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األول الفصل

احلداثية الفنية األعامل

يكون أن بد ال الحالية، بصورتها حضارتنا، يف الشعراء أسلوب أن مرجًحا يبدو
هذا والتعقيد. التنوع من كبريًا قدًرا تتضمن فحضارتنا بالرضورة؛ «صعبًا»
أن بد ال املصقول، اإلدراك من وتر عىل يلعبان اللذان التعقيد، وذاك التنوع
شموًال، وأكثر أكثر يصبح أن للشاعر بد وال ومعقدة. متنوعة نتائج عن يُسفرا
األمر؛ لزم إن وخلخلتها اللغة، دفع أجل من مراوغة، وأكثر تلميًحا، وأكثر

مقصده. مع لتتالءم

(١٩٢١) امليتافيزيقيون» «الشعراء إليوت، إس تي

العالم بنهاية تنبئ التي املداخن أغطية
املخملية الرقيب قبعة يف تصيح
األخرى الورقية والطيور الحمري
القط. عىل بابوية مراسيم تقيَّأت

إليوت إس تي كتبها رباعية لقصيدة يسسكوير جيه من ساخرة محاكاة

الفرتة يف املجدِّدة الفنية األعمال تخللت التي واألساليب األفكار حول الكتاب هذا يدور
الضغوط أي «الحداثة»؛ عن األساس، يف يتحدث، ال إنه .١٩٣٩ عام حتى ١٩٠٩ عام من
عىل اعتمادنا وتصاعد بالدين، اإليمان فقدان بفعل الفرتة هذه خالل وقعت التي واملتاعب
ونمو الرأسمالية، بفعل سلعة إىل يشء كل وتحويل األسواق، وتوسع والتكنولوجيا، العلم
املعتقدات وتغري الخاصة، للحياة البريوقراطية واجتياح وتأثريها، الجماهريية الثقافة



الحداثة

الفنون، عىل خطرية تأثريات التطورات هذه لكل كان لقد الجنسني. بني العالقات بشأن
الفنية لألعمال فهمنا يواجه الذي التحدي يف تتمثل هنا األساسية فكرتي ولكن سنرى، كما

الفردية.
خالل من الفني العمل يف الحداثة طبيعة عن جيدة أولية فكرة استخالص يمكننا
ولوحة رواية أتناول سوف لذا إليوت؛ بذهن جالت التي الصعوبات بعض إىل النظر
حقبتها يف الفن طبيعة عن تخربنا أن بإمكانها كان إن وأتساءل موسيقيٍّا، وعمًال فنية
املدينة). يف الحياة وهو أال الحداثة؛ من عظيم جانب عىل جميًعا الثالثة األعمال (وتركز
األساليب بني تفاعل يحدث أن يمكن كيف أوضح أن األعمال هذه خالل من أحاول سوف
الصعبة املشكالت بعض تقبل علينا يتعني ذلك، غضون ويف الحداثية. واألفكار التجديدية
للقرن الواقعية واملبادئ املعايري عن مثرية بطرق تنحرف جميعها إن إذ بالتأويل؛ املتعلقة
«ميدل مثل روايات ولكن العالم، لفهم عام بوجه عليها نعول نزال ال والتي عرش، التاسع
املطالبات جلبتها التي التوترات عىل تركيزها من الرغم (عىل كارنينا» و«آنا مارش»
نسبيٍّا، مستقر فكري إطار من تأتينا وكأنها اآلن تبدو املرأة) بوضع يتعلق فيما الجديدة
عىل مصداقية وذي وواضٍح — بأخرى أو بدرجة — ودوٍد راٍو طريق عن لنا وتُقدَّم
الحداثي الفن ولكن للمايض. وينتمي إدراكه، منا يتوقع عامًلا لنا ويخلق املعنوي، املستوى
يعاد إذ لنا؛ مألوف غري يبدو العالم يجعل أن فبمقدوره بكثري؛ ذلك من مبارشة أقل

الفن. وأعراف تقاليد خالل من ترتيبه

«يوليسيس»

قادمة وكأنها األوىل، للوهلة «يوليسيس»، جويس جيمس لرواية االفتتاحية الكلمات تبدو
الرواية، يف أكثر تعمقنا مع خداًعا أكثر وتصبح خادعة، املظاهر ولكن الواقعي، العالم من
داخل األساس يف مرتكزة أنها من الرغم عىل وضوًحا، أكثر األسلوبية انحرافاتها وتصبح

كبري. حد إىل دقيق تاريخ

برغوة مملوءًا دورًقا حامًال السلم رأس من موليجان باك طلع جالل، يف
أصفر روب هناك كان متصالبتني. ُوضعتا حالقة وشفرة مرآة عليه الصابون
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الحداثية الفنية األعمال

رفع املعتدل. الصباح نسيم عىل خلفه من بخفة مرفوع محزم، غري اللون،
ورتَّل: أعىل إىل الدورق

الرب. مذبح إىل سآتي –
وقال املظلم امللتف َرج الدَّ نحو ألسفل برأسه وأطل الغناء عن ف توقَّ ثم

أجش: بصوت
املخيف! اليسوعي أيها اصعد كينتش. يا اصعد –

التي الضمنية لإلشارات جويس صياغة يف هنا األسايس الحداثي األسلوب يكمن
دليله يف كينر هيو يشري وكما وهكذا، شكلية. أو مفاهيمية بنيات حضور الستشعار تقودنا
لهومريوس، «األوديسا» أسلوب الرسدي أسلوبه سيوازي الذي الكتاب، هذا يف العبقري،
الذي واإلناء هومريوسية، سداسية تفعيلة إيقاعات تحاكي األوىل التسع الكلمات فإن
عليها تستقر قربانية كأًسا يمثل املوازي، الضمني التلميح عالم يف أيًضا، موليجان يحمله
التي األيام تلك ألجل — الكهنة ثياب يحاكي األصفر والروب «متصالبة». حالقته أدوات
فإن ذلك، عىل وعالوة والذهبي. األبيض اللونني ذات — آخر لون فيها يُحدد يكن لم
بالنسبة الحال هو كما مربوط، غري الروب حزام أن (بمعنى محزم» «غري الروب كون
عورته جاعًال األمام، من عريان الكاهن أن يعني العفة) الخاصبإثبات الكهنوتي للطقس
ففي متعمدة؛ «يرتل» وكلمة أيًضا. ذلك يعي وهو الخفيف، الهواء بها يعبث مكشوفة
الكلمات إن العاري. كاهنه مع األسود» «القداس يف أيًضا يعزف للحالقة استعداده أثناء
القديس نسخة من مشتقة الكاثوليكي»، القداس «أسقف تخص والتي بها، يتحدث التي
إىل أصعد «سوف املنفى: يف ترانيم ناظم إىل منسوبة عربية كلمات من الالتينية جريوم
استغاثة رصخة عام بوجه وهو اقتباس، من اقتباس من اقتباس فهو لذلك الرب.» مذبح

االضطهاد. وسط يهودية
ولكن — ملالحظته يحتاج ال ربما أو — هذا كل مرة ألول يقرأ من يالحظ ال بالطبع
املهمة؛ البنيوية باملتوازيات وعينا تعزز التي املحاكيات، هذه مثل يصوغ ككلٍّ الكتاب

أنه: إىل أيًضا كينر يشري ثَمَّ ومن

بعربية مبدئية عبارة مالءمة مدى الحقة أخرى قراءة خالل أيًضا نالحظ قد
من الحديثة النسخة اليهودي، بطلها بلوم؛ بكتاب يتعلق فيما متخفية،
الرتانيم، ناظم دور الروماني الكاهن يتقمص مثلما أنه أيًضا الحظ يوليسيس.
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الحداثة

املختار» «الشعب دور يلعب السنوات تلك يف األيرلندي السيايس الوعي كان
مرص. أو لبابل بالنسبة العظمى بريطانيا دور مثل األسري،

يعرب عمل تقدير، أقل عىل ألنها، نموذجي بشكل حداثية «يوليسيس» رواية تعد
عىل تطرأ التي الثقافية بالتغريات هائل اهتمام مع واملوسوعي، التلميحي الرتابط عن
يحققها التي األشياء أحد ولعل «األناشيد». أو الخراب» «األرض شأن شأنه املدينة حياة
وسيلة وأيًضا للرسد، أيًضا وتاريخي خرايف تنظيم هو للرواية، بالنسبة هذا، من جويس
«شعبًا األيرلنديون يكون كيف متنوع: بشكل ساخرة بطرق الثقافات بني للمقارنة

مضطهًدا؟ مختاًرا»
أقرتح وأنا الحداثي، الفن من كبري قدر لفهم لنا أساسية األساليب تلك من كثري
إىل موسيقيٍّا) عمًال أو ا نصٍّ أو لوحة كانت (سواء الحداثية» «املادة فحص بوسعنا أن
بأسلوب الخاص والبعد للفكر، مثرية جديدة بفكرة الخاص البعد البعدين: هذين جانب
املقارنة فكرتا كانت وبوب)، ميلتون قبلهما ومن وباوند، لجويس(وإليوت بالنسبة مبتكر.

النص. داخل الضمنية اإلشارات أسلوب خالل من املتاحتني هما والتزامن الثقافية

«املدينة»

تأثري نواجه أن علينا ،(1-1 (الشكل (١٩١٩) «املدينة» الضخمة ليجيه فرناند لوحة يف
الذي ،(2-1 الشكل يف األخري (ويتجسد براك وجورج بيكاسو، لبابلو التكعيبي الرسم
الحدود ألقىص جريء «شاب بأنه ١٩٠٨ نوفمرب يف فوكسيل لويس الفني الناقد وصفه
وهذا هندسية.» أشكال إىل ومنازل وأشكال أماكن من يشء كل ويحوِّل الشكل، يزدري …
متنوعة بأشكال توجد الحديث الرسم يف التجريد نحو عامة نزعة من جزء «التحويل»
وخوان موندريان، وبيت كاندينسكي، وفاسييل جريس، وخوان ماتيس، هنري أعمال يف
يف جزئيٍّا يتمثل ليجيه أمثال الرسامني عىل هذا تأثري كان وقد آخرين. وكثريين مريو،
من روا، دمَّ قد كانوا التكعيبيني ألن ألعمالهم؛ أساسية ِسَمة هنديس تصميم أو شكل جعل
كان األبعاد ثالثي منظور لصالح الواقعية واملبادئ األعراف ،١٩١٢ عام حتى ١٩٠٦ عام
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الحداثية الفنية األعمال

للمدينة. تصوراتنا من كمجموعة التكعيبية .(١٩١٩) «املدينة» ليجيه، فرناند :1-1 شكل

نحو عىل تُقدَّم التكعيبية اللوحات يف األشياء فكانت النهضة، عرص منذ الفن يف سائًدا
إىل: أدى وهذا الصورة، سطح نفس داخل نظر وجهة من أكثر من متناقض

يحيط ما مع األشياء واندماج خطي، هيكل أو خطية شبكة إطار يف لوحة إنشاء
عنارص واندماج واحدة، صورة داخل ما ليشء الرؤى من العديد واندماج بها،

الصورة. نفس يف وتمثيلية مجردة

ذلك ومنذ الحديث، العرص به أتى الذي األسايس الفني االبتكار لكثريين هذا بدا
انحراف عىل انطوى فقد إطاره؛ يف نفسها عرفت أو به اللوحات معظم تأثرت الحني
كريك وصفها وقد ليجيه. لوحة يف التأثري هذا نرى أن ويمكننا الواقعي. الخداع عن جذري
نرى أن يمكننا املاكينات». عرص يف املدنية للحياة يوتوبية إعالنية «الفتة بأنها فارندو
أو تتناقض والتي املنتصف، يف الساللم مثل املنحرس، املنظور عنارص تحمل أنها كيف
يشبه وما وعمود، عوارض، فهناك اليمني؛ وإىل اليسار إىل املتداخلة األسطح مع تتسق ال
متماسًكا؛ مشهًدا تشكل ال األشياء هذه ولكن سفينة، عىل مدخنة وربما حائط، ملصق
«يجب» التي واألشياء التمثيلية. شبه املتداخلة األشكال من مجموعة داخل مرسومة فهي
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الحداثة

واملبنى اللوحة تنطوي .(١٩١٠) املقدس» القلب «كنيسة لوحة براك، جورج :2-1 شكل
الهندسية. العمارة من متنافسة أنواع عىل

يف ليست لآلخر، بالنسبة أحدها مختلفة مقاييس عىل وهكذا بعيدة، أو قريبة تُرى أن
مرتبة غري هنا فاألشياء األنبوبية)؛ البرشية األشكال املثال، سبيل (عىل الصحيح نصابها
التزامن من حالة يف الفنان ِقبل من متجاورة وضعت ولكنها تقليدية، تمثيلية لوسيلة وفًقا
والتي هندسيٍّا، املتمايزة العنارص من عدد برتتيب ليجيه قام لقد اللوحة. سطح داخل
التجاور فن وهو للغاية؛ مماثل فن (ثمة مجرد تصميم تشكيل أجل من املدينة تشبه
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الحداثية الفنية األعمال

إليوت إس وتي أبولينري جيلوم أشعار يف يوجد املنطقي، االرتباط من بدًال املتناقض
كئوس (مثل رائجة مواد التكعيبيني الفنانني من العديد استخدم وقد الفرتة). هذه يف
املغري فمن ثم ومن للوحاتهم؛ كأساٍس ذلك) إىل وما والجرائد، الفوالذية، واأللواح الخمر،
الضخمة الدعاية ملصقات لتأثريات محاكاة بوصفها أيًضا «املدينة» لوحة إىل ننظر أن
الشعبي، للفن املنتمية التصويرية، روزينكيست جيمس رسوم خلفت (ولذلك املدينة يف

املقام). هذا يف ليجيه
شعبي ومضمون «راقية»، شكلية الثقافة: جوانب من جانبان يقف أخرى، مرة
للحداثة. هائلة أهمية يشكل التفاعل من النوع وهذا اآلخر. مواجهة يف أحدهما ،« «متدنٍّ
اللوحة، أجل من جديدة نحوية قواعد أو لغة تستغل ألنها حداثية؛ تعد ليجيه لوحة إن
كتناسقها األحوال من حال بأي مًعا متناسقة غري عنارصها فتجد للتنظيم، جديدة بمبادئ
لنا، مرتوًكا أمًرا العالم مع اللوحة أجزاء تشابه اكتشاف ويبقى الواقعية. القواعد داخل
تتالءم قد التي والطرق الحديثة، التجريد نظم تقدير كيفية تعلمنا عىل أيًضا يعتمد ولكنه

تصميم. أي داخل ُمرٍض نحو عىل فيها

الثالثة» البنسات «أوبرا

أسهل املوسيقى من املستمد ومثايل الَجيلِّ، الشكل بهذا تجريبية الحداثية األعمال كل ليست
باإليقاعات وميلء األساس، يف الشكل حيث من شعبي أنه والواقع ظاهريٍّا، فهمه يف كثريًا
التي الثالثة»، البنسات «أوبرا تتبع «خاطئة». حداثية بنغمات مة امُلطعَّ املعارصة الراقصة
استخدام خالل من جاي جون أسلوَب بريخت، برتولد تأليف من لنصٍّ فايل كريت كتبها
ملًهى يف عرض إىل كثريًا أقرب العمل تجعل الحالة) هذه يف أصلية (لكنها شعبية ألحاٍن
القمار ألعاب يديرون وَمن اذون والشحَّ فاملحتالون فاجنر؛ أو لفريدي عرض إىل منه لييل
متواٍز خطٍّ يف يسريون بريخت، رواية يف الفيكتوري، العرص أواخر يف بسوهو، املقيمون
يلعب جاي، رواية ففي جاي؛ ألَّفها التي األصلية الشحاذ» «أوبرا يف األشقياء مع ومتباين
مافيا بتنظيم فيقوم بريخت رواية يف أما مرسوقة. بضائع يتلقى شخص دور بيخوم
ألساليب ساخرة محاكاة املوسيقية األساليب تكون ما وغالبًا املحرتفني. املتسولني من
التي املقدمة يف املثال، سبيل عىل أخرى، مرة الضمني التلميح يتجسد ثم ومن سابقة؛
األسلوبي التذبذب هذا الفوجا. موسيقى يف ومحاولة هاندل موسيقى من لحظات تتخللها
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الشخصيات مع مندمجني نصبح أن أكثر علينا يصعب أن به يفرتض إذ مهمة؛ وظيفة له
لذا: السابقة؛ األوبرا يف سنفعل كنا كما ومتعاطف، متواصل نحٍو عىل

عن يشء بأي إخبارنا وليس مواقف» «بتبني األبطال يقوم الغناء، عند
التحديد، وجه عىل يحوزونها ال والتي الحقيقية، مشاعرهم أو شخصياتهم
إطنابية ليست واملوسيقى الكلمات بني فالعالقة تقليدي؛ معنًى بأي األقل عىل
تقول بينما شيئًا، تقول أن يمكنها فالكلمات متعمد؛ نحو عىل وغامضة

آخر. شيئًا املوسيقى

النص (ففي لألحداث منفصًال «ملحميٍّا» رسًدا يصنع الذي املرسح راوي وهناك
جديد نوع يف ناجحة تجربة أنه يعتقد بريخت كان والذي ،١٩٢٨ لعام يعود الذي األوبرايل
املرتابطة الرسدية النصوص عرض عىل املنتجني تشجيع يتم كان امللحمي»، «املرسح من
«التغريبية» أو اإلبعادية األساليب لتلك مبكًرا استخداًما ذلك ويعدُّ الشاشات). عىل
واليشء سنرى. كما الربيختية، السياسية للدراما الالحق للتطور أهمية تشكل التي
واالندماج؛ بالتعاطف املتعلقة «الربجوازية» لألفكار عداء وجود هو هنا املميز الحداثي
«الفارس يف الحركة أو لبوتشيني، «فريسيمو» أوبرا يف (كما التقليدية بالواقعية الرتباطها
وعليه ساخرة)، بمحاكاة األشبه الفييني بالفالس عالقتها من الرغم عىل الوردة»، ذو
ملساعدة مة امُلصمَّ التغريبية، النقدية التحررية التأثريات من للعديد بريخت ابتكار يكون
التفكري أجل من الخلف؛ إىل خطوة للرتاجع ولكن العمل، «الستنزاف» ليس الجماهري،
كأفراد مشاعرهم مع للتعاطف وليس القصة، يف للشخصيات السياسية الداللة يف والتدبر
(أي نايف ذا ماك يخرج األخري، اإلعدام مشهد من األصلية النسخة ففي عليها. والتغذي
الكواليس، وراء من قادم «مؤلف» صوت مواجهة يف ليُجادل، َدوره سياق من ماكهيث)

بإعدامه. تنتهي أن يشرتط ال املرسحية بأن
املايضبمحاكاته عن بنفسها تنأى كونها يف الحداثي الفن من كثري مع الرواية تشرتك
ساخرة محاكاة يعد نايف ذا بماك املرتبط الدموي» «الفعل فدافع ساخر. نحو عىل
الغنائية القصيدة فتجد للشخصية؛ متكررة موسيقية فكرة فاجنر لتخصيص بسيطة
فإن ذلك وعىل وغريبة. مدهشة الكاريكاتريية الغرامية وبويل ماكي ودويتوهات لقواد،
فايل تعبري وبحسب الرومانسية. وضد التعبريية، الفردية ضد الثالثة» البنسات «أوبرا
لم هذا، «بعد مفاده نموذجيٍّا يساريٍّا منطًقا مستخدًما ،١٩٢٩ عام الحوارات أحد يف
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فاجنر؛ تجاه توافًقا األكثر الفعل رد هو املوسيقى من النوع هذا «إن وجود»: لذاك يعد
سالتن فليكس وقال املوسيقية.» الدراما ملفهوم التام االنهيار عىل داللة بمنزلة فهو
إيقاعها يف «مثرية املوسيقى إن فيينا): يف ١٩٢٩ عام يف املقدم للعرض مراجعة (يف
كالقوايف ورائع مدروس نحو عىل بالتلميحات وزاخرة وتافهة، الشعرية، القصائد كأبيات
باملرح ومليئة وجريئة ومعارصة املوسيقية، لآلالت الجاز معالجة يف وخفيفة التعميمية،

النص.» مثل والعنف

األسلوبي التنويع

استخدامها التضليل من وسيكون األنواع، شتى من مختلفة اتجاهات إىل تشري أعمال هذه
أنواع شتى تضم كانت فقد لها؛ «تعريفات» لتقديم أو «للحداثة» صارمة حدود أي لوضع
التعريفات من نرى أن يمكن كما الوقت، ذلك يف واضًحا كان واالرتباك التعدد وهذا األشياء.
عىل الجديدة. الفنية األعمال عىل آنذاك ُطبِّقت التي التفسريية واالسرتاتيجيات املتناقضة
يسمى ملا الرتويج يف باوند إزرا مع شارك الذي فلينت، إس إف شاهد حني املثال، سبيل
إريك موسيقى بني جمع الذي ،(١٩١٧) «العرض» باليه الشعر، يف التصويرية» «املدرسة
تصميم من التكعيبي الطراز ذات واملالبس املوسيقى من املستوحاة التصويرية ساتيه
ليسرت إمباير ساحة يف وذلك كوكتو، جان تأليف من تماًما ساذج أوبرايل ونص بيكاسو،

تساءل: لندن؛ يف سكوير

جاز موسيقى حيس؟ حرٌّ نَظٌم مستقبيل؟ تكعيبي تصفه؟ أن يمكن عبارة أي
إن به. انسجام أي يوجد ال الغريب؟ الزخريف الشكل بالستيكية؟ آلة من
واملوضوع عرش، الثامن القرن هي الفرتة أن يخربك إنه كثريًا. يفيد ال الربنامج
إىل للدخول العامة لجذب العروض أحد ملنظمي العابثة املحاوالت حول يدور
املعروض للباليه الربنامج تحليل كان إذا عما التساؤل يف تبدأ ولكنك أكشاكهم،
«املدير تكتشف حني ماسني، السيد فكاهة من آخر جزء مجرد ليس حديثًا
أخرى، معمارية كطرفة و«املدير» سحاب، ناطحة هيئة يف متنكًرا األمريكي»
شوهدت التي البانتومايم أحصنة بأَظرف مًعا ارتطموا وقد السريك ومديري
الحال وكذلك الصيني، العراف دور يف ماسني السيد تمييز يسهل اإلطالق. عىل
القرن طراز عىل ال املضحكة، األمريكية الطفلة دور يف كارسافينا ملدام بالنسبة
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ورابطة بحار معطف ارتدت وقد العرشين، القرن طراز عىل ولكن عرش الثامن
والسيد نيمتشينوفا اآلنسة يخطئ أن ألحد يمكن وال شعرها، يف ضخمة بيضاء

الضيق. األزرق رداءيهما يف األكروبات العبي دور يف زفريف

جميًعا، واآلخرين فلينت إىل بالنسبة هناك، كان ،(١٩١٩ (نوفمرب الفرتة تلك بحلول
االزدهار بفضل وذلك املعارص؛ الفن يف وجدت الجديدة والطرق األساليب من العديد
الحركة أنصار تخىلَّ الفن، ففي ١٩١٦؛ عام حتى ١٩٠٠ عام من التقني للتغيري الكبري
املحيل؛ اللون عن جوخ، فان وفنسنت جوجان حذو يحذون الذين الوحشية، أو الفوفية
النقطة منظور عن التكعيبيون وتخىل زرقاء، الشجرة تكون أن املمكن من كان بحيث
العالم يف األشياء يمثل أنه يبُد لم التجريدي الفن من نوع نحو كاندينسكي واتجه الواحدة،
«يوليسيس»، من تجريبية األكثر الحلقات يف منخرًطا جويس كان اإلطالق. عىل الواقعي
يف البالغة كتب شخصيات جميع مستخدًما التنوع، شديدة بأساليب جميًعا كتبت التي
ومحاكيات البحر»، «حوريات يف لغوية وقواعد ملقاطع موسيقيٍّ وتحريف «أيولوس»،
واألدب «الثريان»، يف الحديثة األمريكية حتى ساكسون األنجلو من النثر ألساليب ساخرة
يف والرسيالية والتعبريية الدادائيَّة الفانتازيا أشكال من شكل وكل «نوسيكا»، يف الشعبي
رَفضْت، مقامية ال موسيقى وأتباعه شونربج أرنولد اخرتع وقد كثري. ذلك وغري «سريس»،
املركزية؛ املقامية التنظيم نقاط إىل باإلشارة العمل تنسيق التكعيبي، الفن شأن شأنها
وابتكرت لقرون، الغلبة لها ظلت التي الوترية للعالقات الهرمي الرتتيب ُهجر ثم ومن
عىل شاذة إيقاعية تكوينات سرتافينسكي إيجور فصنع األصوات، بني للرتابط جديدة حرية
الشعرية التجارب وقامت ،(١٩١٣) الربيع» «طقوس يف قبُل من بها يسمع لم بالغ نحو
سرتام، وأوجست إليوت، إس وتي باوند، وإزرا سندرار، وبليز أبولينري، جيلوم من لكلٍّ
من العديد مستبعدًة واملجاز، الرسد أجزاء ومجاورة بتجميع مارينيتي، توماسو وفليبو

للقارئ. قصة مىضتصوغ فيما كانت التي والنحوية املنطقية الوصالت تلك
ومحورية أساسية كانت التي الفنون من واحد كل يف أسلوبي تنويع إىل أدى هذا كل
اآلخرين. من االستعارة يجيد وكان لهذا، تقليديٍّا معتنًقا بيكاسو ويعد الحداثة. لفرتة
األوىل االنطباعية املحاكيات من باالنتقال يتطور راح املبكر، املهني مشواره مدار فعىل
إن حديثة. كالسيكية مرحلة إىل وصوًال تكعيبية، مرحلة إىل ثم الزرقاء»، «املرحلة إىل
التعبري، أساليب من العديد لديه فيتوافر ومتشابًكا؛ تراكميٍّا وإنما خطيٍّا، ليس تطوره
متاح الحداثيني لهؤالء بالنسبة املايض فن فقانون وإليوت. وسرتافينسكي، جويس، مثل
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وعن أعمال. عدة بني املزج أو الساخرة املحاكاة وحتى والتقليد، التفسري، إلعادة دوًما
هؤالء وشخصية الفن، يف مستقبل أو ماٍض يوجد ال يل، «بالنسبة بيكاسو: قال ذلك
اعتبار إمكانية يف السبب هو (وهذا مًعا األشياء تجمع ما — النهاية يف — هي الفنانني
من الرغم عىل جنسيٍّا، اعرتاًفا إلليوت الخراب» «األرض يف الواردة «االقتباسات» مجموعة
بيكاسو يلحقها التي العادية غري التشويهات مجموعة مثل تماًما «التجرُّد»، لفكرة تأييده

النساء). بأجساد
بأساليب أوحت قد عنها التعبري أردت التي املوضوعات كانت «لو بيكاسو: قال
داللة ليس لألساليب الحداثي االختيار وهذا تبنِّيها.» يف لحظة ترددت ملا للتعبري مختلفة
هو األساليب فتنوع الحرية؛ جوانب من جانب ولكنه االستقرار، وعدم التذبذب عىل
هي والسوفييتية النازية الديكتاتوريات كانت فقد سنرى، وكما الفن. يف حرة ديمقراطية
يف متمثلة الفنون يف رسمية وحدة إىل والعودة الحداثة، عن رصيح بارتداد طالبت التي

الواقعي. األسلوب

والفكرة األسلوب

التي الفكرة ما الفنية؟ التجربة هذه كل من الهدف كان ماذا حتًما: السؤال يثار هنا ولكن
املستعرضة الثالثة لألعمال بالنسبة اإلجابة، من جزء يتضمن توضيحها؟ تحاول كانت
الحرجة واملسافة الحديثة، الحرضية للتجربة املتعارض والتزامن ثقافية، مقارنة أعاله،
قد نكون األسئلة، هذه مثل عن اإلجابة لنا تسنَّى وإذا الساخرة. املحاكاة أتاحتها التي
إىل خاص، نحو عىل بحاجة، ونحن الحداثي. الفن فهم نحو الطريق عىل أقدامنا وضعنا
املخطط يف تغريات أو جديدة، بأفكار مدفوعة الفنية التغريات هذه كانت كيف معرفة
يكون الشكلية باالكتشافات القيام عملية يف الفنان إن ثورية. نوعية من لفنان املفاهيمي
إنها أي بعينه. بمحتًوى يتعلق فيما أهمية ذات ستكون أنها يف متمثل ع بتوقُّ مدعوًما
الحداثي العمل يف نراه الذي والتجريبي الفني التطور ألن معريف؛ مكسب إىل ستؤدي
فاألفكار للفنانني. الفكرية االفرتاضات يف عميقة تغريات من دائم شبه نحو عىل ينبع
الباطن، والعقل والخرافة، بالنفس، املتعلقة كتلك والنساء، الرجال عقول يف الكامنة
وهنري نيتشه، فردريك أمثال: جهابذة من الحداثيون أخذها والتي الجنسية، والهوية
يونج، وكارل فرويد، وسيجموند فريزر، وجيمس مارينيتي، توماسو وفليبو برجسون،
خلق فكرة سواء — فالفكرة الثقافية. الثورات تصنع التي هي وآخرين، أينشتاين وألربت
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يف تغريًا ز تحفِّ — علمي شبه تحلييل نموذج عن البحث أو الثقافات، عرب ضمنية إشارات
إتقان من تتمكن إن ما ألنك «تقدمية»؛ بطبيعتها الفذة اإلنجازات وهذه الفني. األسلوب
ألربت أمثال: التكعيبيني؛ صغار فعل مثلما تقدير، أقل عىل محاكاته من (أو األسلوب
من فعله تستطع لم شيئًا تفعل أن بمقدورك يصبح حتى ميتزينجر) وجان جليزس،

قبل.
فيما استخدامها أمكن نموذجية إجراءات تأثريًا الحداثية األعمال أكثر قدمت وهكذا
نحو موجهة عام، بوجه تقدمية حداثية حركة من كجزء كثرية، متنوعة ألغراض بعد
مثل املدينة، أن وفكرة التكعيبية. نموذج بتطوير «املدينة» لوحة تقوم ثم ومن «الجديد».
يسعنا ال التي املتزامنة األحداث مكان هي مارينيتي)، املستقبيل أشار (مثلما يومية جريدة
نفسها يف تجد لم التي وولف، فريجينيا تقوم ذلك، ومع اآلخر. بجوار أحدها وضع سوى
«السيدة روايتها يف نموذجها بتوسيع «يوليسيس»، يف األخالقية للنربة القبول من الكثري
أربع مدى عىل األساسية بشخصياتها الخاص الوعي تيار تتبع التي ،(١٩٢٧) دالواي»
وزمنية طوبولوجية نقاًطا وتستخدم الكبرية. املدن إحدى يف الحياة من ساعة وعرشين
ساعة إىل جويس رواية يف نيلسون عمود (فيتحول والقارئ الشخصيات لتوجيه مركزية
بني طويًال أُرجئ الذي الذهني اللقاء عىل الدرامية حبكتها وتؤسس وولف)، لدى بن بج

سنٍّا. أكرب واآلخر صغري، أحدهما متضادين: شخصني
أو الفنان يستخدمه الذي الفكري النموذج لفهم نحتاج تجديد، أي نفهم كي إذن
جيمس أو إليوت، إس تي أو بروست، مارسيل كان إن ما نتساءل أن يمكننا العالم.
العقل وطبيعة الذاكرة بشأن برجسونية افرتاضات وضعوا قد وولف فريجينيا أو جويس،
أو «إلكرتا»، يف شرتاوس ريتشارد فرويدية كانت مًدى أي إىل نتساءل: أو النفس، أو
املجدد الفنان يحتاج تاريخية، قناعة نقل أجل من أنه غري «التوقع»؟ يف شونربج أرنولد
للطرائق للقلق مثري بتحليل كاإليعاز الفكرة؛ انتشار عىل بأدلة مدعوًما يكون أن إىل أيًضا
منظوًرا التالية بريخت وأعمال الثالثة» البنسات «أوبرا تقدم وهكذا التقليدية. واملعتقدات
ماركيس منظور تشجيع تحاول ذلك، سياق ويف الفردية. الشخصية عن جديًدا «تغريبيٍّا»
مجددة معارضة أي من الجانب وهذا الطبقية. العالقات يخص فيما للرأسمالية مناهض
الحاالت يف التغريات إبراز عىل يساعدنا ألنه الفنية؛ الحقب لوصف رضوري مىض ملا
الحركات إىل التايل الفصل يف أتحول ولذلك تخللتها؛ التي السائدة والشعورية الذهنية

الثقايف. بالتقليد وعالقتها الحداثية
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الثاني الفصل

الثقايف والتقليد احلركاتاحلداثية

الحديثة تجربتنا «لحركة» التربير هي اعتقادي يف إلليوت الخراب» «األرض إن
.١٩٠٠ عام منذ

شيلينج، فليكس إىل خطاب باوند، إزرا
١٩٢٢ يوليو

األحدث، األشياء بخالف يشء أي يدعم أن يمكن ال هنا الفني املناخ إن
الجاز، وموسيقى واملنوعات، والسريك، والدادائية، عرصية، واألكثر واألجدد،
آفاق هي تلك والسيارات. والطائرات، وأمريكا، والسينما، املحموم، واإليقاع

هنا. الناس تفكري

إىل فايمار من الباوهاوس حركة عن ١٩٢٥ عام يف شليمر أوسكار
ديساو

الحداثي التعاون

(أو وتعاونهم اآلخر، أحدهم ملعرفة الكبار الفنانون يميل الزمنية، الحقب جميع يف
الذي «ما منطلق من يتأتى ماتيس) وهنري بيكاسو بابلو حالة يف كما تنافسهم،
ببيان مقيدة فنية حركة بأي الخاص ذلك يتجاوز أن يمكن املنطلق وهذا يجري؟»
بالجلوس الربيع»، «طقوس يسمع شخص أول هو ديبويس كلود كان وربما مبادئ.
ساتيه، وإريك رافل، ملوريس صديًقا أيًضا كان الذي ملحنها، مع لعزفها البيانو إىل



الحداثة

ليجيه، وفرناند بيكاسو، وبابلو فالريي، وبول كالودل، وبول جيد، وأندريه كوكتو، وجان
بالحركة وثيقة معرفة عىل سرتافينسكي، شأن شأنه بيكاسو، وكان ديرين. وأندريه
سرتافينسكي مقطوعة لغالف البارع تصميمه منذ الفنون، جميع يف الباريسية الطليعية
سريين»، ال دي «إيسيون نرش لدار سندرار بليز توصية خالل من أتى الذي «راجتايم»،
تُستقى ما وغالبًا ديجليف. سريجيه أنتجه الذي لساتيه، «العرض» لباليه وتصميماته
دعاية أو البيانات من املستقاة تلك من أكثر الذاتية السري يف الفن تطور عن معلومات
وليون وساتيه، ورافل، سرتافينسكي، بني لألنظار املثرية العملية فالتفاعالت النقاد؛
داخل آخرين وكثريين وجيد، وكوكتو، وبيكاسو، وماتيس، بينوا، وألكسندر باكست،
«طقوس مثل: الواضح، الطليعي الطابع ذات لألعمال أدت التي هي الرويس، الباليه فرقة
أسلوبًا، حداثية تظل ولكنها الفكرة، يف تقليدية أكثر ألعمال وكذا و«العرض»، الربيع»
فرقة كانت وقد بوالنك. لفرانسيس «الغزالن» أو شومان، عن املأخوذة «الكرنفال» مثل:
الفريدة ديجليف لقدرة سيما ال البارزة، الحداثية التجمعات أماكن من الرويس الباليه

مًعا. العمل عىل الطليعيني الفنانني حث عىل
مجموعة بني قام الذي التعاون وكذلك الفنانني، بني التعاون من النوع هذا
بيشتاين وماكس هيكل، وإيريش كريشنر، لودفيج (إرنست التعبرييني للرسامني بروك
بودٍّ مًعا جميًعا عملوا الذين ويربن، وأنطون بريج وآلبان شونربج بني أو وآخرين)
عامة كنزعة الحداثية» «الحركة معنى أيًضا، ومنحنا منحهم، الذي هو خالصة، وصداقة
جويس رواية من األوىل الحلقات وإليوت باوند قرأ عندما حدث مثلما العرص، ذلك يف
يمكن والحارض املايض بني التوازيات أن وأدركا املطبوعة، النسخة يف «يوليسيس»
و«األرض و«جريونشن» «األناشيد» كتبا وبعدها الضمنية، اإلشارة خالل من تتاح أن
تأييد من يحمله بما ،(١٩١٩) الفردية» واملوهبة «التقليد مقاله قراءة ويمكن الخراب».
منه القلب ويف هومريوس، من بدءًا أوروبا يف األدب «كل بأن املؤلف لدى وعي لوجود
الثالثة املؤلفني ألعمال كتربير متزامنًا» نظاًما ويشكِّل متزامن، وجود له بالده، أدب كل
الحداثيني ألن الفنية؛ النوايا استنتاج مهمة لنا تُرتك ما فغالبًا ذلك، ومع الوقت. هذا يف
وبراك بيكاسو ابتكر فقد بيانات؛ يكتبون أو أفكارهم يرشحون دائًما يكونوا لم العظماء
بمشاهدة اكتفيا فقط عنها؛ توضيحية واحدة بكلمة ينبسا أن دون التكعيبية الحركة
عليهما طرأ ما استنتاج فقط ويمكننا االستديو. يف لآلخر أحدهما العميل النشاط ومناقشة
تُعنَى والتي «التحليلية»، التكعيبية من ١٩١٥ إىل ١٩٠٧ عام من الفرتة يف «تطور» من
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الثقايف والتقليد الحداثية الحركات

الوحدة من نوع يف عديدة، وجهات من اليشء لجسم وعر هنديس بتشويه األساس يف
يف رأس يبدو أن يمكن (بحيث املحيل اللون عىل للغاية قليلة دالئل وجود مع اللونية،
وتستخدم استيعابًا، أكثر «تركيبية» تكعيبية نحو لصخور) طبيعي منظر وكأنه لوحة
عىل عة ُمجمَّ كعنارص تبدو أن ويمكن تسطًُّحا، أكثر هندسية وأشكاًال بكثري، أكثر ألوانًا

القنب. قماش من لوحة سطح
من السيايس واملستوى الذاتي الوعي مستوى عىل إثارة األكثر األشكال حتى
واملوسيقى، الرسم، (عن العديدة املستقبلية» الحركة «بيانات مثل الفني، االستفزاز
والفكرة. الفن بني مؤقتة تحالفات مجرد كونها تعدو ال ما غالبًا ذلك) إىل وما والرغبة،
هؤالء نمط نفس عىل يسريون اآلخر، الجانب عىل والدادائيون، املستقبليون كان وقد
من «طليعي» أنه يدَّعي كان متشدق، نظري اتجاه إطار يف العمل يفضلون كانوا الذين
نحو توجًها أكثر كانت البيانات يف أخرى تطورات ثمة الثورية. األفكار انتشار خالل
التصويري للشعر بيان لكتابة فلينت إس إف بدفع باوند يقوم ثم ومن الفني؛ الجانب
تسلسل «يف والرتكيب ذاتية»، أم موضوعية كانت سواء «لليشء»، املبارشة «املعالجة يؤيد

ذلك. إىل وما املوسيقية»، الجملة

والتجريد الفن التطور: مفاهيم

حقبة يف منغمسة فنية كحركة للحداثة بالنسبة األهمية غاية يف األفكار هذه مثل كانت
األفكار أصبحت أن يف غرابة هناك يكون ال وهكذا الكبري. الفكري التغري حقب من
يعني هذا وكان العموم؛ يف الحركة من ا مهمٍّ جزءًا للفن «الرضوري» بالتطور الخاصة
التغري نوعية عىل الجيدة األمثلة ومن البيانات. مثل تماًما الزًما كان النقدي التفسري أن
عىل انطوى والذي الرسم، يف التجريد نمو ورشٍح تفسري إىل بحاجة كانت التي الحداثي
أهداف أي يرفض حداثي فن صناعة أجل من عرش، التاسع القرن واقعية لتقاليد هدم
عىل أرص ولذلك العالم. تجاه عبقرية، كانت وإن حتى خانعة، بشفافية التحيل نحو
أكثر إيحائية عالقة جلب ثم ومن الفني، بالعمل الخاصة بالتقاليد املشاهد وعي وجود

بالعالم. العمل تربط بكثري انحراًفا
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من الرسم تحرر هو بالفعل، الحظنا كما األول، أساسيان؛ تطوران هناك كان
العاطفية تأثرياته خلق الخالص للون أتاح والذي الحقيقي»، املحيل «اللون تجسيد
بالغة أهمية لذلك كان وقد ماتيس. وأعمال األخرية، جوخ فان أعمال يف كما الخاصة،

أن: يرى كان الذي لكاندينسكي، بالنسبة خاص نحو عىل

الجائعة؛ نظرته رجل عليها يركز لهب كشعلة ويهيج يجذب الزنجفر لون
النغمات تؤلم مثلما تماًما فرتة، بعد أمًلا يسبب متوهج ليموني أصفر فلون
طويلة لفرتة األثر تحمل تستطيع وال تهيًجا، العني فتزداد األذن؛ للبوق العالية

األخرض. أو األزرق يف عميق سالم عن وتبحث للغاية،

بقيمة متصاعد إدراك ظهور يف يتمثل تأثريًا، أكثر آخر تطور سار التطور، هذا ومع
معرض لكتالوج تمهيده يف هذا ماكارثي ديسموند ويوضح الرسم. يف اليشء تبسيط
(توحي موسيقية مجازية استعارة باستخدام ،١٩١٠ عام االنطباعية بعد ما لفن لندن
إن: فيقول «الخاصة»)، لغته له املوسيقى، مثل الرسم، بأن دائم شبه نحو عىل أيًضا

الوصول تم قد متناغم إيقاع أجل من للخطوط مجرد تناغم عن البحث هذا
التأثري إن الطبيعة. ملحات كل من الشكل تحرم ما غالبًا بعيدة حدود إىل به
عودة ربما بل البدائي، الفن إىل للعودة أقرب تأثري هو ماتيس للوحات العام
محاولة عىل يقوم ال األطفال، فن مثل البدائي، الفن إن … الرببري الفن إىل
تصور حول خط لوضع محاولة عىل يقوم ما بقدر العني تدركه ما لتجسيد

لليشء. ذهني

الطريقة بسبب الفني؛ العمل الستقاللية قاصمة رضبة بمنزلة املنهجني كال كان
للواقع؛ مرآة كمجرد وليس الخاص، الفردي إطاره يف العمل يف التفكري عىل بها نرغم التي
لخلق ماتيس، يذهب كما «تنسيقه»، يمكن املحيل التجسيد عن ينفصل أن بمجرد فاللون

موسيقي: تأثري

حي تناغم اللونية الدرجات جميع يف وجدتها التي العالقة عن ينتج أن بد ال
موسيقية. مقطوعة لتناغم مماثل تناغم األلوان؛ بني
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مميزات توضيح وحاول القضايا، هذه بشأن املحافظ الجمهور فراي روجر واجه
إدخال خالل من ،١٩١٢ عام االنطباعية بعد ما لفن الثاني املعرض يف الجديد الفن

جديدة: نقدية مفردات

سوى يكون أال النهاية، يف يمكن، ما إعطاء عن اآلن الفنانون هؤالء يبحث ال
القناعة إيقاظ عن يبحثون ولكن الفعيل، للمظهر باهتة منعكسة صورة
لخلق يسعون وإنما الشكل، لتقليد يسعون ال إنهم وقاطعة. جديدة بحقيقة
أنهم بذلك أعني للحياة. مكافئ إليجاد بل الحياة، ملحاكاة يسعون ال شكل.
ووحدة املنطقية ِبنْيَتها وضوح خالل من شأنها، من صور خلق يتمنون
اإلرشاق بنفس بيشء واملتأمل الفاتر لخيالنا تروق أن بدقة، املحبوكة تركيبها
الواقع، يف العملية. ألنشطتنا الواقعية الحياة يف األشياء تروق مثلما والوضوح

الواقع. يستهدفون بل الخيال، يستهدفون ال هم

األهمية؛ غاية يف أمر وهو ذاته، حد يف الفني للعمل تأملنا عىل يؤكد هذا إن
املدرسة». هذه فناني جميع تميز التي للتصميم الزخرفية الوحدة «تلك نستشعر فنحن
استمرارية خالل من بأشكاله إقناعنا «يستهدف إنما الخصوص، وجه عىل وماتيس،
خالل من ذلك كل وفوق املكانية، عالقاته منطق خالل ومن اإليقاعي، خطه وتدفق

لأللوان». تماًما جديد استخدام
تاريخها يعود التي «املحادثة» هي رائعة؛ لوحة يف هذا من بعًضا نرى أن ويمكننا
لندن يف االنطباعية بعد ما لفن الثاني املعرض يف عرضت والتي ،١٩٠٩–١٩١٢ لعام
باألزرق اللوحة، هذه يف اللونية التناغمات .(1-2 الشكل يف (واملستنسخة ١٩١٢ عام يف
املستخدمة األلوان بني قوي عاطفي تباين وهناك للغاية. مذهلة واألخرض، وباألحمر
الخارج. من وأحمر دافئًا وأخرض بداخله، وأسود بارًدا أزرق فتجد والحديقة، للغرفة
يتحادثان، اللذين الزوجني أشكال تحاكي الزهور وحوض للشجر املستخدمة واألشكال
فهي وجامدة؛ ا جدٍّ تقليدية أمييل وزوجته ماتيس فأشكال معربة؛ بالكاد لوحة ولكنها
قد ماتيس كان والتي شاماش، الجالسة اآللهة أمام تقع «حمورابي» ل مسلة عىل مبنية
«ال» هي تكون قد وإجابتها أوامر، تعطي وكأنها أمييل فتبدو اللوفر. متحف يف شاهدها
األشكال، تبسيط ولكن الرشفة. يف املوجودة الحديدية األشغال يف رؤيتها نستطيع التي
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الرسم يف التعقيد بالغ تجريد .(١٩٠٩–١٩١٢) «املحادثة» لوحة ماتيس، هنري :1-2 شكل
والصبيانية. السخف من نوع مجرد األساس يف بدا

ادعاء يربر ما هو املكانية بالتفاصيل االهتمام وافتقاد متعمد، توازن بوجود واإلحساس
فإن: يوضح، وكما وزمالؤه. فراي وصفه الذي للتجريد بانتمائها اللوحة هذه

تشابه كل عن التخيل محاولة يف شك بال سيكمن املنهج هذا ملثل املنطقي الحد
موسيقى أي للشكل؛ بحٍت نحو عىل مجردة لغة وخلق الطبيعة، أشكال مع

كاٍف. بوضوح ذلك تظهر األخرية بيكاسو وأعمال مرئية.

هذه يف لندن يف األوىل كاندينسكي أعمال من بعض سوى شاهد قد فراي يكن لم
الرسم تأثريات أن افرتاض عىل قام الذي تقدمية، تجريدية بشأن تنبُّؤه أن إال الفرتة،
خالل من يتأكد وأكثر، أكثر املوسيقى تأثريات مع تشابًها تزداد أن يمكن التجريدي
أعمال يف والقوارب والرماح واألبراج للقالع التنبئية الرمزية بها تزداد التي الطريقة
هنا املستنسخة اللوحة تعود وأكثر. أكثر وتمييزها إدراكها يف صعوبة األوىل كاندينسكي
البحتة، العضوية األشكال إىل اتجه حني ،١٩١٥–١٩٢١ من الفرتة إىل (2-2 (الشكل
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أرى أن بإمكاني السوداء»، «البقعة لوحة ففي الباوهاوس)؛ (يف الهندسية التجريدية ثم
أسفل يف كاندينسكي، لدى املعتاد موقعها يف ومجاذيف، قاربًا وربما محتمًال، عقربًا
إحدى وهي — مضطجعني لزوجني التخطيطي الرسم من أجزاء وربما اليرسى، الجهة
وديناميكية فاأللوان وهميٍّا؛ ذلك يكون قد لكن مبارشة. القارب فوق — املعتادة أفكاره
جيلينا تجد الفرتة، تلك لوحات إىل وبالنظر هنا. املهم العامل هي األشكال بني العالقات
يف كاندينسكي، بدأ «متى سؤال: عن اإلجابة يف أجدها التي الصعوبة نفس هول-كوتش
أو الطبيعية، لألشياء شبه أي تحمل ال تماًما وحرة جديدة مرئية عنارص إدخال الواقع،
الوصول هو األسمى الهدف أن شك ال لكن لوحاته؟» يف املألوفة األشياء من آخر نوع أي
من املكونة املدهشة السلسلة يف صوره أبهر يف هذا نرى أن يمكننا أكرب. تجريدية إىل

.١٩٣٩ حتى ١٩١٠ عام من كاندينسكي رسمها «مؤلفات» عرشة
إلظهار محاولة يف أوروبا، لغات جميع يف بالتجريد الخاصة األفكار ظهور ويتكرر
الفوتوغرايف، التناظر عن التخيل عىل تقدمي» نحو «عىل عملوا قد الحداثيني الفنانني أن
شديدة بطرق رأينا، مثلما ولكن، وأكثر، أكثر «تجريديني» يصبحوا أن هو الهدف وكأن

املرحلة). لهذه مطلًقا بيكاسو وصول لعدم أسفه موندريان بيت (أبدي االختالف

للفنون جديدة لغات

توضيح يمكن ثم ومن مىض؛ ملا وتعديل كتطوير الحداثي التقدم من النوع هذا يُفرسَّ
اللغة غريوا الذين الفنانني هؤالء ولكن وضوًحا، أكثر بشكل سابق فن بأي الصالت
الحقبة بداية يف البطولية والشخصيات واضح. بشكل تطرًفا األكثر كانوا للفن األساسية
وإليوت، وباوند، وسرتافينسكي، وشونربج، وكاندينسكي، وجويس، بيكاسو، — الحداثية
بيكاسو فنجد الخاصة؛ بفنونهم يتعلق فيما هذا فعل جميعهم — ومارينيتي وأبولينري،
وببعض البائسة، املنفعلة القبيحة العارية بشخصياتها (١٩٠٧) أفينيون» «آنسات مع
مرىض وجوه مثل مشوَّهة األخرى كانت فيما األيبريية، األقنعة تشبه التي وجوهها
التي ،(١٩١٤) الفنان» «لوحة مقاله من األوىل الصفحات مع جويس وهناك الزُّهري.
مع وشونربج صغري. طفل لدى الوعي وتيار املرئية للتجربة استثنائيٍّا تجسيًدا تعد
فيها يطفو التي ،(١٩٠٨) الثانية» الوترية «الرباعية مقطوعته من األخرية الحركة
بها ليس ملوسيقى الجديدة» «النغمة داخل أعىل إىل مطرد بشكل أضافه الذي الصوت
البدائية بوحشيتها (١٩١٣) الربيع» «طقوس مع وسرتافينسكي مقامية. مرجعية نقاط
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العضوية التجريدية .(١٩٢١) السوداء» «البقعة لوحة كاندينسكي، فاسييل :2-2 شكل
الخيالية. األشياء نحو متجهة الطبيعي التجسيد عن تبتعد

األرض»، «رقصة يف أخري أوجي اندفاع ثم اإليقاع، يف مسبوقة غري متنافرة تغريات يتبعها
التضحية. سبيل عىل املوت حتى عذراء فتاة ترقص وفيها

وسندرار، أبولينري، أمثال: للشعراء؛ املنطقية غري الحرة الرتابطات تحدَّت كذلك
اللغَة وآخرون، سرتام وأوجست هوديس، فان وجاكوب بن، وجوتفريد وإليوت، وباوند،
بطل بروفروك؛ فرتى االجتماعي. للتوافق بالنسبة ودالالتها املنطقي، للرتتيب األساسية
قد التي القذرة، بوسطن شوارع عرب لننطلق إذن»، «لنَْمِض يقول: إليوت، قصيدة
عىل — تحوي قصيدة يف ولكن ذاتها. القصيدة تفعل مثلما « ُملحٍّ «سؤال نحو تقودنا
تتسبب جميعها كانت ملَّا منها، امُللحِّ تحديد الصعب من سؤاًال، عرش خمسة — األقل
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ما عىل فقط تعتمد ال القصيدة لهذه املجددة الفكرة إن لربوفروك. حرج يف يبدو فيما
وِسفر وهسيود، والفورج، دانتي، من لكلٍّ التلميحات، من مدهشة مجموعة من تحويه
لشكسبري األسلوبية الساخرة ومحاكياتها وآخرين، املعمدان ويوحنا ومارفيل، الجامعة،
تظل الذي املسبوق غري العمل عىل تعتمد وإنما آخرين، كثريين ضمن من وسوينربن،
بني مفاهيمية فجوات أيًضا تعد والتي العديدة، البيضاء مساحاتها عرب به، للقيام تدفعنا
نفسيٍّا. متماسك ترتيب حتى لها وليس رسديٍّا، وليس ترابطيٍّا منطًقا تتبع التي الفقرات
والتخيل االطالع واسع رجل مجرد هو أم وأرساره، الكون ألغاز بروفروك يواجه ا حقٍّ هل
مع الحال هو كما جذابة؟ امرأة ليغازل شاي حفل إىل الذهاب من مذعور عميق بشكل
بإيجاد املنوط هو املستمع أو املشاهد أو القارئ فإن الحداثي، الفن من للغاية كبري قدر
تماًما يختلف منطق ومعرفة اقتفاء عملية إطار يف يليه، الذي ثم يليه، بالذي جزء عالقة
عام. مائة مرور بعد تحديًا يمثل يظل والذي قبله، جاء الذي الفن منطق عن الواقع يف
فني عمل أي لرتتيب تماًما ومحددة جذريٍّا جديدة طريقة إليجاد السعي هذا كان
خروجه يف شونربج اتبعوا الذين هؤالء مثل ملهمتهم؛ رهم لتصوُّ الفنانني لبعض أساسيٍّا
نحو القمر»، ضوء يف و«بيريو الثانية» «الرباعية ملقطوعته املتدرجة املقامية حدود عن
— خاص بشكل — شونربج ويوضح عرشية. االثنتي للموسيقى جديدة تقاليد تطوير
جذري تغيري إحداث استهدفوا الذين الطليعيون الفنانون هؤالء بها أراد التي الطريقة
الذين هؤالء يهاجم ولذلك تقدمي. فني» «تاريخ يف أسماؤهم ن تدوَّ أن أيًضا النموذج، يف
عت» «ُرشِ قد أنها املبالغة) (ببعض يرى كان التي «القواعد» أو «القوانني» يتجاوزون
تلميذه مخربًا به، الخاصة القوانني بعض إىل توصل ذلك بعد ولكنه األملانية، للموسيقى
األملانية املوسيقى ستضمن «اكتشاف إىل توصل قد أنه ١٩٢١ صيف يف روفر جوزيف
لسمات توضيح أول جاء وقد القادمة». املائة األعوام مدى عىل وسيطرتها تفوقها بفضله
شتاين إرفني تلميذه مقال يف للعالم عرشة» االثنتي «للنغمات الجديد نظامه وخصائص
تبنى أن بد ال للغاية، بسيط بشكل .١٩٢٤ عام يف الجديدة» الشكلية «املبادئ بعنوان
األساسية» «املجموعة وهي النغمات، من واحد «صف» من للعمل املوسيقية الحركة
كما يظل ثابت برتتيب الكروماتيكي، للسلم عرشة االثنتي النغمات جميع تستخدم التي
أو املعاكس، اللحن يف النغمات سلسلة وضع يمكن املقطوعة. مدار عىل تغيري بال هو
يعني (وهذا عرشة االثنتي النغمات من نغمة أي من والبدء العكيس، الرتجيع أو الرتجيع،
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النموذج ولكن مقطوعة، ألي متاحة النغمات من ا صفٍّ وأربعون ثمانية لديه املؤلف أن
القيود). من مذهًال عدًدا ذلك، من بالرغم يتضمن،

،١٩٢٤ عام ٢٦ رقم املقطوعة لشونربج، النفخ» آالت «خماسية مقطوعة كانت
ما هو العمل (وهذا املنهج لهذا وفًقا بالكامل تأليفها يتم طويلة مقطوعة أول هي
منهج إىل «تحوله» إطار يف سنوات، بعد ،١٩٥٢ عام يف كثب عن سرتافينسكي يدرسه
حد إىل شبيهة عرشية االثنتي املوسيقى تبدو أن املمكن من التأليف). يف تسلسيل شبه
عىل تقيض قد التباعها قواعد من تحويه بما — الهنديس للبناء معياري بنمط كبري
علميٍّا لشونربج بالنسبة اإلجراء لهذا التربير وكان — الشخصية التعبريية من نوع أي
بني للعالقات الحقيقية الطبيعة عن كشفت قد تجاربه أن زعم فقد موضوعي؛ بشكل
أنه األمر يف واملذهل الالفيثاغورثية. النغمات من توليفات اكتشاف خالل من األصوات،
الذي الحجرة، كونشريتو كتب قد بريج آلبان كان ،١٩٢٥ عام من يوليو ٢٣ بحلول
عرشي واالثني الالمقامي املوسيقي بالتأليف ووصل للغاية، رسوليٍّا منهجيٍّا عمًال يعد
كثريًا تهم ال عرشي االثني «املنهج» تفصيلة أن غري رقمية. ورمزية معقدة مستويات إىل
العلمية وشبه الفلسفية أهميته عن الطليعية «األفكار» من الغريب املزيج أهمية بقدر

أدورنو. دبليو تيودور وأبرزهم ومرتجموه، شونربج إليه نسبها التي
وهو الحداثي؛ النشاط من كثري يف الزائفة» «العلمية من نوع يوجد ما غالبًا لذلك
حتى عقالنية إنشائية طرائق الفنون تستخدم بأن يطالب الحديث العالم نحو توجه
بالنسبة مألوف أنه يخال ما غالبًا والذي الواقع، من بساطة أكثر مستًوى إىل نصل
ستيل دي حركة يف وأتباعه موندريان بيت أطلق وقد .( ككلٍّ وللكون (بل والعلم للفن
من ميتافيزيقية طبقة إليها أضافوا بأن تعقيًدا األمور وزادوا املزاعم، من النوعيات هذه
نرى و١٩٢١، ١٩١٧ بني ما الفرتة يف موندريان لوحات إىل ننظر فحني الصويف. الالهوت
لتقليد ينتمي ألنه نفسه؛ عدا والتقليد، باملحاكاة يتسم موضوع من خاليًا يبدو عمًال
الخطوط من بقواعد محكومة مقيدة لغة استخدام حول قوية نظرية آراء له حداثي
بفن مقارنة ى» «منقٍّ كان تجريديٍّا فنٍّا أنتج لقد املستطيلة. اللونية واألسطح املستقيمة
أسلوب عن يسفر الالحق) الهنديس بالتجريد منبئة كانت (بطريقة أيًضا ولكنه اآلخرين،
واألزرق واألصفر باألحمر «تكوين لوحة تتَّسم املثال، سبيل عىل رسيًعا. تمييزه يسهل
املتعارضة»، القوى من ديناميكي «توازن ب (3-2 (الشكل ١٩٢١ لعام تعود واألسود»
املساحة، بقية عىل «يطغى» كبري، أحمر مربع جانب إىل ضيقة» حدية «أسطح به يوجد
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الحمراء «املساحة إن إذ واملتناسبة»؛ املكانية القراءات من متنوعة «مجموعة ب يسمح مما
تراكمي». داعم دور لها التي الصغرية األسطح من بالعديد تُقابَل الكبرية

التوازن .(١٩٢١) واألسود» واألزرق واألصفر باألحمر «تكوين موندريان، بيت :3-2 شكل
ريايض. تشكيل يف والتناغم

صيغته ألن كهذا؛ فن عن موندريان كتابات يف فلسفي شبه استثنائي غموض ثمة
مثل العمومية، شديدة املفاهيم نفس تحت يقع كالهما للوحاته، املتوقع وللتأثري للتكوين،
ألنه الفردي؛ التعبري ترفض لوحاته أن فيبدو املتوازنة»، اللونية «العالقة أو «العاملية»
بوضوح»، تتجىل أن للعاملية يمكن الطريق يف عقبة كونه عن الفرد يتوقف حينما «فقط
(يف والبعد اللون بني العالقة «إيقاع» «يسمح ثم: ومن العمل؛ داخل تناغم يف فالهدف
واملكان.» الزمان نسبية نطاق داخل بالظهور للمطلق الحتمي) والتوازن» «التناسب
شعورنا عىل به) الفلسفي إعجابنا يكن لم (إن موندريان بأعمال استمتاعنا ويعتمد
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يكون أن (يفرتض الفت بشكل مثرية اللوحة أبعاد بأن حديس وشعور والتوازن، بالتناغم
تحت موندريان لوحات أبعاد تندرج ال وادينجتون، أوضح كما ولكن ، ممالٍّ التوازن هذا

واضحة). رياضية نسب أي
يف الجديدة» «التشكيلية وكذلك الحديثة، لألفالطونية جيًدا نموذًجا موندريان يعد
ذات للمفاهيم تجسيًدا بوصفه الفن، بفهم للمطالبة مهمة بداية نرى ومعه لوحاته،
لفرتة املفاهيمي الفن إىل وصوًال طويل، بتاريخ يحظى (والذي نظرية ألي املادي الطابع
الدينية قناعاته تتبع اللوحة داخل لغة إليجاد مدفوًعا كان ألنه نظًرا الحداثة)؛ بعد ما
كتلك واقعية، أشياء إىل إشارة أو رمزية داللة أي عن (بعيًدا البساطة بشأن والفلسفية

السابقة). أعماله يف توجد التي
حركة فناني لدى املألوفة الدوافع من هذا ويعد للرسم. دافع بمنزلة الفلسفة إن
بالبساطة تتسم لغة إيجاد حلم يتعقبون كانوا ممن الفرتة، هذه يف وآلخرين ستيل، دي
ومع اليومية. للحياة الرباجماتية األلغاز حدود تتجاوز والكفاية، والتحديد والوضوح
مقبولة كانت التي للموسيقى املقامية اللغوية القواعد كتابة بإعادة وآخرين شونربج قيام
مستقلة تكون أن شأنها من للرسم لغوية قواعد عن وزمالؤه موندريان بحث مىض، فيما
بساطة». أكثر «واقع إىل قريبة شونربج، موسيقى شأن شأنها ولكنها، املحيل، التقليد عن
التأثريات هذه يسبب يشء أي األعمال من النوع هذا يف ترى أن بمكان الصعوبة من
ولكن تصويف، ديني بمعتقد تابعيه تذكري خالل من رمز، بمنزلة تعمل ربما له. املزعومة
األعمال، هذه ملثل ويمكن الفرد. تغيري عىل تعمل ثم ومن كبري؛ حدٍّ إىل تأملية تأثرياته

املتعة. من كبريًا قدًرا تمنح أن دينية، كرموز وليس متناغمة، تصميمات بوصفها

الفنية والحركات الحداثة

هذا عىل ليس األمر الحداثية»؟ «الحركة من جزءًا أعاله ناقشناهم الذين الفنانون كان هل
مركزيٍّا، عليها املتفق األفكار من واحدة مجموعة إىل ضمنيٍّا بذلك يشار كان إذا النحو
واسًعا انتشاًرا حقق أرشُت، كما منها، بعًضا أن من الرغم عىل سيايس، حزب كأفكار
أن نرى أن يمكن الفرتة، هذه يميزان اللذين واالنشقاق التعددية إىل وبالنظر للغاية.
ودي الثانية، الفيينية واملدرسة والتصويريني، الفيكتوريني، الحداثية: الطليعية الجماعات
تجتمع وحني خطريًا. جيليٍّا تغريًا أحدثوا قد ذلك، إىل وما والرسياليني والدادائيني، ستيل،
أن يمكننا الفيكتورية، الحركة يف كما كثريًا، أو قليًال املتشابهة العقليات ذات الجماعات
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عىل كانا اللذين وفلينت، هوملي مثل وآخرين ولويس وجويس وإليوت باوند أن نرى
ذاتي وعى خاللها من يتجىل «حركة» يف مؤقت، بشكل مًعا تعاونوا قد بهم، وثيق اتصال
أحدهم، بيان خالل من تجىل الغالب، يف زائف نحو عىل ولكن وضوح، بأقىص جمعي
يعتقد، كما عليه، يرتتب ما لويس، لويندهام «بالست» مجلة أعداد من عددين يف كما
مع و«التآخي الباكية» «الشعريات ضد الفنون، جميع يف عظيمة» حديثة «ثورة إحداث

املسيحية. الحقبة نهاية ولباوند له بالنسبة كانت لقد الفيكتوريني. لدى القردة»
حتى ١٩٠٩ عام من الفرتة يف وشونربج كاندينسكي عىل يؤثر الذاتي الوعي نفس
ماك، أوجست (ومنهم األزرق» «الفارس لجماعة اآلخرين األعضاء وكذلك ،١٩١٤ عام
دليل ١٩١٢ عام الصادرة «التقويم» مطبوعتهم ويف مونرت). وجابرييل مارك، وفرانز
طويل، بزمن «النظرية» ظهور قبل أنه يعني وهذا ميونيخ. يف لألفكار مماثل تغري عىل
الالهوتي، الفلسفي، شبه التنظري خالل من إال الحداثي الفن من كثري فهم يتسنى ال
الفن» يف الروحي «الجانب مثل أعمال يف كما بها، اإليحاء عىل ساعد الذي والسيكولوجي
ستيل. دي جماعة وكتابات ييتس، بي لدبليو (١٩٢٥) و«رؤية» لكاندينسكي، (١٩١٢)
سياسية أهداًفا قصدت منهجيات الطليعية الجماعات بعض تبنت سنرى، كما
األملانية، واملستقبلية التعبريية الحركات بداية يف أبرزها كان أوضح، بشكل مبارشة
بشدة معنية كانت التي الباوهاوس برامج ويف ،١٩١٨ عام بعد أملانيا يف والدادائية
يف السائد العمارة فن ألن نظًرا املجتمع؛ يف التكنولوجيا بمكانة وخاصة بالحداثة،
ملدرسة املعماري الفن يزال فال ماضية؛ لحقبة تعريًفا ويقدم معنا، يبقى ما هو الحقبة
اليوم. إىل معنا الطباعة وقواعد األثاث، وتصميم الوقت، ذلك يف حديثًا املبتكر الباوهاوس
تعبري وبحسب واآللة. اإلنسان بني املتغرية بالعالقات خاص، بشكل معنيني، وكانوا

:(١٩٢٢ (مايو والربوليتاريا» «البنائية بعنوان مقال يف موهويل-ناجي،

تكون فأن اآلالت؛ وصيانة وإنشاء اخرتاع التكنولوجيا؛ هو قرننا واقع
حلت فقد القرن؛ هذا روح بمنزلة أصبحت أنك يعنى لآلالت مستخدًما

املاضية. للعصور املتسامية الروحانية محل

قائًال: ويردف

أيًضا. أنت يمكنك إذن استخدامها؛ أستطيع فأنا اآللة، أمام سواءٌ الجميع إن
للتقاليد وجود ال لك. يحدث أن يمكن اليشء ونفس تسحقني، أن املمكن من
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أو سيًدا يكون أن يمكن إنسان كل الطبقي. للوعي وجود وال التكنولوجيا، يف
لآللة. عبًدا

وعادلة، ديمقراطية تكون أن املثالية الربامج هذه مثل من املقصد كان ما غالبًا
الحديثة» «األزمنة شابلن تشاريل فيلم أوضح كما الواقع، يف كذلك تكون أن ندر وإن

وأمريكا. أوروبا عرب ضخمة جماهريية لقطاعات (١٩٣٦)
تبنِّيه تمَّ اآللة مع للتعامل تهديًدا يحمل ولكنه الشكل، بنفس كوميدي منهج ثمة
فيها كانا التي الفرتات يف خاصة دوشامب، ومارسيل بيكابيا فرانسيس ِقبل من أيًضا
ويصبح للدادائية، املشابهة األفكار ينرشان و١٩١٧، ١٩١٥ عامي بني نيويورك، يف مًعا
العاملي» «العهر بيكابيا لوحة وتأخذ أمريكا. يف الحداثة تطور عىل هائل تأثري لهما
مشابهة؛ فكرة تحمل التي األعمال من عدد من واحدة وهي ،(4-2 (الشكل ١٩١٦ عام
من كبريًا قدًرا وتتضمن كآلة، للمرأة تجسيد أي عن بعيًدا الجسدية الحسية االستجابة
اآلالت يف تكمن الحديث العالم «عبقرية أن بيكابيا أعلن الفرتة، هذه يف النساء. كراهية
يقدر أن للمرء يمكن الروح.» جوهر هي وربما اإلنسان؛ حياة من جزء ا حقٍّ إنها …
تجسيد ويف اللوحة، هذه يف املتضمنة والتكنولوجيا بالطاقة الخاصة املجازية االستعارات
حديث جسم األساس يف فهي احرتاق؛ شمعة صورة يف صغرية» أمريكية «لفتاة بيكابيا
حيث تتجدد»؛ «إنها كامينجز إي إي قصيدة يف (كما الرجال بواسطة فيه التحكم يتم
غاية يف تطوًرا نجد أن ويمكن سيارة). بقيادة الحميمة العالقة يف الذَّكر تحكم يُقاَرن
للجنس والدادائية األناركية من هزيل، بشكل املستوحاة املبكرة، االستعارة لهذه التعقيد
التي واألعمال (١٩١٥–١٩٢٣) الكربى» «الكأس الشهرية دوشامب لوحة يف اآللة وحداثة

لها. مهدت
فراي أعمال يف (كما للحقبة النقدي التفسري خالل من لألفكار العام االنتشار إن
حدٍّ ألقىص يقربنا ما هو البيانات؛ وبالغة فصاحة وليس أعاله)، بها املستشهد وِبل
وكانت الجديدة. الفنية األعمال خربة تحدثها أن يمكن التي والشعور الفكر يف للتغريات
من األوىل املرحلة إزاء وأبولينري فوكسيل استجابات مثل الُكتَّاب، من العديد استجابات
ابتكار خالل من وذلك الجديدة؛ الفنانني لغة استقبال نطاق وسعت ما هي التكعيبية؛
بالقصدية وعينا بني فجوة ثمة لذلك املستخدم. األسلوب لتفاصيل مقاربة خطاب أساليب
ألعمالهم، الالحقة االستنباطية والتأويالت ،١٩١٠-١٩١١ يف وبيكاسو براك لدى املجددة
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اآللة. عرص يف إليهم يُنظر كما البرش .(١٩١٦) العاملي» «العهر بيكابيا، فرانسيس :4-2 شكل

جليزس أعمال يف املثال، سبيل عىل التكعيبية، الطليعية مفهوم ظهور عىل ساعدت التي
.١٩١٢ عام بحلول الذهبي» املقطع «جماعة ملعرض والدعاية ومتزينجر

عىل األوساط جميع يف الفنانون خالله من أصبح ما هو االستقبال من النوع وهذا
«حداثية». أو «حديثة» نفسها وظنَّت «تجدد»، أن أرادت أوروبية بحركة وعي

الجديدة الكالسيكية

الفن، لغة يف بالذات الواعي الطليعي التغري من النوع هذا بني التمييز يجب أنه غري
فالكثري «التجديد»؛ يف االجتماعية الناحية من مالءمة وأكثر أبسط تكون ربما رغبة وبني
لخري سواء بآخر، أو بشكل مقيدين اعتبارهم يف الرغبة لديهم تكن لم الفنانني من
ويعد «التقدمية». أو «الرجعية» للميول آخر لشخص الدعائي الحس داخل ، لرشٍّ أو
ثورية، العرشين القرن أعمال أكثر من بعًضا أنتج فقد لهذا؛ سيئًا مثاًال سرتافينسكي
من كان ذلك، ومع أعاله. املذكورة النوعية من حداثية حركة ألي أبًدا ينتِم لم أنه إال
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الربيع» «طقوس وأبرزها — والصدام للمواجهة وامليالة التجريبية باليهاته بعد املدهش
أعمال إلنتاج يتجه أن — (١٩٢٣ أوركسرتا ،١٩١٤–١٩١٧) الزفاف» و«حفل ،(١٩١٣)
يعتمد جديد كالسيكي بأسلوب بل كثريًا، أسهل بلغة ،(١٩١٩-١٩٢٠) «بولسينيال» مثل
من األوركسرتا، موقع من أغنيات يصاحبه الذي الباليه، هذا اشتق وقد املحاكاة. عىل
فيما لبريجولزي، األساس يف تنسب ألعمال للغاية جزئية تأليف وإعادة موسيقي توزيع
الطابع يحمل يكن ولم وواضًحا، كالسيكيٍّا الباليه كان األزياء. تصميم بيكاسو توىلَّ
ألن خطري بشكل أقرب كان ثم ومن أملانيٍّا؛ يكن ولم فرنسيٍّا وكان اإلطالق، عىل الرويس
األلعاب «متجر باليه مثل: الفرتة؛ هذه من أخرى أعمال بني ومزج محاكاة مجرد يكون
لتوماسيني-سكارليتي املرحات» و«السيدات ،(١٩١٩) لراسبيجي-روسيني السحري»

سابقة. ملوسيقى إثارة وأكثر أفضل إعدادات عن عبارة أيًضا كانت والتي ،(١٩١٧)
األوركسرتالية لألصوات وضعه يف آخر، ثوري عمل «بولسينيال» أن سرتافينسكي ظن
بني الرائع الجازي الثنائي يف املثال، سبيل (عىل لونية تباينات وكأنها جنب إىل جنبًا
ال جعلته لدرجة الالزم من أكثر ساحًرا كان العمل ولكن والكونرتباص)، الرتومبون آلة
الطابع ذات املرتجلة الكوميديا وشخصيات الرشيق اللحن بني والدمج تجريبيٍّا، يبدو
أخرى مرة يرجع ذلك يف (والفضل العمل جعل لبيكاسو التكعيبي الجديد الكالسيكي
المربت كونستانت استطاع ،١٩٣٤ عام بحلول جدي. بشكل عرصيٍّا دياجليف) إىل
أن يمكنه باألسلوب، إحساس وبال إبداعية غريزة بال ملحن «أي أن من يشكو أن
القرن إيقاع ويضيف بيليني، طريقة عىل وينظمها الوسطى، العصور من كلمات يأخذ
وأخريًا عرش، الثامن للقرن املميزة والشكلية التسلسلية بالطريقة ويطورهما العرشين،
النوع هذا من يكن لم سرتافينسكي ولكن الجاز.» بآالت برمته العمل بتلحني يقوم
من بدءًا «بولسينيال»، تلت التي العظيمة الجديدة الكالسيكية والباليهات املؤلفني، من
تعد عرشية؛ االثنتي املوسيقى عىل جزئيٍّا اعتمدت التي «آجون»، إىل ووصوًال «أبوللو»
وضعها التي الرقصات تصميمات عبقرية بفضل الحديث؛ الباليه لذخرية أساسية اآلن

باالنشني. جورج
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الجدلية إدراك يف والفشل الرجعي باالرتداد شونربج أتباع من سرتافينسكي اتُّهم
الفن: لغة بحق تقدمي فني لتطور الداخلية

وال حديثة موسيقى ليست موسيقاي إن كال! «كال، سرتافينسكي: اعرتض
األمس يف يعيش أن للمرء يمكن فال اليوم؛ موسيقى إنها للمستقبل، موسيقى

الغد.» وال
إذن؟» الحداثيون هم من «ولكن

السادة هؤالء ولكنهم أسماء، أي أذكر «لن قائًال: سرتافينسكي ابتسم
لدرجة ا جدٍّ كثريًا ذلك فعلوا وقد األفكار. عن كبديل صيغ مع يتعاملون الذين
لقد أحبها. ال أنا الشبهات. طائلة تحت تلك «حديث» كلمة يضعون جعلتهم
البالشفة.» بإرضاء وانتهوا الربجوازيني، يصدموا لكي الكتابة بمحاولة بدءوا

مدير سرتافينسكي: «إيجور مقاله يف رد بكتابة فقام الحوار، بهذا شونربج علم
يسخر سرتافينسكي «إن األول: سطره يف وجاء ،١٩٢٦ يوليو ٢٤ بتاريخ املطعم»
موسيقى يؤلف أن ببساطة يريد فهو يفعل؛ ما عكس (عىل املتلهفني املوسيقيني من
املوسيقيني املؤلفني كبار من اثنني أمام هنا نحن ها املستقبل.» موسيقى لتأليف اليوم)
باعتباره يُقدَّس الذي شونربج املدى: طويل تأثري كسب أجل من يصارعان (وأتباعهما)
عام يف أدورنو ِقبل (من والذمِّ للتشهري تعرض الذي وسرتافينسكي تقدميٍّا، موسيقيٍّا
الجديدة الكالسيكية األعمال إىل أدت «الصبياني» االرتداد من حالة يف لسقوطه (١٩٤٨

واملزج. املحاكاة عىل تعتمد التي
مجرد وبني ما نوًعا منظمة حركة من جزءًا تكون أن بني الفارق، هذا يصبح
التطورات تسييس زيادة مع أهمية أكثر عرصي؛ أو رائج ألسلوب «املعارص» االستغالل
منظور من للتاريخ، الداخلية للقوانني أدورنو، رأي يف شونربج، فيمتثل الحداثية.
«فلسفة كتابه يف والتقدم»، «شونربج املعنون الجزء يف تعبريه وبحسب ماركيس.

الحديثة»: املوسيقى

اعتباًطا، توضع لم عرشية) االثنتي املوسيقى قواعد (وتحديًدا القواعد إن
تعترب ذاته، الوقت يف املادة. يف املوجودة التاريخية القوة من تكوينات إنها

35



الحداثة

الوعي يتوىل وفيها القوة. هذه لتواكب نفسها بها تضبط صيًغا القواعد هذه
املتحللة العضوية املخلفات رواسب من املوسيقى تنقية أجل من األمور زمام
ضد رضوًسا حربًا تشن القواعد هذه السابقة). األساليب مخلفات (تحديًدا

املوسيقي. الوهم

للتاريخ، داخلية جدلية لوجود بإدراكه الجمال، علم يف كتبت ماركسية نظرية هذه
املوسيقي التقليد داخل متضمنة وهي الفردية، للربجوازية الزائف» «للوعي وتحديه

اآلن. حتى املقبول
للمشاركني كذلك يبدو ال املايض القرن عرشينيات يف املايض فن إىل االتجاه ولكن
ومحاكيًا ساخًرا حداثيٍّا شكًال اتخذت قد باالستمرارية التلميحية املزاعم هذه إن إذ فيه؛
وقد لجمهوره. االجتماعية االفرتاضات مع ونقدي مبارش بشكل اندمج مميز، بشكل
بعد الجدية شديد الشكيل التجريب من فرتة أعقب إنه حيث من للغاية؛ مهينًا ذلك كان
من فرتة يعقبها أن بد ال والقوة الوفرة من فرتة «إن ديرميه: بول أشار وكما الحرب.
قد «الفانتازيا أن ريفردي بيري رأى فيما عرصكالسيكي.» أي والعلم؛ والتقييم، التنظيم،
باملايض الفنان عالقة لتقييم اإلعادة لهذه وكان بنية». إليجاد أكرب لحاجة الطريق مهدت
حاد وعي تأسيس ثم ومن األسلوبي؛ الذاتي بالوعي جمايل حس تأسيس يف دورها
ولحظة للمايض، اكتشايف هي «بولسينيال» كانت «لقد واملايض. الحداثة بني بالتناقض
سرتافينسكي. قول حد عىل ممكنة»، الالحقة أعمايل كل خاللها من أصبحت التي التجيل
سمة تعد التي للسخرية املخصص واألسلوب الفن، تاريخ إطار يف العمل إىل فيُنظر
الفالس سمات فتتحول محفوظ: التقليد «إن الرفيع: الحداثي الفن سمات من بارزة
طابًعا وتُعَطى عمد، عن فيها املغاالة وتتم نمطية، نماذج إىل املارش أو الجالوب أو
فقط وليس الكاريكاتري»، رسوم طريق عن املبدئية النماذج تُوضح ثم ومن ساخًرا؛
وشوساتكوفيتش، وبروكوفيف، سييز، لو أعمال يف أيًضا بل سرتافينسكي، أعمال يف
الثماني» «اللحن مثل جدية أكثر أعمال يف يتيح أيًضا ولكنه آخرين، وكثريين ورافل،
أعمق إحساًسا الباخي، األلحان) مزج (أو الطباق إىل جذوره تعود والذي لسرتافينسكي،
الرسم، فن من مستعارة مصطلحات إطار يف فيها يفكر سرتافينسكي وكان بالتقليد.
«عاطفيٍّا»، عمًال ليس الثماني» «اللحن عميل «إن الهنديس: للتجريد مشابه مكاني كيشء
له يشء … ذاتها حد يف كافية موضوعية عنارص عىل بُنيت موسيقية مقطوعة ولكنه
تعليق وبحسب الفراغ.» من حيًزا ويشغل وزٌن له األشياء جميع ومثل الخاص. شكله
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ميسينج:

فكل الهندسة؛ ضوء يف البنائي، ضوء يف سرتافينسكي يظهر العمل، هذا يف
والصدقية والكالسيكية؛ والبساطة بالدقة تتميز سطور إىل ترتجم أفكاره
وسلطة قوة ودقتها جفافها يف هنا تكتسب دائًما، املتجددة لكتاباته، املطلقة

تكلف. دون

األحيان بعض يف تتأتى التي الوصول وإمكانية األسلوبية، التعددية هذه تعترب
األساليب فيها أصبحت التي الحرب، بعد ما لفرتة مألوفة نموذجية سمة التبسيط من
عىل تعتمد التي الفنية األعمال يف كبرية زيادة حدوث عىل داللة وتمثل عرصية، الحداثية
انترشت النظام» ملراعاة «دعوة من جزءًا كان هذا وكل التاريخي. القيايس التلميح هذا
الفنانني، صغار من واملزيد املزيد لدى أيًضا (ارتبطت الفنون يف الحرب بعد ما فرتة يف
السياسة). مجال يف النظام من والقومية الوطنية لألشكال عام، بوجه محافظ، باستدعاء
األسلوبية، االنتقائية وإىل املايض، أعمال تكييف إىل األطياف شتى من الحداثيون واتجه
ذلك. إىل وما الحديثة، للكالسيكية املميزة اإلحيائية النزعة وإىل الساخرة، املحاكاة وإىل
النسخة [«الفطور، الكبري» «الفطور ليجيه فرناند لوحة تبتعد املثال، سبيل عىل
نسخة نحو لتتجه «املدينة» يف بالحداثة التزامني االحتفاء عن (5-2 (شكل الكربى»]
دومينيك أوجست جان بالرسام يذكرنا ما «جواٍر»؛ هؤالء الجديدة. الكالسيكية من آلية
مصقول وكأنه الالمع الرمادي الجلد لون يبدو فيما الحديثة، للكالسيكية املنتمي إنجر
تورم ويف داود، لسيدنا املتماسك الرزين البطويل الشكل األذهان إىل يعيد ما ومنحوت؛
مشابهة بطريقة بوسان، لنيكوال الكالسيكي األسلوب األذهان إىل يعيد ما النساء، أجساد
النبع» عىل نساء «ثالث مثل الفرتة، لهذه الحديث الكالسيكي الطابع ذات بيكاسو ألعمال
األحمر بالطباشري كارتونية دراسة أجرى قد بيكاسو إن حتى ،(6-2 (شكل (١٩٢١)
لوحة إىل ضمنًا تشري والتي النحتية، الصورة هذه أجل من النهضة عرص من مستوحاة
جنائزية منحوتة هو تشبهه ما أكثر ولكن ،(١٦٤٨) البرئ» عند وريبيكا «إليزر بوسان
نظًرا تناقًضا؛ يعد ما وهو والتقيد، الحزن طابع بالتأكيد اللوحة عىل ويغلب إغريقية.
إىل كولينج إليزابيث وتشري بالخصوبة. االحتفال إىل ضمنًا يشري ما عادة املوضوع ألن

الحرب. بعد سادت التي والِحداد الحزن لحالة تجسيًدا تكون قد اللوحة أن
وهذا الساخرة. املحاكاة عىل يعتمد أو طارد، فنٍّ مجرد قط الفن هذا يكن لم
فالكالسيكية الحداثة؛ بعد ما وأتباع الجدد الكالسيكيني بني أخرى، مرة الفارق، هو
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التكعيبية األثريات من لوحة .(١٩٢٠-١٩٢١) الكبري» «الفطور ليجيه، فرناند :5-2 شكل
للعري. السابقة التجسيدات لشبق محدودة مساحة ترتك

واملوجز، والخالص، واملعماري، واملطلق، املجرد، بأفكار تستعني الفنون يف الجديدة
إيمانًا وليس للفن، «العاملية» باللغة إيماٍن إىل لعودٍة عالمة وتمثل واملوضوعي، واملبارش،

جديدة. للغات الجذري باالستحداث
للبعض علني بشكل محاكيًا حديث كالسيكي أسلوب إىل بيكاسو انتقال بدا كذلك
التي لوحته يف إنجر بتقليد ا مهتمٍّ أيًضا كان (لقد الطليعي التجريب عن تخلٍّ وكأنه
مثل أن إىل بعُد فيما برجر جون ذهب وقد املثال). سبيل عىل فيلدشتاين، ملدام رسمها

األعمال: هذه

الوعي من فاصل لوجود نظًرا األصلية؛ األعمال مثل عميقة أو ُمرضية ليست
مما نابعة ليست تلوينها أو رسمها فطريقة ومحتواها. شكلها بني الذاتي
يرغب مما ذلك، من بدًال نابعة، ولكنها موضوعه، بشأن قوله يف بيكاسو يرغب
قناع فيلدشتاين مدام يمنح [فهو] … الفن تاريخ بشأن قوله يف بيكاسو
سيصبح كان ولكنه لوتريك، قناع يمنحها أن باستطاعته وكان إنجر، أعمال

اجتماعيٍّا. منفًرا
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كتماثيل: النساء تجسد لوحة .(١٩٢١) النبع» عىل نساء «ثالث بيكاسو، بابلو :6-2 شكل
أسالفها. مع منافسة يف الجديدة الكالسيكية

املتبع التقليد

… واضح بشكل الطابع «أوروبية» إليوت إس وتي باوند إزرا أعمال إن
فيه، يعيش الذي االجتماعي بالعالم ا جدٍّ كبري وعي لديه «األوروبي» فالشاعر
عليه، نفسه ويؤقلم ساخط، بأسلوب وليس تهكمي بأسلوب ولكن وينقده،
بتحفه وحتى بل والنحت، والرسم املوسيقى من املرتاكم بمخزونه ويهتم
يصف فإنه «األوروبي»، التقليد يف منخرًطا الشاعر كان وإذا القديمة. الثمينة
كونفوشيوس، لدى اإلغريق، بالد يف روما، يف وجدها: أينما الحضارة عنارص
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عنارص به تتسم ما بني مقارنة ويعقد الوسطى، العصور كنيسة يف حتى أو
وفوضاها. املعارصة الحياة وعنف الحضارة تلك

مطالبة تزال فال أنفسهم؛ فيه وجدوا للثقافة االتساع شديد منظوًرا الحداثيون اتخذ لقد
«األرض يف الشكسبريية» العبارة و«تلك لويد ملاري متسع بها تاريخي» «حس ب إليوت
عىل تضطر فسوف منفرًدا، القصيدة من األول القسم قرأت إذا ذلك، ومع الخراب».
اإلغريقية، واألسطورة القديم، والعهد وفاجنر، وشكسبري، تشورس، عن قدر ملعرفة األقل
مقاله يف إليوت تعبري وبحسب الواقع، يف ذلك. إىل وما وبودلري، «النبات»، وأسطورة
فردية األكثر األجزاء ولكنها األفضل، األجزاء فقط «ليس الفردية»: واملوهبة «التقليد
عىل أسالفه، أي الراحلون؛ الشعراء فيها يؤكد قد التي األجزاء هي [الشاعر] عمل من
اختيارات استخدام طريقة من نابعة هنا الطليعية األصالة ألن قوة.» بأقىص خلودهم
معقدة نظر وجهة لتشكيل له، رؤيته حسب األوروبي، األدب ومبادئ قواعد من إليوت
لدى شائع املايض أعمال لتعديل االستعداد وهذا الزمن. عرب الحضارات بني العالقة عن
آخرين. وكثريين مان وتوماس وشونربج، وبريج، وسرتافينسكي، وبيكاسو، جويس،
تتبدل: فالطريقة … ومدروس واٍع قبول من «ينتج لسرتافينسكي بالنسبة والتقليد
استمرارية التقليد يؤكد وهكذا جديد. يشء إنتاج أجل من ترحيله يتم التقليد (بينما)
مع أعمالهم وتناقض عالقة واعيًا تأمًال يتأملون العرشين القرن حداثيو كان الخلق».
خالل من تأثريها وتمارس بالتاريخ، متأثرة فأعمالهم ينافسونها؛ التي املايض أعمال
املايض مع متزامن تباين خالل ومن العاملية)، تمنحها (التي واملوضوعات األفكار تكرار
كبري اختالف فثمة ذلك، ومع نسبية). سخرية للغاية كثرية أحيان يف ينقل (الذي
الدين بانحدار يوحي والذي الثالثة»، البنسات «أوبرا يف لباخ كورال تقليد بني للغاية
مقطوعة من هذا» «يكفي باخ كورال اقتباس وبني صادقة، وغري رخيصة عاطفة إىل
ملقطوعة يحتمل ال بشكل رثائية ذروة تشكل التي الرعد»، صوت أنت «الخلود، الكانتاتا
تقبلها بتوقع ألعمالهما، املعنى يف عمًقا املؤلَِّفنِي كال ويمنح لبريج. الكمان» «كونرشتو
أثر بمنزلة يكون أن األصيل النيص السياق من ليشء يمكن ثم ومن بها؛ واالعرتاف
ليست ألنها واملحاكاة؛ املزج مجرد تتجاوز التأثريات هذه ومثل الحديث. للعمل عاطفي
عام بوجه — الحنني من الخايل بالتوافر شعوًرا تثري ولكنها أسلوبية، انحرافات مجرد

الحارض. يف ملشاعرنا كمعايري املايض من ألعمال —
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بشكل أوروبية حركة داخل الحداثة من كبريًا جزءًا التوزيعات هذه وضعت وقد
أوروبا»؛ «عقل ب واحد) وأيرلندي أمريكينِي (أي وجويس وإليوت باوند فآمن للذات؛ واٍع
ومارينيتي وأينشتاين، وفرويد، وبرجسون، ونيتشه، إبسن، هنريك أفكار أن رأوا الذي
بلغات بالغ وعي عىل الكبار الحداثيني جميع وكان حيوية. إسهامات له قدَّمت قد وآخرين
(مثل قومية باهتمامات عميًقا انشغاًال منشغلني أيًضا كانوا عندما حتى أخرى، وثقافات
فكان الَكلتية)، وكذلك واليابانية الهندية بالثقافات شديد اهتمام لديه كان الذي ييتس،
واسًعا املثال، سبيل عىل وسرتافينسكي، وجويس، وجيد، ومان، ييتس، قراءات نطاق
إىل وبريج شونربج وإشارات الرسم، إىل املرجعية بيكاسو إشارات وكانت مذهل. بشكل
التعقيد من الدرجة نفس عىل أعمالهم وكانت مماثل، بشكل جامعة املايض، موسيقى

املقام. هذا يف وجويس إليوت أعمال مثل
— كبري بشكل — مستوحاة أعمالهم تكن لم أوروبا يف كبار حداثيون يوجد ال ولكن
كثري يف الغربية غري الثقافات من جوانب متضمنة األوروبية، غري القومية الثقافات من
ملرسح املحاكية ييتس ومرسحيات األرض»، «أنشودة مالر سيمفونية يف كما الحاالت، من
سيتشوان» من الطيبة «املرأة ومرسحيتي لباوند»، «كاثاي» وديوان األخرية، وأشعاره النو
التعبرييون الرسامون وكان لهيسه. «سيدهارتا» ورواية القوقازية»، الطباشري و«دائرة
ودي وسرتافينسكي، ميلهود، وداريوس حياته، من األوىل املرحلة يف وبيكاسو األملان،
«بدائية»، ثقافات يعتقدونه كانوا بما املهتمني العديدين الحداثيني بني من لورانس إتش

األوروبي. الفن داخل وتكييفها األفريقية، الثقافات من وأغلبها
املرحلة (يف أيًضا كبري بشكل أمريكا يف املتقدم أو التجريبي الفن تطور اعتمد
واالس حاالت يف للغاية واضًحا ذلك وكان األوروبية، للثقافة امتصاص عىل األوىل)
جميًعا كانوا الذين ويليامز، كارولز لويليام األوىل واألعمال كامينجز، إي وإي ستيفينز،

الفرانكوفيل. من
بعد ما بالرسم ملعرفتهم نظًرا املقام؛ هذا يف خاص اهتمام وستيفينز لويليامز كان
.١٩١٣ عام األسلحة» مخزن «معرض يف نيويورك يف عرضه عند سيما ال التكعيبي،

ويليامز: وصف وبحسب

لوحاتهم يرسمون بيكاسو حتى سيزان من بدءًا الرسامون كان باريس، يف
عيناي وقعت عندما ولكن أكثر، أو عاًما خمسني مدى عىل الثورية القماشية
االرتياح من ضاحًكا انفجرت السلم» تهبط «عارية دوشامب مارسيل لوحة عىل
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ما وهو روحي، عن ُرفع قد هائًال عبئًا أن لو كما شعرت لقد يل! جلبته الذي
جامح. نحو عىل باالمتنان نحوه شعرت

من «إىل الشعرية مجموعته يف املثال سبيل عىل الرسدي، التسلسل عن تخليه إن
الرسم تأثري مثل تأثري إحداث أراد فقد فنية؛ بلوحات كثريًا أشبه قصائده يجعل يريده»،
إىل هذا قاده وقد املنظوم». «الشكل مثل قصيدة يف البرصية الصورة يف كما الحديث،
الحياة بتطوير ثم ومن والتكعيبيني)؛ سيزان أعمال يف (كما الجسم أو باليشء اهتمام
املرئي، الفن أعمال مثل نظره، وجهة من فالقصيدة، الشعر؛ يف الديناميكية الجامدة

الخاص. شكله له بذاته مستقل حرٌّ جسم
«القيمة إن الجحيم»: يف «كورا األولية للرسيالية املنتمي كتابه مقدمة يف ويقول
والقيمة به، خاصة شخصية ما شيئًا تمنح التي الخاصة امليزة تلك يف تكمن الحقيقية
الشعرية املجموعة (ضمن الربيع» «آالم قصيدته وتعد زائفة.» العاطفية أو الرتابطية
التكعيبي الرسم لتجربة محاولة (١٩١٦ عام أواخر إىل ترجع قد التي يريده» من «إىل
وهي العظيمة». «الشخصية يف الذهنية والصور للعبارات تفتيته ويتضح الكلمات. يف
بالذهب» ٥ الرقم «رأيت لوحته يف ديموث، تشارلز يد عىل رسم إىل ترجمت قصيدة
املوضوع عن يبحث كان الفرتة، هذه يف ويليامز. مع باالشرتاك رسمها والتي ،[١٩٢٨]
راسخة الجديد عن وفكرته وهارتيل). وديموث ستيجليتز جانب (إىل املميز «األمريكي»
جديد أمريكي موضوع إىل بحاجة كانت ولكنها الحداثية، واألساليب التقنيات يف بقوة
من املتبع األوروبي، الطابع ذي التقليد عن الشعر، يف مستقلة، تصبح لكي نفسه بالقدر
التجريد قيم بتوليف يقوم وغريه»، «الربيع من النثرية األجزاء ففي وإليوت؛ باوند ِقبل
ستيجليتز) جماعة يف والرسامني املصورين (مثل األمريكي اليشء اكتشاف يف رغبته مع
املؤلفة يناير» «صباح سلسلة إىل دجيسكرتا ويشري األمريكي». للمشهد املرئي «الواقع يف
اثنني أو شيئًا منها كلٌّ يحوي التي يريده»، من «إىل ديوان يف قصيدة عرشة خمس من
وتعد األساس»، يف فوتوغرافية صور «مجموعة» تشكيل أجل «من كثب؛ عن يالحظان

لها. نموذًجا الشهرية اليد عربة قصيدة
نوع إطار يف عمله خالل من «أمريكي» بطابع دائًما يتسم ستيفينز واالس كان
لرعاة رشيًكا كان ويليامز، شأن شأنه أيًضا، ولكنه الرفيع، اإليمرسوني التقليد من
الطليعي بالواقع جيد وعي عىل كان ثم ومن فيشتن؛ فان وكارل أرسينربج والرت الفن
يف شاهدها التي السلم»، تهبط «عارية الشهرية دوشامب لوحة ذلك يف بما الرسم، يف
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التجربة يف املماثلة بالنسبيات واضًحا تأثًرا األوىل لوحاته تأثر ويتجىل أرسينربج. شقة
إىل للنظر طريقة عرشة «ثالث قصيدته يف هذا أظهر حني زمانه يف كثريًا واشتهر املرئية،
كافيًا دليًال وإبداع برباعة املُصوغ لستيفينز الحر النظم كان آنذاك .(١٩١٧) الشحرور»
،١٩٣٧ عام املنشورة األزرق»، الجيتار ذو «الرجل قصيدته وتعد طليعيته. عىل ا جدٍّ
ممتد تأمل إنها العالم. مع تعاطينا وفلسفة الحداثي، للفن لرؤيته رائع تلخيص بمنزلة

والرسم. الشعر يف جديد، من للواقع الحداثي الفني للتشكيل
تمثل فوكنر، ويليام مثل ما، نوًعا أحدث لكاتب بالنسبة األوروبية الحداثة كانت
أساليب بتطبيق قام ثم ومن وآخرين؛ لجويس يقرأ كان فقد يعرفه؛ كان مما كبريًا جزءًا
والغضب» «الصوت روايته يف كومبسون كونتن فشخصية بقوة؛ بهم الخاصة الوعي تيار
بروفروك مثل شعرية ميول وذات وتلميحية، والثقافة، التفكري واسعة شخصية (١٩٢٩)
ما تاريخ وتأثريات كومبسون، لعائلة الجديل السياق يف إليه وينظر ديدالوس. وستيفن
بتفاصيل إدراكه يتم هذا وكل جميًعا. عليهم الواقعة الجنوب، يف األهلية الحرب بعد
ترتيب جنب إىل جنبًا هذا مع يسري جويس. تناولها كما دبلن، يف يشء كأي دقيقة
املثال، سبيل عىل والغضب»، «الصوت رواية فحلقات التعقيد؛ شدة يف ورمزي خرايف
«أبشالوم، رواية يف وأيًضا هنا، فوكنر وينشئ املسيحي، الفصح لعيد الثالثة األيام توازي
للمايض الرتاجيدي والتجيل الرواية حبكة بني وبارعة وثيقة تبادلية عالقة أبشالوم»،
باملدركات عالقتها أي — الفوكنرية للرواية املعرفية النظرية إن منه. املنبثقة التاريخي
التقليد يف النظريات أعقد من واحدة هي — شفهي تاريخي وبتقليد املشوهة، والعالقات
فوكنر، صار السياق، هذا ويف وبروست. جيمس أعمال يف يشء أي تتجاوز وهي الحداثي،
نظًرا العرشين؛ القرن يف انفتاًحا التجريبيني الروائيني أكثر من واحًدا وولف، شأن شأنه
الحال هو كما الواقعية)، عليها يغلب التي «سنوبس» ثالثية (حتى كتبه من كتاب كل ألن
كيل؛ بشكل وفرديٍّا معربًا شكليٍّا ترتيبًا ويتخذ الشعري، النثر بأسلوب يكتب وولف، مع
العديدة الوعي لتيارات والعرضية بالتعارض املتسم النفيس التفتيت يف املثال، سبيل عىل

أحترض». «بينما رواية يف املتفاعلة
الهيمنة هذه املثال، سبيل عىل ويليامز، رفض حني للغاية متأخًرا الوقت كان
عىل كان ولكن متميز. أمريكي موضوع عىل الحداثية األساليب بتطبيق امُلطالبة األوروبية
عن بعيًدا طريقها ت شقَّ التي العاملي، األثر ذات الخالصة» «األمريكية الفنية الحركات
نشأت عندما فقط الثانية؛ العاملية الحرب حتى االنتظار األوروبية، الحداثية االهتمامات
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حققت غريها، أخرى وبدايات الرسيالية رحم من املنبثقة الرسم، يف التجريدية التعبريية
— واضح بشكل — قوميٍّا ومجًدا تجريبية، أصالة ومستقلة قومية أمريكية فنية حركة
الثانية، العاملية الحرب بعد ما فرتة يف أنه نفسه بالقدر الواضح ومن عاملية. أهمية وذا
بارثيلمي، ودونالد بارث، وجون أبيش، والرت يد عىل األمريكي، التجريبي األدب أظهر
أكرب واهتماًما وحيوية أصالة وآخرين، جاس وويليام ليلو، دي ودون كوفر، وروبرت
املرتبط الفرنيس الجديدة» «الرواية تيار ذلك (ويف معارص تجريبي رسدي تقليد أي من

بالنظرية).
نابعة باعتبارها األحيان أغلب يف أعمالهم إىل ينظرون الكبار الحداثيني أغلب كان
وعي عىل كانوا التي التقاليد تلك إليها؛ وإشارة عليها ا ردٍّ للفن، األوىل التقاليد من
الرسم عىل بالغة مقدرة املثال، سبيل عىل وبيكاسو، ماتيس لدى كان فقد بها. شديد
كبري حدٍّ إىل الجديدة الكالسيكية طابع اتخذت عاملية حققا ثم ومن األوىل؛ باألساليب
ذي الشديد برتكيزها والرسيالية، الدادائية الحركات ظهور وحتى اإللهام. حيث من
ملعظمهم بالنسبة الهدف يكن لم الفردي، واإلبداع الخيال عىل املجدد الرومانيس الطابع
يكن لم وكأن «الثورية»، أو «التجريبية»، أو «األصالة»، أو «التجديد»، عىل فقط يقترص
كل وقبل أوًال التقليد، إىل ينظرون األوائل الحداثيون كان فقد سبقوه؛ أسالف للمرء
يف «العمل» يستطيعون واملبادئ القواعد من تاريخيٍّا محددة مجموعة باعتباره يشء،
أعماله أن شونربج يرى ومثلما فاجنر، ديبويس تجاوز مثلما يتجاوزونها؛ أو نطاقها،
يف املاهلرية املارش لحركة الالمقامية التحوالت أيًضا وبالتبعية برامز، أعمال عىل تبني
لألوركسرتا» مقطوعات و«ثالث لفيربن، (١٩٠٩-١٩١٠) لألوركسرتا» الست «املقطوعات

لبريج. (١٩١٤-١٩١٥)
وأدى اإلمكان، قدر للمايض الكامل الرفض يؤيدون الحداثيني بعض كان بالطبع
تناقلها يتم ما غالبًا اآلن، يحدث مثلما آنذاك، كانت التي باألصالة، قوية مزاعم إىل هذا
طريق عن أو املايض، معايري طريق عن الوضوح وعدم الغموض حساب عىل وتوارثها
التحررية األهداف من النابعة دوشامب، مارسيل اعرتاضات وكانت لها. الساذج الرفض
«النافورة» لوحته وتعد املقام. هذا يف خاص بشكل مؤثرة األصلية، الدادائية للحركة
عىل رأًسا وقلبها مبولة رشاء طريق فعن الطليعي؛ النوع هذا من رمزيٍّا عمًال (١٩١٧)
العمل ملقومات املشاهد مفهوم دوشامب اخترب موت»، «آر باسم عليها والتوقيع عقب،
ما الالحقة للتطورات بالنسبة أهمية أكثر كان ما وربما الفني»، «العمل أو النحتي
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لعرضه، استعداد عىل الواقع، يف هم، عما بسؤالهم الفنية املؤسسات اختبار من فعله
األفكار من لعدد الباَب ذلك فتح وقد فنية. كأعمال سيفعلون) كانوا (إن املستقبل يف

الحداثة. بعد ما لفن محورية تعد التي واملوضوعات

الثقايف التشخيص

نقاًدا أنفسهم الحداثيون الفنانون اعترب االفرتاضات، من املجموعة هذه إىل بالنظر
وويندهام وإليوت، لباوند، النثرية األعمال من إنجلرتا يف هذا ويتضح عظاًما. ثقافيني
أخرى) بقاع يف آخرين وكثريين وجيد (ومان هكسيل وألدوس لورانس، إتش ودي لويس،
عىل والحياة فيه يعيشون الذي املجتمع عن لالنفصال يميلون كانوا فقد تأكيد. بكل
الذي للربجوازية املناهض االنفصايل عرش التاسع القرن تقليد ذلك يف متبعني هامشه،
نثره يتسم الذي املثال، سبيل عىل وإليوت، وفرويد، ووايلد، وإبسن، فلوبريت، اتَّبعه
وحمق، بسخٍف للذات امُلوبِّخة الفورج جول قصائد بتقليد يبدأ إذ كبري؛ حدٍّ إىل باملحافظة
الربجوازية الذات خداعات عن اللثام إماطة خالل من الطريق عرَّفه قد كان والذي
أيًضا، وبالتبعية وكوميدي. ساخر بطابع اتسم الذي الشعر يف الزمن، ذلك يف السائدة
القيود عن ديدالوس، ستيفن خالل من مخالفة، أخالقيات التِّباع جويس تأييد انفصل
املثال تعد التي الفنان»، «لوحة رواية يف وذلك عليها، املتعارف والدينية السياسية
يف وليس لغته، يف سيما ال الفن، يف مهنة يجد الذي الفردي، للمعارض الكالسيكي
مقاله إن له يقال الذي الطالب ستيفن هو فهذا السياسة، أو للدين االجتماعية املتطلبات
الحديث». الحر والفكر الحديث االرتباك مجمل «يمثل إلبسن املكرس والحياة»، «الفن عن
ساذج قبول من املفقود»، الزمن عن «البحث يف بروست وعي تطور نبع أيًضا هنا ومن
عىل بنيت الحقبة تلك أعمال من والعديد لها. منفصل ذاتي نقد إىل الطبقية لالفرتاضات

الحالية. االجتماعية الظروف وانحدار الرفيعة املايض ثقافة بني بالتناقض اهتمام
توماس كتاب قراءة التناقض من النوع هذا تستكشف التي الكتب أوسع من وكان
رواية (أو تكوينية رواية أيًضا الحقيقة يف يعد الذي ،(١٩٢٤) السحري» «الجبل مان

املؤلف: بحسب — الذي كاستورب، هانز الشاب خالل من الرتبوي)، للتطوير

اإلنسانية للتوجهات الروحاني التناقض عرب ومرعب كوميدي بأسلوب يُقتاد
أجل من ذلك ولكن واملرض، والصحة الفعل، ورد والتقدم والرومانسية،
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إن قرار. تدبر بهدف وليس أكثر عليها التعرُّف بهدف الجوهرية؛ منفعتها
عدمية. هزلية روح له برمته األمر

عالجية مصحة يف إقامته ولكن مطلًقا، يشء يف ديدالوس ستيفن يشبه ال هو إذن
والليربالية اإلنسانية إىل استند (الذي سيتمربيني بني ممتد جدال يف تورِّطه جامعته) (هي
والرجعية هنريك)، الروائي مان؛ شقيُق بينهم ومن بعده، جاءوا ومن زوال إلميل التقدمية
شيوعي، نخبوي، يسوعي، ويهودي، املنطق»، «ضد شخصية (وهو نابهتا لليو املاكرة
بيربكورن من نسمع الرواية، نهاية وُقرب لوكاس). جورج نموذج عىل شخصيته تشكَّلت
جريهارت نموذج عىل شخصيته مت وُصمِّ النيتشوي، الديونييس املبدأ يمثل (الذي
تلو فلسفي بمنظور ما، نوًعا األحمق كاستورب، يمر هؤالء، خالل ومن هوبتمان).
البدائية والشيوعية النفيس، التحليل ثم الروحانية، ثم «اإلنسانية، بمعنى للحياة، اآلخر
يسمو أن به يفرتض الجبل، عىل مناقشته ففي العرفانية»؛ الهرطقة من بقدر املمتزجة
كما ولكن التأميل، االنفصال من نوًعا يحقق وأن األرض، عىل االجتماعية الظروف فوق

ما. نوًعا استطرادي غري مختلف نوع من كاستورب أزمة حل كان الحًقا، سنرى
األفكار تلك مع رصاع خوض والقارئ كاستورب عىل يتعني القصة، مدار عىل
فإن ثم ومن األملانية؛ الثقافة من جزءًا كثريون يراها والتي مادي، بقناع املغلفة املجردة
حقيقي. مادي تمثيل أي تفتقد إبرازها يف مان يرغب التي والثقافية الفلسفية التناقضات
الواقعية بني بالعالقات مماثل وعي خالل من التناقضات هذه مثل فورسرت إم إي ويعالج
املتناقضة الثالثة األجزاء يف وذلك بكثري، تحديًدا أكثر بشكل الدينية، والخرافة والرمزية
الرؤى تدخل وفيه ،١٩٢٥ عام الصادر الهند»، إىل «ممر وحداثة شعرية كتبه ألكثر
والرصاع التناقض من حالة يف والهندوس املسلمني ورؤى للعالم اإلنجليزية اإلمربيالية

الدرامي.
يف ثقافيٍّا مهمة أفكار حفظ شأنها من الُكتاب هؤالء ملثل الرفيعة» «الثقافة إن
الثقافة تؤرق التي القضايا تقدم وأيًضا املستويات، شتى عىل سهًال فهمها تجعل قوالب
«األرض مثل: أعمال عن نقوله أن يمكن ما تحديًدا وهذا للنقاش. وقابل إشكايل قالب يف
«البحث الهند»، إىل «ممر برلني»، يف ألكسندر «ميدان «يوليسيس»، «الربج»، الخراب»،
«بني قوسني»، «بني «الخطباء»، السحري»، «الجبل جوني»، «ألحان املفقود»، الزمن عن
بهذا القوقازية». الطباشري و«دائرة فاوستس»، «دكتور صفات»، بال «رجل الفصول»،
أن بنا حريٌّ ولكْن الرتاجيدي، التقليد برصاعات وثيًقا ارتباًطا الحداثة ترتبط القدر،
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وكوميدي، ساخر بطابع تقريبًا جميعها تتسم للتوِّ إليها املشار األعمال أن إىل نشري
عام، بوجه املتغطرس، الالهوتي يُبعد العادية، اإلنسانية لالستجابة الضمنية وبمخاطبته

ودقيق. محكم بشكل نسبية األخالق) ليس (ولكن الفلسفة مزاعم تصبح فيما
للحظات مرجعيتهم نقاط هي الحداثيني هؤالء ملثل بالنسبة املقبولة األعمال كانت
مثل ومحوريٍّا، خطريًا بعضها كان اإلنسانية، مايض تاريخ يف األساس يف وجدلية مهمة
واآلخر الخراب»، «األرض يف النبات وأسطورة وبوذا، وفاجنر لتشورس إليوت استخدام
املتجاور بتعديلها لباوند، «األناشيد» قصيدة من األول األجزاء يف كما هامشية، أكثر
واستخدام الصينيني، عن فينلوزا رؤية عىل واالعتماد النظريي، براونينج شعر ألسلوب
والتاريخ النهضة لعرص والتميُّز التفرد الشديدة والقراءة االقتصادية، دوجالس نظريات
الهتمامات منها العرشين القرن الهتمامات ثانوية أكثر أنها جميًعا أثبتت التي االقتصادي،

إليوت.
من يمكننا وسيلة يوفر ما مًعا؛ تؤخذ حني بطبيعتها، تحررية األفكار هذه مثل إن
الحضارة داخل القيم وتناقض واستيعابها، للعالم الرؤى تعددية مع التوافق خاللها
هوس تجنبت أنها ذلك كل من واألهم الحديث. العرص نشأة كيفية فهم وأيًضا الغربية،
القرن ثالثينيات يف الحداثي الفن عارضت التي األيديولوجيات لتلك واالنتقائية اليقني

بعدها. وما العرشين

الخرافة فكرة

نطاًقا. وأوسع أشمل مثال إطار يف ما نوًعا أفضل بشكل هذا كل رؤية يمكننا ربما
سهل بتقدير يحظى الخراب» «األرض يف املعارصة للحياة السيكولوجي االتهام كان
«الحالة عن تعبريًا القصيدة ريتشاردز إيه آي اعترب فقد األوائل؛ املعلقني جانب من
جيلنا مشكلة باعتباره «الجنس حول تدور وهي الحرب»؛ بعد ما فرتة يف لجيل الذهنية
«تعطي القصيدة: أن لويس داي يس ورأى السابق». الجيل مشكلة الدين كان مثلما
عقب حدث الذي النفيس االنحدار فرتة خالل املثقفني عقلية عن صادًقا حقيقيٍّا انطباًعا

مبارشة.» الحرب
سهلة رؤيتها تكن لم الدين، قضايا سيما ال القصيدة، داخل األكرب القضايا ولكن
من العديد كان التي الخرافة، إطار يف تُرى «يوليسيس» يف كما هنا، ألنها للغاية؛
فقط ليس تعبريًا، يرونها النفسية) التحليلية العقليات ذوي هؤالء سيما (ال الحداثيني
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لبدايات الطفولية الطبيعة عن أيًضا ولكن املعارصين، للبرش «البدائية» الخياالت عن
تقف قد القديمة الخرافة أن مفادها التي املزعجة الفكرة نشأت ذلك، خالل ومن النوع.
عليه يعول ما هو هذا تراجعية. أو جنسية تكون حني سيما ال الحديثة، التجربة وراء ا رسٍّ
«يوليسيس». يف نفسه باليشء لقيامه بجويس إعجابه بعد الخراب»، «األرض يف إليوت
الكتشافات مشابًها فيها وجده الذي الخرايف» «األسلوب يعترب الواقع يف إليوت كان فقد
النفس «علم أن إىل هذا ويرجع اإلبداعية. الكتابة عىل املحتمل لتأثريه نظًرا أينشتاين؛
البرشية، األجناس وعلم ا)، جادٍّ أم هزليٍّا تجاهه فعلنا رد أكان وسواء عليه، هو (كما
سنوات بضع قبل حتى مستحيًال كان ما لجعل التقوا قد الذهبي» «الغصن وكتاب
املستحق حظه ينل لم الذي ييتس، إىل بالنسبة حتى واضًحا مستحيًال (كان ممكنًا».
الخرايف األسلوب كان أكثر). ال لألسلوب «مصمم» كمجرد مدحه طريق عن الثناء من
املعلن). املعريف املكسب يكمن (وهنا للفن» ممكنًا الحديث العالم جعل نحو «خطوة
تجاور أيًضا هناك يكون أن يمكن (ب)، إىل (أ) من الضمنية اإلشارة عن النظر وبغض
التيمز نهر عىل العاشقان كان حني الخراب» «األرض قصيدة يف املثال، سبيل عىل دقيق،
يبدوان — ريتشموند من بالقرب بها ُغرر التي الصغري، القارب يف الفتاة — الحارض يف
يف التيمز نهر عىل يلهواِن اللذيِن — وليسرت إليزابيث امللكة — العاشقنِي من خسة أكثر

كذلك؟ ليسا تراهما أم املايض، من ملكي قارب
التي للخرافة مفهوم عن بحثًا األفكار ثقافة إىل معارصيه من والعديد إليوت اتجه
اآلراء تباين عىل نظرة ألقينا إذا نرى أن يمكننا كما والجدلية، باإلشكالية جوهرها يف تتسم
عبارة اإلبداعي العمل يف للخرافة الحداثي فاالستخدام مصادره؛ من العديد يف بها املدىل
التي بالثقافة املثرية عالقاتها لها جميعها متعددة، متضاربة محاورات من توليفة عن
كبرية مجموعة إىل للنظر سنضطر كنَّا وحده، إليوت إىل بالنسبة إطارها. يف الفنان يعمل
الخاصة باملالحظات الواردة الوهمية» «املعلومات يف املذكورة كتلك املمكنة، املصادر من
وكثريون كثريون فعل كما كهذا، بحث عىل نعكف أن وبمجرد الخراب». «األرض بقصيدة
أيًضا علينا يتعني أنه نجد سوف القصيدة، لتوحيد نموذجية خرافة عىل العثور أمل عىل
لفريزر وقراءاته والدين، بالبدائية الخرافة عالقة عن إليوت أفكار مع سجال يف الدخول
إل ولجييس الذهبي»)، «الغصن من ٤ رقم املجلد يف املحترض» «الرب عن سيما (ال
بكامربيدج، األنثروبولوجيا علماء من وغريهم هاريسون وجان معني)، (لحدٍّ ويستون
التي باألنثروبولوجيا العامة ومعرفته بالخرافة، يتعلق فيما الطقوس عن ومفاهيمه

ذلك. إىل وما الجامعية، مناهجه من استقاها
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مع املتباين الثقايف» «وزنها لتقييم ذلك بعد نحتاج املواد، هذه مثل تحديد فور
عبارة أو محادثة من جزءًا املحاورات هذه مثل تكون قد القصيدة. من وخروجها دخولها
منه»، االستيقاظ أحاول «كابوس بأنه للتاريخ ديدالوس ستيفن تعريف (مثل كتاب يف
والقصائد األطروحات من جاءت أو «جرونشن»)، قصيدة وراء بالتأكيد يكمن والذي

أعاله. إليها املشار العميقة والسيكولوجية والفلسفية األنثروبولوجية واألعمال
وعي عىل تجعلنا الخرافة عن العامة إليوت لفكرة املحتملة املصادر هذه كل
التي الجدلية القضية األزمات هذه بني ومن الثقافة. تؤرق التي األزمات أو بالقضايا
هذه ساعدت وقد محله. تحل أو الدين الخرافة تدعم أن ممكنًا كان إذا ما حول تدور
(وهو التأويل يف املتواصلة وأهميته للعمل كنسيٍّا املعتمدة املكانة ضمان عىل األزمات
«جورنيكا» ولوحة ملان، وإخوته» «يوسف مثل ألعمال مماثل بشكل واضًحا يعد ما
الورعني للمؤمنني أهمية الخرافة مكانة قضية تمثل أن وينبغي سنرى). مثلما لبيكاسو،
الهدف إن مماثلة. وألسباب الخراب»، «األرض يف إليوت إىل بالنسبة أهمية شكَّلت مثلما
«األرض تعد ولذلك التاريخ؛ ضوء يف ثقايف تشخيص إجراء هو الواقع، يف األسلوب، من
مثل (كذلك األوروبي» لالضمحالل «رؤية لباوند) أنشودة» ١٦ (و«مسودة الخراب»
«ألف وقصيدة ملان، السحري» و«الجبل فينيسيا» يف و«املوت للورانس، عاشقات» «نساء

الفرتة). تلك يف األخرى النصوص من والعديد لييتس، عرش» وتسعة تسعمائة
عالقة داخل الفنون تضع أن يمكن للخرافة الحداثية الرؤية أن ذلك كل من األهم
نفسه التاريخ كتابة نيتشه) (مع ترى أن يمكن إذ استنزافية؛ تكون قد بالتاريخ جديدة
للتاريخ الحتمي الشكل باعتبارها الخرافة ترى وبالعكس، الخرافة، صنع من كشكل
الخرافة تتمكن حيث املثال؛ سبيل عىل ييتس، ومرسحيات شعر يف كما أمة، ألي األسايس
التقدم خالل من أيرلندا يف املسيحية تاريخ تجاوز من مالئم بشكل القديمة الكلتية
أن يمكن أو الكاثوليكية، الكنيسة خارج حقيقية» «أيرلندا إيجاد ثم ومن زمنيٍّا؛ عليه
(اتباًعا مادة ا» «حقٍّ يعد ألنه ما؛ تاريخ خالل «التقدمي» للتغيري محافًظا إنكاًرا تدعم
«يوليسيس». يف األمر يبدو مثلما املتكررة، للمسلمات الخرايف للتكرار مجدًدا) لنيتشه
أو املاركسية للرؤى تشاؤميٍّا، وربما رجعيٍّا، يكن لم إن أزيل، تحدٍّ بمنزلة فالخرافة
إطار خارج مفهوم، ألي وكذا للتاريخ، االقتصادية لألساسيات أخرى تقدمية رًؤى أي
لظروف جذريٍّا تحوًال يُحدث سوف والتكنولوجي العلمي التقدم أن مفاده العلمي، الخيال
اليوتوبي والخيال العلمي الخيال إن سيقول كان حداثي أي أن والواقع اإلنساني. السلوك
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تتوافر والتي القديمة، للخرافة املتكررة البنيوية السمات جميع المتالك يميالن نفسيهما
العلمي. التطور مراحل جميع يف

وجيد وأودن وإليوت ييتس — الكبار الحداثيني من العظمى الغالبية انشغلت لقد
مرحلة يف — والرسياليني وبيكاسو وماتيس وشونربج وسرتافينسكي ومان وجويس
يف وتلميحي وبنيوي رسدي كمبدأ واستخدموها والثقافة، الخرافة بني العالقة بهذه ما

أعمالهم.
الدين ادعاءات مناقشة األرنولدية، الطريقة عىل الحداثي، الفن يستطيع إن وما
لريلكه، «املرثيات» مثل املتغايرة األعمال أن نجد حتى الثقافة، وتفسري برشح والتاريخ
يف عالقة عىل وإخوته»، «يوسف األجزاء ذات مان ورواية إلليوت، األربع» و«الرباعيات
بوجه هذا، ويعود الفرتة. تلك يف الغالبية لدى بمفهومه التقليدي بالدين االضطراب غاية
العقائد هذه مثل كل من أكثر يتوغل أنه زعم قد عرش التاسع القرن منذ الفن أن إىل عام،
الخرافة صنع تاريخ يف توجد التي والراسخة األعمق القديمة الحكمة نحو التقليدية

ييتس: إلهام مصدر كانت التي بالفاتسكي، مدام تعبري وحسب الدينية.

الكتب، تلك تحتويها التي التعاليم، إن رصاحة نقول أن مستحبٍّا يكون ربما
الزرادشتية، أو الهندوسية، للديانة تنتمي ال ومنقوصة، مرشذمة كانت مهما
حرصي. بشكل املسيحية أو اإلسالم، أو للبوذية، وال املرصية، أو الكلدانية، أو
املنبثقة املتنوعة الدينية والنماذج العقائد. هذه كل جوهر هي الرسية فالعقيدة
لغز، كل منه خرج الذي األسايس العنرص داخل أخرى مرة اآلن تُدَمج منها

مادي. كيان ذا وأصبح وتطور عقيدة وكل

جديدة، بمسئوليات والفرضيات املقدمات هذه مثل عىل القائم األدب اضطلع
مثلما … إلينا حديثه «يف الرمزية»: «الحركة كتابه يف ذلك عن سايمونز تعبري وبحسب
بكل الدين، من نوًعا ذاته حد يف األدب يصبح اآلن، حتى إلينا يتحدث وحده الدين كان
الطابع العلماني التأثري ظل ويف املقدس.» للطقس ومسئوليات واجبات من عليه ما
وفيهم منهم، العديد أن إال مدهًشا، الخرافة مع الحداثيني تداخل يبدو قد للحداثي،
إىل العودة يعتزمون كانوا الذين وهؤالء موندريان)، (كاندينسكي، والورع الدين ذوو
سيطرة تحت ولكن واملشككون شونربج)، أودن، سرتافينسكي، (إليوت، التقليدي الدين
وملحدو ستيفينز)، (ييتس، التقليديني غري والخرافات األساطري ومؤلفو (ِجيد)، اإلغواء

50



الثقايف والتقليد الحداثية الحركات

ملزاعم لًة ُمكمِّ أو ُمناِفسًة بوصفها الفن مزاعم إىل نظروا جميعهم العلمانيون؛ بلومزبري
ولورانس، وشو، ييتس، أمثال: آخرون؛ كثريون وراح بآخر. أو بشكل التقليدي الدين
عن البحث رحلة يف يونج أمثال املفكرين ُخطى اتِّباع أو للدين، بدائل عن يبحثون ومان،
له داحضة نفسية حجج مجادالت تكوين أو ييتس)، (هكسيل، له نفسيٍّا فعال معادل
فعل مثلما العصابية، بحتميته قوي حس ذاته الوقت يف لديهم بينما وهم، مجرد بوصفه
املؤسسات داخل وليس الرفيعة الثقافة داخل إلهامية سلطة عن البحث وهذا فرويد.

الحداثية. الحقبة من أسايس إرث هو الدينية واملنشآت
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احلداثي الفنان

هو األسايس الوعي خارج توجد واملشاعر واألفكار الذكريات أن اكتشاف
العلم. لذلك دارًسا كنت منذ النفس علم يف حدثت التي األمام إىل األهم الخطوة

(١٨٩٠) النفس» علم «مبادئ جيمس، ويليام

استقاللية عىل الحفاظ الفرد محاولة من تنبع الحديثة الحياة مشكالت أعمق
اإلرث ثقل مواجهة يف املهيمنة، املجتمع قوى مواجهة يف وتفرده وجوده

الحياة. وأسلوب الخارجية، والثقافة التاريخي،

(١٩٠٣) العقلية» والحياة «املدينة سيمل، جورج

بينما الذرات نسجل دعنا … عادي يوم يف عاديٍّا عقًال للحظات نفحص دعنا
يحرزه الذي النمط نتتبع دعنا به. تتساقط الذي بالرتتيب العقل عىل تتساقط

ظاهره. يف مرتابط وغري مفكًكا كان مهما الوعي عىل واقعة أو منظر كل

(١٩٢٥) الحديث» الروائي «األدب وولف، فريجينيا

الوعي تيار الذاتية: النظر وجهة

أهميتها، عىل والتشديد الشخصية، التجربة تقديم هي الحداثي للفن األوىل النزعة كانت
التاسع القرن من ورثوا الذين الحقبة، تلك فناني كبار فكان قبل، من يحدث لم كما
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يميلون الباطن، والعقل واألحالم، والرمزية، املجازية، الصور دور عىل تركيًزا عرش
الخيالية الطرق خالل من ذلك، من أكثر هو وما للفرد، الذاتي اإلدراك لتفضيل دوًما
كانت ما غالبًا التي للحقيقة، للتوصل «التجيل» طرق سنرى، كما وأيًضا، والحدسية،
جميع عىل يرسي الفكر وهذا عمومية. أو عقالنية األكثر الجدل أساليب مع خصومة يف
وأغنية «بيلياس»، ديبويس أوبرا يف الباطنية التأمالت عىل للتطبيق قابل فهو الفنون،
أبولينري شعر عىل تنطبق مثلما «إلكرتا»، شرتاوس ريتشارد أوبرا يف لكليمنسرتا الحلم
«التوقع» ومونودراما بن، جوتفريد شعر يف املشاعر عن التعبريي والتعبري وإليوت،
جوخ فان حذو يحذون الذين الفوفيني وعىل لشونربج، القمر» ضوء يف «بيريو ومقطوعة
الطابع ذات النظر وجهة وعىل املحيل، الطابع عن بالتخيل النفسية الحالة عن تعبريهم يف

الحاملة. كاندينسكي وتجريدات للتكعيبية، الواضح الشخيص
تداعي عىل اعتماد من يتضمنه بما الوعي»، «تيار لتقنية الحداثي االستخدام ويعد
لجميع أساسيٍّا الباطن)، بالعقل مدفوًعا يكون أن يُفرتض ما غالبًا (الذي الخيالية الصور
أكد التي بالسمات غالبًا الخاصة، النفسية للعمليات أعىل دقة إىل يهدف وهو الفنون.
الوقت مقابل يف (الديمومة) الخاص بالوقت خربتنا بمرونة واملتعلقة برجسون، عليها
مكتوبة، لغة ألي املألوفة العامة للمبادئ تمتثل ال رسدها، عند األفكار، هذه ومثل العام.
كما سمكة بشأن يفكر جويس، رواية بطل بلوم؛ ليوبولد فنجد قبُل، من تفهم كانت كما

ييل:

القد، سمكة من صغرية قطعة تركت إذا الفسفور. هذا من االنتهاء من بد ال
خزانة إىل ليًال ذهبت عليها. املزرق الفيض اللون أرى فإنني املثال؛ سبيل عىل
تتلهف كانت والتي بداخله، املنبعثة الروائح كل يل ترق لم املطبخ، يف املؤن
رودي. ميالد قبل إسبانيا. تحرضني ملقة. زبيب تريد؟ كانت ماذا للخروج.

للمخ. ا جدٍّ مفيد إنه واألخرض. األزرق بني املتدرج الفسفوري الوميض

بشكل بلوم انزعج حني «يوليسيس»، رواية من البحر» «حوريات حلقة يف أو
إىل نتوصل أن يمكننا السائقني. أحد عربة عىل للجرس املتكررة الصلصلة من غريب
أعىل النحاسية الحلقات أصدرته الذي الصلصلة بصوت يذكره هذا ألن كذلك؛ األمر أن
تضطجع حني تصدره وسوف مويل، مع االفتتاحي اإلفطار مشهد يف الزوجية فراش
تلك تفسري يف إلينا يرجع واألمر املساء. ذلك يف بويالن بليزس عشيقها مع مويل فيه
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مزًجا هذا ويعد الحبكة. ووقائع بلوم شخصية بشأن أفكارنا مع ترتابط وجعلها الصور
دون ومن املبارشة، غري الضمنية اإلشارة استخدام ذلك ويف (التداعي، لألسلوب محوريٍّا
عملية وجود فكرة — عام بوجه — ونعني الفكرة. مع الرصيحة) املنطقية الروابط
ثمة الحوار. قبل ما خواطر يف نفسها عن تعرب حني سيما ال اليقظة، أحالم من ذهنية
مويل خيانة يف يفكر «أال» يحاول بلوم إن إذ هنا؛ متضمنة للخصوصية جديدة مفاهيم
لم عما يعرب وعيه وتيار بها، املرتبطة املتداعية األفكار من الكثري لديه ذلك مع ولكن له،
«نوسيكا» حلقتي يف النساء بشأن أوهامه املثال، سبيل (عىل به يجهر أن يستطيع ولن

والغضب»). «الصوت يف األحمق بينجي خواطر أو و«سريس»،
ا حقٍّ لديه — جويس بطل — فبلوم واضح؛ هنا والتحرري التقدمي املكسب إن
وخواطر مدهش، بشكل مبدع عقل لديه ديدالوس وستيفن مذهل، بشكل «عادي» عقل
إزاء توجهات عن تعرب ولكنها الحب، ملمارستها رسد داخل فحسب تصطحبنا ال مويل
الكتابات من كبري قدر مثل — وتكشف حوارها، من جزءًا لتُمثِّل بالتأكيد تكن لم بويالن
كبري بشكل غائبة كانت والتي لألنثى، الجنسية االستجابة من جوانب عن — الحداثية

عرش. التاسع القرن يف الرواية عن

حال أي عىل الشخص هذا إن نعم للضحك. اضطررت أثدية. عليها يطلق إنه
وسوف ذلك، عىل يواظب سأجعله تقدير أقل عىل تتيبس. حلماتي يجعل
ما أجله. من سمينني أجعلهما كي املارساال مع املخفوقة البيضات تلك أتناول
الحال مثلما ،٢ رقم تشكيل يف الغريبة وطريقتها واألشياء األوردة هذه كل
يف املوجودة النساء تماثيل مثل الجمال تمثل أنها املفرتض من التوائم؟ مع
بالطبع الجمال غاية يف إنها بيده. بإخفائها أحدها يتظاهر والتي املتحف،
نحوك بارٌز أو منه متدلٍّ اآلخر وشيئُه مملوءتان، حقيبتاه رُجٍل بهيئة مقارنًة

ملفوف. بورقة يُخفوه أن يف غرابة ال للقبعات؛ مشَجٍب مثل

بهذه الفنان بمقدور أنه فكرة عن — واضح بشكل — وولف فريجينيا تعرب
تعد وهي السيكولوجية، الواقعية إطار يف جميًعا لنا معرفيٍّا مكسبًا يصنع أن الطريقة
الذاتية، بشأن الخاصة الفلسفية لألفكار استكشاف نحو مفاهيمي تحول عىل عالمة
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للذات؛ العرشين القرن مفهوم يف النموذج يف تغريًا يحدث أن شأنه من الذي التحول وهو
تعبريها: بحسب الواقعية، الروايات ففي

مصانع فنرى املنشآت؛ من يحىص ال وعدد دة، مجسَّ األنواع شتى من املدن كل
الطموح صوت ا، عامٍّ صخبًا برملانية؛ ومجالس ومحاكم وإصالحيات وسجونًا
هذه كل وسط يف ولكن ، ككلٍّ الكيان من يتصاعد والصناعة والجهد والسخط
من املجموعة هذه كل وسط املطبوعة، الصفحات من املختلطة الضخمة الكتلة

نعرفه. امرأة أو رجل ثمة ليس والخيول، الشوارع

مثلما قطار، عربة يف قبالتها تجلس براون للسيدة نموذًجا وولف تتخيل ذلك، بعد
املؤلفون هؤالء بدا فقد بينيت؛ أرنولد أو جالزورثي، جون أو ويلز، جي إتش يصفها قد
الغرابة يف غاية بشعور املرء «ترتك كتبهم ولكن كبرية»، وأهمية عظيمة، «قيمة ذوي لها
ننضم أن شيئًا؛ نفعل أن رضوريٍّا يبدو إكمالها أجل ومن الرضا، وعدم بالنقصان
تناول كيفية لوصف وولف تتجه ذلك بعد شيًكا!» نكتب إحباًطا؛ األكثر أو لجمعية،
السيدة «تصوير ولكن واٍف، غري بشكل براون السيدة لشخصية الثالثة الروائيني هؤالء
سيكون أخرى، مرة نتنبأ «دعونا األدب. تاريخ يف التايل الفصل عنوان هو بدقة» براون
الدقيق» «التصوير هذا تم وقد مصريية.» واألكثر شهرة، واألكثر األهم، هو الفصل هذا
الوعي؛ إيقاظ عىل القائم جويس أسلوب عن بالكلية وبعيد رائع حد إىل جديد بنوع
وكان فصاعًدا. جيكوب» «غرفة رواية من بداية رواياتها يف ذاتها وولف خالل من وذلك
براون، السيدة شخصية عىل انطباًقا أكثر كان أنه األسلوب هذا التباعها األسايس السبب
املجنونة األفكار تفعل (مثلما للغاية والعادي الداخيل كربيائها عىل أيًضا حافظ قد وأنه

دالواي»). «السيدة رواية يف أيًضا سميث لسبتيموس
الخربة بطبيعة االهتمام هذا يف والرسامني والُكتَّاب املوسيقيني بني توحد هناك كان
ألذهاننا بد ال هذا، ضوء ويف املدينة. إطار يف سيما ال الحديثة، الظروف إطار يف الخاصة
املذهبية الخاصة للطبيعة استكشاًفا بوصفها الخراب»، «األرض قصيدة تستحرض أن
عىل نكون أن باملثل بد وال لندن، يف الجنس مع إليوت لتجربة عصابيٍّا واملضطربة
إىل ننظر حني الشعورية بالهواجس الوعي من درجة بأقل ولكن الخلفية، بطبيعة وعي
يف الثالثة اإلخوة أو «يوليسيس»، يف دبلن تجاه املختلفة وستيفن ومويل بلوم استجابات
وبوند؛ بيكاديليل شارع تقطع وهي دالواي السيدة أو والغضب»، «الصوت فوكنر رواية
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أخالقيٍّا مهمة مشاعر يثري أن يمكن آخر شخص عقل النشغال إدراك فقط لدينا فليس
داخل فردي لغوي إحساس هوية بتقدير إدراك أيًضا بل والتعاطف، بالتجانس وسياسيٍّا
رؤيتها يف يكمن وإنما الخارجية، املشاعر غياب يف يكمن ال األمر إن معينة. ثقافية بيئة
موثوق، لكاتب الواقعية املعرفة توقع) (أو تجاهل أو إلغاء ثم ومن ما؛ فرد منظور من

مختلف: يشء هو النفسيون الواقعيون هؤالء يعرفه ما ولكن

يتماوج البداية، يف كنذير عاليًا. ترن انطلقت وقد هي ها هناك! . تدقُّ بن بج …
الهواء. يف ذابت املثقلة البطيئة الدوائر لها. مسرتد ال الساعة ثم موسيقيٍّا،
هللا أن ذلك مغفلون. إال نحن ما فيكتوريا: شارع تعرب وهي نفسها يف قالت
يختلقها هكذا؛ املرء يراها وكيف هكذا، الدنيا املرء يحب لَم يعلم من هو وحده
لكن جديد. من لحظة كل يف يخلقها ويثنيها، يقلبها حوله، يبتنيها اختالًقا،
اليشء يفعلن سقوطهن) (يواجهن العتبات عند جلوًسا البائسات النسوة إرث
برملانية بقوانني تدبره يمكن ال هذا أمرهن أن من داخلها بيقني شعرت ذاته.
التبخرت يف الناس، عيون يف والحياة الحياة. يحببن إنهن بالذات: السبب لهذا
والسيارات والعربات والصخب، الصياح يف املشية، يف والتثاُقل والتسكُّع
وهم والظهور الصدور عىل اإلعالن لوحات وجملة والشاحنات، والحافالت
ويف الدوار، اليدوي واألرغن النحاسية، والفرق ويتمايلون، أقدامهم يجرون
تحب؛ ما هي الرءوس؛ فوق ما لطائرة العايل الغريب والنشيد والرنة النرص

يونيو. من اللحظة هذه لندن، الحياة،

الجماعي والوعي بالتجانس الثقة وعدم للفرد، الذاتية» النظر «وجهة احرتام إن
املهنية الطبية واالفرتاضات «يوليسيس»، رواية يف «املواطن» ل السيايس الحكم (مثل
الروايات من فالعديد الحداثة؛ من أسايس جانب دالواي») «السيدة يف برادشو للطبيب
رواية يف ومارسيل جويس، رواية يف ستيفن معني: وعي نظر وجهة تبحث املهمة
بيربكوف وفرانز وولف، رواية يف بريسكو ولِييل مان، رواية يف كاستورب وهانز بروست،
أمثال والشعراء؛ موزيل. لروبرت صفات» بال «رجل ورواية دوبلني، ألفريد رواية يف
ورينر إليوت، إس وتي ييتس، بي ودبليو ويليامز، كارلوس وويليام ستيفينز، واالس
العرص معرفية أنفسهم داخل حملوا آخرون، وكثريون بن، وجوتفريد ريلكه، ماريا
دايل سلفادور حتى كاندينسكي فاسييل من الذاتيون الرسامون فعل مثلما الجديدة،

بريج. وآلبان شونربج أرنولد أمثال واملوسيقيون إرنست، وماكس
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وبنظرة برجسون، لدى فلسفية بنظرة الذاتية النظر وجهة تحليل نمو إىل ينظر
الذاتي االعتماد يف الدقة درجات بأقىص أثره تتبع تم ولكن فرويد، لدى سيكولوجية
تتبع وأيًضا النفس، علم من النوع لهذا حدوًدا وضع الذي الحداثي، للفن الذات عىل
يف (كما اجتماعيٍّا املقبولة االعتقاد أشكال من املبدع أو املعرب للفرد املتنامي التحرر أثر
للقارئ أعطى أو ديدالوس)، ستيفن شخصية يف لنفسه جويس رسمها التي الصورة
بسياسات يتعلق فيما إثارة، األكثر ولعل تنشق. أو تختلف هوية بوجود عميًقا ا حسٍّ
ذات الضخمة الوعي تيار رواية بطلة تبني مثلما النساء، ُهِويَّات هو اآلن، حتى قراءتنا

بريسكو. ولييل دالواي، والسيدة بلوم، ومويل ريتشاردسون، لدوروثي األجزاء

والرؤية التجيل

أن لجويس، تبًعا للمرء، يمكن يشء يف األسلوب هذا يف للدهشة إثارة األكثر األمر يكمن
كشًفا بوصفه فضفاض بشكل هذا تعريف يمكن التجيل. خربة عىل االعتماد عليه يطلق
هو ليشء الدقيق الذاتي الفهم من ولكن االستطرادي، التفكري خالل من ليس يتحقق،
ووردزورث ويليام من األدبي، التقليد هذا عىل دالئل توجد بالطبع بالكلية. «خاص»
كونراد، جوزيف حتى إليوت جورج ومن الفرنسية، والرمزية هوبكينز مانيل وجريارد
بالنسبة محورية تكون ألن طريقها يف كانت نفسية عملية بتأسيس قام جويس ولكن

الحداثي. الفن إىل

هو املادي اليشء أن ندرك البداية، يف التجيل. أدعوها التي اللحظة هي هذه
يف «يشء» منظمة؛ موحدة بنية أنه ندرك ثم يتجزأ، ال كامل «واحد» يشء
تتواءم حني يكون؛ ما أروع األجزاء بني العالقة تصبح حني وأخريًا الحقيقة،
فُروُحه، املقصود؛ هو «اليشء» ذلك أن ندرك الخاصة، النقطة مع األجزاء
األشياء، أتفه روح لنا فتبدو مظهره؛ تغطي التي الثياب من إلينا تقفز ماهيَّتُه

تجليه. يحقق اليشء إن التواُؤم. شديدة متألقة ببنية تتسم التي

التجريدي للفن املقصودة للتأثريات تفسريًا تقدِّم أن أيًضا الحجة هذه شأن من
عن بلومزبري ملفهوم مبكًرا تخطيطيٍّا رسًما تكون أن ويمكن الصامتة، الطبيعة ورسم
الذي الواقع، طبيعة داخل متبرصة نظرة أو أخرى، عاقبة تعترب ولكنها الدال»، «الشكل
وجان ووولف، ومان، جويس، لدى يظهر إذ األدبي؛ للتجيل بالنسبة محوريٍّا أمًرا يعد
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(التي الجمايل االنفصال من نفسية عملية العتبارها جويس ويميل وآخرين. سارتر بول
والنفور» الرغبة عن به و«يُرتقى العقل، فيها «يُعطل» باتر) والرت من أصولها تنحدر
للفن فهمنا عىل — خاص بشكل — جيًدا يرسي (الذي واملدرك» املعقول «عالقات داخل

له). موندريان فهم عىل تنطبق مثلما
للغاية، كانطي مثال هو فنان» «لوحة رواية يف ستيفن يطرحه الذي املثال ولكن
خطوطها تقودك نقطة، إىل نقطة من «تنتقل عادية: سلة إىل بالنظر الخاص املثال وهو
ِبنْيتها؛ بإيقاع وتشعر حدودها، داخل آخر جزء مع متوازٍن كجزء فتدركها الجامدة
وناتج أجزائه، من مؤلٍَّف منفصل منقسم، متعدد، معقد، كمركب وتدركها «يشء»، أنها

«التناسق».» هو وهذا تناسقه. يسبب ما هو ومجموعه أجزائه
عالقة وترى شكلية، وأقل بكثري أعظم مدلوًال اإلدراك من النوع هذا وولف وتمنح

كاشفة: تكون قد كعالقة العالم ببقية اليشء

كنت الكل.» هو «ذاك قلت: األمامي؛ الباب بجوار الزهور حوض إىل أنظر كنت
ذاتها الزهرة أن واضًحا بدا غرة حني وعىل ممتدة، أوراق ذي نبات إىل أنظر
الزهرة تلك كانت بالزهرة. تحيط كانت حلقة وأن األرض، من جزءًا كانت
الزهرة هو منها وجزء بها، املحيط الحوض أو األرض هو منها جزء الحقيقية؛

بعُد. فيما كثريًا تفيدني لعلَّها بها احتفظت فكرة تلك وكانت نفسها،

بالفعل: مفيدة كانت وقد

الطفولة، يف أظن كنت مثلما رضبة، ليست ولكنها رضبة، تلقيُت قد أنني أشعر
أو بمنزلة، فهي اليومية؛ الحياة تفاصيل خلف مختبئ عدو من رضبة مجرد
خلف كامن ما حقيقيٍّ ليشء رمز إنها ما. لنظام كشف بمنزلة، تصبح سوف

… كلمات يف بصياغته واقعيٍّا أجعله وأنا املظاهر،
بصدد أنني الكتابة أثناء يل يتبدى حني أكتسبها التي النشوة إنها …
أو صحيح، بشكل ما مشهد تأليف أو يشء، ألي ينتمي يشء أي اكتشاف
عىل إنها فلسفة. أطلقعليه ملا أتوصل هذا ومن مًعا. شخصية خيوط تركيب
بذلك أعني — وأننا نمط، يكمن التفاصيل خلف أن لديَّ ثابتة فكرة حال كل
عمل هو بأرسه العالم وأن النمط، هذا خالل من مرتابطون — البرش كل
حقيقة هي بيتهوفن رباعية أو «هاملت» إن الفني. العمل من جزء وأننا فني،
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يوجد وال شكسبري، يوجد ال ولكن العالم، نسميها التي الضخمة الكتلة هذه
املوسيقى؛ نحن الكلمات؛ فنحن ؛ ربٌّ يوجد ال وبالقطع وبالتأكيد بيتهوفن،

لصدمة. أتعرَّض حني هذا أرى وأنا ذاته. اليشء نحن
غريزيتها فرط من يبدو التي — بي الخاصة الحدسية الرؤية هذه إن
عىل ظاللها أضفْت قد — صنعي من وليست يل ُوهبت قد أنها وفطريتها

آيفز. سانت يف األمامي الباب بجوار الحوض يف الزهرة رأيت منذ حياتي

االدعاءات بشأن العرشين القرن يف ساد للغاية ا عامٍّ شكٍّا يعكس وولف تقوله ما إن
مانًحا التجربة ينظم من هو فالفرد عام. بوجه واأليديولوجيا والدين للفلسفة الجماعية
إن الدين. أو الفلسفة ترابط وليس رسد، أو فني عمل لرتابط أقرب منطقيٍّا ترابًطا إياها
أي — والرذائل والفضائل األخالقية للمبادئ قدمني عىل سائًرا ملخًصا ليست «الذات»
عىل الذي الفني، الرتتيب وهذا ما. فرد «بقصة» يحتفظ يشء ولكنها — الخارجي املشهد
لدى كما عادي، غري بشكل آثاره يف ا وممتدٍّ قويٍّا يكون ما غالبًا فإنه محيل، أنه من الرغم

الحداثيني. من للغاية كبري عدد عليه يعول ما هو املثال، سبيل عىل بروست
إكمال تحاول فهي الفنار»؛ «إىل رواية يف النهائية بريسكو لييل «رؤية» يدعم إنه
رامساي، السيدة (ولكن جيمس» مع الدرج عىل جالسة وهي رامساي «السيدة تضم لوحة
بفرتة). ذلك قبل ماتت قد كانت الرواية، من األول الجزء يف محورية شخصية تعد التي
املادي، اليشء طبيعة بني رائع بتوازٍن الحياة عن الالحقة الكشفية» «رؤيتها وتتميز
فن يفعله ما بالضبط هذا كان وربما الرتتيب. منحه يف الفن وطبيعة التاريخي، والحدث

رسمها: يف فحسب تفكر ال هنا ألنها يكن؛ لم وربما الرسم،

مرة فرشاتها تتناول وهي بخلدها دار هكذا الحيز، مشكلة بقيت أن هلل حمًدا
ذلك عىل مرتكزة بأكملها اللوحة كتلة كانت متألقة، اللوحة لها بدت أخرى.
وباهتة؛ وخفيفة السطح، عىل وبراقة جميلة تكون أن املفرتض من الوزن.
بد ال أسفل من ولكن الفراشة، جناح ألوان مثل اآلخر داخل لون يذوب حيث

حديدية. بمسامري مًعا القماش أجزاء تُثبَّت أن
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وتخىش اللوحة، خلف الرسم حجرة إىل ولج قد شخًصا أن النافذة من ترى وبينما
أن: بذهنها يدور الكنافا، لوحتها تصميم ذلك يفسد أن

عىل يكون أن أراد ، برتَوٍّ فرشاتها تغمس بينما فكرت)، (هكذا ما شخًصا
وتلك كريس، ذاك أن ببساطة يشعر أن العادية، الخربة مع واحد مستًوى
املشكلة تُحل ربما النشوة. من نوع معجزة، الوقت نفس يف ولكنها طاولة،

يشء. كل برغم

مسبًقا تفرتض والتي — إلليوت األربع» «الرباعيات يف املحورية اللحظات تستهدف
الرموز، عىل ترتكز التي هذه، التجيل وتجارب خربات َرْصد — تقليديٍّا إنجيليكيٍّا اعتقاًدا
الشعر بلغة للشاعر االستثنائي الذاتي الوعي بسبب سيما ال الرصيح، بالجمال وتتسم
يف جاء ولذلك «رباعية»؛ كل من األخري الجزء موضوع ذاتها يف هي والتي ينظمه، الذي

املحرتقة»: «نورتون رباعية نهاية

املوسيقى تتحرك الكلمات، تتحرك
يعيش الذي ذلك ولكن فقط، الزمن يف

تصل قولها، بعد والكلمات، يموت. أن إال يملك ال
فقط، بالشكل ولكن السكون. عرب

تصل أن املوسيقى أو للكلمات يمكن
صينية آنية مثل السكون، إىل

لألبد. سكونها يف تتحرك

بأكملها، القصيدة عىل الغالب السكون لهذا رمزيٍّا معنًى بذاتها، الواعية القصيدة، تمنح
هنا وتشري الهوتية، أفكار إىل ضمنًا ح تُلمِّ ولذلك املتكررة؛ الرمزية باألفكار تزخر والتي
استقاللية يف الكيتيس التأمل لهذا أيًضا نجد ولذلك ساكن». «كمتحرك الرب فكرة إىل
والنمط الشكل مفاهيم عىل هنا واالعتماد أيًضا. األعمق امليتافيزيقية دالالته الفني العمل
كذلك التجريدي. للفن للتأمل املثري الدال» «الشكل إىل — قوي بشكل — مجدًدا يشري
الخاصة، الشعرية حرَّكتها موسيقى أي للموسيقي؛ اللفظي غري التجريد القصيدة تستغل
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يُنظر ذلك مع والتي الهوتية، دالالت لها أخرى مرة موسيقية، لرمزية استخدامها وكذا
كبري: بشكل فردية تجلٍّ تجربة يف راسخة جذور ذات بوصفها إليها

النغم د يرتدَّ بينما الكمان، سكون ال
الوجود، بل وحده، ذاك ال

البداية، تسبق النهاية إن لنقل أو
هناك، دائًما كانتا والبداية والنهاية

النهاية. وبعد البداية قبل
اآلن. دوًما هو يشء كل

الفني للعمل الرمزي «املفهوم هو هنا الطاغي اليشء فإن كريمود، تعبري وبحسب
عنه.» ويختلف العلوم أسلوب عىل يتفوق معريف ألسلوب كنتاج الجوهر، أحادي ككيان
ستيفان أراد التي الرمزية القصيدة هي عدة، أوجه من األربعة»، «الرباعيات كانت وقد

يكتبها. أن ماالرميه
الهوتيٍّا ليس ولكنه اليشء، بعض متصوف طابع له الحداثي التجيل يكون ربما
تأليفها يف استغرق التي «الغثيان» روايته يف سارتر بول جان يوضح مثلما بالرضورة،
وإليوت، وولف غرار فعىل .١٩٣٧ عام يف ونُرشت ،١٩٣٦ حتى ١٩٣١ عام من الفرتة
«أجل. روكنتان: أنطوان املحيل املؤرخ راويه؛ خالل من للنظام كنموذج الفن سارتر يرى
زنجية تغني حني السعادة تغمرني كم أردته. ما هذا األسف! مع — أريده كنت ما هذا
مادة هي الخاصة» «حياتي كانت لو ألدركها أكن لم قمم فأي األيام»]: هذه من [«يوم

ثم: اللحن!» هذا

املرء يبدأ أن ويكفي يجب مغامرة، حدث أتفه يصبح لكي به: فكَّرُت ما هذا
وهو حكايات، سارد هو دائًما اإلنسان إن الناس. يخدع ما وهذا «رسده». يف
له، يحدث ما كل عربها يرى وهو اآلخرين، وقصص بقصصه محاًطا يعيش

يحكيها. أنه لو كما حياته يعيش ألن ويسعى
يحكي. أن أو يعيش أن بني يختار أن بد ال ولكن

حداثية جمالية صياغة من الوجودي للتحرر املفتاح هي األخرية الجملة وهذه
إن وجودية. مسئولية إىل تتحول والتي الحياتية، العفوية من نوع نحو والتوجه للحياة،
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من شعور من نابع رواية» كبطل سعيد بأنه … مفاجئ «كشف من روكنتان واتَى ما
(ووجود بالرتابط ميتافيزيقيٍّا مقبول شعور إىل وولف اقتيدت بينما التامة، املصادفة

أن: روكنتان فريى املادي). باليشء عالقة

مجردة، كفئة صفتها فقدت قد كانت نفسها. عن فجأة كشفت قد الكينونة
األصح عىل — أو الكينونة، يف متأصًال الجذر ذلك كان األشياء. جوهر كانت
تالىش. قد ذلك كل النادر، والعشب واملقعد، الحديقة، وحواجز الجذر، كان —
ذاب، قد كان الطالء وهذا طالء. مظهًرا؛ إال وفرديتها األشياء تنوع يكن لم

… داعًرا فظيًعا عريًا عارية انتظام؛ غري يف رخوة ممسوخة كتل فبقيت
سبب أي نملك نكن ولم املرتبكة، املنزعجة الكائنات من كومة كنا لقد
نفسه يحس مضطربًا قلًقا كائن كل وكان اآلخرون، وال نحن ال هنا، لنكون

لآلخرين. بالنسبة اللزوم عن زائًدا

تولد ومعها قلمي.» تحت اآلن تولد عبثية كلمة «إن بعبارة: التالية الفقرة تستهل
طريقة من تحولت وسياسية أخالقية التزامات من لها بما الحرب، بعد ما وجودية
أقىص عىل للحداثيني، بالنسبة الكون فكان الكون، لرؤية حداثية بعد طريقة إىل حداثية
عىل عارض كيان فهو امللحد، للوجودي بالنسبة أما فني. كعمل موحدة وحدة تقدير،
للبرش خاص مكان به وليس هزيلٍّ، معنًى سوى معنًى أي يشكل ال إذ تهكمي؛ نحو
كامو ألبري كتابات يف يفعلون ومثلما له. رسدي تفسري إىل التوصل عبثًا يحاولون الذين
من إرضاء أكثر هو ما الحياة يف يجدان، ال أو يجدان ربما اللذين بيكيت، وصامويل
ويموت منه، ضعف عن العمر به يطول سبب، بال يولد كائن «كل هنا: روكنتان استنتاج

املصادفة.» بمحض
الرفيعة الحداثة ولكن لالعتقاد، االجتماعية باألطر تربطها أوارص األعمال هذه لكل
للغاية الرفيعة القيمة عىل — كيل شبه بشكل — اعتمدت األطر تلك تفند التي الحاملة
تتعرض— سوف التي الرؤية وهي للحياة، الذاتية الفردية الرؤية تكامل عىل علقتها التي
ثالثينيات يف السياسية املطالب بفعل واالختبار الضغط من حادٍّ لقدر — سنرى كما

الوجودية. الفردية ضدها تثور والتي العرشين، القرن
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الحداثيون األبطال

األدب يف ُكتاب ثالثة خالل من التجيل وتجارب خربات بعض السابق الجزء يف تتبعت
الوجودي. التحول مفهوم يف كبرية نقلة يمثل باعتباره سارتر، إىل انتقلت ثم اإلنجليزي،
األساسية، األوروبية اآلداب لجميع تبيانه يمكن كان للتطور للغاية مشابه خط ثمة ولكن
عن «البحث بروست لرواية األخرية التجليات حتى مارسيل تطور يف املثال سبيل عىل
يف الرواية لصنع بالذات الواعي االنعكايس جيد أندريه برسد ومروًرا املفقود»، الزمن
يف «املوت مان رواية يف املنام يف األخرية أشنباخ رؤيا من أو سارتر، حتى «املزيفون»،
(التي برلني» يف ألكسندر «ميدان رواية يف بيربكوف فرانز بتجارب ومروًرا البندقية»،
تكون ربما التي الرؤى إىل ووصوًال «يوليسيس»)، جويس لرواية ضخم بقدر تدين
بال «رجل موزيل روبرت رواية يف ألولريش النهاية، يف قط تكتب لم ولكنها األخرية،

صفات».
للنوع وبخاصة الحداثي، العمل من كبري لجزء أساسية التطورات هذه مثل تعد
أبطاله؛ من العديد أظهره الذي البطويل الطابع ذي الذاتي للوعي العادي عن تماًما البعيد
«الجبل يف الفلسفية كاستورب هانز الضطرابات الحل يأتي املثال، سبيل عىل ثم، ومن

ثلجية. عاصفة وسط بالحلم أشبه تجربة شكل يف الذهبي»
رؤية بمنزلة لنيتشه الرتاجيديا» «مولد من يُستقى الذي األخري الحلم هذا ويعد
الحياة هوامش عىل املميزة «اللحظات سترين يسميه فيما معينة، لحظة عىل مقترصة
لنا وضعها (والتي سمعها التي واملجادالت الحجج يف التدبر بعد يدرك فنراه العادية».
تسيطر املوت فكرة اإلنسان يدع أن يجب ال والحب، الخري «باسم أنه مائل) بخط مان
الشبيهة تجربته بشأن التأمالت من لعدد النهائي االستنتاج هو هذا ولكن أفكاره». عىل
وفق منا واحد كل يحلم لم إن جماعية، صورة ويف أسماء، بال «نحلم وفيها بالحلم،
لإلنسانية جانب ثمة خاللنا». من تحلم قد منها جزء نحن التي الكبرية الروح إن أسلوبه.
أن مفاده الذي النهائي االستنتاج يف ولعل الثلج. يف كاستورب ويراه الواقعية تتجاهله
مع كبريًا تشابًها منها»، نبًال أكثر وهو «تتخلله، ألنها النقائض»؛ سيد هو «اإلنسان
يستبد أن قبل النهاية، يف كاستورب، «رؤية». من عرشة الثالثة املرحلة يف ييتس استنتاج
اإلنسانية النزعة ذي ستمربيني، إىل ينضم الفالندرز، معارك ساحات عىل التاريخ به

للمعنى. ساٍم أو خفي مصدر لها ليس الوجود. بأنه نفرسه ما هي الحياة املتحررة:
أو البطل عىل رواياته ركز أن بعد هنا، األبرز السلف جيمس هنري يعترب بالطبع
و«السفراء»، سيدة»، «صورة يف الوقت ذات يف والذكاء الحرية بني يجمعان اللذين البطلة
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الصفات، عديم موزيل ورجل بلوم، والزوجان ديدالوس، ستيفن ولكن الذهبي». و«اإلناء
وخارج داخل سنرى، كما السريياليني، واألبطال وآخرين، ساخر، بأسلوب املوصوف
يميلون ال ولكنهم التجارب، من النوع بهذا مرَّ جميعهم الرسم، ويف األدب يف الفن،
مارسيل، لدى لإلرادة» «غياب هناك كوينونز، يعلق فكما حركة، أبطال يكونوا ألن
رواية يف الست والشخصيات دالواي، والسيدة وجيكوب، وتريسياس، وبلوم، وكاستورب،
ومتسامحني». وغرييني وسلبيني متأملني «مشاهدين يكونوا ألن يميلون فهم «األمواج»؛

راسل: تشارلز تعبري وبحسب

بيئة تواجه ما دائًما شخصيات الحداثية الروايات تقدم موضوعي، بشكل
ووولف، هيمنجواي، شخصيات تفعل مثلما املعنى، عديمة وربما مدمرة،
شعور أو شخصية، بطولة سوى إليه يلجئون مالذ دون وبيكيت، وموزيل،

للخطر. معرض وعي أو بربري،

للبطل الذاتية االستجابات داخل خانًقا حصاًرا نُحاَرص لكافكا، «املحاكمة» رواية يف
يعاني بينما يواجهه، الذي للواقع الفعلية الطبيعة بشأن طمأنينة أو ارتياح دون كيه،
اإلجراءات كل إزاء واستسالمه وحريته فعليٍّا. مهلك ولكنه ظاهريٍّا، سخيف عالم داخل
ال الذي عقله، داخل مريع بشكل راسختان به، تحيط والتي «قانونية»، أنها املفرتض
«يبقيه أن يقرر أن إال السوداء العالية قبعاتهم مرتدين عليه جالديه إقبال عند يسعه

صغري». «محجر يف ذبحه ويتم النهاية». حتى صافيًا

عنها؟ التغايض تم صالحه يف حجج توجد كانت هل متاًحا؟ العون كان هل
يمكنه ال ولكن شك، بال ثابت املنطق إن موجوًدا. ذلك يكون أن بد ال بالطبع
أين قط؟ يره لم الذي القايض كان أين الحياة. مواصلة يريد رجًال يقاوم أن

أبًدا؟ إليها الوصول يستطع لم التي العليا املحكمة كانت

وحرية غضب من يثور ما لكل رمز بمنزلة لكثريين بالنسبة أفعاله ردود جاءت لقد
والعار. العرشين، القرن يف العرقي واالضطهاد والحكومة، البريوقراطية، إجحافات جراء
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مع الرأي يف وأتفق بالبرشية.» لحق الذي العار يخلد أن أراد كأنما «يكون كيه، وبموت
أن: كوينونز

إنجازات أكرب من واحًدا يشكِّل الوعي من املعقدة املحورية األشكال هذه خلق
الشخصيات هذه ففي أوجه؛ عدة من ضخم مصريي إنجاز وهو الحداثة،
من قادمة عاًما ألربعني الفكر شكل لنا ُقدم والتمييز، اإلدراك يف وأسلوبها
العرشين. القرن إنسان شكل لنا ُقدم لقد جيلني. من أكثر أي تقريبًا؛ ثقافتنا

بروفروك عكس عىل — فهو الواقع؛ يف حداثة هو بلوم يراه مما ضخًما قدًرا إن
وتدفق، تنوع، عن للتعبري مثالية «أداة — دالواي السيدة وحتى موبريل، سلوين وهيو

التجربة». وعشوائية وتزامن وتأويل،
أكرب انتباه إعارة أيًضا لهم أتاح انتباه هو للحداثيني، بالنسبة للوعي، االنتباه وهذا
سيما ال الرقابة، مع الحداثيني من العديد ملشكالت ثم ومن الجنسية؛ لالستجابة كثريًا
(الذي الجسد تمثيل من جديًدا نوًعا رآه ما نحو سعى الذي لورانس، إتش لِدي بالنسبة
«الليدي قصة من الثالثة نسخته كتب أن إىل — نسبيٍّا محتشمة — جديدة لغة ابتكر ألجله
حقائق إىل الوصول إىل يهدف كيشء هذه الجديدة ذاتيته لورانس ويرى تشاتريل»).
األدبي؛ التقليد أجزاء أعظم يف حتى توجد التي املضللة األخالقية النماذج عن مستقلة
يقول ،١٩١٤ يونيو يف جارنيت إدوارد إىل خطابه وهو املقصد، عن شهري بيان ففي
«فسيولوجيا إىل الوصول واستهدافه مارينيتي، املستقبلية الحركة بقائد انبهر قد إنه

ألن: للمادة»؛ حدسية

العنرص من يل إثارة أكثر اإلنسانية، الطبيعة يف إنساني، وال حيس هو ما
يف ما شخصية تصور إىل املرء يدفع والذي الزمن، عليه عفا الذي اإلنساني
لدى املعني، األخالقي النموذج وهذا معه. متوافًقا ويجعله معني، أخالقي قالب

أعارضه. ما هو دوستويفسكي، ولدى تولستوي، ولدى تورجنيف،

للنساء: الجنسية االستجابات عىل هنا منصبٍّا األسايس اهتمامه كان وقد

«أنا» وجود مسبًقا يفرتض فهذا النساء؛ به «تشعر» بما كثريًا أعبأ ال
الالإنساني، املستوى عىل — هي ما — املرأة بماهية أهتم فقط بها. للشعور
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كظاهرة ماهيتها عىل االهتمام ينصب يل، بالنسبة ولكن واملادي، والفسيولوجي،
البرشي. للمفهوم وفًقا به تشعر مما بدًال أكرب)، إنسانية ال إلرادة كتمثيل (أو

ثم: ومن

«أنا» فهناك للشخصية؛ القديمة الثابتة «األنا» عن روايتي يف تبحث أال بد ال
بحاالت التعبري، صح إن وتمر، الفرد. تمييز يمكن ال لفعلها وفًقا والتي أخرى،
لتكتشف استخدامه، اعتدنا مما أكرب عمق إدراك إىل األنا فيها تحتاج متحولة

جذري. بشكل الثابت الفردي العنرص لنفس حاالت أنها

للرواية نقده يف االدعاء إىل لورانس، صديق موراي، ميدلتون الناقد هذا دفع وقد
نموذًجا (وكان عاشقات» «نساء رواية يف الشخصيات بني التمييز يستطع لم بأنه
داخل األشخاص تناول يف لورانس أسلوب أصالة عىل ما بطريقة أكد هذا ولكن إلحداها)،
سكربينسكي وبني أورسوال بطلته بني للرصاع الرمزية الشديد وصفه يف سيما ال جسد؛

قزح»: «قوس رواية يف غرامية عالقة يف دخولهما عند الصارم، اإلمربيايل، املادي،

هي وكانت منها. ينال لكي طاقة، من أُوتي ما بكل ولكن خفيًة، يجاهد كان
وتشبُّث. بعناد ولكن ومهلكة، امللح، مثل وصلبة ومتوهجة متقدة الدوام عىل
جسده، احتل قد مستنزًفا زعاًفا ا سمٍّ أن لو كما ويتآكل يحرتق لحمه كل كان
أوج يف وهو وحتى النهاية. يف عليها يتغلب قد أنه منه ظنٍّا يقاوم ظل أنه غري
يف وجهه يضع وكأنه بدا األمر أن رغم بفمه، فمها عن يبحث كان هياجه،
أكثر تنئ روحه وراحت بحدَّة، عليها نفسه وضغط له، استسلمت شنيع. موت

وأكثر:
أقذف.» دعيني أقذف، «دعيني

وعنيفة صلبة قبلة كانت بصالبة. عليه قبلتها وأطبقت قبلة، يف أغرقته
… النرص بنشوة روحها وتألألت … القمر ضوء مثل وأكَّالة

األصلية الطبعة من رقابية لدواٍع أقذف» «دعيني سكربينسكي عبارة ُحذفت
«تهديًدا بوصفها الواقع، يف العديدين، ِقبل من استهجانًا القت والتي ،١٩١٥ عام الصادرة
وتم اإلباحية، بتهمة قضائيٍّا مالحقتها ت وتمَّ الوبائية»، األمراض تهديد يفوق لصحتنا
استجابات تطور أن توضيح يف تكمن األساسية لورانس مشكلة كانت التداول. من سحبها
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الطبيعية املستويات تحت تنحدر ثم ومن قاطع؛ بشكل «فسيولوجيٍّا» كان للحياة بطالته
أورسوال مواجهة يف كما رمزية، بمصطلحات األمر لزم إذا هذا استحضار ويمكن للوعي.
إثارة مجرد ليس الحب أن تجد ثم ومن الرواية؛ نهاية يف الخيول مع تجلٍّ عىل املنطوية
الثاني (الفصل فاسد ميكانيكي مجتمع نرجسية أو عرش)، الحادي (الفصل جنسية
الراكد األرسة دفء أو عرش)، الثالث (الفصل الشخصية العالقات يف املثالية أو عرش)،
من واحد جزء سوى ترشك ال سوداء» جنسية «نشوة حتى أو عرش)، الرابع (الفصل
ولكنه وآخرين، بينيت واقعية ليس هنا التعبري وأسلوب عرش). الخامس (الفصل النفس
كمعلمة وعامني سحاقية، وعالقة املراهقة، يف حب بعالقة أورسوال تمر إذ حاملة؛ رمزية
ذلك كل طفل، وفقدان جامعية، كطالبة سنوات وثالث فاشلة، وخطبة التدريب، تحت
الذي الحد إىل ومناقضة، عظيمة، حداثية قيمة يعد الذي الذات؛ إلدراك مسار من كجزء

مؤسساتية. أو سياسية قوى ألي للخضوع معه، التعامل أورسوال تستطيع
الوصف مجرد عىل االعتماد دون هذا كل يفعل أن لورانس عىل كان الجنس، عالم يف
عىل خاص، بشكل واجهه تحدٍّ وهو اإلباحي، للفن املبتذلة والعبارات الخارجي الحيس
فيه يصف كان ربما والذي عاشقات»، «نساء رواية يف «استطراد» فصل يف املثال، سبيل
املشاهد هذه مثل مساوئ إىل أشري ما وكثريًا وأورسوال. بريكني بطله بني رشجي اخرتاق
املؤيدين النقاد جانب من متسلطة، ذكورية نظر وجهة من مكتوبة باعتبارها الجنسية،
ملا استثنائي بشكل (واملشابه الرواية هذه يف الفني اإلنجاز ولكن الجنسني، بني للمساواة
([١٩١٤] «تار» بكثري وشوفينية عنًفا األكثر عمله يف به القيام لويس ويندهام حاول
العالقات إزاء ومتحدية جديدة لتوجهات الرتويج يف لورانس، لحداثة بالنسبة األهم هو
وإن حتى قوي، نحو عىل وإيقاعي وتصويري شعري نثر ابتكار خالل من الجنسية،

مويناهان: جوليان أشار وكما ما. نوًعا أحيانًا الهزل عليها يغلب بمفردات كان

الصعوبة البالغة املهمة يف التام النجاح يحالفه لم لورانس أن املؤكد من
جانب، من االجتماعية باألدوار الالإنسانية» «ذواته عالقة بتوضيح الخاصة
فقد منها؛ جزء يف فنية الصعوبة وكانت آخر. جانب من الحيوية وبالقوى
الكشف أجل من جديدة جمالية أشكال البتكار يشء، كل برغم لورانس، اضطر

الجوهر. ودراما للواقع جديدة جوانب عن

بطله خلف (ولورانس سرتيذر المربت بطله خلف جيمس هنري يتوارى ومثلما
الفرتة هذه يف األسمى البطويل الوعي أن نجد عاشقات»)، و«نساء قزح» «قوس يف بريكني
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أساليب من واملتمكن يجادل، ما بقدر يربط الذي العظيم، للفنان البطويل الوعي هو
املتخفي البطل هو الفنان يكون ما وغالبًا منقذة. سخرية ويملك عدة، نظر ووجهات
الذي «املنسق»، دور يف وجويس املونولوجست، مارسيل دور يف بروست (مثل: للعمل
نقطة» مقابل «نقطة ورواية «املزيفون»، جيد رواية يف والروائيني أثره؛ تقفي علينا
إيجابي، موسوعي بتحكم أيًضا الحداثية األعمال من الكثري تحتفي هكسيل). أللدوس
فاوستس»، و«دكتور السحري»، «الجبل يف أيًضا يوجد املؤلف، جانب من مقايل، وأحيانًا
تجربة (وهي األعمال من وغريها صفات»، بال و«رجل الزجاجية»، الكريات و«لعبة

و«األناشيد»). فينيجان»، «صحوة روايتي يف كما أحيانًا، واضًحا فشًال تفشل
سيئة األمثلة أشهر ولعل كبرية، شكلية برباعة يقرتن ما غالبًا املوسوعي التحكم هذا
قد بأنها النطاق واسع اعتقاد ساد حيث «يوليسيس»؛ جويس رواية يف عليها السمعة
هذه أن يعتقد البعض أن والواقع الفنية. إمكاناتها استنزفت إذ للرواية؛ نهاية وضعت
عن تراجع وجود عىل عالمة بأخرى أو ما بطريقة وتمثِّل بارزة، حداثية سمة الشكلية
معظم أن سبق فيما أوضح أن حاولت ولكنني بحتة، جمالية اهتمامات إىل التجريب
الفن حالة يف (حتى ومعرفية ومحاكية، استكشافية، أهداف لها كان الشكلية التجارب
التأمل عملية خالل تثار التي املشاعر خالل من املشاهد تغيري يستهدف الذي التجريدي،
جيمس هنري حذو الحداثي الفن من كبري قدر فيها يحذو التي الحالة أنها غري والتدبر)،

إجراءاته. تطبيق بشأن الذاتي الوعي من عالية درجة تحري يف وآخرين
من الكثري لدى سيما ال والرسم، املوسيقى يف أيًضا الشكلية الرباعة هذه توجد
باستخدام الواحدة، الفكرة ذات اللوحات سالسل يف عملوا الذين الحداثيني الرسامني
الجامدة للحياة التسلسيل التطور «قراءة» يمكننا وهكذا املوضوعي. والتنويع التكرار
تقدمي، تجريد خالل من اإلنجيلية األفكار عىل العديدة كاندينسكي وتنويعات التكعيبية،
تستحم، أو تغسل وهي زوجته تجسد منزلية تعرضمشاهد التي بونارد بيري وتنويعات
مونيه كلود واحتفاءات فيكتوار، سانت جبل مع املتعددة سيزان بول مواجهات وبالطبع
هذا عىل ،١٩٢٦ حتى ١٨٩٢ عام من التنويعات من والعديد جيفرني، يف بحديقته
هم) كما يُروا أن عىل دايل، مثل أرصوا، الذين هؤالء عن (ناهيك الفنانني هؤالء كل النحو.
املثال، سبيل عىل للغاية، الواضح فمن األعمال. هذه ملثل املسترتون الخفيون األبطال هم
كانت والتي منها، وأربعني ستة أن لبيكاسو، الحفرية للتشكيالت فوالر» «مجموعة يف
العملية عن قصة وتحكي ،١٩٣٣-١٩٣٤ بني فيما نفذت النحات» «استوديو صنع من
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من بطراز مكتملة منحوتة يتأمل شخًصا التشكيالت هذه من العديد وتظهر اإلبداعية.
ثم ومن رسمه؛ طريق عن النحت بشأن يفكر بيكاسو إن لطرازها. مناقض التجسيد
ما عصور يف الجنس طابع وتتخذ ووثنية، بسيطة، ميثولوجيا املجموعة هذه يف طور
رسيالية منحوتة إىل كالسيكي جمال ذات امرأة تنظر منها، واحدة ففي امليالد. قبل
أو إلًها يجسد أخرى، ويف ذلك، إىل وما طاولة وأرجل ووسادة، كرات، من مصنوعة
«ربات بجوار يضطجع للنهر إله النقوش إحدى يف وهو للفنان. لريمز أوليمبيٍّا بطًال
وكلها األساليب، من كبرية بمجموعة تجسيد هناك املجموعة، هذه يف الثالث». الرشاقة
جنسية مواقف تجسد إذ للشهوة؛ مثري منها والكثري واملرح، بالعاطفة تشكيلها أُعيد
الذي املختلفة للتقنيات اإلتقان بذلك تفوح وجميعها تجريدي، منه أكثر واقعي بأسلوب

الحداثيني. كبار يميز
الشكلية اإلجراءات عىل «يوليسيس»، عن بعيًدا للدهشة، إثارة األمثلة أكثر لعل
مشاهدها فنجد بريج، آللبان «ووزيك» أوبرا هو للمايض؛ أيًضا بشدة تدين التي الشاملة،
وتفاعل، عرض، شكل عىل أُعدَّت فصول، ثالثة إىل متماثل بشكل مقسمة عرش الخمسة
مقطوعات خمس األول الفصل يضم السوناتا. شكل تماثل ثم ومن (وخاتمة)؛ ومحنة
فعبارة الثالث أما سيمفونية. هيئة عىل الثاني أُعد فيما قصرية، تعبريية موسيقية
واإليقاع، والنغمة، (الفكرة، املوسيقية بالعنارص الخاصة االبتكارات من سلسلة عن
باألسلوب كالسيكية، وقوالب أشكاًال األوبرا يف بريج أدخل وقد واملقام). املتآلفة، والنغمات
وقعها يبدو أن دون ولكن والكالسيكية، الباروكية الحقبتني يف حدث مثلما الالمقامي،
أن رضورة عىل جويس مثل حريًصا بريج وكان مجدًدا. كالسيكيٍّا أو ساخًرا للحظة ولو
ولكنه املقطوعة، من نسخة كل مع مخطًطا يرسل فكان مميًزا، األسايس تصميمه يكون
الواحدة التنويعات تمييز عىل القدرة لدينا تكون ألن بحاجة لسنا أننا يف أيًضا واضح
يمكن «يوليسيس»، يف فكما الرابع. املشهد األول، الفصل يف «باساكاجليا» عىل والعرشين
تدريجيٍّا املتكشف املوسيقي التعبري وتالؤم للحبكة، الدرامي التطور يف تماًما نستغرق أن
والجيل واالضطهاد، املحدودية الشديد الوعيُّ الكليِة البنية قلب يف يكمن إذ الشعور؛ مع
بثقته الجاهل، العاطفي ووزيك لدى الجنون، حد إىل النهاية يف يصل والذي بالكاد،
بسبب وهالوسه له، املاسونيني مطاردة بشأن الخرافية ومعتقداته هللا، يف الظاهرية
الخطيئة، بشأن وهذيانه طبيب، وهو قائده، الضابط عليه فرضه الذي الغذائي النظام
أن من أفضل جسدها يخرتق سكينًا إن يقتلها حني له ماري زوجته قول عىل رده وأخريًا
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االستعراضات فريق قائد عشيقها، قيام إثر عليها يقدم التي الفعلة وهي يٌد. عليها تمتد
محاولته عند بعُد فيما للغرق ويتعرض مربًحا، رضبًا ورضبه عليه بالتهكُّم العسكرية،
والقوة الدراما ذات املوسيقى يف التعبريية، امليلودراما هذه وتحت الجريمة. سالح إخفاء
املثال، سبيل عىل تقريبًا. القدر بنفس واستحواذي صارم شكيل تنظيم يكمن العادية، غري
تتبع الذي له؛ العامة الطبيعة حددته الثاني املشهد الثاني، للفصل ثالثية فوجا اختيار
التفصيلية فالصياغة ذلك ومع الخاص، هوسها الثالث شخصياته من شخصية كل فيه
التي املرسحي واألداء النص ملتطلبات دقيًقا انعكاًسا أيًضا تعد الثالث الفوجا ألفكار
االنصهار هذا «إن جارمان: دوجالس يعلق وكما الواقع، يف للحظة. لحظة من تظهر
عىل يضفي ما هو العاطفية والعفوية الفنية للحسابات — يبدو فيما — املتناقض
بعد أوروبا أنحاء عرب األوبرا أحرزته الذي النجاح ولعل الغريبة.» روعتها بريج موسيقى
جاء إنه حيث من األبرز اليشء هو كاليرب، بقيادة ،١٩٢٥ عام برلني يف االفتتاحي عرضها
متوحش اجتماعي نظام ضد «املساكني» الفقرية الطبقة عن نيابة ضخم احتجاج بمنزلة
كانت ،١٩٣٤ عام يف بولت قيادة تحت إنجلرتا، يف لها عرض أول وبحلول واستبدادي.

أملانيا. يف ُحظرت قد
ليس تعبريًا بوصفه ذاتي، بشكل املنظم العمل بقيمة إيمان يكمن هذا كل خلف
متجانس توحيد إجراء محاولة قيمة عن أيًضا ولكن تحديًدا، الجمالية تقاليده عن فقط
الطريان ديدالوس ستيفن يستطيع التوايل، عىل قصصهم انتهاء فمع للشخصية. وتنظيم
من إليوت ويتمكن الجبل، عىل من الهبوط من كاستورب ويتمكن والدين، الوطنية بشباك
«الرباعيات ل الفكرة لكامل املوجزة املتأججة النهاية يف إيجابي ديني برهان إىل التوصل
بالثقافة ادعاءاتها كانت ثم ومن الحداثية؛ عن معروفة سمة االنعكاسية وهذه األربع».
وال للعقل، املنظمة القوى عن وبخاصة أشخاص، عن بقصة ترتبط ما غالبًا الرفيعة
باكتشافات شبيه أنه يعتقد كان الحداثية الشكلية املناهج من العديد ابتكار أن يف غرابة
مان، من: لكل التعليمية القصص بأهمية اعتقاد أيًضا ذلك ويتبع العلم. يف الرتبة
بالنسبة آخرين، بني من وموزيل، ووولف، ولورانس، وهيسه، وجيد، وباوند، وجويس،

العرشين. القرن ملطلع
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الرسيالية

ظهرت التي جذريٍّا املجددة الحداثية الحركة يف متطرف حد إىل النزعات هذه تتطور
وهي: ،١٩١٨ عام بعد

لفًظا، التعبري املرء بموجبها يعتزم خالصة، سيكولوجية آلية تعني الرسيالية
يكون الرسيالية، يف للعقل. الفعيل النشاط عن أخرى، وسيلة بأي أو كتابة، أو
انشغاالت أي عن وبعيًدا املنطق، ِقبل من رقابة أي غياب يف للفكر، الحكم
اإليمان أساس عىل الفلسفة يف الرسيالية تقوم موسوعيٍّا، أخالقية. أو جمالية
بالقدرة اآلن، حتى مهملة تزال ال الربط من أخرى ألشكال األسمى بالواقع
املستديم الهدم إىل تؤدي وهي لألفكار. املوجه غري بالعبث لألحالم، الكلية
يف اآلليات لهذه لديها املتوافر وللبديل األخرى، السيكولوجية اآلليات لجميع

األساسية. الحياة مشكالت جميع حل

يعتقد قمعية لثقافة األخري، يكون ولن األول، الالعقالني التحدي هو هذا يكن لم
من املقاصد هذه مثل وتتضح للعقل. التابعة) (العقالنية، الخاطئة بالقوى تحتفي أنها
والية تحت نعيش زلنا «ما بريتون: ألندريه ،١٩٢٤ عام الصادر الرسيايل» «البيان خالل
لحل إال للتطبيق املنطقية الطرائق تصلح ال والعرص، اليوم هذا يف ولكن … املنطق

ثم: ومن الثانوية.» األهمية ذات املشكالت

تحوي عقولنا أغوار كانت فإذا حقوقه. استعادة شفا عىل الخيال يكون ربما
ظافرة معركة شن عىل أو السطح، عىل التي تلك تعزيز عىل قادرة غريبة قًوى
إذا ثم، أوًال، عليها االستحواذ عليها؛ لالستحواذ متوفرة األسباب فكل ضدها؛

عقلنا. لسيطرة إخضاعها الحاجة، دَعِت

«آلية إىل نصل أن املثال، سبيل عىل يمكن، كيف هذا؟ تنفيذ يمكن كيف ولكن
عن الرسيالية اإلجابة من جزء الفن؟ يف اكتشافات إىل ونتوصل خالصة» سيكولوجية
والجوع، والعقاقري، البدني، لإلجهاد «العلمي» االستغالل خالل من كان: السؤال هذا
فاشيه، وجاك شرييكو، دي جورجيو من يبدأ ملحمي خط (يف النفيس واملرض واألحالم،
وكثريين بينشون، وتوماس بوروز، إس وويليام كريواك، بجاك مروًرا روسيل، ورايموند
من النوع هذا داخل أنفسهم يضعوا أن الرسياليني من الكثري حاول وقد آخرين).
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منها أكثر هزلية بنتائج يأتي كان ما أحيانًا الذي األمر (وهو االستقصائي األسلوب
عىل كريفل ورينيه موريس وماكس ديسنوس روبرت تنافس عندما حدث مثلما علمية،
الليل» ولغة روح يف «بحث جوالس يوجني كتاب لنا ويقدم مغناطييس»). «نوم إىل الخلود

املتضمنة: البارزة األفكار عن جيدة فكرة (١٩٣٨)

ما هالوس عن الناتج الخيال أو اليقظة، أحالم (أو املميزة أحالمك آخر كان ماذا (١)
واليقظة)؟ النوم بني

الجمعي؟ َالوَْعيك يف متوارثة رموز أو خرافات أي الحظت هل (٢)

«صحوة جويس رواية من نرشت التي باألجزاء متأثًرا الثالث السؤال يكون ربما
«ترانزيشن»: املسماة جوالس جريدة يف فينيجان»،

اللييل؟ عقلك خربات عن للتعبري جديدة لغة إىل بالحاجة قبل من شعرت هل (٣)

بشكل ا مهتمٍّ لست الواقع «يف بقوله: السؤال هذا عن إليوت إس تي أجاب وقد
اللييل». «عقيل ب خاص

وهذا الحركة، هذه بدايات مع جاء الرسيالية للنظريات ظريف عميل مثال ثمة
من دايل سلفادور مع بالتعاون به قام ملا بونويل، لويس رواية خالل من يأتينا املثال
منا كلٌّ أخرب صباح «ذات :(1-3 (الشكل (١٩٢٩) أندليس» «كلب لفيلم سيناريو وضع
يعرفان كانا تنفيذه.» أردنا الذي الفيلم فكرة تكون قد أنها وقررت أحالمه، عن اآلخر
الذهنية صوره عىل التعويل بصدد ا حقٍّ الفيلم كان وقد حبكة». إليجاد «بحاجة أنهما
الليلة «حلمت دايل: قال وارًدا. يكن لم العقالني التنظيم من نوع أي ألن الرسيالية؛
أحد عني أقطع بأنني حلمت «وأنا وقلت: النمل.» من غفري حشد عليهما يديَّ أن املاضية
لكليهما: نشط أيديولوجي قيد هناك كان لكن الفيلم. يبدأ هكذا نصفني.» إىل األشخاص
رءوسنا، إىل تقفز التي األفكار أوىل أخذ هي الكتابة يف اتبعناها التي الطريقة «كانت
والتحرر املفاجأة كانت تربوي.» أسلوب أو بثقافة مصطبغة بدت التي تلك مستبعدين
البيانو. عىل للحمارين الرائع املشهد عن أسفر وقد األساسيني، املعيارين هما القمع من

الرجل ضد نفسها عن للدفاع تنس مرضب السيدة تنتزع املثال، سبيل عىل
مضاد هجوم لشن يشء عن بحثًا حوله هو يتلفت لذا مهاجمتها. يريد الذي
من «زجاجة «سيئ!» طائر.» «ضفدع رأيك؟» «ما دايل) مع أتحدث و(هنا
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املثال من مرًحا أكثر .(١٩٢٩) أندليس» «كلب بونويل، دايل/لويس سلفادور :1-3 شكل
عمليات. طاولة عىل حياكة وماكينة مظلة يتضمن الذي الشهري الرسيايل

ماذا ولكن «حسنٍّا، حبلني.» نستخدم أن أرى «حسنًا، تصلح!» «ال الرباندي.»
ثقيًال شيئًا يجران ألنهما األرض؛ عىل ويسقط بشدهما «يقوم الحبلني؟» بعد
جافتان يقطينتان تأتي الحبلني «مع جيدة.» فكرة السقوط «نعم، للغاية.»
اإلخوة من اثنان «عظيم، املريميني.» اإلخوة من «اثنان أيًضا؟» «وماذا للغاية.»
ذا فخًما كرسيٍّا يكون أن يجب «سيئ! «مدفع.» أيًضا؟» «ماذا املريميني!»
بل ال، … حمار الكبري البيانو وعىل ا، جدٍّ «جيد كبري.» بيانو بل «ال، ذراعني.»

«رائع!» عفنان.» حماران

أخربه والذي بريتون، الرسيالية الحركة قائد جانب من بعُد فيما بونويل استدعاء تم
بك معجبون جميًعا الربجوازيون فضيحة. «إنها ولكن: به، وأعجب الفيلم شاهد قد أنه
مأساويٍّا. كان «ولكنه كدعابة اآلن األمر يبدو أنت؟» طرف أي مع اآلن تقرر أن عليك …

االنتحار.» يف جديٍّا أفكر التالية القليلة األيام مدى عىل وظللُت
رسيايل يشء عىل نظرة ألقينا إذا للحركة الفنية التقاليد من بعض إدراك بإمكاننا
عام ظهر الذي أوبنهايم» «مرييت ب الخاص بالفرو املبطن الشاي فنجان مثل بسيط،
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استحضاًرا بريتون عليه أطلقه عنوان (وهو بالفراء» «إفطار يسمى كان والذي ،١٩٣٦
يف «فينوس مازوخ زاخر فون ليوبولد وكتاب العشب»، عىل «غداء مانيت إدوارد للوحة
يونيربيكس) من (وجميعها وامللعقة الشاي، وفنجان الطبق، أن يذكر الفرو»). معطف
لآلمال مخيبًا بديًال الفرويدي، السياق يف ذلك، اعتبار يف عجب وال بالفراء. مغطاة
بمنظر «ولع عن الفيتيشية، عن عمله يف فرويد، ويكتب األنثوية. التناسلية لألعضاء
املرأة امتالك وعدم األنثوي». العضو رؤية اشتهاء بالرضورة يتبعه الذي العانة، شعر
اعتقدنا وسواء لفرويد. وفًقا ذكري، عضو امتالك يف برغبة املرأة شعور إىل يؤدي لهذا
إىل النظر نتعلم أن يمكن فإننا الواقع، يف أساًسا النظريات هذه ملثل أن نعتقد لم أو
ملا مجنون «شكل مثل تبدو بحيث مرتبة للفئة، رمزية كمتجاوزات الرسيالية األشياء
حرفيٍّا ،(3-3 (الشكل (١٩٣٦) «مربيتي» أوبنهايم لوحة تجمع وهكذا مألوف». هو
وإيحائية واالستعباد، باألقدام، الجنيس والولع َجْدي، وضلع األحذية، بني ومجازيٍّا،
ذلك. إىل وما للمهبل، الخيالية والصور ألعىل، (الكعبني) الساقني رفع مع املمدد الحذاء
وكان باستمتاع. مًعا الفخذين ضغط بحركة ذكَّرتها بأنها بعد فيما الفنانة أفادت وقد
األبيض زوجته حذاء أعطاها ،١٩٣٤ عام يف عاطفيٍّا به ارتبطت الذي إرنست، ماكس
باريس يف مرة ألول عرضت حني دمرتها إرنست السيدة ولكن األصلية. النسخة أجل من

.١٩٣٦ عام يف
التي النوعية من املحرية، املجازية التحوالت هذه مثل من العديَد الرسيايلُّ الفن يُنتج
(بعنوان منها واحدة ففي ماجريت. رينيه لوحات من العديد يف املثال، سبيل عىل توجد،
أثًرا يخلف ما آدميتني؛ قدمني إىل الطويلة األحذية من زوج يتحول األحمر») «املوديل

الجلد. من نوعني مجرد بأنهما شك بال ويذكرانا مزعًجا،
لكونها شهرة وأكثرها املعقد، السيكولوجي الطابع ذات الرسيالية اللوحات أكثر أما
إىل انضم الذي دايل، لدى فنجدها الحلم، واقعية أشكال من كشكل وضوًحا األكثر
ذلك يف (2-3 (شكل الحزينة» «اللعبة لوحته برسم وقام ،١٩١٩ عام يف الرسياليني
كان باالستمناء. كإيحاء كبريتني ويدين بالغائط ملوث بنطال من تجسده بما العام،
واقعية» «مقتطفات بمنزلة اللوحة هذه وكانت إيلوار، بول الشاعر اقرتاح من العنوان
الجنسية وشبه الجنسية هواجسه من الذاتية) سريته كاتب جيبسون؛ إيان تعبري (بحسب
جحافل عىل الضخمة (اليد واالستمناء واإلخصاء، «التغوط، ذلك يف بما آنذاك، الحالية

لها.» حرص ال أخرى وتفاصيل دايل، والد يشبه وشكل امرأة، وفْرج النمل)،
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جنسية. حالة دراسة بأنه كُمدٍَّع الرسم .(١٩٢٩) الحزينة» «اللعبة دايل، سلفادور :2-3 شكل

والعجز، بالعصابية، الرسيالية األعمال معظم يف الجنيس النشاط مشهد يتسم
اآلمال من الرغم عىل خاص، بشكل وملموًسا واضًحا يكون ال ما وغالبًا الشديد، والرعب
النشاط من كبري جزء تركيز انصب وهكذا نهائي. تحلييل نفيس تفسري أي عىل تعلق التي
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للشهوانية كمجاز الرسيايل العنرص .(١٩٣٦) «مربيتي» أوبنهايم، مرييت :3-3 شكل
واالنحراف.

أن يجب اإلنساني الوعي يف فالتغريات الربجوازية؛ ضد مثري جنيس تحرر عىل الرسيايل
كان ،١٩٢٩ عام له الثاني» «البيان صدور مع لكن املجتمع. يف تغريات إىل أيًضا تؤدي
يميز ال الفرويدي الحلم بأن القول من للتحول واضطر املاركسية، إىل تحول قد بريتون
وفًقا التناقضات، بني املصالحة يف يساعد قد الرسيايل العمل بأن القول إىل التناقضات
من للعديد بالنسبة بالفعل هو (كما الهدف أصبح ثم ومن ماركيس؛ هيجيل ملفهوم
وماركس فرويد بني مصالحة عقد هو الحداثة) بعد ما حقبة حتى الفرنسيني املفكرين
الستينيات عقد يف التحررية للحركات تأييًدا اإلقناع من قدر بأقىص أقيمت حجة (وهي
الرسياليني من العديد قام وهكذا وآخرين). ماركوس هربرت يد عىل العرشين القرن من
الحديثة الروح بواسطة ابتُكرتا اللتني جذريٍّا الحاسمتني األيديولوجيتني بني باملواءمة
الجنيس الكبت ملهاجمة بهما واستعانوا النفيس، والتحليل املاركسية وهما: النقدية؛
بمنزلة ما، نوًعا جيد بشكل يعمل، أن الرسيايل الفن استطاع ولذا السيايس؛ واالغرتاب
الرأسمايل. واملجتمع الفرويدية العائلة داخل والتوترات للرصاعات الفردانية شديد رمز
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طويل، زمن منذ الراسخ الالعقالني التقليد مع أيًضا الرسيالية األفكار تواءمت
داخل قوي بشكل وتواءمت الدادائية، الحركة بشعراء مروًرا رامبو آرثر من يمتد والذي
كارلوس لويليام الجحيم» يف «كورا مثل: أعمال خالل من واألدب، للرسم األمريكي التقليد
بريتون اعرتف وقد كران. وهارت أشربي جون وأعمال ديالن، لبوب و«الرتيالء» ويليامز،
سويفت أعمال يف بالفعل موجودة كانت ألنها إنجلرتا؛ يف رواًجا تلَق لم الرسيالية بأن
اإلبداعية وسماتها كارول، ولويس لري، وإدوارد لويس، ومونك رادكليف، وآن وولبوب،
األدوات كل تستخدم أنها من الرغم عىل الشكلية، تقنيتها وليس مضمونها بمنطق تتعلق
«غري بطريقة نتواصل كيف الحداثة: نطاق تتجاوز قضايا تثري وهي املألوفة. الحداثية
يفرتض هل ممكن؟ أمر البدائية» «غرائزنا أو ملشاعرنا املبارشة املخاطبة هل منطقية»؟
أم ملعرفتنا، تضيف أن شأنها من للعمل صياغة إعادة أو تأويل إعداد نحاول أن بنا
للرسيالية األسايس «الخطأ أن يرى كان ستيفنز واالس أن (غري عواهنه؟ عىل «نقبله»

اكتشاف»). دون تَبتكر أنها يف يكمن
حياتنا، يف الخيال) عن (تمييًزا الوهم دور يف للتفكري تدفعنا التساؤالت هذه كل
ذلك ودمج االجتماعي، للسلوك فرويدي تحليل لتوظيف إثارة املحاوالت أكثر وإحدى
وتجريبية، حداثية األكثر أودن إتش دبليو عمل يف توجد الرسيالية، الخيالية الصور مع
لها األمراض كل أن يرى كان فقد — ١٩٣٢ عام صدر وقد — «الخطباء» بعنوان وهو
عانى قد إيرشوود كريستوفر كان إذا (وعليه أخالقيٍّا رمًزا تحمل وأنها نفسية، أسباب
أصدرها التي هذا»، «تأمل قصيدته ويف يكذب). كان ألنه فهذا الحلق؛ يف التهاب من
والفكرة أيًضا، وسيايس نفيس لسبب مشئوًما مصريًا الربجوازيون ينتظر ،١٩٢٩ عام
وطأة تحت ينهار سوف الرأسمايل املجتمع بأن القائلة املاركسية الفكرة هي هنا الكامنة

الداخلية: تناقضاته

اليوم ذاك من أقرب وقت يف تظن؛ مما أبعد إنه
البعيد اليوم ذلك ظهرية من أبعد

األرض ترضب التي واألقدام الفساتني حفيف وسط
املنكوبني. للصبية الجوائز أعطوا
ال، إذن، بعيًدا، تكون أن يمكنك ال

ساعة، غضون يف للرحيل حقائبك تحزم أنك رغم يمكن ال
الرئيسية: الطرق عرب املرور تتفادى
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البال، لرشود الضحية كنت موعدك، املوعد كان
املتعاقبة الحكم ونظم املضطربة واألنفاس

الرتحال من مخيفة سنوات بضع بعد
الجنون انفجار يف لحظة يف لتنهار

قديم. تعب يف لألبد تسقط أو

أودن شعر ربط وسياسيٍّا، أخالقيٍّا رمزي كمعنًى النفيس املرض تفسري خالل ومن
شبه أسلوبًا وأتاح القائم، النظام ضد ثورة وأقرَّ عام، بوجه باملجتمع الفرد تحليل
يف ونراه بالحياة. نابضة ملموسة األخالقية التجريدات لجْعل ما نوًعا تنازل به إكلينيكي
رسيايل رسد إىل إياها محوًِّال الخيالية الصور من النوع هذا إىل تطوًرا يضيف «الخطباء»

الثورة: عن

التعبئة» من األول «اليوم
من املقوس الجسد ذات األرملة تعطي مسبًقا، لها املرتب الصفر ساعة يف
درجات عىل مستقيم وضع يف بالوقوف الهجوم إشارة املفاصل التهاب أثر
يزيد ال ملا إباحية هاتفية برسائل أوليٍّا قصًفا إن فيليب. سانت كنيسة سلم
التنبؤات بالفعل أوهنتها التي املعنوية» «الروح تدمري شأنه من ساعتني عن
قوات كانت السلكيٍّا. فيها ُمتحكَّم غربان طريق عن تشكلت التي بالهزيمة
كريهة، غازات تطلق وقنابل ربط، ومفاتيح أسالك، بقاطعات مجهزة الصاعقة
صنابري وفك امُلنبِّهات، جميع وإسكات التسلُّل، طريق عن املنازل مخرتقني
هو األول الهدف املراحيض. من الحمام وورق السدادات وإزالة الحمامات،
افتتاحي، مقال أُرسة ربِّ كل طاولة وعىل الرسائل. نقل خدمات مكاتب
املباني بإحراق بارزين مواطنني يتهم متأخر، كإفطار املحدد، الوقت يف يصل
يف والنوم العملة، وتزييف مربر، بال والخصومات املنازعات وإثارة عمًدا،
وإصدار والهرطقة، مشينة، عائلية أرسار ووجود والتجسس، البلدية، مكاتب
بيوت وإدارة والشوفينية، الخداع، ِبنيَّة كاذبة ترصيحات إصدار يف التسبب أو
العادة وممارسة واملحسوبية، الزوجي، والعنف والتسكع، والفجور، للدعارة
خالل واللعب الواقع، عن والجنوح البحار، أعايل يف القرصنة وممارسة الرسية،
ضد سوية غري جرائم وارتكاب الشاي، ورشب والتخريب، الحظر، ساعات

والجبن. اإلرادة، وحرق الخبيثة، والنظرات ، الُقرصَّ
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للحرب استعداًدا األملاني بالجيش الخاصة التعبئة لخطط ساخرة محاكاة هذا يمثل
ولكن ،(١٩٣١) القادمة» «الحرب لودندروف الجنرال كتاب يف رويت كما األوىل، العاملية
يونيو/يوليو عدد ففي الرسيايل؛ املنهج بشأن أودن قلب إىل الشكوك ترسبت ما رسعان
يف املميزة الثورية القيمة «ما بول: جون مثل يتساءل فريس» «نيو مجلة من ١٩٣٦
متساوية»؛ فنية «قيمة لها املواد هذه كل كانت وهل مكبوتة؟» ملادة … اآليل التقديم
تحب بما تبوح بأن املجتمع من وإما نفسك من إما فيها لك يسمح التي «اللحظة ألن
العقالنية، يرفضون الرسياليون كان وإذا شكل.» بال مادة الضغط غياب يرتكك بالضبط،
النهاية، يف هما، اللذين النفيس، والتحليل الشيوعية مع موقفهم توفيق يمكنهم فكيف

أن: أودن يرى حال، أي وعىل عقالنية؟ نظم

الواجب بالسلوك الناس إخبار ليست املقام، هذا يف الفن أو النفس، علم مهمة
به. إخبارهم املتجرد الالوعي يحاول ما إىل انتباههم لفت ولكن انتهاجه،
عىل قدرة أفضل جعلهم هي مهمته تكون والرش، بالخري معرفتهم وبتوسيع

متزايد. نحو عىل مصريهم عن أخالقيٍّا مسئولني يصبحوا كي االختيار،

إلخضاع النهاية يف نضطر قد بأننا سبق، فيما الوارد بريتون، اعتقاد من الرغم وعىل
لديهم كان من هم الرسياليني من فقط قليلة قلة فإن عقلنا»، «سيطرة إىل عقولنا» «أغوار
أخالقي بتحليل الوهم دراسة لربط أودن، مع الحال كان مثلما القدرة، أو االستعداد

جيد.
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والسياسة احلداثة

العادي البرشي فالنوع ديناميكي. بشكل مثرية الحياة أشكال تصبح سوف
السلسلة هذه وفوق ماركس. أو جوته أو ألرسطو مثيلة قمم إىل يرتفع سوف

جديدة. قمم تظهر سوف الجبلية

(١٩٢٣) والثورة» «األدب تروتسكي، ليون

يف والنساء فالرجال جديد؛ برشي نوع تكوين بصدد الجديد الحايل العرص إن
جديدة بهجة بالحياة، جديد شعور هناك والقوة: الصحة من ملزيد طريقهم
العقيل وإطارها الخارجي شكلها يف أقرب أبًدا تكن لم اإلنسانية إن الحياة. يف

اليوم. من أكثر القديم للعالم

العظيم»، األملاني «الفن معرض افتتاح يف ألقاها خطبة هتلر، أدولف
١٩٣٧ ميونيخ،

والجمعي الفردي

كان ما برغم الرسيالية، الحركة أعضاء عىل شيوعي نظام فرض بريتون أندريه حاول
الشيوعي الحزب إىل انضم ،١٩٢٦ عام مطلع ففي الحزبية. للسياسة قبول من هذا يعنيه
وأنطوان سوبو فيليب فصل تم ،١٩٢٦ نوفمرب وبحلول إيلور، وبول أراجون لويس مع
من ٧٦ إىل مشرتًكا خطابًا وأراجون بريتون أرسل ،١٩٢٩ عام ويف لعصيانهما. أرتو
النشاط يف سيشاركون كانوا إن يسأالن القضية مع تعاطفهم يُحتَمل ومن الرسياليني
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(الذي باتاي جورج ُفصل مثلما أخرى، مرة أرتو فصل تم الردود، أساس وعىل املشرتك.
والفني األدبي النشاط («كل ديسنوس وروبرت املثاليون»)، املتسكعون «كثر قائًال: علق
من الناجني مدعوٍّا ٥٦ ال ضمن بريون وجاك فيرتاك روجر وكان للوقت».) مضيعة
يف صدر الذي للرسيالية» الثاني «البيان يف الجديدة السياسية الحالة وتشكلت الَفْصل.
تعقيد ذات وتغريات البيان، خالل من وإدانات، عقائدية انقسامات إىل وأدت العام، ذلك

والحشد. التنسيق يف هائل
الفصل يف وصفها ورد التي البطويل الطابع ذات الذاتية النمذجة وقعت فقد لذا
وهذه عام. بوجه وإنما الرسيالية، الحركة داخل فقط ليس ، حادٍّ ضغط تحت الثالث
باألنماط يتعلق فيما التنافس الحادة االدعاءات رؤية يف عندها نبدأ التي النقطة هي
«الواقعية» بتأييد يطالب كان الجمعي السيايس النفس فعلم الحداثية؛ الحقبة يف البطولية
ُكتاب ومعظم الرسياليني لدى الجمالية النزعة ذات التمييزية الفردية ضد و«املوضوعية»
أظهرت فقد مريعة؛ عواقب الرصاع لهذا وكان اآلخرين. الفائقة الحداثة حقبة وفناني
محدد ثوري تاريخ ضوء يف يمكن، كان كيف املثال، سبيل عىل موسكو، محاكمات
جماعة سلوك شأن شأنه موضوعي»، «بشكل فرادى البرش سلوك إىل النظر مسبًقا،

كأفراد. يضمرونها كانوا ربما واعية نوايا أي عن بعيًدا الثورة، ضد برجوازية
واألفكار التساؤالت عىل (١٩٤٠) الظهرية» يف «ظالم كوستلر آرثر رواية تركز
السجون أحد يف املوت ينتظر بينما روباخوف، ويدعى الشيوعيني، ألحد الخاصة
والتاريخ التاريخ. يف الثورية للفكرة التجسيد هو «الجمع أن يعلم إنه السوفييتية.

يومياته: دفرت يف يكتب نجده الحق وقت ويف تردد». وال هواجس يعرف ال

معاونيه؛ من ثالثني مع بي، البارز، الزراعي خبرينا ُقتل قصرية، فرتة منذ
السماد عىل يتفوق االصطناعي النرتات سماد بأن القائل الرأي عىل إلرصاره
كان إذا ما بشأن … القلق يراودهم الكريكيت أخالقيات خرباء إن … البوتايس
بالطبع هذا … النيرتوجني بتزكية قام حني شخصيٍّا النية حسن بي الخبري
بد فال أهمية؛ ذات غري الشخصية النية حسن مسألة كانت وملا هراء؛ محض
التاريخي؛ الثقة قانون هو ذاك يُربَّأ. سوف واملصيب الثمن، يدفع أن للمخطئ

قانوننا. كان وقد
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هناك كانت ولكن نسبيٍّا، تافًها أمًرا الفرنسيني الرسياليني طرد يبدو هذا، خالل من
مهمة. قضية وهي العموم. يف بالثقافة الحداثيني الفنانني بعالقة تتعلق هنا عامة قضية
الواقعي الهدف تشجيع إىل يميل التجريبي الفن أن إىل الكتاب مدار عىل ذهبت لقد
ومناهض لوكاتش، جورج مثل ماركيس لناقد بالنسبة وكان املعريف، للمكسب األسمى
.(١٩٢٧) الغربي» والرجل «الزمن روايته يف لويس ويندهام مثل الربجسونية للفلسفة
القرن ثالثينيات أواخر يف لوكاتش ذهب فقد الخطأ؛ املكان يف النظر بمنزلة هذا كان
كابوس إىل االجتماعي الواقع يحولون الحداثيني أن إىل االعتبار، يف كافكا واضًعا العرشين،
أنه ويزعم باملنظور. إحساس أي من يحرموننا ثم ومن للعقل؛ ومناٍف بالغضب ل ُمحمَّ
مفهوم لديه يكون أن بد ال ثم ومن نقدي؛ بشكل الربجوازي اإلرث يستغل أن لألدب بد ال
وجهة من الحداثة، تستنكره ما هو وهذا «طبيعي». هو ملا واضح إنساني-اجتماعي
النزعة وتمجد للتصديق، وقابلة مستمرة «أنماط» خلق عن عاجزة أنها يرى إذ نظره؛
التي عرش التاسع القرن واقعية عن ويدافع السوي، املنطق عن واالنحراف الالإنسانية
وتوماس جوركي، مكسيم شاكلة عىل لكتاب تفضيالته عن ثم ومن الحداثيون؛ قوَّضها
ما وهو سيايس؛ اختبار هو فني أسلوب ألي االختبار ألن روالند؛ ورومني مان، وهنريتش
اليوم؟ أدب يف التقدمية االتجاهات «ما «تقدمية»: كنزعات املاركيس لوكاتش إليه ينظر

محسوم.» غري الواقعية َقَدر إن

مان لتوماس الربجوازية» «الكياسة تقارن أن إال عليك ما اإليضاح، سبيل عىل
واضًحا حيٍّا استحضاًرا نجد الكاتبني كال أبطال عقول يف جويس. برسيالية
بلوتش، يعتقد التي و«التصدعات»؛ األنثوية، والتمزقات والتوقفات، للتفكك
ممن الناس من لكثري الذهنية للحالة نمطية سمة أنها للغاية، صحيح بشكل

اإلمربيالية. عرص يف يعيشون

«املاركسيني من الحق جيل قدمه الذي للوعي التقوييض التحليل لوكاتش يتوقع هنا
الوحيدة، الحقيقية الرسيالية الحلقة أن حقيقة إدراك يف هنا اإلخفاق ولكن الغربيني»،
القصة ألبطال ا حادٍّ نقًدا وتشمل كوميدية، (سريس) يوليسيس يف املثال، سبيل عىل
وإنما أهميته، اتضحت الذي الوحيد اليشء ليس صوري، فرويدي بأسلوب األساسيني،
لحكم تحيًزا الكتاب، هذا كخطاب املستقل، النقدي للخطاب املسترت الضمني الرفض
يمكنها ال … الغفرية «الحشود إن إذ الجمع)؛ قبل من الواقع يف يصاغ ما (غالبًا جماعي
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والتشوُّه». واالرتباك، الذاتية، يف غلُوٍّ من رؤيته يشوب ملا الطليعي؛ األدب من يشء تعلم
الواقعية، وهي املعتمدة؛ التقليدية التقنية هو التعلم هذا لحدوث توافره الواجب والرشط

باملجتمع: «املناسبة» الصلة توافر جانب إىل

يحمله للشعب، ابنًا يكون أن يعني الثقايف اإلرث مع حية عالقة كاتب يمتلك أن
الرويس، للشعب ابنًا جوركي مكسيم يكون املعنى وبهذا الشعب. تطور تيار

األملاني. للشعب ابنًا مان وتوماس الفرنيس، للشعب ابنًا روالند ورومني

«غري هو ملا ازدرائهما يف والنازية املاركسية الشمولية تلتقي النقطة هذه عند
طبيعي».

للفردية عظيمة علمانية «حركة بوصفها الحداثة صعود كوفمان إريك عرَّف وقد
االجتماعي املقياس ببطء واخرتقت ،١٨٨٠ عام بعد والثقافة الفن اجتاحت الثقافية
املوقف، هو هذا رأينا، وكما العرشين.» القرن من الستينيات عقد يف التوجهات لتحرير
التجريبية الطليعية الحركة داخل أيًضا، هناك كان أنه من الرغم عىل عامة، بصفة
االتفاقية الحركة يف (كما املضاد الجماعي االتجاه يف نزعة لديهم فنانون الحداثية،
توغلنا كلما ولكن املستقبلية)، الحركة من األولية الفاشية الجوانب بعض ويف املبكرة،
متنامية أزمة نجد العرشين، القرن من الثالثينيات لحقبة السياسية التوترات داخل
الجماعية. ومزاعم الفردي، والتعبري الذات وتأكيد االستبطان، بني الفنانني لجميع بالنسبة
تقليٍد بني التوفيق بعضهم بها حاول التي الطرق نرى أن خاص، نحو عىل املثري، ومن
عىل لويس، داي فكان الجماعي. السيايس للحراك يقدمونه الذي والدعم ، وفرديٍّ تجريبيٍّ
ورضورة للفرد، الحالية بالعزلة شديد وعي «عىل كانوا الشعراء أن يعتقد املثال، سبيل
يرى أورويل جورج وكان واملشاركة». التبادل فكرة يستعيد لعله اجتماعي؛ كائن وجود

جيدة: تكن لم املشكلة لهذه املطروحة الحلول بعض أن الوراء إىل بالنظر

العارية الركب من كشفي بجو أشبه جو إىل اآللهة ظالم من فجأة خرجنا لقد
مثقًفا غريبًا يكون أن عن الكفِّ بصدد العادي فاألديب الجماعي؛ والغناء
الشيوعية. نحو يميل متلهف عقل ذا علم طالب ليصبح الكنيسة؛ نحو يميل
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القوة عبادة

بحثًا الحقبة، تلك خالل الحداثيني من العديد نظر يف الجماعي، الوالء عن البحث كان
ولكن بعينه، مجتمع أي مع وجدانيٍّا والتوحد للتجانس رغبة من ينبع لم فهو زائًفا؛
لويس داي سيسيل وكان املجتمع. هذا مشكالت حل استطاع بطويل قائد مع للتوحد

أيًضا: هذا يرى

هنا؛ القضية تشويش يف أخرى مرة يساعد لورانس إتش دي تأثري هو ها
القوي الرجل عن بالبحث أودن انشغال يف املثال، سبيل عىل تكمن، فنجدها
العظيم: للفرد الروحي بالخضوع لورانس تبشري ويف «الخطباء»)، (يف بحق
يخضعون أرواحهم داخل فلتدعهم قائًدا. يريدون إنهم يقولون البرش «كل
بالرضورة يتناقض ال هذا أن من الرغم وعىل أرواحهم.» من أعظم لروح
منه أكثر فاشيٍّا طابًعا يضفي أن عمليٍّا املحتمل فمن الشيوعية، النظرية مع

الشعر. عىل شيوعيٍّا

الجماعية، املسئولية تطبيق عىل القائم باعتباره بحق»، «القوي الفرد عبادة إن
يف أوجه عدة من لورانس إتش دي يتبناها والتي القوة، لعبادة الفاشية نزعة توازي
يف بالهجاء هكسيل ألدوس صديقه وتناولها ،(١٩٢٧) الريش» ذات «األفعى روايته

.(١٩٢٩) نقطة» مقابل «نقطة روايته
يف قام الذي بريخت، لربتولد كثريًا تروق قوي قائد عن البحث فكرة تكن لم
عن ١٩٤١ عام يف مرسحية كتابة خالل من الثالثة»، البنسات «أوبرا بتلخيص أمريكا
الذي الوحيد السيايس الكاتب ليس وهو شيكاجو. من عصابات رجل شخصية يف هتلر
لسلطة الخضوع فكرة نفسه هو فيها أيَّد بفرتة ومر واملجتمع، الفرد بني التوتر واجه
(وقد عام بوجه والحداثي التجريبي بالطابع اتسم للسياسة الحق لتجسيد سياسية،
األول). الفصل يف ،١٩٢٩ عام الثالثة» البنسات «أوبرا مناقشة خالل هذا بدايات شاهدنا
١٩٢٩ عام من فايمار، جمهورية أزمة سنوات خالل ألَّفها التي مرسحياته يف قام وقد
حث يتم كان وفيها التعليمي»)، «املرسح (هو املرسح من شكل بتطوير ،١٩٣٢ عام حتى
التناوب طريق عن الحيوية السياسية القضايا استكشاف عىل العاملة الطبقة من الناس
املرسحيات هذه ُصممت وقد التكتيكية. ومواقعهم املختلفة االجتماعية أدوارهم أداء يف
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واملتزمت املثايل الفكر تأثري عن وإبعادهم وبهم، الربوليتارية للجماهري تؤدَّى لكي فقط
«الربجوازي».

هوبتمان إليزابيث يد عىل مدرسية كأوبرا نعم» «القائل أوبرا نص تعديل تم
«تانيكو» (بعنوان يابانية مرسحية عن مأخوذة وهي فايل، مع باالشرتاك وبريخت
حيث خطرية جبلية رحلة يف شباب أربعة حول القصة تدور وايل). آرثر ترجمة حسب
عىل الصغري الصبي يوافق أدراجهم؟ يعودوا أن يجب هل باملرض. أصغرهم يصاب
بالذنب أحدهم يشعر «ال (حتى أعينهم اآلخرون الثالثة ويغلق املهمة، استمرار رضورة
تكون «ربما روس: ويعلق حتفه. ليلقى الجبل أعىل من به ويلقون اآلخر») من أكثر
نفس للمجتمع، الخرايف التوصيف نفس هناك ولكن هتلر، لسياسة مناقضة السياسة
املهم «من هو للعمل األخالقي املغزى إن حيث من سيما ال الحياة.» لقدسية اإلغفال
وأماكن برلني يف املدارس يف املرات مئات ُعرضت وقد اإلذعان». تتعلم أن يشء كل فوق

أخرى.
ملوسيقى بريخت كتبها التي أيًضا، ١٩٣٠ عام الصادرة «القرار»، مرسحية تعترب
بشكل وتتحدث األخالقي، املغزى ذات الرمزية للمرسحية آخر نموذًجا إيسلر، تأليف من
وتُعدُّ الحر). التعبري (يف األدبي والحق السيايس للمبدأ الوالء بني الرصاع عن مبارش
تخوَّل التي الجماعية والهوية الفرد عن تُدافع ثقافة بني للتمييز األهمية بالغ ا نصٍّ أيًضا
يتجاوز صارخ بوضوح العمل هذا يف القضايا تُعرض سيايس. حزب عضوية خالل من
وقٌت بريخت لدى يكن لم (الذي الداخيل للتحول للظالميني والرسيايل النفيس االنجذاب
مرسحية تدور بال. يدعى تعبريي شاعر حول تدور مرسحيته أن من الرغم عىل له)،
شاب رفيق لديهم الصني يف املتخفني الشيوعيني العمالء من مجموعة حول «القرار»
ال إنه له فيقال واملستضعفني، املضطهدين عىل إشفاقه بسبب للخطر مهمتهم يعرِّض
… الجريية املحاجر أحد يف بي تلقوا أن بد «ال له: ويخطط بل لهذا، فيذعن يموت، أن بد
وقد األرايض.» جميع يف الربوليتارية الحشود تقدم مع املتوافقة الشيوعية مصالح ألجل
«األفراد أن للمرسحية املريع النهائي االستنتاج لتعزيز باخية ترنيمات إيسلر هانز كتب

الكل.» من فقط جزء سوى يعتربون ال
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والفن النازيون ميونيخ: يف هتلر

الحداثي، الفن ومصري العملية السياسة مزاعم بني العدائية العالقة مشاهدة يمكننا
جانب من «منحطٍّا» باعتباره الفن من النوع هذا عىل الهجوم يف أوروبا، يف مبارش، بشكل
ما فرتة يف األغلب، يف أملانيا، عىل أثَّرت قد الهجوم هذا تفاصيل أن من الرغم وعىل النازيني.
الناجح االستهداف يف االستبدادية السياسات ألسلوب مميزة سمة كان فقد الحرب؛ قبل
الجماعية األفكار عن التعبري نحو وتوجيهه والتجريب، الذاتية عن الفن إلبعاد للغاية
عن وبعيًدا اشرتاكية»، «واقعية ب مطالبة نحو يوجه الفن كان السوفييتية، الحالة (يف

و«الشكلية»). الربجوازية» «الفردية

يف املستنسخة السوداء»، «البقعة لوحة هو هنا الخلفية يف «املنحط» التجريد :1-4 شكل
اليمني. أعىل بريشته لوحة وهناك ،2-2 الشكل

طاف ثم ،١٩٣٧ يوليو ١٩ يف ميونيخ يف املنحط» «الفن ل معرضرسمي افتتاح تم
آدم: بيرت يشري وكما .(1-4 الشكل يف موضح املعرض من (جزء أملانيا

الذين الدادائيني من غريب، بشكل له، تنسيقهم يف املديرون استعار لقد
العدوانية والشعارات اللوحات، تعليق طريقة االزدراء، من كبري بقدر يحظون
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يف صدمة إحداث يف الرغبة وفكرة الجدران، عىل جرافيتية رسوًما تشبه التي
سنوات. قبل الدادائيون فعله ذلك كل مجملها.

مزاد، يف عليها االستيالء تم التي «املنحطة» األعمال من الكثري ببيع النازيون قام
وتم املائية، األلوان من و٣٨٢٥ لوحات، ١٠٠٤ مصادرة ْت تمَّ املتبقية األعمال من ولكن
محطة ساحة يف ،١٩٣٩ مارس ٢٠ يوم يف وذلك الحًقا، جرافيك وأعمال رسومات حرق

برلني. يف اإلطفاء
بشكل يعرض، فهو جيًدا؛ إليها ننتبه أن املعرض افتتاح يف هتلر خطبة تستحق
تخاطب أوًال: عليها؛ القضاء يف يأمل التي الحداثة من الجوانب تلك الوضوح، يف غاية
إىل عليها أكدت التي األوروبانية أدت وقد (العاملية). الجماعات من خاطئة نوعية الحداثة
عرقية». جماعة أي مع التكاملية لعالقتها م تفهُّ أيِّ قتْل إىل ثم ومن عاملية؛ جماعية «خربة
ثم االنطباعية، تطالعنا يوٍم «يف «مشوشة»: نزعة سوى التجريبية نزعتها ليست ثانيًا:
لهذا الحاسمة واالستجابة إلخ.» … الدادائية حتى وربما التكعيبية، ثم املستقبلية،
جنونًا البشاعات «أكثر ألن وراءه؛ يسعى هتلر كان ما هي أفكاره) انتشار (أي املنهج
التي الجهة هي والحكومة لتسميتها». والرموز الشعارات «آالف ب أوحت وتفاهة»
ب باملطالبة أي الواقع؛ طبيعة «تعريف» خالل من املوقف هذا ترسيخ عليها يتعني
خالدة قيمة ذات «ستكون والتي ،« أملانيٍّ فنٍّ «أيِّ يف وعنرصيٍّا وطنيٍّا ُمعرَّفة «واقعية»
و«شعاراتها»؛ الحداثية الذاتية مزاعم إن شعب.» ألي بحقٍّ اإلبداعية القيم جميع مثل
الُحبىل و«املشاعر القوية»، و«اإلرادة القوية»، الذهنية و«الحالة الداخلية»، «الخربة مثل:
لألزمنة»، املحنك و«الرتتيب الهادف»، و«التعاطف البطويل»، و«التوجه باملستقبل»،
الكاذبة، الحمقاء األعذار «هذه للتاليش: تضطر سوف ذلك؛ إىل وما األصلية»، و«البدائية
وكاندينسكي، وماتيس، براك، أمثال الفنانون وال ذلك.» بعد يُقبال لن الثرثرة أو الهراء هذا
عليهم محكوم العظماء األملان التعبرييني الفنانني جميع الواقع، يف وماك. وكريشنر،
أمتنا سكان إىل «ينظرون اإلنساني الشكل تشويه خالل من ألنه االنحاليل؛ بالجنون
املروج «يرون أنهم ذلك من واألكثر متعفنة». مختلة مخلوقات باعتبارهم الحاليني
كما يعايشونها أو وهكذا، الكربيت، بلون صفراء والغيوم خرضاء، والسموات زرقاء،
التي املخففة واألفعال فراي. روجر من يبدأ طويل طريق وهذا قولهم». حد عىل هي،
األملاني، الشعب «باسم مخيف: بشكل خبيثة رسالته بتنفيذ للتهديد هتلر بها يستعني
من للغاية واضح بشكل يعانون الذين للشفقة املثريين البائسني هؤالء أحظر أن أريد
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إيقاف بمسألة االهتمام الرايخ داخلية «وزارة عىل يكون سوف وعليه بالعيون.» مرض
بال تطهري «حرب من كجزء العيون»، وظائف يف املريع الخلل هذا مثل توارث من املزيد
… فصاعًدا اآلن «من أنه ويتعهد ثقافتنا». يف والفساد االنحالل عنارص آخر ضد هوادة
هم ثم ومن اآلخر؛ أحدهم يدعم الذين واملحتالني، والهواة الثرثارين من الزُّمر هذه كل

ومحوهم». عليهم القضاء يتم سوف البقاء، عىل قادرون
حتى ١٩٣٧ عام من العظيم» األملاني «الفن ل مضادة معارض ثمانية أقيمت كذلك

كهذا: عمل يف .١٩٤٤ عام

تماشيًا ملحميٍّا يكون أن بد ال ومفهوًما. رائًجا … املوضوع يكون أن بد ال
لإلنسان اآلري بالنموذج إيمانه يعلن أن بد ال القومية. االشرتاكية ُمثُل مع

عرقيٍّا. والنقي النوردي

الكولونيني النقاد أحد وصف فقد األنواع؛ أردأ من لكالسيكية إحياء عىل هذا وانطوى
يمثلون والجندي والفالح «العالم النحو: هذا عىل للمعرض األساسية املوضوعية البنية
الحرب تجربة العاطفية. املوضوعات عىل تطغى امللحمية واملوضوعات … املوضوعات

الريفية.» الحياة العمل، أثناء األملاني الرجل األملانية، الطبيعة مشاهد العظمى،
الفاصل الحد انتهاك يف وحدهم يكونوا لم ولكنهم نموذًجا، يعد هنا النازيني دور إن
رصيح بشكل والليربالية للفردية مناهض موقف يف خاص، هو وما سيايس هو ما بني
ترسخ قد كان (مهما بريخت به نادى الذي التأميل النقدي األسلوب يزال وال وواضح.
االستعداد رحم من ينمو والحزبي) املاركيس للنظام مخاطبته خالل من كبري بشكل
أعماله ح توضِّ (كما وخزعبالت خرافات إىل وتحويله العادي، الواقع لتشويه الحداثي
الغموض مع التساهل من معني قدر إطار يف نقرر، أن لنا يتسنى حتى الالحقة)،
اليشء نفس الواقع. مع العمل تماثل مدى املجازية، صوره تأويل خالل من والرصاع،
مطالب عن البعد كل بعيد وهذا سابًقا. نوقشت التي األعمال معظم عىل يرسي تقريبًا
العرشين، القرن ثالثينيات يف الفن عىل الفاشية األحزاب فرضتها التي الواقعية» «الحياة
أنواع أكثر استخدام خالل (من بدعوى التأملية العملية هذه لتعطيل ُوضعت والتي
ووهمية خادعة الواقع، يف هي، والتي ووضوًحا، ونمطية ضجًرا التصويرية التقنيات
املعتقدات لديك توافرت إذا للواقع، عاكسة مرآة يكون أن الفن بإمكان أن الطرق) بشتى
مثل أعمال يف الرهيب والتموضع التصويرية الكالسيكية ظهرت هنا ومن «الصحيحة».
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اليسار وإىل األملانية، لألمومة الثالث» «الربات ب فيجنر ليورجن األملاني» «الشباب لوحة
وهم الكشافة جماعات من املراهقني الصبية بعض يقف فيما صغار، أطفال منها
اليمني وإىل املنتصف، يف نازية راية أسفل والبوق الطبلة أنغام عىل األغاني ينشدون
لطائرة. نموذًجا والثالث رماًحا، منهما اثنان يحمل تماًما؛ عارين أسربطيني شبان ثالثة
تعجُّ قتال ساحة تتجسد وفيها سبيتز؛ لريتشارد للعظمة» النازية «الرؤية لوحة أو
من ملجموعة مالئكي طيف فوقهم من السماء ويف الشمس، اتجاه يف يحدِّقون بجنود
ساحر قلعة كبري حد إىل تشبه الشمس، يف قلعة نحو طريقهم يشقون املتوفني الجنود
التي هوير أوتو هريمان صورة أو يتألأل. ضخم معقوف صليب يربز خلفها ومن أوز،
الصغرية مجموعته وجوه تيضء فيما مظلمة، غرفة يف منرب عىل يخطب وهو هتلر تجسد

الكلمة». كانت البدء «يف هو والعنوان املستمعني، من
من وذلك عليها؛ يعتمد كتقنية يبدو ما والسوفييتية الفاشية الواقعية تقنيات تستغل
السخرية، لحد يصل مثايل طابع عليه أُسبغ الهوليودية املقاييس من لوهم الرتويج أجل
للجماعية. وفني شعبي ملفهوم املطمئنة مخاطبته بكل ، دينيٍّ ِشبَْه يكون ما وغالبًا
الثقافية اإلدارة من النوع هذا دوًما يهاجمه ما هو الفردي الحكم مخاطبة أن والواقع

تحديًدا:

أنها حقيقة يف عظمتها وتكمن فكر! ثورة هي الوطنية االشرتاكية الثورة إن
بالفكر عنه واستعاضت لقرون، يحكمنا ظل الذي الفردي بالفكر أطاحت قد

الجماعي.

جوبلز أعلن كما نقدي، نقاش ألي مكان الجماعي» «الفكر هذا مثل يف يكن لم
لتطهري املوجهة بالعملية مبارش بشكل ارتبط … الفني النقد إلغاء «إن :١٩٣٧ عام يف
كشكل جانبًا الحداثة تنحية النازية، نظر يف يمكن، كان لقد الثقافية.» حياتنا وتنسيق
هي أملانيا يف الفنان مهمة صارت الحداثة. من الخاصة نسختهم لصالح للفردية؛ قبيح
قوالب يف يرونه، السياسيون كان مثلما وإخالص، بصدق الجديد»، «الواقع يعكس أن
بول هجوم جاء هنا ومن أنفسهم؛ السياسيني توجهات مثل ومتخيلة وعاطفية عامية

لكونه: مان توماس عىل فيشرت

بالواقع االتصال فاقد جعله ما املزيف؛ عامله رشاك يف وعالًقا الحياة، عن بعيًدا
ومنذ … البالد ترك خاصته، املولد لحق رفضه وطأة وتحت أملانيا، يف الجديد
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أملانيا مع مشرتك يشء أي ومقاالته بخطبه يَِرد لم الخارج، إىل غادر أن
الروحانية. وحياتها الحقيقية

و«النقد» التقدم

حاول وقد النزعة. وفردي تحرريٍّا أوضحُت، مثلما الحداثي، الفن من األكرب الجزء كان
أسايس تقليد بها صار التي الطريقة إىل اإلشارة الحداثة عىل الالحقني امُلعلِّقني من العديد
الحداثة وتنطوي للمجتمع. عام، بوجه يساري، نقد من جزءًا لهم، بالنسبة الحداثي، للفن
يُفهم حيث — طليعية نزعة عىل يركز التقليدين هذين أحد األرجح. عىل «تقليدين» عىل
نحو التاريخي بالتقدم لوعي — إضافية ماركسية هيجلية معاني «تقدمي» لكلمة أن
الفلسفة يف للمبتدئني الحقيقية» «طبيعتها عن اإلفصاح يمكن (والتي االجتماعي التحرر
يكونوا ألن املثايل التقليد هذا يف الفنانون يميل الصلة). ذات الفنية اللغة أو النظرية أو
وأكثر منطقية أكثر إياها جاعلني الدارجة، اللغة تنقية أرادوا الذين الفالسفة بهؤالء أشبه
املزاجية). الحاالت بعض يف وشونربج الباوهاوس، وحركة ستيل، دي (مثل: «علمية»
جوهرها، يف اجتماعية لغة باعتبارها للفن املختلفة اللغات إىل آخرون فنانون وينظر
باملنافسة، واعني نجدهم وراءه، وبالنظر الفني املجتمع داخل ومن كلُعبة. حتى وربما
بعينها بمؤسسات الخاصة املتنافسة القوة خطاب بأساليب ما بدرجة وعي ولديهم بل
للتجديد يكون وسوف املرأة). بتحرر املهتمة تلك عىل خاص بشكل هذا (وينطبق
— امُلنظَّم غري التاريخي بالتطور كبرية عالقة الثانية املجموعة لهذه بالنسبة والتطور
من النقدي وللعرض الطليعية، املجالت ذلك ويف وللنرش، للمؤسسات — ما حدٍّ إىل
الصحفية، واملفاهيم والتصورات الطليعية، الجماعات مع التعاون ذلك ومن أخرى، أنواع
طليعية تجمعات تجاه التزامهم مدى كان ومهما التعاونية. وعالقاتهم خصوماتهم وكل
داخل االزدهار لهم تتيح مؤسسية تعددية عىل األساسية فرضيتهم تركز سوف بعينها،
لليمني بالنسبة أما الحقيقة. إىل للوصول الفرص بأفضل تحظى التي لآلراء نقايش مجال
يف االستمرار بمعنى ناقًدا»، «ابَق هو فشعارهم اآلخر، الجانب عىل املتطرفني، واليسار
مع نقدي غري صدام يف تغرق وال السيطرة، لك تتحقق أن إىل باألمر والقناعة اإليمان
استقالل مثل أمور مع ينبغي مما أكثر متساهًال تصبح أو الجديدة، االجتماعية القواعد
الذي النقدي النقاش فإن الليربايل، للوسط بالنسبة لكن األشخاص. استقالل أو العمل

األساس. يف يهم ما هو والصعبة الجديدة الفنية واألعمال األفكار تثريه
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الوسط حول للتقليد وموقرة وراديكالية فوضوية جماعات هناك كانت أنه يعني هذا
رفضت التي املثال، سبيل عىل الدادائية، الحركة فقامت ليربالية، حداثة أسست السيايس
التي املؤسسات يف بالتشكيك املنظمة، األيديولوجيا أشكال من شكل أي األوىل بياناتها يف
النموذج لكثريين بالنسبة الدادائية جعل ما مظلتها، تحت يعملون أنفسهم هم كانوا
النقدية غري «الفرضية هاجمت الفن» ضد «ثورة إىل أدى ما راديكالية؛ لطليعية املثايل
عىل الربجوازي، الليربايل التقليد أما للثقافة». ما رؤيًة ويبيح يجسد الفن بأن القائلة
الفن، يف ما وأفضل الثقافة يف ما أفضل بني ما التوفيق إىل يميل فكان اآلخر، الجانب
للتقليديني منهج املايض(وهو فن ذلك يف بما مالئًما، ويظل يصمد أن شأنه من ما لتكوين

سبق). فيما ُوصف التلميحيني والحداثيني
الحداثية الحركات فهم نحاول كنا إذا هنا، القضية هي الطليعية الحركة طبيعة إن
بشكل داخلها اليمينية أو الليربالية، أو اليسارية، النزعات إدراك وليس العموم، يف
ينزع سواء تقريبًا، الطليعي الفن كل أن يف كران ديانا مع وأتفق عنها. والدفاع انتقائي
وصنعه األسلوب، يف تجريبي أو ومجدد األفكار، يف متقدم فن هو اليمني، أو اليسار إىل
الثقافة ويرفضون التقاليد، عىل املتمردة الجمالية القيم تجاه قوي التزام «لديهم فنانون
الطليعية الحركة تكون وهكذا سواء.» حد عىل الوسطى الطبقة حياة وأسلوب الشعبية
والجمالية الفنية املشكالت حل حول تتمحور وهي العالية، للثقافة األكرب للعمل مكملة
الحلول، وهذه منهجها). يف الصيغية من بمزيد تتسم التي الشعبية، الثقافة مع (باملقارنة
فإن لذلك والجمهور؛ للفنان قيًما معرفيٍّا مكسبًا تخلق أن يمكن أشري، أن حاولت كما
تعريف أعادت ما إذا كران، منظور من الجمالية»، الناحية «من طليعية تكون ما حركة
تعريف وأعادت الجديدة، الفنية والتقنيات األدوات من واستفادت الجمالية، التقاليد
تناول يف أسلوبها يف (أي السياسية» الناحية «من طليعية وهي الفني. العمل طبيعة
ثقافة قيم عن مختلفة وسياسية اجتماعية نقدية قيًما ت ضمَّ إذا االجتماعي) املحتوى
توجًها وتبنَّت الشعبية، والثقافة الرفيعة الثقافة بني العالقة تعريف وأعادت األغلبية،
اليمني، عىل إليوت و«معيار» اليسار، عىل الدادائية يف (كما الفنية املؤسسات نحو نقديٍّا
املعايري هذه واليمني اليسار عىل الحداثيون يستويف أن املمكن ومن املثال). سبيل عىل
التكنولوجي التطور دمج يمكن حيث عادًة؛ كاٍف بشكل لليمني، بالنسبة هذا (ويتم

الباوهاوس). عمارة فن ظهور عليه يرتتب ما تحديثية؛ عملية مع الرأسمايل
لالستغراب، يدعو ال بما الحداثة، عىل اليساريني املعلقني من العديد افرتض وقد
تجديدات وأن التاريخي)، للتطور اليساري املفهوم من (كجزء «تقدمي» اتجاهها أن
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أن للمرء يمكن ولكن تقدير، أقىص عىل املايض، إىل بالتوق تتسم باليمني الخاصة االتجاه
حداثي بأسلوب تقدمية يمينية، أم يسارية سواء الطليعية، الحركات كانت إن يتساءل
القرن (رصاعات الراسخة السياسية للرصاعات تاريخية تتابعات ببساطة هي أم مميز،
بطبيعته حداثي يشء أي هناك هل املعارصة. الفنية بالوسائل الواقع) يف عرش التاسع

السيايس؟ التحليل هذا مثل خالل من عنه اإلفصاح يمكن
والتغيري التجديد عىل كبريًا تأكيًدا الفنية، الحركات من غريها مثل الحداثة، تؤكد
الواقع. يف سياسيٍّا أو أخالقيٍّا تقدميني كانا إذا ما بشأن قائًما السؤال يظل ولكن الفني،
عىل القائم التفكري قبيل من هذا يكون ما دائًما معني؟ اتجاه يف ككل الحقبة يقودان هل
ودامت النجاح غاية يف كانت عديدة متشعبة طليعية حركات هناك كانت فقد األماني؛
ذا — أساسية بصفة — يكون سوف ككلٍّ للحداثة خطي» «نموذج أي ولكن طويًال،
الوارد سرتافينسكي عىل أدورنو هجوم يشري (مثلما أيديولوجيٍّا ومدفوًعا توحيدية نزعة
تكون ربما الحركة من املدفوع أو النخبوي التطور فكرة أن والواقع الثاني). الفصل يف
يف نرى، وأن ، ككلٍّ الحقبة إىل النظر اآلن بمقدورنا ألن الوقت؛ ذلك يف كثريين ضللت قد

سائدين. كانا وحواًرا انتقائية تعددية أن الواقع،
الجانب عىل التعبري، جاز إذا ومالر، شرتاوس املثال، سبيل عىل املوسيقى، يف ولدينا
إىل والتحول «املوضوعي» الجانب عىل وسرتافينسكي الذات، عن واملعرب الرومانيس
االحتماالت ظلت وقد آخر. إىل جانب من يتحول الذي وشونربج الجديدة، الكالسيكية
تشارلز أمثال: املجددين؛ للحداثيني بكثري انتقائية األكثر املناهج جانب إىل متاحة الثالثة
االعتماُد الهراءِ حدِّ إىل نظريٍّا أمًرا يكون ما دائًما لذلك كيدج؛ وجون فاريز، وإدجار آيفز،
ستيل، دي لحركة الخفية التجليات أو شونربج، مدرسة إىل فيها ينظر خفية، جدلية عىل
الذي «التسطيح»، مثل الشكلية، السمات تطور حتى أو ييتس، وخرافة ثيوصوفية أو
«العلمي» الدافع أو بحق، الحديث للرسم املميزة النوعية السمة جرينربج كليمنت اعتربه
«لعبء األوحد الحامل باعتبارها الباوهاوس؛ من املؤيد بالتكنولوجيا، الفن اقرتان نحو

الفنون. يف التقدمي» التاريخ
بيكاسو، أو لورانس، أو وولف، أو جويس، من أي تحديد اآلن، تحاول، أنك تخيل
طرح عن ناهيك وملاذا. «تقدمية»، األكثر كان موندريان، أو إرنست، أو كاندينسكي، أو
ملتزمني ا حقٍّ «كانوا» الذين وآخرين، وبريخت، وشو، لويلز، بالنسبة السؤال نفس
سهولة أكثر حالتهم يف السؤال يكون أن املفرتض من ألنه اليساري؛ السيايس بالتدخل
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عام؛ بوجه مقبول تطوري خط يف نفكر أننا هو — الغالب يف — يحدث ما إجابته. يف
شو قبل إبسن يضع فنجده كثريًا. أوضح املقياس يكون وحينئٍذ النسائي، التحرر كخط
يحذف فيما مختلف، موضع يف إبسن، من املستقاة معتقداته من الرغم عىل وجويس،
باعتبارها — وولف فريجينيا تكون بينما املستقبليني، ومعظم وباوند ولويس إليوت
«بني رواية يف األخص وعىل ثقايف، بوعي وتتميز ومجددة، النسائية، للحركة منارصة

بأخرى. أو بدرجة «اليميني» الجانب عىل — (١٩٤١) الفصول»
تأثريه فإن سياقه، يف قيًِّما يعترب قد ما بقدر والسيايس، األخالقي التصنيف هذا إن
حركة مع حقيقي انخراط إنه الحداثي. الفن حركات تاريخ لتطور فهمنا عىل محدود
من سيكون األمر، هذا تناولت التي الكثرية الكتابات يف موضح هو كما النسائي، التحرر
والكاتبات واالجتماعية، املؤسسية التجمعات أنواع شتى إىل شديد كثب عن النظر شأنه

ذلك. إىل وما املتبادلة، وعالقاتهن
مختلفة صنوف إىل أدت قد املتباينة األنماط أن نرى أن الخاص منظورنا من يمكننا
الفنانني كبار أعمال عىل تضفي والتي الطويل، املدى ذات الواسعة الثقافية الداللة من
الثقافة داخل فقط تكمن ال هنا املهمة والتغريات عليها. املتعارف مكانتهم الحداثيني
فاصلة، عرشة االثنتي ذات البلوز ملوسيقى «كان سكوت: ديريك يذكرنا فكما «الرفيعة»؛
العرشين القرن ملوسيقى بالنسبة أكرب أهمية االجتماعية، الداللة إطار يف قيست والتي
فقط ولكن «تقدمية»، أكثر بوصفها األخرية إىل يُنظر قد نغمة.» عرشة االثنتي صف من
تفاعل يف والجمالية االجتماعية فاملقاييس ؛ ككلٍّ للموسيقى الشكلية التقاليد نطاق يف
عىل بشدة مستعصية تكون أن املمكن من الكبري الفني النشاط ذات الحقب ويف دائم،

التنبؤ.
مفرط نحو وعىل دائًما يالزمها (وما التقنية يف التطورات عىل مقيد جمايل تركيز ثمة
القرن من الستينيات حقبة يف كما ، حدٍّ ألقىص املوحد املنهجي العمل وراء السعي من
بمفردها تكون أن يمكن ما موسيقيًة مجموعة بأن لالعتقاد يقودنا ألن يميل العرشين)
تقنيٍّا تقدمية واضحة عالقة مثًال، فهناك، للتطور. «الرضوري» أو الصحيح الخط عىل
يحرك ما أن إال للكروماتية، تطويرها يف و«التوقع» و«إلكرتا» «تريستان» أوبرات بني
انتشاًرا، األكثر األفكار من مؤكد نحو عىل مستمد فنية كأعمال ا حقٍّ بينها التشابهات
وكما الجنيس. ونشاطهن للنساء الجديد واإلباحي الالعقالني التجسيد عن عام، بوجه
املستحبة النفسية وتأثرياتها الفني، التغيري وراء تقف التي األفكار فإن قبُل، من قلت
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األفكار وهذه التقدم، ملفاهيم أهمية تشكل التي هي الجماهري، عىل بأخرى أو ما بدرجة
بوضوح. سياسية جميعها وليست الفنون، وخارج داخل توجد

إذ للغاية؛ مقدًسا شيئًا التكعيبية» «بعد اإلنسان تجسد لوحات رسم يعد لم لذا
«التوقع»، وأوبرا الدادائية وبعد — التضاريس كثري طبيعي منظر إىل تحويله يمكن
أعمال يف البرشية، الطبيعة لفهم كوسيلة نفسه يؤسس لألفكار الالعقالني التداعي صار
من العديد أشار وكما ديفيز. ملاكسويل مجنون» مللك «أغنيات إىل لبريج «ووزيك» من
الفنية فالتغريات هنا؛ إليها النظر يجدر السالالت أو الخيوط من عدد هناك املعلقني،
من التحرر شهدت والتي ،١٩١٢ عام يف املثال سبيل عىل املوسيقى، يف الجوهرية
القمر» ضوء يف «بيريو يف النشاز النغمات وبداية لديبويس، «األلعاب» يف املوضوعاتية
كان لسرتافينسكي، الربيع» «طقوس لباليه الثورية واإليقاعات واملقاييس لشونربج،
ال جميعها تكن ولم االتجاهات، أنواع شتى يف تنطلق أن — بالفعل واستطاعت — يمكن
الثالثة االبتكارات وكانت بعينها. طليعية جماعة أي إىل ينتمي أحدها يكن ولم مقامية،
اختالف عىل املوسيقيني املؤلفني عىل جديدة مشكالت فرضت وجميعها محررة، جميًعا
ما لألفكار، التمثيلية األطر صنوف جميع نطاق داخل استخدامها وأمكن قناعاتهم،
شيمانوفسكي كارول ألوبرا الصوفية الرمزية املمطوطة األحاديث املثال، سبيل عىل أتاح،
الكوميديا وحتى العجيب»، «املاندرين بارتوك بيال لباليه املدنية والهمجية روجر»، «امللك

«الواجهة». والتون ويليام عمل بها اتسم التي الغنائية
شتى يف املواجهة عىل قادرة باعتبارها الحداثية التقنيات نرى أن األفضل ولعل
لالستفادة املستحسنة بالطرق املتعلقة التقدمية املطالبات من الرغم عىل االتجاهات، أنواع
التغريب تأثريات أو الفايمار، حقبة يف السيايس الكوالج تطور املثال، سبيل عىل منها؛
— دائم شبه بشكل — يستهدف كان الراسخ الحداثي الفن أن إىل هذا ويرجع الربيختي.
أو املستمع، أو القارئ، عقل عىل املتعددة الدينية) (أو االجتماعية أو السياسية التأثريات
وقومية وولف، وفريجينيا ريتشاردسون لدوروثي النسوي الطابع جاء هنا ومن املشاهد.
هارتفيلد وجون جورسز، وجورج وزمالئه، ألودن االجتماعي والتحليل وجويس، ييتس
املسيحية، عن وسرتافينسكي وإليوت، أودن، ودفاع ديكس، وأوتو هريزفيلد) (هيلموت
كوربوزييه؛ ولو جروبيوس طرحها التي العالقة تلك واملجتمع، العمارة فن بني والعالقة
جيد، استهدفه الذي الجنيس والتحرر وأراجون، إلرنست والالعقالني الساخر والنقد
«األزمنة مثل: أفالم يف الشعبي االجتماعي النقد عن ناهيك وبريتون، ولورانس، وجويس،
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بالنظر الفن، هذا ومعظم ذلك. إىل وما بوتمكني» و«املدمرة و«ميرتوبوليس»، الحديثة»،
يساري أو ليربايل العرشين، القرن مطلع يف أوروبا يف للمجتمعات العامة الفرضيات إىل
مع السائدة املحافظة السياسية األيديولوجيات يقارن أنه حدِّ إىل املقصد، يف واسع بشكل

للثقافة. نقدي ولكنه إلزامي، غري نموذج
كانت أنها لدرجة السياسية، بالربامج ما بطريقة ترتبط كافة الحداثية األعمال إن
عىل خاص، نحو عىل هذا ويتضح املجتمعات. يف حالية سياسية رصاعات مع متفاعلة
الفوتوغرافية، الصور وتجميع دمج مجال يف جروشوزمالئه جورج حالة يف املثال، سبيل
يحمل كدادائي جروش أعمال باكورة كان فقد 4-2)؛ الشكل (انظر هريزفيلد واإلخوة
نجده الحًقا، مشواره خالل ولكن والتكعيبي، املستقبيل الهنديس التعبري من كبريًا قدًرا
«مع يتفاعل بأنه منه اعتقاد عىل بكثري، تمثيًال أكثر كارتوني أسلوب إىل هذا يهذب
تكعيبي هو فيما معنًى وجد الذي املقدس بالفن يسمى ملا كالسحب الهائمة امليول
تقليد يوجد الحقب جميع يف أنه هذا ويذكرنا التعبريية. الحركة إىل إشارة يف وقوطي»
هذا يظهر جروش، حالة ويف األخالقية. باملالحظة بقوة مدفوع الواقعي الفن تقاليد من
(١٩٢١) الحاكمة» الطبقة «وجه وأبرزها رسوماته، ومجموعات اللوحات من الكثري يف
فقط يُعنى ال فهو كتبه؛ بني األبرز يكونان ربما اللذين ،(١٩٢٣) اإلنسان» هو و«ها
الذين الحاكمة، للطبقات الخاصة الحياة إىل ينظر ولكنه العمال، معاناة أو بالخيانة
وقبيحة بهيمية رؤية يعد فيما وبُغاة، الرغبة، بقتل ومولعني كداعرين، إليهم يُنظر
يظهر الذي اإلنسانية من التجرد إىل ترمز وهي الجنيس. والنشاط للسياسة وسريسية

أشياء. كمجرد اآلخرين األقوياء يعامل حني رأسمايل، مجتمع أي داخل

برؤية يُمثَّل فرًدا اإلنسان يعد لم … للعالم تماًما واقعية رؤية خلق أعتزم إنني
الخط وستجد اللون، اطمس آيل. شبه جماعي مفهوم هو وإنما ثاقبة، نفسية
إىل عودة أخرى، مرة اتساع. إلعطاء متجردة فوتوغرافية بنية حول مرسوًما
من مزيد ال اآللة. الهندسة، الرياضة، مثل: والوظيفة البناء، وإعادة الثبات

الديناميكية. املستقبلية الرومانسية

السيايس، النوع من الثقايف للتشخيص مهمة إسهامات قدَّم جروش أن شك ال
عنف تُصوِّر إذ النازية؛ نحو تنبئيٍّا توجًها تقدم (١٩٢٦) املجتمع» «أعمدة لوحته فنجد
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.(١٩٣٤) الثالث» الرايخ يف كذلك … الوسطى العصور يف «كما هارتفيلد، جون :2-4 شكل
حديث. هو ما لكل النازية والخيانة التلميحي، الفوتوغرايف باملونتاج الثقافات بني املقارنة

:١٩٢٣ عام يف ذلك، عن أينشتاين كارل عرب وكما اليمينيني. وعسكرية

والرسامون فالبنائيون املعارص؛ الفن أقطاب بني هائل توتر هناك
جروش، أمثال: آخرون بينما للشكل، ديكتاتورية يؤسسون الالموضوعيون
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بمنزلة رسمهم إن الذعة. بموضوعية الواقع يحطمون وشليشرت، وديكس،
رشس. سالح بمنزلة ورقابتهم باملوت، حكم

(كما عرصيٍّا كان مهما الواقعية، مع الكاريكاتري رسام توافق عىل جروش يعتمد
يستغل بالكامل، حداثي لعمل السيايس للمضمون يحدث ماذا ولكن بيكاسو)، يفعل
التاريخي التلميح من طبقات عدة عىل ويعتمد الحداثة، بعد ما تقنيات من حديثة تقنية
والداللة الشكيل التجريب بني جمعت الحداثية الروائع من كثري والفني؟ والخرايف
لفظية بنية تعد املثال، سبيل عىل إلليوت، األربع» «الرباعيات ف السياسية؛ أو الفلسفية
وضع بالطبع املمكن من اإلنجيلية. لالهوتية عميًقا تحليًال وأيًضا وجميلة، مستقلة
ال الخاصة للمتع موجهتان أنهما يبدو أن يمكن (اللتني الجمالية واالستقاللية الشكلية
الحداثية الحاالت من الكثري يف ولكن األخرى، ضد إحداها السياسية وااللتزامات أكثر)

«ووزيك»). يف سيما (ال متعاونة كانت

(١٩٣٧) «الجورنيكا»

سيايس مدلول له بمثال أختتمه أن وأود األمثلة، ببعض املقال هذا استهللت لقد
محاكاة بني (3-4 (الشكل لبيكاسو «جورنيكا» لوحة تجمع آخر. عمل أي مثل عظيم
ضد وجهت التي األوىل الجوية الغارات من لواحدة املرعبة التأثريات تظهر سياسية،
الحداثية للتقنيات عميق استخدام مع ذلك، من النابع املعنوي والغضب مدنيني، سكان
للحرب دراسة باعتبارها السيايس، تأثريها وكان للشكل. واملشوهة والخرافية التلميحية
يف الحايل، استخدامها حتى ،١٩٣٧ عام نحو يف عرضها منذ دائًما، تأثريًا واإلرهاب،
حني مغطاة (وكانت املتحدة األمم مقر ردهات بإحدى املزركش، النسيج من نسخة
ويعطي ويمدد، يكمل تأثريها إن العراق). غزو بشأن أمامها ترصيًحا باول كولن أصدر
عرضها يف التناقض هذا تجىل وقد تاريخية. لحقائق تؤسس التي للواقعية إنسانيٍّا عمًقا
تمثال مواجهة يف زائر كل «كان حيث الدويل؛ باريس بمعرض اإلسباني الجناح يف األول
حديدي وتمثال املدخل، عند االشرتاكي الواقعي للفن ينتمي الذي لجونزاليز «مونترسات»
والصور ودرعها»، منجلها حاملة الوافدين جميع مواجهة يف شموخ يف تقف لفالحة
يحمل جداري لوح جانب إىل باألعىل، أرضية عىل لهب شعالت يف لجورنيكا الفوتوغرافية
الواقعي والفن الفوتوغرايف التصوير هذا كان وقد جورنيكا». «انتصار إيلوار بول قصيدة
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وحده مًعا فوجودهم الضخمة؛ الحداثية الجداريات ضد، وليس مع، متعاونًا االشرتاكي
تأملية. استجابة فرض من مكَّنهم ما هو

للمدنيني؛ العشوائي للقصف تصوير .١٩٣٧ «جورنيكا» لوحة بيكاسو، بابلو :3-4 شكل
املعقد، الضمني التلميح روائع من رائعة وتمثل والضخامة، بالغموض تتسم لوحة وهي

مرعبة. نبوءة بمنزلة وتعد

الجديدة؛ للكالسيكية انبعاثًا نرى أن يمكننا للرسم، الحداثية الجوانب إىل النظر عند
املعارك ملشاهد الدقيق النحتي و«األسلوب بإفريز، أشبه عمل يف والصخب» الركود «مزيج
تيم ولكن ديفيد». لتقليد قوية معارضة حمل للرصاع مهيب «عرض يف الديفيدية»
مبهمة؛ أيقونات تحمل غامضة كلوحة أيًضا «جورنيكا» يرى حذوه، أحذو الذي هيلتون،
التأثري شأنها من االلتباسات وهذه املثال. سبيل عىل الثور، يرمز إالم يعرف ا حقٍّ أحد فال

للعمل. السياسية للتأثريات تقييم أي عىل
للواقعية ستالينيٍّا مؤيًدا آنذاك كان الذي بالنت، أنطوني استخدم ،١٩٣٧ أكتوبر يف
كانت الخاصة الخيالية بيكاسو صور أن يرى فكان الجماعاتية، الحجة االشرتاكية؛
كهذا حداثي لفن يمكن كيف سؤاًال: يفرض وهذا امللحدين». من محدودة «لزمرة فقط
التأثري أن الواضح من فعال؟ نحو عىل السياسية الساحة يف للمعارضة فنٍّا يكون أن
خاضًعا األقل عىل أو من، أقل األرجح عىل كان الوقت ذلك يف «جورنيكا» للوحة املعارض
بها أدىل التي العيان شهادات مع باالشرتاك رسخت، التي الفوتوغرافية، الصور لتأثري
«آثارها» فإن فني، كعمل لكن للوحشية. والتاريخية املادية للحقائق الصحف، مراسلو
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لبالنت السؤال يربز هنا ومن الفعال؛ السيايس التدخل فرتة تتجاوز أن أيًضا لها معدٌّ
األساس؟ من دائًما املالئم الفن من النوع ذلك يريدون هل وأمثاله:

الجدال ذلك من جزء مجرد تكون، أن ينبغي وال ليست، «جورنيكا» أن هي اإلجابة
الواقف كان أيٍّا أيًضا، املتحدة الواليات يف ألحد واضح بشكل تتحيز ال وهي املحيل،
أو العسكري التدمري عىل املعنوي سخطها بشأن نعتقده ما نحدد أن بد ال أمامها.

العراق). عىل ينطبق ذلك كان إذا (وما مدنيني لسكان اإلرهابي
ويف الصحف يف ملساعدتنا األحدث والتقارير الفوتوغرافية الصور من الكثري وهناك
وتستسلم تحتج كانت وإن حتى مساملة، صورة «مجرد» تكون قد وإال التليفزيون،
الداعمة العسكري النمط إىل التحول وخرافات الظلم من النوع لهذا الحتمي لالستمرار
تتكرر وييتس)، نيتشه (أبرزهم الحداثيني من العديد يعتقد كما والتي، الظلم، لهذا

حتًما. مراًرا
كان الذي رافاييل، ماكس يرى تأثريه؟ للخرافة االستغالل هذا يمارس كيف ولكن
غاية يف الخرافية الرمزية أن شهرتها، أوج يف «جورنيكا» كانت أن وقت الكتابة يمارس
الذكورية، الحياة لقوة كرمز إليه يُنظر قد املثال، سبيل عىل فالثور، والتناقض؛ التباين
يكون أن ويمكن للفاشية. البليدة للسادية كرمز حتى أو والنهضة، لالنبعاث رمز أو
القربانية. الهزيمة من حالة يف وهم الناس أو املهزومة، الفاشية عن تعبريًا الحصان
و«مسفهة» «بديهية»، ليست العمل رمزية بأن االعتقاد يف بالنَت رافاييُل ويحاكي
ومليئة الالزم، من أكثر شخصية فالصورة اإلبداعي»؛ «الحراك عىل محفزة منها أكثر
الواقعي الحراك احرتام يف «تخفق ثم ومن دايل)؛ صنع من (وكأنها الداخلية» «بالوساوس
الحزبي، بالحراك كبري حد إىل شبيًها يبدو هنا «الواقعي» والحراك الواقعي». العالم يف
نوع أي من «الواقعية» ادعاء يف أكرب أحقية له بأن االعتقاد يف املنطق من الكثري يوجد وال
مذكًرا الحداثية، االعتبارات من مختلفة مجموعة إىل جرين كريستوفر ويتوصل آخر.
للرمزية الظاهر االبتذال يحظى ولذا للخرافة؛ شمولية ادََّعى النفيس التحليل بأن إيَّانا
عن البعد كل بعيدة فهي ثم ومن الضمني؛ التلميح طريق عن معقدة بشمولية هنا
مسيحيٍّا، صلبًا األذهان إىل يستدعني الحزينات فالنساء االستحواذي؛ أو الخاص التأثري
للتضحية اإلسبانية بالخرافات الحصان ويرتبط املصارع. األذهان إىل يستدعي والثور
التي االعتبارات إىل نعود ولذلك الواقع؛ يف كبري هذا ونطاق الثريان. مصارعة حلبة يف
ينتمي خرافيٍّا عمًال أيًضا يعد الذي «يوليسيس»، رواية من االفتتاحي استشهادي أثارها

«جورنيكا». مثل — شك بال — وتجريبيٍّا شمويل، طابع وذا الجديدة، للكالسيكية

100



والسياسة الحداثة

ومع الواقعي، الفن مع للحداثة الحدودي للرصاع ممتاًزا مثاًال بيكاسو لوحة تعترب
ا جدٍّ الكثري أن الواضح ومن التجريبي. العمل عىل فرضها يمكن التي السياسية املتطلبات
«الواضح» السيايس التأويل ساعد وقد اللحظة. سياسة عىل بوضوح تعتمد األمور من
عمًال «جورنيكا» لوحة جعل عىل الصحافة) يف التقارير عن (ناهيك الفوتوغرافية للصور
وأكثر أعمق امتنان هناك يكون قد مًدى، األطول املنظور يف ولكن للغاية، رضوريٍّا
الكالسيكي الطابع ذات النوعية لنماذجها الحداثة؛ فنون وبخاصة للفنون، استمرارية
واستعدادها السياسية، ومطالبها املستمر، اإلنساني األخالقي ومغزاها والشمويل، املجدد
من تحويه ما عرب متباينة وسياسية الهوتية أطر رؤية خالل من مًعا، الثقافات لجمع
أيًضا، وصعب ومتضارب عميق، يشء عن تكشف أن يمكن ذلك، وخالل ورموز. خرافات
رائعة طويل ألمد لتبقى «جورنيكا» لوحة عليه عولت ما وهذا البرشي. بالسلوك يتعلق
املستمرة ومالءمتها العظيمة، الحداثية لألعمال املذهل القوي فالبقاء الفنية؛ الروائع من
أقل بمكانة رافاييل ماركسية فيه تحظى (ولعالم كبري حد إىل مختلفة سياسية لسياقات

لنا. بالنسبة أهمية يُشكِّال أن يجب ما هما بكثري)؛
املحتوى؟ منهما وأيٌّ الحاوية، هو والثقافة السياسة من أيٌّ نتساءل قد ولكن
معظم ألهمت التي الجماعية األوروبية الثقافة عن ناهيك األمة، ثقافة اعتقادي يف
الوعاء دائًما اعتبارها يجب املستحسنة)، التاريخية رواياتها ذلك يف (بما الحداثيني
وليس مظاهرها) أسوأ يف تنهزم، أن دائًما لها نتمنى أن بد ال (التي لسياستها الحاوي
ا جدٍّ رضورية تجعلها ما هي للحداثة والجامعة الشاملة الثقافية فالتعاطفات العكس؛
يستطيع ال ولكنه القرن، هذا تحديات يواجه الذي الحايل، العرص ورصاعات للثقافة

السابق. للقرن الفنية الحكمة أو التاريخية الدروس نسيان
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