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ترجمة وتقدمي: لطفية الدليمي 

 1923 �أول  ت�ش���رين   15 يف  كالفين���و  �يتال���و  ول���د 
يف"�شانتياغ���و دي ال�س فيغا�س"�ح���دى �شو�حي هافانا 
و كان �أب���وه مهند�ش���ا زر�عي���ا ق�ش���ى �شن���و�ت يف �لبلد�ن 
كان���ت  و  �لالتيني���ة،  �مري���كا  يف  معظمه���ا  �ال�شتو�ئي���ة 
�مه"�إيفا"عامل���ة نب���ات تنحدر م���ن �شارديني���ا و بعد والدة 
�يتال���و بف���رة ق�شرية ع���اد �أب���و�ه �ىل �إيطالي���ا و ��شتقر� 
يف"ليغوري���ا"و ه���ي ذ�ت �لبلدة �لتي حت���َدر منها �أ�شالف 
كالفينو و فيما �خذ �يتال���و يزد�د ن�شجا فقد �أعتاد تق�شيم 
وقته ب���ن بلدة"�ش���ان رميو"�ل�شاحلية-حي���ث كان و�لده 
يدير حمطة زر�عية لتزهري �لنباتات- و بن منزل �لعائلة 
�لريف���ي يف �لت���الل حي���ث تف���وق �الأب �ي�ش���ا يف زر�ع���ة 

�لكريب فروت و �الفوكادو. 
در����س �يتال���و يف �ش���ان رمي���و و �لتح���ق بق�ش���م �لعل���وم 
�لزر�عي���ة يف جامع���ة توري���ن و و��ش���ل در��شت���ه حت���ى 
موع���د �المتحان���ات �الأوىل �إذ حدث �ن �حت���ل �الأملان بلدة 
ليغوري���ا و كام���ل �ل�شم���ال �الإيط���ايل يف �حل���رب �لعاملية 
�لثاني���ة فكانت فر�ش���ة منا�شبة اليتالو و �أخي���ه �لبالغ 16 
�شن���ة للهرب م���ن بر�ث���ن �لفا�شي���ة �الإيطالي���ة و �الن�شمام 
�ىل حرك���ة �ملناوئن لها، بد� �يتال���و يكتب يف هذه �لفرة 

و بخا�ش���ة ح���ول جتاربه يف وق���ت �حل���رب و ن�شر �وىل 
جمموعات���ه �لق�ش�شي���ة يف �لوق���ت ذ�ت���ه �لذي ع���اد فيه ال 
كم���ال در��شت���ه �جلامعي���ة بعد �أن �تخ���ذ ق���ر�ره باالنتقال 
من در��شة �لزر�ع���ة �ىل �الأدب، و خالل در��شته �جلامعية 
�كمل رو�يته �الأوىل"�لطري���ق �إىل ع�س �لعناكب"مل حتظ 
ب�ش���يء من �الهتمام غ���ري �ن �لكاتب"�شيز�ر بافيزي"مرر 
�لرو�ي���ة �ىل �لنا�شر"جولي���و �ينودي"م���ن تورين فقبلها 
مفتتحا عهد� من �لعالق���ة �ملنتجة مع �يتالو كالفينو د�مت 
معظ���م �شنو�ت حياته، و عندما ظهرت �لرو�ية عام 1947 
كان كالفين���و ق���د ح�شل عل���ى �شهادت���ه �جلامعي���ة و �بتد�أ 
�لعم���ل ب�ش���كل منتظ���م م���ع �ين���ودي. كان �الأدب �الإيطايل 
يف حقب���ة ما بع���د �حلرب �لعاملية �لثاني���ة �شيا�شيا و بقوة 
و كانت"تورين"�لعا�شمة �ل�شناعي���ة �الإيطالية هي ذ�تها 
ب���وؤرة �لن�ش���اط �ل�شيا�شي للكثري م���ن �لنا�شطن من �أمثال 
�يتال���و �لذي �ن�شم �ىل �حلزب �ل�شيوع���ي �الإيطايل و بد�أ 
بكتاب���ة تقارير يف �شحيفة �حل���زب �ل�شيوعي �ليومية، و 
بع���د ن�شر رو�يت���ه �الوىل ح���اول كالفين���و �ن يكتب ثانية 
غ���ري �ن �لفر�شة مل ت�شن���ح حتى عام 1952 �ذ ن�شر خاللها 
نوفيلال بعنو�ن"�لفيكون���ت �مل�شطور"�لتي �أطر�ها �لنقاد 
و مر�جع���و �لكتب يف �ل�شحف م���ع �ن عزوفه عن �أ�شلوبه 
�لو�قعي �لذي �عتمده يف كتابة رو�يته �الأوىل قد �شبب له 
�نتق���اد� و��شعا و موؤملا من �حلزب �ل�شيوعي �لذي ��شتقال 
منه ع���ام 1956 بعد غ���زو �لقو�ت �ل�شوفييتي���ة لهنغاريا، 
و يف ذ�ت �لع���ام ن�شر جمموعة م���ن �حلكايات �لفلكلورية 
�اليطالي���ة، ويف �ل�شن���ة �لالحق���ة له���ا ن�شر"�لب���ارون يف 
�لغابات"ث���م �أعقبه���ا ع���ام 1959 بن�ش���ر رو�ية"�لفار����س 
�ملتخف���ي"و قد ن�شر �ملجموعتن �الأخريتن بعد �ن �أ�شاف 
لهما �لفيكونت �مل�شطور يف جملد و�حد بعنو�ن"�أ�شالفنا". 
كان �لعم���الن �الأخري�ن �لل���ذ�ن ن�شر� �أثناء حي���اة كالفينو 
هم���ا رو�ية"�ل�شي���د بالومار"ع���ام 1983 و"ق�ش����س حب 
موؤملة"ع���ام 1984. تويف كالفينو يف 19 �يلول 1985يف 

�مل�شت�شفى بعد 13 يوما من ��شابته بجلطة دماغية.
قابل���ت كالفين���و �أول م���رة يف خمزن للكت���ب يف روما يف 
وقت م���ا من ربيع عام 1965 و ال ت���ز�ل ذ�كرتي �لب�شرية 
حتتف���ظ ب�ش���ورة لنا يف ذلك �للقاء و نح���ن نرتدي بدلتن 
خفيفت���ن. كن���ت يف تلك �الأي���ام مقيما يف روم���ا الأكرث من 
عق���د من �ل�شنو�ت و كان كالفينو قد عاد �ليها من باري�س، 
وعندم���ا ر�آين بادرين بال�ش���وؤ�ل فجاأة – فهو مل يكن مييل 
�ىل �الإطن���اب و �ملقدمات �لطويل���ة –:"هل ترغب برجمة 
عمل���ي �الأخ���ري Cosmicomics؟"، �أجبت على �لفور 
نعم رغ���م �ين مل �كن قد قر�أت �لعمل بع���د، �لتقطت ن�شخة 
م���ن �لعم���ل قبل �ن �أغ���ادر �ملخ���زن و رتبنا موع���د� للقائنا 
�لثاين بع���د �يام قليلة. كان كالفين���و ي�شكن مع عائلته يف 
�شقة �شغ���رية حمدثة �الأث���اث تقع يف �جل���زء �لقرو�شطي 

حوار مع ايتالو كالفينو

ساحر المدن الالمرئية ومخترق 
التخوم القصية للسرد..

بورتريه إليتالو كالفينو

عندما �س���مع �لرو�ئي �لأمريكي"جون �أبد�يك"بوفاة �إيتالو كالفينو يف �أيلول 1985 
عل���ق قائ���ا:"كان كالفينو كائنا رقيقا مثلما كان لمعا و قد �أو�سل �لرو�ية �ىل تخوم 
مل تك���ن لت�سله���ا من غري جه���ده �لد�ئب �لذي �أطلق �لرو�ية يف ع���و�مل �ل�سرد �لر�ئعة 

و�ملوغلة يف �لقدم". 
كتب �بد�يك هذ� يف وقت كان فيه كالفينو �لكاتب �لأكث�ر �سهرة و �سطوة، و كان تاأثري 

ق�س�سه ورو�ياته �لر�ئعة و�ملده�سة ميتد �أبعد بكثري من حدود بيئته �ملتو�سطية. 
�أج���رت جملة"باري����س ريفيو"ح���و�ر� مط���ول م���ع كالفين���و قب���ل عام���ن م���ن وفاته و 
�أعمال كالفينو �ىل  �أد�ر �حلو�ر"و�ري���ن ويف���ر Warren Weaver"مرتج���م 
�لنكليزي���ة من���ذ ع���ام 1965، و ق���د مه���د "ويفر"للح���و�ر مبقدم���ة تعريفي���ة بكالفينو 
ت�ستم���ل على مقاط���ع �سريية من حياته م���ع �إ�ساء�ت �سخ�سية عل���ى تفا�سيل �سديدة 
�خل�سو�سي���ة تنب���ئ بعامله �ل�سايكولوجي و بنيته �لذهني���ة و �سماته �لفردية قلما نعرث 
عليها يف �أماكن �أخرى، لذ� ر�أيت �أن �أمهد للحو�ر مع كالفينو بهذه �ملقدمة �لتعريفية 

�ملهمة.

لطفية �لدليمي
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م���ن روما قريبا من نهر �لتي���ر، و ال زلت �أتذكر �شقته هذه 
قليل���ة �الأثاث وكيف كانت �ل�شم�س تغمر جدر�نها �لبي�شاء 
حي���ث �لتقينا ثانية بعد لقائن���ا يف خمزن �لكتب و حتدثنا 
ع���ن كتابه �ملذكور و كنت قد �أمتم���ت قر�ءته للتو. �علمني 
كالفينو �نه كان قد �تف���ق مع مرجم �نكليزي على ترجمة 
عمل���ه هذ� لكن ه���ذ� �الأخري ف�ش���ل، ح�شبما ي���رى كالفينو، 
فاأحبب���ت �ن �أعرف �شب���ب ف�شله فاأخذ كالفين���و ي�شتعر�س 
�أمامي بع�شا من مر��شالته مع �ملرجم و قر�أت يف و�حدة 
منه���ا كيف �ن �ملرج���م �أختار �ن ي�ش���ع عبارة"باالأ�شود و 
�الأبي����س In Black and White"عنو�ن���ا الإح���دى 
ق�ش����س كالفين���و �لت���ي كان���ت يف �الأ�ش���ل بعنو�ن"ب���ال 
�أل���و�ن Without Colors"و ق���د ر�أى كالفين���و يف 
ه���ذ� �الأج���ر�ء نوع���ا م���ن وه���ٍم فائ����س و قناع���ة باأ�شال���ة 
فائق���ة تبي���ح ل���ك �ن تفع���ل م���ا تري���د!! و ق���ر�أت يف ر�شالة 
كالفين���و �خلا�شة باال�شتغناء عن خدم���ات �ملرجم �إ�شارة 
تق���ول �ن �الأ�شود و �الأبي�س ينتمي���ان �ىل طائفة �الألو�ن، 
و بع���د �أن ق���ر�ت �لتفا�شيل و�فقت عل���ى �لعمل يف ترجمة 
�أعم���ال كالفين���و �ىل �النكليزي���ة وكانت ترجمت���ي �الأوىل 
ل���ه قطعة متو��شلة م���ن تاريخ م�شن للغاي���ة فقد حدث �ن 
�تب���ع �لرج���ل ن�شيحتي غري �ملحظوظ���ة و تعاقد مع نا�شر 
جدي���د الأعماله بع���د تعقي���د�ت تنظيمية م���ع �لنا�شر �الأول 
غ���ري �ن �ملح���رر �لرئي�شي لدى �لنا�ش���ر �جلديد �نتحر بعد 
ف���رة من ب���دء �لعمل و هك���ذ� ظلت خمطوطت���ي �ملرجمة 
حمفوظ���ة يف �الأدر�ج ورف�شه���ا �لنا�شرون �الآخرون حتى 
و�فق���ت د�ر ن�شر هاركورت بري�س و�لت���ي ��شتمر كالفينو 
ين�ش���ر فيها �أعمال���ه طيلة حياته. لقي���ت ترجمتي بعد ن�شر 
�لكت���اب تقري�شا ممتاز� من جانب م���ع نقد �شديد �لعد�ئية 
م���ن قبل �شخ�س ميكن �لتنب���وؤ بهويته بب�شاطة فائقة: ذ�ك 
ه���و �ملرجم �الول للعمل �لذي ��شتغنى عنه كالفينو، و قد 

حاز �لكتاب على جائزة �لكتاب �لوطني للرجمة. 
من���ذ ع���ام 1966 و حتى وف���اة كالفين���و يف 1985 مل مير 
وق���ت دون �ن �أترجم في���ه �شيئا من �أعم���ال كالفينو و كان 
ممكنا بل وم���ن �ملعتاد دوما �ن يت�شل بي و يطلب ترجمة 
ب�ش���ع �شفح���ات من كت���اب ب�شرع���ة ق�شوى م���ع �لت�شديد 
عل���ى �عتب���ار �ن للمو�شوع �أ�شبقية على كل م���ا عد�ها، �أو 
يح���دث �ن يطل���ب �حيانا ترجمة كلمة ل���ه كان �شيلقيها يف 
برنامج تلفزي���وين كندي �و مقدمة ق�شرية لكتاب ما. كان 
كالفين���و يحب �الأعم���ال �لغريب���ة، فرو�ية"قلع���ة �مل�شائر 
�ملتقاطعة"عام 1969 ولدت كتعليق على حزمة من �أور�ق 
�للعب"�لتاروت"�ملحفوظ���ة من���ذ ع�ش���ر �لنه�ش���ة. عندما 
تعم���ل م���ع كالفين���و عليك دوم���ا �ن ت���زن كل كلم���ة تكتبها 
فقد كنت �أت���ردد لدقائق يف كيفية ترجم���ة �أب�شط �ملفرد�ت 
�اليطالي���ة مثل"جمي���ل Bello"�أو"�شي���ئ cattivo"�إذ 
كان ينبغ���ي ل���ك ويف كل �ملو��ش���ع �ن متتح���ن كل مف���ردة 
بتدقيق و �ذكر �إنني حن كنت �أترجم"مدن ال مرئية"كيف 
�عت���اد �لز�ئ���رون �ن ي�شمع���وين يف نهاية �ال�شب���وع و �أنا 

�أردد مقاطع من �لعمل ب�شوت عال الأتاأكد من كل �شيء.
ال يعت���ز �لكّتاب عادة مبرجمي �أعماله���م و لطاملا �نتابني 
�شع���ور طاغ �ن كالفينو كان يف�شل ترجم���ة �أعماله بنف�شه 
و ق���د �ح���ب يف �شنو�ته �الأخرية �ن يج���ري تغيري�ت على 
ن�شو�ش���ي �ملرجم���ة الأعمال���ه بلغته �النكليزي���ة �خلا�شة 
و مل تك���ن ه���ذه �لتغي���ري�ت ت�شحيح���ات بال�ش���رورة ب���ل 
كان���ت يف �الأغل���ب �إعادة نظ���ر و ترتيب يف بع����س �أجز�ء 
�لن����س �الأ�شل���ي و هو �مر ن���ادر� ما فعله كالفين���و �شابقا. 
كانت لغ���ة كالفينو �النكليزية ذهني���ة نظرية �كرث مما هي 
م�شبعة باملفرد�ت �ال�شطالحية Idiomatic و كانت له 
طريقت���ه �خلا�ش���ة يف �لوقوع يف ��شر �ملف���رد�ت �لغريبة، 
فعندما ترجمت رو�ية"�ل�شي���د بالومار"�فتنت كالفينو حد 
�لول���ه مبفردة"�لتغذية �الرجتاعي���ة Feedback"فظل 
يح�شره���ا ب���ن ثناي���ا �لن����س و كان���ت مهمت���ي �أن �أحذفها 

بعده بهدوء!! 
و مل يك���ن با�شتطاعت���ي وقته���ا �أن �و�ش���ح ل���ه �الم���ر ب���اأن 
مف���ردة مثل"Feedback"ق���د تبدو جميل���ة �لوقع على 
�الأذن �الإيطالية لكنها غ���ري منا�شبة للت�شمن �أبد� يف عمل 

مكتوب باالنكليزية. 
مل يك���ن كالفين���و من نوع �لرج���ل �لرثثار �أب���د� كما مل يبد 
�أي مي���ل �جتماع���ي جت���اه �أي �ح���د فقد �عت���اد �ن يرى كل 
�أ�شدقائه �لقد�مى بال متييز بينهم و مل يعتر �يا منهم من 
�ملقربن �خلل�س له، و مع �أننا بقينا �أ�شدقاء لع�شرين �شنة 
�مت���دت منذ 65 و حت���ى وفاته و�عتدنا زي���ارة بع�شنا يف 
منازلن���ا �خلا�شة، لكننا كنا عل���ى �لدو�م نتخاطب بطريقة 
�ق���رب �ىل �لر�شمي���ات �ملت�ش���ددة وكن���ت �خاطبه"�ل�شي���د 
كالفين���و"و كان يخاطبني"ويفر"رغم �نه كان يدرك متاما 

كم �أكون ممتع�شا عندما يخاطبني �حد بلقبي �ملجرد �لذي 
يذك���رين باأيام تلمذتي �ملريعة، لكن���ي ال �أريد بذ�ت �لوقت 
�ن �أعط���ي �نطباعا عن �لرجل باأن���ه مل يكن قادر� على بناء 
�شد�قات عميقة، فمع نوب���ات �شمته �لطويلة ال �أز�ل �أذكر 
�شحكاته �لت���ي كانت ت�شع �ألقًا عندم���ا يحدث �شيء خارج 
عن �ل�شياق و نحن نعمل معا، و ال �أز�ل �ذكر بخا�شة هدية 
قدمه���ا يل يوما ما و قد كتب بد�خلها"�ىل بيل �ملرجم كما 

�لقدي�س".

ن�ص احلوار
× �أي���ة منزلة ميك���ن �ن تكون للذهول Dilirium يف 

حياتك �لعملية؟
- �لذه���ول؟!! �ن���ا عق���الين دوما و كل م���ا �أقول���ه �و �أكتبه 
يخ�ش���ع كلية ملعاي���ري �لعقالنية و �لو�ش���وح و �ملنطق. ما 
�ل���ذي تظنه يف؟ هل تتوق���ع �ن ��شتحي���ل �ن�شانا م�شكونا 
بالبار�نويا،عندما يتعلق �الأمر بي يف �لكتابة فاإنني �أ�شري 
�عمى عندها، ل���و كنت �أجبتك مثال )نعم �نا �أنفعل كثري� و 
�أ�ش���اب بذهول عظيم �ثناء �لكتابة و ��شعر بن�شوة عظمى 
يف هذ� �لفعل( فال �عرف حقا كيف ميكن يل �ن �كتب هكذ� 
��شياء جمنونة و لكنت �أنت نف�شك ر�أيتني رجال �خرق بال 
�أية معقولية مقبولة. رمبا كان �ل�شوؤ�ل �الأف�شل �لذي نبد�أ 
ب���ه حو�رنا هو كم �أ�شع م���ن نف�شي فيما �كتبه؟، و لو كنت 
�شاألتن���ي هذ� الأجبت���ك: �أ�شع روؤيتي �ملعقلن���ة و �إر�دتي و 
ذ�ئقت���ي و خلفيتي �لثقافية و لكن بال حتكم كامل مبا �فعل 
و رمبا جاز لن���ا �ن نرى يف هذ� �شكال من �أ�شكال �لع�شاب 

�و �لذهول �لذي ير�فقني يف �لكتابة.
�أكرث مما  )يونغ(  ب�  مهتم  �أنت  هل  �أحالمك؟  × ما طبيعة 

تفعل مع )فرويد(؟
- �ن �ي�ش���اح طبيع���ة �حالم���ي لن ير�شي حمل���ال فرويديا 
�أكرث مما ميكن �ن يفعل مع نظريه �ليونغي. �أقر�أ )فرويد( 
الأنن���ي �أر�ه كاتب���ا ممت���از� و كتاباته �ق���رب �ىل �ملغامر�ت 
�لبولي�شي���ة �ملث���رية �لتي ميك���ن متابعتها ب�شغ���ف عظيم، 
كم���ا �قر�أ �ي�شا ل� )يونغ( �لذي يبدي �هتماما مبفرد�ت يف 
غاي���ة �الأهمية الأي كاتب مثل �لرموز و �الأ�شاطري مع �نني 
ال �أرى يف )يون���غ( كاتبا جيد� مث���ل )فرويد( لكنني مولع 

باالثنن معا. 
× تتكرر مفاهيم )�حلظ( و )�ل�شدفة( كثري� يف �أعمالك، 
و تتنق���ل من خل���ط �أور�ق لعب���ة )�لت���اروت( �ىل �لتوزيع 
�لع�شو�ئ���ي الأور�ق م�شود�ت �لكتابة. كي���ف يلعب مفهوم 

�ل�شدفة دور� يف ت�شكيل �عمالك؟
- كتاب���ي �خلا����س ب���ورق لع���ب )�لت���اروت( و �ملعن���ون 
 Castle of Crossed �ملتقاطع���ة  �مل�شائ���ر  )قلع���ة 
�أجريت  �لذي  كتب���ي  �الأكرث من بن  ه���و   )Destinies
في���ه ح�شابات و �حتماالت و ما من �ش���يء فيه ترك عر�شة 
لل�شدف���ة. ال �أعتقد �ن �ل�شدفة ميكن �ن يكون لها ذلك �الثر 

�لبالغ يف �الدب �لذي �كتب.
�لفع���ل  تفا�شي���ل  �ىل  �الإ�ش���ارة  �أعن���ي  تكت���ب؟  × كي���ف 

�لفيزيائي للكتابة ذ�تها؟
- �أكتب بيدي و �جري �لكثري �لكثري من �لت�شحيحات �ىل 
ح���د ��شتطيع �لقول معه �نني �أ�شطب �كرث مما �كتب. �أرى 
نف�شي �بحث عن �لكلمات عندما �تكلم و تلك ذ�ت �ل�شعوبة 
�لتي �عانيها عندما �أكتب، ثم �قوم بعمل عدد من �ال�شافات 
و �لتعدي���الت. �كتب يف �لعادة بحرف �شغري لذ� متر علي 
حلظ���ات �عجز فيها عن قر�ءة ما كتب���ت بنف�شي فاأجلاأ �ىل 
عد�ش���ة مكرة تعينني على قر�ءة م���ا �شبق �ن كتبته بخط 
يدي. �أكتب يف �لعادة �ي�شا بخطن خمتلفن: �الول كبري 
�حلج���م و يح�ش���ل ه���ذ� عندما �ك���ون و�ثق���ا كل �لثقة مما 

�كت���ب، �ما �لثاين ف�شغري �حلجم و هذه ��شتخدمها عندما 
�كون يف حالة عقلية �قل وثوقية، و فيها يكون �شعبا علي 
�أن���ا ذ�ت���ي �ن �فك �شفرة م���ا كتبت. متتل���ئ �شفحاتي دوما 
ب�شطور ملغاة و تعديالت، و عندما �أبد�أ بطباعة م�شود�ت 
ماأخوذة عن ن�شو�شي �الأولية �ملليئة باخلرب�شات بعد فك 
ت�شفريها �رى نف�شي قد �جنزت ن�شا مغاير� ملا بد�أت به و 
هو �الآخ���ر �جري عليه تعديالت الحقا. �أ�شعر بح�شد هائل 
فعال جت���اه هوؤالء �لكت���اب �لذين مي�ش���ون يف �لكتابة بال 

ت�شحيحات و فك ت�شفري ملا يكتبون.
الأي���ام  و  حم���ددة  �شاع���ات  يف  �أم  يومي���ا  تعم���ل  × ه���ل 

حمددة؟ 
- نظريا �أود لو كان باإمكاين �لعمل كل يوم و لكن يح�شل 
�أنن���ي �أجد دوم���ا لنف�شي �أي عذر ممكن لك���ي ال �أبد� �لعمل 
�شباح���ا �ذ علي �خلروج و �إمتام �ش���ر�ء بع�س �مل�شريات 
و �ل�شح���ف، و كقاع���دة يح�ش���ل د�ئم���ا �نن���ي ��شتهلك كل 
�شباحات���ي يف �عمايل �لروتينية و �جل�س للكتابة من بعد 
ظه���ر كل ي���وم. �أنا يف �لع���ادة كاتب نه���اري و لكن ملا كنت 
�أ�شي���ع فرة �ل�شباح من كل يوم دوم���ا �أمكن يل �أن ��شف 
نف�شي كاتبا لفرة ما بعد �لظهرية كما ميكن يل �حيانا �ن 
�عمل ليال و لكن لو فعلت �شيكون �شعبا علي �ن �أنام �لليل 

لذ� �حاول جتنب هذ� �المر على قدر ما ��شتطيع.
�أفكار �شغرية  �بتد�ء من حزمة  �أعمالك  × هل ت�شرع يف 
غ���ري مر�بط���ة �أم م���ن مفهوم و�ح���د طاغ ثم تق���وم الحقا 

باال�شتغال عليه؟
- �أب���د�أ يف �لعادة من �ش���ورة �شغرية مفردة ثم �عمل على 

تو�شيعها. 
× كت���ب )تورجيني���ف( مرة:"�أف�ش���ل �أن �ملك �لقليل من 
�لع���دة �ملعماري���ة �لت���ي �أتعام���ل به���ا يف هيكل���ة �لرو�ي���ة 
عل���ى �مت���الك �لكثري منه���ا خ�شي���ة �ن يتد�خ���ل �ملعمار مع 

�شدقي���ة ما �كتب". هل ميكنك �ن تعلق على هذه �ملالحظة 
باالإ�شارة �ىل ما تكتب؟

_ ميكنن���ي �لقول �ن يف �ل�شن���و�ت �لع�شر �ملن�شرمة كان 
ملعمارية م���ا �أكتب �همية رمبا ميكنني و�شفها بانها مبالغ 
به���ا و كمثال على ه���ذ� عندما بد�أت كتابة )م���دن المرئية( 
كان���ت لدي فك���رة �شبابية عن هي���كل و معمارية �لن�س ثم 
��شتحال���ت �ملعمارية �شيئا ف�شيئ���ا لتكون هي قلب �لرو�ية 
و عقدته���ا يف كت���اب �أعددته �أ�شال دون �ن تك���ون له عقدة 
و��شح���ة �ملالمح و ميكنن���ا قول �ل�شيء ذ�ت���ه بحق عملي 
�الخر )قلعة �مل�شائر �ملتقاطعة(: �لهيكل �ملعماري ��شحى 
متطابقا مع �لرو�ية ذ�تها، و منذ ذلك �حلن و �نا م�شكون 
باالأهمي���ة �لطاغية لهي���كل و معمارية �أي كت���اب �كتب �ىل 
ح���د �نن���ي ��شبحت جمنون���ا به���ا، و ي�شدق نف����س �لر�أي 
م���ع كتابي �الخر )ل���و �ن م�شافر� يف ليلة �شت���اء( �لذي ما 
كان ل���ه �ن يوجد ��شال لوال �نني و�شعت له هيكال دقيقا و 
م�شنوع���ا بحرفية عالية. �أظن �أنني جنحت يف هذ� �جلهد 
و ه���و مبعث �شعادة كبرية يل و لكن ال بد من �ال�شارة �ىل 
�ن �لق���ارئ لي�س معنيا بهذه �لتفا�شيل �بد� فاملهم لديه هو 
�ال�شتمت���اع بقر�ءة �ي كتاب با�شتقاللي���ة كاملة عن �جلهد 

�لذي و�شعته فيه.
× تعي����س يف مدن كث���رية و تتنقل يف �لعادة بن روما 
و باري����س و توري���ن ث���م تع���ود بعده���ا �ىل ه���ذ� �ملن���زل 
�ل�شاحل���ي ق���رب �لبحر حيث جنري هذ� �حل���و�ر. هل ثمة 

من تاأثري ما للمكان على ما تكتب؟
_ ال �أظن ذلك. رمبا كان لتجربة �حلياة �ليومية يف مكان 
م���ا تاأثري عل���ى ما �كت���ب و لكن لي����س الأنني �قي���م يف هذ� 
�مل���كان �و ذ�ك. �أعمل يف �لوقت �حلا�شر على كتاب يرتبط 
�ىل ح���د ما باملنزل �لذي �قيم فيه هن���ا يف تو�شكانيا حيث 
�عت���دت �أن �م�شي �يام �ل�شي���ف لب�شع �شنو�ت خلت، لكن 
باإم���كاين �ن �أم�شي قدم���ا يف �إمتام �لعمل ل���و �نني �أقمت 

يف مكان �خر.
فندق؟ غرفة  يف  تكتب  �ن  ميكنك  × هل 

-- �أعت���دت �لقول �ن غرفة �لفندق هي مكان مثايل للكتابة 
الأنه���ا يف �لع���ادة هادئ���ة و جمهول���ة �لعن���و�ن ف���ال �أكو�م 
ر�شائ���ل تتكد�س �أمام���ك تنتظر �الجابة عليه���ا و ال مهمات 
�خ���رى بانتظ���ارك �ش���وى �ن جتل����س و تكت���ب، و مع �ين 
�رى يف غرفة �لفن���دق مكانا مثاليا للكتابة لكن �حتاج �ىل 
م���كان خا�س بي �ق���رب ما يكون �ىل خمب���اأ، و لو �ن فكرة 
م���ا �ختم���رت يف ذهني و كان���ت و��شح���ة يل متاما فلدي 
دوم���ا �لقدرة على كتابتها �ينما كان حتى لو كنت يف غرفة 

فندق.
و�أور�قك؟  مالحظاتك  دفاتر  مع  �لعادة  يف  ت�شافر  × هل 
- نع���م �حم���ل مع���ي يف �لع���ادة مالحظات���ي و ملخ�ش���ات 
مل���ا �ري���د �ن �كت���ب، و لل�شن���و�ت �لع�ش���ر �ملن�شرمة �شرت 
م�شكون���ا بفكرة �ن �حمل معي دوم���ا ملخ�شات عن وقائع 

حياتي �ينما رحلت.
× كان و�ل���د�ك عامل���ن كما نعرف. �أ مل يفكر� باأن يجعال 

منك عاملا؟
- كان و�ل���دي عامل���ا يف حت�ش���ن �ملزروع���ات و و�لدت���ي 
كان���ت عاملة نب���ات و كان كالهم���ا مغرمن بع���امل �خل�شار 
و �لطبيع���ة و �لعل���وم �لطبيعية و كانا يعرف���ان منذ �لبدء 
بع���دم ميل���ي �ىل �ي م���ن �خت�شا�شاتهم���ا �أو �هتماماتهما 
م���ع �ين يف �لو�ق���ع ��شع���ر باأ�ش���ف �شديد �لي���وم الأنني مل 
�أمتث���ل جتربتهم���ا �لعلمي���ة كفاية كم���ا كان ينبغي، و رمبا 
كان عزويف عن �هتماماتهم���ا �لعلمية يعود �ىل �نهما كانا 
�كر مني بكث���ري فو�لدتي كانت يف �الربعن عندما ولدت 
و و�ل���دي كان يف �خلم�شن و لذ� كانت بيننا هوة و��شعة 

كما ترى. 
تكتب؟ بد�أت  × متى 

- عندم���ا كن���ت يافع���ا مل تك���ن لدي �أي���ة فكرة عم���ا �أريد �ن 
�أكونه. بد�أت �لكتابة مبكر� نوعا ما و لكن قبل �ن �أخو�س 
يف �ي���ة جترب���ة كتابي���ة كان �شغف���ي �الول يف �لر�ش���م فقد 
ر�شم���ت ب�شعة ر�شوم كاريكاتريي���ة الأ�شدقائي �لتالميذ و 
��شاتذت���ي يف �ملدر�شة لكنها ظل���ت ر�شوما خيالية �أجنزت 
ب���ال �ي تدري���ب. عندما كن���ت �شبيا �شجلتن���ي و�لدتي يف 
مدر�ش���ة تدي���ر برناجم���ا لتعليم �لر�ش���م باملر��شل���ة و كنت 
وقتها يف �حلادية ع�شرة عندما ظهر يل �حد ر�شوماتي يف 
جمل���ة كانت تن�شرها مدر�شة �لر�شم �لتي �شجلت فيها و قد 
��شارو� فيها �ىل �نني كنت تلميذهم �الأ�شغر، و �ذكر �أي�شا 
�نن���ي كتب���ت ب�شعة ��شعار يف تلك �ملرحل���ة و عندما بلغت 

◄
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�ل�شاد�شة ع�شرة جربت كتابة بع�س �ال�شياء للم�شرح �لذي 
كان �شغفي �الول حينها رمبا الن عالقتي بالعامل �خلارجي 
وقت���ذ�ك كانت عر �ملذي���اع فح�شب و �ل���ذي �عتدت �شماع 

�لكثري من �لن�شو�س �مل�شرحية عر �ثريه. 
× م���ن �لكت���اب �لذي���ن كان له���م �عظم �الأث���ر يف حياتك، 

�أعني �لكتاب �لذين قر�أتهم باعظم متعة مت�شورة؟
- ثم���ة كتاب م���ن �لذين قر�أته���م و �نا يف �ش���ن �ل�شبا مثل 
)�شتيفن�ش���ون( ال ز�ل���و� ميثل���ون يل من���اذج معت���رة يف 
�لطالق���ة و �لد�فع �ل�شردي و �لطاقة على �لعمل، و ال يز�ل 
كت���اب مث���ل كيبلن���غ و �شتيفن�ش���ون مناذج���ي �ملف�شلة بن 

�لكتاب و �أ�شع بعدهم �شتاند�ل.
للم�شرح؟ �لكتابة  عن  تخليت  × متى 

- بع���د �حلرب �لعاملية �لثانية مل تكن يف �مل�شرح �اليطايل 
من���اذج و�عدة يف وق���ت كانت �لرو�ية ت�شه���د فيه �نطالقة 
متفج���رة ل���ذ� عكف���ت على كتاب���ة �لق�ش���ة ثم ب���د�أت بعدها 
بكتاب���ة �لرو�ي���ة و تل���ك حم����س �لي���ات عقلي���ة يف كيفي���ة 
�لتعب���ري عن ذ�تك و �مل���ك طريقتي يف كتاب���ة �لنرث و هي 
�أق���رب مل���ا يفعله �ل�شاع���ر عندما يكتب ق�شي���دة و ل�شت من 
ذل���ك �لنوع �ل���ذي يكتب رو�ي���ات طويلة ب���ل ��شغط فكرة 
�و جترب���ة ما يف ن�س تركيب���ي ق�شري يقف يف �لنهاية مع 

غريه من �لن�شو�س �لق�شرية لتكون يف �لنهاية �شل�شلة.
�أع���ري �هتماما كبري� جد� للتعاب���ري و �لكلمات معا و �أدقق 
يف �يقاعاته���ا و ��شو�ته���ا و �ل�ش���ور �لت���ي حتفزه���ا يف 
�لق���ارئ. �أرى مث���ال �ن كتاب )مدن ال مرئية( يقع يف منزلة 

بن �ل�شعر و �لرو�ية.
�لي���وم ميتلك �شماتٍ  خمتلفة عن  × ه���ل ترى �ن �شباب 

تلك �لتي كانت جليلكم؟
_ يح�ش���ل بن �حلن و �الآخر �ن �غ�شب لدرجة �جلنون 
ب�ش���اأن �جليل �ل�ش���اب و لكن مل يح�ش���ل �ن �لقيت مو�عظ 
يف �أي حمف���ل �شباب���ي الأنني ال �أطيق �لوع���ظ كما �ن �أحد� 
ل���ن ي�شتم���ع يل. ال ب���د �ن �شيئ���ا ما قد ح�شل ب���ن جيلي و 
جي���ل �ل�شباب حمدث���ا �نقطاعا يف ��شتمر�ري���ة �لتجربة و 
رمب���ا كان هذ� ب�شبب �فتقادن���ا �ىل نقاط �لتقاء مرجعية و 
لك���ن علي �لقول �نني عندما كنت �شابا مل �لِق باال �أبد� الأي 
نق���د �و توبيخ لذ� ال �أج���دين �ملك �حلق يف نقد �و توبيخ 

�ل�شباب �ليوم.
�أكاذي���ب؟ و �ذ� مل تكن تر�هم  × ه���ل �لرو�ئي���ون ملفقو 

هكذ� فعن �أي نوع من �حلقيقة يكتبون؟
- �لرو�ئي���ون يحك���ون عن ذلك �جلزء م���ن �حلقيقة �لقابع 
يف �أعم���اق كل كذب���ة، و بالن�شب���ة للرو�ئ���ي كم���ا للمحل���ل 
�لنف�ش���ي لي�س باالأمر �ملهم �لنظر فيما �ذ� كنت تقول �شدقا 
�و كذب���ا الن �الأكاذيب ميكن لها �ن تكون ممتعة و بليغة و 
كا�شفة، �شاأنه���ا �شاأن �أية حقيقة ندع���ي قولها ب�شدق. لدي 
�شكوك���ي �لكبرية جتاه �لكتاب �لذين يدعون قول �حلقيقة 
�لكامل���ة عن �أنف�شهم و عن �حلياة و �لعامل باأ�شره و �أف�شل 
�لبق���اء يف جانب �لكتاب �لذي���ن يحكون عن �حلقيقة و هم 
يك�شفون عن ذو�تهم باعتبارهم �عظم �لكذ�بن يف �لعامل، 
ففي عملي )لو �أن م�شافر� يف ليلة �شتاء( على �شبيل �ملثال، 
و هي رو�ية موؤ�ش�ش���ة بالكامل على �لفانتازيا، كان هديف 
�ن �أحت���دث ع���ن حقيقة مل يك���ن بو�شع���ي �أن �أرويه���ا باأية 

طريقة �أخرى.
× ه���ل ت���رى �ن �لكتاب يكتبون م���ا يتمكنون من كتابته 

�م ما ينبغي لهم كتابته؟
- �لكت���اب يكتب���ون يف �لع���ادة م���ا ي�شتطيع���ون، الأن لفعل 
�لكتاب���ة وظيف���ة تك���ون موؤث���رة متى م���ا �تاح لها �مل���رء �أن 
تعر عن عامل���ه �لد�خلي. يعاين �لكاتب غالبا من حمدد�ت 
عدي���دة: حم���دد�ت �أدبية مث���ل عدد �ل�شط���ور يف �ل�شوناتا 
�لغنائية �و قو�عد �لر�جيديا �لكال�شيكية و ثمة حمدد�ت 
�جتماعي���ة ت�شتوجبه���ا �ن�شغ���االت ديني���ة �و �خالقي���ة �و 
فل�شفي���ة �أو �شيا�شي���ة و م���ع �أن ه���ذه �ملح���دد�ت ال ميك���ن 
فر�شها مبا�شرة على �لكاتب لكن البد له من )فلرتها( عر 

ذ�ته �جلو�نية.
× ه���ل كان ل���� )جوي����س( �أو غريه من �لكت���اب �ملحدثن 

من تاأثري ما عليك؟
- �ملوؤل���ف �ملف�ش���ل يل بن �ملحدث���ن هو كاف���كا و �لرو�ية 

�ملعا�شرة �ملف�شلة يل هي )�مريكا(.
�ق���رب �ىل �لكتاب �لذين يكتب���ون باالنكليزية:  × تب���دو 
كون���ر�د و جيم����س و �شتيفن�شون �كرث م���ن �لكتاب �لذين 

يكتبون �لنرث �اليطايل �لتقليدي. هل ترى �المر هكذ�؟
- لطامل���ا ر�أيت نف�شي م�ش���دود� �ىل )جياكومو ليوباردي( 

فاإ�شاف���ة �إىل �أنه �شاعر المع فهو كاتب ممتاز و يكتب نرث� 
عظيما مفعما بالفكاهة و �خليال و �لعمق.

× كي���ف ر�أي���ت �لعم���ل م���ع نا�ش���رك �اليط���ايل )�ينودي 
�البد�عية؟ قدرتك  من  �شيئا  عطل  هل  Einaudi(؟ 

- �إين���ودي نا�ش���ر متخ�ش����س يف �لتاري���خ و �لفل�شف���ة و 
�للغة و �لعل���م و �ل�شو�شيولوجيا و �لكال�شيكيات و حتتل 
�لرو�ي���ة موؤخ���رة قائم���ة من�شور�ت���ه ل���ذ� ف���ان �لعمل لدى 

�ينودي كان مبثابة �لعي�س يف عامل مو�شوعي.
�لعامل حوله وهو ويحاول  × يب���دو �شر�ع �الن�شان مع 
�ن ي���رى �لنظام و�شط �لفو�ش���ى، ثيمة رئي�شية يف �لكثري 
م���ن �عمال���ك، �أذكر هن���ا خا�شة م���ا ورد يف كتاب���ك )لو �ن 
م�شافر� يف ليلة �شتاء( �لذي يحاول قارئه �ن يفكك �أ�شر�ر 

�لف�شل �لذي يلي كل ف�شل يقروؤه؟
- �ل�ش���ر�ع بن �خلي���ار�ت �لتي يفر�شها �لع���امل مع نزوع 
�الن�ش���ان �ملتو��شل و �مل�شكون بفك���رة �يجاد معنى ما يف 

هذه �خليار�ت هو منوذج ملا يردد غالبا يف كل ما �كتب.
�لو�قعية و  �لكتاب���ة  كتابات���ك بن منط���ي  × تتقل���ب يف 

�لفنتازيا. هل تهوى �الثنن بنف�س �لقدر؟
- عندم���ا �كت���ب كتاب���ا ه���و نت���اج ��شتغ���ال كام���ل للك�شف 
�ل�شخ�ش���ي �جد يف نف�شي لهفة و توقا عظيمن ال�شتخد�م 
لغة �حلياة �ليومية جنبا �ىل جنب مع ن�شاطاتي و �فكاري 
و لك���ن عندم���ا �كت���ب �شيئ���ا ميي���ل �ىل �جلان���ب �ل�ش���ريي 
�ىل  مقي���د�  نف�ش���ي  �أرى  و   Autobiographical
�خل�شو�شيات �لدقيقة للحياة �ليومية حينها تكون لهفتي 
�ىل لغة لي�ش���ت لها رو�بط و��شحة م���ع جو�نب كينونتي 

�لذ�تية وتكون �كرث قدرة يف �د�ء �لغر�س �ملطلوب.
�مريكا؟ يف  �عمالك  ��شتقبلت  × كيف 

- م���دن المرئية"ه���و عمل���ي �ل���ذي حظي باأك���رث �ملعجبن 
هن���اك رغم �نه و لده�شت���ي لي�س و�حد� م���ن كتبي �ل�شهلة 
فه���و لي����س رو�ية ب���ل جمموع���ة ق�شائد يف قال���ب نرثي. 

كتاب���ي �الخر"حكايات فلكلورية �يطالية"كان ق�شة جناح 
�خ���رى يف �مري���كا بع���د �ن ظه���رت ترجمت���ه �النكليزي���ة 
�لكاملة عق���ب خم�س و ع�شرين �شنة من ن�شره بااليطالية. 
حمب���و  �متدح���ه  �أذ  المرئية"نخبوي���ا  جناح"م���دن  كان 
�الدب و �لطبق���ة �ملثقف���ة بينما كان جن���اح �حلكايات �كرث 
جماهريي���ة. يف �لوالي���ات �ملتح���دة تبدو �شورت���ي كاتبا 

للفنتازيا و �حلكايات.
�أوروبا قد ت�شيدتها �لثقافتان �لريطانية  × هل ترى �ن 

و �المريكية؟
- ال لي�ش���ت لدي �أية ردود �أفعال �شوفينية بخ�شو�س هذه 
�مل�شاأل���ة. �ن معرف���ة �لثقافات �الجنبي���ة عن�شر حيوي يف 
�أي���ة ثقاف���ة و�رى �أننا ال ميكن �ن نرتوي م���ن هذه �ملعرفة 
يوم���ا ما، و ينبغي لكل ح�ش���ارة �ن تبقي �أبو�بها مفتوحة 
ل���كل �لتاأثري�ت �لثقافية �ذ� ما �ر�دت �ن حتافظ على توقد 
�شعلته���ا �البد�عي���ة. يف �يطالي���ا كان �ملرك���ب �حل�ش���اري 
�لفاع���ل يف �الأغل���ب ه���و �الأدب �لفرن�ش���ي م���ع �ن �الأدب 
�المريك���ي ترك ب�شمت���ه علي ط���و�ل حيات���ي. )�دغار�الن 
ب���و( كان و�ح���د� من �هتمامات���ي �ملبك���رة و علمني ما هي 
�لرو�ي���ة ثم �كت�شفت الحقا �أن )هوثورن( �أعظم منه، و يف 
�شنو�ت �رتقائي �الدبي مبكر� يف �الربعينات كان �الدباء 
�ملهيمنون هم: همنغو�ي و فوكرن و فيتزجري�لد و كان لنا 
يف �يطاليا على �ل���دو�م ولع �شديد باالأدب �الأمريكي حتى 
�ن موؤلف���ن �أقل قامة من �ل�شابق���ن )من �أمثال �شارويان و 
كالدوي���ل( كان ينظر لهم على �نهم من���اذج ت�شلح لالقتد�ء 
يف �ال�شلوب رغم ظهور نابوكوف الحقا �لذي �أكن له – و 

ال �أز�ل - قدر� كبري� من �العجاب.
�لثانية  �لعاملية  × يف �اليام �حلرجة �الوىل بعد �حلرب 
مكث���ت ب�ش���كل متو��ش���ل يف �يطالي���ا و مل ن���ر �نعكا�ش���ا 
رو�يت���ك  با�شتثن���اء  رو�يات���ك  يف  �ل�شيا�شي���ة  لالأو�ش���اع 
�لق�ش���رية )�ملر�ق���ب The Watcher( م���ع �أن���ك كن���ت 

�شخ�شا منغم�شا يف �ل�شيا�شة. ما تقول يف هذ�؟
- كن���ت يف �ل�شنو�ت �لالحقة للح���رب �أرمي �ىل ��شتيعاب 
معاين �ملعاناة و �جلروح �لبليغة �لتي �حدثتها يف نف�شي 
�شنو�ت �حلرب و بخا�ش���ة بعد �الحتالل �الملاين اليطاليا 
ل���ذ� �نغمرت ك�ش���اب يف �لعمل �ل�شيا�ش���ي و �ن�شممت �ىل 
�حل���زب �ل�شيوعي �اليط���ايل و �ل���ذي �أر�ه خمتلفا عن كل 
�الح���ز�ب �ل�شيوعية يف بلد�ن �أخرى، ث���م �دركت الحقا و 
ب�شورة متعاظم���ة �شعوبة حتقيق فكرة �إقامة دميقر�طية 
لنق���ل  – �و  �لنم���وذج  با�شتخ���د�م  �يطالي���ا  يف  حقيقي���ة 
�ال�شط���ورة – �ل�شوفيتي و قد من���ت �لقطيعة د�خلي حتى 
وجدتن���ي �قط���ع كل �شالت���ي م���ع �ل�شيوعية و م���ن بعدها 
�ل�شيا�ش���ة و كان ه���ذ� حل�ش���ن حظ���ي فانا �رى �لي���وم �ننا 
نرتكب خطا ج�شيما بو�ش���ع �الأدب يف مقام بعد �ل�شيا�شة 
الن �الخ���رية تف�ش���ل دوم���ا يف �جناز �هد�فه���ا يف حن �ن 
�الأدب ينج���ح عل���ى �الق���ل يف �أجن���از �شيء م���ا و ميكن �ن 

يكون له يف �ملدى �لبعيد �شيء من تاثري عملي. 
ب���ت �درك �الآن �ن �الأه���د�ف �لثمين���ة يف �حلي���اة ال ميك���ن 

�إجنازها �ال عر �شريور�ت بطيئة للغاية.
�أو  لل�شينما  �لكب���ار  لبل���د كت���ب كل من كتاب���ه  × تنتم���ي 
حت���ى قام باإخر�ج فل���م �شينمائي بينما تب���دو �نت مقاوما 

لغو�ية �ل�شينما. ملاذ� و كيف هذ�؟
- يف �شب���اي كنت �حد �ملولعن �لكب���ار بال�شينما و لكنني 
حر�ش���ت �ن �ك���ون متفرجا على �ل���دو�م و مل �جنذب �بد� 
يوم���ا م���ا لفك���رة �ن �أغ���ادر موقع���ي كمتف���رج و �نتقل �ىل 
�جلانب �الخر من �ل�شا�شة. �أن معرفة دقائق عمل �ل�شينما 
�شتقت���ل حتما يف د�خلي ذلك �النبهار �لطفويل �لذي لطاملا 

�شعرت به جتاه �ل�شينما.
ما؟ يوما  عليها  خيم  و  حياتك  �ل�شجر  �ثقل  × هل 

- نع���م يف طفولت���ي و هنا ال ب���د �ن ��ش���ري �ىل �أن �ل�شجر 
�لطفويل ه���و من طر�ز خا�س الأنه �شج���ر مليء باالأحالم 
و ه���و يف حقيقت���ه عملية �إ�شق���اط Projection لتبني 
مكان �خ���ر �و فكرة �خرى. يف �لطفول���ة يتاأ�ش�س �ل�شجر 
عل���ى فعل �لتكر�ر و ينطلق م���ن ��شتمر�رية حال ال نتوقع 
معها �ي���ة ده�شة. �أعاين �ليوم �شيئ���ا خمتلفا عن �ل�شجر: 
�أن���ه �خلوف من تكر�ر نف�شي يف عملي �الأدبي و هذ� ميثل 
يل عل���ى �لدو�م حتدي���ا متو��شال كل يوم لذ� ينبغي يل �ن 
�ج���د �شيئا يبدو جديد� متاما و يكون يف ذ�ت �لوقت �بعد 

قليال من �ملدى �لذي تبلغه قدر�تي �لتي �عرفها.

�سبق لهذ� �حلو�ر �ن ن�سر يف �سحيفة �ملدى

◄◄
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 �لرو�ية؛ مغامرة �إبد�عية يف �أر�س خمتلفة، 
ال  ب��و���ش��ائ��ل  �الإب���د�ع���ي  للممكن  و����ش��ت��ث��م��ار 
و�ال�شتثنائي  �لفذ،  �حلر،  �ملجال  �أال  يتيحها 
لهذ� �جلن�س �الأدبي.. وكما يقول كوندير� فان 
))�ل�شبب �لوحيد لوجود �لرو�ية هو �كت�شاف 
�إن  �كت�شافه.  وح��ده��ا  �ل��رو�ي��ة  ت�شتطيع  م��ا 
�لتي ال تكت�شف عن�شرً� جمهواًل يف  �لرو�ية 

�لوجود هي رو�ية ال �أخالقية..((
وكثرٌي هم من جربو� كتابة �لرو�ية، لكن قلة 
ما هو خا�س  �كت�شاف  ��شتطاعت  من هوؤالء 
يف  ي�شتغل  رو�ئ��ي  عامل  خلق  �أي  بالرو�ية، 
�إطار ما تقرحها �لرو�ية من قو�نن �شردية، 
�آخ��ر.  ع��امل  �أي  ي�شبه  ال  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
�شّيدو�  �لذين  �أولئك  هم  �لكبار  و�لرو�ئيون 
وبو�أتهم  غريهم،  من  مي�ّزتهم  رو�ئية  عو�مل 

مكانة عالية يف دنيا �الأدب.
وع��ل��ى وف��ق ه��ذه �الأط���روح���ة ف��ان �ل��رو�ئ��ي 
�الإيطايل)�يتالو كالفينو( هو و�حد من هوؤالء 
�لكبار، وعامله هو نتاج لغة ر�قية، و �أ�شلوب 
ل��ل��وج��ود  عميقة  وروؤي�����ة  و���ش��اح��ر،  ج����ذ�ب 
�لرغم  �الإن�شاين وخيال خ�شب، خالق، على 
من �تهام بع�س �لنقاد له باأن كتبه ذ�ت كمال 

�شكلي وتفتقر �إىل �للم�شة �الإن�شانية.
مرئية(  ال  ك��ت��اب)م��دن  يف  كالفينو  ين�شئ 
وتفارقها  �لو�قعي  �لعامل  م��دن  تناظر  مدنًا 
�إنها مدن يعر �لقارئ �لو�حدة منها  �أي�شًا.. 
زمانيًا  �شفرً�  لينجز  م�شدوهًا  �الأخ���رى  �إىل 
قائمن  �آخ��ري��ن،  وم��ك��ان  زم��ان  �إىل  ومكانيًا 

بقوة �لتخيل.
ويف رو�ي���ت���ي )م���ارك���و ف���ال���دو( و)�ل�����ش��ي��د 
�شرية  رو�ي��ت��ي  كالفينو  لنا  يقدم  ب��ال��وم��ار( 
ل�شخ�شيتن من ذلك �لنمط �لذي كتبه هريمان 
ه�شة كرو�يات)�شدهارتا � كنولب � دميان( مع 

تباين يف �الأ�شلوب و�الأفكار و�ملقا�شد.
يف�شح  �الأخريتن  �لرو�يتن  يف  كالفينو  �إن 
لنا عن �ملعنى �لقلق و�ملحرج لوجود �الإن�شان 
يف عاملنا �ملعا�شر، وماأزقه وهو يحيا، ويقيم 
�لعالقات، وي�ّشمي �الأ�شياء ويف�شرها، ويعود 
بالومار،  فال�شيد  نف�شه.  دخيلة  �إىل  لينظر 
مثاًل، ))�إن�شان ع�شبي �ملز�ج يعي�س يف عامل 
عالقاته  يقلل  �أن  يريد  لذ�  وحمتقن.  مت�شنج 
من  نف�شه  يحمي  ولكي  �خل��ارج��ي،  بالعامل 
على  ي�شيطر  �أن  ي��ح��اول  �لع�شبي  �النهيار 

م�شاعره قدر ما ي�شتطيع((
خ��ا���س �ل�����ش��ي��د ب��ال��وم��ار جت��رب��ت��ه �ل��ف��ري��دة 
موجود�ت  ير�قب  وهو  و�ملمتعة  و�ملوؤ�شية 
لالإم�شاك  �ل�شغرية  �الأ�شياء  من  ب��دءً�  �لكون 
فهو  وج��وده��ا.  و�شعرية  �خلفية  بكينونتها 
�لريئة  �ل�شافية  �ل��ن��ظ��رة  ت��ل��ك  ع��ن  يبحث 
�لتي ال تختلف، على �شبيل �ملثال، عن نظرة 
�لب�شري  �جل�����ش��د  �إىل  و�ل��ن��ور���س  �لبجعة 
�الأنثوي �لعاري �مل�شتلقي على �شاحل �لبحر، 
غري))�أن وطاأة �لتقاليد �ملتزمتة متنع �لنا�س 
م��ن ف��ه��م �أك���رث �ل��ن��و�ي��ا و���ش��وح��ًا.. ه���ذ� ما 
��شتنتجه بالومار مبر�رة(( وهو يرى �ملر�أة 
وقد  متذمرة  وتبتعد  نف�شها  تغطي  �لعارية 

ف�شرت خطاأ نظرته �مللحاح �إليها.
ويف رو�ية))قلعة �مل�شائر �ملتقاطعة(( تتعزز 
�ل��ق��ارئ،  �ل��ق��ارئ..  وفر��شة  �ل��ق��ر�ءة  نباهة 
�لقلعة  يلج  �ل��ذي  �الأول  �ل��ر�وي  هو  هاهنا، 
نف�شه على  �لغابة بعد عناء ويجد  يف و�شط 
طرقهم  تقاطعت  �آخ��ري��ن  عابرين  مع  طاولة 
فالتقو� ليحكو� بع�شهم لبع�س حكاياتهم، �إال 
على  مقدرتهم  بفقد�ن  يفاجاأون  جميعًا  �أنهم 

�لكالم فيلجاأون �إىل �أور�ق �لتاروت � �أور�ق 
حاذق  باختيار  �الأور�ق  بهذه  فيلقون   � لعب 
�ل�شيميائية لل�شور  �لقر�ءة  فيحدث نوع من 
بتتاليها  و�ل��ت��ي  �الأور�ق  ع��ل��ى  �مل��ر���ش��وم��ة 

تت�شاعد �أحد�ث �حلكايات.
طريق  من  وال  �شفاهًا،  ال  ت��روى  �لق�شة  �إن 
�لكتابة، ولكن من خالل ر�شف �الأور�ق بع�شها 
�إىل جانب بع�س.. وال�شك �أن �لقر�ء�ت تتعدد 
بتعدد �جلال�شن حول �لطاولة. ويف �لنهاية 
�ل��ر�وي  ق��ر�ءة  هي  �أوىل  ق��ر�ءة  �إز�ء  نكون 
فنغدو  ))ك��ت��اب��ة((  لنا  ينقلها  و�ل��ت��ي  �الأول، 
ونوؤول  نحلل  خارجين  قر�ء  مو�جهتها  يف 
 � وح��ده��ا  �ملكتوبة  �لكلمات  لي�شت  ونفكك، 

�لكتاب  �ل�شور وقد �شف�ّت على �شفحات  بل 
مثلما �شّفها رو�ة �حلكايات على �لطاولة يف 
تلك �لقلعة �لعجيبة)قلعة �مل�شائر �ملتقاطعة( 
�ل��ورق  لعبة  لعبة:  م��ن  �أك��رث  وق��ائ��ع  لتجري 
�الأول  �ل����ر�وي  ق���ر�ءة  ولعبة  حت��ك��ي،  �ل��ت��ي 
لنا  وير�شلها  �ل���ورق  ع��الم��ات  ي���وؤول  وه��و 
كتابة، ولعبة قر�ءتنا ونحن ن�شهد �حتماالت 
ه��ذه  �أث���ن���اء  يف  خمتلفة  وت���اأوي���الت  ���ش��ت��ى 
�أمامك،  منثورة  و�مل�شائر  �لقر�ءة))فاالأ�شياء 
�ملتغري منها وما ال يتغري. وقد �شل من يعتقد 

باأنه يح�شم �أمرً�((.
هل  هو،  علينا  نف�شه  يفر�س  �لذي  و�ل�شوؤ�ل 
م��ن��اور�ت  حم�س  ه��و  كالفينو  يفعله  م��ا  �أن 
�شكلية، و�أنه يرز لنا ف�شيف�شاء من �حلكايات 
�ملتد�خلة �لتي لها جمالها �خلا�س وتفتقر �إىل 

�حل�س �الإن�شاين؟
كالفينو  �أن  ذلك  كال،  ه��ي:   �الإجابة  �أن  �أظ��ن 
وهو ي�شرد حكاياته من خالل رو�ته �لعديدين 
�إمنا يظهر جغر�فيا مت�شعبة ومعقدة �لوجود 
و�شر�عاته  �الإن�����ش��ان  وع��الق��ات  �الإن�����ش��اين 
على  م�شتغاًل  لنف�شه وم�شريه،ه  ومو�جهاته 

وهي؛  �لوجود  لذلك  �الأ�شا�شية  �ملو�شوعات 
 … �حلب و�حلرية و�حلرب و�الأمل و�ملوت 

�لخ.
يف  حكايته  تاأ�شيل  �إىل  ي�شعى  ر�و  كل  �إن 
�لتفهم  على  �حل�شول  �أم��اًل  �الآخ��ري��ن  ذ�ك��رة 

و�ملو��شاة.
�أور�ق �لتاروت مع  �إن كالفينو وهو يعر�س 
نكتفي  ال  �أن  فر�شة  مينحنا  �أمن��ا  لها  تاأويله 
بتاأويله ذ�ك، ويكون من حقنا �أن نقر�أ ونوؤول 
�ل�شور مثلما نرى ون�شاء، ترى ماال حت�شى 

من �حلكايات �أمام عن خميلتنا.
ت��ت�����ش��اب��ك �حل���ك���اي���ات، وي���ت���ب���ارى �ل�����رو�ة 
خريطة  فتت�شكل  �الأور�ق  على  للح�شول 
�لتقنية  تتحقق  وبذلك  �لطاولة،  على  معقدة 
�لتي  �لتقنية  �إىل حد ما  �لتي ت�شبه  �ل�شردية 
حكاياتها  ت��روي  وهي  �شهرز�د  ��شتخدمتها 
�..فتتفرع �حلكايات ثم تلتقي  ل�شهريار� �مللك 
من  �ل��رغ��م  على  بذ�تها  حكاية  ك��ل  فت�شتقل 

�لتقائها مع �حلكايات �الأخرى.
رو�ي���ة  يف  �ل��ع��امل  نب�شر  كالفينو  يجعلنا 
مر�يا.  خ��الل  من  �ملتقاطعة(  �مل�شائر  )قلعة 

لي�شت  �ملر�يا  وه��ذه 
م�������ش���ت���وي���ة، وب�����ذ� 
باأبعاد  �لعامل  يظهر 
ه������ي غ������ري �أب�����ع�����اد 
�ل��ع��امل �ل��و�ق��ع��ي يف 
�يانا  مانحًا  ظاهره، 
و�أعمق  �أ�شمل  روؤي��ة 
الأ����ش���ي���اء و�ل���وج���ود 
�الإن�����������ش�����اين. ف��ع��امل 
تكوينه،  ب��اح��ت��م��االت  متعدد  ع��امل  كالفينو 
عامل  فهو  وم�شار�ته،  تلويناته،  و�خ��ت��الف 
�أي�شًا،  ومت�شق،  وو����ش��ح  دق��ي��ق  الن��ه��ائ��ي، 
خفيف و�شريع.. �أي �أن و�شايا كالفينو �لتي 
تركها لالألفية �لثالثة قبل وفاته و�شمنها يف 
كتابه))�شت و�شايا لالألفية �لثالثة � حما�شر�ت 
�الأم��ر خال�شة  �الإب���د�ع(( هي يف حقيقة  يف 
للذ�ت  و�ملتخيل(..  )�حلقيقي  للعامل  روؤيته 
�الإن�شانية و�لوجود �الإن�شاين و�الإبد�ع. وقد 
عمل على جت�شيدها يف ن�شو�شه.. يقول يف 
ف�شل �لتعددية: )من نحن، من هو كل و�حد 
نكن مركبًا من جتارب ومعلومات  �أن مل  منا 
وكتب قر�أناها و�أ�شياء متخيلة؟ كل حياة هي 
�شل�شلة  �أ���ش��ي��اء،  خم��زن،  مكتبة،  مو�شوعة، 
�شيء  كل  ي�شتبدل  �أن  وميكن  �الأ�شاليب،  من 
ميكن  طريقه  بكل  تنظيمه  ويعاد  با�شتمر�ر 
هذه  يف  كالفينو  �أن  يبدو  �أال  ت�شورها..(.. 
�ملقاطع �أمنا يتحدث عن رو�ية )قلعة �مل�شائر 

�ملتقاطعة(. 
يكّون  ر�ح  حينما  كالفينو  �للعبة  ��شتهوت 
من �أور�ق �لتاروت ق�ش�شًا فكتب جزءً� �أول 
بعنو�ن )قلعة �مل�شائر �ملتقاطعة( وعرث على 
�ملتقاطعة(  �مل�شائر  فكتب)نزول  ث��اٍن  ن��وع 
����ش��ت��ح��وذت ع��ل��ي��ه ف��ك��رة ك��ت��اب��ة ج���زء ثالث 
نوع  م��ن  �ل��ت��اروت  �أور�ق  ع��ن  يبحث  ف��ر�ح 
يف  �الأخ���رية  مالحظاته  يف  يقول  خمتلف.. 

كتاب)�لقلعة(:
))ن�����ش��رت ه���ذ� �ل��ك��ت��اب الأحت�����رر م��ن��ه، فقد 
متلكني �شنو�ت، بد�أت مبحاولة لتتبع �أور�ق 
كنت  �أن  �أرى  كي  �نتقاء  دومن��ا  �لتاروت  من 
م�شتطيعًا قر�ءتها. برزت يل حكاية)�ملتذبذب( 
و���ش��رح��ت ب��ك��ت��اب��ت��ه��ا. ب��ح��ث��ت ع���ن ���ش��الت، 
تر�بطات �أخرى يف �لورق من �لنوع نف�شه، 
ماكنة  ه��ذه  �ل��ت��اروت  جمموعة  �أن  ف��اأدرك��ت 

ل�شنع �لق�ش�س، ففكرت بكتاب..((. 
يقرر  ب��ال��وم��ار(ح��ن  )�ل�شيد  رو�ي���ة  تنتهي 
بالومار �أن يبدو ميتًا لريى كيف ي�شري �لعامل 
من دونه ))من قبل كان يعني ب�)�لعامل( �لعامل 
�لعامل  ز�ئدً�  نف�شه  �الآن  �مل�شاألة  نف�شه؛  ز�ئدً� 
�مل�شائر  رو�ية)قلعة  �أن  بيد  ه��و.((  ناق�شًا 
لو  ك��م��ا  مفتوحة  ن��ه��اي��ة  تنتهي  �مل��ت��ق��اط��ع��ة( 
)�لقلعة(  ن���زالء  رو�ه���ا  �ل��ت��ي  �حل��ك��اي��ات  �أن 
حلكايات  �أوىل  �إره��ا���ش��ات  ه��ي  و)�ل��ن���ُ��زل( 
�مل���روي  �ل���ق���ارئ  ي�شتطيع  ك��ث��رية  مم��ت��ع��ة 
و�لذكي �ال�شر�شال ب�شياغتها حاملا يفرغ من 

قر�ءة �لكتاب.

�مل�س����ادر
� ترجمة  1� فن �لرو�ية.. تاأليف ميان كوندير� 

�أمل من�سور 
2� ���س��ت و����س���اي���ا ل��األ��ف��ي��ة �ل���ث���ال���ث���ة.. ت��األ��ي��ف 

�أيتالوكالفينو � ترجمة حممد �لأ�سعد 
�مل�سائر  و)وق��ل��ع��ة  ب��ال��وم��ار(  رو�يتا)�ل�سيد   �3

�ملتقاطعة(ترجمة: يا�سن طه حافظ 

كالفينو: 
الوصايا واإلبداع
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�لع���و�مل،  تكت�ش���ب  ق���د  �الأح���و�ل  كل  يف   -
�ش���كال  ية" ز لفنتا � و" �أ قعية" � لو � ء" � �شو
ولي����س بو��شط���ة �الأدب وح���ده حي���ث م���ا 
ه���و خارجي وما ه���و د�خلي، �لع���امل و�أنا، 
�لتجرب���ة و�ملخيلة، مو�شوع���ة كلها يف هذه 
�مل���ادة �لكالمي���ة. �ل���روؤى �ملتع���ددة �لهيئات 
للعن و�لنف����س مدرجتان يف خطوط رتيبة 
من ح���روف كب���رية و�شغرية بينه���ا �لنقاط 
�خلط���وط  وه���ذه  و�الأقو�����س،  و�لف���و�رز 
مغط���اة بعالم���ات كم���ا ل���و �أنه���ا ذر�ت رمل 
تخل���ق م�شهد� ذ� �أل���و�ن خمتلفة، م�شهد عامل 
الي���ز�ل �ل�شط���ح فيه ذ�ته لكن���ه متغرّي متاما 
كم���ا لو �أنه���ا كثبان رمال تب���دد هيئاتها ريح 

�ل�شحر�ء.
- �لعلم يف مو�شع �هتمامي، و�ل�شبب جهده 
يف �لهروب م���ن �ملعرف���ة �النرثوبولوجية، 
�ملعرفة عن �الن�شان، ومع ذلك �أنا مقتنع باأن 

خيالنا لي�س �ال خياال"�نرثوبولوجيا".
- �شجر �لطفولة ن���وع خا�س من �ل�شجر - 
ملوؤه �الأح���الم، نوع من �ال�شق���اط يف مكان 
�آخ���ر، يف و�قع �آخر. يف �شج���ر �لبلوغ ثمة 
تكر�ر، �نه ��شتمر�رية ل�شيء يتوقع مفاجاأة 

�شتحدث قريبا.
- �لفنتازيا هي �ملكان �لذي متطر فيه.

- كي���ف م���ن �ملمك���ن دح���ر �ملوؤل���ف ولي����س 
وظائف���ه، دح���ر �لفك���رة �لتي تق���ف ور�ء كل 
كت���اب، وهناك م���ن يعطي �شمان���ة للحقيقة 
يف ذلك �لعامل، ع���امل �الأ�شباح و�ملخرعات، 
بو��شطة و�قع���ة وظّفت يف حقيقتها ال غري، 
وعليه���ا �أن تتطابق مع �ملوؤل���ف يف بناء من 

�لكلمات؟
جديد�"قل���ت  �أم���ال  متنحن���ي  -"ق�شيت���ك 
له."مع���ي يح���دث غالب���ا �أن �ش���ادف وقر�أت 
رو�ي���ة ظهرت قبل قليل لكني �أجد باأنه �شبق 

�أن قر�أت �لكتاب نف�شه مئات �ملر�ت". 
- ال خال����س لالن�ش���ان �ل���ذي ظن باأن���ه كان 

�ن�شانا.
- لي����س �ل�ش���وت ه���و �الآم���ر يف �لق�شة، بل 

�الأذن.
و�لق���ر�ءة  �حل���ب  ممار�ش���ة  يجع���ل  م���ا   -
مت�شابهتن يك���ون على �لغال���ب �أن �لزمكان 
مفت���وح فيهم���ا، وه���و زم���كان يختل���ف ع���ن 

�الآخر�لقابل للقيا�س. 
- �الأ�شي���اء �لت���ي لي����س مبق���دور �لرو�ية �أن 
تقول���ه هي بال�ش���رورة �أكرث ع���دد� من �لتي 
تق���ال، وله���ا هال���ة خا�شة حول م���ا كتب كي 

مينح �لوهم ملا تقر�أه وما مل تقر�أه �أي�شا. 
- �مل���كان �لنموذج���ي عندي ه���و �لذي يكون 

�الأكرث طبيعية للعي�س فيه كاأجنبي.
- �ش���ر�ع �الأدب هو يف �حلقيق���ة �شر�ع من 
�أج���ل �لهروب م���ن حمدوديات �للغ���ة، وهو 
ميت���د م���ن ح���دود ق�شوى مل���ا مبقدورن���ا �أن 
نقوله، وما يثري �الأدب هو �لند�ء و�جلاذبية 

لكل ماهو غري موجود يف �لقامو�س.
- �مليالنخوليا هي حزن �شّلط عليه �ل�شوء.
- �لزيف لي�س يف �لكلمات، بل يف �الأ�شياء.

�لي���ه كل  �ل���ذي حت���ال  �لنهائ���ي  للمعن���ى   -
�لق�ش����س وجه���ان: دو�م �حلي���اة وحتمي���ة 

�ملوت.
للتج���ارب  نك���ن جمع���ا  �ذ� مل  م���ن نح���ن   -
و�ملعلومات و�لكتب �لتي قر�أناها و�الأ�شياء 
�لت���ي تخيلناها؟ كل حياة هي �ن�شكلوبيديا، 
مكتب���ة، خزي���ن م���ن �الأ�شي���اء و�ملوجود�ت، 
�شال�ش���ل من �الأ�شاليب، وكل و�حد قادر على 
تعديله���ا �لد�ئ���م وت�شجيله���ا يف كل طريق���ة 

قابلة للت�شور. 
- �لق���ر�ءة مت�ش���ي �شوب �ش���يء على و�شك 

�لتكّون، وال �أحد يعرف ما �شيكونه. 
- قد يكون �أمر� مفيد� لل�شيا�شة �أي�شا متكن 
�لعل���م من �كت�ش���اف �أن �لكثري من���ه لي�س �ال 

م�شّي���د�ت �شفهي���ة و�أ�شط���ورة وقم���م �أدبية. 
فقب���ل كل �شيء على �ل�شيا�ش���ة، وكما �الأدب، 
�أن تع���رف نف�شه���ا وال تثق فيه���ا. وكمر�قبة 
نهائي���ة عل���ّي �أن �أ�شيف �لقول �ن���ه �أمر غري 
ممك���ن �ليوم �شع���ور �أّي و�ح���د باأنه بريء، 
ف���اذ� فعلنا �أّي �ش���يء يك���ون مب�شتطاعنا �أن 
نكت�ش���ف فيه د�فع���ا خمفيا - د�ف���ع �الن�شان 
�الأبي����س �أو�جلن����س �ملذّك���ر �أومال���ك دخ���ل 
مع���ن �أو ع�ش���و يف نظام �قت�ش���ادي �أو من 
يع���اين م���ن ��شط���ر�ب ع�شبي مع���ّن، فهذ� 
كل���ه ال ينبغي �أن يدفعنا �ىل �ل�شعور بالذنب 
�أو �لت�شرف م���ن موقع �التهام �لعام. وحن 

نع���ي مر�شن���ا �أو دو�فعنا �ملخفي���ة نكون قد 
�خرنا �أف�شلها. �شنكون على ��شتعد�د للبدء 
باأف�شله���ا. وم���ا يهم هو �لطريق���ة �لتي نقبل 
فيها دو�فعن���ا و�لعي�س عر �الأزم���ة �لتالية. 
وهذه هي �لفر�شة �لوحيدة كي منلك طريقة 
�أخرى - �لطريق���ة �لوحيدة للبدء يف �بتكار 

�أ�شلوب جديد للوجود.
- �لكتاب���ة مل تغ���رّيين �أب���د� �ىل �أح�شن، كل 
م���ا يف �الأم���ر �أين ��شتخدمت قل���ق و�شمري 
�ل�شب���اب. و�أّي قيم���ة ل���دّي �شتملكها كل هذه 
�ل�شفحات �ل�شاخطة؟ وللكتاب و�لتعهد قيمة 
ال �أكر من قيمة �الن�ش���ان نف�شه. �أحدنا غري 
و�ث���ق �أبد� من �نقاذ روح و�ح���دة بالكتابة. 
على و�حدن���ا �ال�شتم���ر�ر بالكتابة بروح قد 

يفقدها يف كل حلظة.
- نح���ن نحي���ا يف ح�ش���ارة منّمط���ة وذ�ت 
من���اذج للثقافة معّرفة جي���د�: �أثاث، عنا�شر 
ديكوري���ة، م�شجالت �ش���وت، وقد �ختريت 
كلها من بن عدد مع���ّن من �المكانيات. وما 

�لذي تك�شفه لك عما هي بالفعل؟

ــفــيــنــو ـــو كــال ـــال ـــت ــــــــــذرات.. اي ش

ترجمة واعداد: عدنان املبارك
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1 - �لكال�شي���ات كت���ب نعرفه���ا م���ن خ���الل 
�الأقاويل، و�الأكرث �أ�شالة و فجاءة و�بتكار� 

جنده حن نقروؤها حاليا.
2 - �لكال�ش���ي ه���و عم���ل يج���دد با�شتم���ر�ر 
�شح���ب �خلط���اب �لنقدي �لت���ي حتيطه لكنه 

خطاب يهّز �أجز�ء من ذلك �لعمل ح�شب.
- م���ا ميكن لكل و�ح���د منا �لقيام ب���ه �بتكار 
مكتبتن���ا �خلا�ش���ة م���ن كال�شيكي���ات مثالية 
لدين���ا، و�أود �أن �أق���ول �إن ن�شفها يتكون من 
�لكت���ب �لت���ي قر�أته���ا وه���ذ� يعن���ي �أن هناك 
�شيئ���ا مهم���ا بالن�شبة لن���ا، و�لن�ش���ف �الآخر 
م���ن �لكتب �لتي نحن عازم���ون على قر�ءتها 
ونفر����س باأنه عمل ق���د يعني �شيئ���ا مهما. 
علينا �أي�شا ترك ق�شم من �مل�شاحات �لفارغة 

للمفاجاآت وفر�شة �الكت�شاف.
- �شتفهم حن تن�شى ما فهمته من قبل.

- لي�س هناك من لغة بدون خد�ع.
- �لكال�شيكي م�شطل���ح يطلق على �أّي كتاب 
ياأتي لتمثيل �لكون كله، وهو كتاب على قدم 

�مل�شاو�ة مع �لطال�شم �لقدمية.
- �لفنتازي���ا �شبيه���ة باملرّبى... الب���د من �أن 
تطليه���ا على قطعة من �خلب���ز. و�ذ� مل تفعل 
ذلك تبقى هي م���ن دون هيئة وتعجز عن �أن 

تعمل �شيئا. 
- حي���اة �ل�شخ����س تتكون م���ن جمموعة من 
�الأح���د�ث، ميك���ن الآخره���ا �أي�ش���ا �أن يغ���رّي 
�ملعنى �جلامع، ولي����س الأن لهذ� �أهمية �أكر 
من �شابقاته بل ملرة و�حدة يتم ت�شمينه يف 
�حلياة، ويت���م ترتيب �الأح���د�ث يف �أمرغري 
زمني لكن���ه، عو�شا عن ذلك، يتو�فق هو مع 

�لبنية �لد�خلية. 
- خميلة �لفنان هي عامل �لقوى �لكامنة �لذي 
اليت�شع الأّي خلق. �لتج���ارب �لتي جمعناها 
يف �حلي���اة تعود �ىل ع���امل �آخر يخ�شع �ىل 
مبادئ �آخرى للنظام و�لال- نظام، فبالكامل 
تتجم���ع يف طبق���ات عل���ى �ل�شفح���ات كم���ا 
�الأل���و�ن على �لقما�شة، وتخلق عاملا �آخر هو 
غري منته لكن م���ن �ل�شهل خ�شوعه للنمذجة 

ومقاومة �أقل لل�شكل.
)ع���د�  ع�شرن���ا  م���ن  �الأق���رب  �لكت���اب   -
حاالت"�لدعوة �لنبوية"( يقيمون �الت�شال 
مع حمطات �الر�شال �الأر�شية مثل �لالوعي 
�لف���ردي �أو �جلماعي، مث���ل �لوقت �مل�شتعاد 
يف �لتج���ارب �مل�شتعادة من �لوقت �ل�شائع، 
مث���ل �حل���ّي �أو تكث���ف �لوج���ود يف نقط���ة 

ملمو�شة �أو حلظة. 
- يوج���د �جلمال و�حلكم���ة و�لعد�لة يف كل 

ما هو ممّزق.
- كالم �ملدين���ة بطيء: يتكرر كي يقدر �شيء 

على �ملكوث يف �لذ�كرة.
- �ل�شف���ن �ختف���ت ور�ء �الأف���ق، و �أن���ا بقيت 
هن���ا يف عاملنا �ملل���يء بامل�شوؤولية و�لنري�ن 

�ل�شغرية �خلد�عة.
- رغ���م كل �ش���يء ال ميك���ن قيا����س �شرع���ة 
�الأفكار، والأن �لفكرة ال ت�شمح باملو�جهة وال 
تنقاد �ىل �ل�شباق، كما �أنها لي�شت قادرة على 

�أن تط���رح منجز�تها وفق �ملعيار �لتاأريخي. 
�شرع���ة �الأفكار ه���ي قيمة بحد ذ�ته���ا، وهنا 
يح�ش���ب ح�شابا للمتعة �لت���ي تثريها يف كل 
و�حد ميل���ك ح�شا�شيت���ه �ز�ء �ملتعة، ولي�س 

�لنفع �لعملي �لذي قد تهبه.
- هل الأ�شم �ملوؤلف على غالف �لكتاب �أهمية 
م���ا؟ لننتق���ل �ىل م���ا ح���دث قبل ثالث���ة �آالف 
�شنة. من يعل���م �أّي كتب �شتبقى و�أّي �أ�شماء 
�شتذكر. ثمة كتب معينة �شتبقى �شهرية لكنها 
�شتعتر �أعماال ال يعرف موؤلفوها متاما وكما 
ه���ي غ���ري معروفة عندن���ا ملحم���ة كلكام�س، 
�كي���د �أن هن���اك موؤلف���ن �شتبق���ى �أ�شماوؤهم 
م�شهورة على �لدو�م لكن موؤلفاتهم لن تبقى 
متاما كم���ا ح�شل ل�شقر�ط، وق���د ت�شجل كل 
�ملوؤلف���ات �لت���ي �أنقذت با�ش���م موؤلف غام�س 

وكما ح�شل مع هومريو�س؟
�ملده�ش���ة  �ملخرع���ات  ه���ذه  كل  وف���وق   -
يك���ون �ملنج���ز �الأك���ر لعقل من ع���رف كيف 
�لعث���ور على �شبيل كي يو�ش���ل �أكرث �أفكاره 
خ�شو�شي���ة ل�شخ����س �آخ���ر وحتى ل���و كان 
بعيد� يف �لزم���كان، و�أن يخاطب من هم يف 
�لهند ومن مل يولدو� بعد، وقبل �أن مير �ألف 

�شنة، وع�شرة �أالف �شنة. 
- يف �حلي���اة �ليومي���ة يك���ون �لوق���ت ثروة 
نحر����س عليه���ا، ويف �الأدب يك���ون �لوق���ت 
ثروة نت�ش���رف بها بحرية وع���ن بعد. لي�س 
�ملق�شود هن���ا �لو�شول باأ�شرع ما ميكن �ىل 
�له���دف �ملن�شود، بل عل���ى �لعك�س، فالتوفري 
هن���ا ثم���ن للغاي���ة، وكل ما نوف���ر وقتا �أكر 
نكون قادرين عل���ى تبذير وقت �أكر. �شرعة 
�الأ�شل���وب و�الأفكار تعنيان وقب���ل كل �شيء 

�ملهارة. 
- ال �أحد يف هذه �الأيام يّقدر �لكلمة �ملكتوبة 

وكما تقدرها �لدول �لبولي�شية. 
- علين���ا �أن نخ�ش�س يف ف���رة �لن�شج وقًتا 
الإعادة �كت�شاف �أه���م قر�ء�تنا �لتي قمنا بها 
يف ف���رة �ل�شباب. فاإذ� كانت �لكتب ال تتغري 
- وه���ي يف �لو�قع تتغري علي �شوء منظور 
تاأريخي خمتلف - فنح���ن �أنف�شنا قد تغرّينا 
وي�شكّل لقاوؤنا �جلدي���د �أحد�ًثا جديدة. فكل 
ق���ر�ءة جديدة لعمل كال�شيكي هي �كت�شاف، 
�أي كم���ا يف �لق���ر�ءة �الأوىل. ويف �حلقيق���ة 
تك���ون كل قر�ءة �أوىل لعمل كال�شيكي قر�ءة 

جديدة.
- و�حدن���ا يق���ر�أ وحي���د� وحت���ى بح�ش���ور 

�الآخر.
- �ملدين���ة ال ت���روي ما�شيه���ا، بل حتويه يف 

خطوط �ليد. 
- عل���ى و�حدن���ا �أن يك���ون خفيف���ا كالط���ري 

ولي�س �لري�شة. 
- �ذ� كان هناك �شيء هو �لو�قع �لذي تكون 
خمتلف م�شتوياته جمرد �أجز�ء من �الأبعاد، 
�مل�شتوي���ات  هن���اك  في���ه  م���كان  �أّي  يف  �أو 
وحده���ا، ال ي�شتطي���ع �الأدب حينه���ا �أن يقرر 
)و�ق���ع  باالأح���رى،  يالح���ظ،  �الأدب  �شيئ���ا. 

�مل�شتويات(. 

يف ه���ذ� �لعم���ل �الأدبي �ل�شي���ق ��شتطاع 
�يتالو كالفينو �أن يعطينا م�شاهد � �قرب 
�ملجتم���ع  حال���ة  ع���ن   � �لكاريكات���ري  �إىل 
يعي�شه���ا  �لت���ي  و�لكيفي���ة  �اليط���ايل، 
�ملو�ط���ن �لع���ادي م���ن خ���الل �شخ�شي���ة 
مارك���و فال���دو، �ل���ذي يع�ش���ق �لطبيعية 
ويعم���ل باالإمكانيات �لب�شيط���ة �ملتوفرة 
لدي���ه، ليتمت���ع ق���در �مل�شتط���اع مب���ا فيها 
م���ن عنا�شر تخلب �لعق���ل وتفرح �لقلب، 
فك�اأن���ه من خالل ه���ذ� �النحي���از، يطالب 
كافة �ش���كان �ملدن بالتخلي ع���ن �شكناهم 
و�لتوجه نحو �لطبيعة،"�آه، لو ��شتطيع 
ولو ملرة و�حدة، �أن ��شتيقظ على زقزقة 
�لع�شافري ب���دل �ال�شتيق���اظ على �شوت 
�ملنب���ه وب���كاء �ل�شغ���ري بولين���و وزعيق 
��شتطي���ع  دوميتيال!""ليت���ي  زوجت���ي 
�لن���وم هن���ا، مبفردي حتت ه���ذه �لظالل 
حجرت���ي  د�خ���ل  ال  �لندي���ة،  �خل�ش���ر�ء 
�ل�شيق���ة �حلارة"�س17، �عتق���د �أن هذ� 
�له���م �أو �لطم���وح ي�ش���كل هاج����س عن���د 
�لعدي���د من �شكان �ملدن، خا�شة تلك �لتي 
تع���اين م���ن ك���رثة �الزدح���ام و�الفتق���ار 
للمناط���ق �خل�ش���ر�ء و�حلد�ئ���ق، فه���ذ� 
�مل�شه���د يحم���ل طموح ب�شي���ط، لكنه مهم 
ج���د�، ل���والك �لذي���ن بفتق���رون للطبيعة 
وحيويتها، فاملو�طن �لعادي �لذي يعي�س 
يف �لكت���ل �الإ�شمنتية، يعل���م جيد� �أهمية 
�لطبيعة وما ت�شكل له من حالة لالنطالق 
نح���و �لف�ش���اء �لرح���ب، فلك���ي يتج���اوز 
�لو�شع �لبائ�س مل�شاهد �جلدر�ن و�لكتل 
�ل�شم���اء. و�أ�ش���و�ت �ل�شجيج و�لزعيق 
�لتي ت�ش���در من هنا �أو هناك، جاعلة من 
�حلياة �أ�شبه باجلحيم، ال بد من �لتوجه 

نحو �لنقي�س، �لطبيعة.
فاالإن�ش���ان بطبع���ه ينتم���ي �إىل �لطبيعة 
وم���ا بتعل���ق به���ا، حت���ى عندم���ا وج���د 
مارك���و فالدو نبتة �أ�ش���رية بن �جلد�ر 
�ل�شم����س  �إىل  �أخر�جه���ا  يف  فك���ر 
و�لف�ش���اء،"كان ماركو فالدو، يتفاعل 
مع �لنبت���ة وي�شعر مبق���د�ر �شعادتها 
وه���ي تتح�ش����س �مل���اء �ملن�شكب بن 
�أور�قها، وتتنف�س �لهو�ء �لطبيعي، 
وتعر�س �كر م�شاح���ة من �شطحها 

لقطر�ت �ملاء، وتب���دو �أكرث خ�شرة، هذ� 
�الإح�شا����س �لغريب �ل���ذي كان يخامره، 
كان يجعله يقف فرة طويلة حتت �ملطر، 
ير�قب �لنبت���ة نا�شيا نف�ش���ه، وغافال عن 
حماية ج�ش���ده من �لرد و�ملطر"�س95، 
مل يكتف���ي مارك���و فالدو باإخ���ر�ج �لنبتة 
�إىل �لف�شاء وجعله���ا تنتع�س يف حميط 
يتنا�شب متاما معها، بل �أن روعة �مل�شهد 
جعل���ه يتماهى م���ع �لنبتة متام���ا، وكاأنه 
و�لنبت���ة كائن���ا و�ح���د�، وهن���ا من خالل 
عملية �لتوحد مع �لنبتة، �أعطانا �لكاتب 
�ش���ورة حقيقي���ة ل���كل ع�ش���اق �لطبيعة، 
فه���م وهي ت���و�أم، �حدهما يق���دم �لرعاية 
و�لثاين مين���ح �ملتعة و�ل�شع���ور بالفرح 

و�ل�شكينة.
�أم���ا �ل�ش���ور �لنقي�شة لع���دم �الن�شجام، 
به���ذ�  فال���دو  مارك���و  لن���ا  فيذكره���ا 
�ل���ر�م  عرب���ات  �لو�شف"كان���ت 
و�ل�شاحن���ات وعرب���ات �لي���د و�للوريات 
تنطل���ق  �لناري���ة  بدر�جاته���م  و�لعم���ال 
باجتاه �مل�شنع، وكانت �أ�شو�ت م�شاريع 
�الأب���و�ب ونو�ف���ذ �لبي���وت وه���ي تفتح 
م�شموعة وملعان �لنو�فذ �لزجاجية يتاألق 
�أمام عيني���ه، فانطلق مارك���و فالدو نحو 
عمله بفمه �ملتخ�شب وعينيه �للتن ال 

ي�شتطيع فتحهما، مرتبكا متحري� بظهره 
�ملت�شلب �ملر�شو�س"�س24، �لعديد من 
�ل�شو�هد قدمه���ا �يتالو كالفينو يف عمله 
�الأدبي تدعو �إىل �النطالق نحو �لطبيعة 

وهجر �ملدينة وما فيها.
يف �ملجم���ل ه���ذ� �لعم���ل ي�ش���كل دع���وة 
�شريحة، و�أي�شا غري مبا�شرة يف �لوقت 
للطبيع���ة  �العتب���ار  �إع���ادة  �إىل  نف�ش���ه، 
�ملدين���ة  ت���رك  وع���دم  به���ا،  و�الهتم���ام 
تهيمن عل���ى �الإن�ش���ان وتفقدهما �حلياة 

�مل�شركة.
�أ�شل���وب �لكاتب �ل�شاخ���ر يف �لعديد من 
�مل�شاهد �لتي قدمه���ا جتعل تناول �لعمل 
�الأدب���ي �أ�شه���ل و�أمت���ع للق���ارئ، ورغ���م 
كتاب���ة )رو�ي���ة( على غ���الف �لكت���اب �إال 
�ن���ه ي�شكل � من وجه���ة نظرنا �ملتو��شعة 
� جمموع���ة ق�ش�شية ولي�س رو�ية، وذلك 
لع���دم وجود تر�بط حي���وي بن �مل�شاهد 
�ملقدم���ه يف �لعمل، فف���ي جممل �مل�شاهد، 
ال يوج���د م���ا يجع���ل �حلدث يتط���ور �إىل 
�الأمام �أو �خللف، كما �أن �مل�شهد �لو�حد، 
يعط���ي �لقارئ فكرة و��شح���ة ومتكاملة 
عما يريده �لكاتب، من هنا نقول باأن هذ� 
�لعمل، كما هو �حلال يف ق�شة"حن تركنا 
�جل�شر"لعبد �لرحمن منيف وق�شة"�الآم 
�ل�شي���د معروف"لغائب طعم���ة فورمان، 
هي وغريها من �الأعمال، هي ق�ش�س 
ولي�شت رو�يات، رغم حجمها �لكبري 
ن�شبيا، ولتو�شيح ذلك نعطي مثال من 
خالل رو�ية"�أم �شعد"لغ�شان كنفاين، 
فرغم وجود م�شاهد متعددة يف �لروية 
مل تك���ن لتح���ول دون �كتم���ال �أحد�ثها 
و�شكلها �لرو�ئي، على �لنقي�س من هذ� 
�لعمل �لذي مل جند �أي تر�بط ي�شهم يف 

تنامي �الأحد�ث فيه.
يف �لنهاية نقول ه���ذ� �ل�شكل و�الأ�شلوب 
يف �الأعمال �الأدبية ميثل �حلالة �ملحفزة 
للقارئ �لتي جتعل���ه ي�شتمتع ويتلذذ مبا 
يق���ر�أ، كم���ا �نه يق���دم �الأف���كار و�الأحد�ث 
�لتي مته���د ذهنية �لق���ارئ لالنحياز �إىل 

�لفكرة �لتي يطرحها �لكاتب.

عن جريدة �لوطن �لكويتية

ماركو فالدو والتقديم الهادئ
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 في�شل عبد احل�شن *

 ايتالو كالفينو 
معا�ش����ر،  �يط����اىل  كات����ب  كالفين����و  �يتال����و 
م����ن  �لكث����ريون  ��شتغ����رب  وق����د  مع����روف، 
متابعي����ه ع����دم ح�شول����ه عل����ى جائ����زة نوبل 
وموت����ه يف �لثمانين����ات م����ن �لق����رن �ملا�شي 
وذهابه����ا بع����د ذل����ك ب�شن����و�ت قليل����ة �أي عام 
1997 �ىل مو�طنه د�ريوفو، �لكاتب و�ملمثل 
�مل�شرحي، �لذي قب����ل منحه جائزة نوبل كان 

مغمور� خارج بلده. 
ول�شن����ا يف �شدد �ع����ادة �حل����ق �ىل �شاحبه، 
ونحن نع����رف �الأبعاد �ل�شيا�شي����ة و�لفكرية، 
و�حل�شاب����ات �لت����ي يجريه����ا �أه����ل نوبل قبل 
منحه����ا �ىل �أدي����ب م����ا يف خمتل����ف �أ�شق����اع 

�لع����امل، ال يف �يطالي����ا وحده����ا ولن����ا كع����رب 
جتربة مري����رة مع هذه �جلائ����زة �لتي حطت 
مرة يف ربوعنا و�لله وحده يعلم ما �الأ�شباب 
�حلقيقية ملنحه����ا مع علمن����ا �أن �لكثريين من 
نو�بغ �الأمة �لعربية ي�شتحقون هذه �جلائزة 
ع����امل  يف  ال  �ل�شع����ر  ع����امل  يف  وخ�شو�ش����ا 
�لرو�ية و�لق�شة ونح����ن �أمة �شاعرة ولي�شت 
�أم����ة ناث����رة وق����د حتد�ه����ا �لل����ه تع����اىل فيم����ا 
�شيكتب����ه �شعر�وؤه����ا من �شعر ملح����اكاة �شورة 
من �ش����وره �لق�شرية، ول�شت هنا من �ملقلبن 
يف �شوؤون هذه �جلائزة و�أ�شر�ر منحها لهذ� 
�ملبدع �أو ذ�ك، وغاية كتابتي هنا لتو�شيح ملا 
لكالفينو من ف�شل عل����ى �الأدب �لعاملي ودون 

غ�شا�شة من �أنه مل ينل �لنوبل تلك... 

مدن ل مرئية 
يف م����دن ال مرئي����ة ير�ش����م لنا �لكات����ب مدينة 
�لبندقية �الأ�شطوري����ة، �لتي تغيب يف �لبحر 
كل �شن����ة ب�شعة �شنتيمر�ت � ال فرق بن هذ� 
وذ�ك م����ا د�مت �ملدينة �لتاريخية، بكل حملها 
�لثق����ايف و�الأث����ري تغي����ب يف جل����ج �الأمو�ج 
�ملاحلة، كل عام، وم����ا �أن ينتهي �لقرن �لقادم 
م����ن ع����ام �ألفن �إال وتك����ون �ملدين����ة �ل�شاحرة 
بكل ذكرياتها و�أحجارها وهند�شة مبانيها قد 
ذهب����ت كاأطالنت�س �ملختفية )1( وما يبقى لنا 
منه����ا �شوى ما �لتقطت����ه �لكامري�ت من �شور 

وم����ا �أبدع����ه �لفنانون م����ن لوح����ات و�لتقاط 
جلزئيات من تلك �ملرئيات، وما دونه �لكتاب 
�نعك�����س  م����ا  �أو  مبا�ش����رة  كلم����ات  يف  عنه����ا 
ت�شمين����ا يف ن�شو�شهم وق�شائدهم وقطعهم 
�لرحالةم����ا  بول����و  مارك����و  �لنرثي����ة.�أور�ق 
يهمن����ا يف رو�ي����ة م����دن ال مرئية ه����و �لتقاط 
مدين����ة �لبندقي����ة �ملو�شكة على �لغ����رق، فتلك 
�ملدينة تظهر يف �أور�ق ماركو بولو �لرحالة 
�اليط����اىل �ملع����روف، �لذي هاجر م����ن �ملدينة 
يف �لق����رن �ل�شاد�س ع�شر �مليالدي وذهب �ىل 
�ل�ش����ن وبقي هناك الأكرث م����ن ع�شرين عاما، 
حي����ث قابل �مر�طور �ل�ش����ن قوبالي خان، 
ود�ر �حلو�ر بن �الثنن حول �لبحر وفل�شفة 

�حلي����اة و�أ�شاليب �حلكم، وهنا جاءت �لكثري 
من �أحكام ميكافللي وطروحاته فيما بعد يف 
كتابه �ملهم، �الأمري فوجد قوبالي خان ماركو 
بول����و رجال حمن����كا ميكن �العتم����اد عليه يف 
�لبحث عن فل�شفة للحكم، فبعثه الد�رة �حلكم 
يف والي����ة بعي����دة م����ن والي����ات �مر�طورية 
�ل�ش����ن، �ملر�مي����ة �الأط����ر�ف، ويف �لطريق 
�ىل تل����ك �لوالي����ة �لبعيدة، كان����ت �ملدن تظهر 
ملارك����و بول����و و�أ�شحابه وتختف����ي، متتابعة 
يف حلمي����ة ر�ئع����ة، �أي����ا تكون تل����ك �ل�شو�هد 
�ملنحوت����ة م����ن �ل�ش����ر�ب و�خلي����ال، و�الأفكار 
�لت����ي كان ب����دوره يتلوه����ا عل����ى �شديق����ه يف 
�ل�شج����ن �لفين�شي �لق����دمي � ن�شبة �ىل فين�شيا 
�لبندقية � بع����د عودته �ىل وطنه وو�شعه يف 

�ل�شجن من قبل حاكمها. 

عامل �شاج من ال�شحر 
والتغريب: 

�ملذك����ر�ت  تل����ك  كالفين����و  �يتال����و  وجع����ل 
م����ادة خ�شب����ة،  �لقدمي����ة للرحال����ة �لعجي����ب 
الكم����ال ت�شوي����ر عامل����ه �لرو�ئي، ونق����ل �شذ� 
�ل�ش����رق و�شح����ره، و�أ�شاط����ريه، و�يجاد تلك 
�لغر�ئبي����ة �ملبثوث����ة يف حيو�ن����ات موؤن�شنة: 
حتري����ك �الأ�شي����اء عن بع����د، وعندم����ا يجل�س 
�المر�ط����ور �ل�شين����ي عل����ى كر�ش����ي �حلك����م 
ف����ان �الأق����د�ح ترتف����ع يف �له����و�ء وت�شري يف 
يع����اد  �ملقطوع����ة  �لروؤو�����س  يدي����ه،  متن����اول 
ل�شقه����ا، �لغ����رف �ملركبة تنفتح عل����ى بع�شها 
يف متاهات معقدة �لت�شابك وتقودك �ملمر�ت 
�ىل �أبو�ب وم�شال����ك ودهاليز مظلمة، وتري 
�ل�شح����رة وهم يغ����ريون يف حلظ����ة ��شكالهم 
ووجوههم. عامل �شاج من �ل�شحر و�لتغريب 
ر�شمه �يتالو كالفينو يف مدن ال مرئية. يقول 
مرج����م رو�ية مدن ال مرئي����ة �ل�شاعر يا�شن 
طه حافظ يف تقدميه لها: مدن ال مرئية �لذي 
�خرت ترجمته، هو �أول كتاب قر�أته اليتالو 
كالفين����و و�أثار ده�شتي، رو�ي����ة، نعم رو�ية، 
هكذ� يقول �لنق����اد، تثري �مل�شاكل نف�شها �لتي 

عرف القارئ العربي ايتالو كالفينو من خالل روايته الكبرية )مدن ل مرئية( الرواية التي اأتاحت 
لكت��اب الرواي��ة يف ا لعامل جمالت خ�شبة مل ت�شربها اأقالمهم من قب��ل ومثلما فعلت رواية جيم�ص 
جوي���ص يولي�شي���ص من تغيري �شام��ل لآليات كتابة العم��ل الروائي، حيث كانت رائ��دة يف ا�شتخدام 
املونول��وج الداخلي، ونق��ل امل�شاعر الداخلية لل�شخ�شي��ات الروائية، وجعلت الق��ارئ يغور يف داخل 
ال�شخ�شي��ات التي يتعامل معها، ومل يعد يقراأ عن �شخ�شي��ات مر�شومة من اخلارج عرب �شبكة من 
عالقاته��ا الن�شانية، وبذلك مهد جوي�ص للقارئ فر�شة امل�شاركة الف��علية، الوجدانية، يف املنت 
ال�ش��ردي للرواي��ة، ا�شافة ايل اللع��ب يف الزم��ن الروائي كنتيجة طبي�عي��ة ل�شتخدام املونولوج، 
وبذل��ك فقد ا�شتط��اع جوي�ص اأن يكتب رواية كبرية من حيث احلج��م والأهمية يف زمن الرواية 
الذي ل يتعدي يوما واحدا، وح�شر الزمن الروائي بهذه الفرتة الزمنية الق�شرية اأتاح للروائي اأن 
يق��ول كل �شيء عن بطله، واأن يكون �شاهدا على ع�شره، واأن تكون ال�شه��ادة ممتلئة متاما اىل حد 
النب���ص اخلافت لأخالق واأفكار وممار�ش��ات واأحالم اأهل مدينة دبلن، ومن هنا جاء ك�شف جوي�ص 
لغ��ريه عن طرائ��ق الكتابة الروائية احلديثة، وق��د اأكمل كالفينو يف اخلم�شين��ات وال�شتينات من 
الق��رن الع�شرين التمهيد لع��امل روائي ميتلك من الو�شائل والطرق، الت��ي ت�شاهي اكت�شاف ال�شينما 

والتلفزيون ومزج ال�شمعي باملرئي يف كتابة مقروءة.

ايتالو كالفينو

مدن ال مرئية
فـــــي 

ــــــــدارات ــــن اص م
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�ثارها �لكاتب من قبل، ولكن باأ�شلوب خمتلف 
وبايج����از جميل وم����ذ�ق فيه �لعم����ق �لثقايف 
ونكهة �ل�شرق �لبعيدة و�ملوؤثرة � مدن ال مرئية 
�س 9، ويبق����ى �لكاتب � �يتالو كالفينو ين�شر 
�الخت����الف يف م����ا كت����ب الحقا، وم����ن �الأمور 
�لثابت����ة يف �البد�ع �أن �حلدود ملغاة، ويبقى 
�البد�ع قائما حت����ى �ذ� مل ت�شتوعبه �لقو�لب 
�الأدبية �جلاهزة �ملتعارف عليها �الآن، ومهما 
�ختلف����ت �مل�شمي����ات وت�شابك����ت �آر�ء �لنق����اد 
ح����ول م����دن ال مرئي����ة وح����ول كاتبه����ا �يتالو 
كالفين����و، يبق����ى �مل����نت �ل�شردي ه����و �حلقيقة 
�لوحي����دة �مل�شل����م به����ا، ورمب����ا يح����ل �لكاتب 
ذ�ت����ه �الإ�ش����كال حول رو�يته، ح����ن يقول يف 
توطئته له����ا: عندما �أب����د�أ بكتابة �شيء جديد 
�أفعل ذلك وكاأنني مل �أكتب �شيئا من قبل. �نها 
حماولة م����ن �لكات����ب للخال�س م����ن �لقو�لب 
�ملو�شوعة �شلف����ا، �إنه يطمح يف حقيقة �الأمر 
�ىل كتاب����ة �ملهم �لذي يتكئ على �الأبدية �شكال 
وم�شمون����ا، وه����ذ� يف �عتق����ادي هو حتديث 
كالفين����و يف ج�ش����د �لرو�ي����ة �لعاملي����ة، دون 
و�ش����ع �لعالم����ات و�الأط����ر �ل�شكلي����ة لتحدي 
�ش����كل �جلن�س �البد�عي، ��شافة �ىل ما يهمنا 
كعرب فاإنه �لكاتب �لي�شاري �ملميز �لذي تفهم 
ق�شايا عاملنا �لعربي �لعادلة كق�شية فل�شطن 
و�نحاز �ىل �حل����ق و�لعدل من دون �أن يتاأثر 
باأجو�ء �لكر�هية �لتي ع����ادة ما ت�شيطر على 
�أب����و�ق �لدعاية يف �يطالي����ا خا�شة و�أوروبا 
عام����ة. ق�ش�س من نوع �آخ����ريف كتاب �ل�شيد 
بالوم����ار، كت����اب �يتالو كالفين����و �ل�شادر عام 
1985وه����و عبارة ع����ن تقاري����ر �أدبية مفعمة 
ودف����ر  و�ش����ف  وكتاب����ات  �لكلم����ات،  بدق����ة 
لبيوغر�فيا �ن�شان ي�شتنطق �الأ�شياء �لقريبة، 
�لتي يف متناول �ليد، يتاأمل �لغروب وينظر 
�ىل �لنج����وم و�حليو�ن����ات يف حديقت����ه، ث����م 
يقول لنا جملته �الأخرية بعد �أن م�شه �لياأ�س: 
نح����ن ال ن�شتطي����ع �أن نتاأم����ل م����ا تعودنا على 

روؤيته يف د�خلنا )2(. 
�لق�ش�شي����ة  كالفين����و  �إيتال����و  جمموع����ة  يف 
مارك����و فالدو)3( �لتي كت����ب ق�ش�شها �الأويل 

�يطالي����ا  �ش����ورت  �خلم�شين����ات  بد�ي����ة  يف 
�لفقرية، �أما �لق�ش�س �الأخرية من �ملجموعة 
فق����د كتب����ت يف منت�ش����ف �ل�شتينات بع����د �أن 
�نتع�����س �القت�شاد �اليط����ايل، وظهرت معامل 
�لتغي����ري عل����ى حي����اة �لنا�س هن����اك نتابع يف 
�ملجموع����ة ق�ش�����س كالفين����و، �نه����ا ق�ش�����س 
من نوع �آخ����ر،ال كما �لتعري����ف �لذي �قرحه 
يتي�س للق�شة �لق�شرية )4(، �إنها ق�ش�س من 
نوع �آخر تتفق مع �لق�شة �لق�شرية �ملتعارف 
عليه����ا يف �أم����ور وتختل����ف عنه����ا يف �أم����ور 
�أخري كث����رية، ويتمثلها �ملتلقي كق�شائد نرث 
متميزة، مفعمة بقيم �الن�شان وحب �لطبيعة 
وحتم����ل حم����اوالت �الن�ش����ان وتوق����ه �لد�ئم 
للرج����وع �ىل عو�مل فطرت����ه �الأويل، وحياته 
�لقدمي����ة �لذ�ئب����ة يف رحاب �لتدف����ق و�الألفة، 
فماركو فالدو بطل كل ق�ش�س �ملجموعة، هو 
وج����ه �آخر ل����دون كي�ش����وت �شرفانت�س، وكما 
معروف �ن �شرفانت�����س �أر�د �لرجوع ملفاهيم 
�لفرو�شي����ة �لنبيل����ة يف �لع�ش����ور �القطاعية، 
الإد�ن����ة رذ�ئل ع�ش����ره، دون �أن يخطر له على 
ب����ال �أن تل����ك �ملفاهي����م �لقدمية ق����د ذهبت �ىل 
�الأبد، وهنا يتبادر �ىل ذهننا ما كتبه ر�ي ب. 
و�ش����ت عن بنية �لق�شة �لق�شرية: �إن فنانا قد 
ت�ش����دي النتاج ق�شة ما، فهو ال ي�شمم �أفكاره 
لتتف����ق وحو�دث ق�ش����ة ما، بل �إن����ه يتعمد �أن 
ياأخ����ذ بعناية تامة ال�شتح����د�ث �أي �أثر قوي، 
ف����ذ، فهو يبتك����ر �أحد�ث����ا، �أو ين�ش����ق �أحد�ثا، 
باأف�ش����ل �ش����كل ي�شاع����ده عل����ى تثبي����ت �الأث����ر 
�ملتخي����ل م�شبقا )5( وهنا يعنينا �أن نقول �ن 
كاتبنا ال يعتن����ي بطر�ئق �لكتابة بقدر رغبته 
�مل�شبقة يف �ي�شال نب�شات �شخ�شية � ماركو 
فالدو � �ىل ذهن �ملتلقي، ك�شورة معادلة لدون 
كي�شوت �الإ�شب����اين، ودون �أن يعني ب�شروط 
�لوم�ش����ة يف �لق�ش����ة �لق�ش����رية. �ن �لعالق����ة 
تب����دو و��شح����ة بن مارك����و � �يتال����و كالفينو 
ر�شم����ت  فق����د   � �شرفانت�����س  كي�ش����وت  ودون 
�ل�شخ�شيت����ان بالطريقة �لتهكمية، �مل�شخمة. 
�لالمنطقي����ة. نف�شه����ا � وقد و�ش����ع �شرفانت�س 
منوذج����ه الد�ن����ة �ملجتم����ع �القطاع����ي، وعمد 
�لكات����ب �اليط����اىل الد�نة �ملجتم����ع �ل�شناعي 
دون  فع����ل  ومثلم����ا  �لع�شري����ن،  �لق����رن  يف 
كي�ش����وت حن ح����ارب طو�حن �له����و�ء، فان 
ماركو فالدو حاول بامكانيته �لبد�ئية رف�س 
�ملجتمع �ل�شناعي بامكانياته �لبد�ئية �أي�شا 
لق����د رف�����س �ملجتم����ع �ل�شناع����ي بامكانات����ه 
�لهائل����ة، وهيمنته �لطاغي����ة، وكانت �ملبارزة 
ب����ن  �جلانب����ن فر�ش����ة �شانح����ة للمزي����د من 
�شخري����ة �ملتلق����ي وتهكم����ه، فمارك����و يقد�����س 
�لطبيع����ة وح����اول مب����ا و�شل����ت �لي����ه ي����د�ه 
حمايتها من زح����ف �ملنطق �ل�شناعي �جلديد 
وم����ردود� ت����ه �ملادي����ة، و�د�ن����ة قيم����ه �لتي ال 
تعطي لروح �الن�ش����ان وحلمه �ية �أهمية، لقد 
حدثت مب����ارزة حقيقي����ة بن كالفين����و �ملبدع 
و�شرفانت�����س  �ل�شناع����ي  للع�ش����ر  �اليط����اىل 

مبدع فرة �لع�شر �القطاعي. 

عامل كالفينو اجلميل يف 
الفطر 

يف �ملدينة جند ماركو يتحن �لفر�شة اللتقاط 
�لفط����ر �لنامي هنا وهن����اك: ذ�ت يوم، وعلى 
جانب �ل�شريط �ل�شيق م����ن �الأر�س �ملحيطة 
بج����ادة �ملدين����ة، هب����ت عا�شفة م����ن �لبذور ال 
يعلم غري �لل����ه من �أين �أتت منبتة �لفطر، ومل 
يلحظها �أحد �شوى ماركو فالدو �لعامل �لذي 
ي�شتقل عربة �لر�م من ذلك �ملكان كل �شباح � 
�س 13 ماركو فالدو � ر�شم كالفينو بالكلمات 
لوح����ة �شاخرة لنزوع مارك����و الغتنام فر�شة 
ما توف����ره �لطبيعة، من خ����ري�ت يف �ملجتمع 
�ل�شناعي �جلديد: لقد وجدو� جميعا �لكثري 
م����ن �لفط����ر والأنه����م ال ميلكون �ش����الال فتحو� 
مظالته����م وجمعو� �لفطر فيه����ا.. وفكرو� �أن 

يقيمو� وليمة كرى لهم جميعا. 
عل����ى �أي ح����ال، مل مي����ر وق����ت طوي����ل حت����ى 

عادو� لريو� بع�شه����م بع�شا، ففي ذلك �مل�شاء 
جتمع����و� يف عنر و�حد م����ن �مل�شت�شفي بعد 
�أن �أجري����ت لهم جميعا عملي����ات غ�شل �ملعدة � 
�س16 ماركو فالدو � �ن �ملفارقة �ملرة، ولعنة 
�ملجتم����ع �ل�شناع����ي �جلديد تق����ع حن يكون 
�لفط����ر �ل����ذي �أنبتت����ه �لطبيعة �مللوث����ة بنتاج 
�ل�شناع����ة م�شمم����ا، وهنا تق����رب �شخ�شية، 
مارك����و فال����دو م����ن دون كي�ش����وت وتتطاب����ق 
ب�شيط����ة  باختالف����ات  ولك����ن  �ل�شخ�شيت����ان، 
يفر�شه����ا كل ظ����رف ونامو�����س عل����ى نتاج����ه 
�لثقايف وطبيعت����ه �لتاريخية. غ�شن مقطوع 
ويف �جازة عل����ى مقعد حديقة يحاول ماركو 
فالدو �أن يق�شي ليلة على م�شطبة يف حديقة 
قريبة من بيته، ليخن����ق د�خل نف�شه �ل�شعور 
�نه ينام يف �لغرفة �ل�شيقة، �ملزدحمة باأفر�د 
عائلت����ه، ب����ن �أطفال����ه وزوجته، ولك����ي يري 
�لقم����ر دون �أن حتجب����ه �جل����در�ن و�لبنايات 
�لعالي����ة، لكن����ه يفاج����اأ مبنغ�ش����ات �حلديقة، 
�لكثرية، �أ�ش����و�ء ��شار�ت �ملرور يف �ل�شارع 
�مل�شيئ����ة و�ملنطفئ����ة كل حلظ����ة، وعا�شق����ان 
يحت����الن �مل�شطب����ة �لت����ي كان ق�ش����اء ليلت����ه 
عليها، وح����ن يغادر�نها يوؤرقه متثال جرن�ل 
ميد �شيفه �حلجري يف �لهو�ء، وياأخذ ماركو 
يف �لتقلب على �مل�شطبة، و�لنعا�س ال ياأتيه، 
وعن����د ذلك يقط����ع غ�شنا مورقا م����ن �ل�شجرة 
�لقريب����ة ليغط����ي ب����ه �ل�شي����ف ليقط����ع �شي����ل 
�ل�ش����وء، فيق����ع �شوء �لفه����م. �ن حل����م ماركو 
بق�ش����اء ليلته و�شط �لطبيع����ة �خلالبة ونور 
�لقم����ر ينري قم����م �الأ�شج����ار يتب����دد ويتال�شي 
ويتح����ول ذل����ك �حلل����م �ل�شف����اف �ىل كابو�س 
يجث����م على �ش����دره ويطرد �لنوم ع����ن عينه، 
مم����ا ي�شط����ره يف �لنهاي����ة �ىل �لتج����و�ل يف 
�ملدين����ة �لنائم����ة وق����د عاف����ت نف�ش����ه �لن����وم، 
وهن����ا تنطبق علي����ه مقولة غوغ����ول، �لقا�س 
�لرو�ش����ي، �لت����ي وردت يف ق�ش����ة �الأنف:"�ن 
�شخاف����ات عديدة حتدث يف �لك����ون، و�أحيانا 
�أ�شي����اء ال تطاب����ق �لو�قع بحال م����ن �الأحو�ل 
ولكنه����ا و�قعية مائ����ة باملائ����ة. و�لو�قع هنا، 

ه����ي تلك �لفطرة �لت����ي �نتمت �ليه����ا �لطبيعة 
د�ئم����ا، وكل �لتطور�ت �حلا�شل����ة يف بنيتها 
ما ه����ي �إال تزيي����ف وخيانة فج����ة ملخلوقاتها 
ومنه����ا �الن�ش����ان بدعوى �لتط����ور، ويف هذه 
�ىل  كي�ش����وت  دون  �شي����ف  يتح����ول  �لق�ش����ة 
غ�شن مقطوع يف يد ماركو يغطي به �شيوف 
�نت�شار�ته����ا  ويحج����ب  �حلجري����ة  �ملدين����ة 
�لوهمية.�لبط����ل �مله����زوم يف ن�����س �حلم����ام 
�لبل����دي يح����اول مارك����و �أن ي�شي����د �حلم����ام 
�ل����ذي مير باملدينة مهاجر�، وي�شاعده �أوالده 
عل����ى ذلك، لكن����ه يكت�شف يف ما بع����د �أنه �شاد 
�حلم����ام �لد�جن، �لذي يربي����ه �جلري�ن فوق 
�ل�شط����وح. قال����ت �ل�شنيور�: تع����ال يا ماركو 
فال����دو. لق����د �أخ����رت �ن يف �شط����ح �لبيت �ن 
�شخ�ش����ا ي�شط����اد حم����ام �ملدينة. ه����ل تعرف 
�شيئ����ا ع����ن �الأم����ر؟ �����س27 مارك����و فالدو يف 
ه����ذ� �لن�س تختفي �لطيور �ملهاجرة، ممتلكة 
حريتها يف تغي����ري �أماكن وجودها، وتتحول 
�ىل حمام د�جن ت�شمه �الأقفا�س، وكل حمامة 
م����ن حمامات �الأقفا�س حتمل رقمها �خلا�س، 
وعن����و�ن �لد�ر �لذي تع����ود �ليه، فلي�س هناك 
خي����ار �أم����ام مارك����و غ����ري �رج����اع �حلمامات 
�لت����ي ��شطادها �ىل �شاحبته����ا هو �ذ� ع�شر 
�الختناق و�ش����وء �لفهم، و�ل�شحك �ملتو��شل 
على ر�ش����م �يقاع بطل مه����زوم، مل يفهم �شيئا 
م����ن ت�شاري�����س �لع�ش����ر �جلدي����د، وم����ا ز�ل 
�لو�شط����ى. �لع�ش����ور  �أه����ل  بعقلي����ة  يعي�����س 
كالفين����و �ملب����دع �حليكل ق�ش�����س �ملجموعة، 
كان بطله����ا ه����و ماركو فال����دو، كاأمن����ا يوؤ�شر 
�يتال����و كالفين����و حقيق����ة غريبة موؤد�ه����ا، �أن 
�لع����امل �ل�شناعي �جلديد قد ق�شي متاما على 
م����ا تبقى من �أمثال ماركو فالدو، ومل يبق يف 
�ل�شاحة �شو�ه، و�لذي �شيتال�شي بدوره عما 
قريب، وه����ي �شرخة �لكات����ب و�شخريته من 
ع����امل �شيفتق����د عما قري����ب �أمث����ال ماركو وما 
يثريون����ه م����ن حقيق����ة و�ش����دق وعفوي����ة يف 
جمتمعاتهم، وم����ا ي�شفونه عليها من �لر�ءة 
�شيط����رت  ع����امل  يف  و�شفافيتهم����ا،  و�حلل����م 
عليه �لكو�بي�����س و�الآالت و�ل�شجيج و�لظلم 
�الجتماعي. �ن ق�ش�س �يتالو كالفينو وعامل 
رو�ياته �ملت�شابك يق����ول لنا �أ�شياء عما تفعله 
�ل�شناع����ة و�لع�ش����ر �لتكنولوج����ي باالن�شان 
و�ملجتمع����ات ب�شعري����ة �أخ����اذة ي�شم����و فيه����ا 
�حللم و�لرقب و�لرف�س، ولن تكون مفاجاأة 
لالأو�ش����اط �لثقافي����ة يف �لع����امل �أن ال يح�شل 
�يتال����و كالفين����و عل����ى جائ����زة نوب����ل خ����الل 
حياته فقد �أخطاأته عجلة نوبل رمبا عن ق�شد 
كج����زء من �حلرب �لباردة قبل حتلل �ملع�شكر 

�ال�شر�كي، ملن هو �أقل عطاء وتاأثري�. 

* كاتب عر�قي مقيم يف �ملغرب 
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حم�شن يون�ص

�أن���ت ي���ا �سالح، ي���ا �س���اح، �إذ� كن���ت و�حد� مع 
ذ�تك.

ل�س���ت  فاأن���ت  ذ�ت���ك  م���ع  و�ح���د�  ت���ك  مل  و�إذ� 
بال�سرير.

مغ���ارة  لي����س  ذ�ت���ه  عل���ى  �ملنق�س���م  �لبي���ت  لأن 
لل�سو�س،

ولكنه بيت منق�سم على ذ�ته، ل �أكرث ول �أقل.
جرب�ن خليل جرب�ن )�لنبى(

يق���ول �إيتال���و كالفين���و يف �لطبع���ة �لثاني���ة 
ن�ش���ر  د�ر  ن�شرته���ا  لكتابه"�أجد�دنا"و�لت���ي 
�إبن���اودى عام 1960:"ميكن للنقاد �أن يبد�أو� 
�ل�ش���ري يف �لطريق �خلاط���ئ، ويقولو� �إن ما 
كان يف نيتى هو عر�س فكرة �خلري و�ل�شر.. 
ال.. مل يك���ن ه���ذ� م���ا �أنويه مطلق���ا، مل �أكن قد 
فك���رت يف ذل���ك ول���و للحظ���ة، فمث���ل �لر�شام 
�ل���ذي ي�شتخدم ت�ش���اد� و��شحا م���ن �الألو�ن 
الأنه يفيده يف �إظهار �ل�شكل، هكذ� ��شتخدمت 
ت�شاد� رو�ئيا الأو�شح ما يهمنى، �النق�شام."

م�ش���وه، مم���زق، غ���ري كام���ل، ع���دو لنف�ش���ه، 
ه���و �الإن�ش���ان �ملعا�ش���ر، يق���ول مارك����س عنه 
حال���ة  �إن  وفرويد"مقم���ع"..  �إنه"غري���ب"، 
�لتناغم �لقدمي���ة مفقودة، فهو يتطلع الكتمال 
�الأيديولوجي���ة  �لن���و�ة  ه���ي  تل���ك  جدي���د، 
�الأخالقي���ة )�الأيديولوجية تعنى من �شمن ما 
تعنى: ن�شق م���ن �الأفكار �ل�شيا�شية و�خللقية 
و�جلمالية و�لدينية( �لتي كنت �أريد �إعطاءها 
بوع���ي للتاريخ، ولكن بدال م���ن �أن �أعمل على 
تعميقه���ا على �ل�شعي���د �لفل�شف���ى، ف�شلت �أن 
�أعط���ى للرو�ي���ة �شكال ميك���ن �أن يعمل كرباط 
�آىل، وكتج�شي���د من �مل�شاركات �حلرة للخيال 

�لغنائي."
هك���ذ� حت���دث كالفين���و ع���ن �هتمام���ه �الأول: 
�النق�ش���ام.. وه���و مو�ش���وع كان �شائ���د� يف 
�لبيئ���ة �ل�شيا�شية و�الجتماعي���ة و�الأدبية يف 
�خلم�شينيات، تق���ول د: �أمانى فوزى حب�شى 
�ملرجم���ة لرو�ي���ة كالفينو"�لكونت �مل�شطور 
ع���ن ه���ذه �لنقط���ة ر�أي���ا �أح���ب �أن �أ�شيفه هنا 
الإنارة ر�أى كالفينو يف �النق�شام: )باالختالف 
عن كالفين���و، ويف �لوقت نف�شه باالتفاق معه 
يف �ل�شع���ور باأنن���ى �أعي����س يف بيئ���ة مليئ���ة 
باملتناق�ش���ات، يبح���ث كل منا م���ن خاللها عن 
هويته �حلقيقية، وعن �لطريق �ل�شحيح، وال 
يعرف كيف يقوم باالختيار، فاإن معنى �خلري 
و�ل�ش���ر �ملوجود بد�خل �لنف����س �لب�شرية هو 

�لذي �أثار �هتمامى(
�إن �ملعنى �ل���ذي يحكم �حلياة وفكر �الإن�شان، 

و�ل���ذي يحك���م كل �لت�شرف���ات، ه���و �ختي���ار 
�حلي���اة، �ختي���ار يتوقف على �لبيئ���ة، وعلى 

�لربية، وخر�ت �حلياة. 
�تب���اع �خلري �أم �ل�شر �ختيار غري هن باملرة، 
�إذ �أنن���ا نت�ش���اءل كي���ف ميكنن���ا �أن نحكم على 
ت�شرف���ات �أى �إن�ش���ان باخل���ري �أو �ل�شر حكما 

مطلقا؟ 
�إن كالفين���و ال يعطين���ا �الإجاب���ات عل���ى ه���ذه 
�الأ�شئل���ة، ب���ل ي�شعن���ا �أم���ام بع����س �لوقائع 
يحت���وى  �الإن�ش���ان  �إن  �حلي���اة،  يف  �لهام���ة 

بد�خله على �لطرف���ن كليهما: �خلري و�ل�شر، 
ولكنه ال ميكن �أن يكون �شرير� �شر� مطلقا �أو 
خري� خري� مطلقا - �نتبهو� �أيها �لكتاب لهذه 
�لنقطة جيد� حينما مت�شكون بالقلم وتبد�أون 
يف عملي���ة �الإب���د�ع – ولك���ى يك���ون �الإن�شان 
متزن���ا يجب �أن يعرف بوج���ود �لطرفن يف 
نف�ش���ه، وم���ا مييزه يك���ون �ختي���اره �أحدهما 

ليكون �لطرف �لغالب على ت�شرفاته.
ولك���ن – و�نتبه���و� �أيه���ا �لكتاب و�أن���ا و�حد 
منك���م – �جلدي���د و�لو�قع���ى �ل���ذي ي�شعن���ا 

كالفين���و يف مو�جهته، ه���و �أن �خلري �ملطلق 
�ل���ذي ال يعرف بوج���ود �ل�شعف و�حلاجات 
�الإن�شاني���ة مك���روه كال�ش���ر متاما"هكذ� كانت 
�الأي���ام متر يف تري�نا، وكانت م�شاعرنا تزد�د 
كاآب���ة و�شيقا، الأننا �شعرن���ا بال�شياع بن �شر 

وف�شيلة كالهما غري �إن�شانى"
يق���ول كالفينو ع���ن نف�شه:"ولدت م���ن �أبوين 
عاملن، كان �أبي مهند�ش���ا زر�عيا، و�أمي عاملة 
نباتات، كالهما �أ�شت���اذ�ن يف �جلامعة، كانت 
�لدر��شات �لعلمية فق���ط هي �لتي حتوز على 
�لتقدير يف عائلتي، كان خايل عاملا كيميائيا، 
�أ�شت���اذ� جامعي���ا متزوج���ا من عامل���ة كيمياء، 
وكان �أخي عاملا جيوليجيا، وهو �أي�شا �أ�شتاذ 
جامع���ي.. كنت �أن���ا و�شمة �لع���ار يف �لعائلة 
)�الب���ن �ل�ش���ال �لوحي���د يف �لعائل���ة، �إذ كنت 
�أعمل مبجال �الأدب( وال ت�شدقونه �أ�شدقائي 
�لكت���اب، فهو �لذي ح���از �ل�شه���رة و�ملجد يف 

هذه �لعائلة.
كالفين���و من���ذ طفولته تعل���م �أن يتع���رف على 
�لطبيع���ة ويحبه���ا، وذلك حتت رعاي���ة و�لده 
وز�رع �لنبات���ات �لن���ادرة يف حديق���ة �لبيت، 
وكان و�لده يلقنه �أ�شماء �لع�شافري و�لنباتات 

و�حليو�نات. 
�إال  وبالرغ���م م���ن تق���دم كالفين���و يف �ل�ش���ن 
�أن���ه �حتف���ظ د�ئم���ا يف قلب���ه بف���رة �لطفولة 

و�لذكريات �ل�شعيدة للحظات ��شتمتع بها.
ب���د�أ كالفينو يتجه للكتابة بعد �أحد�ث �حلرب 
�لعاملي���ة �لثاني���ة، ث���م �لتح���ق بكلي���ة �الآد�ب 
جامع���ة تورين���و، حي���ث كت���ب ع���دة مق���االت 
ومب�شاع���دة   ،Unita جري���دة  يف  �أدبي���ة 
د�ر  يف  تعيين���ه  مت  باف���ريى  �ش���ري�زو 
ن�شر"�إبناودى"ف�شاعده عمل���ه يف د�ر �لن�شر 

هذه على �لقر�ءة وعلى كتابة �أعماله. 
�أول  ن�ش���ر  يف  ب���د�أ   1947 ع���ام  ويف 
رو�ياته"م���دق �أع�شا����س �لعنكب���وت"، ومن���ذ 
ذل���ك �حلن ن�ش���ر عدة جمموع���ات رو�ئية من 
 – �الإيطالي���ة"1956  �أهمها:"�حلو�دي���ت 

�أجد�دنا 1960 – �ملدن �خلفية 1972.
جائ���زة  عل���ى  كالفين���و  �إيتال���و  ح�ش���ل 
لين�شى.  �أكادميية  من  "فيلرينيللى"1972  

خطتي �أنا حم�شن يون�س �أن �أبحث يف �شرية 
كل كات���ب، و �أنظ���ر و�أتاأم���ل يف كيفية منهجه 
�ل���ذي يرى من خالل���ه �حلي���اة و�لكتابة معا. 
�أرج���و �أن تكون ر�شالتي ق���د و�شلت لزمالئي 
كّت���اب �لق�شة و�لرو�ي���ة. و�إىل لق���اء �آخر مع 

كاتب عظيم �آخر. 
عن �سحيفة �لهر�م �مل�سرية

كالفينو و منهجه في الحياة والكتابة
نتعرف هنا – اأنا حم�شن 
يون�ص– واأنتم اأيها الكّتاب 
الأعزاء ورواد منتدى الق�شة 
العربية اأي�شا –على راأى كاتب 
يف قامة هذا الكاتب الإيطايل 
فى فن الكتابة 
يف البداية: تعريف بالكاتب 
اإيتالو كالفينو من اأ�شهر 
الروائيني الإيطاليني 
املحدثني. ولد يف هافانا عام 
1923، وتوفى مبدينة �شيينا 
باإيطاليا عام 1985، قاوم 
الفا�شية فى �شبابه، ومتيزت 
اأعماله الإبداعية بال�شخرية 
ومن اأهمها: البارون املع�ش�ص 
فوق ال�شجرة – ق�شر امل�شائر 
املتقاطعة – لو: فى ليلة �شتاء 
م�شافر – ق�ش�ص اإيطالية 
�شعبية.
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بندر عبداحلميد

�إذ� كان �لكتاب �ملولعون بنزعة �لتاأمل ي�شبون 
�هتمامه���م عل���ى مو�شوع���ات حم���ددة �أثرية 
يف حياته���م فاإن �يتالو كالفين���و 23 - 1985 
كان م�ش���دودً� �ىل تاأم���ل كل ما يت�شل مبحيط 
حياته �ليومية، وجذورها �لقريبة و�لبعيدة، 
وتد�عيات �ل�شور �ملرئية و�ملتخيلة، ومع �ن 
�لنزع���ة �لتاأملي���ة تن�شح���ب عل���ى كل كتاباته، 
لكنه���ا ال تاأخذ �شكلها �ملكثف �إال يف جمموعته 
�لق�ش�شية"بالوم���ار"* حي���ث يفر�س �ن كل 
تل���ك �الأ�شي���اء �لتي نعرفه���ا مل نعرفه���ا جيدً�، 
وكل م���ري�ث �ملا�ش���ي وروؤى �مل�شتقب���ل لي�س 
بال�شرورة هو كل ما نعرفه وناألفه، ومن هنا 
تاأتي �أهمي���ة تفكيك �الأ�شياء و�ع���ادة تركيبها 
�أو �كت�شافه���ا م���ن زو�ي���ا جدي���دة، م���ن خالل 
�لتاأمالت �حل�شي���ة �مل�شحونة بدفق متو��شل 

من �خليال.
يق���ف �ل�شي���د بالوم���ار عل���ى �ل�شاط���ئ ير�قب 
�الأم���و�ج �ملتالطم���ة، يري���د �ن ير�ش���د موجة 
ع���ن  ومييزه���ا  تفا�شيله���ا،  يق���ر�أ  حم���ددة، 
�الأم���و�ج �الأخ���رى، يف حق���ل حم���دد للروؤية، 
ويف زم���ن و�حد، ولكن ف�شل هذه �ملوجة عن 
�ملوجة �لت���ي تتبعها مبا�شرة، �أو �ملوجة �لتي 
ت�شبقه���ا يبدو �شعب���ًا، فاملوجة �لت���ي ت�شبقها 
تبدو كاأنها جترها نح���و �ل�شاطئ مع �حتمال 
�أن ت�شتدي���ر نحوها كاأنها تري���د �يقافها، ويف 
�لوقت نف�شه تبدو �ملوجة �لتي تدفعها وكاأنها 
حتمله���ا �أو متت���زج به���ا، قب���ل �ن تن�شف���ح �أو 
تتك�ش���ر على �ل�شاطئ، حي���ث تتجز�أ وتتحول 
�أم���و�ج �شغ���رية م�شتقل���ة، خمتلف���ة يف  �ىل 
�ل�شرع���ة و�ل�ش���كل و�لق���وة و�الجت���اه، حيث 
تن�شط���ر �ملوج���ة �ملتك�ش���رة �ىل مويجات يف 

جناحن متعاك�شن.
ول���و �ن �ل�شيد بالومار ��شتطاع �ن يجمع يف 
ذهنه كل �أ�شكال �ل�شورة �ملتغرية فاإنه �شيقوم 

بن�شر �أفكار جديدة يف كل �أنحاء �لعامل.
�ل�شي���د  تو�ج���ه  �لت���ي  �ملزعج���ات  كل  وم���ع 
بالومار يف تاأمالت���ه �ملختلفة فاإنه ي�شتمر يف 
حماوالت���ه لل�شيطرة على م���ا حوله بنظر�ته، 
خ���الل رحالت���ه، وجوالت���ه يف �ملدين���ة، ويف 

حلظات �شمته �ملتحفز.
�ل�شي���د  يكت�ش���ف  �لعني���د  ��ش���ر�ره  ويف 
بالومار"�شيف �ل�شم�س"، ممتدً� من �الأفق �ىل 

�ل�شاطئ، فال�شم�س �لتي تنحدر نحو �ملغيب، 
م�شرعة ببطء عقرب �ل�شاعات، تر�شل �شعاعًا 
مث���ل �شي���ف يتح���ول م���ن لون���ه �الأبي�س �ىل 
�لتوهج �لذهبي و�لنحا�شي، و"كل من ي�شبح 
يف �لبح���ر يف ه���ذه �ل�شاعة عن���د �ملغيب يرى 
�شعاع �ل�شوء متجهًا نحوه... كل و�حد لديه 
�نعكا����س خا�س ب���ه ينتقل مع���ه �أينما حترك، 
�نه �شيفه �خلا�س �لذي ميتد من �ل�شم�س �ىل 
عينيه، وحينما يحاول �الإم�شاك به يختفي... 
و"من���ذ بليون م���ن �ل�شن���و�ت حت���ط �الأ�شعة 
�ل�شم�شي���ة عل���ى �ملي���اه، حت���ى قب���ل �ن توجد 

عيون قادرة على �لتقاطها".
�ن ف�شيل���ة �لتاأم���ل ل���دى بالوم���ار حما�ش���رة 
باالحباط���ات، ولك���ن �لقليل م���ن �الكت�شافات 
و�لكث���ري م���ن �الحباط���ات يدفع���ان بالوم���ار 
�ىل جتدي���د رغبت���ه وت�شري���ع خط���اه نح���و 
مو�شوعات خمتلفة للتاأمل، با�شتخد�م حا�شة 
خمتلف���ة، فه���ا ه���و ينتقل م���ن حا�ش���ة �لب�شر 
�ىل حا�ش���ة �ل�شم���ع قبل �ن ينتق���ل �ىل حا�شة 
�للم�س، يف بحثه �لد�ئب عن �الأ�شر�ر �لغائبة 

يف �حلياة.
يف عطلته �ل�شيفية ال ي�شريح �ل�شيد بالومار 
حت���ى ل���و كان م�شرخي���ًا يف �حلديق���ة حتت 
�الأ�شج���ار، فه���و م�شغ���ول بتميي���ز �اليقاعات 
�ملختلفة لتغريد �لع�شاف���ري، وتقوده تاأمالته 
�ىل تق�شيم �الأ�شو�ت �ملختلطة �ىل جمموعات 
ذ�ت تعقي���د متناٍم:"تغري���د منتظ���م، زغاري���د 
ثنائي���ة من نغمتن، و�حدة ق�شرية و�الأخرى 
طويل���ة، وزقزق���ة ق�ش���رية رنان���ة، وت�شفري، 
و��شار�ت مو�شيقية يف ت�شاقطها ووقوفها ما 
ي�شب���ه حركة �ل�ش���الل، وترنيمات ذ�ت حلقات 
تلت���ف عل���ى ذ�ته���ا..."، ولكن ه���ذ� مل يكن �إال 
عملية معكو�شة لالكت�ش���اف و�لتعلم �لتلقائي 
م���ن خالل �ملر�قبة �ملبك���رة، فاال�شتماع �ملنظم 
لعزف �لع�شافري يربك لهفة �ملولع بالنغم، �أما 
�ل�شحاري���ر فاإنه���ا تر�شل �شغريه���ا باإيقاعات 
و��شحة، بنغمتن خمتلفتن، كاأنهما نوع من 
�الأ�شئلة و�الأجوبة، لكن �ختالف زمن �ل�شمت 
ب���ن �شفرة و�أخرى قد يوحي �أن �ل�شمت هو 
�حل���و�ر، و�أن �ل�شفري لي�س �إال عالمات ترقيم 

�أو نقطة �نتهاء.
�شف����ري  تقلي����د  بالوم����ار  �ل�شي����د  يح����اول 

�ل�شحاري����ر الكت�ش����اف حقيقة موؤك����دة، ولكن 
�شف����ريه يختلط ب�شف����ري �ل�شحارير، ويبتعد 
�ل�شر �خلف����ي، بينما ت�شتمر �الأ�شئلة �حلائرة 

�ملرتبكة.
�ن �الكت�شاف����ات �ل�شغرية هنا وهناك ال تلبي 
طموح����ات باح����ث مغامر، مندف����ع بقوة نحو 
�أ�ش����ر�ر جمهولة تكم����ن يف �الأ�شياء �ل�شغرية 
و�لكب����رية �لت����ي حتي����ط ب����ه، �أو تعي�����س يف 

د�خله.

و�إذ� كان����ت �أور�ق �لع�ش����ب يف �مل����رج، كم����ا 
ر�آه����ا و�لت و�يتم����ان، مثااًل حي����ًا للم�شاو�ة، 
�ل�شعري����ة،  �لدميوقر�طي����ة يف �شورته����ا  �أو 
فاإنه����ا لي�ش����ت كذل����ك يف تاأم����الت بالوم����ار - 
كالفينو،. فهي مزي����ج ع�شو�ئي من �الأع�شاب 
�لريئ����ة �لنافع����ة و�الأع�ش����اب �ل�ش����ارة �لتي 
تتعاي�����س باإيقاعاتها �خلا�شة منذ �أمد طويل، 
ويب����دو �ختالطه����ا م�شريي����ًا، وه����و جزء من 
�الختالطات �لك����رى بن عنا�ش����ر �لطبيعة، 

فالري����اح �لت����ي تهب تن����رث يف طريقها �لبذور 
وغبار �لطلع يف �شكل ال يخ�شع للتنظيم.

يتاأمل بالومار �لنج����وم و�لقمر لين�شى خيبة 
�أمل����ه يف تاأمالت����ه �الأر�شي����ة، ول����و �ىل حن، 
ويتحول من �شاعر فيزيائي �ىل �شاعر فلكي، 
ي�شجل مالحظات ذكي����ة حتا�شرها �ل�شكوك، 
فكل �كت�شاف جديد، يحمل معه �أ�شئلة حائرة 
جديدة، يهبط بالوم����ار �ىل �الأر�س، ويبتعد 
عن تاأمالته يف �لطبيع����ة، لكي ير�شد �حلياة 
يف �ملدين����ة، م����ن وج����وه وزو�ي����ا متع����ددة، 
فاملدين����ة  �ل�شط����ح،  عل����ى  �شرفت����ه  يف  وه����و 
م�شكون����ة باأحي����اء من غري �لب�ش����ر، �أو �لغز�ة 
م����ن �لد�خ����ل، فطي����ور �حلم����ام و�لزو�ح����ف 
و�لفئ����ر�ن و�لنباتات �شارت جزءً� من ن�شيج 
�ملدين����ة �ملزدح����م مبزي����ج من مظاه����ر �حلياة 
�لقدمية و�جلديدة معًا، و�لنظرة من �خلارج 
قد تعطي����ك �ش����ورة خمتلفة عن تل����ك �لنظرة 
م����ن �لد�خل، حي����ث �لعم����ق، و�لتفا�شيل بكل 
تناق�شاته����ا �لت����ي تنعك�����س عل����ى هو�ج�����س 
بالومار و�كت�شافات����ه و�شكوكه �ملحرية �لتي 
حتا�شره يف تاأمالته يف �حلياة وتتجاوزها 
يف  خا�ش����ة  تاأم����الت  �ىل  �ملط����اف  �آخ����ر  يف 

�لزمن، يف حماولته لفهم �ملوت نف�شه.
�ىل  مهم����ة  ��شاف����ة  �لعربي����ة  "بالوم����ار"يف 
م����ا ترج����م م����ن �أعم����ال كالفين����و من����ذ �أو�ئ����ل 
�لت�شعين����ات �ملا�شي����ة، ��شتطاع����ت �ملرجمة 
�أن تنقل����ه �لين����ا بلغة و��شح����ة و�شل�شة، و�ن 
كان����ت ال تخلو من بع�����س �الأخط����اء �للغوية 
�لو��شح����ة، كم����ا �نه����ا �أهمل����ت ترجم����ة ن�س 
جمي����ل يف ه����ذه �ملجموع����ة، بعنو�ن"�لثدي 
�لعاري"، م����ن تاأمالت بالومار على �ل�شاطئ، 
يطرح في����ه كالفينو �شوؤ�اًل طريف����ًا على نف�شه 
ح����ول �مل����دى �ل����ذي يح����ق ل����ه في����ه �أن يتاأمل 
�أج�ش����اد �الآخري����ن، كج����زء م����ن تاأمالت����ه يف 
جمالي����ات �لطبيعة و�ألغازه����ا، حتى لو كانت 
نظرت����ه بريئ����ة م����ن �لت�شه����ي و�لتطف����ل على 
حرية �الآخري����ن، علمًا �أن هذه �لق�شة و�شلت 
�لينا بالعربية يف �ملختار�ت �لق�ش�شية �لتي 
نقلها عن �اليطالية �شم����ري �لق�شري و�شدرت 

عن د�ر �شحارى يف دم�شق عام 1994.

عن جريدة �حلياة �للندنية

ايتالو كالفينــو يبحث عن 
أسرار غائبة... في الحياة 

بـالـــومــــــــار
في ترجمة عربية
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كاتيا طويل 

منذ �شفحة �لغ���الف �لكاريكاتورّية �ملتخّبطة 
يف فو�ش���ى �ملب���اين و�ل�ش���و�رع و�لطرقات، 
يظهر يف �لو�ش���ط ويف �شكل د�ئرة متو�ّشطة 
�حلجم، �الإطار �ل�شردي �لذي �ختاره كالفينو 
ملدن���ه �لالمرئّي���ة: �الإمر�ط���ور عل���ى �شفحة 
�لغ���الف حُماط���ًا بحا�شيت���ه ومارك���و بول���و 
�لرّحال���ة �مل�شهور عند قدميه يق���ّدم له موجزً� 
ع���ن رحالته. وه���ذ� �لرو�ئي �لكوب���ي �ملولد، 
�الإيط���ايل �لهوّي���ة �أدرج و�ش���ف رحلة ماركو 
بولو د�خ���ل �الإمر�طورّي���ة، يف �إطار حديثه 
م���ع �الإمر�طور قبالي خ���ان. وبنية �لرو�ية 
تتو�ف���ق مع هذ� �ملخّط���ط �لرو�ئي، فالرو�ية 
ت�شع���ة �أق�ش���ام، كلٌّ منها يب���د�أ بحديث ماركو 
بول���و مع قب���الي خان وينتهي ب���ه، بينما يتّم 
بن بد�ية �لق�ش���م وخامتته و�شف �ملدن �لتي 
�شاف���ر مارك���و بولو �إليه���ا م���ن دون �أن يظهر 
تدّخل ماركو بول���و �أو قبالي خان يف �أيٍّ من 

�لتفا�شيل.
وع���د� �الأق�ش���ام �لت�شع���ة �لتي ت�ش���ّكل �لعمود 
�لفق���ري للرو�ي���ة، �شّنف كالفين���و مدنه وفق 
حلق���ات مو�شوعاتّي���ة، �أي �أنه ح���ّدد نكهة كّل 
مدينة د�خ���ل �أحد �لت�شنيف���ات �لتالية: فمثاًل 
هناك »م���دن وذ�ك���رة«، »مدن ورغب���ة«، »مدن 
وعالم���ات«، »مدن خف���اف«، »م���دن جتارّية«، 
»م���دن  و�أ�شم���اء«،  »م���دن  وعي���ون«،  »م���دن 
و�ملوتى«، »مدن و�ل�شم���اء«، »مدن م�شتمّرة«، 
»مدن خمفّية«. و�شم كّل نوع من هذه �الأنو�ع 
�الأحد ع�شر خم�شة �أ�شماء مدن و�شفها ماركو 
بولو ونق���ل هيئته���ا �إىل �الإمر�ط���ور. فعلى 

�شبيل �ملث���ال ي�ش���ف بول���و �أنا�شتازيا، وهي 
�لثاني���ة من مدن �لرغبة، ي�شفه���ا قائاًل: »هذه 
�أنا�شتازيا، �ملدينة �خلادعة، متلكك، �إن تعمل 
فيها ثماين �شاعات يف �ليوم كقاطع خ�شب �أو 
عقيق مي���اين �أو حجر ك���رمي �أخ�شر، فكدحك 
�ل���ذي يعطي للرغب���ة �شكاًل، ياأخ���ذ من �لرغبة 
�شكلها، وتظّل تعتقد باأّن���ك تتمّتع باأنا�شتازيا 

بينما �أنت عبدها«. )�س 22(
�الأني���ق  و�شف���ه  كالفين���و  �إيتال���و  ويحك���م 
باالأ�شط���ورة  ممزوج���ة  فو�قعّيت���ه  للم���دن، 
�الأر�شتقر�طّي���ة و�خلر�ف���ة �للذي���ذة. ويظه���ر 
نَف�س كالفينو �الأدبي عر �شل�شلة من �لغر�ئب 
�مل�شه���ورة بجدّية خر�فّي���ة: »�لبع�س يقول: 
�إّن �ملدين���ة هن���اك يف �الأ�شف���ل. وال ي�شعنا �إاّل 
ت�شديق���ه. �مل���كان مهج���ور يف �للي���ل، ت�ش���ع 
�أذن���ك على �الأر�س، فت�شمع �أحياًنا �شفقة باٍب 

ُيغلق«. )�رجيا: �س 123(
»�لنا����س يت�شّلق���ون �ملدين���ة ب�ش���المل، وهم ال 
يظهرون على �الأر�س، فهم وكل ما يحتاجونه 
ل �لنزول  هنال���ك، يف �الأعايل، وال �أح���د يف�شّ
�إىل �الأ�شف���ل ال �شيء من ه���ذه �ملدينة يالم�س 
�ل���ر�ب... هنال���ك ثالثة �فر��ش���ات عن �أهل 
باو�شيز، هي: �أنهم يكره���ون �الأر�س؛ و�أّنهم 
يحرمونه���ا كثريً� �إىل حد جتّن���ب �أي متا�س 
�أن  قب���ل  به���ا؛ و�أّنه���م يحبونه���ا كم���ا كان���ت 
يوج���دو� عليه���ا... يتاأّملونه���ا مفتونن وهم 

بعيدون عنها« )بو�شيز: �س 80(
م���دن بولو مطّعمة باخليال و�ملجاز وعنا�شر 
�خلر�ف���ة، وقّلما جند و�شف���ًا عمر�نّيًا ما خال 

عددً� من �الأ�شطر �ل�شريع���ة �خلالية من �لدّقة 
قول���ه:  يف  كم���ا  �جليوميرّي���ة،  �لعمر�نّي���ة 
»�شاأروي لكم ع���ن مدينة زنوبيا... فهي تقوم 
على �أر�س جاّفة وهي �شخمة �الأبنية و�لدور 
فيه���ا �شيدت من �خليزر�ن و�خلار�شن. وكّل 
�شرفاته���ا تق���وم عل���ى ركائ���ز ذ�ت �رتفاع���ات 
متفاوتة، جتت���از �لو�حدة �الأخ���رى، تربطها 
مرتقي���ات ومما����سٍ جانبّي���ة، وتعل���و �الأبنية 
مظ���اّلت وبر�مي���ل خلز�ن���ات �مل���اء، ودور�ت 
الجت���اه �لريح، وبكر�ت ب���ارزة وبرك �أ�شماك 
وغر�نيق«. )زنوبيا: �س 43( فحّتى �لو�شف 
�لعمر�ين ال يخلو من مل�شة خر�فة �شاحرة؛ فلم 
يهدف بولو م���ن و�شفه هذه �ملدن �إىل حتديد 
مز�ياه���ا �أو و�شف عم���ر�ن مبانيه���ا �أو حّتى 
�لتطّرق �إىل معلومات جغر�فية دقيقة حولها، 
�إمّنا �لو�شف ز�خر بو�شو�شات �حلنن، يكاد 
�لقارئ ي�شمع �شوت���ه وهو يق�ّس على قبالي 

خان جمرى رحالته.
م���دن ماركو بول���و �أو �إيتال���و كالفين���و، و�إن 
�ختلَف���ت �أ�شماوؤها عن مدنن���ا، هي �ملدن �لتي 
نحلم بها يف ق���ر�رة �أنف�شنا، �مل���دن �خلر�فّية 
�ملّت�شح���ة بال�شب���اب: نر�ه���ا لكّنن���ا نعجز عن 
تبّن معاملها، نتبعها ونعجز عن مل�شها، ن�شّمها 

ونعجز عن �إبقاء ر�ئحتها يف كياننا.
�أو   fantasme����ل� �أو  �خلي���ال  وعنا�ش���ر 
حّت���ى �ل����absurde، تغّلف �مل���دن وير�فق 
�ملح���ال جنب���ًا �إىل جن���ب م���ع عام���ل �ملفاجاأة 
�ملرعب���ة و�ل�شدمة: »�شرت حماذي���ًا �الأ�شيجة 
موقنًا باأيّن �شاأكت�شف فتياٍت ح�شانًا ي�شبحن، 

لكّن���ي ر�أيُت يف ق���اع كّل بح���رية �لقنافذ تاأكل 
عي���ون �ملنتح���ر�ت وقد ُربط���ت �ل�شخور �إىل 
ت �شعوره���ّن م���ن �أع�شاب  �أعناقه���ّن و�خ�ش���رَّ
�مل���اء... وح���ن تزه���د روحي وال تري���د غذ�ًء 
�إاّل �ملو�شيق���ى، �أعل���م �أيّن �أح�شل على ذلك يف 
�ملقابر، ففي �لقبور يختبئ �لعارفون بن قر 
وقر يرتع����س ناي وت�شعد �أ�شو�ت قيثار�ت 
جتيب �إحد�ها �الأخرى«. )هايياتيا: �س 54(

ع���امل �إيتال���و كالفين���و يع���ّج بامل���دن �لفاتن���ة 
�لت���ي مهما �ختلفت �أ�شماوؤه���ا ومهما �بتعدت 
�لط���رق �ملوؤّدية �إليه���ا، فقد ت�شب���ه مدننا �لتي 
نعي����س فيها �أو تل���ك �لتي ندفنه���ا يف �أعماقنا 
ونحلم بها �ش���ّرً�. ومدن كالفين���و لي�شت مدنًا 
وح�ش���ب، هي �أح���الم وخو�طر، ه���ي نوتات 
مو�شيقّي���ة متناثرة، هي ن�ش���اٌء �جتمعن على 
�شفاف �لنهر ور�حت كلٌّ منهّن تغ�شل �شعرها 
وتن�ش���ره حتت �ل�شم�س، فكم من فقرة قد يقع 
عليه���ا �لقارئ ويفاجاأ باأّنها تنطبق يف �لوقت 

نف�شه على �ملدينة وعلى �ملر�أة.
وتكرث عن���د كالفينو فكرة �ملدين���ة �ملزدوجة، 
�أّي �ملدين���ة �لت���ي له���ا ت���و�أم �إّم���ا يف �ل�شم���اء 
و�إّم���ا حت���ت �الأر����س و�إّم���ا عل���ى وج���ه �ملاء. 
و�مل���دن �لثاني���ة ت�شب���ه �الأوىل يف كّل �ش���يء، 
كم���ا �أّن �الأح���د�ث يف كليهما جت���ري يف �شكل 
مت�ش���اوق: »�ش���ّكان فال���در�د� يعرف���ون �أّن كّل 
فع���ل من �أفعاله���م هو يف �للحظ���ة نف�شها ذلك 
�لفع���ل وخياله يف �ملر�آة... �أحيانًا تقّلل �ملر�آة 
من قيمة �ل�ش���يء، �أحيانًا تنكرها. لي�س كّل ما 
يب���دو قيم���ًا على �مل���ر�آة يحتف���ظ بقيمته حن 

تعك�ش���ه �مل���ر�آة. �ملدينت���ان �لتو�أم���ان لي�شت���ا 
مت�شاويت���ن... تعي�ش���ان �لو�ح���دة لالأخ���رى 
وعيونهم���ا متو��شج���ة، لكن ال ح���ّب بينهما«. 

)فالدر�د�: �س 61(
ويف خ�ش���ّم �لكالم على �مل���دن، تدور �أحاديث 
وجودّي���ة ب���ن �الإمر�ط���ور و�لرّحالة، حول 
�لك���ون و�أ�شالي���ب �حلك���م و�الإن�ش���ان و�لنمو 
وتغ���رّي �الإمر�طورّي���ة، وغريها م���ن �الأمور 
�ملتعّلق���ة مبا�ش���رًة باالهتمام���ات �الإن�شانّي���ة، 
ويختتم كالفينو رو�يته بخاطرة جند �شد�ها 
يف معامل �لفكر �لفرن�شي مع جان بول �شارتر 
 l’enfer �مل�شه���ورة:  �أطل���ق جملت���ه  �ل���ذي 
c’est les autres ف���اأن ُيقال �إّن �جلحيم 
ه���و �الآخر عل���ى ل�شان مفّكر �ش���يء، و�أن ُيقال 
�الأم���ر نف�شه يف مذّك���ر�ت رّحالة �ش���يء �آخر. 
فَم���ن �أدرى بالنف����س �لب�شرّية �أك���رث من �لذي 
عاينه���ا ع���ن ق���رب يف خمتلف بق���اع �الأر�س؟ 
فحّق���ًا بئ����س �لعي����س كان يف مقول���ة كالفينو 
�ش���يء من �حلقيقة: »�إّن جحي���م �الأحياء لي�س 
�شيئ���ًا �شيك���ون، و�إذ� وج���د جحي���م فه���و ذلك 
�ملوج���ود هن���ا �الآن، �جلحي���م حي���ث نعي����س 
كّل ي���وم �ل���ذي نكّونه حن نكون مع���ًا«. )�س 

.)159
عن �سحيفة �ل�سفري �للبنانية

المجبولــة  إيتالــو كالفينــو  مــدن 
بالحنين والخرافة

يف مقّدمة ترجمته رواية 
اإيتالو كالفينو »مدن 
ل مرئّية")دار املدى، 
2012( كتب يا�شني طه 
احلافظ قائاًل: »املدن 
التي يراها ماركو بولو يف 
هذه الإمرباطورّية مدن 
ح�شينة ل ميكن غزوها، 
ل ميكن اأن ُتقهر. هي مدن 
ظاهرها رموز، مدن خفّية 
ل ُترى، والغريب فيها اأّنها 
تفتقر اإىل ال�شالبة، اإىل 
املاّدة يف تكوينها. هي مدن 
اأ�شكال واأ�شوات وحركات، 
مدن ت�شعر بوجودها ول 
تراها... مدن تعّج بهم�ص 
املقابر والو�شو�شة!...« )�ص 
)8
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   �شادق باخان

باللغة  ك��ت��اب  ���ش��در   )1985-1941( ر���ش��ائ��ل  ع��ن��و�ن  حت��ت 
كالفينو  �يتالو  �الي��ط��ايل  �ل��رو�ئ��ي  ر�شائل  ي�شم  �الجنليزية 
عن  ترجمتها  وت���وىل  وود  مايكل  لها  مقدمة  وك��ت��ب  �خ��ت��اره��ا 
تقدم  و�لر�شائل  ماغلوين،  م��ارت��ن  �الجنليزية  �ىل  �اليطالية 
�لفكرية  حتوالته  يف  �لكبري  �ل��رو�ئ��ي  ه��ذ�  عن  �شاملة  �شورة 
�لكتاب  با�شدقائه  وع��الق��ات��ه  �ح��الم��ه  وع��ن  و�الي��دي��ول��وج��ي��ة 

و�لفنانن و�قدم هنا قر�ءة يف �لكتاب.
و�ملتوفى  عام 1923  �ملولود يف  كالفينو  �يتالو  للرو�ئي  كان    
يف عام 1985 عظيم �الثر خارج بلده فقادت �شخريته �الن�شانية 
�لرو�ية  تفكيك  موجة  �ملهذبة  �لت�شاوؤمية  �لنزعة  ذ�ت  �لعطوفة 
�لو�قعية مل يتمكن كتاب �لرو�ية �لفرن�شية �جلديدة، بطريقتهم 
عن  بكيا�شة  �لقناع  كالفينو  ن��زع  وبذلك  قيادتها  من  �خلا�شة، 

��شر�ر �ملهنة �حلكائية.
ثر�ء  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  ملا  �اليطالية  �ل��رو�ي��ة  قدمت 
بد�ية مع رو�ية  �خر،  �وروب��ي  بلد  كاأي  �لرو�ية  فن  عظيمًا يف 
�آخر رو�ية عظيمة  �لتي عدت  للرو�ئي جيزيبي توما�شي  �لفهد 
�يليو  من  كل  تاأثر  �حل��رب،  قبل  �ن��ه  ون��رى  �لقدمية،  للمدر�شة 
�رن�شت  �الم��ريك��ي  بالكاتب  بافي�س  وت�شيزيري  فيتوريني 
من  ك��ال  �شم  جيل  وتبعهما  �الم��ريك��ي��ة  و�ل��و�ق��ع��ي��ة  همنغو�ي 
جورجيو با�شاين و�لبريتو مور�فيا وكارلو �ميليو غاد� وبيري 
كالفينو  ر�شائل  يف  يظهرون  ه��وؤالء  ومعظم  بازوليني  باولو 
�لتي تكت�شب طابع مر��شالت �دبية قام هوؤالء بت�شوير جمتمع 
كان ومايز�ل قريبًا من �ملجتمع �القطاعي برز لتوه يف �ملجتمع 
�ل�شناعي وتاأثر ب�شيا�شات �حلرب �لباردة لدولة حليفة للواليات 

�ملتحدة.
�لنبات  علم  يف  عاملن  �ب��و�ه  ك��ان  حيث  كوبا  يف  كالفينو  ول��د 
يف  ن�شاأ  كالفينو  لكن  هافانا  خارج  جتريبي  مركز  يف  ويعمالن 
�شان رميو على �لريفري� �اليطالية، وتظهر ر�شائله �ملبكرة �حلافلة 
باحلما�شة �ل�شبابية �شغفه باالدب و�لفل�شفة ولكن بعد م�شاركته 
�لدكتاتور  �شقوط  �عقبت  �لتي  �الهلية  �حلرب  يف  �ملقاتلن  مع 
لرو�يته  �مل���ادة  ل��ه  وف���رت  جت��رب��ة  وه��ي  مو�شوليني،  �لفا�شي 
ك�شيوعي  برز  كالفينو  فان  �لعناكب(  �ىل ع�س  )�لطريق  �الوىل 
عام  �حل��زب  م��ن  ��شتقالته  ق��دم  لكنه  �حل��رب  نهاية  عند  ملتزم 
1975 �حتجاجًا على �خلط �ل�شلب للحزب وظل خمل�شًا لفكره 
ومهتمًا ب�شورة حيوية يف �لدفاع عن �لدميقر�طية وتطويرها، 
�شاأن  �شاأنه  تابعًا وهو  �و  لكن كالفينو مل يكن بطبيعته منت�شبًا 
�لكثري من �ملثقفن، �جتاهه �حلقيقي، كما كتب يف �لعام 1958، 
كان )�زمة �ملثقف �لبورجو�زي منظورً� �ليها بطريقة نقدية من 
�لد�خل(، و�شط �ل�شر�عات �ملتطرفة بن �لي�شار و�ليمن حلقبة 
�ل�شتينيات و�ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي، وخالل هذه �لفرة 
هذ�  �شفغه  ق��اده  �لعامية  باللغة  �ملكتوب  ب��االدب  كالفينو  �شغف 
فيها  جمع  �اليطالية،  �ل�شعبية  �حلكايات  من  خمتار�ت  ليجمع 
و�شنف وترجم حكايات من عدة لهجات �يطالية وكتب بانه يف 
�ثناء �لوقت �لذي �م�شاه وهو يجمع ويرجم مادة �لكتاب فانه 
�لتاأمالت  بن  ممزق  وهو  م�شحورة  وق�شور  غابات  يف  عا�س 
�شمات  حوله  من  �لعامل  �ك�شب  �مل��دة  ه��ذه  خ��الل  و�ن��ه  و�لعمل 
موطن �جلن و�ن كل �شيء ح�شل كان �شحرً� من �لتحوالت وقاده 
ذلك ليتحول من كاتب و�قعي �ىل ��شد �لكتاب تعقيدً� بن موؤلفي 
ق�ش�س �خلر�فة ملا بعد �حلد�ثة ويحتل مكانه �ىل جانب �لكاتب 
لوي�س بورخ�س، ويف حماولته ت�شنيف  �الرجنتيني خورخيه 
�الدب �ل�شعبي وجد له رفيقًا وحماورً� ممثال بال�شاعر بيري باولو 
–�نطولوجية  �ذ وفر كتابه )كتاب �الغاين �اليطالية  بازوليني 
�لتقاليد  وعمق  الت�شاع  وحتليال  ثوريًا  �شرحًا  �ل�شعبي(  �ل�شعر 
ف�شار  �اليطالية  لالقاليم  �حلية  �للهجات  يف  �ل�شعبية  �ل�شعرية 
مع بازوليني رفيقن لل�شفر يف �الدب و�ل�شيا�شة ملدة من �لزمن، 
بازوليني يف  ل�شعر  �ملعذب  �ملديني  �ل�شعر  �لهمه و�زعجه  ولقد 

جم���م���وع���ت���ه رم�����اد 
غ��ر�م�����ش��ي �مل��ن�����ش��ورة 

وكتب   1957 �ل��ع��ام  يف 
يف �حدى ر�شائله يقول 
�لذي  �ل�شعر  هو  )ه��ذ� 
�شعر  �ل���ي���ه،  ن��ح��ت��اج 
نناق�شه  �ن  مي��ك��ن��ن��ا 

وهو ي�شع يده على 
�لعامل  تناق�شات 
�ل��������ذي ن���ت���ح���رك 
ف������وق������ه، ���ش��ع��ر 
ه��م��وم��ًا  مينحنا 

بها  لنفكر  جديدة 
�ع�شابنا(  يف  ويوؤثر 

وبازوليني  كالفينو  �لثنائي  ك��ان 
�ذ  خمتلفن  �شبيلن  يف  ي�����ش��ري�ن 

كل  ع��ن  فاأبعد  �بعد  كالفينو  يتحرك 
من �لو�قعية و�اللتز�م بال�شيا�شة يف حن 

ر�ديكالية  ��شد  �شار  �لو�قع  �زمة  بازوليني يف  �نغمار  �ن 
فنجده يف جمموعته �ل�شعرية )�شعر على �شكل وردة( يهاجم 
)مينهجان  لكونهما  ليونيتي  وفر�ن�شي�شكو  كالفينو  من  كلٍّ 
�نظمة �ال�شار�ت ويودعان �لديالكتيك(، ومن ذلك فان �لتباعد 

بن �لكاتبن مثل �نف�شاما جوهريًا يف �لثقافة �اليطالية ملا بعد 
�حلرب، ويف ر�شالة كتبها كالفينو يف �لعام 1973 جو�بًا على 
باالعجاب  حافلة  مر�جعة  كتب  بعدما  له  بازوليني  وجهه  �تهام 
لرو�ية )مدن المرئية( من �ن كالفينو قد ناأى بنف�شه عنه فاعلن 
يف ر�شالته بان )حتفظاتي ونفوري �ز�ء �ل�شيا�شة �جلديدة هي 
�أقوى من رغبتي معار�شة �ل�شيا�شات �لقدمية و�ن ما تقوله عن 
�شورتي باأن �ل�شحوب قد نال منها فان هذ� �لقول يطابق ب�شورة 
دقيقة مقا�شدي(، مل يكن ت�شوير �لو�قع مزية �لرو�ئي كالفينو 
وال نقطة قوته و�ننا جند حتى يف رو�يته �الوىل �ال�شد و�قعية 
�لتي ��شتلهمها من جتربته �لقتالية مثلما ��شلفنا �لقول �نفًا فان 
بطلها �ل�شاب يقا�شي طقو�س رحلة رمبا هي �كرث مالءمة لعامل 
�حلكاية �خلر�فية فرنى �ن �خليال �شمح له بنوع من �النف�شال 
و�لعمل  للطاقة  تفجر  ع��ن  ليكتب  طمح  �ل���ذ�ت،  م��ن  وباحلرية 
تعبريه، وهذ�  �ملعا�شر بح�شب  �لو�قع  بها  يلهمني  ال  و�لتفاوؤل 
يدل �نه رف�س ما هو )متف�شخ و�شري ذ�تية و��شتبطان يف �النا 
وكل ما كرهته على �لدو�م وحاربت �شده(، على حد تعبريه، لقد 
�شكا كالفينو ل�شديق له يف �لعام 1970 ب�شاأن �لكتابة يف نوبات 
)بتاأليف  يحلم  �ن��ه  حن  يف  �ملت�شظية  و�ال�شتهالالت  �لغ�شب 
�عمال مو�شوعية وتو�ريخ كونية ومباحث عن �أ�شل �اللهة وعن 
�ليوتوبيات(، وهذه كما نرى قد �شمنها يف بع�س رو�ياته ولعل 

�لرو�يات هي  �برزها وع��دت هذه  مرئية( هي من  )م��دن ال 
�لنوع �لوحيد من �الدب �ملمكن يف هذه �اليام، �دب يكون 

�ملفهوم  ه��ذ�  وم��ن  �شو�ء،  حد  على  وخالقًا  �نتقاديًا 
فان �خليال قد �شاعد كالفينو على تطوير �شكل 

�الجتماعي  �لنقد  من  خ�شو�شي و�شاحر 
خ��ا���س ب���ه، ل��ع��ل �ل���ق���ارىء يجد 

�إغر�ًء لقر�ءة �ل�شعر �لنرثي 
مرئية(  ال  )م��دن  لرو�يته 

ب���و����ش���ف���ه���ا رو�ي�������ة 
يوتوبية برغم �ملدى 
للتجربة  �مل���رع���ب 

�الن�شانية فيها.   

الروائي ايتالو كالفينو.. 
تحوالته الفكرية 

وااليديولوجية

عن �حلو�ر �ملتمدن
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رىل را�شد

�شئ���ل كالفين���و م���رة �إذ� كان �شع���ر بال�شج���ر يف حيات���ه، 
فاأجاب:"�أج���ل يف �لطفول���ة"، م�شيف���ًا �أن �ش���اأم �لطفول���ة 
�شّن���ف عل���ى ح���دة، ذلك �ن���ه �ش���اّج باالأح���الم، وبنوع من 
�الإنتق���ال �لفك���ري �ىل مطرح خمتلف، �ىل و�ق���ع �آخر. �أما 
�ل�ش���اأم �لر��شد فيقوم على �لتكر�ر، ذلك �نه ��شتنز�ف الأمر 
حم���دد، يجعلن���ا عاجزين ع���ن توق���ع �أي مباغت���ة. �أ�شاف 
ل���دَيّ �لوق���ت الأ�شت�شل���م �ىل  كالفينو:"�أمتن���ى �أن يك���ون 
�ل�شجر ر�هن���ا. �أما خ�شيتي فاأن �أك���رر نف�شي يف منجزي 
�الأدب���ي. ذلك �ن �جر�ر �لنف�س تاأليفي���ا ميالأ �لكاتب حزنًا 
طافقًا". مل يكن ثم���ة �حتمال �أن مي�ّس هذ� �لتخبط �لذ�تي 
ن����س كالفينو �لذي د�أب يبح���ث عن �شيء يتجاوز قدر�ته، 
ع���ن �شيء غ���ري م�شب���وق، و�إن بجرعة قليل���ة يف كل مرة. 
يف"�يتالو كالفين���و: ر�شائل 1941-1985"ق�شط من ذ�ك 
�لك���والج، ب���ل باٌب م���و�رب لدخول منطق �لكات���ب. �ختار 
�لر�شائ���ل مايكل وود وقدم لها وترجمها مارتن ماكلوفلن 
من�شور�ت"برن�شت���ون  ل���دى  باالإنكليزي���ة  و�ش���درت 
يونيفر�شت���ي بر�س"لتتق���دم كاأنها بورتري���ه لعامل كالفينو 
�ل�شخ�ش���ي - �لتاأليف���ي. يف ح�ش���رة كتاب���ة كالفينو، نحن 
�أي�ش���ا �إز�ء كتاب���ات �شو�ه. نتمهل عن���د �الآد�ب بالفرن�شية 
و�الإنكليزي���ة و�اليطالية، ون�شتفهم �لنق���د �الأدبي و�الأدب 

باملطلق، و�لثقافة و�ل�شيا�شة. 
كان كالفين���و م���ن بن �يطالي���ن قالئل �ىل جان���ب �لرتو 
مور�في���ا ولويج���ي بري�نديللو و�أمرتو �إيك���و، �خرقو� 
ممانع���ة �لثقاف���ة �الأمريكي���ة �الأدبي���ة للرجمة. ظ���ل وليم 
وويف���ر لفرة مدي���دة مرجم كالفينو �ل���ويف و�لد�ئم �ىل 
�الإنكليزي���ة، وه���ا �شخ����سٌ �آخ���ر، ه���و ��شت���اذ �لدر��ش���ات 
�الإيطالية يف جامعة �وك�شف���ورد مارتن ماكلوفلن يتوىل 

نقل ر�شائ���ل �الإيطايل بعدما متر�س يف ترجمة �أعمال عدة 
يف منجزه من بينها"كتابات �ل�شرية �لذ�تية"و"يف خ�شم 
�حلرب". �لو�ق���ع �ن كالفينو مل يكن �شهاًل �إز�ء مرجميه، 
�إذ �ر�د منه���م �إن�شات���ًا كامال لن�شه، ب���ل و�نغما�شا فيه �ىل 
ح���ّد ن�شيان �ل���ذ�ت. عمد مرة �ىل �قال���ة �أحد مرجميه �ىل 
�الإنكليزي���ة ل�شبب تبدى بديهيا يف عرف���ه، وهو �لتجا�شر 
عل���ى �إظهار في����س من �لف���ر�دة، �أتى يف غ���ري مكانها. قام 
�ملرج���م �آن���ذ�ك بتعديل عن���و�ن �إح���دى ق�ش����س كالفينو 
ليجعله"باالأبي�س و�الأ�ش���ود"يف حن كان يف �الأ�شل"من 
دون �أل���و�ن". مل ي���ردد كالفين���و يف �لتخل���ي عن خدمات 
�ملرج���م الأن �الأبي����س و�الأ�ش���ود، كم���ا �ش���ّدد، م���ن ف�شيلة 

�الألو�ن! 
تتح����دث ر�شائ����ل �لكات����ب ب����ن 1941-1985 ع����ن ت�شّكل 
كالفين����و �لفكري وع����ن حاالته �ملز�جية �ملتبّدل����ة، متفائاًل 
يف �لواليات �ملتحدة �المريكية، ونا�شكًا يف باري�س حيث 
�شع����ر باأنه دخيل. توؤّم����ن �لن�شو�س يف هذ� �ملعنى، ن�شقَا 
م����ن �ل�شرية �لذ�تي����ة �ملوّثق����ة النتماء كالفين����و �ل�شيوعي 
برحلت����ه  ناهي����ك   ،1957 يف  �حل����زب  م����ن  و��شتقالت����ه 
�لتاأ�شي�شي����ة �ىل �لوالي����ات �ملتح����دة �الأمريكي����ة يف نهاية 
�خلم�شين����ات وبد�ي����ة �ل�شتين����ات م����ن �لق����رن �لع�شري����ن. 
تتاب����ع �نتقال����ه �ىل �لعا�شم����ة �لفرن�شي����ة حي����ث �أق����ام بن 
1967 و1980، ناهي����ك برحلت����ه �ىل م�شقط����ه كوبا حيث 
ت�شنى له لقاء ت�شي غيفار�. ينت�شر لكالفينو يف �لر�شائل، 
ذ�ك �الف�ش����اح �لذ�ت����ي �لرقي����ق و�ل�شري����ح و�مل�شكك على 

�ل�شو�ء.  
يف باري�����س يف خريف 1969 بعث كالفينو للنا�شر فرنكو 
ماري����ا ريت�ش����ي بر�شال����ة ردً� على طلبه كتاب����ة ن�س ير�فق 

موؤلفًا يتمحور على ن�شخ ورق تارو في�شكونتي-�شفورز� 
�لت����ي تع����ود �ىل �لقرن �خلام�����س ع�شر. نق����ر�أ كالفينو يف 
�لر�شال����ة متوجها �ىل �لنا�شر:"عزيزي �ل�شيد ريت�شي، ها 
هنا �شريتي �لذ�تي����ة. ولدُت يف 1923 حتت �شماء �قامت 
فيها �ل�شم�����س �مل�شيئة وزحل �لكئي����ب، يف و�شط �مليز�ن 
�ملتنا�ش����ق. �شرف����ُت �خلم�ش����ة و�لع�شري����ن عام����ا �الأوىل 
م����ن حيات����ي يف �ش����ان رميو �لت����ي كانت ال ت����ز�ل خ�شر�ء 
وحيث �ش����يء من �لتطرف �ملديني يف و�شط نا�س ريفين 
وعملي����ن يعي�ش����ون يف عزلته����م �لفظ����ة. �نطبع����ت خالل 
حيات����ي كلها بهاتن �ل�شمتن �خلا�شت����ن باملكان. �نتقلُت 
الحق����ا �ىل تورين����و �ل�شناعي����ة و�لعقالنية، حي����ث ال يقّل 

خطر �الإ�شابة باجلنون عن �ملناطق �الأخرى )متاما مثلما 
�كت�ش����ف نيت�ش����ه(". كان هذ� �لن�س- �لر�شال����ة �لنو�ة، ثم 

تطور لي�شري رو�ية"ق�شر �الأقد�ر �ملتقاطعة")1973(.
تب����ن هذه �ملحاججة و�شو�ه����ا �ن �لر�شائل لي�شت مترينا 
روتيني����ا مفتق����ر� �ىل �الأل����ق، و�إمنا هي عل����ى نقي�س ذلك 
م�ش����در �أ�شا�ش����ي الإدر�ك �ل�شياق �لثق����ايف و�لفكري لن�س 
كالفين����و وعالقت����ه بالكّت����اب �الآخرين وم����ن �أحاطهم. كان 
كالفين����و ناقدً� �أدبي����ًا موؤثرً�، وحمررً� �أدبي����ا مهمًا، وكاتبًا 
بارع����ًا ر��شل �ومرت����و �إيكو وبرميو ليف����ي وغور فيد�ل 
وماي����كل �جنل����و �نطوني����وين وبي����ار باول����و بازولين����ي 
ولوت�شيانو برييو و�شو�هم. يف �ملجموعة �ل�شخية 650 
ر�شال����ة تت����وزع كرنولوجيًا ب����ن �حلرب �لعاملي����ة �لثانية 
و�أف����ول حي����اة �لكات����ب. يف �لر�شائل �شيء م����ن �ل�شخرية 
وكث����ري م����ن �لتب�شر يف �ش����وؤون �أدبي����ة وثقافي����ة ف�شيحة 
�لنطاق. و�حلال �ن بع�����س �لر�شائل تبلغ مرتبة �الأبحاث 
�لنقدي����ة. تب����دو �إحد�ه����ا دفاع����ا ع����ن �الإيج����از، يف حن ال 
تتعدى �أخ����رى كونها ثلة مالحظات موجه����ة �ىل و�لديه، 
كتبه����ا كالفين����و يف �أثن����اء تو�ري����ه و�شقيق����ه �إب����ان حقب����ة 

مقاومة �لفا�شية. 
ي����كاد م�شار كالفينو يبدو مثاليًا. �جتهد وثابر و�أكّب على 
ه ليخ����رج باالأف�شل. ن�شج حكاي����ات منطقية وو�قعية  ن�شّ
بدء� م����ن حاالت خارجة على �ملنط����ق، الزمتها �شخرية مل 
ت�شت�شلم للتجريح �أو �لعد�ئية. كتب كالفينو ما ��شتطاعه 
عو�ش����ًا مما كان ينبغي له �أن يكتبه. لذ� ال نز�ل حمكومن 

بتذكره �ىل �ليوم.

عن �لنهار �للبنانية

رســائل إيتالــو كالفينو: فــي تورينو يكمن 
خطر اإلصابة بالجنون

  جعل اإيتالو كالفينو من 
العجب حمطة كتابية اأوىل، 
ومن الإت�شاق املحطة الثانية. 
حتت اأفق ن�شو�شه، برزت 
لذة الأدب اجلمعي والتالعب 
بفكاهة لذعة وحنونة. 
عند وفاته يف اأيلول 1985، 
رثاه زميل املغامرة الروائية 
الأمريكي جون اأبدايك. 
توقف عند كالفينو العبقري 
اىل جانب الكاتب الرائع، 
واأ�شار اىل اأخذه التخييل اىل 
مطارح جديدة ليعيده لحقا 
اىل منابع ال�شرد الإ�شتثنائية 
والقدمية. ا�شتطاعت روايات 
كالفينو الفانتازية وحكاياته، 
الو�شول اىل اأبعد من حو�ص 
البحر الأبي�ص املتو�شط، 
بينما ظل وجه �شاحبها على 
غمو�ص، يعدله اإ�شدار ر�شائله 
للمرة الأوىل يف النكليزية. 
هنا ارتياح لفت يف الإختالط 
بالنا�ص وا�شتعداد عال 
للمواجهة.
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�شلوى اللوباين

رئي�ص جمل�ص الإدارة
رئي�ص التحرير 

 يعد"�يتال���و كالفينو"و�حد م���ن �برز �لكتاب 
�اليطالي���ن يف �لق���رن �لع�شري���ن. كات���ب من 
ع�شر �لتنوي���ر �حلديث. منا�شل ثائر متم�شك 
باالنتماء �ىل ع�ش���ر �الن�شانين �حلر. يجمع 
عامل���ه �الدب���ي ب���ن تي���ار�ت خمتلف���ة م���ا بن 
�لو�قعي���ة �جلدي���دة و�الدب �لرمزي �خليايل 
و�دب �خلي���ال �لعلم���ي. ول���د يف �شانتياجو- 
كوب���ا- عام 1923 وتويف ع���ام 1985. ق�شى 
�شنو�ت طفولت���ه و�شباب���ه يف ليجوريا حيث 
��ش���رك يف ح���رب حتري���ر �يطالي���ا ومقاومة 
�لفا�شية. وبعد �حل���رب �جته للكتابة وتخرج 
م���ن كلي���ة �الد�ب بجامع���ة تورين���و. يف ع���ام 
�ع�شا����س  �الوىل"درب  رو�يت���ه  ن�ش���ر   1947
�لعنكب���وت"ويف ع���ام 1950 مت تعيين���ه لدى 
د�ر ن�شر"�يناودي"و��شتمر يف �لعمل بها بعد 
�ن ��شبح كاتبا �شهري�. له �لعديد من �ملوؤلفات 
م���ن �همها حكاي���ات �يطالي���ة، ��شالفن���ا، مدن 
المرئية، و�ملجموعة �لق�ش�شية ماركو فالدو، 
�لعو�ط���ف �ل�شعب���ة، م�شاف���ر يف ليل���ة �شتاء، 
بالوم���ار و�خ���ري� �لدرو����س �المريكي���ة �لتي 
�شدرت بعد وفاته عام 1983. وله �لعديد من 
�ملقاالت و�لدوريات �الدبية �لتي ن�شرت �ثناء 

عمله بجريدة الريبوبليكا و�أونيتا.

كالفينو وال�شاطري
كالفينو لدي���ه �شغف باال�شاط���ري.. فهو ي�شعر 
ب���ان هن���اك �شيئ���ا �شينك�شف ل���ه م�شتقبال ومل 
يك���ن و��شحا له �مام عيني���ه.. وهي �حلرية.. 
�حلري���ة �لتي ال ي�شتطي���ع �ن يجدها كاتب �ال 
بالتح���رر من قو�ع���د �لو�قعية..بحل �ملو�قف 
�ل�شعبة بنف����س �لطريقة �لتي يجد بها �بطاله 
حل���وال ملو�قفه���م �ل�شعب���ة بك�ش���ر حب���ة جوز 
تخ���رج منها عرب���ات بديعة جتره���ا �خليول، 
�و غر����س م�شط يف �الر����س فتخرج منه غابة 
كثيف���ة مت�شابكة �لفروع..كالفين���و لديه رغبة 

يف �لك�ش���ف عن خم���زون �ال�شاط���ري �ل�شعبية 
�اليطالية فهو يعترها كنز من �لرث�ء و�لنقاء 
و�لتن���وع �لذي يجمع ب���ن �لو�قعية و�خليال 
ع���امل  يف  �النغما����س  يح���ب  و�ح���د..  �ن  يف 
�ال�شاط���ري و�حلكايات حي���ث ال توجد قو�عد 
�و قو�نن. �لق���ر�ءة بالن�شب���ة لكالفينو تعني 
�لتحرر من �ية �حكام م�شبقة ال�شتقبال �شوت 
ياتي���ك من حيث ال تدري م���ن ناحية ما.. فيما 
ور�ء �لكت���اب و�لكاتب و�ح���كام �لكتابة.. مما 
مل يذك���ر من قبل ومما مل ي�شفه �حد يف �لعامل 
وال توج���د كلمات لو�شف���ه. يقول"عندما كنت 
�قر�أ �حلكايات يهياأ يل �ن �المر يتعلق با�شياء 

ال حتدث �بد� وها�نا د�خل و�حدة منها".

حكايات �شعبية
ي�ش���م كتابه"حكايات �شعبية �يطالية"ق�ش�س 
وخر�فات من �لر�ث �ل�شعبي �اليطايل خالل 
�ملائة �شنة �الخرية. جمعها و�شاغها وترجمها 
م���ن �للهج���ات �ملحلي���ة �ملختلف���ة. وترجمته���ا 
ع���ن �اليطالي���ة جنالء و�يل ومت ن�ش���ر �لكتاب 
�اليطالي���ة  م���ع وز�رة �خلارجي���ة  بالتع���اون 
و�ش���ادر ع���ن د�ر �شرقي���ات. ولدت فك���رة هذ� 
�لكتاب حلاجة د�ر �لن�شر ال�شد�ر كتاب يجمع 
�حلكايات �ل�شعبية للر�ث �اليطايل مثل كتب 
�حلكايات �مل�شهورة. ويقول كالفينو �نه عمل 
على مادة جمع���ت  ون�شرت يف كتب وجمالت 
متخ�ش�ش���ة �و خمطوطات غ���ري من�شورة يف 
�ملتاح���ف و�ملكتب���ات مل يذهب بنف�ش���ه ل�شماع 
�حلكاي���ات من �جل���د�ت.. ولك���ن كان لديه كم 
�شخم م���ن �حلكايات �ل�شعبي���ة وخا�شة �لتي 
تنتم���ي �ىل �لق���رن �لتا�ش���ع ع�ش���ر وحماوالت 
جم���ع �حلكايات �ال�شلية. وق���د ركز يف كتابه 
عل���ى هدف���ن �الول �لتعر����س ل���كل �حلكايات 
�اليطالي���ة  �للهج���ات  يف  �ملوثق���ة  �ل�شعبي���ة 
و�لث���اين �ن يقدم حكايات كل �ملدن �اليطالية. 

�نته���ى كالفين���و م���ن كتاب���ة ه���ذه �لق�ش����س 
�ل�شعبية ع���ام 1956 بعد رحلة بن �حلكايات 
�ل�شعبي���ة ��شتغرقت �كرث من عامن بد�أها عام 
1954 وي�شف منهجه يف �لعمل �نه �شجل عن 
كل حكاي���ة قر�أه���ا مالحظة �شريع���ة ثم �شنفها 
طبق���ا لالن���و�ع �لتي ق���ام برقيمه���ا ح�شب ما 
تر�ءى له.. وكل �شنف من �حلكايات له بطاقة 
خا�شة به.. �شجل فيه عنو�ن �حلكاية.. وهذه 
طريقت���ه يف معظ���م �عمال���ه فه���و يعتم���د على 
ق�ش���م  ث���م  �لرتي���ب و�لتميي���ز و�لت�شني���ف. 
�لن�شو����س �ىل جمموع���ات وبع���د متييزه���ا 
وترقيمه���ا د�خل هذه �ملجموعات قام باختيار 
رو�ية من رو�يات عدة للحكاية ليعيد كتابتها 
ويكمله���ا برو�ي���ات �خ���رى خمتلف���ة. وي�شري 
كالفين���و �ىل �ن �حلكاي���ات �ل�شعبي���ة ��ش���دق 
تعبري� م���ن �ي فن �دب���ي �خر فه���و �الن�شهار 
�لكام���ل م���ع م���ا نق���روؤه وه���و دلي���ل �لنج���اح 
�لكام���ل للعمل �الدب���ي. يحت���وي �لكتاب على 
ق�ش����س ديني���ة، ق�ش����س ق�ش���رية، وحكايات 
ع���ن �حليو�نات، وق�ش����س تاريخية، وبع�س 
�و  �حلكاي���ات  ه���ذه  �ملحلي���ة.  �ال�شاط���ري 
�لق�ش����س �يطالي���ة متت رو�يتها م���ن �ل�شعب 
�اليطايل ودخل���ت يف �لرو�ية �ل�شفهية �شمن 
�لفلكل���ور �لرو�ئ���ي و�حلكاي���ة �ي كان ��شلها 
تاأخ���ذ د�ئما من �ملكان �لتي ت���روى فيه منظر� 
طبيعي���ا، تقلي���د�، حكم���ة �خالقي���ة، �و لكن���ة 
لغوي���ة �و بع�ش���ا م���ن روح �لبل���د. وم���ن هذه 
�لق�ش�س"جوفان���ن �ل�شجاع"وه���ي و�ح���دة 
م���ن �ك���رث �لق�ش����س �ل�شعبي���ة ب�شاط���ة وم���ن 
�خل�شر�ء"وه���ي  �لطحال���ب  �جملها."رج���ل 
�لطو�ب���ق  ذ�ت  بحرية."�ل�شفين���ة  حكاي���ة 
�لثالثة"تتحدث ع���ن �لتجارة �لبحرية."ج�شد 
ب���ال روح"."�ملال يفعل كل �شئ"."ر�عي �لغنم 

�لذي ال يكر �بد�".
عن �سحيفة �لريا�س �ل�سعودية

حكايات من التراث االيطالي مع كالفينو



    ايتال��و كالفين��و، ال��ذي ول��د بكوب��ا يف اخلام���ص ع�ش��ر م��ن اأكتوب��ر 
ع��ام1923 وت��ويف يف التا�شع ع�شر م��ن �شبتمرب ع��ام 1985م ن�شاأ وق�شى 
م�شاحة كبرية من عمره يف مدينة �شان رميو باإيطاليا، حيث اهتم يف 
فرتة �شبابه مبقاومة الفا�شية، بالإ�شافة اإىل تعلقه الكبري باملدر�شة 
الفرن�شي��ة النقدي��ة والفل�شفي��ة الت��ي ظه��رت اإب��ان ال�شتين��ات على 
ي��د رولن بارت وج��اك دريدا، م�شاهم��ًا هذا التاأثري عل��ى طابعه يف 
الكتاب��ة يف روايته وكتاباته ال�شحفية واإعطائها قالبًا فل�شفيًا وروؤية 

معمقة تعتمد على اقتنا�ص الأفكار املختلفة.
قال عنه الروائي وعامل الجتماع كالورن�ص فوينت�ص الذي يعد اأحد 
اأهم الكّتاب والروائيني يف القرن الع�شرين:"اإن القارئ ل يجد �شعوبة 
يف اأن يدرك باأن الروايات غري املتوقعة هي روايات الكاتب الإيطايل 
ايتال��و كالفين��و، اإذ يكف��ي بع��د قراءته��ا اأن ي�شعر باحل�ش��د جتاه هذا 
الكاتب الذي ا�شتط��اع اأن يهتدي اإىل الفكرة قبل اأن تهتدي اإليها اأنت؛ 

وهك��ذا تكون كل روايات ايتالو كالفينو ما ترغب اأنت - اأي�شا - وب�شدة 
يف اأن تكتبه!"

لقد اأنفق ايتال��و حياته يف املطالبة يف اأن تكون الكتابة ب�شتى اأنواعها 
هي اخل��ادم احلقيق��ي لالإن�شاني��ة، معرباً ع��ن تفا�شيله��ا ومكنوناتها 
املعقدة يف عامل اأ�شبح بعيداً كل البعد عن ذلك، اإىل جانب اإميانه باأن 
تكون الكتابة هي هوية الإن�شان الأوىل والأخرية ومر�شده الأخالقي 

والروحي والعاطفي.
طال��ب ايتال��و كالفين��و يف اأواخر حياته ب��اأن يتاأثر اجلان��ب ال�شيا�شي 
ب��الأدب ولي�ص العك�ص؛ حي��ث اإن الفن الكالمي باخت��الف اأنواعه هو 
الع��ني الذي ت�شتطي��ع اأن تب�شر م��ا وراء الأ�شياء، وتق��ود اإىل قرارات 

اأكث�ر اإتزانًا وت�شب يف م�شلحة ال�شعوب والفئات املهم�شة.
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