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-ءصسر

عس-جمزاجمرث!دبى!لؤصبق!

فاستطاع،عشراًلتاسماللقرنانسانابدعهاحضاريةظاهرةباعتبارهاهـوبل،فنصطنافدااوفنمؤرخاوجمالعاللممالرواندريه

الأ!انناحفولكن.الفنيبالعملعلافاتئانوحكلئ!غران!اطرقيعنحيافمطلعفيمالرواهتموقد.تاريخوفيلسوفسياسيوكلاب،دوائى

اء!بحتانتلبثللم،وحدهالضصوورفنعلىمقصورةاللبدءفيكانتبانحثقغرض،المع!اصرالانإانقضايامناللكيمبمناقشةالفكرية

اللفذيةالطباعةاختراحدفضل،التجسيميةاللفنونشتىايرضاتثسملددراسةوعني،الماركإصيةالانسمانيةلللنزعةوتصمس،"الثورة"لمفهوم

باسممالروسماهما!واكاصفجدإهـمنضربظهورعلىعملتاتجمامعن!ىمشكلةعندطويلاولوقف،المسيحياللتراثمنالانسانموقف

والافلاماللصوتيةأالتسجيلاتأنتصتصارادىوقد."الخياليماقىحف"الواقفإخإص،الاهتماماللىالوجوديةفلاسفةمناسبقوكان،اللحياة

طاللبايوسعفيقاصبح،ال"نيمةاللثقافةافاقتوسيعالىالسينمائيئوالقلمقوالمصروالموتوالانخحاروايئسواللفعلكأللحريةالهامةاًلبشرية

والنحتالتص!يرهـضتعنصرفانالعشريرناللقرنفبميعيشصغبرالحربنهايةصإت(بقىاللذيمالرواندريهوللكن.اللخ.0.وارحمطم

عن!ايعرفكانمماأكثر،العاللمبقاعثىنرىافيوالغناءوالمولصيقىوفرونجيمسواثصايضجلرفيتشهروحكتاباتهفيتشيعثوريا!كراًالانجبرة

مألرواستئدوقد...غيرهماو،جوتييهاو،هيجوفكإوراو،بوديرالإتيالىاللحربانتهاءبعدان!تقلانيلبثللم4!ص!ةه-ول3

والابنيةواللحفائروالنقوإريلللتمااله/ورمنهائلةمجموعةالىوقوءبقربنجت!يرا"االسلم"فيوجدفدهووكانما،"اللفن)"في

المرسومةتية4الزواللوحاتالىحوتةلخثممباوقطعالزجاجيةوادلالواحومن.جمعاءلمحرنسايخ!اللفصىاننراثمضمارفي"حضاريبعث"حركة

لنايبينانالضخمةاللفنيةالثروةتلكطر/يئعنفاسننطع،اللخ...!مانيلبثؤللم،المخظفةاللشعوبمنونيدرسىمالروراحفقدهنا

اللحضاراتاقدممنابتداءاليشريةللكإهاللذيافصطاللظريق9مم!ا،العاللمعرفهاالتيالتشكيلمةالفنونلشننىشاملةترك!بيةدراسةلنا

حضارتنادامتوما.هذاءومناحإىالتياريخفبلماعصورفبمالفنيةوامريكااوروبابمتاحفالموافيةمعرقةالىالدراسةهذءفيسىننئدا

بدعأ-فليس،لأللبائدةاللعاللمحضاداتلشتىاللشرعيةالوريثةه!الرا!كأالمراجعاهمعلىاللهائلواطلاء،اللصينبمباللفنالواسعوالمامه،وإرولمصيا

المقديمةفاللفنيةالىتياراتانه-هارعمليةعنيئجدثمالرونرىانجلدالظيقدمانماللرواستطاعوهكذا.الفنتاريخفيبيةالاجص

.المعاصالفنيالانتاجقةبوالاولالجزءعلىاطلق،اجزاءثلاثةمن"اللفنسجولوجة"في!اشلا

بالظروفمشروطايكونانمنبدلافنكلانينكرلامالروازءحقاالمالظنياللجزءوعلى،(4791سنة)(اللخياليالمتحف"اسممنه

ء(عرتالم،-ألاقتصاديةوألاحوال،كنفهافينشأالتياننأريخيةعملسة"اسمالثاللثاللجزءوعلى،(8(91سنة)"الفنيالابداع"

ا"*"لالىبر(لاسمننناداللفنيعرفانذاكمعيرفضوللكنه،وترقيهظهورهفياتنلاثةالاجشاءهذءفجمعمالروعادثم.(آ9،9سنة)"المطلق

هوانما"اللفنيةالاعمال"كبرياتخلدماانيرىلانه،الشروطهذه،(5191سئسة)."اللسكوناصوات"اسمعليهاطلقواحدمجلد

فا"ر.مشروطغرانسانبمعالمفيواندماجها6ظروفهاعلىان!نهصارهالأالإحف:بضصوانايضااجزاءثلاثةمناخرمجادا-حينبعد-بهاللحق

تحديدعلىعمالتاللتيالأجتماعيةاللظروفمعرفةهواللفنتاريخفيالمهمهذهمنمجلدوكل.(409،1-52!ا)"العابرللنحتالخيالي

إنيةالافاصبغةاءلىرقفانهوالمهمبل،فنللكلالمميزةل&سماتلاعمال(نشرهيسبقللمبعضها)ولوحاترسومعلىسلحؤيالمجلدات

العمل"علاقةولليست.التاريخيردرهاانشودةفنكلمنجعلتاللتبممعئوعةفنيةطرزعنوتعبر،مإعددةحضاراتانتاجتمثل،مختلفةفنية

-اللحضارةعواملمنهاماعاملامنهجعلتالمنيهيبالجمال"نياللف.اللخ...

مميمفيفعالمةقوةمنهجملاللذيوانما-اللكثرينطنفيوقعكما

احضانمنانبثققد"انسانياتشيظ"!فهوالابخما!ةا!أةاًلمجلداتصءقي!ةعلىاللحكمفيالنقاداختلافمنالرغموعلى

تا..ا.تا.رتصو،من)ا!تشكيلياللفنتاريحفيمالرولناقدمهااًلتيالضخمة

ائرريحللقد)جوهرهرب!نتقاللمىء!هولفىبرفبئيقوليعنيحينماللكمولاجوادنحر،مبإعكنابهشأنمنالاعلاءألىتميممنهمالعظمىاللفاللبيةفيان،(ونحت

فانما،اللفنتاريخنصرسحينماونحن.وادحررقىالوعيدائرةالىوالمصيرقيمةان":احدهمقالللقدحتىم،"السكوناصوات"باسمالمسمى

خاصحصاعالمالنفهاتخلقانحاوللتق!ر"ةخررةا!انصةتارررخذدوسقيمةعنتقللاقد-اللحاصدعصرناارخاءالىبالنسبة-اللككلتابهذا

!ملرينلا"اللعلممستقبل)او،لنيتشه"التراجبديااصل)زتاب3
دوناللعاللمرنتعبرانارادتقدهيوكأنما،الواق!ب!العاللمءنا/هـا5

اداةايضاهوبل،تعيبراوللغةمجردا!فنوليس.)1(عنهتنقلاناكتابهذاكانولئن.".)1(الماةسياللجيراهلالىبالنسبة-

.1000011نرا0.0.010لا...هذاانالاالنقد،فيكتابهوممااكئرفلسفيامزللفااللحقيقةفيهو
لهلوللا!حعلى-لبصريلهـنم!ح!لمحارعجب،.تحويراو

فنيةمنتأركأاو،خلاق!انسانةللفاعليةثمرةا!هوان-مورهثصرذ-بائسصةحصنىكبرىقيمةلهبا!الباحثينبعضمعنسلمانمنيمئعنالا

لناقئمبت،الاجيالمرعلىيحققهااناللبشرياللجشىا-طاع،!ة.(اقيالنقد"واهلاللفنمؤرخيالى

سجلتهبماتن!باناللغناءلاعاصير!يهاتانهلللشكمجالايدعلاب!ا-اللفن.ناريخفيمرةلاول-اللكونإبهذافينجدفاننا،غروولا

نأاو،ألانسانجبهةالنقسلهاوونرزتماعلىتقضياناو،،اللبشريةالليكلهـدىالفنيإجالاتضروبثننىادخالاجلمنها!للةفلسفيمةروحا،له

كناواذا"!الناساحلاميخلدانارادحبنماالفنلنبهنطقماءلىتأتيالحضاداتفنونوكشن،واورررذهنيعاللمفيالمختلفةالمجتمعات.

فق!،الاحياءاحلامنو!!ان-مالروتعبيرحدعلى-نس!نطعلمفني!سةل!ص!رةمننتنصابركةفر،عمجبرد!وىتكونلاالمتينوعةالانسانمة

نحنالاحياءاصبحناوهكذا!"الموتىاحلامنخلدانالاقلعلىتطعنااس،المناحف""هيانما-الدداسةهذهفي-مالروانطلانصونقطة.واحدة

قىور4عخح!كا!؟)ءكلأ:،،!لأه!مكاأ!"8؟هي!4"!!هأه5!ول،)اد،059(1!ع+8ء4!ز!4ع)5!ك!45معمم!3:،(ل!،ءهوله!لا*!هطم!،،)33برلاللحزءر!4!ا!

كلءد2كي،*لماح!مممس!3"!م!اص!،!*ه+38،+344لأ30كم+لاز3ك!493،!،3م!كم،"!55،ء.68.

ه



ارادتهعنتعبيربمثابةيكون،اللطبيمةءنغريباءالماصاه(بمقتضاللفنان

!؟!نر!!ح!،؟؟!!-!-!صفي1"7-غ3"!يزلأ

اللك!!-ير،لللفنظهره!حيرانآثرقدمالروكانوادا.اللخلاقةاللحرة!!ص6!!.نر!-،ة"!،لا3..:-.*،ض؟!بئبن-!!؟بمغنم!

التياللكبرىالاهميةتلكمنيقللان-تقديراقلحاول!مهاعلىاعتتدد!!نمفي!!؟لأ،!ش.*د؟،ذ"بزإ:

يقومياتقلبفنا4فيوجدقدلانهالادللكؤما،أليه
"ء."""ع:/خ!!!!.نر!.قئ،ديختييرير.صء

راظناللذيوه-مالرورآيفي-وحرءوالعرب.المحاكاةعاىبزض!إ"!!فيلإ.ظ!؟تجقيفيلألا!!*!ض!ختر

نانلاحظاننا0عنفضلا،.اللهادىالمحمطوحزائرافر،وركله)مح!وتتنلهابهي..ص:".02+..*ش!.!+شص--ة.."."-..:..!

رهـورور"3(5المحا"ارحيىفي،الصميجوهريعامل"

ررىالاوروجمطاللفنفيالمعروكةصورته!ذللمأ!ةعنادقل!.!/!/

...الاوسطالشرقوبلدانوببيرنطكأاللن!ريرنبيئما،بلادمصرصوري،.

...اللخ+.!+-..ت،.؟ءيهبئ\.:-

حم!4.7..-9.ء؟،حبم\..بم

المخلوقذللكهوالفنانبأ!االقولعلىدابوافدالناسىانحقا...ا!7-.ص--2-.:+

للفنانأنالرايهداعلىمالروردكان،ا!شب!اءيننأملكهفيعرفاللذي-!.أ!لأ!...؟بم

لآوآر.اللطبيعياللعالمفيمركزهوممااكنرالفنياللعاللمنحوموجه!ءأ".إ-ء..في.م:.!..--!

حينفي،اللفنيمةبالاثارروقةلهماالااللط+ووةمنيرىلاالفناناردللكب!!-+لم..+

!ءكرج!-)/.+!م-هـد

برمامرتب!باللفنيحفسللاالذياللصاديالرج!لىعيا!اًن!!.ء.-جهبم

ناحينوعلى.اللطبيعةفييعملهانيريدبمااو،ؤقط،ءإ!ه".ا!:.

هي،ماهيانما-اللرجلهذامثلنظرفي-الاشبباء.0،0"

تستحيلانيمكنماوباللذاتا/و!هيانمااللفناننظرك!ا!شي!اءاننجد--

هئاومن.الموتهسطوةمنقفلتبانللهاي!سمجخاصمجالفياللبه7ح!-"-

-خصائصهامسنخاصيةالفنانيدعلىتفقدانبد!"الاشي!اءؤالم-.ـ"ءد-3

العمقكا("ريعدمحبث"ا!خصوير"فنفيبروصوح)طهركما،الرفيسية.+-ك،:-!ا.:؟كا-ص

اللحقيقية."الحركة"تحهةيحيث"النحت"فنفياو،الح!يقي"--خ

بدلافنهفاى،الحقيقةيمثلاوالوافعيصورانهالفناناد!ىوء،ما.

الاختزالاولتحويرااوالتبديلمنشيءعلىكشطويايجكطءانمن

انءيجضزىءاو،الواقعيختصرانيريدهووكأنما،-حم!4،5!4!ه

علىالتحويرمنشيئايدخلاالمصورنرىوهكذا.منهمحدودبجأنب!اً(!باسرهاالارضيرثانسانيصيلاوق

اللبعدانوهماالا)ؤلقطبعدينالىقماشةعلىيحيلهاصمارةاً....

الاختزالمنفرباالموضىعلىيفرضالمثالولرى،(4لوحتديالصونقالبينما،لللضالل!طانالىدهبورا!بع!انحينوعلى

ساكن.اوثابتشيءالىفيهفريحةاومضمرةحركةكليحولحيئيؤكدمالرواننجد،لللهاللفنانغبرهمونرعم،!ش!حو-.معاللفناناخرون

هـ-ذهالىشيءكلوقبلاو!يخداذما-!اللرورأيالي-وا!فقمجردسوىاللفنلس*يكولوجيةمالروبحثوللشى."لللانسانالفن"ان

وقد.التضمينلااوالاضصاراوا!حتزالعطية:التحويرقيار!دلآرهاتتسمالتياللحقيقيكأالازرمانيةاللصغةعنلللكشفكأ!ظسؤيو)"مط

مشاب!--لآتجىءمن!وتةاومرسومة!عة!وراناوولمنيكوتا!!.نمورقدالمجعضانحقا.الوانهااختلا!علىاللفنيةالاعمالثسشى

!عم-"نتصور!اانالش،لىمنلليسوللكن،الاصليلنموذجهاتمامالاللووكننا،اواقعاخدمةفيدائماهوناللفاى2و،4للطبيعع!الفنان

الوضوعالصناصيار*قاحذللكمحننقولفهل،والاا!كلمةبمصى"فيادؤيةنحويمرم!انهلوج!نا،التصويركفنفنالىمثلاالنصانع!ت(

بطبيعةك!سلا؟اللكلمةبمعئىنحتيعملانه،صناجم!-لللفاكهـةطبقفوقالعاللمانبالننالليولادركنا،اخرعاللمخ!الىميال!ومابقدر،للمالل!4

ا!نسازاروقة،كونانمنبدوو،"فن"ثمقىيكونلكيلائه،اًلح؟ل.والقها!فاىضمةفيهوالفتيإللطرازوان،الفنياولرارخ!مةفي

طبيعتهاصهيمفي)يىةظعلاقة،(المصورةاو)ارخ!ةباثوضصطتاعمالاصئرمشتركطابعمجردمالرورايفي"اللمنيالطرأر"!لإصي

اللوانانفيالسببهووهذا.اللعاللمعلينايفرضو!التيالعلاقةلتلمك.وىنما،بعيعهواحدمحصراو،بعيهاواحدةمدرسةالىتتمبفنصنة

جسلاننافياللمببهوهذابل،اد!قي*ة!ةالوانذ!للد!للماالئكأ،معينةنظرلوجهةتزيينيمظهر!جرداو،خاصل!محياننصيج!ةمجسد!؟

فنجاالوحبدةالاشكالو!كط)الشمعمنالمصنوعةالاشكالباننشعرفي،اللفنونمنفنلكلا!ساسياللبحثموضوعهو"ارا!كل"واج!ا

يرمطابقةالواةعبمطابرقةتهـكماو،ا!يرهامعلىتحرصزاللتلاالتيعمرناانماالفنورمنفنكلصور.زهاعلىي!تجلىاللتناللح!بةا!تذمكالا!حين

)1(.حقيقيبنسبالهنالىتمت.لكادلا(تامةهـواننايقررماللروقانللذلكوإتبعا."الاوليةالمادة"بمثابةمصههي

عن"نقل"هـجردأ!صويرالنءونانيمكنلانهوالواقعالتسا؟لهداعلىنجيبانوسعنافيلكان،"؟اللؤن،وماا):سهظةا

لاقد"ه!!!رولنارور"مهاالتياللطببعيةالمناظرفانا،الطيعة.كلاز."اًلىرمقفاءالانتيالتلاللذيادنهبماءذللكانه":بقويظ

التحااللصاءتةالل!يعةزلمكءناعا!لي!اوالتء!،ب؟!وعا!اؤ،ز!ل!)2(.اللفئيالابداعمشكلة-التحدوبوجهعلى-.ت!أوهنا

لانفدللك،فناالسينماكانتواذا.4!+8!!لهابراكلناقدمهاا!بداعحقيقةنة!مافي-ماللزويقولفيما-لنايتسنىان،ولهق

التصو!مستوىاللىو!طاتهفييرقىانمن!لااللثمسياررء،ويردائرةمننستبعدانالبدايةمندانفسناعلىالليئاذاالاا!اا،اةغيا

يعي!دالسينمافطالممهورقانهناومن.منماغملايصعححتى،لا!لتموضوعيةتعبيريةفئعةكلبز،بالمحاكاةتقولنوعةكلفقطلليس،اللفرط

..ء.....يخلقانسانيةللقيماًبداعجوهرءفيهوالف!انوالواكع.ايصا

اص!فنياعملامنهيخلقللكي،الخاصمةطرإقتهعلىايواقعتر،محب

هواللفناناالناسيرطنماوكث!را.واللطرافةةسوالحكاردالاترمت،ر
...-!ولل!3لاكم:،(ول،3!3حمي*أهولكمال!ولدأىهـ"هأ،،،4898،كام!.!.(1)

وغيرهالؤئانبينالوحيرا!الارقوكأن،طلطيعقىمرهفاحساسد
..مجرك!.؟مم!كح!3

.ول8)!ول*ول!:،،!!هخه!8!78+ووول4!كا،،ظك!،!83له!د8-إ1)ا!مم!كوى!3:،،مم!طولس!3مم!3"!حا!هص8،،،3ظ،!33083!3ح،(3)
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حيلالمأتعنيحين"فنياعملا"تصبجانماالشخصصورةانبذلكيعنييكونانيكفيلليس،ومن.اللدرجةفيفارقهوانماالناسعامه!من

حينماتيهـأانماحيكائنبأيعلاقتماانوكما.عليهاوتدل،الليهاوتثيرللكانت3وا،فنانايكونلكي،الوجدانمشتعلاواللعاطفةمشبوب"المرء

حينمابالموضوععلاقتناتبدأفكذللك،شكلهبهيبوحممااكثرمنهند-تالناساكثروللكان،مو!وبةفنانةالحسمرهفةمراهقةفاةآية

فياللخشبقطعة!مهـبح،وظيفةالليهننسباو،معنىعليهنخلعالمرءيكونانيكفيليسانهوالحقى!فناباللضرورةاقواهمحساسيه

الفنانعلاقةتبدأولا.اللخ...سحريااثرااوأثا!لااوشجرةنظرثالمرءيعشقانيكفيلليسانهكما،روائيايكونللكيالنزعةرومانتيكي

لكي،لنموذجهاللخض،وععنيكفحي!نماالا،يصورءاللذيبالموضوحيكونواللماللفنانينكبارانهنالؤكدومالرو.شاعرايكونللكيالتأمل

لتحكممظهرمنهناكولليس.عليهوالسيطرةفيهالتحكميعههـالىالموسيقىيحباللذيالرجلذللكهوالموسيقارارزوكما"!نساءيوما

تبروية"دلاللة"الى"النموذج"ذللكباستحالهالا،نموذجهفياللفنانلااللشعريح!اللذيالرجلذللكهوالشاعرانوكما،اللبلابللا

وللكنه،بالمعانيزاخرنفسهالكونانحقا."اللفنيالعمل"صميمفيلا،اللوحاتيحباللذيالرجلذللكهوا!ضاالمصورفان،اكتما"دل

مافاذا!شيءكل)ينيلانه،شيئايعنيلا-مالروتعبوحدعذى-)1(!"والمناظرالاشكالى

تكوينهيعيد"موضوعا"العاللمهذامنيقتطعانفياللفناننججعاطفةاقلباللضرورةهوالل!اديالرجلانليظئاللبعضان..

المعاني،ابرازعلىقدرةمنللديهبماعنهمعبرا،اللخاصللحسابه!نهاوايمنحساسيةاؤوىبالضرورةليساللفنانوللكن،الفنانمن

كانوادا...دلالةذاتهناطقةحقبيقةالىم"الموضوع"هذااستحالبيناللفارقفليس.الوجدانمشوبةمراهقةفتاةايةمناو،ا!واة

العاللم.مناقوىريببلاللهـوالعاللممعنىفان،الانسانمناقوىاللعاللمفارق!وبى،اثدةفيفارقمجرداللعاديالرجلوعياناللفنانعيان

4بتفيضاللذي"اللفنيال!نعبر"ذلكسوى"اللعاللممعنى"ولحسلا-اللعاديالرجلمنللعكس9على-اللفنانانذللكواية.اللطبيعةفي

تجىءحين،ابداعهممطاهروشتىونقوشهـموتماثيلهمالفنانينلوحات!!بل،!لىذيمنمعدةصلمهزةموضوعاتمناللطبيعةفيبمايقضع

)1(.اللكلمةبمعنى"انسمانجما"بعدا"اللواقع"علىفتضلمعكلهاهذهاللغامضةاوالناقصةاللجوانبتلكنحوالاحيانمعظمفيببصرءيتجه

ة!فنانو*ل!ل)للا!مور"الاولاروكل"اننرى!قيامنخلقهاويعمدويفسرهاويكملهايبررهامنتنتطرراللتلالت!االملمتيسةاوأ

بطريقةامشعوريةبطررقةا!-يحققهاللذجم!اللفعلذللكهوانما(عامةمنالليهامنطورا،الطبيعةهولليساًلفنفا!ء،للذللكوتبعا.جديدلامن

فسيكانواذا.الاشياءوظيفةصميممنيرغرحينما-تموريةلامسموعا،البلبلهيالموسيقىكانتاذاالاالللهم،شخصيمزاجخلزل

علىيكتبلا،فيلسوفااو،شاعرااو،روائيانتخيلانالم!نطاتحنااهىءيمنكرمالروانهذامعنىلليسوللكن!ضبمزاجظلمن

الللضةهيانماالثلاثةهؤلاءمنفنانللكلالاولىالمادةلانفذللك،الاطلاقهناللكماكلوانما،انخمحيالمزاجعنصريرمم!خبعداوالفنيالاحساس

تعبران-ا!ال!ة-!رىةالوحيدةالو!ؤةولليست،او!ظاومجرداللوحةانكما،الللوحةلخلقوسيلةمجردالانفعاليعتبرانه

رلا!اتنصوراناتطاء!فيليسو!كن.ا!و!!ةاوالادبعناللكبرىاللفنيةالاعفالانمنالرغموعلى.الانفعاللتثبيتوسيلة

...ا-.هذ.فيالسببانالا،قويةوانفعالاتهائلةاحساساتألديناتستثر

،!90!ه!م!دء4اىعاالت!نمه-،اللحياةمنمثنالةموضوعاتتمثلكونهاالىمطلايرجعلاالاستثارة

انظارنااماميثبتانفياللفنانينجحوحينما.الوامعمنمنتزعةاو

فلسكلية،مشكلاتمجموعة)،(الفئعشكلة":ابرا!يمفىكريا)1/مالحوعلىتصويرهايعيدلافانه،الواقعللحظاتمنممتازةللحظ!

3-2ص"!ا9،القاهر-"(33رفنياموضوعامنهايجعلخاصاطابعاعليهايخلعهوبل،بالفعلحدثت

يستثراللذياللشمسكروبان"مالرويقولولهذا.للبقاءصالحا

هوبل،اللجميلالشمسغروبهولليس-اللتصويرفنفي-اعجابنا

حديثا:صلرالثخعيةاللمورةانكما،عصفنانصورءاللذيالشمسغروب

)؟(".الخ...جيملوجهصورةمجردتكونانيمكنلااللجميلة

:اللعاديالرجلوعيلزاللفنانعمانبيناللكبراللفارقيظهروهنا

عرافى؟آ!ا!راوفيهامرفالوناجلمن،الاالاشياءالىينطرلالىاللعاديالرجافاق

اللى،يخظرلااللفنانانحينفي،(برجسونقالكما)منهاالاستفادة

للشاعر:كاعلىالعملاجلمناو،فنيموضوعالىاحالتهااجلمنالاالاشياء

نائردزبل،للذاتها(مثلا)"العين"الىننظرقلماانناوالواقع.تصويرها

واللدلي-ل."كلين"هيبثمنلا"نظرة"هـ!حيثمننراهان!ئ

عكالاخيرةالعراقبثورةيرهصالذيالديوان-واما!اللي!ناالمقربيناقربعينحدقةلونتمامانج!لانناذلكعلق

الصراقفيالعرب!ماالشعبامالويغنيقاسمالطاغيةعين""اللعينظن،المعوراء،ابالن!بةاو،العبونطبيبالىبالنسبة

.....دلالهايضاهي-اللفناننظرفي-"العين"وللكن!نظرةمجردوليست
والحرية.والاستراكيةالوحدةطريى!يلصاله

يعرفواللفنان."تعبر"او"معئى"الىيحيلهافانهوللهذا،وامارة

41وثورةالموصلورورةتموزا؟وحيمنقصائدوكأنما،القماشعلىينقلهشكلمجردللي!ستيصورهاالتيالمرأةان

مضا.كلوقبلاولاهيوانما،والسكناتواللحركاتالملامحمنمجموعةهي

.رراللذياللوجهنتذكرفاننا،فروولا.جممصي،عاطفي،فرديتعبرشيء

الدلالةبمتلكاعني،ومعناء5بت!يروانما،وملامحهبقسماتهلا،نعرفه

التياللاوحاتانفيالسببهووهذا.عليهنخلعهااللتيالنغسية

منلنوخصورمجردتكنللم،اثخصياتللبعضالمصورينكياررخسمها

:منشوراتلشانببتاىلوتالاالم!مدلولاتعنللناتكشف"فنيةاءمألا)ةكانتوانما،الصا!ةاللطبيعة

بيروت-اللأرابدار...يبدالاا(وو:!اللعملاتااءالرو/ورولىوحبفما.القسماتبهتبوحممااعهـؤ!

بغداد-اوو!ةمكتبةقانه،المعانيمنالتعبرمهـمةتيهـألكيالملامجتصويرمهمةتنعنهيعنلىماالا
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اةثلىععبعإهاللطفلماحيمماماةثمالمهإلةإاللبصعإ،!قملللصورلنإافيللمئإلشىباحتىلثععووليمنإتللعإناإ،-7هكثةعاثإالمشهلثلكدأص-
......مالروعندليدقا

ةئااللطفلاسئطاعةفييكوةنوقد.المسؤولليةبعتإم

تإحئإمبإ.الارادلةوالسيطرةالومياًلاالللاإم،لكىءالثفنعإمنسةثنمهإ
..!.أ5بإدصث

نئئغلؤكانثؤ-اللكلمةبمعئيإ-الونلإويرفةناللىاًلكئوللكصورمنننتقنإ(ا!ممتإام)الرسمايإلان:ملإسيإدمبدونموسيقارااولوحاتبموت

ليسائههذاومعنى.بودلليرشعرالىومجازاتهمالاطفالتنسبهاتمناهـزيالر!لهوا،و-!اران!ا،لو!ات!ءاذيالر!لهو

هناربل،اللفنوعالماللطفلعلللمبين"اتصال"او"استمرار"!ة)مثلا(المصوراىقيلادااما...جراوهلم،موسيقيةمقطوعاتيؤكث

بينةإيإانهكيغيإنئلذللكمثلامالرةإو)عإ!ب.مطلقتعإولاوتامانغلابالربمتإهلإالرلامانالإ،الؤببإإالدإاللنؤدإيحسقاللكيالرفإأمهم

لوحاتهتإببئ،طفلا(5؟16-8.15ح"كاحلث-لإ+5ائمحجريكورله.ومنثفنانا-ءالرأيإمذاملرإلإمالردإدكان،الاتإياءهمأمنإكيفيمئإفاللكي

الئحثةن"))مهـمفإيإىفىاتإالدمتإةفيفارقمجرد،اسعمهـودئاللكينيإسيكااإجمدإ""مذءلإللكن،الادمياءالدإهإنغدإكيفتمهإف"سنا"-رهإببلا-

اللىلرحعحوهرىفارفىهنادوانماكاهسهء33اك!ا3،*ص!ول،ح
......طلإيثكتربيكثلىتحنآجميبدص،(مثلا)مشركاللخامسكسنكلمتإهرلا

مدوئةاساتذة)الفن!بببينرالمصوريناللجرجموظىو!والاهامعامملنمصتطيعاللذيالحقيقياللعيانفانهناومن!"فنيةعينا"تصبححتى

بنإماأاثيلإتإبإاةإءلإبدلاالطئؤإللةكؤثابإمالرتإيكررلإللهاإا.(ابنعإكيكانإهـةإلإنإ،نإهإهإن،اللثنيثخدإنوارميانهوانمابحبآثنيثابصارانعدهان

معياراالفنهذامثلفشبرهإتاحقنامقيكوناندون،اللطفوللةعهـدطنيالب!باللصوتاللعيانهذااشبةوما.السنفيالمتقدموهاللس

وبين،جهةمناللفنانبينتقومانمند!لاالتيالصلةلنوعصعيحاا!4"!ءبتهاياماواخرفيالاصم!الوفن!4ىنا!فياً!هميق

.؟حرىجهةمناقعالإيفقموؤاكادوااىبعدص"ى،اللفنان!هؤلاءللدىباقياظلاللذيادممي!اى

نجدلنفاننا،فنانكلحياةفيالبدايةنقطةالىنظرنااذااماا"...البصر

سنجدبل،مباثمرةاللطبيعةعنبالنقلجةاللفةحياتهؤهـبدأواحدافناناعليهتمليهما/يمتباللفنانواناللقائلالوهممنشاكانوربما

كالمفمذثاءةإاساتذة،ربإلدعإااتإح،تإتإكبعإتئإلوحاتئنانكتإح!باكفيادإمرافصمئإ،نإنموهإفإ!اللآانبينمئإاثئصملاإإثمإاقاو،،اللكئثبعك

ففةثقافةئمةانهذاومعنى.حذوهميحذواناستطاعلوتمنيوا!تا!صويرفيؤلا!!ن.ا!لفنونالى!ادةالى!فيهر

وعيانهاللفنانبينالمتوس!اللحدبمثابةةككونادائماتجىءبع!االاح!لىاوالوجدانعنغريزيشبهاوغريزياتعبيراثمةانوالادب

مالمهيإانماةللفنايإميانفيالاصئثالإنقؤإئماتإأإتإصتنرإنى،اًللكاصإتإ!اًنصتنإهمنبإقيتإؤإنكتذإ،لكتئثاهإإئإبثنثكلوكناؤإلما.اللشنماو

بأنيفهدماالفنانبنتذكريافيواءبس.اللطبي!ةعاللملا،"اةفن"اراداالموضوعيمثلانالتصوكا!فيالمفروض!لانولما،رواياتاو

بمنظرتاثرهاعقابعلىمن!اللواحدللدىنشاتقدا،بداعفيالرغب!وان،تقليداوفقلمجردالفنا!االلبعضظنفيوقعفقد،رسمه

التعيإثفيالركبكنآسئإفيحركاللفثهإصإيكوتإاميإدرحادثايإطئسبمايتإبإة!بما-هإللكنإتإغ.التصئثيرااثاهإمثيدمملىمكصنثركنإظيف!نه

اًوالمصورررىاللفنيةالوهبةيثرالذيوانما،احساوشاهدعماير!ونلا!ميرسمونوهم،يرسمونالاطفالان-الرايهذااصحاب

بعضبازاءشبابهفييستشعرهاللذيالانفعال!لوالروانياوالشاعرقاعةمنننتقلحيننشعرذللكمعوللكننا-.يشاهدونعمايعصرواان

اءضاوانا..":قائلايصيجانالىبر!ةعهمما،الم!ازةاللفئيةالاعمالانتقلناقداننا،فنيمعرضاومتحفايالىالاطفالبرسوماتحا،("

حيانهميبدأونلاافنانيناانمالرو-ورولوحينما!"!انااكونسولىاخصىنفسيةحالةالى،نلعاللمالمرءفيهايستسلمنفسيةحالةمن

ظإلبظللئإيعئيك،عإ،الواؤيإاًلىالركوفىهاواللكبيعقملىبالاعتماعإاللغنهك!رالابإفابثبعنهإانحفث.اللأإغإمااإ!نمغكالثةبإهاالمرءيحالإمه

اللفنانينمنغيرهاعمالالىباللضرورةيستندانماناشهىءفنانمم!-نقولىاننستطيعلاذللكمعولكننا،اصيلةفنيةمواهبيظ!رون

علىدرايةادلىلهتكنللمواحداعظيمافنانانعرفولسنا.ادعابقينهوويس،تماكهموهبتهلان،اللهـلمةبمعنى"فنافىا"انهمنهمالواحد

بازاءالايوجدلاناللفر!لآلهتتحلماو،سابقفنيعملبايالاطلاقجمهورفيي!فكرقلمااللطفلفان،ذللكعنوفضلا.موهبتهيملكاللذي

ياعإاقرمبعإانعإاعإظنئإاأهإيقعكفلاوانإفث.أإب!مينإوصظرظفةالثكانثلنئإستإ،يرسعإانماهةإببإ،اللآثيكاممالدإلمجماهمعإنسننهماللكيدإالنظارك

رجلاحياتهمبدايةفيكانوااللفنانبنمنفيهماوانجبلوميكائيلاو!ةابىولمنذا!فلكانولما.الاخرينعلىنفسهفرضيحاولانلون

،الانثياءمغةإكائناللكبعإةمئاكر(غيرهممناكثر)استهلثتئإفإفنأملينبإرااإنلإظابعإاأيإالليهنثسسئثاتمندإنكعإئثلنفاننا،النانممءنثخاربإا

ووةاإسوىحياتممبدايكفييكونوالمهنثلاءكلىاتثدائمالنتكثإربتإؤإثبئإمثييثيرغلفثكريهإثإبدانتإفةثهئثفنهانةثثااغإاا،الللإنإ،فش

قيهم،!خلففحملوها،اللجميلةالوحات/ابعضسحرتهم،ءتحمسينواشاخصوصا،فيهمراءلاسحرالاطفالرسومفيكانولةن.الل!كولة

اأإكائنالىملعإفنوكير،اللتثارةثيباللعاللمآبهينغبر،يكاعإهنهاوراظفاالمهنإ!قاهر-3ول،همكيئإبينكاللثارنإملإواللثناناللككنثبينالغاتإنإ

مللنإيعتإ!/كثداحإعإؤكاممالاالملإهئإبينالاكفابلللثمهإالممت!الإكالرسنثدإبيننتثدةم

محالباك!ارىئم!باتدلمص!ومحنكلللوفنالتركحانمألالنقلما!بركاث!للهذ3ا،ضبقررانالا،(فنكلفياللعالهوكما)ثقلمنلهماكلفيهااللعاللم

-ر..--وكما،الامبراكرإرياهموكاسةإالمماللكةاتئآ-؟تي!ملإرلثك-الاحلائإفى

هـصوالنكذإمذاايإفيؤإكمنوليس.الكنانينمكماءميإكمبرءالسئعإفمانمفإبردلاةكاكذدهم،اوروظةعئد.تلاشانمةثبدلااغثخمغمأمةان

و!كنها،3،+،كاص!3ح*ها؟هالا4اورصأركهبهايرادمحاولةصميمه!يا!فنفيوالر-لى،اللرشدلىمحنالفنانببلوغاللطفوللةرلصومعهـرين!!ىب

لنم،اللعاللهنثىفى3احملىم!مارالمرءفىقطاللةلبيعةئممعجولاكةمممماللفنىللبلعاللممالرويقولوللهذا.اللهـمميكلةفيواللرغبةالامتلاكعلىاللقدرةيعميانما

.......)1(".الاحلالإللناصعإةتملكبلم،احلاماللتإىيإاًلفهإ)،،اهإ

رهـمنلاانهنقولانمن،منعنالاهذاوللكن.فنمةللوص(تاحملاً!ام....بة......
...بينمعبورهعيرهوهلمهانيمولحينحىعلىمالروانوالواثع

إبىالأنايإانلإراؤةكائإ،الانغعانإكلءيإضرنثالمعإارككبإكهثكذثدإهاأاإانإيمرماتماؤإذهـنوابإة.باللنإانآسههئإنإسعإمه،طآلااللغناهإر!"عإنإ

الخلودلنفسهاترير!حادة4بعاطةمصح!باوجيءانمنبدلاالل!نعاللماللىصلةبادلىتمتتكادلاطفولت!فيالفنانينكباربعفىرسمهاا!!

يمثعايإمصورايمالىنؤإليإاىودم!ناانإرلكبشرنإهضأهإفلإكألككانثاوتإبمث.وكهئإثتلثنإهإبابهـهإ.لوحاتمثهعبئإتاللكنماللثنئإطرانإ!و

الاولى،قصا"ثهتذكارورميدانشاعرايالىاو،الاولىللوحاتهدىنصوراضماالىوباللذاتاولاراجعاالاطفاليرسمهااقيالصورسو

عاللمفيبمشاركةلاأ
-لمحيينشدلاللفناناانتبداللواثعحي!اةعافنيةأللفقلماممث!عاكلكةللللإيعهسحثقبلمنؤ!زتدخلالارادةتكادماانهبدليل،الادادةعلىاللغرابةكلعريبة

وقبلاولايحاولهوبل،الذاتمنال!نهرباو،الاشصياءاًمتلاكايىراية.ول!ر"!غ!ءول:"!ط"80؟،!!،3ة"،ول4"33!*ه""43،لم)!غ!489*(1)

عنالنقلولليس.بهميمتزجوارالفنانينكلنبعضايتملكانشيءكل.!.824

تتحققالتيالمصادقةاوالاخاءمنضربمجردسوىاللفنانينكبارلوحات.(77-97ص،(،الفنمنكلة"كتابنلالىايضساوارجع)



مالرواننقرران!بناوانما)1(،واللفناللطبيعةبيناللصلةلمشكلةبهفاللغنان.اللفنانينكبارمن(اسانذتها،)واتاذهالناشيءاللفنانبين

حاسمانقلاباومطلقتحول(يوبيناللفنيحاللكشفبينيوءرريتملكوان،ذاتهزماميسهتجمعانالمحاكاةطررقطنيحاولالمبتدىء

بدلااللكشفهداانفي!قول،الشخصيةتاريحفيكا!3*هح38ولهعاللماللىصودعاللممنلمنتقلاندللكبعديلبثلانكي،فنهناصية

علاقةمعهاتتمزقا!قياللقطيعةاوا!نشقاقمنإضشبلقترنانمناو،اخراللفاظعاللمالىاللفاظعالر؟منالاديبينت!قلكما،اخرصو!

ينبئقلااللفنان،هذاومعنى.واللعاللمالانسانبينتجمعكانتسابقةانمالرويخرروللهذا!الموسيقىالىالموسيقىمنالموسيقارينتقلكما

جديداسلوبعنينبحقهوبل،اللعاللمالىالنظرفيجديداسلوبعن(ضمنيةاو)كامنةصورةبهتقوممراعالاصلفيهوقنيانماابداعكل

للو،قلوبنابمجامعللطخذاللعظيماًللفنكانوما.اللعاللمخلقاعادةفي)1(.(منقولةاو)مقلدةاخرىصورةضد

بتصورمقيداللفنانانحفا.اللعالمعلىخفيانصرافثيهنلمحنكن"اللفنيةحياته(ملحنأامكاتباامكانمصورا)اللفنانبدأوسواء

والساتذته،،وثقافته،عصرهبهيمدءاللذيذلكوهوالا،لللعاللمخاصكافتأمكبرىقيمةا!ولىالفنية!عمالهاكانوسواء،متاخرااممبكرا

بفنهيستطيعهوبل،النضاريخإبفيالعوبةمجردببسذللكمعولكنهانمنبد!انهالمؤكدمنفان،اللشطنضئيلةمهواضعةالاعمالهذه

خلقواًعادةالواقعتعديلعلىاللقدرةيملكلانه،اتاريخعلىيعلوانيختلفكانكاتدرائيةاو،عليهيترددكانمرسمالفنيانتاجهوراءيكون

علاقةاوباللصورة،المرآةعلاقةهيللطبيعةبااللفنانررقةفيشت!اللعاللممنبهامايتصفحكانمكتبةاو،رحابهفييتجولكانمتحفاو،ايىها

!ياو،واللقدرباللقضاءالمبدعةاللحريةعلاقةهيبل،باللسيداررمودولما.اللخ0..اببهب!لاستماعموللعاكانموسيمقيتراثاو،مجلدات

بذللك(المخلوقةالصورعبر)اللخلودياةمساللذيالانسعانياللعاللمعلادةاللحقيقةفييطك!انهحينفي،!ثةابعادادائمايمثلالتصويركان

لاومالرو.اللزمناعاصيرعليهعفتطالمااللذيالرائلالطبيعياللعاللم!سوم،اضمنظرايالىاقرب!ومرسوممئظرأيفان،بعدينسوى

حتىلللفناناعطبتاًتيالكبرىالاداةتلكسوىنفسهاللعاللمفييرقفلشى.الاصليالنمودجبمثا!ةمنه!نالذبم!الواقعيالمظرالىمنه

يكونانلنفهاللفنانارادمهماانههذاالى!فو!وفنهمنيرضكلوانما،اللخا!يوعيانهاستاذءبينيختارانالناشيءالمصورامام

قائلا:فنيةلوحةايةاماميهتفارزيستطيعلنفانه،باللطبيعةمتعالقأاو،الاسماتذةمنوغرهاستادءبينيختارانهويفعلهانيستطيعما

للهايا":قائ!يهـتفانمنبدلاهوبلى،"!جميلمنطرمنلهيا"هـصداعيانهوالاصليعيانهيكنللمولو!اخرىولوحاتلوحاتبين

،.أ،......اً..01.0أ0.0011وحسبنا!جديدمنالتصويرفني!خترعانعليهللكان،ذاكاوناناللف

الحق!دىدصرفاصمحرعالموضموعء"،ءكا!شرلالماعنيف،وسموعداجميلهمولره!ررلوحهاللغالبيةبانتباهاستألرتطالمااللتيالموضسوعاتالىاًللنظرشعمان

التوير.فبمالرغنةنفسهفييولداللذيذللكهوانماالليهبالنسبةبنبدكاناللأشيءاللفنانانمنقتحققلكي،المصورينمنالعظهى

واضا،ولمونجد،دخلقجوهرهفيهواللفناننقولانيكفيولليسالخاصةالموضوعاتبعضتصو-رنحو+بنريلاحيثمنمدفوعانفسه

قدالذيئلارهااللفنياللعاللمهذاانايضاذللكالىنضيفانببالمناظروبعض،المراهقواللثاب،يسوعواللطفل،مريمكاللعذراء

!اللمصميمهفيهوانما،الاللهة!ضمناوارولمءلقمنانهنتوهماللىوما،اللدسايةاللحفلاتاوالاعيادوبعضالاسطوريةاوالخرافية

انمااللعظيمواللفنازاق!الخارالمخلوقذللكاحضانمنانبثققدانسا!بمابعدجيلاتمثيلهاعلىالمصورينكبارجدرممتازةموضوعاتمنذللك

فيالسرالىاخيرايهتدياىاستطاعالديالساحراللكيما؟يدللكهوتمث!4مايرىلااللفنانار"هو-مالرورأيفي-المهمولكن!ق

نسيءايمن-اللحالبطبيعة-يمسنعهكانلاوان،الذصبصظ!ةهـنتمثيلهاينترءهامازجوعلىالموضوعاتيرىهوبرل،الموضوعات

بسل،الناقلاوالناسخبمثابةاللعاللممناللفنانفليس!كطنماىت!)1(".الواقعصميم

المنافل.اللخصمبمثابةمنههوما.تمثله،الااللفنيةالللوحاتمنيرونلاالناسمناللعامةكانواذا

منتخلولاانسمانيةبفلسفةاللغنيلللابداعدراستهمالرويخغثم"ادمثيل"منضبمجردماللقاالتصويريعدلاالفنان!ان

يصجاىيسحتطيعاللذيهووحدهالفنانيقررفنراء،ميتاقيزيقيةنضائجاللضور"للوحة"صيهـصى!اللفنسانانذللكوآية

.الوللمانفسهمعنجهلوهاطالماأتج!االعظمةبتلكحقيقيااحساساابىضفرانشسكادلاللبييرو"المجوسعبادة"لوحةاو،لرمبرانت"المذبوح

دللكالااللهم،الخطيئةيعوفللممسيحيشعبالبسيطةوجهعلىيظهر،بالاعجابجديرةمناظرمجرد،جوحللفان"فنساىبيت"لوحةاو

نافيالانسانيةيستوللكنإ.."ا!ببلمنا!كنالوديماللث!عبافيا!ورتلكخلالمنامامهماثلةاصيلةعوالمفيهايرىهوواًنما

،"فعلتؤ!مايفعلانحيوانثيهيهاتانه":لنفسهالمرءيقواطالثور"لوحةفييروقنامافاىواد!.لعبيراداةبمثابةمنهاهي

يريدهكانلمالااًقولا!ءاستطعتللقد":لئفسهيقولانالانانيةبىدهـنهوبل،جثتهضخامةاواللثو!شكلهوللشى(مثلا)"المذبوح

عرفوقد"!الاللهة!وندونان!انافاصبحت،خفسيفياللحيوانتشكيببةسيمفونيةبأسرهاالللوحةمنتجعلالتي"الفنيةاللحضرة"

دما!يقطرمذبوححيوانصورةعلىيسجلهااناللفناناراد،مؤلرة

الواقع،يصوركونههولليساللغنيالعملالىيجتذبناماانوالحق

"،"المجلةبمجلة"امقاللطبيهعة1و9بينصقلفئ،زالرياللىبرل!نةهسم.6!"ا4دالع!را(اللذيوحدههواخرعاللماللىينقلناكونهوانما،اللحقيقةعنيعبراو

....منالمتسقةاًلمجموعةهدءانوكما!الواقعمنينزعناانيستطيع

تلكانكمااو،موسيقياعالماثمةاقفجأةتجعلنا.نرركقدالانغام

اللشعر،منعالماهناكاننكتشفتجعلناقدالابياتمنالمتناغمةالمنظومة

إووموردش4ولاالالوانالخطوطمناخيبالمزبحذللكعيوننايستعرقدفكذللك
.ء..هـليسالتصويرعاللموللكن!اخرعاللمالىيقتادناباباثمةانعلىفيظهرنا

بل،الحقيقةمنواجملاروععالمااو،لللطبيعةفائقاعالمابالضرورة

كجدواببورثسوداناللقيومعبدمكتبةزووواالاسبيلالاصحعلىاو،الواقعبعاللماللحاقهالىجديدلاسبيللحاللمهو روجلةوكذلك،العرليحةالمطبوعاتاحدث-.اللخارجيةاللحقيقةالىلرته

.الادابدارومنشوراتالبيروتيهب2ألاد،قاماللذيالدقيقاللفنيالتحللفيمالروتابعانلريدودسنا

ي!!!*ههـوله!مم!38!،(:كلثدا!!348!.ور!489*،)،كاعا4فى.كاو.42
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-.-كا--+--3ين!مكيف-الموتدائقالآمحا!انهي!لماللذياللفانياللكائنذللك-

.الاجيالاللىالاغنيةبتلكيعهدوكيف،الكواكباغنيةالغماممن

وستظل.فامضةمجهولةكلماتعنرهمنعليهااضفىوقد،القادمة

راإعرأؤلا!رااوستظلو،لكنها،حيةصورمنابداعهاللهاشاءماتسجلاللبشريةاليد الانسان""كلمةفيء،بكليشعرمنازةاهت*اللخاللدةحركاتهافينهضز

)1(!وشرفوعظمةقوةمن

**-!ل!

عنداللفنلفلسفةالرئيسيةالملامحاوالعريضةألخطوطهيتلك

نجحانهاللجمالليةاللفلسفةعلىمالروافضالبعضمنكانوربما.مالرو

يبينانفاستطاع،لللفنماديتفسميركلعلىالثورةفيكبيرحدالى

بل،بهيحيطمااويراهلماصدىمجردليسفنيخاللقكلانلنا

هناككانتوانص؟ى،عصرءعلىبهايعلواصيلةنظرةصاحبهو

الساسسةالاحداثلاهمفصلمةمكمؤعةفيالانساندسيادةمظهرمالروديفيفاللفن.عصرهبفنتربطهء!شات
............انسانثمةيكوؤاانمنبدفلا،فنوجدصيلثماانهبحيث،مهـانكل

لعربيهااًورو!!يوالاجئماعيمهقد"الثورة"بانجيلنادىطالمااللذيمالرووكأن.منتصرمةحرر

هـووءـفأ."اللقن)ءانجيلفياعم!"انسانية"الىاضرااوو"دى

الفغ("وكأن،جمالليطابعمنمالروانسانيةبهتتسممافيكلالسبب

وحينما!شباكهفيللكونبانمسكاننستطيعاللذيالوحيدالشركهوان!ا

الوعيعاللمالىواللقدراللقضاءعاللممنينقلناإللفنانماللرويقو!

طرقءنيتحققانمااللكونعلىالانسانانتصارانيعني!انه،واللحرية

نا-خصومهبعضيقولفيما-يتمناسىمالرووللكناللفني.اً!بداع

تننترها!ل،اررائموالتحررالمستمرالانتصارتاديخباللضرورةلليساللفنفيتار

مرةتصيبقدالتيواللخبراتاللفاشلةوالمحاولاتباللثراتحافلهو

حينماديتويمماجورجاللفنياؤرحا!حظهمامثلاوهذا!مراتوتخيب

اللتي"المنتصرالانسان"صورةعننسنعيضانو!!صنافياؤأطقا

اللغنائ"دللكبصورة"اللفنسبكولوجية"كتابهفيمالرولناقدمها

فيعمل،عصرهحاجاتارزعباعسبيلفيجاهدايسةىاللذي"المتواضع

الاميركية-اليجامعهفيالسيالمميةالدواساتدائرةاجلمن(وخطوتعثرترددتخلمنلا!ضنعددةبهحاو!تعلالقيام

رسيرورظالعصر.للذللكاللفنيةالمقتضياتوبينبينهالتكيف*!ضربتحقيق

عنبمعزليحياجبارماردبمثابة-الناقدهذانظرفي-اللفنانفلبم!ط

الفنيةالمش!ل!تبعضحليحاولانسانمجردهورل،مجتمصهاهـ،!

،الاحيانبعضفيوينججك!رةاحياناقيفشل،عصرءبهايمدهاال!بم،

نامالروحاولاهـذيالحاررالارر-انيالطاررعذللكلفنهيكونانروظ

)2(.الالسانللعظمةا!وحداًلمظ،ريعت-ء

منمالروكنابفيعماباللكشفاللفنيينالنقادمنكثراهتموقد

الثانيكانونمنالاولبينماللفترةللاولالعسدصدربعضعناللكثيراخذ!ربئنهمنهمفوماتهمهكما،تاريخيةاخطاء

ثح+8ءا!لم!!لمالواميل!،1+ص!كالها!-مولىاليمثلمعاصريه
91آ3سنةذارلخروا

وليس.اليهمبالاشارةيحفلاندون،حه-*ه"8سيونوفو

فاسفةللهااستهدفتاقىاللجزئيةخذاكهذهعندنتوقفازءيعنبنا

عظمةوصففيباللغقدمالرواننقولانحسبناوانما،اللفنفيمالرء

نزعةلنافقطم،الةنروائععنهالناتكشفمانحوعلى،مانالانس

دوركلتماماوتغفل،"للاللهةدرسا"اللفنمن.فجعلجمالليةانسانية

ارادسواء-ايضاالالسانولكن!الانسانتعليمفياللطبيعةبهقامت

الاميربهبة-الجأمعة-والبيعالتجهيزمكتبمنتطلب!موسهاالىيرجعمافياو!و،اللطبجةتلميذهو-يردللماممالرو

..اللكيفياتاوالتصويريةاتالماهببعضمعانيفهمعنيعجزعندما

بيرو!مبدكاخالقااللغنانمنيجعلانا!اذنمالرويأوىفلمازا.اللجمالي!

معصراًعفيدائمايظلمجتو!صالعالاالحقيقةدىهووما،للعاللم

المطلقثه"علىقبضلمحدانهلنفسهيزعمانيوماي!ستطيعاندون،الماشغ

!؟يديهبجمع

ابراهيمزكريا

ل.غ؟52:لثمنأا*ء"حدا!كا:،،!ط"ئهه!!ك!*8ولة؟.ه!ول!!3!،،كا..69-2
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