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مظفر النواب.. خصوصية عالم شعري مازال يعمق الذاكرة الجمعية لشعب كامل 
وجدان حميم شكل مالمح جيله .. 

اعقبت ثورة 14  التي  ال�سنوات اخلم�س   كانت 
وخ�سبة  غزيرة  �سعرية  فرتة   ،  1958 متوز 
النواب  مظفر  ال�ساعر  حياة  يف  املعاين  بكل 
والنوعي  الكمي  اخل�سب  هذا  ان  والطريف   ،
مت  قد   ، املقالة  هذه  يف  درا�سته  نحاول  الذي 
املاأ�ساوية  االحداث  من  عا�سفة  دوامة  و�سط 
ال�سيا�سي  التاريخ  �سعيد  على  املتالحقة 
التي  املواقف  او  العراقي  الفرد  او  للعراق 
ق�سايا  التزم  كمثقف  نف�سه  ال�ساعر  خا�سها 
ما  رغم   ، حزين  بثبات  وعا�سها  االن�سان 
من  وطرد  وت�رشيد  وجور  �سجن  من  به  حلق 
خمتلفة  �سجون  بني  وتنقالته   ، التعليم  مهنة 
يف  واملخفقة  الناجحة  الدوؤوبة  وحماوالته   ،
الهرب واالنطالق ، وت�سلله عرب احلدود االيرانية 
ثم   ، ال�ساه  حكم  ايام  هناك  بال�سجن  وايداعه 
حكما  ليواجه  العراقية  احلكومة  اىل  ت�سليمه 
واللجوء  احللة  �سجن  من  هربه  ثم   ، باالعدام 
اىل اهوار اجلنوب. دورة زمنية عاتية من حياة 
ال�ساعر وهو مل يتعد وقتها الثالثني  ، ق�ساها 
من عمره، حتى �سنة 1969 وجناحه يف ال�سفر 
   . النهائي  العراق وحترره  م�سادفة اىل خارج 
برغم ذلك، ا�سفرت هذه احلياة الن�سالية ال�ساقة 
ابان ال�سنوات اخلم�س امل�سار اليها دفقا �سعريا 
ال�ساعر  التزاما لدى  ال�سعر  ، كاأمنا كان  هائال 
امام ق�سية عاجلها بال�سعر ،ك�سوؤال ابدي ميثل 
ب�سريورتها  املتحدية  للحياة  االخر  الوجه 
تواريخ  اىل  ن�سري  ان  وح�سبنا  امل�ستمرة. 
االول  ديوانه  منت  يف  املن�سورة  ق�سائده 
كتابتها  تواريخ  ترتاوح  التي  وحمد(  ،)للريل 
بني اعوام 1959 – 1964حيث ثبتها بنف�سه 
ت�سمح  مل  التي  تلك  حتى  ق�سائده،  بها  مذيال 
الظروف بامتام كتابتها ، لندرك مدى خ�سوبة 
تلك  به  متيزت  التي  الهائل  ال�سعري  االجناز 
ق�سائده  ن  اأ  واأزعم  ال�ساعر.  حياة  من  الفرتة 
مثل  االول  ديوانه  يت�سمنها  مل  التي  الطويلة 
الربٍي�س(  )حجام  حمد(  ديرتنه  )ابن  )حرز( 
)براءة(،  اهلنه(  ال�سمو�س()يانهران  )ح�سن  و 
من  احلقبة  تلك  اىل  كتابتها  بروحية  تنتمي 
ق�سائد  ال�سنوات  تلك  اعقبت  اي�سا.  الزمن 
مثل  الواحدة  اليد  ا�سابع  التتجاوز  قليلة 
)جيفارة( )م�ستاك ياديرة هلي( )العب ..العب( 
)�سنهو  البنف�سج()موحزن(  )ليل  )كالويل( 
)حمام  كل�سي(  انت  )بعدك  اأذيتك(  من  اطيب 
عاما،  ثالثني  من  اكرث  خالل  كتبت  ن�سوان( 

اثمرت  )التي  النواب  �ساعرية  �سهدت  كاأمنا 
خلق م�سار مغاير يف م�سرية احلركة ال�سعرية( 
احتفظت  ال�سنني  ملرور  احلاد  العنفوان  رغم 
مالحظته.  ت�سهل  وتطور  اقوى  �سعري  بتميز 
ورمبا كان ال�سبب االول يف حتول ال�ساعر يف 
 ( احلديثة  الق�سيدة  وكتابة  االخرى،  مرحلته 
الف�سيحة(، تباعده عن دائرة الوجدان ال�سعبي 
وم�سائره وا�سئلته التي كانت ملهما دائما له، 
اجوائه  عن  بعيدا  خمتلفة  بيئة  يف  وانتزاعه 
معهم  عا�س  الذين  واأنا�سه  ال�سميمة  االليفة 
وابتعاده عن   ، االوىل  ت�رشده واحالمه  فرتات 
ايامه  متالأ  كانت  التي  اليومية  املفردات  تلك 
واالكيد  الدائم  اطالعه  اىل  ا�سافة  ودفاتره، 
على م�سرية ال�سعر العاملية وحماولته االجتاه 
لكتابة امل�رشحية ال�سعرية ، ا�سافة اىل ارتياده 

اافاق جتربة ن�سالية جديدة على افق اخر . 
اىل  ال�ساعر  اجتاه  يف  االهم  ال�سبب  وجاء   
الكتابة  انح�سار  واىل   ، باللهجة  الكتابة  هجر 

رحيل  بعد   ، عديدة  عربية  اقطار  يف  الدارجة 
و�سالح  التون�سي  بريم  امثال  الكبار  كتابها 
وتوقف  والرحابنة،  طراد  ومي�سال  جاهني 
الرحمن االبنودي  احمد فوؤاد جنم وتوجه عبد 
و�سيد حجاب وماأمون ال�سناوي وعبد الوهاب 
حممد اىل كتابة االغنية ومقدمات امل�سل�سالت 
الوزن  ال�سبب ذو  التلفزيونية، ولكن رمبا كان 
العراقية املغنني من  ال�سلطات  االكرب هو منع 
غناء ق�سائده ون�رشها و�سجن من يتداولها او 
يروجها باأية طريقة، كانت رغم ان مو�سوعة 
ق�سائد النواب الدائمة كانت عن احلب العذري 
�سد  توقفت  ال�سيا�سية  وق�سائده  والهجر، 
عرب  الرجعية  وال�سلطات  االقطاع  مقارعة 
ظروف  اقت�ستها  التي  االجتماعية  املتغريات 
غليان تلك املرحلة العارمة، مما حدى ب�سحف 
من  متجاهل  موقف  التخاذ  اي�سا  ي�سارية 
اغلب  كانت  نف�سه.   للعامل  واخباره  ا�سعاره 
ق�سائده حمفوظة عن ظهر قلب يف �سمري جيل 

كامل، داأب على كتابة تلك الق�سائد يف دفاتر 
افراد  من  العديد  بها  يحتفظ  اليزال  خا�سة 
حلوة  اطرافا  ابياتها  من  ناقلني  اجليل،  ذلك 
باال�سافة   ، الغرامية  ر�سائلهم  ن�سو�س  اىل 
ب�سوته  وامل�سجلة  املهربة  الكا�سيتات  اىل 
اخلا�سة  للجل�سات  زادا  كانت  والتي  ال�سجي 
بني ال�سباب املثقف ، ومل ي�سبق لديوان �سعري 
طبعاته  نفدت  ان  الالحق  يف  او  ال�سابق  يف 
كديوان  ال�سحن  بطائرة  قبل و�سوله  املتوالية 

الريل وحمد. 
  وعي البداية  :

النواب  ملظفر  ال�سعرية  امل�سرية  يتتبع  من 
قد  �سارما  ووعيا  نقديا  حميطا  ان  يكت�سف 
و�سع ال�ساعر نف�سه فيه منذ بداياته من حيث 
م�ساءلته لبناء الق�سيدة او مظهرها الت�سكيلي 
خطاب  �سمن  املده�س  ال�سعري  ون�سقها 
وجدانا  اوقد  جمايل  ومنجز  متحرر  حداثوي 
الذاكرة  واعماق  جيله  مالمح  بني  حميميا 

، جعلت منه �سجرة رمز  اجلمعية ل�سعب كامل 
 ، العراقي  ال�سعري  الغناء  رو�سة  يف  با�سقة 
هنة  او  �سقطة  اثر  يتق�سى  ملن  ع�سيا  وبات 
املتنا�سق يف  النظام  او  الفوارة  اللجة  تلك  يف 
خطابه ال�سعري املتمكن والذي الي�سبه احدا اال 
ال�ساعر  ، وذلك كما ا�رشنا ب�سبب تعامل  نف�سه 
وعدم  للنف�س  الدوؤوبة  واملحا�سبة  املحكم 
ت�ساهله يف مو�سوعته وبنائها اخلا�س والعام 
ووحدة  وم�سمونها  الق�سيدة  �سكل  توافق  او 
ومتظهرها  تكونها  والية  االجواء  وخ�سو�سية 
نظريها  قل  التي  املهارة  تلك  اك�سبته  حيث 
الدول  يف  الكبار  العامية  �سعراء  بني  تفردا 
ابرز  كاأحد  الالحقة  ل�سهرته  ،ومهدت  العربية 
�سعراء العربية اال�ستثنائيني. ورمبا كان تردده 
ال�سوك(  )علي  و  خال�س(  )�سالح  امام  االول 
للريل  االوىل  ق�سيدته  على  يطلعهما  وهو 
 1958-1956 اعوام  بني  كتبها  التي  وحمد 
النواب طيلة حياته  اعتمده  الذي  الهاج�س  هو 
بداية  على  بالفعل  احد  يتوقف  ومل   ، ال�سعرية 
املرجح  ومن   ، اخر  مكان  اأي  يف  له  من�سورة 
ذلك  منذ  العمودية  الق�سيدة  كتابة  ابتداأ  انه 
التاأريخ ولعل ق�سيدة )حمدان يارب القرامطة( 
تلك  من  ،كانت  املن�سية  ق�سائده  احدى  وهي 
ذكرياته  يف  ين�سب  دائما  فالنواب   ، البدايات 
اطالعه الكامل على ال�سعر العربي يف خمتلف 
واملعري  املتنبي  �سعر  وخ�سو�سا  ع�سوره 
انه  بذلك  ي�سهد   ، ال�سعري  تكونه  بدايات  ومنذ 

خريج دار املعلمني العالية ق�سم 
ق�سيدة  زهو  ان  عرفنا  وكما  العربية.  اللغة    
ح�سيلة  كان  العامي،  ال�سعري  وتدفقه  النواب 
العمر  ا�ستقرار  ان  ينا  راأ   ، االوىل  �سبابه  فورة 
قاده اىل الف�سحى بكافة تالوينها ، �سيما وان 
�سعريته  تطور  خط  ارتياد  على  ال�ساعر  داأب 
تهكمية  اجواء  خو�س  يف  ومغامرته  اخلا�س 
عن  تبتعد  مل  وان  احلديثة  الق�سيدة  تاألفها  مل 
توجهات ق�سائده العامية ومنظوراتها ي�رشت 
ا�سافةاىل  املنفرد،  العازف  طريق  الكت�ساف 
للحرية  ومواقفه  ا�سعاره  عرب  وانحيازه  متثله 
والعدل واجلمال ، واحلق ان ق�سائده التجديدية 
يف ال�سعر ال�سعبي برغم نفيها للطريقة التقليدية 
احلاج  االكرب  ممثلها  لدى  واأغرا�سها  القدمية 
ا�سكالها  ت�ستعيد  انها  اال  جيله،  واقطاب  زاير 
 ، تفعيالتها  وحتى  تراتبيتها  عني  وتتبنى 
الداخلية اعانتها  ولكن ممار�ستها لتجريبيتها 
تكوين  يف  اخلا�سة  طريقتها  اكت�ساف  على 

الذوق ال�سعري اجلديد والتهيئة له.

إعداد ـ الجورنال 

" الكارثة: نهب آثار العراق 
»بينما هي كذلك«وتدميرها"

سمبوزيوم كردستان 
في بغداد الرابع في أربيل 

ترجمته  �سدرت  الذي  وتدمريها"  العراق  اآثار  نهب  "الكارثة:  كتاب  يتوّقف  ال   
ال�سالم  عبد  العربية  اإىل  والن�رش" ونقله  للدرا�سات  العربية  "املوؤ�س�سة  عن  حديثًا 
اأكرث  اإىل  �سبحي طه، عند تف�سيل الدمار الذي حلق باالأوابد العراقية التي تعود 
من 3 اآالف عام، بل ت�ستعر�س مقاالته االأربعة ع�رشة تاأثري ذلك على بناء الهوية 
الوطنية. ي�سّم الكتاب الذي �سدر بالعنوان ذاته "عن املعهد ال�رشقي لالآثار" يف 
الأكادمييني  ف�سول  �سبعة  هان�سن،  وكاثرين  اإمربلينغ  جيف  اإعداد  من  �سيكاغو 
العربية  الن�سخة  يف  اإليها  اأ�سيف  العراقي،  االآثاري  بال�ساأن  خمت�سني  اأمريكيني 
االأبعاد  الكتاب  يغّطي  عراقيني.  وكتّاب  باحثني  تاأليف  من  اأخرى  ف�سول  �سبعة 

الكارثية على احلقل االأثاري جراء احل�سار االأممي الت�سعيني على العراق.

 ترتقب املكتبة العربية �سدور املجموعة الق�س�سية للروائي وال�سينمائي ور�سام 
دار �سطور يف بغداد  " عن  " بينما هي كذلك  العراقي مرت�سى كزار  الكاريكاتري 
،  يحتوي الكتاب 35 ق�سة  من القطع املتو�سطة و 35 ر�سمة للكاتب كما �سمم 
املوؤلف غالف الكتاب و و�سع الفنان مرت�سى اجل�ساين خط العنوان ، �سدرت له 
عام  اأكرب  اأ�سغر  وال�سيد  عمان.  اأزمنة  دار  عن   )2008( عام  اجلنة  مكن�سة  رواية 
دار  عن  واحد  �سفر  كومبيوتوبيا-  رواية  و  لبنان.  يف  التنوير  دار  عن   )2013(
املغرب ببغداد �سنة 2006 و رواية طائفتي اجلميلة عن دار اجلمل 2016. �سارك 
فلمه  وح�سل   2014 عام  ال�سينمائي  دبي  مهرجان  يف  لندمية  اغفر  ربي  فلمه 

الكعب الذي راأى على جائزة الواحة من مهرجان الفلم العربي يف تون�س.

وال�سياحة  الثقافة  وزير  وبرعاية   2017/7/20 اخلمي�س  اليوم  اربيل  يف  افتتح   
 40 مب�ساركة  الرابع  كرد�ستان  فناين  �سمبوزيوم  فعاليات  رواندزي  فرياد  واالثار 
اربيل  يف  الثقايف  البيت  من  وبتنظيم  و�سوريا.  واي��ران  وتركيا  العراق  من  فنانا 
وجمموعة الفنان هاوكار ر�سكن الفنية.   ومتيزت ن�سخة العام احلايل من ال�سمبوزيوم 
باختيار املكان الذي نظمت عليه وهو املبنى ال�سابق ل�سجن املحطة يف اربيل والذي 

مت حتويلة موؤخراً اىل قاعة فنية خم�س�سة للمهرجانات واملعار�س.
من  كرديا  فنانا   40 مب�ساركة  الت�سكيلي  للفن  معر�س  بافتتاح  الفعاليات  وبداأت 
املهتمني  من  وجمهور  واإعالمي  ر�سمي  وبح�سور  و�سوريا  وتركيا  واي��ران  العراق 

بال�ساأن الثقايف.

 "timasyayinlari "جرى موؤخراً االإتفاق بني الكاتب اأحمد �سعداوي ومن�سورات تيمز 
فرانك�ستاين_يف_بغداد  روايته  ترجمة  على  الرتكية،  الن�رش  دور  اأف�سل  من  امل�سنفة 
اإليها الرواية حتى االآن  ، حتكي  اىل اللغة الرتكية، لتكون بذلك اللغة 11 التي تنتقل 
�سحايا  من  الب�رشية  االأ�سالء  بقايا  يجمع  ال��ذي  العتاك  ه��ادي  ق�سة  فرانك�ستاين 
لينتقم الأ�سالءه  الروح  به  ليكون ج�سد كامل �رشعان ما تنب�س  االإرهابية  التفجريات 
الرواية  ، ح�سلت  اي�سًا  العدالة لكنه يتحول دون ان يدري اىل قاتل  املجمعة ويحقق 
على جائزة البوكر العربية يف العام 2014 ، وعلى اجلائزة الكربى للخيال االإبداعي 
كما  اجلائزة.  هذه  ينال  عربي  روائي  اأول  الكاتب  ليكون  العام  هذا    GPI الفرن�سي 

�ستكون فرانك�ستاين جاهزة لالإنتاج ال�سينمائي العاملي، خالل 18ال�  �سهراً القادمة .

افتتاح إصدارات فرانكشتاينإصدارات 

قراءة في كتاب

متميزة  ظاهرة  خ�سري  حممد  اأدب  �سكل   
منذ  احلديث،  العراقي  الق�س�سي  ال�رشد  يف 
نهاية �ستينات القرن املا�سي، فقد ا�ستطاع 
هذا القا�س ر�سم معامل جديدة وفريدة يف 
�سناعته  خالل  من  العراقية،  الق�سة  عامل 
ع�رشه  جيل  عن  بها  تفرد  ملنهجية 
�رشدي  الجتاه  واأ�س�س  الالحقة،  واالأجيال 
يف  لكنه  التعقيد  من  الكثري  يحمل  جديد 
وت�سويق  اإثارة  عن�رش  ي�سكل  الوقت  نف�س 
الواقعية   ( عليه  اأطلق  والذي  للمتلقي 

االفرتا�سية(
اأن هذا العامل االفرتا�سي مل يحل بديال  اإال 
متوازية  بخطوط  معه  �سار  بل  الواقع،  عن 
حلظات  يف  براأ�سه  يطل  خمتبئ  متواريا   ،
بقوة،  نحوه  فيجذبه  الن�س  من  مف�سلية 
يف حلقة رق�س مولوية هائمة بني اخليال 
واللغة، ثم  يتوارى مرة اأخرى ليعود الن�س 

اإىل ار�س الواقع.
 يف جمموعته ) اململكة ال�سوداء( ر�سم لنا 
اطر  وحدد  لبيئته  جديدة  معامل  القا�س 
يف  مهما  حمورا  تكون  اأن  لها  اأراد  فكرية 
واقعية  خالل  من  املجموعة  ق�س�س  اغلب 
اجواء  خلقت  متوارية  وعوامل  مفرت�سة، 
يف  الكبري  تاأثريها  للغة  كان  غرائبية، 
ق�سديتها  نحو  و�سوقها  العوامل  هذه  خلق 
ق�سة  ع�رش  ثالثة  يف   .. والنف�سية  الفكرية 
�سمة  كانت  ق�سمني،  على  توزعت  ق�سرية 
االنتظار هي الغالبة وال�سائدة على امل�سهد 
اأنا�س  اأبطالها  كان  للمجموعة،  العام 
االإرادة،  ب�سطاء حاملني منتظرين م�سلوبي 
واقع  عليهم  فر�سها  نف�سية  عزلة  يعي�سون 
منغلق على نف�سه، فقدوا فيه اأدوات �سناعة 
لذا  احلزينة،  مل�سائرهم  جديدة  �سريورة 
حيز  عن  تخرج  ال  املجموعة  اأجواء  جند 
املظلمة..(  ال�سالمل  ال�رشاديب،  االأقبية،   (
الهرمي  البناء  تخللت  �سوتية   وظواهر 
افرتا�سية   عوامل  هذا  يرافق  لن�سو�سها 
القا�س  ينقلها  والتخيالت  بالروؤى  مليئة 
متوارية  �ساحرة  عوامل  اأخرى،  عوامل  من 
اللحظات  تلك  يعي�س  من  اإال  يدركها  ال 
عن  مبعزل  حياته،  يف  العابرة  املف�سلية 
باخليال  متخمة  عوامل  احل�سي،  حميطه 
لتعي�س  العدم  من  تخرج  كائنات  والظلمة، 
نت�سورها  كما  ال  هي،  تراها  كما  عواملها 

نحن.

اقتباس
 

" كاأّنا خلقن�����ا للن�����وى وكاأن����ما ح���رام على 
االأي����ام اأن نتج����معا"

 ال�سمة الق�سريي. 

)1(  
ويل فوؤاٌد اإذا طال العذاُب بِه 
هاَم اإ�ستياقًا اإىل ُلِقاء ُمعذبِه

يفديك بالنف�س �سٌب لو 
يكون لُه اأعُز من نف�سِه �سٌئ 

فداَك بِه
 وكنَت وعدتني يا قلُب اأين 
اإذا ما ُتبُت عن ليلى تتوُب

فها اأنا تائٌب عن ُحِب ليلى 
فمالَك كلما ُذكرت تذوُب

 نبكي على الُدنيا و ما من 
مع�رٍش جمعتهُم الُدنيا فلم 

يتفرقوا
وَعذلُت اأهَل الع�سق حتى 

ُذوقُته فعجبُت كيف ميوُت 
من ال يع�سق

)2( 
َبَعْثُت َجاِرَيتي َفُقْلُت لها 

�ِسي اأَْخباَرها  اْذَهب�ي  َفَتَج�َسّ
يِلَ واْعَلِم�ي َقالْت: َراأيُت ِمَن 

ِكَنٌة  ًة  وال�َساُة مُمْ االأَعاِدي ِغ�َرّ
ْن ُهو ُمْرمَت�ي مِلَ

ا الَتَفَتْت ِبِجيِد َجَداي�ٍة َ وك�اأَمَنّ
َر�َس�اٍء ِمَن الِغ�ْزالِن ُحٍر اأَْرَث�ِم

ُنّبئ�ُت َعْمراً َغرْيَ �ساِكِر 
َبَث�ٌة  ِنْعَمِت�ي  والُك�ْفُر خَمْ

ِلَنْف�ِس امُلْنِع�ِم ولَقْد َحِفْظُت 
َحى ي ِبال�سُّ اَة َعِمّ َو�سَ

َفَتاِن َعْن   اإِْذ َتْقِل�ُس ال�َسّ
ِح الَفِم ولقد ذكرتك  َو�سَ
والرماح نواهل  مني و 

بي�س الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل ال�سيوف الأنها
 ملعت كبارق ثغرك املتب�سم
اثني علي مبا علمِت فاأنني

 �سمح خماطبي اذا مل اظلمي
فاذا ظلمت فاإن ظلمي با�سٌل

 مر مذاقته كطعم العلقم

1 / أبو العتاهية  2/ عنترة بن شداد

ثقافة 

بيكاسو  وأولغا .. التأريخ يجدد عهد " العيش حتى الموت بسالم وحب"  رغم انطفائه ! 
َذكرتكِ والرماح نواهلما هو قدر الزوجة األولى في حياة الفنان الشهير ؟

االإ�سباين  الر�سام   يف �سباط/ فرباير 1917 كان 
بابلو بيكا�سو )1881-1973(، ي�سّق طريقه نحو 
ال�سهرة يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، التي كانت 
والفنانني من خمتلف  للكّتاب  قبلة ومالذاً  اآنذاك 
االأدبية  بالتجارب  يغلي  وخمترباً  العامل،  اأنحاء 

والفنية اجلديدة.
قام بيكا�سو وقتها بزيارة اإىل روما، رفقة �سديقه 
عرو�س  مل�ساهدة  كوكتو،  جان  الفرن�سي  الكاتب 
الباليه الرو�سي بدعوة من مدير الفرقة �سريج دو 
الر�سام  يقوم  اأن  يف  يرغب  كان  الذي  دياغليف، 
الذي  العر�س  ومالب�س  ديكور  بت�سميم  االإ�سباين 

�ستوؤديه الفرقة الحقًا يف باري�س.
باإحدى  نظرة  اأول  من  بيكا�سو  �سُيغرم  هناك 
التي  كوكلوفا،  اأولغا  الراق�سة  الفرقة،  جنمات 
عائلة  من  وتنحدر  �سنوات،  بع�رش  ت�سغره  كانت 
الثورة  الحقًا  �رّشدتها  رو�سية  اأر�ستقراطية 

البل�سفية.
يف  ومتداولًة  م�سهورًة  باتت  الق�سة  هذه  بقية 
باري�س  يف  واالأدبية،  الفنية  ال�سالونات  اأحاديث 
ال�ساعد  االإ�سباين  الفنان  ق�سة  احلربني:  بني  ما 
باأي  تقبل  مل  التي  ال�ساحرة،  الرو�سية  والراق�سة 
نوع من العالقة قبل الزواج. ويف 12 متوز/ يوليو 
اأولغا،  على  ر�سميًا  قرانه  بيكا�سو  �سيعقد   ،1918
وماك�س  كوكتو  وجان  اأبولينري  غيوم  بح�سور 
الرو�سية  االأرثوذوك�سية  الكني�سة  يف  جاكوب، 

بباري�س.

 ويف العام املوايل توقفت اأولغا عن مزاولة مهنة 
 4 ويف  الزوجية،  احلياة  اإىل  لتتفرغ  الرق�س، 
�سباط/ فرباير 1921 اأجنبت بول، الثمرة الوحيدة 
من  �سنوات  ب�سع  بعد  انهار  الذي  الزواج،  لهذا 
احلب اجلارف، حينما وقع بيكا�سو يف غرام �سابة 
تدعى ماري ترييز فالرت، التي كانت ت�سغره ب� 17 
عامًا، اأخذت ب�رشعة مكان اأولغا، و�سارت ملهمته 
ومو�سوعًا لع�رشات اللوحات، التي ا�ستعر�س فيها 

بيكا�سو مفاتنها وت�ساري�س عريها املكتنز.
خمتلفات،  ن�ساء  مع  بيكا�سو  مغامرات  توالت 
"ق�س�س  والأن  �سهرته،  ت�ساعد  مع  باملوازاة 
كما  عام"،  وب�سكل  دائمًا  باالآالم  تنتهي  احلب 
انتهت  فقد  ال�سهرية،  الفرن�سية  االأغنية  تقول 
ق�سة احلب الرو�سي اجلارف عام 1935 بهجران 
ب�سمت من حياته  ان�سحبت  التي  الأولغا،  بيكا�سو 

م�ست�سلمة  الكربياء  خمدو�سة  والفنية،  ال�سخ�سية 
لقدر �سخ�سي ال فكاك منه.

انزوت اأولغا يف حياة منفى رتيبة مع ابنها، بعيداً 
ال�ساخبة،  وامل�ساهري  الفنانني  عوامل  اأ�سواء  عن 
التي تعودت عليها رفقة بيكا�سو وهو من حب اإىل 
حب، يزداد �سهرة وغنى ناحتًا مكانته اال�ستثنائية 

يف تاريخ الفن احلديث.
الزوجة  قدر  زاوية  ومن  بالذات،  الق�سة  هذه  عن 
االأوىل يف حياة الفنان ال�سهري، يدور هذا املعر�س 
يف  بيكا�سو  متحف  ينظمه  الذي  اال�ستثنائي 

باري�س، وميتد حتى اأيلول/ �سبتمرب املقبل.
 ويحت�سن املعر�س 350 قطعة من بينها حواىل 
مئة ر�سمة خ�س�سها بيكا�سو الأولغا ر�سمها ما بني 
ال�سور  ع�رشات  اإىل  باالإ�سافة  و1925،   1917
اأقنع  والر�سائل والبطاقات الربيدية، وهي وثائق 
املتحف ورثة اأولغا بال�سماح بعر�سها الأول مرة. 
بيكا�سو،  الأ�سدقاء  ور�سومات  �سور  اأي�سًا  هناك 

تعزز �رشدية املعر�س وق�سة الزوجني.
نقراأ  الزجاجية  املعر�س  واجهات  اإحدى  يف 
حبهما  ذروة  يف  الزوجان  �سطره  الذي  "العهد" 
حتى  "�سنعي�س   :1918 مار�س  اآذار/   4 بتاريخ 
املوت ب�سالم وحب. ومن يك�رش هذا العهد �سيكون 
بيكا�سو  توقيع  العهد  واأ�سفل هذا  ن�سيبه"،  املوت 
قّو�س  معاك�سًا  م�ساراً  اأخذت  الق�سة  لكن  واأولغا. 
اأحالم اأولغا؛ مل يدم احلب طوياًل وانطفاأت جذوته 
بيكا�سو  لكن  العهد وم�سى.  بيكا�سو  اأن خان  بعد 
يف املقابل اخرتع اأولغا "اأبدية"، وخّلد ق�سة احلب 

الق�سرية يف ر�سوم �ستعّمر طوياًل بال �سك. 

وكاالت ـ متابعة 
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