
هذه األلـوان من الـفنـون قـد حتددت
بـصـرامـة بـعـد وهـو مـا كـان يـعـني
أنه كـانت لها الـفرصة لـترك خيـالها
يـــجـــمح كـــمـــا شـــاء. فـــفي أعـــمـــال
أجنــزتــهــا حلــســاب صــحــيــفــة "لـو
فـيـغــارو" ركـبت صــورا لـعـارضـات
يـرتـدين ثــيـاب سـبــاحـة من نـوع الـ
"بــكـيــني" عــلى صــور ألمـواج مــيـاه
بـركـة لـلسـبـاحـة أمـا عـنـدمـا عـملت
" ذات الـتـوجه لــصـالح مـجـلـة "هـا
الـطـلـيـعي بـشكل أكـبـر فـقـد شرعت
ُركـبة في جتريب أسـلوب الـصـور ا
ذات الــطــابع الــســريــالي من خالل
وضـع صـور في مـرايـا حتـمـلـهـا يـد
مـقـطوعـة لـتمـثـال يُسـتـخدم لـعرض

األزياء "مانيكان".
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فـي الـــوقت نــــفـــسه لـم تـــكف هـــذه
ـانـهـا الـســيـدة عن الـتـعـبــيـر عن إ
ـتــقــد بـاألفــكــار الـيــســاريـة عــبـر ا
تـركيـزها على تـصويـر الشوارع في
بــاريس ولــنــدن وبــرشــلــونــة. فــفي
صورة بال عنـوان تعود لعام 1933
صــوّرت مـار صــبـيــا خال وجـهه من
كل نـضارة الشـباب وحيـويته وهو
موج يتكئ على جدار من احلديد ا
ـا يـشـكل نـظـرة مـتـبـصـرة نـافذة
إلى الفـقر الـذي انـتشـر في مخـتلف
ــالــيـة ربــوع أوروبــا بــعــد األزمــة ا

التي شهدها عام .1929
وفي هـذه الفـتـرة اسـتكـشـفت كذلك
مــا وصـفـه بـريــتـون بــأنه "الـغــرابـة
ا هو مألوف ما مَكَنها من ذهلة"  ا
ابـتــكـار صــور غـامـضــة عـلـى نـحـو
غـريب تُـظـهـر مــثال تـمـاثـيل عـرض
أزيــاء وهـي مــنـبــوذة بــإهــمــال في
فــتــحـــات في اجلـــدران أو تــصــوّر
انـعـكـاس أشكـال هـذه الـتـمـاثيل في

األلواح الزجاجية للنوافذ.
ـسـؤولـة وتــقـول أمـانـدا مـادوكس ا
في مــتــحـف "جــيه بـــول غــيــتي" إن
الـتــصــويــر الــذي مــارسـتـه مـار في
الـشـوارع وكـذلك عـمـلـهـا كـمـصـورة
حلـساب الغـير "وفـرا لها مـساحات
لـلــتـجــريب والـلــعب والـتــفـكــيـر في

السريالية".
ــــصـــورة وأضـــافـت مـــادوكس أن ا
الـراحـلــة كـانت تـفــكـر في الـكــيـفـيـة

الـــتـي تـــتـــرابـط من خاللــــهـــا هـــذه
األلوان واألعمال الفـنية مع بعضها
البـعض "وهذا مـا ميـزها - بـحسب
صورين اعتقادي - عن الكثير من ا
اآلخـــــــريـن". واجنــــــذبـت مـــــــار إلى
ـانـها احلـركـة السـريـالـيـة بـحـكم إ
بـالـفكـر الـيـساري في الـسـيـاسة من
ــدرســة الــفـــنــيــة الــتي جــهـــة وبــا
يـتـبـناهـا هـذا الـتيـار الـسـياسي من
جــهــة أخـــرى. وهــكـــذا شــاركت في
اجـتـمـاعـات سـيـاسـية شـهـدهـا حي
بـيغـال وسط باريس ولم تـتردد في
الــتــوقــيع عـلـى بـيــانــات ذات طـابع
سيـاسي كذلك مـن بيـنهـا ذاك الذي
أطــلــقه بــريــتــون لالحــتــجــاج عــلى
صعـود الفـاشيـة. وضمت مـجمـوعة
رفاقـها الـفنان األمـريكـي الذي أقام
فــتـرة طــويـلــة في بــاريس مـان راي
ــــصـــــور الــــفــــرنـــــسي-اجملــــري وا
بـراسـاي الـلــذين كـانـا يـصـورانـهـا
بــدورهــمـــا. كــمــا كــان مـن بــيــنــهم
الــشـــاعـــر بــول إيـــلــوار الـــذي كــان
صـديـقـا مـقـربـا لـهـا. والـتـقـطت مـار
لــزوجـتـه نـيــوش بـعــضـا من أكــثـر
صورها الذاتية "البورتريه" إبهارا.
ويُـــعـــزى الــــفـــضل لـ "إيــــلـــوار" في
ها لبـيكاسو في يـناير/كانون تقـد
ـض وقت الـــــــثـــــــاني  .1936ولم 
طـويل حــتى ارتـبط االثـنـان بـعالقـة
غـــرامـــيـــة. وقـــد جــــاء ذلك في وقت
عـصـيب بـالــنـسـبـة لـبــيـكـاسـو عـلى
هـني. فقد ـستويـ الشـخصي وا ا
كانت زيـجته بـ "أولـغا كـوكلـوفا" قد
انــهـارت بـعــدمـا تـبـ أن عــشـيـقـته
ماري تـريـز-فـالـتـر حـبـلى مـنه كـما
تزامن ذلك مع نـضوب معـينه الفني

لفترة ما.
ـسؤولة في وتقـول دماريس أماو ا
مــركــز جــورج بــومــبــيــدو أن لــقـاء
ـثـابـة بـيـكـاسـو مع دورا مـار كـان 
"بـدايــة لـبـيـكـاســو من نـوع جـديـد".
فــفي واقع األمــر لــوال لــقـاء مــار لم
رجح أن يُـبدع هذا الرجل يكن من ا
مـا بـات يُـعـتبـر أحـد أعـظـم األعـمال
الــفـنــيـة في الـقــرن الـعـشــرين; عـلى
األقل على الشـاكلة التي ظهـر عليها

وعرفناه بها.
وعــقب انــدالع احلــرب األهــلـيــة في
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ا يصل إلى ستة مالي قدرت قيمة لوحة مفـقودة منذ وقت طويل رسمها فنان إيطالي في الـقرن الثالث عشر وعثر عليها في مطـبخ عجوز فرنسية 
قبل. يورو وستباع في مزاد الشهر ا

ـتخصص في الـفنانـ القدامي في وترجع لوحة ”كرايـست موكد “التي رسمـها الفـنان تشـيمابـوي إلى أوائل عصر الـنهضـة وقدرها إيـريك توركا ا
زاد إلى الشمال من باريس يوم  27تشرين األول. ا يتراوح ب أربعة وستة مالي يورو ( 6.6مليون دوالر) وستباع في ا باريس 

ولسنـوات علقت اللـوحة بالقـرب من إناء للطـهي في مطبخ العـجوز الفرنـسية في كومـبياني شـمالي العاصـمة الفرنـسية. وتبـ أن اللوحة لـتشيمـابوي عندما
رأة. جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات ا

وقال تـوركا لـرويترز ”هذا عـمل مهم في تـاريخ الفن. شـيمـابوي... انـفصل عن الـنمط الـيونـاني في الـرسم دون منـظور وقـدم اإلنسانـية في  1280وكان هذا
جديدا تماما لقد كان ثوريا.“

رسالة باريس
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أعمال التشكيلي محمود فهمي

ومبـحـرا فيـهـا بال وعي منـه مصـابا
ـــشـــاهـــدة بــــداء الـــدهـــشـــة ولــــذة ا
لــكـــائـــنــاتـه وشــخـــوصه اجملـــســدة
ـية عـالـيـة وحرفـيـة   تـتسم بـأكـاد
جتربته  باجلدة والتحديث في خلق
ـا زوايــا لـلـنــظـر وفـي عـدة أبــعـاد 
يـكسب لـوحـاته طابع الـهـيمـنـة على
ا ال ـتلـقي وقـلـبه وفـكـره .  رؤيـة ا
شـك فيه أن لـوحات الـفنـان (محـمود
كن فهمي) تظل عالقة في الذهن ال 
نسـيـانـهـا  حملـموالتـهـا ومـدلـوالتـها
ــا لــهـا من قــدرة عـلى وغــرابـتــهـا  
مالمـســة عـواطف ومــشـاعــر الـرائي
لهـا بحـيث تتـبوأ مـكانـا فسـيحا في
ذاكـرته خصـوصا وأنه يـشتـغل على
تـخـيـلـة مالمـسا أنـسـنـة فـضـاءاته ا
تلقي من صور مخزونات ووجدان ا
ومـا يـعــادلـهـا في مـتــخـيـله وواقـعه
معا  وهـذه سمة يتفـرد بها (فهمي)
دون غـــيـــره من الــــفـــنـــانـــ . الـــفن
الــتــشــكــيــلـي لم يــعــد كــتال لــونــيــة
وشـخــوصــا ومـســاحــات بل أصـبح
حرفـة فـطـنـة البـد أن يـبـلغ صـانـعـها
سـعـة رؤيـويـة ذكـيـة غـيـر مكـررة كي
تــتـسم أعـمـالـه بـالـتـفــرد والـتـجـديـد
ـشهـد الفني لتـحتل مسـاحتـها في ا
اجلــــمـــــالي . رســـــوم (فــــهـــــمي) في
واقعـيـتـها الـسـحـريـة تسـتـفـز ذاكرة
ــتــلـــقي وتــصـــيــبه بـــالــذهــول في ا
موضوعاتها احلياتية التي لم تصل
الـيـها فـرش وألـوان الـفـنـان   هي
مشاهد يومية وسـلوكيات مجتمعية
وطـقوس فردية وجـماعيـة يقتـنصها
ــهــارة وذكــاء (مــحــمــود فــهــمي)  
ويـجـسـمـهـا بـألـوان بـاهـيـة وزاهـيـة
تـــســـرّ الـــرائي وتـــبـــعث فـي نــفـــسه
ـسرة والـفـرح والـبهـجـة والفـكـاهة ا
ــقــتـنص من واالرتـيــاح لـلــمـشــهـد ا
حـيــاته بــفـطــرة وحــرفـيــة عــلى حـد

ــاء عــفــة األنـــثى الــتي تـــلــجــأ الى ا
ـشــاعـر لـيــطــفئ شـحــنــة األنـوثــة وا
الالهـــبــة فـــيــهــا    فـــهــو تـــصــويــر
ســيـــمــائي رائـع  وكــذلك قـــضــمــهــا
لــقــطـعــة من (الــرقي)  وتـأمــلــهـا الى
قـطوع منـها (الـشيف) حيث اجلـزء ا
تـتــغـنج الـفــتـيـات وهن يـحــمـلـنه في
جـلــسـة ايـحــائـيـة مــبـاشـرة بــكـثـافـة
ضــوئـــيـــة عـــلـــيـــهن وعـــلى مـــكـــامن
ـكــان ســطـوح انـوثــتــهن ويــصـبـح ا
الـبـيـوت خـلـفـيـة داكـنـة غـافـيـة فـيـهـا
ـــشـــهـــد بـــعض الــــعـــتـــمـــة إلبـــراز ا
الــتـصـويــري حلـركــة الـصــبـايـا ومن
ـبـانـي وكـأنـهن أردن فــوق سـطــوح ا
الــقــول أن انـــوثــتـــنــا وصـــبــابـــتــنــا
ـدن وضـاقت أصـبـحت ال تـتـسـعـهـا ا
بـهـا األمـكنـة ولـيـالي بـغـداد وفاضت
بــهــا أحالمــنــا وأمــانــيــنــا و بـلــغت
الــــلـــهــــفـــة  فــــيـــنــــا حـــدود الــــغـــنج
واستـوطنت  الـهيـام . ثمـة أمر يـبدو
واضـحـا في أعـمـال الفـنـان (مـحـمود
فـهـمي) هـو وضـوح ألـوانه بـبـريـقـها
وسطوعها   يـجسد لوحته بوضوح
شـــديــــد وبـــألـــوان دافـــئـــة ســـاحـــرة
مخـمليـة ال لبس فيـها وال غموض أو
عــتـمــة  كي تــتـسق مـع مـوضــوعـاته
ـتـلــقي االرتـيـاح فـتــبـعث في نــفس ا
فـتـجـذب نــظـره ويـسـتـعـذبـهـا الـقـلب
ــداعـــبــة وتـــبــعـث في نـــفــسـه روح ا
بـألوان فيـروزية هادئـة وألوان باردة
تــــنـــســــجم مـع إشـــاراتـه ورمـــزيــــته
االيـروتيـكيـة  ويجلـسهـا دائما أي -
شــخـوصه -  فـي األعـالي داللــة عـلى
التـحلـيق والطـيران  بـأجسـاد فخـمة
مكـتنزة ومتـرهلة أحيـانا  إذ ال يحبذ
أن يقيد شخوصه وكائناته في فسح
ضــيـقــة فـيــطـلق لــهـا الــعـنــان  تـكـاد
تـقـتـرب  من الـسـمـاء سـابـحـة باألفق
والــفــضـاءات بــحــريــة وتـلــقــائــيـة  

سواء وهذا الذي نـقصــــــده بالفرادة
ــشــهـــد الــتــشــكـــيــلي في واجلـــدة.  ا
لـوحاته يـبـدو وكـأنـنـا نشـاهـد فـيـلـما
ســيــنــمــائــيــا أو درامــا تــلــفــازيـة  أو
مــشـهـدا مــسـرحــيـا  فـقــدرة (فـهـمي)
شاهـد لصناعة على مـحاكاة ذهنـية ا
لـقطـة درامـيـة عالـيـة يـتـخلـلـهـا حوار
بـــ شــــخـــوصـه وحـــوار آخــــر بـــ
تلقي فيغدو شخوص لوحاته وب ا
شـهد الذي صوره تـلقي جزءا من ا ا
الــفــنـان أي يــصــنع  مــشــهـدا بــألــفـة
ــتـــلــقي حــمـــيــمـــيــة يـــنــخــرط فـــيه ا
ــصــورة بـــكــثــيــر من ـــشــهــديــة ا بــا
احلـرفـيـة والـدقـة واألمـانـة لـلـمـوروث
الـثـقـافي الـزاخر   فـهي حتـاكي ذاته
وأجــــوائه وطـــقـــوسـه وتـــعـــيـــده الى
ذاكـــرته  (فالش بـــاك)   وخــاصــة أن
بـعض الــطـقـوس اجملــتـمــعـيــة بـفـعل
التـطور باتت مـنسية وصـارت تنتمي
الى جـيــلـهـا وتــاريـخــهـا لــهـذا جتـرّه

اليها بشغف ولهفة .
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 لــوحـة (فــهــمي مــحـمــود )  تــشــبـهه
وحـــده هــو اذ ال يـــجــســـد مــوديال أو
يـصورا مشـهدا فـوتغرافـيا أو نقال له
شـهد التـصويري من بل هـو يبتـدع ا
انطبـاعاته اخلاصة وخلفـيته الفكرية
وروحـه الــســامـــيــة الـــعــاشـــقــة إلرثه
وواقـعه   وتـشـيـر تــيـمـات اشـتـغـاله
إلـى رســائل عــدة ومن أهــمــهــا أنــهــا
ـتـلقي من تـسـتفـز نـفسـية ومـشـاعر ا
خالل إيـــحـــاءاتـــهـــا االيـــروتـــيـــكـــيــة
والــرومــانــســيــة  مـن خالل تــســلــيط
رأة الـتي تـشعر الـضوء عـلى انوثـة ا
بــالـقــيظ فــتـســتـدعي دجــلــة بـفــيـضه
ونــســائــمه لــتــبــدد حــرارة قــدمــيــهــا
ويالمس أطـرافـهـا  بــفـنـتـازيـا لـونـيـة
وشـكلـيـة دقـيـقـة ورصيـنـة ومـحـتـرفة
وهذه لقطة قـد تكون نادرة معبرة عن

ــــعــــمـــار احلـــاصـل في هــــنــــدســـة ا
ستوردة والتي ال تتالءم مع أجواء ا
ونفسية وأخالقيات العراقي   هي
دعــوة لــلــعــودة لــلــجــذور واألصــول
والـثـقافـات الـشعـبـيـة بكل مـا حتـمله
من الـبـسـاطـة والـطـيـبـة والـسـمـاحـة

واجلمال الفطري .
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ة   شـخصـيات  (مـحمـود فهـمي) حا
طـاغـيـة في مـشـهـديـتـهـا آسـرة لـنـظر
الرائي  لـيست كـائـنات مـنكـسرة بل
هي تــــتـــنــــقل مــــا بـــ وضــــعـــيـــات
بـشوشـة / ضـخـمة اجلـسـد/  طـائرة

ة / مترفة باألمل . وحا

فـشـخـوصه األنـثــويـة فـاضت رقـتـهـا
وأنـوثـتـهـا عن الـبـيـوتـات الـصـغـيرة
البـغداديـة ولم تعـد تسـتوعب تـوقها
ـا خـنقت فـيـها لـلـتحـرر من قـيـود طا
ـتـعـطـشـة لـلـحـيـاة وإلثـبـات األنـثى ا
ذاتهـا   فاعـتـلت سطـوحهـا بل غدت
هي الــســقــوف الــتي تــســتــظـل بــهـا
دن واحلارات  انه فيض البيوت وا
روحي ورســـائل يـــبـــثــهـــا (فـــهــمي )
عمار الهندسي القد للعودة لذلك ا
(األحــواش) ابن الــبـيــئــة الــعــراقــيـة
ة التي تكتنفها الفطرة واأللفة القد
واحلـميمـية والعالقـات النقـية  انها
رسالة اعتراض على التطور السريع

من اعمال الفنان محمود فهمي

يـعــد الـفـنــان مـحـمــود فـهـمي  احـد
أهـم اجملـــدديـن في مــــشــــهـــد الــــفن
الـتشـكيـلي العراقي  فـله رؤيته في

اقــتــنـاص الــلــحــظــة الــتــصــويــريـة
واللـون اجملـسد لـهذه الـلـحظـة التي
تـلقي إليها وجتعـله منغمسا جترّ ا

صورين تعد دورا مار احدى  أهم ا
الــــفـــوتـــوغــــرافـــيـــ ذوي االجتـــاه
الـــســريـــالي فـي الـــعــالـم بل إنـــهــا
الفنان الوحـيد الذي عُرِضَت أعماله
عارض الدولـية اخملصصة في كل ا

لهذا النمط من التصوير.
وتُــــعـــرف هـــذه الـــفــــنـــانـــة اآلن في
األســاس عـلـى أنـهــا الـســيــدة الـتي
ـرأة شــكــلت مــوضــوعــا لــلــوحــة "ا
ي الـشـهـيـر الـبـاكـيـة" لـلـرسـام الـعـا
بـابلـو بيـكاسـو. وتُظـهرهـا دموعـها
التي رُسِـمَت بـإفـراط في الكـثـير من
أعمـال هذا الفـنان الـشهـير وكـأنها
امـرأة مـحـطـمــة بـفـعل عالقـة أُسـيئ
لها فـيها وهو مـا يعده البعض أنه
أسهم في ما أُصيـبت به في حياتها
الواقـعية من انهـيار عصبي وأدى

النسحابها من احلياة العامة.
لـكن  دورا مــار اســتـاءت بــشـدة من
هذه الصورة التـي ظهرت عليها في
أعـمال بـيـكاسـو رغم أنـها اخـتارت
واعيةً أن يكتـنف الغموض حياتها
وأال تُــخــلّف وراءهـا ســوى الــقــلـيل
ـا يتـحـدث عنـهـا أو عن أعمـالـها.
فقد قالت ذات مـرة للكاتب األمريكي
جــــيـــمس لـــورد إن كل الـــلـــوحـــات
الذاتـيـة الـتي رسمـهـا بـيكـاسـو لـها
"كانت كـلهـا أكـاذيب. إنهـا تعـبر عن
بـيـكــاسـو. ال تـوجــد في أيـة واحـدة
فـيــهــا دورا مــار عــلى اإلطالق". في
واقع األمـر أثـارت مــار الـكــثـيـر من
اجلـــدل عـــلى مـــدار حــيـــاتـــهــا ولم
يُـكـتشف الـكـثيـر من أعـمالـهـا سوى

عند وفاتها.
وقـد شـهـد مركـز بـومـبـيـدو لـلـفـنون
والـثقافة فـي باريس مؤخـرا افتتاح
أول معرض ألعمـالها وهي األعمال
الــتي ســتـنــتـقل إلى مــتـحــفيْ "تـيت
موردن" في لـندن و"جيه بـول غيتي"

فـي واليـة كـالـيــفـورنـيـا األمــريـكـيـة.
ـراكز ـسـؤولـون عن هـذه ا ويـأمل ا
الــفـــنــيـــة أن يــؤدي ذلـك إلى إعــادة
االعـتـبـار لـهـذه الـسـيـدة كـمـصـورة
وكـــــذلك إلى كـــــشف الــــنـــــقــــاب عن
ـعروفة من الـلوحات أعـمالهـا غير ا

والصور.
وقــد قـــضت مــار - الـــتي وُلِــدَت في
بـاريس باسم تيـودورا ماركـوفيتش
- اجلــــانـب األكــــبــــر مـن ســــنــــوات
ـراهـقـة في األرجـنـتـ الـطـفـولـة وا
مع والدها الذي كان يعمل مهندسا
مـــعـــمـــاريـــا. وعـــنـــدمـــا عـــادت إلى
بــاريس أقــامت عالقــة صــداقــة مع
ـــــصــــور ذائـع الــــصـــــيت أونــــري ا
كارتييه بريـسون والرسامة جاكل
المــبــا الـــتي تــزوجت فـــيــمــا بــعــد

الكاتب والشاعر أندريه بريتون.
ودرس الـــثـالثــة عـــلـى يـــد الـــرســام
الـــتـــكــــعـــيـــبي أنـــدريـه لـــوت لـــكن
الــكـثـيــرين - ومن بـيــنـهم كــارتـيـيه
بريسون - نصحوها بأن تركز على
التصوير بـدال من الرسم التكعيبي
بـعـدمــا بـدا بـجالء أن الــطـرق الـتي
يــتــبــعـهــا لــوت في تـدريـس الـفن ال

تالئمها.
وبــفـــضل مـــوهــبـــتــهـــا الـــفــطـــريــة
واالنــــضـــبـــاط الـــذي تـــتــــحـــلى به
سرعـان ما استـوعبت مار تـعقيدات
هــذا الــوسـيـط الـفــني. وفـي صـورة
ذاتـــــيــــة تــــعـــــود إلى عــــام ?1930
أظهرت صـفحـة وجههـا البـيضاوي
المـح مــنــعــكـــســا في مــرآة جــاد ا

وبينهما مروحة كهربائية.
وبحـلول عام  1930اختـصرت هذه
الــســـيـــدة اســـمـــهــا إلـى دورا مــار
وبدأت مسيرتها كمصورة محترفة.
وكـــان من حـــسن طـــالع مـــار أنـــهــا
ظهرت في فـترة لم تكن فيهـا طبيعة

إســبــانــيــا عـام  1936أقــنـعـت مـار
وإيلوار بيكاسو - الذي كان يرفض
حـتـى تـلك الـلــحـظـة اتــخـاذ مـواقف
سياسـية - بـأن يقف ضـد الفـاشية.
ــانــيـة وعــنــدمــا دمــرت الــقــوات األ
واإليطـالـيـة بلـدة إسـبـانيـة مـتـمردة
بـطـلب من الـديـكـتـاتـور فـرانـكـو في
الـعـام التـالي لـذلك أدت الـنـقـاشات
احملـتدمـة التي أجـراها هـذا الرسام
الشـهير مع مار إلى أن يُـبدع لوحة
"الـغُـرنـيـكـا" الـتي رسـمـهـا بـيـكـاسو
وأخذت شـكل الصور الفـوتوغرافية
الــتي تــصـطــبغ بـالــلـونــ األبـيض

واألسود.
وشـكـلت دعـوة مـار لـتـوثيـق مراحل
مــخــتـــلــفــة من رسـم هــذه الــلــوحــة
شهـادة على العالقة الـفنية الـوثيقة
التـي ربطتهـا ببيـكاسو. لكن ذلك لم
ـــنع الـــرجـل من أن يـــتـــعـــامل مع
محبوبته بـقسوة شديدة. ففي إطار
مــا وصـفه بـ "مـا اخـتـار أن يـتـذكـره
من وقـائع حـياتـه" قال بـيـكـاسو إن
مــار وفــالــتــر - الـلــتــ لـم يــفــتـرق
عــنـــهــمــا طــيـــلــة حــيـــاته - كــانــتــا
تــتــقــاتالن عــلى الــظــفــر بــعـواطــفه

ومشاعره.
وتـــرى مــــادوكس أن الــــطــــبـــيــــعـــة
شـحونـة لعالقـة مار وبـيكـاسو ال ا
تـــنــــفي أن هـــذه الــــعالقـــة أدت إلى
إعـادة ضخ الـدماء في شـرايـ هذه
الـســيـدة كـرسـامـة. وعـلى الـرغم من
أن تأثـيرات بيـكاسو تظـهر بشكل ال
لبس فـيه على لوحـاتها األولى فإن
ـــا حـــفـــلت به من فـــتــــرة احلـــرب 
صــــدمــــات شـــهــــدت بــــلــــورة مـــار

وهبتها اخلاصة.
n u  WNł«u

فــقــد تــعــ عــلى هــذه الــســيــدة أن
تـواجه مــواقف مــثل عـودة والــدهـا
ـفــاجـئـة إلى األرجــنـتــ والـوفــاة ا
لـوالدتـها عام  1942بجـانب إرسال
أصـدقـاء مـقـربـ لـهـا مـثل جـاكـلـ
ـــنــــفى. وحـــولت مـــار المـــبـــا إلى ا
مـــــشــــــاعــــــر احلــــــزن واأللم الــــــتي
اجــتـاحـتـهـا لـهــذه األسـبـاب لـطـاقـة
فنـيـة جـسـدتهـا في صـورة سـلـسـلة
من األعمـال والـصـور التي تُـظـهر -
مــثـال - ضــفـــتي نـــهـــر الـــســ أو

مــشـاهـد الــطـبــيـعـة الــصـامــتـة الـتي
رسمـتـها بـاللـون الـرمادي والـبني
ـزعج لــتـعــكس الــطــابع الــكــئـيـب وا
لــلـــحـــيـــاة حتت االحـــتالل. ورغم أن
لـوحاتـهـا الـتي عُـرِضَت في مـعرضيْ
"جـان بـوشــر" و"صـالـون اخلـريف" -
وهـو مـعــرض فـني سـنــوي يُـقـام في
بـــاريس - حـــظـــيت بـــالـــكـــثـــيـــر من
اجلــوائـــز إحـــداهـــا من مـــعــلـــمـــهــا
السابق أندريه لـوت وهو ما أعقبته
مــشـــاركــتـــهـــا في مـــعــارض فـــرديــة
وجماعية فإن السنوات التالية لذلك
ــا شـــهــدته من تـــراكم لــلــضــغــوط
الـناجـمـة عن أعـوام احلرب والـتـفكك
التدريـجي لعالقتـها بـبيكـاسو نالت
مـنـهــا وأحـدثت أثـرا ســلـبـيــا كـبـيـرا
فـيــهـا مـا أدى إلصــابـتــهـا بـانــهـيـار

عصبي.
وهكـذا انسـحـبت دورا مار تـدريجـيا
من الـعـالم بــاحـثـة عـن مالذ لـهـا في
الدين والنـزعات الـصوفيـة لكـنها لم
تـــــــكـف أبـــــــدا عـن اإلبـــــــداع. فــــــــفي

األربــــــعـــــيــــــنـــــيـــــات
واخلـــمـــســـيـــنـــيــات
حتــــــــــولـت إلـى رسـم
الـــلــوحــات الـــذاتــيــة
(الــــبـــورتــــريه). ومن
أبـــرز األمـــثـــلــة عـــلى
أعـــمــــالـــهـــا فـي تـــلك
الـفـتـرة لـوحة ألـيس
بي.تـــــوكـالس الـــــتي
كــــانـت مــــحــــبــــوبــــة
لـلـكــاتـبـة والــشـاعـرة
األمــريـكــيــة غــرتـرود

ستاين.
أمــا فـي ســتــيــنــيــات
الـقـرن العـشرين فـقد
حتـــــولـت الـــــرســـــوم
الــــتــــخــــطــــيــــطــــيــــة
"االســكــتــشــات" الـتي
رســمــتــهــا لــلــنــوافـذ
الـــــتـي تــــــصـــــطــــــبغ
بــــــــــاأللــــــــــوان خـالل
الـــــــــقـــــــــداديـس إلى
لــوحـــات جتــريــديــة
قــــبـل أن تــــعـــــود في
الــثـــمــانــيـــنــيــات من
جــــــديـــــد إلـى غـــــرف

ـظـلـمة إلبـداع سـلـسـلة الـتحـمـيض ا
ـــا يُــــعـــرف بـ "الـــفـــوتـــوغـــرام" أو
ـسـاحـيـة الـضـوئـيـة" التي "الصـور ا
يـتم احلصـول عـليـهـا دون استـعـمال
كاميرا لكن من خالل وضع موضوع
الصـورة عـلى شيء حـساس لـلـضوء
ثم تــــعـــريـــضه بـــعــــد ذلك لـــلـــضـــوء

مباشرة.
لم تـتـضح حتى اآلن طـبـيـعـة رد فعل
الـنـقـاد عـلى األعـمـال الـكـامـلـة لـدورا
مـــار الـــتـي ال تـــزال مـــجـــهـــولـــة من
الـوجــهــة الــفـعــلــيـة. رغم ذلـك تـأمل
مــــادوكـس في أن يـــــبــــدي الـــــنــــاس
تـقديرهـم حلقيـقة أن مار "كـانت تقدم
أعــمــاال مــعــقــدة وآســرة وتــســتــحق
إعادة انعـام النظر فيـها". لذا فلتنس
فـكـرة أن هـذه الـسـيـدة لم تـكن سـوى
رأة الـباكـية" كـما موضـوع لـلوحـة "ا
يـحـسب الــكـثـيـرون ولـتـنـظـر في مـا
أجنـزت من أعـمـال جـريـئـة ومـبـتـكرة
وذات طــابع تـأمــلي كـذلك. فــتـلك هي

دورا مار ال أقل من ذلك.
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