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خلت.سنةلعشرينالامركانكماالا،نزامفحديتالانيهودون

اجويم،اكمبلالفنافين،الاميفيكمااليوم،يتناولالحديثهذاان

!لمركوالمأةحديتهذايطرحوناأزر!نل!ن.الىكتابخاء"4وبصور"

هـ-نمخنلمالةانواع4فنئلاثسالااصزاممنمحنلمفةانواعتلاتةهناكان

يا،مضآعفالزامهو"ئلاافن،نأ"نالمطلوب!الاؤنزام.خاصالات

غيرءرنالمطلوبالاقئاماما.كعنانوالتزامهكمواهـنابزامه

آادزااكما،واحداقئام!هو(ومههيهنواللاحينعو،لمن)الفنافين

هـنايم!،الس!ي!اسةاخصا؟!اهنيعللبلا!انهاكهابةو!ي.المواطن

جوانبسنجانباينن!لالالادزاملانذاك،التزاماي،،سينالسي

ا)م!ياسى!مننطلب!ن.ب!4اخنمطصهمهوبل،اختصاصالم

نطلبىناوامفدا*يكونانالجنديم!مننطلبدنهوملزطيكونان

.!يدةغير"نلكراراالالشىهذادكل:موو،يدونانالراهبمن

افتزامواحد،هوالمواطنءنالمطلوبانالالتزام!يالسببهو!ما

الج!ودالمبذولة،جميعرغم،انهبر."نلالههدا؟دمواطناذزامهاي

بئنللقولىيددعناولوهذا.سيالىكماابلونالعمل.للفولتمختافصبغ

المهينتننشاطاتلتسييسالساعيةوالادبيةالكللاورزوالمحاولة

الاستهدادياةضهحذاتل-ياسيةاالصمب!ضكي-والعم،لوالملاحين

اونشاطات.لتلكالسربياسيةغيرالصعهعمقوبعذثطبفرابتهانؤكد-

تكونملتزمة((انا)طبيةالزيإرةعلى((؟نهاؤقولالعبثمنانوالوالمحع

"البيرةلزجاجاتالملتزمالصنع))ايضطأو((الملتزمةالبصلزراعة"او

بينالكاملالتنلمضفييوحالديكتاتوريةالنظماستبدادفانوه!فا

ومماتسييسها.محاولةوبينالنشافاتلمختلفاللاسياسيةالصالة

عن!ماوضوحااقليبدوهذهالتسيشيعمليةعبتانلهيوسف

طتزهـ،.كلمايبدوآنا!نبما"كانلانذلك،بلفنانينالامريتطق

مسب!بالةليمهت،سةالسيلان)يإو))قمناوق!.بافن-،سةاهتم

.الموصوعاتمنكغيرهموضوكل-االاللفن

هـوالا!تزاملان،الزامبرآيمطالبغ!يرا!ياسيانففالقد

للسياسجيمكنفكيف.بصيها4مهةةانهبل،مهتهجوانبمنجانب

نا؟ايضااوصيداأحقيتياابلتزمبانهبل،ملهزمباتهيتوهماناذن

،السلطانشهوةعناواأسلطانعننظنهـاعلىناجماوهماهذا

والدينبصة51-كربةااؤجماعاتوهمهواخردوهم4شبوهموهـو

المهنسةب-ناوس!طع!--،عدوهمانهاي..اأخ..الس!ما؟قفي

المصل!ةوبين،افتضحيةوارادةاسأةاارادة!بنةولوالرسط

بأنالشخصنرىعندما،لنابدلالكنه.الذاتوتكريرالئخصية
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اسياسيةاالاوضاعبرميعؤ!ااثسخصقيالفوائديرجنيالذيالوحيد

هـنالامر.نتاملعند!لنابدلا،الدوامعلىمااسياساهوانما

الرومالتيك!ا،اعهدابتىياءصهوالوهمهذاانس!ور-"بفلندركان

ناغبرمن،مهنةكيهتصبحالى!ياسةبداتا)رريالعهدذلكاي

ياسصثهالم!الرجلأنفي-ر.وزهايمارسكانواالذيناولنكالامريدرك

ناجرااوجنديااوجفلممالا.مختلفااخرشيئاالاساسديكان

بارنسب!ايضثاىنألسياسةمه،رسة!انا!ذاو..الغ..مهنيااو

فضلناواذا،اخعاييهوالسياسثاادرجللثن.ايضاالالزامله

برالنممبةيى"!يلتزم!ن.ال!ندياواللاهنضه!ه،مهني!!و

منالانتقاصبهذانريدلاونحن..وظيفةاوعملقفيةالأله

اليهالاشارةنريدفتط،واصمافنهومراحتهالسياسيامملاجدية

روااسبندرالمهنبرقيةمتلمئلهماءهنةهيل!نةاهذهانهو

نتري!بانهماللاهظنالس!عناف!يالى"هـع1دواذا.وارباحاو!وائد

المعبرو!منبادهنجيب!اننانمتمافوراءءنلمحاندةابة7،يجةلاودانه

الملطة.وراءمناي،الامرطبي!ة4ي،ديهاجرهان

نا؟!ويتطلبهيد!هلمنأنسمبةبا)ا،لمتزمالنئهو!،والان

المفيد؟.شثيءلايبافبهالمفيدلكن.المفيدالفنهوزمالمكالفن

يدهـوالفنانينمنكاناذا!مانتم!اءلانعليشايجبوهنا.للتورة

كماالورةبقضايا؟النتورةبقضاياامالفنبمضايأاكتريلمللاأتزام

سيالمهيونولانهم،عادة-مهمونلاالسياسيينانبل.واضءالامرهو

يدلالملتزمللفنطلبهممجردن1و.الفنقضايامنا&سيراننذرالا

الفن.اموريفهمونلاانهمعلىذاتهحدفي

كلالاماكنفي!ييداهـانالدفي!اارهنانيقولقدفاللاأنغير

هـذاعلىالقضيةطرحيمرننلالكنه،صمحيحهذا.العصوروكل

اكتركذلكهوبل،مفيدايدنونانالفنبام!آنانهاذ،الئكل

لممفيدافنايقدمونكافواالذينالفه،نينانهوالمهم.الاحيان

طلبمنكافياالذيناولئكانكصا.مفيدفن.لقديمقيخهمفيي!ن

كاثوااذنوالزبالنأفنانونا.الاطلاقعلىبالفالدةيفكروالمالفن

كانتبلمحدداعنصراقيهالفايدة.لك-نلممجتمعجانبا.منيشكنلمون

.احتمالاقصىعلىالئا)ئةاوالئانيةالدرجةمنمحنصرا

انهبل.دا!ةمفيدا.بصورةأسالفنفاناخرىناحيةومن

وغير،الفاقدة!4يقننضيلالمنلكن،وغريبهتناقضبشمكل،مفي!د

عندماضروريغيرفالفناخرتعبيروض،ذلك!4.ي!ضيلمنمفيد

غيرانهعلىيعهمعندصاضروريوهو،ضروريانهعلىيفهم



جم!.كلرور

لانهقبيحاءلينظلفيالفنكاناذافيماالانولنتساءل

الصان؟قبيحاكانلانهمفيدغيركاناذافيمااومفيدغيركان

ستايىنانوالوامع.مفيدغمروكانلالهقبيحاكانستآلينظلفي

الفنبرفائدةكاملةدرايةعلىيكونواكمالحاكمةالستالينيةوالفئة

ل!فىاوكنتيجة،شيئاالفنمنيفهمونيونوالملا!ملهم

واكوؤهم،انهمغير.الفن"ندانتلذةايرةيشمدوالشاقانهمالامر

يطلبونكانوادقد،نفعانهيدرونولاالفنمنشيتايعهمونلا

لاانهيدركواانغيرمنذنك.ومفيداميءزورايكونانالفنمن

نابل،الأل!-زامطريقعنضرورةت!بحانالفندبدهيةك!ن

ور-ناستايىنياالمجتمما!نض،ءانواءوامع.الصحيحهـوالعكس

!دك،ا،"سةراكيةبالوا!عيةسميسا،اومدزمما8مفاالفنالين

وبماالمفنلحاجةي!نيماهـتا!ينىالمجإمعانعلىدلمذعةبصورة

الاشتراكية"اوامعيةا))طريقةابتكردعدللفنبحاجةيكنلمانه

بحاجةلانانالمجتمعوراك،اليهبحاجةالهي!توهمانعلىلتساعده

لمحناادفنبطلبولامتنع،الالإزاممنهامتضىلمظالفنالىحفا

دبحأن.للفنبحاجةهيالإياالم!معأتجميعمتلمثله،صماتدون

والىلمحايدتهلمحيجوهريانعداماديعوداذنالأنتراكي!ةالوا!صله!ن

يفرضه.ودنيطلبهدآندياالمجإمعلفسمععلافنه!يضرورتهعدم

نءمل!!ايتونانيرملنهلاهـ-!عالمفيالفنانهيوالمشكلة

يصوانا!فنفعلى.دنا!"ونن1باختص،ريمكنهلااي،دنهوحيت

الفرابهةيكمنهنظ؟،فييرايلكن.مفيدايصبح!ه-،شصهمن

لأالسياسيينلان!غرابةلمحلنالىذا.دعابفىاىابحولانعديهان

انالصيا-بن.يننشهونماا!دعايىت"نددي!ملأن،الدعايهفنيطابون

ناهـييكونانالفنهذاعلى!ن،حؤيقيافناجمونمنا.!يمون

دعاية،دنيصبمحال!نانيدركوالمؤهم1غهر.اس!ادلتورةمفيدا

.مفيدايكونانلمج!هايرفبلالإيالببرهةذ!!دي،معجزةبععلىلوكها

كفن،مضاياأجمهمونلا،اسلأهظكما،ياسبنالس!!ان-،لىايةعلى

الاء-رهذاا!تف،نهمفيالرتيس(ا!سببهـوهداكانوربما

دعاليا.لمحنايكونانعيرمنللتورةباندءايةيفومدناةالمظدض

،لانالتزاماي،!لناك!لأ،الياسمبنمن-طلبلاالهوارحمق

يا،اثناناذتزاهـ،نالعظلينمنوطلبببما.مهنتهمهوالالتزام

الحالاتلمحيالس!باس!امانولهذاً.السياسةوالزاماهفناكزام

هـرةدطلايصبحبطولةتجربةنقديممنمي!بدلالىكا1الثورية

يقاتللاالسياسيان.ثلاثااوفمرلينالفناناما،دقطواحدة

اورانايقانلبيىل،ايضاذانهاجلمنبل،دف!الثورةآجلمن

نفسهضدمنهوعيلونيقاتلماغالباانهب!،!قطالثورةاجلمن

فلاليغانلكان،السيا-دىالرجل،ستالينلمحانوهكذا.ايضا

يقاتلبابلكانبينما.ايض،نفسعهاجلومنافىرةا!لمنالئورة

غيرمنتفسهوضدالثورةاجلمن،المدنيةالحرب!فيانئذشاركاذ

وحدالس!ةالىستالينوصلفعنمماالواقعوفي.ذتكيعلمان

بابل.اعدمانهكماذاتهوبي!نالثورةبي!ن

اليىوميمممتعملانكماالح!بيرينهذينان،افتزاموعدماكتزام

ينخرطالملتزمفالشخص.المجتمعفيللانخراطمرادفينالاليسا

حسبعدسةوذلك،اخربمثمكلالمننزمغيرينخرطبينهامصنبث!كل

الشاريةاللفةهذهاح!وا.سيابحكماالبرهةتلكافييقدم!ن

الررهـساتب!ويةيشعهدمماهذا،اليمينثبلمنحتىتسمنت!مل

هذا.يتعدىلاالامرلكن.اليصيصةالحر!داتتصلمباهـ،ماليسارية

ف!،ذا.انخرطانهالننزامهبعدللفنانيتضحمالرعانانهبل

اليسارمجتمعءععلاقتهانيرى!ندماذلك؟الانخراطهذاعلىيدل

هـان"مااوالاورورعليهكانتممااكثرواستقلالبحرية.نسمحلا

والعكسايمين،امجتمعمع4علافحالفيعليهتكونانبالامكان

مىعانخراطهمنا!ننحررنحوالفنانيدفعفعندماوهكذا.صحيح

عد!ثد*مر1قعو!ييكونليسار2بمجتمعليثتزم1ثيمينمجتمع

اخر.بانخراطانخراطتبدبل

جميعاناذ،الانحتىغرابةايةالامرفييوجدولا

واالالزامباسماياهمكرمةالانخراطا!رادهامن!طلبالمجتمعات

اليممارحيويةيمتلكاليمينمجحمعكانواذا.مماتلةاخرىباسماء

ايجابي،،ايملانماسمابرتكارعلىطويلولمحتمنذلاددماذناللغوية

اخر.مشوىعلىدبدأالمصيبةانبد.صالحهدييهـونللالخراط

،ايلألمعارضةصففيمجتمعهواكيسارمجتمعان!ينكصنانها

معلى!مجتمعانهرغمويو/وبىاكيهثامعلمجإدإنروعيبرزانهدـكي

بألهوصوحبركلي!ر!ار.!نمجنمعهـأناخر.لهبروكي.وحعيفي

امامجتمع.((عادي))بئدلفسهيس!انهلمجردسلطاناللهالأدش

الجميعلهيعترفلانويطمحمطدلوصهفايررلمحض!نهالشار

الط!حهذايشكلدلماذا.اسلمفظكما،مدبلمجتمعمإنروعبلأونه

مجتمعكلالمنخرطالففنلانمصيبةانه؟للالنانبا!نسبةمصيبة

.تضحياتبتقديممطالبانفسهسيمجدالملزمالفناناي،اليسار

.الاشياءفوةبفعلياخن!اانلهيمكنلاموعودةارباحمقابلعملية

مندكن،واقعيمجتمعيط!بهاادثضحيةمان،اخىرتعبيروكل

اليسارمجتمعمثروعجوهريتذمثلالذيالمثاليالمجتمعهوبالربحيعد

عندوعودهعلىاليسارمجنمعحا!فاذال!وءايالامر!ع!يكونولن

باءكانليسانهغير.يصاريامرتمعابقياذااي،ادظطةبلوغه

اليسارلمجتمعبدلألانه،أرادهو!!هذايفكلاناد!رم!.مع

مجتمعااو!ومالميكيةبصورةينفلبأنهـنللسل!"يمهل،عند!

اع!قالثورةكانتكلىالمحاكثراكقريمبءيخيصبحانهدل.يمينيا

رو-نبدلاالتيالثورةمكاسبوتضخمتتضاعفتثماماي،1ماعمق

يبلغانبعدا&سلرمجتمعأنغير.محنطوالد!ععليصالحفاظ

نفص4باعتفادشالعوهمبععليشمريمينيامجتمعاوينقلبالسلدلآ

حقيقيامجت!معاوليسمتيلم!معمننروعبالهاك!يساريامجتمصا

للفنانبالنسبةاخرىاملخيبةلكمنوهنا.سلطنكئةاي،ومعليا

انهبلوح!عب،زكستمدآ4دطعتافنياوعوداان!رىلالانه

اصة،اهذهةكن،جديدمنالاتزامعاىمجبراايض-،4نفيرى

4فافوهكذا.الدولةجانباىابل،معارضةفئةجاؤبالىاـيس

نسبياوالمثقفاض-يئاالمعارضةمجتمعفيامو!تانخراكذمنينتقل

وجاهلة.مويةدولةاصالحنهائنانخراطالى

اهـصالفنانيلتزمعند"طايىمين"محجتمعدي-جدثطذاوالان

المجتمعذاتانانئذ-حدث؟الشطرفييلإزمان"صبدلااليمين

جاهزةارباح*قابلوذلكفص"الانخراطايالالنتزامالفنانمنيطلب

ثرواتشكلعلىلهتقدمارباح.مثاليةاومقبلةوليستومادية

انهيرىالذيفالفنان.وحكوميةاجتماعيةوترمياتوتكريمات

مجإمعفينفسهيرى،وواسعةمشمرةبصورةاًورارفيايستخدم

فيالفنانعلىفانوهكذاً.الفسادحدودآبعدالىماهـدااليمين

انخراطاوالاشنخدامانخراط،انخراكلنبنيختارانالامرنهاية

-.الفساد

اقترصنلاذاهـفىا،يش،ريماالانيعر!انالفنانوعاى

الاىاليسارفيالانخراظيرحمللماذايعرفان،ارالاختضرورة

ذلك:واحدالببفانوللغرابة.الفسادالىاليمينوفيالاهـتخدام

مجتمص!اتهياليسارمجتمعاتمثلمدس(ا!يمب-نمجتمعاتلان

"تربحفا-جاولاله-ارءجتمعانرغمفدا.)جماهيرية)كتلوية

،للاستهلاكدفعهااليمينمرإمعيحاولبينص"اجم،هبريةااكإلةا

التغريروهوالا:واحدوالاستهـلاكايضربيةهـنكلهدفانبي!د

اثتقليديةطريقعنورواءذلكعلميهاطرةوالبالربةا!ريةبر،لكتلة

يتوقفولاكه!.اجماعاوارهيموفيزمالسرورطريقمحناوابعقائدية

لاحمودالميفرضانوالاسثهلدكالإربيةاناذالحدهذاعندالتشهابه

الاوا!الحالفيالايديولوجيةاي،تخطيهاالفنيللتعبيريمكن
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المجتمعيو،نملافاناخرىناحية!من.الثانيةألخالقيوالك!نن

؟لفن،يتعلق7فيمشأخجولانمجهمفأنهما،والاستهلانيالتقدمي

اتياالشجاعةانعدامعنايحقيقيخجلعنهنازتكلمونحن

اجمتمعانحيت.الذاتضدالهجومشجاعةةبىلفعلشجاعةهي

تلشكامتلاكيستطيعلاالالتهلاكلالمجتمعمثلمثمله،التقدمي

!فينتظرهمازايعرفالعنانباناقولانستطيعوهنا.الشجاعة

نفمىءيتركانفيالحريةكامليمالكوهواليسارفياوالي!ن

لااناوامراالمرءيفعلانالمهممنفليس.للفساداوللاستخدام

يفعل.ماذايعرفانهوالمهملكن،يفعله

او!متفياانخراضايكونلالااتزاممكاب"1هناك.لوجدالاوالان

ووفىااما.هخنم!ةغيركانتوانموجودةالامكانيةهذه،بل؟نفش4

تسمود!مع!نروعنحواومجتمعنعوالفناناكزام!حوالاتزام

سيعملممانلاالتزامااًن.السيماسةاهميمةعلىادفناهميةفيه

يض!-4لانهكأنتزوعايهـنالتغهمححيةفكرةمنالفنانتحريرعلى

رأينا،كما،الارءزاملانالاكلافيعلىيلشملاالذكماالسياسيموصع

.لننزموعندهـاالةنهيال!انمهنةنكونعندمالانه.مهنتههو

.4مهتيمسارسانغيريفعللنمانه((فني))مج!تمعتجاهالففان

حرهـوكماحراسيكونلل.ينخرطلنفهولهذاونتجة

مجتمصاتهناكهلوؤل!ن.الب،سة-سودهءبرءعفيكيالسياس

لينفذوامصمايجتمعونمرةكلميالفنانينان؟الفنلمجهايسود

فيهيذزموان1للفنانينيمكنمجتمص،ينتصون،جماعيعملمشروع

عرضلتسييرعغويأتتتونالتيالمجضمهاتانهـأ،انخراطغيرمن

عدةاشتراكتنطلبهنيةص!كأايةاوكونسيرتاوفيملماوم!مرحي

المجتمصاتنعتببران،هذاعلىعلاوة،عليناانكما.اشخاص

يسودوحقيقيهـةفعليةمصتمعاتمقطفئانينهنالمؤلفة)البوهيمببة"

الفنب"ا(راكزصاىاالعلاقات!ها،تستندالسياسةعلىالفنفيهما

القولنستصيمحالابةعلى.السبباسيةالايديولوجياتالىوبيس

ومجتمعاباكمبمع،الزديمةالمجتمعاتبعضب!ادنهايةفي

جمالي،طابمامعه"نحتحدالىوصولاةافعلااستطاعت،فلورنس!ة

احددثةاالمجضمعاتمنالمعديدخلافعلىوذلك.سةللس!((حى"

للفش،(حتى"سياسيطابعكنحتطمحالتي

لقد،عامةجم!ورةعةيتحدتونكماالالتزامالىالانولنرجع

ينخركلاناي،يلعنرمانالفنانمنيطلتونادذيئاولئكانكيفهبنا

.يطلبونول4منطلزوالماوالاالفنهومايعرفونلا،اليسدار!ي

!فتع!تاافىاحياكثر"نناحيةهذهأاذنيطلبونهفلماذا

كضدماناييلتزآاننالفظمنيطلبعندماانهوالحق.ابقغية

يهسارسوا!عيشخصهوح!يمثمنالفنانبذلكيقصدفلاالثورة

اخرتعبيروفي.)شهرته)اسمهفيلكيقصدبل،رواقعيانشاطا

الاختلأفعنثموريدةمخضدةلضست!يةآاماانفىناجدفاننا

احدمنالجافةالاقلاملصنعمعمليطلبفعندما.التجاريةالد!عاية

المعمل،ذلكصنعمنبفلميكتبوهوصورةلهتؤخذان-الكتاب

يعرفلاوهوالضجاريةالدعايةالىالايطمحلاالمعملذلكفان

اًن.الصورةلهتؤخذانيقيلالذيالكاتبذلكفئعنشيئا

للاستخدامصالحاسمهاناي6وحسبمشهوراكاتباافييهرفالمعهل

تذىك!ءاييهمهلاباختصارفالم!مل.الجافالقلملذاكالد!عايةفي

هووهذا.الفنانلاسماكي،فقطللضهرةبحاجةانه،الفنامرمن

يجهاونهلاكانواواو)افناصهونانهم.الكبيرةاليساراحزابامر

لهفالففان.مالالىيعرفون!م)الانخراطايالا!زام!صوالما

هذا!كدوما.الدعاكةفيمفيداي!ونان-مكنالاسموهذا،اسم

الاد"مذويلافنابنالايوجهلاالالزامعممعلىا!وبيخانهوالامر

ءطمئنيناء:ن.في!نركونلثت!ةولااسمبلاالفنافوناما.والشهرة

الت،!رةانعدامانكما،الانخراطالى!قودالتيهياذنفاث!رة

هذافيعمي!قامعنىهناكوان.قنانغيريكونلاانللفنىانيسمهح

اسحغصاحبانسا"نفأكي:لفناابخماعيةلافيالطو!غيرلاعترالى1

.اذناليس(رفياواليمينفيورخرطاوتوماتيكيةبرصورةهووشهرة

مشهورين.نكونلاانيصب

حيثكونه"نفظنوهو،منخر!اللىغيرهوحيثمنمف!يدالفنانان

،احساننعفينفداللامنخرطالفنانانيعنيلاهذال!ن."فيدغير

الفنلمحفافدة،لا،مجتممهكليةبصورةينا!ض،اليوميفالمااو

انهيتجاهلاليلكمن.ل،المجنمعينفداويناهفنكونه!!ت!لا

اله!يتكمنللفخانالأجتماعيةالفاندةماناخرلعبيروكل.المجتمع

يطمحافذيالشخصلانهاولاةثلاثةلاس!بابوذلك.اجتماعيغير

الو!دلانهثاليا،ذلكمييفلحواانكيرمنمتلهيفونوالانالجميع

لدىاًلمه!ءالاشياء!ذهيكونلاعندم!احتىالاصاءيسمميالذي

ببمطيعطوهويحلمادذكيالوحجدلانهالنهايةوهي،ادناسمعظم

.احلامك!يرهنالنوم!لىا!جميعيالمحر

يحسدهبضص،بالمفنانويهجبيصؤمالعادياض!رل!االرجلان

البفضروهذاوهةاالخشيةهذهملمادا.ويبغضهويخساهالس!يالسيإ

الوا،-عودي.لعكسوبلفنان،اهظ!سهولصءالسبلأن1دالحى

ممداد4ءابوسعهاالأسماليالف،طانواعمننوعانالايوجدلاهاله

الوامعكليهكهممههايمثنررجىكأالىالوصولحتىوالانتنن!ار

عاهـم!ىا!بوآنعينتىاينا.والالنالسياسةةوهمى،الأ،العليه

!يبهطا!عالمكطنلاريخيةعهودهنلكلانتالهغير،((مسعيسى"

ويموحالمف!يسبي!ران!يالرعبفاندلذنث."مجفلا"

السياسيين.نفوسكلابداماتلجالناالسياسه

اموهـوءـ!6ولزواتونعبغموضرتملالعنبانيفمونا!م

لرمال!الألخرا!اجم!الالؤامنظريهلمحانولذلك"السياسةكدهانهدد

وادنزواتواذوسعاللعبصفاتمنلجريدهالىاي،ادفنخص،ءالى

01لف!ض1و

صبادعلاهـةهيما؟والتنورةةاذهايةفيالب!عضبلىوور

لا،ةو!جيبنجهختلعةضرقحفاوالعنللثورةوه!؟وال!ناننورة

سبيلعدى،هيالثورةلمحيالهدامةاللحف"انبيد.صحي!ليس

الاعداد!ددياجم!)اتورةاالعبل.الوحيدةالالنةاللحظة،المول

يفئل)الايديودوجميهبةلطبيوعهدكلاي"النورهوبمد(الايديولوجي

لتسلطونوااولاادعضو&ونالسياسهيمارسانمياددائمالخفر

العضوليينايدجميمنار!دامهال!ظةاليالثورة.لملتبين!ا.ثانيا

التياللحظهاصا.المتس!ينايدي!كليبعدوكتهـدل!ونولأ

للالمم!شركانعجار!ياالسياسهمعيشل!انلمحيه!اال!كيستطيع

،سة،المبميوالعنيهوالجماليهالوجداييةاللخفةا!ا.العضوي

هـنالالنينفصلبعد!.كلالفروالمخربةوالهدامةالتوريةايلحطه

نوريةارسياس-"لكونلابيف،وابدادائماثوديوالدن.سةالسب

!ا)ضورة.الهدامةاللحطة!ءاممي،وحسبلأأثوريةاانلحظهديالا

عندهـ!االشياطينيعدمالهاي.للتعوذوليمةهوالفنان

يؤمئلمانهذايفعلانلهكيفلكن.فيموضعهمفنهفييقدمهم

وهم،م!جودالتربئنيعترمونلاالسياسيينانأكالسياسةبالمتر

ضحيهملاييئمخمسة.خطاسطوريةلطيعةعقلافية،بصورةيسمونه

يروز!همحدايةعلى.ستاليناخطاءجملةمنكانتاوكرانيافي

الاصلاحاتطرشقعنخيرايشلانيمكنهبال!رعادةبمىماان-

ءالسياسيعتقدلالماذااما.الئوراتطريقعنالقصوىا!حوالو!!ا

ويقبرينفعانيمكنهماألىيقسمهوهو.يمارسهفلانه؟بالشر

بذبذفيهتمالفناناًما.يفيدولاينفعولايقبللا"سااىواويغيد

مازوهكذا.مفيدغيرلانهالسيا-ج!يرفضهالذيالعالممنالجزء

يخلقى-،لكنهدالشريعتقدلا،غريبةمتناقضةبصورة،السماسي

اكأبالث!رلفنانايعتقىدبينمسا،وء!هوعاتهومقبولاله)و4تا)بنواهيه

فنه.فييقدمهعندمايعدمه

وباختصار،عاي،المشردينومنالاشقياءومنالمجانينمنوكم

ه



هوالفنانالنزاملانلأولماذالأالفثانينبينيونجدأجتماعيينأ"ل!فن

يحملانالاالةنوللحللالتزاميمكنلاانهبل:الفنلصالحدالما

اللااجتماعيإ4.والىالانتحلروالىالجغوإناىاالقصإوشإالحإلاتفي

ءوعنالنترصمارسةا!ىعامةب!ورةيقودهمالفنلبناكنزامان

هذا.الاخرينلصالحوعبملاعنالخيرم!،رسةوالىانفسهمضد

لصاد-وعيلاهـنالخيريمار!ونالذءنا)".+اسه"يئخلافعا!

اشرنافدكظواذا.الاخرينضدوعيعنالننرويمارسونانفسهم

لالافعلىأو)بوسعهمكيمإ،فيونهمادسياسينانالىدليلقيل

ايضاهمالفة،نينفان،خيراالضلتويرل)بولسه!مانهيعت!!ونقهم

.ومنجديدءننتراليحولوهاررياسحيرياخذوندهم.كيىائيون

الفنيوا!نشاطالارزاجفيميرونالذيناورالصينءبففاتننتهنا

لاعمالهم.واضحانفيا

وان-حإلهاالاامزامدصةيطرإحان،ا-لمفناكما،السإنباءولنان

بصورةايلإمجافياوهماؤتإ"ايركالتىاللحطةديمناسبةبصورة

الحل؟وهذاالطرحهذافدإف.الانخراطرديفهوالاالتزامانأكيدة

ل!ع!الطبيعيةءصلهبحس!وو!ولالفناناناء!لفيأ!لن!ل

معادةالمصعلاقتهلشثلوفقااي.)جما&ا((الالكلزامقضية

يسإيانه؟"جماليا))التزامقضيةحليعنياهـ،ذالكن.الوافع

ماوهذا.احإساسإةابواسطةاي،الذوئاختياربواسرإفىحلها

للالمعصور2فياخمتارواقدإاورنينامنالعديدكوننردإماعلىيفسر

ييإ:االزاكلت.لصإ،م4*وإاااطابعاظاهرهفييناؤضالزاهـا

محإ!ظين.لفنأفينارياي!مهوالتزامايس،رينلفنانين

توازنعمليإتالىالىهغاكضهذابواسطةالاثمارةنرإيدلاانناغير

كم،اهـبباسةفيورجعيالفنفيتوريغوغولكمقابل.واصإةغير

افاروامحادطينفناقينمنوكماثورةاخظروانثوربف!نافينمن

فحصهمحنديرسإبهالفنانانخراطأيالالزامانوالحىإ.لإحادظةا

ياالالسإزامجذورانلنكررونهود.ابرنهاجنتبوصلإةفربعن

افنعاطفمنقىغامضقاعدةعلىالاح!اناغلبنظمنالفنافينانخراط

ايةعلى.انالاحإغالباعتقادالشانتجاوزوبصورة،الجما)قيوالمحبة

وهـرإازي!ياطإراز،يسإاريةوجأإليةيمينيةجماليةهنلكحال

لآوحسايإ-يى:ء"حساسية،يساريوذإوقيمشإكعذوق،يساري

اصإيخارهانالسإ.نيعتإرفلااناطب!!طامنانهكمما.يسارية

،الاطلاقعلىيدوونالنوهذا،حمايىةاتباراتعاىقامإا،سيالىكا

وق---دإيتمر!بئنهي!ترفالعالممينشإخسإاييوجدلاانهاذ

يساعدناماوهذا.طالاجتماعانطاقاعاىوثخصيةخاصهإاعتبارات

وكومونيىقىبلإزاكلإكيةبهإوفنوثوريةوته2ورحمافظةتسإجرإعلى

فاشية.تواسإن!-ويوانإسانيةسإكيدويمىتونبنتنشإوية،كوربيه

-.بدإبخإتوماركسيةبيرانديللو

واست!شإاضان!اوطقوسهااحتفالاتهااليمينلمجتمعاتكانواذا

معاملتهسإاوهـرقيصرفاتهااليشإرولمجتمعات6ورموزهاواعرافها

ص،"نر!انلديناسيكونفانه،والحريةاطب!عيةوابالعفويةالمتإفة

ش!لو!قاالفنانيبعداويجتذبانمنهـول!ممليمكنشكلينان

حساسيته.

الفنانينقر!قضيةان،لثميءكلقلناانبحد،الطبيعيومن

ناسإضلإعولايوكنهالاجماليةاعتباراتوفىإالسياسإيةلاختياراتهم

بالنسبةجيدةكانتوانحتإى،للجميعبالنسةتمرفقاعدةقىن

مناذ،والنقدالمناهضهإقبيلمنالاليمسوهذا.وحسبللفنابن

ارهاخشإيقرران،لاآمكانفنانا،مواطنكلعاىاًنهالمواضح

الاسرإهـءاكاناذاانهغير.سيا-04لاعتباراتوفقااسيالمب

الفنلفينمنالطلبفياعنادافإلماذا،بصحتهنشكلاكما،صحيحا

للتسييسلا4قا&مسالفنبئنبعدي!ترفوالملماذا؟الفنفيالالتزام

اإخرأانسافينشاطاياوالعإلمإلإرإاكقابلهوممااكثر

انهنقول،الانخراطيعادلالالضزامانعلىبرهاانبعدوا!ن

نااييلت-مان،خاصءلاسبابرغبان،هذارغمللفنانلمكن

علىان؟/يض،رانعندئذعليهانخراطاياوالتزامايلكن،ينخرط

!االالتزاميعضلان،الحاضركال!المامعا!!نرىما!لى،الفنان

هبماتإوريةالأيديواوجيةلأنليدإوهدا.اليسشاإر!يالالحراط

(ككذرإالأمرلمشرإوغابى)المحالمحظةللكمنللفنبالنسبةا!ضل

ويإؤبيهايخييرهمحندالمعارضةيختارانالفنانعلىلانهمابقدر

بصور!اـكنإ-تإيعالهااو،.سنعديإءلارضةالمطلأنذدث.السلطة

ء!يحدثالا!رهداجنولم.اهسادهاواسنخدامه6محدودة

لمحالس!طهالددهوجهعلييحدثدانانذيهوالعثسانبل،السابق

الدإرإمجتمعفيالسلطةحن.انفصالدونمعايتقدمان+دإاناوالفن

يمكؤلأبنن!ثلنميلانالأ،سابقارأفي،لما،يمقنهالاالجما!رية

الفن.آاشنخدااوامسادالي،لحاشيه

جمي!!أنكى،،اليمين!يهياهـلمطهمجتمعاتجميعان

؟هذايعنى!ماذا.اليسارهيهياوسلطةخارجهياككل!المجتمعات

الشماريرانحزبفحتى.الايديولوجهمنا!وشإهيانسلطةانيعني

اليمينيالحزبانكط.رجعياحزبإاهـلطإةالىيصلعندمايناللب

الطبيعممنانهمعهذاً.تور-يعتبرانالسلطةدي"!نرمانيمكنه

،رج!ءبوايديولو!،ت!وصوعيةبصورةتوريةايد-ولوجيماتهناكان

اهـلمطأترلدالتيه!المجتم!ت!فئ.ايضا-ةموضوعبصورة

.الايديولوجياتوليىت،عليهاوالحصول

"جشسإ"جسإدلاألتيالاي"يولوجيةانالص!حيحمناولكما

وليإتإدطدراسةمادةالمتإبصفخإتبميننبعىفرضهاإويحاودإيتبناها

-.للسلوإكإمرشدة

مجتمعاتإاالىالسلطةعلىتحص-لعندمأاليسارمجتمطتودإقلب

عىفيتدا!عانعليهالانذلك،او/ولووراتيكيةإبصورةوذلكيميغإية

في،.اخرشإاسببنوجدلمانهذا،عليهاو/حادظالثورةمكاسب

بشكى-زإالسطإةعاىحصولهإاعغديىييةتصبحالمجتماإتتلكان

اولئكاناواضحامنانهاذ.المواطنيننسإاطاتنوعيةمعيتضاسإب

هـسؤ)اعلاهالمذكورةادإاسإبءنباخرشإاوبصإورةيدافعونالذين

التحظوإيمصتإطهمونلا(..الخ..وبيروفراطيينوسهياسيينعسكرين

يكؤاماناهـاطة!يهيالتيا&سار!تمطتالصكطالطابعمن

يستطب؟لا،شيءايعنيدافعلاالفئانانغير.خاصةظروففي

محاولاتاىا،اثدإناكما،يس!نتسلملمانهذا،شيءايعنالدقاع

عغإيف-نفياينشإمكلالصإانفانلهذاًوكنتبرة.الدعائيافنباامالقى

انفئجازظقاناواؤعاوفي.اهـ!ةفيالموجودةللمجتمعاتجةرالف

!كل(.يعدمانهااي،ار-لمطةيفضحانونشماطه

ينيالمهـلمر!هانبيلزرجمةروما

)جديدةاحاديتإ))ءجلةمنلهـ،شدإاالعددفيالمقالهذانشر)*(

باوا،وبيبومورافي!األبرتومنكليديرهاالتيالجديدةالمصءلمسلةمن

ط.ينإازوبرا

،،اظيرمفيوس نإباإ،)

شإ

،،المضا!ة//3ووفع،أ

ئمة-ير--

تألببف

ويلسن/كولمن

جديدتينطبعتبنفيصدرا

بيروت-الآرابدارعن

،"


