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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

أوغست رودان
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أرواح الحجر بين صض وريلكه
ج داير
ترجمة :غ اسكندر
امل ��رة الثاني ��ة الت ��ي واجه ��ت فيه ��ا رودان كان ��ت ع ��ن عالقته
بال�ش ��اعر رين�ي�ر ماري ��ا ريلك ��ه ال ��ذي و�ص ��ل اىل باري� ��س يف
�س ��نة  1902لكتاب ��ة درا�س ��ة ع ��ن النح ��ات .وخاط ��ب رودان
يف حزي ��ران  /يوني ��و من تلك ال�س ��نة بالقول�“ :س� ��أذهب اىل
باري�س هذا اخلريف كي �ألتقي بك و�أُغم�س نف�س ��ي يف �إعمالك
الإبداعية” .وعلى رغم احلاجز اللغوي� ،إذ �أن فرن�س ��ية ريلكه
يف ذل ��ك الوق ��ت كان ��ت �ضعيف ��ة ورودان ال يع ��رف �شيئ� � ًا من

الأملانية ،فقد كان �إعجاب ال�شاعر ال�شاب بالفنان الكبري عندما
قابل ��ه ،ك�سح ��ره ب�أعمال ��ه الفنية .وق�ض ��ى ريلكه وقت� � ًا طوي ًال
م ��ن الوقت يف �صحب ��ة رودان حيث كتب كتاب ��ه عنه يف �شهر
واح ��د وا�ست�أنف جتواله يف �شهر �آذار  /مار�س التايل� .إال �أن
رودان �أظه ��ر اهتماما قليال بالكتاب ،لكن ��ه عندما قر�أ ترجمته
الفرن�سي ��ة يف عام  1905كتب بحرارة اىل الرجل الذي “ت�أثر
كثري ًا بعمل ��ه ومبوهبته” .وتعبري ًا عن ت�أث ��ره واعجابه ،دعا
رودان ريلك ��ه اىل البقاء يف بيته مبي ��ودن .وبعد ا�شهر قليلة،
ح�ص ��ل ريلكه من لقائه الثاين برودان ثانية على كل ما ي�أمله.
فق ��د وج ��د نف�س ��ه لي� ��س فق ��ط مندجم� � ًا بحلق ��ة رودان املليئة
بالن�شاط ��ات وااللتزام ��ات ،ب ��ل يف امل�ساع ��دة يف تنظيمه ��ا.
وكان ��ت خطوة حم�سوبة واح ��دة� ،أو رمب ��ا ،للإغواء ،خطوة
غ�ي�ر حم�سوبة ،لي�صب ��ح ال�شاع ��ر �سكرتريا للنح ��ات .وم�شى
الرتتي ��ب ب�شكل جيد لفرتة ،لكن ريلك ��ه �سرعان ما بد�أ ي�ضيق

في كتاب جون بيرجر الفن والثورة حول النحات السوفييتي إرنست
نيسفيزتني وكان لرودان تأثير مهم على نيسفيزتني ،ولكن قبل الحديث عن
أعمالهما التي قدم عنها بيرجر نظرة عامة عن عالقة النحت بالفضاء.إذ يقول
بيرجر عن “مقارنة عمل نحتي بشجرة في الشتاء .بسبب أن الشجرة عندما تنمو
تكون حاالتها عرضة للتغيير ويكمن هذا األمر في أش المرة األولى التي أقرأ
فيها عن أوغست رودان كانت كالها وتكويناتها ،لذلك فإن عالقتها بالفضاء
ً
ً
نحتيا ببناية
عمال
ومن ثم يقارن بيرجر
المحيط بها تبدو وكأنها عالقة معدلة”َ .
ً
جاهزا لتحديد الطريقة التي “يبدو فيها
أو آلة .وبعد أن يتم له ذلك ،يصبح
ً
معارضا للفضاء المحيط به” .ويضيف“ :أن حدود العمل مع ذلك الفضاء
العمل
نهائية .وتتمثل وظيفته الوحيدة باستخدام الفضاء في مثل هذه الطريقة
ً
قريبا .ويؤكد تناهيه بكل الطرق
إلضفاء معنى عليه .إنه اليتحرك أو يصبح
الممكنة .وبذلك فإنه يستند إلى مفهوم الالتناهي ويرفضه .ويوضح بيرجر
ً
“إدراكا منا لهذا التعارض التام بين العمل النحتي والفضاء المحيط به
بأنه
فإننا نفسر ما ينتجه بعبارات زمنية .ولكنه سيقف ضد الزمن كما سيقف ضد
الفضاء».
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ذرع� � ًا بواجباته .ويف �آيار  /مايو من عام  1906وجد رودان
�أن ال�سكرت�ي�ر �أ�صبح يتدخل �أكرث من الالزم يف مرا�سالته مع
بع�ض ا�صدقائه فطرده على الفور “مثل خادم �سارق” كما قال
بحزن ريلكه املجروح.
وب�سب ��ب رودان اقتن ��ع ريلك ��ه بالأهمي ��ة الق�ص ��وى للعم ��ل
الد�ؤوب وبالتف ��اين املخل�ص الجنازمهمته .فق ��د كان رودان،
يف م ��ا يبدو ،مَن ن�صحه بـ “فقط اذهب وانظر اىل �شيء ما –
عل ��ى �سبيل املثال اىل حي ��وان يف جاردن دي بلونت– وحدق
في ��ه ملي ًا �إىل �أن تكتب ق�صيدة عنه” .وميكن �أن تكون ق�صيدة
“النم ��ر” نتيجة مبا�ش ��رة لهذا االقرتاح .وبوج ��ه عام ،ف�إن
ريلكه كافح من �أجل ترجمة ملا يعتربه امليزة الأكرث ا�ستثنائية
للنحات وهي قابليته على خلق الأ�شياء ،اىل “ق�صائد الأ�شياء
 .»THING -POEMSوي�ستل ��زم ه ��ذا �شيئ ًا �أكرب من
نظ ��رة جمردة؛ وكم ��ا هي احلال م ��ع رودان“ ،فيمك ��ن القول

�أن ظواه ��ر الأ�شياء ال تهمه بق ��در ما تهمه معاي�شة وجودها”.
و�إن الطريق ��ة التي �أوق�ضها رودان يف داخل ريلكه يف الرغبة
بكتاب ��ة ق�صائد تكون معاد ًال لفظي ًا للأعم ��ال النحتية وا�ضحة
جدا�“ .أغنية التمثال” ،على �سبيل املثال ،ت�سجل التوق اىل:
«يعاد من احلجر
اىل احلياة ،اىل احلياة حمرر ًا».
ويف زي ��ارة م ��ن زي ��ارات ريلك ��ه الأوىل اىل ا�ستوديو رودان
يف رو دي ليونيفري�ست ��ي� ،أده� ��ش ريلك ��ه نح ��تٌ بارز BAS
 - RELIEFيدع ��ى جنم ��ة ال�صب ��اح“ :ر�أ� ��س لفت ��اة �شاب ��ة
بجب�ي�ن نا�صع و�صاف وجمي ��ل وم�ضيء وب�سي ��ط اىل درجة
الده�ش ��ة ،ويف عمق احلج ��ر تظهر يد تقي عيون الرجل بحذر
من الزهاء .وهذه العيون هي تقريب ًا يف احلجر (ذلك ما �أعرب
عن ��ه هنا من دون وعي وبده�ش ��ة كبرية)” .ويف اليوم التايل
م ��ن زيارت ��ه الأوىل اىل جناح م ��ودون ،كان ريلك ��ه متعب ًا من
كمي ��ة الأ�شياء املعرو�ضة ومن بيا� ��ض �سطوعها الثلجي حتى
�أن ��ه من �شدة ال�ضوء ت�أذت عيناه .وت�أم ًال يف م�صادر �إح�سا�س
رودان مبهمت ��ه ،ت�سائل ريلكه ع ��ن �آثار الع�صور القدمية التي
يج ��ب �أن يك ��ون رودان قد ر�أها يف �شباب ��ه يف اللوفر و�أمكنة
�أخ ��رى“ :كانت هن ��اك �أحجار نائم ��ة وكان املرء ي�شع ��ر ب�أنها
�ستفي ��ق يف ي ��وم ح�ساب م ��ا ،الأحجار التي مل تك ��ن لها عالقة
باملوت ،والأخرى التي جت�سد حركة �أو �إمياءة وحتتفظ بهذه
الن�ضارة التي يبدو انها حمفوظة هنا فقط حتى يح�صل عليها
طفل مير بقربها يوما ما كهدية».
وع�ب�ر رودان نف�س ��ه يف كاتدرائي ��ات فرن�س ��ا ع ��ن اميانه يف
النح ��ت بو�صف ��ه “تعزمي� � ًا �أُ�سقط ��ت ال ��روح بو�ساطت ��ه يف
احلجر” .وقد كان منده�شا مب�شاهدة �أعمال الفنانني القوطني
“وبق ��درة امل ��رء عل ��ى التق ��اط حقيقي ��ة ال ��روح يف احلج ��ر
ليحب�سه ��ا قرون ًا” .ف�أحيان ًا ،كما قال رودان ،عقدة من اخل�شب
�أو كتلة من الرخام تبدوان يل “�أن �شك ًال كان �سجين ًا هناك من
قب ��ل وعملي يكمن يف �إزالة جميع احلجر اخل�شن الذي يخفي
تل ��ك الروح عن ��ي” .ودوّ ن �أبيات ًا من �شاع ��ر �آخر ،هو بودلري،
على قاعدة العمل الربونزي �أنا جميلة تبد�أ بالبيت الآتي:
«�أنا جميلة
جمال حلم من حجر».
وكما نرى من جمموعة االقتبا�سات املختلفة هذه ،ب�أن العالقة
ب�ي�ن هذه االف ��كار املت�صلة لي�ست ثابت ��ة -ال متكث يف احلجر،
�إن �ص ��ح التعبري .فهناك حركة مائع ��ة ولينة بني �أفكار احلجر
�سجن� � ًا واحت ��واء ،يف نوم ��ه وحلم ��ه ،بيقظت ��ه وعودت ��ه اىل
احلي ��اة .ويحت ��وي احلجرعل ��ى ال�ش ��كل ويتح ��رر ال�شكل من
�سج ��ون احلجر ويبقى الوجود احل ��ي حم�صور ًا فيه .ومهمة
كلم ��ات ريلك ��ه – يف �شع ��ره ويف كتاب ��ه ع ��ن رودان – كانت
لت�سجي ��ل ه ��ذا االح�سا�س العف ��وي االعم ��ق لبواطن اجلوهر
احللمي يف �صمت احلجر ولت�سجيل اليقظة الدائمة لوجوده.
وف�ض ًال عن ذل ��ك وخالف ًا ملايكل �أجنلو الذي حتدث عن حترير
الأ�ش ��كال من احلجر ،ف�إن العملية معق ��دة بالن�سبة اىل طريقة
رودان الت ��ي ه ��ي لي�س ��ت نحت� � ًا فق ��ط .فق ��د كان فنان� � ًا ي�صنع
�أ�شكا ًال طينية بيديه .ومن القوالب امل�ستمدة من هذه اال�شكال
الطيني ��ة ومن الن�س ��خ اجل�صية التي ميك ��ن �أن تكون قوالب؛
وم ��ن اال�ش ��كال اجل�صي ��ة التي ميك ��ن �أن ي�صنعها ط�ي�ن اخر،
وم ��ن قال ��ب برونزي ميك ��ن �أن ي�صنع يف النهاي ��ة( .كل ن�سخ
�أعم ��ال رودان الرخامية نحتها م�ساع ��دون) .وبعبارة �أخرى،
ف� ��إن هناك �سل�سلة متوالية من القي ��د والتحرير ،ومن ال�سجن
واحلري ��ة ،ومن االيجابي وال�سلبي؛ هناك قلب م�ستمر لفكرة
الداخ ��ل واخل ��ارج ،للعميق وال�سطحي .وكم ��ا عرب ريلكه عن
ذل ��ك ب�إيجاز بارع “يجب �أن يك ��ون ما يحيط بالعمل موجود ًا
يف داخله».
وكت ��ب وا�صف ًا تكني ��ك رودان “بب ��طء ،وبتفح� ٍ��ص ،قد انتقل
من الداخل خارج� � ًا اىل �سطحه ،ويف الوقت نف�سه تمُ د يد من
اخل ��ارج اىل الأمام وتقي�س ه ��ذا ال�سطح وحتدده من اخلارج
بالقدر نف�سه الذي حتدد به الداخل” .وطبق ًا لريلكه ف�إن رودان
كان �أف�ضل مَن يرى ب�أن جم ��ال النا�س واحليوانات والأ�شياء
معر�ض ��ة ملخاطر الزمن وتقلبات الظ ��روف .وقد كيّف �أ�شياءه
يف حماول ��ة منه للحفاظ على اجلمال امله ��دد “ اىل ف�ضاء �أقل
عر�ض ��ة للخطر و�أك�ث�ر �سكون ًا وخل ��ود ًا” .وبينم ��ا تقدم عمل
رودان ف�إن العالقة بني العمل وما يحيط به تغريت؛ “يف حني
�أن �أعمال ��ه يف م ��ا م�ضى قد وقفت يف منت�ص ��ف الف�ضاء ،وبدا
الأم ��ر كما لو �أن الف�ضاء يختطفها اليه” .وما جرى يف �أعماق
الأ�شكال امت�صه ال�سطح .لذلك ف�إن االثارة امللفتة لعمل رودان
هي معنى �أن يكون ال�سطح ممتلئ ًا مبا يف الداخل.
وب�ص ��ورة عام ��ة ف�إن �أعم ��ال رودان عن النا� ��س تظهرههم يف
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حال ��ة م ��ن الع ��ذاب واحل�س ��رة .و�أ�سه ��م رودان ب�ش ��كل �أك�ب�ر
يف �صناع ��ة فك ��رة �أنه بو�صف ��ه املبدع ف�إن كل تل ��ك الن�سخ من
ي ��د الل ��ه ،لكن ابداعات ��ه الذكورية قلم ��ا اقرت بذل ��ك العرفان.
وعل ��ى الأ�صح تت�صرف مث ��ل �آدم ،تندب ف�شل ��ه يف الفردو�س
املفقود (يف �أ�سطر ا�ستعملتها م ��اري �شيللي كت�صدير لكتابها
فرنكين�شتاين):
«هل طلبتك؟ �أيها ال�صانع
عندما كنت طينا
لتجعلني ان�سانا
هل تو�سلتك
من الظلمة لتن�شئني...؟».
�إن �أ�ش ��كال رودان الذكورية تظهر ع ��ذاب املجيء اىل احلياة.
ولنع�ب�ر عن ذل ��ك ب�شكل غري مالئ ��م اىل حد ما ،تع�ب�ر �أ�شكاله
ع ��ن الأمل يف �أن يكون ��وا احي ��اء .وه ��ذه ال�صدم ��ة ال�شدي ��دة
للوع ��ي تظه ��ر ب�ش ��كل �أك�ث�ر و�ضوح� � ًا يف مواطن ��ي كالي ��ه
 ،BURGHERS OF CALAISحي ��ث كان االلهام
الف ��وري لن�صب رودان الت ��ذكاري من حادث جرى عام 1347
عندم ��ا واف ��ق �إدوارد الثال ��ث �أن يعف ��و عن الباق ��ي من �سكان
مدين ��ة كالي ��ه املحا�ص ��رة �إذا �سل ��م �ستة رج ��ال �أنف�سه ��م اليه.
وبوح ��ي من مث ��ال �أُو�ست ��اج دي �سان ��ت بيري تط ��وع خم�سة
�آخ ��رون م ��ن مواطني كالي ��ه البارزين لاللتح ��اق به .ويذهب
معن ��ى العمل املنجز بعيدا اىل م ��ا وراء �أ�صل احلادث (وعلى
�أي ��ة ح ��ال ف�إن �أكرثن ��ا اليوم يتجاهل ��ه) .ويظهر عم ��ل رودان
رجاال �أثقلهم احلزن لي� ��س ب�سبب القدر بل ب�سبب اختيارهم،
نادم�ي�ن على الق ��رار الذي �شجعه ��م ،مدركني وواع�ي�ن للعمل
الذي قاموا به .وخطورة ما فر�ضوه على �أنف�سهم �سبب يف �أن
ال�سماء انعطفت عليهم بقوة �شديدة .ودعوة اىل تقدمي بادرة
م ��ن الت�ضحية الذاتية ف�إن تعظيم املثل االعلى لال�ست�شهاد هو
تقوي� ��ض للخيانة م ��ن خالل �إمياءاته ��م .وكان ��ت املقالة التي
كتبت بنقد الذع رد ًا على ماكيت بعر�ض قدمني �أجنزه النحات
ون�ش ��رت يف “باتريوت كاليه” يف الثاين من �آب � /أغط�س�س
من عام 1885خاطئة جدا يف حكمها لكنها دقيقة يف عر�ضها لـ
“امل�شاعر املنبثقة من العمل عموما”ً بو�صفه “حزنا وقنوطا
واكتئاب ��ا ال ح ��دود ل ��ه” .و�ض ��ع الرج ��ال �أنف�سه ��م اىل االمام
ب ��ارادة كافي ��ة لكن قوة الق ��رار مل تكن كافي ��ة لتحمل نتائجه.
وم ��ع كل العظم ��ة� ،إال �أن هناك �شعور ًا ثابت� � ًا بالالجدوى بكل
معن ��ى الكلمة“ .ه ��ل لأن ال�صل�صال �أ�صبح �شاهق� � ًا؟” ،منذ �أن
�س�أل ويلفريد �أوين يف عام  1918يف ق�صيدته “الالجدوى”
وامي ��اءات احل�س ��رة “للمواطن�ي�ن” �أُعي ��دت ورددت يف
لي� ��س فق ��ط يف ال�ص ��ور الفوتوغرافية للح ��رب والعذاب ،بل
يف الريا�ض ��ة ويف ال�ش ��وارع .وكم ��ا يرى رودان ف� ��إن بع�ض
الإمي ��اءات ت�ش�ي�ر اىل الأبدي ��ة ،ولكن ال يتبع ه ��ذا ان معناها
ثاب ��ت ال يتغ�ي�ر .وما �ص ��وره رودان يف عمل ��ه “املواطنون”
كان والدة ل�ش ��كل حدي ��ث للي�أ� ��س على وجه التحدي ��د :الر�ضا
ب�أن لي�س هناك م�صدر خارجي للإعتاق ومعرفة ان حياة املرء
لي�ست لها القدرة على توليد قدرتها على االنعتاق.
ولك ��ن ما ه ��و عزا�ؤن ��ا يف مواجهة ه ��ذه الورط ��ة؟ الإحتمال
الأول ان العم ��ل (“لعن ��ة �آدم” كما عرب عن ��ه ييت�س) ،تكري�س
مبا�شر لرباعة �أثرت بريلكه اىل حد كبري� .أما االحتمال الآخر
فه ��و التعهد اجلن�سي الذي قدمته الن�س ��اء .واجنز رودان يف
�سنواته مزاوجة مفرحة للغاية ب�ي�ن تلك االحتماالت ،مكر�س ًا
ال�ساعات تلو ال�ساعات لعمل �آالف الر�سومات لن�ساء عاريات،
دائم ��ا يف حاالت من الن�ش ��وة اجلن�سية .و�ش ��رح ذلك “يقول
النا� ��س �إنن ��ي �أفكر كثريا بالن�س ��اء” .م�ضيف� � ًا“ :وحتى الآن،
فم ��ا ه ��و �أكرث �أهمي ��ة للتفكري ب ��ه؟” يف ميلت ��ون ،كما هو يف
الأجنيل ،فقد جاء ال�سقوط الذي جاء بعد �أن تذوق �آدم حواء
يف كل جوان ��ب �شهوانيته ��ا .وقل ��ب هذا حقيق ��ة املوقف :لأن
�إغ ��راء اجلن�س �أحد الأ�شياء التي جتعل حاالت ال�سقوط لي�س
جم ��رد محُ تملة ب ��ل مرغوب فيها .وعلى دراي ��ة �أو من غريها،
يقدم ميلتون ملحة عن اجلنة متكن ا�ستعادتها اىل ما ال نهاية:
«يلقي هو على حواء رغبة ج�سدية تلتهب،
وهي بنظرات �شهوانية تردها �إليه.»...
ود ّرب رودان نف�س ��ه عل ��ى ر�س ��م الن�ساء الالئي ك ��ن �سعيدات
بت�سلي ��م �أنف�سه ��ن الي ��ه ،م ��ن دون �أن يرف ��ع عيني ��ه عليه ��ن،
بينما كان مين ��ع نف�سه عن التحديق( .ولي ��م روثن�سنت ،الذي
الي ��ه اب ��دى رودان مالحظ ��ة ع ��ن �أهمي ��ة امل ��ر�أة ،مذك ��ر ًا �إياه
ب� �ـ “مبالم�س ��ة (موديالت ��ه) بعيني ��ه وبع� ��ض الأحي ��ان بيديه
�أي�ض� � ًا”) .فت�شتغ ��ل ي ��داه مث ��ل �إب ��رة ماكينة عالي ��ة اجلودة،
ويكي ��ف نف�سه ملوديالت ��ه يف كل حركة� .إنه ال يريد لأي �شيء،
حتى نف�س ��ه� ،أن يعرقل املرور املتدفق ب�ي�ن املوديل والورقة.
فكان ��ت م�شاهدة الفن وابداعه واح ��دة .وهذا الهو�س املت�أخر
يف الر�س ��م مل ي�ؤ�س� ��س بداية جديدة �أو تغي�ي�ر ًا مع ممار�سته
املبكرة .وو�صف رودان نحته ب�أنه “ر�سم بتعمق”؛ فبالن�سبة
اىل امل�شاهد يبدو �أنه لي�س �أقل من يقظة حجر

3

«المفكر» لرودان:
ّ
مفك ًرا عند أبواب الجحيم
ذاك المنحني
ابراهيم العريس

�إذا ا�ستثنين ��ا بع� ��ض التماثيل واملنحوتات الكبرية العائ ��دة �إىل عن�صر النه�ضة
الإيط ��ايل ،و�إذا ا�ستثنينا كذلك متثال احلرية ال�ضخم الذي يطال الوا�صلني �إىل
مدين ��ة نيويورك من �أوروبا وغريها من ناحية البحر ،لكن قيمته لي�ست فنية �أو
تاريخي ��ة خال�صة ،ميكننا �أن نقول �إن متثال النحات الفرن�سي رودان ،املعروف
ب «املفك ��ر» هو الأ�شه ��ر والأكرث �شعبية بني �شتى التماثي ��ل املن�صوبة يف �أنحاء
الع ��امل ...وهو �شه�ي�ر �إىل درجة �أن من �أوائل الأ�سئل ��ة التي تطرح على متحدث
زار فرن�س ��ا هي« :هل �شاهدت برج �إيفل؟ هل �شاهدت قو�س الن�صر؟ هل �شاهدت
متثال املفكر؟».
واحلال �أن �شهرة متثال «املفكر» الفائقة جعلت النا�س جميع ًا يتخيّلون �أنه متثال
م�ستق ��ل قائ ��م يف ذاته .ومن هنا تكون مفاج�أتهم كب�ي�رة حني يخربهم الزائر �أن
التمث ��ال ال وج ��ود م�ستق�ل ً�ا له� :إنه ج ��زء من ّ
كل يفوق ��ه حجم ًا و�أهمي ��ة .و�إن مل
يفق ��ه �شهرة بالطب ��ع .ذلك �أن متثال رودان ال�شهري ه ��ذا ،ي�شكل اجلزء الأ�سا�سي
واملرك ��زي يف منحوت ��ة �ضخمة ومده�ش ��ة لرودان حتمل ا�س ��م «الأبواب» .وهي
منحوت ��ة على �شكل باب �ضخ ��م يبلغ ارتفاعها �أكرث من �ستة �أمتار وعر�ضها نحو
ت�سعة وعمقها قرابة املرت.
�أم ��ا اجل ��زء الأ�سا�س م ��ن املنحوتة ال�ضخمة وال ��ذي عرف منذ زم ��ن بعيد با�سم
«املفك ��ر» ف�إنه متثال يعل ��و املنحوتة� ،شاغ ًال و�سط جزئه ��ا الفوقي وبالكاد ي�صل
ارتفاعه �إىل مرتين .لكنه ،على �أي حال ،القطعة الأبرز يف العمل الإجمايل.
�أم ��ا «الأب ��واب» املعني ��ة هنا والتي ح ّم ��ل رودان ا�سمه ��ا ملنحوتته ،فه ��ي �أبواب
اجلحي ��م ،التي �صوّ رها رودان يف منحوتته ا�ستن ��اد ًا �إىل قراءته املعمقة للق�سم
املتعل ��ق باجلحي ��م يف «الكوميديا الإن�سانية» لدانتي ،م ��ا يعني بالتايل �أنه حني
احلديث عن الفنانني من ر�سامني ونحاتني ،ا�ستوحوا منذ ع�صر النه�ضة وحتى
�أزماننا احلديثة م�شاهد من �سفر دانتي العظيم ،ال بد دائم ًا من و�ضع رودان وعمله
ه ��ذا يف ال�صف الأول �إىل جانب �أعمال لدومييه و�سلفادور دايل وغريهما .ومن
املع ��روف من الناحية التاريخي ��ة وباال�ستناد �إىل �شتى كتب ال�سري التي و�ضعها
امل�ؤرخون والنقاد عن رودان �أنه ظل يعمل على هذه املنحوتة طوال ما يقرب من
�أربع�ي�ن عام� � ًا .بل �إنه حينما و�صل �إىل نهاية �أيامه و�أح�س بدنوّ �أجله ،كان يهمه
�أن يق ��ول �إىل املحيط�ي�ن به �أنه ال ي ��زال ي�شعر ب�أنه �أبد ًا مل ينج ��ز ذلك العمل ،وال
يزال لديه ما يريد بعد �أن ي�ضيف .واحلال �أن «الأبواب» هو من تلك الأعمال التي
ميك ��ن ل�صاحبها �أن يعل ��ن �أنها منجزة يف �أي حلظة ،كما ميكنه �أن يعلن �أنه عمل
ال ميكن �أن ينجز �أبد ًا .ومع هذا ميكننا �أن نراه اليوم منت�صب ًا ،دا ًال على عبقرية
رودان وجه ��ده الفني ...ولكن �أي�ض� � ًا ،ورمبا قبل ذلك و�أه ّم من ذلك ،على نظرته
املت�شائمة وال�سوداوية �إىل ال�شرط الإن�ساين� .إذ� ،إن كان لنا �أن ننظر �إىل متثال
«املفك ��ر» و�أن نت�أمل ��ه ب�شكل عميق وب�شيء من الإعج ��اب واحليادية� ،إذا �أخذناه
مبفرده ،ف�إن علينا ،يف املقابل ،حينما ن�أخذه يف �إجمالية العمل� ،أن جنده معرب ًا
ع ��ن وجهة نظر ما ،ب ��ل وجهة نظر �شديدة الق�سوة والت�ش ��ا�ؤم يف جمال تعبريه
الذي ال يخف ��ى عن امل�صري وال�شرط الإن�سانيني .ومن هنا ميكن القول يف نهاية
الأم ��ر� ،أمام مثل ه ��ذا العمل ،ككل� ،أنه ال بد �أن يت ّم التعام ��ل معه على �أنه و�صية
ل ��رودان تعك�س لنا �إميانه ب�أن اجلحيم لي�س ب�ؤرة يتعذب فيها الأموات فقط ،بل
�إن ��ه ي�شكل عذاب� � ًا للأحياء �أي�ض ًا :اجلحيم هو ملكوت الآم ��ال اخلائبة وامل�ساعي
اجلوف ��اء والأح�ل�ام والأهواء الت ��ي ال ميكن لها �أبد ًا �أن تتحق ��ق .ومن هنا يبدو
العمل �صورة خليبة الإن�سان ودماره النهائي.
والالف ��ت حق ًا هو �أن رودان ا�ستط ��اع �أن ينقل هذه الر�ؤية �إىل عمل مل يكن ذاتي ًا
يف الأ�ص ��ل .فالعم ��ل كان رودان قد �أُو�صي على �صنع ��ه يف  1880لي�شكل مدخ ًال
مل�شروع �إقامة متحف لفنون الديكور .وملا كان رودان خالل تلك الفرتة من حياته
منكب ًا حق ًا على ق ��راءة كتاب «الكوميديا الإلهية» لدانتي غائ�ص ًا يف حال ترتاوح
بني معاناة �شخ�صية وجودية ،و�إح�سا�س بالت�شا�ؤم �إزاء امل�صري الإن�ساين ،قرر
�أن يجع ��ل من ذلك العمل املو�صى عليه� ،ص ��ورة الن�شغاالته الفكرية والوجودية
يف ذل ��ك احل�ي�ن .وهكذا بد�أ عمله من دون �أن ي�شع ��ر ،يف حلظة من اللحظات� ،أن
عليه �أن يتممه.
وم ��ن هنا �شغ ��ل هذا العم ��ل الن�صف الأخ�ي�ر من حي ��اة رودان ب�أ�سره ��ا .وال بد
م ��ن �أن نذك ��ر هنا ب�أن الن�ص ��ب الربونزي القائ ��م حالي ًا انطالق ًا م ��ن عمل رودان
ي�صب �إال بعد رحيله ،مبعن ��ى �أن رودان مل يتمكن �أبد ًا
ومنحوتات ��ه املتتالي ��ة ،مل ّ
م ��ن م�شاهدة ه ��ذا العمل كما ميكن لنا نح ��ن اليوم �أن ن�شاه ��ده .فهو يف الأ�صل
راح ي�شتغ ��ل عل ��ى املنحوتات قطعة قطع ��ة ،ي�شكلها ويرتبه ��ا ويعيد ترتيبها يف
م ��ا بينه ��ا ،مثل مو�سيقي ي�شتغل عل ��ى جمله املو�سيقية منق�ل ً�ا �إياها بني احلركة
والأخرى تبع ًا للمعنى الذي يتوخاه ...بل ال بد من �أن نذكر هنا �أن عدد ًا من تلك

املنحوت ��ات ال�صغرية الت ��ي �أدجمها يف العمل ككل� ،سيع ��ود خالل فرتات الحقة
م ��ن حياته وعمله �إىل ا�ستخدامها ك�أ�سا� ��س ملنحوتات �أخرى م�ستقلة له .غري �أن
ه ��ذا ال يعني �أبد ًا �أن الرتتيب ال ��ذي توخاه لل�شخو�ص يف �إطار العمل ككل ،كان
ع�شوائي� � ًا ...ب ��ل �أنه كان خمطط ًا �سلف� � ًا ،لكن �إعادة الرتتيب كان ��ت �أمر ًا اقت�ضاه
م ��زاج رودان املتقلب خالل العق ��ود التالية من حياته ،علم ًا ب� ��أن الفرتة الزمنية
الطويل ��ة الت ��ي ا�شتغل رودان خاللها على املنحوت ��ة ككل كانت من �أق�سى فرتات
حيات ��ه ...وب�ش ��كل �أكرث حتدي ��د ًا حياته العائلي ��ة التي من ال�صع ��ب �إيجاد حياة
لنح ��ات �آخ ��ر يف زمنه ت�شبهها .ومن املنطقي �أن هذا الأمر هو الذي جعل الكتاب
وال�سينمائي�ي�ن يقدمون يف �أعماله ��م درامات �شديدة الق�س ��وة م�ستقاة من حياة
الرجل مبا يف ذلك عالقت ��ه بكاميل كلوديل ،الفنانة و�أخت ال�شاعر والكاتب بول
كلوديل العالقة التي دمّرته ودم ّرت كاميل نف�سها.
�أم ��ا بالن�سب ��ة �إىل املنحوت ��ة نف�سها ف�إنها تب ��دو لنا وك�أنها مق�سوم ��ة ق�سمني ،من
ناحي ��ة معناها :فهناك ال�شخو� ��ص التي تعاين من جحيمها ،م ��ن دون �أن نعرف
حق ًا ما �إذا كان جحيم ًا بعد املوت �أو قبله ،وهناك ذلك ال�شخ�ص املركزي «املفكر»
الذي يبدو يف جل�سته� ،أكرث حياة وح�ضور ًا ،ويبدو كما لو �أنه يت�أمل يف امل�شهد
ليحكم عليه وعلى م�آل الإن�سان يف �شكل عام.
واحلقيق ��ة هي �أن «املفكر» نف�سه لطاملا كان لغ ��ز ًا �شغل املحللني وامل�ؤرخني :فمن
هو؟ وماذا يفعل هنا؟ لقد خل�ص ه�ؤالء �إىل �أنه كان على الأرجح رودان نف�سه� ،إذ
�صوّ ر الفنان عرب �شخ�صيته ،قدرة الإن�سان على جمابهة جحيمه بفعل ا�ستخدامه
عقله وملكة الإبداع لديه ب�صفتهما �آخر �سالح ميكنه �أن يقاوم ليحتفظ ب�إن�سانيته
و�س ��ط ع ��امل  -وجحيم  -ال يكف عن انتزاع �إن�سانيت ��ه منه .ف «املفكر» هنا يبدو
يف ت�أمل ��ه وك�أن هم ��ه الوحيد �أن يحكم على نف�سه وعل ��ى �إخوانه يف الإن�سانية.
واملده�ش هنا هو �أن رودان �صوّ ر ،عرب فعل التفكري وحده ،قدرة هذا الفعل على
حتري ��ك ج�سد «املفكر» وجعل ��ه مملوء ًا بالقوة واحليوي ��ة والوجود ،ولك�أنه يف
هذا يرتجم ب�صري ًا مقولة ديكارت ال�شهرية «�أنا �أفكر �إذ ًا �أنا موجود».
�أوغو�س ��ت رودان ( )1917-1840هو �أ�شهر املبدع�ي�ن يف فن النحت الفرن�سي،
وم ��ن �أ�شه ��ر النحات�ي�ن يف تاريخ ه ��ذا الفن يف الع ��امل ،ولد وعا� ��ش يف باري�س
وانتم ��ى من ��ذ �س ��ن الرابعة ع�ش ��رة �إىل مدر�سة الفن ��ون التزييني ��ة يف العا�صمة
الفرن�سي ��ة .ان�ص ��رف �إىل الر�سم والنحت باك ��ر ًا .عا�ش حي ��اة م�ضطربة وقلقة،
وت ��وّ ج قلقه فيه ��ا عالقته م ��ع زميلته كامي ��ل كلوديل (وهي عالقة ع�ب�ر عنها يف
�شكل رائع فيلم فرن�سي مثله جريار ديبارديو وايزابيل �أدجاين) .ولقد ا�شتهرت
ل ��رودان متاثيل ع ��دة� ،أبرزها ،طبع ًا «املفكر» و «الأب ��واب» يف �شكل عام .وهناك
�أي�ض� � ًا متث ��ال «القبلة» ومتثال «فيكتور هوغو» و «بل ��زاك» �إ�ضافة �إىل الكثري من
املنحوتات الدينية.
من ار�شيف جريدة احلياة اللندنية
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"مفكر" رودان في غراميات عبد الرحمن بدوي
علي حسين

كنت قد بدأت بقراءة بعض كتب الفلسفة في

سن مبكرة ،وال أستطيع األدعاء بأنني استطعت
حل ألغازها ،والبعض منها لم أستطع إنهاءها

آنذاك ،وإذا سألتني إن كنت أحب مثل هذه الكتب،

فسأرد باإليجاب ،واكثر من هذا ،لطالما اعتبرت هذه
ً
ً
جيدا ،ومن بين كتب
قارئا
الكتب بوابتي ألن أكون

الفلسفة التي شغفت بها كانت مؤلفات عبد الرحمن
بدوي تتصدر القائمة دائما ،وال زالت هذه المؤلفات
تشعرني بنشوة خاصة عندما اعود اليها ،وألن عبد

الرحمن بدوي كان مكثرا في التأليف والنشر ،فمنذ
ان اصدر كتابه االول نيتشه عام  ،1939ظل يصدر

كتابين او ثالثة كل عام ،ونراه يكتب في الفلسفة

اليونانية القديمة ويؤرخ لفلسفة العصور الوسطى

ويترجم مختلف النصوص الخاصة بالفلسفة االلمانية
المعاصرة والفلسفة الوجودية ،ويؤلف في المنطق
ومناهج العلوم الفلسفية فضال عن مؤلفاته في

الزمان والوجود ،وفي كل مرة يثار السؤال هل عبد
الرحمن بدوي فيلسوفا ؟ ،وهل تحققت نبوءة طه
حسين وهو يستمع الى دفاع تلميذه عن رسالته

للماجستير عام  1941المعنونة “ فلسفة الموت “ حين

الكب�ي�ر ريلك ��ه وفاج�ن�ر ونيت�ش ��ه والمارت�ي�ن والر�سام
الغريكو والنحات ال�شه�ي�ر رودان ،ويجد القارئ نف�سه
يتج ��ول يف متحف ُتعر�ض فيه لوح ��ات لكبار الفنانيني
وين�ص ��ت للمو�سيق ��ى وي�ستم ��ع اىل ال�شع ��ر االورب ��ي،
ويف ال�صفح ��ات االخ�ي�رة م ��ن الكت ��اب ي�ض ��ع ب ��دوي
للق ��راء البوما من ال�صور للأماك ��ن التي زارها ون�شاهد
قرب ج�ب�ران خليل جربان وبيت نيت�ش ��ه وقد كتبت على
واجهته “ هنا فكر نيت�شه والف من �سنة  1881اىل �سنة
 ،”1888ولع ��ل ما �أثار اهتمامي �آنذاك �صورة لتمثال “
املفك ��ر “ الذي كنت ا�شاهدها على اغلف ��ة كتب الفل�سفة،
لكنن ��ي مل اك ��ن اعرف من ه ��و �صاحبها ،حي ��ث �سيدلني
علي ��ه عبد الرحمن ب ��دوي يف ف�صل من ف�ص ��ول الكتاب
بعن ��وان “ يف هي ��كل رودان “ يحدثن ��ا فيه ع ��ن الق�صر
ال ��ذي �سكن ��ه النح ��ات ال�شه�ي�ر “ �أوغو�س ��ت رودان” ،
وكي ��ف �شجعه عل ��ى ال�سكن فيه ال�شاع ��ر “ رايرن ماريا
ريلك ��ه “ عندما كتب له ع ��ام  1908ر�سالة يقول فيها”:
عليك ايه ��ا ال�صديق العزيز �أن ترى ه ��ذا البناء اجلميل
“ .كان ريلك ��ه يكت ��ب ر�سالت ��ه عل ��ى طاولة من خ�شب
ال ��زان كان ق ��د �صنعها له رودان خ�صي�ص ��ا ليكتب عليها
ا�شعاره ،و�سينتقل رودان اىل هذا الق�صر يف ايلول من
ع ��ام  ،1908وقد ارتب ��ط بهذا الق�صر ال ��ذي حتول فيما
بع ��د اىل متحف “ رودان “  ،بعدها يزور بدوي مر�سم
رودان يف �ضاحي ��ة “ مي ��دون “ لريى كي ��ف كان ير�سم
متاثيله التي �سيحولها فيما بعد اىل طني ،وهي االعمال
الت ��ي قال عنها ريلكه ”:حينما يبدع �صوره فك�أنه ين�شد
اخللود يف الوجه املق�صود بتمثيله “.و�سياخذنا بدوي
مع ��ه لنتف ��رج على متثال بل ��زاك الذي و�ضع ��ه “ رودان
“ واث ��ار يف حينه ��ا �ضج ��ة كبرية ،حيث ن ��رى �صورة
الروائ ��ي اخلالق لعوامل ان�سانية كله ��ا تفي�ض باحلياة،
وق ��د ا�ص ��ر رودان ان ينح ��ت متث ��ال بل ��زاك م ��ن قطعة
واحدة من ال�صخر ال�صلد ،م�ؤكدا ان عبقرية بلزاك مثل
�صخ ��رة �صلدة حتمل ��ت كل الأعباء ..كان ��ت فكرة متثال

قال ”:اآلن نستطيع ان نقول ان لدينا فيلسوف مصري
“؟ .

عا� ��ش عب ��د الرحم ��ن ب ��دوي حي ��اة ا�شكالي ��ة ،فالكاتب
املو�سوع ��ي ،كان مو�ض ��ع خ�ل�اف الق ��راء وال ي ��زال،
فالبع� ��ض ي�ضع ��ه يف االع ��ايل ،والبع� ��ض الآخ ��ر يجده
جم ��رد ناقل للفل�سفة ،وكان من جانب ��ه قد خا�ض معارك
مع اجلميع مل ي�سل ��م منه احد ،هاجم فال�سفة الوجودية
ووج ��د نف�سه االحق م ��ن �سارتر بوراثة ه ��ذه الفل�سفة،
تعل ��ق بنيت�ش ��ه حت ��ى �أن تلمي ��ذه حمم ��ود ام�ي�ن العامل
يق ��ول ”:ط ��وال درا�ست ��ي يف ق�س ��م الفل�سف ��ة ،كان عب ��د
الرحم ��ن بدوي ه ��و التج�سيد املث ��ايل النيت�شوي احلي
“ ،كتاب ��ه نيت�ش ��ه ال ��ذي ا�صدره ع ��ام  1939وهو اول
كتبه ،ه ��و الذي ادخلني اىل عامل ب ��دوي بعد ان جربت
قراءة الكتاب ،فف�شلت يف املرة االوىل وعدت اليه ثانية
فوجدت نف�سي داخ ��ل غابة ف�سيحة من املعرفة واحلياة
ال�ضاجة باملواقف وال�صراعات ،وق�ص�ص احلب التي ما
ان تول ��د حتى متوت ،وتوالت ق ��راءة كتب عبد الرحمن
ب ��دوي و�س�أع�ث�ر ذات يوم على كتاب بعن ��وان “ احلور
والن ��ور “ �صدرت طبعته االوىل عام  ،1951وهو كتاب
ا�شب ��ه برحلة مع الذات ،من خ�ل�ال ر�سائل يبعثها بدوي
اىل حمبوبته “ �سلوى “ ي�صف فيها رحالته بني املدن،
يكت ��ب يف ر�سالت ��ه االوىل  ”:ان ��ا غري ��ب ،ويف غربتي
تتالق ��ى مواك ��ب االيام فت�سمر كي ��اين يف حلظة خاطفة
م ��ن حلظات االبديية املتحركة ..انا وحيد ويف وحدتي
طع ��م الع ��دم اال�صي ��ل تن�ش ��ر ظالل ��ه الزرق ��اء يف طوايا
نف�سي الكابية “.
م ��ن خالل كتاب “ احل ��ور والنور “ ال ��ذي رمبا الينتبه
اليه الق ��راء الآن تعرفت على ا�سماء لكتيبة من ال�شعراء
والفناني�ي�ن حيث ي�أخذنا ب ��دوي يف جولة ممتعة داخل
ق�صور ومقابر وحدائق ومتاحف ومنازل ل�شاعر املانيا
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بلزاك قد تولدت بعد رحيل الكاتب الفرن�سي ال�شهري يف
م�س ��اء الثام ��ن ع�شر م ��ن �آب عام  1850بع ��د ان ا�صيب
ب�أزم ��ة قلبية ،ولأهمي ��ة بلزاك قررت جمعي ��ة االدباء ان
تقيم ن�صبا تذكاريا يليق مبكانته االدبية ،غري ان الفكرة

ظل ��ت جمرد نقا�شات وحوارات حت ��ى عام  1891عندما
اتخذ القرار النهائي باقامة الن�صب وقد عهد باملهمة اىل
النحات “ �أوغو�ست رودان “ الذي كان يبلغ الـ “ “ 51
عاما “ وكان �آن ��ذاك يحظى ب�شهرة كبرية ،ودعا الكاتب
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الروائ ��ي اال�سكندر دوما الكب�ي�ر اىل اكتتاب عام القامة
التمث ��ال يف باري� ��س� ،إال ان زوج ��ة بل ��زاك اعرت�ض ��ت،
فكت ��ب لها دوما ر�سالة ق ��ال فيها ”:من �ش� ��أن اال�سرة ان
تعن ��ي بالقبور �أما التماثيل فه ��ي من اهتمامات االجيال
القادمة “.
رح ��ب رودان بالفك ��رة لكن ��ه اخرب اجلمعية ان ��ه �سينفذ
متث ��اال يعرب م ��ن خالله ع ��ن روح بلزاك وجوه ��ر �أدبه
ور�سالت ��ه يف احلياة دون �أن يتوخ ��ى الو�صول �إىل �أي
مطابق ��ة مع مالمح الكات ��ب .وقد تفرغ �سن ��وات لقراءة
معظم اعمال بلزاك ،والتعرف على كل ما كتب عنه ،ف�أعد
ع�شرات التخطيطات لر�أ�س بلزاك وج�سمه وتخطيطات
لثياب ��ه ،وانق�ضت �سنوات دون �أن يفي بوعده ،لأنه كان
م�ت�رددا يف الوقفة التي �سيختارها لالديب الكبري ،ويف
النهاي ��ة يختار له وقف ��ة توميء اىل انت�ص ��ار ارادة هذا
االدي ��ب وقدرته على خلق ع ��وامل ان�سانية لن تغيب عن
الذاك ��رة .عر�ض التمث ��ال ع ��ام  1898يف معر�ض اقامه
رودان العمال ��ه لكنه �سيثري �سخطا كبريا ،حتى ان احد
النق ��اد و�صفه بانه ”:بلزاك يف زي مر�ضى امل�ست�شفيات
“ الأمر الذي ادى اىل ان ترف�ض جمعية االدباء التمثال
وراح ��ت تطال ��ب ب�سحب النم ��وذج من املعر� ��ض وعدم
املوافق ��ة عل ��ى حتويل ه ��ذا النم ��وذج اىل ن�ص ��ب كبري
وا�ص ��درت اجلمعي ��ة بيانا اك ��دت فيه ان ”:م ��ن واجب
اجلمعي ��ة وبكل �أ�س ��ف �أن حتتج على م�س ��ودة امل�شروع
الت ��ي عر�ضها ال�سيد رودان يف ال�صال ��ون معلنة �أنها مل
تتع ��رف يف الن�ص ��ب اجل�صي عل ��ى �أي ملمح من مالمح
الأديب الكبري الذي حتتفل به” .لكن رودان كان �سعيدا
بتمثال ��ه واعل ��ن لل�صحفي�ي�ن ان ��ه حقق حلم ��ه اخلا�ص
بتك ��رمي بلزاك .وار�س ��ل �إىل جمعية االدب ��اء يعلن فيها
ان ��ه �سينفذ التمث ��ال من ماله اخلا� ��ص .يف املقابل كانت
هن ��اك دعوات للت�ضام ��ن مع النح ��ات ال�شهري حيث قرر
امي ��ل زوال ومعه الفنانني تول ��وز لوتريك وكلود مونيه
ورين ��وار و�سي ��زان و�أندريه جيد وب ��ول فالريي القيام
باكتت ��اب جلمع مبل ��غ الن�ص ��ب �إال ان رودان كان م�صرا
عل ��ى �أن يكون هو وحده �صاح ��ب امل�شروع ،وقد ف�ضل
ان يحتفظ بالن�ص ��ب يف بيته يوا�صل العمل عليه خالل
ال�سن ��وات االخ�ي�رة من حياته ،حيث ت ��ويف عام 1917
دون ان يحول م�شروعه اىل متثال بررونزي ،و�سيقوم
من بعده تالمذته باال�شراف على تنفيذ الن�صب الذي مت
االنتهاء منه ع ��ام  1938وو�ضع يف واحدة من �ساحات
باري�س ليبدو بلزاك من خالله وك�أنه يتجول يف �إحدى
نزهاته الليلية متدثرا بثوبه الف�ضفا�ض.
كان رودان ي ��زدري مفه ��وم “ اللم�س ��ة االخ�ي�رة “ يف
العم ��ل الفني ،ويف�ضل ان ي�ت�رك خليال امل�شاهد “ جزءا
ناتئ ��ا م ��ن احلج ��ر حت ��ى يوح ��ي ان ال�شخ� ��ص ينبعث
ويت�شكل يف تل ��ك اللحظة “ – ارن�ست غومربت�ش ق�صة
الف ��ن ترجمة عارف حديفة – وق ��د بد�أ هذا االمر لبع�ض
النا� ��س �ش ��ذوذا ،فالكم ��ال الفني يعني له ��م ان كل �شيء
ينبغي ان يكون مرتبا وم�صقو ًال ،يف حني اهمل رودان
ه ��ذه التقاليد الت ��ي و�صفها بغري املهم ��ة ابتغاء التعبري
عن ر�ؤياه لفعل اخللق الفني
ب ��د�أت حكايت ��ي م ��ع رودان ال ��ذي كن ��ت ا�شاه ��د متثاله
للرج ��ل املفكر على اغلف ��ة الكتب ،بعد ان ق ��ر�أت ما كتبه
عب ��د الرحمن ب ��دوي عنه ،ومث ��ل اي مراه ��ق ي�ستعجل
احل�صول على املع ��ارف رحت ابحث عنه يف الكتب ومل
اجد �ضالتي �إال بعد ا�شهر حني عرثت على مو�ضوع كتبه
“ زكريا ابراهيم “ �صاحب امل�ؤلفات الفل�سفية املمتعة،
يف كت ��اب بعن ��وان “ الفن ��ان واالن�س ��ان “ يكت ��ب زكريا
ابراهي ��م يف مقاله عن امل�شاكل الت ��ي تعر�ض لها رودان
يف حيات ��ه ب�سبب �آراءه الفني ��ة حيث كان يهتم بال�صدق
اكرث مما يهتم بالتزي�ي�ن والتجميل ،وقد قال رودان عن
نف�س ��ه ”:لقد بذلت كل م ��ا يف و�سعي ،مل اكذب ومل اغرر
مبعا�ص ��ري ق ��ط ،مل ترق متاثيل ��ي ب�أعني النا� ��س ،لأنها
على جانب كبري من االخال�ص ،ولكن مما ال ريب فيه �أن
بها ح�سنة واحدة هي ال�صدق «.
ول ��د “ فران�س ��وا �أوغ�س ��ت ريني ��ه رودان” يف الث ��اين
ع�ش ��ر من ت�شري ��ن الثاين عام  1840ال�س ��رة من الطبقة
املتو�سط ��ة ،االب يعمل كاتبا عند احد التجار ،اراد البنه
ان يدر� ��س الاله ��وت ،لك ��ن ال�صب ��ي ال�صغ�ي�ر كان يهتم
بالر�س ��م ،ويحم ��ل معه دفرتا �صغريا ير�س ��م فيه املناظر
الت ��ي ت�صادفه عند الذهاب اىل املدر�سة ،االمر الذي دفع
االب ان يغ�ي�ر ر�أي ��ه ويوافق ان يدخ ��ل ابنه اىل مدر�سة
فني ��ة اهلي ��ة ليدر�س الر�سم مل ��دة ثالث �سن ��وات ،بعدها
�ستحدث االنتقالة املهمة يف حياته عندما التقى النحات
الفرن�س ��ي “ ماندرون “ الذي ن�صحه بان يدر�س النحت
يف معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة يف باري�س ،غ�ي�ر ان املعهد

رف�ض ��ه قب ��ول رودان ثالث مرات متتالي ��ة .مما ا�ضطره
اىل العمل يف احد ور�ش الديكور.
عام  1960ينجز اول عمل نحتي له وهو متثال لوالده،
وق ��د حت ��دث عن جتربت ��ه مع الط�ي�ن قائ ًال ”:لق ��د ر�أيت
الط�ي�ن لأول مرة ،و�شعرت بانن ��ي ا�صعد اىل اجلنة “..
يف تلك ال�سن ��وات ادرك انه بحاجة اىل ان يثقف نف�سه،
فو�ض ��ع برناجما للق ��راءات الروائي ��ة وال�شعرية ،وكان
دانتي �شاعره املف�ضل ،التح ��ق باجلامعة ليدر�س االدب
والتاري ��خ ..تعر� ��ض ل�صدم ��ة عنيفة بعد وف ��اة �شقيقته
ع ��ام  1862فق ��رر ان يرتك النحت ويتج ��ه اىل الكني�سة
فالتحق ب�سل ��ك الرهبنة ،لكن اح ��د ن�صحة بالعودة اىل
حيات ��ه الطبيعية واىل فنه .كان لقاء حبيبته روز بوريه
نقطة حتول يف حياته ،عا�ش معها ق�صة حب كبرية ومل
يتزوجا �إال قبل موتها ب�أيام قليلة.
اختلط ��ت حيات ��ه باخلالف ��ات واملع ��ارك وباالجن ��ازات
الفني ��ة ،اث ��ار �ضج ��ة عندما نح ��ت متثال لفكت ��ور هيغو
عاري ��ا ،ارتبط بعالق ��ة غرامية مع كام ��ي كلوديل ،التي
كانت تلميذته وه ��ي �شقيقة ال�شاعر بول كلوديل والذي
اته ��م رودان بان ��ه ال�سب ��ب وراء حال ��ة اجلن ��ون الت ��ي
ا�صاب ��ت �شقيقت ��ه - ،مت ت�صوير حكاي ��ة رودان وكاميل
يف فيل ��م �سينمائ ��ي انتج ع ��ام  1988بعن ��وان “ كاميل
كلوديل” من بطولة �إيزابيل �أدجاين وجريار ديبارديو
 .يف �سن ��وات عالقت ��ه م ��ع كامي ��ل اجن ��ز منحوتت ��هال�شه�ي�رة “ القبل ��ة “ الت ��ي �ص ��ورت عا�شق�ي�ن عاري�ي�ن
وق ��د �أث ��ارت موجة م ��ن اال�ستن ��كار واتهام ��ات لرودان
باالنحطاط ون�شر االباحية.
يف �آب �سن ��ة  ،1880مت تكلي ��ف رودان بت�صمي ��م ب ��اب
ملتحف الفنون الزخرفية كانت الدولة الفرن�سية تخطط
لإن�شائ ��ه .عاد رودان لقراءة كاتب ��ه املف�ضل دانتي ،فقدم
منحوتة م�ستم ��دة من جحيم الكوميدي ��ا االلهية ،و�ضع
في ��ه متثاله “ املفك ��ر “ وكان القطعة الأبرز يف منحوتة
ب ��اب اجلحيم الت ��ي �صورها من خ�ل�ال تعمقه يف قراءة
كوميدي ��ا دانتي ،وقد ظل رودان يعم ��ل اكرث من ثالثني
عام ��ا على منحوتت ��ه هذه .وق ��د اعترب النق ��اد منحوتة
ابواب اجلحيم ا�شبه بو�صيته الفنية التي اراد ان يقول
م ��ن خاللها ان اجلحي ��م لي�س مكانا يتع ��ذب به االموات
فقط ،وامنا ه ��و ي�شكل حرية لالحي ��اء اي�ضا ،فاجلحيم
ه ��و الآم ��ال اخلائبة الت ��ي تفلت منا ،واالح�ل�ام التي مل
ن�ستط ��ع ان نحققه ��ا ،وميث ��ل خيب ��ة االن�س ��ان يف ه ��ذه
احلياة.
وقد �شغلت منحوته “ املفكر “ معظم نقاد الفن ،فمن هو؟
حي ��ث اعتق ��د البع�ض انه رودان نف�س ��ه� ،إذ �صوّ ر الفنان
ع�ب�ر �شخ�صيته ،ق ��درة الإن�س ��ان على جمابه ��ة جحيمه
بفعل ا�ستخدامه عقله وملكة الإبداع لديه ب�صفتهما �آخر
�س�ل�اح ميكنه �أن يقاوم ليحتفظ ب�إن�سانيته و�سط عامل -
وجحيم  -ال يكف عن انتزاع �إن�سانيته منه.
يف �سنوات ��ه االخ�ي�رة بلغ ��ت �شه ��رة رودان �أوروب ��ا
و�أم�ي�ركا ،فوهبت ��ه جامع ��ة اك�سف ��ورد الربيطاني ��ة
دكت ��وراه فخرية ،وزاره امللك ادوارد ال�سابع يف م�شغله
الفرن�س ��ي .ت ��زوج من م ��ن روز بيوري ��ه يف  29كانون
الث ��اين ع ��ام  ،1917لكنه ��ا �ستتوفى بع ��د ثمانية ع�شر
يوم ��ا من ال ��زواج بعد ا�صابته ��ا بالتهاب رئ ��وي ،وقف
رودان امام جثمان حبيبته يت�أمل وجهها ويفكر يف عمل
متث ��ال يخلدها وه ��و يقول الحد مقربي ��ه ”:انها لرائعة
اجلمال ..هي قطعة من النحت يف كماله ومتامه «
يف � 16شب ��اط ع ��ام  1917عان ��ى رودان م ��ن املر� ��ض،
ا�صي ��ب بانفلون ��زا ح ��ادة ادت اىل احتق ��ان الرئت�ي�ن،
عان ��ى يف �شهوره االخرية من �ضعف �شديد ،يف ال�سابع
ع�ش ��ر من ت�شري ��ن الثاين ع ��ام  1917يعلن ع ��ن وفاته،
و�سيجدون يف و�صيته طلب ��ا ب�أن يو�ضع جم�سم �صغري
من متثال املفكر مبثابة �شاهد على قربه.
ت�أثر رودان باعمال مايكل اجنلو لكنه مل يقلده ،بل ا�صر
ان يقدم وجهة نظر جديدة يف النحت ،يرتبط فيها الفن
باحلي ��اة املعا�صرة له ،ويق ��دم من خالله الفن ��ان ر�ؤيته
مل�صري االن�سان يكتب يف احدى ر�سائله اىل ريلكه ”:ان
الف ��ن هو الت�أم ��ل .انه متعة العقل ال ��ذي ينفذ اىل اغوار
الطبيع ��ة ،لكي ي�ستك�شف ما تنطوي عليه من عقل يبعث
فيه ��ا احلي ��اة “ .وهو يرى ان الفنان ح�ي�ن يعالج ما يف
الطبيعة من قبح ،ف�أنه يتحول على يديه اىل جمال رائع.
يف ر�سالت ��ه اىل �سلوى يكتب عب ��د الرحمن بدوي وهو
يتمع ��ن يف اعم ��ال رودان ”:وي�شهد الله ما متنيت �شيئا
يف ه ��ذه اللحظة التي كن ��ت فيها قبالة هذه التماثيل� ،إال
ان تكوين اىل ج ��واري يا�سلوى ،فتتذوقني معي جمال
هذه االثار التي ال يقدرها حق قدرها �إال من كانت نف�سه
عامرة باالح�سا�س والعواطف امللتهبة «.
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رودان وتأثير «البارثينون»

فوزي كريم
�شاعر وكاتب راحل
مل يك ��ن املعر�ض خمتارات من �أعم ��ال النحات الفرن�سي �أوك�ستْ رودان ،بل �شاء “املتحف الربيطاين”
�أن يك ��ون معر�ض ��ه �أكرث جاذبية ونفع ًا“ :رودان والفن اليوناين الق ��دمي”� .إنه در�س ،على عادة الكثري
من معار�ض لندن ،حول ت�أثر رائد النحت الطليعي احلديث مبوروث ناءٍ عنه يف الزمان واملكان.
كان رودان ( )1917 - 1840خط ��وة بالغ ��ة اجل ��ر�أة واملق ��درة الفني ��ة ،يف مرحلة التح ��ول �إىل القرن
الع�شرين ،باجتاه نحت ال يعتمد “املحاكاة” ،بل التعبري عن االنفعال يف روح الكائن وفكره .حتى لو
ا�ستدعى هذا ،وكثري ًا ما ي�ستدعي ،حتريف ًا يف النِ�سب واملقايي�س الواقعية.
كان رودان عر�ض ��ة لت�أث�ي�ر ف ��ن النحت الإيط ��ايل بالت�أكيد .ف�ص ��دى منحوتة مايكلنجل ��و “موت عبد”
وا�ضحة يف منحوتة “ع�صر الربونز” ،رغم �أن رودان منحها �ضروب ًا من التعبري غام�ضة �أ�شكلت على
النقاد حتى اليوم .ولكن �سفرته �إىل لندن عام  ،1881واطالعه على �أعمال النحت اليوناين يف املتحف
الربيطاين ،كانت م�صدر �إلهام من طراز خا�ص� ،أو�ضحه هذا املعر�ض لنا ب�صورة ال لب�س فيها.
مل يزر رودان اليونان ،ومل يطلع على معبد “البارثينون” املهيب يف �أثينا ،الذي اكتمل بنا�ؤه عام 432
قبل امليالد ،واعترب معبد ًا للإلهة “�أثينا” .كان املعبد ي�ضم �أعما ًال نحتية تعر�ضت للتدمري بفعل احلرب
عل ��ى العثمانيني ،الذين احتل ��وا اليونان يف القرن اخلام�س ع�شر .ثري �إنكليزي يُدعى توما�س برو�س
اتف ��ق مع العثمانيني ،عام  ،1800على نقل م ��ا ي�ستطيعه من هذه التماثيل �إىل لندن ،ثم باعها فيما بعد
�إىل املتحف الربيطاين.
منحوتات املعر�ض ال�ضخم وُ�ضعت يف قاعة م�ستطيلة كبرية ،ي�شرع فيها امل�شاهد من اليمني ،ثم ي�ستدير
يف نهايته ��ا �إىل الي�س ��ار ،ليخرج من حيث دخل .املنحوتات جاءت من م�صادر ثالثة :متحف رودان يف
باري�س ،ومن ممتلكاته ال�شخ�صية ،ومن املتحف الربيطاين .ولقد ُرتبت منحوتات “البارثينون” �إىل
جوار منحوتات رودان ،واحدة �إثر �أخرى ،لكي تتيح للم�شاهد فر�صة �أن يت�أمل مقدار وطبيعة الت�أثري
اللذين حتققا يف فن هذا الفرن�سي الرائد ،دون �أن يغفل اال�ستعانة بال�شروح الوافية امللحقة بكل عمل.
�إن �أب ��رز م ��ا يلف ��ت النظ ��ر ه ��و اال�ستجابة ال�صريح ��ة ل ��دى رودان لفكرة “الب�ت�ر” ال ��ذي �أ ّمل بالأعمال
اليوناني ��ة بفعل التاري ��خ والزمن؛ برت الر�ؤو�س والأط ��راف والهيئات .وك�أن النق�ص ��ان يف هذا البرت
التع�سف ��ي للزم ��ن والتاريخ (الذاكرة) �إ�ضاف ��ة يف مدى (املخيلة) .ولذلك جتده وق ��د جاراها بالبرت يف
�أعماله� .إنه ال ي�شبه م�سعى “مايكلنجلو” يف �أعماله النحتية التي تركها ناق�صة ،وك�أنها عاجزة عن �أن
تنت�شل نف�سها من احلجر ال�صلب� .إن عدم اكتمالها لي�س برت ًا �أو نق�صان ًا بفعل عامل خارجي ،بل م�سعى
داخل ��ي للخال� ��ص �أو لالكتمال .كال رودان ومايكلنجلو معني باجل�س ��د الإن�ساين ،بكل ما ينطوي عليه
ه ��ذا اجل�سد من فورة �أف ��كار وفورة م�شاعر .و�إذا كانت الأفكار ذات �سيادة يف حداثة الأول ،وقد جترد
قلي ًال من هيمنة الدين والأ�سطورة ،ف�إن امل�شاعر �أكرث �سيادة يف “ع�صر نه�ضة” الثاين ،وهو يف عمق
احت�ضانه للدين والأ�سطورة.
منحوتة “القبلة” ال�شهرية تنت�صب �إىل جوار منحوتة �إلهتني يونانيتني مبتورتني ،حتت�ضنان بع�ض ًا.
�ش ��يء م ��ن الغمو�ض يكتنف العملني :بني ما هو ج�سدي وما ه ��و �أثريي .ولقد و�ضعها رودان يف عمله
“بواب ��ة اجلحيم” ،م�ستوحاة من حكاية العا�شق�ي�ن “فران�شي�سكا وباولو” الواردة يف “الكوميديا
الإلهي ��ة” لدانت ��ي .ومنحوت ��ة “املفكر” ،الت ��ي كانت يف الأ�صل ج ��زء ًا من عمله الكبري ال ��ذي مل يكتمل
“بوابة اجلحيم” ،تكاد تذ ّكر مبنحوتة بالعنوان ذاته ،و�ضعها مايكلنجلو لأمري فلورن�سا لورينزو
دي ميديت�ش ��ي .كالهم ��ا ي�سعيان لت�شخي�ص فك ��رة ،تبدو لدى رودان �أكرث تعقي ��د ًا ،لأنها ت�شمل ال�شاعر
والفيل�سوف.
منحوت ��ة “بواب ��ة اجلحي ��م” مل تكتمل ،ولكن العديد م ��ن �أجزائها �أ�سهم يف املعر� ��ض .وحدها منحوتة
“مواطنو كاليه” ال تنت�سب �إىل بوابة اجلحيم وال �إىل �أعمال “البارثينون” .و�ضعها رودان يف ذكرى
الأ�شخا� ��ص الذين �ضح ��وا ب�أنف�سهم �أم ًال يف �إنهاء احلرب (حرب املئة عام ب�ي�ن فرن�سا و�إنكلرتا 1337
 .)1453املقال ن�شر يف جريدة املدى عام 2015
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net
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"صديقي"" ..مفكر" رودان!
د خالد السلطاني

�أتق�ص ��د امل ��رور� ،سواء عندم ��ا كنت يف ال�ساب ��ق ،اعود من
“كليت ��ي” :مدر�س ��ة العم ��ارة يف كوبنهاغ ��ن (حيث عملت
باحث ��ا /زائرا فيها)� ،أو ،االن ،بكوين قارئ دائم يف املكتبة
امللكي ��ة؛ �أتق�ص ��د ان ام ّر على “�صديق ��ي” متثال <املفكر>
 The Thinkerللنح ��ات الفرن�س ��ي “�أوغو�س ��ت رودان”
( ،Rodin -1917 1840املوج ��ود يف احلديق ��ة اخللفية
االنيق ��ة ملتح ��ف “ن ��و كارل�سب�ي�رغ غلوبتوتي ��ك ،املتح ��ف
الفن ��ي املع ��روف يف العا�صمة الدامنركي ��ة ،وانا راجع اىل
بيت ��ي ع�ب�ر “املحط ��ة املركزي ��ة” حي ��ث قطاراته ��ا املتوجه
�ص ��وب حم ��ل �سكن ��اي .ولئ ��ن و�صف ��ت منحوت ��ة رودان
“بال�صدي ��ق” ،فما هذا اال تعب�ي�ر ًا �صادق ًا ملا اكنه جتاهها
وجت ��اه ا�سلوبه ��ا الفن ��ي؛ ه ��ي الت ��ى متنحني كلم ��ا مررت
بجانبه ��ا �إح�سا�س ًا مبتعة جمالي ��ة عميقة ،وتغمرين بفي�ض
م ��ن الفة حميمية �أنِ�س بها واعت ��دت عليها لكرثة م�شاهدتها
والتمع ��ن بتفا�صيلها .وهذا كله ا�س� ��س لو�شائج “�صداقة”
عميق ��ة بينن ��ا ،جعلن ��ي ال اف ��وت فر�ص ��ة لر�ؤي ��ة �صديق ��ي
املفك ��ر (“�شوفته”..كما نق ��ول بالعراقي!) كلما مررت بتلك
احلديق ��ة الآ�سرة املزهرة دوما ،او كنت بالقرب منها .لكني
اود ابت ��داء ان احدثكم ،ولو بعجال ��ة ،عن املتحف اياه قبل
احلديث عن منحوتة “�صديقي” املفكر.
ثم ��ة تاري ��خ حافل باالح ��داث املثرية ،ينط ��وي عليه تاريخ
املتح ��ف الكوبنهاغن ��ي املع ��روف عاملي ��ا نظ ��را ملقتنايات ��ه
الفني ��ة الهام ��ة .ومل تك ��ن بدايات ��ه االوىل ت�ش ��ي مبا و�صل
الي ��ه املتحف م ��ن مكانة و�شهرة ا�ستحقهم ��ا بجدارة الحقا.
اذ تع ��ود “حكاية” متح ��ف “نو كارل�سب�ي�رغ غلوبتوتيك”
اىل �سنة  ،1882عندما افتتح رجل االعمال الرثي ومقتني
القط ��ع الفني ��ة ال�شغ ��وف “كارل ياكب�س ��ون” (- 1842
< Carl Jacobsen )1914وه ��و باملنا�سب ��ة وري ��ث
واب ��ن م�ؤ�س�س م�صان ��ع البرية املعروفة عل ��ى نطاق وا�سع
“كارل�سب�ي�رغ»  >Carlsbergافتت ��ح يف موق ��ع �سكناه
“قاع ��ة فنية” حتتوي مقتنياته الفنية الول مرة للجمهور،
بع ��د ان اكتظت جدران منزله بنم ��اذج عديدة من مقتناياته
للف ��ن الفرن�سي والدامنركي تع ��ود اىل القرن التا�سع ع�شر.
ويف �سن ��ة  ،1888يه ��دي مقتني اللوح ��ات املو�سر “كارل
ياكب�س ��ون” ذات ��ه جمي ��ع لوحات ��ه التى جمعها ع�ب�ر �سنني
طويل ��ة اىل ال�شع ��ب الدامنرك ��ي ،عل ��ى ان ت�شي ��د احلكومة
الدامنركية متحفا خا�صا بها .واختري موقع للمتحف خارج
ا�س ��وار كوبنهاغ ��ن وقته ��ا ،بالقرب من حدائ ��ق “تيفويل”
ال�شه�ي�رة التى ت�أ�س�ست �سن ��ة  .1843مل يكن “ياكب�سون”
را�ضي ��ا ع ��ن املوقع املخت ��ار ،اذ اراد ان يكون مبنى املتحف
�ضم ��ن ابني ��ة و�س ��ط املدين ��ة ،كم ��ا مل تعجب ��ه فك ��رة جوار
متحف ��ه مع “التيف ��ويل” التى وجدها ج ��د ترفيهية وبنكهة
�شعبوي ��ة .لكن ��ه يف االخ�ي�ر اعط ��ى موافقته عل ��ى املوقع،
ومت ان�ش ��اء املتح ��ف ال ��ذي �أفتت ��ح �سن ��ة  1897با�سم “نو
كارل�سبريغ غلوبتوتي ��ك” .وتعني كلمة “نو” <اجلديد>
بالدامنركية ،يف حني يذهب جذر “ غلوبتوتيك” اىل اللغة
االغريقي ��ة ،وتعن ��ي “ينحت ،او مكانا للنح ��ت والتزيني”.
وعندما اهدى “كارل ياكب�سون” ،مرة اخرى� ،سنة 1899
جمموعت ��ه النحتية املتكونة من اعم ��ال نحتية عديدة تعود
اىل ح�ض ��ارات البح ��ر االبي�ض املتو�سط كم�ص ��ر واليونان
وايطاليا وغري ذلك م ��ن الدول واحل�ضارات ،كان لزاما وال
ب ��د ان يتو�سع مبن ��ى املتح ��ف با�ضافة جناح جدي ��د افتتح
�سنة  ،1906متكون من اربع قاعات كبرية تت�صل مع مبنى
املتح ��ف االول من خالل “حديق ��ة �شتوية” رائعة ،تعد االن
م ��ن مباهج “مقتنيات” املتحف ،وامل ��كان االثري لراحة كرث
م ��ن زوار املتحف وموظفيه .ويف ف�ض ��اء احلديقة اخللفية
لهذة التو�سعة الثانية ،تنه�ض منحوتة “املفكر” لأوغو�ست
رودان يف الهواء الطلق.
يف �سن ��ة  1996ي�ضي ��ف املعم ��ار الدامنرك ��ي املع ��روف
“هيين ��غ الر�سن” تو�سعة جديدة اىل املتحف ،من مفرداتها
اال�سا�سي ��ة “�سل ��م” رخام ��ي مده� ��ش ي�ص ��ل احي ��از تل ��ك
التو�سع ��ة ويربطه ��ا مع بع�ضه ��ا .واعرتف ب ��اين مفتون بـ
<عمارة> هذا “ال�سلم”ـ الذي يذكرين ،كلما اكون عنده،
مبقولة “لو كوربوزيه” املجنحة ،من ان “العمارة»
ماه ��ي اال مقدرة لت�صميم “�سلم”! كما خ�ضع مبنى املتحف

�سن ��ة  2006اىل اجراءات جتديدي ��ة وا�سعة حتت ا�شراف
مكاتب ا�ست�شارية دامنركية مرموقة.
ت�شم ��ل مقتني ��ات املتح ��ف يف الوقت احلا�ض ��ر على مناذج
م ��ن املنحوت ��ات الكال�سيكي ��ة اليوناني ��ة والرومانية ف�ضال
عل ��ى منحوت ��ات م ��ن م�ص ��ر ومناذج طب ��ق اال�ص ��ل العمال
ح�ض ��ارات خمتلف ��ة ب�ضمنها ح�ض ��ارة وادي الرافدين .لكن
م ��ا يجع ��ل متح ��ف “ن ��و كارل�سب�ي�رغ غلوبتوتي ��ك” مميزا
هو جمموعت ��ه االنطباعية الفرن�سية الغني ��ة وكذلك ما بعد
االنطباعي ��ة باال�ضاف ��ة اىل لوحات “الع�ص ��ر الذهبي” من
الف ��ن الدامنركي .ثمة اعمال متف ��ردة يف املتحف للفنانيني
امثال “فين�سينت ف ��ان كوخ “ و تولوز لو تريك” و”�إدغار
ديغ ��ا” و “�أوغو�ست رينوار” وغريهم .كما ميتلك املتحف
الكث�ي�ر م ��ن املنحوت ��ات احلديث ��ة ،وتع ��د جمموع ��ة اعمال
النح ��ات الفرن�سي “اوعو�ست رودان” االكرث �أهمية خارج
فرن�سا .ه ��ذا ف�ضال على اعم ��ال الفناني�ي�ن اال�سكندينافيني
احلديثيني.
تعترب منحوتة “املفكر” الوغو�ست رودان (الذي دعوناه..
“بال�صدي ��ق”!) من القط ��ع النحتية النادرة التى يفخر بها
املتح ��ف .وهي مبوقعها احلايل يف و�سط احلديقة اخللفية
لتو�سع ��ة مبنى املتحف الثانية ،تب ��دو وك�أن ف�ضاء احلديقة
احلميمي ��ة وا�سل ��وب ت�صميمه ��ا “الالند�سكيب ��ي” الزاخر
باال�شكال الهند�سية يعم�ل�ان كـ “خلفية” موفقة للمنحوتة،
هذا ف�ضال على غلبة ا�ستقامة �سطوح جدار املتحف الآجرى
ال�ضارب للحمرة اخللفي ،وتفا�صيله املختزلة الذي ينه�ض
“املفكر” امامه ،ما يزيد من قوة و�ضوح املنحوتة ويكر�س
ح�ضورها يف امل�شهد!
معل ��وم ان منحوت ��ة املفك ��ر ،ه ��ي “ج ��زء” او “تف�صي ��ل”
م ��ن لوحة نحتي ��ة �ضخم ��ة حافلة بقطعه ��ا الفني ��ة املتعددة
واملتنوع ��ة يف املقيا� ��س والثيم ��ات .فف ��ي �سن ��ة 1880
يطل ��ب من “اوغو�ست رودان” ،وق ��د ام�سى نحاتا معروفا
ومعرتف ��ا به عل ��ى نطاق وا�س ��ع ،ان ي�صم ��م وينحت بوابة
�ضخم ��ة مل�ؤ�س�س ��ة فني ��ة تعليمي ��ة ه ��ي “متح ��ف الفن ��ون
التزيينية” املن ��وي ت�شييده يف باري�س من قبل امل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة الفرن�سي ��ة .وق ��د ق ��ام رودان بعم ��ل منحوتات
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لتل ��ك البواب ��ة الربونزي ��ة ال�ضخم ��ة لتك ��ون مبثاب ��ة ب ��اب
املتح ��ف ،والت ��ي بلغ ��ت ابعادها نح ��و اكرث من �ست ��ة امتار
يف االرتف ��اع وبعر�ض ح ��وايل ت�سعة امت ��ار وبعمق و�صل
اىل قراب ��ة مرت واحد .ودع ��ي رودان تلك البوابة بـ “بوابة
اجلحي ��م” متثي�ل�ا مللحم ��ة <الكوميدي ��ا الإلهي ��ة> لل�شاعر
االيط ��ايل املعروف “دانتي �أليغي�ي�ري” ()-1321 1265
 .Dante Alighieriووفق ر�ؤى النحات فان منحوتات
البوابة العديدة ،جت�سد كل منها ال�شخ�صيات الرئي�سية يف
الق�صيدة امللحمية .وكان يفرت�ض وجود دانتي� ،ضمن تلك
املنحوت ��ات ،وه ��و غ ��ارق يف ت�أمالته ونظرت ��ه اىل ال�شرط
االن�ساين وم�ص�ي�ره امل�أ�ساوي .وجاءت تلك املنحوتة التى
دعاه ��ا النحات بال�شاعر ،يف و�سط تل ��ك املنحوتات متمثلة
�ار منحنياُ قلي ًال اىل االم ��ام جال�س ًا على �صخرة
يف رج ��ل ع � ٍ
وي�سند ذقنه باحدى يديه التى يتكئ بها على فخذه لتوحي
و�ضعية التمث ��ال اىل تفكري عميق ي�سكن ه ��ذا الرجل .وقد
دع ��ي “اوغو�ست رودان” اح ��د املالكمني امل�شهورين وقتها
وه ��و “جان بو” ،الذي امتلك بن ��ا ًء ج�سمانيا كامال ،ليكون
مبثاب ��ة <موديال> لنحت �شخ�صي ��ة “ال�شاعر” .معلوم ان
البواب ��ة مثلها مثل املتحف ذات ��ه بقيا غري مكتملني ،رغم ان
النح ��ات ا�شتغل على منحوتاتها لف�ت�رة طويلة قدرت بـ 37
�سنة وبقيت حلني مماته غري مكتملة .لكن منحوتة ال�شاعر،
امته ��ا رودان خالل �سنتني م ��ن  1880اىل  .1882وكانت
بارتف ��اع ال يتج ��اوز � 76س ��م .وعندم ��ا عر�ض ��ت للجمهور
وج ��د النا� ��س بانها اق ��رب اىل “املفك ��ر” منه ��ا اىل ال�شاعر
املع ��روف بنحافت ��ه ال�ضعيف ��ة وبنيته الطويل ��ة ،خ�صو�صا
وان ا�سلوبه ��ا الفن ��ي ي�ستدع ��ي اعم ��ال “ماي ��كل �آجنيل ��و»
 Michelangeloاملغرم باعماله وا�سلوبه الفني النحات
الفرن�س ��ي .وا�شته ��رت املنحوت ��ة ،الحق ��ا ،وب�ش ��كل وا�سع
با�سمها اجلديد.
وعندما ُ�صب ��ت “منحوتة املفكر” �سن ��ة  ،1902وبا�شراف
مبا�ش ��ر من رودان ،كانت يف ابعاد اكرب بكثري من املنحوتة
اال�صلي ��ة االوىل ،اذ ج ��اءت مبقا�سات قريب ��ة اىل االن�سان،
حيث عملت بالنحا�س وبارتفاع � 186سم .لكنها مل تعر�ض
جلمهور باري�س اال يف �سن ��ة  .1904واثناء حياة النحات

عمل منه ��ا وبا�شرافه ( 10ع�شرة) ن�س ��خ فقط ،وبعد مماته
�سن ��ة  ،1917انتقل ��ت حق ��وق �ص ��ب التمث ��ال اىل ال�شع ��ب
الفرن�س ��ي (وفق ًا لو�صية النح ��ات) ،ويف حينها مت عمل 20
ن�سخ ��ة ا�ضافية ،منت�ش ��رة الآن يف انح ��اء خمتلفة من مدن
العامل يف وا�شنطن
وملب ��ورن وجني ��ف وطبع ��ا يف باري� ��س .وتع ��د ن�سخ ��ة
كوبنهاغن من الن�سخ االوىل اىل عُملت اثناء حياة النحات.
فف ��ي وثيقة اطلعت عليه ��ا يف ار�شيف متحف «غلوبتوتيك»
وتعود اىل تاريخ � 15آيار  ،1906ينا�شد «كارل ياكب�سون»
�صديق ��ه النحات الفرن�سي بان «ي�شح ��ن <املفكر> ب�سفينة
تعمل على خط «لوهافر -كوبنهاغن» ،واذا كان ثمة ت�أخري،
ي�ستط ��رد جامع التحف الفنية املو�س ��ر ،فاالن�سب ا�ستخدام
خ ��ط «انتوي ��رب (بلجي ��كا) -كوبنهاغ ��ن» ال ��ذي ا�ستخدمه
كثري ًا» ويعلمه بان «املكان الذي �سيظهر فيه التمثال ،جاهز
الآن .وي�سعدنا ان نرى هذا العمل الرائع!»
يف هذة املنحوتة التى اعتربت من ا�شهر اعمال “اوغو�ست
رودان” ،واح ��دى ا�شه ��ر املنحوتات �شه ��رة وح�ضورا يف
م�شه ��د النح ��ت العامل ��ي ،ا�ستط ��اع رودان ان يخل ��ق منه ��ا
�شخ�صي ��ة “دانت ��ي”� :صاح ��ب ملحم ��ة اجلحي ��م :ال�شاع ��ر
والفيل�سوف واملبدع ،وفيها نزع النحات اىل اظهار “القوة
اجل�سدية للمنحوتة ،جت�سيدا لقوة ال�شاعر الفكرية” ،وفقا
لتعبري اح ��د النقاد .لقد متكن رودان ان يب ��ث دفئ ًا ان�سانيا
وحيوي ��ة جدي ��دة يف منحوت ��ة “املفك ��ر” ،الت ��ى تطل ��ع ان
تك ��ون و�سيلة ناجعة يف يديه لإظه ��ار جمموعة وا�سعة من
امل�شاعر والعواطف ،التى تع�ب�ر عن ثراء احلياة اجلوانية
للم ��رء .ومثلها مثل منحوتات “بواب ��ة اجلحيم” الآخرى،
ف ��ان النح ��ات �سعى م ��ن ورائه ��ا اىل جت�سي ��د روح الع�صر
والرتكيز على تطلعاته االيجابية.
عندما ام ّر بجانب “�صديقي املفكر” ،متمعن ًا (وم�ستمتع ًا!)
بت�شكي�ل�ات تفا�صيل ��ه العدي ��دة ،ومنده�شا للمق ��درة الفنية
العالي ��ة يف �إظهار تلك التفا�صي ��ل ومبا ت�شي به من رمزية؛
اعرف جيد ًا بان رودان ابتغى من خالل كل ذلك بلوغ درجة
عالي ��ة م ��ن االح�سا� ��س العاطفي ال ��ذي يغمر ،ع ��ادة ،معظم
منحوتات ��ه الكثرية ،ب�ضمنها <املفك ��ر> الذي اراه امامي.
بي ��د ان ادوات ��ه الفنية لعر� ��ض تلك العواط ��ف تبقى خا�صة
ب ��ه ،من دون اللجوء اىل التقني ��ات ال�شائعة واملتوارثة يف
“اروق ��ة” النح ��ت الفرن�س ��ي وقته ��ا ،هي التى ب ��دت �صيغ
متظهراتها تكاد تكون ثابتة وعادية ومت�شابه ،حتى ام�ست
لفرط تكرارها مبثابة “كلي�شيهات»  Clichéفنية جاهزة.
ويف كل م ��رة اق ��ف ام ��ام “�صديق ��ي” ا�ستح�ض ��ر كلم ��ات
رودان ،الت ��ى تعينن ��ي يف تف�سري ا�ستح ��واذ اعماله الفنية
القدر م ��ن فائ�ض احا�سي� ��س توحي باحلب،
على مث ��ل هذا ٍ
واالمل ،والي�أ�س..اي�ضاُ .فهو القائل من ان “اعماله النحتية
يتع�ي�ن ر�ؤيته ��ا من خالل <دموع العاطق ��ة>”! وي�شري يف
مكان �آخر اىل “املفكر” قائال “..بان منحوتتي “املفكر” ،ال
تظه ��ر التفكري فقط من خ�ل�ال عقلها ،او بحاجبني عاب�ستني
وفتح ��ة انف مت�سعة و�شفاة م�ضغوطة؛ و�إمنا اي�ضا من كل
ع�ضلة يف ذراعيه او ظهره او رجليه ،ومن قب�ضة م�شدودة
وا�صابع ارجل را�سخة»!
تبق ��ى منحوت ��ة املفكر� ،شاه ��دة امينة وواقعي ��ة لنتاج فني
يع ��ود اىل ف�ت�رة زمنية حمددة مرت به ��ا اوربا ،ومتخ�ضت
ع ��ن قيم وافكار كانت رائج ��ة وقتها يف تلك احلقبة الزمنية
املح ��ددة ،متك ��ن مبدعوه ��ا بالتعب�ي�ر عنه ��ا ك ٌل م ��ن وجهة
نظ ��ره اخلا�ص ��ة .ورغ ��م ان “اوغو�س ��ت رودان” مل يعترب
نف�س ��ه ج ��زءا م ��ن اي اجتاه فن ��ي ،ف ��ان مرجعيات ��ه الفنية
اعتم ��دت على الواقعية والرومان�سية ،وكان اي�ضا منا�صر ًا
لالنطباعي�ي�ن ،كما �سع ��ى وراء نق ��ل اكت�شافاتهم اىل جمال
النحت ،وكان على مقربة منهم جلهة متردهم على امل�ألوف،
وتكري� ��س خا�صي ��ة الالكتم ��ال يف العمل الفن ��ي ،وتر�سيخ
االنطب ��اع باالح�سا� ��س يف �سرع ��ة اح ��راز العم ��ل املبت ��دع
 Sketchinessالت ��ى روج له ��ا االنطباعي ��ون كثريا .لكن
االه ��م يف نتاج هذا النحات ذو ال�شهرة العاملية يظل اميانه
العميق بان “احلركة” هي ا�سا�س خا�صية النحت ،ويتعني
ان تك ��ون حا�ضرة بقوة يف االعم ��ال النحتية ،القادرة على
منحها ،بامتي ��از ،قيمتها الفنية العالي ��ة .ويرى ان التعبري
ع ��ن ذلك ال يقت�صر على املظه ��ر اخلارجي فح�سب ،و�إمنا ما
ميك ��ن ان ت�شي به “دواخل” املنحوتة من رمزية ،هي التى
لطامل ��ا ا�شتغل رودان برباعة عل ��ى تنطيقها ،وجعلنا نحن:
متلقيه وحمبي فنه ن�شعر بها ونح�س فيها.
 ...ومتثال “�صديقـ ـنـ�أ” <املفكر> خري مثال على ذلك!
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رودان وكلوديل ..والعشق القاتل !!
كان ��ت كلودي ��ل مهملة م ��ن قبل ذويه ��ا تبلغ �آن ��ذاك “48
د .تارا إبراهيم “عام ��ا ولكنه ��ا تب ��دو اكرب م ��ن عمره ��ا بع�شر�سنوات،
كانت كحيوان جري ��ح يف �أعماق كهفه ،منعزل عن العامل
اخلارج ��ي ،ومليئ ��ة باحل ��زن واجلنون ،ق ��ام املمر�ضان
بجره ��ا اىل العرب ��ة بعن ��ف متجه�ي�ن به ��ا اىل م�ست�شفى
االمرا� ��ض العقلية اما ه ��ي فال�شيء الوحي ��د التي قامت
ب ��ه هو البكاء وال�صراخ ولك ��ن دون جدوى وكانت املرة
الأخ�ي�رة الت ��ي ترى فيه ��ا ور�شة عمله ��ا .ال�سبب يف ذلك
ان عائلته ��ا ادعت ان ابنته ��ا الت�ستطي ��ع العناية بنف�سها
وهي بحاجة اىل م�ساع ��دة ،ولكن حقيقة االمرانهم كانو
في العاشر من آذار من عام  1913توقفت
يرغبون التخل� ��ص منها ،وخ�صو�صا بع ��د وفاة والدها.
عربة تجرها الخيول في ايل سانت
ام ��ا والدتها التي كانت تبغ�ضه ��ا وتعترب وجودها خط�أ
يكاد
لويس بباريس ،وصدى حدواتها
من �أخطاء الطبيعة ،هي التي كانت وراء هذا االعتقال.
ممرضان
يصم االسماع ،يخرج منها
قب ��ل هذا احلدث كانت احلياة وردي ��ة لكلوديل التي �أتت
اىل باري� ��س م ��ن �ضواحيه ��ا لدرا�سة فن النح ��ت وهناك
عريضا المنكبين عندها تجمع الناس
تعرف ��ت �إىل رودان ال ��ذي اعتربته ا�ستاذه ��ا وهي انذاك
لمشاهدة عملية إختطاف ألعظم فنانة
مل تبل ��غ “ ”20من عمره ��ا .فتاة جميل ��ة و�شابة ومتتلك
في العصر وهي كاميل كلوديل ،فنانة
موهب ��ة ن ��ادرة يف ف ��ن النح ��ت ،رودان ال ��ذي يكت�ش ��ف
النحت المشهورة التي لم تشتهر اال
براعته ��ا وروع ��ة �أعمالها كان اك�ب�ر منها ب� �ـ ““ 24عاما
بعد وفاتها .دخل هذان الممرضان ورشة
لكن ��ه وقع يف حبه ��ا ،لت�صبح ملهم ��ة �أعمال ��ه و�أن بع�ضا
العمل مندهشين من شدة قذارة الورشة
منه ��ا ال�سيم ��ا امل�شه ��ورة مت نحتها م ��ن قبلهم ��ا معا مثل
باب جهنم ،فق ��د كانا يع�شقان النحت وبع�ضهما البع�ض،
المظلمة والرطبة التي تفوح منها رائحة
نتنة ،وقطط تحوم حول قطع من التماثيل ولكن �سل ��م املج ��د وال�شه ��رة كان رودان يت�سلقه وحده،
�أم ��ا كلوديل فموهبتها ومهارته ��ا املتميزة مل تكن ظاهرة
المنحوتة المتناثرة بعشوائية هنا وهناك ،للعي ��ان وبقي ��ت ه ��ى واعماله ��ا يف الظ ��ل ،االم ��ر ال ��ذي
أمر قادهما الى التعجب متسائلين كيف
ازعجته ��ا ل�شعورها بانه ��ا ت�ستحق ال�شه ��رة واحل�ضور
يمكن النسان ان يعيش في وضع كهذا
عل ��ى ال�ساح ��ة الفني ��ة .ل ��ذا ب ��د�أت العم ��ل وثاب ��رت فيه
كاملجان�ي�ن لتعر�ض على امللأ اعماله ��ا و�أخريا بد�أ جنمها
مزر وقذر؟!.
ي�سط ��ع واذهل ��ت اجلميع واثبت ��ت انها فنانة له ��ا مهارة

وخربة وا�صبح ��ت مو�ضوع ��ا لل�صحاف ��ة وال�صحفيني.
ولك ��ن كلودي ��ل وبعد م ��رور” ”15عام ��ا عل ��ى غرامها لـ
“رودان” �أدرك ��ت ان ��ه ل ��ن يتزوجها ك ��ون الأخري لديه
ع�شيق ��ة ر�سمية معروف ��ة للنا�س ،وهنا ق ��ررت ان تقطع
عالقتها به واىل االبد.
ولك ��ن جرح االنف�ص ��ال عن رودان بقي م�ؤمل ��ا رغم مرور
�سن ��وات عدة على انف�صالهما ،وعل ��ى الرغم من حتررها
م ��ن نفوذه املهن ��ي اال انها مل ت�ستط ��ع ان جتاري �شهرة
رودان ،فق ��د كان ��ت بحاج ��ة اىل م�ساعدات مادي ��ة للقيام
ب�ش ��راء م�ستلزم ��ات النح ��ت ويف الوق ��ت عين ��ه مل يك ��ن
هن ��اك طلب ل�ش ��راء اعمالها ،وفات ��ورات الديون �أخذت
تزداد يوما بعد اخر ،لدرجة انها مل تفلح يف اخلروج من
هذه املحن ��ة .ويف هذه اللحظة فكرت برودان و�أعتقدت
ان ��ه وراء هذا امل�شكالت التي تع ��اين منها وانه هو الذي
مينع النا�س من �شراء اعمالها ،و�إنغلقت على نف�سها ومل
تع ��د تغادر ور�شتها وترف�ض الدع ��وات التي توجه �إليها
وت�شعر بانه ��ا م�ضطهدة وا�صيبت جراء ذلك بنوبات من
الهلو�سة واجلنون.
خ�ل�ال احل ��رب العاملي ��ة الأوىل مت نقله ��ا اىل م�صحة يف
جن ��وب فرن�س ��ا ،وانقطعت الزي ��ارات والر�سائ ��ل عنها،
وبع ��د انته ��اء احلرب ع ��اد جمي ��ع املر�ض ��ى اىل باري�س
با�ستثناء كلوديل التي التود عائلتها ان ت�سمع ف�ضائحها
وهلو�ساته ��ا وخ�صو�ص ��ا انه ��ا م ��ن عائل ��ة برجوازي ��ة
م�شه ��ورة يف فرن�س ��ا ،وعندما حت�سن ��ت �صحتها رف�ضت
والدتها الت ��ي تكرهها حتى املوت ان ت�سم ��ع عنها �شيئا،
االم ��ر الغريب انه بعد وفاة والدته ��ا ،بعثت بر�سالة اىل
اخيها كي يخرجها من امل�شفى ولكنه رف�ض طلبها..
بع ��د “ “ 30عام ��ا م ��ن االقامة يف امل�شف ��ى فارقت كاميل
احلياة الع ��ام  1943جمهولة من اجلمي ��ع وبال مباالت،
وجدي ��ر ذكره انها مات ��ت جوعا لعدم ق ��درة امل�شفى على
ت�أم�ي�ن الأكل جلمي ��ع املر�ض ��ى ك ��ون الق ��وات االملاني ��ة
�ص ��ادرت امل ��واد الغذائية اثن ��اء احلرب العاملي ��ة الثانية
الطع ��ام جنوده ��ا وحلفائه ��ا .يف الوقت ال ��ذي ماتت فيه
كامي ��ل م ��ن اجل ��وع ،كان هن ��اك بذخ مب ��ا لذ وط ��اب من
الطعام على موائد اخيها التي كان يقيمها ل�ضيوفه كونه
ه ��و الآخ ��ر كان كاتب ��ا و�شاع ��را م�شه ��ورا ويدعى “بول
كلوديل” ،كم ��ا ان اخاها مل يح�ضر جنازتها عند وفاتها،
ومت دفنها يف مقابر جماعية دون �أي اهتمام يذكر.
الأم ��ر الغري ��ب ،انن ��ي عندم ��ا �أ�س�ي�ريف مناط ��ق الب�ل�اد
ال�شا�سع ��ة ،ا�شاه ��د �ش ��وارع وحمط ��ات قط ��ار ومدار�س
ومع ��امل اخرى ت�سم ��ى با�سمها ..وب�سب ��ب عمرها الفني
الق�ص�ي�ر مل يتم االلتف ��ات اليها اال عن ��د وفاتها..يف حني
ان �شه ��رة رودان و�سمعت ��ه انت�شرت يف جمي ��ع القارات
وان طواب ��ع بريدية حتمل �صورته يف فرن�سا و�ضريحه
يعترب من �أجمل ا�ضرحة الفنانني الفرن�سيني.
عن موقع كاردينيا
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وكلودلُ ..قبلة المفكر ومداوالت الفكرة
رودان
ِ
مريم الزرعوني

يعد النحات الفرنسي أوغست رودان أبو النحت
ً
تأثيرا
الحديث ،على اعتباره أحد أنجح الفنانين

ً
وانتشارا في أواخر القرن التاسع عشرّ .إنه المرفوض
عدة مرات من معهد الفنون الجميلة بباريس،
والمتأثر بالمنحوتات الكالسيكية المجسدة

للميثولوجيا اإلغريقية ،زار إيطاليا واستلهم من

مايكل أنجلو أجساده المفتولة ،ومن دانتي تأويالته

لمجريات الجحيم ،فصنع لنفسه خطه المختلف
ُ
ممي ًزا أعماله بالملمس الخاص ،والسطوح المتباينة،
ّ
كما ّ
سلط الضوء على التعبير والحركة ،فكان أهم
فن النحت.
االنطباعيين على اإلطالق في ّ

ولع ّل ��ه عُرف ب�أحد �أ�شهر منحوتات ��ه ،املف ّكر ،الذي �أجنزه
بن�سخ عديدة ،ب�ي�ن الربونزية واجلب�سيةّ ،
لكن املف ّكر يف
ٍ
الأ�ص ��ل مل يك ��ن عم ًال منف ��رد ًا بذاته ،كما �أن ��ه مل يكن بهذا
اال�س ��م ،فقد عرف مب ّك ��ر ًا بال�شاعر ،يف �إ�ش ��ارة �إىل ملهمه
«دانتي» ،وكان �أحد التماثيل الرئي�سة يف العمل الأ�ضخم
للنح ��ات «بواب ��ة اجلحي ��م» الذي تق ��رر �إجن ��ازه كمدخل
للمبن ��ى اجلدي ��د ملتح ��ف الف ��ن بباري�س ،ا�ستغ ��رق نحته
�سبع� � ًا وثالثني عام� � ًا مبئ ��ة وثمانني متث ��اال ،ا�شرتك فيه
رودان وم�ساع ��دوه ،وعلى ر�أ�سهم تلميذته نحاتة احلجر
الفائقة ،كاميل كلوديل.
وهنا ي�ستوقفن ��ي لرودان عم ٌل بعن ��وان «فِكر» ،ي�ستدعي
التعري ��ج عل ��ى العالق ��ة الت ��ي جمعت ��ه بكامي ��ل النحات ��ة
أربع وع�شرين
الع�شرينية العا�شقة ملعلمها الذي يكربها ب� ٍ
عام ًا.
النا�صع ا ُ
حلزن ،قطعة رخامية ال
ال�صلب،
العم ��ل النحتي ّ
ِ
يتج ��اوز ارتفاعها �أربعة و�سبع�ي َ�ن �سنتيمرت ًا�َ ،سجن فيها
النح ��ات تلميذت ��ه املثاب ��رة وعا�شقته امل�ضطرب ��ة كاميل،
كفكرة ح ��ب عابرة كما �أرادها ،داعم ��ة لإبداعه ،و�شاحذة
لأف ��كار فري ��دة يف ذهنه ،وحُ لم ًا حتت الطل ��ب ُي�ؤْوي �إليه
رغبات ��ه ،ومنه ًال يجدد به �شباب روحه ،فجمّد ذلك كله يف
مكعب حجري فظ.
الر�أ�س الرخامية ال�صقيلة الناتئة من ٍ
لق ��د تق ّم� ��ص النح ��اتُ املف ّك� � َر ،فرف� ��ض الفك ��رة بع ��د زمن
املداولة ،و�صاغ ذلك يف احلجر امل�شحوذ ب�إزميل الق�سوة
وال�صرامة.
فك ��رة احلجر هذه ت�شي بالرف�ض ال ��ذي واجه به النحات
تط ّلع ��ات مع�شوقته ،فحال بينها وبني ما ت�صبو �إليه ،معه
ك�شريكة ومع الفن كنحاتة حاذقة تخطت مع ّلمها .وقد نفذ
رودان «فكرة» قبل عام واحد من انف�صاله عن كاميل ،بعد
عالقة دامت ع�شرين عام ًا.
�أم ��ا املنحوت ��ة الثالث ��ة الفارق ��ة ،والت ��ي ت�ستدع ��ي وقفة
الت�أم ��ل ،ل�صلته ��ا ال�ضمني ��ة الت ��ي افرت�ضه ��ا مبجري ��ات
العالق ��ة بني ال ّنحا َت�ْي�نْ  ،ه ��ي «ال ُقبلة» ،حلظ ��ة �أ�سطورية
جمع ��ت العا�شق ��ة الآثم ��ة فرن�شي�سكا رمييني م ��ع �شقيق
زوجه ��ا باول ��و ال ��وارد ذكرهم ��ا يف الق�صي ��دة املطول ��ة
لل�شاع ��ر الإيطايل دانت ��ي .فيب ��دو يل �أن رودان اتخذ يف
احلي ��اة موقع فران�شي�سكا ب�شكل م ��ن الأ�شكال يف عالقته
اخلا�ص� � ّة م ��ع تلميذت ��ه ومع�شوقت ��ه كامي ��ل ،فق ��د ر�سبت
�ص ��ورة ال�شع ��ر وخم ّيل ��ة ال�شاع ��ر يف وجدان ��ه املتق� �دّم،
ال�س ْكرة ،ولعلها طالت .وملّا حانت الفكرة،
ّ
فت�صرف وف ��ق َّ
ارت ��دى لها ما ينا�سبها من احلكمة ،وك�أن التخلي قد مت ّلك
وجدان ��ه يف الزمن املت�أخر ،عندها �ص ��ارت كاميل تعاين
ا�ضطراب� � ًا �أودى باتزنها النف�سي والعمل ��ي ،فقد تفاقمت
تداعيات احلبّ والهزمية لديها ما �أدى �إىل �إيداعها امل�صح
العقلي الذي ق�ضت به �سني عمرها �إىل حني وفاتها.
عن جريدة الريا�ض

