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املدى الثقايف

يف معرض تشكيل عن (الكوابيس القوطية)

متجـر لـييل لبـيع االشيـاء
السود لزبائن عميان
بقلم :اودري نيفنغر
ت ـ ـ ـ ــرجـ ـم ـ ـ ـ ــة :زهـ ـي ـ ـ ـ ــر رض ـ ـ ـ ــوان
كــانت لــدي فكــرة فتـح متجــر .متجـرٍ
اس ـم ــيه امل ــتجـ ـ ــر االسـ ـ ــود ،اب ــيع ف ــيه
االشـي ــاء ال ـس ــود فقــط ،يفـتـتح عـن ــد
الغــروب ويغلـق عنــد الفجــر .مـن بني
االش ـيـ ـ ــاء ال ـتــي اب ـيـعهـ ـ ــا ف ــيه :عـ ـ ــرق
ال ـس ــوس ،خـبـ ــز محـمــص ،خـن ــافــس.
مالبس سود صغـيرة .غربان محنطة.
ابصال زهرة التوليب السوداء .رسائل
أرسـله ـ ــا ج ـنـ ـ ــود وسج ـن ـ ــاء (شـ ـط ـبــت
الرقابة سطورها بحبر اسود).
سـألـني صــديق :كـيف سيــستــطيع أي
شخـص ش ــراء أي شيء طــاملــا انـه من
الـصـعب رؤيــة املــواد الـســود يف املـتجــر
امل ـ ـظـلــم .قـلــت لـه :س ـيـك ـ ـ ــون ج ـم ـيـع
الزبائن عمياناً .لم تكن خطة جتارية
خــرافيـة متـامـاً ،فــأهمـلتهـا مع بـعض
اسـف .لكـنـنـي فــرحـت كـثـيــراً عـنــدمــا
اكتـشفت ان مؤسـسة تيـت البريطـانية
قـ ـ ــد تق ـ ــدمــت وفــتحــت لــي مــتج ـ ــري
االسود :كوابيس قوطية ،وهو املعرض
ال ــذي يـب ــرز اعـم ــال هـن ــري ف ــوسـيلـي
ووليام بليك ومعاصريهما.
ان جـوهـر الفن القـوطي هـو الـظلمـة،
عــدم قــابـليــة الـشـيء عل ــى التــطبـيق،
م ـنـ ـطـق مح ـ ــرف تـ ـ ــزاوجه ال ـ ــرغ ـب ـ ــة.
مبقـ ــدور القل ــة فقــط احلف ــاظ عل ــى
ح ـ ـس ـ ــاس ـيـ ـ ــة الق ـ ــوطــي احلقــيقــي يف
سنـوات بلوغهم ،وعـادة ما يـقترن حب
الـظلمـة بالـناس الـذين يـحومـون بني
الـطفـولـة ،حـني تكــون مخــاوف اللـيل
حـقيقيـة جداً ،وبـني سن البلـوغ ،حني
نـبع ــد اشـيـ ــاء كه ــذه ب ــاالض ــاف ــة إل ــى
لـ ــذاتـنـ ــا غـيـ ــر املـعقـ ــولـ ــة .الـب ـ ــالغـ ــون
املعـاصرون يشـملون الظلمـة واجلانب
الال معقـول مـن االشيـاء بـاحلمـاسـة:
بدءاً من "بايف" قاتلة مصاحي الدماء
وانتهـاءً بعـوالـم اجلن والـسحــرة عنـد

الـ ــروائـيـ ــة سـ ــوزان ـ ــا كالرك .يـبـ ــدو ان
شهيـتنــا للغيـبيـات ال تـشـبع .اسالفنـا
مـن م ــا بع ــد عـص ــر الـتـن ــوي ــر شـمل ــوا
ظلمـتهم مبـســرحيــات شكـسـبيـر ،امـا
نحـن فـنفــضلهــا م ـشـمــولــة بــالـتـهكـم
وبالكثير من اجلنس.
قد يـؤول القـوطي بـانه قـصة االشـياء
الـتـي ســتلــتهـمـنـ ــا يف الــنهـ ــايـ ــة ،انهـ ــا
محـاولـة الخـضــاع االشيــاء وللـرقـص
معه ــا .انه ــا عـن ــادن ــا وجت ــرب ــة ادائـن ــا
للحقـيقــة مبالبـس تـنكــري ــة .عنــدمــا
يكـون القوطي دارجـاً ،نسمح النفـسنا
بـان نكـون مفتـونني بـالـسيـد املـوت ،ان
نراوده وان نحس بانه يلمسنا .اعتقد
بـاننـا نكـون اكثـر جنـونـاً عنـدمـا يكـون
مبقـ ــدورنـ ــا ان منـ ــازحـه قلــيالً ،واكـثـ ــر
صـحة حني نكـون فنيني بـشأن مـوتنا.
ان الصبـر العنيـد للفـن الذي نـسميه
القـ ـ ــوطــي ه ـ ـ ــو شهـ ـ ــادة حلـ ـ ــاج ـت ـنـ ـ ــا
جلـمالـيات املـوت .لقـد فاتـتني الفـترة
القــوطيـة االصـيلـة ،فـانــا اكبـر بـسـبع
سنني الكـون فتـاة قـوطيـة مبتـطلبـات
الوخز والوشم.
ان معـرض تيـت يغطـي الفتـرة االكثـر
اصـ ــالـ ــة يف االزده ـ ــار القـ ــوطـي ،وهـي
ال ـسـنــوات الــواقعــة بـني  1765و1830.
ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ل ـ ــوح ـ ــة ف ـ ــوســيلــي
الـشـهيــرة "الكــابــوس" ،يـضـم املعــرض
ل ـ ــوح ـ ــات مــثل :امل ـ ــوت عل ـ ــى ح ـص ـ ــان
ش ـ ــاحــب ل ـ ــول ـيـ ـ ــام بل ـيـك ،م ـ ــارغ ـ ــري
جـورديـان وبـولـنغبـروك يــستحـضـران
الـشـيطـان جلـورج رومـني ،حفــار قبـور
ووحش جلورج مـونتارد وود رود  -هذه
العناويـن تخبرنـا الكثيـر عما نـتوقعه
م ــن املـعـ ـ ـ ــرض .يـ ـتـفـ ـ ـ ــاوت الـف ــن م ــن
الـكئـيب إلــى الـتهـكمـي ،من االي ــروتي
النـزق إلـى الغـريـب .هنـالك لـوحـة يف

املعـرض تغـرز اسنـانهـا يف عقلـي كلمـا
نـظــرت الـيه ــا:شبـح البــرغــوث ل ــوليــام
بليك .هنا يحكي احد اصدقائه كيف
رســم بلـيـك اللـ ــوحـ ــة" :مـ ــررت به ذات
مـســاء ،وجــدت بـليـك مث ــاراً اكث ــر من
املعتـاد .اخبـرني انه رأي شيـئاً رائـعاً -
شــبح ب ــرغ ــوث! س ــألـتـه :هل رسـمــته؟
قال :كال ،ليتنـي فعلت ،لكنني سأفعل
ان ظهـر لي ثانـية .نظـر بليك بجـدية
إل ــى زاويـ ــة الغ ــرف ــة وق ــال :ه ــا ه ــو -
اجلـب لي اغ ــراضي  -ســابـقي نـظــري
عـليه ،هـا هـو يــأتي ،لـسـانه املـتحمـس
يـهف مـن فــمه ،وك ــأس يف ي ــده جلــمع
الـدم ،يكـسوه جـلد حـرشفـي بالـذهبي
واالخ ـضـ ــر  -ورســمه كـمـ ــا وصـفه لـي
متاماً".
انهـا لـوحـة مـروعـة  -مثل الـنظـر إلـى
صـورة شـيطـان ميـتلك روحك .لـكنهـا
ايضاً مستغربـة  -الوحش هو برغوث،
لـيس بـرغوثـاً حتـى ،بل شبح بـرغوث.
يف العـ ــام  ،1820عـنـ ــدمـ ــا رســم بلـيـك
هذه اللـوحة ،لـم يكن هنـاك من شيء
اكثـر عـاديـة مـن البـرغـوث .قــد يكـون
املعـادل املعـاصر هـو النـظر إلـى صورة
مكـب ــرة خللـي ــة س ــرط ــانـي ــة ،ان ك ــانـت
للخلية السرطانيـة عينان جاحظتان
ولـسـان يـهف .حمـاسـة بلـيك وصـدقه
يقترنان هنـا بالرسم التهويلي النتاج
شيء اصيل ال ميكن تعليله.
يف اعمـالي انـا ،ككاتـبة وفـنانـة ،احاول
ان اجد التوازن بني املـألوف والغريب.
زميلــة لي قــالت ان زوجهـا ارتـدى زيـاً
ذئ ـب ـي ـ ـ ـاً يف ع ـي ـ ـ ــد الهـ ـ ــالـ ـ ــوويــن ،اآلن
اطفـالهـا يـطلبـون كل يـوم ان يـرتـدي
والــدهـم الــزي امل ـسـتــذئـب لـيخـيفهـم
قـبل الع ـشــاء .هــرعـت مـن فــوري إلــى
احلمام الدون مالحظاتي.

للقـصة تـوليف تـام للعـادية ،للـسلوك
امل ـمـ ـ ـسـ ـ ــوس ،وت ـ ـ ــراصف ال ـب ـ ـ ــراءة مع
الوحش .نزوتي االولى كانت ان اجعل
الـوالـد يتحـول إلـى مـستـذئب ،لكـنني
متأكـدة بانني استطيع ان افكر بشيء
اكـثـ ــر غـ ــراب ـ ــة .الغـ ــرابـ ــة ال ـ ــواضحـ ــة
استـهلكـت ،ولكــشف طـبقــات الغــرابــة
الـتي تــدعـم حيــاة العــائلــة املعــاصــرة
علـيّ ان اكـ ــون اكـثـ ــر حـ ــذاقـ ــة ،واكـثـ ــر
مجانبـة بشأنها .يتـشاطر القوطي يف
هذا مع الـدين ومع نظـريات املـؤامرة:
نــريــد نحـن ان نكــون شـيئ ـاً ابع ــد من
العالم اليومي ،عـالم السطوح واملواد.
يف الف ــن واالدب القـ ـ ــوط ـيــني ،ل ـي ـ ــس
ب ــال ـضـ ــرورة ان يك ــون امل ــوت ــى مـيـتـني
فـعـالً :يف الـع ـ ـ ــالــم الـق ـ ـ ــوطــي يـع ـي ـ ـ ــد
العلـماء احلـياة للجـثث ،االرواح تلقي
علـيـنـ ــا الــتحـيـ ــة مـن عـ ــالـم اآلخـ ــرة،
املق ـ ــاب ـ ــر تـعج ب ـ ــاالش ـب ـ ــاح وال ـ ــرج ـ ــال
املبعـوثني .خالل الفتـرة التي تـتعامل
مـعهـ ــا "الك ــوابـي ــس الق ــوطـي ــة" ،ك ــان
الـعل ـم ـ ــاء  -ول ـيـ ــس رج ـ ــال ال ـ ــديــن -
يـصـوغــون خيــاالت النــاس عن بـدايـة
احلـيـ ــاة ونهـ ــايــتهـ ــا :ان الفـن يف هـ ــذا
املعـرض يقدم نـوعاً مـن حرسٍ خلفي،
فـ ـ ــاغل ــبه م ـ ـس ـتـلهــم مــن احلـك ـ ــاي ـ ــات
ال ــشعـبـيـ ــة ،الكـتـ ــاب املق ــدس ،اشـب ــاح
شك ـسـبـي ــر واخل ــرافـ ــات .انه الــتخــيل
ال ـ ــذي ميح ـ ــو العـقلـي ،بـ ــالـ ــرغـم مـن
وجــود مخــاوف واثــارة حـقيـقي ــة هنــا.
لعل ذلك بسـبب كونـنا غيـر عقالنيني
متــام ـاً ،الن كل مــا اعــرفه عـن نفـسـي
عنـدمـا اكـون نــائمـة ،هـو ان "كـابـوس"
فــوسيلي قـد يكـون فلمـاً وثـائقيـاً .مـذ
كـنـت طـفلـ ــة ابقـيــت عل ــى س ــر حـي ــاة
الليـل التي استطيع فيها ان اطير ،ان
احت ـ ـ ــول ،اح ـ ـ ــادث امل ـ ـ ــوت ـ ـ ــى ،احت ـ ـ ــدث

مفهوم الشعبية يف املرسح
أ .د .عقيل مهدي يوسف

استطاع اخملرج املعاصر التغلغل
بعملية حرفية يف العمليات االبداعية
لالخراج ولم يجعل (العرض) مجرد
قناع ميت عن زمن ولى!! بل امسك
(بالصراع) احملتدم اخلالد او غير
امليت وبـ (الشخصيات) الدينامية،
ومبشكالت (تاريخية) لكنها ترتبط
بارضية معاصرة عند تخيله العرض،
الذي لم يعد مجرد حلظة تاريخية
عابرة ،وامنا هو مبدأ معاصر يلتحم
(بالتاريخي) هذه اللحظات (التكوينية)
أي ارتباط املاضي بارضية احلاضر،
هي التي اتاحت له تقريب السالف من
الراهن ،ان يعايش الكالسيكي،

ان ي ـتـغلـغل يف تـ ـض ـ ــاع ــيفـه يف روحه ال ـ ــشع ـ ــري ـ ــة
املـتجـليــة بــوضــوح فـني ســاطع ،كــذلك يف تــأكيــده
علـى الـتنـوع (الفـرجـوي) احلـي ،التـي ال يعيـر لهـا
االنـتبـاه عـادة( ،املــؤرخ) وال يتـوقـف عنـدهــا ،النهـا
واحـدة من خـاصيـات الفنـان اخملـرج من دون غيـره
يف فعــاليــة العــرض وانتــاجه النـه ينـظـر (لـلنـص)
مـن خالل عـدسـة اخلــشبــة ،فهـو مـثالً ال يـريـد ان
يقـدم ممـثلـيه وهـم يقـومــون بتـمثـيل نـص مــا ،بل
هـو ايضـاً يـؤكـد علــى (كيفيـة) تقـدمي ذلك الـنص،
ليجـد مكــانه يف املسـرح املعـاصـر ،من خالل فـرجـة
بصـرية وايقـاعات حـوارية وصـوتية ،العـرض يقرب
الـنـص ال ــذي كـتـب يف م ــرحل ــة ت ــاريخـي ــة س ــابق ــة
لواقعنا املعـاصر ويجعلنا نتـفهم املصدر التاريخي
اوالً ،ثم نـربط ذلك مبا يحدث لنا اآلن ،من خالل
عالقـ ــة جـ ــدلـيـ ــة يف االخـ ــراج ي ـ ــدمج مـن ـظـ ــوريـن،
منـظور املـاضي واحلـاضر .وهـذه من اخص سـمات
اخملـرج يف عـروضه املسـرحيـة املتنـوعـة ،النه يـدرك
بـان العـرض املعـاصـر هـو مفتـاح الـتفكيـر والـبحث
عـن الشعـرية يف مـناخ الـعرض ومـكونـاته ككل ،من
خالل اجملازات ،التعبير ،التشكيل ،وضوح االشكال
واملعـاجلــة االسلــوبيـة ،فـاخملــرج شخـصيـة مـتقـدة
العـواطف قـد تتـدرج يف فضـاء االشكـال واملعـاجلـة
فيـصبح املـسرح بـالنـسبـة اليـه ،طاقـة ،الهـام ،حيث
متكـث يف اعمـاقـه تعمـيمــات شعـريــة ،من دونهـا ال

ميكن ان يتحقق الفن ،سـواء يف النص الدرامي او
متـثــيل املـمــثلـني او عـ ــروض اخملـ ــرجـني ،هـ ــذه هـي
الق ــوانـني الـتـي ولـ ــدت مع فـن امل ـس ــرح والـتـي هـي
مـختلفــة عن القـوانـني احليــاتيــة املعيـشــة واقعيـاً،
انهـ ــا قـ ــوانــني شعـ ــريـ ــة ،لهـ ــا خـ ــاصـيـ ــة تعـبـيـ ــريـ ــة
ومنـظــوم ــة من الــوســائــط ،والعالق ــات واالشكــال،
واالهداف الـرئيـسة ،انهـا واقعيـة اخمليلـة الكـاشفة
عن االنسان واحلياة او هي التي تكشف روحياً عن
الزمـن التاريخي والعالقات االخالقـية التي تربط
مــا بني النـاس ،وكل تلك املـستـويـات غيـر املـنظـورة
مــن الــتق ـ ــارب االنـ ـس ـ ــانــي او املـ ـش ـ ــارك ـ ــة عــن تلـك
املتعلقـة بـالكـره والتـسلط والغـربـة يف التـشكيالت
االجتمـاعيـة .ان الـشعـريـة هـذه ال تتـمثل بـاحليـاة
بل ت ــرتبـط بــاملـس ــرح او هي مــا تــسم ــى بـ (عمـليــة
املـسرحـة) للحيـاة ،من خـالل الفن املسـرحي ،التي
بدون حتقـقها ال يوجد مسـرح .انه يختار من هذه
االشكـال الـتعبيـريـة معـاجلــاته املسـرحيـة ،يف حني
تتراكم يف احلـياة الوقائع واالشياء بغير نسق وبال
تك ــويـن متـ ــاسك ف ــالع ــرض يـت ــرك االنـطـب ــاع عـن
البيـئة او الـطبيـعة الـسايـكولـوجيـة لتلـك الوقـائع
امل ـشـتـت ــة ،مـن خالل بـن ــاء اح ــداث واضحـ ــة وخلق
شخصيات بينة املالمح والتصرفات.
ان مـن طـبــيعـ ــة املـ ـسـ ــرح ،خـلق حـب احلـيـ ــاة عـنـ ــد
الناس لتـعزيز مبـدأ يف (الشعبيـة) كخاصيـة ثانية
من خـواص فن املسـرح ،والتي تـرسم آفـاقاً جـديدة
لتغـييــر احليـاة ،النه يــؤمن بقــوة اجلمــاهيـر ،وهـو
يــوازن م ــا بني مـسـتقـبل االنـس ــانيــة ،وم ــا يتـطلـبه
"الفــرد" املعني واحملـدد علـى الـســواء ،ففي املـسـرح
نــرى ذلك التـوازن بـني اجلمـاعـة و"الفـرد" هـذا مـا
ينعكـس يف "اللغة التـعبيريـة" للمسـرح ،وكذلك يف
حـجمـه (حيــزه) ويف (شعــريـته) هـي العالقــة الـتي
تــربـط بـني امل ـســرح ،والــشعـبـيــة حـتــى يف اجلــانـب
املضـاد اآلخـر يف (الكــوميـديـا) يكـشـف عن الهـوان
والنقص واالستغالل من خالل وجهة نظر شعرية
فلــسفـي ــة ،او (فكــريــة) لـنقــد احلـيــاة وظــواهــرهــا
امل ــدان ــة سـ ــواء عل ــى م ـسـت ــوى الـن ـظــم الع ــام ــة او
السلوكيات الفردية اخلاصة .فال تتعلق (شرطية)
امل ـس ــرح او ق ــوانـيـنه اخل ــاص ــة االس ــاسـي ــة بـ ــذلك
املفهوم الذي يجعلهـا مغربة عن احلـياة او يعرفها
بـ ــانهـ ــا عـ ــدوة للـ ــواقعـيـ ــة ،او م ـضـ ــادة لهـ ــا!! علـ ــى
الـنقـيــض مــن ذلك فـ ــانه ــا اخل ــاصـي ــة ال ــشع ــري ــة
للـم ـس ــرح نفــسه فـنــان امل ـس ــرح ال يخـتــار ظــواهــر
حـي ـ ــاتـي ـ ــة بل انـه يق ـ ــوى عل ـ ــى الــتغـلغـل يف داخل
الـظـاهـرة إلـى جـوهـرهـا او "سـويـداء" قـلبهـا ،لـكي
يعـمـم ظــواهــر احلـي ــاة شعــري ـاً مـن خالل امل ـســرح
وحتــى يـضـيء تلك الـظــواهــر االجـتم ــاعيــة فــانه
يـصل إلـى نـحت افكـارهـا الــرئيـسـة ،ال ان يكـشفهـا
مـن خالل انعكـاس طـبيـعتهــا احليــاتيـة الـصـرفـة،
وامنــا من خالل لغـة املـسـرح .هـذه اللغـة الـشعـريـة
للمسـرح ،ستكون قطعـاً بال اية قيمـة ان لم تعكس
الـواقع احليـاتي واالجتمـاعي للجـماهـير ،هـذا هو
الـتنــافــذ الــدائـم وغيــر املـنقـطع مــا بـني احلي ــاتي
واملسرحي الذي هو جـوهر الفعالية االخراجية يف
اسلـوب الــواقعيـة ،انه هـو الــذي يتحـكم بـالعـرض
بـ ــاي ـضـ ــاح طـبــيعـ ــة هـ ــذه (املـ ـسـ ــافـ ــة) احلـيـ ــاتـيـ ــة
واجلـمـ ــالـيـ ــة اجلــمهـ ــور الـ ــذي يـتـلقـ ــى االشـ ــارات
وال ـ ــرم ـ ــوز الفـنـي ـ ــة مــن داخل مـك ـ ــون ـ ــات الع ـ ــرض
املسرحي نفسه.

الفرنسية بطالقة ،اشرب
حـ ــامــض الـنـتـ ــريـك مـن
دون ان يصيبني اذىً ،وان
ارى امل ـسـتقـبل .جـمـيعهــا
مه ـ ــارات مفـي ـ ــدة واشعـ ــر
بـاألسى كل صبـاح عندما
اسـتـيقـظ واكـت ــشف انهــا
ال تـسـتمــر خالل الـنهــار.
اصنع فـناً واكـتب قصـصاً
ألجـلب كل هـذه الغــرائب
إلـ ـ ـ ــى الـعـ ـ ـ ــال ــم الـ ـيـق ـ ــظ
المـ ـنـحـه ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـصـالب ـ ـ ـ ــة
والـواقعـية الـتي لن تـكون
لهـ ـ ــا اال يف ه ـ ـ ــذا .بل ـيـك
فـعل الـ ـشــيء ذاته بـ ــرؤاه.
جـمــيع الفـن ــانـني ال ــذيـن
يعــمل ــون مــن مخــيلــتهـم
تـتـملـكهـم هــذه الــرغـبــة:
جـ ـع ــل ال ــالحـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـقـ ـ ـ ــي،
حقــيقـيـ ـ ـاً .جلـب اشـيـ ــاء
اللـيل إلــى ضــوء الـنهــار.
لـيس عـرضـاً ان تكــون اغلب اللـوحـات
يف "كــوابيـس قــوطيــة" مـظـلمــة جــداً.
هنــالك الكـثيـر مـن احلمـرة احملـروقـة
والصبـاغ االسود يف املـعرض ،والـسبب
هـ ــو ان الـبـيـ ــاض تـقلـيـ ــدي ،هـ ــو لـ ــون
اخل ـي ـ ـ ــر ،وض ـ ـ ــوء ال ـنـه ـ ـ ــار م ـ ـ ــرت ـبـ ــط
بــاملــألــوف .االســود يـنحف وب ــأمك ــانه
اخفـاء اشيـاء .ان احليـاة اخلبيئـة هي
الـتي تــؤلف احـالمنــا وك ــوابيــسنــا .يف
حـيـ ــاتـنـ ــا الــنهـ ــاريـ ــة ،االشـيـ ــاء الـتـي
نخبئهـا هي حياتـنا اجلنسيـة وخوفنا
مـن امل ــوت ومـن االذى اجل ـس ــدي .ق ــد
تعتقـد ان هـذه االشيـاء ال تخبـأ علـى
االطالق ،فــالعــالم مـليء بــاالعالنــات
الـتـي تـصــور الـن ـســاء نـصف عــاريــات،
والبـرامـج التلفـزيـونيــة يطغــى عليهـا

العــنف ،لـك ـن ـنــي ه ـن ـ ــا احت ـ ــدث ع ـنـك
وعـنـي .انـت ال مت ــارس اجلـنــس علـنـ ـاً
(آمل ذلـك يف االقل) وعـنـ ــدمـ ــا يقـ ــوم
اح ـ ـ ــدهــم بـع ـمـل ع ـن ـيـف يف احل ـي ـ ـ ــاة
احلقـيقـيــة ،يـصــدم اجلـي ــران ويخـبــر
ال ـصـحفـيـ ــون :كـم كـ ــان هـ ــذا ال ـ ــرجل
ل ـطــيف ـ ـاً وكــيف ك ـ ــان يعـتـنــي بعـ ـشــبه
(اخـذت هذا الـوصف من مـادة خبـرية
ق ـ ــرأتهـ ــا صـبـ ــاح الـي ـ ــوم يف صحــيفـ ــة
نـيويـورك تاميـز عن رجل قـتل صبيني
مبـطــرقــة) .كمــا اننــا نخـفي احــوالنــا
املـالية ،لكن املـال ال ميثل يف القوطي،
بل الطـبقة .مـصاصـو الدمـاء هم من
ط ــبق ـ ـ ــة اقل ن ــبالً ،ال ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــرات هــن
فالحـ ـ ــات هـ ـ ــرم ـ ـ ــات .يف القـ ـ ــوطــي ال

يـنفــصل اجلـنــس عـن امل ــوت .املعــرض
ملــيء بـ ـ ــالف ـت ـيـ ـ ــات املغ ـمـ ـ ــى علــيهــن.
وبـ ـ ـ ــاالب ـ ـطـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدي الـع ـ ـضـل،
باالضافة إلى بعض الشياطني.
ان القـ ــوطــي املعـ ــاصـ ــر ه ـ ــو انعـكـ ــاس
لالصل الـرومـانــسي :بــدالً من اظهـار
الال عــادي لـنــا ودعــوتـنــا لـنـبـت ـسـم يف
غ ــاليــري مــريح ومـض ــاء جيــداً ،يجــد
القوطي اليوم كوابيسه يف املألوف.
ان الق ــوطي يــومـض مـن حتت سـطح
حـي ــاتـن ــا الع ــادي ــة .بع ــد ه ــذا الفـن ــاء
س ـ ــأعـي ـ ــد الــتفـكـي ـ ــر بفــتح مــتج ـ ــري
االسود.

عن :الغارديان

فريا بافلوفا (هذه ليست أنا ! )
تــرجـمــة جــودت جــالـي

ولـ ــدت فـيـ ــرا بـ ــافلـ ــوفـ ــا يف آيـ ــار  1963يف مـ ــوسـكـ ــو ،أنهـت
دراستهـا املـوسـيقيـة يف أكــادمييــة (شنـيتـك) للمــوسيقـى،
مخـتـص ــة بـ (تـ ــأريخ امل ــوسـيق ــى) .عـن ــدم ــا ك ــانـت يف سـن
الـثــامـنــة ع ـشــرة أع ــدت نفــسهــا لـتك ــون ملحـنــة  .عـملـت
كـ ــدلــيل يف مـتـحف شـ ــالـيـ ــابـني .نـ ـش ـ ــرت بحـث ـ ــا يف علـم
املــوسيقـى وأنـشـدت ملـدة عـشــر سنـوات يف فـرقــة كنـسيـة .
ب ــدأت بكـتــابــة الــشعــر يف سـن الع ـشــريـن  ،وكــانـت وقـتهــا
حامال بـابنتهـا الثـانيـة .نشـرت قصـائدهـا يف سن الـرابعة
والعـشريـن يف جريـدة (الشـباب) وبـدأ النقـاد يهتمـون بها
بعـد ظهـور شعـرهـا علـى صفحـات (اليـوم) .تصـور القـراء

لفـتـ ــرة أن فـيـ ــرا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ش ـخـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مخــتلق ــة والوج ــود له ــا خـص ــوص ــا حـني طـبعـت له ــا 75
قـصـي ــدة مع خ ــامت ــة كـتـبه ــا ب ــوريــس ك ــومـن ــسكـي  .فـي ــرا
بــافلـوفـا كـشـأن أغـلب الـشـواعــر يتـسـم شعـرهـا بـالـهمـوم
األنثويـة اليوميـة ويجد وضعها كـأمرأة محورا مـركزيا يف
قصـائدهـا مع ميزة أنـها متيل الـى األنغماس الـشعري يف
احل ـسـيـ ــة وغلـب ــة ال ــرغـب ــة اجلـن ـسـي ــة ال ـصـ ــريحـ ــة ،البل
والذهاب أبعد ،وهو مالم نترجم منه شيئا .

الشيوخ ينادونني :
يابنية !والرجال ينادونني :
ياآنسة !والنساء تناديني :
أنت  ..يامن هناك !واألطفال ينادونني :
يا ماما !ألتفت قائلة :
كال  ...هذه ليست أنا !
***
الفكرة غير كاملة
أن لم يعبر عنها بأربعة أبيات
احلب غير كامل
أن لم يعبر عنه ب (( آه )) واحدة !
القصيدة متتنع علي
أن سعيت لكتابتها بالوزن والقافية
احلياة ناقصة
أن لم يعبر عنها ب (( نعم )) واحدة !
***
أنت ترسمني جانبيا
وأنا أرسمك من اخللف
دون أن نفتح أعيننا
فماذا أجنزت أنا ؟
قناع موت ملؤخرة الرأس
وماذا أجنزت أنت ؟
صورتي الشخصية نائمة .
***
بودي أن أكتب أليك رسالة
ليس فيها كلمة
لوم أو ضغينة أو فظاظة
ليس فيها من دالل أوأشتهاء أو تبجح
والمداعبة أو كذب أو مزحة خشنة
والأدنى ترهة أو فلسفة باطلة
بودي أن أكتب أليك رسالة

ليس فيها كلمة
***
بعد املوعد األول
منت كامليتة
بعد املوعد الثاني
منت كاجلريحة
بعد املوعد الثالث
منت كاملبرأة
يف املوعد الرابع
منت مع زوجي

