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كاهلخماصلهيفيهمعصبهـص!لا م.صص5 هه

بصر!حلرل!س!ص هه
ه ه!وههي5!هلم!5!ف!هه!9-!ه

..الاشتراكيةهيالجديدةوالفكرة،الفردهوالضحية:اطار

مناتطلبلماالمرضيةالظاهرةهذهاءتشعافاردنااوانناعلىفينلاحظلذلك،العالمانعكاسوحسوتطوبرفكرهيالفنون

..الميوتاشعارفيالصس.ربئالقرنؤضيةتم*-لىاوقراءةسوى،مصياحبافنياقلقا،المئفسياوالاقتصادياوال!عباسيالقلقؤثرات

وفولكنر،وج!يورجسوجءمسيكروا،اتوؤي،كاز.رمودو.ماندلسنامظهرالاولىالعالمبةالحربفمنذ..وارتباطاتهاالحياةمجالاتكليواكب

رحمان!بنوفموسيقىوؤي،اندريهوموديسسيكوبر!لىلوحاتوفيمأساةءانواالذ،بئمن(بريخت)و(ر.بمارك)طرازمنكتئمابالعالمالى

..كازانايليارفدمهاالتنا!فلاموتياروكاموليريختومسرح!بات..ا!خرىإوسائلاوكافةوبالغازبالحرفى،الجنونالىالانسعانتوصيل

وا)!ظرمراضا1ا!،راضظلمت،ا!ةردعصور،الماضية(لمصوراصةطإوؤبالا-لم!قياتذتوبالارتدادالانسانرغبةعنمعاناهمخلالمنوعبروا

احيانابالصدقاتذلديغافحونكانوالاذ!مذلد..جهلاوالمجهلفقرا!مايخرج،ا!نالىا!ربتلك،ومنذاسروبف!ةعلىكردالاولى

.."اوهـجزاتو!ا!ظار..وبالزكاةاونف!يا،قلصاتجسملوحةاو،اشعارمجموعةاوكتابلحظةكل

،السابقاكانبابهابدأالىتىالنقطةمنالمصراعيبدأالكاتبوكانوفسشب..!..."فهمهعدم"يسميهماازاءالمفرديواجههمرضا

،وماتوتقدمتطورهناكر*نلماي..اليهاانتهىالضيالفطةمنوليس!ممئابة،فيكلبالفردجهئميااقىاثالاالعشرون(لقرنيظهرسالواقع

اد!ح.!يرويراولونوالمرضا!فريتنمونوالروائيينا!ابمئاتوعلقتهورفضتمهالفردنسجبتقدعصرنابهايتسمالتيالملميةالقوانين

السنواتمنال!فالعالمواحتاجإ!بمقالواحيانابأقصوصة؟أوبماذاانصباباودموعه،مدادادمهواضحى،بالمسطرةيقاسأصبحإ!قرونهمن

.سنواتئا.السنواتهدهوفي.0بهـاويعملالاشراكيةبفكرة/متنعكيالضحكيستثيرابتدا!(ولطفته)كلمةواصبحت،اكثرلاميكائيكيا

الصصرلانذلك،الفرديةبكارثةتلوحالتيالاقلامعددازدياد.نلاحظبقانونكلهعالمفيويضطربيحسالذيالفردبهذايكترثومن

...يتحولهداطلبقكما:بحدافرهنيتشهاقتراحننفد؟اـانناوجبرورياضة

منت!ىالىارماط!ةالمرة!وةمتنهىمن،ا!حولقرن!أوقرننايرمكنحتىيتناسلواانبدونالمرضىعزل.كافةالمتحمسالفيلسوف

ا!ظر،ا،ليادهـمرالتبماقا!اببعضحاولو!زرن،الآ!ةا!صل!بةفيالصناعيمجتمصنايعزلالسوبرمانا!نسانينسلانالسليمللمجتمع

تخمرمنيتبعها/وما،الانسنراكيةللفكرةالضروريالتخمرانتظاربدون،غلىاعمقبالفرديةحسايملكونإلذين(المرضىالافراد)كلمقلقةصرامة

..وكانتقردياربزللممجتمعفياشتراكيفنخلقوحاول،للفنمماثلالوليةاالرؤوسمنقدفقتارامامممراءجمهاعلىجنتهيفتححين

الفرديةحدةازدياد(لى!ليةالئجةوءانت..."فهمه"عدمهيا!جة..وارقامحسابات..ارقامكلهاارتيالمصئوعة

!اليسمتخلفةبلادفيالموجودا!شتراكيفالفن..الكتاببقيةلدىالىونستممعونشاهدنقرأ،الانوحتى،الاولىالعالميةالحربمنذ

الضيقةالملاحظةهدهومن،والتجر/بيالتكعيبيالفننوعمنمهاتراتالفرديةالكارثةيسمىماازاءالقلقهداتعالجوموسيقىولوحاتاشعار

عصرنافيالبالغالننوترءنيعبرالذي(لحق!بقيالصادقالفناننكشف،هذهالفجائيةالتحولعصوروفي..نتحوللانناذلكإ..الكبرى

والرفوفالمكتباتواجهاتبهامتلأتالذيالهـجينالىتحولمنليس،هذالحظةالتشبثاستطاتحهمفيولدماالذيناولعكالارضعلىئنئ!لر

إأالساقطالمريضىالفن:"؟لتحولقنانو"يدحكلوهالذيهومابندرمرضهم!وفناالمتثاثريناولئكفنويصبح..المئدفعبالتطور،اخرى

الواحديا!زدهارمنيتحولونالذينالبشرف"مهووعيانعكاسلانهوذلكقثضاتهماخلواالذينلاولئككثيراقرأناوقد.متنا!يرأفنااي،وياسهم

العميقتعبيرهفيهوالمنحدرالفنهذانوعيةفصدق،الدولةعدالةالىبعدتوكلما..العزلةقمةفيالموتانتظاووآثرواالمسرعةالمركبةعن

اولهاالتياحساساتهبكافةالهائلةالضجة5هذغمارفىالفرداحساسعنمنقتامااسداشعارمجموعةاوكتاباللعالمقعموا،انظارهمعنالمزكبة

..العصبيالمرضوآخرهاانتوتر..!ينسونهانهم:الاثناءهذهفيونقول..عزلةواكثرا!ولىالمجموعة

الشحولبذورفيهتنموالذيا!ولىالمكانهيبالذاتالمدينةكانتولماإ!ينساهمانه:نقولانصحيحهومابقدر،صحيحوذلمك

هذا:قياسا!اترددهاالتيالاعماقهوالمدي!نةرجلكان،الفائقةهمبالمركبةتنسبثواالذينفهؤلاء،متبادلةعمليةهوالنسيانانعلى

تهعرالالممنعنقوداوجنونهاالمدينةصخبفياستحالالذيالفرد،عواطفهميمزقواانيصبحونهالذينالمغامرينمنراد1جديدععرطليعة

كلفييتحولوهو،يومبعدويوماواحدةواحده،الرمقحتىحباته..للضوورةيحضعواانوآثروا،المرعبالنداءلذلكهؤلاءاستجابوقد

ذلكالىتدفعه..الموتحتىمتوفزةا!عصابءنمجموعةالىلحظةشواهدهمالعصري(لتحولنثرهمالذينوروائ-!منورسامشاعرفكل

العنيفةالماديةالاوصاببزيرادةوالهدوءا!منمنوخلوهاحياتهميكانيكيةيصبحهداعصوناوفي،تئتصرالجديدةالععرف!رة؟نعلىصمنية
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بالقياس(رادتهاليهوصلتالذيالفمعيفالمدىعنالانسانيكنففحينالحربتجاهةبتأثير،المستمرالمعيشةمستوىارتفاغعليهجرهاالمتي

الوعي،هدافعلثملتطورهويمههيالتيارادته،الجبارةالدولةارادةالىلحظة،بالذاتاللحظةهذهففي،ونفسياماد؟مصجعهاقصتالتي

ارادته،محتالتيالضرورةعلممتحتيئضوياناما،عليهلزامايصمبحباستعمالانشهـوبىلحظةوفي،*تعصبتينكتلتينالىالعالمانقسام

الذيالها!طالجواب!يوالعزلى.!والاخربئالكولىعىيععولا!واماعاىبوقوفهانشعبهموؤففينفسهالفرديجد،ار"!مببريةالوسائلاقسمى

..للعهسالاصمالنداءوجهفيالفنافيونووؤلاءبهيموح.!.نفسهيقتلاوذلكعلىيوافقانهومنهقالمطلوب،السراط.

الانهـ"ارفيللمدىعمهبئشعوريت!بعر؟لىالىالؤنيرنقلبالحالةهذهوفى.المصانعآلات.الاقتصاديةالخسارة..السيارات..الحربئ

الفخمرضدشاهداربمونانءليهو.بصبحالاةرادأعصاباليهوصلتالذي،صداع،ددون،مواخير،مساء،صياح،باعة،نفير،ابواق،الدخان

..الفرديةلفكرة(لمتحمس..رومكلفي،والمفوثالثةاخرىمرةنفسهاالدورةثم..قرف

امينت!جإلانه:لينالعشرالقرنفيؤعلاالفناليهوملماوهدايستلزمون.الذينالاعصاببمرضىوالخاصةالعامةالمستشفياتوتمتلىء

القديمةارضناان..لتحولناحزيرنةايرماءةالوقتنفسوفي،لى"وترنا،(لطبكلياتفيللتخصعىجديدةواقسامعنابرجدبرذهاضاؤة

والتعهصبالجهلادضفمن،وحضارتناوثقافتناتراثناوكذلك..تتحول..جددواخصعائيين

،والاور!4وال*دالىالحبتهبا!خيالبإضاءالكفتبرز،والوثنيةوالفقرالىالعا!ةمنيتحولالذيال!رهذاآفةهوالاعصابمرضان

ايفنالىنمصيءانيم!نلا،واقعناباثتراكيةالصميميايماننافمعطتحملهسدرجةتتفاوتباعصابهاتعيشالتيالافرادانعلى..الاليمة

...لعصرناامينةش!ادة،الخاتمةفيف!و،ءظيعلنالذياوورديا!ائقا!صهذاتغطيالكبرىفالجمهرة،الفظيع(لمقوترلهذا

الشرالسيئسسا،والى،المساخرالىتتحولىفهي،صماءغريزيةباستعمالات

الفاجعانبيد.الؤنبردا/ةاقاقم..والالطوريوالألاويالمولىتلاحظانويكفي،التفكيرعمليةلوادبل،(لعام!اوالدراسةبقصدليس

صوغحاولواالذينالسيرواليينبواسطةالاالشعرالىطرلمقمهيحرف!لموالادسواهالإبديفخنى،العرضانتهاءعقبسينمائيةصالةأرضمية

جانبا!دءنهماكازوا..رموزكتافةةب،كلماتفيالمبهمالاحساس،وا!لوىوال!ائفوالدخائنوالمشهياتالمسلياتالوانبكافةتنمتغل

العصر،عيزةانفي.؟أالمنسعالوهجالى،الظلفيمغمور؟الانسانرونالشئما.الن!نوتعطيل،واحدةمرةالحواسجميعلامضاعوذلك

الىءاولمت،الدقيقصيصالخشبانباعهاالمفلسفةعت!اعبرتاتيوهى..وا!موروابشوالنكاتالعاطفيةو(لاغانيوالحشيشوالمرح

..مطموساكانماالخارجكلها..اصبةالقاقلعينالاحمرالتحديقتمئعاغطيةاومنافذكلها

ناءلىإ!حالهفيبتركهالايرعبلاالذيالجمهوراليهـايهربءنافد

مقدارالوقتنفسفيتبين،بهروبهتنبىء(لينفسهاالملذاتهده

رلخثسفطذاتهفييمضيهالذيالوقتوكثرة،وتمزقالممنرعاليهما

ئيئاوقياعنه،التنفيسالىولسى،القلقهذاوعى.الىلاطنياتتحولفهي،المكبوت

..وجودهر!صمجردحىاوتولرهاكهببر!ىرمبمهعدمعى

قلقهاعنللتنفإسالسابقكأالمسكناتتعتمدارتتطيعلاقلةوهناك

سبيلفيتهـلكالتيالطليعة-باطنيا-يمثلونهؤلاءا!حهناومن

..ويسجلوبحسيفكرالذيالوعيبص!فتهم،الاخرين

نفس!ا،الحساسيةوعيالىالعالموعيمنتتطورهولاءعئدوالحساسبية

الاحيرةالعمليةوهده،السابقةا)تجربةلصيجةمهولبشكلبرضحموذلمك

داخليا:وتفنحماالذاتعلىانغلاقاتتطلبلانها"الاولىمناجهادااشد

.!.وبدلك،وعيهاثم،وتضخيمهاوعميهاثم،تصخيمهاشدةثمالازمةوعي

ملز-نرسبصهـعاصسبسالازمةيعونالذبئالاخرونيفعلكماقلقهءنينفسانالفردلهذايم!نلا

عص!رئلجىحدلئيأرتاملذاتكليمارسىانعيستطيالواعيالحساسالمفردوان،منهاويهربون

أهـاذشا!صوريرمن-يستطيعلاولكنه،توترهمعنكفننفسيستعملونهاالذينالاخرين

ص.احساسهفيهاوعىالتي(للحظةممد..لانهعناءهيطرحان-الداخل

فى!المد!صصدمر!عنهويعلنالتوترهدايرسجلالذيالصفالىنهائياانحارقد،.بتوتره

هـص!طوسبدىءالحاس!تطلبهوبينل!افهترقعهيةحلولبينالمواءمةيستطيعلاو!و-

القلقيعكسالذيالجمهوروبينبينهالفرقولمل،جديدنفسيلتخطيط

لمحط!صص!!ىسضصىفط،وعاهقدفالجمهور،التوزريعيفقطليسانههو،ملذاتهالىهروبا

هـعر-ط!!اص!!لزامااصبحهناومن،لتوترهوعيهيعيانهبل،منهيهرب(نهبدليل

ص.!جنو(لاذلمكعنيعلنانءليه

رساراس!لاالراجميهاللع!ر،الحاسمالتطورامامسلبيتهعنيكشفيظلىالذيالوعىهذاان

ء.اخرىمرةوعود،ةالجديدالفكرةتفوقأمامصعفهمنتهىلعيشو(لذي

ت.زارلير؟مثوراتاسود.اوورديمنظاريقبعحيث،الداخليجلدهالىمطعونكليعودكما
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بالرصاصمجندلاجارسيالوركاالابديالصمتالىاضطرفقد،الحديثقورنوااذاشعر(ءأكانوا..هيلدرليد.شيلي.برارك.توفيد

معسكرفيوماخدو،)1(سجيناهرنانديزومات،بأسبانياخئدقؤ!القرنمطلعؤيالش!عركان؟قارج.الوار.لوركا.(ودن.باليوت

و(نتحر،روسيافيبالرصاصجوفيلوفاعدم1791عاموبعد،للاجئيناصيانالهوتحمست،وقيرلينرامبوعرفهالذيالملدللانشاءاستمرارا

وأضحي،2791ماندلستامواحتفي،.391ومايكوفسعكب25!اازنينوان،الانسانعربة،*ت!فانللشاعربدلاوكان،وييتسسيتويل

عطيل،شيكسبيرلمسرحيةشعريةدرالىوجاتيكنبالاحياءالشعراءأعظمكافياكانولذلك..العالموجهعنيكشفانبدون،الرمزيتعاطى

هداشعراءوجوهبينمنالاعظمالوجه..باستر!اكموريسهودلكفيللحياةالاسطوري(لوجهذلك،جدبدةصورةفي،جدبدمنيبعثان

...العصرإ..إمجيداالشاعرليصبحوضبابيتهاوعمومهامطلقها

وأن،التحوليواكبأناختارقدلانه،الشاعرتناوىء؟لسلطةانازرابماوندالى)ببساطةاهديرتبقصيدةكلهالمعالم؟هتز2291عاموفي

الاليمصمتهبدل،للانسانالوقتيةالمشاكلالىبالعودة،الجموديرفص*التيالقصيدةلهذهوقيضى*3"+كاه8*هه!:)8ه!هـول5308"8"!-،)

الحكوماتضد،ذاتهابحرنجةمجازفا،يةالعرعنيدافعفهو،الماضىفيالووايةغيرت؟ما،له3الانكلكلزيالشعرتغيران،بيتالاربعمئةجاوزت

المقدامالرائد،الدوامعلىوباقيا،الوهيتهالانسانفيكاشفا،القهرية.جويسجيمسالاررلنديللكاتب(اوليسر)(لمعاصرةالانكليزية

..لمستقبلنااحدثتهوالذيالانكليزيللشعربالنسبةالطارىءالتبديلهداولكن

عصريانسان:العجيبةفصيدته(كاذ.بمودو)سلفاتورىيكتبوفجاةالانسانالىولددقد..جدااخيراالاتأثيرهيعمقلم،الخرابالارض

)،(..هذاالقصيدةهذهان..و(لاحلأمالزرقةفيوهومبخراطارالذيالفنهذا

حقا،غزتهقدالقصمبدةهذءىن،القلبالىمردهاسكلكانفاذ(.الحدبثالانسانقلقلحنالتعبيرفيالعصرهذاروحهبى

منهاابياتوهذهشكلعنتبحثتزلرممنظوماتفيلهاالمعاصرالشعرتسكعحينعلى

انت"وكنت،رأيتك..التعذيبعجلاتوعند))يجروفلم،(اليوت)كانوكذلك،جا)باوند(وكان،مستقر

التدمير"(لىالمتجهالدقيقبعلمك"نشرعلىوسبندرتومالىودايلانواودنماكيئسآمثالمناتلامذة

مسيح"وبدونحببدون".برتون)الفرستةالمدرسةبدأتحتمى...العملاقينبرضىالااعمالهم

اخرىمرةقتلتلقد"اليوتوضحهكمالا،هيعرفةكماالفاجعابرازفي(الوار.فارج

"قتلوآوكما،؟باوكقتلكما،الدوامعلىالامركانكما"فه!م...المسيحيالتابىبخحتميةازاءالصليبحامل(لفردكطساة

"...مرةلاولرأوهاادالحوانات"،المتواليةالتقسيماتهذهويعيشون،والاخرينبالكوناحساسئايشطرون

"...!والمقلاعالحجررجلزلتما"...الوجوددرا!قفيعلالطبيعةالىولا،المسيحيةالىالعودةفلا

ارادتسهجدوىولا،الفردالانسانبؤسيلاحظالحديثالشعرانفي،؟لاشياءاحساسنافي،الصغيرةلعلاثاتناالحيويالتيارفيانه

يغني:ثم،صامتالمفيينحنيفهو،للدولةالساحقة1لارادةازاء.اففسىبناءناوتصوغ.صدفتنافيتعيثرالتيوالبلاياالنعمهذهكل

مناللونهذاالاامامهوليس،فيغنيويقتلونه،فيغنييسوطونهوقنيولوركا،(لمذعبيغئيوماياكوفصكي،ا!طءيخي)الو؟ر(نجدولهذا

الرمزيةبرؤاههؤلاءعنيختلفجاسكوينكانوان..ب2العذعنالتعبر(!حبيغنيانا!ار!د)هبرمان!سه(أما..الاندلسيالشهيد

..التعقيدشدوهـة!فسارةالفحيمةصنىغثتهالذيسيدارليويولدخىإ!والصمت

أعمالالن!نهـلىيعيدفرديفشعرهمولرلك،انسحاقهميغنونان!هم*)ول!+8!فا!كاه...إها!بن(0)51ينثورىذ!،

.ودايلان،اودنو.وو.اتءوبدون.والنوشالجياروماضشعراء(لنتمعرلمهزةالمصنىيعطىالنيهوفقطآلتخصصليسانهبيد

لاالذيانصياعهحيثمنالمقدمةفيالانكليزيالنسعريظل،تومالى

.والبراءةوالخضرةالخصوبةالىوالحنين،الفرديللشجنيقاوم

كما،قاحلااجتماعياأوسياسيابلاءالشعريصبحالحنينهذاوبدون:دم*دادبدآر

اهتمامهبشدةذلكمداراةيتعمدالذيأودناعمالبعضفينلاحظ

...الضخمابلايقاءبوللرنين!يى

مةلمولينولافيللمعنىلبعيقىلسكلثلشكلدألمعنىألمثمعرلخفعالهاولمعبظلللىررلاف

معين،حزبصوتاو،دعاوىبولىالىيتحولأريستطيعولن،تنقطعو

وجدلقد.تامافقدانابالجنراثرتبطشكلهالحالةهذءفييفقدلانهثو!محارظ

و1لحزبالانضمامعلىجلفاريفيابهنغرىلكيلا،بهيتغئىبهيماالسعر

يقاومالذيهوالشعراءفأحسن،لاجلهوجدماهداداموما،طائفة

...انسانيتناالىويردنا،الفجاجةهذهالكبيرالمحويالناقدبقلم

الاهميةمنغايةعلىموضوعات(دشعراءيجدالمجنونالععرهذاوفيمندورمحمدالدكتور

الحديثالعربيالانتاجعنمعمقةنقديةدراسات

بقلس.م.(0591-0091عامبيناوروبافيالشعر)مقالجع1ير)1(والادبألنقدمشاكلوعن

!ول!!هة!"ديوجين)مجلةمنالاولالعدد،باور؟حديثاصلر

نفسهالعددلى؟جع8!ه+4مم!كامهن!5كا!رويأ5)*(
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..إ!.المدجعاغنطرهفلللانسانليحرر،)*(ملضمقاطييعوصونب

غلمبملافيهدابداوؤصع،التامنتحفيالتحولعهيومءوواحدهـو؟لعصرصياذ6

مصأايةبانالقهأصايمكنتا،تتالتحديدالتسيببينالقلطلجتازاوببدهلننللأ!،ولدهعالتبىفالاج-(صب،القرصيلهـزراالابتلىالسنواتمنذالترونأ

..القرنروايةووي(والعشرونالخامسةالساءة)جورجميو!نتنتانهـ4رى-!د!عوامافرورياالظرنجيالمروربلحون-تلاحظانيمكنها

عانواالذينمن،فو.نشيكجوليوساوجيسيكلجالوسلافيمكنكانوقدوفي..!اد!اكلاتيا*هـ-ا!ةوورى،الفردبهاصيبالذيالرهق

او(ئلرولطيصسبحاانكيرتانحربانمرقتهالذيالحدبثالانساىقلق"نالكثيرينقفميةادشاةهدهتصبحسوفالؤنلهداا!خيرالنصف

عمهبيديطصعصانعدهتؤلقتدلقداصعدصععااثأحد،القريأهدارواش...ءا!
.......داتهـاالتبلربطمرادثاللحظةهدهفييمرتوعأالديملاليسباهبالنسعرء

نااثلترراصعدهملقبثيوثد،عنهدافنأالقليالمالموعأه،البل!ررونب..عشرالسادسالثرنجيلقاساهاالتي

اثتكبر،الدرنلاصت.رملفيبتيودجيواصعبحوبدلثن،دعاهتيابنبثايصعبح

عهـهبن،المصعدهتصدللشعوالراهبتالشكمتتطاهأعابليمهأنانأنيالمينبثابل

الصيريط.عنه؟لمخلذأبدثاعه

فيرنتالتيالعدلعطنثرةءبتيتهباهتزانههو،المتعددهمنأاهرعبينالبندر

اوروباوسطشعوبعنعرت!قد،تقاوملاالتيهذه،التفلتانروحغير..ودانونؤرو،ولوتربامو،نر!الدوحيمارلشعرالساحرةالمقاطع

المثاصبعةادصبصغدععنثرأالم...نفسمهالفرنسهتالثلعببهص،فسيب

يصببحانامكنفقد،املهعلىبل،انالافشقاءلىلا،لببقبض!نجشجاور

منذأغركتوانني(!ناءئهث!س!اة!!!ل!38!؟ول00.البحرصمت)ببؤسيحيواان،طاجمونوالذينالمستقبلفيالغائبين(لبشرلصوتالعالم

ولكئ.؟.الشاذوممهاأنسهـانيتهاهنبحرانفيالقراء4291فبراير.ا!مرفىمنونر،ا!ل

فركور()صفحةطوبتولذل!.0قطبااثراالدوامعويظلالقطبا!-لرصينحيه.أنهبيد،الفاجعاكتشاف!فييفشل!؟لراهنالشعروار

..فجيعةودهأنتتمن

،الؤن!ذاش!ادةوكامو!روفولهومابروج!ورجيواعمالجمعهنا!اذا.ا33!!امءضجت.لاودنألا..المول!رقسهة)مراجكلةيهكز*

لد!سىمهإههههسمى

!)*ضال!ممدكأسيةشله".ع*وال!شئو!واشصا!لا!!اجمبن!ماءاشنمها !ىمحالزايمابآوا"ولميناشقا..*أهـلاشيمدالخيقعترإءا!ا

*.8الىصئيلمحفجشلصثع!ش!فصل*--

-4!4--!ر--!!!،ا+ل!!--

545،/رلىرفيك-9..ر-!أ-\.،!-ء!ب

*2?141-.:

ئج-01بزصليمصعحكطسمبم!مغالرصيرلا!اشفىصرءكمئ1اا!كا3-ا!ا*.\.:

ع.-ص01.هن؟غل

:1فيلأاءمه4دم!!لاإلم!وا-!ا!أ..-.!--...أ4
ميلا----لاممم0

ظص!لطاالغلماا
0/0

.تي:لبنا!لمجص51همئافاضرعصماجمىضزض!ا-لابيرلمكلا!صمط075

+؟جم!!توكله!لمتح!تض---ا.. و!وزبح8لشر

حسسيي مسهححرحسى-!حيسسم.!رمير
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واملئانحيافنحن..الانح!ىالحلمفيعاشتاتيقلوبناتتحملها،ومورافب!ا،اهرنبورجارضافهضاك،قيمةفيمتنمكوكاالمحكميصبح

)1(العظامحتىينهنشراسؤوقبارداطلايسكبالدولةعظمةفي..وه!نجواى

ثمالثاذمىالمهعنواعلنبكىالديالفردجمجمةهوالمنسيالراسوهذا..ارو!/ضةالروار"اشكالمنشكلبنبيننفرقانواجبا.بصبحوهنا

..هدوءةجم!ماتالعاكطللطابعتابعةصورهااعمقفيتظلالمتي،الحياتبكأالروايةفهناك

دوؤ،شهادتههي،المتحولالعصرهذاالىبالنسبةجيورجيوفروايةالعادإ-قياةالحببقفا؟الروائيانفعالىعنتعبرالتيالئادرةالملكةبكل

منالةردمحنةالىمخلصينطلواالذينالروائييناستتناءيمكنلاظلورامؤرطاتكنيكيايصبحالروأئيان..وقذارتهاوإمتلائهااثقالهابكل

الأساةهذهعنيفصحواانادقبركيزيمكنهمكانوقد،الشرفهظهمنرواىروحظلتولذلك..الخطاياوتفس،الهمومنفسيحمل(لقلب

والعفوتجةالتشككمنجوفيابطالهباغراقهيامهولكن،مثلاكفولكئر..والاسبا.ية،الايطاليةالمحربينفيذاتهاهيونظرته

يعزىانؤيرغبته،منهيفهمانيمكنطلاالجوهذاحولنسج،و(لتعب..اكمثالالئاظرهمئجواىيضحىانه

البعدمدىنلاحظانيمهنهناومن،والوراثةالوسطالىالمجنونهذاكيذاتهاطوعتوا!ءخب،اببتافيزبهيةالروايةهوالاخروالشكل

والاهكذا،علميايكونانللشعريمكنفلا،والروايةالشعربينالبائنالقار!ء،خلطمنتصملم!ؤ،ي،قضايامنالفكرةيمااغمفاليهاتمسك

..لونهوبهترائثتهفاحتتنتظرالتياللوحةتث4انها.0قارئاابداتفترضانهابي!د

فيالفرديةلوجدانية1ميوةاكشسابفضللجوبسىيمكنكانوفد،وهناداتهبالوقتومغلقامفتوحاعالماتصبحولذلك،لفسهبمرضهاالمريضى

هذهعدفيمكن،للفردالدراميبالحسنقصدهماذلككانلو،الرواية..الاساسيةقيممها

"عملاالغاراشجارقطعتلقد"في(جارداندي)طريقةوكذلكالطريقة4فييلأنبلمالذيوما..شيءايحكابةكانتالقديمةالروايةان

التصوير:فيالتجريديةكاندانسكيباعماليقارنانيمكنبحتاشكليا؟!فلوبيرأوسناندال

..وح!بويةودملحمبدون..ومنحنياتواعما!متقاطعةوظلالخطوطالقلقانها.العنقحتىإلمدفونالاذسانقاقفهيالراهئةالروايةاما

وقد..ابطالهالىاخرىمرةالئظاميعدانجويسعلىكانولذلكالعجوز،الكلبيحزروكما،للانسمانالمتصيدةالخطراشكالضدالنبوي

نتيجةهوالذيالدراميالحسهذاانعلى..ذلكفعلالىاضطر3بينبطلقةدرديهانصاحبهيىويحينفي،شهيةبعظمةيغنشالذي

هـو،الفلسفةلاحتواءالانجبرجئوحها!يالروايةعنالعلمروحفصلالمخلمةالنظرةهذهفي،صاحبهنيةالذكيالكلبهذايحزركما،بميئيه

..القرنبدايةاثارفيمئعدمهومابقدرجداعصريالس-"رهذ(!دانفياملناالعصريالروائييصبح،انسانيةالاكير

فلأ،حيايزللمكانبمخطوطةفي(لاعليهالعثوريمكنلاولذلكالفلسفةسبنارويثالارتباطهذامنبتأثيرالعبوديةنحوالجارف

نا-بالفرديةالفائقحسهمامع-اعكنهمامانتوماسولادستويفسكييقىابديةكريملةوليس،الثهائيالخلاعىالىيؤديكشكل،والرواية

..حياتناهدىاصبحالذيالدخيلالانسجامهذايلاحظا..لهاخاضعاالشكل

رارد!،اعسوفياتيالالحادفي،الارض"نالاخرالجانبو!ي..القراءتحول!!بسببهو،الروايةقرأءةؤنيصاحبالذيالضموران

الواقعية،الاشتراكيةبالروايةيسمىاريمكنالروايةاشهـالىمنمعينشكلبعيمهـمقراءأ!بيد،حياتيةروايةدائماهيالتي،لم!ينما9مشاهدةالى

كماتبو!ابهايديبن(لتيللنظرةتبعيتهامدىنلاحظانيمكنخصائصهاومن(،ا!ررنارقي)ؤكطمالرويعرضه-الذي(لعنيفالتوتريعيشونزالواما

يمكنالاسىأوبالندمالقارىءوحس،بالذاتالتكنيكهيفالمأساة..ررةصلارذيالثفافالحدذلككاموعئدتمزقكما!!(الانسانيالمصبر)و

العمليةهذهتصبحوقطعا،للروايةئائيافىالقالبفيمغروسايكونان...نتهانحناوممنهى،الحديثاتحضراوحشيةمنتهىبين

اعمفىحتى،منشوكةمأساةونلمحب..معاوالقارىءالروائيمنعبثايصبحا!الىببطءويتحول،راويايكونانعنيكفالراهنالروائياى

..الخارجمننصيحةالفنيالعمليصبح،كالروايةواشيعهاالفنونوتتمكن،وا!ح!دئيوالكنيي!هـا!ر(ئي!وبذ!فى،!لمسوفا

،للاشخاصالفجائيةالتحولاتفيالأساةهذهزرعيمكنلاهة1وبدوهيكسف،القديمة(لجيلةالىلابلارتدادألاليةفجاجةمقاومةمنالرواية

بالصبل..الحذرالقارىء!تغنهلاترثيهيةحلولهيالدمما"لمهذهفكلا!ةهذهلتعبت...الذاتتعرية،؟لعكسالىبل،وتعريتهالخصم

..جفوةتزيدهقبولاوتوجيهاتافهـارمنملاثمايكونانيمكنهمابقبلال3رضائئامقدار

ولان،ونرصدهالزاحفالشيارنلاحظلانناعزلتئافينتحصناذناالذيالقيمةورفض،باطنيةوعطية،داخلينموحصيلةلانه،اراديالا

ضياعناتلامظانلهاامكن..ولوحتنا،المبسوطةنفسناهيالروايةتربطاناستحالةمعناهجذريرؤضىهو،هذهالتعريةعمليةعنيئشا

الفنونكلقبلهيفتكلمت..رقابناعلىيزحفالعبوديةمنتياروسط..للبشرالسريبالمكنونالقيمةهذه

..كدسيتهاوعن،حريتئاعنتعببرج!-(نهعلىبعدفيماسيقبلهالذيالموتنخشمالروان

كرسم."...سمعتهاسيئتالذي،الغورالقليلالجدولذلك"-ايتيامبل

اقلفهوولذلك،ا!!صويربمعارضيرتب!مااكثرالفنهذايرتبعد،بالانسانيتصلماكلمحوفيالارضرغبةصدالشريرنز(عهفيوهو

...معينزمانفي،معينةتضيةالجماهبرفييعكسانمنانتضأرامصراهرامهو(5ملكتولذلك،(لفئاءفو!هواثرالىيصلانيحاول

يتبعانفيحراالتقليديالفنهذأاصبحبللذاتالحقيقةلهذهونتيجةفيالمصبوبةالمسافاتومعابد..الزمانفدالصحر؟ءفيالمزروعة

الفامض!.الشكليالتعقيدمنلابيرنتفيمهنزلقل،الشخصيةالفنانقواعد..النهرينوبينالصينوديان

اعمقريعيثالذيآلانسانفحصآعادةفبىتسهمابئللروايةبدولا

اوجوللينودلا)الالهيةالكوميديامنالتشبيههذااستعرنا(1)لانوذلك.؟ايموتلماذايدريممااكثر،عيشهوسائلويحسنيفكرمما

.127فقرة:32:)الجحيمدانتجيراردسكا(لاعظمىنكسةالىبنايؤديقد،مصبهلالدريتيارفيالاحر!الدفاعئا
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قبلوصنلوح!،بالخارجكلنعينلشيبءرمزاالشكاصهذافليسى،بلطنية..بعيدلورالجمهداموما،ضيقةالرقابةدامتما.

الىيوحلكجسرمجعولاوليسرلذأنهمقصودهعناالرمرانشيءكل5،نشيدفرضفيحرالللحنيصهبحفهنا،كالنغمليستاللوحهةان

بينقيانلليصنددأخلمهالىالرمزيستدرجانالناغروعلى.إ.بهالرموزكثافصفهعنتعبصانهفيوذنبه،الاخرينحريةديحريتهالرسامصيهـلت

سل!االمرسومالجدارأوالاوحةفليسمت..الدخيلالرعروهذارعزهـهو،.الاخرينكتافةعنتعبيرهوممااكثر،الخاحههة

.الفصاتداخأصالىيصإنكبظرالنهليرقله،المستمععلىمفروضالنقميفالعمل،الموسيقيطعكىهومالرسلات

5،يعننصبجمهورالىمشدوداالفناني!صلصأت:الحديديا،شتراطوهذابيد..ووهمهرؤادلاحيلفيهاغوصن،ودنياد،الملحصتحريةفيهاتلمس

اسهـالفنلنفيليبفىباهـنمرارألناظريعلوانوهو،تطلبااشداشتراطالانهلخلفيتعيدانها..-مزيتيوتعطيني.نكنشفنيالنيهياللوحةان

فضلا..العحريوبالتحولبالنطورالفنهذايرتبورهنلومن،نفسه..وصفلئيوحشتيمن

...وحريتناشفافيتنلءلىيده3تأعنيعرقلصبملمطموسةلذلكوهي،جدلرفوقمعلقضمصىهياللوحة

الئمصث:.إوكوعا.1،سلوب.لللوت:وعقبةعائقبللفذنوبهافب-ابس!افي

هكذاني3امامعروضةهؤلاءمنشبكةوكل..الخ..التنلول.الخلفية

وض!اياهقتلاهف!ايرسصاذاكال،صيبهيال!جراوالرخامقطعة!ح!نفي،اررانجتازفيانها.!!طالمبالغوالعطفوالودالسفاءبهذا

.نظسشزصأ،السابنصالابهمصنمهلهافيالوحدةسصبيعذةهيكانتصفاذا،احلول،جديدصنانيبيدالخارصقي،قيودهلاسيرةعينيهيلتيلرالد.ني

المصنهذهفيولكذها،ابعادهاالفذان.بصرصاذبعدنف!االمصحدننسصئيذةوزنوللعب!وزت،فهيةللثحفلجصدا-لميفيسجنهابأص..اللوحةرؤيةلا

لوحةوتنطفيء،حررنج!الرلامضميريصبحداخليفب..وهناك...

.إالابدالىالجدار

\لمأصمأرممص/04.والالسطورةوالحلملالدلنالقدلم
--،ى،والىركنىءوحهدتى-ينصلات:..الراهنالرسامميره،هده.-هم!

الرسامانصركحنتعلى،والديمقراطيةؤالعدأصبالحريةارتبظولذلك

كادءاذ،والفاظراللوحةبينالجفوةفنهو3الركانللقرنبدايةوفى

وكانواالناظر،وذاتالرسامذانصبينمحطمللأمعبرايصبحرجيالخلالشكإن

النلظرقعوتديو،والعلاملتارانصوالافلرموزلصنلااثقلاللوحةيحملوت

المطل!قمنتبدأالصصىالعربيةللزخرفةحدنصكالذى،اسدلةهـصكلةفى

لمرإو*مصما"*كلر9لمو!د،نهالةاوبدءائرللحلالناظرلكتشيفاتبدون،المطهلقفيوننتهي

،رنيهالىاهتدوافك8يف!!الهةءنالمسامليفكرهللعربيةالزخرفةقرنوا

ص؟!القرنمطلعفياللوحةتحملمهاكانتالصىالخطو!

=حصصصارسامعادلفما،كلهاالبشريةضميريصبحانالراهنالرسملفنيمكن

م?--.ص-صص-!تمص!يرإمه!ومعركة11((الحاتسحصلمنا)يرسمانه،جدرانملوناو،اقمثصةصابغ
3-صهـ.!!محصهـ

ة-ظخيءافأصرل!كى6كدأزر!ااالصهداا"لع-لالماالسر!م!!دددلحر.له
ارلباطه7معنى.يدركادولتطور،لسدلله!ل..الفاشيس!0021(..ضكدبالهالعر

-لثيرولرر!مالركعى!صف!يئتف-هـؤيصبح،أكنائس!لتدرائياتالكل!سقوفجدرانحبيسمةخعة

ئحا!ثبم-مابلبوصى7"بر!حعليااءحرل!فيم:توو..داخلهممنالبنر

يىصبرصهيابههـطعرر1هـصروصلئاك!ارويم!ؤصء-لمان!كاتحملا!خىو!مىالن!هذ.ه-رالاعحا!اللحمحتىلعرىبةؤانه
-.-ساكم،ط!،!او،عرب!مجو!لىلعم!4الرسامل!خس!الىولدل

محه--ثغا.حم!.:!ثاءجم!يرريىصم!عمدى3---..جديدبنورة2المخااخطايلهاجديدمنولعيس،صص

جم!صز-لا----------ل!مهـييح!م!ح!ص!أ!ساحم!لىعء-------اخيرا-لذلكاتجهوقد،ا،نساتالىوالعودة،القدالةطرحفنانه

ص!جمأصى--تح!مروء!كك!ل!اع!كاروط!لم------الداصصلكعيدنفسدعدىالرمزيأددخلاانمتحسوراالتجريدالى

رصل!ح-لىصلمللىيلسلمعم!!زبيرا!ا-----ت-+ئ!ة-ثث،يددذاتالتجرحدوحانمهمعنىمنلنثردتنتهسااةودعوجودقيمةلعدمعحصحبإتلال!حغهنا

سص?ءضكلقيقيفيقيضقيقيلمءقيقيقي7?!ء!!/!!لم!"!"/!/!!"لم"لم"7لململمقي"تء--:س-م!اكأدوقيةنحوسنهاليفرللا،الخطوإأذدهـ-كلةفييقعلاالناظرات

لل!لتزفىنصصيكىصسض!لمحضضزبالمبيروقه-فه!ا1ر1ديرفرسلز

منال!ربيةالهتبمنوسواهالكتابهذايطلب"البينالي"جلئزء-بهاونالالمكسيكي،(لميكويرس"دسمهالوحة)1(

ومكتيتهاالثقافةدار0591علمالفينيسية

56103تلفون3(5.ص.بالصلحرياضميدان-بروتسوبيكلبلدلموالعفيمالاسبانيإمللرس،(جويرنيكا")12
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فقدفمقديكنلمأن..حماسةالصارهانتدالفنهذاسيفقد،النجريدالرخامقطعةلنفسامفنهناومن..الحجروحدةوليست،هووحدته

..بالفعلإ.متلاحقينسجنينفي.نحبباان

اكتشا!محاولةمنلمحن!الذي(جياكومني)عر!ه!قدالغضبامااووا!بنلموتىواجساداوجوهايستحيلالحجركانالبدءوفي

الزمنفدالاولىمعاركهلخطيطيعيدانواثر،الالسانفيالحياةس..دوبرولمجوبوف.بولين5لمحردري!كاليدي.!وزار.موسي:موسدين

..والمسافةوالكلهالحجرزالفما،نوعيتغايراي(لىالطارىءالننبدبلهذادؤديانبدون

يخاطرانيرفضالناطرانبيد،المسادةتخط!مافي،الىعادةديوالز"ن!ذااصبحوفيلك،جبرقيعظاماوموزارموسىيصبححينفي،حجرا

،المخاطرةرعشةمنبدلادهو،وزائفمتخ!بلزمانسبيلفي،بزماف،وار"!الاتقبالورد!ات،وافأحفالميادينفناضحىفقد،ع!بيماالفن

..الميتالامان!ييغببب(إ!.القطعة)اجرقم..والحجمالحجرنوعفييئا!سزاجرأالمعال

وجودهمنبدفلا،ييأسلاوهو،متينناطرءنيبح!جاكؤمتكطوان*!ماا!برصبح((هردش)و)مور(ءهـ)جياكومتي(وعلى،الاناما

اتدصفاءيرىانفييررغبالذيهووحدهالمتاللشاذ.ء(مكانجمطمربرمةهاويرقىفوقمترحخارتف4الانسانم!/يد،مصغراوشكلامريرا

ليتمكن،الفاالعالمتقدمفيالراغبونيكونانفيكفي،المعالما

..سلامفيالموتمنلمهدكومتىاوورل!بشيعرضهامشكللةوهذحافر"هيوباستمر(ر..حاضر"هي

......مرارا

وجوهالىالمقلقةلتبغينه،الفنورانواعافسىيعدالذيالفنوهذا

،جمهورهعنهتنحىالتيالتعببرمشهلمةمنالامربن.يعاني،الشرواجسادهوقلتوترالاراما؟االمستقبلوجهيهماوالخوفالقلقيكنالم

لهيغتفرانيمكنالتعبرمناخرىلاشهالانمياعهولا،قرديتهطلأنسير؟.اينالى:ال!لبفيشواكه1ربفنالذيالعذاب

..دمعةاور!ناءلممة3بدونالفنهذاي!موتوقد..وجمودهبلادنه.(أنرقيالقنبلة.الثانيةالحرب.الاسبانيةالحرب.الاولىالحربى

...-...جذريةاصول،هذهكل..الدمارالموت0.الكوبالت..الها/بروجي!نية

اطمارتحتتحاليهالا!لعلىاوتوترنا،تعكسمراهيكونانيمكناله
مع...الاصيلوذعره،(اهرفي)لرعب

..وطياتهامتنعكلاتهامن

الصرر؟فيتكتيلهمنيمنعنا!سماذا،!انلونانلناا!كنقدداموماادمز،لغتهتكوناناثروقد،النحاتبكلمةرهيناالنحتيصبح

نهـائياالفنهذاعنرنصرفالذيالجمهـورمحبءهوذلداكنتافولكن،كذلكوسبظل،الربسمعنءاماخمسينالةنهذايرنعأخردلكوعلى

هوذلكانعلى.الرسمبهـويعرضهالذيالالوانتيهفيبصرهليعتنيمكانياتجدواصبحت،دفياهاكانالذيالضيقالاطارنزعتقدفا"وحة

ير*ونانيمكنجمهورالىيرضصرفانالنحتفنفعلى،ا!موصيهواه..الجدارمطلقفي..الجدارفي

الجماهير..بقيةالىبالنسبة..اماداخلهعلىتعتحاواشد،بعيرة؟عمقولذلك،*حدودهوالصخروالرخامالحجرزالفماالنحتاما

؟ايدريمن...مايومففيا)ومزروهلىيخوضهاانممكناكانالتيالعظيمةبالمجالاتهويضحى

الموسببز..والوشاية

معإن،لمعنىمتضمنةتصبحانءناعراضهاباستمرارالموسيقىتثبتومطلوب،اعمقميدانالىالفنهذامنجانبا(مور)اءادلقد

الايؤديلاالذيالمطقصفةبهايئرنونولذلك،اليهمشاراومكوبالمحى،لاكتلةباهتعرضمن،المفاجيءالانقلابهذاانغير..بشدة

..البلبلةلزيادة

وبي!نهوفنباخمخدوقاءووفمونهتنكله!وفالذيا!غمانغرتصبحاتعنبعيدة"المعدنيةا!ازلهذهوكافة،والالملاكالحديد*

..ا!امالا،الموسيقىفيا)فا.نيلامررا!دعوةهو،وما!لمر.!.الفناتلألاقحدوداودستمسليةلعبئانها..حقيقيافنا

ضد:الوحدةفيففسكابة،ال!يةحتىتوقرتكأبةهيالوسيقىلاحسسر-مميهحمسسرهحر.

ليستاد،الفنيالخاقانتكالوانفسروع1لذلكوهي،برمتهالكوى!ا؟الخالدالروائيالادبتتذوقهل*

التيللهيقىلموسسقى"لافنلفنول!صمويرولساطعيعيبدلنمتطك.مولالمميعىس!قىكماملحىهوهنا-أ؟"العا!طالقصصروائعتقتنيهل*

هء..ءد؟..الحريةيعدسونممنانتهل*

تا،ولذلك4وابؤسناعلىدانأ،والاشد،قرحناءنخصوصيةالاشداتعيرك!نابروئنسخت!لمحاحجؤهولاءهنكنتاذا

..للفرح،يىعومماأكثرالاسدالعظيماللحنيستدعى

ا""لهااسمدرسي!ة!دسرلحعيقمبماالائطاسيعالإفربقوننهاوصماىاالم!نجهمةسعفىا،لماكانيةرائسشارغبامل!-ظ

العشرونالقرىاطلص"ى،وقالبهابشكلهاوفاجمر،وفنلبيتتدينط!

الالماني،السلمنفامعلىبفضائهصفاءهاعكرالذيشوينبرغوجهفيرنطءرواياتعثرواعمقاحسنء!ئزةا!الائزةار!ا!ةالروايركأ

ن!ورا2وظن،جديداتواققاتتطلبالتيالمختلفةالسلالغنظاموادخالهاورو؟اليالانحتى

ت!س!4ءوسيمقىج!ور8اعاستول!ظافن!معكينجالمماثلة؟3،*)لألذيالتنعكلالتجدلكلهدئباكستوارثر:العالميالكاتبتأليف

واضحت،الايقاممهمةواضاع،النغمبهبةمسخالشكليالتطوررانبيدبيروت-الفكريالحراعدأر-قريباتحسدرها

.الانفاسيقطعهماا،ا!سهقىسلاسحمصهـ-هـه--م?ء.م-ه..م--هـ.!-م.ءم...م51
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000هذاتعرفوالسيئما..ذلكيمودونمناكثبراان؟أ!متابعاكلهرحمانينوففيهااطلالتياللحظةمنذبدأفقد،ألحقيقيالتالويراما

ؤفذف،-اء.ين،دةجارنا!رارفيادة-!ةهذهلنا!مرضولذلكعنمموسقهحكايةالا(لانغامتكنفلم،الموسيقىتاريخغرالذيبوجهه

..ى!احياتهمبداخلالمشعالمرورعنطريقوحدانيتهاالىتصلانبدون..وعن..

موقل!،!،حزذناهوحزنهم"نيد،ذحنؤليسواالابطالهؤلاءاما،جيزيل.براندنجورجقصةالاولالملحنونعليناقصوقد،السويالملحن

منالنقيضوءلى،د!ظةكلثف31مرارةفيير!طونناا!هم.ذ!قنا....بخفرب.القدر.الامبراطور.جوليت.!اوست

دونلترنةص(تعرضخرساءطاقة،اةيلمرر!ل..ا!خرىادفنونكافةمليةيباتنروناي..العموميةسةو(ل!،الحادتبينيطابقونءانوا

الامركيينالملحنببناحدفعلكما،مبانترةالحدثعنبالمرموز(لتوصيل

..رمورودونوصفارأتوالنفيرالعرباتاصواتفابتكر،طريقزحمةعنللتعبير،حديثا

!أالناسعواطفنكتشفان..الحقيقيةالكابةاختلطتولذلكإ!السمفونيةقلبفي..المروردجال

ة!ما،المسرحونقالسيلمهدتالخط!بمااهـ4هدهكانتادا..وسخفهاتناقضهايمسىالذيالمفترضبالمعنىالموسيقىتفرضهاالتي

كللمحيبذورهاويبذرالفيلميرعاهاالتيا!خ!قيةا)ئصعيحةنفسهادهو..وموته،وكبريا،5،فشلهعاشالذيالغريبالملحنهذااما

ونفسبيةاقتصاديةمنللثسالمر!قةالمذلاتاساصفعاى..كبيرانتاج0توترمنالنغممطلبيطلمبهماالىللميلوديالجذريبتطويرءيصل

لمرضالنفسيةالابط(لممساركةيرهـ!مانالفيلمءلىيصبح،واجتماعية؟ا.بر(ءتناالىيردناانالعظيمالفنانميزةاهي

..الجماهريدققالذيالجليل؟لملحنهذاعندمعناهاتفقدنفشهاالبراءةانبيد

التو.فر.يزدادددمامغزىالانسانيةالمعانيمنلايفليس..اختياركلفي

الملحنلكابةيسمحشفافاطهراانعلى.وغيابهالانسانيالوجودبين

واحدة،بتينئالكابةفتضبحصحرائهفيالغارقالمستمعفرحتشزعان

كا-.!ء40..والالمالنشوةفييتردىالذي(لمستمعكأبةوالاخرى،للموسيقى
!477وعذابازهم،وهيالبشرروحالىرحمانيتوفيدعلى،تعودالموسيقىان

ر4!،ص4،ولذلك..وفشلهاحضارةتعاسةعنتعبيرالاخيرالقرنهذانصففي

..*ص-"مواريا-الاقلعلى-فيهاالامليصبح...جديدةلحضارةدعوةفهي

!إللشفاء

يمنضحاش!!فىو!اتطور؟يؤديوالذي،بالذاتالقرنهذافنهيالسينماانشكلا ء-السسما

التجسيم(.الشاشةمساحةزيادة،الالو؟ن-،الصوتادخال)الصناعي

اصولها?تفقدلموالكلمةواللحنفالاوحة،للحياةبديلااستعمالهالى

-صص-
هـحذش"-باستعمالمنهح!وياجزءافقدقد(لفيلمانغير،الثابتةالاساسية

لرك!ريراولو!ىا،ا!امتا!نهذاقمةكانالذيايوجهيفالتعبر..(لبشريالصوت

واقعالىالمخرجانتباهويزدادالحوادت،سرعةلتشتدالىالحضيض،يهبط

..--..واجمالهابساطتهافيالحياة

لرلركمرعرلرسصيخثلهاصمر!2!زاياد!ها،!لانهفي..!أ(!ونامكانياتيحشدالفيلمان

ثدفىرايرسصا2!اهـالناقدالعرضخلالمن،المضلحيظلانه،الناسقلبفيعظاتهويبانثر

سادداكمج!-..والمانلللمنعكى

يرترسرصررصا!لميربدايةلمحيكانتوقد،صوابهمالىالبشراعادةفنهي(لسينما

اصز?ثصبرصربن.ذوأتناتضغط،علينامفروضةكالموسيقىانهاإ.الحياةرؤيةفن،عهدها

بر!هـير!سحساسيتناتظل؟لفيلمنهايةحتىالاطلاملحظةومنذ،البطلذاتفي

ولا..ذواتوبدون،وجوهبدوننصبح...وءل!سمهاسحرهاخدرفي

الجماعبكأالارادةمنصورةالىفردكليستحيلحيث،فرديةارادة

هناومن..المعروضلى!شكالجوابالى(لوصولرغبةفي،للصالة

-مرارةيعرضانه..ءنهوتعبرابواقعناالتصاقااكثر؟لفنهذايصبح

-..-ص---.ص-01?...القاعةمغادرةاو(لتدخلامكاننافييصبحانبدون،امامنامثارةتجربة

2صسصلهـيكليعرالباصاإلتسرلمحصصرهـص،ط-بير!ر!رصىارو!هو!ىصصس..ا!كوبكا!وررالشبنماورةالحكايةنتلقىفنحنولذلك

منالعربيةالكتبمنوسواهالكتابهذايطلبانقلبهبكليودمنمناف!م!!ذلكتعرفوالسينما..فضوليوننحن

وشتااث!اوةدارحتىيرىانيودمنمناوكم..اكمرليغرفجارهحائطفيثغرةيفتح

56103تلفون3(5ص.ب،الصلحرياضميدان-يبروتعمرهيقضيانعليهيصبحانبدون..امامهبكاملهاتعرضجاةالختام
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بظفرهيطوح،جدداانصارالحظةكلفييكتسبالذيالفنهذاان...الحديتالايطاليالفبلممنجاحسرهناومن

والحامللععرناالحديتالوجهفهو،هـدزقى!اركءلىليشرؤط،الماضير-ب..وصناعةءلمايصمبحانوتنظهمهلقوته،الانالغنهذاكادوقد

..تقدمنالرسالةوا(وسيقي،الغنانوالمصور،الفنانالمخرجالىالدائماحتباجهان

اسلافناطهركما..يطهرنالانهانسانيتناالىطناو!رلييطورناانهنماذجففي-الاقلعلمىالانحتى-الانزلاقعقبهينأى..الفنان

..اليونانيالمسرحولوسيهيينوكذ!ك،الون!إرةمحضرفيمنمخرجينيمت!ه!نهالأءيرءيالفيلم

،يعادلللغنانبنالحرفبينلادرأكقواعدهواحتياج،احشباجهبهـان.0ا"ليةحمقوقهمسعونءاقدر،بالفنبةيأبهونلا

ربحاتبغيعملميةكلضدبالموصاديرقفالمذيالعظيمالناقدالىاصت!باجهوخدم،لجراصكأ1وارتشريرحء!!خدمفقد،إ!ةء!وجوهاللفبامان

..معيعةدعاوةاو.نجاريافيالعاميالتطوريرءهـمرالوما..ا")هكاوتلمالجيولوج-ةالاكتشافات

الىاخرىمرةلتعود،ابطالهاضمائرفيالبشراخلا!باتبتفئانه..لهتكنيكيتقدمكل

...ورحابتهااغوارهافب!الم!تمتمف،الصاللةفيالخاشععةالنفوس..بضاصلتهففي...الةنيوجههاما،ءامههوالوجههذاانغير

اشديالاخرونكره،الطيبمسلكنابسلكالذيانسانهانحبنحنوؤ)قى،باسماملوجووو"مفي،الاسودالهاءكأظللأمفييحلسينليالذين

..تطورناانالابطاللضمائرامكنهناومن،الشريرمسلكنايسلك.شغارء!فاو،صحبةكلفبى..!بران

...بالذاتاخلاقنافهوالفبلمأما..معا!ضميرهياللوحةان

اررحا!حهيلبعورائهاإمن،الصانقةالفاتيكاناكابعتدخلتانبعدعه

رارتراجي!ديالاحساس"نفننا5وجومهنالكفيفالىوجههدافياهـحاتوقفت،الاهـ!كيةالا!حكارشركاتفيممثلة،الرأسمالية

صفة،الانسانيالالمفنكونهجانبالىيحوزانلهيمكنما،الفرديت!بدأصولجووربتقليد3-وروا...الجمهورغذلءتقديمعنالايطللية

..الانسانيةالعظمةفنهياخرى.شالنل

والبهيرةالحذقمنالفنهذايملك،وكالعميان،كفيففنهوالمسرح

..الداخلعاىمنطوف"و..وزيادةالاخرىالفنونكافةيكفيماالداخلية

التنمفق!خلبعمليهمستضدغامالةلذلرمنئقل!،لوليئتزعالمىلممثلاخللمسرحيطرخلولمولمصو!صعيردلمح!

امذأبوابالوحدةالحس..بعيداودطرحهبالوحدةالحس،والضنى..

..والالم

رحم"،بردون!ي!تسحقالتياللحظةفي..الامنايسحقالمسرحان+..+:!كم

تساعدلعبصنمن"!موكن:سميل"بصاتمنعييم!ن،نولالعذلمةألمعذىن!لرت!رمعى!سصفر!صعلب!ضاصصحى

الازهاكولا..ارضابالض!ة،ضرب"جهوليبفيوقدر...الشفافةمصخ!للئىصطباولصى2صزا

الخظار"ا،!ويركأرجب!قدررضمامطرهووحامنفدعلىونرلمعافيوىختانبكيلمونصرمحصهح!قىووجذلعؤادب*االامهاع!جمىاوخمامصصاشم!!يرمى!

..والشمفقةا!ءبؤيهامبذوراجديردةقدو؟يحهلمونمم.صصما!ال!اك!لىا

لإتضحهةومسنعداجديداالفردواءصبحالمداخللمحيالالم!حقفقدد...

اوروباولا،القارةتب.لمالذيالامببرلمحطالمسرحي،ومدحرىونيلمرمى،-.

يرلمكندةاررلصمفص!إلافم!بركياناكريحظ!مفيلاقنلطوعمقهجوش!عظات"الرمسرلناسور!ص-+سأاإن-ء

،وخارقعجيبفيهاالاداءانمنبالمرغم-يرمكنالتي..غريبفاصل.تر.

فحسب-وحوارهمساوكهمول!بس،الابطالاؤكارعلىلاحلإوائهاوذلك!.

المسرح.ؤاررجخمطلقديحم!اسيةالاكثرالمسرحياتمنواحدةتعدانص!فا!صعطلحبا

الذينلىانقادالانصاتبغير،عنهالحديثيمنلاالذي،المولفلميهذااء.رطلى.لا!++-علب2003

المحىلانهلائسى!معاوبيبرىندللون!عئمنآكثرلصس!ابسنلمطاقمابعتبوبرماممرصاعصدمرلفاإ

لالدرالحدر!المسرحديارور،سرلدبرجإت،لرهمرورهمجدهن

مها

والنسرث!وزيغواللطتاعئ
.-72الصفحةعلىالبف4-
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فالفن..الاخربنبلادةالىالمر!ال!نوترهذالابلاعوسيلتهمالم!نيصبح!..

والفضوسةودبد!كعممبمحسودطبعسةت!م!تثىدشجومناندنانكونقبلصمخاهوهيبكلد!ني511!اس-1أ،مح!ولىمصسلاءو!كلإ

،ال!نانداخلءنرموزا(لاليستالمحموعةهذهفكل..و..والنفسية
ا-64الصفحةعلىا!نم!ورتنمة-

تستحق-قنريةصفراءهزيلةالاعماقيوضحتالمختومالفمهدافضفار(

.00الرثاء

بص!رةفهناموجودبهينبئنامافكل..و؟ملنا،لناعلامةهوالفنءروفهوورات"ضدصاءبشرف(حسالهللافطنيصداننادرةعظمة

من،وا!خلاقوبالجإليالحقموعولادجادوا!نافي،باخرىاوهـزهاذمماءر1بمقدالوقتنفسفيملمحا..ؤهـرهاجمالايمسميهوما

كلهو،لاتصالهذاولان،بحريتهم..الاخرينبعفوبةاتصالهخلال..اخرىاحبإناولالخرافةاحيانالملواقعالقدرية

الاخرينلمات3عنوفنيةدقةاكثرتايبراءلمماشهرر!ح،ومزاياهرو-ءانرالاسىكلئبواجهف،المسرجوجد،النادرالدرامائيهذ(ومنذ

اليوناليةصفةللدراما!ن،نيلواوسوفوكلايوريبيدسمسرحواجهمما

يفكروهاانبدونوحما"نهمحريتهميعيشون،العفويةقمةفيهمالذين100.01
بينسبمالدائربالنزالالبشرحساسىوهي،بهاتدالسانيم!نحدهو

هئ(ومن،ومستهالةعليهمعسيرةملاحظتهاتصبحول!لك،اويزنؤهاالمتكافيء.نجبرالصراعهذاوولةتحتانسحاقهمثم..ا!لهةوبين

ليمسك،الحياةخوصفيالذاتيمزاجهيبترارللفنا!ضروريايصبحان،!الذات(قا!نسضلحظةفييكتشفاونميلمسرح(نعلى..

المبنمربواقعلاصقةكلماتهوتصبع..حياتهمفيالاخرينخوضالمههوالذي،الاسرالنبيلالض!عفذل!يكنلملو..ممكناكاقتصحارا!في

000وحماق!دهم..لالبنتونادرةخاصة

يممنحهاالفنوننوعيهواخننلاف.0صورفيهـمروض!ةص؟تناهوقرفنالعالميالمسرحفياونيلروجيناحدثهالذي؟لعظيمالطفيمنوبالرغبم

..وممثمامرناقضايانا!افةعرضتباشوانمداهافىتستطيععظيمة!عةويولمد،جمقالصهذا.تنكب؟لراهنا!رنسبماالمسرحاننلاحط،ج!يعه

الفئوننوعياتيلمال!يالمشتركالخيطاوالصلةنجدانانطمناقاذامناقيبنه.وضتفالانسانوحدةعلىالتأبهبدخلالمنالمحياةعبثيةعلى

خلالهنالعامةصورتهاعاىنحكمانامكئنا،وا-ر!ورفيا!رؤةالمرحدعائميكونون،الفردءزلةعلىتأكيدا!!كأرالمفعلينهولاءان

م!ثليناستهـوتالتيالخارقةالنبرةعنمتجاوزين،الحديثالفرنسي

صورةننشرانالسالقةالنماذجفيحاولناوقد...المعروفةالملامحهذه
كاالساحقثيرال!طءنالوقتنفسىفيومبتعدين،ور(سيئكورنايرطررون

ا!تي!و!كرةا*مح!دهانشماءومقدار،فنكلفيالبائنةالملامحع!عاوليشمدا!زي،ا!ررسون.ميلر،ويامزامالمناونيللتلامدة

المفردالمتعالجفرديةزالتمافالفنون.المقدمةفيعرضناهاوهو،فرايكريستوفرمنهيستمدالذكبم(لمعيننفسمنالشعري

فتسهم،واضطرابهعزلتهقمةفيالفردالىتصلثم،التامو(نسحاقه.شكسبير

يهيءانلهيمكنحيئثبى،اعنهمن(لباقيةالبقيةعلىبالقضاءناحيهمنبل،باونيلتأثرهمالقشريبالمظهرفقطيحتفظوىلاهؤلاءاىعلى

...(لمرتق!لعصرى1للتحولالفردذهنباحثاءتقكالتيالقذرةالامراضروئ(حدهمليعلكذلكنجنجاوزون

..عنالاخرولعيعالن،والمرارةوالاضطرابوالتوترالعنفوهي،الانسان

عالمعنبحثصورةفيللتوتريعرضالشعر(نكيفبيناوقدا!ريثةالا!ةاحضارةوسوىييرافردالروحم!الافلاس

الشعرويسجل...بطوليواما،مسيحياماانسانيسكنه،اخرطيبانصياعهحيثمنالاخرىالفصونمستوىفييقفالحديثالمسرحان

الواقععلميةتلامذتهوزمرةبالذاتاودنيدعلىقزننامنتصففي!فوة!اانهىلى،الانسانفعرةيقدمهانالفنعلىيجبالذيللدور

ناحيةمنواليوت.00والوثنمةالخرافةمنالمرةسخريتهخلال،الماديا!جربسزخلدل،ومربرةناضغةالحلولتقديمعلىؤدرتهفيجميعا

ايقلبمالكالرجلوتثبيت؟لمحرك،صانع*نسانبتتحيةبطالباخرى...ا!ارنامرمىعلىذبيحانسانيخوضهاالتيالدموية

...والاخلاصالامانهومابق!ر،السعادةهوالمطلوبفليس،والمشاعر.الا!ارر4.لقلمقمذ!حاادخنتسيةارضيتهامسبحت،المصرحوجدومنذ

الفرداليهوصلالذيالمدىءنتكشفللانسان؟لمزيفةالثظرةوهذهاوهـبرشةهذهانءلى..(ر!مروةا!نبحيازتهتفخرالذيالقلقهذ؟

بالنسبةيكونانيمكنحلطي..المخرجعنوبحثحزنمنالمعاصريتمعالتيارحساشبة!ورارررلى،السسنينالافمنذالمسرحفجرهاالتي

لبضعةيوخر،(لمرتجلالحلبهذاتمسكهدامما،النهاءليالقراراليه...الجماهبررونمنن!س..بحقيعدالذيالفنهذابها

..0المدمرةالنهايةمجيءساعات...عمرناو?

سيليفييخوض!االتيالمعاناةا!خرينالىيوصلانيريدفالشاعروا!رينلهشيءءلى،وارروررةافئنةا!ئاتهذهتدلانأب!مكن

مثالية،نظرةانهاوصحيح..وامانوحبعدالةكلهجديدمحالماكتشاف؟ألسنواتئااولعمرناصفهيكون؟نيمكن...

نبحثلا...النقيضعلىولكننا،مثاليونالشعر(ءكلانصحيحهوكماصوض!ا.؟عنوالشعريةبالمرمزالمستورة؟لوجوههذهتفصحاناي!مكن

غورعنالكشففياخلاصهمومدىصدقهمعننكشفبل،ذلك!ي؟"اسملهواحدشكلثي(لملامحهذهقئسجمان.بمهنهل

.الور!يلعبونانهم:شيئايلحظواانبدونيعيشونالذينالناس!!..عصناو!..

.شاي:بجوارهمكوبمناحياناويرشفون00ويوزعونهيقطعونهعمرناءلىخلاالامنالحكمثم،فنونناشتاتلمنحاولانلغريبانه

اهاكلا.!سمينة:..الادوارخلالالمارةفييحدقونثم..كوكاكو!نفسيةا!ليسى؟لفناننلاحظعندماحضمايزولالمغرابةوجهولكن...

!االساقين!حطفقط..المطلوبالئوعءن،مقالنامقدمةفيب!بسناوكما..والوانوانغامكالماتفيمصاغةالجماه!بر

..عدسأوبطاطمى؟ا..العشاءما:المنزلالىيعودونث!اناستطاعتهمفيعادماالذيناولئكوسيلةء(مة!مورةالفنوعبح

الجنبضاىاولاكالعادة،يرلنا"ونثم..ولهانشبقفينساءهمويضاجعونالسينمابواسطة،الجمهورلفعل*كماالعمريالضوترمنالهربيكرروا

اليوممورتتراجعالنهابةوفي..البلديالمسلىيهضمفذلك،الاإم!ر..اخرىاحياناوالنردوالمقاهىوالحشبمثىالجنسيةوبالاغنيات،احيانا
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!ا!لون،اد!جةواختلا!فالخصائ!ىتباجمططنالنظربصرف،والموض!طتكماف!فمهما،مخوحد!نويضحون..البطيدةلؤوس!فيورحمته

مضهما،لغللان،ا!تينفا!ى/قاعفييختفوداده!ا!دالمس!نع!النه!ية!.بئفلقفالانسان..رائطالحبكمانوروهما،عمجقةالصداقا!

تخظفهدامشاعرولان..الاخرمحنوارتهاعاسقوطا،خظف!نظربؤيةال!وره،تهالموتوفي،الئوموفي،الوحدةاليذاته!لى

برء!والاصر،نللحياةواللزجالحارالامتلاءهذاكلىفمن،ذاكمشاعرعن

.00وطونا.نهموضوعاتهاالعصويالرسام...التجريدية

وغئدرتهسخفهبكلموجودواثواطيءوالمفاؤات(لازهاررسامانوكماانويرود،الميتافيزيقيةالعزلةهذهيغنيذمذلككليجمعالشاعر

ذلئط.واعتدادهز،رجم!1ب!لىموجودالانس!ا:بوا!لمادقي!-برلام7فان..با/مان،بنظرية:اصوللهبشيءا!ناسفيالفجاجةهذهيصل

عنالجمالاقراقالعجيبالؤناهيمايؤآدوض!ا..ا!ل!قيو!-؟جماييءبشمي،واحزانهاممثاعرهاالمعادنهذهفييرركالطيمكنبشيء..بغدام

جميلة،زحونال!اودونأخلاق!بارائعةتكوز،انيم!ز!ممافاوحة،!قالاص..وفرورفودقتهحرارتهله..منهمالقلبمكانفييصبحانيمكن

الذيهوالحقيقيانالفناقعلى..موجودانو(لنوعان..صحببحوالعكهـسفعلكماالظرافةويخترع،والو؟راودنفعلكماالمذ!بيخترعولذلك

واعنرضائهيعلنويحييهاومايتصلبالموضوعاتالانسانيةقعيشهااكثريتصلحكمتفعلكماالش!وريالوصليخترعو.وستيفمزوفرولستاليوت

.قفي.والسقمارضىقر؟اعما!هالمائة!ملكماواكهؤ-يالط،بالاوضاعرضائهلاا!!انالىلاوصولالو!افىعاتوكعثصف..ولوركاتوفيقورضا

الحركةفينلاحظ(391...(العاثرالشعارعثرفيغابةلاوحته)-."

وحوهلهالمكسوةالاصفرالتع!وفي،اللوحةلهاتضجالتيالصخالة...عيلمبة

...-.تعجلن1تود،الاحربنفيالحريةابرازفنهيالتيالروايرةوكذلك

تكشطاوتتحدنظاوالنارتتةصعلاو،معبرةاحذيرة.نخلع....مريضةالتكلولىعنوتعلن،ال!كلوماتوتبارزالسياسةفي،فتخوصالتغييربهدا

بةوكلحزنا.0ء!مامتادفيناتوتراهذهكلفينلاحظ...ذقونهاغاباتهذهف!هدانيمكناليناح!ةمنوليس..الاخرىا!فنونتفعلممااكثر

ا!جم،ووعنيفصلهلاحينعاى،الوحدةتعاسةنظرةكلففي،ومرارةووايةوثمة..ل!كونفيتذوىثمتقرأالرو؟و،تالاففثمة،الووح

ذلكومعه0والجسدالجسدبينالفرفىمسافةهوواحدشمبرسوىتفولكما،قرونلعدةألاذانيصمدويلهاريكونصمتفيتحرجوجدة

...ا!تتىوجدهوفردفكلالذيالمسكينفالفردإ..قرنناروحهيالتيالعجيبةجيورجيورواية

منالخلاصالروايهفيدجد،العظيمالميغانيكيالعقلهدار!بتهيقصص

في-تبتةالذيالتصميموهذا..الانتحار(لىوجنوحهتوترهازمة

11رواإظلايالالبشاعةعدىالقضاءفيجهـ"منيساعد،الحدوثةالروايةالنا!

نجاحيةومن،الكونعلىوالز/ادةالعدميةبالذاتاي،بالطفووالاحساس

إحمفئحمألىم"ر!بريا(إالخاا!صىث!اكافعانعلياليسإ..إؤيقرروبرفضليختارحراا!نساناليسيكن

فمهما.الانساليهوألارادةالالساليبالعاريحالابمارعلىيحصلاحرى-

عرضةاقلالبشراشقائىيصبحكيواموتوآجلدواسجنوآعر!واصمم

لايقو!الذيواجبمنذلكاليسا؟جهلاواقلفقراواقلللمرض

اللسؤ-جمىعكلا.؟االطريقويرسمويعين

-ا111111!11روعة،ا،متازةبحساسيتهيسجلالذيالنبييكونانيمكنفالروآئي

:لا!علاس!لرصيهلحا-جممهيهصهـ1هذاومن،آملهولابؤسسهمئتهىالىألانسانفيهاي!صلالتياللحظه

0111111والزمنللظروفبالنسبةالاوضاعيصححانبدلاالمفترضالتسجيل

بر!!سئةافدماملر!"ا"ص!!ماةبلاوضاعصلةيركونماآشدالكانبيكونانالفن7هذايتطلبولذلك

--صىاءههـ!دسعزء6لرث!طىئمماصرصالصاحعلىتاكدخلالوا!ملوالطهر"الرآالعالمالىلعمدان
عامهلار،ودعسياواجمماغياواكمصادياسياسيا،العالموفيوطمهكي

--مصعايم-..ط!ا!ص6لرثصصرر!مها!
-....والوحشيةوالذل،والخوروالهمجبكأالجريمة

"7اكايماءلحقاومروابه!ام!ا!ىةمرلك!ا"الروائن.مناخرىدزمرة،انتهاحهمعلىعشر..سسطرالتاسعالقرنفن

رالماالدىالعصرهداروالييمهعدداكعار!اربالطبعويمكى

-ء.*نسانمجداجلمنيكافحون

ا!دص.-.ه!ماجم!امعرهـل!توماسى.مورافيا...ما!برتهمومهمنجواينجدالاولالصفففي

.راجمولك.مان
ارقركرأ

مايرو.سارتر.كازانتزاك!بس.جيورجيونجدالثانيالصسفوفي

تحولىيدركوالممنهمالاولون،نقيضطرفيءلىالصفانفولكنر.،سيلوني

بعهـمس.وانناريح.العحرعنعزلةفيالفرديةالمشكلة(مانةفصورواالعصر

11111111نضجواخربعف"مارعبالذيالعظيم(لتحولهذاادركوا(لذين(لاخرين

.ـ..وكازاتزاكيسسيلونيعندا!ملنسبةازدادتحينفي،البعضى
ءلصلىههـ.لمعف1حمع!ص5ءم

الاكث!فىالتعيبرلانه،الفنوربينفرديةالاكثرالفنف!والرسماما

1111111111111وكذلكوامنىاتداخلية،هيضراعاتفالالوان..الفئاىداتعنخصوصية

لم.-خصاءا.ءموريسيرسوماتفيذلكنلاحظانويمكن..الخطوهـوالموضوعات
برهـهه-ر!ركلاعابلهصرصوصىعامتوفىالذيالعظ-مالامربهي،مارسوريجنالد،فوشواركستالدريه

؟للالوان؟لخاصومذاقه،الخاصطعمهر4هؤلاءمنممثرفكل.5491
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ابتعادناوينبمكلىيلاح!ائاجلمنذلككل..برانامليديهوفي،الاجسادلزوجةنلاحط5191(كونىجزيرة)اخرىلوحةوالي

فيوالبؤسوا!شوالهمجيةيزعنىأناجلومن،والسلامالمحبةعنوونراوسطوفي..النتصاطيءرمالعلىالملقاة(و،الهواءفيالطائرةسو(ء

..قلوبئاالمهـهـمةالزرقاءالاعينفيوالتعاسةالوحدةنفسنشهدالغريب(ر!رج

وليس،رحمانينوفطرازمنملحنينيدعلىتتأكدالحديثةالحضارةان...ملامحبدونوجوهوفي،المنكسةالاطراقاتوفي،بعيدا

القاهـاالننيالمحاضرةوفي،شوستاكوفتشاوبروكوف!يافيدمحلىألايسلنديزهـلهغنتنكمايغشانالفذالملاحظ!ذاايستطيع

نترايىاوكلركبا،المورديثمق9فيالجليدفصور،كجارفاليوهاؤنس
الروسيةالموسيقىوواداعمالالالفاطبابشعفبهاوصورختشادورياى-

عملىهي،ا!شتراكيةالموسيقى:النقاديرسميهمااننلاح!،المعاصوةفبعضبىالبدايةمعذمنظورايكنلمدلكانعلى؟!اخادضوءفييرحل

بالفحاجةملبمءلانه،الامذميوح!ى/العالميالمسنوىدونبعديزللمالنوتركسفمنهر!ا،واقاعارضدوسيلةالفنيستعملونالرسامبن

لا..والقلق

..معنىوا*والسخ!والاعلانللجمهورتوصيلاواكثراس!لفذلك،والمخدراتالسينماتفعلكما

لجدللحننفناصوفميلععرهءهالملحلإضسثاذلالاسىلوفتيردلؤكدوخ!لولفمنالا.!.لزوا!لمب

وكونشرتاتوانترلوداتوبرولوجاتاوتيدوتوكالمحة..(،الموتى)جزيرةوالاطمخنانالسكينةالمس!تمعينفيتئشروهيالموسيقىوجدتمنذ

..معاصرملحناياعمالفينجدهاممااكثررحمانينوفالذيالنغموخلال،بالاحزان"ليءقابالىببراعةالمسددالارماعخلال

ومنذ،لمذلكوهو،الداخليحريقنايطفيءالذيالماءفهوالمسرحاماالذيبالوحدةالحسوفي،المبهورةالفشوانةوحدتهفيالمستمعيسمر

المذيالسمايضاوهو،دوماعناويسقطهااحز(نناعلىيسيطرايوري!يدسالمتتابعالمتياريبانتر،الالمينمز!.حتىلحن،القلبكلمرقدهمنيبعثه

حدها،عندتنبيتهااو،عليهاالقضاءمحاولا،ومذلتناكربنافييلغ.صحراشهومن،بتهىمن*نسانتخليصمهمة

هوماكلعناليسقط،والكراهيةوالسخطالاضطرابلذ!كمسنع!ترمزكأمعيةصورة،ما!رحنا!صا!4لحظةفيابدايتخيل!المستمعان

الىالنظزيستنكفالحديثالمسرحان..انسانيولاومنحظرائفالىيترجمهمابقدر.صورالىالنغميترجملاانه،الموسيقىبها

-محض،قدريفذلك،القديماليونانبمالمسرحبمنظاراتجروالىالحياةالخفلخامفيايبعد...فيماالاتأتيلاالصورةهذهوحتى،ذكريات

ومسرح،والمذلة؟لضعفالابشريفيهشيءو!،السماءبارادةومتعلقنفعلفلا،الاستماعدوامةفيهانخوضالتيالائناءفياما..السيمفوني

وجداذا،قمةألىالصالةفيالمذصتةبالارواحيصعدانيمكنهلاكهذاالمستمرالتجديدهذابناويصل،جريدنغمكلفيتعاستنانجددانالا

الخالدةفالمجمل،القدربازاءالانسانخنوعروكدذا.نهالحوارلانذلكنسالاظ،نجاىعناتسقظاللحظةهذهوفي،عنهالمعلنالختام؟لى

مصارعةمنفائدةلا:هيللمسرحا!ولىالرو؟دعبقرياتتكررهاالىتيالمررضعنيسقطوكما،العظيمةالملحنبةىالىبالاضافةانفسنابةى

-!كبرياءدونفلنمتاو..بقسمتنافلنرض،المكنوبتهالرب..خالربمرضحقي!قيامريضايشاهدعندمااضطرابهكللبالوهم

يتغلبانيمكنهفمن،معروفةالخاتمةكانتطالما،للعراعوجودلا...عليناسيطرتالتيوالتعاسةوالمجبنالخورصودكلانفم!ضامن

بالتوحد،الرائعالحسفحتى؟االاخرينالاربابومجموعةجوبيترعلىجاكهئاك،ملحنكلخلالمنخلةالدراميالمتطهرهذالمبيسوبالطبع

الااليونانيالمسرحيبعتانيمكنهلا،المسرحيئنترهانيجبالذييروصلونالذينمن،مسترونجوار،برلينوادفنج،!رتروكول،ا!بيبر

..وبالفعةالسماوجم!با!ب!ممحوبا..عنهذلكحتىيسقطونثم،الممتعالجسديالخضىالىالمستمع

المعاركتضوضالمسرحيةبد(ت،وبريختأونيلحتىس!نرندبرجومنذوزثا؟و!بروماهلربيتهوفنطرازمنرجلهوالحقيقيالملحن(ن

وضد،الانسانضدالانسمان:ازمنةمنذتخوضهاانبدلاكانالتيوورةؤوو4وفي،مصبرفلبهوفي،بةىدمهفيرجل.ورحمانيذوف

الطعناتكانتمهماالانسانينتصرانبدولا..القسروضد،،لوضع

ويموت،زميلهثقليننحملالذيالاخريأتنانبدفلا،ونافذةمبانترة

...الاخرتلوالاخر..المشاركةفي

،والاحقاد،الكراهيةهناكزالتماوبالطبع،نياانسلالمراعواصبح:قريبا

اناساحقادلانها،(لقلبعإىخفيفةابداولكنها..والاحزان،والهموم

لتق!لحدياأذهاننايهييءالفن،دانخل!اشكعتمفالموقفهيا.اعوب3"ولىأا!دئن!و.
ومن،و،لعصرالمناسباذ(ءمودالها،.وهدامحصولامنون..

واستجابتناتوترناعلىالمشعتأكيدهخلالىمصوذلك،الجديدوضعنا

المقلبانتعرف،دلكتعرفوالمفنون،اكربواالحزنلدواعيالسريعةؤأير!ف4

تتعددواحالات؟هوالامان..الحبهووما؟أنحنمن:تسألالفنونمقصودكلوفيسىالدكةور

وجودماساهلحمالاساودلك،الالرحالىمعهالحررالىاسرعالاسعالي

تحديد.ولدون،ممزو

التهوي!منتطورتقدففذ!وننا،ارادتهوفيالانسانفيتنحصرولكنها

خلالالضروريالتحولمحورنفسفي(لافلءلىققفاىاستطالتوبذلكيسسييسحيعسسيفف!يحق!يي!يح!س!

...المسموليهالىالالارهومر،العدلالىالسفعهوص،الرياصهالى

كشفوقد..عننروالتاسعغذرالثامنالقرنينعبرالمؤثرانتقالها

؟ا.بذلديكتفيفهل،؟لصني(لتوترمحنالفن
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وبكىوصرحوصاخأث(ر:بمهـارةا!تورهذافنناادىوؤد،الاتراكيةنتهمهانامكننا،الفنيالعملصميمفيمدموناالجوابيكنلمادا

فختهعصر:العشرينال!رنببدايةانتهىالذيالععرنجتةفوقكضيةهومابقدركشافاالفنيال!ملفليس،الجماليةالىبالتحول

كيمستهراالىنيظلانمستحيلاوس...و(بتن!ندورفوهيلدرلين..والبربريةالتقاليدظلماتمنالفردرفعمهتم!ا،انسانية

الحدربىبمف!مهلمحظةكلفيالعصريشىحينفي،هدهالنواحعمل!بة........

،دةالحدومنولناقلبديمد!وناالاخلاكيالجوابيكونانيجب
..ننعيئاي!غقدواانبثونوالس!مادةبالامنالاقراريعدالذي

عويلها!فارالانسانءس!ركأ:طرو!ينسوىامامها!فنيجدولمهناومن،العهرتحولعنالناووميءالوضعلقبول،للفردتأهيلبصورة

..الةلقةحياتهفيالامانواشاعةجدفهعلى(لقضاءاو،ونواحهالفرديطلبهالذريالامارالىبهالتصعيدخلال؟اة!يحولاريملأئه

الاولالطريرقيخوضأنعليهأنالقنوجو5هذهالاقتراقاحظةومئدلملهتا!!ال!تيالفردةالقلوبهذهاحياءمهمةالراهنالفنعلىان..ء.المل

..الاصرالطررقانتراقمنى،ى(لىبالناسي!صلكيركبتيهعلىجاثياهذهكانتوقد.!.العزلة:الطبيعيالجوابالىؤنتتحولالنفسيالمرص

واحراقفتلوعماجاتمذابحوعاصرت،اهوالا(لبشريةقالستوقدإظلأبازاءالافرادبحنجرةاللاصقالمسبقالرد،ازمثةمنذالعزلة

كذلك-الفنوقاسى،الاشةر؟يهةالىت!لىانس!لىفى،وتخربوتدمبر./..........

......يج-بونالهم،العامهالحياهحوصلمحيالامرادهولاءانتمتراكالوصع

وتكميموالتكبيلالطعي(ىقاسى،عنهاال!مبيرلانه،البشريةقاستما

.بمكلالذينالافرادالافالبشريةوتخسر..حسموفيعريرضة،"لا"بر-

كيدلنلى3قاسى..الحناجروفي،الورقفيالكلماتوحرقالافواه

وخاصةملايييى،الىلرقم1ارداد،المجنونهذاعصرناوفي،بهمانتستعبن

..اووءورءلميهتطلإلذينفسهالمباحعلىيطلانيمكئهيطيعونالافراداصبح...بشعتبنحربيناهو؟لعانتاعلتياوروبافي

كالنصة،فالكلهـة،لذلكالادهانتهيئةمجردفيليسترسالتهانليد
.واهـى،الطبيعةوالى،الوحشيةالىالعودةمنهمتطلبحركةكل

عنلأعبرت.كالهاالعصوربأوضاعالفنونارتبطتولذلك-هجالةمسلاحالعجيةارحركاتهذهمصديبن...البراءةالىو(حيانا..!؟لطفولة

الفنانكانوقد،والحمودالتةتدالوانكافةضدانسانهاء.ودافعت
...ىلنظريدون..ارادتهوعلىالفردحريةعلىويؤكداكثرطيهتمالتي

..ظويرهماجلومن،(لناسافكارعنالتصيماجلمنيموتثمهيداوالا!اعيوالسياسيالاقتصاديالوضعهيالتيالاهمالاعتبماراتجمط

الخلق،قصةرسم:دالسلطةللتعريرمرموزشكلالفيرمتكرانواحتاج
والاهلية.الوراثةواحكامالفرديةالارادةالىبالاضافة...والنفسي

الحض!ةهذهؤتراتاقسىعالىالذيهوالاوروبيان!..الخاصهـة

--يارمحكصلىالحديثالشرقيانعلى،للانيعانيهازالوما،الهائلةالانسانية

!للزيفالمطضاكتنت!اؤ4وخلال،(لاوروبيبمعاناةوغيهخلألاستطاع

،ؤد،ركبتيهحتىالمخاضةهذهالىينزلان،وسخفهالدينيالجواب

."ه!!4روايراتبصعةفيال*وترهذايصوروااىالشرقفيالكونابلبعضامكن

عءدن.:--:كلالاوروبيرعانيهاالتيا"ساةنف!سمنيعانيالشرقيانائبتت،وقصائد

+++--.-ع..-5.إ!..والخصوبةا)درجةبمفسمعاناة.نكنلموان،الحديث

.-*.

ينر!صعت!!كتا!يروعصثزكرثلتابص-"..والان

"ليكلءءصزمحتمح!ضض!فى!عزيس!جمزافى"بمفيهل؟؟اعببهالفوءز(قىانيكفيقهل...عمرناوجههوذلك

،لمحفا!ضصح!ىءث.!ىحمرسعر-افا!ثلهانالفنعيىان...س!ومناوسم،امراضنامرضهوذلك:نقولان

هممير-ياهـما!هـض!صض)سورقرمح!ث!لكح!هم!اككبما،والمذاهب؟تاكفىبتلكالافراديعتنىا!فبدل،دلكيتجاور

جمجئصض!ع!ير--انوبردل،التقليديوالمنطقالكل!سيكيةالدياناتلاحقامصعيرةفروع

-..يامعا!ض!يعلهئ!ثفريخثهث!عربصالفنءلىوجب،معكوساوعيا*نؤكدالتيالفاسدةتعاربمبمهامييرخضووا

جمثاشض!رو!ضعئر-ث!ظم!ثفعطاد!.فوق..مناك!لا!!صهذالزرعانللفن.مهنفقطالباءنومن.

!وربوممرهـصىولحولهالالردلعكسههمامسببهوالديوالعولرالعل!بمرمييسهـماى

..الجمود-الامحصابمرض.العزلة:الصنميةعباداتهالى

--

لص-ك!صار!يئر-ىبرشسهـ1ص!ر1ي!ت!ولانيمقنهاالتي؟لسحر!ةالقدرةهذه.ققطقلالفن،المعذبالبشري

--لحاعىمىل!ي!صممىجمئ!سثرممحغرصص..بالاماندافقشعورالىوالتوتر،فرجالىالمرارة

-!كلمر!معررجمخصبر!1-وطرهـجصر!ركش!وقد،.الضروريالتحولهذايقبللاوالؤد،قيحولالعصر
-.مض!بهولصبح..العطيمالتحولهذاازاءالهـروبيالفردموقفعنالفن

بالفردالصعودهي،العشرينالقرنممرصففيوالاساسيةالتاليةالفن

--،أ-.!.للحتميةانصياعهبصرودةالتك!بدالى،وتونرهباوهامه(لاحاطةمجردمن

!و!صص-!إص!رو1بص.10701ة،بألمنايدلان،هذهالتقهقرسنواتطيلةالفنعلىكانلقد.0.(لمصرية

نحو؟لمندفععصرناتي!ارعنهايبيءالتياللافرديةو!ةتحتوانسحاقنا
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صفا،،واشد،اشراقااكثرعالمانخوضأنلناليمكن،الحريةبهدهآمنواكلمشاكلعنوالطيورالحيوانبقصصوعبر،داووداردافوصفح

..عصبيةواقل..و(لمسياسةالملك

الشهداء.منمزيدا:البكرطلبناازلوما،الشرقفيحابختازالتما.دنياهومشاكلولحظتهبعالمهمسلسلاكانلانهذلككل

تنجب!لوفيادفكر،حريةلبم!فيأحرقمن،ر!خنافيفكمالملحةالمفكرينمطاليةهيالحديتالاوروبيالفكرانطلاقنقطةان

؟..والتتاليدالمجيةهذااهدارتريدفوقيةحركةلكلومقاومتهم،الفكربحريةوالدووبة

اوجضسع؟!يرانيريدلانه،اتا!ر!طردر4منتاريخنافيكم..والبربريةوالطخرالجهللنيرانطعامااجسادمهمقدمواوقد:الحق

؟ا.العامالبليدوالذهنمن،الاذهانهذهتحويلعبءعيهانالفنيجدهذاعصرناودي

هذاويضاعف..عصريةمخاضة؟لى،اعتتادوهالذيالميتالمسار
احد!لا

..والجنونوالملاهيالمخدرات:هروبهوسائلبكافةالفردتمسك،العبء

والحكومة،الدينسلطة،ونرهبالشخصيةمصائرنانخشىلانناذلكعليهانا!نووجد..جديدةلذةويعطيجديدوووماوكل،والشنوذ

!إفائد"لا:وؤقولالمشرفةمعاركهضمن،واللامبالاةواللؤموالسخريةالشكيحاربان

القروناحتاجتكما،الحريةاجلمنيصلبونشهداءنحتاجؤخن.والاخلاقيةوالاحساسوالتمعيقالتطويروهيالقديمة

ناللذهئئلبربرييمكنالمجرماللهبهذاتلالفمن..لذلكالوسطىالراحل؟منيبددهاكي،اولاالناساوهامالىينفذانعليهكانوقد

يموتكانقاذا..وبينيالرجلهذابينالخصامهذاأعندما:يفكربنا؟يرادماذا:تسكلالتيالفاحصةالاعينمنتيارمواجهةفيالانواصبح

؟أصوابعلىيكونلاولماذا..عئادهفياذنحقيقهفتمة،الصلابةبه!ه؟.وحدتنافيتركلاولماذا

إ..موفاطهروما...يحمسوان،يقنعوان،يهدبملاوان،يجيبانالفنعلىوكان

عظيمة.حضارةفينأملانلناويمكنإ!و(لزمن..والمنطق.لشهدا،.ااتت"اذ!انوتنضيأت،النومغرفتزيبئمن،الفنتحولوهكذ؟

اقيا!هفافيئىهذه!ردبنئان،ا!نحتىتأخرالذيلفجرناويرمكنا!ردهـختنهث!التيوالهروبيةوالشكوكالجهلديدانق!الى،العليا

..قبوراالبيوتكلتكونانمطالبت،القبورسكنت0..ا،!اصر

ويحكميحكمنا،بالحديدمسيجمثوىهولان9يحكمناالمذيان.ازرطنهوررمر..احبدهعنيعلن،القويالنبيلالاوروبيالفنان

بزيتالملطخالضنوىهذامنالغربتخلصفكما...وذهنناننا. م!و

حريةعلىالطك!دالىنزوعنافي،منهنتخلعىانلنايمكن،القدالات..

...العدالةطلبومحلىالفكراكفانهفيالنصرقيعيش،تأخيردقيقةوبدون،الععولفسوجم!..-.

الجاهليةحروبذهنهوفي،عامالفمتأخرا،عينيهمغمضا،السود

تطولىهي،الاشترابهبةالىالدعوةفي،الحديثةالاوروبية(لنزعةان....

..ء.وشاعرانارسطاطاليس،تراجماهمهامنقاحلةودكريات،ضيقةوثثافة

السياسيين،المحالعينبشهداءبدأت.الاوربيةالثقافةجذورفيحدت

ءمرناوفي..ا!3تنهداءالى.ئما!حيةتهداءالىزطورتنممنالحركةلهذهبدفلا.نتحركانالحيةال!تنةلهذهابىبدواداإ..!نلاثةاو

و(ور!يىية،الاوهامكلمنا!صرالىا!وةاليار!اتمة!دهذا..نظيفوسطمنبدلا..فعاليتهافيهتبانتروسط

.بةالانتراقيةار!رروحالى!الا!اعمناي:الغربمنهاانطلقالتيالنقطةنفسمنننطلقانبدلا

بتطورؤا،تأكيدا،الخارجيوغلافهاقنونهمشكل-كشرقيين-نقلنافاذاففرط،شيبلهفينموتوانبذلكنناديانر!ولا...الفهرحرية

،ا!فنونوو!ل..وبسا!اوقئريتا!فيالاندللافاننا..مضتالمشواتمنالافالىبناويعود،-!تلناعقبدتناعليالانكفاء

والابخماتج!والس!باشطالاق!صاديوض!18اهندادهوالفربفيوضمبرها4دانورنااننورذهنناءنتحجبافنيا!كثمبفةالسدف!هذهنمزقانبدلا

ندللكيفتونهمنستعيرانيركفيفليس،العصوراقدمرونذوالنفسيوالمن!إ..(جةوالصايزمئ،مع!امايزمن.مالفاوءضرةهنا!لواذا

الوحلونضوض،حاربوهاال!نيالمخاوفنحارب(نيج!اذ...بتطووناوجالويمموتويصلبيحرقانبدلا...مكرش!داءلة!يكونانبدلا

وان،نذلواننخدل؟ن.قاوكلوهاالقيالفجاجةونقاوم،خاضوهالذي!ههههههههههههههههه!ىههههص

...الض!اليدومفكرملنشرلببهمبهلتقالثبعرنالذاكبنشعرنسعالجرعندناتهماحديثاصدر

...دفاعهفلنشو..الخرافة7عنيدافعزال.مانجاالحرودنئحفمالي!سةم!واءووبر"
ه

يعلنانقبل..اولاالجم!وربثقةيحظىانهناالفنعلىرالوما

لروحمونفسيته.فهمنامننأتيواربابه،والثقةالجمهورهذاءلىاوثانالحربواولسفةالاكأماعف!مباث

فلمادا..بتحولهوبشر،انسانهفلقعنالغربيالمفنكشفلقد

العظيمالعصريا!شحولاراءانسانناكشفمحاولةفنناهرعنيجمدلماداحأ-عي5ع!!هحى،هحيهي

؟أ.المخاضةهذاجتيازارنترقيالفئيخشىبملم

0.؟أالغربفيمحوو!اتمتشورات

محمدالدينمحي
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