
ره بــعــد الــعــام 1960  الــطــرح الــشــعــري وتـــطـــوُّ
 
ً
أفــردت فصال ني 

ّ
مع »مجموعة شعر«. ولكن

لدراسة إرهاصات سابقة في التراث العربي 
ــقــت الشعَر 

ّ
»قــفــزت فـــوق ســيــاج الــــوزن« وحــق

ـــق عــلــيــه، دون 
َ
ـــف

ّ
ــــارج الــشــكــل الــشــعــري املـــت خـ

الفصل  سّمى قصائد. والــهــدف مــن هــذا 
ُ
أن ت

مساءلة طرح قصيدة النثر التي برزت العام 
1960، والتي حاولت تقديم نفسها على أنها 
. هــــذا الــطــرح 

ّ
نــــوع جــديــد وطـــــارئ ومــســتــقــل

وما  عدمها.  أو  صّحته  عــن  بمعزل  يهّمني، 
يهّمني أكثر هو أثره في ما ُكتب من نصوص 
بــعــده. مــا معنى أن يكتب شــاعــر نــّصــا وهو 
مقتنع، خطأ أو صوابا، بأنه يبتدع شيئا ال 

سوابق له؟
ف عند »جماعة شعر« 

ّ
ولكن دراستي ال تتوق

بل تتتّبع أثَر هذا الجهد الشعري والتنظيري 
الذين جــاؤوا بعد شعر،  الشعراء  في أجيال 
وصــواًل إلى يومنا هــذا. ولــذا قمت بالتركيز 
ة شعراء )الحاج، أدونيس، املاغوط، 

ّ
على ست

ــنــي معجبة 
ّ
درويـــش، بــركــات، ســعــادة(، ال ألن

أعــمــال غيرهم، وال ألني  مــن  أكــثــر  بأعمالهم 
أرى تجاربهم أهمَّ من غيرها. هذا حكم أتركه 
ى منهم. اخــتــرت من 

ّ
لــقــّراء الشعر أو مــن تبق

 مناسبا 
ً
اخترتهم ألني وجــدت فيهم تمثيال

التجاهات مختلفة في حقل التجارب هذا، أو 
في معمعة قصيدة النثر العربية هذه.

، بشكل أساسي، بمساهماتهم 
ً
وكنُت مهتّمة

في الجهد التنظيري الذي رافق قصيدة النثر 
كــمــمــارســة شــعــريــة، ومــــن هــنــا جــــاء وصــفــي 
لــلــمــاغــوط بـــأنـــه »شـــاعـــر قــصــيــدة نــثــر غير 
مكّرس« أو شاعر قصيدة نثر عن غير قصد. 
ألني أرى في المباالته بالتنظير واستخفافه 
به موقفا نقديا مهّما. وهذا ليس استخفافا 
املاغوط بل تقدير الستخفافه  ي بتجربة 

ّ
من

وتهّكمه  التنظيرية  معاصريه  بجهود  هــو 
عليها، داخل قصيدته وخارجها. هو سعي 
نقديا.  فهما  الساخر  املوقف  هــذا  لفهم  ي 

ّ
من

وقــد أّكـــدُت على أهمية تجربة املــاغــوط حني 

أشرت إلى أثره البعيد في أجيال من الشعراء 
ه األكثر تأثيرًا 

ُ
جاءت بعده. وقد تكون تجربت

من هذه الناحية.
اهــتــمــامــي بــالــُبــعــد الــنــظــري لــقــصــيــدة النثر 
هــو كــذلــك ســبــب دراســتــي ملساهمة محمود 
درويش في الجدل الذي كانت قصيدة النثر 
مــحــوره. ليست أعــجــوبــة وال بــدعــة أن أشير 
النثر عــن قصد.  غــازلــت قصيدة  إلــى تجربة 
النظري  الــحــوار  ذاك  لالهتمام  مثيرًا  ألــيــس 
ــر مــــن جـــهـــة وقـــصـــيـــدة تــســتــهــويــه  ــاعـ بــــني شـ
يــتــورط فيها مــن جهة   

ّ
أال ولكنه مــصــّر على 

خرى؟ اهتمامي بأثر قصيدة النثر كفكرة أو 
ُ
أ

كطرح نقدي في الشعر العربي هو ما يسّوغ 
تناولي ملحمود درويش في هذا الكتاب، فهو 
الــشــاعــر الــعــربــي الــحــديــث بــامــتــيــاز، صاحب 
الــجــمــهــور الـــعـــريـــض الـــــذي كــــان مـــن الــســهــل 
عــلــيــه أن يــســتــريــح عــلــى عـــرش شــهــرتــه وفــي 
اآلالف  يحتشد  التي  نفسها،  قصيدته  دفء 
لسماعها أو غنائها، ولكنه أصر على تحّدي 
نــفــســه وعــلــى الــبــحــث عـــن الــشــعــر فـــي أمــاكــن 
جديدة، وكانت فكرة قصيدة النثر ومراوغته 
ــزًا لـــه فـــي هـــذه املـــغـــامـــرة. وقـــد تــرك 

ّ
لــهــا مــحــف

هدى فخر الدين

دعــــــــــانــــــــــي الــــــــشــــــــاعــــــــر والـــــــنـــــــاقـــــــد 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد األســـعـــد في 
الــنــثــر العربية:  مــقــالــتــه: »قــصــيــدة 
جـــمـــاعـــة »شــــعــــر« أم قــــرنــــان مــــن الـــتـــجـــربـــة؟« 
إلى  مايو 2021(  أيــار/   25 الجديد،  )العربي 
مساجلة حول كتابي »قصيدة النثر العربية 
بني النظرية والتطبيق«. وأنا شاكرة له على 
ما قام به من جهد في قراءة الكتاب والتعليق 
عليه. وأرّحــب بدعوته إلــى الــحــوار، ال سيما 
فــي مقالته ســوَء فهم أو تغاضيا  ــنــي أرى 

ّ
أن

على  التي حرصُت  املهّمة  النقاط  بعض  عن 
تــنــاولــهــا وشــرحــهــا فــي مــقــّدمــة الــكــتــاب وفــي 
كلمته األخــيــرة. فــي هــذيــن الــجــزأيــن ردٌّ على 
كثير مّما أثاره األسعد في مراجعته الكتاب، 

ولكن ال بأس من إيضاحها هنا.
كّرر هنا ما أشير إليه في مقّدمة الكتاب. 

ُ
أّواًل، أ

ــر صـــعـــب ومـــلـــيء  ــ دراســـــــة قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر أمـ
 قــصــيــدة الــنــثــر لــيــســت شيئا 

ّ
بــاملــخــاطــر. ألن

بحّد ذاتــه، بقدر ما هي تحدٍّ ملا هو موجود 
قبلها. أو كما يقول األســعــد، هــي قــرنــان من 
 االتــجــاهــات. ليست مدرسة 

ّ
التجارب في كــل

وال تــيــارًا، ليست مجموعة مــن الــشــعــراء وال 
ني مهتمة بهذا 

ّ
حركة. أوضحُت في الكتاب أن

راضية تومي

ى من أعناق األشجار
ّ
هُر الذي تدل

ّ
الز

زهُرنا
ته بالبل الَوْجد

ّ
 الذي لف

ُ
والعَبق

 عبادة
َ

أكاليل
للمعشوقة شامخة الهامة

وتات قيثارة حبلى
ُ
َكن

يتون
َّ
بحكايات تالل الغار والز

 أرضنا
ُ

عَبق

رأيت ظالاًل تدنو
رة

ِّ
توت

ُ
على صفحة املاء امل

 أساوَر من حديد تعِصرها
ّ
كأن

 البحر
ُ

اهتز نخيل
وطلُعه املجيد

نا«
ُ

 »هذه أرض
ً
قلُت للظالل الّسابحة ِخلَسة

كانت وجوها بال مالمح
تلتصق بضباب املاء

تشمُّ ملح البحر
الحة الغدر فتش عن طريق مِلِ

ُ
ت

ــا مــــن مـــزاريـــب  ــرورهــ ــال الـــبـــحـــر بـــعـــد مــ ــ وســ
ق األفق الرمادي الصامت طوِّ

ُ
ت

ماُر لنا
ِّ
قلت لهم رافعا صوتي: »هذه الث

وأنفاُس األرض
ــهــــا وهـــضـــابـــهـــا وغــــنــــاؤهــــا ونـــبـــض  وتــــاللــ

فؤادها الدافئ...«

»هل شممتم شذا تربتنا وتاريخنا؟«
»أرى أنوفكم الكبيرة تقترب...«

»أيها األغراب ماذا تبغون؟«

ا أرسلوا كالبهم
ّ
التحفنا سماءنا مل

ـــجـــنـــزرة عــنــد أبــــواب 
ُ
وضـــعـــوا وحــوشــهــم امل

خرى 
ُ
قوا أ

َّ
املدينة، فوق حاِجبْي الشمس وَعل

في أهداب الّسحاب
كانت وجوها بال مالمح

قصيدة النثر ومخاطر دراستـها

قلت لهم رافعًا 
صوتي: هذه الثِّمارُ 

لنا، وأنفاُس األرض، 
وتاللها وهضابها 

وغناؤها ونبض 
فؤادها الدافئ

دراستي ال تتوّقف عند 
»جماعة شعر« بل تتتبّع 
أثَر هذا الجهد الشعري 

والتنظيري في أجيال 
الشعراء الذين جاؤوا 
بعدهم، وصوًال إلى 

اليوم. ولذا قمت بالتركيز 
على ستّة شعراء، ال ألنّني 

معجبة بأعمالهم أكثر 
من أعمال غيرهم، وال 
ألني أرى تجاربهم أهمَّ 

من غيرها

في معرضه الذي 
يتواصل ببيروت حتى 

األول من الشهر 
المقبل، يعود الفنان 

اللبناني إلى بداية الزمن 
وتشّكل الحياة في 
نظاٍم ال خروج عنه

هل هو إنساٌن... هذا الذي جاء ليسرق ويقتل؟

شوقي شمعون في هندسة السماء

رّدًا على محمد األسعد

فجوة هائلة بين 
المجهودات النظرية 

والمنجز الشعري

د ُكلَّما ثِملت  ُكنَّا نُردِّ
كالبُهم بَِهَوس األسطورة 

أنشودَة الحياة

يبدو البشر في اللوحة 
كتفاصيل صغيرة في 
رحلة طويلة وممتّدة

تفاوت كبير بين الفكرة 
والنص المستدعى 

للداللة عليها

بدأُت الكتاب )الغالف( بالتركيز على أنسي 
الحاج وأدونيس وبيانَيهما، ليس تجاهًال 
أو مبالغًة في تقدير  لما جاء قبلهما 
بهذه  مهتّمة  ألنـّـي  ولكن  دورهــمــا، 
جعال  حين  افتعالها  التي  المشكلة 
بداية   1960 عام  في  موقفهما  من 
تعّمدا  وقــد  سبقها.  عما  منفصلة 
جاء  عّما  مشروعيهما  فصل  بذلك 
شعار  تحت  ُكتب  مــا  سيما  وال  قبله، 
إلى  أيضًا،   ، لفتُّ وقد  النثري«.  »الشعر 
المتطرّف،  الموقف  هذا  مراجعتهما 

أي إعادتهما النظر فيه.

مراجعة »البدايات المنفصلة«

2425
ثقافة

سجال

مع فلسطين

معرض

فعاليات

حواُره النظري مع قصيدة النثر أثرًا واضحا 
في ما كتبه في آخــر حياته، ســواء ما سّماه 

شعرًا أو ما سّماه نصوصا أو يوميات.
لـــدى دارســــي قصيدة  ــق عليها 

َ
ــف

ّ
املــت الــفــكــرة 

 الـــلـــغـــات هــــي أنــــهــــا تـــتـــحـــّدى 
ّ

الـــنـــثـــر فــــي كـــــل
 
ّ
ولــكــن والــتــوصــيــفــات،  الــتــنــظــيــر  بطبيعتها 
دارسيها  يتشّبثون بالنظرية والتوصيفات 

هم الكبيرة تلتها َسحناتهم املظلمة
ُ
أنوف

ــبــات  ــبــــة مــــن ُمــكــعَّ ــ ــــركَّ
ُ
ـــقـــت حــكــايــتــهــم امل

ّ
تـــدف

َحرة ِلتلفَح وجوهنا نارًا وإفكا السَّ

 أجدادنا داخلنا
َ

خفْينا أرض
َ
أ

 أجدادنا في َرِحِمها
ُ

نا أرض
ْ
ت

َ
ف

ْ
خ

َ
أ

ــَهـــَوس  ــمــا ثــِمــلــت كــالُبــهــم ِبـ
َّ
د ُكــل ــــــردِّ

ُ
ـــا ن

َّ
وُكـــن

األسطورة
 الحياة

َ
أنشودة

ْحَيا فينا
َ
 األرض التي ت

َ
أنشودة

 الَبَركات
َ

ْهمي علينا مّوال
َ
كانت الّسماء ت

 
ُ

وكانت املالئكة تفتح الكتاب لينهمر سؤال
البداية

ــاء لــيــســرق  ــذي جــ ــ ــذا الـ ... هــ
ٌ
ــان ــ ــسـ ــ هـــل هـــو إنـ

ويقتل؟

بعد القصف األخير
 الّسماء

َ
 مالئكة

ُ
أصاب الحزن

ته أيديهم في رسالتهم لله: »يا 
ّ
فكان ما خط

رّب قد أظلمت األرض... يا رّب هل هذا الذي 
؟«

ٌ
 إنسان

َ
 والنساَء والشيوخ

َ
َيقتل األطفال

 
َ
»يا رّب... هل هذا الذي يهدم البيوت اآلمنة

؟«
ٌ
إنسان

 من سماء بعيدة:
ٌ
ى َكَروان

ّ
وغن

 صادح
ِّ

صوت الحق
صادح...

 )شاعرة ومترجمة من الجزائر(

ألنها أقل عشوائية. وكذلك شعراؤها، غالبا 
مـــا يـــتـــوّرطـــون عـــمـــدًا أو عـــن غــيــر عـــمـــد  في 
الــتــنــظــيــر لــهــا. فــتــبــقــى املــشــكــلــة الــقــائــمــة هى 
تلك الفجوة الهائلة بني املجهودات النظرية 
واملنجز الشعري. في كثير من األوقات، حني 
يــلــجــأ دارس قــصــيــدة الــنــثــر إلـــى اســتــشــهــاد 
ــه نــقــطــة نـــظـــريـــة، يــظــهــر  ــعـــري بـــعـــد عـــرضـ شـ
التفاوت الكبير بني الفكرة والنص املستدعى 
القراءة  أمعن  األسعد  كان  لو  للداللة عليها. 
في مقّدمة الكتاب وفي الكلمة األخيرة، لكان 
 اخــتــيــاراتــي فــي الــكــتــاب ليست 

َّ
انتبه إلــى أن

قــهــم  ــهــم وال إقــــــرارًا بــتــفــوُّ
ُ
تــكــريــمــا ملـــن اخــتــرت

على غيرهم. ليس للكتاب حجر أساس. كان 
هدفي وضع هذه التجارب املختلفة في نفس 
اتجاهات  أنها  على  إليها  والنظر  املستوى 
في معالجة املعضلة النظرية التي تطرحها 
ــام وقــصــيــدة الــنــثــر  قــصــيــدة الــنــثــر بــشــكــل عــ

العربية بشكل خاص.
أن نسّميه  اهتمامي األســاســي هو ما يمكن 
»جدليات« قصيدة النثر، أي الفضاء النظري 
املفهوم  لتحّدي  القصيدة  هــذه  فتحته  الــذي 
السائد للشعر العربي، ومساءلة النصوص 

ف أو انبهار بأسماء  بموضوعية ودون تعسُّ
شعرائها.

للشعراء في  اختياراتي  أخيرًا، في موضوع 
التأكيد في  الكتاب، كنُت حريصة جــّدًا على 
ني لست 

ّ
املقّدمة وفي الكلمة األخيرة على أن

النثر  قصيدة  لشعراء  مسح  بتقديم  مهتمة 
العربية. بل على العكس، أجد في هذا ما هو 
الكلمة  مــجــٍد. كتابي هــذا ليس  مسيء وغير 
ــــى  الـــفـــصـــل، بــــل هــــو إحــــــدى الـــخـــطـــوات األولـ
فـــي دراســـــة قــضــيــة قــصــيــدة الــنــثــر الــعــربــيــة، 
الشعر  عــن  النقدية  الــكــتــابــات  فــي  وال سيما 
الــعــربــي فــي الــلــغــات األجــنــبــيــة. ال يهّمني أن 
أقدم تقريرًا أو فهرسا بالشعراء والشاعرات 
ــنــــس والـــــتـــــوازنـــــات  ــجــ ــق والــ ــاطــ ــنــ يـــــراعـــــي املــ
خرى التي ليس هناك مسّوغ 

ُ
واالعتبارات األ

فنيا أو نقديا لها. 
ني  )ناقدة لبنانية، أستاذة في األدب والنقد العربيَّ
في »جامعة بنسلفانيا« األميركية(

الّزهُر الذي تدلّى من أعناق األشجار

نقطة مضيئة واحدة هي الكون كلّه

بُعد  عن  ندوة  غدًا،  واألنثروبولوجيا«،  لإلثنولوجيا  الفرنسية  »الجمعية  تنّظم 
تنطلق   .2020 العقد  بداية  فرنسا  في  األنثروبولوجيا  نمارس  كيف  بعنوان 
ثّم  ومن  ميراندا،  وأدلينا  الموت  ماتيلد  خاللهما  تتحّدث  بمحاضرتين  الندوة 
ينفتح النقاش مع مجموعة من الباحثين حول قضايا تجديد المناهج والثيمات 

وتمويل البحوث.

على خشبة »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، تقّدم فرقة افتكاسات 
في  تأّسست  التي  الفرقة،  تقّدم  اليوم.  مساء  من  السابعة  عند  موسيقيًا  حفًال 
2001، محاولة في الجمع بين الموسيقى المصرية ونمط الجاز، ومن أبرز األلبومات 

التي قّدمتها: مولد سيدي الالتيني، ودندشه، وجّر شكل.

العاصمة،  بتونس  فواصل «   - واالجتماعية  الفكرية  الدراسات  »جمعية  مقر   في 
يلقي أستاذ األديان المقارنة في الجامعة التونسية، فوزي البدوي )الصورة(، عند 
العربي  والصراع  الدينية  الصهيونيّة  محاضرة  السبت،  اليوم  صباح  من  العاشرة 
الصهيونية،  الحركة  عليها  قامت  التي  المرجعيات  يضيء  وفيها  اإلسرائيلي، 

وكيف تفّسر هذه المرجعيات مسارات األحداث في فلسطين المحتلة.

»غاليري  في  ناصر  بن  الدين  ناصر  لـ  الماء  تحت  أتنّفس  معرض  اليوم،  يُفَتتح، 
التقديم  بحسب  المقبل.  يونيو   / حزيران   27 حتى  ويتواصل  بباريس   »10 استوديو 
المرفق للمعرض، تقّدم اللوحات المعروضة مشاهد من حياة بن ناصر باعتبارها 

رحلة تحاكي أوديسة الشخصية الميثولوجية اليونانية، عوليس.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ طفولته في منطقة البقاع بلبنان، 
 شوقي شمعون يطارد أحالمه وراء 

ّ
ظل

جــبــال وســهــول وصــحــراء ال حـــدود لها 
ني، 

َ
ني األخيرت

َ
ه في السنت

ّ
في لوحته، لكن

بــاتــت الــســمــاء الــتــي راقــبــهــا مـــن سطح 
بيته فــضــاءه املــفــتــوح عــلــى اشــتــغــاالت 
جـــديـــدة ُيــقــّدمــهــا فـــي مــعــرضــه الــجــديــد 
ــتــح منتصف الــشــهــر الــجــاري 

ُ
الـــذي افــت

فـــي »غـــالـــيـــري مـــــارك هـــاشـــم« بــبــيــروت 
ويتواصل حتى األّول من الشهر املقبل.

الفنان  منها  اســتــمــّد  جــديــدة  مرجعية 
ــــداءات  نـ  )1942( الــلــبــنــانــي  الــتــشــكــيــلــي 
وصــلــوات تــؤّدي إلــى ذلــك املــدى البعيد 
ها 

َ
ق، ونجوما يعّدها لتأخذ مكان

َ
واملطل

دوائـــــــر ونــــقــــاط وخــــطــــوط تـــتـــكـــّرر عــلــى 
لطاملا  هندسي  تجريدة  ضمن  السطح 
شّكل معاداًل موضوعيا لتصّوراته عن 

الطبيعة في معارضه السابقة.
املعرض  عنوان  السماء«  زهر 

ُ
ت »عندما 

ذها باألكريليك في 
ّ
الذي يضّم أعمااًل نف

مشهد تصبح فيه األرض مجّرد نقطة 
ر إليها من عــٍل؛ فالكواكب 

َ
صغيرة ُينظ

ل الحّيز األكبر 
ّ
واألجرام السماوية تحت

 عــمــل، وال مــنــاص مــن التحديق 
ّ

فــي كــل
ــراء والـــصـــفـــراء  ــمـ فـــي إشــعــاعــاتــهــا الـــحـ
خلفية  على  أســاســي  بشكل  والبيضاء 

سوداء أو زرقاء.
ــعـــون تـــكـــويـــنـــاتـــه بــاعــتــمــاد  ــمـ يـــبـــنـــي شـ
وحــــدات صــغــيــرة تــتــجــاور ضــمــن إيــقــاع 
مــنــضــبــط ومـــــدروس لــتــشــّكــل الــشــمــوس 
والــــكــــواكــــب واألقـــــمـــــار الــــتــــي تـــــــدور فــي 
ــّددة ال خــــروج أو انــزيــاح  ــارات مـــحـ مـــسـ
وحركتها،  إيقاعها  في  متناغمة  عنها، 
ـــل نــــظــــام الـــــكـــــون الــــــــذي يــخــضــع 

ّ
لـــتـــمـــث

قوانينه  داخل  إليه، ويعيشون  الجميع 
ماته.

ّ
ومسل

ــــت نـــفـــســـه، تـــعـــكـــس صــفــحــة  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ح 

ُ
السماء ذلك السالم الداخلي والتصال

مع الــذات الــذي ينشده الفنان من خالل 
بحثه البصري في املنظر الطبيعي منذ 
أكثر مــن خمسني عــامــا، حيث ال يعتقد 
بوجود جــدران تحّد تواصل البشر مع 
 
َّ
أّمـــهـــم الــطــبــيــعــة أو فـــي مـــا بــيــنــهــم، لــكــن

خذ مسارًا عموديا 
ّ
املــّرة يت سالمه هــذه 

مــن أعــلــى إلــى أســفــل وبــالــعــكــس، وليس 
في بعده األفقي املعتاد.

يبقى البشر الذين كان يرسمهم شمعون 
في لوحاته السابقة في موقعهم أسفل 

في  للمجّرات  املنتظمة  الدائمة  الحركة 
أيضا  تماثل  وهــي  السديمي،  فضائها 
نــظــريــة االنــفــجــار الــعــظــيــم، حــيــث كانت 
ــكـــون في  ــل الـ ــ ــة داخـ ــيــ الــجــســيــمــات األّولــ

ــّدًا تـــدور حـــول مركز  أحــجــام صــغــيــرة جـ
واحد قبل أن تنفجر في مسار حلزوني 
إلى أصلها،  الحياة  إليه شمعون  يعيد 
ما 

ّ
وإلى بداية الزمن الذي يفقد معناه كل

استمر الكون باالنكماش.
نقف هنا عند تلك الفكرة املجّردة التي 
اســتــوحــى منها الــفــنــان رؤيــتــه فــي هــذا 
املـــعـــرض، فــالــكــون بـــدأ مـــن نــقــطــة واحـــد 
مــضــيــئــة قــبــل أن تــنــقــســم إلــــى نـــقـــاط ال 
ــا - كــمــا  حـــصـــر لــــهــــا، وفــــــي انــــشــــطــــارهــ
ــر الـــســـمـــاء في  ـــزهـ

ُ
يــفــتــرض الــعــلــمــاء - ت
.
ً
ثمان وعشرين لوحة

ــم مــتــنــاهــون فـــي صــغــرهــم  الـــلـــوحـــة، وهــ
 حياتهم 

ّ
كــالــعــادة، ويــســيــرون فــي خـــط

املرسوم لهم أو ُهــم في موعد مع حدث 
مــعــنيَّ أو يــنــتــظــرون مــصــيــرًا مـــا، لكنهم 
 
ً
يــبــدون فــي هــذه األعــمــال أكــثــر هامشية

ــم، كــتــفــصــيــل صــغــيــر في  فـــي حـــضـــورهـ
رحلة طويلة وممتّدة.

ــر دائـــــــرة  ــهـ ــظـ فـــــي بــــعــــض الـــــلـــــوحـــــات، تـ
اللون  مرسومة بشكل حلزوني ســوداء 
 
ً
نــة ، ومــلــوَّ

ً
فــي محيط مــن الــبــيــاض تــــارة

ــــرى، تــكــون الـــدائـــرة مــركــزًا لها،  خـ
ُ
تـــارة أ

بوصفها تعبيرًا مختزاًل عن الدوران أو 
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