
بــــدأت فــيــاض الـــنـــدوة بــنــبــذة عـــن الــجــائــزة 
ــام 2015، لــدعــم الــتــرجــمــة  الــتــي تــأّســســت عـ
من العربية وإليها من جميع لغات العالم، 

ح إليها.
ّ

وفئاتها املختلفة، وشروط الترش
ــيـــرة  فـــــي مـــداخـــلـــتـــهـــا تــــحــــت عـــــنـــــوان »مـــسـ
ترجمة األدب العربي إلى اللغة اليونانية« 
سة  مؤسِّ  - كوموتسي  بيرسا  استعرضت 
الــعــربــي  الــثــقــافــة واألدب  »مـــركـــز  ومــــديــــرة 
والــيــونــانــي« فــي أثــيــنــا والــتــي تعتبر أبــرز 
إلـــى  الــــحــــديــــث  ــعــــربــــي  الــ األدب  مـــتـــرجـــمـــي 
 القارئ اليوناني باألدب 

َ
اليونانية - عالقة

مطلع  حتى  تــأخــرت  التي  الحديث  العربي 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــــع فــــــوز نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
واألحــــــــداث  األدب«،  فــــي  »نــــوبــــل  بـــجـــائـــزة 
تي املتوسط، 

ّ
التاريخية التي مّرت على ضف

ــــي اســـتـــتـــبـــعـــت تــــغــــّيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتـ ــ والـ
انعكست على األدب واملجتمع، وكيف تحّول 
الــرومــانــســيــة  الـــرمـــزيـــة  الـــعـــربـــي مـــن  األدب 
إلـــى املـــخـــاوف الــوجــوديــة وتــقــنــيــات الــســرد 
نّوهت  كما  الواقعية.  والــحــوارات  الجديدة 
ــرأت عــلــى وضـــع املـــرأة  بــالــتــغــّيــرات الــتــي طــ
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــتــي أّدت إلـــى نتاج 
روائــي نسائي المــع، وأدب الشتات العربي 
الــجــديــد الـــذي لــعــب فــيــه الــشــعــر دورًا هــاّمــا 
من  اليوناني  الــقــارئ  انتقل  وكيف  للغاية، 
حالة الفضول تجاه األدب العربي إلى حالة 
ــن الــبــعــد اإلنـــســـانـــي واملـــواضـــيـــع  الــبــحــث عـ

املختلفة والعميقة.
ــة تــمــامــا، كما  ــ  الـــصـــورة لــيــســت ورديـ

ّ
ولـــكـــن

تقول كوموتسي، ففي اليونان ليست هناك 
اللغة  لتدريس  متخّصصة  جامعية  أقساٌم 
الترجمة  إلــى مشكلة  أشـــارت  كما  العربية، 
مــن الــلــغــات الــوســيــطــة، وإلـــى أن الــعــنــاويــن 
ــى الـــيـــونـــانـــيـــة تــنــتــقــيــهــا دور  ــ املـــتـــرجـــمـــة إلـ
النشر ولــيــس األكــاديــمــيــات أو املــؤســســات، 
إضــافــة إلــى غياب الــدعــم املــالــي لهذا النوع 
تأثير  غفل كوموتسي 

ُ
ت ولــم  املــشــاريــع.  مــن 

ــن ثم  ــة االقــتــصــاديــة فـــي الـــيـــونـــان، ومـ ــ األزمـ

أيضا.   الحقل  هــذا  على   ،19 كوفيد  جائحة 
ثم ختمت بنبذة عن املشاريع التي أنجزتها 
 
ً
والـــتـــي بــلــغــت 35 عـــنـــوانـــا، مــنــهــا 14 عــمــال
لنجيب محفوظ. أما األعمال التي تترجمها 
حـــالـــيـــا فـــمـــن بــيــنــهــا أنـــطـــولـــوجـــيـــا لــلــشــعــر 
الــنــســوي املــصــري مــن املــقــّرر أن تــصــدر في 
طبعة ثنائية اللغة، و»ال حرب في طروادة« 

للشاعر السوري نوري الجراح.
أمـــا إيــلــيــنــي كــونــديــلــي، أســـتـــاذة الـــدراســـات 
والــحــضــارة الــعــربــيــة فــي »جــامــعــة أثــيــنــا«، 
فــقــد قـــّدمـــت ورقـــــة بـــعـــنـــوان: »حـــــول تــاريــخ 
ــــن الــــحــــضــــارتــــن الـــيـــونـــانـــيـــة  الــــعــــالقــــات بـ
والعربية«، وتحّدثت فيها عن لقاء الثقافات 
والحضارات اليوم الذي يدعمه لقاء البشر، 
كــمــا تــحــّدثــت عــن الــهــجــرات الــيــونــانــيــة إلــى 
سورية ومصر وغيرها من الــدول العربية، 
ــاذة عـــلـــى يــد  ــ ــيـ ــ وعــــّرجــــت عـــلـــى تـــرجـــمـــة اإللـ
سلمان البستاني، والعالقة بن هوميروس 
قــدرة  الــقــديــم، وكــذلــك على  العربي  والشعر 
الــــحــــضــــارتــــن عـــلـــى اســـتـــحـــضـــار املـــاضـــي 
 
ً
ــد، مــتــنــاولــة ــر إلـــيـــه بــمــنــظــور جــــديــ ــنـــظـ والـ
كــفــافــيــس كــنــمــوذج لــلــيــونــانــيــن املــصــريــن 

الدوحة ـ العربي الجديد

تي 
ّ
عاني حركة الترجمة بن ضف

ُ
ت

املــتــوســط، الــعــربــيــة والــيــونــانــيــة، 
مــن الــعــديــد مــن املــشــاكــل، أبــرزهــا 
غــيــاب املــشــاريــع الــواضــحــة والـــدعـــم املــالــي 
الالزم، رغم املشاريع الفردية الناجحة التي 
أصــبــحــْت نــقــاطــا مــضــيــئــة فـــي هـــذا الــحــقــل، 
والتي تبقى غير كافية، أو أنها ال ترقى إلى 
مــســتــوى الــعــالقــة الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة بن 
الــثــقــافــتــن، وإلـــى حــجــم الــوجــود اليوناني 
وأهمها مصر،  العربية،  البالد  في  السابق 

والوجود العربي الجديد في اليونان.
الشيخ  »جــائــزة  عــقــدت  »زوم«،  منصة  عبر 
ــــي«، يــوم  ــــدولـ حــمــد لــلــتــرجــمــة والـــتـــفـــاهـــم الـ
بعنوان:  افتراضية   

ً
نــدوة املــاضــي،  الثالثاء 

»واقــع وآفــاق الترجمة بن اللغتن العربية 
والــيــونــانــيــة« أدارهـــــا وتــرجــم بــن اللغتن 
وشـــــارك  رؤوف،  خـــالـــد  املــــصــــري  ــم  ــتـــرجـ املـ
 من 

ٌّ
فيها بــاألوراق البحثية واملــداخــالت كل

األكاديمين اليونانين سوتيريس ليفاس، 
كونذيلي،  وإيليني  بيروفوالكي،  ومارينا 
ــيـــة واملــتــرجــمــة الــيــونــانــيــة بــيــرســا  ــروائـ والـ
كــومــوتــســي، واألكـــاديـــمـــي املـــصـــري هــشــام 
حــســن، ومـــديـــرة املـــؤّســـســـة، حــنــان فــيــاض. 

ممدوح عزام

شير األحـــداث فــي روايـــة »نــســاء وارســو« 
ُ
ال ت

لــلــبــلــغــاري غــيــورغــي مـــاركـــوف إلـــى احــتــمــال 
ــع مــن الــتــداول في 

َ
ــمــن

ُ
ــصــادر الـــروايـــة، وت

ُ
أن ت

رغــم على 
ُ
بلد الــروائــي، فما بالك إذا كان قد أ

مغادرة تلك البالد، ثم لوحق من قبل أجهزة 
ٍة 

ّ
مظل بوخزة من عصا  واغتيل  فيها،  األمــن 

مسمومة في أحد شوارع لندن؟
ــة قــّصــتــان عــن »مــنــطــق« الــحــيــاة  فــي الـــروايـ
 قــّصــة نــصــيــُرهــا الـــذي يريد 

ّ
األجــمــل. ولــكــل

ــاره؛ اثـــنـــان،  ــيـ ــتـ أن يــثــبــت لـــآخـــر صـــّحـــة اخـ
 مـــشـــتـــعـــل فــي 

ّ
ــقـــل ــتـ  مـــنـــهـــمـــا قــــطــــٌب مـــسـ

ٌّ
كــــــل

جــانــب مــن خــيــارات الــحــيــاة. غير أن الــنــزاع 
ــات الـــعـــيـــش ســـرعـــان  بــيــنــهــمــا عـــلـــى أولـــــويـــ
مــا يــتــبــّدد، حــن يــقــّدم كــل منهما حكايته، 
أو مــنــطــقــه، بــإيــقــاعــه الـــخـــاص عـــن املــعــنــى 
املـــمـــكـــن أو املــحــتــمــل مــــن مـــعـــانـــي الـــحـــيـــاة.

أّما بافل، فهو جيولوجي شاب أمضى شطرًا 
من حياته في وارسو، إلى أن أرسلته الحكومة 
إلــى مكان ُمقفر ألغــراض البحث. اســم املكان 
خدم إلبعاد 

ُ
 الشيطان، ويبدو أنه قد است

ّ
تل

سي فيما 
ُ
لة على املكان، ثم ن

ّ
الزيارات املتطف

ــد الــبــقــاء فـــيـــه، ســوى  ــم يــســتــطــع أحــ بـــعـــد، ولــ
العجوز الحكيم يوردو، راعي املاعز املوجود 

في املكان طوال حياته، وبافل نفسه.
التي  الطريقة  بأن  دائما  يتفاخر  كان   

ٌ
عجوز

اختارها، هي الطريقة الوحيدة املمكنة لعيش 
العالم،  الــذي اختاره، هو  املكان  الحياة. وأن 
حكايات   

ّ
ولكن العالم.  في  الوحيد  املكان  أو 

فهمه 
ُ
بافل، حن بدأ يسردها على مسمعيه، ت

أخــرى غير طريقتك،  كثيرة  لدينا طرائق  أن 
عجبك.

ُ
سواء أعجبتك أم لم ت

ــــوف تــكــمــن هـــنـــا، أي فــــي دفـــع  ــاركـ ــ ــارة مـ ــهــ مــ
الشخصية نفسها لترجمة املعنى، من جهة، 
ــام عـــاملـــن لــشــخــصــيــتــن  ــ ــع الــــقــــارئ أمــ ــ ووضــ
ــن حـــيـــث الــــخــــيــــارات.  ــ مــخــتــلــفــتــن تـــمـــامـــا مـ
 مــن بــافــل ويــــوردو سيلتقي 

ً ّ
الــطــريــف أن كـــال

على أبواب الحكاية، فحكايات الراعي تروق 

محاولة في استعادة جوار  حميم

تكمن مهارة غيوركي 
ماركوف، في روايته 

»نساء وارسو«، في دفع 
الشخصيات لترجمة 

المعنى ووضع القارئ 
أمام عالمين لشخصيتين 
تختلف خياراتهما تمامًا

»واقع وآفاق الترجمة 
بين اللغتين العربية 

واليونانية« عنواُن الندوة 
االفتراضية التي عقدتها 

»جائزة حمد للترجمة« 
الثالثاء الماضي، وتحّدث 

فيها أكاديميون 
ومترجمون بارزون 

وصفوا تاريخ وطبيعة 
العالقة بين اللغتين، 

وسّموا عقبات الترجمة 
بينهما

للمرّة األولى منذ 
أربعة قرون، يزور 

الرّسام اإليطالي تيتيان 
إسبانيا، عبر لوحاته 

التي ُتعرض حتى 
نهاية الشهر الجاري 

في »متحف البرادو« 
بمدريد

يرحل خلف حبّه المتخيل المفقود

صبوات األساطير  إكسير حياة في زمن الموت

حمد للترجمة  العربية واليونانية من الفضول إلى االهتمام

العالم العربي 
مجاٌل حيوّي تاريخيًا 

للثقافة اليونانية

المرأة وحدها هي التي 
أنَْسَنْت شخصيّته وأخرجته 

من عالم التوّحش

يُبيّن مدى تفاهة 
الحدود التي تفصل بين 

الرجال والنساء

تعاني الترجمة بين 
اللغتين من عّكاز اللجوء 

إلى لغة وسيطة

ترجمت  بيرسا كوموتسي نحو 35 عنوانًا 
 14 بينها  من  اليونانية،  إلى  العربية  من 
حسين  لطه  وأعمال  محفوظ  لنجيب 
أنها  كما  وغيرهم،  إبراهيم  اهلل  وصنع 
صاحبة ترجمة يونانية للقرآن. وهي إلى 
العربي  العالم  يحضر  روائية  ذلك  جانب 
)الصورة  مصر  سيّما  وال  أعمالها،  في 
غالف كتابها »في شوارع القاهرة«(. أما 
بينها  فمن  حاليًا  تترجمها  التي  األعمال 
المصري  النسوي  للشعر  أنطولوجيا 
و»ال حرب في طروادة« للشاعر السوري 

نوري الجراح.

حياٌة مع مصر

2425
ثقافة

ندوة

إطاللة

معرض

فعاليات

ــل بـــن الــثــقــافــتــن.  ودورهـــــــم كــجــســر تـــواصـ
عــنــوان »تعليم  الــتــي حملت  وفــي مداخلته 
ــار  ــ الـــتـــرجـــمـــة لـــلـــنـــاطـــقـــن بــــالــــعــــربــــيــــة«، أشـ
ســوتــيــريــس لــيــفــاس، رئــيــس قــســم الــلــغــات 
والـــتـــرجـــمـــة فـــي »الـــجـــامـــعـــة األيـــونـــيـــة« في 
مــديــنــة كـــورفـــو الـــيـــونـــانـــيـــة، إلــــى أن الــلــغــة 
تــعــكــس عــقــلــيــات وطــــرائــــق الـــتـــفـــكـــيـــر، وأن 

الجيولوجي  حــكــايــات   
ّ
ولــكــن للجيولوجي، 

نهي إلى األبد خيارات الراعي. ملاذا؟ يوردو 
ُ
ت

 املهجور باسمه 
ّ

اختار أن يعيش في هذا التل
الشيطانية، وهــنــاك يرعى  ــرعــب وأجــوائــه 

ُ
امل

قطيعا من املاعز، وُينشئ صداقة خاّصة مع 
البشر  ابتعاده عن  أن  يعتقد  ماشيته، وهــو 

مصدُر طمأنينته ووجوده الحر.
غير أن قصص الحّب التي بدأ بافل يسردها 
أمام العجوز، كسرت النمط الذي كان يعيش 
بــداخــلــه. صــحــيــٌح أنـــه بـــدا أّول األمـــر وكأنما 
ا، 

ّ
حق الحياة  ومعنى  الطبيعة،  أســـرار   

َ
عــرف

غير أنه هو، ال نحن كقّراء وحسب، قد أدرك 
أن معنًى آخَر مختلفا تماما ــ ومتنّوعا، وهذا 
سرٌّ آخر من أسرار الكسر الذي أصاب طريقته 

ــ موجوٌد في مكان آخر من هذا العالم.
ُيـــشـــبـــه يـــــــوردو هـــنـــا شــخــصــيــة أنـــكـــيـــدو فــي 
مــلــحــمــة »جـــلـــجـــامـــش«، فـــاملـــرأة وحـــدهـــا هي 
عالم  من  وأخرجته  شخصّيته  ْت 

َ
َسن

ْ
أن التي 

ــان حــزيــنــا،  الــتــوّحــش، لــكــن مــصــيــر يــــوردو كـ
 واحدة 

َ
ا، وعشق

ّ
فحن اكتشف أنه إنسان حق

 شــيء قد 
ّ

من نساء بافل، كــان قد أدرك أن كــل
 حــكــايــٍة، وهــي حكاية 

ُ
ــرأة ضــاع مــنــه. إنــهــا امــ

 
ّ

رجٍل آخر غيره، وال سبيل للوصول إليها إال
اللقاء في عالم آخــر. يرحل يــوردو  باحتمال 

خلف حّبه املتخيل املفقود.
 
ً
ة ــراء ــ ــة قــ ــ ــــروايـ ــــذه الـ  مــــا هـ

ٌ
ــف ــ

ّ
ــوظ ــرأ مــ ــ ــــمــــا قـ رّب

سياسية، غير أن القراءة األدبية وحدها هي 
التي تمنح العمل قدرته على إيصال الجمال 

إلى عاملنا.
)روائي من سورية(

ل تاريخيا املجال الحيوي 
ّ
العالم العربي مث

للثقافة اليونانية، كما أن العالقات الطويلة 
ــود بـــرامـــج  ــ بــــن الــثــقــافــتــن تــســتــوجــب وجــ
الذين  املــتــرجــمــن،  لتأهيل  املــســتــوى  عالية 
يوجد عــدٌد ال بــأس به منهم من اليونانية 
 الــعــكــس غــيــر صحيح. 

ّ
إلـــى الــعــربــيــة، ولــكــن

وتــوّســع ليفاس فــي مــوضــوع الترجمة عن 
لغة وسيطة، والــذي رأى أنه يضّيع املعنى 
 
ً
قائال ودقتها،  نضارتها  النصوص  وُيفقد 

 لهذه 
ً
إنه ربما كانت اليونان سوقا صغيرة

 الحاجة ملّحة اليوم إليجاد 
ّ
الصناعة، ولكن

محترفن،  مترجمن  لــتــدريــب  علمي  إطـــار 
 انخفاض االحترافية يؤدي 

ّ
كما أشار إلى أن

التفاهم  يــخــّص  فيما  حقيقية  مشاكل  إلــى 
والقدرة على التواصل بن الوافدين الجدد 
ــي الـــيـــونـــان  ــن الـــالجـــئـــن واملـــهـــاجـــريـــن فــ مــ

وبيئتهم املحيطة.
ــة الـــعـــربـــيـــة والــــــدراســــــات اإلســـالمـــيـــة  ــغـ ــلـ »الـ
ــا  ــنـ ــاريـ فـــــي الـــــيـــــونـــــان« عـــــنـــــوان مــــداخــــلــــة مـ
اإلسالمية  الــدراســات  أستاذة  بيروفوالكي، 
ــم الـــــــالهـــــــوت فــــــي »جـــامـــعـــة  ــلــ ــة عــ ــ ــّيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ فــــــي كـ

أرســــطــــوطــــالــــيــــس« فــــي ســـالـــونـــيـــك، والـــتـــي 

بداية  عن  فيها  وتحّدثت  بالعربية  قّدمتها 
اليونانين  وقــّســمــت  الــلــغــة،  بــهــذه  عالقتها 
املــهــتــمــن بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة إلـــى يونانين 
ُولدوا وعاشوا في مصر، ويونانين درسوا 
العربية. استحضرت بيروفوالكي رحالتها 
ونّوهت  واليمن،  واإلسكندرية  مراكش  إلى 
بالعالقة الخاصة التي تربط العرب بجزيرة 
كريت التي تتحّدر منها، والذين بقوا فيها 
إلــــى أن املنطقتن   

ً
قــــرن، مــشــيــرة ألكــثــر مـــن 

ــــة«، ألن الـــحـــدود  ــــدوديـ تــحــمــالن »عــقــلــيــة حـ
ــن. وفـــي  ــ ــزمـ ــ كــــانــــت تـــتـــغـــّيـــر بـــســـرعـــة عـــبـــر الـ
عرضها لعملها، تحّدثت عن قسم الالهوت 
أهّمّيته  وعــن  أرسطوطاليس«  »جامعة  في 
ــيــة 

ّ
ــــى األقــل أّواًل، وإلـ الــطــلــبــة  إلــــى  بــالــنــســبــة 

ــــدت فــي  املــســلــمــة فــــي الــــيــــونــــان، والــــتــــي وجــ
 املناسب لدراسة الالهوت بعد 

َ
القسم املكان

الــدول  إلــى  السفر  لفترة طويلة  اعــتــادت  أن 
العربية لتحصيل هذا النوع من العلوم.

نساء وارسو

زيارات من عصر النهضة

يحتضن غاليري كريم في عّمان، حتى العاشر من آب/ أغسطس المقبل، معرضًا 
وبشار  العزاوي،  ضياء  هم:  فنانين،  لتسعة  أعماًال  يتضّمن  والطباعة  للحفر 
ومحمود  بيبان،  قارة  وحليم  داود،  وعمار  علي،  محمد  وهيمت  الحروب، 

العبيدي، وياسر صافي، وخالد تكريتي، ونزار يحيى.

البيرانت  منّصة  عبر   ،)1947( ساوا  جورج  الكندي  المصري  القانون  عازف  يقّدم 
القانون  آلة  على  العزف  تقنيات  حول  والورش  المحاضرات  من  سلسلًة  الكندية، 
والعشرين.  عشر  التاسع  القرنين  بين  صناعتها  وتطّور  وتاريخها  وخصوصيّاتها 

تتواصل المحاضرات التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري حتى 31 منه.

حتى السادس والعشرين من تّموز/ يوليو الجاري، يقترح فرع »متحف اللوفر« في 
مدينة النس )شمال فرنسا( تحويل أواني الطعام إلى وثائق تاريخية، في معرض 
بعنوان ُسفرات السلطة، حيث يجري تركيب مجموعة من الوالئم ويُعَرض عدٌد 
من األطباق واألواني ومواد الطهي التي يفترض أنها عايشت تبلور أحداث في 

التاريخ األوروبي، وخصوصًا في بالطات ملوك فرنسا ما قبل الثورة.

ينّظم فضاء »درب 1718« في القاهرة، بعد غد السبت، 17 تموز/ يوليو الجاري، 
دورًة جديدة من ورشة الفّخار التي تستضيف مجموعًة من الحرفيّين سيقّدمون 
أهم تقنيات التشكيل اليدوي بالطين، وُطرق الزخرفة والحفر على قطع جاهزة 

من الفّخار، إضافة إلى التدريب على التعامل مع الطيب باستخدام الدوالب.

مدريد ـ جعفر العلوني

الــــتــــقــــى تـــيـــتـــســـانـــو، الـــــــّرســـــــام والــــفــــنــــان 
والذي  تيتيان،  باسم  املعروف  اإليطالي 
لــم يـــزر إســبــانــيــا فــي حــيــاتــه، مــع األمــيــر 
العام  نهاية  ميالنو،  فــي  الثاني  فيليب 
1548. كـــان تــيــتــيــان قــد عــمــل لـــدى والـــده 
ــفــه بــرســم 

ّ
كــــارلــــوس الـــخـــامـــس، الـــــذي كــل

ــلـــوحـــات الـــديـــنـــيـــة، الـــتـــي كــانــت  بــعــض الـ
ــز تيتيان وتــحــّمــســه، كــمــا اعــتــاد أن 

ّ
تــحــف

يقول، على الرغم من أن شهرته ومكانته 
ــارزة بـــن طــبــقــة الــنــبــالء اإليــطــالــيــن  ــبــ الــ
ــــي حـــقـــيـــقـــة األمـــــــــر، إلـــى  ــــود، فـ ــعـ ــ ــانــــت تـ كــ
أن يضع  تعّود  التي  اإليروسية  لوحاته 
بعض  ي 

ّ
تغط أسطورية  عناوين  عليها 

للكنيسة،  املــزعــجــة  الــجــنــســّيــة  املــظــاهــر 
والــتــي اضـــطـــّرت، فــي الــوقــت نــفــســه، إلــى 
احترامها وقبولها، كونها مستوحاة من 
األساطير، ال سيما إذا اّدعى الرّسام، كما 
اعــتــاد تيتيان أن يــفــعــل، أنــهــا مــن وحــي 
في 

ُ
الـــذي احت الت أوفــيــد«، الكتاب  »تــحــوُّ

بــه فــي تلك األثــنــاء، وانــتــشــر على نطاق 
واسٍع.

ـــف فــيــلــيــب الــثــانــي تــيــتــيــان أن يــرســم 
ّ
كـــل

أسطورّية  أعمال  اإلسباني ستة  للبالط 
ــم »أشــــعــــار«  ــ  عــلــيــهــا مـــبـــدُعـــهـــا اسـ

َ
ــلــــق أطــ

تــقــوم  أفــــكــــارهــــا  ألن  ــدًا  ــديـ تـــحـ  ،poesías
أســـاســـا عــلــى األســــطــــورة الــكــالســيــكــيــة، 
رسلت هذه اللوحات إلى إسبانيا على 

ُ
وأ

مــدى عقد مــن الــزمــن، بــن 1552 و1562. 
ــبــرت الــلــوحــات واحـــدة مــن أكثر 

ُ
وقــد اعــت

املــجــمــوعــات شــهــرة وتــأثــيــرًا فـــي تــاريــخ 
الرسم الغربي. 

ــذه الـــلـــوحـــات الـــســـت فـــي تلك  ُصــــــّورت هــ
 
ً
 عـــضـــوي، وفــعــال

ٌّ
ــنــــاء عــلــى أنـــهـــا كــــل األثــ

عرض دائما معا وبشكل مستمر، 
ُ
كانت ت

بناًء على توصية من الرّسام نفسه، على 
العرض  وأماكن  املالكن  تغّير  الرغم من 

واملتاحف. 
ــة نــفــســهــا الـــتـــي قـــد نــشــك فيها  ــالـــدرجـ بـ
الــثــانــي قــد شــاهــد تلك  أن يــكــون فيليب 
أو مكان  ها معا في معرض 

ّ
كل اللوحات 

بشكل  واثــقــن  نــكــون  أن  ُيمكننا  واحــــد، 
 السيدات النبيالت في إسبانيا 

َّ
كامل أن

 يمررن بسرعٍة أمامها دون أن ينظرن 
ّ
كن

إلــيــهــا كـــي ال تــحــمــر خـــدودهـــن مـــن عـــراء 
حميمية الجسد الصارخة فيها.

الــيــوم، وللمّرة األولـــى منذ أربــعــة قــرون، 

الــجــســد، وجــمــالــيــة أعــضــائــه، الــتــي تمأل 
ــف 

ّ
فـــضـــاء الـــقـــمـــاش. هــنــا يــجــب أن نــتــوق

واإلبـــداع عموما، رسما،  الفن  في  ونفكر 
 كان، هنا يجب أن نقول 

ً
شعرًا أم تشكيال

 الفن مكّمل جوهري للوجود.
ّ
إن

الذي  الساحر  الحرية  إلى رحيق  إضافة 
ــّور املـــعـــرض،  ــة، يـــصـ ــل لـــوحـ يـــفـــوح مـــن كـ
ــة األوروبـــــيـــــة  ــافـ ــقـ ــثـ عــــمــــومــــا، مــجــتــمــع الـ
ــح 

ّ
والــغــربــيــة بــاألشــعــة الــســيــنــيــة، ويــوض

الرجال  بــن  التي تفصل  الــحــدود  تفاهة 
ــنـــا جــمــيــعــا نــشــّكــل  والــــنــــســــاء، كـــاشـــفـــا أنـ
مجتمعا واحـــدًا ومــتــعــّددًا يــوّحــده قاسم 

ــتـــرك، ال ســيــمــا عـــنـــدمـــا نــكــشــف عــن  مـــشـ
أننا  حقيقة  مــن  الــرغــم  على  حميميتنا، 
ديانات  ونعتنق  مختلفة  لغات  نتحّدث 
ــن تــكــون  مــخــتــلــفــة. عـــلـــى األرجـــــــح أنـــــك لــ
الــشــخــص نــفــســه حـــن تـــغـــادر املـــعـــرض: 
شـــيء مــا ســيــتــغــّيــر فــي طــريــقــة وجــودنــا 
ورؤيتنا لألشياء. سيبدو لك هذا العالم 
قبيحا ويبرز قبحه عند مواجهة الجمال 
ــوه الـــجـــمـــيـــلـــة الــتــي  ــ ــوجــ ــ ــاد والــ ــ ــســ ــ واألجــ
 

ّ
تــراهــا؛ لكن مهما يكن مــن أمــر، يجب أال
تتشاءم، ألن مــا ســتــراه مــن جــمــاٍل وحب 
يمكن  إنسانية  حقيقة  بــل  معجزة  ليس 

تحقيقها بقليل من اإلرادة والشجاعة.
في كل لوحة من لوحات معرض »صبوات 
إلى  األساطير« شيء استثنائي يدفعنا 
الواقع  قضبان  بن  نعيش  أننا  التفكير 
الذي نتحّرك فيه، كأننا نعيش في سجن 
عاتنا 

ّ
توق عــن  التعبير  فيه  نستطيع  ال 

 أطول 
ً
وآمالنا ورغباتنا بأن نعيش حياة

وأجمل وأثرى فنيا، حضاريا وإبداعيا.

اإليطالي تيتيان إسبانيا،  الرسام  يزور 
وتحديدًا »متحف البرادو« في العاصمة 
ــر لــــوحــــاتــــه هــــــذه الـــتـــي  ــبـ ــة، عـ ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ
عرض 

ُ
جمع معا ألّول مّرة في مدريد وت

ُ
ت

آخــريــن؛  بــارزيــن  انن 
ّ
لفن لــوحــات  برفقة 

مثل بــاولــو فــرونــزه، وإلــســانــدرو ألــوري، 
ريبيرا،  روبــنــس، وخــوســيــه  بــول  وبيتر 
ونيكوال بوسان، وفان ديك، وبيالثكيث 
فــي معرض واحــد يحمل اســم »صبوات 

األساطير«.
كــان مبرمجا افــتــتــاح املــعــرض فــي آذار/ 
ر بسبب 

ّ
مــارس من هــذا العام، لكنه تأخ

عــلــن عــن افتتاحه في 
ُ
وبـــاء كــورونــا، ثــم أ

نـــيـــســـان/ إبـــريـــل وجـــــرى تـــمـــديـــده حتى 
نهاية الشهر الجاري. 

يكتب الحبُّ والجنس والرغبات والجمال 
جسد هذا املعرض ولوحاته، وكأنه يقول 
لنا إن عالم هذا الزمن، عالم كورونا، قد 
أصبح قبيحا ومميتا، ال شــيء فيه حيُّ 
ــوت. تــتــالطــم فـــي املـــعـــرض رغــبــات  ــ  املـ

ّ
إال
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