
فيواشصا-ء!

عالمفيايواقععنالمزيدمعرلمحةالىدائماالانسانحاجةتزداد

فمن،اًلماديةالاشياءوجودعنقيخلفبداالانسانوعيالان.(ل!وم

اكترونيا،اعقلفيخطادسبباحد!نخيلهالاكارثةتحدثانالممكن

وعدمقنابلقاذفةاستخداماهـاءةاو،موضمعهمنمسمارلمحركاو

اسياسيواوالداعيةاالصحفيلغةتكفيولا.اشمعمالهافيلحذرا

تمكنهمولا،الواقععنواضحةتظبروجهةابشراتعطيلليوحم!ا

رقع4تضسعلذيااوهنباالشعورعلىيتغلبواانمننف"الوقتفي

!لمىبقدرتهملبمفرااًقناعفطاتكفيلااللغةهذهانكما.انتشطره

والكاتبوالشاعرال!انتدخل"حناذنبدولا.المصبرمجرىتغيير

اواقمياالعرضذات!الفنطببعةوقتضهن.الهدفهذالانجاز

منردءا،الصوظائفلمنوعتو"هما.اواقعباالموجمطوالاتحضار

فيناتواداالتيالخلقيةمثاعرنازعزعةالىالهادفةغيرالتس&"

هـوعصرنافياحاسمااةنادورفان،الاجضمابمبةبالمواقفالوءكبط

اجلمناواقعا"عرفةءلمى،ثدراتهمحمب،ا&ثمرجميممساعدة

الىالاشارةأفرورياومن.الافهانمسضوى!يووضه"تغييره

اصايسعىالذيللا/بخاهالتصدييرجبكما،الاخلاقيةالفنوظيفة

الاجتماعي!ة.مهمتهصالفنابعاد

م-بالغعطيمينكاتبينالاخيرةللسنواتاثناءالادبفقداقد

ا*ممىاذ:ايوماتغنا?ضهاالاسومكنلابصفاتعاتهتوقد،الاختلاف

نقادربكاناكما.الاجضماعيةالمممشاكلحلايحادبصرورةكلاهما

الاخضلافثديرلجمهـوراهذاوكان.جداكببربجمهورالاتصالعلى

مانتوماسءناتحدثاناريداني.واتجاههوفلسضهاصلهفي

،وأسارهبتاقضالهالبرجوازيالعا"الاوليمعل:بريختوبرتولد

ا)كتابكبى(رخر2منوهو،احةاصااوفرالصالحةلببدهبتقا

خيراهذاوكان.اـسهـخريةباالانسانبممذهبهوامتزج.البرجوافيبين

ن!إتصه.يلامسعالمثراءكانكما،اوانهعن*تاخراجاءوفيرا

)1)اروبرالبافناالوانعنتخاليه!ي.وجماففصابا)ثانياما

فبىايطاليمافبىتسصخدمالكلمةهذهبدأت:الباروكدها)

الماني!امعلالاوروبيةالبلادالمحيئم،عشرالسادسالقرناواخر

منلتحرراوا)ممهثوذولفراد*بانتسصملأطرازهوو.اسبانياواضمساوا

المعهاربلابالهندسيةعموماالطرازهذاواقترن.الاتباعيةا)قواءد

مهسا،مويروالتهالزخرفةاساليبلمحيهوتوعت.لكناشاوبئاء

يى--لو!ادبحث!يااءهقوراامازالذيل:هضةاعصر"فنعنابمده

الزخرفهلأالوحداتاستخدامفيالباروكوافرط.الانسانيةالعواطف

هـق4االفكاوتخاو.المدىواتس"ص!والبذخوالابهةبرالفخا"لاوامتاز

اكتسحتهماسعاناذ،طويلايسصمرلمواـكئه،والئكاملءئاسقا

.)المترجم).اخرىلفلآطرز

لهر!اي!تأ
؟-

ب!!ا"!ي
وبههـص!ارسعر!ى

فلسفةعنمعبرا،الولادةالىطريقهفيعالماويمثل.المن!ؤلئة

كفاص!ا.فيا!اءلمةلظبقةاومثقفشاعروهو،والثورةالتوير

ومفاهيمهـماوبودهمافكطريقةمختلفينا)كانبانهذانكانلقد

لنسد.متعارضينقطبيننعنبرهـماانيمكناز4الصرجةومنماهجهما

اطبقةاعا"الىوامتدالبرجبىازيا!عالمالىماقتوماستاثيرنفذ

،ميختبراًما.ومعجبينانمساراصفوفهابينلهووجد،بماءلةا

ىا!وضرخى3!ه!الاشضرا110،امعبر،منتصرةبمسيرةءملهفبدأ

كتابلدىيكون-اناذنالممكنمن.الرأسمالياًول(مانحاءمخمنلف

هؤلاءويستطيع،ونجربهاشرقهافيجمعاءللبشريةيقولونهمأكبار

الخطجانبم(علىير!مفونا!سذيناابشراعلىيؤثرواانلكنابا

بفضلوذلك،ينشمكلالىا!الةايفطراذياالفاصلالسيالسب

وبفضل،لمصرنااجوهرقيااقضا؟واالاتجاهاتتمثيلفير،ءتهم

موقفاوا-خاذهموانحيلزهم،العص-لبهذااقياماعاىقلأرؤهم

صة.الحدالتعبيرولهء،للواستكأدامهم

فيعالمواحدةاساسيةنطروجهـقىا!كبيمإناكاتبينا)!ذبئكان

اسي!ا!-ة،واوالاق!صاديةا"ث--ةاوالاجهزة،المأدة!4ت!قت

بدرص-قئ"الانحى،نءلىتةوقتاالتيذاتو،،نيالانسالنشاطو"نت!جات

جهيعا،للاشياءمحورادالطوفماهبل،الانسانيهجراولم،هائالة

اللامعف-صلوامى2الفواخطارضدعنهالدفاعفيدانماواجتهدا

بائسبةوا"لاءهاانسبةبا)2)الانساناغترابواعتبرا.)عدميةوا

اعتبرابل،الاغتراًبهذامعابداي!ضكهفاولم.ءحوريةقضيةلذا"نه

رواينحمةذلكعلىمعالوخ!ر.ضدهالنضالثمنهوواجبهماان

فهملقد.الاغترابقفقيتعالجالتيالكبيرة"فوستسالد3تور"

ولكنى4احبهالذيالبرجوازيللمجتمعالقريبةالنهايرةمانوماس

ذا5ترصمةيسهنقريم:ا!أأأ،+!هولالاغتواب(2)

ا)ةغرباوالغربرةالىيضرجمفاحيانا،اعر؟.قيااللعةفيالمصطلح

ففصدانفلسفيايعنيوهو.اجوهراعنالانحرافاوالاسمورباو

انالانسفبمايت!حكماجضبةاءكط!لواقعاخضوعوا4الانمصء،نهوالمثلافيما

اف!-مكماايدرهمنتاجعبيداصبحواالبمثر))اناذوير-ت!ده

للاء؟رابضماعيالاصالاسالىو-كون.((عقواهمذتاجعبيداصبحوا

الانسانيتحررانهكنا5يعدولم.اًلبشريالاستفلالسادةفي

في4يضعنطامظلفحالاجضماعياالان!ىجامويحققصفاتهويستعد

اإفروراصبحولذا.يقهرهالمجتمعهذاجعلبل،المجتهعءواجهة

وبذابين!ماتفصلا؟كه!اافجوةا4اوازااواقعاهذاتغييرعلىاههلا

ذاتا-ابمينوالتكاملجامالافو!ستصدالانسانسيطرةءضحق!

المضوجم)).والم!تمعالفردبين،والموضوع



سخاءسحياكانكما.محزنبشكلحهاماليهووجهاملهخيب

والغموضللمغالطةيتسلمولم،كلهالاخ!لاصومخلصاعطيما

العالمنهايةمعل،بحتةاجتماعيةعمليةايعلىيضفياناللذين

."امونيةالكارثة)ءوثوب"العالميالالهةفول))ـ2ثوب،البرجوازي

التغييرطريق،شديدبحذرولو،يوضحتكيكافيااخلاصهوكان

ذاتهباستعادةلهيسمحالذيا)طريقذلك،للاتسانالاجتماعي

.الاغترابوت!نبثانية

عنالاغونرابتحليالىيسعىاثعريبريختمنهحكانلقد

وا!عاللطبيعيالمذهببمنهحيعكراندون"التباعداثر))طريق

لجاةيكشفطريفاصوءاالواقعهذاعلىيسلصانما،الحلصعب

فىينصر!ونكانواالذينالبئرعلىللنهحهذاواثر.حقيقته

القبرنياسلوبالعشرينالقرنعنتحدثهمعندماالصقمنحالة

!شر.التاسع

!هذا.دبه2وعصرنا!نفيالوالعمشكلة:هناوتواجهنا

إنسبى"باوفريبومعتممبهمالزائلالراسماليامالعاكلالواكع

،يؤتونلااصبحواوا)كتابإشعراهواالفنانينانلد!رجة،الملانسان

لمحي*ي!قعونولذاك،فنياتعببراعنهالتعبيربامكانية،متزايدبقدر

معرف!لأامكانيةعدمزعمالىلدسبينتهونولا،يافسةمد"ية

نا.إواثعاهذاالفاعلىاب!خراوبشكليرررهبونبل،الواقع

ودرجاز"الخاصةبواعثه،5حددةاـلآحاكلالي،اواقعامنللهروب

نايرمكنو!كن،المعقدةالمفولتبسيطلمحيراغباولست.ةافةالمه

ا)وافءتكرونإكأابواوالشعراءلفنابئااولئكانبعامةنلاحظ

؟رفضوناؤمحبئ!يمع4بالات!فاقلهميسمحلاالاخلاقييرهمة-5لان

و!ي.الثوريتغييره!ييساهمواانمختلفةولاسبابشديدبؤع

،الائت-واًبيسودهالذيالمفتت)3(اللاان!افيسطلي2الرالعالم

شدبصدةارصمببةءلمىيقفلممالعلأيعهضانالافطنيستطيعلا

ذلكيعرضهمابكسل،الرا!مالي*يرتضبمانثاما،الصبة

واكعيابل،!حىبفكرياايس،ر!ضهايقررانواما،لاخطار

الاموربزيدلمما.هيئاامراليسالالرارهذامثلواتخاذ.ايضا

،واحدةب!ربةالاغترابظاهرةعلىالقضاءومكنلاانهافقإ

احالمالركعالامدطوإلتطورايتطلبذلكلان،منفردئوريوبعمل

والادبمن21زالوما.انالافمستوىالىالمجالاتكافة!!

هـنلانه،صيرورتهلىإماإعا.هذا،!لا.لىغيربرمثهكل،يرعكسان

تطيمويرمى.تطورهجوانبجميعمنلعالماءرف!إغةالباالصعوبة

لمحيعت!برالمشاكلهذهحلعىوراحةيسراكثرطريقاتهحانالفنان

نايمسسكما،"عقليةغيراسطورة"و"اداخاكائئا))إمالعا

.وارتبده(وهمهـايرمكنلاحقي"لآتخف!مخارحقيظاهرةايرضايحتبره

معضلمة،مئة!ي4!صارع،ناضجغيرمجتمععرضمئا!سرفذاك

عنيركفولا،نف!ه"كصحيحالىويسعى،الضطورعملياتوو"وتجري

اعكالوج!عالمراعالوانوبر!ءالعلاقاتكلويشصمل،التفير

سلىاقياهاااضبىاااهمةاهذهبعدوالفنالادبينجزوا!.ا!راده

الم!تخىمننابعةصعولانفهنا!.للغاقيجزئيثكلالاعاتقهما

الأنانانئسىماًوكعبرا.باثكلادكبطةاء.عوبراتاالىبالاضاللأ

امءااتخمهالذين،ا"ستهإبئمنكبيرةجماهيرمىيركلانيجب

"ص!ع-لأ.المبتذلةالمضعةمقءت!عددةبالوانالزائلارأورهمالبةا

،"ا،شيىءاراسمالبىااإمال!ا"هياحرويةاالترج!ةا(3)

والاهدافالجمالب4ماتوالاحسا!الخلقيةالقيمشرويلبهوللآءود

بم!:اهاماديةاشياءمجرداىاالراسماليةالمجتمعاتفيالانسانية

كارثةءنواروعهاإتعببراصدق"كاها"وعبر.ارخءصاالمبتذل

حيوصكما.*نسانيةالنفصعلىالسيطرةعىوجبرو"4اإتسيؤ

عرضمناهح"عئسوانتحتكافكاعنحديثهفبمذلك"فيثر"

.)المترجمأ"جديم!

اصالةاحمر.الاعمالتناولعنخاصبوجهعجزة؟لجماهيرواصبحت

التعليميةالصفةنغفلاننستطيعولا،الحديثينوالادبالفنكل

فعةالىبلبعامةالشعبالىلايوجهالذيالفنلهذاالخاصة

التيالبلاد!اوالفنالادبيسمعىبينما.المثقفينمننمسبياصغيرة

يؤديوقد.مباشرا!هماالشمبيفهمهماانالىالاشتراكيةتبني

يدفعمما.عديدةوتبسيطاتمبالغات(لىشكبلاذاتهالعملهذا

لتعقدا،حتراممنمزيداالاحيانبمض!مابتمنىاناًلىادء

-.علينانفسهاتفرضجديدةمشاكلوهذه.الاشياء

وقد.الوضعبهذااتعب!براووسيلةالشمكلمشكلقىوترتبط

مقدمة!يوضعوا،)،ا(وجوياجيوتومثلعباثرةفنانوندائماوجد

جديدة،لاشكالالطريقفشقواالتوفيقوحالفهمالتطورحركة

الفنانينالتصويرمجالفيفعرفنا.مشابهةحالاتعصرناوعرف

مدعثى،بنجاح،احرزااللذينوريفيرااوزكوالكبيرينالمكسيكيين

كيفوعرلنا،جديدةفنشةوسلالل4خلالمنعميمةشعبيةشهرة

الكسيكي(لفلاحمنكلالىواحدآن!يالفريس!كوبفنيتوجهان

التوفبقىحالةوترتبط.إكبيرةاالمدنساكنبمالاوروبيينوالمثقفين

كما،لتلمقاليةاالمشعبونضرةالبدائيةالبلادبطبعةتيمبكلهذه

تقيدهالمالتيالمكسبكفيهوجدتالذياوضعباايضاقىتبط

الكبيرانالمصورانهـذانواتطاع.الثرجوازيةالفنسيةالنقاليد

تصويريافنيظهرا!كخالقينانباريرس!بمحرلمحتهما*علماالمذانا

وانا،التوفيقمنالحالاتهذهمعلايضاالادبيصفو.كلمكسب

اسلوبمنيستمداناستطاعالذيغوركيعبقريةعناتحرثلا

اصبحتافرهانإدرجة،لتعبرولأاالقوةمنءمكن-دا!صىءصره

آساميةاللواهبعناتحدثلاكماةكبلمنءلميهكانممااقوىاليوم

انرو-راًاستطاعاإلمذيناشولوخوفميخاليلاو-ولمتويالكسثالمعل

عثر،التاسعالقرنمنلأالمقترضباإئاهجالعشرينالقرنمضمونعن

عناتحدثلا.اكماتبهبدبكلالاشتراكبلةالواثعي!ة؟هثلانالمذيئؤا

الصببدة))الرائعديوانهفيجديدةفئيةاشممكالاخلقالذفيماكرنكو

بامبانياتها.الثريةمحاولتهالىخاصبوجهاشيركن!وان"تربوية

ربرمامحاوا"وهيا،الملحم،الىإةإروااثكلمنالملانتقالالجديدة

نولبىانعلإ:!الكن.لفنالهذاكراندتفلالمسهفييقدرج!لم!نه

يمثلاناللذينبريختوبيرتوادماياكو!سكيلفلاديرميرخاصااهتماما

راًويز(ث-لموالللإبئ،تماماجديدةتعبيريةبوس،ثلجدإداواقعا

إقرن.اهذابإعةفعكلمانانهطبل،ا)عشرينالقرن،مضمونفحسب

4التمبيردووسائلهيداليمالواقع

منكعيريعتقد؟توجدلاامهذه1،مثريناالقرنإفةتوجدهل

ام!اعاا،العالمينالمتناحرونوقياماطبقاتاوجودان3سبنالماريبئاإئظر

المصءورينالايطاليبن.أءكلممن(1327-1266)جيوتو(،)

تاتدرا"ية-طوذاتاوحات4وكانت.إثكلب"وا11رديةبقدرتهامتاز

العلاثفي.عادالابقيهااتضحتمعماريةخلفيةاوطب!يعيةمئاظرتساندها

ظلاكيالمإهاكلتلك،الهصوير!ياتكبرىالمشاكلطرحمنوتمكن

مهلموء"تهؤآءررغم،اعشريناالقرنحتىالا!روبيونالمصورونومالجها

التبر(الفئيةامصورا!يكببراظثيراأثروبذا،اءصريحواالمنظورعن

مهدءطوالدنبويالانسا!طالجانبعن؟لتعبيرمب4و!متاز.تلته

حركتها!ياالانره(نيةاعواءفاعن!وكما.المرومافسبكأيقالطر

.اةواصعوااء""كرصفات4وتركيباباثكالهوجسدت.الدرامية

الاس:(نالمصورينبينعووفهو،1828-1746):جو؟اءا

ؤادرة.عبذؤرير*ىا9"ظاهرهاوؤسجيرالعواطفترجمة!ياعظمهمومن

ا!س!ىنظرتهوا!دت،الاوروبيةالرومانسيلةللحركةداء.،وكان

ا."كمالامهـ.2وبو!هممدىواكلهاروالفقراءالشمعبعامةتصوير

"الامثال"و"أباادوقة"أـوحاز4ابرزومن،*مراءبرس!اثضص

.!المترجم1(،الثهـيرانمج!ارعة"و
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التكوين6؟لىطريقهفي؟لذيالاشتراكيو؟لعالم؟لمشوهلبرجوازي2

يرعتقدونوهم.مختلفة*تعبيريةووسانلفنيةواشكالالغ!خلواقد

للطعن،قابلاالمفهومهذاواغنبر.الاخرىتنفيمنهاواحدةكلان

غريبايبدولكن.الحادألشكلبهذاوصعه،الاقلعلى،يمكنلااو

الفنيةوالاشكالباللغةالا،الاشترابرالمالمعرض!ط،تترفالا

عشر.التاسعالقرنبورجوازيةمنورثناهاالتيالتعبيريةوالوسائل

التفاليدتصونان،بالتكيد،العاملةاطبقةاعلىويجب

يرفم!لمونهااذينااوأثكمنعليهاو*حاثظالانسانيةا&رجوازية

يجبلا،ا(كلاسيبرالتراثيديهابينتجمعاذوهي،ويحتقرونها

تطلىقانعليهابل،الاحوالجميعهـمم!ا!ةبروحتتمسكان

يوجدلاانهلزعمانباأتايدالمعقولغيرومن.الجديدالخلقتجاه

الكلاسيكيةالفترةفياوالنهضةعصركياوالقديمالعصرفي

هصذهفيماكلانالقوليمكنولا،اياهيعطونتاماالبرجوازية

ايضساأسخفامنوسيكون،تامةتصفيةتصفيتهتمتالعصور

ؤوانينعنثيهاويبحعواالماضيمولفاتيقلدواانالفنانينمطالبة

.المؤلفاتبهذهموأعوناننابحجةوذ)كابديةاخلاقية

اثورةوااأعامالأالطبقةء"عودهولعصرناالجوهريالحدثان

بيناطلئالتعارضوسشبعدولا،ومئاحيهال"،اشكابكلالاشتراكية

جدبداـواقع!شتركةعناصروحودالاجهماعبةاي!ماوبينالطبقات

،والانتقالا!لصالووسافل،للمتدنفيالهائلالاوتصارفيتتمعل

ا(بالغالممنحياةلموبواسه،المتزايدةا)صتاعي-ماكفيوس!بطرة

تصبحثمومن،اءلمالاالاق19وضبقاريفاتخلفمقاب!لكىأ!عقيد

ابرقاعسوءكأوتبادل،ا&بادلسرعةكرايدهىاًلمشتركةار،ضاصر

الذي؟أفا(سانفهـمإ.ا&كئيكحركةمعالمكيفوالانسان،الحياة

،االافرنجىالليئاديرءكانعلىاستو)ى؟لمدنكيالاولارقصاكان

تفرتهابكلوالمنقواـءهباجايلاكعبرالحديرمةالرقصاتثانكذلك

الفالس.مكاناصءلمتالمدنالىالبداًئية

بربنبردإدةءلملأكات،ا!لةخلقت3ما،ارياصلةاخل!ت)قد

نأبر،ـررتقاوملاسعةمنالعلاؤةهذهنوبتكو،.ء"والطبانالائس

نءللطا!الانسمانرؤإةوا?ء-ت،كبيرخيإلىب،ملجمنتتكونءا.لت

ناث-ذةومنأ!نزحلئاادواتكوقومن،أكبيرةاالمدنلشواريمءلأل

لقد.عشرا)تاسعاقرناكبىالمنتزهرويرلمةعنكل-لمةمحتلمفةا)-ه،رة

اً(تصتلمكعنبخت!إفطالتداعءامناخرىانواعاالحركةقوة"خلقت

الاوره-اءوتداخلالصور!احموانر،الثابرتالمراًقبعئدتولد

المعاصرالانسانوتانر.لشإملاتعائيراو،لمشوهةواًلمختصرةالصغيرة

تانراكمى،افىرةا"واست!ر--داملتخصصواا،عم!-لشقسيم

أجو(هيراوئركزاخيراعلمىالاعونمادوضرورةاجماساالعملبرمزاولة

بتاثيرويثكلالجد،بىاواؤيماويئكون.الاجتما!ةالوجودوطبيه*

لوإرةاوالترفب4اتساقيا6للوسوبقوةالمباشروغيراالمباشراأعلم

اتوناطحلفزيونالتووالاذاعلاوالسي:مااأت*ئيكعليهايسيطرالتر!

احديثة.االمدنثيااأسحاب

اعالم،االاج!تماعيةا!افضاتاكيهتطحنياللىالوقتوثي

فالاشيصاء،كبلمنثيلا5لهاإعرفلمعالميةبوصدةهـلمتعوكائه

هـصامشعلىاًلائسانيهيشانءمكنابدولم.مترابطهجهما

بقدرجميعاتهمياوهى،الثوريءصرناك!ماتبهضقان.أببةا

ء-ن!ثاانافنااوو،?ناهـداويمطلب.!ا!ردكلكهمما

.جد/هـة-عب!بريةوسملإل

ا)ت!عببروس(نلمنعدداالغاربالبرجوازلمةامعاانت!جاقد

انحدارعنأو!"انل1هذهتعبرإلا.اخطربراتنذركادالتياجديدةا

ا!إلعالعامالتطورعن-الاقلعلىجزئي!ا--مبر؟لا،ء!مجتمع

ومظاهرهـااةالحبايقاعفيهيتغيرواصاعةوا\)تكن!كلمحيهيتمر

!يهانيجبانما،السوالنستبعداناينبغيولا؟تاماثبرا

تطابقذاتهاالفنطبيعةوتقتضي.المسبقةالاكارمنمجردةاجابة

ثكلاييتقبلانيمكنلامضمونفاي،والمضمونالشكل

مضمونايعلىنفسهيفرضلامعينشكلايانكما،يستوردهاو

الخلقعمليةنهايةفيمتماسكةوحدهفيي!هرانبل،يستوردهاو

دمرتماوكثيرا،عصرنافيءالوحدةهذهاضطربتلقد.الفني

اشكالالبرجوازيالعالمفيتنموفقد،مصادفةمحضهذايكنولم

جديدمضمونعلىقديمةاسكالتلصققدكما،المضمونمنمجردة

شساذوضعكينفسهأفنايجدوبذلك.الاشترابرالعالمفي

بقدرالتعبيروسائلنحللانعلي!نايجببلطيمونست.مضطرب

.المضمونعنماحدالىمسشقل

الواثعتلأريج

.ضدهاومالشييينحازبل،الواقعيعكسبأنالفنيكتفيلا

ءجدبة.يى-حت/عقبمةانهاعنفضلاأفنامرآةفياح!باةاتنعدمولا

يقنعل!لانه،العلميالجهازموضوبةللفنيكونانيمكنولا

عاطفيةهـثطركةاثاركاندونفنيوجدولا،يرشاركبل،بالمراقبة

مفهـن!وميقدمولا.إمثالهانإجبالذياواقعاف!احد"ابالغة

نستطيعلاهذامنالرغموعلى..المشاركةلهذهكاملاتعريفاالانعكاس

اللعالمالموضوعيالوجودبتإيديسمحلانه،المفهومهذاعننت!خاىان

مجردوليص6الواقعمعافاتآ؟عتبارهالفنوادراًك،الخارجبى

اسلسانهكاساليسالانعكاسوهذا.الانسانمندمسفيةارادة

وكطهوبل،بالعاامافئماالع!لصربطالتيالعلا!"خص(ائصيحدد

وتذيرامتزاجوعمليةاًلموصوفءالمشيمنايجابيتدخلابحقيقة

اناسخلفمرةذاتيسيركانبينماانهبلزاكقصوالد.وتطابق

ا!رسإعوحركاتهـهم!ؤك،مقدولتبلا،نفسهوجد،مجهـو)-ن

لمحيتمطءانفوروإضع،شخصيإتهمتقمصجعأهمما،خطواتهم

كافعي!اسصبمتة5راًئحةاوكهوةكدحوكان.يتخذونها!ياالوةمع

((.ار!ا:عالزمن"اوالمد!ناولضيأبروتمارسهللدى-ثرلان

وا؟عااوذكرى؟تبإرهعاء"الفئيالوكلفياواقعاصفويو

ض!كل!لمبىا.اًلمباشرالواقعاةانايصفانويندر.ذكراهاعبلمى

يرا؟با!انايان،اظبر.اد"دةا!نإنااوا!عابح.ة!نماوبيي.فني

وهـ!ذا،الةتورمنءهـكنكدربآدر4نفسالوقتكبمالواقعهذا

الايعرضان؟لمرءعيستطيولا.الفئانطبيعةثىااتناقضيخلقما

ارريامهو،الواوعهذاشء4ااةظنانوبما.ءاً:*4الذياواالعالا

يهيشهااأتباتجرقيقانذلكعكسوعلمى،ذكرىالىالت!جبربةحو.ل

ونت!رولالمحطةانذاك2وتافيا،((المتي"الذكرى))منتوعايعد

راأبسب!ةاًاواقعويعتر.المقبللل!ملكمادةلشمتخدمماضالى

اًلذيالاءماللرجلبالضمهنبةمئهوسريةوتعق!بدا،موصااكثرللفئ!ان

مئى4وشت!مدبانيهتمولاالواوعءلمىمباشرةل!-ءطرةبفرضيرظبء

ولا.افئىا.ااخلقاءمل!ول،لمحيخخدمهاوهىيدخرهامضةقل!مواد

الموبفىدا)عالمومن،الواضحلأا!باشرةالمعطياتءنصالواقعإ!تكودط

يعىزالتيالاهورمنايضاي!تكونبل،ف!سباظءم!صتقلبرثكل

انواعمنجتىبل،ذات4اةئىاأورملاومنو؟لروقيوالحا!،ثهمها

اى"-م!راًنفسها!اناويجد.ا:اخيا.ت*ءطالمبالتداعيصما(

يتقاضىلانءفطروهو،أفعلباتهائيالاواقعايواجهلانه:تارالاص

اواقع.ابتدريجو؟!رفجوهـريهوبرماويبرتن!الثانو،"الامورعن

عاىالاجابةان-؟الجوهريغيرهو،وما؟اجوهرياهـوماأكن

بغيرام.بوعيذاككانسواءوانحيا!رلموؤفاتخاذهيالس!والهذا

وهر،اـحيل!ات!جاهأفناناموقفعنالاجابةهذهوبءبر.وعي

هومالهاطبظاوي!ماواقعوااعللماعلىبهايحكماتىاالهراوجهة

الحدإثعنديجبذلكعلىوبناء،اثانويرةاالا"ورويلفظجوهري

ن!ن!دثان!لنظرهووجهـ"موقفهاولاوتأقشنحللانونانايعن

.اجتهـامعاالغروريمنالتيومهزاتهائتاجهوووة"وهه!تهءن
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الواقعندريحوكأابهالبوربخوازيالعالملمحنلاليمفىكأر!ينر

امعاوءبؤمه،المجنمعفيوينلضليصث!الذيانالاتيطردالذي

هذا"ركز!!ه!ايوضعماوأصبح.وإمسحفهبلالمؤخرةاًنىءالاثب

والممتقدوالم!روالحلمالموتهوواغضربوفيىءاظلمالذيا!الم

وبءى.((اكونا))مبجلرضعبيريسمىوماالمجردوال!تنا)خرافي

الازمى،نوجهوياكظ،انصافيهوماكلمن"تخلصانالىالفن

مقدسةآسهطورةانهويعان،!يهمةبحركاتنف"ويحطم،و!ورته

--نالقوافيعنوواالفناعلانونجثصبر.4انكوفيللفوابنوانعكاس

ءنقبللان!اورتعنالاسإكانواذا.اريبةا2منذدرادترالكونية

الت،بعالفازلميةالدنميويةللحياةردضوكل،اصيل.د!نكلالفن!!ماا

الانسصان-مجدء،نينلإملوجود-أيىدوكل،قيقيدينبموجدانمن

الزائف.بالدينالفمىكهواخثيانايثرماؤإن،مسحقهاو

ازوت-رابي!هودهوللممعنفسهيكيفاذياادفننناووضانويرجب

زوراالاغترابيلبسالذيالىفنابىربننمكلفناهضوان،الانسان

الان!مى،نوضعيجباواؤعاتدريجئاوفي.اكونيةاأحت!بةاثوب

اووهع.ؤ!ويناصليهيشاتذيالانهانذلك،البؤريا"كرفي

الانسانءساعدةفي&ابالن!ىبةاهص4الاكثرافناوظيفةوتتحدد

زفممى4وءعالمجشمعومعا)طبعةمعالمتعددةعلا!مانهوعرضوخدقه

ض--داحياةااصلمنيئحازانيجبارفنبئنرؤمنالصا.ذانها

.)الخالدا)كائن))بالمخادعةضدالميرورةا-لومنا!ت

هذا:انسا.كع!لااغترابيسودهعالمضدللانسنإنينحازانويجب

لمث!لطبقا،+اًاركودوضداحركةا"عونحن،افنافياشمانناهو

اقالل:ابري!ت

عليهتقىفلنالحدهـ-ذابلغتفدالاموردامت"،))

."!صلاثطو

:الشخصهةوفقدانالاغتراب

الانسانورقعالمفتتالانهانبتخطيننافتتمهاالتيالقضيةتتعلق

نطرةالافىب،ءااىاينظرانعناراسءمالياالعالمعحزاقد.الكامل

الفنلجأانالشماملةالرؤيةمنالعجزهذهتديجةمنوكان،شاملة

لمحأكثراكثرالحاليالفنطبيعةيحددمإواصبم،الجزفيةالاءورالى

لتماسهكوفقااجزاؤها!تبظلااننيالمتفرقاتتلكاواجزئيةاصفت4

آخرجو)4كانوربسما.تعسفيةذاتيةلاهواءطبقاتتجمعبل،داخلي

.كابادراكااواقعايدركاًن'مالهثالبرجوازيالعالممنكاتب

الرومانسية،ردءمئذ،المغتربالواقعأ!ضهامشاكلامنامنوظهرت

اتتنوءتسوااظلامواالجزئيةالرويةوتغزو.الالمافيةالرو"،نسبةخاصة

اللفة،اصحولاف!دعلىوتعمل.الفناليالثصعرتفزومااول

،الص!-رقطرعنالضجمابمنبرزتىتهافجاةالكلماتفتئبثق

"الوافءالستدء،ء)1فيتستخدمالكلمةتعدلم:نوؤلاسذالوكما

بعض!االكلماتارتباطانكما.المعنىلنقللةىاستعملتوانما

رنينمعيت!فقافما،الموضوعيالعالمؤوانينمعمنفقدايعدلمببعض

الخي!الأح!لامونبضوارر،كئةافنحركةالحروفووؤعالكلمات

الروولف!يةالفترةئذ5الانحطاطفيالغنائىالشعربدالقد.السائد

قداخلةوصوريةكلاميةوفتاتلاجزاءتحكميتجهـميعالىيتحولواخذ

الفترةالىبودايرع!دمنالانحطاطهذاواستمر،البعضبرعضهافي

وقاوم.الا!رةريلكهمرحلةحتىومالارمهبراهبوماراحداثةالاكثر

بعضاصإبتامقاومةالانحطاظهذااروايفا-خاصقىالقصصيالفن

أكثرب!لالموضوعيبالعالممارنبطجميالقصصا!نالانالنجاخ

ءرضأجلمناقص،عااحاولاتااكثرالمجالهؤافياهدناوثى.مباشرة

المفت،العالمولفوضىلللاغترابالاسننسملامورفضرحابتهبكللواذعا

الرغموعلى.مإنوتوماستواستويحتىوسندالبلزاكمنذوذاك

المحددال!؟التذصكلذلكالانحطاطالىالافجاهكسبذقدهذامن

متلالب،را!تابحتىمنهيضخلصولم،الروايةوهومتقم!ألل!جتمع

أه)وممزلوكافكاوجويسبروست

نترحهيوكنولا،لل!مادفةالتطورهذالهزواننستطيعولا

عرضوالكتابالفنانونسئممحددغيرولسببمايوممنانهبقولنا

نا،مثلاالقوليمذنولا،دلالةوذاوموضوعياشطملاعرضاالواذع

نوعئمة))!لعئدماالبرجوازيانبهار!صثيرالايسعىيكنلمبودلير

يةالبرجوافيادباءمن/كثيراليومويرى.)أحديفهمكالافيالمجدمن

بدءنقطةالاجتءاعيةاظروفابراتخاذمالمحنلطورتحليلانومفكزيها

اجتماعيننان،ظاهرتانوالادبافن.لمحاالزمنتخطاهاامبتسرةعملإ4يعتبر

منذ!كعلىمدلوليس،)المينتادزيقيالزهو))اعلانات!لرغم

تنشر،اواعمابهمتمثلبان،بفرديت!ميتباهونالذينالفئانينتعلق

باحتقارها.ي!نظاهرونالتع!النىوقافتحاماىايسعونآنهمكما

يستطيعلافانهغامضةقوىمعتوارااومنولوجالفظنايقدموعندما

المجتمع.دي4الحياةعنتنازلانهيزعمان

انعزالان.،ملحوظلكنهفريدمثلضوءعلى6ابيناناريد

كأ4تعدتواالذيالانعزالذلك،الغاربالرأسماليةعالمفيالشاعر

لقد.ماعبةالايالاغراب!بمنتكلةالارفباطاوثقيرتبظ،(كثيرا

يجبوهـرزا،الحرةالشخصيةحقوق،نظرياالبرجوازيةاعلنت

الاكترالادجميالنوعوهو6الذاقطالنئعرفيييرزانهاذنالاغراف

ماينافضهذاًلكن.متزايدبصفاءالفرديالعئمرفيهيبرز،ذانية

يصدالشخصصيةؤفدانانالحديثالنقدويؤكد.طنمبوجهيحدث

الفنشملتبل،الغئاليالتمعرعلىذاصرة.لعدلم،جوهريةذسمة

منمنزايدبنئسكلنفسهاعنتعبراصحتالأياانويلوح.ثلهالمعاصر

دقلى!آ!نعةوراء"دختفياصعحتاوشخصيغيردكرةفكالنالننهعر

النكليةالكتابات!يوتجد.الانساناكتشفهالذي،البداليالفن

الشخمصيةخاصيةلونوتطلعارغبة،بودلكلمنذالشواءمنلعديد

الئقاءحالاتأذصىفيجوتهكانوعندما.المجتمعتطورمعيتفقمما

ل!مخصيتهانيطموكانعاشها،التفيبجربتهالشعرالىافضىالذافب!

انما،فردياتكلاأناهتتخذام!.الاهـآسيةعمرهاتجاهاتمعمتففة

مفزىذاتعإشنشالنىالاحداثوكان!ت.لواذعاهذاعنسعبرت

بوجوداعتقدباكملهيرلمصيرالىعظيمهبإرجةورمزتاجتماعي

الذي،الحقيقيةا،نسانيةبالصفاتالىمتعالانهان،الكليالانسان

يصرانجوتهواستطاع،المسضقيلمحييثقووالعملإلعقلالىيتجه

الثورةآعقبالريالبورجوازيالفنومن.شعريةصورةؤيعنه

ذرنواعتبر.الجماعةوبين،الفرد!ومابينالتمالفهذاافتقد

الاعلىالمثلبينالممزقالتظوضعصر،)الضانعةالاوهام))فرنالقبرن

كماماعيالاصوالوالمحعافئورية4الانسافيالقيموبين،تحقيقهوام!انية

هـتامعالان!ىجامعلىندريجياا)فنانمقدرةوضعفت.كائنهو

مستوىالىبالانسانانحطتعظيمةرتوبةتغزوهاخذتادذيالواذع

،الاغتراباتخذهاالتيالمروعةالاشكالفأكثراكثروزادت،السلعة

ا!عالم.هذافيالفناننحربةكبيرةبدرجةوتزايدت

علىهيئياطلقهالذيالاسموهي)الفئيهالغرةانتهتلقد

هامشعاىيعيشاز4يشعرالفئانوبدأ،)جوتهعاشهاالتيلفرةا

علىوصودهالبورجوازيالعالممعتضادفيالفنفوضع،المبتمع

راثه.المانيادوالي)2؟91-0188)ميزلروبيرت)5)

الرواياتاكثرمنوهي.صفات"بلاالانسان))تكتملنلماننيبروايته

.52!اعامفيالااكاملنصها!طهرولم،اوعشريناالقرنقيأهمية

كم،سالعقلمواذفزيفوتعبريالعصرآثامالافربالتحليلوتضاول

الروحيةالتجاربعلىالفكرا!مجافيالعلميحديدارتتلإقانتحاول

منويتضح.ءـجوانهاوالعاطالياتصبيراعنالننخليدونوالاجتماعية

جم)المش).وجويميبرولىتاثراعماله
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بععيفيقاثراالفأنوظل.2ذاإتهاالعالمهذاطبيعةيناقض6نه

العراعويتاولذاتيبثكلالفردياحتجاجهيعلنانطلىالاوفات

كانتواذا.البورجوازبميالعالممواجهة!ييضعهكانالذبمي

هـانالنفمةهذهمنمستفيدةعديدةاعمالاانتجتفدالدومانسية

ا!راع،هذالكن،مانتوطسحتىبودليرمنذطويلااقدفدثويها

وهمالمجتمعجابهواالذينمعاصرايهعنالفنانعزل،لان-مميزامهما

عنيتحدثالفنانكانوعندمأ.المغايرةمتمامغايرةارضصيةعلىيقفون

كلأ!ا.لجماعتهممثلةاناهجعلعلىقادرايعدلم،الذاًلإية4تجرقي

التاسعانقرندطقمتهاالروايةتيلغانمصاددةمحضيكنولم

الذورحوازرللمجتمعألنقديادوصفعتياعتمدتوقد،عثر

ويبضء،4لوكأخلف!كثراكثرنفسهيمحواروانياوكان،ومشاكله

مسنخدما،الننىخصشغيروالانعكاسبئلموضوعيةالايلامادىالوصول

هددوع!الغناميالشعرعلىولان.المجتمعتجاها!نقديةالموافف

ناممكنايعدولم.معفدةمشالليحلان،مصوىذاتيةنحوبتطوره

ن!وبجهعالم"نوا)جماعةالفردبينالقديمالاتفاقيستمر

الدرجةالىالممل.لفسيمحدة4فيوتتزايد،!اثتراكثراللاانسانية

وغربىءالاجتماعيلهيكلامتامةلمحاكثراكثرتتعاظم3ما،القصوى

المسلمضمارهكانانذي-ابرجوازياالعالمان.نفسهعنالانسان

هـلحطم-الؤديةونفتحالننمخصيةازدهار،اًساسيكمبدأ،به

الىيدعوتناقضابدلثمكونا،اللامعقولالىالفرديةودفعثخصية

قويا.احساساالفنلنبهأحس،السخرية

الىورعودالذاييةمنالخلصيحاولانا!عرعلىوكان

الاجتماعيةالقضاياعنبالتعسرتهتمتكنلماكول،السابقةالفترات

اهتمام!،تركزانما،لماثعربخصيةاوالفرديةالتجربةشكل!ي

،الاأجاههذافيمحاولةاهموكانت.فحسبالاجتماعيةالانابةعلى

9ص!بةامنلكن.اوري!ولراطيةعنباناشيدههوقيمانوالتمحاوا"

ممكنالممدولم.الاوقيلقيمهوو!غيرلمجتمعأعلىمثلخلقبمكان

الطنان"الجملةخطرور4يرخنفيوكان،ومياالخلقهذايكلنانالا

عاىبودليرحقدان!فقوت.الوافعتصءاليالمسديمية،الاستفاضة

خيالهوخصوع،المتعمدة!4وبرودة،انبورجوازيالعالمر!وبة

المفتعل.هويتطنوجدات!هماالثرالواكعمعاتفقذلككل،للعقل

هذامع!طابقينيصبحواالابودليرمندالشعراءكبارمنكذيروقرر

اتمرواوحاقي-للمجتمعظهورهماولواالاجنماعي،وفيلكالواقع

مل!عنبحثواالراًسماليةالحضارةدلبفيابربريهاالقوىصعود

،العترةتلكبتصويرهم،يبعثواانوحاولواالبداييةالبربريةكل

ناا)ىالنتعراءهؤلاءيسعولم.الابدالىاختفىفديممجتمعحياة

خسشقاىالىعوابل،1الحقيقيةعصرهمجماعةمعالانسجماميخلقوا

تشيرالتي،((الهى))سميتددةمنرمحددةغيردوىمعالانسجام

وظن.الانسأنلدىتراكمالناركأعلىسابقماضالىفرويدعهد

الاقنعةباتخاذالمعقدالحاضرمتطلباتارضاءيوكناًنهالشعراءهؤلا،

البدائبكأللشعوبالخرافيةالمعتقداتانايضنأظنواكما،البدائية

.وتتكون.الرآل!ماليللنطامالخرافيةالخاصيةعنبللتعبيرسمحت

تجىحمنوالمصطنعةللعادةالخارفةالحديثالشعرتركيياتلعض

اكخصصالبالغةالصناعيةالتكنيكيةعصرنامنحضارةمقترضةلعناصر

الننركيبلتهذهو،تعكس.الزمنعليهعفىماضاًثارمنمتزعةوعناصر

اليربرية.افضرةاالىاصولهافيزمودالتيالحضاريةا!اهربعض

بكلاخةىقداواقعاهذاانكيفرويةهواخطرباقيرماولكن

انساني،هوماكلضياعايىأدىالفرديةعنا!تنازلوان،فامض

و!-لمى.واكةدمبراوبئالبربينتجمعلحالةبىيورآعلىملوخلق

تعبيروساللاكتثههالشعرهـفىااننعترفاني!جب،هذامنالرغم

هـ-ذايه:رو.)!صرنامىزةاصبحمت،جديدةت،صروخلقجديدة

نايهكنمجتمعالىالطموحعن-دؤكأورمدمجزئيانكاوان-الشعر

هـكأامورةمملأدتولوحتى،الشعريالخلقلتد!قكقا"روةيتحذ

.طورياسعالمفيرسمتؤدالمجتمع

الاجتط!:الطب

عندالمحضةالفرديةالتجربةوهجر،النزايدالاناتراجعيعبرلا

عنيعبرلا،وبريخ!تساياكوفسكيمثل،عمرناشعراءكباربعض

التطابقفيالرغبةعنذلكعكسعلىيعبربل،الوافعمنالهروب

عنالشعراءهؤلاء-يعبركما.الحيةالمجنمعقوىو"حالجفاهيرمع

يواجهـونبذلكوهم،نضالهافيلعاملةاالطبقةهيواقعيةجماعة

لاانهمكما.ا-طوريةجماعةتعسفيبشكليقي!وناورينالشعراء

يدرهـونفهم،الكوزموسصوتبابلاغاًلمثللإنالانب،ءلعبةيلعبون

المهمةهذهوتولد.اجتماعيةمهمةموضوعيةبطريقةيحققشعرهمان

عليا.سلطتبهالللفهوام،اجماعةواالكاتببيناً!حيال!مبادلمن

التنفيلةتقممهمباثمرامطلبالاخرآنفنالاجتماعيالط!يكونوقد

مساهى-ةاو.معركةنشيدثكلالطلبهذايأخذوركما،للكاتب

اكثرلعمايةطبقاعأدةالطلبهذاويتم،اجتماعيةمعضلةلحلأدبية

ت.ر))الطليية((تقدمالة!أنئوريةاارجطعةاناذ،ذلكمنتعقيدا

السرلمطاتأنجهةمنيحدثوفد.محسوسثكلفيدايماموجودة

في"لرغباذوا)فنالادبامكانيات.لقديرتحسنلاالجماعةتمثلانني

اليومي.السر!ياسيالكعاحلاهدافاللازممناضيقبشكلتخضعهماان

هـ!نيتخلوا(موفنانيهاالعماليةالحركةكتاباعطمفانهذاومع

هـ-يحطعملافيهيرواوامالسياسياررإعةكفاحفبمالاشتراك

دريختومواويلماياكوفسكياثماربعضهذهـالمعاركوولدت.شانهم

الاثارةمنكبرذاتهاالفنطبيعةركن،كبيردويلهاكانالض!وازلر

'.السياسية

كانافىياالمعينالطلبانماياكوفسكياوضعهـ،وكنيرا

.الاجتماءخالطلبمعقيمقيركنلماخراوءمياسيظرفيقتضيه

يكونانافئوريةالجماعةهـنيعبرانيريدا&ياكاتبعلىويجب

نايجبكما،اكظريافهمامنوبقدرالخاصةبتجرقيتمعل!اقد

اك-خالجماهـةهذهصوتالىويشمع،وخيالهضمرهمنجمكسها

واوء"نبخ!صانالمطافاخرؤمييستطيعحتى،و.ل!ههتحفزه

مبيصته.معبطابقالذي!الاجتماعالطلبالجوانبمتعدد

ارقفىافي،آخرينحديثينفهراءمعوبريرختياكوفسكيماينتترك

ومحاولاتفيهااغالمباوللعاطفية((الثعريةاروحبا))يسىلماالواعي

قيايضى،ينئر!نء!،،السماويافيفروااثخصىالاءةصزاج

-رفضانهوما.الذكاءيؤازرهالذيوللخياللأذهنالاسبقيةاعطاء

والانجاهالذهةطالاتصاهمنالنقياخلإهـغيراهولث.راًءاهؤلاءلدى

ل!قل.المعاديالذكاءوتمجيدالذهنمنالمطرودوالعقل،اعقلياغير

الذكاء.ويعملكثرينمعاصرينشعراءم!يزالمهقولغيرالتناقضوهذا

الثعرومكن.تامتناسقفيوم،ياكوفسكيبروختشعرفيوالعقل

يضفيانالبسيكالجماليالمجالتخطيهوبفضلالتحديدهذابفضل

فوة،الروولنش-ةاًافنرةمنذتحققتالتيالكبرةالاكهشافاتعلى

الايقاعبقوةتمه،زقويةحادةاغةايضاويمنحها،وصلابتهالتعبير

ال!يالجديدالمحتوىالجديدةالقوةهذهوجرتلقد.والطئير

يناسبها.

جدارصدةعرضمهنياهح

فيمثل!ا،الغاربالبورجوازيامالص!اديالروايرقىأنمتاقد

كلإء.رفضهايمكنلاوصفومناهجتعبيروسالل،1النئمعرمثلذلك

ف-خالعملحوادثضدتآ*ينشرهـةفيموظفاكافكافرانزكان

التحولاليوءيةتجربرتهبحكم،وث،هد.المجرقيالنمساويةالمملكة

الج!عيحتقرهابشعةحشراتالىلا،المعذبةالملانانيةالفكليع
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الارشيففيتاإ؟سإا.حفظاحفكلهاإيرجتإورتنإدا"تاىاإبل،خإسسإ

وكان.ا)ثركةمصلحةعلىحرصاالسرعةهنممكنقدربآإقصى

ودهالثيز،،سريةوءنافذ،عديدةسلمالطمينةشر3ؤكييوجد

اكتشاؤطيمكرإلاهذامنالرغموعلى،لمملاهكابأالىتقودوابواب

اكاسب))البماباطلبافضاءاىإيؤدياالذيابباب

،!؟+نإ+ء"ه،أم

الاذمانعالىويسإتحوذ،خفيةتعمللانهاالادارةمسإانيعرفأحدولا

المبضإىحإدرانتفرزه،بالاثمدفيناحسإ"سالنجإدةالىيسىإالذي

ر،لع-روإ،المفنةالمتربةبرائحتسإاالجوسإمغالتي،ارسميةا

يا،)المتصميعالىلأانسه،نيافىكلوهذا.ب؟ردااصبحلذياوالدخان

ينسإريالذيوا&صاءيوا&وابوالمجتمعوالادارةوالدواةالقانون

ل3فييتمثل،مكتبهعاىالجالىوالموظفالاصاليرمنبآكواممحملا

ذات،نكلة-وىاقيشخصيننهافقدتاءكياوالاداةالتجسيدهذا

اىايدلفمنكلعاىويجب.رءوزهاحلاوفهـمهإايمضإنلااهداف

ص-درانهزالركلوثعر.جىماامالهءنيتخلىانالمكانهذا

خافمن،احياناازاؤراوووء.مفهومسبإبدونبالادانةحكمصإده

دذصادااومربرلمبةوبشإ،مةانتإيةسماتمند*ضا،السلسإةاقنص"

د-ل،اءواحدةخفيفهرزاعلىيترتبولا.العإاملينلاحدظا"را

ائإطرونإ.الا-طورياقإاءهذامنالمنبعثارء-انفسهاوقهـتافبيزإداد

عددويتإوه.يةللغااعإنباوفزعبحدةالاغثرابهذاكافكاووصف

عقدةمثلدفييةعقدااليسإيعزوادآناعمالهمعنىالم!لقينمنكإسرإ

الخ..)الوصودخط)و((اورق.يرالمهو))((الاولىارخطيئة))

له.مصنىلارءزاىاالا!مماءكبللوافعالمركزتصويرهيميعونو

اجتماعس-!بماواقعهـنيبملكيالمثالمنهجكافكااستخدملقد

الطهيعيالمذهبمنهحهـنالنهجهذاويمتاز،الانسانءنغريبااصبح

غشإربثفاعتهافيالىوءصمةالاحداثباظ!ريسمحلاته،عدهإلميزات

كلعقوللاكنئهكه!ءنالاسإلفهااالتنالمعتادةةالخإيإفيهوتتضح،المنطقية

اء!ه!ا)1)ت،ريخإببة4اعملسإاوبهـذه.والن!آإملاتوإعيةاالىيدفعمما

تحتالمغةرباما&اكافكابرضء(اتباعدااسمبريرختعليهااطلق

تنظ--متعيدصهدمهءماءسةان!ا.فهمه4ب!محوغريببرديدفوء

،/"تسإو"تل،اولحإر)ناكاباكبارواستخدم.ائقإلوبةالعلافات

-ة-زاو"ن)اعادقيا"العلاق،تعرضاىاوشعىالذيالمنهإجهذا

ا!لاف-،ت!تهكانتكمجلإ-،بدووبذا،لأغريبثكلهثموهة

فعلا.للسخريةدعسوووروهة

الممكن،من،لذتميإيرقابئإةغيرظاهرةالاءترابانكافكااعتبرلقد

نابريختواعت:ر.بتخطيهامجهسإسوداييسمحولا،بريأسلمسها

اسإ"-وضيحبنإ4واسههدف.عليهأانغإلبيمكنظاهرةالاغتراب

فسإ-واهمنتىتزإلإنإ"حوكافكالبديختوكان.الاغنرابتخطييملأن

4اوبواس!خلاصامنيا((التباعد))طريرقعنالمج!معاغ!ضرابااظهار

هـمف!ومالهماتبا"نرغم،اثالاشكلخلالمنا!وهـريةااواقعا

النتعبهرية.وسالاهمااخ!نلافورغم،ا-املعاا

وليسإت.الادباؤقسإاراىايؤدي،واحدبمنهحالاءةماءان

اعرض4محاولسإسؤولاكا"بااوالفنانسإتخدملاالتيالمناهح

و!الطسمالامروكن،لفابالنمبةاخاسصهلآالةالممتهيالاتراب

هو"اوا"ام،المغتربالعالمامامي!مهضسصلمال!انكاناذاطمهر!ة

-حقكافكااستنسإروفد.للانصءانوفيحازههيواحإاوانسانيمءير

التفيإير،فياملادنىلدير"ي*وناندون،انسانيغهرجهازفيالانسان

دا"كانيةاءتقداكنه،ووريةبحلوليإؤمنفلمدالا3أاميزلاا"

البإاسفيرغبةادنىلديهـم،يكنامذلكومع،جزئيةحئولوجود

ءلسإ--سإهـاخريسإنكاقييسإنوكانماالتسامى،ثوبالانسإانيابؤسا

ءمكن.اتانباله!القائمالمجتمعضدتحيزالكنهما،بالمتناقضات

الذينوالمنظرينوالفنافينلل!،ببالشمبةكليااختلافاالامرويختلف

ويوأففونوالجمالبمالفلسفيانسعرمنئوعاالاغترابفيجدون

له.ويكرإرمعنىلاوماواللامعقولالانسانانخطاظلهيرمزوجودلمى

صنعهماوالادبالفنان،عملهميسإهويهمالذينالغموضنصار

العقلوساعةالابدالىوانتهت،العالإمقواتينمنللهروبلانسان

العالممعرفةعلىقادرالانسانانإيزعمالذيوالافإنناعوالثورةالبمث0

تجاهبالخشىمليءمومفالىالعودةضرورةويؤكدون،عتفييره

للمقدسوالقديموالخضوعالاولىإالكائنينابيعالىوالرجوع،المصير

-.بالموتثقةالممتلىءوالاستسلامافىاكلعلىثالاعتماد

ايضاويقولون.الهذيانهذامعتفاهمادنىيوجدانيورنولا

للتغسإرقطبلاذنوهو،الأنسانصنعهالذجميما!يالاجتلواقءاأن

هـرإاويعد.اغترابهفيومطلقللتغيرقابلوعيرخالد،بوا-ظه

كض،واذا..بداليةالخرا!اتاكثرممإارس"منلىوءااشدالالول

عليهاتسيطرالتيلبكيت"اللعبةنهاية"م!مرحيةعلىكي!رانضحك

منذبعتالتيالمشوشةالدعيةالاعمالوعلى،بالموتموحيةبلاهة

الشبذابالغاضب((6"وجماعةكوانولسنالسوقيميطرحهامفهومات

وجويرمسبروستمثل،كباركظبمصيرحسمنحنرانيجبانهالا

وعليضإا،."الانحدار))هـنبالحديثونكتاليواحدةركلمة((وكافكا

نادون،الجواقبجميعمئاعمالهملأتحنيلفين!هدان،بالاحرى

المجتمعت!هموقفهملاالافيرفيونضع،الايجابيةاهـماتنهمل

أيضا.الفنيةصفتهمبل،فحسب

التشايسهمشكالة

هـ!الفنوظيفةوان،معرفتهيمكنالإوافعاننعتقدنحن

منالفكرة-نتحررانيجببهذامناواي!نا.مركزبعمقالوافععرض

الليإعهمحاكاةيتطلبحرفيانقلاالوافعفقلانالفانلى4!الم!عصقة

يصلوكي.صيلالتطادوإفيحتىمعهآوالتشابه،شديدةمحاكاة

ولا،يتخطاهاانعليه،المنسقةالطيعإةمسإودإالىالدإطابعمل

الوافءجواباكتشافيشدعيبل،الوامعنسخذركيقتضي

انهسإا((الوافعتفصيلاتحميع))نقليتطلبلاكسإا.الجوهرية

افصإىالىيقتصدانالعظيمأ!سإنويشإصيع.((المميزة))اكفاصيل

الىاللجوءممكنةدرجةبا-دبرويردضيسإخدمهاالتيالوسانلفيحد

اواؤع،ءناثريحةفنيا،ليإرإعملاالنإش،بصإفنهوالعمل.-لالنفاص

!لميساعملابصفته،ازفنيالعملفيويكمن.جديدواقعهوانما

فيانه.الواقعمناكثروا!ع،رائعا

طبيعي"))هوبمايتعلسإقفيما،الطسإ*شالمذدبظللقد

.وماعليهللهجومولللغيرإطويلةفترةظل((المتثسابهة))فاصيلوباك

ينافثرإبالضإبةلاالذكياثطءسلسإ"،هذايومسإحتى،يمل-كزال

يطهرالذي0الشبمءانكثيرةفىإاحبنويتضح.جداكبيرلجمهور

الحقيقةديويخضع،مطلقإالبولافبونهيمكنلا"عليهمتعارفكامر

جميعاالادبيةالفنونانبطكلذيبادىءالانتيهيثيروما،للتحفظ

خضعتماونادرا،"متشابه))و((طبيعي))هممامبداتقبللا

الاث،ءوىلمالطبيعةمحإاكاةفيسإؤمطسإر،المبدألهذاالموسيقى

الموسيقىونجيب.والادباك!ويرفيتظهرممابأقلالخارجية

ال!وندنسإنذلكفيشأنهل،الوافعيطرحهاالتيالاسنإلةعلى

ولبدو.تعقيداوآكعرمبانترةآقلالموسيقيةالممادلاتلضإن،الاخردإ

لدرجة((الطبيعية"قليلة،والباليه،كالاوبراالمختلطةالادبيةالفنون

لكن،01طبيعتهامعيتناقضالفنونهذهعلىيفرض((تشابه))كلان

ومغني)؟الفنفيه!ذا((الطبيعي))مفهومتطبيقحسإاأيمكن

جدا،قليلاشبهاالعاذيلرجلايتضإه"عطيمبلحنيشدوالذياتينورا

قإلإللااتآإقاالاالطبيميالديكور!عالكلالسإبرالباليهخطوطتته-قولا

فينماذجهاالمعماريالفنفياًلاخردإوالالضإكالللاعهـمدةيسإونوقد

الاشياءمعتشابههاعنمسإقلايظل1الجماليتاتإرها(كن،الطبعة

قصيدةايتتركهالذيالتائيرنمتخاصانيمكنلاوكذلك،ابطبيعية
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ومناللفة،سحرمنين!بعاًلتماثير!ذاء.البيعيالتشابهمبدامن

وثم!لوبناءكايقاعونحسهتقريباللتعريفالقابلكيرالصمرهذا

اىيهدفالاالتشكيليالةنمننوع،الامرآخرفي،ويوجد.للشعر

!الأأدالاسم))بالتب!اجلمننسميهوليشهدفبل،الشتابه

كيفسيفررالذكيمن)هولمابدقةالمرسومبلمنظريكونوقد

ورببمةاونذكاريةديمةلهيثونهد،الطبيعةويشف)!حقيقةهو

اهيايا))صيحةد!ن،الجفراميالتعليمأداةويصلح،بوستالكارت

التصىويرويحقق.جمالية!يمةفياحتما))يستأمتشابهذوككم

ريكسسوكان.الرسممنآدضلبشكلالاعدىالمثلهذاالفوفوغرامي

بمهارنه،المرءيعجبوف.التوعلىانحمالميرلم!قطهالذيالعنبب-سسم

الىالطيوردمعهوالالنغرضهل))سؤالهنماويتور،اراداذا

العنبعنقودالحقيفيالعنبعنقودي!لكثيرةىلاتوفي((؟الغط

ثىةودس.الغذاييةوالقيم4والطعمبالرايحةعنهويمار،المرسوم

مني"فيرالنظران.ذاتهاالطبيعةلحلىيتفوقانيسطعفنيشكل-

وورمةجدربثليمسثهل!اوساميتظوله!كيف،لاخرىساعة

الجو))يلتق!انيغأولام!اد!يدببصماتالجنانيالمحققيفعلثما

الااوانو.ل!علبالضوءاندعبهوالجوهريانيبرام/لأ)الخاص

بدءذيبادىءيتمسكام،ولرابططالداخليةالمنظراجزاءتركيباو

يفاجىءو"،وتموتنولداكمماالاشبءمنالمرتيغبرالحدث.استخلامحي

؟وعندماالخلاقمبداهيعر!جوجفانكانكما"حدوثهاو!تالاشياء

مختلفةمناظرعلىنحصل،المنطرنفسكبيراورلاعنتراثتاررسم

علىيحثهحادزاالاليسلبفنانبالن!مبةطلمنطر./عظيماا!خلافا

فنيةضرورةالى،!لعييه!احثالىلا،لوحتهوستجيب.ارسما

!وةءن!تهابماتفيمإل!،((.لننطبه))من!يهابماتقيمولم.

،لكنالف!مرةانكراسيالفنالونصورلقد.وحدلهواصاننهاونحصوير

خارجي،عا)!افييوجدلاجوج!نصورهالذيالفريدالكرسي"هذا

/نهابة.لابدرجةوجدانيينب!3هوانما

اطلبانديمثنني،صورتييرسمانالخصوريناحدمنظيتواذا

وأكط،منلننبهلكن،تماماهـ!مشابهةصورتيتكون!هـان

نتب4انيجبهل؟تشبهانيجبشخ!صيسمنمركبأوجانب

اولاعليهيجبهل؟د!ايفظنرؤيةاونفسيعنرويتيادكمورة

واعنقيوربطةشعريو)ونفسما/كهبدهـفينفلانشيءايوهبل

الصفاتبعضبقلاو؟في!أوجدنياك!النفسيةحالتيينألى

يرور-!او؟المجتمعفىاووحدقيديتط!رالننيالصفةاواليارفىة

الامراءنرىوعندما؟جوهريةوالاكثرلريةوالاشدعمقاتثرالاال!خاصر

شبلؤن.تعث!مال!سورهذهاننقتنع،جو؟رسم!مالفرين

فس!وةا!انما،تشابهمنلمحي!أمأادىيرجعلاالصورهذهش!رة

اتهاهاال!وراصبصتبحيث،الامرا،هولاءعنالق!اعض!فيجويا

اهـراةتشبهالجوكندالمانفيهريبلاوممأ.للغايةوجريئاوو-شأ

ولماطبيعة،الخطتابتسامتهاواكن،دامنشيليوناررسمهاافني،

عاثهأالهثاالوجدافيةاحالةالعكساذ"،بالطبيعةعلا!ةلفأتعد

الذي،نالافاليهاتوصلالتيالمعرفةثرجةتعكسكط،دافنمشي

كماموديلرسمفيبيكاسويبدأوعندما.ليرسمهاامامهوم!ت

بمجهودالسطحيالتشابهعنصويدارويدايتخلىثم،الطبيعةصتلته

دايما.سريةاكئرواقععنبذلكيكشمفانمأ،التبسبب!فيمتزايد

ر!طاو)مانيهرسمهاالت!طصورنهكليمنصويشبهلاوقد

بمسبونههملااللوحةالىننطرعندمالكن،(الصورةيشبه

الخليطوبهذاللاتناقضاتفر!سةيقعالذيبالانسانبل،ي!و

وبهذهكبيرءفكرعصالمعبرالجبنوبهذا،وايعنفالروحانيةمن

المهـهزاًلشكلفهذاً،قلقةوحدةفيتعيثرالتيالمتربحمةالثممغصية

هـنلهأيا.متعددةبمأءاًت1ذاتفائقهبمهارةمرسومباكملهلعصو

والالوانبا!تهديدالموحيةاوراوداءانالااأثفيتلتبرزعيقر/يئتصويرية

3جم!7يؤزمشآ

اؤضلاةحهاالىكب!برط!ح

منال؟-رى3ثريةالازرؤحهالذي،رالشعهوهذا

رالاز-،جبالحركةره-وجعاهـمفيالناصيةالشعوب

الذهل.اعلهباقدموالش

البهوءة!ذهاءمدار1)ىؤهـ،ص،دب،اخبررو!ذا

-مال!الكت،بع:---،رجازظرونالمختارةانكتجامن

لكبى،والارو،نةف-"لداو*،ىبهه"حرجوالمير-نصرالع،

علىبهـمتطل-ئةصضث!،ؤيةزواؤذالحربلقرأئظزءتح

علىعبونهمر!شحو،رؤ-حمم!توىذاتعالمية!اقآ

!-ل،صن!،إمويطالموالءنوالادبللملمجد.إدةصحالات

ذحةووسسعبهمتطإمهـماوجفيوهم،لمد!همباوتأخذ

للعاومؤةورروالمالتءهمرونيردلمزاالى،قالمثص:لالمستق

قتصادلةوالاز-ةوالقانووالس!،لص!يةعيةخماالاجوال!ون

تلىكالىحولش-،ص-نالاروماوصلم!فا)-ب:،عيةوالص

.والازدهاروالضقدم!الرصن4آعالياا)ورهم

:الاولا)كت،بء!در

رخخنصاضصلضسخ

ا

ا
ا
ا
ا

بذث-لىناثانب!ال:لىفت!أ
؟-

ا

لحامع!صناتذةسماالالحةحمة..
ء...من..لر

ا

.الفاخرةوالطباءةالكببرالقظعمنصفحة002

لها.يعادمااو.ل.ق03ة:لثهنا

ليروت-ا!سس!ي!!قاتاك!لاوحع!--تطاحننتوص25

ا
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لأالقلالما!وجهتوه!اليتبرزثماالعيبة،لخغراءلأ

هذهفوفىنفسهيضعالفنيالعملان..تشابهلااو..تشايه

المشاكل.

اسلوباممومفالوامعي!ه

انتنن!لمي،الةذ!يمئهتعقيدااكثرالادبفيابتشابهانمفهوم

دالد.اللوحةكيكمامباشربشكلاللغة!ينعكسلاالعالملان

ص-ورةالمرحيةءوالروايةنكونانالمتسقالظبيعيالمدهبتطلمب

لمحيلغتهابنفسشخصيانه/تحدثانواكتضى.للواؤعفوتوغرافية

هـتننيىاينفصاويزيدالاالعانحطعلىاننشر!كى،.الياكع

نن!ذهايمكنلااأتسمةاالنظريةوهذه.الفنيعمده!يالوالمحع

الطبيعي،المدهباليلنتمياتي)االسرحيةاو)!لرواية،عمليا

ةونهاببدايةللا،اخرىمذاووالىتنتميالتيالروايةمثل

ايضطوتتطلب،دنياوبناءتركيباونشدديالوا!عمنومستخلصة

ويعبر!.ويلأثفهاويرتبهاانخامالمادةيختارالديالثاتبيدخل

السطحيةالاحداثيصورلاالادبانالمعركةتمامالواف!ب"منطرو

انخوهريةا،هـورا-تخلمرصىالىيسمعىبل،ظاهر؟الحدوث،الممكنة

دلمحيف"التعري!تهيمكنذلكومع.النموزجيهالمميزةوالاحداث

هـوءالددفىعدآيغذيانيمكنكما،خاطئةتاويلاتلحتملان

الث!ابيةالانجاهاتممابلفي،عننراداسعالقرنفيونما.الفهم

ادبيانجاهالوافعيالمف!باسملح!تنما6وغيرهاوالرومانسية

كانبل،كحسبمودماالواقعيالمذهبيكبنولم..يما!محددوفني

الىالانتماءثانبل6مف!نالديامو!،يثنولم6أسلوقاايضا

الواؤعيالمذهبويتضمن.التحديدنماممحددةتعبيروو!تلمناهع

الموضوعي،الواهـءبوجوديعترفآدبوللمنكلاأتسعبمفهومه

استوجبوربط.تنوعآوالاساليبتلالو!بكرعرصهؤ!ويجتهد

وكل،وا!عيالمحصايعدالحقيقةيخدآفن!كلانعلىنتفقانالامر

للوالمحعيه.معاديافنايعدوغموضضباب!يويغرفهاواقعايزورفن

عملياتكلاحتضانميزةهذاالواؤعيةمعاداةلمفهومي!ونوالد

ليطرنز1!رمثلاوبريتاتاوا!صاللمذهبتنتميانهاتزعمالتيإلاحتيال

النطاآ))النىالمجتمعشنوذنسبفحواهااك!اتخدعمنوغيرها

معويتفقالحميقةيخدملمحندلاننؤفدكف،واذا.((الكوني

مشكلةمحمقااكثربشكلهنانثورالوامعيالمذهبالىينتميالواكع

رض!امكاليةوهيا"الوا!علدرج"قضيةفيل!لعرضنا

حتى،للعرضؤابلوا!عكلاننعتبر،المبدئيةالناحيةومن:الواقع

اضرىدع2الوعرضانننسىالايجبولكن.تركيباالواقعاكثر

المناهععنالرضيعدميعتيرولا.الحديثالادبفيحفيقيةمشكلة

علىدليلاالمرنبغيروتراكمهاالجديدةالخبراتوتنوع،القديمة

جديدة.امكانياتاليالطريقيفتح،بلفحسبزمنهعاشقدعالمأفول

يكونانويجب.رهيباتظقضامتظ!ضاواؤعاالمعاصرانكاتبويواجه

كأ!تمامامعددةن!روجهةءلف!هايعنوففلااولاللكاشب

اجلمنللنضالكميدانبل،ك!ضىلا9وامعايششعرانيستطعع

لان،وحده(لمينالاساسهذايكفيولا.ويموتيولدالذيهذا

بين،اجتماعييننظامينبينجباركفاحلنابالنممبةالجديدالواقع

وعيعنسواء،الكفاحهذالأفيتحيزونحن،تاريخي!نينقوتين

ش!لاالكفاحهذانعطيكيفهيالمشكلةوتصبح،وعيغيرعناو

الاجت!اعيالواقعفيه!يمكانالذيالزم!ت!نعدولم؟!يا

وهـووجدالجديدؤع1فالو،للمستقبلعطيمةرؤيهباسم!ويرفض

يفرضهاافنياوراكلوبكل،ونوافصهمصاعبه،بكلحالفاؤائم

فيالقديمالعالميضعانوالفنللادببكعير!لالالهومن.التشييد

يخفيانثونالجديدالعالميصورانمنعليهويتمردالاتهامفقى

مهمةعنايضايتخأىاندونمشاكلهويبسطونواقصهمصاعيه

ويذلم،الحاضقلبمنالولادةلمالىطريقهفيالذيالم!متقبلاستشعار

لقد.اكطورعمليةفيفعالةمشاركةويفاركالحقيقةبالتالي

الةلااذ،املبخيبة.نض!هالوقتفيعنهادبرواالذي،الجديدالعالم

9درجةابهذهالتاريخيالوعيالىحاجةفيالكاتبكانانيسيقلم

فك!اوريفالقشييد.الانا!يهحاجةؤكطهـوف!لماالمسمومن

ناعلىالقادرينلصرباكم!بة،كحطاممفتتالجوحالتركيبالىطريقه

بعد،فيجزلمالذيهذاوبينحط"!ينهارالذيهذابينيميزوا

وحاول.الاطلال*نضخمةهـاحةالاهوماأم!العاانويشصرون

ناكقال((الجددالملائكة))المسماةكليبولاوحةيثوحانبنجامبن

يجه،((بنيبا!ناشوا!ولحدوعاى،أةاريسخاملاكفيهاعرفيالفنان

لاا"ضيهذااحداثتتعأ-لنشاهدويتالماضينحوالملاكوجه

ر!تولقيه!طامةوقا"ف!طاهوادةبلاتجمعكارثةالاا"لاكيرى

المقاومة،يستطمعاندون،تدؤعه))عاصمةفانذلكو"ء.((قدممه

الاطلالاكواما"امهلإءراكمبينماظهرها:،يردرلرالذيالمستابى

التاريرمحملاكانهعلىبنجاميىنيفسرهاوما.((اأسطءالىمرتفعة

وينفراتاريخيااوعيامنالمحرومانالاتروحكبببراثدب!ايشبه

؟االعا!كتابمنكثيروقي!ز.الحطام0تجمعالتياأكارثةالىخلفه

ولا.اأتاريغؤوابنتتصنبخيال!اعالماىابالهروبالبورجوازي

يهتصدحطامحقلالوافعبآنالشعوراىاالهروبهذاسجبيرجم

مبعثهركن،عنهوالتعبيماهرضص4امكافيةكلويتحدىالبمرمرمىعلى

انما،اررعورهداايصتاتميالهروبانخاصة-ذلكعك!ىهوما

يم!نولااعرضالمحادلغبرعاأطانيرونانهمالىالسببيرجع

.يعرضانحىيستحمقولاعنهالتعبير

ملائمعرضصعولة

مناكثيرالاج!م،عياالا!جاهففدانهيالحاسمةارركلةتعتبر

اواقععرضاالبالف"الصعوبةمنجعلتأحرىاسبابوثمة.الكثلب

امالميةالاولى،االحربتلتالننيالفترةوفيملائما.عرضابناالمحيط

التعبيريالمذهباتحسب،عقبعلىرآس،الامورانقلبتانوب!د

و-!اد،وجيزةلفترةفويانفوذا(الحربقبليهءنتربداالذيأ

التعبهبىباسادب-المتفجراعا)ماهذاعرضموكنايعدلمبانهالشعور

هيوتا-ك.جديدةأخةالىءاسةاحاجةاواصب!ت،القديهة

4الناثاكائناذلك،ني،الافالهكالنالمحددةبرالمرزفعةالصيحة

الطاف!ءصروفيفيقىالثلالعايى-ةبإلرتجردقىوبمد.المعذبالمتمرد

وسائلهـانيةالافامتلكتانوبعد،يوحنطروياوكابوساأدرب"

يمكنكتف))وهو،منهاإتهربممكنايعدام!سؤالطرح،ذاتهاتدمير

؟((.أورملاقاالواقعهذاعلىالى"ءطوةطريقوما،هذاكلعناننعببر

ادبمنقدرةاكثرالادبيالريبورتاجيظلانمصادفةمحضيكنولم

والعورمالادباسصةخلكه"طتمصويرفي،الشعر"صوحهىالخيال

المثبرةبر-.كبررودكبخاصربوجه(هنواذكر.بشمعااستغلالا

للعواطف.

يبذلاليومءجهودايانهكيأخرىصعوبة!تمةهذاعنوفضلا

عنعزلهاومحاولةالضتقلثتديدمحأكانطاقفيادبيةفكرةلحصر

رحدثولم،الواؤعهـءيخظقرعدهـلمالعالمب"الاحداثمجموع

اوثيقالارتاطاهذابمثلببعضدعفهاالامورارتبطتانقبلمنابداً

اسغ4اناصمعللعالميسبقواما،هذايو!افيفصمهيعنلاالذي

يقومصراعل3وفردكلمصرمعاأتكاهلمنالعمصةالدرحبةهذه

كلفيالقدرهذابمثلبكلإتهالعالمتمثلانابدايسبقولم،به

العالميالتاريخاحداثتظلانممكنايص-حولم،اجزالهمنصزء

تنحسان!بباذ،معامرمنيع!ايفيديكورمجردالمثيمة

.واجى"أةكااواأسكلة،جداالمحدودالموضوعفيبكليتهااظواهرا

.الموه!ةافتعالأمحاولةدونذ)كتح!قالىاوصولاهيكاتبكل

هجوأمظو"ةوالفنالملادبيمكنفكبف،اخرىاسئلةوتواجهنا

خلفتلق!؟الجما!رأضهههبىواتهاك"الحديثالتكبكوسالل

المتحركةاارسومواالدنياوصلموقوالتلفزبونوالاذاعةالسينط

ءكثفبفكل"هلكللمهوتقدم.كب!برةبدرجىقىسلباصستهلكاخلقت

ممضوظتقدموهي!.عداطفهوتهزاشجانهتحركان!يالسرةالامور

ويعه،الغذاءهذاتمتصالتصالذهنمةالضممعةالقناةهة.تلاحتم
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اور،ءالى-!ىالالهعلى-ؤوا/وانصر

الأناءفيالقهوة1فارتدت

الخرساءالمقاع!دأعبرمساءكل

الهواءأصاؤح

البناءأنقاضأرسيت-منذهلا

هاعالشوينةالمدحفازرفيالاجهاضساء4لملأدالمبفساعة

تتمأنقبلصنسفينت!ماالبحرفيأدفع

ال!مز-والرح!لؤيبدأ

خلقحطامخلقي-أز،الحجالاترب

"!ءخلقهغيرذريتي

منطقهيفقدفكائناكائنا!دتر

كلشثقهعلىحبالاتهامهاوثائقوجهيفيت!شرع

الاميرالمشوهولدييا

الاميرهالممسوخةابنتيويا

أنجبرهفرصةأطلب

:مكرورهقصةزحبكانحتفجدزي

الأمدموعسعتاامراتلى-:ععن

صممأسعاخرجهركلللروا

والمروهالصفار-ن

لمرهأبان..الحصىفانهزم

ز!زمبصرفاضو

قطره4مئولببت

تعاد)-مستفخظوتي

كلرهغىرليسىامهءبوا

الصائرربكأنني

المعمابر/وسم!فيقعدتأنفكان

رهـصافساهرأمنياتايئحرعلىفئامسمشد

المقامرعباءةلعاوخللعبتيأوراققامهز

:العدمسورةفيقراءتي

الزمندورةأكسران:يالو"

فجأةعمرياسارمنأخرج3
55

وهـ-لمى.ف!يريمص!ودايء-لمىيقضياناصلهنث!بماءكل

ناها!اكانواذا.والخهالالذهـاءلاستفداممطولةاي

اذااوءالجما!ريةاتكفكاتاهذهقىمرهالذي((المضمون((فعرف

-ةخذهالذي"كلانت!ا((نهملانيجبلافانه،تافهااوقصمةا"كانص

((9:يةل!لمض))م!!رةصفقىعنعبارةهيال!!،اًلتكنيهـاتهذء

غيرومن.-ت،لمكالمصموؤفعلىوؤؤو"سئولينفراناسيئشرها

المثطكلنتجاهلانيجبلاءمل،التكنيكغزوضدنقفانالمع!ول

برديد؟اح!ةياجاتوجدتؤفد.اهنواتلادب!سبةبئ(دهـ!ايوالىفه!

)ضأثب،اثابهوالطءيرح-و/يئالاكثروالايرقاعاًلمنزايدالتوترفي!مثلأة

الفنية.لصلمهةا

روابز"اف!:اهايارأيرثاإءتبرمس!ات،مثلا،حاللنلواذا

ا!.!،بمنبدءا،إدةا)ء!اوء:أصر)ت!كادثببرتكاتباهذانم

اف،تالاد،.تعرعئاة:،زلوا،متكاهاقىوحدة"ضه؟يىءعل،ءثالد+للبصقل3

!-رراىاشصلحضى،و*طويلو:!ءانتمخصي!ات،اءوضوءناة.خهةا

يعملوزالذينالمغنينمنالمقتوضةايب.االا!وادخال-قىالاغئاله*تخدام

الوعى.اثارةاحلمنيعملمممرحالصا)ا-ايةالنوادىؤكا.

!!

ذكرياتبغير،رغب"بدون
والمماتالحياة!سافةعنأبعد

أبداالفراغفياًسبح

تمتلمالضراب"نحفنةأصبح

كمفنبلاجثةعرىتستر

".أكنلمأكون..

السماءوجهفيالسوداءكفهوالدخانالمازوتأسائل

الثمرتبجعص،طفلةعىونفيالهوانورعشة

القمروجنةسبمسكنونمنأسأل

سرها.أملكجنةءن

رسمها.أستطيماوجودابنيةفيلمسهعن

الغنبمهيدركصنولا،منت!فالعبن

قديمهفكرةالوفيصورسيحسبإيأحى!ى

الهـزيمهصباربالاشمفاقيزرعداخليفي

!ؤلاءويعنسىازسى

ن!الشاطريةحكا

الحسنانوالاميرةحضنفييهجع
!ؤلاءوينسىأنسى

.الخليق"كانتمنذالناريخشيخوخةطفولتيأن

الحقيقهوآخر

التاريخيسقطبعديللكونيجفعاقرامتان

..قنبلهرخير

سنبلهتكونلا..الارضا،واتيرعى

والانتظارلوءدامفارقءلىنط!تيص!نصوفيقرأا

الامبرا(صثوهولدييا"

نخطوفةالخطوأبدلأن..خلاصنا..ابنتبيىو

مرتىنومل3فيهناالفسرلطاعان

ا!!عودهجنتيدونرجعتوان

والمحب"العذابحكهة..الحروؤ!أغلىتخسروا)ن

!."المفقوده

الممريزشاتالقاهرة

كيص

الفئالعرضصارو!كابةتطرصهاءشحلوبرمضجديدواثععناصربمض

اررئوب!بعض!رءبههماتصويرهمناصهبعا!فيتهءشونحن

ءـءكماالطبهعةصور"والكاتبللفنانبقولهماحس!قىاالئواياذوي4

ب!صذاليصتدالمسالة!حقيقةهمكماالبشرصف،الوابعفي

د!!ذا))انهاافولانفيواسمحوا((!الصموبةمنالدرجة

هـة،الصموواتهذهتحديدبعدواكن"!الصهوبةمنكأالدرب

الاجضماع!،وجهااواؤعاهجراوادبؤنمع!لهسماوهةا!"دادءاى

خد"،!ينفمىء!ماووض!ا،ظمفهةبأقنعةوء!م!اقا!ما!اوجودا

غرإبنغسه!ج!لؤ-نعلىنواؤقلاناستعدادعاىولسنل.ابلامهقول

ىلرالاعرارافنافيإ؟!نو.عنهغإبصء:حعالمكيالانسانءسن

"ممويعرضهالواقعويصور4الح!فعبنحازمادحثايبثفنطلب

اكغيوجدد،نهقأعةعلىونحنتطورهلمممث،3إوضهاحو،جوانبهجميع

هـ،اةعهيرباي!محشكل"نواكرالغرضهذااىايؤديطريقمن!

زلمكوكلالطرفىهذهكلالىحاجةفيونحن.الالضياءجوهـر

ثرائها،معلوثريالانسانيةاحيعاةاعمقع!قفنلتثيبكالالاف

جديد.لواقعالجديدةاللفةويصبح

حا


