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بابلو بيكاسو هل سيلتهمنا المينوتور نحن أيضًا؟
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أو عالمية بمناسبة ذكرى
ميالدها ،في محاولة
إلضاءة جوانب أخرى
من شخصيتها أو من
عوالمها اإلبداعية.
يصادف اليوم ،الخامس
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األول /أكتوبر ،ذكرى
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بيكاسو ()1973-1881
شوقي بن حسن

لــم ي ـتــرك الـفـنــان اإلس ـبــانــي بابلو
بـ ـيـ ـك ــاس ــو مـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـ ــم يـ ـبـ ـح ــث عــن
ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـنـ ـج ــزه الـ ـفـ ـن ــي.
ّ
ويمتد هوس التوظيف هذا إلى ما هو أبعد:
األصـ ــدقـ ــاء ،ال ـن ـس ــاء ،ال ـح ـك ــاي ــات ،ال ـش ـه ــوات،
الـ ــذكـ ــريـ ــات ،ال ـف ـض ــائ ــل والـ ـ ــرذائـ ـ ــل ،األحـ ـ ــداث
الشعر ،الكتب ( )...كلها
التاريخية والصغيرةِ ،
ُ
عناصر ألقى بها للنار كي يتواصل اشتعال
ّ
فنه .وقــد نجح في إنتاج طاقة ال تــزال فاعلة
حتى بعد قرابة نصف قرن على رحيله.
وعـلــى الــرغــم مــن كــونــه أحــد أكـثــر املعاصرين
ســرار
ظهورًا تحت األض ــواء ،فــإن دائــرة من األ ّ
ظـ ـل ــت ت ـح ـي ــط بـ ـ ــه؛ وخـ ـص ــوص ــا سـ ــر ت ــدف ـق ــه
اإلب ــداع ــي ال ــذي لــم ينضب حـتــى فــي سـنــوات
الشيخوخة ،أو تلك القدرة على االنتقال بني
ّ
والتغير باستمرار.
األمزجة واملدارس
ّ
ل ـق ــد وفـ ـ ــر ال ـف ـن ــان ّ اإلسـ ـب ــان ــي ل ـن ـف ـســه ك ــل مــا
يحتاجه هذا التدفق .كان كمن يقرأ اتجاهات
ال ـت ـي ــارات ال ـهــوائ ـيــة فـيـقــف ف ــي م ـكــان م ـحـ ّـدد
سرعان ما تلتقطه هناك قوى خفية فترمي به
إلى قمة من قمم الفن واملجد.
ً
هكذا التقط مثال لحظة التكعيبية في العقد
الثاني مــن الـقــرن العشرين .كــان شابًا غريبًا

وراء اللوحة
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ـون الـــذي تقترحه
وراء العالم الــمــلـ ّ
لوحات بابلو بيكاسو يوجد الكثير من
البقع الــســوداء .عالم مــأســاوي من
انكسار القرباء ومــن العزلة واألثمان
يبد
الباهظة للنجاحات .رغم ذلك ،لم ُ
بيكاسو إلّا سعيدًا ومنتشيًا طوال حياته،
ّ
بكل ما هو حوله ،وحتى
يصنع الجمال
تحول بقوة الترويج
ما لم يفلح فيه
ّ
إلى جمال يقبله الناس رغم ّ
كل شيء.
بقوة
هذه اآللة العمالقة كانت تدور
ّ
يومي ينهمك فيه بيكاسو،
اشتغال
ّ
وظلّت تدور حتى بعد رحيله.

وقفة
مع

كتاب

الفنان جالسًا قبالة الموقد
يبحث عــن مـكــان تـحــت الـشـمــس فــي عاصمة
األنـ ـ ـ ـ ــوار ،اك ـت ـف ــى ل ـس ـن ــوات ب ـت ـن ـف ـيــذ ل ــوح ــات
يطلبها ّ
ّ
فتشبع بشكل عفوي بكل
تجار الفن
ُ
ما أنجز قبله؛ ماتيس ،ديغا ،تولوز-لوتريك،
وفي ذهنه كانت
فان غوخ ،كوربيه ،سيزان...
ّ
ت ـت ـخـ ّـمــر ث ــورت ــه وال ت ـج ــد م ـت ـن ــف ـ َـس تـعـبـيــر،
وكلما حــاول الـخــروج عــن النص كــان يواجه
بالسخرية أو بمقابل بخس للوحاته.
لكنه كان يحلم بما هو أكثر ،فلما شاهد جورج
ّ
يتحدث عن
براك في الغاليريهات الباريسية
ث ــورة عـلــى «األسـ ــاتـ ــذة» ،الـتـقــط الـحـبــل  -في
لحظة تمازج فيها الصدق باالنتهازية  -وبدأ
الترويج للمدرسة التكعيبية التي تكسر كل
الـقــواعــد والـقــوانــن التي ينتظم الفن حولها
مـنــذ ق ــرون ،وف ـجــأة أصـبـحــت ال ـلــوحــات التي
كانت تباع ببضع مئات من الفرنكات مصدر
ّ
ثروة حطت عند بيكاسو وحده تقريبًا ،ففي
األث ـنــاء كــان ب ــراك ،األب الـشــرعــي للتكعيبية،
قد غادر الصف ّ
األول من الفنانني .ولقد كتب
ً
مــؤرخ الفن الفرنسي عن هــذه اللحظة قائال:
«استحوذ بيكاسو على نافذة النجاح الذي
فتحها ب ــراك» ،لكن ذات امل ــؤرخ يشير إلــى أن
ب ـي ـكــاســو أع ـ ــاد ب ـن ــاء ال ـف ــرص ــة ب ـع ـنــاصــر من
األصلية»،
ذاته حتى بدا أنه «صاحب الفكرة
ّ
وي ـف ـ ّـس ــر هـ ــذه الـ ـق ــدرة لـ ــدى ب ـي ـكــاســو ب ـتــوفــر
يفتقدها الـفـنــانــون فال
مـقــدرة تنظيرية كــان
ُ
يـسـتـطـيـعــون أن يـنـقـلــوا م ــا أن ـج ــز ب ـم ـفــردات
الصورة إلى مفردات اللسان.
كــان بيكاسو منتبهًا كذلك إلــى الـســوق ،وقد
نـجــح فــي وض ــع عمله اإلب ــداع ــي ف ــوق الـطــرق
الـسـيــارة للرأسمالية وهــي تتعافى مــن أزمــة
ّ 1929أو مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية .لم
يكن فنه ،على ما فيه من موهبة وعمق ،يفقد
الـصـلــة بـمــا هــو م ـط ـلــوب ،وك ــان ي ـعــرف كيف
يجعل مــن ه ــذا املـطـلــوب أق ــرب مــا يـكــون إلــى
ما يريد أن ينجزه .في بداياته الباريسية ،لم
ّ
املضيقة للفنانني
يفلح فــي اخ ـتــراق الــدائــرة
الكبار ،لكنه ّ
حول لقاءه مع جامعة اللوحات

بابلو بيكاسو في موجان ،جنوبي فرنسا)Getty( 1971 ،

غيترود شتاين إلــى منعرج فــي تــاريــخ الفن.
ً
لم يعرض عليها أن تشتري عمال من أعماله،
ً
لـكـنــه ط ـلــب مـنـهــا أن ت ـكــون م ــودي ــا يشتغل
عـلـيــه ،ورغ ــم أن الـلــوحــة الـتــي رسـمـهــا لـهــا لم
تعجبها ،فــإن شتاين كــانــت قــد اكتشفت مع
زيارات مرسمه قارة فنية جديدة ،وذلك كل ما
يحتاجه الفنان الـشــاب كــي يندمج مــع سوق
الفن.
هذا الفتى الذي جعل من الذهنية الرأسمالية
ال ـص ــاع ــدة ق ـ ــارب ن ـج ــاة م ــن ال ـف ـقــر كـ ــان على
مـ ـسـ ـت ــوى االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـسـ ـي ــاس ــي ش ـي ــوع ـي ــا!
ّ
ل ـعــل ه ــذه الـخـلـطــة م ــن املـتـنــاقـضــات م ــن بني
أس ــرار بيكاسو ،وربـمــا ّ
تفسر ح ـ ّـدة خطوطه
ع ـلــى ال ـل ــوح ــة وال ـش ـح ـنــة ال ـع ـص ـب ـيــة لـبـعــض
االخ ـت ـي ــارات فــي أع ـمــالــه .لـكــن صــاحــب لوحة
«آنسات أفنيون» كــان يحسب جيدًا خطواته
السياسية ،فهو شيوعي باملبدأ الـعــام لكنه
عـلــى مـســافــة مــع كــل شـكــل تنظيمي ،كـمــا أنــه
م ــال إل ــى ص ـفــة «ال ـ َـس ــام ـ ّـي»  Pacifisteالـتــي
منحتها إي ــاه إدان ـت ــه ال ـصــارخــة لـلـحــرب في
لوحة «غرنيكا» ،وربما أغــراه اإلشـعــاع الذي
بات ُيمنح للسالميني ،مثل غاندي وأنشتاين

ّ
وفر الفنان اإلسباني
لنفسه ّ
كل ما يحتاجه
ّ
تدفقه الفنّي
تحولت
مع بيكاسو
ّ
الحداثة إلى ثقب أسود
ابتلع كلّ الفن
ُ
ّ
ويتحولون إلى
وشابلن ،فتغفر لهم زالتـهــم
ّ
أيقونات معاصرة ،فقرر أن يدخل هذه الدائرة
الضيقة ،وقــد ّ
رســخ بيكاسو هــذا املوقع حني
اق ـت ــرح «ال ـح ـمــامــة اّل ـب ـي ـضــاء» ك ـش ـعــار عــاملــي
لـلـســام .ه ــذه الـتـنــقــات الـسـيــاسـيــة الخفيفة
ُ
ك ــان ــت ت ـظ ـهــر ح ـســا ف ــي ف ـهــم ال ـج ـم ـه ــور .مــن
البداية فهم أن اسمه األصلي بابلو رويــز لن
يلمع ،فاختار لقب والدته بيكاسو وهو حدس

ّ
مبكر يشير إلى فهم عميق لوقع األسماء في
اآلذان .ثم كانت خطواته مدروسة ،ينهمك في
إتقان املبادئ والقوانني حتى يعرف من أين
يكسرها ،ويعرف متى يجاري املــرغــوب فيه،
ومـتــى ينتقل إلــى راديـكــالـيــة غاضبة ،وبذلك
كـ ــان ي ـح ـفــر ل ـل ـحــداثــة ال ـف ـن ـيــة م ـج ــرى ســالـكــا
ّ
قطاع الطرق ،حتى ّ
ّ
تحولت هي
يؤمنها من كل
إلــى ثقب أســود ابتلع كل الفن تحت تصفيق
ش ــي ب ـن ـجــوم ـي ـتــه وب ــالـ ـث ــروة
ب ـي ـك ــاس ــو امل ـن ـت ـ ّ
الضخمة التي حققها بداية من العقد الثالث
مــن ع ـمــره ،كــاس ـرًا بــذلــك ن ـمــوذج الـفـنــان على
ّ
املعني باملال.
نمط فان غوغ البوهيمي وغير
م ــع ب ـي ـكــاســو ظ ـهــر ن ـم ــوذج ال ـف ـن ــان-امل ـق ــاول،
والتي كــان يسكبها
جامع الـثــروة واألمـجــادّ ،
هي األخرى خدمة ملنجزه الفني.
ّ
املحركات التي استعملها بيكاسو
جميع ٌهذه
لتفسير
كافية
غير
فهي
وبالتالي
خارجية،
ّ
ّ
أسطورته .كان التدفق يحتاج إلى منشطات
مـ ـت ــوف ــرة بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ول ـ ــم يـ ـ ـت ـ ــوان ال ـف ـن ــان
اإلسـبــانــي فــي توجيه رغـبــاتــه وغــرائــزه نحو
ّ
أه ــداف ــه .ك ــان نـهـمــا فــي ك ــل ش ــيء؛ فــي الـعـمــل،
واألك ــل ،والـجـنــس ،والـكـتــابــة ،وال ـجــدلُ .يطلق

أرشيف مرئي آلخر أيّام الدولة العثمانية

أضواء جديدة على قصر يلديز
رغبته دون ضــوابــط ،دون اعـتــراف بإكراهات
الـ ــواقـ ــع ،ولـ ـ ــوال هـ ــذا الـ ـت ــدري ــب ال ـح ـي ــات ــي ملــا
كانت تلك النزعة الثورية لتظهر في لوحاته
ّ
متجسدة بذلك الحجم.
لم تكن هناك حدود فاصلة بني الفن والحياة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـب ـي ـك ــاس ــو ،وه ـ ــو مـ ــا تـضـيـئــه
شهادات عدد من موديالته حني أشرن إلى أن
ّ
الفنان كثيرًا ما يقدم على اغتصابهن أثناء
جلسات الرسم حيث تتداخل اللوحة بالحياة
فيفقد كــل تـفــرقــة بـيـنـهـمــا .وق ــد فـتـحــت عليه
النسوية في
هــذه الـشـهــادات بــاب املــراجـعــات ّ
السنوات األخـيــرة ،وجــرى وصــم فنه من هذه
الزاوية وهو ما يشبه ما أقدم عليه النازيون
خــال حياته حــن ع ـ ّـدوا منجزه ضمن «الفن
ّ
املحنط».
لــم يكن بيكاسو غير واع بكل ذلــك ،فقد ترك
أثرًا لهذه املحركات الدفينة في ظاهر لوحاته
وتخطيطاته ،حــن جـ ّـســد فــي لــوحــات كثيرة
شخصيات رمــزيــة تحيل إليه بشكل مباشر
م ـثــل ال ـث ــور ال ـه ــائ ــج ،وشـخـصـيــة امل ـي ـنــوتــور،
ّ
واملهرج الشرير ،وكأنه يعترف بوجود شهية
خ ـط ـيــرة ف ــي «ال ـت ـه ــام ال ـب ـش ــر» ،وأن ال ـع ــارف
بـتـفــاصـيــل س ـي ــرة ب ـي ـكــاســو سـيـجــد م ــن ذلــك
ً
الكثير .لننظر مثال إلى قائمة النساء اللواتي
ارت ـب ـطــن ب ــه :مـ ــاري ت ـيــريــز ،ودورا ،وأول ـغ ــا،
وفرانسواز وجاكلني ...جميعهن انتهني إلى
حـطــام نفسي ،ووقـفــن كــل حياتهن فــي نقطة
بيكاسو ،وبعضهن انتهني منتحرات.
ّ
ّ
يتعدى
لكن التهام البشر عند بيكاسو كــان
من يدخلن حياته الحميمية ،فقد عــرف عدد
من أصدقائه مصائر ّ
مدمرة ،مثل رفيق رحلته
كارلس كاسيخيمس الذي
األولى إلى باريس ِ
ان ـت ـحــر ب ـعــد أن ت ــوق ــف ع ــن مـ ـج ــاراة مــوهـبــة
بـيـكــاســو فــي ال ـفــن ،وف ـشــل عــاقـتــه العاطفية
الـتــي لــم تكن بعيدة عــن أنـظــار بيكاسو .أما
الـشــاعــر غـيــوم أبولينير فـقــد خــذلــه بيكاسو
ح ــن ج ـ ــرى اتـ ـه ــام ــه ب ـس ــرق ــة امل ــون ــالـ ـي ــزا فــي
متحف اللوفر واتضح أنه بريء الحقًا ،وكان
بيكاسو يملك فرصة إنقاذه من البداية .ولم
يـكــن ح ــال رفـيـقــه مــاكـ ّـس جــاكــوب أف ـضــل فقد
رف ــض بيكاسو أن يــوقــع عـلــى طـلـ ّـب تحريره
لدى سلطات االحتالل النازي ،فتوفي جاكوب
ف ــي م ـعــزلــه .ه ــؤالء وآخ ّـ ــرون ك ــان ــوا قـبــل هــذه
النهايات املأساوية يغذون أسطورة بيكاسو
ويدفعونها إلى دوائر أبعد من البيئة الفنية.
إذن ،وراء العالم ّ
امللون الذي تقترحه لوحات
بيكاسو توجد كل هذه البقع السوداء .ورغم
ّ
ذلك ،لم يبد بيكاسو إل سعيدًا منتشيًا طوال
ح ـيــاتــه ،يـصـنــع ال ـج ـمــال ب ـكــل م ــا ه ــو حــولــه،
وحتى مــا لــم يفلح فيه تـحـ ّـول بقوة الترويج
إلــى جـمــال يقبله ال ـنــاس رغــم كــل ش ــيء .هــذه
ّ
يومي
اآللة العمالقة كانت تدور بقوة اشتغال
يـنـهـمــك فـيــه بـيـكــاســو ب ــن مـشــاريـعــه الفنية
ول ـق ــاءات ــه وإدارة ح ــروب ال ـن ـســاء م ــن حــولــه،
ّ
استمرت بعد رحيله حول تركته
وهي حروب
الفنية وامل ــادي ــة ،وتـسـ ّـبـبــت فــي م ــآس جــديــدة
وقد بدا أن كل من يقترب من إرث الفنان يأكل
من كعكة مسمومة.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ب ـعــد ج ـه ــود بـحـثـيــة اس ـت ـم ــرت لخمسة
أعــوام ،صــدر أخيرًا كتاب «قصر يلديز»
م ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــداد ثـ ــاثـ ــة أك ــاديـ ـمـ ـي ــن أتـ ـ ـ ــراك:
م ــاك أوزي ـت ـج ــن ،ووح ــد ال ــدي ــن إنـجــن،
وعـ ــائ ـ ـشـ ــة إرسـ ـ ـ ـ ــاي يـ ــوك ـ ـسـ ــال .وتـ ـع ــود
أه ـم ـي ــة هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب فـ ــي تـ ـن ــاول ــه لـكــل
التفاصيل املتعلقة بقصر يلديز ،مركز
إدارة ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة ف ــي سـنــواتـهــا
األخ ـي ــرة .وق ــد ص ــدر الـكـتــاب عــن «مــركــز
السلطان عبد الحميد الثاني للبحوث
وال ـت ـط ـب ـي ـقــات» ،ال ـتــابــع لـجــامـعــة يـلــديــز
التقنية فــي إسـطـنـبــول .وه ــو أول مركز
م ـخ ـتــص بـ ــالـ ــدراسـ ــات ح ـ ــول ع ـه ــد عـبــد

الكتاب
يضع
ُ
القص َر في سياقه
السياسي واالجتماعي
والمعماري

النص الكامل
على الموقع األلكتروني
رسم لقصر يلديز في القرن التاسع عشر ()Getty

عواطف الزراد

«بين الظالل والضوء» ،عنوان معرض للفنان اللبناني أناشار ميشال بصبوص
ّ
ينظمه ،حتى الثالثين من تشرين األول /أكتوبر الجاري ،غاليري «آرت إن
(الصورة)
يقدم بصبوص
وحقل يقعان بمنطقة البترون.
صالة
موشن» البيروتي ،وذلك في
ّ
ٍ
ٍ
قامات متراكمة ومتراكبة.
يطوع فيها الفوالذ بشكل أساسي ضمن
منحوتات
ّ
ٍ
ٍ

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية وجديد
يود مشاطرته مع قرّائه
إنتاجه وبعض ما
ّ
تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
الوضع الحالي ّ في بلدي هو أحــد الشواغل
الـ ـكـ ـب ــرى .أتـ ـم ــن ــى أن ي ـ ـ ــدرك ط ــري ــق األم ـ ــان
ّ
منكبة على
واالستقرار .من جهة أخــرى ،أنا
ُ
م ــراج ـع ــة ن ــص رواي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة وضـ ـع ــت فــي
كتابتها عمرًا من عمري.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر ما نشر لي ّ مجموعة قصص سنة 2020
ع ـنــوان ـهــا« :م ـل ــف ــات س ــري ــة»ّ .أمـ ــا ع ــن الـعـمــل
ال ـقــادم فـهــو رواي ــة أت ــرك الـحــديــث عنها إلــى
أوانه.
■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
أعيش اإلبداع ّ
بحرية حقيقية رغم أني بدأته
ّ
َ
ّ
متأخرة .قرأت كثيرًا ولبيت نهمي في الرغبة
ّ
االطــاع واستمتعت بصحبة الكتاب أيًاّ
في
ك ــان نــوعــه :أدب ــي وفلسفي وعـلـمــي وبحثي
ّ
وغ ـي ــره .مــكـنـنــي ذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى عــوامــل
أخــرى من االنـطــاق في رحلة اإلبــداع بشيء
من األمانّ .أما مسألة الرضا فهي درب شائك
نسلكه رويدًا رويدًا وما قطعت منه ال ّ
يخول
لي االكتفاء والرضا.

عواطف الزراد

صدر عن «مركز
السلطان عبد الحميد
الثاني للبحوث
والتطبيقات» كتاب
يتناول القصر الذي
شهد الفترة األخيرة
من حياة اإلمبراطورية
العثمانية

الحميد ،تــم تأسيسه عــام  ،2015بهدف
كشف الجوانب املجهولة في تلك املرحلة
الحرجة من عمر الدولة العثمانية.
وبحسب البروفيسور وحد الدين إنجني،
أحــد ُمــؤلـفــي الـكـتــاب ،فــإن «قـصــر يلديز»
هــو الكتاب األكـبــر واألشـمــل حــول تاريخ
القصر حتى اآلن .في حديثه إلى «العربي
الـجــديــد» ،يقول إنـجــن« :يـتـنــاول الكتاب
تاريخ قصر يلديز ،وخصوصًا في عهد
السلطان عبد الحميد الثاني ،من جوانب
سياسية واجتماعية وثقافية ومعمارية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـضـ ّـم ـنــه لــوثــائــق
ُ
وخ ــرائ ــط وص ـ ــور لـلـقـصــر ت ـن ـشــر لـلـمــرة
األولى .ويعود اهتمام املركز بتاريخ هذه
الـقـصــور إل ــى غ ـيــاب الـكـتــب ال ـتــي تعتمد
على األبحاث األرشيفية حــول تاريخها،
واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ل ـع ـق ــود ب ـن ـش ــر ال ـك ـت ــب ال ـتــي
ّ
تتضمن فقط بعض الـصــور الترويجية
ّ
للسواح» .ويتناول الكتاب في قسمه األول
الحياة اليومية داخل قصر يلديز ،وأبرز
األحــداث السياسية التي شهدها القصر
عندما كان مركزًا إداريًا للدولة العثمانية،
ب ـعــد أن ات ـخ ــذه ال ـس ـل ـطــان ع ـبــد الـحـمـيــد
ً
مقرًا له طوال فترة حكمه بدال من «قصر
دوملــه بهتشه» املطل على البوسفور في
منطقة بشيكتاش .ويرجع ذلك في املقام
األول ،بـحـســب م ــا ورد ف ــي ال ـك ـتــاب ،إلــى
أن «دومل ـ ــه بـهـتـشــه» ك ــان م ـص ــدر تـهــديــد
بالقصف مــن البوسفور ،وقــد حــدث ذلك

بالفعل أثناء خلع السلطان عبد العزيز،
ح ـي ــث أغـ ـل ــق أسـ ـط ــول امل ـح ـت ـ ّـج ــن حــركــة
ال ـقــوارب بــن القصر والـبـحــر ،بينما كان
«قـصــر يـلــديــز» أكـثــر أمــانــا لكونه محاطًا
بالغابات كثيفة األشجار ،وقد ُبني على
تلة مرتفعة .ويتناول الباحثون في هذا
القسم أيضًا أبرز التغييرات التي أجراها
الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــد فــي بنية القصر
العثماني وطريقة تنظيمه اإلداري ،وربط
هــذه التغييرات بطريقة إدارتــه للواليات
العثمانية .كما يركز الكتاب فــي القسم
اآلخــر على املـيــزات املعمارية والزخرفية
ل ـق ـصــر ي ـلــديــز وال ـق ـص ــور ال ـص ـغ ـيــرة من
حــولــه فــي سياقها الـتــاريـخــي ،مــن خــال
ربطها باألحداث السياسية واالجتماعية
والـثـقــافـيــة املـهـمـ ُـة فــي تـلــك الـفـتــرة .وأب ــرز
بناه
التعديالت التي أجــريــت لــه ،منذ أن َ
السلطان سليم الثالث لوالدته ِم ْه ِريشه
عــام  1790حتى تـعــرض للنهب والـحــرق
الجزئي بعد خلع عبد الحميد عام .1909

جــديــر بــالــذكــر أن «م ــرك ــز الـسـلـطــان عبد
الحميد» قد أعلن العام املاضي عن قيامه
برقمنة «ألبومات يلديز الفوتوغرافية»،
ال ـت ــي تـتـضـمــن  36,585ص ـ ــورة ف ــي 911
ُ
ألبومًا .وقــد التقطت هــذه الصور في 38
دول ــة بـطـلــب مــن الـسـلـطــان نـفـســه ملعرفة
أحوال الواليات العثمانية .وفي ضوء هذا
املشروع ،أصــدر املركز عدة كتب ،أبرزها:
«نظرة ملنطقة األردن إبــان القرن التاسع
ع ـشــر ع ـلــى ض ــوء مـجـمــوعــة ص ــور قصر
يلديز الفوتوغرافية» ،وقد صدر بالعربية
ّ
وتضمن  86صورة فوتوغرافية
والتركية
لألراضي األردنية العثمانية منذ حوالي
 100ع ــام ،مــن أج ــل تسليط ال ـضــوء على
ال ـتــاريــخ امل ـش ـتــرك لـلـعــاصـمــة العثمانية
واألردن .وك ـتــاب «ال ـعــاقــات البريطانية
الـعـثـمــانـيــة ع ـلــى ض ــوء م ـج ـمــوعــة صــور
قـصــر يـلــديــز ال ـفــوتــوغــراف ـيــة» ،بــاإلضــافــة
إلــى العديد من الــدراســات املهمة في هذا
السياق.
ت ــأت ــي أه ـم ـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي يـقــدمـهــا
«مركز السلطان عبد الحميد» في كونها
تـتـيــح لـلـبــاحـثــن ف ــرص ــة إلعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي ال ـعــاقــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فـ ــي األيـ ـ ــام
األخـ ـي ــرة ل ـلــدولــة الـعـثـمــانـيــة ،م ــن خــال
أرشـ ـي ــف م ــرئ ــي ث ـ ــري ،ي ـك ـشــف تـفــاصـيــل
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ف ــي م ـنــاطــق جـغــرافـيــة
مختلفة ضمن األراضي العثمانية.

فعاليات

■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار ستختارين؟
ألني أختار ّ
بحرية ،أجد أن خياراتي تناسبني
وتتناغم مــع شخصيتي .ولــو أمكنني البدء
ُ
ألبكرت في تجربة الكتابة.
من جديد

■ مــا هــو التغيير ال ــذي تنتظرينه أو تــريــديـنــه في
العالم؟
ـف وإقـصــاء
ـ
ن
ـ
ع
دون
ـن
ـ
م
ـا
ـ
مل
ـا
ـ
ع
أرى
أن
ـى
أتـمـنـ
ّ
وعنصرية وح ــروب ،وال أقصد جنة أرضية،
تحققت بتمامها وجمالها النعدم
ألنـهــا لــو ّ
م ـع ـن ــى الـ ـج ــن ــة ف ـ ــوق األرض ـ ـي ـ ــة .أع ـ ــي ج ـ ّـي ـدًا
أن ال ـ ـصـ ــراع تـ ـ ــوأم ال ـ ـ ّـوج ـ ــود ،ال ب ــل ج ــوه ــره
ّ
ُ
واالختالف كنهه ،ولكني أقصد حل النزاعات
مهما كانت باألساليب الالعنفية التي تحسم
ف ــي ال ـخ ـص ــوم ــات وت ـح ــاف ــظ ألط ــرافـ ـه ــا عـلــى
كــرامـتـهــم وإنـســانـيـتـهــم حـتــى يـبـقــى الـعـيــش
املشترك ممكنًا.
■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
أعرف أن أمنيتي تدخل خانة الخيال البحت،
ول ـك ـنــي م ــع ذلـ ــك أع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا .أت ـخ ـ ّـي ــل لـقــاء
الفيلسوف األملاني إيمانويل كانط ودعوته
ل ـي ـش ـ ّـرف ـن ــي ب ـح ـض ــور درس مـ ــع ت ــام ــذت ــي
حــول مـشــروعــه األخــاقــي ودرس آخــر حول
مـشــروعــه الجمالي ول ـ َـم ال املـعــرفــي أيضًا…
ُ
أشـعــر بمتعة ال تـضــاهــى عـنــد الــولــوج إلــى

أتخيّل لقاء كانط ودعوته
ليش ّرفني بحضور درس
مع تالمذتي
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كاتبة وبــاحـثــة وأس ـتــاذة فلسفة مــن مواليد
مدينة قصر هــال (تــونــس) .حاصلة على
األس ـت ــاذي ــة ف ــي الـفـلـسـفــة وع ـلــى األس ـتــاذيــة
ف ــي ال ـح ـقــوق وع ـلــى املــاجـسـتـيــر ف ــي الـعـلــوم
السياسية .صدرت لها رواية بعنوان «مينرفا
فــي سـمــاء ب ـغ ــداد» (دار آف ــاق برسبكتيف،
 ،)2018وبحث أكاديمي في العلوم السياسية
بـعـنــوان «الــاعـنــف فــي الـنـضــال السياسي»
(دار زي ـنــب ،)2019 ،ومـجـمــوعــة قصصية
بعنوان «ملفات سرية» (دار صامد.)2020 ،
ّ
فـكــره وأن ـبــش فـيــه عــن املـســلـمــات الضمنية
وعن الغايات اإلنسانية.
■ صــديــق يخطر عـلــى بــالــك أو كـتــاب تـعــوديــن إليه
دائمًا؟
ّ
أت ـ ــذك ـ ــر ص ــدي ـق ــات ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــات فـ ــي ب ـغ ــداد
ال ـج ـم ـي ـلــة؛ س ـن ــور ووف ـ ــاء وسـ ـن ــاء وس ــام ـي ــة.
ه ــن ع ـلــى ب ــال ــي دائ ـم ــا وول ـ ــدي ال ـغــالــي ف ــرات
ف ــي أمل ــانـ ـي ــاّ .أمـ ـ ــا ال ـك ـت ــاب الـ ـ ــذي أعـ ـ ــود إل ـيــه
ّ
وأستمد منه القوة فهو كتاب نيتشه «هكذا
تكلم زرادشت».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدءًا من السادسة من مساء بعد غد األربعاء ،يستضيف «مركز خليل السكاكيني
الثقافي» ،في رام اهلل ،عرضًا لفيلم غ ّزة مونامور لألخوين عرب وطرزان ناصر.
قصة الفيلم حول صعوبات العيش في القطاع الذي يحاصره االحتالل
تدور
ّ
ّ
يتمكن من بيع بضاعته من السمك
اإلسرائيلي ،من خالل قصة صيّاد ستيني بالكاد
في الشارع ،وتعرُّفه إلى امرأة من سنّه تدير متجرًا لألزياء.
تستضيف «مكتبة فرنسا الوطنية» بباريس معرضًا للفنان اإليطالي جوزيبّه بانونه
( ،)1947بعنوان النسغ والفكر ( )SÈVE ET PENSÉEافتُتح في  12من الشهر الجاري
يعد بانونه واحدًا من أبرز
ويستمرّ حتى  23من كانون الثاني /يناير من العام المقبل.
ّ
األسماء على الساحة اإليطالية المعاصرة في النحت واألعمال التركيبية.

ٌ
معرض للفنان البريطاني غاري بانت
يُف َتتح اليوم في «غاليري بورتالند» في لندن
يضم
لمدة أربعة أيام.
( )1957بعنوان بذور غاري بانت وبح ُره
ّ
ّ
وثلجه ،ويستمرّ
ُ
ً
لوحة من اشتغاالت الفنان على ثيمة الطبيعة ،حيث التشابك
المعرض نحو أربعين
والتكامل بين حضور ودور ّ
كل من اإلنسان والحيوان والنبات.

