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ثقافة وفنون
الرواية العربية
مجال خ�صب للتنظير

منحوتات ولوحات ت�شكيلية ب�إبداعات �شابة في المركز الثقافي ـ �أبو رمانة

7
} زهور كرام

إيناس سفان
تن ّوعت األعمال التي قدّمها عشرون طالبا ً وطالبة من «مركز أحمد وليد ع ّزت
للفنون» في معرضهم الذي افتتح مؤخرا ً في صالة المركز الثقافي العربي في أبو
رمانة ـ دمشق ،بين التصوير الزيتي والنحت.
وجسد الطالب المشاركون في لوحاتهم مواضيع مختلفة مثل الطبيعة الصامتة
والبورتريه ،إضافة إلى أعمال نحتية متن ّوعة ،وبأساليب فنية مختلفة ،ترجموا
من خاللها ما اكتسبوه من خبرات ومهارات خالل دراستهم في المركز .إضافة إلى
البصمة الخاصة التي أضافها ك ّل طالب إلى عمله وفق إبداعه وموهبته.
يقول مدير «مركز أحمد وليد ع ّزت للفنون» عبد العزيز دح��دوح إن األعمال
المعروضة وعددها  ،32هي مشاريع تخ ّرج لطالب المركز في قسمَي النحت
والتصوير الزيتي ،وهم الذين أمضوا سنتين دراسيتين فيه ،إذ يقيم المركز وهو
األول للفنون في سورية وأ ُ ّسس عام  ،1959دورتين ك ّل سنة ،وبعد أربع دورات
يقدّم الطالب مشروع تخ ّرج ينال بعدئذ شهادة مصدّقة من وزارة الثقافة.
وأضاف دحدوح :شارك في هذا المعرض  12طالبا ً من قسم التصوير الزيتي،
وقدّم كل طالب عملين .وشارك أيضا ً ثمانية طالب من قسم النحت ،وقدّم ك ّل طالب
عمالً نحتيا ً واح��داً ،واختاروا مواضيع منحوتاتهم ولوحاتهم بحسب الدراسة

األكاديمية التي تعلّموها.
ورأى مدير المركز أن الحركة الفنية في سورية تشهد نشاطا ً مميزاً ،وهذا
دليل على نشاط الفنانين وعطائهم المستمر مهما كانت الظروف .مشيرا ً إلى أنّ
الملت َقيات والمعارض التي تقام ،تمنح فرصا ً أساسية لمشاركة الفنانين الشباب
من أجل رفد الحركة الفنية بجيل من الشباب الذين يقدّمون أعماال ً فنية بسويّات
عالية من جهة ،ومنحهم الفرص المناسبة إلظهار إبداعاتهم وأعمالهم في مختلف
مجاالت الفنّ
التشكيلي من جهة أخرى.
ّ
الطالبة ناديا ناصر من قسم النحت في المركز قدّمت عمالً نحتيا ً باللونين
األبيض واألس��ود بأسلوب تجريديّ  ،أظهرت فيه الصراع بين الخير والشر كما
تقول .مضيفة أنها اختارت دراس��ة فنّ النحت ،إضافة إلى دراستها سابقا ً فن
الخزف ،ألنهما من الفنون التي تتحمل أعماال ً تشكيلية بشكل واسع ،ويستطيع
الفنان أن يُظهر تقنياته وإبداعه من خاللها في رؤى متن ّوعة.
أما الطالب محمد أوضه باشي ،فقدّم عمالً نحتيا ً من األحجار النهرية المل ّونة
تشكيلي أراد من
ومادة البولستر ،أطلق عليه اسمه «تضادّ» ،ووصفه بأنه عمل
ّ
خالله إظهار نقاط التالقي بين األشياء المتضادة.
وجسدت الطالبة إسراء الريس من قسم التصوير الزيتي في اللوحتين اللتين
ّ
قدمتهما ،الطبيعة الصامتة ،إذ رسمت الج ّرة الفخارية في لوحة ،واألشجار وجمال

في معركة الجزائر ،قبل أن تستقر التسمية في ما بعد على
«حامالت النار .»Les porteuses de feu
وأخ��ي��راً ،عام  1961بالتحديد ،حدث ال��ذي لم يكن في
الحسبان حين ق��ام بيكاسو برسم بورتريه أح��د وجوه
«حامالت النار» وإحدى «جميالت الجزائر» ،وهي المجاهدة
جميلة بوباشا التي ألقي القبض عليها في  1959من قبل
عناصر من فرقة المظليين الفرنسيين.
ولم ينحصر دعم بيكاسو للثورة الجزائرية في إسهامه
بريشته في تسجيل بعض أحداثها ،بل قام مع أسرته أيضاً،
بإيواء المجاهدة لويزة إغيل أحريز وأخفاها في المنزل
العائلي في الضاحية الباريسية بعد تح ّررها من سجن «بو
 »Pauفي العشرين من كانون األول عام .1961كما أهداها
بيكاسو شاال ً ال تزال المجاهدة الجزائرية «الملتهبة» كما
س ّمتها الصحافة الفرنسية إبان الثورة الجزائرية ،تحتفظ به
بعناية فائقة.
وفي خض ّم ذلك ،تح ّولت قصة جميلة بوباشا إلى كتاب
وضع تقديمه الفيلسوف الفرنسي المشاكس ،وصاحب كتاب
«عارنا في الجزائر» ،جان بول سارتر .كتاب لم يكن في نهاية
خمسينات القرن الماضي سوى إفشاء لملف قضية لم يكن قد
أغلق بعد .كتاب تصدر صفحة غالفه األولى بورتريه بريشة
الفنان اإلسباني الكبير بابلو بيكاسو.
لقد استعمل بيكاسو مع لوحة دوالكروا حوارا ً مستقبلياً،
وعمل على تفكيك الموضوع وتحويله إلى مفردات تشكيلية
جديدة تغوص فى ج��ذور اآلت��ي ،وتمنح اللوحة أفقا ً قال
عنه الشاعر رينيه شار« :هؤالء الذين جعلوا من المستحيل
قنديلهم ،وسلكوا طرقا ً وعرة غير مطروقة قبالً أو غير موجودة
قبلهم ،هم أنفسهم أضحوا قناديل تضيء المستحيل ،وتفضح
ماهيته الغائبة عن الوجود ،والحاضرة فقط في عقولهم».
يبقى الزمن في وصفه االختيار األصعب ال��ذي يمر به
المنجز اإلبداعي واألكثر إنصافا ً وصدقية المعيار لتقييم أي
عمل تشكيلي معاصر والتأمل فيه مجدّدا ً في ضوء معطيات
ج��دي��دة ،واستنطاقه بلغة نقدية حديثة ّ
لفك شيفرات
وتأويالت مدفونة في اللوحة تحاكي الوجدان وتقدم قراءات
في جذور اآلتي.
كان الفنان بيكاسو ثمرة الرغبة في التعبير دائما ً عن نفسه
وعن فنه بح ّرية قلّما تمتع بها فنان أخر بعصره .كان كيمياء
من الغنى والعبقرية ،وذخيرة ذاكرة أندلسية متجدّدة وقلقة
مستمرة.
كان فنانا ً ملتزما ً بمعاناة الشعوب مخلصا ً لقيمه ومبادئه.
لقد جعل من الحداثة مادة تعبيرية تخدم موضوع العمل
الفني.
وفي عالم يتط ّور سريعا ً نحو االنعتاق من االستعمار
واالستبداد ،كان موقفه يبدو مروعا ً واستفزازيا ً في لوحة
«نساء جزائريات» .األمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى
عدم منحه الجنسية الفرنسية لتعارضه مع ّ
خط فرنسا
االستعماري من وراء البحار.
تبقى هده اللوحة تعبيرا ً فريدا ً عن قوة اإلرادة الداخلية
لفنان آمن بالسالم وبالح ّرية حتى النخاع ،فهو حينما خلق
ح��وارا ً تشكيليا ً مع لوحة دوالك��روا « 3نساء جزائريات في
مخدعهن» إنما هدم مفاهيم ومحا ذاكرة استعالئية استعمارية
وقدم مفاهيم مفردات تشكيلية جديدة منحت اللوحة خلودا ً
جديدا ً يتماشى مع العصر ال��ذي يعيشه .سيظل بيكاسو
أحد أكبر رسامي العصر الذي المس قلق اإلنسان الوجودي
المعاصر في الحرب والسالم.

عندما تنتعش الظاهرة األدبية أو الفكرية بحيوية داخلية ،وحركية في
الخطاب ،فيما يتعثر السؤال المعرفي في طريقه نحو الظاهرة ،وينشغل
بقضايا إما مستهلَكة ،أو متجاوَزة ،فإنه يعلن عن أزمته التاريخية .إن
حيوية السؤال تعبير صريح عن يقظة الفكر ،من خالل مرافقته للتحوالت
التي تعرفها الخطابات المعرفية والثقافية واألدبية.
غير أن السؤال الفكري والنقدي ال يخص فقط تسجيل مالحظات
عن خطاب التحوالت في نظام الظاهرة ،وتحديد االختالفات في مسار
الظاهرة ،إنما السؤال المنتج تاريخيا ً هو الذي يشتغل على إنتاج وعي
معرفي بالتحوالت ،في عالقة بالتحوالت التاريخية .ذلك ،ألن أي خطاب
معرفي أو أدبي ،وكيفما كان نوعه وخطابه ،فإنه يبدأ تعبيرا ً فكريا ً أو
رمزيا ً عن الواقع ،غير أنه ينتقل عند تحققه منتوجا ً معرفيا ً إلى وسيط
للوعي بالتحوالت التاريخية واالجتماعية التي يعرفها الواقع وتعيشها
المجتمعات .إذ ،كيف يمكن الحديث عن إمكانية إدراك ثقافة األدب في
التنمية ،واعتبار األدب بكل تجلياته التعبيرية مدخالً ضروريا ً للوعي
بواقع التحوالت المجتمعية والتاريخية من جهة ،واعتباره وسيطا ً لتطوير
الوعي من جهة ثانية ،إذا بقي السؤال المعرفي ثابتاً ،جامداً ،ال ً يملك القدرة
على تجديد أدواته ومنهجه من أجل تدبير الطريق نحو التحوالت التي
تعرفها الظاهرة المعرفية واألدبية .ما يدعونا إلى إعادة اقتراح التفكير
في عالقة راهن الرواية العربية وعملية التفكير في مستجداتها ،ليس فقط
ما باتت تعبّر عنه تجارب روائية كثيرة ،خصوصا ً مع األسماء الجديدة
من أنظمة مختلفة في حكي المواضيع ،وإعطائها أبعادا ً مختلفة في
الطرح ،مثل الهوية واآلخر والوطن ،وهي قضايا تناولتها الرواية العربية
منذ بدايات تشكلها ،غير أن طرحها السردي ارتبط بمرجعيات فكرية
وايديولوجية ،جعلت الرؤية شبه موحدة في مختلف الروايات العربية،
مع اختالفات بسيطة ذات عالقة بخصوصية سياقات هذه المواضيع ،لم
تؤثر في وحدة الرؤية .إن ما يدعو إلى تجديد العالقة بالرواية العربية،
يتمثل في تجديد التفكير نفسه في طريقة تدبيره التحليل والفهم .نر ّكز في
هذا الصدد على القراءة باعتبارها تشكل أكثر العناصر تحوال ً في الكتابة
الروائية.
وعندما نؤكد على القراءة باعتبارها فعالً متغيرا ً في الكتابة الراهنة،
فنحن ال نقصد بالقراءة الفعل المستقل عن نظام الكتابة ،أو العملية
اإلجرائية العادية التي ترافق فعل الكتابة ،إنما نقصد بالقراءة ـ الكتابة.
أي االنتباه إلى أهمية فاعلية القراءة في جعل الرواية تتحقق خطابا ً
منتجا ً لوعي مختلف .لذا ،فالنصوص الروائية التي تؤسس لهذا التحول،
قد ترتبك في خطابها ،وتتعثر في تحقيق مبتغاها ،ثم ،فقد ال تتمكن من
االنتقال إلى وسيط معرفي ـ ثقافي للوعي بالتحوالت التاريخية أوالً ،كما
قد ال تستطيع أن تقدم نفسها باعتبارها إمكانية سردية للتعريف بالجنس
ال��روائ��ي في شكله العربي الجديد ،وال��ذي ينتمي إل��ى ش��رط اللحظة
التاريخية العربية ،ويؤسس لنظامها ،وذلك ألن القراءة ستظل مقيَدة
بالمفهوم المتداول للقراءة والذي يعتمد الدالالت الجاهزة للمفاهيم ،سواء
تلك التي اع ُتمدِت من النظريات النقدية الغربية ،والتي ش ّكلت أرضية
مرجعية لقراءة الرواية العربية ،خصوصا ً مع زمني التأسيس والتشكل،
أو تلك المبنية على أسئلة ايديولوجية وثقافية ،تنطلق من فرضيات
عالقة الرواية بالمجتمع العربي ،أو بالتراث التاريخي والسردي .كيف
المجيء إلى الرواية العربية اليوم؟ إنه السؤال الذي تفرضه راهنية
خطاب الرواية في التجارب العربية.
ال شك ،أن االقتراب من السؤال هو في ح ّد ذاته اقتراب من طبيعة التفكير
النقدي العربي ،ومساءلة قدرته على مواجهة واقع الرواية العربية،
بعيدا ً عن دعامات المرجعيات السابقة ،قريبا ً من نبض التجارب الجديدة
التي تحكي القضايا والمواضيع بخطابات مختلفة .ال يعني االقتراب من
نبض جديد الرواية العربية ،التخلي عن مكتسبات نظرية األدب ،ومنها
نظرية الرواية ،أو التنازل عن أسئلة الخطاب النقدي السابقة ،أو ولوج
عوالم الرواية في وضعياتها الجديدة من دون سند فكري ـ نقدي ،إنما
كل تلك االجتهادات والطروحات النظرية ،واألدوات اإلجرائية التي تم
التعامل بها على مستوى الرواية العربية منذ بداية تأسيسها ،أصبحت
تشكل ذاكرة ثقافية ومعرفية ،تمنح القارئ/الناقد خلفية فكرية بمسار
الوعي بمفهوم الرواية ،ولهذا فالسؤال عن تجاوزها غير وارد في هذا
الصدد ،ألنها انتقلت من الوسيط المنهجي ـ الفكري إلى الخلفية الثقافية
لذاكرة النقد بشكل عام .إن ما نقصده تجديد النظرية األدبية بمكتسبات
التجارب الروائية الجديدة ،والتي تتطلب إصغاء نقديا ً لمعنى التحوالت
في نظام السرد الروائي العربي .ذلك ،ألننا إذا كنا قد اعتمدنا منذ بداية
تشكل الوعي النقدي الروائي العربي على خلفيات النظرية الغربية أو
التراثية العربية ،وإذا كانت تلك الخلفيات قد ش َكلت حالة اطمئنان لدى
التفكير النقدي الذي ظل يعود إلى الرواية العربية من هذين المنفذين،
مع اجتهادات ساهمت في تشكيل الخطاب النقدي في التربة العربية ،فإن
التجربة الراهنة للكتابة الروائية العربية في نماذج كثيرة تقترح مدخالً
جديداً ،ينطلق من داخل الكتابة ،تأسيسا ً على وضعية النظام السردي،
وتركيبة اللغة ،ونوعية الملفوظات االجتماعية التي باتت تحمل معها
نبض الفئات واألفراد ،وهو مدخل يقدّم أفقا ً جديدا ً للوعي بالثقافة الروائية
بالتربة العربية .فهل الفكر النقدي العربي على استعداد للتنازل عن حالة
االطمئنان للخلفيات السابقة؟ وهل بمقدوره إعادة النظر فيها ،انسجاما ً
مع واقع التجارب الروائية العربية؟ وهل يستطيع أن يجدد أسئلته بكل
جرأة فكرية ،ويطور آليات اشتغاله ،ويقترح أسئلة جديدة؟ هل يمكن
للنقد أن يتجاوز التصور االجتماعي واالقتصادي والفني السائد ،والذي
يدعم فكرة االستهالك ،وينتج خطابا ً ثقافيا ً مجاورا ً لخطاب االستهالك ،من
شأن ذلك الجوار أن يحدث حالة اصطدام أو حوار ،و يعيد التوازن إلى
فلسفة الوجود.
تلك عيّنة من التساؤالت التي تتحول بدورها إلى خطوة منهجية
لتحرير النقد من منطق االستهالك ،ودعم خطواته نحو الرواية العربية
بمنطق اإلبداع ،ال االستهالك.
ولعل من بين المظاهر التي يقترحها جديد خطاب الرواية في التجارب
العربية المتنوعة والمتعددة ،والتي لم تعد تحتكم إلى النموذج الواحد،
أو تنتج النموذج نفسه ،يمكن اقتراح البعض منها ،لالشتغال بها ،وتحليل
وضعياتها ،وعالقة حضورها في الخطاب الروائي بالتحوالت الذهنية
والفكرية والتاريخية للمجتمعات والسياسات العربية .نذكر من بينها:
مظهر تعدد الرواية العربية ،أو اعتبار الرواية العربية روايات .فبعد
أن ألف النقد ،ومعه القراءات الوعي بالرواية العربية في إطار مفهوم
«الوحدة المنسجمة» ،والذي أخرج نماذج روائية من تاريخ زمنها وشرط
سياقها ،وف��رض عليها شرط «االنسجام» ،ما جعل مختلف التجارب
ّ
تشخص السؤال نفسه ،وتنطلق من المرجع/
العربية في خانة واحدة،
الواقع نفسه ،الشيء الذي ّ
عطل االنتباه في خصوصيات تجارب عدّة،
كانت تعبّر منذ تأسيسها عن كونها تجيب /تحاور عن أسئلة سياقية،
وتقترح أخرى من داخل شرط سياقها ،فإن النقد مطالب اليوم بإعادة
النظر في مفهوم «الوحدة المنسجمة» ،باعتماد واقع التجربة الروائية،
والوعي بها كتنوع سياقي ،من خالل التعامل مع مفهوم «التعدد والتنوع»
من أجل إنتاج وعي بمفهوم الحق «من التنوع إلى الشراكة» .يسمح لنا
هذا المفهوم بدمقرطة النقد في التجربة العربية.
النصي للمؤلف ،والذي
أما المظهر الثاني ،فإنه يتمثل في هذا الحضور
ّ
أصبح الفتا ً النظر في نصوص كثيرة.
بعد أن تعود النقد تحذيرات المؤلف التي كانت تقيد النص بإعالن
مسبق عن كون العالم المحكي ال يمت بصلة إلى المؤلف ،وهو إعالن كان
يمثل لمجموعة من المفاهيم حول الخيال والواقع وعالقة الكتابة اإلبداعية
بالواقع وموقع المؤلف من الواقع ،نجد أن بعض المؤلفين يتجاوزون
عتبة اإلعالن ،ويص ّرحون بدخول ضميرهم المفرد المتكلم عنصرا ً سرديا ً
داخل النص ،من خالل حضور «أنا» المؤلف في المجال السردي ـ الروائي،
ليس باعتباره ضميرا ً سيرذاتيا ً لحياة سابقة ،إنما يستدعي ذاته من أجل
إعادة الوعي بها ،عبر حكي أفكارها ،وسرد تصوراتها .فهل يمكن الحديث
هنا ،عن كون الرواية في التجارب العربية أصبحت في بعض تجلياتها
الثقافية زمنا ً إلعادة قراءة حالة الوعي الفردي والجمعي؟ وهل المؤلف
الروائي بدخوله في المجال السردي يتخلى عن سلطته السابقة ،ويح ّول
تلك السلطة إلى موضوع للمكاشفة؟ إنها أسئلة يفرضها واقع الروايات
العربية التي تضع النقد العربي اليوم أمام سؤال التجديد.

وتشكيلي من المغرب
 كاتب
ّ

 ناقدة وروائية مغربية

الطبيعة في لوحة أخرى .وأشارت الريس إلى أن الدورات التي تابعتها في «مركز
أحمد وليد ع ّزت» أكسبتها الخبرة وصقلت موهبتها في مجال التصوير الزيتي،
وهذا المعرض هو الخطوة األولى لها ولزمالئها على طريق الفنّ التشكيلي.
وأشارت الطالبة باسمة الحريري من قسم التصوير الزيتي ،والتي قدّمت عملين
في الطبيعة الصامتة ،إلى أن هذا المعرض فرصة لتقديم أعمال طالب المركز أمام
الجمهور ،وليكون انطالقتهم نحو معارض فنية أخرى ومشاركات أوسع ،والعمل
الكتساب المزيد من الخبرات وتقديم أعمال فنية من ّوعة.
ورأت مديرة المركز الثقافي في أبو رمانة الفنانة التشكيلية رباب أحمد أن
نتاجات الشباب المشاركين تفاوتت بين الجيد والجيد جداً ،وتميزت األعمال
النحتية بمستويات عالية .مضيفة إن تخ ّرج الطالب من المعاهد الفنية هو
االنطالقة األولى ليش ّكلوا بعدئذ بصمتهم وتقنياتهم وأسلوبهم الخاص الذي يتط ّور
مع الزمن والخبرة.
وأشارت األحمد إلى أن وزارة الثقافة تقدم الدعم والتشجيع بشكل مستمر
للشباب من خالل إقامة المعارض لهم في ص��االت المراكز الثقافية بشكل
مجاني ،لإلضاءة على أعمالهم وإبداعاتهم وتعريف الجمهور إلى المهارات
ّ
مختصين في المعاهد الفنية
والمعلومات التي تل ّقوها على أي��دي أساتذة
ّ
والدورات التدريبة.

ال�شيفرة الثانية للوحة بيكا�سو «ن�ساء جزائريات»
عبد الله الحيمر



ربما كان الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو أراد تحدّي أزمنة
الفن الحديث بحداثة تفكيكية لما وراء الجسم اإلنساني،
معتمداص على ع��دم الوضوح مع اإلص��رار للوصول إلى
أقصى درج��ات التعبير الصفري للّون ،ليشعرنا بالقلق
الوجودي العابر فينا ،وبوحشية النوازع اإلنسانية في القرن
العشرين.
كان الفنان بيكاسو يقول« :كيف يمكن ألي إنسان أن يدخل
إلى أعماق أحالمي ورغباتي وغرائزي وأف��ك��اري ،واألكثر
من ذلك يقتنص من هذه األفكار والرغبات ما يريد من دون
إرادتي؟».
والحقيقة ،أن ما يجعل الفنّ ف ّناً ،هو التح ّرر من استبداد
التعبير عن الذات .فعمل الفنان هو مجرد ناقل بالنسبة إلى
بيكاسو .فقد كانت الفكرة هي أن الرسم يقوم بنفسه من خالل
بيكاسو .لذلك ،فاألمر ال يتأثر بالقواعد الفنية الم ّتبعة من
طرف الجميع( :الرسم أقوى م ّني ويجعلني أقوم بما يريد
هو).
ويرجع تاريخ تحطيم بيكاسو التقاليد وكسره الحواجز
في مجال اشتغاله الفني إلى عام  1907في لوحة «آنسات
أفينيون» ،التي ص ّور فيها منظورا ً للتشريح اآلدمي من األمام
والخلف في الوقت نفسه .وعام  1912رسم اللوحة التكعيبية
األولى التي صدمت معاصريه ،وكانت عبارة عن بورتريه
بدائي يم ّثل وجه امرأة من زوايا متعدّدة .فضالً عن ابتكاره
مع الفنان جورج براك نوعا ً جديدا ً من الفنّ عرف بالكوالج.
عاصر بيكاسو ث�لاث ح��روب ،الحرب العالمية األول��ى
والثانية والحرب اإلسبانية األهلية ،ورفض المشاركة في
الحرب لمصلحة أيّ دول��ة .و ُو ِ
ص��ف موقفه من قبل بعض
الجبن أكثر من كونه تمسكا ً
المعاصرين بأنه أق��رب إل��ى ُ
بالمبادئ ،ووصفته إحدى المقاالت الصادرة في نيويورك
قائلة« :إنه جبان ويفضل أن يظل جالسا ً بعيدا ً عن الحربين
العالميتين بينما ك��ان أص��دق��اؤه يعانون ويموتون في
الحرب».
عام  1944انضم بيكاسو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي
وشارك في مؤتمر بولندا الدولي للسالم .وعام  1950استلم
جائزة «لينين للسالم» من الحكومة السوفياتية ،وظ ّل حتى
نهاية حياته عضوا ً مخلصا ً في الحزب الشيوعي.
وخالل الحرب العالمية الثانية ،ظ ّل بيكاسو في باريس في
وقتٍ احتلت القوات األلمانية المدينة .لم يكن األسلوب الذي
يتبعه في فنه متناسبا ً مع وجهة النظر النازية للفنّ  ،لذلك لم
يتمكن من طرح أعماله الفنية خالل هذه الفترة .وعلى رغم
ذلك استمر في الرسم في االستوديو الخاص به.
عام  1937بدأ فن بيكاسو يأخذ شكالً آخر ،فبعد القصف
الوحشي الذي تعرضت له بلدة غورنيكا ،رسمها في واحدة
من أروع أعماله ،وهي لوحة جدارية «غورنيكا» وقدّمها
كصرخة احتجاج وإدانة للوحشية والدمار الذي تعرضت له
تلك البلدة .وفيها ص ّور أهوال الحرب األهلية في إسبانيا في
الفترة ما بين  1936و .1939وبعد الحرب العالمية الثانية
رسم لوحات مش ّوهة فيها الكثير من الحزن والعذاب مثل
لوحة «البيت المقبرة» ،وقال في ذلك« :إن اللوحات ال ترسم
من أجل تزيين المساكن ،إنها أداة للحرب ضد الوحشية
والتظلمات».
وفي المعرض الدولي في باريس ،حيث عرض بيكاسو
لوحة «غورنيكا» في الجناح اإلسباني ،تقدّم منه ضابط
ألماني كبير كان يمثل الجناح األلماني في باريس فقال بلكنة
ّ
فرنسية ألمانية« :أنت من فعلت هذا؟» فأجابه بيكاسو« :ال
أنتم الذين فعلتموه….؟».
ال ب ّد من اإلش��ارة إلى معلومة في حياة الفنان العالمي
بيكاسو ،أنه كان يقول في كل حواراته الفنية مع وسائل
اإلع�لام س��واء المرئية أو المكتوبة« ،إنّ الفنان ي��رث من
أصدقائه».
كان بيكاسو مسحورا ً بدوالكروا ،وق ّرر أنّ يرسم سلسلته
الخاصة .فبدأ عام  1940باللوحة األولى ،وظ َّل على مدى
ّ
عق ٍد كام ٍل يتردد على متحف اللوفر ليتأ ّمل لوحات دوالكروا
وليستم ّد منها إلهامه.
ال ب ّد من النظر إلى التوقيت الزمني لرسم اللوحة والمناخ
الذي كانت تعيشه فرنسا بالضبط ،وعلينا قراءة اللوحة في
سياقاتها الفني والثقافي والتاريخي.
يعود زمن رسم لوحة أوجين دوالكروا إلى مرحلة االحتالل
واالستعمار اإلحاللي ،فقد ص ّرح أحد السياسيين سنة 1837
ق��ائ�لاً« :م��ن الصعوبة تص ّور مصير الحملة ل��وال لوحات
دوالكروا ،فقد لعبت دورا ً حاسما ً في إغراء األوروبيين للقدوم
إلى أفريقيا ومحاولة اكتشاف سحر الجزائر والفانتازيا
واالستحواذ على األرض والنساء» .أما زمن لوحة بيكاسو
فهو زمن الثورات والتحرر من االستعمار واالنتصار لقيم
السالم.
كان للمقاومة وجيش التحرير الجزائري البطل ،الدور
األساسي في تغيير الصورة النمطية لالستيطان اإلحاللي
الفرنسي في الجزائر ،أمام بشاعة التعذيب والمطاردة لكل
مناضلي الجزائر سواء في الجزائر أو في فرنسا .بدأ نوع من
الرفض تبنته نخبة مثقفة في فترة الخمسينات على اختالف
مشاربها والتي آلمها ما وصلت إليه أوض��اع الجزائريين،

وأبانت صراحة أو ضمنيا ً عن رفضها الممارسات االستعمارية
ض ّد الشعب الجزائري األعزل من همجية ووحشية ،إذ تح ّول
الجيش الفرنسي بوسائله القمعية إلى النازية الهتلرية.
يقول صاحب «معذبو األرض» ،فرانز فانون« :في كل مرة
تكون كرامة اإلنسان وحريته قيد البحث ،الجميع سيكون
معنياً ،األبيض ،األسود ،األصفر».
ت��ص��وروا أن الشواطئ الجزائرية ك��ان مكتوبا ً عليها
بالفتات كبيرة« :ممنوعة على الكالب والعرب» ،وهذا ما دفع
الفيلسوف الفرنسي سارتر إلى القول« :أعطي األمر إلبعاد
السكان من األراضي الملحقة لتبرير معاملة الكولون مجمالً
لهم كحيوانات .العنف االستعماري ال يهدف فقط إلى إذالل
هؤالء الرجال المضطهدين ،إنما يسعى إلى جعلهم يتجردون
من كل خصوصيات البشر .ال ش��يء يمكن أن يحول دون
تصفية تقاليدهم واستبدال لغاتنا بلغاتهم ،وتدمير ثقافتهم،
من دون أن نعطيهم ثقافتنا .إننا نعمل على جعلهم حيوانات
ونرهقهم باإلجهاد» .وك��ان الموقف اإلنساني للفيلسوف
الفرنسي سارتر على رأس هذه الحملة عن طريق كتابه
«عارنا في الجزائر».
لوحة «نساء الجزائر» ُرسمت مع بداية الثورة الجزائرية
من كانون الثاني  1954إلى شباط  .1955وكأن بيكاسو
يفك شيفرة هذه اللوحة ويعطيها نفسا ً تاريخيا ً
أراد أن ّ
جديدا ً يواكب التح ّوالت التي تعرفها أوروب��ا من التخلص
من ماضيها االستعماري ،وهي التي رزح��ت تحت حربين
عالمتين .نساء يحملن بذرة ثورة قادمة ستجعل الجزائر
مركزا ً لثوار المستقبل .لوحة تشعّ منها ثقافة االعتراف
بالشعوب األصلية .وقد كتبت رفيقة الفنان اإلسباني تقول
إنه «كان ينجز سلسلة نسائه الجزائريات وهو يسمع األخبار
عبر مذياع صغير ،ويقول إنّ هؤالء النسوة سيتح ّررن من
الصورة التي وضعهن فيها دوالكروا» .وكان اإليمان بالمرأة
الجزائرية كحاملة لنور جديد وعصر جديد .حتى أن المرأة
ّ
وتشظت إلى حلم
«السوداء الخادمة» ُحذِفت من اللوحة
داخل فضائها وأصبحت اللوحة نافذة على عالم جديد يؤمن
بالمساواة والعدل والديمقراطية.
نساء يحملن ب��ذرة ث��ورة ق��ادم��ة ستجعل م��ن الجزائر

مركزا ً لثوار المستقبل .سيُخلق حوار فني يتجاوز النظرة
االستعمارية للشرق باعتباره غرائبيا ً وشهوانيا ً ويعيش
خ��ارج العصر ،ويجعل المرأة الجزائرية محور الكون في
تسجل لسنوات
المرحلة القادمة كمحررة ومناضلة وكاتبة
ّ
الجمر والرصاص التي عاشتها بالدها .نساء يغمرهن ضياء
المغامرة والنضال وإثبات الذات أمام مستعمر ال يرحم وال
يعترف بكينونتهن اإلنسانية.
فعشقه للحرية قاده إلى خوض التجربة مع الشكل ،ليرى
المدى الذي يستطيع أن يبلغه من دون أن ينزلق في هوة
اإلسراف غير المبرر .إذ قال بتعبير ماكر أحياناً« :هل يتعين
علينا أن نرسم ما على الوجه؟ أم ما في داخل هذا الوجه؟ أم
ما يختبئ وراء هذا الوجه؟».
أوالً ،العنوان أصبح «نساء الجزائر» بدال ً من « 3نساء
جزائريات في مخدعهن» ،ثم استخدم منظورا ً فنيا ً جديدا ً
وهو التكعيب ،الذي أبدعه بيكاسو على خالف الكالسيكي
الرومانسي دوالكروا.
لقد كان نور بيكاسو في لوحة «نساء جزائريات» ثوريا ً
يضيء بنبوءة المستقبل ويجعل الجسم العاري الراقص
حامالً رسالة إنسانية ،وتفريغ الجسم من شهوانية الشرق
وغرائبيته.
حضور قوي بأجساد منضبطة تتكتل من خالل تقنيات
اللون األزرق واألصفر واألحمر كتحية للشرق .جعلت من
رقصها قوة قادمة ،وتحويل ،المشهد الداخلي إلى مشهد
ديناميكي من اإلثارة بأجساد منفتحة تخلق صالت جديدة
لماهيتها التي يغمرها نور الثورة وتجعلنا نرى من خالل
رقصها اإلمكانيات التي تستمد منها قوتها في اتجاه المستقبل
اآلتي ،وبصمتها الخالدة في تحقيق هذا الحلم.
وهذا ما ذهبت إليه الكاتبة الجزائرية آسيا جبار في كتابها
عن اللوحة وعن بيكاسو ،فتقول« :لقد كان بيكاسو راغبا ً
على الدوام في تحرير حسناوات الحرم» .تحرير يقول بيير
ديكس عنه« :تحرير مجيد للفضاء وإيقاظ للجسد من خالل
الرقص والتفريغ والحركة غير المحسوبة .»...وبعد سنتين
من هذا الحدس االستباقي لبيكاسو ظهر إلى الوجود ما عرف
في وقائع تاريخ الثورة الجزائرية بـ«صف حامالت القنابل»



