
والكذب الذي نشره املستعمرون على أوسع 
نــطــاق، أن املــتــوّحــشــن حقًا هــم أجـــداد وآبــاء 
 
ّ
هــــؤالء املــســتــعــمــريــن الــذيــن لــم يــكــتــفــوا بشن
حروب إبادة لالستيالء على أراضي السّكان 
األصلين، بل شّوهوا، وما زالوا حتى اليوم  
يــشــّوهــون صــــورة الــضــحــايــا، ونـــشـــروا هــذا 

التشويه في جهات العالم األربع.
حتى أنه بات من النادر أن نجد لدى شعوب 
األخــرى، آسيا وأفريقيا وأستراليا،  الــقــاّرات 
وحتى أوروبا، تصّورًا واقعيًا ملصائر سّكان 
ــّم بـــهـــم مــــن ظــلــم  ــ ــ ــا أل ــ ــ أمـــيـــركـــا األصـــلـــيـــن، ومِل
تاريخي مضاف إلى مظالم قتل املالين منهم 
ذكرهم  ومحو  الثقافي،  موروثهم  وتصفية 
بوصفهم بشرًا، وتقديمهم إلى العالم كقبائل 
 
ً
ـــِولـــة

ْ
هــمــجــيــة ال تــعــرف ســـوى الــهــجــوم، ُمـــَول

صــارخــة لقتل »أطـــفـــال« الــبــيــض املــهــاجــريــن 
 صيفًا وشتاًء، 

ٌ
املساكن! قبائل أفرادها عراة

أدمغتهم  فــي  فيضع  الطّيب  اإللـــه  ق 
ّ
يترف لــم 

شرارة الخلق والوعي واإلبداع التي »خّص« 
بها أدمغة »البيض« األوروبين دون الخلق 
جــمــيــعــًا، تــمــامــًا كــمــا تـــقـــول األســـاطـــيـــر الــتــي 
تها ثــقــافــة هـــؤالء »الــبــيــض« عــن األفــارقــة 

ّ
بث

واآلســـيـــويـــن وبــقــّيــة ســـّكـــان الـــكـــرة األرضــيــة 
بــدءًا من روايــات  أيضًا، وحفلت بها كتبهم، 
طــرزان إلدغــار رايــس وصــواًل إلــى أطروحات 
 »صـــدام الــحــضــارات«( 

ُ
هنتنغنت )ســوبــرمــان

 »نهاية التاريخ«(.
ُ
وفوكوياما )باتمان

هنا مقتطفاٌت من الكتاب.

1
 شــيء يفعله الهندّي 

ّ
»... أنــت الحظَت أن كــل

يكون على شكل دائـــرة. هــذا ألن قــّوة العالم 
 شــيء 

ّ
ــل ــر دائـــمـــًا، وكــ ــ تــعــمــل عــلــى شــكــل دوائـ

ــًا: الــســمــاء دائـــريـــة،  ــريــ يـــحـــاول أن يـــكـــون دائــ
ــا ســمــعــت أن األرض دائـــريـــة مــثــل كـــرة،  ــ وأنـ
ــاح، فـــي ذروة  ــريــ ــهــا. والــ

ُّ
وكـــذلـــك الــنــجــوم كــل

قّوتها، تدور. الطيور تنسج أعشاشها على 
دين بما ندين به... حتى 

ُ
شكل دوائر ألنها ت

ــشــّكــل دائــــرة عظمى وهـــي تتغّير، 
ُ
ت املــواســم 

وتــعــود مــــّرة أخــــرى إلـــى حــيــث كــانــت دائــمــًا. 
حياة اإلنسان دائرية، من طفولة إلى طفولة. 
 شيٍء أينما تتحّرك 

ّ
وهكذا هي الحياة في كل

القوة«.  
الظبي األسود، زعيم شعب السيوكس الروحي 
)1950 ــ 1863(

2
 من تراب، سواء كان 

ٌ
الهندي األحمر مجبول

ــراب الــغــابــات أو الــســهــول أو الــهــضــاب أو  تـ
القرى. إنــه متناغم مع املشهد األرضــي ألن 
التي صاغت  الــقــاّرة هــي  التي صاغت  اليد 
اإلنسان ليكون متناغمًا مع محيطه. ونما 
اإلنسان ذات يــوم نمّوًا طبيعيًا مثل أزهــار 
عباد الشمس البّرية. إنه ينتمي إلى بيئته 

تمامًا مثلما ينتمي إليها الثور البّري.

3
 بــــأن الـــــروح األعـــظـــم يــرى 

َ
ــمــنــا اإليــــمــــان

ّ
تــعــل

ــه ال يــنــســى مطلقًا؛  ويــســمــع كـــل شــــيء، وأنــ
ــرة سيهُب لكل إنــســان بيت روح  وفــي اآلخـ

تقديم وترجمة: محمد األسعد

يـــــضـــــم كــــــتــــــاب »حـــــكـــــمـــــة ســـــّكـــــان 
ــّيــــن«، الـــــذي أعــــّده  ــلــ أمـــيـــركـــا األصــ
املــصــور الــفــوتــوغــرافــي األمــيــركــي 
إدوارد  كورِتس )1868 ــ 1952(، صور زعماء 
و»أطّبائها«  األصلين  أميركا  سكان  قبائل 
 بــنــصــوص ثــقــافــيــة تعّبر 

ً
الــروحــيــن، مــرفــقــة

عــن ســلــوك ومعتقدات هـــؤالء الــســّكــان الذين 
الفترة  في  التقليدية  القبلية  الحياة  عاشوا 
املمتّدة بن انتهاء الحرب األهلية عام 1868 
الـــذي أنــهــى فيه املصور  الــعــام  و1930، وهــو 
ظهر نصوص ثقافة هذه 

ُ
دات كتابه. وت

ّ
مجل

 شعوب 
َ
أن حكمتها كانت حكمة كــْم  القبائل 

 البعد عن الصور 
ّ

رة بالفعل، بعيدة كل
ّ

متحض
ــتــهــا ثــقــافــة املــســتــعــمــريــن 

ّ
املـــشـــّوهـــة الـــتـــي بــث

ــلــت فــي 
ّ
ــتـــي تــمــث األوروبــــــيــــــن، ســــــواء تـــلـــك الـ

القصص والــروايــات أو فــي أفــالم هوليوود. 
وهي قصص وأفــالم جعلت من هذه القبائل 
ــرة على حــظ ال بــأس بــه من 

ّ
املــســاملــة، واملــتــوف

 »متوحشة« 
َ

حظوظ أّي شعب متحضر، قبائل
تــعــيــش حــيــاة بــدائــيــة لـــم تــعــرف فــيــهــا حتى 
نسج ثيابها وطهي طعامها وبناء بيوتها. 
ظهر األيــام، بعد انجالء غبار التضليل 

ُ
وست

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد، كــمــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــار وايـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـــة أوسـ ال تـــــــــزال شـــخـــصـ
استثنائي  بحضور  تحظى  األدبــيــة،  أعــمــالــه 
الطبقة  لقيم  املناهضة  بمضامينها  ق 

ّ
يتعل

وسلطة  األخالقية،  وتناقضاتها  البرجوازية 
املؤسستن االجتماعية والسياسية، من خالل 
آرائه الراديكالية ضّد األسرة واالنتهاكات التي 
يتعّرض إليها العّمال واملهاجرون والشعوب 
الــــتــــي خـــضـــعـــت لـــالســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ــلـــوب  ــن أسـ ــمـ ــة ضـ ــديـ ــقـ ــنـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــه رؤيـ ــمـ ــديـ ــقـ وتـ
للفن. مطلقة  كغاية  واملتعة  للجمال  ينتصر 
ــان لــلــنــشــر  ــســ ــز إنــ ــركــ ــن »مــ صــــــدرت حـــديـــثـــًا عــ
من  العربية  النسخة  القاهرة،  في  والتوزيع« 
مــســرحــيــة »زوج مــثــالــي« لــلــكــاتــب األيــرلــنــدي 
الــعــربــيــة  إلـــى  نــقــلــهــا  والـــتـــي   ،)1900  -  1854(
تــســاؤالت حول  العمل  بــنــدري. يطرح  إسحق 
مــفــاهــيــم الــحــب والــــــزواج والـــصـــداقـــة والــعــفــو 

والــصــفــح واالحـــتـــيـــال والـــدهـــاء والـــفـــارق بن 
ــة. كـــمـــا ُيــشــّكــل  ــاصــ ــخــ الـــحـــيـــاتـــن الـــعـــامـــة والــ
ي العربي للكاتب 

ّ
صدوره فرصة إلخراج التلق

مــن صــورتــه الــشــائــعــة الــتــي ارتــبــطــت بكتابه 
األشهر، »صورة دوريان غراي«.

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يقول املترجم 
املصري: »وايلد واحد من األدباء الذين باتوا 
وليس  الــعــاملــي،  األدب  عـــداد كالسيكيات  فــي 
عدم  مــن  متأّسفًا  فحسب«،  البريطاني  األدب 
وصول قدر كبير من أعماله إلى العربية، حيث 
فترة قريبة  عــن ترجمتها منذ  »بــدأنــا نسمع 
فقط«. يضيف: »ال أجــادل في تثمن قيمة ما 
في  العربية  الــدول  كل  من  املترجمون  ينجزه 
تقديم روائع األدب العاملي، سواء الكالسيكية 
وهــو جهد  العربية،  اللغة  لــقــراء  الحداثية  أو 
ثمن ويستحق اإلشــادة، لكن املؤكد أيضًا أن 
حركة الترجمة عندنا ما تزال تحتاج الكثير من 
الدعم من املؤسسات والجهات الثقافية حتى 
العالم. وأتصور  الغزير حول  اإلنتاج  نالحق 
عديدة  جهات  تكاتف  إلــى  تحتاج  املسألة  أن 
املترجمن،  إعــداد أجيال جديدة من  أجــل  من 
ــي مــشــروعــات قــومــيــة لــحــركــة الــتــرجــمــة 

ّ
وتــبــن

ينمو كعبّاد الشمس

يتحّدث المترجم المصري 
إسحق بندري إلى »العربي 

الجديد« حول نقله 
مسرحية الكاتب األيرلندي، 

التي صدرت نسختها 
العربية أخيرًا في القاهرة

تقّدم »العربي الجديد« 
مقتطفات مترجمة 

من كتاب »حكمة سّكان 
أميركا األصليّين«، للمصّور 

إدوارد  كورِتس، الذي 
أرفق معه نصوصًا تعبّر 

عن ِحَكم ومعتقدات 
هذه الشعوب. نصوٌص 

تقطع مع الصورة 
المشّوهة التي صّدرها 
الغرب عن هذه القبائل 

»المتوّحشة«

في معرضها الفردّي 
األّول، الُمقام في 

»غاليري صالح بركات« 
ببيروت حتى نهاية 

الشهر المقبل، تقّدم 
الفنانة اللبنانية تنويعاٍت 

على السيراميك

زوج مثالي  الكاتب ناقًال أزماته إلى المسرح

ثريا حّداد  أشكال وكائنات ُتذّكر بالحياة

حضارة األميركيين األصليين تقول ِحَكمها

لقد تعلّمنا 
أن مشاجرات البشر ال تعني 

اآللهة بشيء

يطرح الكاتب تصوراته 
حول الجمود األخالقي 

والرياء المجتمعي

أعماٌل تختلف في 
تقنياتها لكن تحمل 

رؤية مفهومية واحدة

من نهج الهندي 
تجاه الحياة تنبثق حّرية 

عظمى

اليوم، ومع انتشار السردية الغربية حول »بدائية« شعوب أميركا األصلية، 
هذه  ثقافات  على  حضارة  تسمية  إطــاق  من  يفاجأ  البعض  بــات 
سماعه  عند  ويُدَهش  الشعوب، 
ونّحاتين  ورّسامين  كتّاب  بوجود 
يملكون  ال  بشرٌ  وكأنهم  بينهم، 
تلك »الروح« التي تبعث على الفن. 
وحده  عشر  التاسع  القرن  شهد 
البارزين  الفنانين  من  العديد  والدة 
ومن  األصليين،  أميركا  سّكان  بين 
)اللوحة(،  وافاها  وانبلي  بينهم 
ــق مــواجــهــات شعبه  ــذي وثّـ الـ

والجنود األميركيين.

فنٌّ أيضًا

2425
ثقافة

ترجمة

كتاب

معرض

فعاليات

بناًء على ما يستحقه.. أنا أؤمن بهذا، وكل 
أفراد شعبي يؤمنون باألمر نفسه. 

جوزيف، زعيم قبيلة نيز بيرسي )1830 ــ 
)1904

4
ــيــــاء فـــي الـــعـــالـــم زوجـــــــان. نــحــن في  كـــل األشــ

بــشــكــل أكـــثـــر كــثــافــة مــمــا هـــي عــلــيــه حــالــيــًا«.
حول دوافع اختياره لهذا العمل تحديدًا، يلفت 
بندري إلى أنه قرأ املسرحية باإلنكليزية ألول 
مــرة عــام 2007، وهــي واحـــدة مــن أبـــرز أعمال 
ــعــرض على املــســارح حتى 

ُ
وايــلــد، ومــا تـــزال ت

أفالم  في  السينما  وقدمتها  الحاضر،  وقتنا 
أيضًا، مضيفًا:  إذاعية  ولها معالجات  كثيرة 
»لألمانة األدبية، ال أعرف هل سبق ترجمتها 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة مــن قــبــل أم ال، إذ حــاولــت 
البحث عن ترجمات عربية لها، ســواء ورقية 
أو إلكترونية ولم أصل ألية نتيجة. حتى من 
سألتهم من أساتذة وأصدقاء لم يسمعوا عن 
تــرجــمــة لــهــا، وعــمــومــًا ال يــوجــد مــا يمنع من 

وجود أكثر من ترجمة لنفس العمل األدبي«.
سم بالطرافة وعمق الفكر 

ّ
ويرى أن »املسرحية تت

في الوقت ذاته، وهي في لغتها األصلية تتميز 
بالبالغة والبيان وقوة التعبير ورصانة اللغة، 
ولكنك تقرأها بسهولة ويسر وأيضًا، كما أنها 
تتناول العديد من القضايا الجدلية املرتبطة 
بتلك الفترة من العقد األخير من القرن التاسع 
ــددًا مــن الــقــضــايــا اإلنسانية  عــشــر، وتــطــرح عـ
الداعية للتفكير؛ مثل التصورات حيال مفهوم 
الحب غير املشروط واملثالية والصفح والغفران 
ــاء املـــاضـــي،  ــطــ ومــــــدى تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة أخــ
والخاصة،  العامة  الحياتن  بــن  واالخــتــالف 
ــاء املــجــتــمــعــي«. ــ ــريـ ــ والـــجـــمـــود األخــــالقــــي والـ

أذهــانــنــا زوجـــان؛ خــيــٌر وشـــر. بعيوننا نرى 
 وشيئًا قبيحًا... لدينا 

ً
شيئن: شيئًا جميال

يُدنا اليمنى التي تضرب، واملخلوقة للشّر، 
القريبة  بــالــرحــمــة،  املمتلئة  الــيــســرى  والــيــد 
من القلب. قد تقود قدٌم إلى طريق شّر، وقد 
تقودنا قدم أخرى إلى طريق خير. هكذا كل 

األشياء زوجان، اثنان.
الزعيم ُعقاب )أواخر القرن التاسع عشر(

5
 

ّ
آمل أن األب السماوي العظيم، الذي سُيطل

 
ّ

ــه لــكــل ــاتـ ــركـ ــُعــــلــــى، ســيــمــنــح بـ ــن الــ عــلــيــنــا مــ
ــنــا نـــســـافـــر بــــســــالم، ونــعــيــش 

ّ
الـــقـــبـــائـــل، لــعــل

الُعلى  أّيامنا؛ وأنــه سيطل من  بسالم طيلة 
 عن 

ً
على أطفالنا، ويرفعنا إلى األعلى بعيدأ

الــســمــاوي سينظر  أبــانــا   
ّ
وأن األرض،  هـــذه 

 
ُ

أطفال ويكون  أطفاله،  وكأنهم  أطفالنا  إلــى 
ونحن  نعيش  نا 

ّ
ولعل ــه، 

َ
أطــفــال القبائل  كــل 

نتصافح الــيــوم فـــوق هـــذه الــســهــل الــواســع، 
بسالم إلى األبد. 

الغيمة الحمراء، زعيم قبيلة أوجالال سيوكس 
)أواخر القرن التاسع عشر( 

6
 األشياء، كانت الحكمة واملعرفة 

ّ
ي بداية كل

ــراوا، الـــواحـــد في  ــيــ لــــدى الـــحـــيـــوانـــات، ألن تــ
. أرسل 

ً
م مع اإلنسان مباشرة

ّ
الُعلى، لم يتكل

إنـــه ُيظهر  لــلــنــاس  لــتــقــول  حــيــوانــات معّينة 
اإلنسان  وعلى  الحيوانات،  بوساطة  نفَسه 
ــم مــنــهــا، ومــــن الـــنـــجـــوم والــشــمــس 

ّ
أن يــتــعــل

خبر عن تيراوا.
ُ
والقمر... كل األشياء ت

 مــرض 
ّ

، لــكــل
ٌ

ــــرض  شـــيء عــلــى األرض غـ
ّ

لــكــل
 شخص رسالة. هذه هي 

ّ
ُعشبة تشفيه، ولكل

نظرية الوجود الهندية.
الزعيم ُعقاب )أواخر القرن التاسع عشر(

7
 األشياء؛ هو في الهواء 

ّ
الروح العظمى في كل

 
ّ
أبــونــا، ولكن العظمى  الـــروح  الــذي نتنفسه. 

ينا، وما نضعه في التراب 
ّ
غذ

ُ
األرض أّمنا. ت
تعيده إلينا...

الرعد الكبير )أواخر القرن التاسع عشر( 

أوسكار وايلد خارج صورته

ذهٌن يتفتّح في الخزف

النيجيري ياينكا شونيبار  الفنان  المقبل، يتواصل معرض  حتى نهاية تموز/ يوليو 
الجاري.  الشهر  بداية  بلندن  فريدمان  ستيفن  غاليري  في  افتُتح  الذي   )1972(
يستكشف الفنان في أعماله الهوية الثقافية واالستعمار وما بعد االستعمار في 

السياق المعاصر للعولمة، وكذلك قضايا الطبقة االجتماعية واإلثنيات.

يتواصل معرض بيروت من رماد إلى غضب للفنان اللبناني فلوريان زوين في دار 
الثاثاء الماضي يوثّق  المصّور ببيروت حتى األحد المقبل. المعرض الذي افتتح 
بورتريهات  جانب  إلى   ،2020 غسطس  آب/  من  الرابع  في  المرفأ  انفجار  مشاهد 

لمتظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على ترّدي األوضاع المعيشية.

لألبحاث  العربي  المركز  يبّث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  منّصاته  عبر 
برنامجه  األربعاء، وقائع حلقة نقاشية جديدة ضمن  اليوم  ودراسة السياسات ، 
تشرين   17 ثورة  احتجاجات  اليوم  جلسة  تتناول  الديمقراطي.  التحّول  سيمينار 
تلك  في  المشاركين  من  عدٌد  فيها  ويتحّدث  لبنان،  في   2019 أكتوبر  األّول/ 

األحداث. تنطلق الحلقة عند الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت والدوحة.

تونس  قرب  قرطاج  في  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونسي  المجمع  ينّظم 
التاريخ  أستاذة  مع  الجمعة  غد  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  لقاًء  العاصمة 
ثورة  والديمقراطية:  اإلسالم  كتاب  حول  الرمادي،  شابوتو  منيرة  اإلسامي 
الحرية  مفاهيم  فيه  يناقش  الذي  عاشور،  ابن  عياض  التونسي  للباحث  داخلية 

والجماعة في التراث.

بيروت ـ العربي الجديد

السيراميك موقعًا خاّصًا بن   
ّ
فــن يأخذ 

فمن  والبالستيكية.  التشكيلية  الفنون 
نــاحــيــة، يــواجــه املــشــتــغــلــون فــيــه مسألة 
ًا، وبن 

ّ
التمييز بن عملهم باعتباره فن

ستخَدم 
ُ
ت الــتــي  السيراميكية  املنتجات 

ألغراض تجارية ومنزلية. هذه الحاجة 
إلى فصل العمل الفني عن األداة أو عن 
املجاالت  الشيء ال تحضر في كثير من 
املــنــحــوتــة،  ــلـــوحـــة، أو  ــالـ فـ الــتــشــكــيــلــيــة: 
 

ّ
تــظــهــر فــــورًا كــاشــتــغــال جــمــالــّي مستقل
عـــن االســـتـــخـــدامـــات الــعــمــلــيــة الــيــومــيــة. 
يخلو  ال  فيكاد  السيراميكية  املـــادة  أمــا 
بوصفها  فيه  تحضر  حيث  منها،  بيٌت 

عنصرًا لالستخدام.
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــروريـ ــ ــا، الــــعــــودة ضـ ــنـ ــبــــدو، هـ قــــد تــ

األملاني  الفيلسوف  به  قــام  الــذي  التمييز 
مــارتــن هــايــدغــر بــن الــشــيء أو األداة من 
سّمي 

ُ
خــــرى. ن

ُ
 مــن ناحية أ

ّ
نــاحــيــة، والــفــن

أّي شــيٍء  هــايــدغــر،  يقول  كما  يًا، 
ّ
فن  

ً
عمال

 
ّ
يــبــدو فــي حــضــوره مكتفيًا بــذاتــه. أي أن

العمل الفني، بخالف األغــراض واألوانــي 
واألشــيــاء، ال ُيحيل بالضرورة إلــى شيء 
ل وسيلة لغاية تتجاوزه. خارجه، وال ُيشكِّ

 
ّ
فــــن ُيــــــخــــــرج  ال  الــــــقــــــول  هــــــــذا   

ّ
أن عــــلــــى 

تواجهه  خــرى 
ُ
أ إشكالية  من  السيراميك 

ــل الـــفـــضـــاء الــتــشــكــيــلــي نـــفـــســـه. هــل  ــ داخــ
البالستيكية؟  الــفــنــون  مــن  الــســيــرامــيــُك 
ربما  أو  التطبيقية؟  الــفــنــون  مــن  أنـــه  أم 
قد  التصنيفية  األسئلة  التزيينية؟ هذه 
تــصــل، عــنــد الــبــعــض، إلـــى حــد الــتــســاؤل 
حول ما إذا كان االشتغال في السيراميك 
ينتمي أساسًا إلى الحقل الفني. أّيًا يكن، 
ال تأتي هذه األسئلة من عدم؛ فوجوُدها 
ُيشير إلى مسألة االعتراف التي ما يزال 
ــور انــتــزاعــهــا عــربــيــًا  ــذا الــحــقــل فـــي طــ هــ
تشكيلية  بحقول   

ً
مقارنة غربيًا،  وحتى 

 على انتمائها 
ٌ

خــرى لم يعد ثمة نقاش
ُ
أ

إلى الفن.
ــّداد )1962(  ــ ـــريـــا حـ

ُ
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة ث

من املشتغلن بشكل شبه حصرّي على 
السيراميك. خالل السنوات املاضية، كان 
يمكن ملتابعي الِحراك الفني، في بيروت 
خــــرى مــن لــبــنــان، مشاهدة 

ُ
وفـــي أمــاكــن أ

»معرض  مثل  فعاليات  ضمن  أعمالها 
فــي  أو   ،)2017( لـــلـــتـــصـــمـــيـــم«  ــــروت  ــيـ ــ بـ
ــعــبــة الشكل« 

ُ
مــعــارض جــمــاعــيــة، مــثــل »ل

الذي أقيم عام 2015 في »تانيت غاليري« 
ببيروت، والذي قّدمت فيه أعمااًل أعطت 

ــتـــغـــاالت تــنــتــمــي إلــــى خــــزف الـــراكـــو،  اشـ
.

ّ
املعّرض لدرجة حرارٍة أقل

 هذا التنويع، الذي يشمل أيضًا 
ّ
على أن

أســـطـــح األعـــمـــال ومــالمــســهــا، ال ُيــخــرج 
مــة مــن فــهــٍم أو  مجمل االشــتــغــاالت املــقــدَّ
 

ّ
رؤيـــة واحــــدة نــكــاد نعثر عليها فــي كــل

قــطــعــة خــزفــيــة. فــنــحــن فـــي األغـــلـــب أمـــام 
أشــــكــــال، أو ربـــمـــا كـــائـــنـــات، تــنــهــض من 
إلــــى األعـــلـــى، تتكاتف  أرضـــيـــة أو جــــذع 
نا نشهد 

ّ
أو تتراكب، وكأن قــرب بعضها 

انــبــثــاٍق حـــزٍم مــن الــِفــطــر أو مــن كائنات 

لــلــتــّو مـــن األرض. حتى  تــخــرج  نــبــاتــيــة 
املعرض،  التي يضّمها  الجدارية  إحــدى 
ها أثُر والدة أو انبثاٍق لشكٍل 

ّ
تبدو وكأن

ــه عــــرف الــحــيــاة فـــي لــحــظــة مــا.  ــّد أنــ ال بــ
 »حــيــويــة« يــبــّرر عــنــوان املــعــرض 

ٌ
ة قـــــراء

)ذهن، ذكرى( الذهاَب إليها.
ــة فــي  ــيــ ــالــ  عــ

ً
ــة ِحـــــرفـــــيـــــة ــانــ ــنــ ــفــ ــر الــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت

تــطــويــع املــــــادة، وال ســّيــمــا فـــي األعـــمـــال 
الــتــي تــحــتــوي مــجــمــوعــات مــن األشــكــال 
به 

ّ
املـــتـــجـــاورة واملـــتـــراكـــبـــة، مـــع مـــا تتطل

مــجــاورتــهــا مـــن اهـــتـــمـــاٍم بــاالنــحــنــاءات 
الفردي  النهائي  وبالشكل  والتداخالت، 
ظهر 

ُ
 ُعنصٍر فيها. كما ت

ّ
والجماعي لكل

قــــدرًا عــالــيــة مـــن الــتــمــّكــن فـــي اشــتــغــالــهــا 
راوح 

ُ
على األسطحة ومالمسها، والتي ت

بن طالء أملس وآخر يحمل طبقات من 
 كما 

ّ
 وتنز

ّ
فة أو متروكة تجف

ّ
اللون مجف

ومتفّسخة  قة 
ّ
متشق أسطٍح  وبــن  تشاء، 

تحمل شعرية اإلشنّيات وألوانها.

الطبقات  تلك  ظهرها 
ُ
ت فكرة عن موهبة 

الطن  من  بتناغم،  واملتراكبة  املتتالية، 
املعّرض لحرارة عالية، ضمن توزيعات 

من األلوان الخافتة.
ــى 

ّ
ــام حــت ــ ــقـ ــ ـ

ُ
 حـــــــّداد الــــجــــديــــد، امل

ُ
ــعــــرض مــ

الـــحـــادي والـــثـــالثـــن مـــن تـــّمـــوز/ يــولــيــو 
ــيــــري صــــالــــح بــــركــــات«  ــالــ املـــقـــبـــل فــــي »غــ
 أوســـــــــع عــن 

ً
بـــــبـــــيـــــروت، ُيــــعــــطــــي فــــــكــــــرة

ــه  ــقـــط ألنـ ــيـــس فـ ــاالت الـــفـــنـــانـــة، لـ ــغــ ــتــ اشــ
معرضها الفردّي األّول، بل ألن ما تقّدمه 
القراءات،  جاوزًا، في إحــدى 

ُ
ت فيه ُيشّكل 

ملا عرفناه من أعمالها السابقة.
ــنـــوان  ــّم املـــــعـــــرض، الـــــــذي يـــحـــمـــل عـ يــــضــ
ح«، سبعة عشر 

ّ
»سراب: ِذكرى ذهٍن يتفت

 مــــن الــــخــــزف الـــحـــجـــري أنــجــزتــهــا 
ً
عـــمـــال

عتها ضمن ثالث 
ّ
الفنانة هذا العام، ووز

ــات  ودرجـ بتقنّيات  اشتغلتها  ســالســل 
إلــى جانب  حــرارة مختلفة. حيث نعثر، 
األعــمــال املــعــّرضــة لــحــرق تــقــلــيــدي، على 

Wednesday 16 June 2021 Wednesday 16 June 2021
األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة

)Getty( 19 رسم لـ وانبلي وافاها، من قبائل أوغالال في داكوتا، يصّور فيه معركًة ضد الجيش األميركي نهاية القرن

)Getty( 19 تصميم لمسرحية »سالومي« ألوسكار وايلد يعود إلى نهاية القرن

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من المعرض


