4
ترجمة

كلمات

السبت  13أيار  2017العدد 3174

أصل أسمائي المستعارة

 Golcondaلماغريت (زيت على قماش ــ )1953

فرناندو
بيسوا *
ترجمة
نزار آغري

وض ـ ـعـ ــت فـ ــي ك ــايـ ـي ــرو كـ ــل طــاق ـتــي
الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي نـ ـ ـ ــزع ال ـش ـخ ـص ـن ــة،
وفـ ــي ري ـ ـكـ ــاردو ري ـي ــس وض ـع ــت كل
ان ـض ـب ــاط ــي ال ــذهـ ـن ــي ،م ـص ــاغ ــا فــي
القالب املوسيقي الذي يناسبه ،وفي
أل ـ ـفـ ــارو دي ك ــام ـب ــوس وض ـع ــت كــل
الشحن العاطفي الذي أتجنبه عادة
س ـ ــواء ف ــي ش ـخ ـصــي أو ف ــي طــريـقــة
ع ـي ـشــي .ف ـت ــأم ــل ،ع ــزي ــزي كــاسـيــاس
م ــونـ ـتـ ـي ــرو ،أن هـ ـ ـ ــؤالء ي ـن ـب ـغ ــي أن
يـكــونــوا ،فــي حــال النشر ،بــدائــل عن
فرناندو بيسوا ،ملوثني وبسطاء.
اآلن أريد أن أجيب عن سؤالك حول
أصل أسمائي املستعارة .وسأرى إن
ك ــان فــي م ـقــدوري أن أج ـتــرح جــوابــا
شافيًا.
أبدأ من الجانب السيكولوجي.
أص ــل أس ـمــائــي امل ـس ـت ـعــارة ه ــو في
األســاس جانب من الهستيريا التي
تقبع في أعماقي .ال أعرف بالضبط
إن ك ـنــت هـسـتـيــريــا ع ــادي ــا أم أنـنــي
ه ـس ـت ـي ــري ه ــزي ــل ع ـص ـب ـي ــا .أرجـ ــح
ّ
الـفــرضـيــة الـثــانـيــة ،ألن شخصيتي
تـنـطــوي عـلــى مـظــاهــر مــن الـكـســل ال
تعتبر عــادة من أعــراض الهستيريا
بمعناها الــدقـيــق .وب ـنــاء عـلــى ذلــك،
فـ ـ ـ ــإن األصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ــذهـ ـ ـن ـ ــي ألسـ ـم ــائ ــي
املستعارة يكمن فــي نــزعــة عضوية
راس ـخــة ل ــدي نـحــو ن ــزع الشخصنة
وال ـت ـك ـل ــف .هـ ــذه ال ـظ ــواه ــر ـ لحسن
ح ـظ ــي وحـ ـ ــظ اآلخ ـ ــري ـ ــن ـ تـتـمـظـهــر
فــي الـنـشــاط الــذه ـنــي .أعـنــي أنـهــا ال
تـتـجـلــى ف ــي حـيــاتــي الـعـمـلـيــة ،على
ال ـس ـطــح ومـ ــن خـ ــال االح ـت ـك ــاك مع
اآلخــريــن ،بل هي تنفجر في داخلي
وأنا أصطدم بها لوحدي .فلو كنت
امـ ـ ــرأة (فـ ــي املـ ـ ــرأة تـنـبـثــق ال ـظــواهــر
الهستيرية على شكل هجمات وما
شــابــه) ،فــإن كل قصيدة أللـفــارو دي
كامبوس (أو ،لي ،بطريقة هستيرية
أكثر هستيرية) ،ســوف تتسبب في
إث ــارة الـشـغــب فــي ال ـج ــوار .ولكنني
رج ـ ـ ــل ،وال ـه ـس ـت ـي ــري ــا ع ـن ــدن ــا نـحــن
الــرجــال تــأخــذ طابعًا ذهنيًا ،ولهذا
فــإن األم ــر ينتهي بالصمت وكتابة
الشعر.
ه ــذا ي ـف ـســر ،إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر ،األص ــل
العضوي ألسمائي املستعارة.
واآلن س ـ ـ ـ ــأروي الـ ـقـ ـص ــة املـ ـب ــاش ــرة
ألس ـمــائــي امل ـس ـت ـعــارة .أب ــدأ بــأولـئــك
الذين ماتوا ،وبالبعض ممن لم أعد
أتــذكــرهــم .أول ـئــك الــذيــن ضــاعــوا في
امل ــاض ــي الـبـعـيــد وامل ـن ـســي إل ــى حـ ٍّـد

كبير من طفولتي.
منذ طفولتي ،كانت تحركني رغبة
عـمـيـقــة ف ــي أن أص ـن ــع ح ــول ــي عــاملــا
خـيــالـيــا ،مـحــاطــا بــأصــدقــاء وأق ــارب
ال وجـ ــود ل ـهــم( .ال أع ـ ــرف ،بــالـطـبــع،
هل حقًا لم يكن لهم وجــود أم أنني
أنا لم أكن موجودًا .في أمــور كهذه،
وف ــي غـيــرهــا مــن األمـ ــور ،ينبغي أال
نكون دوغمائيني) .بما أنني أعرف
ن ـف ـســي ب ــاع ـت ـب ــاري ال ـش ـخــص ال ــذي
هو أنــا ،فأنا أتذكر أنني تأكدت من
خ ــال امل ــام ــح وال ـح ــرك ــات والـهـيـئــة
والتاريخ من أن أثبت ذهنيًا العديد
من الشخصيات غير الحقيقية التي
كــانــت بالنسبة لــي مرئية على قدم
املـســاواة مــع أولـئــك الــذيــن نعتبرهم
من الواقع الفعلي بالرغم من أننا قد
نكون مضللني في ذلك .هذه النزعة،
املترسخة عندي منذ أن وعيت على
م ــن أس ـم ـي ــه «أنـ ـ ـ ــا» ،ظ ـل ــت تــراف ـق ـنــي
ً
وتـخـمــد قـلـيــا تـلــك املــوسـيـقــى التي
تسحرني دون أن تخفي طريقتها
في أن تسحرني.
وهكذا فأنا أتذكر ما يمكن أن يعتبر
اسمي املستعار األول ،أو باألحرى
صــاح ـبــي األول الـ ــذي ال وجـ ــود لــه،
وهو شوفالييه دي با ،وكان عمري
ســت س ـنــوات ،حيث بعثت برسائل
م ـن ــه إلـ ـ ـ ـ ّـي ،وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ش ـخ ـص ـي ـتــه،
التي ال يلفها الغموض بشكل كلي،
ت ـس ـت ـح ــوذ عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب املـ ـك ــرس
للحنني مــن عــاطـفـتــي .كــذلــك أتــذكــر،
بشكل أقل وضوحًا ،شخصية أخرى
ال أتذكر اسمها ،باستثناء أنــه كان
هو أيضًا غريبًا وكان ،ال أعرف كيف،
غريمًا لشوفالييه دي با .هذه أشياء
ت ـحــدث لـكــل األطـ ـف ــال ،أل ـيــس كــذلــك؟
ربما .وربما ال .ولكن في تلك الفترة
قد تأثرت بهم ،ومــا زلــت أتأثر بهم،
ألن ـنــي أتــذكــرهــم بـطــريـقــة تستدعي
بذل الكثير من الجهد لكي أقتنع أنه
لم يكن لهم وجود.
هذا امليل إلحاطة نفسي بعالم آخر،
م ـســاو ل ـهــذا ال ـعــالــم ول ـكــن م ــع نــاس
آخ ـ ــري ـ ــن ،لـ ــم ي ـ ـغـ ــادر م ـخ ـي ـل ـتــي ق ــط.
وه ــو مــر بـمــراحــل عــديــدة بـمــا فيها
املرحلة الراهنة التي تحدث اآلن في
س ـنــوات نـضــوجــي .داهـمـنــي إلـحــاح
روح ــي ،غــريــب كليًا ،لسبب أو آخــر،
بخصوص ما أكون أو ما يفترض أن
أكون .تكلمت إليه ،مباشرة ،وبشكل
عـفــوي ،كما لــو كــان أحــد أصدقائي
وهيأت له اسمًا ووضعت له تاريخًا،

وعلى الفور رأيت في داخلي هيئته
ـ وجـ ـه ــه ،ق ــوام ــه ،وس ـل ــوك ــه .وه ـكــذا
ف ـقــد خ ـل ـقــت ال ـع ــدي ــد م ــن األص ــدق ــاء
واملـ ـع ــارف ووض ـع ــت لـهــم ذريـ ــة ،مع
أنه لم يكن لهم وجود قط على أرض
ال ــواق ــع ،ول ــم أزل حـتــى ال ـي ــوم ـ بعد
مــرور ثالثني سنة تقريبًا ـ أسمعهم
وأحــس بهم وأراه ــم .أك ــرر :أسمعهم
وأح ــس بـهــم وأراهـ ــم ،وأتـلـقــى منهم
التحيات.
حوالى عام  ،1912إن لم أكن مخطئًا
(وه ــذا مــا أشــك فيه كـثـيـرًا) ،خطرت
لــي فـكــرة أن أكـتــب عــدة قصائد ذات
طابع وثني .خربشت بعض األشياء
بـصـيـغــة ال ـش ـعــر ال ـح ــر (ل ـي ــس على
طــريـقــة أل ـف ــارو دي كــام ـبــوس ولـكــن
بــأسـلــوب نصف ع ــادي إلــى حــد ما)
ومــن ثم تخليت عن املحاولة .ولكن
فــي تلك الخربشة الغامضة ،عثرت
على املالمح األولية للشخص الذي
كـ ــان ي ـك ـتــب( .مـ ــن دون ع ـل ـمــي ،كــان
ريكاردو رييس قد ولد).
بعد سنة ونصف أو سنتني ،أتذكر
أنني تلقيت التحدي من سا كارنيرو:
أن أخلقه في هيئة شخصية ريفية
معقدة إلــى حـ ّـد مــا وأقــدمــه للناس،
ال أذك ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ــدق ـ ــة ك ـي ــف،
ولـكــن عـلــى أس ــاس أن ــه كــائــن فعلي.
اشتغلت عدة أيام عليه ،غير أني لم
أفـلــح .الـيــوم ال ــذي رفـعــت يــدي عنه ـ
وكــان ذلك في  8آذار (مــارس)1914 ،
ـ جلست إلــى طــاولــة عالية وأخــذت
ورقــة وبــدأت أكتب ،واقفًا ،كما أفعل
دوم ــا حــن تــواتـيـنــي الـفــرصــة لــذلــك.
وك ـت ـب ــت حـ ــوالـ ــى ث ــاث ــن ق ـص ـي ــدة،
واحـ ـ ــدة ب ـعــد األخ ـ ـ ــرى ،ف ــي نـ ــوع من
االنخطاف ،دون أن أعرف ماهيتها.
ك ــان يــومــا مـظـفـرًا ف ــي ح ـيــاتــي ،ولــن
أصــادف مثله مــرة أخــرى أب ـدًا .بدأت
بالعنوان :حــارس الغنم .وتبع ذلك
انبثاق شخص من داخلي أسميته،
مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،ألـبـيــرتــو كــايـيــرو.
أستمحيكم العذر لسخافة الجملة:
مــن أعماقي نهض سـيــدي .كــان هذا
رد فعلي الفوري .وهكذا لم أكد أنهي
تلك القصائد الثالثني حتى أسرعت
لتلقف املــزيــد مــن األوراق ومضيت
أكـتــب ،دون تــوقــف هــذه امل ــرة أيضًا،
القصائد الست التي شكلت «املطر
امل ـ ــائ ـ ــل» لـ ـف ــرن ــان ــدو بـ ـيـ ـس ــوا .دف ـعــة
واح ــدة وبالتمام والـكـمــال .كــان هذا
إيذانًا بعودة فرناندو بيسوا ،عودة
ألبيرتو كاييرو إلى فرناندو بيسوا

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر
ن ـف ـســه .وم ــن األصـ ــح ال ـق ــول إن هــذا
كان رد فعل فرناندو بيسوا على ال
وجوده املتمثل في ألبيرتو كاييرو.
مــع ظـهــور ألبيرتو كــايـيــرو حاولت
ـ بشكل غــريــزي وال واع ـ أن أجــد له
ت ــام ـي ــذ .وهـ ـك ــذا م ــن ق ـل ــب وثـنـيـتــه
املـ ــزي ـ ـفـ ــة ،أخ ـ ـ ــذت ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو ري ـي ــس
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ــول ،الـ ـ ـ ـ ــذي أوجـ ـ ـ ـ ـ ــدت اسـ ـم ــه
وألبسته إياه ،إذ سبق أن رأيته هناك
في تلك املرحلة .وفجأة ،وبالضد من
ريكاردو رييس ،نهضت من أعماقي
وبـشـكــل مـتـهــور شـخـصـيــة جــديــدة.
انـ ـبـ ـثـ ـق ــت ،فـ ـ ـج ـ ــأة ،م ـ ــن ب ـ ــن ح ـ ــروف
اآللـ ـ ــة ال ـك ــات ـب ــة ،وم ـ ــن دون ان ـق ـطــاع
أو تـصـحـيــح« ،األنـ ـش ــودة املـظـفــرة»
ألل ـ ـفـ ــارو دي ك ــامـ ـب ــوس .األنـ ـش ــودة
للعنوان واالسم للرجل.
ثـ ــم أن ـ ـشـ ــأت ط ـغ ـم ــة ال وج ـ ـ ــود ل ـهــا،
ونـظـمـتـهــا كـلـهــا ف ــي م ــرات ــب فعلية.
وع ـ ـ ـم ـ ـ ــدت إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
امل ـت ـب ــادل ــة والـ ــدخـ ــول ف ــي ص ــداق ــات
وص ــرت أسـمــع فــي داخ ـلــي نقاشات
وآراء متصارعة ،وفي كل هذا يبدو
ل ــي أن ـنــي أنـ ــا ،بــوص ـفــي خــالــق هــذه
األش ـيــاء ،كنت األق ــل ح ـضــورًا .يبدو
أن كل شيء كان يسير بمعزل عني.
ويـ ـب ــدو أن األم ـ ـ ــور م ــا زال ـ ــت تـسـيــر
على هــذا النحو .إذا أتـيــح لــي يومًا
أن أنـشــر الـسـجــاالت الجمالية التي
جــرت بــن ري ـكــاردو ريـيــس وألـفــارو
دي ك ــامـ ـب ــوس ،فـ ـس ــوف تــاح ـظــون
الفرق بينهما وتدركون أن ال عالقة
لي باألمر.
عندما كان «أورفيو» قيد النشر ،بدا
ضروريًا في اللحظة األخيرة القيام
ب ـ ـحـ ــذف بـ ـع ــض األش ـ ـي ـ ــاء لـلـتـكـيــف
م ــع الـتــرقـيــم الـصـحـيــح للصفحات.
ف ــاق ـت ــرح ــت ع ـل ــى سـ ــا ك ــارنـ ـي ــرو أن
أضيف قصيدة «قديمة» لي حول ما
كــان عليه حــال ألفارو دي كامبوس
قبل أن يتعرف إلى كاييرو ويخضع
لتأثيره .وهكذا ألفت «آكل األفيون»،
وحـ ــاولـ ــت ف ـي ـهــا أن أك ـش ــف ال ـن ـقــاب
عــن امل ـيــول الـخـفـيــة ل ــدى أل ـف ــارو دي
كامبوس ،على أســاس ما سيكشف
ع ـنــه الح ـق ــا ،ول ـك ــن م ــن دون الـقـيــام
بأي تلميح لعالقته بمعلمه كاييرو.
ك ــان عـلــي أن أق ــوم بتطوير الكتابة
خــارج القصائد أو بتلفيق قصائد
أخ ــرى عـبــر ال ـطــاقــة امل ــزدوج ــة لـنــزع
الشخصية .ولـكــن فــي نـهــايــة األم ــر،
ال أعـتـقــد أن الـقـصـيــدة كــانــت سيئة
بل هي في الواقع تكشف عن ألفارو
وهو في بداية انطالقته.
أظ ـ ـ ــن أن ـ ـنـ ــي كـ ـشـ ـف ــت ل ـ ــك ع ـ ــن أص ــل
أسمائي املستعارة .إن بقيت بعض
الـنـقــاط الـتــي تحتاج إلــى املــزيــد من
اإلي ـضــاح (أن ــا أكـتــب بـســرعــة ،وحني
أك ـتــب بـســرعــة يـعــوزنــي ال ــوض ــوح)،
فإنني أن ــوي الـقـيــام بــذلــك مــن أجلك
ف ــي ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب .وال ش ــك فــي
أن تـحـقـيــق ك ــل ذلـ ــك أمـ ــر هـسـتـيــري
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي ذرف ـ ـ ـ ـ ــت دمـ ــوعـ ــا
حقيقية أثناء كتابة بعض الفقرات
م ــن «م ــاح ـظ ــات ف ــي ذكـ ــرى معلمي
كاييرو» بقلم ألـفــارو دي كامبوس.
ومــن شــأن هــذا أن يجعلك تــدرك مع
م ــن ت ـت ـعــامــل ي ــا ع ــزي ــزي كــاس ـيــاس
مونتيرو.
تـعـلـيــق إض ــاف ــي ح ــول ك ــل هـ ــذا .لقد
رأي ــت أمــامــي ،فــي الـفـضــاء الشاحب
ولكن الفعلي للحلم ،أوجــه ومالمح
ألـبـيــرتــو كــايـيــرو وريـ ـك ــاردو رييس
وألـفــارو دي كامبوس .وضعت لهم
أعـمــارًا وحـيــاة .ولــد ريـكــاردو رييس
في ( 1887و ّمــع أنني ال أتذكر اليوم
والـشـهــر ،فإنهما مــدونــان فــي مكان
م ـ ـ ــا) ،فـ ــي أوبـ ـ ــورتـ ـ ــو ،وه ـ ــو ط ـب ـيــب،
ويعيش اآلن فــي الـبــرازيــل .ألبيرتو
كــاي ـيــرو ول ــد ف ــي  1889وت ــوف ــي في
 .1915وه ــو ك ــان ول ــد فــي ليشبونة
ولـكـنــه قـضــى ك ــل ع ـمــره تـقــريـبــا في
الــريــف .لــم يكن ي ــزاول أي مهنة ولم
يتلق تعليمًا يــذكــر .ولــد ألـفــارو دي
كــام ـبــوس ف ــي تــاف ـيــرا ف ــي الـخــامــس

عشر من تشرين األول (أكتوبر) عام
( 1890في الساعة الواحدة والنصف
بـعــد الـظـهــر ،كـمــا أخـبــرتـنــي فـيــريــرا
غوميز ،وهذا صحيح فقد تأكدت من
ذلك من خالل القيام بعملية تنجيم
لـتـلــك ال ـس ــاع ــة) .وك ـمــا ت ـع ــرف ،فــإنــه
كــان مهندسًا بحريًا (فــي غالسكو)
وهو يعيش اآلن هنا في ليشبونة،
ً
ع ـ ــاط ـ ــا عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل .كـ ـ ــان ك ــاي ـي ــرو
متوسط القامة ،ومع أنه كان نحيفًا
فإنه لم يظهر نحيفًا كما كــان عليه
فــي الــواقــع .ريـكــاردو أقصر إلــى حد
م ــا ،لـيــس كـثـيـرًا ،وه ــو ق ــوي البنية،
وشرس .ألفارو دي كامبوس ،طويل
القامة (يبلغ طوله  175سنتميترًا،
أط ــول مـنــي بـسـنـتـيـمـتــريــن) ،رهيف
الـقــد مــع مـيــل بسيط إل ــى االنـحـنــاء.
كلهم حليقو الذقن :كاييرو شاحب
ال ــوج ــه ،ال ل ــون ل ــه ،عـيـنــاه زرقـ ــاوان.
رييس بني غامض اللون .كامبوس
يـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح ب ـ ـ ــن الـ ـ ـل ـ ــون ـ ــن الـ ـف ــات ــح
والغامق ،نموذج غامض للبرتغالي
اليهودي ،ولهذا شعره ناعم وغالبًا
ما يفرقه إلى جنب ،ويرتدي نظارة
وح ـيــدة ال ـعــدســة .لــم يـتـلــق كــايـيــرو،
كما قـلــت ،تعليمًا ذا شــأن ـ املرحلة
االب ـتــدائ ـيــة ف ـقــط ،تــوفــي أبـ ــوه وأم ــه
فــي وقــت مبكر فاضطر إلــى مالزمة
البيت حيث عاش على الدخل الذي
كــانــت تـ ــدره بـعــض األمـ ــاك ـ عــاش
مـ ــع إح ـ ـ ــدى خـ ــاالتـ ــه مـ ــن ج ـه ــة األم.
ري ـ ـكـ ــاردو ري ـي ــس كـ ــان ط ـب ـي ـبــا ،كما
ذك ـ ــرت ،واس ـت ـقــر ف ــي ال ـب ــرازي ــل منذ
ع ــام  1919ولـكـنــه تـعــرض للترحيل
ب ـس ـب ــب م ـي ــول ــه امل ـل ـك ـي ــة .وه ـ ــو غ ــدا
التـيـنـيــا نـتـيـجــة ال ـتــدريــب املــدرســي
ونصف هيلليني بجهوده الخاصة.
ألـ ـ ـف ـ ــارو دي ك ــامـ ـب ــوس كـ ـ ــان تـلـقــى
تعليمًا عاليًا .سافر إلى أسكوتلندا
ل ــدراس ــة الـهـنــدســة ،امليكانيكية في
البداية ،ومن ثم البحرية .في إحدى
الـ ـعـ ـط ــات ،رح ـ ــل إل ـ ــى الـ ـش ــرق وم ــن
ه ـن ــاك اس ـت ـمــد «آكـ ــل األف ـ ـيـ ــون» .قــام
أحد أعمامه ،وكان قسيسًا ،بتعليمه
الالتينية.
كـيــف أعـمــد إل ــى الـكـتــابــة تـحــت هــذه
األس ـمــاء الـثــاثــة؟ كــايـيــرو ،بمحض
إلـهــام صــاف وغير متوقع ،مــن دون
أن أعــرف أو أقصد مــا ســوف أكتبه.
ريكاردو رييس ،بعد نوع من التداول
املجرد الــذي سرعان ما يتجسد في
أن ـش ــودة .كــامـبــوس ،حــن تعتريني
رغـبــة مفاجئة ألن أكـتــب ولكنني ال
أعـ ــرف مـ ــاذا أك ـت ــب .اس ـم ــي الـنـصــف
مستعار ،بــرنــانــدو ســواريــس ،الــذي
يشبه ألـفــارو دي كامبوس مــن عدة
أوج ــه ،يـبــدو عـلــى الـ ــدوام متعبًا أو
ن ـع ـس ــان ــا ،ب ـح ـيــث ت ـت ـع ـطــل إلـ ــى حــد
مــا قــواه فــي املحاججة أو التخمني.
هــو يكتب نـثـرًا فــي حــالــة مــن الحلم
ال ـن ـه ــاري ال ــدائ ــم .وه ــو ن ـصــف اســم
مـ ـسـ ـتـ ـع ــار ألنـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـ ــون ـ ــه ال ي ـش ـكــل
شخصية بــالـنـسـبــة ل ــي ،ال يختلف
عـنــي كـثـيـرًا بــل هــو مـجــرد انعكاس
م ـش ــوه لـشـخـصـيـتــي .إنـ ــه أن ـ ــا ،لكن
بـقــدر أق ــل مــن العقالنية والـعــاطـفــة.
(إنـ ـ ـ ــه) نـ ـث ــر ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــا يـخـفــف
ال ـع ـق ــل مـ ــن ع ـب ـئــه فـ ــي داخ ـ ـلـ ــي ()...
مساويًا لــي ،هو ولغته البرتغالية،
س ـيــان بــال ـكــامــل .وب ـق ــدر م ــا يتعلق
األم ـ ــر ب ـه ــذا الـ ـج ــان ــب ،فـ ــإن كــاي ـيــرو
يكتب ببرتغالية رديئة ،وكامبوس،
ً
بـعـقــانـيــة مـشــوبــة بــال ـث ـغــرات ،مثال
ً
ع ـنــدمــا يـسـتـعـمــل كـلـمــة ب ــذات ــه ب ــدال
من بنفسه ،الخ .ورييس أفضل مني
ولكن تسيطر عليه مسحة طهرانية
أجدها مبالغًا فيها .يصعب علي أن
أكتب النثر ـ غير املنقح ـ الذي يكتبه
رييس أو ذاك الذي يكتبه كامبوس.
الـتـعـبـيــر بــالـشـعــر أس ـهــل ألن ــه أكـثــر
عفوية.
* من رسالة إلى أدولفو كاسياس
مونتيرو ،املؤرخة في  13كانون الثاني
(يناير) .1935

