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ٍ
سفينة تجارية
أعرف ذلك الذي يرسم زهورًا على
ُ

قصائد

قماش ومن ذهب
لم من
ٍ
ُ
ح ٌ

مع اقتراب الذكرى الـ 169لميالد الشاعر والمناضل
والسياسي الكوبي ،خوسيه مارتي ،قامت «األكاديمية
الملكية اإلسبانية» و«رابطة أكاديميات اللغة اإلسبانية»
يضم مجمل شعره ،إلى
بإصدار كتاب أنطولوجي
ّ
ٌ
ترجمة لبعض
جانب نصوص حول تجربته .هنا
قصائده

ّ
استباقًا لذكرى والدة الشاعر الكوبي خوسيه مارتي ( 1853ـ  ،)1895التي تحل في كانون
الثاني /يناير املقبل ،أطلقت «األكاديمية امللكية اإلسبانية» بالتعاون مع «رابطة أكاديميات اللغة
كون ِه».
اإلسبانية» أنطولوجيا شعرية تذكارية من أعماله ،حملت عنوان« :مارتي في ِ
ّ
تتضمن األنطولوجيا مجمل شعر مارتي ،باإلضافة إلــى نصوص نثرية (مـقــاالت ،دراســات،
ُ
ٌ
الفنية في تجربة الشاعر واملناضل والسياسي الكوبي.
وخطب) ،بما فيه تقديم ملختلف األبعاد ّ
كما شمل الكتاب نصوصًا حول مارتي ملؤلفني أساسيني في اآلداب الناطقة باللغة اإلسبانية،
رامون خيمينيث ،وغابرييال ميسترال ،الحائزين على جائزة نوبل ،وروبني داريو،
مثل خوان ّ
أحد أكبر ممثلي الحداثة في اإلسبانية ،باإلضافة إلى أكاديميني مثل غييرمو دياث بالخا من
«األكاديمية امللكية اإلسبانية» ،أو مارلني دومينغيث من «األكاديمية الكوبية للغة» .تقول غابرييال
ميسترال ( 1889ـ  )1957عنهّ :
البسيطة هي جزيرة حقيقية ألصالة مارتي الشعرية؛
«إن
األشعار ُّ
ّ ُّ
ّ
ّ
ّ
الجزيرة عزيزة علي بشكل
املارتي الذي لم يستطع ّالعدو التسلل إليه .لذلك فإن هذه
إنها الل ُّب
ُّ
ّ
األكثر تحققًا».
تعة مع املعلم ،ولي معه فيها محاوراتي
خاص .لي فيها أعظم ُم ٍ
ُ
بتجربته
والفيلسوفة اإلسبانية ،ماريا
ّأما ًالشاعرة
ثامبرانو ّ ( 1904ـ ّ ،)1991فتشير َإلى إعجابها ُ
ّ
ِّ
ُ
َ
نحو كوني ـ قطعة التاريخ التي قدر له
قائلة« :ال يمكن ملارتي إل أن يكون كونيًا ،وأن يحس ـ على ٍ
أن يعيش فيها» .من جهته ،يعتبر الشاعر الكوبي سينتيو فيتيير ( 1921ـ ّ )2009أن مارتي وكوبا
صورتان لشيء« :سوف يكون من الصعب االستشهاد بحالة أخرى لتماثل البالد مع ٌإنسان يبلغ
هذا الحجم العظيم الذي ّ
لعدد من
تجسده كوبا في شخص وأعمال خوسيه مارتي» .هنا ترجمة ٍ
قصائد مارتي.

راغب في أن أهب ذاتي للفضاءات
ٌ

َ
ٌ
راغب في أن أه َب ذاتي إلى الفضاءات
برداء
حيث يعيش املرء في سالم،
ٍ
ُ
من ضوء ،مفعمًا ُ
سك َرة،
بمتعة م ِ
َ
َّ
يتنز ُه فوق الغيوم البيضاء،
حيث يحيا دانتي والنجمات.

ُ
ُ
رأيت،
أعرف ،أعرف ،ألنني
ّ
في ساعات نقية ،كيف تكسر
ٌ
زهرة َ
كأسها ،بطريقةٍ ليست مختلفة ،ال،
ّ
ُ
عن تلك التي تحطمه ّبها الروحً .
لكم :إنها تأتي بغتة
اسمعوا ،سأقول َّ
فجر غير ُمتوق ٍع ،ومثلما،
مثل
ٍ

سجن وشعر وثورة

ه»
تأتي أنطولوجيا «مارتي في كون ِ ِ
ّ
الشعر
لتذكر
(الغالف)
بتجربة لم ينفصل ِ
ٍ
فيها عن النضال السياسي .وإن كان
ّ
سجن
الشاعر قد بدأ الكتابة
مبكرًا ،فإنّه ُ
أيضًا فــي السادسة عشرة مــن عمره
بسبب أفكاره الثورية .سيُنفى بعد ذلك
إلى إسبانيا ،وعند عودته إلى كوبا بعد
أسس مارتي
سنوات ،سيُنفى مرّة أخرىّ .
«الحزب الثوري الكوبي» في  ،1892قبل
ثالثة أعــوام من مقتله في معركة
خاضها مع المناضلين الكوبيين ضد
االحتالل اإلسباني.

تمثال نصفي لخوسيه مارتي في هافانا ،عام 2014

في الضوء األول للربيع،
ّ
ُ
شجيرات الليلك املحبوبة.
تتغطى بالزهر
ٌ
لكم عن ذلك،
يا لحزني! راغب في ِّأن أحكي َّ
وفي انتظار إلهام الشعر ،اصطف ِت
ُ
َّ
عيني،
الصور العظيمة أمام
ُ
مثل نسور مبتهجة رأيتها جالسة.
ّ
لكن أصوات البشر كانت تطرد
َ
الطيور الذهبية النبيلة من ِجو ِاري.
هــا قــد مـضــت ،هــا قــد مـضــت .ان ـظــروا كيف
يسيل
الدم من جرحي!
رمز للعالم
إذا سألتموني عن
َّ
في هذه األزمنة ،فها ٍ َ
ٌ
جناح محط ٌم.
هو:
َُ
ً
ُ
الروح ،فبالكاد.
ُيصقل الذهب طويال؛ ّأما
انظروا كيف أكابد :روحي تحيا
كهف.
حوص َر ْت في
مثل ظبيةٍ
ٍ
ِ
ّ
ٍآه ،ال ،ليس ذلك باألمر الجيد:
سأنتقم لنفسي وأنا أبكي!
■■■

رساما جريئًا
أعرف
ً

أعرف ّ
رسامًا جريئًا
سعيدًا يخرج لكي يرسم
على قماش الريح

معرض

َ
وزبد النسيان.
أعرف ّ
رسامًا عمالقًا،
ذا ألوان إلهية،
يشرع في رسم الزهور
على سفينةٍ تجارية.
ّ
فقيرًا
أعرف رسامًا ّ
املاء ملا يرسم،
ينظر إلى ِ
ماء البحر املبحوح-
 َِّ
بعشق ُم َولهٍ .
ٍ
■■■

شجرة روحي

طائر يعبر األجواء الصافية
ُمثل
أ ُّ
حس ٍ َ
أفكارك تأتي َّ
إلي
ُ ّ
وهنا في قلبي تصنع عشها.
ّ
ُ
الروح املزهرة :ترتعش أغصانها
تتفتح
َّ
ً
لفتى
مثل الشفاه الطرية
البهاء.
في عناقه األول مع
َّ
تهمس األوراق :حتى لكأن َها تبدو
ً
ألسنة حاسدة للخادمة
املنشغلة بإعداد السرير
ّ
الثري.
في البيت

يهم في أن يكون خنجرك
ما
ّ

ّ
ٌ
لك كله:
شاسع قلبي وهو ِ
ّ
ّ
يتسع لكل شيء حزين ،ولكل شيء.
ُ
كم يبكي ويكابد اآلالم ّويموت في العالم!
ّ
الجافة والغبار
أنظفه من األوراق
َ ُِّ
واألغصان املنكسرة :ألع بعناية
ُ
األوراق وسيقان األزهار ،وأفصل
ُعنها الديدان والبتالت املقضومة:
َ
أه ِّوي األرضية املعشبة في محيطها.
نقص
ُكي أستقبلك يا عصفورًا بال
ٍ
َ
هي ُ
أ ِّ
َ
الشارد!
قلبي
ئ

■■■

■■■

ما ّ
يهم في أن يكون خنجرك
منغرزًا في خاصرتي؟
ّ
لدي أشعاري ،وهي
أقوى من خنجرك!

ما ّ
يهم لو أن هذا األلم
ِّ ُ
ِّ
ُ
ُ
ُيجفف البحر ويغيم السماء؟
الشعر َع ٌ
ُ
زاء عذبٌ
ّ
َ
ُيول ُد ُمجنحًا من األلم.

رقص

ُ
أنظر بمتعةٍ حزينةٍ
كالحفل النبيل الشاحب في مدينة شريش.
تحمل اليدان البيضاوان املرتعشتان
َ
َ
املمتلئ
القدح
نحو الشفة الجافة الحمراء ـ
وأنا ّ
ً
بأسى
أحر ُك يدي
نحو القلب الفارغ ،ونحو الجبهة.
أرى ما يشبه حلمًا
من شاش أبيض ومن ذهب،
طريقًا
تفتح فيه الجذوة
ّ
ّ
في كل هذا الثوب املجنح
الذي يجب أن يصير فيما بعدُ
ّ ً
رمادًا مبلال بالدموع.
ذهب
أعبر الحاشية املرحة ،املصنوعة من
ٍ
وشاش،
وفي بكاء ُم ٍّر يحترق وجهي.
(ترجمة وتقديم :خالد الريسوني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حضارة أبادها الرجل األبيض
جوردان آن كريغ منسوجات
ٍ

ذاكرة أهل أميركا األصليين
في معرضها الذي
يتواصل في «غاليري
أكتوبر» بلندن حتى نهاية
الشهر المقبل ،تستعيد
جوردان آن كريغ فن
جداتها من نساء قبائل
ّ
الشايان الشمالية

لندن ـ العربي الجديد

جوردان آن كريغ أمام أحد أعمالها المشاركة في المعرض (جوناثان غريك)

إطاللة

خلف غبار الدعاية

روايات في الظالم
سيأتي النور يومًا ليزيح
األضواء المصطنعة
في ساحة أدبية محتلّة
من متسلّقين سرعان
ما يتضاءلون أمام
الصنّاع الحقيقيين
للرواية العربية

فواز حداد
ّ

مختارات من شعر خوسيه مارتي

قبل مئات السنني ،كانت نساء شعب الشايان
ّ
في شمال غرب الواليات املتحدة يدرن معظم
ّ
ش ــؤون مجتمعاتهن ،بينما يـتـفــرغ الــرجــال
للصيد ،وكانت من ّ
أهم وظائفهن نسج السالل
واملـ ـنـ ـس ــوج ــات م ــن جـ ـل ــود امل ــاع ــز واألغ ـ ـنـ ــام،
وصناعة الجرار وتلوينها بالصباغ ،وغيرها
مــن الـحــرف التقليدية ،حـيــث ال ي ــزال العديد
الفنية التي أنتجنها شاهدًا على
من القطع
َ
حـضــارة لــم يـبــق مــن أبنائها أكـثــر مــن عشرة
آالف شـ ـخ ــص ،ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــات إب ـ ـ ــادة ق ــاده ــا
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون .تـسـتـعـيــد ال ـف ـن ــان ــة ج ـ ــوردان
آن ك ــري ــغ ،ال ـتــي تـنـتـمــي إل ــى قـبــائــل الـشــايــان
الشمالية ،ذاكرة ّ
جداتها في معرض «أحالمك
املـ ــوح ـ ـشـ ــة» الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــواص ــل فـ ــي «غ ــالـ ـي ــري
أكتوبر» بلندن حتى التاسع والعشرين من
ّ
ويضم مجموعة من لوحاتها
الشهر املقبل،

وأع ـم ــال ـه ــا ال ـط ـب ــاع ـي ــة وال ـن ـس ـج ـي ــة .تـعـتـمــد
األعـ ـم ــال امل ـع ــروض ــة ع ـلــى ال ـت ـجــريــد وال ـل ــون
ّ
واإلي ـق ــاع بوصفها عـنــاصــر أســاسـيــة شكلت
ّ
فنون السكان األصليني في أميركا الشمالية،
في محاكاتهم للطبيعة من حولهم واختزال
تضاريسها من جبال ووديان وسهول برموز
ّ
مبسطة ،وكذلك في تصويرهم آللهتهم وما
تمنحه من ِهبات أو غضب ،وكذلك حروبهم
ُ
مــع أعــدائـهــم .تعيد كــريــغ إنـتــاج املنسوجات
األصـ ـلـ ـي ــة والـ ـحـ ـل ــي وإك ـ ـس ـ ـس ـ ــوارات الـ ـخ ــرز
والفخار ُ
والبسط التي ترتكز على تكرار شكل
ّ
ـال تحيل
هـنــدســي م ـع ــن ،أو مـجـمــوعــة أش ـك ـ ٍ
إلــى مشهد مـعـ ّـن ،حيث ّالخطوط املستقيمة
والشبكات ّ
املربعة واملثلثات كانت العالمات
الرئيسية التي استخدمتها نساء الشايان في
صناعة األحذية من الصوف أو حقائب اليد
ّ
يضم املعرض عددًا
أو حامالت األطـفــال .كما
مــن األدوات ال ـتــي مـ ّـيــزتـهــا زخـ ــارف ّبخطوط
ّنحيلة غــالـبــا تــوحــي بــالـنـعــومــة وال ــرق ــة رغــم
ً ُ
أنها تستعرض أحيانًا مشاهد وأفعاال تشير
السلطة أو ّ
إلى ُّ
القوة ،من ّ تلك التي يقوم بها
ّ
أزواجهن .الفنانة التي تلقت تعليمًا أكاديميًا

أحالمها
تترجم الفنانة
َ
ولغة أسالفها الذين
أبادهم البريطانيون

ال ــرواي ــات ال ـتــي أح ــدث ــت ضـجـيـجــا أكـثــر
مــن أن تحصى ،ف ــدور النشر فــي العالم
ُ
ت ـص ــدر الـكـ َتــب عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،وقــد
ُ
ي ــراف ــق بـعــضـهــا الـضـجـيــج أس ـبــوعــا ،أو
ع ــام ــا ب ـكــام ـلــه ،تـحـصــد دور ال ـن ـشــر من
ج ـ ّـرائ ــه بـيــع م ـئــات آالف ال ـن ـســخ ،وربـمــا
ً
ن ــال ال ـكــاتــب ج ــائ ــزة ،وت ـح ـ ّـول ــت رواي ـتــه
إل ــى ّ فـيـلــم س ـي ـن ـمــائــي .ك ــان ــت هــول ـيــوود
تـتـلــقــف ال ــرواي ــات ال ـتــي تـحـظــى بــإقـبــال
ُ
الـقـ ّـراء عليها ،إذ تضمن شهرتها مزيدًا
ّ
من املشاهدين .فتأخذ حظها ثانية على
ّ
الـشــاشــة الــذهـبـيــة ،بعدما أخ ــذت حظها
في الصحافة.
يـمـكـنـنــا إي ـ ــراد أس ـم ــاء مل ـئــات الــروائ ـيــن
الذين أصابتهم الشهرة بضعة أسابيع،
أو َمن لم تفارقهم طوال عقد وأكثر ،مثل
جون غريشام ،الروائي األكثر شهرة في
أميركا طــوال تسعينيات القرن املاضي؛
تــابـعــه ال ـق ـ ّـراء املـعـجـبــون ب ــه ،ومـنـهــم َمــن
ْ
ل ــم يـ ــزل وف ـ ّـي ــا ل ــه حـتــى بـعــدمــا تــراجـعــت
شـهــرتــه .وقــد يعتبر غــريـشــام اسـتـثـنــاءً،
وليس باملثال األكثر شيوعًا.
ّ
َ
املستغرب أن الذين حظوا بالشهرة في
ال ـق ــرن امل ــاض ــي بـفـضــل رواج كـتـبـهــم ،لم
تكن ّ
أهميتهم فــي الــروايــة تـضــارع على
اإلطـ ــاق روائ ـي ــن أث ـب ـتــوا جــدارت ـهــم في
الرواية .وإذا أخذنا عامًا ال على التعيني،
ً
ول ـي ـكــن ع ــام  ،1953ف ـســوف ي ـق ـ ّـدم م ـثــاال
مثيرًا ،يعتبر فضيحة ثقافية نموذجية.
ـت األك ـ ـثـ ـ َـر ش ـهــرة
ف ـف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـ ُعـ ــام كـ ــانـ ـ ِ
ومبيعًا رواي ــة لويد دوغــاس «الحبل».
في العام نفسه ،صدرت روايات لجيمس
ب ـل ــدوي ــن ،وسـ ــول ب ـي ـلــو ،وول ـي ــم بـ ــوروز،
وإي ــان فلمنغ ،مبتكر شخصية جيمس
بـ ــونـ ــد ،و ج .د .س ــال ـن ـج ــر ،األس ـ ـطـ ــورة
ال ــروائ ـي ــة ،صــاحــب «الـ ـح ــارس ف ــي حقل
ّ
ال ـ ـشـ ــوفـ ــان» وراي ب ـ ـ ــرادب ـ ـ ــوري ،م ــؤل ــف
الرواية الشهيرة «فهرنهايت  ...»451من
دون تـحـقـيــق ش ـهــرة أو مـبـيـعــات الفـتــة.
مرت هذه الروايات كعناوين عادية ًّ
ّ
جدا،
ُ
َ
بل كسد بعضها ،وبعد عقود أصابتها
الشهرة ،وأعيد طبعها مرارًا.
على املنوال نفسه ،كمثال آخر ،نرى األمر
بصورة أوضح في رواية «كم كان وادينا
أخ ـض ــر» ل ـل ــروائ ــي األم ـي ــرك ــي ري ـت ـشــارد
لـ ــوي ـ ـلـ ــن ،ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـ ـ ــازت ش ـ ـهـ ــرة ه ــائ ـل ــة،
وت ـ ّ
ـرب ـع ــت ع ـلــى رأس قــائ ـمــة ع ــام .1940
فــي ال ـعــام نـفـســه ،لــم تـحــظ بــالـشـهــرة وال

ٌ
روايات مثل «ظالم
بالرواج وال بالقراءة،
ف ــي ال ـظ ـه ـيــرة» آلرثـ ــر كــوس ـت ـلــر ،وروايـ ــة
«القلب ّ
صياد وحيد» للروائية كارسون
ماكولرز ،وروايــة «ابــن البلد» لريتشارد
رايت .في حني ّ
امتدت شهرة رواية لويلن
إذ ّ
حولتها هوليوود إلى فيلم سينمائي
عام  1941من إخراج جون فورد ،وبسبب
ش ـه ــرت ـه ــا ربـ ـ ــح ال ـف ـي ـل ــم األوس ـ ـ ـكـ ـ ــار فــي
مواجهة عبقري السينما أورســون ويلز
وفيلمه «املــواطــن ك ــن» ،ال ــذي سيصبح
من ّ
أهم عشرة أفالم في تاريخ السينما.
فــي بــادنــا لـيــس األم ــر أس ــوأ وال أحـســن،
ّ
جراء عدم شيوع القراءة ،فال معايير وال
ّ
جماهير ترحب أو تنبذ ،واألدب محروم
ّ
من الجماهيرية ،مع أن القليل من األدباء
ّ
ح ـظــوا بـسـمـعــة طـيـبــة ي ـبــدو أن األج ـيــال
ستتناقلها وتـتــوارثـهــا ،السـتـقــرار الــرأي
عليهم .ذلك ّأن النقد ال يخاطر ،هو ٌ
حذر
ً
ًّ
جدا ،فقد أعطى بضعة أدباء سمعة يبدو
ّ
ُ
مشكلة ،لكن ال يضاف
أنها لن تــزول ،وال
إليها تقريبًا ٌ
أحد ،وإذا ُأضيف إليها أديبٌ،
س ــرع ــان م ــا ي ــدخ ــل ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـن ـس ـيــان.
فاألدباء الذين احتفظوا بالدرجات األولى
كانوا املصري نجيب محفوظ والسوداني

الـطـيــب صــالــح وال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ديــب،
ومن ذوي الشهرة الطائرة السوري حنا
مـيـنــه ،وال ـس ـعــودي عـبــد الــرحـمــن منيف،
وامل ـصــري جـمــال الغيطاني .طبعًا هناك
ً ّ
غيرهم من الروائيني املجيدين فعالّ ،لكن
النقد ال يأتي على ِذكــرهــم كثيرًا ،لكنهم
ّ
مــن دون ج ــدال احـتــلــوا مـكــانــا فــي تــاريــخ
الــروايــة ً العربية .بينما كــانــت الصحافة
سـ ـخ ـ ّـي ــة فـ ــي خـ ـل ــط الـ ـص ــال ــح ب ــال ـط ــال ــح،
ّ
ال ـج ـ ّـي ــد بـ ــالـ ــرديء ،ف ــال ـص ــداق ــات تـتـطــلــب
ذلــك واملـجــامــات أيـضــا ،عــدا ّعــن الدعاية
ٌّ
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج ،كـ ــل ل ـب ـل ــده ،وك ــأنـ ـه ــا مـهـ ّـمــة
ّ
ملجرد
وطنية ،فكان التلويح بالكثيرين
ّأن ل ـه ــم س ـل ـطــة ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ث ـقــاف ـيــة،
خفاياها غير مطمئنة.
وه ـ ـك ـ ــذا تـ ـخـ ـل ــو ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة مــن

ال يأتي النقد على
ِذكر كثير من األسماء
المجيدة
الروائية ُ

ُ
امل ـ ـج ـ ـيـ ــديـ ــن الـ ـ ـ ـ ُـجـ ـ ـ ــدد ،ال ل ـ ـس ـ ـبـ ــب ،ف ـقــط
ّ
الحـتــالـهــا مــن ا ّملـتـســلـقــن عـلـيـهــا .و ّهــذا
ع ــائ ــد إل ـ ــى ال ـ ـنـ ــقـ ــاد ،خ ـص ــوص ــا ال ـن ــق ــاد
املـحـتــرفــن ال ــذي ــن اس ـتـ ْـولــوا عـلــى منابر
ّ
ثقافية ،واستغلوها لعقد أواصر املنفعة.
َ
الجديدة في الكتابة
فلم تحظ املحاوالت
ّ
ّ
بـمــراجـعــات جـ ــادة ،ألن ـهــا ال ت ـ ّ
ـدر املنافع
ّ
ّ
عليهم ،ف ـكــأن الـكــاتــب يكتب لنفسه ،إل
ُ
إذا كــانــت لــه عــاقــات تشيد بــه ،مــن دون
ّ
ّ
ّ
ليتعرف على
نقدي،
التعرض المتحان
كتابه تحت مبضع النقد.
ّأمـ ـ ــا املـ ـت ــزاحـ ـم ــون ف ــي س ــاح ــة الـ ــروايـ ــة،
َ
ُ
ُ
الضجيج ،ولننتبه :هذا
فيرافق أعمالهم
ّ
الضجيج يفرضها على القراء بوصفها
ال ـ ــرواي ـ ــة املـ ـعـ ـت ـ َـب ــرة ،وإذا ل ــم تـعـجـبـهــم،
ّ
ف ـي ـع ـت ـقــدون أن حـســاسـيـتـهــم ال ــروائ ـي ــة
ّ
ّ
ّ
الظل ،وربما في
متخلفة .بينما هناك في ِ
َ
العتمة ،هـنــاك مــن يخترق عــالــم الــروايــة
وي ـتـ ّ
ـربــع فـيــه بـ ـج ــدارة ،لـكــن ف ــي ال ـظــام،
ع ـس ــى ي ــأت ــي الـ ـن ــور ي ــوم ــا ،وي ــزي ــح تـلــك
ّ
األضـ ــواء املـصـطـنـعــة فــي ســاحــة محتلة
ّ
من ّمتسلقني سرعان ما يتضاءلون أمام
الصناع الحقيقيني للرواية العربية.
(روائي من سورية)

«قارئة الروايات» لفنسنت فان غوخ ،زيت على قماش1888 ،

معارض

متخصصًا في الرسم والطباعةّ ،
ّ
تقدم أعمالها
ّ
بلغة بصرية معاصرة ،لكنها تتقصد العديد
م ــن اإلضـ ــافـ ــات وال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـس ـت ـم ـ ّـدة مــن
تراثها .إذ نجد مجموعة من األسنان كبيرة
الـحـجــم ت ـت ـكـ ّـرر ف ــوق إحـ ــدى امل ـط ـبــوعــات ،في
إشارة إلى استخدام الشايان لقشور األسنان
في تزيني أدواتهم وصناعة قالئد من الخرز،
وك ــان يـعـ ّـد م ــادة ثمينة ،أو إب ـقــاء أخ ـطــاء في
ّ
بهفوات كانت تقع
بعض أعمالها ،بما يذكر
ٍّ
فيها نساء الشايان في صناعتهن.
ّ
ت ـل ـفــت ك ــري ــغ ،ف ــي ت ـقــديــم م ـعــرض ـهــا ،إلـ ــى أن
الـفــن هــو مــا يخرجها مــن فــراشـهــا ،هــي التي
ال تـسـتـطـيــع الـ ـن ــوم ،فـتـعـمــل ل ـت ــروي قصصًا
ع ــن طـفــولـتـهــا وعــائ ـل ـت ـهــا وعــاق ـت ـهــا مـعـهــا،
وان ـك ـســارات ـهــا ف ــي ال ـح ـيــاة ،وشـفــائـهــا منها،
حيث تترجم أحالمها املوحشة ،ولغة أسالفها
ّ
يتحدث اليوم بها سوى املئات،
التي لم يعد
وهي ّ
ُ
َ
مكونة أربعة عشر حرفًا ضمن ما يعرف
بمجموعة اللغات األلغونكوية.
ّ
أوان فخارية
على
كما تنفذ أعمالها الطباعية
ٍ
تحاكي جرار الشايان التي تحتوي عادة على
والبرتقالي
أربعة ألوان هي األسود واألحمر
ُ
ً
َ
واألب ـي ــض ،وت ـ ّ
ـزي ــن مـحـيــطـهــا ك ــام ــا زخ ــارف
َ
ُ
تأخذ أشكال الزهور أو الطيور التي يستخدم
ريشها لطرد األرواح ّ
الشريرة وجلب السعادة
ّ
ّ
الصحة والجمال.
والحظ ،وكذلك
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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حتى الرابع من كانون الثاني /يناير المقبل ،يستمرّ في «غاليري أوت» في بيروت،
ً
حقيقة للفنّانة األميركية اإليطالية إيزابيل ماكورميك ،إذ انطلق
معرض أكثر
لوحات زيتية تتناول فيها ماكورميك
يضم المعرض
في الرابع من الشهر الجاري.
ّ
ٍ
العالم االفتراضي الذي تعيش فيه األجيال الجديدة.

فنون اإلسالم هو عنوان سلسلة معارض ُتقام ،بشكل متزامن ،في  18مدينة
مشروع ضخم بهدف التعريف باإلبداعات اإلسالمية ،الحديثة
فرنسية ،ضمن
ٍ
ّ
والقديمة ،باعتبارها جزءًا أساسيًا من السردية البشرية ُ
المنظمين.
الكبرى ،بحسب
انطلق المشروع في  20من الشهر الماضي ويستمر حتى  27من آذار /مارس
المقبل ،ومن المدن التي تستضيف معارضه :باريس ،مرسيليا ،ديجون ،نانسي.
أول من أمس األحــد ،في «غاليري مصر»
بعنوان مفارقة  :2القاهرة افتُتح ّ
بالعاصمة المصرية ،معرض للفنان العراقي محمود عبيدي ( ،)1966يستمرّ حتى
موادها لكنّها تشترك
تتنوع في
يقدم المعرض أعماًال
العاشر من الشهر المقبل.
ّ
ّ
ِّ
في مساءلة مفهوم اللوحة وفي إحالتها إلى هموم الفنان حول بلده ،العراق.

يستضيف غاليري «ريتشارد سالتون» في لندن ،حتى الثاني والعشرين من الشهر
يضم أعماًال لثالثة
المقبل ،معرض حول حنة آرنــدت :الحقيقة والسياسات،
ّ
لوحات ومنحوتات من فكر الفيلسوفة األلمانية :األلماني فرانك
فنانين استلهموا
ٍ
أويي اليسيبين ،واألميركي أالن سيكوال ،والصربية ألكساندرا دومانوفيتش.

