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ثقافة

إغريقي
المتخ�ص�ص في الفكر ال
�إعادة �إ�صدار لكتاب «الأ�سطورة اليونان ّية» للأب ف�ؤاد بربارة
ّ
ّ

الإلياذة والأودي�سة م�صدر معرفة وتكامل للخطوط الكبرى والجوهريّة
دمشق ـ سلوى صالح
األسطورة اليونانية من أغنى الميثولوجيات
في العالم ،لذا أ ّثرت في ثقافات العالم األوروبي
وضفاف البحر األبيض المتوسط ،فبنى عليها
كبار الكتاب في العالم نصوصا ً أدبية نفيسة،
واستوحى مضامينها موسيقيون المعون
في ال��ت��راث الموسيقي الكالسيكي ،وابتكر
أفكارها فنانون بارزون في العالم من رسامين
ونحاتين وسينمائيين.
يقول ال��دك��ت��ور جمال شحيد ف��ي مقدمة
كتاب األب فؤاد جرجي بربارة إن األسطورة
اليونانية ل��م تتغلغل ف��ي ال��ت��راث األدب��ي
والفني ف��ي ال��غ��رب فحسب ب��ل ف��ي البلدان
العربية المحيطة بالبحر المتوسط مثل هيكل
جوبيتير دامسكينوس في دمشق وه��و من
الصروح الكبرى في بالد الشام ،كذلك هياكل
بعلبك مدينة الشمس ،وأواب��د تدمر وجرش
التي تنتشر فيها التماثيل والزخارف وقطع
الفسيفساء التي تمثل آلهة اليونان.
ألهمية هذا المؤ ّلف القيّم الذي صدر عام
 1966وبسبب نفاد نسخه ،أع��ادت الهيئة

السورية للكتاب نشره لكون مؤلفه األب
بربارة ضليعا في اإلغريقيات وترجم عددا
م��ن أع��م��ال أف�لاط��ون وأرس��ط��و مباشرة عن
اليونانية ويعتبر من أهم المتخصصين في
الفكر اإلغريقي.
ي��ب��دأ األب ب��رب��ارة كتابه بالحديث عن
مصادر األس��ط��ورة وتطور اعتقاد األقدمين
بها ،مشيرا ً الى أن تاريخ تك ّون األسطورة
اليونانية مجهول إذ بدت واضحة مكتملة في
ملحمة اإللياذة ،وهي أول ملحمة رائعة عرفها
تاريخ األدب اإلنساني ،تليها ملحمة األوذيسة
التي تفوق األولى روعة .وتعود الملحمتان الى
شاعر كبير أعمى هو من ألمع شعراء البشرية
واسمه هوميروس.
يتطرق المؤلف إلى الشعراء الغنائيين بدءا ً
بهوميروس الذي عاش سنة ألف قبل الميالد،
مشيرا ً الى أنه في األسطورتين المنسوبتين
إليه نرى اآللهة يخالطون البشر ويتدخلون
في شؤونهم على نحو مباشر .كما أن اآللهة
والبشر أسرة واحدة اذ تروى الحوادث االلهية
والبشرية على نمط واح��د ووتيرة واح��دة،
وتتساوق وتتمازج وتفيض من معين واحد،

صافية ناصعة بهية .ويعتبر أن اإللياذة
واألوذيسة هما مصدر مهم لمعرفة األسطورة
اليونانية ،إذ تبدو األسطورة فيهما وقد تك ّونت

وتكاملت في خطوطها الكبرى والجوهرية .أما
أجواء هاتين الملحمتين فهي حضارة مزدهرة،
أجواء بذخ وعظمة ،وأجواء اقتدار يتجلى لدى
عظماء وأم��راء اإلغريق ذوي العزة والصلف
والجبروت ول��دى كبراء ط��روادة ووجهائها
المتحلين بفضائل إنسانية هي ثمرة المدنية
الحقيقية والرقي والتقدم.
يتوقف األب ب��رب��ارة ك��ذل��ك عند ك ّتاب
التراجيديا والكوميديا التي تروي آالم البشر
وأطوارهم المضحكة أحيانا ً والمبكية غالبا ً
وما ينتابهم من صروف الغير وألوان العبر
بمشيئة األرباب أو حتمية القدر وأول أولئك
الشعراء هو اأيسخلس الشاعر وال��روائ��ي
الكبير الذي لم يبق من رواياته الثمانين إالّ
سبع رواي��ا فحسب،ت وبعده سوفوكليس
الذي يعتبر من ألمع كتاب التراجيديا لدى
اليونان إن لم يكن أعظمهم وأشهرهم.
ثم إل��ى الفلسفة ل��دى اليونان والحكماء
السبعة وأولهم الفيلسوف الفيزيائي ثالس
مؤسس المدرسة االيونية ،وآخرهم أرسطو
العبقري المشهور وفيلسوف الحقيقة الذي
وض��ع مؤلفات ضخمة رفعته إل��ى أسمى

ال��م��ن��ازل األدب��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ،حتى اعتبره
فالسفة ال��ع��رب وم��ف��ك��رو المسيحية أمير
الفالسفة والمعلم األول ،وك ّ��ل��ل دراس��ات��ه
ونظرياته العميقة بكتاب «ما وراء الطبيعة»
أو «الفلسفة األولى».
تتضمن فصول وأبواب الكتاب الذي يحمل
الرقم  6في سلسلة الخطة الوطنية للترجمة
مقاطع من األساطير اليونانية كظهور العالم
وم��ول��د اآلل��ه��ة األول��ي��ن وس�لال��ة أرن���وس أو
أبناء السماء ،إضافة الى ساللة أخروتس
أو أبناء الزمان وعهد التيطان ،وهم األبناء
الذين أنجبتهم األرض غيئا ل��دى اقترانها
بابنها أرنوس ومولد زفس وحداثته وصراع
اآللهة في سبيل الملك .فضالً عن آلهة السماء
وم��ق��رات اآللهة ومنهج حياتها ومغامرات
زفس أبو اآللهة والبشر مع اإللهات والجنيات
واآلدميات والتعريف بإلهة الطهر وإله النور
والفن وإلهة الصيد والسحر وإله الحرب وإله
الصناعة وإلهة األنوثة والجمال وإله البحر
والخصب وإلهة األرض والماء والفلك والهواء
وإلهة حياة اإلنسان وأخيرا ً الجحيم وآلهتها
وأعوانهم.

ال�سيا�سي الى زوال بح�سب فخري كريم في كتاب «الإخوان ...الحقيقة والقناع»
الإ�سالم
ّ
ي��رى الكاتب ال��ع��راق��ي ف��خ��ري ك��ري��م في
كتابه الجديد «اإلخ��وان ...الحقيقة والقناع»
أن انتهاء حكم «اإلخ��وان» في مصر سيعجل
في انتهاء اإلس�لام السياسي «ال��ذي يقسم
المجتمع المسلم إلى مؤمنين وغير مؤمنين
وي��ش � ّوه قيم ال��دي��ن» فـ»نحن أم���ام مشهد
سينتهي بانطفاء لوهج التشدد الذي جاء به
اإلسالم السياسي» ،بحسب تعبير كريم الذي
يعتبر أن الشعب بإنهائه حكم «اإلخ��وان»:
«صنع مأثرة قل نظيرها .الخروج العظيم
للمصريين ف��ي  30يونيو عبر ع��ن رفض
الخضوع لفحص تديّنهم وإيمانهم والتوجس
من تفكيك دولتهم» التي تعرضت النفالت
أمني بعد إنهاء حكم الرئيس األسبق حسني
مبارك في احتجاجات شعبية اندلعت يوم
 25يناير  2011واستمرت  18يوما.
كتاب كريم ( 148صفحة قطعا ً وسطاً)
ص��در ل��دى «ال���دار المصرية ـ اللبنانية في
ال��ق��اه��رة» ويبحث ظ��اه��رة الديكتاتورية

وتجليات ظاهرة اإلس�لام السياسي التي
تجسدت في حكم الرئيس المنتمي لجماعة
«اإلخ��وان» محمد مرسي لمدة عام ،وانتهت
بالخروج الحاشد للشعب في  30حزيران
 ،2013وذاك ما يراه المؤلف «تسونامي..
معجزة هذا الزمان» إذ انتهى حكم «اإلخوان»
بعزل مرسي في الثالث من تموز .2013
ويقول الكاتب العراقي إن «اإلخ��وان» خالل
العصر الشمولي لمبارك م��ارس��وا «عملية
غسيل ال��دم��اغ ورس��خ��وا في وع��ي الجموع
المأسورة بالتهميش والفقر والبطالة العالقة
الترابطية بين ال��دي��ن واإلخ����وان» ف��ي ظل
تراجع ال��دور االجتماعي للتيار المدني .وال
يغفل المؤلف محورية ال��دور المصري في
أكثر من مستوى ،قائالً «إن ه��ذا ال��دور لم
يكن ممكنا ً تجاوزه .وحين كانت السياسة
عاجزة بأدواتها المباشرة عن تفعيل دور
مصر ،بعد زيارة الرئيس محمد أنور السادات
إلى «إسرائيل» ( )1977وطوال حكم محمد

حسني مبارك ،نهضت الثقافة والمثقفون
بهذا ال���دور وم�ل�أوا ه��ذا ال��ف��راغ» ال��ذي طال
السياسة ال الثقافة .ويضيف أن تقديم نموذج
لدولة مدنية ديمقراطية كفيل بتحويل مصر
إلى «منارة وأمثولة تحتذى .ويكفي مصر
أنها أنقذت العالم العربي من خطر هيمنة
اإلخوان المسلمين والتيار اإلسالمي وأزاحت
خطر اجتياحهم للمنطقة» .وي��رى أنه بعد
«تجربة الشعب المصري في تفجير ثورتين
متصلتين وإسقاط نظامين ورئيسين في فترة
زمنية وجيزة ،يتعذر على أي مغامر مهووس
بالسلطة أن يفكر ،على المدى المنظور على
األقل ،في ارتكاب حماقة اغتصاب السلطة أو
اللجوء إلى القوة والعنف المسلح باالستيالء
عليها».
يعتبر الكاتب عراقي أن التجربة التاريخية
أثبتت أن الديكتاتورية ال ترتبط بالضرورة
بالخلفية العسكرية لرأس الدولة ،إذ شهدت
بعض الدول العربية صعود أنظمة استبدادية

كان على رأسها حكام ال ينتمون إلى المؤسسة
العسكرية .ويقول فخري كريم إن وجود قائد
عسكري على رأس الدولة ال يعني أن النظام
دي��ك��ت��ات��وري شمولي ،مستشهدا ً بساسة
بارزين كانوا قادة عسكريين ،بينهم رئيس
الوزراء البريطاني األسبق ونستون تشرشل
( )1965-1874والرئيس الفرنسي األسبق
ش��ارل ديغول ( )1970-1890والرئيس
األميركي األسبق دوايت أيزنهاور (-1890
 .)1969وف��ي رأي��ه أن ال عالقة لصناعة
الديكتاتور بانتماء الحاكم إل��ى مؤسسة
عسكرية أو مدنية ،بل بغياب أو وجود دستور
ديمقراطي ملزم وحياة ديمقراطية تستند إلى
إرادة المواطنة الحرة ،في إطار دولة مؤسسات
وحياة حزبية مدنية وفصل بين السلطات
الثالث .ويشدد كريم على أن هذه الشروط
ضامنة «لمنع صعود الديكتاتورية إلى سدة
الحكم في مصر وفي أي بلد مشابه».

العدو» على حقيقة تاريخ ّية
�أمبرتو �إيكو ي�ضيء في «�صناعة
ّ
حسونة المصباحي :أمبرتو
كتب ّ
إيكو فيلسوف وروائ��ي إيطالي ،ولد
عام  1935في ألساندريا في إقليم
بييمونتي اإليطالي .كاتب مش ّوق
ل��ل��ق��ارئ ال��ذك��ي ،يحبك بتفاصيل
معقدة وغامضة أل��غ��ازا ً تاريخية
ويصهرها في مناخ س��ردي متين،
ربما النطالقه من رؤي��ة سيميائية
وفلسفية .عرف باهتمامه باحثا ً في
القرون الوسطى ،كما يعتبر ناقدا ً
دالليا ً مميزا ً نال شهرة واسعة من
خالل مقاالته وكتبه ،خاصة رواية
«اسم الوردة» و»مشكلة الجمال عند
توما األكويني».
في بداية كتابه الجديد «صناعة
العدو» يشير أمبرتو إيكو إلى أنه كان
ذات مرة في نيويورك ،مستقالً سيّارة
التاكسي التي كانت تقلّه إلى مكان
ما ،فسأله سائقها الباكستاني« :من
هم أع��داء اإليطاليين؟ وأي شعوب
تحاربون؟» .يقول أمبرتو إيكو إن
هذا السؤال ح ّرضه على تأليف كتابه
هذا.

صناعة عدو

ويضيف« :يمكن القول إن إيطاليا
لم يعد لها ،منذ نهاية الحرب الكونية
الثانية ،أع��داء في المعنى الحقيقي

للكلمة .لكن على المستوى الداخلي
ثمة صراعات بين قوى مختلفة بسبب
التعارض القائم بين مصالحها» .ويقر
إيكو بأن المافيا ض ّد الدولة المركزيّة.
وأثرياء الشمال ض ّد فقراء الجنوب.
والليبيراليّون ض ّد الفاشيين الجدد.
غير أن التاريخ ،في رأيه ،يقدّم أد ّلة
قاطعة على أن الوحدة اإليطالية لم
يكتب لها النجاح إالّ بفضل حروب مع
أعداء خارجيين ،نمساويين تحديداً.
يلفت إيكو إلى أنه عندما انهار ما
ك��ان يس ّمى باالتحاد السوفياتي،
وجدت الواليات المتحدة األميركيّة
نفسها في حيرة من أمرها لحاجتها
إل�����ى م����ن ي���ت���ش���رف ب��ت��ع��وي��ض
«إمبراطورية الشر» ،ولم ينقذها من
تلك الحيرة غير ظهور «القاعدة»
بزعامة بن الدن وأيمن الظواهري.
ويمضي ق��ائ�لاً« :أم��ر مه ّم أن يكون
لنا عد ّو لتحديد هويّتنا ،لكن أيضا
صحة
لمواجهة العقبات وتبيّن مدى
ّ
وق ّوة نظام قيمنا وإظهار شجاعتنا.
لذا ،حتى إذا لم يكن لنا عد ّو ،يتح ّتم
علينا صناعته».
صحة فكرته ه��ذه ،يعود
إلثبات
ّ
أمبرتو إيكو إل��ى التاريخ القديم،
الروماني خاصة ،ليسوق لنا من
خ�لال خطب ش��ي��ش��رون أمثلة عن

كيفيّة «صناعة ال��ع��دو» ،والحاجة
إليه ومما ورد في خطبه« :هذا القطيع
النذل ليس سوى عصابة من جميع
الالعبين ،والزوجات الخائنات ،ومن
ك� ّل ما هو نجس وفاحش وفاسق.
ه��ؤالء الشباّن الرشيقون والظرفاء
واللطفاء جدا ً لم يتعلّموا فنّ الحب
فحسب ،وك��ي��ف يحبهم اآلخ���رون،
وك��ي��ف ي��رق��ص��ون ،وي��غ � ّن��ون ،إنما
ه��م يعرفون أي��ض�ا ً كيف يطعنون
بالخنجر ،وكيف يضعون الس ّم في

الكؤوس».
أم��ا ال��روم��ان��ي اآلخ��ر تاسيتوس
فحدّد مقاييس ألعدائه اليهود قائالً:
«لديهم -أي اليهود -كل ما هو مح ّرم
عندهم ه��و م��ق�دّس عندنا ،وك�� ّل ما
شرعي عندهم هو عندنا فظيع،
هو
ّ
وممنوع منعا ً باتاً» .ويصف مبعوث
اإلمبراطور الجرماني أوط��ون األول
(القرن العاشر) اإلمبراطور البيزنطي
نيسيفور بأ ّنه «كائن مش ّوه الخلقة.
وه��و شبيه ب��ق��زم ذي رأس سمين

وعينين صغيرتين حتى أنه يشبه.
أما خصالت شعره الطويلة والغزيرة
فتجعله أشبه بخنزير .ويحيل لون
بشرته على ل��ون بشرة أثيوبي ال
نرغب في لقائه في الليلة الدهماء.
وله بطن كبيرة ،وأليتان نحيلتان،
وف��خ��ذان ط��وي�لان غير متناسقين
مع قامته ،وساقان قصيرتان وهو
يرتدي ثوبا ً من الحرير ،لكن لكثرة
االستعمال اليومي ،بهت لونه وبات
منفرا ً يميل إلى االصفرار».
عندما تأسست ال���دول القوميّة
ف���ي أوروب�����ا راح ال��ب��ري��ط��ان � ّي��ون
يصفون أعداءهم الفرنسيين بـ»أكلة
الضفادع» .وكان األلمان يسخرون
من اإليطاليين بسبب إقبالهم على
استهالك كميات كبيرة من الثوم.
ث� ّم تغيّرت الصورة ليصبح العدو
ذاك الذي يجاهر باختالفه سواء في
اللباس ،أو التفكير ،أو السلوك .وفي
ال��والي��ات المتحدة األميركية بات
الزنجي ع��دوا ً لألبيض .وه��و دائما
متهم دوما ً بجريمة ما ،ودوما ً مذنب،
وقد يقاد إلى الكرسي الكهربائي رغم
أن��ه لم يرتكب الجريمة المنسوبة
إل��ي��ه .وه��ذا م��ا تعكسه العديد من
الروايات واألفالم .ففي عين األبيض
العنصري يكون الزنجي دائما ً قبيحاً،

وسخاً ،نتن الرائحة ،فاحش السلوك
واللغة .وهو مثال للنذالة في أبشع
صورها.
المنتصر في الحرب يقدّم عد ّوه
المهزوم على أنه مثال للجبن والغباء
والسطحية .بل نتن الرائحة أيضا.
هذا ما تعكسه الفقرة التالية التي
يصف فيها اإليطالي غيوستي جنودا ً
نمساويين وقعوا في األسر« :دخلت
ألجد نفسي أمام كتلة من الجنود ،من
أولئك الجنود الشماليين .قد يكونون
من بوهيميا أو من كرواتيا ،وضعوا
هنا ف��ي حقل العنب كما ل��و أنهم
أوتاد .ظللت في الخلف ألني شعرت
وأن��ا وسط أولئك الرهط من البشر
علي عدم اإلجهار
بامتعاض تحتم
ّ
به .وكانت تفوح منهم رائحة عطنة
تخنق األنفاس».
اكتفى أمبرتو إيكو بتحديد صفات
العدو من خ�لال الثقافة األوروب��ي��ة
القديمة والحديثة ،غافالً عن الثقافات
األخ���رى مثل العربية والصينية
واليابانية وغيرها .رغم ذلك ،يتيح
كتابه للقارئ والباحث التعرف إلى
جوانب مهمة في التاريخ األوروب��ي
وال��ع��ال��م��ي م��ن خ�ل�ال م��واص��ف��ات
«صناعة العدو».

والمتمرد على ال�سائد
ا�ستعادي لجان بوفيه الم�شاك�س
باري�سي
معر�ض
ّ
ّ
ّ
بعد نحو خمسة عشر عاما ً على المعرض االستعادي
الضخم ال��ذي أقيم له في مركز بومبيدو في باريس،
ومعرض الفنون الزخرفية الذي استضافه قبل فترة ،تنظم
مؤسسة هيلين وإدوار لوكلير للثقافة معرضا في مدينة
لنديرنو غربي فرنسا يضم تشكيلتين فريدتين لجان
بوفيه ،ويستم ّر حتى مطلع تشرين الثاني المقبل.
كان جان دوبوفيه ( )1985/ 1901متعدد الموهبة،
فهو فنان تشكيلي ونحات ورسام ونقاش وكاتب ومهندس
ورجل مسرح وموسيقي .ورغم ذلك ظل مترددا ً بين خالفة
أبيه في تجارة الخمور وفنون الرسم ،ولم يستق ّر قراره
باختيار الوجهة الفنية إالّ بعد تجاوزه األربعين .لكنه
نشأ مشاكساً ،متمردا ً على السائد ،مناهضا ً للمؤسسات
الثقافية الرسمية ،راف��ض �ا ً المتاحف «أب���راج الثقافة
األفندية» بحسب تعبيره.
اإلبداعات الفنية في رأي��ه تحتاج إلى أن يُنظر إليها
في تفردها ،خ��ارج إط��ار نتف المعروضات التي تجد
المؤسسات الثقافية متعة في إضفائها عليها ،فإقحامها
في ميدان المواجهات والمقارنات والمباريات يفقدها
معناها ويقلل من جدواها.
ك��ان لرفضه للمنظومة القائمة ،أي لتلك الثقافة
الخانقة التي أدانها ط��وال حياته ،دور في تشكيل آثار
متفردة ،بديعة الصنع ،غير خاضعة للتصنيفات وسائر
المصطلحات خالل القرن العشرين .تم ّرد منذ البداية على
المواصفات الجمالية وخلخل عالم الفن وأزال عنه هالته،
بأسلوب مستحدث ومتح ّد للقيم السائدة في الوقت نفسه،
ما جعل آث��اره الفنية مقدّمة على سواها خالل النصف
الثاني من القرن الفائت.
وإذا ك��ان الجمهور الفرنسي قابل معارضه األول��ى
باالستنكار والرفض ،فإن هواة الفن في أميركا استقبلوها
استقباال ً حسناً ،فيما أطرى نقادها على طاقة صاحبها
الخالقة .بعد أسابيع في الصحراء الكبرى توجها بلوحة

«ال��ج��م�لان» استقر بنيويورك لمدة سنة ،ث��م ع��اد إلى
فرنسا ليوزع وقته بين باريس وفانس على الساحل
الالزوردي ،سائرا ً على خطى ماتيس ومركزا ً اهتمامه على
المواد الفقيرة والالمادية ،فأنجز بورتريهات يغلب عليها
الغموض وااللتباس دعاها «دمى بشرية» .كما اشتغل
على «تجميع بصمات» معتنيا ً بالبرية المهملة ،المكسوة
باألتربة والحجارة ،كما في لوحة «وادي البرية» كذلك
األعشاب الطفيلية ،كما في لوحة «الحمار التائه».
تواصل بحثه في نطاق ما أطلق عليه ثيمة «اللحى»،

إذ بدأت تظهر في أعماله خطوط معقدة يرسمها بالقلم
أو الريشة ،وأحيانا بقلم حبر جاف .ثم أقبل على األلوان
الفاقعة ليعبر عن عالم معاصر محموم يضل طريقه
في متاهات المدينة وممرات محالتها التجارية كما في
لوحة «غاليري الفاييت» .قبل أن ينصرف إلى الكتابة
اآللية بابتكار رسوم يكشطها بمشارب حمراء وزرق��اء،
كانت بداية حلقة «عدسة الساعة» مثل لوحة «إبريق
الشاي» .وكان لخصوماته العاصفة مع السلطة وقناعته
الراسخة بأن آث��ار الفنان ال تفهم ،إالّ عبر رؤي��ة شاملة

ومعزولة ،دور في التشكيلتين المعروضتين في معرض
لنديرنو ،إذ اختار في منتصف مسيرته أن يؤلف «وثائق
مرجعية مكتملة لمن يريد دراس��ة تطور أشغاله» ،كما
عبر عن ذلك بنفسه ،فوهب عام  1967متحف الفنون
الزخرفية ،وهي مؤسسة مستقلة بذاتها ،مجموعة تتكون
من  21لوحة و 7منحوتات و 144رسما ً على الورق وعدة
مطبوعات حجرية ،نظرا ً إلى صداقته المتينة مع مديره
فرنسوا ماتيه .ثم بعث عام  1973مؤسسته الخاصة
لحفظ جملة من األعمال يمكن للجمهور االط�لاع عليها،
وجعلها خاضعة لتسلسل زمني يوازي تطور تجربته.
وحتى وفاته عام  1985ظل يعززها تباعا ً ببعض من
أعماله كان ينتقيها بنفسه .هذا ووقع ترتيب المعرض
وفق تسلسل زمني موزع على أربع مراحل ،األول��ى ،كما
أسماها هو نفسه ،تبدأ من مرحلة ما قبل التاريخ وتمتد
من  1918إلى  ،1936وهي مرحلة التحسس والبحث
قبل القطيعة التي أحدثها ،بتفضيله االنصراف إلى الفن
وترك التجارة العائلية ،وتنتهي في الخمسينات ،وأبرز
أعماله فيها «الرجل العادي»« ،بورتريهات» و»صحراء».
والثانية هي مرحلة االحتفاء بالمادة وتمتد من  1950إلى
 ،1961واختار العارضون منها لوحات «مشهد الذهن»
و»الظواهر» و»علم النسيج» و»علم المواد» .والثالثة
أطلق عليها «عدسة الساعة» من  1962إلى  1975وأهم
ما فيها «منشآت» و»طائر البازار».
أما الرابعة فتشمل أعوامه األخيرة من  1975إلى 1984
وأبرز معروضاته لهذه المرحلة لوحات «مسارح الذاكرة»
و»مواقع النفس» و»أوحال وال مكان».
ق��ال عنه م��ؤرخ الفن توماس ميسر« :ك��ان دوبوفيه
خصما ً لدودا ً للتفاخر الثقافي ،ونصيرا ً متح ّمسا ً لتعبير
جا ّد وطريف يتجاوز عالم الثقافة».

مكتبة اال�سكندر ّية
ّ
الفن الأفريقي
ت�ستعيد
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يضم كتاب «الفن األفريقي» دراس��ة وافية عن الفن األفريقي مع عرض
لمجموعة مقتنيات البنك الدولي من المنتجات التقليدية التي تعكس ثراء هذا
الفن وتن ّوعه.
هذا الكتاب مترجم إلى العربية وصدر لدى مكتبة اإلسكندرية في طبعة
ملونة ،ويرى الدكتور إسماعيل سراج الدين ،مدير مكتبة اإلسكندرية ،أن القارة
األفريقية تتميز بأنها ذات حضارة بهرت البشرية ،خاصة في مصر .مؤكدا ً
أن آراء العلماء تتفق اآلن على أن الظهور األول لإلنسان كان في قارة أفريقيا.
ويلفت سراج الدين إلى أن للقارة السمراء عطاء كبير في مجال الفن يرجع إلى
عصور ما قبل التاريخ ،وتمثل هذا العطاء في مختلف جوانب الفنون ،فنجد في
فن الموسيقي تأثير الموسيقى األفريقية في إيقاع الموسيقي في األميركتين وفي
جزر البحر الكاريبي وفي موسيقى الجاز التي أثرت بدورها في معظم موسيقى
القرن العشرين ووص��ل إليها العديد من اآلالت الموسيقية المنحوتة مثل
القيثارة التي تمتعت بمكانة اجتماعية عظيمة لدى األفارقة ،كما نجد الرسوم
والصور المتنوعة على جدران الكهوف والصخرية المنتشرة في الصحارى
األفريقية التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم وتنتشر المواقع
األثرية الخاصة بهذا الفن – الرسوم الصخرية  -في منطقة الصحراء الكبرى في
شمال أفريقيا وفي الطريق الجنوبي من القارة الذي يطل علي المحيطين الهندي
واألطلنطي ويشمل مواقع (ليسوتو ،بوتسوانا ،ماالوي ،ناميبيا وجمهورية
جنوب أفريقيا).
يضيف س��راج الدين أن الظروف الطبيعية للمناخ األفريقي ال��ذي يتميز
بالجفاف الشديد تؤثر في حفظ تلك الرسوم المتنوعة التي تعتبر سجالً وثائقيا ً
يقص لنا حياة اإلنسان األفريقي التي عاشها منذ ألوف السنين .كما تص ّور لنا
هذه الرسوم مجموعات الحيوانات التي عاش اإلنسان األفريقي إلى جانبها،
من تماسيح ووعول وزرافات وغيرها من الحيوانات التي عاشت في تلك البيئة
الطبيعية منذ أكثر من ستة آالف عام .كما تعبر هذه الرسوم عن تطور مراحل
الصيد لدى الصياد األفريقي .ومن هنا قيمة هذه الرسوم من الناحيتين الفنية
والتاريخية في االعتماد عليها كمصدر أساسي في دراسة نشأة الفن األفريقي
وتط ّوره منذ القدم ،وفي التعرف إلى المواد الخام التي استخدمها الفنان
األفريقي في تلوين رسومه وإكسابها لمعانا ً وبريقا ً استمر أللوف السنين.
للفن األفريقي التشكيلي تاريخ عريق متصل بمختلف نواحي الحياة
اإلنسانية ،من حلي تنوعت طرائق تشكيلها وزخرفتها ،وأدوات للزينة أمدتنا
بها منطقة ساحل العاج ،باإلضافة إلى اللوحات الفنية المتنوعة والتماثيل
المصنوعة من مواد متنوعة ،مثل الطين والحجر والمعادن النفيسة والعاج
ألغ��راض مختلفة ،بعضها خاص بالطقوس الدينية والعقائد لدى اإلنسان
األفريقي ،وبعضها اآلخر اتخذ للزينة والطرف .كما احتلت المرأة مكانة بارزة في
حياة المجتمع األفريقي ،فهي رمز الخصوبة واالستمرار ،لذا نرى تماثيل المرأة
الحامل وتماثيل المرأة المرضعة لطفلها من أكثر تماثيل السيدات شيوعاً.
من األعمال الفنية التي احتلت مكانة مهمة لدى الفنان األفريقي ،أعمال
التراكوتا (التماثيل الطينية المحروقة) التي تمثل أقدم التماثيل األفريقية
صغيرة الحجم ،ويرجع تاريخها إلى ما بين عامي  500قبل الميالد و500
بعد الميالد ،باإلضافة إلي العديد من المصنوعات بالبرونز والحديد التي
تكشف جمال وتنوع الفن األفريقي ،خاصة المشغوالت التي تنسب إلى ملوك
مملكة بنين ،إلى العديد من اآلثار الفنية األفريقية المختلفة التي خلفتها القبائل
األفريقية من منحوتات وتماثيل ورس��وم مصورة ...واآلث��ار المحفورة على
الخشب ،أو الحجر ،وبعض األدوات الفخارية التي اكتشفت في غرب القارة
خاصة.
من أكثر الفنون األفريقية انتشارا ً وتنوعا ً فنون األقنعة السحرية ،التي
تكشف عن مدى تأثر رائد الفن التشكيلي الحديث في أوروبا (بيكاسو) بها ،إذ
عكس تناوله للوجوه واألجسام والرسوم األخرى مدى تأثير الفن التشكيلي
األفريقي فيه وفي سواه من فناني أوروبا ،فكان بمثابة الشرارة التي فجرت
ثورة الفن الحديث مع ظهور التكعيبة والتجريد ،وما أصبح الحقا ً من التيارات
السائدة في الفن المعاصر عالمياً.

�ساخرا»
طائرا
رواية «�أن تقتل
ً
ً
أثرا بقلم امر�أة
الأبلغ � ً

تصدرت رواية «أن تقتل طائ ًرا ساخ ًرا» قائمة الكتب األبلغ أث ًرا بقلم امرأة.
وحلّت رواية هاربر لي في المركز األول في استطالع أجراه منظمو جائزة بيليز
األدبية األميركية لمعرفة الروايات التي كتبتها أديبات ،وكان لها «أبلغ األثر في
حياة الق ّراء أو تغييرها».
ص ّوت آالف الق ّراء ،رجاال ً ونساء ،لمصلحة رواية لي التي تروي قصة محا ٍم
في جنوب الواليات المتحدة يدافع عن رجل أسود متهم باغتصاب امرأة بيضاء.
وتقول المحامية شامي تشاكرابارتي مديرة منظمة ليبرتي للدفاع عن الحريات
إن رواية «أن تقتل طائ ًرا ساخ ًرا» (أو بري ًئا أو مغ ّردًا بحسب الترجمة العربية)،
هي الكتاب الذي أوصل كثي ًرا من القانونيين إلى اإليمان بحقوق اإلنسان.
وتضيف تشاكرابارتي« :إن احتفاظ قصة هاربر لي العظيمة بجاذبيتها في
حين تتع ّرض حقوق اإلنسان إلى الهجوم في سائر أنحاء العالم ،يمنح األمل
بانتصار العدالة والمساواة على الظلم».
اختارت تشاكرابارتي رواية لي بوصفها النص األبلغ أث ًرا من تأليف امرأة،
واصفة الرواية بأنها العمل األدبي ،الذي دفع كثيرين إلى دراسة القانون ،وأ َّثر
في أجيال كاملة من المحامين .وتقول المغنية شارلين سبيريتي إن رواية «أن
تقتل طائ ًرا ساخ ًرا» كانت حبها األول مع الكتب .واختارت ماري بيرد أستاذة
الدراسات الكالسيكية في جامعة كامبردج رواية «جين آير» لشارلوت برونتي،
فيما وقع اختيار الروائية جوانا ترولوب على رواية «أب��راج تربيزوند» من
أدب األطفال للكاتبة روز ماكولي ،قائلة إنها كانت تقرأ هذه الرواية «كل عشر
سنوات» ،وإنها ستقرأها بصوت عا ٍل لمن يملك االستعداد للوقوف بال حراك مدة
كافية أثناء قراءتها له.
هنا الروايات العشر األبلغ أث ًرا بقلم امرأة بحسب ما ص ّوت عليها القراء الذين
شاركوا في االستطالع:
1ـ «أن تقتل طائ ًرا ساخ ًرا» لهاربر لي.
 2ـ «حكاية الخادمة» لمارغريت آتوود.
 3ـ «جين آير» لشارلوت برونتي.
 4ـ «هاري بوتر» لجي .كي .رولنغ.
 5ـ «مرتفعات ويذرينغ» إلميلي برونتي.
 6ـ «كبرياء وهوى» لجين أوستن.
 7ــ «ريبيكا» لدافني دو مورييه.
 8ـ «نساء صغيرات» للويزا ماي ألكوت.
 9ـ «التاريخ السري» لدونا ترات.
 10ـ «أنا أستولي على القلعة» لدودي سميث.

