
املــنــزل مسافة طويلة جــّدًا،  الــتــي تبعد عــن 
يـــن بسبب  ذقــــُت أثــنــاء رحــلــة الـــذهـــاب األمـــرَّ
الــقــدم املــتــوّرمــة، وخــوف الــقــدم السليمة من 
أعــبــاء الــطــريــق وحــدهــا. كـــان ســـاح الــنــاس 
ــة الـــركـــض  ــرعــ فــــي تـــلـــك األيـــــــام الـــحـــجـــر وســ
أثناء هجوم الجيش، وكنُت معطوبًا؛ بقدم 
متوّرمة وقلب صغير خائف من كل شيء. 
ــاه...  دقـــائـــق قــلــيــلــة، وحـــــدث مـــا كـــنـــُت أخــــشــ
اشــتــعــلــت املـــواجـــهـــات فـــي مــحــيــط املـــدرســـة، 
ة ترتجف، مختبئًا 

ّ
ووجــدُت نفسي مثل قط

فــي دّكــــان قــريــب، ســرعــان مــا أعــلــن الجيش 
حظر التعليم وإغاق املدارس مّرة أخرى.

ــت قــــّوة االحـــتـــال ُبــَعــيــد ذلـــك أكــبــر عملية 
ّ
شــن

اعــتــقــال طـــاولـــت كـــل نــشــطــاء االنــتــفــاضــة من 
ــات. قـــالـــوا،  ــعــ ــامــ ــان وطـــلـــبـــة مـــــــدارس وجــ ــّبــ شــ
منذ  اعتقاالت  أكبر حملة  كانت  إنها  أيامها، 
ها، أعلن 

ّ
املــدارُس كل غلقت 

ُ
أ مطلع االنتفاضة. 

إلــى  التعليم  وقـــف عملية  الــعــســكــري  الــحــاكــم 
ــر، وُحـــّولـــت مــدرســتــنــا االبــتــدائــيــة  إشـــعـــار آخــ
التي كــان اسمها - ومــا زال - »املرابطني« إلى 
إلــى غرف  الصفوف  ثكنة عسكرية، وتحّولت 
اعتقال، والساحة إلى مهبط طائرات عسكرية.
املــدرســة،  على   

ّ
تطل التي  بيتنا  شرفة  عبر 

رأيُت ألّول مرة طائرات هليكوبتر عسكرية 
مّرة  قلع من هناك، وسمعت ألّول 

ُ
تهبط وت

أهازيج جنود االحتال، التي لم أفهم منها 
لم  املعتمة.  الــبــاد  ليالي  فــي  ــــدّوي 

ُ
ت شيئًا، 

يــكــن الــجــنــدي أيــامــهــا مــوقــنــًا بــنــصــره، ولــم 
 

ّ
بكل انفجرت  قد  الفلسطينية  اللحظة  تكن 
األســرار  مــن  اللحظة تحمل  مــا فيها. كانت 
ما هو عصي على التنّبؤ. استمّرت األغاني 
الــبــشــعــة الـــقـــادمـــة بــاســتــمــرار مـــن املـــدرســـة 

ــّدًا، ممزوجة  لــوقــت طــويــل، لــوقــت طــويــل جــ
بــنــداءات: »ممنوع التجّول وكــل مــن يخرج 
مــن املــنــزل ُيطلق عليه الـــرصـــاص«، إلــى أن 
فــــردت الــلــحــظــة الــكــابــوس نــفــســه عــلــى زمــن 
جــرى  الـــذي  الــزمــن  الــجــديــد،  الفلسطينّيني 
فيه توقيع اتفاق السام بني الفلسطينّيني 
و»اإلسرائيليني«، أو ما بات ُيعرف بـ »اتفاق 
عــلــن معه انتهاء 

ُ
أوســلــو لــلــســام«، والـــذي أ

االنتفاضة تمامًا.
فـــي ذلــــك الــــيــــوم، تـــابـــع الــفــلــســطــيــنــّيــون في 
ــة واملـــــاعـــــب واملـــــــــدارس  ــاحــــات الــــعــــاّمــ الــــســ
ــيـــت  ــبـ ــهـــد الــــتــــوقــــيــــع فـــــي »الـ واملـــــــنـــــــازل مـــشـ
 التوقيع هي اللحظة 

ُ
األبيض«. كانت لحظة

ــطــــم فــيــهــا كــــل شـــــيء بـــكـــل شــــيء.  الـــتـــي ارتــ
انــفــضــت جــمــوع املــشــاهــديــن بــعــد الــتــوقــيــع 
وســــالــــت فــــي الــــــشــــــوارع، لــــم يـــكـــن الــجــيــش 
اإلســرائــيــلــي قــد غــــادر املــــدن، وفـــي اللحظة 
ــتـــي الـــتـــقـــت فــيــهــا الـــجـــمـــوع مــــع مــركــبــات  الـ
الــحــجــارة على املركبات  انــهــمــرت  الــجــيــش، 
لــحــظــٍة  مـــحـــض  الــــجــــنــــود.  رؤوس  وفــــــــوق 
الجموع  ألقت  تاريخية مرتبكة ومتداخلة، 
حجارتها األخيرة على االحتال، احتاجت 
ــــوداع. كـــان إلــقــاء  الــجــمــوع هـــذا الــنــوع مــن الـ
مّر  وعلى  الفلسطيني  الوعي  في  الحجارة 
الزمان حالة نضالية، احتفالية، تعبير عن 
الــغــضــب واالســـتـــعـــراض والـــفـــرح واملــقــامــرة 

أمير داود

املــــدرســــة،  مــــن  األول  الــــيــــوم  فــــي 
ــم الـــعـــســـكـــري  ــاكــ بـــعـــد قــــــــرار الــــحــ
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــتـــــح املــــــــــــدارس 
الــذي استمر  االبتدائية فقط ُبعيد اإلغــاق 
ــرّد عــلــى نشاطات  ألكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر كـ
ــقـــدٍم  ــى املـــــدرســـــة بـ ــ ــفــــاضــــة، ذهــــبــــُت إلــ ــتــ االنــ
مــنــتــفــخــة جــــــّراء قـــرصـــة نــحــلــة، ســّبــبــت لي 
حساسية شــديــدة حــالــت دون قــدرتــي على 
ارتــــداء حــذائــي بــمــا يليق بطفل يــعــود إلــى 

مدرسته بعد غياب طويل.
وصلُت املدرسة خائفًا، على نفسي أنا ابن 
التي  الحالة  االبتدائي، ومن  الثاني  الصف 
قــد تنفجر فــي أّيـــة لــحــظــة. كــانــت األوضـــاع 
ا 

ّ
فــي غــايــة الــفــوضــى واالرتـــبـــاك. طــلــبــوا من

الثانوية  املدرسة  الدراسة في  االنتظام في 

منصور الجميل

ال يــحــضــر مــفــهــوم الـــحـــركـــات االجــتــمــاعــيــة 
ـــني فـــــي حـــقـــول  ــثـ ــاحــ ــبــ لـــــــدى املـــــــؤّرخـــــــني والــ
بوصفه   

ّ
إال والــســيــاســة  الــســوســيــولــوجــيــا 

األولـــى في  اخــتــراعــًا غربيًا ظهرت مامحه 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر فـــي أوروبـــــا وتــبــلــورت 
ــرن الــــــذي يـــلـــيـــه، ثـــــّم جـــرى  ــقــ ســـمـــاتـــه فــــي الــ
الــعــالــم. بخاف  بقية  نــمــاذجــه على  تعميم 
ــتــــي راكـــمـــتـــهـــا  ــر الـــتـــقـــالـــيـــد الــ ــ ــــذكـ ـ

ُ
ذلـــــــك، ال ت

التعبير عن احتجاجها  شعوب عديدة في 
قــبــل ذلـــك الـــتـــاريـــخ، أو بــالــتــزامــن مــعــه، مع 
ــذ بــاالعــتــبــار أن هــنــاك عـــوامـــل تــكــّرس  األخــ
السلطة  بمؤّسسات  ق 

ّ
وتتعل املنظور  هــذا 

ــة وفـــــــق صــيــغــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــا مـــــع املـ ــتــــهــ وعــــاقــ
ــة، بــوصــفــهــا املــثــال  ــيــ الــديــمــقــراطــيــة األوروبــ

 ذلك 
ّ

الوحيد الذي يصلح لاستنساخ. لعل
مدخل ضروري لقراءة النسخة العربية من 
كتاب »الحركات االجتماعية 1768 - 2012« 
ي االجتماع تشارلز تيلي وليزلي وود، 

َ
لعامل

والتي صــدرت حديثًا عن »الشبكة العربية 
لــأبــحــاث والــنــشــر«، بــتــرجــمــة ربــيــع وهــبــة، 
شر 

ُ
وهي الطبعة الثالثة من الكتاب الــذي ن

ألول مــرة عــام 2004، ونــال االهتمام بسبب 
االحتجاج  أفــعــال  لتصنيف  فْيه 

ّ
مؤل سعي 

وتــقــديــم بــانــورامــا مــوّســعــة عــنــهــا، ُيــضــاف 
 طبعة.

ّ
عليها عند كل

الطبعة على قضايا وظواهر  هــذه  وتجول 
جديدة مثل حقوق املهاجرين ونضاالتهم، 
ودور  للهجرة،  املناهضة  أريــزونــا  وحــركــة 
املـــدّونـــني ووســائــط الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــاة مـــــن مــــظــــاهــــرات  ــتــــوحــ والـــــحـــــركـــــات املــــســ
العربي«  و»الربيع  ستريت«،  وول  وا 

ّ
»احتل

تونس  في  الشعبية  االنتفاضات  وتحديدًا 
مبّسط  تعريف  من  الكتاب  ينطلق  ومصر. 
 الحركات االجتماعية ليست مجّرد 

ّ
يرى بأن

من االنتفاضة األولى 
إلى إعدام البطولة

يدرس الكتاب، الذي 
صدرت ترجمته في 

طبعة جديدة، حقوق 
المهاجرين ونضاالتهم، 

والحركات المستوحاة 
من الربيع العربي 

ومظاهرات »احتلّوا وول 
ستريت«

عاش اإلنسان الفلسطيني 
على بطوالته الصغيرة 

ومعاناته الهائلة 
حتى يصعد سلّم 

الحياة، وكانت لحظة 
توقيع »اتفاق السالم« 
لحظة إعدام البطولة 

والمالئكية األرضية

يحتوي المعرض 
الذي يستعيد تجربة 

الفنانة الفرنسية )1907 
- 1997( قرابة مئتين 

وخمسين عمًال تتنّوع 
موضوعاتها بين األزياء 

والبورتريهات والتجريد

الحركات االجتماعية قراءة في قرنين ونصف من االحتجاج

دورا مار فوتوغرافيا سوريالية في عزلتها

لحظة ارتطم فيها كل شيء بكل شيء

ر  من المحبط التذكُّ
اآلن أّن فلسطين لم 

تنتصر بعد كل ذلك

يتناول الحركات 
كمنظومة متكاملة 
من العمل الجماعي 

والسياسي

لم يكشف عن 
رسوماتها كاملة 

إال بعد انسحابها من 
عالم الفن

استيقظنا على 
االبتسامات المتبادلة مع 

العدو على التلفاز
وسط  والثالثين  الثالث  عامها   1987 انتفاضة  ذكــرى  اليوم  تدخل 
شعبها  وقدرة  فلسطين  حول  وتساؤالت  مستمرة  عربية  انتفاضات 
عدم  باألحرى  أو  االنتفاض  على 
السؤال مشروعًا  انتفاضه. وإن بدا 
فإنه يغفل أن الشعب الفلسطيني 
ضد  النضال  من  كامًال  قرنًا  جــاوز 
بدأت  التي  االستعمارية  المشاريع 
 8 فــي  أيضًا  البريطاني  بــاالحــتــالل 
ديسمبر 1917، وهو اليوم ممزّق 
ــدران  ــج ــه الــمــحــتــلــة ب ــ عــلــى أرض
من  وعقابيلها  أوسلو  اتفاقية 

»تنسيق أمني« و»انقسام«.

8 ديسمبر 1987
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ذكرى

كتاب

معرض

فعاليات

 
ُ
الــحــجــارة على زجــاجــة كــوال أو لعبة ورق. 

في الوعي الفلسطيني مثل الرقص والرسم 
ــة والـــغـــش وكـــتـــابـــة الـــشـــعـــر، حــالــة  ــرقـ والـــسـ
مسكونة بالتفاصيل والحياة والوجدان، لم 
يكن من السهل أن تغادر الحجر إلى رفاهية 
التفاصيل اليومية، وتهمة العيشة العادية، 
بطوالته  على  الفلسطيني  اإلنــســان  اقــتــات 
يعيش،  حتى  الهائلة  ومعاناته  الصغيرة 
ـــم الـــحـــيـــاة. كـــانـــت لحظة 

ّ
حــتــى يــصــعــد ســـل

ــدام البطولة  إعــ تــوقــيــع االتــفــاق هــي لحظة 
املفرطة واملائكية األرضية. قّصت االتفاقية 
ــة، وفــــقــــأت الـــــدائـــــرة أعــلــى  ــكــ أجـــنـــحـــة املــــائــ

مــجــمــوعــة مــن الــنــاس تــجــّمــعــت لاحتجاج 
ــا، إنـــمـــا هـــي تــعــبــيــر عـــن تــفــاعــل  ــّد أمــــر مــ ضــ
لون 

ّ
يمث وأشــخــاص  السلطة  أصــحــاب  بــني 

قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسمي، 
ويـــقـــّدمـــون مــطــالــب مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر في 
تـــوزيـــع الــســلــطــة أو مــمــارســتــهــا، ولــــم يعد 
التظاهر شرطًا من شروط تقديمها نتيجة 
ثـــــورة االتــــصــــاالت الـــتـــي أتـــاحـــت فـــضـــاءات 

افتراضية لرفع املطالب.
ــفــان أن الــشــرط األســاســي الــذي 

ّ
ويـــرى املــؤل

س 
َ
يحّول نزاعًا يوميًا حول املصالح املتناف

ــر على 
ّ
يــؤث إلـــى خـــاف ســيــاســي أن  عليها 

الــتــي تبتعد في  أو مــصــالــحــهــا،  الــحــكــومــة 
إلــى االستجابة  الــلــجــوء  حـــاالت كثيرة عــن 
ملطالبات الــشــارع من خــال الــحــوار حولها 
وفــق األطــر الدستورية، بــداًل من قمعها أو 
تجاهلها كما حدث في بعض بلدان أميركا 

الاتينية والعالم العربي.
بحسب  تجاوزها،  يمكن  ال  أساسية  نقطة 
مع  الديمقراطية  باجتماع  ترتبط  الكتاب، 
الـــقـــدرات واإلمــكــانــيــات الــعــالــيــة، مـــا يـــؤّدي 
نتيجة  االجتماعية  الــحــركــات  انــتــشــار  إلــى 
في  كما  لنشاطها  مناسبة  مناخات  ــر 

ّ
تــوف

أســتــرالــيــا والــيــابــان والـــنـــرويـــج، بينما في 
الحاالت املعاكسة، فإن األنظمة غالبًا تحّول 

االحتجاجات إلى حرب أهلية.

الثورة  بمثابة   
ُ
االنتفاضة كانت  الــــرؤوس. 

على اللحظة الراهنة، تقتنص انتصاراتها 
الصغير،  والتفصيل  والــراهــن  الــيــومــي  مــن 
أن فلسطني  اآلن  ــر  الــتــذكُّ مــن املحبط  ولــعــل 
الشاملة الكبيرة لم تنتصر بعد كل ذلك، بل 
ذهَبت إلى ما هو أسوأ من الهزيمة والفشل 
فلسطينيًا  الشعار  كــان  بعدما  والنكوص، 
بامتياز، ومثلما تحّول الزمن أثناءها إلى 
زمــــن فــلــســطــني املـــطـــلـــق، ومــثــلــمــا أحــضــرت 
 من غيابها اليائس إلى 

َ
االنتفاضة فلسطني

الواجهة والوجدان والتلفاز.
تــلــك، وال  مــعــانــاتــه  يــحــب  الفلسطينيُّ  كـــان 
»ليس  الــكــردي،  مثل  مــغــادرتــهــا،  يستطيب 
الــيــوم التالي  الــريــح«. استيقظنا فــي   

ّ
لــه إال

عـــلـــى الــــزمــــن الــفــلــســطــيــنــي الــــجــــديــــد، زمـــن 
املتبادلة  واالبتسامات  واملــؤّســســة  النقابة 
مــع الــعــدو عــلــى الــتــلــفــاز. فــي تــلــك اللحظة، 
صـــيـــب الــشــعــب 

ُ
فـــي تــلــك الــلــحــظــة بــــالــــذات، أ

الفلسطيني بفايروس السام الوهم، سام 
التنمية والبناء والحياة العادية واألمراض 
هـــات الــــــروح والـــكـــذب  االجــتــمــاعــيــة وتـــشـــوُّ
الوطني، والشعارات املجانية التي ال تفقس 
الكوفية  صـــارت  ضــرســًا.  تخلع  وال  بيضة 
الفلسطيني  والعلم  قماش،   

َ
قطعة املقّدسة 

والــنــشــيــد الــوطــنــي مــثــل مــرحــبــًا، قــريــبــة من 
الفم، بعيدة جّدًا جّدًا عن الوجدان.

تصويب

نجوان درويش

نحُن محكومان باإلعدام 
ا 

ّ
ِمْن سجِن عك

جئنا نشرب فنجان قهوة عندك 
 الُحكم بعد ساعات 

ُ
ذ

َّ
سُينف

هّيا أسِرع...
أحدهما َمَزح معي: 

وسنعفيك  جــّيــدة  القهوة  فلتكن 
من قصيدة رثاء.

 زّواٌر آخــــرون والــفــجــر 
َ

ـــــَرق
َ
ثــم ط

ُ
ِشق

ْ
ق

َ
ُيش

الشاخصة  وجــوهــهــم..  وعـــرفـــُت 
في ملصقات االنتفاضِة القديمِة

طــبــيــعــيــن  اآلن  يــــبــــدون  لــكــنــهــم 
وَمِرحن.

يقول أحدهم لصاحبه: 
فــي الــصــبــاح نــريــد أن نــذهــب إلى 

البحر. 
آخر يقول لي: 

هل نحن اآلن في الكرمل؟ 
وثالٌث يسألني: 

هل عندك فيديو؟
نحن محكومان باإلعدام 

وأنَت ثالثنا 
ر الجنازة كعادتك،

ِّ
ال تؤخ

دون في مشرحة »أبو  ُمــَمــدَّ نحن 
بير« 

ْ
ك

 مّرة،
َ

حيث التقينا بك أّول
نحن نائمون في »مقابر األرقام«، 

أخَبرونا أّن أسماءنا عندك
الـــطـــويـــل، ومــن  تــعــبــنــا مـــن األرق 

وعود األغنية: 
و 

ُ
ل عيون »َسبَّ

ولو«،
ّ
وَمّد إيدو ِيَحن

نحُن من ُجرفْت قبوُرهم 
وها قد ُعدنا 

أحرارًا بال قبور. 
ر كثيرًا 

ّ
ال تفك
نحُن 

أنْت
هّيا أسِرع. 

قواعد لتغيير السلطة

محاوالت للخروج من لوحة بيكاسو

لمناسبة مرور أربعين يومًا على رحيل أمجد ناصر )1955 - 2019(، يستضيف »المركز 
الثقافي األيرلندي« في لندن، عند السادسة من مساء غٍد، أمسيًة تستعيد تجربة 
الشاعر األردني الذي رحل نهاية تشرين األّول/ أكتوبر الماضي، وتتوّقف عند تجربته 

األدبية، كما يُقّدم عدٌد من أصدقائه وأفراد عائلته شهاداٍت عنه.

ديسمبر  األول/  كانون  من  عشر  الثالث  حتى  يتواصل  بالرباط،  كولت«  »غاليري  في 
والذي   ،)1972( علوي  ريتا  المغربية  التشكيلية  للفنانة  أنامورفيا  معرض  الجاري 
تعود فيه إلى مواضيع الطبيعة، من خالل محاولة تشريح عناصرها مثل خشب 

األشجار وأوراقها، والصَدفات البحرية، ضمن ما تسّميه بـ»أركيولوجيا الطبيعة«. 

في »دار الكتب الوطنية« بتونس العاصمة، ُتلقي الباحثة وعالمة النفس الفرنسية 
إليزابيث رودنسكو )الصورة( محاضرًة بعنوان فرويد: التاريخ والذاكرة، فيما يدير 
باشتغالها  رودنسكو  ُعرفت  سالمة.  بن  فتحي  التونسي  النفسي  المحلُّل  النقاَش 
على سَير عدد من أبرز أسماء التحليل النفسي؛ مثل سيغموند فرويد وجاك الكان، 

إضافة إلى إنجازها معجمًا حول مصطلحات التحليل النفسي.

بمسقط،  ــرا«  األوب »بيت  في   ،)1941( كوريا  تشك  األميركي  البيانو  عــازف  يقّدم 
ألشهر  فيه  يعود  موسيقيًا  حفًال  الجاري،  الشهر  من   12 المقبل،  الخميس  يوم 
الموسيقية  النصوص  أدائه عددًا من  إلى  إضافًة  البيانو،  الجاز على  مقطوعات 

التي ألّفها بنفسه؛ مثل: ويندوز، و 500 مايلز هاي، و ال فييستا ، و إسبانيا.

لندن ـ ساندرا كرم

ستعاد لوحة بيكاسو 
ُ
 مرة كانت ت

ّ
في كل

ــثـــال امـــــــرأة نـــصـــفـــي« بــعــد  الـــشـــهـــيـــرة »تـــمـ
سرقاتها املتكررة، كان يتم التذكير بأنها 
الفنان  الــذي لم يكتف  مــار  بورتريه دورا 
اإلسباني برسمها عام 1937، لكنه أقنعها 
وتتجه  الفوتوغرافي  التصوير  تترك  أن 
ت 

ّ
نحو الرسم؛ نصيحة ضمن حكاية ظل

 تشّكك لدى جمهور من النقاد حتى 
ّ

محل
اليوم.

الــصــلــة الــتــي جــمــعــت بــيــكــاســو والــفــنــانــة 
الفرنسية ذات األصول الكرواتية )1907 – 
ات التجريب 

ّ
1997(، قادت إلى إحدى محط

ــــب لـــوحـــة  ــاحـ ــ ــاة صـ ــ ــيـ ــ ــة فـــــي حـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
»غرنيكا«، والتي ُرسمت بتأثير منها بعد 
أن وصفت له تفاصيل املذبحة في القرية 
الــبــاســكــيــة بـــعـــد أن قـــامـــت بــتــصــويــرهــا، 
وقادته أيضًا إلى اتخاذ كثير من مواقفه 

السياسية ضد الدكتاتورية.
قــصــص وأحــــداث كــثــيــرة تــرتــبــط بعاقته 
املــجــنــونــة مـــع دورا مــــار الـــتـــي أصــبــحــت 
ها من 

ّ
رسامة وشاعرة لكنها لم تنل حظ

التي يستكشفها معرض  االهتمام، وهي 
ــرًا فـــي »غــالــيــري  اســـتـــعـــادي افــتــتــح مـــؤخـ
ــودرن« الــلــنــدنــي ويــتــواصــل حتى  ــ تــيــت مـ

الخامس عشر من آذار/ مارس املقبل.
يحتوي املعرض أكثر من مئتني وخمسني 
صورة فوتوغرافية ولوحة، والتي تتنّوع 
ــــة  ــا بـــــني األزيــــــــــــاء واملـــــوضـ ــاتــــهــ مــــوضــــوعــ
واإلعانات وهي أعمال قد تكون معروفة 
ومــن  بصاحبتها.  مــعــرفــة  دون  لكثيرين 
أبــــرز مــا يــمــكــن اإلشـــــارة إلــيــه هــنــا هــو أن 
اتــهــا  الــعــديــد مــن األعـــمـــال عــكــســت انــتــمــاء
اليسارية في تلك الحقبة خصوصًا وهي 
والفقراء،  الحروب  مآسي  بتصوير  تقوم 
والــتــي لــم تــكــن مــن املـــحـــاور الــتــي ُيلتفت 

إليها غالبًا.
ــار فــــي تــاعــبــهــا  ــ ــــدى مـ تــــرّكــــزت اإلثــــــــارة لـ
بتقنيات  التحّكم  عبر  والعتمة  بالضوء 
املــونــتــاج ســـواء فــي تــصــويــرهــا عـــددًا من 
غالبًا  يشّكل  مختلفة،  حــاالت  في  النساء 
ــم عــنــصــرًا رئــيــســًا في 

ّ
خــيــالــهــن املــتــضــخ

تناقضًا مع  أو  تباينًا  ويــفــرض  الــصــورة 
 
ً
شكا الــصــورة  تركيب  يمنح  مــا  الجسد 

مـــن أشـــكـــال الــــتــــوازن، وبــالــطــريــقــة ذاتــهــا 
ــــرى مـــثـــل صــــورة  ــات أخــ قــــّدمــــت مـــوضـــوعـ

الصبي بحذاء ناقص.
فيها  أعــمــااًل مزجت  أيضًا  الفنانة  قــّدمــت 
ــوم واملـــطـــبـــوعـــات والــفــوتــوغــرافــيــا  ــرســ الــ

مـــن فـــقـــاعـــات الــشــامــبــو عــلــى رأســـهـــا في 
إعــان كــان يتصدر أغلفة إحــدى املجات 
ــا، وهــــي  ــهـ ــنـ ــيـ ــة املــــنــــتــــشــــرة حـ ــيــ ــبــــوعــ األســ
لــقــطــة تــبــرز فــتــرة الــكــســاد الــتــي عاشتها 
ــيـــات. فــــي عـــدد  ــنـ ــيـ ــثـــاثـ ــــال الـ أوروبــــــــــا خــ
مـــن األعــــمــــال، تــظــهــر تـــجـــارب تـــدمـــج بني 
الكوالج والتركيب الضوئي، والعديد من 
املائية  باأللوان  ورسومات  البورتريهات 
وتصاميم  الــزيــتــيــة،  الطبيعية  واملــنــاظــر 
عرض لوحتها »املحادثة« 

ُ
النسيج، كما ت

تجلس  بينما  تدير ظهرها  التي   )1937(
الثانية ماري-  بجوارها عشيقة بيكاسو 
تــيــريــز والـــتـــر تــنــظــر مــبــاشــرة لــلــمــشــاهــد، 
فيها  تعتمد  أعــمــال تجريدية  إلــى جانب 
والتي  الجسد،  وإيــمــاءات  الحركات  على 
ــاء الـــحـــرب  ــهـ ــتـ أنــتــجــتــهــا بــــغــــزارة بـــعـــد انـ

العاملية الثانية.
أســـكـــن  أن  ــّي  ــ ــلـ ــ »عـ مــــــــّرة  ذات  مــــــار  ــت  ــالــ قــ
ــد أن أخـــلـــق هـــالـــة من  ــ ــراء. أريـ فـــي الـــصـــحـ
الناس  الغموض حــول عملي. يجب على 
ــــت »مـــــا زلـــت  ــافـ ــ رؤيـــتـــهـــا مــــــطــــــّواًل«، وأضـ
ــواحـــــدة مــــن عــشــيــقــات  ــدًا كـــ ــ  جــ

ً
ــهــــورة مــــشــ

بيكاسو بحيث ال يمكن قبولي كرسامة«. 
تشكل هذه الكلمات جزءًا من حديثها مع 
الــكــاتــب جيمس لـــورد والـــذي أوردهــــا في 
ستتغّير  فــهــل  ودورا«،  »بــيــكــاســو  كــتــابــه 
النظرة تجاهها بعد أكثر من سبعة عقود 
تطلب« طوال  عرض وال 

ُ
ت »أعمالها  ت 

ّ
ظل

؟
ً
تلك الفترة، أم يبدو ذلك مستحيا

فـــي ســـيـــاق بــحــث بـــصـــري حـــــاول الــجــمــع 
ــتـــهـــا  ـــدمـ

ّ
ــق بــــــني عــــنــــاصــــر عـــــــديـــــــدة، فــــــي مـ

املرحلة،  التي سادت في تلك  السوريالية 
مع توظيف للتجريد الهندسي ومفردات 
الــذي  بيكاسو،  لتكعيبية  مــحــاكــاة  تــبــدو 
ُيخّصص جزء من املعرض لتعاونها معه 
التي تجمع بني  الصور  على سلسلة من 
تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتقنيات 
الطباعة. ذلك األثر البيكاسوي دفعها إلى 
بالعديد من رسومها من دون  االحتفاظ 
عرضها، وجعلها تخوض صراعًا حقيقيًا 
حول سبل تطوير تجربتها، خاصة بعد 
انفصالها عن صاحب »املرأة الباكية« في 
الخمسينيات، فلم ُيكشف عن رسوماتها 
حني  ذلــك  قبل  أو  رحيلها  بعد  إال  كاملة 
انسحبت من األوساط الفنية وأقامت في 

شبه عزلة في بيتها الباريسي املوحش.
مــــن بــــني الــــصــــور املــــعــــروضــــة، تــظــهــر فــي 
ــرأة مــــع بــقــعــة ضــخــمــة  ــ ــ ــدة مــنــهــا المـ ــ ــ واحـ
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