صى حدود التطرف ،ما بني
�أوّ ل رواي ��ة كتبه ��ا "الفيكون ��ت
امل�شطور" و�آخ ��ر رواية "ال�سيد
بالوم ��ار" حم ��او ًال ا�ستك�ش ��اف
العوامل املمكنة وغري املمكنة.
يعتق ��د الناق ��د "ج ��ان ب ��ول
مانغات ��ارو" �أنّ الروائ ��ي
�إيتال ��و كالفين ��و ا�ستط ��اع
انت ��زاع الأدب من نطاق
الواقعي ��ات املغلوب ��ة
عل ��ى �أمره ��ا م ��ن
ّ
كل ن ��وع و�إعادت ��ه
�إىل تل ��ك ال�صيغ ��ة
املتع ��ددة الأبع ��اد
واملن�سي ��ة ،ويق�ص ��د
�أبع ��اد اخل ��رايف ّ
بكل
طالقت ��ه املفرت�س ��ة
و�سطحيت ��ه العميق ��ة
الغ ��ور .فكتابته تدخل
يف نط ��اق املتعة وتعيد
اكت�ش ��اف بطال ��ة الفك ��ر
اخل�صبة.
تق ��ع الرواي ��ة يف 146
�صفح ��ة .ت�ض� � ّم ت�أمالت يف
 36مو�ضوع� � ًا ،الأوّ ل "عطلة
بالوم ��ار" والأخ�ي�ر "كي ��ف
تتع ّلم �أن تكون ميت ًا".
ال�سي ��د بالوم ��ار _ وه ��و ا�سم فلكي
م�شهور يف الق ��رون الو�سطى _ بطل رواية
كالفينو والذي حتمل الرواية ا�سمه يتعر�ض
ل�سل�سلة من اخليبات فيقرر �أن يح�صر ن�شاطه

يف مراقبة الأ�شياء من اخلارج على الرغم من
�ضعف ب�صره!
ّ
ال�شك يف �أنّ �ضعف الب�صر �سيجعل منه مراقب ًا
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رديئ� � ًا فهو ل ��ن ي�ستطي ��ع ر�ؤية تل ��ك الأ�شياء
بو�ضوح ،مما يتيح الفر�صة ملخيلته لتقوم
بدعم نظره بالر�ؤيا!
يغ ��رق بالوم ��ار متام ��ا بت�أمالت ��ه
وينق ��اد �إىل م�س�أل ��ة البح ��ث عن
املعن ��ى ،احلي ��اة وامل ��وت،
املعن ��ى وال�ل�ا معن ��ى!
ويكت�ش ��ف بالوم ��ار �أنّ
الأوه ��ام الب�صري ��ة ه ��ي
حقائق ح�سي ��ة و�شهوية
مبا�شرة .واللغ ��ة نف�سها
لي�س ��ت �س ��وى فع ��ل
ح�ضور.
يف ف�ص ��ل مراقب ��ة غن ��اء
ال�شح ��رور يح ��اول ال�سي ��د
بالوم ��ار حتلي ��ل ال�ص ��وت
ويت�س ��اءل ه ��ل ال�صوت الذي
ي�ص ��دره ال�شح ��رور متقطع ��ا
ه ��و ال ��كالم؟ �أم �أنّ الكالم هو
عالمات الوق ��ف؟ هل ال�صوت
ه ��و م ��ا ي� ��ؤدي املعن ��ى �أم
ال�صم ��ت؟ الت�س ��ا�ؤالت نف�سها
يطرحها بالومار حني يتحدث
م ��ع زوجت ��ه يف احلديق ��ة .هل
يك ��ون املعنى ح�ي�ن يتكلم �أم حني
ي�صمت؟
ه ��ل تتكلم ال�سي ��دة بالوم ��ار بق�صد
التعب�ي�ر ع ��ن �ش ��يء �أم �أ ّنه ��ا حت ��دث
�أ�صوات� � ًا ك ��ي ت�ض ��ع عالم ��ات الوقف بني
مقاطع ال�صمت املليء باملعنى؟
ال يح�ص ��ل بالوم ��ار على �أجوب ��ة لك ّنه يف
النهاية يهتدي �إىل نفاد الزمن!
يق ��ول بالوم ��ار�" :إذا كان ينبغ ��ي �أن ينف ��د
الزم ��ن فبالإمكان و�صف ��ه ،حلظة تلو حلظة..

وكل حلظة تو�ص ��ف تت�سع �إىل درجة ي�صعب
معها �إدراك حدها ،ي�صمم على و�صف حلظات
حيات ��ه كلها وما مل ي�صفها لن يفكر ب�أنه ميت.
ويف تلك اللحظة ميوت"
الغري ��ب �أنّ ه ��ذا ما حدث للروائ ��ي نف�سه فقد
كانت تلك الرواية �آخر عمل يكتبه قبل وفاته.
لق ��د توقف كالفينو عن و�ص ��ف حياته ور�صد
�أفكاره ،كما توقف بالومار فمات!
ح�ي�ن يق ��ر�أ امل ��رء بالوم ��ار بروية ي�ص ��ل �إىل
نتيج ��ة غ�ي�ر مر�ضية عموم� � ًا خا�ص ��ة �إن كان
الق ��ارئ يعي�ش يف مناطق غارقة يف احلروب
وال�صراع ��ات يجد من ال�صعب ج ��د ًا �أن ير ّكز
ذهني ًا مع ذلك الهدوء املثايل والعبثي لرواية
"ذهني ��ة" باملطل ��ق ،يظه ��ر فيه ��ا البطل مثل
�أفالط ��ون ،يرثث ��ر ويف ّك ��ر يف �أمور ق ��د تبدو
تافهة و�إن كانت ذات قيم ��ة بالن�سبة ل�شخ�ص
�آخر على الطرف الهادئ من العامل فهي رواية
فل�سفي ��ة �إن �صح التعبري تقوم على حماكمات
عقلية للأ�شياء التي يعي�ش بالومار و�سطها.
احل ��دث يف الرواية يكاد يك ��ون معدوم ًا ،فلن
جتد حكاية م�شوقة ت�شدك ملتابعة خيط ال�سرد
والقب�ض على النهايات �أو البدايات امل�ؤجلة.
ق�سمها الروائي يف
�ستجد نف�سك �أمام حاالتّ ،
�أبواب و�أعطاها عناوين منف�صلة.
مل �أ�ستط ��ع �أن �أطل ��ق ا�س ��م "رواي ��ة" عل ��ى
تل ��ك الن�صو� ��ص وذل ��ك؛ لأنّ مفه ��وم الرواية
بال ّن�سب ��ة يل خمتل ��ف متام� � ًا ع ّم ��ا ج ��اء يف
ن�صو� ��ص كالفين ��و ال ّت�أملي ��ة م ��ع ه ��ذا �أن ��ا
م�ضطرة ال�ستخدام اال�سم ال ��ذي �أطلقه عليها
الكاتب والنقاد.
خطوات نحو املوت:
�س�أتوق ��ف عن ��د الن� ��ص الأخ�ي�ر يف العم ��ل
الروائي وفيه خال�صة ت�أمالت بالومار "كيف
تتع ّلم �أن تكون ميت ًا"؟

يق ّرر بالومار �أن يت�ص ّرف على �أ ّنه ميّت لريى
كيف ي�س�ي�ر العامل من دونه! فق ��د بد�أ يالحظ
�أ ّنه مل يعد والعامل يرجوان �شيئ ًا من بع�ضهما
كم ��ا يف ال�ساب ��ق� .إذن علي ��ه �أن يخط ��و نحو
املوت ،وكي يفعل علي ��ه �أن ي�شعر باالرتياح؛
لأ ّن ��ه مل يعد جمرب ًا على ال ّت�س ��ا�ؤل عما يدبّره
العامل له .يقول بالومار:
�أن يك ��ون امل ��رء ميت� � ًا لي� ��س بال�سهول ��ة التي
تب ��دو �أحيان� � ًا� ،أو ًال ينبغ ��ي علي ��ك �أال تخل ��ط
ب�ي�ن �أن تكون ميت ًا �أو ال تكون هنا! واحلقيقة
�أ ّنن ��ا قبل ال ��والدة نكون جزء ًا م ��ن احتماالت
ال حت�ص ��ى يح ��دث �أن تتحقق ويح ��دث �أن ال
تتحق ��ق ،لك ��ن حني من ��وت ال يع ��ود ب�إمكاننا
�أن نحق ��ق ذواتنا ال يف املا�ض ��ي (الذي نكون
ق ��د �أ�صبحنا يف كنف ��ه كلي� � ًا دون �أن ن�ستطيع
الت�أثري على �سياقه ).وال يف امل�ستقبل (املُغلق
دوننا حتى لو كان يخ�ضع لت�أثرينا).
احلقيق ��ة كانت �أب�سط بكث�ي�ر فال�سيد بالومار
كان ت�أثريه �شبه معدوم ويف ا�ستطاعة العامل
�أن ي�ستغني عنه كما ي�ستطيع هو �أن يت�ص ّرف
ك�أ ّنه ميّت من دون �أن يبدل �شيئ ًا من عاداته!
كان يفه ��م العامل م�ضاف ًا �إلي ��ه ،لكنه الآن يفهم
الع ��امل م ��ن دون ��ه ،لكن ه ��ل يعني ذل ��ك نهاية
القلق؟
تل ��ك الأف ��كار الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن قل ��ق ذهن ��ي
وجودي �شغل ��ت كالفينو و�ضعه ��ا على ل�سان
بالوم ��ار ال�شخ� ��ص الع ��ادي ال ��ذي ب�إم ��كان
الع ��امل اال�ستغن ��اء عن ��ه ،م ��ع ه ��ذا مل ين�شغل
ذل ��ك ال�شخ� ��ص "الع ��ادي" الب�سي ��ط بالبحث
عن لقم ��ة العي�ش وال يف ال�صراع ��ات العاملية
وال التاري ��خ وال م�ستقب ��ل الك ��رة الأر�ضي ��ة.
كان ��ت خ�صو�صيته املطلقة �أ ّن ��ه الوجه الآخر
للروائي �إيتالو كالفينو.

عن جريدة اجلريدة الكويتية

م ��ن الوا�ضح �أنَّ �إيتالو كالفينو كان منظر ًا لفن الق�ص وله
اجته ��ادات يف هذا ال�صعيد� .أك�ث�ر من ذلك تتب ُ
ني من خالل
ُ
تت�صف به �شخ�صي ��ة الكاتب وجتاربه
ه ��ذه الن�صو�ص ما
يف مراحل مف�صلية يف تاريخ بلده �إيطاليا وخ�صو�صياته
الأُ�سري ��ة .كم ��ا يحك ��ي تفا�صي ��ل ان�ضمام ��ه �إىل احل ��زب
ال�شيوع ��ي الإيط ��ايل ،وم ��ن ُث� � َّم ان�سالخ ��ه م ��ن التزامات
حزبية� ،إث ��ر �أحداث براغ وتدخ�ل�ات اجلي�ش ال�سوفييتي
و�إبانة تبعية ال�شيوعي�ي�ن الإيطاليني وعدم ا�ستقالليتهم.
ف�ضال عم ��ا يلتقطه القارئ عن عالقة ا�ستثنائية بني �إيتالو
كالفينو وبع�ض املدن ،منها تورين التي راقتْ له مناه�ضة
الكاتب
مُثقفيها للنازية ورف�ضه ��م املُ�ساومة ،وزاد ارتباط
ِ
به ��ذه املدينة وثوق� � ًا ،عندما وج ��د فيها مُعلم ��ه ت�شريازي
بافي ��زي الذي يُقدم كاليفين ��و �إىل ال�صحافة ويتاب ُع ك َل ما
يكتب� � ُه ،لذا يعتق� � ُد ابنُ �سان رميو �أنَّ م ��ا تعلم ُه من تورين
يعاد ُل ما راكم ُه من مُ�صاحبته لبافيزي .ويرى كالفينو �أن
تورين تتوفر عل ��ى العن�صر الذي يوفر مناخ ًا حم ّفز ًا على
الكتاب ��ة وهو �إن املا�ضي وامل�ستقب ��ل يكت�سبان �أهمية �أكرب
من احلا�ضر.
ح ��ول باري�س يق ��و ُل �إيتالو كالفين ��و �إنَّ ه ��ذه املدينة قبل
�أندري ��ه بريت ��ون �ضمت كل �ش ��يء و�صارت مكان� � ًا خ�صبا
ل ��والدة ال�سرييالي ��ة .ويف �سياق ذي �صلة يب ��دي كالفينو
�إعجابه مبدينة نيويورك ويج ُد فيها �صورة املكان الب�سيط
يجب �أن تكون عليها ُ
املدن ح�سب ر�أيه
�أو املوا�صفات التي ُ
بخ�ل�اف �أدوني�س الذي يقول – نيوي ��ورك ح�ضارة ب�أربع
الكاتب يف
�أرجل ،كل جهة قتل ،وطريقة �إىل القتل-ويذك ُر
ُ
يومياته التي دونها �أثناء رحلته اال�ستك�شافية يف �أمريكا،
انطباعاته عن طبيعة كل والية و�أجوائها االجتماعية.
ي�س ��ر ُد كالفين ��و نتفا ع ��ن طفولت ��ه ون�شوئ ��ه يف عائلة كل
ُ
يحدث
اهتمامه ��ا كان ينح�صر يف جمال الزراع ��ة� ،إىل �أن
انزي ��اح عندم ��ا ينتق ُل االبن م ��ن كلية الزراع ��ة �إىل الآداب
ويتخ�ص�ص يف جوزيف كونراد.
يبد�أ �إيتالو كالفينو هذه الرحلة يف ت�شرين الثاين 1959
ُ
وي�صادف وجود الكتاب برفقته وهم من جن�سيات فرن�سية
ر �إىل �أن غونرتغرا� ��س مل
و�إ�سباني ��ة و�إنكليزي ��ة .وي�ش�ي� ُ
يتمك ��ن من دخول �أم�ي�ركا لأ َّنه مل يجت ��ز الفح�ص الطبي.
و ُتطالع ��ك بعد مقدم ��ة �إي�سرت كالينو وح ��وار مع زوجها،
الكاتب يف الواليات املتحدة الأمريكية� .إذ ق�سمها
يوميات
ُ
وحدات معنونة با�سم املدينة �أو منطقة م�شهورة مع
على
ٍ
ذك ��ر التواريخ ،ويف ذلك متثل لقاعدة فليب لوجون الذي
تخت�ص
يق ��و ُل «�ضع التاريخ و ُق ْل ما ت�شاء»� .إىل جانب ما
ُ
ب ��ه اللغ� � ُة من الو�ض ��وح والتعبري عما ي�شع ُر ب ��ه املتجولُ
ب�ي�ن الواليات .وكم ��ا �أ�سلفنا الذك ��ر ف�إن نيوري ��وك تلفتُ
انتب ��اه كالفينو �أكرث من �أي مدينة �أخرى ،ويزو ُر مرافقها
االقت�صادي ��ة والثقافي ��ة ويبل ��غ �إعجاب الكات ��ب بعا�صمة
امل ��ال �إىل درجة يقول� ،ستفك ��ر يف كل �شيء فور و�صولك
ُ
ويالحظ �إيتالو
�إىل نيوريوك ما عدا الع ��ودة �إىل ديارك.

ُ
ُصادف كتاب ًا ُمنفتح ًا عىل نصوص ال يجمعها
نادر ًا ما ت
مواد متفرقة من
نوع أديب واحد ،بل تتناثر عىل مساحته ُ
اليوميات إىل املذكرات والحوارات واملقاالت ،أي تتجاور
الفنون واألنواع األدبية يف فضاء مشرتك .وهذا ما يتميز
حيث
به «ناسك يف باريس» الصادر مؤخر ًا عن املدىُ ،
الكتاب آثار ًا أدبـــية متنوعة للكاتب والروايئ اإليطايل
يضم
ُ
ُ
عني القارئ عىل فهم عامل صاحب
ي
ما
وذلك
كالفينو.
إيتالو
ُ ُ
«مدن المـــــرئية» وآرائه حول مفهوم اإلبداع األديب،
إضافة إىل انهاممه عىل الكتابة اإلبداعية.
ُ
بحيث يتوقع
كالفين ��و ،جتذر حب املال ل ��دى الأمريكيني،
�أ َّن ��ه �إذا ن�ش� ��أ جيل جدي ��د يف امل�ستقبل يتخل ��ى عن عبادة
امل ��ال �ستتال�ش ��ى الواليات املتح ��دة الأمريكي ��ة .تزامنت
زي ��ارة كالفينو �إىل �أمريكا مع حملة االنتخابات الرئا�سية
لذل ��ك فمن الطبيع ��ي �أن يهت َم ب�آراء متداول ��ة ب�ش�أن فر�ص
ف ��وز ه ��ذا املر�ش ��ح �أو ذاك ،حي � ُ�ث يتوقف عن ��د االحتمال
الأرج ��ح بتتوي ��ج املر�ش ��ح الدميقراط ��ي ج ��ون كيني ��دي
يراقب م�ؤلف «طريق �إىل
رئي�س ًا للواليات املتحدة .وهكذا
ُ
بي ��وت العناكب» منط حي ��اة الأمريكيني عل ��ى م�ستويات
اجتماعي ��ة وثقافي ��ة و�سيا�سية وفنية ،الفت ��ا �إىل �أنَّ ٪70
م ��ن دور الن�شر �أ�صحابها من اليه ��ود ،كذلك امل�سارح ،كما
لف ��ت اهتم ��ام كالفينو حما�س ��ة الأمريكيني لبن ��اء منازلهم
وتركي ��ب ال�س�ل�امل وطل ��ي احليط ��ان والقي ��ام ب�أعم ��ال

النجارة ،ب�سبب ع ��دم وجود �أجرة العمل لهذه الوظائف.
وي�ش�ي�ر �إىل طبيعة جمتم ��ع الهنود يف �أم�ي�ركا ورغبتهم
يف االنع ��زال وع ��دم مخُ الط ��ة غريه ��م ،ويُف�ض ��ل ت�سجيل
يومياته يف الواليات اجلنوبي ��ة �أي�ضا منها نيو�أورلينز،
وي�ست�ش � ُ�ف وجود ت�شاب ��ه من حيث الت�صمي ��م بني بع�ض
املناط ��ق يف تل ��ك الوالية مع مدن �أوروبي ��ة منها فين�سيا.
ويق ��دم معلوم ��ات عن جذور مهرجان م ��اردي غرا�س وما
ي�شهده من الفعاليات.
مف�ص ��ل �آخ ��ر من الكتاب ه ��و الذكريات واحل ��وارات التي
�أجري ��ت م ��ع الكات ��ب� ،إذ ي�س ��ر ُد كالفينو نتف ًا ع ��ن طفولته
ون�شوئ ��ه يف عائل ��ة كل اهتمامه ��ا كان ينح�ص ��ر يف جمال
ُ
يحدث انزياح عندما ينتق ُل االبن من كلية
الزراعة� ،إىل �أن
الزراعة �إىل الآداب ويتخ�ص�ص يف جوزيف كونراد .يُذكر

�أنَّ كالفين ��و ميتل ��ك ر�ؤي ��ة نقدية عميقة ي�ب�ر ُز هذا اجلانب
م ��ن �شخ�صيته عندم ��ا يتناول جتربة بافي ��زي بالإعجاب،
علم ��ا �أن �أ�سلوب �إيتالو كالفين ��و مغاير ملا يعتمد ُه �صاحب
«ال�صيف اجلميل» يف كتاباته ،فالأخري مل ي�ؤمن بتوظيف
الأ�سط ��ورة التاريخي ��ة قناعا ل�شخ�صي ��ات وثيمات �أدبية.
و�أب ��ان كالفينو ب�أ َّن ��ه ال يختار نوعية الق�ص ��ة التي يكتبها
م�سبق ��ا ،وال يح ��د ُد �إطارا نف�سيا �أو واقعي ��ا �أو رومان�سيا،
لأن م ��ا يهمه هو تعميق العالق ��ة مع العامل .وعطفا على ما
�سب ��ق ذكره ف� ��إنَّ كالفينو يج ُد �أهمي ��ة يف كتابة الرحالت،
بو�صفه ��ا حماولة لتوثيق ما مت ُر ب ��ه الدول من التحوالت
اجلوهري ��ة ،كم ��ا ه ��ي �أداة للتوا�ص ��ل ب�ي�ن ذات الكاتب ��ة
والواقع.
يف ر�أي كالفين ��و ف� ��إنّ امل�ؤل ��ف ال ميكنه �أن يكت � َ�ب بطريقة
جيدة �إال عن الأ�شياء التي تركها خلفه ،لعَّل من �أهم �أجزاء
الكتاب هو ما ي�ستعي ُد فيه كالفينو تاريخ ات�صاله باحلزب
ال�شيوع ��ي .ويقو ُل �إن ما دفع به نحو هذا االختيار مل َي ُكنْ
دافع ��ا �أيدولوجي ��ا بق ��در ال�شعور باحلاج ��ة لالنطالق من
�صفح ��ة بي�ض ��اء ،وال ينك� � ُر ت�أث�ي�ر والديه اللذي ��ن كانا من
م�ؤيدي ال�سوفييت ويبدو �أن ما جذب كالفينو �إىل احلزب
ال�شيوع ��ي هو ن�شاط احلزب وان�ضباطه .يبد�أُ كالفينو يف
هذه الفرتة بن�شر ق�ص�صه الرمزية وي�صبحُ مُنظما لل�شباب
يف اجلبه ��ة .هنا ينوه الكاتب ب ��دور �أمه يف هذه التجربة
ويعتربها مث ��اال يحتذى يف الثبات والإقدام وهي تتحلى
بالعدال ��ة وف�ضائ ��ل �أ�سرية ،عل ��ى حد و�صف ��ه� .إذن يقتح ُم
كالفين ��و معرتك املقاومة بدون �سابق �إنذار ،بدون �أن تدع
له الظروف فر�صة لتكوين �إح�سا�سه الداخلي بامل�س�ألة ،لأنَّ
امل�أ�ساة اخلارجية �شيدت بالإتقان ،كما قال �أحد ا�صدقائه.
ي�ؤك� � ُد �إيتالو كالفينو على مت�سكه مببد�أين يف كل حمطات
حيات ��ه �أوال� :شغف ��ه بالثقافة العاملية .ثانيا م ��ا يتطل ُع �إليه
م ��ن تثقيف الطبق ��ة احلاكمة ت�ساه ��م يف �إعط ��اء املجتمع
ُ
مالحمه.
ويربط كالفينو �سعادته ب�إقامته يف مدينة ت�سمحُ
ل ��ه ب� ��أن يك ��ون المرئي ��ا ،ويبدو �أن ��ه كات ��ب انطوائي غري
مت�صالح م ��ع الكامريا والأ�ضواء الإعالمي ��ة ،باعتقاده �أن
املبدع�ي�ن الكبار لي�س لهم �شكل و�سحنة وا�ضحان ،ي�ضرب
مثاال ب�شك�سبري الذي تغيب معلومات عن حياته اخلا�صة،
وهنا يتو�ص ��ل �إىل نتيجة وهي كلم ��ا كان الكاتب جمهوال
رب ح�ضوره الإبداعي وت�أثريه.
يك ُ
ومب ��ا �أن كالفينو عا�ش طفولته و�شباب ��ه يف ظل الفا�شية،
ل ��ذا ال يقف ُز على هذه املرحل ��ة ،وكانت ذاكرته تخزن �صور
مو�سوليني ،ومن املعلوم �أنَّ الدوت�شي ا�ستفاد من ال�صور
لفر� ��ض هيمنت ��ه ،حال ��ه ح ��ال �أي ديكتات ��ور �آخ ��ر ويتتب ُع
كالفينو مراحل تغول ال�سلطة الفا�ش�ستية عرب ر�صد �صور
الزعي ��م ،على اعتبار �أن تلك ال�صور مر�آة لعهد الفا�شية يف
تاري ��خ �إيطاليا� ،أخري ًا ما يتفر ُد به ه ��ذا املُ�ؤَلف هو غزارة
املعلوم ��ات ب�ي�ن دفتيه ،بحي � ُ�ث تر�س ُم �سحن ��ة الكاتب على
امل�ستوى الإبداعي وال�شخ�صي يف ذهن املتلقي.
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كالفينو :الوصايا واإلبداع
سعد محمد رحيم

الرواي ��ة؛ مغامرة �إبداعي ��ة يف �أر�ض خمتلفة
 ،وا�ستثم ��ار للممك ��ن الإبداع ��ي بو�سائ ��ل ال
يتيحه ��ا �أال املجال احلر ،الف ��ذ ،واال�ستثنائي
لهذا اجلن� ��س الأدبي  ..وكما يق ��ول كونديرا
ف ��ان (( ال�سب ��ب الوحيد لوج ��ود الرواية هو
اكت�شاف ما ت�ستطيع الرواية وحدها اكت�شافه
� .إن الرواي ��ة التي ال تكت�شف عن�صر ًا جمهو ًال
يف الوجود هي رواية ال �أخالقية)) ..
ري هم م ��ن جربوا كتابة الرواية ،لكن قلة
وكث ٌ
م ��ن ه�ؤالء ا�ستطاعت اكت�ش ��اف ما هو خا�ص
بالرواي ��ة� ،أي خل ��ق عامل روائ ��ي ي�شتغل يف
�إط ��ار ما تقرتحها الرواية من قوانني �سردية،
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ال ي�شب ��ه �أي ع ��امل �آخ ��ر.
والروائي ��ون الكبار هم �أولئ ��ك الذين �شيّدوا
ع ��وامل روائية ميـّزتهم من غريه ��م ،وبو�أتهم
مكانة عالية يف دنيا الأدب.
وعل ��ى وف ��ق ه ��ذه الأطروح ��ة ف ��ان الروائي
الإيط ��ايل( ايتال ��و كالفين ��و) ه ��و واح ��د من
ه� ��ؤالء الكب ��ار ،وعامله ه ��و نتاج لغ ��ة راقية،
و �أ�سل ��وب ج ��ذاب و�ساح ��ر ،ور�ؤي ��ة عميق ��ة
للوج ��ود الإن�س ��اين وخي ��ال خ�ص ��ب ،خالق،
عل ��ى الرغم م ��ن اته ��ام بع� ��ض النقاد ل ��ه ب�أن
كتب ��ه ذات كم ��ال �شكل ��ي وتفتق ��ر �إىل اللم�سة
الإن�سانية.
ين�ش ��ئ كالفين ��و يف كت ��اب( م ��دن ال مرئي ��ة)

مدن� � ًا تناظ ��ر مدن الع ��امل الواقع ��ي وتفارقها
�أي�ض ًا� ..إنها مدن يع�ب�ر القارئ الواحدة منها
�إىل الأخ ��رى م�شدوه� � ًا لينج ��ز �سف ��ر ًا زماني ًا
ومكاني� � ًا �إىل زم ��ان وم ��كان �آخري ��ن ،قائمني
بقوة التخيل.
ويف روايت ��ي (مارك ��و فال ��دو) و(ال�سي ��د
بالوم ��ار) يق ��دم لن ��ا كالفينو روايت ��ي �سرية
ل�شخ�صيت�ي�ن م ��ن ذل ��ك النم ��ط ال ��ذي كتب ��ه
هريم ��ان ه�س ��ة كروايات(�سدهارت ��ا ـ كنولب
ـ دمي ��ان ) م ��ع تباي ��ن يف الأ�سل ��وب والأفكار
واملقا�صد.
�إن كالفين ��و يف الروايتني الأخريتني يف�صح
لنا عن املعنى القلق واملحرج لوجود الإن�سان
يف عاملنا املعا�صر ،وم�أزقه وهو يحيا ،ويقيم
وي�سمي الأ�شياء ويف�سرها ،ويعود
العالقاتّ ،
لينظ ��ر �إىل دخيلة نف�س ��ه .فال�سي ��د بالومار،
مث ًال�(( ،إن�سان ع�صبي املزاج يعي�ش يف عامل
مت�شن ��ج وحمتقن .لذا يري ��د �أن يقلل عالقاته
بالع ��امل اخلارج ��ي ،ولكي يحم ��ي نف�سه من
االنهي ��ار الع�صب ��ي يح ��اول �أن ي�سيط ��ر على
م�شاعره قدر ما ي�ستطيع))
خا� ��ض ال�سي ��د بالوم ��ار جتربت ��ه الفري ��دة
وامل�ؤ�سي ��ة واملمتعة وه ��و يراقب موجودات
الكون ب ��دء ًا من الأ�شي ��اء ال�صغرية للإم�ساك
بكينونته ��ا اخلفي ��ة و�شعري ��ة وجودها .فهو
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يبح ��ث ع ��ن تل ��ك النظ ��رة ال�صافي ��ة الربيئة
التي ال تختلف ،عل ��ى �سبيل املثال ،عن نظرة
البجع ��ة والنور� ��س �إىل اجل�س ��د الب�ش ��ري
الأنث ��وي الع ��اري امل�ستلق ��ي عل ��ى �ساح ��ل

البحر ،غري((�أن وط�أة التقاليد املتزمتة متنع
النا� ��س من فهم �أكرث النواي ��ا و�ضوح ًا  ..هذا
م ��ا ا�ستنتجه بالوم ��ار مب ��رارة)) وهو يرى
املر�أة العارية تغط ��ي نف�سها وتبتعد متذمرة
وقد ف�سرت خط�أ نظرته امللحاح �إليها.
ويف رواية(( قلعة امل�صائر املتقاطعة)) تتعزز
نباه ��ة الق ��راءة وفرا�س ��ة الق ��ارئ  ..القارئ،
هاهن ��ا  ،هو ال ��راوي الأول ال ��ذي يلج القلعة
يف و�س ��ط الغابة بعد عن ��اء ويجد نف�سه على
طاول ��ة مع عابري ��ن �آخرين تقاطع ��ت طرقهم
فالتقوا ليحكوا بع�ضهم لبع�ض حكاياتهم� ،إال
�أنه ��م جميع ًا يفاج�أون بفق ��دان مقدرتهم على
ال ��كالم فيلج�أون �إىل �أوراق التاروت ـ �أوراق
لعب ـ فيلق ��ون به ��ذه الأوراق باختيار حاذق
فيحدث ن ��وع من القراءة ال�سيميائية لل�صور
املر�سوم ��ة عل ��ى الأوراق والت ��ي بتتاليه ��ا
تت�صاعد �أحداث احلكايات.
�إن الق�ص ��ة ت ��روى ال �شفاه� � ًا  ،وال من طريق
الكتاب ��ة ،ولك ��ن م ��ن خ�ل�ال ر�ص ��ف الأوراق
بع�ضه ��ا �إىل جان ��ب بع� ��ض ..وال�ش ��ك �أن
الق ��راءات تتع ��دد بتع ��دد اجلال�س�ي�ن ح ��ول
الطاولة .ويف النهاية نكون �إزاء قراءة �أوىل
هي قراءة الراوي الأول ،والتي ينقلها لنا ((
كتاب ��ة)) فنغدو يف مواجهتها قراء خارجيني
نحل ��ل ون� ��ؤول ونف ��كك ،لي�س ��ت الكلم ��ات
املكتوب ��ة وحدها ـ بل ال�صور وقد �صفـّت على
�صفحات الكتاب مثلما �ص ّفها رواة احلكايات
على الطاول ��ة يف تلك القلع ��ة العجيبة( قلعة
امل�صائ ��ر املتقاطعة) لتج ��ري وقائع �أكرث من
لعبة :لعبة ال ��ورق التي حتكي ،ولعبة قراءة
ال ��راوي الأول وه ��و ي� ��ؤول عالم ��ات الورق
وير�سله ��ا لن ��ا كتاب ��ة ،ولعب ��ة قراءتنا ونحن
ن�شه ��د احتم ��االت �شت ��ى وت�أوي�ل�ات خمتلفة
يف �أثن ��اء هذه الق ��راءة(( فالأ�شياء وامل�صائر
منث ��ورة �أمام ��ك ،املتغري منها وم ��ا ال يتغري.
وقد �ضل من يعتقد ب�أنه يح�سم �أمر ًا)) .
وال�س� ��ؤال الذي يفر�ض نف�س ��ه علينا هو ،هل
�أن م ��ا يفعل ��ه كالفين ��و هو حم� ��ض مناورات
�شكلية ،و�أنه يربز لنا ف�سيف�ساء من احلكايات
املتداخل ��ة التي له ��ا جمالها اخلا� ��ص وتفتقر
�إىل احل�س الإن�ساين؟
�أظ ��ن �أن الإجابة ه ��ي ؛ كال ،ذل ��ك �أن كالفينو
وه ��و ي�س ��رد حكايات ��ه م ��ن خ�ل�ال روات ��ه
العديدي ��ن �إمن ��ا يظه ��ر جغرافي ��ا مت�شعب ��ة
ومعقدة الوجود الإن�ساين وعالقات الإن�سان
و�صراعات ��ه ومواجهاته لنف�س ��ه وم�صريه،ه
م�شتغ�ل� ًا عل ��ى املو�ضوع ��ات الأ�سا�سية لذلك
الوج ��ود وه ��ي؛ احل ��ب واحلري ��ة واحلرب
والأمل واملوت … الخ.
�إن كل راو ي�سع ��ى �إىل ت�أ�صي ��ل حكايت ��ه يف
ذاك ��رة الآخرين �أم�ل� ًا احل�صول عل ��ى التفهم
واملوا�ساة.
�إن كالفين ��و وهو يعر�ض �أوراق التاروت مع
ت�أويل ��ه لها �أمن ��ا مينحنا فر�ص ��ة �أن ال نكتفي
بت�أويل ��ه ذاك ،ويك ��ون م ��ن حقن ��ا �أن نق ��ر�أ
ون�ؤول ال�صور مثلما نرى ون�شاء ،ترتى ماال
حت�صى من احلكايات �أمام عني خميلتنا.
تت�شاب ��ك احلكاي ��ات ،ويتب ��ارى ال ��رواة
للح�ص ��ول عل ��ى الأوراق فتت�ش ��كل خريط ��ة
معق ��دة على الطاولة ،وبذل ��ك تتحقق التقنية

ال�سردية التي ت�شب ��ه �إىل حد ما التقنية التي
ا�ستخدمته ��ا �شهرزاد وهي ت ��روي حكاياتها
ل�شهريارـ امللك ـ ..فتتفرع احلكايات ثم تلتقي
فت�ستق ��ل كل حكاي ��ة بذاته ��ا عل ��ى الرغ ��م من
التقائها مع احلكايات الأخرى.
يجعلن ��ا كالفين ��و نب�ص ��ر الع ��امل يف رواية(
قلع ��ة امل�صائ ��ر املتقاطع ��ة) من خ�ل�ال مرايا.
وه ��ذه املراي ��ا لي�س ��ت م�ستوية ،وب ��ذا يظهر
الع ��امل ب�أبعاد هي غري �أبع ��اد العامل الواقعي
يف ظاهره ،مانح ًا ايان ��ا ر�ؤية �أ�شمل و�أعمق
لأ�شي ��اء والوجود الإن�ساين .فع ��امل كالفينو
ع ��امل متع ��دد باحتماالت تكوين ��ه ،واختالف
تلوينات ��ه ،وم�سارات ��ه ،فه ��و ع ��امل النهائي،
دقي ��ق ووا�ض ��ح ومت�س ��ق� ،أي�ض� � ًا ،خفي ��ف
و�سري ��ع� ..أي �أن و�صايا كالفينو التي تركها
للألفية الثالثة قبل وفاته و�ضمنها يف كتابه((
�س ��ت و�صاي ��ا للألفي ��ة الثالث ��ة ـ حما�ض ��رات
يف الإب ��داع)) ه ��ي يف حقيق ��ة الأمر خال�صة
ر�ؤيته للع ��امل (احلقيقي واملتخيل )  ..للذات
الإن�ساني ��ة والوج ��ود الإن�س ��اين والإبداع .
وق ��د عم ��ل عل ��ى جت�سيده ��ا يف ن�صو�صه ..
يق ��ول يف ف�ص ��ل التعددي ��ة  ( :م ��ن نحن ،من
هو كل واحد منا �أن مل نكن مركب ًا من جتارب
ومعلومات وكت ��ب قر�أناها و�أ�شي ��اء متخيلة
؟ كل حي ��اة ه ��ي مو�سوع ��ة ،مكتب ��ة ،خمزن،
�أ�شي ��اء� ،سل�سل ��ة م ��ن الأ�سالي ��ب ،وميكن �أن
ي�ستب ��دل كل �شيء با�ستم ��رار ويعاد تنظيمه
ب ��كل طريق ��ه ميك ��ن ت�صوره ��ا� .. )..أال يبدو
�أن كالفينو يف ه ��ذه املقاطع �أمنا يتحدث عن
رواية ( قلعة امل�صائر املتقاطعة ).
ا�سته ��وت اللعب ��ة كالفينو حينم ��ا راح يكوّ ن
م ��ن �أوراق التاروت ق�ص�ص ًا فكتب جزء ًا �أول
بعنوان ( قلعة امل�صائر املتقاطعة) وعرث على
�ان فكتب( ن ��زول امل�صائ ��ر املتقاطعة)
نوع ث � ٍ
ا�ستح ��وذت علي ��ه فك ��رة كتاب ��ة ج ��زء ثال ��ث
ف ��راح يبح ��ث ع ��ن �أوراق الت ��اروت من نوع
خمتل ��ف  ..يقول يف مالحظات ��ه الأخرية يف
كتاب(القلعة) :
(( ن�ش ��رت ه ��ذا الكت ��اب لأحت ��رر من ��ه ،فق ��د
متلكن ��ي �سن ��وات ،ب ��د�أت مبحاول ��ة لتتب ��ع
�أوراق م ��ن الت ��اروت دومنا انتق ��اء كي �أرى
�أن كنت م�ستطيع� � ًا قراءتها .برزت يل حكاية
(املتذب ��ذب) و�شرح ��ت بكتابته ��ا .بحثت عن
�صالت ،ترابطات �أخرى يف الورق من النوع
نف�س ��ه ،ف�أدرك ��ت �أن جمموعة الت ��اروت هذه
ماكنة ل�صنع الق�ص�ص ،ففكرت بكتاب . )) ..
تنته ��ي رواي ��ة (ال�سي ��د بالومار)ح�ي�ن يقرر
بالومار �أن يبدو ميت ًا لريى كيف ي�سري العامل
م ��ن دون ��ه (( من قب ��ل كان يعني ب� �ـ( العامل )
العامل زائد ًا نف�سه؛ امل�س�أل ��ة الآن نف�سه زائد ًا
الع ��امل ناق�ص� � ًا هو  )).بي ��د �أن رواي ��ة( قلعة
امل�صائر املتقاطعة) تنتهي نهاية مفتوحة كما
ل ��و �أن احلكاي ��ات التي رواها ن ��زالء ( القلعة
) و( النـ ُ��زل ) هي �إرها�ص ��ات �أوىل حلكايات
ممتع ��ة كث�ي�رة ي�ستطي ��ع الق ��ارئ امل�ت�روي
والذك ��ي اال�سرت�س ��ال ب�صياغته ��ا حاملا يفرغ
من قراءة الكتاب.

هذه املادة للروائي والكاتب الراحل �سعد
حممد رحيم �سبق ان ن�شرت يف �صحيفة املدى
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يف ايل ��ول ،التا�سع ع�ش ��ر منه يف عام ،1985
ت ��ويف ايتالو كالفينو يف منزل ��ه بتو�سكاين.
واح� ��س الكثري من االيطالي�ي�ن انهم قد فقدوا
�صديقا كاتبا ،وار�س ��ل الفاتيكان ر�سالة عزاء
وكذلك رئي� ��س اجلمهورية االيطالية يف حني
ان امربتو ايكو ،ن�شر عزاءه يف �صحيفة ديلال
�سريا ،يف م�ساحة كبرية من ال�صفحة ،بحيث
انه حجب م ��ا ن�شر عن زل ��زال املك�سيك .ويف
ال�صحيف ��ة نف�سه ��ا اعل ��ن جون ابداي ��ك حزنه
قائ�ل�ا :ان العامل االدبي ق ��د فقد اف�ضل �صوت
متح�ضر .وكان كالفينو ق ��د خطط لكتابة 14
رواية اخ ��رى ،وكان يف الثانية وال�ستني من
عمره� ،آنذاك.
ثالثة عقود م�ضت والكاتب االيطايل ما يزال
حم ��ط االعجاب وكتبه تب ��اع  .واف�ضل اعمال
كالفين ��و هي "اجدان ��ا" يف �سل�سلة عن فار�س
خيايل وب ��ارون يف اال�شج ��ار  .ويف ايطاليا
يعتربون هذه ال�سل�سلة منا�سبة لالطفال النها
يف نظرهم لي�ست من نوع االدب اجلاد.
كان كالفينو متوج�سا من املثقفني االوروبيني
لرف�ض ��ه ان يك ��ون كئيب ��ا يف كتابات ��ه .وم ��ن
اعمال ��ه على �سبي ��ل املثال جمموع ��ة حكايات
ع ��ن ا�صل االر�ض تروى من قبل خلية واحدة
تدع ��ى "كفويف ��ك" وال ��ذي يعي� ��ش يف اول
بروتوزون ويف كاف ��ة اال�شكال واىل تطوره
م ��ن خلية اىل رجل  .وق ��د اقتب�س كالفينو من
م�صادر ادبية �شت ��ى ومنها :لورن�س �ستريوم
وتري�ست ��ان �شان ��دي عل ��ى االخ� ��ص لأنه كان
قريبا اىل قلبه.
ويف احد اعماله ،ديك وثور يرويان الق�ص�ص
ويف احد كتبه بعنوان "م�سافر يف ليلة �شتاء"
يف ع ��ام  1979جند انها تت�ضم ��ن اقتبا�سات
من ان�صاف ع�شر روايات.
كان كالفين ��و كاتبا قدميا ،واعمال ��ه الروائية
م ��ن الطراز القدمي .وروايات ��ه ا�شبه مبقاالت

او ق�ص�ص ق�صرية ،تتحدث عن ع�صر النه�ضة
االيطالية.
يف االعوام ال� �ـ 15التي ام�ضاه ��ا يف باري�س
يف ع ��ام  1979التق ��ى كالفين ��و بالكاتب الني
روب غ ��ري ،وماي ��كل بوتور ،كل ��ود �سيمون
واخرين من طليع ��ة الكتاب الفرن�سيني ،ممن
كان لهم ت�أثري على القراء.
وفيما بعد ،ظ ��ل كالفينو ي�ؤكد اهمية الرواية
وت�أثريها وخا�صة التعليمي ��ة ،ومن �آرائه ان
ت�أثريها ال بد ان يكون مبا�شرا واداة تعليمية
وكان ذل ��ك يف الع ��ام الذي ن�شر في ��ه كالفينو،
ما ي�سم ��ى اليوم حكايات �شعبية ،والتي تفيد
اداة للتعليم.
وال يعن ��ي ه ��ذا اجن ��راف كالفين ��و اىل
احلكاي ��ات ال�شعبي ��ة .وق ��د ن�ش ��ر اعمال ��ه
الكال�سيكي ��ة او الفولك ��ور االيط ��ايل ،وه ��ي
مبثاب ��ة ج ��واب ايطاليا لالخوة غ ��رمي  .ومن
الكت ��اب الربيطانيني املعا�صري ��ن واملت�أثرين
بكاليفين ��و ديفيد ميت�شل ،ت ��وم مكارثي والن
�شمث .ويعزو �سلمان ر�شدي اىل كالفينو دينا
مهما ،يف روايته اجلديدة وعنوانها (عامان،
ثمانية ا�شهر وثماين وع�شرون ليلة).
وعل ��ى اي حال فان كالفين ��و مل يكن الطليعي
ال ��ذي ت�أث ��ر بتجربت ��ه او فيل�سوف ��ا عل ��ى اي
حال.
كان ��ت رواي ��ة كالفين ��و االوىل "الطري ��ق اىل
ع� ��ش العنكب ��وت" ( )1947وكان يف ال� �ـ24
من عمره و�ضد الفا�شي ��ة ومت�أثرا بهمنغواي
 .وعل ��ى اي ح ��ال طب ��ع روايت ��ه الثانية وهي
(الفيكونت ذو ال�شق) .1952
كان كالفين ��و راوي ق�ص�ص ومنه ��ا "البارون
عل ��ى ال�شج ��رة" ع ��ام  1957وه ��ي ع ��ن طفل
ار�ستقراط ��ي يه ��رب م ��ن والدي ��ه اىل اع ��ايل
اال�شج ��ار احتجاج ��ا نحوهم ��ا  .كان كالفينو
يهتم بالق�ص�ص الق�صرية �آنذاك.

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

ويف ع ��ام ( )1963كان ��ت هن ��اك جمموع ��ة
ق�ص� ��ص له ،وق ��د عك�ست م ��دى حكاياته التي
تهتم بعمق ما هو م�ألوف يف احلياة.
يق ��ول كات ��ب املقال ��ة ان موت كالفين ��و قد اثر
علي ��ه  ،و"يف ع ��ام ، 1983اي قب ��ل عام�ي�ن،
ذهب ��ت اىل كالفينو راجيا من ��ه اجراء مقابلة
مع ��ه يف روما ،وقد ا�ستج ��اب لذلك يف منزله
بالق ��رب م ��ن البانثني ��ون ،ت�صف ��ح اال�سئل ��ة،
الت ��ي اعددته ��ا له وق ��ال انه ��ا كث�ي�رة  ،وبعد
ث�ل�اث �ساع ��ات ا�ش ��ارت زوجت ��ه "ا�سرت" اىل
النواف ��ذ وهي تقول:انظر ،م�شرية اىل ازهار
احلديقة".
وبعد ع�شرة اعوام ات�صلت بـ�إ�سرت وقالت يل
�آنذلك انها كانت تعني ان املقابلة انتهت.
كان كالفينو نف�سه غريبا ،ي�أمل �شيئا يف عامل
الكتب.

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن :الغارديان
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كالفينو ..تجربة مع السينما
عالء المفرجي
ولدت ال�سينم ��ا بف�ضل عبقرية خمرتع،
و ُكر�ست ك�صناعة بجهود علماء �أ�ضافوا
خ�ل�ال م�سرية املئ ��ة ع ��ام الكث�ي�ر �إليها،
و ُكر�ست كف ��ن بف�ضل رجاالتها احلاملني،
هذا الفن (وليد االل ��ة) يقف يف مواجهة
الفن ��ون الأخ ��رى كون ��ه الف ��ن الأك�ث�ر
�أ�صال ��ة ،وق ��د ن�صل اىل وق ��ت تكون فيه
ال�سينما الفن الوحيد القادر

على اال�ستجاب ��ة لالحتياجات اجلماعية
الكربى كما يرى (هرني �آجيل) فمبدعو
ال�سينم ��ا الكب ��ار عرف ��وا كي ��ف ي�ث�رون
املواق ��ع بلجوئه ��م اىل ث ��روات املخيل ��ة
االن�ساني ��ة التي ال تن�ضب ف�ل�ا غرابة �أن
يكون فن ال�سينما ه ��و الأكرث ا�ستقطاب ًا
للم�شتغل�ي�ن من كل االجنا� ��س االبداعية
الأخرى لي�ث�روا بها منجهزهم االبداعي
فالكثري م ��ن الأدباء وخا�ص ��ة يف ن�صف
الق ��رن الأخ�ي�ر راح ��وا اليه ��ا عار�ضني
خدماته ��م حت ��ى �أ�صبح ��ت لبع�ضه ��م
ج ��زء ًا م ��ن تكوينهم االبداع ��ي  ،اندريه
مالرو يقدم م�شروع ��ه عن �سايكولوجية
ال�سينم ��ا وي�صن ��ع �سيناري ��و �شري ��ط
(الأم ��ل) بينم ��ا يرتب ��ط ا�س ��م مارغي ��ت
دورا� ��س طليعة كت ��اب الرواية اجلديدة
بواح ��د م ��ن �أه ��م كال�سيكي ��ات ال�سينما
(هريو�شيم ��ا حبيبت ��ي) ..وكاد ج ��ان
كوكت ��و �أن ين�ص ��رف عن ال�شع ��ر ب�سبب
ع�شقه لل�سينما التي وج ��د فيها (الكتابة
بال�ص ��ور) ،وفه ��م �أبولن�ي�ر و�أراغ ��ون

وبريخ ��ت وبريف ��ر الرهان ��ات املعلق ��ة
به ��ذا الفن اجلديد اىل احلد الذي جعلهم
يعملون فيه.
(ايتال ��و كالفين ��و) الذي ا�سه ��م يف منح
الثقاف ��ة االيطالية �شخ�صيتها يف مرحلة
م ��ا بعد احل ��رب العاملية الثاني ��ة ،تزامن
ابداع ��ه ت�أل ��ق ال�سينم ��ا االيطالي ��ة ع�ب�ر
�أه ��م منعطفاته ��ا ،الواقعي ��ة االيطالي ��ة
رو�سلليني ،فللين ��ي � . .ألخ يوثق ع�شقه
لل�سينم ��ا يف ن� ��ص تتخم ��ه جمموعت ��ه
(الطري ��ق اىل �س ��ان جيوف ��اين) يحم ��ل
عن ��وان (مذك ��رات مرت ��اد �سينم ��ا) يقف
فيه كالفين ��و مت�أم ًال ،مراقب� � ًا حتوالتها،
را�ص ��دا حرك ��ة �شخ�صياته ��ا وك�أنها من
�صن ��ع الأح�ل�ام ،ت ��ارة بر�ؤي ��ة عا�ش ��ق
يتوله بعامل ينبثق ل ��ه يف حلكة الظلني،
و�أخ ��رى بب�ص�ي�رة ناق ��د يجه ��د يف
ا�ستيع ��اب مرم ��وزات ه ��ذا الع ��امل ،فهو
ي ��رى �أن ال�سينم ��ا مرحل ��ة ال غن ��ى عنها
يف تكوي ��ن ال�شخ�صي ��ة من �أج ��ل ف�ضاء
خمتلف للمرء..

يف هروب ��ه م ��ن املدر�س ��ة لل�سينم ��ا كان
ي ��رى ان�صاف �أ�شرطة ،وق ��د �أكمل بع�ض ًا
منها يف التلفاز بعد �أربعني عام ًا ،دخول
ال�سينم ��ا واخل ��روج منه ��ا في ��ه تباي ��ن
لوقت�ي�ن خمتلف�ي�ن ..الوق ��ت الطبيع ��ي
ووق ��ت ال�شريط (تعطي ��ل م�ؤقت للزمن،
�أو يف �إدامة حياة اخليال) ثم العالقة مع
ال�سينما ت�ؤ�شر لعالقات مع مدن وعوامل
خمتلف ��ة كجزء م ��ن جتربة �أك�ث�ر تعقيد ًا
وج ��ود الن�س ��اء يف ال�سينم ��ا ل ��ه طابعه
املتف ��رد ويثري يف الذاك ��رة منط ت�صور
خا�ص يعل ��ق يف الذه ��ن االنفعال االول
مل�شاهد (غريتا غاربو) �أو مثالي ًا كمارلني
ديرتي� ��ش التي تظهر كمو�ض ��وع للرغبة
و�إمن ��وذج امل ��ر�أة الت ��ي تناف� ��س الرجال
يف العزم والت�صمي ��م والذكاء يجده يف
(مرينا لوي)..
يكت�شف كاليفينو طبقا ملذكراته ال�سينما
الفرن�سية التي يجدها تختلف متام ًا عن
االمريكي ��ة يف كونها (تعطي دور ًا كبريا
بتوطي ��د الراب ��ط اخلا� ��ص ب ��ي الأماكن
الت ��ي عرفته ��ا م ��ن التجرب ��ة والأماك ��ن
الأخ ��رى ..ال�سينما لدي ��ه تاريخ �أو رمبا
م�ساف ��ة بع ��د انتهاء احل ��رب ايل حظرت
فيه ��ا اال�شرط ��ة االمريكية ي ��رى مرحلة
الفا�شية �شريطا فاتته بدايته ومل يتمكن
من تخيل نهايته..
يف مذكراته ه ��ذا املرتاد ت�شخي�ص دقيق
لواقع ال�سينما االيطالية حيث (ي�ستطيع
امل ��رء توق ��ع الكثري م ��ن التمي ��ز الفردي
للمخرجني لكن القليل جد ًا مثل �أ�سطورة
متوهج ��ة جتتاح ذاكرته حي ��ث توا�صل
الطفول ��ة واق�ت�راب الر�ؤي ��ة ..فلليني مل
يفق ��د �أب ��د ًا االت�ص ��ال باجلمه ��ور حت ��ى
بعد ان �ص ��ارت �أ�شرطته �أك�ث�ر تعقيدا..
ف�ضيلة فيلليني ان ��ه يجعلنا نعرتف بان
اق�صى ما ينبغي االبتعاد عنه يرتبط بنا
يف الواقع ..وان ال�شريط الذي ن�شاهده
لي�س �سوى حكاية �أيامنا).
ي ��رى كالفين ��و �إن ال�سينم ��ا تعلمنا كيف
نندمج ونتكيف مع اخلرافة لكي ن�ستثمر
�آمالنا فيها وجتربنا �أن نعي كيفية ر�ؤية
وجودنا اليومي..

