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مخـطـــوطـــة األلـم للــشـــاعـــر كـــرمي شغـيـــدل

يـقــــظــــــــة الــــــشـعــــــــر يف احلـــنـــني لـألســــطــــــــورة

()3-1
ناجح املعموري
انـشغلت به منـذ قراءة اول نـص شعري له
يف بـدايـة الـتسعـينيـات واستمـررت متـابعـا
له ب ـشـغف واعجــاب ،وممــا عـمق عالقـتـي
معه شـاعــرا نصــوصه التـي استـثمــر فيهـا
االسـطــورة وملـحمــة جلجــامـش ،ووجــدت
فـيه صــوتــا مغــايــرا ومخـتلف ــا عن حـشــد
الــشعــراء انــذاك ويــومــا بعــد اخــر تكــرس
اه ـتــم ـ ــام ــي كقـ ـ ــارئ له ومــتـ ـ ــابع مل ــنج ـ ــزه
ال ــشعـ ــري ،وتفـ ــرده وســط اسـ ــراب كـثـيـ ــرة
ظهـ ــرت وايـ ــاه ،حـتـ ــى الــتقـيـتـه بعـ ــد زمـن
طـويل من املتـابعة وسـاعد يف احلـوار معه
علــى معــرفــة الـشــاعــر فـيه بــشكـل جيــد/
وكـنـت اسـتــمع لقـص ــائ ــده غـي ــر املـنــش ــورة
والتي لم جتد فرصتها انذاك.
مخـطــوطــة االلـم تفـضـي عـبــر عـنــونـتهــا
مل ــرحل ــة معــروفــة وت ــاريخ عــاش ال ـشــاعــر
تفـاصيله شعـريا وبـصوت هـادئ ومتمـيز/
واسـتــط ــاع ان ي ــؤســس ق ــام ــوسـ ــا شع ــري ــا
خـاصـا به ،وهـو وحـده القـادر علـى حتـويل
اليــومي إلــى شعــري ،اعـتمــادا علــى وعـيه
الفـني العــالي ملفــرداته وكـيفيـة االخـتيـار
الـدقـيق وانتـاج نـسق فـني متيـز به وانفـرد
عـن غـيـ ــره ،كـمـ ــا انه اسـتــطـ ــاع مــن خالل
ق ـ ــام ـ ــوسـه ان يقــت ـ ــرح عالق ـ ــة جــي ـ ــدة مع
املـتـلقـي ،النـه يع ــرف وب ــوعـي ممـت ــاز ب ــأن
املعنـى الــراشح عـن النــص الفنـي وظيفـة
خـاصـة بـالـشـاعـر النه املعـني بخلـق منط

مـن الـعالق ــة االتــص ــالـي ــة امل ـشـيـ ــدة عل ــى
حقـائق النص وطـاقته الـعاليـة املشحـونة
بـالـتشـظي ،واالشـارة إلـى وحـدة كـامنـة يف
مـشاهـد احليـاة اليـوميـة احلاضـرة والتي
سرعان مـا تتحول إلى ماض ،يظل مبرقا
وضـاغطــا عليه بـأصـرار ،وتطــرق الشـاعـر
كــرمي شـغيــدل يف اخـتيــاراته القــامــوسيــة
احمل ـســوب ــة له ،وهـي يــومـيــات قــريـبــة مـن
املرويات التبـادلية بني الناس ،اال انه قادر
علـى تفخيخهـا بالـدهشـة وانفتاح الـرؤية
واتـســاع الفـضـاء الـداللـي فيهـا ،هــو اكثـر
مـن غيــره معــرفــة لالبـتكــار الــذي ي ــوحي
احيــانــا مبــا يـشـبه الفـطــريــة ،البـســاطــة،
ال ــشفـ ــافـيـ ــة ،هـ ــذه كـلهـ ــا مغـ ــذيـ ــة لـنــصه
ال ــشعـ ــري الغ ــريــب والق ــريــب للـمـتـلقـي.
والـشــاعــر لم يـتمــرد علــى ابـتكــار املعــاني
فقــط كـمـ ــا قـ ــال " جـيـ ــروم مـ ــاكفــن" ..بل
ذهـب بعـيــدا إلــى م ـســاحــة الـتـم ــرد علــى
االلفــاظ لتجــاوز املعنـى والـداللـة واغـدق
علـيهـا نـوعـا مـن االيقــاع الفـريــد املتــأتي
من سعـة النـص وزحمته بـالصـور الفنـية،
وهـيـمـنــة الـتكــرر فـيه ،وحـيــازة خــاصـيــات
فـنية معـروفة من الـشعر العـراقي القدمي
واص ــوله املـبك ــرة ،وه ــذا امللـمح ه ــو ال ــذي
اضفـى علـى نصـوصه االبتـكار والـبسـاطة
والع ــمق ،واالقــت ـ ــراب اكــث ـ ــر ف ـ ــأكــث ـ ــر مــن
منطقـة االبتكار الـذي جعل من نـصوصه
فضــاء مفتـوحـا علـى احـتمـاالت عـديـدة،
وفـ ــرتهـ ــا املـتـ ــوازيـ ــات يف الـنــص والـتـكـ ــرار
واملفـارقــة الطـريـة ،كلهـا تفـاعلـت يف نصه
الـشعـري وأسـست مـركـزا فنيـا مميـزا لهـا،
اختــرقت متـامــا اللغـة العــرفيـة ،املـألـوفـة
واملــتعـ ــارف علــيه ــا وص ــاغ نــص ــا مـبــتك ــرا
بـبــس ــاطـته وق ــوته ومــس ــاح ــة ت ــأثـي ــره يف

فولكلور عاملي

املتلقي.
انا وحبيبتي
واحلمامة
كنا نتبادل السموات
يف ذكرى اليأس
ولم يكتف كرمي شغيـدل باحلدود الذاتية
للـنـص الــشعــري الـتـي ت ـسـي ــدت بل متــرد
اكـثر علـى املفردات نـاور فيمـا بينهـا حقق
مقــدرة ممـتــازة يف االسـتـب ــدال اللفـظـي/
لكـنه استبــدال عنيف يـنطـوي علـى درامـا
عـاليـة وكـأنه اخـتصـر املـأسـاة الـشخـصيـة
الـتـي لـ ــوح بهـ ــا والق ــائـم ــة بـني الــش ــاع ــر
وح ـب ـيــب ــته واحلــمـ ـ ــامـ ـ ــة أج ـ ـ ــرى عل ــيهـ ـ ــا
اسـتـبـ ــداال مـ ــاهـ ــرا لـيـ ــرسـم فــضـ ــاء الـ ــدم
العراقي.
مازلنا نتعقب جرح السحابة
مذ فككوا السماء
حتى سواد املطر
نركض
ونركض
ونركض
على شفرة احزاننا
انا وحبيبتي
والوطن
شحـن االسـتـب ــدال ق ــوة الـنـص ب ــامل ــأس ــاة
واعالن الـتـمـ ــرد .وحتـ ــول الـ ــوطـن بـ ــديال
للحمـامة لـكنه لم يلغهـا النه صار فـضاء
له ـ ــا ،ولـك ــن هل ات ـ ــسع هـ ـ ــذا الف ــض ـ ــاء /
الـوطـن للحمـامـة؟ وهل اسـتطـاع الــوطن
ان يك ــون فـض ــاء امـن ــا؟ ه ــذا االسـتـب ــدال
كـثيــرا مــا تكــرر يف نـصــوص الـشــاع ــر من
اجل الــوصــول إلــى وظـيفــة دراميــة داخل
النص ،تـقربه احـيانـا إلى الـنص الغنـائي
ويطفح بهـا ويصـير بعـضا وكال يف احـيان

منهـا ،ويـسـتمـر مجـال االسـتبـدال بقـوته
لــدى الـشــاعــر لـتـحقق مـن خـالله بالغــة
وفـرهــا التكـرار املـألـوف انـذاك يف مـرحلـة
التــسعيـنيــات ،عنـدمـا انـفتحـت التجـربـة
الشعريـة اجلديدة على االصـول الشعرية
اخلـ ــاص ـ ــة بحــضـ ــارات ال ــش ـ ــرق القـ ــدمي،
واالفــادة مـنه ــا الحتــوائهــا عل ــى عنــاصــر
شعرية عالية،مضافا إلى التطويع الذكي
لالطــراس االسطـوريـة واعــادة صيــاغتهـا،
كـي تتحــاور مع االسـطــورة اليــوميـة الـتي
صاغـتها فـضاءات الـوطن عبـر امتحـانات
صـعــبـ ـ ـ ــة وك ـثــي ـ ـ ــرة أنـه ـ ـ ــا /الــت ـ ـ ــاريـخــي /
االجتمـاعـي /االخالقي ،هـذه كلهـا تـشكل
وح ــدة الـبـن ــاء الـط ــرسـي يف ن ــسق الـنـص
الـشعـري لـدى كــرمي شغيـدل ،الـذي وعـى
التــاريخ البــوصفـه زمنــا ،وامنــا بــاعـتبــاره
طاقـة مدمـرة يختـرقهـا الشـعري ويـداهم
الـتاريخ ومهـابته املـتقشـرة يف نص املـبدع،
التــاريخ يف نـصــوصه صـدمــات ،وخلخلـة،
تفكـيك للـسـائـد ،وطــرد للمـركــز الثقـايف
الك ــاذب حتــى يـتمـكن شـغي ــدل من اعــادة
االعتبار للهامش االجتماعي الذي الغته
احل ــروب واملت ــاعب واجملــاعــات،ل ــذا تب ـدّى
التــاريخ يف نصــوصه احتجـاجـات وصـراخ
للمهمشني.
لـن ابيـع النــافــذة /يتــدفق مـنه الـضيــاع/
ليشتري عـوقا /ويبيع الكـرسي /ليشتري
عـك ـ ــازا /لعـ ــالـم يـبــيع املـ ــدفـ ــأة  /وداعـ ــا.
يـنــط ــوي ه ــذا الـنــص عل ــى م ــا متـيـ ــز به
الشـاعـر من عالقـة حمـيمـة مع اليـومي/
واالجـتمـاعـي /واالخالقي ،ولـعب بقـدرته
علـ ــى تـ ــرحــيل االجـتـمـ ــاعـي إلـ ــى فــضـ ــاء
الشـعرية العالية ،التي ابقت على اليومي
ال ـ ــذي عـ ـ ــاشه الــن ـ ــاس وعـ ـ ــرفه اجل ـمــيع.

واليكـتفي كـرمي بـاملـرويـات والـشـواهـد بل
انـدفـع بحمــاس اكثـر للـمخيّــال ويطـوعه
مـن اجل االبـتكــار اخلــاص واملـميــز ،لكـنه
اليفـسح له اجملـال واسعـا ومنفـردا به بل
يجـاوره مع اليـومي ايـضا وهـذه مالحـظة
فـنيــة مـهمــة بــالنــسبــة لـتجــربــة الـشــاعــر
وكـ ــأنـه يلـ ــوح لـنـ ــا بـ ــأن الـيـ ــومــي مفـتـ ــاح
جـوهـري للـمخيــال ،منـشـط له ،ومحـرك
للـكـ ــامـن فــيه ،وحلــظـ ــة صعـ ــوده يـبـتـ ــدئ
اليومي متوهجا بالتمامات التخييل.
يسـألـونك عن الـشجـرة  /قل :هـي ضيفـة
ال ـنـهـ ـ ـ ــر /والــب ـ ـ ــرق خـلـخ ـ ـ ــال الـ ـ ـشــت ـ ـ ــاء/
يـسـألــونك عـن األلم /قل :يــا ظالمي /ال
تتفقـد النهـار الذي اغـرق الثكـنات /األب
ي ــسـ ــألـك عـن الـ ــدواء /أالم ت ــسـ ــألـك عـن
الذكريات /الـزوجة تسألك عن الطحني/
األبــن ـ ــاء يـ ــس ـ ــأل ـ ــونـك عــن اإلرث /األخــت
تـفقـ ــد الـ ــذاكـ ــرة /وت ــسـ ــألـك عـن رس ـ ــائل
املـوتى/أكلمـا سألوك عن احلـرية /ركضت
نحــو النـافــذة  /وألقـيت بـاخلـطـوات إلـى
الشارع.
هـ ـ ـ ــذا ال ــنـ ــص مـخـ ـتـلـف ع ــن نـ ــصـ ـ ـ ــوصـه
الشعرية األخرى ،لكن مساحة االختالف
ال تـلغـي الـتـم ــاثـل يف مخــط ــوط ــة األلـم،
واخـتالفه متـأت من الـتتـالـي يف األسئلـة،
و صعـود أجـوبـة مخـتلفـة ،صعـود بـسـيط
ويـكمـن اليـومـي الثـقيل /الـضـاغـط علـى
العـائلـة فـيه ،لكـنه يخـتصـره بـاآلخـر .كل
األسئلـة بـسـؤال واحــد وتتكـدس األجـوبـة
عبـر جـواب واحـد يـحتـوي الـهمــوم كلهـا:
أكلما سألوك عن احلرية
ركضت نحو النافذة
وألقيت باخلطوات إلى الشارع
ظـل ه ـ ـ ــذا الــنـ ــص االح ـتـج ـ ـ ــاجــي مي ـ ـ ــور

ب ــالكـثـي ــر ،واألسـئل ــة مـت ــوات ــرة واألج ــوب ــة
ص ــاغــت أحالمـ ــا ،الكـثـي ــر مــنهـ ــا معــطل،
وتتداخل يف الـنص أسئلة ال معـقولة ،هي
احل ــاح ــات ال ــشع ــر واألج ــوب ــة غ ــرائـبـي ــة،
لكنهما معا الـالمعقول والغرائبي يدنوان
نحــو يــومـيــات ك ــرمي شغـيــدل املــشحــونــة
باللعنة والقسوة واالحتجاج:
ادر ظهـرك وامض  /لو سـئلت عن اللذة /
قـل :هـ ــي دمـ ــي األزرق /الت ـ ـتـلـفـ ــت  /وإذا
سـئلـت عـن الالفـت ــة ،التــتلفـت أنـت ل ـسـت
بحاجة إلى يد تصفق /وال إلى يد تصفع
أو تصافح  /أنت بحاجة إلى يد /تلوح...
الطرسيـة اليسـوعية واضحـة يف هذا نص
املعـنـي ب ــاحلـي ــاتــي ،لكـن احل ــري ــة ص ــارت
مركـز النص اليـومي فيه ،نص عـن احملبة
والـسالم ،نــص عن الغــائب الــذي بحـاجـة
إل ــى درس الــشع ــري وضـ ــرورة ان تك ــون له
ي ــد ،الت ـصـفق والت ـصـفع ،وامنـ ــا مك ــرس ــة
للـتل ــويح ..وتـنفـتح ه ــذه اخل ــامت ــة عل ــى
احـتم ــال ان تكــون الـتلــويح ــة للغ ــائب ،او
الــذي سـيغـيـب ،ويخـت ــار مكــان ــا بعـيــدا او
منفــى،او هي تلـويحــة للمغـادر إلـى مكـان
مـ ـ ـ ــا ،يف الـ ـ ـ ــداخـل ،ومـع كـل اح ــت ــمـ ـ ـ ــاالت
الــداللــة تـظل الـتلــويحــة اشــارة لـلت ــأخي
والبقــاء ،وهي واحــدة من عالمــات احملبـة
وم ــق ـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ــدثـ ـ ـ ـ ــار احلـ ـ ـ ـ ــاصـل يف
االج ـتــم ـ ــاعــي،ه ـ ــذا امل ـ ــوات ال ـ ــذي اص ـ ــاب
احليــاة وهـيمـن علـيهــا يـبتــدئ بــاخمليّــال
ال ــطف ـ ــولــي يف واح ـ ــدة مــن اهــم م ـ ــاك ـتــب
ال ــشـ ــاعـ ــر وهـي "قـ ــراءة وح ــسـ ــاب" حـيـث
ينحـرف النص نحـو ملفوظـات الطفـولة،
املـتــوازنــة بــالـتــراتـب احملكـمــوم بــالـتكــرار
اجلمـيل ،املتدفق بـاألحزان واملشـاكل التي
اختـصرت حيـاة كاملـة،باحثـة عن شخص

مــثل ات ـ ــان ـ ــو بـ ـش ـتــم ق ـ ــادر عل ـ ــى اإلنق ـ ــاذ
وتـخلـيــص الـنـ ــاس مـن طـ ــوفـ ــان مـ ــدمـ ــر،
وانـطــوى الـنــص علــى قــدرة يف الـتــركـيـب
والـت ــوال ــد املـنــسجـم بـبق ــاء واسـتـم ــراري ــة
املعـنـ ــى املـتـ ــراكـم ،حـتـ ــى صـ ــاغــت املهـ ــارة
طوفـاناً غـنائـياً ،لعـب دورا يف بلورة فـضاء
شعـري مكـون من أفـضيـة عـديـدة ،ليـست
مـحك ــوم ــة ب ــاالخـتالف  /الـتـض ــاد وامن ــا
ظلـت مـتـم ــرك ــزة ح ــول وح ــدة مفـت ــوح ــة
كالـسمـاء بتنـوعهـا وغنـى الداللـة وقوتـها
وشحنـاتهــا الشعـريـة املتفجـرة كـالنيـازك،
كــأنهــا تفـجيــر كل مــا هــو مــوجــود،وإلغــاء
الثــابت ،مـن اجل شـيء او اشيــاء جــديــدة
ومفق ــودة،ويف حلـظ ــة الـنـص الـتـي يج ــد
فــيه ــا كـ ــرمي شغـي ــدل ه ــدوءا يف اخملـي ــال
الـ ـ ـطـفـ ـ ـ ــولــي ،يـ ـ ـس ـتـعــني ب ـ ـ ــالـ ــط ـ ـ ــرســي ـ ـ ــة
األسـط ــوري ــة الـتـي لــم تكـن بعـيـ ــدة كلغ ــة
مــنـ ـ ـســيـ ـ ــة م ـ ــش ـ ـ ــابهـ ـ ــة لـلغ ـ ـ ــة األطفـ ـ ــال،
ويـأخذهـا،ويعيـد االشتغـال عليهـا ،بحيث
يتــوحــد يـســوع مـع الكل ،يـســوع الع ــراقي
الــذي كــان س ــاعيــا نحــو دمــار كلـي يقــوده
طــوف ــان ،ويعـيــد متـثـيل دور اتــانــو ب ـشـتـم
تل ـمــي ـ ـ ــذ صغــيـ ـ ــر يف مـ ـ ــدرسـ ـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة
ب ـ ـ ــاألطفـ ـ ــال ،وك ـ ـ ــأنه أوكـل مهــمـ ـ ــة اآلتــي
بــالـطفــولــة ومـخيــالهــا القــادر علــى خلق
األحـالم والـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز ،وأت ـ ـ ـضـح فـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــاء
األسطـورة ،يف خـامتــة النـص وإنحـاز رمـز
احلمامة إلـى داللة غير التي اشـرنا إليها
يف نــص "ق ـصـيـ ــدة احلـب" احلـمـ ــامـ ــة يف
"قـ ــراءة وح ــسـ ــاب " هـي الــطـ ــوفـ ــان الـ ــذي
أنك ــره الـتلـمـي ــذ علـ ــى معلـمــيه وتالمـي ــذ
املــدرســة ..هــو لـم يــرسـم الـطــوف ــان لكـنه
منح احلمامة دورا على الورقة.

فـــــــــــــــــــــــــــــردوس احلـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــوان

ونقاء
فرانز مارك ..الفنان الذي يرى احليوان أكثر مجاال ً ً

إيقاع (الباياو)
ومكانته يف املوسيقى الشعبية الربازيلية
ترجمة  /عادل العامل

البـد لنا يف األول من الـتعريف بليـوناردو لـوسيني ،ضيف لقـائنا
الــصحفـي هــذا ،فهــو م ــدرس وملحـن بــرازيلـي يــواصل الــدراســة
وإعـ ــداد بحــث يف الفـ ــولـكلـ ــور الـبـ ــرازيلـي .وقـ ــد ولـ ــد يف ريـ ــو دي
جــانـيــرو .وه ــو يع ــزف مع فــرقـته ،أوريجـيـم ،الـتـي تـتخـصـص يف
عــزف اجلــاز الـب ــرازيلـي يف مــديـنــة واشـنـطـن .وكــان قــد عـمل يف
البرازيل مع فـرق شهيرة مثل (نو إمي بيـنغو راغوا) ،و(بوال مورا)
و(أوركيسترا ري ميوزيكا برازيليا).
وقد شـاركنا مؤخراً ،كمـا قالت مارييتا بـيري ،محررة هذا اللقاء،
يف ورشـة عمل مـوسـيقيـة بـإدارة لــوسينـي ،حيث شـرح لنـا الـكثيـر
مـن إيقــاعــات اجلــزء ال ـشـمــالـي ال ـشــرقـي مـن الـب ــرازيل ،وب ــوجه
خاص (الباياو ) ،baiaoوتـأثيره على إيقاعات أفضل شهرة مثل
(فورو ) ،forroوهي معلومات رأينا أن نتشارك بها مع القراء.
*ما هو الباياو وأين يبدأ أصله؟
 البايـاو إيقاع وإن لم يكن معـروفاً جيداً خـارج البرازيل ،فإن لهتــاثيـراً هــائالً علــى الكـثيــر من املــوسيقــى البــرازيليـة احلــديثـة.
والبــاي ــاو واآلالتي الـتلـقي ــدي شكل م ــوسيـقي قــائـم علــى رقـصــة
ق ــدمي ــة مــسلــسل ــة احل ــرك ــات أو رقـص ــة ق ــاع ــة ذات أصل أوروبـي.
وميكـننـا أن نـسـتخــدم سيـرا  ،Cearaواليــة شمــاليـة شــرقيـة يف
الـبــرازيل ،كـنقـطــة مــرجعـيــة ألصل هــذا ال ـشـكل ،ولــو أنه تـطــور
وظه ــر عـب ــر معـظـم املـنــطق ــة ال ـشـم ــالـي ــة ال ـش ــرقـي ــة .ففـي ه ــذه
املنطقـة ،كانت تعزف هـذا الشكل فرق مـحلية حتيي حفالتهه يف
الصـالـونـات واملنـاسبـات اخلـاصـة واالحتفــاالت اخملتلفـة .وكـانت
اآللـة األصليـة لهذه الفـرق واحد أو اثنـان من البيفـانو pifano
– فلـ ــوت (آلـ ــة نفـخ) صغـيـ ــر مــنحـ ــوت بـ ــالـيـ ــد مـن اخلـيـ ــزران –
وزابـومبـا – Zabumbaطبلـة كبـرى –وآالت نقـر أخـر ثـانـويـة.
وقـد أصبح هـذا التكـويـن اآلالتي قيـاسيـاً يف أداء البـايـاو اآلالتي
التلقيدي.
*ح ـسـن ،ومــا هـي املـمـي ــزات اإليقــاعـيــة ،والـنغـمـيــة ،والـت ــآلفـيــة
الرئيسة للباياو؟
 النمـوذج اإليقـاعي حتـدده طبلـة الـزابـومبـا ،الـتي لهـا غشـاءانجلــديــان مـن اجلهـتـني .ويـتـم الع ــزف علـيهــا مبـضــرب مـن جهــة
إلحداث نغمة جهيرة طليقة ،وبعصا من اجلهة األخرى إلحداث
صوت منقور أعلى .وتضرب العصا عند احلافة.
وأحل ــان البــايــاو الـتقـليــدي ق ــائمــة علــى نـغمــة خـفيـض ــة ليــديــة
 Lydianمن الـدرجـة السـابعـة ،وهي درجـة مـستمـدة من تنـاغم
فلـ ــوت الـبــيفـ ــانـ ــو ،الـ ــذي ميــتلـك درجـ ــة رابعـ ــة نـ ــافـ ــرة وسـ ــابعـ ــة
مسـطحة .وتـركيب النغـمات املتـآلفة chareمسـتند إلـى نغمات
درجـة سـابعـة غــالبـة .ويف الـثالثيـنيــات واألربعيـنيــات من القـرن
املاضي ،فإن تنـاغمات مثل "أوه بايـاو" للويز غونـزاغا جعلت هذه
النغمات املتآلفة مقياساً يف موسيقى الباياو.
*فمتى إذن ألفت أغاني الباياو األولى؟
 كـمــا حــصل يف معـظـم الـبلــدان األم ــريكـي ــة الالتـيـنـيــة ،يــؤشــرلتـطــور املــوسـيقــى الــشعـبيــة والف ــولكلــوري ــة بحلــول الــراديــو يف
األربعيـنيـات .ولــذلك ،ميكـننــا أن نتحـدث عن طــورين مخـتلفني
للبـاياو – قبـل الراديـو وبعـده .فقبل الـراديو ،كـان البـاياو بـشكل
رئيـس تقليـديـاً ،وآالتي ـاً ،ومحليـاً جــداً .فجلب الـراديــو احلضـور
املــديني ثـم التجـاري للبـايـاو ،وقـد أصبح شـعبيـاً يف كــامل البالد
للمرة األولى.
*ماذا لديك تقوله عن وضع الباياو اليوم؟
 الباياو يف وقتنـا احلاضر أكثر شعبيـة يف شمال شرقي البرازيلممـا يف املـدن اجلنـوبيـة مثل ريـو دي جـانيـرو أو سـاو بـاولــو حيث
الـسـامبـا هـي األكثـر بـروزاً .وعلـى كل حـال ،فـإن وفـرة مـن النـاس
قد هاجرت ،يف السنوات القليلة املاضية ،إلى مراكز مدينية مثل
ريــو وســاو بــاولــو بـحث ـاً عـن أعمــال أفـضل .وهـم يجـلبــون معـهم
تق ــالي ــدهم امل ــوسيـقيــة ،األمــر ال ــذي يجعـل من الــسهل أن جتــد
فرقة بـاياو صغيرة (زابـومبا ،أكورديـون ،أصوات ملفوظـة وأحياناً
جهـي ــرة) تع ــزف يف العــطالت األسـبــوعـيــة يف أمــاكـن عــامــة مـثل
(الفيـرا دي ساو كـريتوفـاو) يف ريو دي جـانيرو أو (بـراسا دا سي)
يف ساوباولو ،أو حتى يف نواد ليلية.
كما إن باياو معلم شعبي اليـوم يف املوسيقى اآلالتية املعاصرة يف
الـب ــرازيل والــواليــات املـتحــدة األم ــريكـي ــة ،مع فـنــانـني مـثل جــو
هندرسـون ،وتشيك كوريا ،وهيـرميتو باسكول الـذين يستخدمون
وت ـ ــسج ـيـالتهــم
اإليق ـ ــاع الـ ــب ـ ـ ــرازيلــي امل ـثـ ــي ـ ـ ــر يف أداءاتهــم ـ
ـ
ـه ـ ـ ــذا
امل ــوسيـقيــة .وهكــذا ف ــإن البــاي ــاو حي وجــزء مـهم يف مــوسـيقــانــا
الشعبية اليوم.

آنا غريت جروسكوبف
ترجمة :قاسم مطر
التميمي
جلس القـرفصاء حتت شجرة ظليلة.
كـ ــان عـ ــاري ـ ـاً مـثـلهـ ــا ،يـلعــب مع قـ ــرد
وغــزال وبقــرة وثعـلب .يـصـنعــون رؤيــا
كلـيــة إلنــسج ــام سعـيــد بـني االن ـســان
واحلـيوان والـطبيعـة .قبل سنـتني من
قـيـ ــام احل ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة األولـ ــى بـ ــدأ
(فــرانــز مــارك) مع صــديقه (أوغــست
مـ ـ ــاكه) ي ـ ــرس ـم ـ ــان _ م ـ ــارك ي ـ ــرســم
احل ـي ـ ــوان ومـ ـ ــاكه ي ـ ــرســم االن ـ ـس ـ ــان.
الل ــوح ــة ال ــوحـي ــدة الـتـي اشـت ــرك ــا يف
رسـمه ــا كـ ــان ارتفـ ــاعهـ ــا أربع ــة أمـت ــار
وعــرضه ــا مت ــران ،أطلقــا علـيه ــا أسم
(الفردوس) .وهي اللوحة التي يسعى
أليها الكثيرون.
ك ـتــب (هـ ـ ــاي ـنـ ـ ــرش ف ـ ـ ــون كالي ـ ـســت):
(الف ــردوس مـغلق ــة ب ــال ــرت ــاج واملالك
خـلفنــا .علـينــا أن نقـوم بــرحلـة حـول
العــالم ونـرى مـا إذا كـانـت ستـفتح يف
مكــان مــا مـن خلـفنــا ).الــرســام (بــول
جــوجــان) ســاف ــر حتــى ت ــاهيـتي .ومــا
بحث عنه يف البحـار اجلنوبـية ،وجده
فنـانو دريسـدن (اجلسر) وصـديقاتهم
ب ــالق ــرب مـن بحـي ــرة م ــوريـت ـسـب ــورغ:
الفردوس املفقـود ،حسي وحيـوي ،عارٍ
ونشوان.
فرانز مارك ،ابن مدينة ميونيخ ،على
الـع ـك ـ ـ ــس م ــن ذلــك  -أراد أن ي ـك ـ ـ ـ ــون
قسـيسـاً ،درس فقه اللـغة مـدّة قصـيرة
قبل أن يصـبح رساماً –لـم يرحل إلى
اخلـ ـ ــارج وإمن ـ ـ ــا رحل إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــداخل.
أسقـ ــط أحالمـه الفـ ـ ــردوس ـيـ ـ ــة علـ ـ ــى
احليـوان( :وجـدت االنـسـان منـذ وقت
مبكر كائـناً (قبيحاً) وبدا لي احليوان
أكثر جماالً ونقاءً.).
درس أسـت ــاذ الفـن يف (ب ــرمي ــز) حـي ــاة
احلـيوان يف حديقـة حيوانـات ميونيخ
ويف األري ــاف الـب ــاف ــاري ــة .وق ــد حت ــرر
ولكن مبـشقـة بـالغـة من وطـأة الـرسم
الـتقـليــدي الــذي تعلـمه يف أكــادمييــة
الـفن ــون يف مي ــونيـخ سنــة  1900.كــان
يهـرب دائمـاً من (صخب املـدينـة) إلى
الـ ـ ـ ـ ــريـف .يف صـ ـيـف  1906صـحـ ـبـ ـتـه
امـ ــرأتـ ــان؛ (مـ ــاري شـنـ ــور) و (مـ ــاريّـ ــا
فـ ــرانـك) ،كالهـمـ ــا رسـ ــامـتـ ــان تعـ ــرف
علـيهـم ــا يف مـي ــونـيخ .يف سـن ــة 1907
تــزوج مـن (مــاري شـنــور) الـتـي تكـبــره
ب ــأح ــد ع ـش ــر ع ــامـ ـاً ،وصحـبــت معه ــا
طـفـالً غ ـي ـ ـ ــر ش ـ ـ ــرعــي إل ـ ـ ــى احل ـي ـ ـ ــاة
ال ــزوجـي ــة الـتـي لـم تـتــم :ففـي لــيل ــة
الــزفــاف ســافــر(مــارك) بقـطــار اللـيل
إلــى بــاريــس تــارك ـاً زوجـته لــدى أحــد
األصدقاء.
يف عــاصمــة الفـن القــائمــة علــى نهــر
ال ـسـني سحـ ــرته ل ــوح ــات (ج ــوج ــان)
Gauguinكمـا سحـرته لـوحـات (فـان
ك ـ ــوخ) Van Gogh.ومــن رس ـ ــال ـ ــة له
إلــى بـنت الــصيــريف الــشقــراء (مــاريــا
ف ــرانك) –أصـبحـت زوجـته الـث ــانـي ــة
فيـما بعد –كتب الـرجل الذي كان يف
الـسابعة والعشرين من عمره( :قطعة
بسيطـة من الطبيعـة هنا املـدخل إلى
رسم كل ما نفتقد وكل مـا نشتاق إلى
رســمه .وهـ ــذا هـ ــو األجـ ــدر حق ـ ـاً ).يف
الـ ـ ــرســم ي ـ ــسعـ ـ ــى إلـ ـ ــى ال ــتحـ ـ ــرر مــن

مخاوفـه .يقول مـارك( :الينقـذني إالّ
جـم ـ ــال الل ـ ــوح ـ ــة ).واســتغ ـ ــرق وقـتـ ـ ـاً
ط ـ ـ ــويالً ح ـتـ ـ ــى وجـ ـ ــد ع ــمالً ،وجـ ـ ــده
(جـميالً) .وبجـزعٍ واسـتيــاءٍ من نفـسه
مزّق بعض لوحاته ،حتى استرد ثقته
بـنفــسه مـن خالل ص ــداقــته وتع ــاونه
مع (فاسلـي كانـدنسكـي) .هذا الفـنان
الروسي الـذي يعيش يف مـيونيخ رسم
أول صـورة جتـريـديـة بـاأللـوان املــائيـة
سنـة  1910وكـتب يف مقـالـة له (حـول
الفكـر يف الفن) .كال الرجلـني خططا
تـقـ ـ ـ ــومي ـ ـ ـ ـاً أطـلـقـ ـ ـ ــا عـلـ ـيـه (الـفـ ـ ـ ــارس
األزرق).ص ـ ــار صــيغ ـ ــة ألفـك ـ ــار ف ـن ـي ـ ــة
جديـدة ،وملتقـى للـصيغ (الـتي تنـمو
وتتطـور بفعل ضـرورات داخليـة) على
ي ـ ـ ــد فـ ـن ـ ـ ــان ــني ف ـ ـط ـ ـ ــري ــني ،فـ ـن ـ ـ ــان ــني
كـ ــاألطف ــال ،س ــواء ك ــانـ ــوا يف الق ــرون
الــوسـطــى أم يف القــرن العـش ــرين ،يف
الهند أم يف بافاريا.
وقـبل أن يــظهــر أول –وآخــر -إصــدار
للـتق ــومي ع ــرضـت يف مـي ــونـيخ سـن ــة
 1911وألول مـ ـ ــرة لـ ـ ــوح ـ ـ ــة (الفـ ـ ــارس
األزرق) لِ (كـ ــانـ ــدنـ ـسـكـي) و(مـ ــارك)
وامل ـن ـ ـ ــاضلــني مـعهــم .ي ــبح ـثـ ـ ــون عــن
أعمــال فنــانني ،عـن (دالئل متــوهجـة
لعصرٍ جديد).
الـ ـ ــدالئل وضـعه ـ ــا (م ـ ــارك) ب ـ ــأل ـ ــوان
م ـتـ ـ ــوهج ـ ــة حل ـي ـ ــوانـ ـ ــاته .االن ـ ـس ـ ــان
بــالـن ـسـب ــة له كــائـن مــريـب بــاعـتـبــاره
متحكماً ومستغالً للطبيعة .والتقدم
الــتقـنـي عـنـ ــده لـي ــس مـ ــوضـع ثقـ ــة:
(الــسكك احلـديـديـة –ابـتكـار عــامي
مـبتـذل .والـطـائـرة –هل بــوسعهـا أن
تــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـع ـقــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي شـ ـكــل م ـ ــن
األشكـال؟) مـارك رسم صـوراً مضـادة.
احليـوانــات عنـده شـاهـدة علـى وحـدة
اخمللـوقـات بــالكـون ،وهـو مـا ميـكن أن
يكون مجـرد حلم بـالنسـبة لإلنـسان:
(غزالن و أبقار ،خنـازير وذئاب ،قطط
ب ــري ــة وقـطـط ألـيف ــة ،كالب وحـمـي ــر،
دبـبة وعصـافير ،ثعـالب وخيول .طـاملا
رســم اخل ـيـ ـ ــول راقـ ـصـ ـ ــة م ــتحـ ـ ــركـ ـ ــة
وضخـم ــة مكــدســة ،حـم ــراء وصفــراء
وزرقـاء .الزرقـة ،لون (الـفارس األزرق)
وهي بالنـسبة لـ (مارك) مـبدأ رجالي،
مُرّ وروحاني).
وشكل علـى اللـوحـة اخلــام (الشـاشـة)
أج ـســاد خـيــول مــؤخ ــراته ــا مكـتـنــزة،
كـثيــرة االنـحنــاءات .ويف سـعيـه النـهم
م ـ ــن أجـل شـ ـكـل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـصـل
احلـي ــوان ــات اكـث ــر ف ــأكـث ــر عـن من ــوذج
ال ـطـبــيعـ ــة ،وس ـ ــاقه ـ ــا نح ـ ــو اإلبهـ ــام.
اقتـادته يف غضـون سنـتني اثنـتني من
(اخليول احلمر )–1911إلى الصورة

املعـمـ ــاريـ ــة املـعق ـ ــدة (لإلس ـطــبالت –
)1913وانتهـاءً بـاألشكــال (الالعبـة)

أو (احملـاربـة) .كـتب يقـول( :ال تـوجـد
مـوضـوعـات وال تـوجـد ألــوان يف الفن
بل تعبير فقط.).
ك ـيـف لـه ـ ـ ــذا ال ـتـع ـب ـي ـ ـ ــري أن يـغ ـي ـ ـ ــر
احليـوانات وال يثير اإلعجاب إالّ لدى
األقلـي ــة فقـط .ال ـش ــاع ــر ال ــوج ــدانـي
(رايـن ــر م ــاري ــا ريلـكه) سـم ــى ل ــوح ــات
مــارك (املــؤثــرة) .أمــا بــالـن ـسـبــة إلــى
(ال ـ ــزا السـك ـ ــر –ش ـ ــول ـ ــر) فـ (ف ـ ــران ـ ــز
مـ ــارك)(إجنــيلـي كـبـي ـ ــر) .لقـ ــد رسـم
الكــاتبـة بـألـوان مــائيـة علــى بطـاقـات
بـريـديـة  ،PostKartenوزيـن بصـوره
دي ـ ـ ــوان شعـ ـ ــرهـ ـ ــا (ال ـتـ ـ ــآخــي) الـ ـ ــذي
تتصدره األبيات التالية:
(سـتــسقـط يف حجــري جنـمــة كـبـيــرة

…..

نريد أن نوقظ الليل.
نصلي يف لغات.
كأنها مقتطعة من قيثارة).
معـ ـظــم أص ـ ــدقـ ـ ــاء الفــن وأص ـ ــدق ـ ــاء
احليـوان هـزّوا رؤوسـهم بـاسـتيــاء بلغ
حـدّ العـداء لـرسـومـات (مـارك) ،حتـى
أول ـئـك ال ـ ــذيــن وج ـ ــدوا يف احل ـص ـ ــان
األزرق قـ ــرب ـ ـاً مـن منـ ــوذج ال ـطـبــيعـ ــة،
انـفج ــروا غـي ـظـ ـاً ،مـن ص ــورة الـبق ــرة
الـتي رسـمهــا (مــارك) صفــراء ذهـبيــة
وطـ ــاغـيـ ــة تخ ـطــت نهـ ــر (آلـم) Alm
بقفـزة جبارة .هـذه اللوحة –كـما ذكر
كـاندنسكي فـيما بعد –واجهت ازدراء
اجلـمه ــور عل ــى نح ــو غـي ــر م ـسـب ــوق،
فـكـ ـ ــان العـ ـ ــاملـ ـ ــون يف املع ـ ــرض األول
(لـلـفـ ـ ـ ـ ــارس األزرق) الـ ـ ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم يف
ميـونـيخ ينـظفــون اللـوحــة ليلــة بعـد
أخ ــرى مـن الـبـص ــاق ال ــذي لــطخه ــا،
باعتبارها منوذجاً يتحدى الفن.
رسـم (مـ ــارك) أعـمـ ــاله املــتحـ ــديـ ــة يف
(قمامـة معزولة فواحة) .استأجر داراً
مع زوجــته (م ــاري ــا) ق ــرب اخل ـط ــاط
(نـيجل) يف (زنـدل دورف) أحـد أريـاف
بـافـاريــا العـليــا ،ووضع حــاملـة رسـمه
فوق صـومعة واطئة وبدأ يجرب رسم
األشـك ـ ــال املــكع ـب ـ ــة ،ك ـم ـ ــا يف ل ـ ــوحــته
(الـنمـر )– 1912وهـو لـون جـديـد يف
الرسـم ابتدعه يف فـرنسـا التكعيـبيان
(بـابلـو بيكـاسـو) Pablo Picassoو
(جورج بروك) Georges Braque.
ق ــال ك ــان ــدن ــسكـي فـيـمـ ــا بع ــد يــصف
صـ ــديـقه( :لـم ت ـصـ ــدر عــنه حـ ــركـ ــات
سـ ـ ــريع ـ ــة ولــم يـفق ـ ــد يف ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــات
احلرجة هدوءه وتوازنه النفسي.).
اشتــرى (م ــارك) سن ــة  1914منــزالً ذا

حـديقـة يف قريـة صغـيرة تـعرف بـأسم
(ريـد) .وعنـد أطـراف الغـابـة أسـتمـال
الـيه غ ــزالـني ك ــان ــا ي ــأكالن مـن ي ــديه
ويعـدوان حــواليه) يقـول كـانـدنـسكي:
(كـ ـ ــان يح ــبه ـمـ ـ ــا كح ــبه ألوالده .).يف
ه ــذه الـبـيـئ ــة املـمـتع ــة أب ــدع (م ــارك)
لــوحــة (غــزالــة يف غــاب ــة) :حيــوانــة أم
ح ـم ـ ـ ــراء الـل ـ ـ ــون وع ـن ـ ـ ــز أزرق وح ـمـل
رم ـ ــادي بلـ ــون األرض ،لـ ــوحـ ــة تـ ـشــبه
نـافـذة زجـاجيـة لكـنيـسـة مبـنيـة علـى
الـط ــراز القــوطـي .لــوحــة تــرمــز إلــى
السالم.
وبع ــد أي ــام مــن ذلك تـنـ ــدلع احل ــرب،
ويصبح (مـارك) جنديـاً احتيـاطياً يف
كـتـيـبــة امل ــدفعـيــة املـلكـيــة الـبــافــاريــة.
جنـدياً تـضم حقيـبته امليـدانيـة كتـاباً
واحــداً :أجنـيل مــرقـص .ك ــان يحــدث
أصـدقاءه عـن احلرب بحمـاسة بـالغة
ويـحلــم بـ (حت ـ ـ ــول فـك ـ ـ ــري) وظ ـنّ أنّ
أوربـا الـتي حتـكمهـا املـاديــة ستحـصل
يف احلرب على فرصة لتطهير نفسها
تطهيراً كبيراً.
اجلـح ـ ـيـ ــم ،اجل ـ ـ ـ ـ ــانـ ــب امل ـ ـ ـظـلـ ــم مـ ــن
الف ــردوس ،قلـم ــا وضعه ــا (م ــارك) يف
ال ـص ــورة .يف سـن ــة  1913رسـم ك ــارث ــة
ط ـب ــيع ـيـ ـ ــة ،ظهـ ـ ــرت ف ــيهـ ـ ــا اخل ـيـ ـ ــول
واخلنازير البرية والذئاب وغزال أزرق
يـشــرئـب بعـنقه –اسـتعــداداً لـلمــوت.
أطلـق عل ـ ــى اللـ ــوحـ ــة اسـم (م ـصـيـ ــر
احليــوان ــات) .وعنــدم ــا أرسل له أحــد
أصـ ـ ــدق ـ ـ ــائه ن ـ ــسخـ ـ ــة م ــنهـ ـ ــا بـحجــم
البطـاقة الـبريـدية إلـى اجلبهـة ،شعر
(مـارك) بـالـذهـول واالضطـراب وكتب
إلــى زوجـته( :إنه يــشبـه التـش ــاؤم من
هذه احلرب).
(أرنـست لــودنيج كـرشنـر) صـور نفـسه
سـنــة  1915جـنــديــا ب ــذراع مقـطــوعــة
وينـزف دمـاً( .إرش هـيكل) حفـر علـى
اخلشـب صورة لـ (جـريحني)( .مـاكس
بـيكـمــان) رسـم (بـيـت املــوتــى)( .امـيل
نـولــده) رسم (الـرقــود يف القبـر) .أمـا
(مـارك) فعلـى العكـس من ذلك .لقـد
خ ـ ـطـ ــط بـقـلــم ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص (ك ـت ـ ـ ــاب
تخطـيطـات مـن اجلبهـة) تصـميمـاته
تدعو إلى عالم جديد.
يف أعيـاد الـسنـة اجلـديـدة  1916بعث
(مــارك) مـن جـبهــة القـتــال بـبـطــاقــة
تهـنئـة إلـى زوجـته متنـى لهــا فيهـا أن
تنـعم بـعيــد سـعيــد( :ثـمّ نعــود ث ــانيــة
لـن ـ ــرق ــص الف ـ ــالـ ــس الق ـ ــدمي) وبع ـ ــد
شـه ـ ـ ــريــن مــن ذلـك سـقـ ــط (م ـ ـ ــارك)
قـ ـتـ ـيـالً ،نـ ـتـ ـيـجـ ـ ـ ــة انـفـجـ ـ ـ ــار مـخـ ـ ـ ــزن
للذخيرة قـرب (فردون) .وتسلم (باول
كلي) Paul Kleeبرقية حتمل اليه

نبـأ وفاة صـديقهِ.وبـنفس الـيوم تـلقى
أمـراً بااللتحـاق باجلبهـة ،فشعـر كأنه
نـائب عن (مارك) ،ونـائب عن صديقهِ
القـتــيل عـنـ ــدمـ ــا أصلـح (كلـي) سـنـ ــة
( 1917ص ـ ــورة الـك ـ ــارث ـ ــة) ه ـ ــذه ال ـتــي
تـضــررت جــزئـي ـاً إثــر احـتــراق مخــزن
يعـ ـ ــود إلحـ ـ ــدى املـ ـص ـ ـ ــانع امل ـن ــتجـ ـ ــة
للذخيرة.
الـف ـ ـ ـ ــارس األزرق (ف ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــز م ـ ـ ـ ــارك)
بـ ــاعـتـبـ ــاره فـ ــارسـ ـ ـاً سقــط يف جــبهـ ــة
القـت ــال ،صــيغ بع ــد م ــوته ،أق ــرب م ــا
يكـون إلــى شكـل أسطــوري ،خصـوصـاً
من قـبل الـفنــانني واألدبـاء واملـؤلـفني
يف ميونـيخ وبرلني ،الذيـن روّجوا منذ
وقت مـبكــر لـلمــدرســة الـتعـبيــريــة يف
الفن.وتـوطــدت شهـرة (فـرانـز مـارك)
بع ــد ذلك أيـض ـاً يف أوســاط املـت ــاحف
األملانية.
يف سنـة  1919اشترى املتحف الوطني
البرليني لـوحته (برج اخليول الزرق)
ال ـتــي أبـ ـ ــدعه ـ ــا س ـنـ ـ ــة  1913.يف ريف
خيــالـي مع قــوس ق ــزح .بنــى (مــارك)
ب ــرجـ ـاً مـن أربع ــة خـي ــول ورسـم عل ــى
احل ـصـ ــان األمـ ــامــي هالال وجنـمـ ــة –
رم ـ ـ ــزا لالن ـ ــسجـ ـ ــام ب ــني اخمللـ ـ ــوقـ ـ ــات
والك ــون .وبعــد ثـمــانـيــة ع ـشــر عــامــا،
خـالل عـ ـ ـ ــاصـفـ ـ ـ ــة الـف ــن الـ ـنـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ــة،
استبعـدت من املـتاحـف األملانـية مـائة
وثالث ــون ل ــوح ــة مـن أعـم ــال (م ــارك)
ونقلـت لــوحــة (بــرج اخلـيــول الــزرق)
إل ـ ـ ـ ــى (مـع ـ ـ ـ ــرض الـفـ ـ ـض ـ ـ ـ ــائـح لـلـف ــن
الفـاسـد) الـذي أقـيم يف ميـونـيخ .ولم
تعرض مدة طويلـة ،وشوهدت اللوحة
يف برلني سنة  1945وفقدت منذ ذلك
الوقت.
(كـرشنـر) كـان يف الثـامنـة واخلمـسني
عـن ــدم ــا أص ــابـتـه اطالقـ ــة يف قلـبه ،و
(كلــي) م ـ ــات ع ـن ـ ــدم ـ ــا بـلغ ال ـ ـس ـتــني.
كالهـما عاش زمنا طـويال ليرى شيوع
أعماله الفنيـة وانتشارهـا أما (مارك)
فق ــد ت ــرك عـن ــدمـ ــا سقــط قـتــيال يف
السـادسة والـثالثني من عـمره أعـماال
غير كـافية 250 :لـوحة زيتـية والكـثير
م ــن ال ـ ـصـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــاأللـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــة
والـتخطـيطـات ،ورسـم أيضــا بطـاقـات
بـريـديـة وصـورا زجــاجيــة ومنحـوتـات
وبعــض األعمــال الـبالسـتيـكيــة .وقــد
احـتــرق ق ـسـم مـن أعـم ــاله يف احلــرب
الع ـ ــاملـي ـ ــة الـث ـ ــانـي ـ ــة أو اخــتف ـ ــى( :يف
لـوحــاتي الـتي لـم أرسمهـا تكـمن ارادة
حيـاتـي كلهــا ).من رسـالـة له إلـى أمه
بعـثه ــا له ــا مـن جـبه ــة القـت ــال ،قـبل
مصرعه بشهرين …

