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لماذا يتجاهل بعض الكتاب اإلشارة إلى أعمالهم المبكرة؟
قالوا إنه تجاوز وليس تبرؤًا:

بع�ض  لتجاهل  الكاتب  تدفع  قد  خمتلفة  اأ�سباب 
اختار  كينغ  �ستيفن  فالأمريكي  املبكرة،  اأعماله 
املكتوبة  »غ�سب«  روايته  طباعة  يعيد  ل  اأن 
املدر�سة  يف  طالب  عن  حتكي  التي   ،1977 يف 
اأحد زمالئه، ثم  الإعدادية يقتني م�سد�سًا ويقتل 
دفع  وما  رهائن.  ال�سف  طالب  باقي  يحتجز 
املرحلة  يف  طالب  قيام  روايته،  لإخفاء  كينغ 
من  ثالثة  بقتل  كنتاكي  ولية  يف  الإعدادية 
وعند  ال�سف.  طالب  باقي  واحتجاز  زمالئه، 
»غ�سب«  رواية  من  ن�سخة  اكت�سفوا  التحقيقات، 
مرتكب  الطالب  مقتنيات  �سمن  كينغ  ل�ستيفن 

اجلرمية.
اأما الإنكليزي مارتن اأمي�ض، فقد جتاهلت �سريته 
الذاتية »مارتن اأمي�ض: البيوغرافيا« التي ن�رشت 
كتابه  اإىل  الإ�سارة  �سفحة،   500 قرابة  يف 
املن�سور عام 1982 »غزاة الف�ساء. دليل املدمن 
الكربى،  والنت�سارات  املعركة،  تكتيكات  اإىل 
واأف�سل الآلت« وهو كتاب مرتبط باإحدى األعاب 
الكائنات  بحروب  املرتبطة  جيم«  »الفيديو 

الف�سائية.
بع�ض الكّتاب العرب اأي�سًا اختاروا اأن يتجاوزوا 
اأعمالهم املبكرة، يرتبط ذلك على الأغلب  بع�ض 
مب�ساألة الوعي الفني، اإذ تت�سم بع�ض تلك الأعمال 
اأ�سهر  ومن  باخلّفة.  اأو  رمبا  بال�سطحية،  املبكرة 
ديوانه  باأن  دروي�ض  حممود  اإقرار  ذلك  اأمثلة 
الأول مل يكن �سوى حماولت ل�ستن�ساخ جتارب 
التالية  امل�ساحة  يف  فيه.  اأثروا  اآخرين  ل�سعراء 
مبح�ض  اختاروا  عرب،  لكّتاب  �سهادات  نعر�ض 

اإرادتهم جتاوز بع�ض اأعمالهم املبكرة.
»نعم،  اأبو جليل:  امل�رشي حمدي  الروائي  يقول 
الق�س�سية  جمموعتي  اأ�سدرت  كنت  ذلك،  فعلت 
الأوىل »اأ�رشاب النمل« يف اأواخر الت�سعينيات من 
القرن املا�سي، والثانية »طّي اخليام« يف مطلع 
هما  روايتني  ذلك  بعد  وكتبت  اجلديدة  الألفية 
عندما  لكن  و»الفاعل«.  متقاعدون«،  »ل�سو�ض 
املجموعة  يف  ق�س�سية  منتخبات  اإ�سدار  اأردت 
با�ستبعاد  قمت  فائقة«،  بعناية  مطوية  »اأ�سياء 
اأكن  النمل«، مل  »اأ�رشاب  بع�ض ق�س�ض جمموعة 
للمنتخبات  لتن�سم  يكفي  مبا  نا�سجة  اأراها 
ب�سيء  �سعرت  ذلك  بعد  وب�رشاحة  الق�س�سية. 
النهاية  ففي  »اأ�ستعبط«.  باأين  �سعرت  الندم،  من 
تلك  ومتّثل  اأي�سًا  تاريخك  هو  املحذوف  هذا 
الفنية يف فرتة معينة ويف  قناعاتك  الن�سو�ض 
اأحافظ  اأن  الأوىل  من  كان  اأنه  فّكرت  ما.  �سن 

عليها، واأل اأحّكم عليها قناعاتي الفنية اجلديدة.. 
باأعمالك  �ستفعل  ت�ساوؤل جديد، ماذا  فهنا يظهر 
جمدداً؟  الفنية  قناعاتك  تتغري  عندما  الالحقة، 
كان  ذلك  باأن  �سعرت  اأي�سًا؟  هي  �ستحذفها  هل 
زياد  الفل�سطيني  القا�ض  حكيم«.  غري  ت�رشفًا 
عن  هنا  واحلديث  م�سابهة،  بتجربة  مر  خّدا�ض، 
كتاب »نومًا هادئًا يا رام اهلل«، وعن ذلك يقول 
ي�سبه  الأول  »الكتاب  النادل«:  »خطاأ  �ساحب 
�سورة قدمية لنا بوجه مليء بحب ال�سباب، منر 
عنها يف األبوم �سور ما�سينا ب�رشعة، اأو �سورة 
لنا ببنطال مبلول، نحن نعرف جيداً ونتذكر اأن 
هذا الكتاب هو �سورة نقلد فيها طفال اآخر اأكرب 
والأقوى.  الأجمل  لأنه  منه  نغار  كنا  �سنًا  منا 
هو  والهرب،  للخجل  �رشورة  الأول  الكتاب 
اإ�سارة لنا لنم�سي قدمًا يف تطور روؤيتنا وتقدم 
اأداوتنا. ل كتاب ثان وثالث دون الأول املخجل، 
كتابه  اإن  مرة  من  اأكرث  قال  دروي�ض  حممود 
مرعبة،  ف�سيحة  كان  اجلليل«  »ع�سافري  الأول 

فهو ل يتجاوز كونه نهبا ل�سور نزار ومفرداته. 
اآخرين، هذا  اأن تكون نهبًا لعوامل  بداياتنا يجب 
اأي�سا  هم  نهبوا  نهبناهم  الذين  الآخرون  مهم، 
اخلراط  اإدوار  نهبت  اأنا  وهكذا،  قبلهم  اآخرين 
اهلل«،  رام  يا  هادئًا  »نومًا  الأول  كتابي  يف 
وقال:  ف�سحك  بيته،  يف  ذلك  له  قلت  اخلراط، 
ح خّدا�ض:  »كتابي الأول كان نهبًا اأي�سًا«. ويو�سّ
»املو�سوع لي�ض تربوؤاً من الكتاب الأول بقدر ما 
والقراء  للنف�ض  والإثبات  جتاوزه،  يف  رغبة  هو 
بع�ض  هناك  اأن  امل�سيبة  هناك،  نعد  مل  باأننا 
الأدباء يكتبون كتابهم الأول، كلما كتبوا الثاين 
اخلجل  متعة  يعرفون  ل  هوؤلء  اإلخ…  والثالث 
من التجربة الأوىل، هذا اخلجل عالمة مهمة على 

�سدق موهبة الكاتب و�سدق رغبته يف التقدم«.
»يف  موؤلف  النبي،  عبد  حممد  امل�رشي  الروائي 
القائمة  اإىل  و�سلت  التي  العنكبوت«،  غرفة 
العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  يف  الطويلة 
الكتابات  حقيقة  اأي�سًا  هو  يعرف  »البوكر«، 

املوؤلف  ي�سعى  التي  تلك  املبكرة،  املتعرثة 
عليها،  ال�سوء  ت�سليط  عدم  اأو  رمبا  لإخفائها 
يقول عبد النبي: »ل اأظن امل�ساألة ت�سل اإىل درجة 
التربوؤ، مبعنى الإنكار، بل هي اأقرب اإىل التجاوز 
غالًبا  الأو�سح  وال�سبب  الن�سيان.  وحماولة 
دون  اأعمال  ن�رش  اإىل  الكاتب  ت�رّشع  يكون  ما 
الفني  م�سواره  اإىل  حّتى  تنتمي  ل  اأو  امل�ستوى 

واجلمايل مبعايريه اخلا�سة«. 
ووعيه  الكاتب  ب�سن  امل�ساألة  ترتبط  هل  لكن، 
النبي:  عبد  يقول  العمل؟  ذلك  طرح  اأثناء 
ولكن  الأغلب،  يف  جميًعا  بها  يرتبط  »�سحيح، 
لي�ض بال�رشورة فقد يبداأ كاتب وهو يف منت�سف 
العمر، ورغم هذا يندم على ن�رش بع�ض الن�سو�ض 
ا ن�سبية  اأو الكتب غري املوّفقة. امل�ساألة هنا اأي�سً
حممد  الكاتب  وي�سيف  كثرية.  اعتبارات  ولها 
وكاتب  فنان  كل  اأن  الطبيعي  »من  النبي:  عبد 
يتطّور – حّتى لو مل ي�سع اإىل ذلك عن عمد وق�سد 
وتتنّوع،  تتعّمق  وجتاربه  كاإن�سان  يتغرّي  لأنه  ـ 

لكن ل يعني هذا اأن ين�سف مع كل عمل جديد له 
اأعماله ال�سابقة جميعها، هذه مراهقة، ولكن مع 
اأدنى لقبول عمل ما والرغبة يف  ذلك هناك َحد 
اإعادة ن�رشه وعر�سه على النا�ض مع و�سعه يف 
الأدنى  احلد  هذا  حتقق  لو  الكاتب،  رحلة  �سياق 
من  فنًيا  العمل  عيوب  كانت  مهما  باأ�ض  فال 
وجهة نظر الكاتب يف حلظته الراهنة، فالكمال 
غاية ل تدرك ولكل عمل حما�سن وعيوب اإّل اإذا 

كان ف�سيحة ت�ستوجب ال�سرت. 
ويختتم �ساحب »رجوع ال�سيخ« حديثه: »اأعترب 
املجموعة الق�س�سية »وردة للخونة« هي عملي 
باملعايري  ولكن  الن�رش،  باعتبار  لي�ض  الأّول، 
الأدنى  احلد  معايري  �سابًقا،  عنها  حتدثت  التي 
وحل�سن  كتابان  فهما  �سبقها،  ما  اأّما  للقبول، 
احلظ اأن ن�رشهما كان حمدوًدا للغاية، جمموعة 
فم�سكالتهما  نوفيال«،  اإىل  »اأقرب  طويلة  وق�سة 
القلب  بقيت يف  واإن  نواٍح عديدة  ل حت�سى من 

لهما فرحة البدايات وبراءتها«.

بغداد_ متابعة

الفنانين الموصلية تنظم مؤتمرها 
  " المنسيون ينهضون" " طيور النبع"جديدة من "سر الغرفة 207"األول بعد تحرير المدينة
بعَد حترير ِ مدينِة املو�سل عقدت نقابة ُ الفناننَي يف املحافظِة موؤمتَرها الوَل الذي 
من  املدينِة  حترير ِ مبنا�سبِة  املركزي  الحتفال ِ لإقامِة  ال�ستعداداِت  مناق�سة َ  ت�سمَن 
مع  بالتزامن  فنية  كركوكاحتفالية  يف  الثقايف  البيت  اأقــام  كما   . الإرهابي  داع�َض 
احتفالت اأ�سبوع الن�رش مبنا�سبة حترير املو�سل من دن�ض ع�سابات داع�ض الإرهابية، 
التالحم  عن  الحتفالية  وعربت  املو�سل(   وحتررت  فانت�رشنا..  )احتدنا  �سعار  حتت 
اأن  بعد  العراق  اأح�سان  اإىل  املو�سل  عودة  وفرحهم يف  كركوك  مكونات  الأخوي بني 
اختطفتها الع�سابات الإرهابية والإجرامية الداع�سية ق�رشاً ومت حتريرها على يد القوات 
جميعا  لري�سموا  �سعبي  وح�سد  واآ�ساي�ض  احتادية  و�رشطة  وبي�سمركه  جي�ض  من  البطلة 

لوحة بطولية كانت األوانها دماء ال�سهداء واجلرحى .

طرحت دار كيان للن�رش والتوزيع موؤخرا طبعة جديدة من كتاب »�رش الغرفة 
اأحمد  الفنان  اأحمد خالد توفيق، والغالف من توقيع  207« للكاتب الدكتور 
ق�س�ض  اإىل  "بالإ�سافة  كنج:  �ستيفن  يقول  نقراأ:  الكتاب  اأجواء  ومن  مراد. 
دفن الأحياء، على كل كاتب رعب اأن يقدم ق�سة واحدة على الأقل عن غرف 
اأماكن خميفة بطبعها، تخيل كم من  الفنادق  امل�سكونة، لأن غرف  الفنادق 
ا؟ كم منهم كان يفقد عقله؟  النا�ض نام يف الفرا�ض قبلك؟ كم منهم كان مري�سً
كم منهم كان يفكر يف قراءة ب�سع اآيات اأخرية من الكتاب املقد�ض املو�سوع 
يف درج الكومود بجوار الفرا�ض قبل اأن ي�سنق نف�سه يف خزانة املالب�ض بجوار 

التليفزيون؟" 

�سدر عن دار جداول يف بريوت رواية )طيور النبع( للكاتب املوريتاين عبد اهلل 
التاأريخية  اأماكن جغرافية لها دللتها  القارئ اىل عدة  التي تقود  ولد حممدي 
نهر  من  مقربة  وعلى  وبغداد  فل�سطني  عرب  نواك�سوط  اىل  مدرير  من  وال�سيا�سية 
قبائل  ت�ستنطق عوامل  ال�سحراء حيث  اأفريقيا جنوب  لت�ستقر يف عمق  ال�سينغال 
)النمادي( وخلوت مايل الق�سية ومعتزلت غينيا ثم تغو�ض يف العمق املوريتاين 
القحط  مو�سم  يف  الكفاف  عن  بحثا  القبائل  و�سعي  الت�سوف  طقو�ض  ت�ستجلي 
دول  يف  متنقل  كمرا�سل  العالمي  عمله  من  حممدي  ولد  ا�ستفاد  لقد  الطويل. 
ال�سحراء الفريقية ليقرب القاريء من مناخات الأمكنة والتي غا�ض يف عمقها 

�سنوات وع�سق تفا�سيلها التي ي�سارك القارئ بها يف ورايته اجلديدة.

 �سدر حديثا عن موؤ�س�سة بتانة للن�رش كتاب »املن�سيون ينه�سون« لل�ساعر والناقد 
الكبري �سعبان يو�سف. وجاء يف كلمة الغالف »مل تكن ق�سية هذا الكتاب الك�سف عن 
مبدعني ونقاد جمهولني، اأو من ده�ستهم عجالت الن�سيان فقط وطردتهم الذاكرة 
اأو  دائما  تاأجيلها  يتم  �سل�سلة ق�سايا  مناق�سة وطرح  ما كانت  بقدر  فاعل،  بفعل 
اإزاحتها من امل�سهد حل�ساب ق�سايا اأخرى لي�ست ذات اأهمية«. كل كاتب من هوؤلء 
تلك  امل�رشية،  الثقافة  تاريخ  يف  قائما  وهّما  وهاج�سا  ق�سية  يحمل  الع�رشين، 
ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية ب�سكل عام، لذلك  الأبعاد  الق�سايا توزعت بني 
باأ�سكال  اأ�سهموا  الكّتاب  هوؤلء  اأن  رغم  مق�سود،  وال�ستبعاد  متعمدة،  فالإزاحة 

خمتلفة يف اإثراء احلياة الثقافية والأدبية باإخال�ض نادر.

إصداراتنقابة إصداراتطبعة

قراءة في كتاب

حممد  لر�سول  بغداد”  يف  “يحدث  رواية  تقوم 
ماكرة  لعبة  وهي  ميتا�رشدية،  بنية  على  ر�سول، 
تن�سغل  اأو  ذاتها،  يف  خاللها  من  الرواية  تتمراأى 
ال�رشدية عن وعي ق�سدي.  الكتابة  واآليات  بهموم 
خطني  يف  ت�سريان  رواية  داخل  رواية  هنا  فها 
والثاين  افرتا�سًا،  واقعي،  اأحدهما  متوازيني 

تخييلي ي�سفر عن كونه خطابا �رشديا.
يف  موظف  الدهان”،  “�سعيد  الأوىل  الرواية  بطل 
التي  الكارثة  من  �سديد  باأمل  ي�سعر  الثقافة،  وزارة 
حّلت ببغداد، ومن �سعوبة احلياة فيها، وهو رجل 
مثقف ح�سا�ض ومتعاون وحُمب للنا�ض، ول يرتدد 
يتربع  عمن  تبحث  �سيدة  لبن  بدمه  التربع  يف 
اإميانا  بذلك،  �سعادته  عن  يعرب  بل  بالدم،  لبنها 
النا�ض  حياة  الدماء  تنقذ  اأن  اخلري  من  باأن  منه 
اإ�سفلت  يبتلعها  اأن  بدل من  اإليها  الذين يحتاجون 
املفخخات  بارود  يحرقها  اأو  والأر�سفة،  ال�سوارع 
“مرمي  زوجته  مع  تعامله  يت�سم  كما  الفاتك. 
ال�سبلي” واملحيطني به باملحبة والحرتام والنبل. 
و�سعبه.  وطنه  بهموم  امللتزم  للمثقف  اأمنوذج  اإنه 
تقع ر�سالة يف يد “�سعيد الدهان” مر�سلة من نا�رش 
لبناين اإىل �سديقه الراحل “مرهون ال�ساكر”، الذي 
كان يعمل معه يف الوزارة، يطلب فيها منه اإر�سال 
خمطوطة روايته قبل املوعد املتفق عليه ب�سهرين 
اإحدى  اإىل  وتر�سيحها  طبعها  من  يتمكن  حتى 
ل  اجلوائز العربية. ي�سعر الدهان بالن�سوة لأنه حت�سّ
ويقرر  الرواية(،  خمطوطة  )اأي  مكتمال  الكنز  على 
اإىل النا�رش. لكنه ُي�سدم بفقدان  اإر�سال املخطوطة 
البحث  يف  في�رشع  منها،  واخلام�ض  الثاين  الف�سل 
الراحل،  زوجة  “نهى”،  اأن  يكت�سف  اأن  اإىل  عنهما 
امل�ست�سفى.  يف  رقوده  اأثناء  اأخفتهما  التي  هي 
“�سعيد  مع  حواًرا  ال�سحافيات  اإحدى  جُتري 
الراحل  والروائي  القا�ض  �سديقه  حول  الدهان” 
ف�سلني  واختفاء  الرواية  مو�سوع  عن  فيه  يك�سف 
بهدف  الق�ساء  اإىل  وت�سل  الق�سية،  فتنت�رش  منها، 
تلك  �سعيد خالل  يعر�ض  الزوجة.  من  ا�ستعادتهما 
الرواية،  من  الأول  الف�سل  من  مقتطفات  الأحداث 
و”�سهى”،  “ر�سيد”  هما  زوجني  حول  تدور  التي 
هذين  بني  تربط  التي  العالقة  بني  ت�سابها  ويجد 
الزوجني والعالقة التي تربط بني موؤلفها وزوجته. 
وحني مي�سي يف حتليل الرواية، يقع على اإ�سارات 
زوجها،  تخون  “نهى” كانت  باأن  تفيد  فيها  دالة 
فيكت�سف  �سلوكها،  تق�سي  اإىل  يدفعه  الذي  الأمر 
اأهلها،  جريان  اأحد  مع  عالقة  على  كانت  اأنها 
و�سخ�ض  �رشطة  �سابط  مع  اجلن�ض  ومتار�ض 

اإرهابي يف اآن واحد.

اقتباس 

 املراأة التي تلهمنا بالأ�سياء العظيمة غالبا 
ما متنعنا من القيام بها.

األك�سندر دوما )الأب( 

 اأُِحّب لو ا�ستطعت بلحظٍة
اأن اأقلب الدنيا لكم : راأ�سًا على 

َعِقِب
واأقطع دابر الطغياِن

اأحرق كل مغت�سِب
واأوقد حتت عاملنا القدمِي

جهنمًا ، م�سبوبة الّلهِب
واأجعل اأفقر الفقراء ياأكل يف

�سحون املا�ض والذهِب
ومي�سي يف �رشاويل

احلرير احلّر والق�سِب
واأهدم كوخه .. اأبني له

ق�رشاً على ال�ُسُحِب
اأحّب لو ا�ستطعت بلحظٍة

اأن اأقلب الدنيا لكم راأ�سًا على 
عقِب

ولكن لالأمور طبيعة
اأقوى من الرغبات والغ�سب

نفاذ ال�سرِب ياأكلكم فهل
اأدى اإىل اإَرِب ؟؟

�سموداً اأيها النا�ض الذين اأحبهم

�سرباً على الُنَوِب !!
�سعوا بني العيون ال�سم�ض

والفولذ يف الَع�سِب
�سواعدكم حتقق اأجمل الأحالم

ت�سنع اأعجب الَعَجِب

توفيق زيادة

ثقافة 

ُأحب .. ولكن"بيكاسو بدائي" ... وقفة ضد الجمال في المتاحف وانتصار للبدائية الخالقة
يف  يقام  ثرّي  معر�ض  عنوان  هو  بدائّيا"  "بيكا�سو 
متحف ر�سيف برانلي–جاك �سرياك بباري�ض ويتوا�سل 
جذور  عن  ليك�سف  اجلاري،  يوليو  �سهر  نهاية  حتى 
منذ  الأوىل،  اأو  البدائية  بالفنون  بيكا�سو  بابلو  عالقة 
وعالقته  الع�رشين،  القرن  مطلع  يف  �سدفة  اكت�سفها  اأن 
الوثيقة باأعمال قادمة من اأفريقيا واآ�سيا واأوقيانو�سيا، 
كان لها اأثر عميق يف تطور جتربته الفنية. بداأت عالقة 
يف  اكت�سف  عندما   ،1906 عام  البدائي  بالفن  بيكا�سو 
 )1954-1880( دوران  اأندري  الفنان  �سديقه  بيت 
ا�سرتاه  كان  الغابون  الفانغ يف  قبائل  قناعا من �سنع 
اآخر هو موري�ض فالمينك )1876-1958( ب�سعر  فنان 
اأي�سا،  ال�سنة  تلك  يف  فرنكا.  خم�سني  يتعدى  ل  رمزي 
بباري�ض  تروكاديرو  متحف  بيكا�سو  زار  اأن  �سادف 
راأى.   مبا  ماأخوذا  منه  فخرج  حاليا(،  الإن�سان  )متحف 
يف تلك ال�سنة، اأقبل على �رشاء اأول عمل فني غري غربي، 
منحوتة  عن  عبارة  وهو  املاركيز،  جزر  من  “تيكي” 
اللهجة  يف  فالـ”تيكي”  اإلها،  اأو  اإن�سانا  متثل  بدائية 
التاهيتية تعني الثنني، وتعني اأي�سا الإن�سان الإله. من 
هنا تولدت لوحته ال�سهرية “اآن�سات اأفينيون” التي قال 
عنها اإنها اأول لوحِة ُرْقية له، م�ستوحاة مبا�رشة من حبه 
اجلديد للفن غري الغربي. واحلال اأنه كان قبلها يتطري من 
مفرداته، فمما يروى اأن ماتي�ض اأهداه مرة متيمة زجنية 
ت�سحرين؟”.  اأن  “اأتريد  قائال  عليه  فردها  م�سامري،  ذات 
من  ميتد  خطيا  زمنيا  م�سارا  اتبع  الذي  املعر�ض،  هذا 
1906 اإىل 1974 )اأي �سنة قبل وفاة الفنان الأندل�سي(، 
�سيغ وفق مقاربتني متكاملتني، تهدف الأوىل اإىل ر�سد 
البدائية،  بالفنون  بيكا�سو  للتقاء  دقيق  كرونولوجي 
والأعمال التي اقتناها، والأخرى التي عا�رشته، ويتبدى 

يف �سور كثرية يف مر�سمه ببلدة بواجلو يف مقاطعة اأور 
على بعد نحو �ستني كيلومرتا غربي باري�ض، اإىل جانب 
متائم ومنحوتات وطواطم و�سهادات لأ�سدقائه يف تلك 
الفرتة ل �سيما دوران واأبولينري وماتي�ض.وترمي الثانية 
اإىل الوقوف على عمل بيكا�سو يف حوار ثري مع اأعمال 
اإليه  ينظر  البدائي  الفن  غربيني.  غري  جمهولني  فنانني 
اأ�سكال غنية  واأ�سا�ض، يتخذ  اأول، فعل خالق  هنا كفعل 
اأو  رغبة  عن  عرّب  �سواء  مثال،  فاجل�سد  اخلطاب.  عن 
ًفا، في�سبح  ًدا، وطوًرا حمرَّ ما ممجَّ خوف، يبدو تارة معظَّ

الواقع.  متثل  عن  بعيدا  الت�سكيلية  التحولت  كل  رهان 
ونكت�سف الت�ساوؤلت املماثلة التي طرحت على الفنانني 
)اإ�سكاليات العري، ال�سياع، الفقد( واأجابوا عنها بحلول 
مثال(،  تفكيكها  اأو  الأج�ساد  )حتريف  متوازية  ت�سكيلية 
ك�سبيل  واإمنا  تخلف،  كمرحلة  حينئذ  البدائية  تغدو  فال 
للكائن  وتاأ�سي�ًسا  وحميميًة  عمًقا  الأكرث  الطبقات  اإىل 

الب�رشي.
فقد  بيكا�سو،  عمل  يف  املذهل  التطور  يعك�سه  ما  وهو   
الأولية،  الأ�سكال  ل�ستك�ساف  �سنوات  مدى  على  �سعى 
تخالف  �سكلية  حرية  واختار  واملب�سطة،  والهند�سية، 
ت�ساءل  حيث  الفرتة.  تلك  يف  ال�سائدة  الفنية  التقاليد 
اجل�سد اإىل خطوط اأ�سا�سية، جمرد خط اأو جمرد كتلة، يف 
و�سع عمودي يف الغالب، مثل الوقفة النموذجية حلاملة 

الكوب التي جندها يف عدة ح�سارات.
هذا الفرع ينق�سم اإىل ثالثة حماور هي النموذج املثايل، 
اأهمية  ليرتجم  الفرويدي،  باملعنى  والأنا  التحول 
املوت،  اأو  واحلياة  والغريزة،  الجنذاب(  )اأو  الندفاع 
ويعجن  يخلط  بيكا�سو  كان  فقد  التفكيك.  اأو  واخللق 
النظر  عن  في�ستعي�ض  �سحرية،  كيانات  مثل  الأج�ساد 
بثقبني، وي�ستعيد الأقنعة، ويظهر الفم يف �سكل رخوي اأو 
مهبل ذي اأ�سنان، اإذ قّل اأن جاب اأحد مثله م�ساألة اجلن�ض. 
قبيل وفاته، قال بيكا�سو متحدثا عن جتربته مع الفنون 
البدائية “عندما اكت�سفت الفن الزجني، واأجنزت ما �سار 
ي�سمى مبرحلتي الزجنية، كان ذلك من اأجل الوقوف �سد 
ما ي�سمى باجلمال يف املتاحف”. واملعر�ض يف اخلتام، 
الع�رشين،  القرن  فناين  اأكرب  من  واحد  ا�سم  حمل  واإن 
وتتبع حتوله وتطور روؤيته الفنية، وتاأثره العميق بفنون 
اإمنا كان طريقة ذكية  الغربية،  الأكادمييات  بعيدة عن 
لت�سليط ال�سوء على الفنون غري الأوروبية. فهو يحتوي 
على نحو ثالث مئة عمل، مئة و�سبعة منها فقط لبيكا�سو.
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