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عرردكيبدرالدينمنلة4رس

...بيكاسوالصه

صأاذا،رستطيعالكي،بقلإلالعشرينالقرنقبيلولدربما

بملامحه.ثممنيسممهوآنمهـعه-بدأأن،بد؟

مستوىعاىحتىاذ.عادياعبقريايرفئلماعني.عاديايكنلم

لا،.الخار!ةواتعبقريةالعاديةألعبقريةبيننميزأنبدلاالعبقريات

ا!قرنوحضارةتاريخ،وحضارةتاريخاكان.خارقاعبقرياولاحتى

ويحبوإثمربياكل،انسناكانذلكومع.افلولااكثرلاالعشرإش

.ويموت..

-!المفاجىء-موتهبدا،بالذاتالا،تباسهذابسهبب،وربما

يتحدثاحديكنام.دأفىءجسمدعلىالباردةالمياهوقعله،غرينا

،المنواصلللحملنفسهرصدفكان..نفسمههوحى،موتهعن

4يقواأنيريدومايتعلمهآنيريدماثمة:واللحظاتالاياميسابق

تنزلقواللحظات،فشيئاشيئاامامهتتنآقضالاياموكانت.ايضا

المستفبلغلالاتبينمنيلمحه،ل!حداثمةلطن..المأضي1هوةالى

.هـإدماانهىقديكونألا،حينهاحانماادا،ويضش،الشفافة

لمسوالتسصنلحاديةوؤي-مفاجئةقلبيةبارمة!توحين

له.عملخر7توفيعهعلىكثيرةساعاتمضتقدفي

كلأشتغلات!.أشتغلالاخراًنا؟.حسنا؟.آتتنمتغل-!"

ذهوله.فييغرقالسامعكان6الهاتفكشالاخرالهضوعلى."اوفتا

حياتهيصبيلوانم!فحسسبيحيالامحدثهأعمافىفيالمقسى1مالشيطان

.حياة

.يموتانلبيكاس-وبدلاوكان.العشرونالقرنماتفليلقبيل

.بداقدكآن،صاحبهموتلخظة،بيكاسوعصرانغير

**

كان.لهبالنسبةعديدةاختياراتبيناختيأراالرسميكنلم

والعشرينالخامسؤيالساة1علىعيب"فتحمنذتفسهالذيالهواء

تاريخهاصمرفيتتربعاندلسيةمدينةهواء،1881الاولتشرينمن

اخياليةاالغظمةمن!ونثلاثة"-كاستيلودبم!شيليقولكطس

تكنلمامهـبراطوريةحققتها،كابوسيهنهايةالىالتعببهـمدآلت

الاندلسفيالاسميةالوناجملاحدى،ملقة..اثمسعنهآتغيب

لمولكنه،رسامايصبحنرويدأبوهكان."..ابتساماواكرها

الج!لةال!ونمطهدتتفادفهتلرسمأسنطدمناكثريكونانيستطع

جدرانعلىلتعلق"لوحاتيرسمرسامومن،اسبانياربوعفي

امائلةاغادرتأنومنذ.ذلكبعدبيكا-وعنهقالكما"الطعامغرف

:زةعزذكرىالىمخيلض4فهـطالمديتةهذهتحولتا!18عامفيملقة

يعاودهالحنينظلالذيالمفقوداًلفردوس..والثيرانوالبحرالشمس!

برثسلونة.نحو5918فيآخرر!لكانثم.0091عآمحتىاليه

بيكاسوفيهوق!يل،الجميلةالفنونء!دفياسظذاابوهعينه!ناك

اهممنواحدايصبح:بركلويلوقتالىبحاجةيكنولم..طالبا

تلكقيبرشلونةكانت.د(كادالانتلجنسياتكونالتيالشخصيات

ؤ-بمكبيرنؤذللفوضويينوقين،الاولىالفوضويةع،صمةالحقبة

المدينةعلىيسيطرونكانواانهمب!ث،فيها"آلعاملةالطنقةأوهـاظ

الشبابحمآس"نشيئاتمتص،كانت.كاملةسيطرةالاحهـيانبعضؤي

بيكاسو.كي

أتقليدياالاسبافيوالطابم!سجمالتيالواقعيةاللوحاتفمن

البؤستآثيرفيهايتضحلوحاتآلى!القبهـعةذوالرجل،بيباالعمة)

اسبانياالىالعائدينوالمجرحىالمرضسمشاهد:برثلونةعلىالمخم

.1091و7918بينرسومهترجمتهاالتيتلك،كوباحربمن

خائبا.بداحتىاليهاذهبانماانهغير.مرريدالىيتطلعكان

حيثباريسالىانماوا.المقاططتمدنمنمدينةمناث!ثرلهتبدؤلم

برثلونةبين6وهكذا.النجاحواماالضياعقاما:المرءيمتجهانيجب

.لبيكاسوالفنيةآلهـتربيةأسسآولىتمت،4091عاموحتى،وباريس

ر!قهايتشرب،اسباباينهلكان،وبعدهاباريسقبلولكنه

ولدثانية:"هورتا)ءالجبلقرىاحىو!.ووديانهاجبالهافي

فلاحيها،ممحيلاكهعبر،ويستعيد،يرألفهاكيماالطبيعةلبيغآجسدا

فياججتالتيألاصولهذه،الاولىبلادهاصولمعالاوثقالرباظ

ءامومند،قاستقر،تمتصهأنبرشلونهبوسعيعدلماماحماسانفسه

بارلس.!ط،.491

لناذكياءرجالمعواًلصداقة،ومونمارترمونبارناسباريس

((غوخؤان":ذلكقبلومن.التاريخذلكمنبد!ابهمعليهتبخل

،(1091أرلكان-1091ذاتيةلوحةاورهاعليه(أثرمنأولكانالذي

هـنبيكاسوحول،غوغان.وكازاجماسغوغان:ذلكمنواهم

اهـى-جببيهفير!ا/فريهتعبيرحدعلى-"المونمارترإ"التعبيرإ4"

88



المحببصديقهكانفقد،كازاجماساما."العالميةاث،عرية"

لمى4بءطرسوفنموذجالىوتحول-خا.لبحببسبب-آنتحرالذي

كلها."الزرؤاء1المرحلة"وموضوعات-وحات

تلخصان،والعدميةالتشاؤممناطارفي،والفنالحياةثمتا

ب!يكاسويعرلىاحديكنلم،اليوميالمستوىوعلىالمرحلةهذهنتاجكل

؟الاصليةمدينتهالىينسبونهحيثومونبارناسمونمارترحدودخارج

واحدةغيرفةجاكوبملا!سصديقهمعيتقاسم!كان.لاح!هاوللاللام

يجديكنولم،نهارابيكاسو،يلاجلاوبيشغله6واحدهـسفيها

.واحداقرشاجيبهفي

2!او"مابسى"و،(شتاينجررود"و"ابولينير"يلتقيثم

.(،براك"

ذلك.القادمةالمرحلةخلالاسمهيرتبطسوف"براك"ومع

فينوعه!امنثورةاولفيالاولىالرصاصةاطق،7.91عامفيانه

الثورةبذلكمفتتحا"آفينيونآنسات"لوحتهخلالمن،الفنتاريخ

آلاولى-العالميةالحربمع-1491عامفيستنتهيالتيالتكعيبية

وءلمى،/أخرىسنواتعشراستدمم!ائهافيسيستمرأنهمنالرغمعلى

حياد4.خيلةيتجاوزهاان"براك"صديقهانمنالرغم1

ثورتهلهمبدتلقد.عنهتفرقواحولهمنكانواالذينلكن

اكاسفيهيستعيدوقتيمرانبدلاوكان.مفهومةغير-لح!تها-

فىطريقةوانما،لوحةمجردليستالمسالةانيكتش!الكي،وعيهم

عنالجدةكلجديدمفهومبلاحرىاو،الاثبءوتصورالطلماك!ية

ثمةكانبودليرقبل":يكمبواكيطويلوقتسيمضعيبل.الرسم

كذلك.اخرىطريقةتكدت6بعده.الاحساسفيخاصهطريقة

مختلفينللرسمتصورينبين،مف!مينبينفاصلاغستلقد:التكعيبية

."لاختلالىاكل

أمالعااصوات،كاملةبامانةتنقل،موسيقىفيرايناهوما

،اعتراضدوننقبلولذا.الرسمكذلكأ.فحسبحولنامنالواقعي

.!اصافة1ايةدوناحاسششاالفتهواقعالناينقلان

كان،تكببيين2591عهامفيالشبابالفنانينكلاصبحوعندما

التي،التكعيبيةبداتآحيناذلكفي.لمخرىبمرحلةيرهصبيكاسو

مثرين،ار8القرنفيالرسمفنتطوراتمعظمالى،سفياصبحت

هل؟باريسيةهيهل:اصولهاحولالنزاح1ويجري6التاريختدخل

.؟عربيةهيهل؟.اسبانيةهيهل؟فرنسيةهي

لعبقريةاالىصلةمنبثثرتمتانها:شارنسولجورججمتب

(،الارابصك"العربيالزخرفةفنوخصوصا،الاندلسفيلعربيةا

.الحمراءقصررريكورفييتجلىالذي

،خاصفرنسيتقليدلىاتنتميظاهرةآخروننقادفيهايجدبينما

ونين.نغرسوافوى4خليفتيوبراكبيكاسومنوجعلوا

تمامايقاجملءمودياسلوبالتكعيبيةان:يرد؟لمأنياناقداواكن

والرومانية.الكلاسيكيةيميزالذيالافقيالاسلوب

فرنسا،ليستوباريمس-باريسفيولمت"اننكعيبيةانغير

يتزاوجانالحقبةتلكفيفيهايمكنكانلتيالوحيد!االمدينةانهابممنى

فيهيايقبلكانالتيالوحيدةالمدينةوهي،نسيزافنمعالزنجيالفن

ننسىصالافيجبذلكومع،فيهاوتأصلمت-مباشرةالحديثالفن

."لفنيةاالافاروفياطبيعةافيالاسبانهيةجثورها

لمعالمياسلوب،التكعيبةمنبد،61انطلق،لحربيناوبين

الرسمحمودعنديقفلم،الباروكعمرم!نذمثلهالفنتاريخيعرف

.والديركوروالنحتالهنسمةفيتاكدبل،فحس!ب

حيالهفي،بيكاسوفيفعلهافعلتقدالاولىالعالميةلحرباكانت

حوارهانقطع.احساسهطريقةوفيالخارجيالعالممععلاقاتهوفي

4نتادقلةخلالمن،بيكاسووبدا،اًلاعساصدكاءوتؤق،براكمع

جديدة.تجربةحفىيطاني،القديمةاللغةسئموىئه،آنذاك

.والمسرحالروسيواًلباليهدياغيلي!مععلاقتهالتجربةتلككانت

،والمسرحياتالباليهحف!اعلاناتعلىاسمهيقرأونالناسوبدأ

احدى-"كوكلوؤااولغا"ألاولىزوجتهمعلاخرحينمنويشاهدونمه

جإلحة.شقةفيويسكن"السموكن"يملبس،دياغيليففرقةراقصات

)يخسعىدماحميلةاشياءيشحبهـيكاسورالما:كانوايلرء!نهوبركتب

اجتماءيمة.ولوحةروسءباليهبهنالوقتله

بصدثانيةاتولداءماقهفيتعتملكانتالثاليةالبورةأنغير

علىالتشكيلي1الفنسيدبيكاسومكرسة،الاولىالثورةمنعامهـاثلالين

الاطلافى.

3*

عنيكففلم،موطنهطويروقتمضز؟صبح!تقدباريسانرغم

،-موتهحتىالاسبانيةبجنسيتهمختفطاظلوقدساسبانياكونه

في،(!بافيا:لاصدقائهبالنسبة،(لاح!ماولول*!اهـ"ذلكوظل

ميتتثدلاس!بانياصورةوكانت.كوابيسهفي،احلامهؤمبما،نتاجه

يكنلما379عامحتىذلكانمنالرغمعلى،سنةبهدسنةاءماله

بررشلونهفيوخاصة،الماضيفي.مباشراسياسياكابطاكتس!بقد

طروو"و"الام"مثللوحاتكانتواذا.خلاقياوافردياتمردهكان

انهاية،افيسياسيهوالاجتماعيل!لماضدموقفعنتعبران"الحياة

ونونل.لوتريكوتولوزدوءييمه:الكباراسا-لذتهمنبتاثيرذلككانفقد

تاخذ،والفنعهـةالطبفيبلادهتراثمع،الصوفيباتحادهوانما

فيالفاصلةللحلةارهاصاكلان،عاماسياسياطابعاجميعااعماله

.3791عامفي،الفنيتاريخه

الا-بان:لجمهورييناكباراحد،برغامينجوزيهيكتبذلكحول

انني.لقادمةآ4ألاطمامدخلا،اليومحتىبيكاسورسوماعتبرانني"

،وثوريمستقللمستقبلالصيقيالاسبانيالرسامب!يكأسواعتبر

الاسبانيشصعبناانوكما.خصبرساملنايقدمهسوفمبالثرمستقبل

ل!ضصيالاستقلاقيحربنافانكذلك،الالسانمسشقبليديمهبينيحمل

والشاعرير"التشكيليةعبقريتهتماملغوياقبلمنأعطيتمثلما،لبيكاسو

."والابداعية

عمله،فيهايقدمالتيللحظ!ةافي،بيكاسويكنفلم،ذلكومع

ء!بقريته.يقدسوناثيناؤلئكحتى،للاخرينبالنسبةكابوسسوى

ديكورتضيقءلمىواف!قدبيكاسوكان3791لحهـامبداياتفي

ناي؟ملونالاسبانالجمووريونوكان.باريسفيالاسبانياالجناح

مثالعلى،وفعالا،سيا-داملتزماعملا،؟لاعمالهذهمجموعة،تولف

العملبدأقد-جانبهمن-بيكاسووكان،لغويامايسمنالثا؟!ه!لوحة

خاصى.فلقايودونما!اسياسقصدايلون

باوامر-الاللأليةالطائراتقامت،نفسهلعامامننيسان26وفي

اهميةايةلهاتكنلم،صغيرةاسباليةمدينةوحرقبغرب-فرانكو

وخلكل.العزلآلمدميينمناهلهامهكلمانعنفضلا،تيجيةاسترا

ىون.بعداثراغرنيكامدينةكانت،ساعات

للوحتهالاوليةاأثراساتبيكا-ووفمع،ات؟رمنالاولاليومفي

بداحيث،لعامآالمخططالى!"لتاسعافيوتوصل،الجديدة

اسمحملتالتياللوحةمنوانتهى.منهعشراحادي11فيالتنفيذ

.*(حزيراناولفيالضحيةالمدينة

والمخططاتالتمهيديرةاسماتالدشكافةبتاريخبمماسوقام)*!

متحف!كطمجهوءكأالاطوهي،"عرنيكا"!وحةاررءفشلية

ء،مفي!ارسلمتالتيداتهااةلموحةمعنيويوركفيالحديثلفنا

خىفيلاوبقيت،نيويوركفيالعامدلكهعرميبمناسمبة9391

.بانالاسالجمهوريينبملكيةجاريةتزالماانهاالا،اليوم

لعملابدايةمنذ،للوحةالخاصةالحالاتلمختلفبانشبةاما

دورامارلهااخذهاالصورمنمجموعةفثمة،انتهائهاحتىفيها

اوغستين،غراندشارعفيآانذاكيقعكاقالذيبيكاسومرسمفي

لا.نفذهاحيث



فض،جة،الكثير!نعيونفيقبلها"آةتيونآنسات"بدتومثلما

لثان-"االمرةوؤكو،الفنانينحفيةاثار1الاولىلمرةافبمغزنيكابتكذلك

انسات"دخلتمثلط،ايف(.والسهب"سيينالمناضلينحفيظة،فار

،الع!تر!نالقرنفيالفنثورةفيلوحةكأولالفنتاريح"آفببنيون

النضاا؟.الفنتاريخ((غرنيكا"دخلتكذلك

اعتمبرتها،اللوحةانهتويوم.طوقمتبحا-ة/كانكلهذلكلااكن

عقا"ةءلمعمنسجمةوفر،اجتماعيةلاالج!وريةاالاسمبانيةءالسلطة

ف!ي،"عرضهعلىللموافقةاضطرت،دلكمعولكنهـا.البروليتاريا

س.بارمعرضفيالاسباقي،1الج!ناح

اصحاف!-صااحدكتبؤقد:امرصكاجا?نمناًيضارؤفا

اعتادتآذنالى(غرنيط)تتكلم":اللوحةعنيتمحدثومهاالامريكسن

-مهمهاولايقبله!لامتردلقة،مثؤ"قىلغةوهي.الرسم1لغةسماع

ام،لهااكليف!مهامرخة!صرخأنبكاسوأراد،دفد.العاديالانسان

فسروفصءلممتهـمالذيناولثكالايتكلملم،دلكيحققانمنوبدلا

ذورفه-لانهواو،افمهـمع!يةاللوذأنواضحةغيررمورفكتاري!ة

.،(واخلاصبشرف!

لميلودراءيةواابتذلة1الرموزءن،أخرىنا-ليةمن،بعضهموتحدث

كاناذاانه":كتبحينهؤلاءرصهـيقصدهربرتوكان.اللوحيةإفى

ودانهنيهوميروسابتذألاتفهي،بيكاسورموزفيالابتذالبعضثمه

تلد،عموميةالاكتراوواضيعقويةء"طفةتمسفعدما.ولرفانتس

."عليهاالمتعارفوالمدارسالاطر!ضجاوزاكبيرا!ياعملا

كتبجث،الاوحةهدهقيمةالبعضعرف،وحدهابارشىفي

خصوصية.الاشدماسا-شاعنتهبرلأانها:ا!ونةتلكفيكاسوجان

تستحيللكي،افعالية4العايىالحرب1،الحربتأقيانبدلأوكان

عنه:واقالمل!

ة.العميقهعصرهأبعادجيداترجملقد3

لستروسليفىكلود

ةوالممكناتليبالاسللكلريبيرتوأرانه*

اخامس"اميلادهمعرضفيبدالقد.والمسيرات

أكثر!بلكاملافرالو"الكبيرالقصر"فيوالثمانين

لوفر.من

بيكونغايتان

أحلامه"،رغباتهيحكيبلنالالهتملاانه*

أنهاةذلك.الاهميةفقليلةآلوسائلاما.وكوابيسه

،عنها.يعبرالتياموأطفاطبيعةمناوالعملاثناءتولد

قلبةولا،2يدهمناسرعيدآفناتاريحفيثمهوليس

حساسيتهأمنرهافةاكثرحساسيةولا،قلبهمناقوى

يحب.ماالايرسملاانه؟.السرتريدون

(6191بيكالسومعمقابلة)كانوايلر

تعرفولم،الجبهاتاًنتصارهيعرفلم*

فقد،مساف"منالموتعاملولانه.الحدودحريته

.الخلوديملكوانهيمولتلنبدنهالاعتقادالىانتهينا

الاكسبريسى

منا.بيكاسو.اسبان!انهعلىأصرلاانني*

ولخدمةمدرسةفيتراثهوامكانياتقوىكلوصعلقد

فرذسا.

كوكتوجان

بدلاكان.بطوليةصورةالىوبيكاسو،رمزالى"غرنيكا"لوحة

رسام))بيكاسوؤلىي،قمبلءنركضوهاالدينأولعكيرىلكيمالحربمن

."الات*،لمبرلشرظا

فيهالمجدلم،الاولىالمسمدمةعيمةتلاشتفعندما،ذلكومع

التىيوهيساً؟هاصحيح.السابقة4لاعمالنسمبةباكلفرةالنقاد

تغبهـمنآو4جميعقلاتعضيرءنتولدلم-شهرةا4أعمااكثراأصبحت

وانما،"الرقصة"و(؟افينيونانسصاتا"كاوحتيالفنيا،تجاهفي

الحربمراحلاشدمنواحدهتجاهالفنان!علردمنساةولدت

والمقدماتلبواثرامنا2دديردثمةانالا،مأ!،ورلمة(لاسمبانبةالاهلية

المتكامل.العملبهداوارهصت،السطبقةلوحاتهضورتهاالتي

تمصتعيدكانتمثلما،لاحقءملمناكثرفيغرنيكاواستعببدت

اللوحاتمنمجموعةوتكوؤت.سبقتهااتيااللوحات1فيالتاصركافة

اكذوبة"لوحةاهمهاكا!ربماالاسبانيةالاهليةالحرب!ساةتعكساقي

."كرانكووحلم

،3

اولوكان.بار-سر!يكاسويغامرلمالثانيةالعالميةالحوبخلال

التايم"1"ونشرتهاباريستحريرةغد12فرنسامنخرجتالتيالاخبار

بيكاسوزالوما،القصفمنشارتركلالدراث!ةنجتلقد":الخبرهذا

."اولزقيررخصياتا؟افنيةاا!مالهيبيعانرفضلقد.ءيدة!وو"في

الرجل،لفرنسهيةاالانتلجنسمي!شأنشانه،الجميععينفيكان

ءصلىبحياتهالمخاطرةمصملاالاحتلالاثناءباريسء!غادرةرفضالذي

عواطفهيهوؤونكانوافالالمان.مخاطرةب!ونحقاذلكيكنولم.المنؤ

منوكان،الفرتسيةالمقاومةمعوفيقةعلاقذةلهوكانت،فرانكوتجاه

الالمافيةالسالطاتأتعدمهاناالاحننلكللحظاتمنلحظةايةفيالممكن

جعل،كلهذلك.لاعمالهمعارضاقامةمنمنف!هانبعدحجةباية

برجأىامرسمهوت!ول،الساعةرجل،باريستحر*!غداة،منه

الحويةرمزكان.العالمانحاءكافةمنالسياحاليهيحج،آخرايفل

كفذاكاذ.الغرنيكاخالقكانشيكلقبلولكنمه،الحديثةالفنية

نجما.وغدا،عطيمرسامموديكونانعن

اء!ن:حولهمنالعاموالرايالصحافة،استنفراآخران!دثان

ا!ريف.معرضوفضيحة6أشميوعياللحزب!انتمائه

تكريم،باريستحريرغداة،لأقررتقدالخريفمعرضىلجنهـةكافت

هذايشاركهاوكان.المقاومةلروحيرمزالذيالفنانبوصفه،بيكاسو

هـنلألعاصمةتحريرفيشاركواالذينباريسفنانيجميعالقرار

"الكببصالقمر"فيكاملةصالةخصصتفقدولذلك.الاحتلال

افتتاحاومم.الحربفترةطلكلنفئ!ااأتياعمالهكافةفيهاليهـصفلى

تحريرهايراسالتي"الفرنسيةا!داب"مصةعددصدر،المعرض

الشيو!طللحزببيكاسبوانتماءخبريحمل،آراغونالؤنسيالشاع!

الخريف.معرضفتتاحامعالاإعنالهيعلنولمقبلمنتمقدكانالذي

ةدالعدالصفحاتحرروااتتينفاولئكصاعقاالخبركاناخرى1ومرة

نابوسمعهميكنلم،والعزلةللتوحدوحبهبيكالسوفرديةعنالحديث1

رجلالىالمتفردالمتوحدهذاسيتحولكيفاذ:الحثهدايفهموا

المحا!سةالصحفوهاجت؟.يومياويعايشهاالجماهيرمعن!تبط

معرضفيالمووضسةلوحلالهيمزقانبعضهموحاول.ضدهليميف!ةوا

السلطاتاضطراالذيالامربالفعلبعضهااًلىاسيءوقد-الخريف

معمقابلةفيبي!كاسومرحويومها..-لهاخاعرحرسلتخضيص

هووانما..ابيوتالتفىيينالفنانيوجدلم":قائلاتيريسيمون

.!"العدوضدوهجوميةدفاقيحرباداة

وب!هدا،لجميعامنمهـالوفابكاسواسمغداالفترةهذهظكل

بول"الفاعربرفقةالسلاممؤتمراتفي8؟91عاممناعتبارايشارك

فبمعقدالذيالسلامم!تمراعلانوضع9؟91عاموفي."ايلوار



غدتوالتييرسمهاأبوهكانالني"لحمامةا"قيهمستعيدا،باريس

الاعلانمنالالوفمئاتا.ثببوعيالحزبطبعانبعدالسلامرمز

العالم.انحاءكافةفيووزعها

السنةنفسفيللر-م!السلامجائزةبيكاسوتلقى،فارصوفياوفي

للادب.،السلامجائزةبابلوانيروداالشاعرفيهاتلقىالتي

اهتماماتهكس-لوحاتع!ةالفترةهذهخلالبيكاسورسمولثن

،،(كوريامذابح"و(،والسلماأحرب"كلوخي،الجديدهال!ياسية

فييجدوالمالحرببعدأ،كرنيكاإ)لوحتهفتمجبدبداواالذينفان

ذدككانربما.جدي!غرنيكا،كوريامذابهـحاعني،لجديدةالوحته

السوداءفاموميديا.لحرباب!دتغيرتالتيبيكاسوبطبيعةيغسر

لتصلتدشتقد5؟91و3691عاميبينانتاجهتطبعكانتالتي

سعيداباتلقد.جديدا؟2والاجتماعيالنفسيوضعهان!اساتمحلها

صورالتقا!فرصللمصورينويتيحالاص!قاءويستقبلبالنزهاتيقوم

مث!يخاتقممهكانتالتيالصورتلك،اولادهامعاوربحةبملابسله

جيلوبفرانسواالتقىقدالفترةتلكفيكان.والقوةبالحيويةمفعما

،6؟91عامفي"الزاهرةاًلمراة"لوحتهمعهاعلاقتهلبداية!رخالتي

مؤلمة.نهايةسنواتبعدتنتهيسوفح!بقصةمعهايعيشوكان

علاقهـة5291دامحتىاستمرتفقد،الشيوعيحزب2باعلاؤضهاما

لهذالوحة-كلسمانمنهآر؟غونطلب،ستالينوفاةفعقهـب.حية

الفرقسمية"ا،داب"مجلةمنالاولىالصفحةفينشرتحيث،الاخير

اللوحةهدهعلىالاحتججاتقوالتذلكاثروعلى.5391اذار12يوم

،جدوىدونا*مريوضحانآراغونوحاول،الحزبف!المثقفينمن

عاموفي.الحزبمعبيكاسوعلاقةعلىعميقاظلااقىاالذيالامر

وبينبينه!عتالمجرالىلسوث!يلاليةاالقواتدخولاثروعلى،5691

منالعكى1على،منهينسحبلمذلكمعومنه،الجسوركل(إحزب

اعزمنكانالذيتوريزموريسموتبعدانهالا،اصدقائهمعظم

.الحزبفينضالينشا!ايعنكفاصدقائه

نتاجالفهدتالتيالسنوات!رهيالخمس!يناتاواللكانت

اخراوافيالعالمشغلااللذان؟لكبمررانفالحدثان.لبيكاسوسياس!يا

وحربالجزائرحرببهماواعلني،الستيناتوطوالالخمسينات

ناعناحيناذلكعنذال!مياسةكفت!د،اهتمامهينالالمفيتنام

افقه.فىتكون

منذكرهفقد.لهبالنسبةكموطنافتهتأقدكلالتايض؟با!شي

الس!مياحاجلمنالنصبثوريمارسانالثافيةالعالميةالحرببعدما

فرنسا،جنوبالىفغاثرها،تعبيرهحدعلى(،ماكيا"يلبسونالذين

فوففارعقصراشترى5891عاموفي.موجينفيثم،اولا(كان)في

وانما،فيهيسكنلمانهالا-عشرالثالثالقبرن1الىتاريخهويعود-

موجين.فيبقي

بتركها،آلمتهقد4691عامفيالتقاها1لقي3جيلوفراسواكانت

كلببدةف!كرةيعطيكانكتاباعنهبنشرهاثم،5491عامفيله

معالحيل!"بهواءدني،عنهاصدقأؤهيعرفهاكماالحفقةعنالنعد

احتضنتهالتيروكبجاكلينالتقىسنواتبعدانهغير.(،بيكاسو

لثامنافي،الاخيرةاالل!ةحتىمعهوعاشت،ب!مقحياتهوغيرت

بص!لاله.اوتقلبيةازمةداهمتهعندما3!91نيسانمن

**

:هذهمحاولتيفيعميقشكيراودني،السطورهذهاكتبوانا

بالاحرىاوالعشرينالقرنفيبيكاسورحلةعنللقارىءشيئاانقلان

ازاءيفعلهانالمرءبوسعالذيماإ.بيكاسوعبرالعشرينلقرنارحلة

واالننصيفاوللتحديد4محاواكلعلىمست!صيةتبدوحضاريةقمة

الاعمالاعستوىفىلىاوالانسانيالشخصمس!توىعلىسواءالاحاطة

فيالفنيةبيكاسواعمالىعناوينمقبعضاذكرتكنتواذاأ.الفنية

الذيوما،ايضا)*(لمسرحا!ماذابل،النحتعنفماذا،لرسما

.؟ااـهـسالةكهذهمتواضعةرسالةلهتتسعانيمكن

م!ن!ططناوينهادمردبدولا)عنهصدرتالتيالكتبكل

كانت(صفحة(05.)علىصفحاتهعررفيينوف!كاملكتابتخصس

جزءاًح!اباليتناول:الاخ!يرةالصفحة1فياوالاولىالصفحةفيت!نتذر

ولا،للحديثواسعاالمجاليزإلوما..بي!كال!ومنجانبااومرحلةاو

هعاودةاملعلىه!قتةولواجازةالقارمح!مني!أخذانمنللمولفبد

.االمماولة

خبرداهمهاالتيالفرنسيةوالهـجلاتالصحفانالؤيخيل

هناحبيسةنفسهاوجمتق!-2شرتكما-المنتظرغيربيكاسووفاة

بعظص"يليقبمابيكاسووفاةخبرت!يانيمكنكيف:ال!جالمازق

.؟الرجلهذا

حتىولادتهمنذا.لمجميعمعروفةح!ياتهشتلقد؟.بتهبسرر

بألتفصيل.وتابمتهاعهـنهانشرتماحرةمن،الاخيريومه

أا.لنهايةاوكيف،البدهاينومنأ.لااعمالهعنبالحدلمت

عدةبيهـاسوحياةففي.ا!حاولاتتشابهتانالنتيجة1كاكت

لصورة!وليم!لرسممحاولةتتمانعبرهايمكن،فريدةل!ات

(،

منعددديكورت!يقعلىالمسرحفيبكاسومشاركةتقتصرلم

الاولى،العالميةالحرببمدوخصوصا،والمسرح!ياتالباليهات

4191عامل!في.يصااامتابة!المشاركةالى1ذلكتع!اوان!ما

مسرحيةبيكاسىوكتب،الا!لأليلاح!ت!هلالو"ثناء

للمرةو!مت،،4و3ءهعأ9"،13اولإ،!3،نالاه9لا9

وق!امكاميلملبيراخرجهاميثالاص!قاءمنحلقةاهامالاولى

وريمونبويفوارديول!يمونسارتربولجاناثوارهلابتمثيل

كاممانعةبعدالثاليةللصةقمم!تثم...ليريسوميشيلكينو

قي6791عامفيالاخراجفيمعينةطريقةعلىلاصرارهابيكاس!و

ليبيل.جلأكجاناخرجهاحيثتروبيزسان

9هاى3!!83لاهكعأأكهـ!أ!ا3!ا،)لخ!الثانيةالمسرحيةاما

7191عام2واخرفيلنونفيوقممت،6891عامفيكتبهاالتي

.بروكبيتراخراجمن

بب!ب!السواث!وألامن

يص.اًنني.ابحثلا!لنن*

شيء.كلارسمومهئي.شييئاأقوللااذئي

.حراها/مطخصمنيلاترىلااالهـوحة*

حمى..يتغيرانفي؟ليصلهانسانكل*

الرسفون!

.شيءكلشجاهل،انالفنكيلاصبلعم!*

الرؤييةوبببنبيبنهتوللانهاالمصفهيتعحاشىانعليه

العفوية.عنفننقصبعهاالنصيركحاولانماوتزع!ه

لمادنيالبراءةات!علمناالمننأحففلىا!بلائييهناعمالان

اثيميصنيع.يعتورها

نفولاثيهجرييديالفنعننننيصثعنلما*

نانريهدوعنععا.اووسبفىمنشييئافاليهانلائما

السببهوهينا!أناظن!موسمبيقىائهنقولتنهمبيئانمدج

.إالموسيووأحبلاافينيفي



بيكاسىو،برثلمونةوبداياتييكاسو:ناقصاذلكمعيبقىسوف

،والمسرحبيكاسو،نيون؟مفيوآزسماتبيكاسو،"رترمونمتحفيراتو

..اانجمبيكاسو،النازيضدوالمقاومةبيكاسو،وغرنيكابيكاسو

...لعزلةا..لشيوعيالحزبا

ا-ؤالاطرجصتىوفاتهعلىساعةواربهونثمانتمضلمانهغكل

.؟العالمفيفناناغنىبكاسوميراثمصيرهوما:اثارةاح!ر

علىتوقيعهبمجردالذهبيصنمبكاسوانيعرفونالجميعوكان

وآثارومنقولاتقصورمنالخياليةثروتهسؤولمنفالى.الور!

غنىقيفنيةمجموعةعنفضلا،بدايلالهمنذبهامحننفظأظلشخصيةفنية

.؟بثمنتقلرلا

مجموكأةاهداءرغبتهعنعبراكنه.وص!يةايةبيكاسويتركلم

لحدثييناالفنانبنكبارمع41اعماتبادلمنكونهاالضكهالخاصةالفنية

صالة!اتحصصانتذرإط"،فرت!اىاوليحيسيهوبراككم!اتيسى

.)*(للجماهيرمفتوحةتكونا-للوفرمتحففي

.؟الاخرىوالثروة

الفعشراربعةالقرنارباعثلاثةءناكثرخلالبيكاسوحققلقد

خاصةمجموعنلاخراوبعضها،املعاامتاحفبعضهاتتقاسمفهـنيعمل

والباقي،خاصىبشكلاًمريكاا،هـياءمنالفنيةالمجهوعاتهواةلكبار

فيالعديدةقصورهفيبيكاسوبهايحتفظشخصيتهمجموعةيكون

ثمنوصالس!و!فيعمل(0.2)حواليالاعمالهذهمن.فرنسا

نءلوحةايثمنيقلولمفرنسيفرنكمليونالىمنهاالواحدال!مل

كليضملبيكاسوخاصمتحفاقامةيمكنفهل،فرنكالف(036)

؟ا.وكيفأ.عماله3

.؟الميرا!من(فرنسا)نصبهومهـاثم

اصحافةاطرحتهآخرسؤالثمةكانلسؤالاهذاسبةوب!4

.؟فرت؟امبيكاسو:اكتثرالاخرمناستفاد1الذيمن،الفرنسية

لبيكاسوفرنساهبيلالهالذيالحريةجوعنتحدثالفرنسميةالثقافةوزرو

اعتبرتالفرنسيةالححافةآنأالا.حققهماكليحققاناستطاعحتى

منالرغمعلى،فبيكاسو.و(الواقعينسجملاالدعايةمننوعاذلك

افرنافيالناجحوالفنان.عالميرجل،فرنسيتمهومناسباليته

عواصممنءاصمةلأاء"فيمعارضهيقيماىيستإعالذيهولصثرينا

الاموطنهفيالفنانيشت!انالسهـيثةالدلالاتمنانبل.المالم

انه":روفيلفراتوجانويرد.الوطنهذاخارجش!تهمناحر

حيثفرنسا(في)وانما،بيكاسواحتضستالتي(فرنسا)/ليست

."الفنيةوالاساليبالابحاثتتطورانفيهالممكنمنكانجووجد

**

ا(ذيئالقصرحديقةمنزاويةفي،الانغابقدبيكاسوولكن

منبا!رب"!ارع!"قصربهواعني،فيهيعشلمانهرغماحبه

دونيعمل،حياتهمنل!ةآخرحتىفيهاءاشالتي،(موجين"

الزمن.معسباقفي،توقف

الاصدقاءمنجدامحدودوع!مدعائلته.كبهـيرمالمثميكنلم

الاخير.مرقدهالىنغش"رافقوا،نمالقدامى

والذي،الرسمفنهممبانههماالذيارجلا،بيكاسوماتلقد

عصرنا.فيحقمتيرسامآخركانربما

عرودكيل!ينبل!بارشي

حدلث،فنيننناجاماماالابوابمفلقزالمااللوفرمتحفانأ*(ذلك

بيكاسو.شر!يفسروهذا
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حافظصبريمنلةر-4

الانج!وزيالمسرحؤيويوؤضالوي

وكأ!الاولى!طواف!صالذيالغريبنرائراعينتستطيعلا

ااصادمةالقشرةتحتماالىيدلفانيحاولوالاوروبيةارةلحضاأرض

نااوالدائمةالمقهـارنةتتجنبان،الجدسدةاحمضارةاله!هالباهرة

حالمابالاحداقالتصقتقدوكأنهايبدوالتيال!شةالى"رمنتنفلت

ونبصر،الوطناغوارنافينحمللاننافقطدش..طائرةاأقلت

هذايتناولالغريبالزائرلانايضاولكن،خلالهمنهناش!ث!كل

المختلف،1تكوينهخهـلالومنهوثقافتهمرشجع!برعليهالجديدالعالم

وحضارةثقافةابنفهو،الغربيةالثقافةعلىارهتاحهكانمهمالئيا

المندهشة1لوقلفةاتلكيتصب(انيستطيعلافانههناومن..مغاروة

قرنمناكثرقبلاطياويراؤعرفاعةوقفهاالتي4تحوطةاالمستحهـيية

وعاديةمالوفةالحضارةهذهابنيراهالاشياءييند!شوقد.الزمانمن

القعرةفقدلانهيراهاانألحضارةاهذهبنايستطيعلااشياءصرىوقد

ياحلابيمث،فيهااندفامهمنو2،لهاالفتهطولمنر،يتهاعلى

وال!ذي،دائمافيهنفسهياالغريبةالعين-جدالذيالبعدهذاله

لمالع4لهذاالمختلفةالابعاداستكناهومحاولةوالتفكيرالرؤيةمنيمكنها

قنني،لاو!وباالاولىرحلتيهيهذهكانتواذا،القديمالجديد1

اصحبيح،11اادخلامناوروبا3الىالدخولهياتقدالظروؤ!اناعتقد

تتتالنتىالجزيرةتلك.بانجلترااوروباعلىتعرفيابدألانني

عنالتعااىمنشيثافيهاتلمسوبنبرة،نفسهاعنالاعتز"زمنبش!+

م!نتزاللاانجلترالانلمحقظليس.ودوباعنأءضي..القارة

عليهانهضتالتيالتقال!مسشودعوالحضاريةالاجتمابةالناحيتين

منشهورعدةساقمضيوانن!!سيمالا..لحديثةاالاوروبية،رةالحض

القديىسةالتقاليدلهذهبلورهبلدانهابهثر!ي!،لانجلترازيارتي

لهزاتتتعرضىلمانجلترالانايضااولكن.،كسفوردوهيبهاوتمسكا

الكبيرتانالاوروبيتان1ال!ولتانلهاتعرضتالتيك!تلكعاصفةحادة

والسيابةالعسلريةال!ؤائماثرعلى-والمأنيافرنسا-والعريقتان

.لزمانامنااقرنهذاخلالبهمالحقتالتي

اهـىذلكبعدادافانيمكننيلصحيحا!دلدخله!اخهـحلمن

فيشهوربضسعةمكميب!دف!يهمااتجوسءبراحاولواننيهاواولفرت،

فبماوروباالىرحلةعنشاملةصورةاجزاءاجمعان،انجلتوا

السوسيولوجيذلكداخليفيالرحلةهذهيقظتاوقد..السبعينات

لولا،اكونهانعليكانوالذي،الستيناتبدايةمنذههجر،4الذي

منحىالىاتجهانالاجتماعهـيةدراستيمنالانتهاءبعدالمقاد-ستشاان

الاجتماعيالباحهثهذابحدةالرحلةهذهفيايقظيتاقولىا..آخر

،والعاداتتتقايىدالأعنابحثفاخذت،سنواتقبلعنهتخليتالذي

الىقليلةلفهوربهـعدهنما،منانحدروسوف.واقارناف!رانواحاول

وهذه،الرحلةهذهمصنانارجوواصي.الاوصوبيةالقارةفيجولة

الاجتماعيال!سامزجانفيهاواحاولعنهااسجلهاالتيالانطباعات

المقالاتمنسلسلةموضعور،والحضاريوالسياسيالتاريخيوابال!ثقافي

ولكن..(يلاداباصفحاتءليكتابتهافرصةليتتاحانارجو

جديدافي!هاخطوةكلتضيفالتيالرحلةهذهمنالانتهاءقبلليس

مزيدايومكلالمهمةجوانبهابعضعلىوقلقي،السابقةملاحظلاليالى

.للضوءمن

للادابا(اانجلترامنالاولىرس!التي-عونانبوديكانوقد

هذهارجيءان+كرتولكني.الاودوبيةالحضارةبهذهلصدمتيتسجيلا



اكتملاعنإكهـنبهاانآملالتيالمقلاتمنالسلسلةتلكالىالمسالة

كالتيتقل!يدقيفىثقافيرسالةتلكالاولىرس؟لتيستكونوله!ا.رحلتي

عنفيهاساتعدث.البابهذافياأمتهامطاعلىا،دابقراءاعننادا

جمهورتشغلالتيالكنببعهضوعن،الانجل!زيالمسرحمنجانب

بسصخاءم!ساحلالهاالصحلفوتبذل،ا!نقادبهايفغواقييهنااتنقفبن

لانهوذلك....بالمسرحاولاولنبدأ.كتابهامعلاحاديثاولمراجعتها

.بالمرخيبدااناانجلترإفيالثقاصالوء!عءنحدصثلايبدلا

ان!،اانجلضرا،حساًلذيالفسيحالعالمهوالمسرحلانفقطلشي

ايفساوأكن.عمالقتهاعظمللبشريةانجبهـتوانهـ!،سيدتهتزاللا

للمسرحوذادياتجريبيامسرحا14وكنيرامسرحا46لندنفىلان

لندن-صواهـبفيمسرحا!اعنفضلا،ال!اةمسارجوثلاثة

ومانبستروليرزوكيمبردجاكس!فوردفيلمتعددةاالميسارحعنناههيك

اكثر،وحدهالنونعنهدا-والصغيرةا!كبيوةالمدنمنوغيرها

وحدهاللندنيالمسرحخشبةعلىتقدمعوض،اومسرحاسبعينمن

المتراميممالعالهذاالى1تدلفانغريبةلعينيمكنكيف.ليلةكل

ف!؟خطواتهايقودانمكهـندليلواي؟الاطراف

اهمهيما،ومتكأهالغريبعصاوالسؤال،اسالبدأت

!؟ا،يامههـذهاللندني1المسرحخسبةعلىتعرضالتيالمسرحيات

علىيعرضولبكليحيطانلشخصيمفنكيف،غريبا-والىوبدا

بعروضه.وفسغفهم!رج4بااهتمآمهصرجةكانتمهمااللند!طا!سرج

ولكن..مفناحهواحدعندتجدانيمكنلاواسع،عالمهذاان

هـاذا)هيهذاسؤالكمثلعلىتجيبانصمهااسبوعيةمج!قىثمة

الملة،هذهو.بحثتعن(كلحنفييقرماماذ)لأو(الاننرن7في

ارشيالعدقي0المسارحهذهكلفييقدمماتفاصبمبلفي!"ووجدت

كان..صعباالاخباربداالتفاصلومع..سطورؤ!بلاحصيته!ا

للندلياالمسرجعلىفرانسم!يزالكوميديتقدمهمولييرلاعمالموسمهنا

وكان(الدولدفيتش)فيمولييروفاهعلىعهـام003مروربمناسبة

م!عدتومسربات"الاوللميك"في(لمحبتاجديدأخراجهناك

ريتثارد)!اككانت..لسنوياعيدهاقتراببمناسبةلشكسبير

منوثراءات(،وجولهـييترومييوو"(فيرونامنسيدات)و(المثالي

فياستراتفوردشكسببراشهدانئرت3ولكنثكسبيريالثمرا

جديدحراجامايومركشهرالس!ئويعيدهفييقدميثسقريتهس

المم!رحب-صاتمنعددهناكوكان..عامكلعسرحياتهمنل!دد

لابسهن(الدميةبببتأمثلالقاهرةفيبعضهياشهدناالتيلشهيرةا

جونز(الامبراطور)اونيلليوجبىنومسرحيات،للوركا(يرماو)

اجلمنط!وس)هيلارابال"تجريبومسرحية.ولوامزوتبيس

الفوعذلكمنءس!رحهـياتاءمثرمناكثرعنفضلا(الاسود1المقالل

بالمسرحضاتهنايسمىوالذيالشاملبالمسرحعندناندكلوهافيا

7!"!دااسمنفسمهعلىيطلقانبعضهايحببينماالموسيقية

المتميزةخصائص"لهمسرحياجنسايصبحانالاسماهذاويوشمك

وفارسوتراجسهـياكوميديهـامنقبلمنعوفناهاتيا1كالاجناس

يعكونمسرحيعملهووالرفيو..وغيرهاوبيرليسكوميلوردواما

القائمةالسحريةعادةويستهدفدالغناء،والرقصالحوارمنمز!بمءى

علىدائماوينطوي..السائدة1ا،فكاراوالعاداتاوالاحداثمن

تندرجالجديداللسرحيالجنسهذاوتحت..الحلدالنقدمننغمة

انإقبلدنهاوسمعتالنرب!العالماث!رتهاتجاوزتمسرحياتعده

..الجديردالمسرحبمالجنسبهذافلابداوقلت..انجلتراال!اجي

عثراكأهـمنببنمناثنتي!ناوواحدةاختارانيمكنكيفلكن

.؟هنالمسرحاعلىتعرضوحدهالنوعهذامنمسرحيات

عرضمدةمنفلالخذوقلت،احرمقياسعنا(بحثوبدأت

لز!و(ا)الشاملةالمسرحياتهذهبينوكان..مقياساالمسرحية
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لموباكلبع-مرضالالف!وض!هامنقدمماتجاوذمسرحياتثلا!

ناعلئلكانذلكفعلتلولالبيالوحيدمقياسيالعرضمداجعل

عامهاشهورمنذدخل!تالتي(المصيدولأكريستياجلالاكأبمسرحي3ابد

هير-)هيالثلاىتالمسربهذهوكانت..-والعشرينا!حادي

بم!مرحيةوبدات"نجمكااعظمالمسيحيسوع"و(كلكمااوه)و(شعر

تجاوزفقدعرضاالمسرحهـياتهذهاطوللالهافقطأـش(ثحر)

سمعتقدكن!تلاننيايضاولكن،عرض0017منهاقيمما

الذيشافتسبريهسرحالىوذهبت..كئيراقبلمنعنهاوقرات

الدخولسعارافاجاشيوهلةولاول،(شعر)مسرحيةفيهتعرض

اكنلملكنيانجلترافيالمسرح"سعارارتفاععنسمعتقدكنت..

قذكرةعلىلتعصلجنيهمناكثرالىتلتاجانكيعنيهذااناتصور

ف!انالص،لةمقدمةفيتجلسبانحالمتواذاالمسرحاعلىادلمىفي

مبلغوهو-ءئيهاتاربعةمنيقربماتكلفكهمناكالواحدةالتذكرة1

..المثالسببلعلى؟سبىلمدهاكسفوردفبممقثثةغرف!لانجازيكفي

الكبيو؟المبلأغهذآتدفعان(بعدتراهانيمكنماذالرن

هـغلأوسطغريببلألكيشعرحتىالمموحالىتدخلانما

منعالمفياجنبيبانك،الصغاروالفتيان؟.أشبابمنلجمهورا

يمف.-سر،بهخاصحغمل!؟المحتشه*،بنغسهالم!بتهجالشباب1

الذينلأمثاليمنعالمهءلمى؟لمتطفلينيعبألا،الحفلهذابخصوصية

.انالقدي!مةالاغريقيةلطقوسرابمهابةمؤئرةالمسرجعنفكرتهمتزاللا

منهال!قصقاعةالى1اقربانه..مختلفجدالمسرحعنمفهومهم

المكانحيثمنتصفىالمممرحية"نصيم..التقليديالمسرحالى1

الوهم!الرابر،حائطهامامالمشاهدونيصطفتقليديمسرحيمبنىفي

المسرحيعةعمارته؟أـنفههـاتفدانتستطعلملانهاذلكولرن

بعضتجريانأسالامكانثثر-تحل،لفانهاه!ناومنب!دلخاصةا

فازالت.التقليديةالمسرحية؟لعمارةفبموالتبديتالتجديدات

فك!عرةعلىتقهـضيلكيربما،نهائياالمسرحيةالخشبةجوانب

الام!(نقدرالمسوحخشبةارتفاعمنوخففمت،تلكالرابعالحائ!

المرقصس؟هـ4الىاقربالمسرحيصبححتىالصالةاارضيةعن

المسرجيمينفيالعمق1وفي..التقليديالمسرحشكلالىمئهالحدث

لموسيقية..2الجازفرقةعليهاتجلسحمراءلقدرةاولعربةهيكلثمة

طليةف!الفارغةالواسعة،المرقصاواا(سرجمساحةبق!صةاما

كنمب!توفوق!4..لشوارعاسفلتالونالىاقربكامدرماديبلون

ممنوع..مثلارعثواااسفلتعلىهناا!كتوبةالعباراتمنالكثير

الىاتجه..هنامنقعبر..لاشمالا،لجه..هناالسياراتوقوف

الارضيةهـرزهفو!.الخ..واحدتجاهايقلكلاهذا..ببطءاسفل

النورة-ءالوا-الشارعارفىفو!او،والنواهيبالاوامرالمليثة

لا،الصالةانوارطفاانوما"المسرحهـية"هذهتدورلواهناس!لمى

البداية،منةمضاالمسرحانوارلانالمسرجانوارتضماءانوم!ااقول

ا"وسيقيالض!بجهدا.*ذانيصمزاعقموسيقىضجي!جينطلقحتى

بهتبد؟خاصاصوتياحاجزاهف"النقادبعضيعتبرهماهوالزاعق

علىتونجىالثيوللجمهور،العصرلهدالصاثمة11تحدياتهاأههر)

؟لوقتنمفسفيوهو،الرصينةالمسرحيةوالهروضيالهادئةالموسيقى

ايقاعايحيآواًلذي(هير)تخاطبهالذيالجديدالجمهوريدرولحن

ءسختلف.ثكلنفسهعنويعبرم!غايرا

نغسه،عنللهـنعبيرالجيلهذامحاولةهيكله!اوالمسرحية

توشكلذلكوهي.الخاصواسلموبه؟الخامىوتصورهالخاصبايقاعه

احتفالانها..للهـمسرحياتالفنهاهااًذياباكعنىمسرحيهـةق!ونالا

تحساذا.الشبابمنالجديدالبلهذااحتفالاتمنخامىذاغث!

وبالمملوكالهمبالعرضمبتهجونوانهم6يانفسهميتغنونابطالهاان

حمسماعبرهويمارسونبالعرضيستمتعونبليمثلونولايعملونلا

نفسكتخالفاهـفىولهذا.معاواحتجاجهموبهجتهمحيلالهمحالوسمن



اًلمولصيقى.مسرحفيوليسالجيلهذالشبابليليمنتدىفيممها

فالممر"!لآ.."دورانالتلقائيانلغناءواوالرقص،تعزفطالصاخبة

النتيا(تلقائهخة1وهذهالانفتاحةبهذهلسكلمتوحياندائماتربد

تلقافيتهاولكن،مرسوممسرحي،ملامامابانكاوراسكبهاتلغى

توازناتعقدالتجما.المحسوبة1التلقائيةاوالمنطمهالتلقافيءهدههي

ورغبتها،المتفجرةالتلقائيةبهذهايهامكالىنزوعه!ابيندقيقا

..ققدء4الذيالجدير!ا"م!رحيالهرضجمالياتعلىالحفاظفي

واغنيت!ابرقصاتها.المسرحيةتدورالدكيقالتوازنهذاخ!وعلى

اتياوالتراضلأ-لها،سوديالابالطابعداتالتمثيليةومشاهدها

جدددتوسميوور?معبودعمنالبحثهواحدوامحورحولكلهاتدور

لمسرحوااليوناؤكطالمرحانطلقكماجديدمسرجبهالاحتفالمنينطلق

الجديدوالمعبود.القديمديونش!يوساح!تفالاتمنسكلهالاوروبي1

الزفوجآلهةالىاقربمحرابه!يصلواتهاالمسرحيةتقدمالذي1

لسرإ-!ءاالزنجيالايقاععلىتدورالمسرحيةوصلموات..البدائية

الجديدة.1العبادةلهذهطوط!ا(الشعر)منوتتض،العفف

جم!صزجاننيالجديدةالصلواتهذهعليهتطويالذيمالكن

بالتمردبالاستسلامبالاحتجاجبالجنسبالثورةبالصخبالعنففيها

،اخرىلطبيعةاكنلىواتارةالمسميجيديناكنالىوالعوأدةبالطهارة

افوو!دمنالمدهشالخليطهذامتبرانيمكنهل؟..شيبكل

لحطة!بالغربيةالحضارةعثىاحتجاجثورةالاغباتواصاتوالالصتعرا

يىصتالمسرحيةفهذه،ذلكاظنلا؟وتحللهاضعفهالح!اتمن

منفي!اماكلبرغمسالحضارةاوالعمرعلىاحتجاجصرخة

العمر1؟هذاالطبيعيةالاأبنيةولكنهاسشيءكلعلىمريرقهكم

اير!افى"واستعارالعصرفبماف!نثمالذيال!لانها.الحضارةولهذه

الضمنيتسليمهاوب!لىالعصر1هذاارضيفوقتدورانها،ورويته

منتنطلقان!ا.ونواهيهاوامرهبكل-المسرحارضيةتقولكما-

ونواهيهبمهمنالكثيرمنتسخر،الاودوبيالثطرعارضفوق

فوفىبمسهـشقبلهاوالحلمحيلالهاتشيبدمنمناصاتجدلاولكنها

وصلمتقدالاورو،يةالعضارةانتعلموهي.نفسهاشارعاهذا)ارض

معهايصعبوالتفس!يخالرسوخمندرجى"الىموسساتها

كانهناومىن.طيهاالمجديالتمرداوتفي!يرهيا

هيهونوااوامرهفوقوانطلاقهاالوافعهسذابكلاتسليمه!ا

ونواهيهاوامرهفويوانطلاقهاالواقعهذابكلتسليمهاكانهنا

التسليم1منالحلمهذاالم!مريمةوتبدأ.الجديدحلمهاممل!مشييد

للجيلتههـكلمسمطوتفسخهابرسوخهـ!-الاوروبيةالحضارةبئ!

كمايسشيرشيءكل.خلالهحريتهلممارسةكبيرافطاقماالجديد

بممارلسةلكالمسموحالوبالنطاق.تغييرهحقلكولشيهو

الوحيسدالشىمإءانه01ذاتهجسمدنطافىيتعدىلاالخاعةحريتك

!لهه،،بهتستمتعانتستطيع..فيهأحريةامطلقلكالذي

تستطيعوحدهوداخلهالجسمدوبهذا.تشاءكما،عليهتحافظ،ق!عره

اعنففانولذلك.شي*وكلوتمردكواحتجاجكثورتلهتمارسان1

يمدواانثونيراًلذينهولاءعلىهوالمسرحيةفيوتهكمتهجم

./ان0نفسهالجسد1هذاداخللىاونواهيهمواوا"رهمقوانينهمنطا!

الذينفيتنامحربلصانعيهوهج!وممنالمسرحيةتوجههمااعنفا

،اوجس!دهمصيربذلىكمقررينليهااالا!ركيالشبابيسوقون

بال!رمانالاقلعلىاو،بالاعداماتجسدهذاعلىحاكمينبالاحرى

هذاتؤهـدثم.ولنفسهبنفسهممارستهاينبفيالتيالحريةمن

قيماسمىمنكيمةبالحباورديدباحتفائهااخرىمرةالمعنى

شيءوالجنس(هير)عندوالحب..بالتقديسواجدسهاالحياة

واحدلجوهرمخظفانوجهمانوالجنسالح!طانب!ا!حرى\و.20واحد

.والس!عادةوالقائيةوالسلمبالحبالمليئةلحيلأةا،الحياة3هو

بدائيةفيهاتمترجلهـ"جديدهبصياغة(!ر)خلمالتيالحياة

.ومنا!وروبيالشباب-بتحللافولولاسبتحررالزنجيةالخضارة

الى!،ااوالزنجيالروعالىكثيراقشيركحلم(هير)فنهنا

)هببر،تحرصلهذاوهـبما.أشبابااغوارفيالزنجيالروحيقظة

.والزنجياتالزفوجمنكبيرعددممثليهافريقبنيكونانعلى

.بخ!ماجنسواااعبمفتماهـدفيالداثمةأفىاوجةخلالمنتص!وغ

تلىكبهناللقاحصرورةهـنفكرتها/آلاوروبيالشباببقيةوبين

وتضخموحدهاهـقلعلىالحاحهسااوضكالتيالاوروبيهـةالحضارة

أصعفا4اصابالذيؤلمبهاعلىيقض!م!أانفيهطالحساريلطابعا

تتفجرال!نيجي!ةالزالحضارةتا-كوبين،طويلزمنمنذلوهنوا

)!-لاناال!بر،تدفق!يرس!تطيعلتيوا،وتلقائيىقىقيهجاوحسسا

حتى،وحدهالقلعلىالاعتمادمهاويمنضامر2االاوروبيالجسد

!-لبهـ!-ة3قيمةةوربوبالبا!جسديقهكلفيءعصفاناوشك

اخر.شيءاي

الجديدة!آلمم!رح!ب!"هذهصلواتأع!قادي!مم!عليهتنطويماهذا

القيممنبالكأيرض-قوء!لى؟لمقتلتحقيرءلمىبالطبعتنطوياًنها..

افنجتهـ!عن4*رباضفاؤلباقويحسوعلى.الاجمما:يةلمواكلعاتوا

للرف!ىان!ء!،الىوثروتها"ال!ث!ىستمئرقولكن"الختامية

هـسرزه.رلمبولم.ءماااتفائلىةالصاخبهـةالاغنببةهذهايقاععلىمعهم

ا!*بابكلنق!ليلعددسوىسالمسرحيةشاهدتانيىلمة-الدهـصة

المسرجالىص"دواالذيرنا؟تابمنالقل!لالعمدهذا،الصغار

نااستطهـوااالذ--ق!م6المسرحيةفريقمىءالرقصلمواوواص

..معصاواقه!او!ئ(ههر)حا!فيينمحفمواواناً!حاجزي!خترقواً

الدحعوةا!فالى،شيءالىلضئصلااًلشباباهرالاءعدداشاروادا

دعس-صةتزاللاسصواتحمرممذ(هير)آليهاتد!ولألتي

الا/صامسوىتستطي!ءوأنسدءهـ.بب،لكنوانرهآتفعل،صعبة

ءمملإها.اواللا!ثوةهذهءلمىتحكمانوحدهـ،

اخررفبووهي..(كلكتا..هاو)شهت(هيير)مسرحيةب!د

ثمةووطانهآ)ىاشيرانالصدايةمنبدولا..أنوعاانفسءن

المدنسءوبينالمسرحي4اسمبينقريباوبعيدمنعلاقةاي

لهمعنىلاالممممجرد4ولكه...سمابوظالمعروفةالههـندية

مباتنرةقىعلافولالهمعيىلااسمأالاكأرهو(ه!ير)اسما!كمط

اممرحيمةا-مهاافيالاساش"انالاغنيةومع..المسرحيةوبسنبهـينه

هبمأسه!؟(هير)في،سيةالا!،الاغنيةانكما(كلكتااوه)

تناولهـتوؤزر..لهمعتىلاذاتهحدفيالاسمانالأ"هير"الاخير

مجردانهاعلىء!كدةداخلهافيهذهالاسممسالةنعسهاالمسرح!ية

ناقبلبدير!ماااناردتعابرةملاحظةفقطهذه.لههعنىلااسما

برداافهم!نستطيعلامسرحبةوهي.ذاتهاالمممرحيهعناتح!ث

هيهـر()طرحتهـا-،التيالخطوظببعضتسيرلالها،ه!ير)كهمبضر

والابتذال،آحياناالشططحدالىحذلكفوتغالى،نه!اياتهاالى

كأبانسبة!فدلانه(هير)بتحليلالت!تقدفىتذاوا.اخرى

،حداثها،العربيةالكتاباتهدهتوعرضمراتعدةأعربيةافيعنها

ن،اتحونانلمبناهااو(كلكتااوه)لمحتوىتحليلايقبلبدلافانه

قبلمنيكتبل!احدااناظنلافنهي،وفلمسلهاالعرضجزئيات

المسرحية.هذهعن-بالطبع-بالعربية

مناولهماوت!ونفصلينمنمكونة(كلكتااوه)ومسرحية-

فيكما-كالهياوالمشاهدمشاهـدسننةمنوثانيهمامشاهدثمانية

مستقلا،يكونانايوشكمش!.لاكل.الابيسودياكوعمنس!هير)

التفكك.منبشي7اللاحقةاوالسابقةبالمثاهدارتباطهعدميوحي

وفيصياغةللمسرحيةاعاماالمتوىبلورةفيمصابثوريشاركولكنه

ارراهدهذهمنورهدولكل.تبتغميهالذيالتآثيرواحداثالمناخ

..بهخهـاصعهفوان

رفصةعنءيبارةوهو(اـ.تيابااخلع)وعنوانهالاولإباث!لاولنبدا

كلكتا(..اوه)الاساسيةالعرضاغنيةانفامعلىلمسرطافريقلكل

تعريةفيبالتدريحوييبدأونالتقلىدي!الحماماروابيرتدوئوهم

اللمهـهبمعالتصاعدفيالتدريجيالعريهذاويستمراجسادهم



الكاءربالعريالمشهدينتهيحتىجمالياوالاضاءةالحركةبتشكيت

وأدق!!كماعراياالمسرحعلىالجميعوحركةالثياث!هذهخلعبعد

.التوتورقعةحتىودونماامهات!

إمسمىالسحريللفانوسخاصاستحدامخلالتغ!رالاظلاموبعد

ا،ث.؟!لافتكألظهورزلمم!دالتيوالرلىومال!صوربهض(لمفموحةبا!،فذة)

رؤصلاخالصتمثيل،مش!!وهو(المذيدةاالاهانات)بصوارالثمانى

بينيلور،الو!طىالقروىالىت!تميبولابسيض!،غناءولافيه

مابخ!ةوحاولالعصرهذاؤلملاعمصنقل!سةبىاؤماةاستدوجشاب

وتدمط.علإ"ا!ي!تديثيابهاينتزعوانآاحائرااىاهـ،يقيبان

الاخ!هوالسابيروء!وفجاة.وتعترصوتسبالفتاةتصرخيفعل

المصارحةهـنوعمحلهاويحلالاهاناتفتتراصىدبعه!رسيالى

ءليهايؤضهوماالحقبقيةالرغبةنببالتناقضأء-!تؤمفالتتيا

ا)ننيالاهانات!لدهأؤلم!اللذيذلأالجانبعنوتكث!فكوارحمناجمتهءا

ت!كللفردتتحققحتىبةتادمقاومتهاالمجتمععلينايفرض

رغباتهبينالمقيقةاأتوازناتعلىتنهضالتيالداخليةالسلامة

باحتراميحيظىحتىالمجتمعفييسلمكهانعليماكنبغيوماالفعلبلأ

له.المجتمع

جونالانجليؤيإللشاعربصءورةالثالتالمشهديبدأهذاوب!د

بمثمهي*ولكنشعرهمنمقتشمهابياتتحتها!1631س1573)دون

الىفلين!ب،يلكمعمدرسته)المشهـ*هذاانوءخوا..التعديلمن

تغشيهادونجونقصائدلاحدىاعدادعنعبارةكلهوالمشهد(الؤابن

تماهـ!اعاريةوهيلقعصيدةاهذهعنهاتتحدثالتبالمدرسةتلك

المسرح!بةمنمحاولةفي.المثفهدزاويةفيصوفاعكىومضطجعة

الذيمدسمللاهوتياالاجلهزياشاعرالهذانصفيحنى،تكشفلان

بالعذاتاشعارهواميثرتالاولجيمسببلاصكقسيسوالحقكاهنا

الميمتافيزيقيةلاش!4رااعظممنتصدالتيالصوفي!ةلمواتوالصا!خلاقصزو

الشاعرهذاءصنصفىحتىتكشفان،عثرالسابعلقرنافي

..واضحمابخسيابعدا

الرابعالمشهدعنوانويقولكمابدفلا،كذلكالاالركاناذا

اسرتينبينتمثيليمشهدوهو(الصادقةالاجاباتكلنحجمب)ان

!فالصدفةطريقعناث!دويكشف،ا!خرىاحداهماقزور

اجنسياالب!دعنوالكناياتللتلماتالمزثوجةبالدثلاتواللعبالحوار

ناوعن.الرسميةوالاحادءثافن!قليدية"ئاتالن!واجهةخلف

ااحباطهثم"جنسهنزعاتعلىتنطوياالاوروبيةالتقاليىدمنالكثير

.،!وترو

ءلىحاشية)توانهغناء!بمامشهدفهوالخاكلس؟المشهداما1

اعدادايقدممنهمكلممثلينخهـمسةهـنعبارةوهو(خطاباتخمسة

الشاكلابوابمحرريالىترسلالتيالخطاباتمنلخطابغنائيا

اغئميةؤيصواتاخمس!قىهصاًو..القراءلمشاكلوتعرضراله-حففي

نتعرفالمشهدامنالاولا.قسموفي،لمحرراعزيزي)عنوا.!اواحدة

في)(لمحرراعزبخ!ي)الىترسلاقيالخطاباتمنخطاباتخمسةعلى

4إقدبوالمش!دمنالثانيا1الرو!سمفياما،القرنهذامنلثلاليناتا

(الم!ررعزيزي)تلقاهاحرىاخطاباتحصةءلىفئتعرفالم!ثليننفس

ولهجةلفةطبيعةبينالفظيعةالهوةخلالوءص..7391ءصام

المسربةتبرر..السبعيناتوخطاباتالثلاليناتخطاباتومشاكل

مهالج!"فيالصراحةونحوالاوروبيالمجتمع!!الهريلحوالاتجاه

الفاهـو!ةا!م)دس4ارراررهدوؤي..فيهوالجنسحبلأاقضايا

محاضرةنجدالنحوداءقوامنمسشمدعنوانوهو(المفعولاسم

ءظاهربعضوعنالجسهيةالعلاقاتانواعء-نغرءبهـبىازمن

مى-لملأبس)لهابعاالمشهداًما.المجالإهذافيالشذوذواافلانحرا

يرقولهانيريدلمأاراتكرإيكونانيوشكفانه(الجديدةالامبراطورة
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منالثامن1الصدامراةأاي..اخربشكلولكنالصاابدامشهد

كان!تالقديمةالامبراطورملابسانينكرلاوهو.العشرينالقرن

ن،1افىيميلربمابل.الجديم!الامبراطورةكملابسللغرائزمثيرة

فيمغالاةإكثسركانتمابقدراثارةاإثركالتالقديمسةالملابس

ومب،شرةصراهـسةاكثرعسدهالعجديدةا(لابسول!ن.الاحتسام

وهو،الفصلهذافيالاخيراشهدايجيءهظوبعد.عرياوبالطبع

افطموتمابكداستهـواضيةتحائيةب!رةيكونانايوالشكمن!!ه

باغنيةمصجوبلعرياكاملاستراضإفهوتلميحاتمنالمشاههدعليه

بمينشاعريمزجفيهيتم..(ايض!الكبالنسبةطيبلالامركان)

هـنالاولالفصلب!هوينتهي،لثاءواابنتويمواواإباليهالرقص

-.حيهـةالمس

..الكثير)عنوانهااخرىإراقمهةبأت+-ةلثانياالهـلويبدأ

ممنالمزيدنحهوالمسرحيةايقاعفيهيتصاعدمشهدوهو(حالا

يكونانمعهايوشكوالحركاتالكىلمماتفيالصادمةلصراصدةا

الائارةعلىيركزلأحاصنوعولكنه،البرنوءر!افياعروضمننوعا

التيالعاري!ةالجماذ-ةبالتشكينالاهتمامالىيتجهمابقدر

يمهدوالتي.تايمزالصنداينافديقولكمماالانفاسمعهاتنقطع

لواحد(و؟حد)مشهدوهووجمالاشاعريةالمسرحميعةور"هـدحثر

عاري!ين-وراقصهراقصساقصينلرأباليهرقصةعناعبارةوهو

مختلففئوالمراةالوجلب-نالعلاقهـةحولالرقصةوتدورتملاسا

الحديقة)بع!نوانأثلثااالمشهديبمءذلكوبعد.ومستوياتهالرجاتها

وسقوطا.ابتذالاالمسرحيةاالمشاهداكثرمنمثهدوهو(رلمدوااالمثيرة

(تبدربعليهتعثرانيمكنكالذيالفنبماةضبريرالىيفننقرلانه

المشهدهذابحدالمسرحبفىإارادتإوربماالمشاهدبقيةخلفمتفاوتة

الحياةانتؤكدوانالسابف4الر!صةشاعريهـةتك!مرانومباشرته

عمليةعنمشهدانه..واحدوقتف!لابتذالالشعهـواعلىتنطوي

ءسدىتتنولواًلتيب!4الخاصةالقياساتوعنالم!لملفيجنسية

و!كنمهالمجالهذافيالبشريالكاءهـنيبذلهاالتيالطاقسهومقدار

هذافياهـوكيةاور"هدلبقيةمفتتحاويعدسوقي!ةبطريقةيتم

لأ،ههتاجةتمرححتى)ب!وانوهـو،الرابعفالمشهد..إفصلإا

مناخالىيشدهماه!ناككانوانالمشهدهذاعنسوقي!ة)يقل

ناماعجوزامر،؟طنانه.التبريرمنقدرايمن!وماالمسرحية

خلأفقناعاكإبوتةرغبلالهاتطلقحتىبصراحهللحديثفرصةتجد

..السنهذافيالمضاجعةتجربةالىقهاواشوا،والاحترامالسن

هذهتبد؟لإانمالرن..النفوريثيرماالمشهدفيوليسهناالى

اقاعالىأالمشهدويتحولالصرخاتوصص!!دالتحققفيالاشوا!

للتقزز.المثيرةالسوقيةلجزئيات2بعضتلمسحتىضاحككوميدي

يعتمدهـهدوهو(اليدفىاربعة)الخامسالمشهدللالين2ذبعد

المشاهم!دبضرتقدماقيالسحريالفانوس1عروصعلىاساسا

الساخرالتعليقيتناوبونالذيناث(هدينمنلارب!هكأالبرنوءرافصلة

رثعةعخعبارةوهولمسرحيةافيالأخيرالمشهدياتيذلكوبعد.عليها

وهي(.معا.هيا)وبثوان"لاحيرة،هير!برمصةتذكرككنلالية

تماماعراياوهموممثلاتهاالمسرحيةممثليمجموعةتؤديهارقصكأ

رغبلالهعنيع!يرواناموابحكليت!ىاناالىالج!هورفي!"وتدحثو

اوطل!.وبتحرروالفواكه

هذهاننجس(كلكما..اوه)لمسرحيةالسريعالعرضهذاجم!د

؟لحبالىبثلهاتدممولالها"(هببر)لمممرحيةمااهتدادالمسرحية

تنشدهاالتبىالحلمللحياةالاسماسياكحولىقجعلهماانوتحاولوالحنس

حضاريةزاويةمنهعوتطتعالج،هير)كلالتواذا..المسرحبة

فان.والاجتماعيةالسوا!سيةوقضايراهالعصربطبيهكأ2"صيرتهتم

،تسحفيدخالصةفرو(يديلأزاوبلامن!وتهاتتئاول(كلكتا..اوهأ



نف-!عكل.يضاولولكنهاتعالبمهومنصادديالماركيزكتاباتمن

وهـرزا.خا)صةفرو،ديةنظروبرهةمنمنهتسشفيداوتستخدمه

برغم(كلكتااوه)يجعلماهووالمنطلقالنظرةفيالواحديالاتجاه

آقل،وقيمتهالانسانناًلجسدلجمالوتقديسعريمنفيهاماكل

وقد..للخيالائارةوإخصوبةمنهاواقل(هير)منوتاليراقتمة

حتىممتلعاكانءرض0017تجاوزهابرغم)هيعفيالمممرحانلاحظت

المشهيمات.هذهكلبرعم(كلكتااوه)فيالمسرحكانبينما6خرها

..شاغرةكثيرةمقاعدبهكانت،فهـق!عرضالفتجاوزانهاوبرغم

ذادتاكىالمسرحيلعرضاعلىيزايدهف،الافبالانهداايمني

ا!ملان!"ولتحتماايضالانني،ربما؟و:مقهجديتهدرجة

عدعةبعدالاعليهاالحصولاستطعام!(يرما)!سرحيةتذكرةعلى

ليسحداقصىالىشاعريعرض(يرماو)..الانفسوبشقايام

ولمء.واًلطلالما!4الامنالكعيرفيهولرن،الا.طرةمنئرةايأفيه

ببسنالدائمةلمقارنةاانشوطةمنافلتانالوقتطوالاستطعا

قبىلالم!ريالمسرحعلىشهدتهاالتي(-كلماأوبينهذه(يرما)

لرساوةفلن!ر؟!ا..يقولونكص،اخرىأقصةتلكلكن..سنوات

الانجليزيالمسرح!وسمنالجرعةبتلىكالمرةهذهولنكتف..قادمة

تلىءالمهالجد/بالز/نجيولديونشمبوس،والحياةالمحبالخاصة

الانفلاتؤيمالراعبآ!صراهذالايقاعالمستوعب،والشهوةبالحس

.ن2ؤشيء!نه

الرررء،لةهذهمنالاكبرالجزءالمسرححد!ثاستغرقياقد..وبعد

هيوزريتمتصاردروايةعنبسرهـةتحدثاأننهنايتهاؤك!استطيعولا..

!لم-لفبلهن-!الثانبمجزءهاصهرالتي(الانسانيفيزقيا)الملح!ىجة

ول!يفيىزواودنل!بندركسنيفنالنقادكبارمنكثيريصفهاوالتي

عنولا.إ.ورر!ويوالسلاماأحربطرازمنعمل،صاطوداريل

الاسكندريةأشاث-ربالانجلإز/-كأصدرتالتيالشهريةالمجموعةا

الكات!بزيارةعنولا.هماالجميعاهتمامفأ؟لمارت(كفاف!)

-بولهنريش-نوبلبجانزةالمأضيالعامؤ!طولزالذيالالمهاني

النقادوا!مامبالا!فىيةهنادوايافمنثلاثوصدورلانجلترا

لموقفهلمألغربسولجي!شسبانهوصفههـدالىبا!مالهوالصحافة

الغربءوؤفذلكفيبمسا..لغربيةاارر،سةهـنأصارماالنقدي

هذهكل..العربيآلحقمؤبدي"نبوللان..اسرائيلمنالمائع

..4رسانهايةؤ!برعةمعالجتهااستطيعلاالهامةالموضوعات

القاثم.لشهرافيخاصةرسالةلهاافرداناريدوانما

حاؤظصبرياكسفورد-انجلونوراً

تقدمدابيلأدار

ريرفي!صوصا

لمجطرش!راً

اسالماش!.

التىالروايةهوعمأ3ح!3!!ي!مأ40"ابالعر)!ا

مافهي.اليومحتىهالميةايةووايةعرفتهالتوز!

ضخمفيلمحديثامنهااقتبسوقد.اللغدمعظمالى

ذهب"هماعالميينفيلميناشهرعلىالاقبالفلق،اقبلا

بينهاامبيرالفرقيلمسالروايةيقراًمن)ومن

بالاحداثواغنىاجملهاريوبوزوكتبهاالتىالروايةلأن

اصدفتعطيفالها،مذهولااوقتركهاليهاالقاريءتثد

هذ.،،الماقيا"عصاباتلنفوذ،فيهمستوى

القتكادوارفيهااولادهويدثلال!يرةوزوسها

ولاجراًم*عيركيالمجتمعادانلأ"العر-اب"ان

النقاباتالىاًلممتدالخطيرالنفوذذات"المافيا!

يلاميركية.الحياة

تحتالجريمةكصويرعلىدعوما!لفوبراًعة

محشوةصفحةخمسمئةاثاري3.يجد،سالبريء
3!.8.ماثمىلأ

فيرقماكبرالماضعةالسنةفيصدورهامنذسجلت

ترجمتانبعدالعالماتحاءجميعفيبالملايينت!باعتزال

ويشهدا"لعالمفيالسينمادورمنكثيرفي*نيعرض

."الموسيقىصوت"و"لريحامع

عنها.مشوههصووةاعتبارهيمكنالذيالفي!لموبين

الرواًيةهذهاًنمنوبالرغم.الغيلممنبالتحليلواعمق

9علىحتى،يخضعالؤيالاميركىالمجتمعلمحللصورة

مئر؟سا؟العرلي"كورليوندونيمثلاثمىالعصابات

...والوحشيةوالجنسىوالاجرام

منالطبقةهذ.يخلقوالذيعليهيقومالذيالراًسمالى

حيو!كعدالتىالسلطلتوسائرالشيوخومجلس

"ابالعر،عنوانووراء.والوقارالاحتراممظهر

...بالديناميت
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