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معرض فني في روسيا
تلميع صورة السلطة السياسية

يــــســــلــــط مــــــعــــــرض جــــــديــــــد لـــلـــفـــن 
املــعــاصــر بـــنـــاه مــلــيــارديــر نــاشــط 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــــغــــــاز عــــلــــى مـــرمـــى 
حــجــر مـــن الــكــرمــلــن فـــي مــوســكــو، الــضــوء 
الحداثة  بــن  روســيــا  فــي  التناقضات  على 

والتشدد. 
وتعلو مداخن زرقاء ضخمة مبنى »جيس-
2«، وهــي محطة حــراريــة سابقة مــن حقبة 
ما قبل الثورة البلشفية، تمَّ تحويلها على 
يــد املــهــنــدس املــعــمــاري اإليــطــالــي الشهير، 
بــيــانــو، على ضــفــاف نهر موسكفا.  ريــنــزو 
هذا املتحف الــذي فتح أبوابه أمــام العامة، 
املــاضــي، بعد أشغال استمرت  يــوم السبت 
»فــاك«  ُبني بمبادرة من مؤسسة  ســنــوات، 
اململوكة لرئيس مجموعة »نوفاتك« للغاز 
ــرى أثــــريــــاء  ــ ــ لـــيـــونـــيـــد مـــيـــخـــلـــســـون، أحـــــد أثـ

روسيا. 
ويــســعــى ثــنــائــي فــنــي إيـــطـــالـــي مـــكـــون من 
املـــــديـــــرة تــــيــــريــــزا مـــافـــيـــكـــا واملـــــديـــــر الــفــنــي 
عمل سابقًا  الــذي  مــانــاكــوردا  فرانشيسكو 
فــــي مـــتـــحـــف »تـــــايـــــت« فــــي لـــيـــفـــربـــول، إلـــى 
اســتــقــطــاب أبـــرز األســـمـــاء الــدولــيــة للموقع 
الــجــديــد وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــفــنــانــن 
الــروس. وقال رينزو بيانو في تصريحات 
عبر الفيديو: »قلت لليونيد )ميخلسون( أن 

)Getty( الفنان اآليسلندي راغنار كيارتانسون يقدم عرضًا في افتتاح المركز

يشتري املباني املحيطة لهدمها. وقد فعل 
ذلك. فإلقامة مبنى جيد، نحتاج إلى زبون 

جيد«.
ـــعـــرف قــيــمــة بـــنـــاء هــــذا املـــوقـــع الـــذي 

ُ
ولــــم ت

يطمح القيمون عليه إلى أن يصبح متحفًا 
موسكو،  إلــيــه  تفتقر  املعاصر  للفن  عامليًا 
قدر بمئات مالين الدوالرات. وقال 

ُ
ها ت

ّ
لكن

ف مبلغا 
ّ
ــه كل

ّ
مافيكا: »أنــا على يقن من أن

ــرر االحــتــفــاظ بــذلــك   لــيــونــيــد قـ
ّ
، لــكــن

ً
طـــائـــال

لنفسه«. وقال هاوي الجمع املعروف مارات 
 شــيء 

ّ
املــنــاهــض للسلطات: »كـــل غــويــلــمــان 

 األمور دائمًا 
ّ
ُصمم ليشبه عاملًا خياليًا. لكن

تــحــصــل عــلــى هـــذا الــنــحــو، عــنــدمــا تــتــوافــر 
 شــيء بصورة 

ّ
أمــوال طائلة: يمكن فعل كــل
مثالية من دون مساومات«.

تلميع القمع
أبعد من مجرد إرضاء محبي الفنون، يرمي 
هذا املتحف أيضًا إلى تلميع صورة الحكم 
الــــروســــي، وفــــق بــعــض املـــراقـــبـــن. فــخــالفــًا 
الجديد،  البّراق للمتحف  العصري  للطابع 
 البالد تنزلق في االتجاه املعاكس. 

ّ
يبدو أن

ويــتــجــلــى ذلــــك فـــي تـــزايـــد قــمــع املــعــارضــة 
ــل اإلعــــــــالم املـــســـتـــقـــلـــة والـــشـــبـــكـــات  ــ ــائـ ــ ووسـ

االجتماعية واملنظمات غير الحكومية. 

وقـــد عــــّدل فــالديــمــيــر بــوتــن الــدســتــور بما 
يتيح له البقاء في سدة الرئاسة حتى العام 
2036. وقــال غيلمان: »السلطات تحلم بأن 
التجارة  لكن  حالها«  على  السياسة  تبقى 
»التسييس«،  مــن  بعيدًا  تتطور«  والــفــنــون 
»انــفــصــام شخصية  مــشــّبــهــًا مــا يــحــصــل بـــ
لدى السلطة«. وقالت ناتالي أوباديا وهي 
صاحبة دار للمعارض الفنية وأستاذة في 
مادة جيوسياسات الفن املعاصر بجامعة 
السياسية في باريس: »هنا مكمن  العلوم 
نــفــوذ الــقــوة الــنــاعــمــة لــلــفــن املــعــاصــر: فهو 
يــتــيــح ألفـــــــراد وبــــلــــدان اإلشــــعــــاع وتــلــمــيــع 
صــورة سلبية لهم في الخارج وفي البالد 
ــار مثالي  ــ أيـــضـــًا«.  وضـــربـــت فـــي هـــذا اإلطـ
الــصــن والــســعــوديــة. واعــتــبــرت أوبــاديــا أن 
هــذا األمــر يشكل ألصحاب الــثــروات فرصة 
من أجــل »إعطاء املجتمع شيئًا مــا، بسبب 
نقص النفقات العامة على الفن املعاصر«. 
ــنــــح مــــلــــيــــارديــــر آخـــــــر هـــــو رومـــــــان  وقـــــــد مــ
أبراموفيتش، ملوسكو متحفًا للفن املعاصر 

في 2008 يحمل اسم »كاراج«.

فصام
وأشــــاد مــــارات غــيــلــمــان بــهــذا »الــفــصــام«، 
ــاالت قـــويـــة بـــأال  ــمـ ــتـ  »ثـــمـــة احـ

َّ
مــعــتــبــرًا أن

املــســاحــة«. هذا  فــي مراقبة هــذه  ينجحوا 
ــًا أمــــام  ــانـ ــتـــوح مـــجـ ــفـ ــتـــحـــف الـــجـــديـــد مـ املـ
ـــع يشكل  الــجــمــيــع، مـــع فــنــاء مـــركـــزي واسـ
االجتماعات  لعقد  مركزًا مالئمًا  رأيــه  في 
ــث بـــعـــيـــدًا مــــن األجــــــواء  ــ ــاديـ ــ وتــــبــــادل األحـ

القاسية في موسكو. 
وقــــد جــــرى تـــــداول اســــم مــوســكــو فـــي عــالــم 
الفنون خالل السنوات األخيرة مع عروض 
التي  تلك  فيها  بما  وسياسية،  راديــكــالــيــة 
رايـــوت«  »بــوســي  النسوية  الــفــرقــة  قدمتها 
بافلينسكي.  بــيــوتــر  ــعـــارض  املـ الــفــنــان  أو 
املعارضة  الجهات  كما تعززت شهرة هذه 
الشرس  الروسية  السلطات  تعامل  بسبب 

معها.
ويعد مركز »جيس-2« من جانبه بأن يقدم 
خصوصا  للجميع،  مــتــاح  ه 

ّ
لكن مهمًا  فنًا 

للعائالت. وقــد زار بوتن املوقع في األيــام 
األخـــيـــرة فـــي بـــــادرة دعــــم. ويـــقـــول، راغــنــار 
كــيــارتــانــســون، وهــو فــنــان يــقــدم عــرضــًا في 
افــتــتــاح املـــركـــز: »بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــوضــع 
ــا. أنـــا آت مـــن آيــســلــنــدا  ــيـ مــخــتــلــف فـــي روسـ
»هنا،  تامة«. ويضيف:  تسود حرية  حيث 
نعمل ضمن هذه القيود وبطريقة ما، هي 

تشكل مصدر إلهام«. 
)فرانس برس(

عرف قيمة بناء 
ُ
لم ت

هذا املوقع الذي يطمح 
القيمون عليه إلى أن 
يصبح متحفًا عامليًا 
للفن املعاصر تفتقر 
ها 

ّ
إليه موسكو، لكن

قّدر بمئات ماليني 
ُ
ت

الدوالرات

■ ■ ■
هنا مكمن نفوذ القوة 
الناعمة للفن املعاصر، 
فهو يتيح ألفراد وبلدان 
اإلشعاع وتلميع صورة 
سلبية لهم في الخارج 

وفي البالد أيضًا

■ ■ ■
املتحف فتح أبوابه، 
يوم السبت املاضي، 
بعد أشغال استمرت 

سنوات

باختصار

يرى مراقبون أّن افتتاح معرض جديد للفن المعاصر بناه ملياردير مقرّب من الكرملين، هو خطوة لتلميع صورة النظام السياسي 
الحاكم، وحرف النظر عن وضع البالد الفعلي

هوامش

محمود الرحبي

الهندي، وهو جزء من  زنجبار أرخبيل في املحيط 
 تــحــت الــحــكــم الــُعــمــانــي، 

ً
 طــويــال

ّ
تــنــزانــيــا حــالــيــًا، ظـــل

مع  تعاملوا  الــذيــن  البوسعيدي  أســرة  مــن  وتحديدًا 
املكان بوصفه وطنًا، فتركوا فيه بصمات عمرانية 
ما زالت بارزة للعيان. وقد وصفت األميرة ساملة في 
رات أميرة عربية« والذي كتبته 

ّ
الجزء األول من »مذك

ــه 
ّ
بــاألملــانــيــة، مــكــان والدتــهــا ونــشــأتــهــا زنــجــبــار كــأن

رات بتفاصيل 
ّ
فردوس دنيوي. فقد امتألت تلك املذك

 ما تعني حياة 
ّ

أميرة في قصر والدها السلطان بكل
القصور من رفاهية وبذخ. لكن، كان للحب رأي آخر، 
منه  معها  تحمل  ولــم  األفريقي،  وطنها  تركت  حني 
سوى حفنة تــراب. واختارت أن تتزّوج شابًا أملانيًا 
وتــســافــر مــعــه، ثــم يــمــوت فــجــأة ويــتــركــهــا مــع ثالثة 
أبــنــاء، مــع مــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن مــعــانــاة وتــشــّرد. 
ــثــالــث من  أجــــادت وصــفــهــا فــي الــجــزأيــن الــثــانــي وال
راتها، بيد أّن الجزء األول كان مخّصصًا فقط 

ّ
مذك

في  الخضراء  الجزيرة  تلك  في  وطفولتها  لزنجبار 
كنف والدها السلطان سعيد البوسعيدي.

أصدرت أخيرًا دار الجمل األجزاء الثالثة كاملة، وهذه 
املــّرة بترجمة ُعمانية عن األملانية مباشرة، أنجزها 

الثاني  الجزأين،  أن ترجم  الذي سبق  الهنائي،  زاهر 
 هذا العام 

ّ
والثالث، ولم يترجم األول )واألساسي( إال

)2021(، لنكون بالتالي أمام ترجمة كاملة لألجزاء 
الثالثة التي تركتها ساملة بنت السيد سعيد، أنجزها 
مترجم ُعماني، استطاع أن يتالفى زالت وقعت فيها 
الترجمات السابقة، خصوصًا في ما يتعلق ببعض 

مسميات املناطق واأللقاب العائلية.
كنا نظن أّن أميلي رويته )االسم األملاني لساملة بنت 
أميرة  ــرات 

ّ
»مــذك لنا ســوى  تترك  لــم  السيد سعيد( 

إلى  ــرجــم 
ُ
ت الــذي  الكتاب  باألملانية.  املكتوب  عربية« 

السورية  الــعــربــيــة،  إلــى  لــغــات، ونقلته مــن قبل  عــدة 
الــعــراقــي عبد املجيد  ســاملــة صــالــح، وتــرجــمــه قبلها 
وزارة  وأصدرته  ترجمته  على  أشرفت  إذ  القيسي، 
التراث والثقافة الُعمانية في الثمانينيات، بوعي منها 
بأهمية هذا الكتاب. لكّن ترجمة القيسي، كما ذكرت 
راعي 

ُ
ظة ت

ّ
ساملة صالح في مقدمتها، انتقائية متحف

ترتقي  أن  دون  مــن  الــقــارئ ومستواه  كثيرًا طبيعة 
القارئ  به. وبترجمة ساملة صالح يمكن أن يالحظ 
الفرق، على الرغم من أّن ساملة كانت أيضًا متحفظة 
وانتقائية، كما أوضح ذلك الُعماني زاهر الهنائي في 
ترجمته الجديدة، وأشار إلى ذلك حتى في ترجمته 

السابقة الجزأين الثاني والثالث. 

الجزء األول على حياتها  ــزت األمــيــرة ساملة في 
ّ
رك

األولى وطفولتها. ولدت عام 1844 في قصٍر يطلق 
عليه بيت متوني، وهو أول قصر يبنيه والدها سعيد 
بن سلطان البوسعيدي في زنجبار األفريقية )بنى 
في  عديدة  قصورًا  الالحقون  العمانيون  السالطني 

زنجبار، من أشهرها »بيت العجائب«(. 
وكــانــت ســاملــة تــكــّن ألبــيــهــا حــبــًا وتــقــديــرًا كبيرْين، 
ــهــا أطلقت اســم سعيد على ولــدهــا األملــانــي. 

ّ
أن حتى 

األول تضعنا في  فــي قسمها  ــرات 
ّ
املــذك كانت  وإذا 

أجــزاء أخرى  اكتشاف  فــإّن  أفريقي شرقي،  محيط 
راتها ُعدَّ بمثابة كنز. وهناك أهمية توثيقية 

ّ
من مذك

ـــي )الــجــزء  ــ ــ ــرات فـــي قــســمــهــا األوروب
ّ
كــبــيــرة لــلــمــذك

ومدهشة  دقيقة  تفاصيل  على  الشتمالها  الثالث( 
عن الحياة في أوروبا في القرن التاسع عشر. كما أّن 
الجزء الثاني مخّصص لحياتها في حيفا وبيروت، 

اللتني ذهبت إليهما لزيارة ابنتها واملكوث معها.
التي  العربية  لغتها  على  ظلت ساملة محافظة حتى 
األملانية  تعلمت  وقــد  ألبنائها.  تدريسها  إلــى  سعت 
راتها، بيد أّن رسائلها إلى 

ّ
وأتقنتها، وكتبت بها مذك

أخيها حاكم زنجبار كانت بالعربية. ويمكن أن تعّد 
 على رحلة عكسية، 

ً
رات، بأجزائها الثالثة، دليال

ّ
املذك

الرحالت  في  زيــادة  التاسع عشر  القرن  فقد شهد 
االستكشافية األوروبية إلى الشرق والوطن العربي، 
بــغــرض الــتــمــهــيــد الســتــعــمــاره، ثــم الــهــيــمــنــة املطلقة 
عليه، حسب إدوارد سعيد في كتابه »االستشراق« 

 .)1978(
وفـــي هـــذا الــســيــاق، هــنــاك عـــدد هــائــل مــن الــرســائــل 
ــهــا كــانــت من 

ّ
والــتــقــاريــر والــدفــاتــر والــيــومــيــات، لــكــن

 ضــد الــتــيــار؛ 
ً
طــريــق مــعــاكــس، وبــمــا يشبه ســبــاحــة

، رفــقــة زوجــهــا 
ّ

أمـــيـــرة ُعــمــانــيــة مـــن زنــجــبــار، تـــشـــق
األملاني، رحلة إلى أوروبــا لتقيم فيها، ولتنقل إلينا، 
راٍت ثالثية األجزاء، تفاصيل دقيقة 

ّ
بالتالي، في مذك

من الحياة في ذلك القرن.

ترجمة ثالثة لمذّكرات أميرة عربية

وأخيرًا

أميرة ُعمانية من زنجبار، 
تشّق، رفقة زوجها األلماني، 

رحلة إلى أوروبا لتقيم فيها
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