Wide World

العدد ()611االربعاء( )1آذار 2006

عالم فسيح

NO (611)Wed. (1) February

قاموس وبسرت :حماولة رجل

ال تفكر مرتني..

بادر واعمل معروفاً لغريك

لتعريف" امريكا "

بقلم:تيموثي د .ويلسون
ترجمة  :عادل العامل

بقلم  :ادم كوهني
ترجمة :بشرى الهاللي

عنـدمـا نشـر نـوح وبـستـر"القـامـوس املـوجـز للغـة
األنكـليـزيـة"،اصـيب األصــوليـون بـالـرعـب .فقـد
أمـرك -جعله امـريكيـا-اللفظ الـبريـطانـي الذي
ك ــان س ــائ ــدا يف ق ــام ــوس س ــامـ ــويل ج ــون ـس ــون
املــشه ــور .مح ــوال" "defenceو"" honour
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ""defenseو" honor"...واســقـ ـ ـ ـ ــط
ال" "kمـ ــن "musick".وض ـ ـمّـ ــن وب ـ ـ ـ ـسـ ــت ـ ـ ـ ـ ــر
قـ ـ ــامـ ـ ــوسـه كل ـمـ ـ ــات امـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة م ــثل
""subsidizeو" caucus",كـمـ ــا تـخلـ ــى عـن
الـكـلـ ـم ـ ـ ــات الـ ـب ـ ـ ــري ـ ـط ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ــة -ال ـ ـ ـش ـ ـ ــائـخ ـ ـ ــة -
مثل"fishefy".
جون كـوينسـي آدمز .رئيـس املستقـبل  ،صعق با"
األبتذال احمللي" .وانتابه الشك من ان هارفارد ،
التي كـان هـو أحـد أمنـائهـا قـد تـوافق علـى مثل
هذه ال" الهجرة عن اللغة األنكليزية"

" ق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــوس وب ـ ـ ـ ـسـ ــت ـ ـ ـ ـ ــر
امل ــوج ــز"ال ــذي طــبع قــبل
 200س ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريــخ ،حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
املتـشككـني ليتحـول الى
جنــاح ،ولـيكــون الــرائــد
واملمهـد ألجنـاز وبـستـر
الكبير والكالسيكي يف
سنـة  "1828القـامـوس
األمريكي للغة األنكليزية"..
ويذكـر وبستر اليـوم تقريبا وبـشكل خاص على
انـه املـعـجـ ـم ــي األمـ ـ ـ ــري ـك ــي الـعـ ـ ـظـ ـي ــم،و األب
املـؤسـس مـن الطــراز األول ..بصـراحـة ،كــانت
القـوامـيس الـتي الفهـا وبـستـر مبثـابـة عـامل
م ـ ـس ـ ــاع ـ ــد يف ص ـي ـ ــاغ ـ ــة شــكل االم ـ ــة ال ـتــي
سـتكــونهـا امــريكـا. ..كـان وبــستــر شخـصيـة
ب ــارزة و مـتع ــددة امل ــواهـب  ،عل ــى ط ــراز بـن
فــرانكـلني .انه يـدعـى ب" والـد قـانــون حق
الـن ـش ــر األمـ ــريكــي" وذلك نـتـيج ــة جن ــاح
حـملـتـه للف ــوز بحـمــايــة كـتــاب ــاته ..كـمــا
يعـتبــر  ":املــؤرخ األول لـلمــرض الــوبــائي
"بـ ـ ـس ـبــب بـح ـثـه ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد يف احل ـم ـ ـ ــى
الـصفـراء  :وايـضـا هـو" مـديـر املـدرسـة
األمـريكيـة"  -عنـوان مأخـوذ من سـيرة
 -1936ب ـسـبـب شـيـ ــوع لفــظه امل ــؤث ــر
وكتبه املقروءة .
رغم كـل ذلك ،كانت السيـاسة اهتمام
وبــستـر األول  ،وتـبنــى العـديـد مـن وجهـات
النظر الـتي تعتبر اليوم حديثة،لقد ابقى الدين
واهلل خـ ــارج حـ ــدود كـتــبه الـلف ـظـيـ ــة...و نـ ــاق ــش
وجـ ـ ــوب ان ي ـن ــص الـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــور علـ ـ ــى ال ـتـعل ـيــم
األجـباري عـامليـا وكذلـك على الغـاء العبـودية .و
يف كــونـكتـيكـيت ،ســاعــد عل ــى تك ــوين األنــظمــة
األولى فيما يخص تعويض العمال.
عنـدمـا تـشـكلت الـدولـة األولـى  ،كـانـت الثقـافـة
البـريـطــانيـة التــزال هي الـسـائــدة ،ولم يـكن قـد
اتـضح بعـد مـالـذي قـد تعـنيه لـفظـة-امـريـكي-
.اعتقـد وبـستـر بـانه مـن الضـروري نفـض اليـد
مـن " عــادات الــسلــوك األجـنـبـيــة" وبـنــاء ثفــافــة
وطنيـة مـستقلـة  .وكتب "الشـئ مثيـر لـلسخـريـة
اكثر مـن التقليد العبودي للـسلوك  ،كاللغة وكل
نقـائص األجـانـب "..و اعتقـد بـان قـواميـسه كـان
له ــا دور فعــال يف بـنــاء الـثقــاف ــة احمللـيــة حـيـث
عكـست اللغـة التـي كان األمـريكي يـستعمـلها يف
حيـاته اليـوميـة..لقـد كـان مهمـا  ،حـسب اعتقـاد
وب ـسـتــر ،بــالـن ـسـبــة ألم ــريك ــا القـيــام بـتحــديــد
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مـؤسسـاتهـا اخلـاصـة " .الاحـد بهـذا البلـد سـوف
يك ــون راضيــا بــالـتع ــاريف األنكـليــزي ــة للكـلمــات
التالية :الكـونغرس  ،مجلس الشيوخ ،اجلمعية ،
واحملـكمــة  ،وغيـرهـا.. "،كـتب وبــستــريف مقــدمته
لقاموسه يف العام 1828.
امـا غـرض وبــستـر الــسيــاسي اآلخـر مـن كتـابـته
لقــواميــسه فهــو تعــزيــز الــوحــدة الــوطـنيــة.كــان
منـزعجــا ألكتـشــافه ،خالل سفــراته ،ان البـيض
اجلنـوبيـني والسـود  ،واجلـيل األول من اليـانكيـز
واملهاجرين الـذين وصلوا حديثـا ،كانوا يف اوقات
عـديدة يعجزون عن التواصل فـيما بينهم بسبب
اللغ ــة .لق ــد اعـتق ــد ب ــان" لغ ــة فـي ــدرالـي ــة" هـي
اخليار األفضل لدعم" األحتاد الوطني".
لـكنـه ايضـا ادرك بـان اجلهــود اللغـويـة لـن تكـون
ك ــافـي ــة  .ك ــان مـنـ ــزعج ــا بـ ـسـبــب األنقـ ـس ــام ــات
ال ـسـي ــاسـي ــة احل ــادة الـتـي رآه ــا  :ال ـشـم ــال ض ــد
اجلنـوب  ،املنـاطق الـريفيـة ضـد املـدنيني و ،فـوق
كل هــذا  ،حــزبه الـفي ــدرالي ضــد حــزب تــومــاس
جـيفـرسـون ،الــدميقــراطيــون الثـوريــون  ..خالل
املعـارك املـريــرة علــى متثـيل املقــاطعـة يف 1807.
دعا وبـستر األحـزاب الى " نبـذ حربهم احلـالية ،
وت ـ ــوح ـي ـ ــد بع ــض وجه ـ ــات ال ـن ـظ ـ ــر الع ـ ــام ـ ــة يف
السياسة".
يف ذلـك الـ ــوقـت  ،كـ ــان امـ ــام الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
الـكثيـر لـتنجـره اكثـر من األسـتقالليـة الثقـافيـة
التي حلم بهـا وبستـر .رمبا سـيذهله مـايراه اآلن
مـن ان ام ــريكــا التـتـحكـم فقــط يف ثقــافـته ــا بل
تـصــدرهــا ال ــى كل بلــدان العــالـم -ومـن ضـمـنهــا
بريطانيا.
آمـاله بالوحـدة الوطنـية برهـنت على الكـثير من
املــراوغــة  ،فـفي ال ــوقت الــذي اصـبح الم ــريكــا "
لغ ــة فـي ــدرالـيـ ــة" اسهـمـت ق ــوامـي ــسه يف تـثـبـيـت
دعــائـمهــا  ،كــان تقـسـيم الــدولــة ال ــى حمــراء و
زرق ـ ــاء ،وك ـ ــذلــك مع ـ ــارك واش ـنـ ـطــن وحـ ـ ــروبه ـ ــا
الـشــريــرة  ،مبثــابــة معــادل غــريـب للحــرب علــى
املقاطعة يف1807.
لـو كـان وبـستــر هنـا اآلن  ،لـرمبـا سـيصــرخ  ،كمـا
يفعل العديـد من األمريكـيني االن  ،بسبـب رغبة
الـ ــزعـمـ ــاء يف الـن ـظـ ــر الـ ــى مـ ــاوراء اإلنـتـ ـسـ ــاب
احلـزبي .ومهمـا حاول  ،لن يـكون خبيـر الكلمات
الع ـظـيـم اكـث ــر ف ـص ــاح ــة مـن خ ـطـبه ال ــرن ــان ــة
املعارضة للتحيز املفرط "...عندما يكون احلزب
اقليـة  ،فانه على استعداد لـلعق التراب للوصول
ال ــى األكـث ــري ــة" ،وح ــذر مـن انه " عـن ــدم ــا يــصل
احلـزب الى مـوقع الـقوة  ،فـانه يـصاب بـاإلفالس
ويصبح مياالً لألنتقام وطاغية ايضا"...

إنه وقـت الـت ـ ــأمل م ـ ــرة أخ ـ ــرى ،وم ـ ــا زال الع ـ ــام يف
بــدايـته ،حـيـث يـنعـطـف الكـثـيــر مـنــا إلــى الــداخل
ليـروا كيف ميكـنهم أن يحسـنوا من الـطريقـة التي
يعـيشـون بهـا حيـواتـهم .غيـر إننــا حني نبـاشـر هـذا
الطقـس السنـوي من االستبـطان (أي فحـص املرء
ألفكاره ومشـاعره) ،سنفعل حسن ًا لو سألنا أنفسنا
ال بسيطاً :هل هنالك فائدة حق ًا من ذلك؟
سؤا ً
لقـد كـان لــدى الشـاعـر تيــودور رويثك Roethke
شيء من نفاذ البصيرة يف األمر حني قال:
(إن تأمل الذات لعنة
جتعل من إرباك قدمي حالة أسوأ)
وبـاعـتبــاري أخصـائيـة بعلـم النـفس أتـولـى الـبحث
يف معـرفـة الـذات والـسعـادة ،فـأنــا اعتقـد بـأن لـدى
رويـثك هنـا رؤيـة ،رؤيـة تـدعمهـا كتلـة متنـاميـة من
الــدراســات الـســايكــول ــوجيــة املــوجهــة ،فهـل أنت،
عـزيزي القارئ ،غير متـيقن مما تشعر به نحو
شـخـ ــص خـ ـ ـ ــاص يف ح ــيـ ـ ـ ــاتــك؟ إن حتـلـ ـيـل
الــزوائــد والنــواقـص يف مـثل هــذه العالقــة
رمبــا لـن يكــون هــو اجلــواب .فـفي دراســة
أج ــريـته ــا مع دول ــوريــس ك ــرافـت ،وهـي
أخــصـ ــائـي ـ ــة حتلــيلـيـ ــة بـعلـم الــنف ــس
بجامعـة تكسـاس ،وانا دون ،أخصـائية
يف بنسلفانيـا ،طلبنا من أشخاص يف
مجمـوعة واحدة أن يـدرجوا األسباب
الكامنة وراء الـكيفية التي تـسير بها
عالقـتهـم مع شــريك رومــانــسي ،وأن
يقـدروا عنـدئـذ مقـدار رضـاهـم بتلك
الـعالقـ ــة .وطلـبـنـ ــا مــن أشخـ ــاص يف
جـمــاعــة أخ ــرى أن يقــدروا مـثل هــذا
الـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا م ــن دون أي حتـلـ ـيـل فـقـ ــط
يعطـون ردود أفعـالهم البـاطنيـة .ورمبا
بـدا أن أولئك الـذين فكـروا بـالتفـاصيل
ال يف فـهم الـكيـفيــة
سـيكــونــون أفـضل حــا ً
التي شعـروا بها حقاً ،وأن تقديرات رضاهم
ستصف حصيلة عالقاتهم بشكل أفضل.
ويف احلقيقـة ،وجـدنـا العـكس .فقـد كـان هـؤالء
هـم مجمـوعـة "الـشعــور البـاطـني" الـذيـن وصفت
تقـ ــديـ ــراتهـم مـ ــا إذا كـ ــانـ ــوا ال يـ ــزالـ ــون يـ ــواعـ ــدون
شــريكهـم بعــد ذلك بــأشهـر عـديـدة .أمـا بــالنــسبـة
ألؤلـئـك املــتفـ ــرسـني يف الــنقــطـ ــة الـ ــوســطـ ــى (أي
أصح ــاب الـتـحلــيل –م) فلـم ت ـصـف تق ــديـ ــراتهـم
حـصيلـة عالقــاتهم علـى اإلطالق .أمـا اسـتنتـاجنـا
من ذلك فهو أن الكثير جد ًا من التحليل ميكن أن
يشـوش أذهان النـاس بشـأن الكيفيـة التي يـشعرون
بهــا حق ـاً .فـهنــاك حــدود صــارمــة ملــا نــستـطـيع أن
نكـتــشفه مـن خالل الـت ــأمل الــذاتـي ،وإن محــاولــة
تفــسيــر مــا هــو غيــر قــابل للـتفــسيــر ال تــؤدي إلــى
رحيل مفـاجئ لألمواج بـأفكارنـا ومشـاعرنـا اخملبأة
التي ظهرت مثل السمك املتخبط.
إن االسـتـبــطـ ــان إشـكـ ــالـي ب ـ ــوجه خـ ــاص عـنـ ــدمـ ــا
نـتحسـس ما حتـت ،ويظهـر بحث لـسوزان نـولني –
ه ــوك ـسـيـم ــا ،وهـي أخـص ــائـي ــة علـم نفــس حتلـيلـي
بـجامـعة يـال ،أنه عـندمـا يكتـئب النـاس ،فإن تـأمل

مشكالتهم يجعل األمور أسوأ.
وقــد مت الـطـلب ،يف دراســة أخــرى ،من طـلبــة كـليــة
مكتئبني بـشكل معتدل أن يقضـوا ثماني دقائق يف
الـتفـكيــر إمــا بــأنفــسهـم أو بقـضــاي ــا دنيــويــة مـثل
"تــشكـيل الـسـحب يف الــسمــاء" .فــركــزت اجملمــوعــة
األولى على األمـور السلبية يف حـيواتهم وأنغمست
يف مــزاج أســوأ .أمــا أفــراد اجملمــوعــة األخــرى فقــد
شعروا يف الـواقع بشـكل أفضل فيـما بعـد ،رمبا ألن
جهد ًا إلهائي ًا قد "صرف" تركيزهم الذاتي.
فـماذا عن أناس مثل ضباط الـشرطة واإلطفائيني

الـذين يـشهدون حـوادث فظيعـة؟ هل من
املفيد لهم تأمل جتاربهم؟
لقـد كـان مـن املعتقـد بـه لسـنني أن عمـال الطـوارئ
ينبغي أن يجتازوا عمـلية استخالص للتركيز على
جتـاربهـم ،وعيـشهـا مجـدداً .وكـانـت الفكـرة أن هـذا
س ـيـجعـلهــم ي ـ ــشع ـ ــرون ب ـ ـشــكل أف ــضل وميــنع مــن
حـصــول م ـشـكالت صحـيــة ذهـنـي ــة أسفل الـطــرق.
فبعـد أحـداث  11أيلــول ،مثالً ،تقـاطـر املـستـشـارون
احلــسنــو الـنيــة عل ــى نيــويــورك ملـســاع ــدة ضبــاط
ال ـش ــرط ــة ورج ــال اإلطف ــاء وعـم ــال اإلنق ــاذ عل ــى
التعامل مع الصدمة الناجمة عما كانوا قد رأوه.
لـك ــن هل نـفع ذلـك؟ يف عـ ـ ــرض مـ ـ ــوسـع لل ــبحــث،

توصل فـريق قادة ريـتشارد مـاكنالي ،وهـو إخصائي
علـم نفـس حتـليـلي ،يف هــارفــارد ،إل ــى استـنتــاج أن
اإلجــراءات االسـتخـالصيــة تتـصف بفــائــدة قلـيلــة
ورمبـ ــا حـتـ ــى تــضـ ــر مــن خالل إعـ ــاق ـ ــة العــملـيـ ــة
الـعالجيـة االعـتيـاديـة .وغــالبـ ًا مـا يـصــرف النـاس
تـفكيــرهم بـاحلـوادث املـؤملــة مبـاشـرة بعـد وقـوعهـا،
وقد يكـون هذا أفضل من أن يعيشوا تلك احلوادث
مرة أخرى ذهنياً.
فماذا نستطيع أن نفعل لتحـسني أنفسنا والشعور
بصورة أكثر سعادة؟
لقـد أكدت دراسـات سايكـولوجيـة اجتمـاعية كـثيرة
على مالحـظة أرسطـو "إننا نـصبح فقط مبمـارسة
أفعــال فقــط ،منــضبـطـني ذاتيـ ـ ًا مبمــارس ــة ضبـط
النفس وشجعان ًا بأدائنا أفعال الشجاعة".
فـإذا كنا غير راضني على جـانب من حياتنا،
فإن إحدى أفـضل الطرق هـي أن نتصرف
مثل الـشخص الـذي نـريـد أن نكـونه ال
أن جنلـ ــس هــن ـ ــا أو هــنـ ـ ــاك محـللــني
أنفسنا.
ولـقـ ـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــالـ ــم ال ـ ـنـفـ ـ ـ ــس
االج ـتــم ـ ــاعــي دان ـيــيل ب ـ ــاتـ ــس ـ ــون
وزمالؤه يف جــامعــة كــانـســاس أن
املـشــاركني الـذيـن أعطـوا فـرصـة
للـقيــام مبعــروف لـشخـص آخــر
انــتهـ ــوا إلـ ــى اعـتـب ـ ــار أنفـ ــسهـم
حنونني مراعني ملشاعر وأحوال
غـيــرهـم –مــا لـم يـطلـب مـنهـم
تأمل ملـاذا قامـوا باملعـروف؟ فقد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األشــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص يف تــلـ ــك
اجملمــوعــة يف الـنهــايــة إلــى عــدم
اعـتـب ــار أنف ــسهـم حـن ــونـني ب ــوجه
خاص.
والبــارع هنــا هــو أن نتـعمــد أن نكــون
حــن ـ ـ ــونــني عـل ـ ـ ــى اآلخ ـ ـ ــريــن مــن دون
التفكير كثير ًا بالسبب يف قيامنا بذلك.
وكـعالوة أو مـكـ ــافـ ــأة لـن ـ ــا علـ ــى ذلـك ،فـ ــإن
حناننا هذا سيجعلنا أكثر سعادة.
ويف دراسـة لـسـوجنــا ليـوبــوميــرسكـي ،أخصــائيـة
علـم الـنفــس االجـتـمــاعـي بج ــامعــة كــالـيفــورنـيــا،
وجدت ،هي وزمالؤها ،أن طلبة الكلية الذين تلقوا
تعلـيـم ــات ب ــالقـي ــام بـبعـض األعـم ــال الـتـي تـت ـسـم
بـ ــالعــطف واحلـن ــان ي ــومـ ـ ًا يف األسـب ــوع ص ــاروا يف
اآلخــر أكثـر سعـادة مـن جمـاعـة الـطلبـة الـذيـن لم
يتلقوا أية تعليمات بهذا اخلصوص.
فبـادر ،وقـد بـدأ العـام اجلـديـد ،ومـد يـدك وسـاعـد
غيرك .فإذا ما بدا لك ذلك أشبه بأغنية قدمية أو
بـنصيـحة تـبسـيطيـة من أسـتاذ فـاعل خـير ،فـليكن
لكـن احلقـيقــة هـي أن نكــون طـيبـني مع اآلخ ــرين
سيجعلنا يف نهـاية األمر أنـاس ًا أكثر حنـان ًا وسعادة
–فقط ما دمنا ال نفكر بذلك أكثر من الالزم.
عن  /انترنشنال
هيرالد تربيون
-------

حتليل احلمض النووي سيثبت ذلك:

بقايا (جان دارك) أهي موجودة أم ألقيت يف هنر السني؟!
بقلم:ايزابيل بريسون
ترجمة :عدوية الهاللي
وصلت إلـى مستـشفى راميـود بوانـكاريه يف
غـارشيـز مـؤخـراً علبـة صغيـرة من اخلـشب
تضم البقايـا املفترضة للشـابة األسطورية
جـان دارك ليجـري حتليلهـا من قـبل فريق
يتــألف مـن ثمــانيـة عـشـر بــاحث ـاً يقــودهم
ف ـيـل ـيــب ش ـ ـ ــارل ـي ـيـه ،اخل ـب ـي ـ ـ ــر يف ال ـ ـطــب
الشرعي..
ومـ ــا زال الـعلـمـ ــاء يـتـ ـسـ ــاءلـ ــون إن كـ ــانـت
العـظـ ــام القلـيل ــة املــتفحـم ــة الـتـي عـث ــروا
عليهـا تخص قديسة أورليانز –جان دارك
–فعالً أم إنهـا تعــود لغيـرهــا ،ففي الــستـة
أشه ــر األخـي ــرة ،مت جــمع علـم ــاء الـت ــاريخ
ملـشــاهــدة مـحتــويــات العـلبــة ومـنه ــا نتــوء
يشـبه ضلعاً بشـرياً يتـراوح طوله بني –14
 15سم وحتيط به مـادة قامتة ميـيل لونها

بيكاسو وأفريقيا
ترجمة :فاروق السعد
سحـ ــر أفـ ــريقـيـ ــا الـ ــذي غـيـ ــر الفــن املعـ ــاصـ ــر؛
مع ــرض يف جنــوب أفــريـقي ــا يكـشـف عن عـمق
تأثر بيكاسو بإفريقيا .
لم ي ــذهب بــابلــو بـيكــاســو قـط الــى أفــريـقيــا.
ولـكـن فـنـه وبعـ ــد اكـثـ ــر مــن ثالثـ ــة عقـ ــود مـن
وفـاته ،يـسـافـر الـى القـارة الـتي كـان لهـا األثـر
العميق على اعمـاله .كان "بيكاسـو و أفريقيا"،
أوسع معـرض ألعمال الفنان يـقام يف املنطقة،
فق ـ ــد افـتــتح يف ق ـ ــاع ـ ــة سـت ـ ــان ـ ــدراد ب ـ ــانـك يف
جـوهـانــسبـرغ يــوم  10شبــاط ،و سيـسـافـر الـى
قاعـة ازيكو لـلمتحف الوطـني جلنوب أفـريقيا
يف كـيب تــاون يف نيـسـان .يـضم املعـرض ،الـذي
يبـني تأثيـر أفريقـيا علـى اعمال بـيكاسـو ،اكثر
من  80من لـوحاته ،و تخطـيطاته و منـحوتاته
مع مجمـوعة مختـارة من األقنعة األفـريقية و
التمـاثيل املـماثـلة لـتلك التـي كانـت حتيط به
عــن ـ ــدم ـ ــا كـ ـ ــان يع ـمـل .لق ـ ــد ق ـ ــال ب ـيـك ـ ــاس ـ ــو
بــان"فيــروس" الفن األفــريقي قـد الزمه طـوال
حيــاته .حيث كـان قــد أصيب به يف عـام ،1907
عنـدمـا عثـر علـى مجمـوعـة اعمـال افـريقيـة و
مـن وراء احملـيــط يف مـتـحف اثـنـ ــوكـ ــرافـك يف
بـاريـس .كــانت تلـك املصـادفـة تـشكل إلهـامـا" :
لــم تـكــن األق ــنع ـ ـ ــة مجـ ـ ــرد م ــنحـ ـ ــوتـ ـ ــات م ــثل
األخــريــات .فهـي مخـتلفــة متــامــا .فقــد ك ــانت
مـوضـوعـات سحـريـة ".يف ذلك اليـوم ،كمـا قـال
الحقــا ،استــوعب مــا كــانت الــرســومــات تـعنـيه
حقا ".انها لـيست عمليـة جماليـة؛ انه نوع من
الـسحـر الـذي يطـرح نفـسه بـيننـا و بني الكـون
املعادي ،وهـي وسيلة المتالك القوة عن طريق

ف ــرض صــيغـ ــة علـ ــى مخ ــاوفـن ــا اض ــاف ــة ال ــى
رغــبـ ـ ــاتــن ـ ـ ــا ".لقـ ـ ــد ك ـ ـ ــان يع ـمـل علـ ـ ــى "Les
 ،Demoiselles d'Avignon”,الـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــي
أصبحـت واحدة مـن اشهر لـوحاته .قـدمت له
زيـارته الـى املتحـف اإلجابـات التي كـان يبحث
عــنهـ ــا .ان ص ـ ــورة العـ ــاهـ ــرات اخلـم ــس ،الـتـي
وصفهـا بانـها أول "تـعويـذة رسم" لـه ،قد كـانت
أول عـمل يحـمل عالمــات التــأثيــر اإلفــريـقي،
حـيـث كـ ــانـت وجـ ــوه اثـنـني مـن الـنـ ـسـ ــاء قـ ــد
عــرضت كــأقنعـة افــريقيــة .و هنــالك العـديـد
من الـدالالت سـتتـبع .فقــد بني املعــرض كيف
ق ــام بــيك ــاس ــو ب ــاسـتـيع ــاب الفـن الـتج ــري ــدي
األفـ ــريقـي ،الـتـص ــوي ــر الـتـمـثـيلـي لل ــوج ــوه و
األجسـاد ،و جعلهـا ملكـه اخلاص .لقـد بدأ يف
جتـزئـة و عـرض الـشكل الـبشـري ،و هـو مـا قـاد
يف النهـاية الـى والدة التكعـيبيـة .ومن ثم وقع
الحقـا حتت تـأثيـر إيحــاء األقنعـة األفــريقيـة
من الكـونغـو -منحـوتـات خـشبيـة مـستخـدمـة
مـن قــبل الـكهـنـ ــة ملـ ـسـ ــاع ـ ــدتهـم يف االت ـصـ ــال
بــاألرواح -الـتي ك ــانت تـسـتخــدم م ــواد احليــاة
اليومية ،مثل املساميـر و املرايا .أوجد بيكاسو
احــد املعــروضــات" راس امــرأة"  ،من مـصفــاة و
لـوالب؛ و وجدت املـساميـر و الصحف طـريقها
الـى اعمـال اخـرى .قـدم املعـرض للــزوار نظـرة
خــاطفــة عن عـبقـريـة بـيكـاسـو يف عـمله .كـان
العـ ــديـ ــد مــن الق ـطـع املعـ ــروضـ ــة رسـ ــومـ ــات،
منحـوتـات و دراسـات كـان الفنـان يحـتفظ بهـا
يف مـشغله و الـوثـائـق و الشـروحـات الـتي تـبني
جت ـ ــاربـه مع ال ـ ـشــكل اجل ـ ــدي ـ ــد مــن الفــن .ان

افـتـتـ ــانه بـ ــالفـن األفـ ــريقـي قـ ــد حتـ ــول الـ ــى
جـرثـومـة جبـايـة ،قـام بتغـذيتهـا عنـدمـا كـان
ي ـطـ ــوف األسـ ــواق الـ ــرخـي ـصـ ــة يف بـ ــاري ــس و
مـرسـيليـا .جـمع اكثـر مـن  100متثــال و قنـاع
أفـريقـي ،و احتفـظ بهـا .يـشعـر زوار املعـرض،
وهم محـاطــون بعـمل معـاصـر و بـراعــة الفن
األف ــريقـي الــذي يــشع بــالــسحــر ،ب ــانهـم قــد
نـقلـ ــوا الـ ــى مـ ــشغـله .يـ ـشـ ــاطـ ــر الـكـثـيـ ــر مـن
معـاصـري بيكـاســو افتتـانه بـالفن األفـريقي.
ففنـانــون مثل انـدريه مـوريـس دي فالمـنيك،
ج ــورج ب ــارك و هـن ــري م ــاتـيــس ك ــان ــوا ايـض ــا
جامعـني ناشطني .يف بدايات القرن العشرين
شـجع دخ ـ ــول االســتعــم ـ ــار الف ـ ــرن ـ ـســي ال ـ ــى
أف ـ ـ ــريـقــي ـ ـ ــا زي ـ ـ ــادة االه ـتــم ـ ـ ــام يف ق ـ ـصـ ــص و
مــوضــوعــات األراضـي الغــامـض ــة و الغــريـبــة،
الـتــي جلـبـت مـن قــبل اجلـن ـ ــود الع ـ ــائ ـ ــديـن،
التجـار و املبـشـريـن .ان بيكـاسـو و أصـدقـاءه
من الـرواد املبـدعني ،الـذين يـبحثـون عن لغـة
فنيـة جـديـدة لـكسـر قـالب الـرسم الـتقليـدي،
كـانوا قد تعرفـوا على أشكال غنيـة بالرموز .و
جـدت أفريقيا طـريقها بدرجـات مختلفة الى
أعـمـ ــالهــم .و مع ذلـك ،كـمـ ــا يـ ــوضح مـ ــارلـني
مارتن ،احد مقيمي املعـرض ،بان بيكاسو كان
ميـتلـك فهـمــا فــري ــدا لق ــوة سحــر وغـمــوض
الفـن األف ــريقـي ،ال ــذي ت ــرك ت ــأثـي ــرا كـبـي ــرا
علـيه .ان ذلـك اللقــاء يف مـتحـف اجملتـمعــات
الـبدائيـة قد غـير رؤيته الفـنية ،و معهـا اجتاه
الفن املعاصر.
عن :اإليكونومست

إل ــى ل ــون الق ــار وهـي م ــا يـت ــوقـع العلـم ــاء
التـقاطهـا من رمـاد محرقـة روان مع بقـايا
أخـرى لعظــام بشـريـة صغيـرة جـداً إضـافـة
إلــى أجــزاء مـن بقــايــا احلـيــوانــات –رمبــا
تع ـ ــود لق ـطـ ــة –ومـعهـ ــا رمـ ــاد مـن خـ ـشـب
احملرقة وقطعة من القماش..
وكانت تلك البقـايا قد انتقلت من شخص
إلـى آخـر حتــى وصلت إلــى أسقفيـة تـورس
يف القرن السابع عـشر وهذا يعني أن أحداً
لم يـقم بـرمـيهــا يف نهـر الـسـني كمـا ادعـى
أس ـقــف روان آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك وأنــه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ذلـ ــك
للــتخلـص مـن امل ــرأة "امللح ــدة امله ــرطقــة"
نهائياً!..
ويقــوم البــاحثـون بـدراســة البقـايـا حــاليـاً
بـشكـل تطــوعي ألن املـوتـى ميكـنهم تقـدمي

مـعلـ ــومـ ــات لألحـيـ ــاء كـمـ ــا يقـ ــول فــيلـيـب
شارلييه ،ويضـيف :يساعدنا هذا النوع من
الــدراس ــة علــى إنـض ــاج بحـثـنــا وسـيكــشف
احملللـون مـن علمـاء الـوراثـة املـشــاركني يف
البحث والـدراسة إن كـان احلامـض النووي
يعـ ـ ــود لـ ـ ــرجل أم امـ ـ ــرأة ،ك ـمـ ـ ــا إن العـ ـظــم
املـتفـحم سـيحــدد تــاريخ وفــاتهــا وإن كــانت
ق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــدثــت حـقـ ـ ـ ـاً يف  ،1431وس ـتـح ـ ـ ــدد
اجلغ ــرافـي ــة اجلـي ــول ــوجـي ــة مك ــان ح ــدوث
الوفاة وإن كانت قد حدثت يف روان حقاً..
وهكـذا تتواصل عـمليات الـبحث والتحليل
إلثبات حقيقة بقايا جان دارك..

عن لوفيغارو

