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لــم ُيـ َ
ـوجــد الــرســم فــي الـقــرن التاسع
ع ـ ـشـ ــر إال فـ ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا وعـ ـ ـل ـ ــى يــد
ال ـفــرن ـسـ ّـيــن ،وب ـم ـعــزل ع ــن هـ ــذا ،لم
ُ
وج ــد في
يـكــن لـلــرســم وج ــود ،وقــد أ ِ
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ف ــي فــرن ـســا ولـكــن
على يد اإلسبان.
ك ــان وال ــد بـيـكــاســو أس ـت ــاذًا لـلــرســم
ّ
يتهجى
في إسبانيا وكان بيكاسو
الرسم حني كــان أقــرانــه من األطفال
يـتـهـ ّـجــون األب ـجـ ّ
ـديــة .لـقــد ول ــد وهــو
ُينجز اللوحات ،ليست لوحات طفل
بــل لــوحــات ّ
رسـ ــام .لــم تـكــن لوحاته
ُ
عــن األش ـيــاء الـتــي ت ــرى بــل األشـيــاء
ُ
التي ت َحس ،وباختصار كانت [تلك
األشياء] كلمات بالنسبة إليه وكان
الرسم على الدوام وسيلته الوحيدة
للكالم وقد كان كثير الكالم.
استقر بيكاسو مذ كان في التاسعة
عـ ـش ــرة فـ ــي بـ ــاريـ ــس حـ ـي ــث عـ ـ ــاش ـ
باستثناء زي ــارات ن ــادرة وقصيرة
جدًا إلى إسبانيا ـ حياته كلها.

ّ
كـ ــان أصـ ــدقـ ــاؤه ف ــي ب ــاري ــس كــتــابــا
ول ـي ـس ــوا ّ
رسـ ــامـ ــن ،إذ لـ ـ َـم ع ـل ـيــه أن
ْ
ّ
ي ـص ــادق ال ــرس ــام ــن إن ك ــان يــرســم
ك ـمــا ي ــرس ــم .وب ـ ــذا ك ــان ــت ال ـصــداقــة
الـحـمـيـمــة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة م ــع مــاكــس
ً
ي ـ ــاك ـ ــوب وبـ ـ ـع ـ ــده م ـ ـبـ ــاشـ ــرة غ ـ ُّـي ــوم
أبولينير وأنــدريــه ســاملــون ،والحقًا
ّ
تعرف ّ
إلي وبعد فتر ٍة طويلة أخرى
ج ــان كــوكـتــو وبـعــدهــا بـفـتــرة أطــول
الـ ـس ــوري ــال ـ ّـي ــن ،ذاك هـ ــو ت ــاري ـخ ــه
األدبـ ـ ـ ّـي .أم ــا أص ــدق ــاؤه الـحـمـيـمــون
من ّ
الرسامني ،وهذا كان في مرحلة
الح ـق ــة ،ب ـعــد ف ـتــرة طــوي ـلــة جـ ـدًا من
صداقته مــع مــاكــس يــاكــوب وغـ ّـيــوم
أب ــول ـي ـن ـي ــر ومـ ـ ــع أن ـ ــدري ـ ــه س ــامل ــون
وم ـ ـعـ ــي ،ف ـق ــد ك ــان ــا ْب ـ ـ ــراك ودي ـ ـ ــران،
وك ــان لكليهما ج ــان ـ ٌـب أدبـ ـ ّـي وك ــان
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب األدب ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ه ـ ــو س ـبــب
صداقتهما مع بيكاسو.
ّ
أفكار ّ
األدبية ال تشابه أفكار
الرسام
ّ
ـال مــن األ ٌح ــوال.
الـكــاتــب ّاألدبــيــة بـحـ ٍ
ـرســام هــي أنــا متباينة كليًا
وأن ــا الـ
عــن أنــا الـكــاتــب .فــالـ ّ
ـرســام ال يعتبر
نفسه موجودًا في نفسه ،بل يعتبر

نفسه انعكاسًا لألشياء التي ّ
حولها
إلى لوحات ويعيش في انعكاسات
ّ
الحقيقي،
لوحاته ،والكاتب ،الكاتب
ّ
يعد نفسه مــوجــودًا في نفسه ومن
خ ــال ـه ــا ،وال ي ـع ـيــش ف ــي ان ـع ـكــاس
ك ـت ـبــه ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ف ـل ـكــي يـكـتــب
ينبغي عليه بادئ ذي بدء أن يوجد
ف ــي نـفـســه ،أم ــا لـكــي ي ـكــون ال ـ ّ
ـرس ــام
قـ ــادرًا عـلــى ال ــرس ــم ،يـجــب أن تـكــون
ُ َ ً
ـزة ق ـبــل أن ي ـكــون ّ
أي
ال ـلــوحــة م ـن ــج ـ
شيء... .
ّ
اإلفريقي عــام  1907يلعب
بــدأ الفن
دورًا ف ــي ت ـع ــري ــف م ــا ك ـ ــان يـخـلـقــه
بيكاسو ،ولكن في نتاجات بيكاسو
ّ
األفريقي فعليًا كما باقي
كان الفن
الـ ـت ــأثـ ـي ــرات األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي حــرفــت
بيكاسو في هذه املرحلة أو تلك عن
أس ـلــوب ال ــرســم ال ــذي ك ــان ال يشبه
أس ـلــوب س ــواه ،ك ــان الـفــن األفــريـقـ ّـي
ورف ــاق ــه الـتـكـعـيـبـ ّـيــون الـفــرنـسـ ّـيــون
ُ ِّ
بمثابة أشياء تلطف رؤيا بيكاسو
أك ـثــر م ــن كــونـهــا ت ـســاعــدهــا ،فــالـفــن
األف ــري ـق ـ ّـي وال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة الـفــرنـسـ ّـيــة
والحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــران اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ـ ّـي

والـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ّـي كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ك ـ ــان
ســانـتـشــو بــانـثــا مــع دون كيخوته،
كــانــت [ت ـلــك ال ـتــأث ـيــرات] ت ـ ّ
ـود حــرف
ّ
التي
بيكاسو عــن رؤيــاه
الحقيقية ّ
ّ
اإلسبانية الحقة.
كانت هــي رؤيــاه
كانت األشياء التي بوسع بيكاسو
رؤي ـت ـهــا ه ــي األش ـي ــاء ال ـتــي تمتلك
واق ـع ـهــا ال ـخ ــاص ،واق ـع ــا ال يــرتـبــط
ُ
بــاألش ـيــاء ال ـتــي ت ــرى ب ــل بــاألشـيــاء
الـتــي تــوجــد .مــن الـصـعــب أن تكون
مــوجــودًا لــوحــدك مــن دون أن تكون
لــديــك ال ـقــدرة عـلــى أن تبقى وحـيـدًا
ّ
األشـ ـي ــاء ،ولـ ــذا ت ـعــكــز بـيـكــاســو
م ــع ً
بــدايــة عـلــى الـفــن األفــري ـقـ ّـي وم ــن ثم
على التأثيرات األخرى الحقًا... .
ول ـ ــد بـ ـيـ ـك ــاس ــو ف ـ ــي مـ ـلـ ـق ــا ،ف ـ ــي 25
تشرين األول/أكتوبر .1881 ،استقر
والداه استقرارًا دائمًا في برشلونة
ع ــام  1895وجـ ــاء ب ـي ـكــاســو ال ـشــاب
إلى باريس للمرة األولى عام 1900
حيث بقي ستة أشهر.
خــال هــذه الفترة ،بني عامي 1901
و ،1904رسـ ـ ـ ــم لـ ـ ــوحـ ـ ــات امل ــرحـ ـل ــة
ال ـ ــزرق ـ ــاء ،ال ـص ــاب ــة والـ ــواقـ ــع ال ــذي
لـيــس هــو الــواقــع ال ــذي ُي ــرى ،وهما
ما ّ
يعبران عن إسبانيا ،دفعاه إلى
ّ
رسـ ــم ت ـل ــك الـ ـل ــوح ــات ال ـت ــي شــكـلــت
ّ
األساس لكل ما أنجزه الحقًا.
وفـ ــي عـ ــام  1904عـ ــاد إلـ ــى فــرن ـســا،
ّ
ّ
ون ـ ـسـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــالـ ـح ــزن
اإلسـبــانـ ّـي والــواقــع اإلسـبــانـ ّـي ،ترك
ل ـن ـف ـس ــه ال ـ ـع ـ ـنـ ــان ،حـ ـي ــث عـ ـ ــاش فــي
ُ
ّ
ّ
جمالية
جمالية األشياء التي ترى،
ّ
ّ
السنتمنتالية الفرنسية .عــاش في
أشعار أصدقائه ،أبولينير ،ماكس
جـ ــاكـ ــوب ،وس ـ ــامل ـ ــون ،وب ـح ـس ــب مــا
اع ـت ــاد خـ ــوان غ ــري ــس ال ـق ــول دوم ــا،
فرنسا تغويني وال تــزال تغويني،
ّ
ّ ّ
وأظ ـ ــن أن ه ــذا ه ــو األم ـ ــر ،إذ تـمــثــل
فرنسا بالنسبة إلى اإلسبان مصدر
إغواء ال مصدر تأثير.
وبـ ـ ـ ـ ــذا ك ـ ــان ـ ــت مـ ــرح ـ ـلـ ــة اآلرل ـ ـي ـ ـكـ ــن
[امل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرج] أو املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـ ّ
ـوردي ـ ـ ــة
ُ
ف ـت ــرة إنـ ـت ــاج غ ــزي ــر ،ح ـ ـ َّـرض ج ـمــال
فــرن ـســا م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـبــوق من
الـخـصــوبــة .مــن املــذهــل مـعــرفــة عــدد
وحجم اللوحات التي رسمها خالل
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ال ــوجـ ـي ــزة بـ ــن عــامــي
 1904و.1906
اخـ ُـت ـت ـمــت امل ــرح ـل ــة الـ ـ ّ
ـورديـ ــة بــرســم
لــوح ـتــي ال ـب ــورت ــري ــه ،ك ــان مـسـتــوى
رسمه قد ّ
تغير وباتت لوحاته أقل
ّ
خفة ،وأقل بهجة .ففي نهاية املطاف
إسـ ـب ــانـ ـي ــا هـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا ول ـي ـســت
فــرن ـســا وكـ ــان ال ـق ــرن ال ـع ـش ــرون في
ّ
ّ
ليعبر
إسباني
فرنسا بحاجة إلــى
عــن حياتها وكــان ُم ـقـ َّـدرًا لبيكاسو
أن يكون هو املنشود في هذا األمر.
ً
حقًا وفعال.
ّ
ّ
حني أقول إن املرحلة الوردية كانت
ّ
ّ
ّ
تتسم بالخفة والفرح فإن كل شيء
ّ
ـت
نـ ـسـ ـب ــي ،ف ــامل ــواضـ ـي ــع الـ ـت ــي ك ــان ـ ً
م ــواضـ ـي ــع م ـب ـه ـجــة ك ــان ــت ح ــزي ـن ــة
بدرجة مــا ،عائالت اآلرليكني كانت
عائالت بائسة ولكن من وجهة نظر
بيكاسو كــانــت تلك مرحلة بهيجة
سعيدة خفيفة وكانت مرحلة اقتنع
ف ـي ـهــا ب ــرؤي ــة األش ـ ـيـ ــاء ك ـم ــا ي ــراه ــا
ال ـج ـم ـي ــع .ومـ ــن ثـ ـ ّـم م ــع ح ـل ــول ع ــام
 1906كانت املرحلة قد انتهت.
عام  1906عمل بيكاسو في لوحتي
الـ ـب ــورت ــري ــه طـ ـ ــوال ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء،
وبــدأ يــرســم أشخاصًا بــألــوان تكاد
ت ـك ــون رت ـي ـب ــة ،ال ي ـ ــزال ف ـي ـهــا شــيء
ّ
ّ
ـوردي ول ـكــن ـهــا ف ــي معظمها
م ــن الـ ـ ـ
ّ
ترابي ،باتت خطوط األجساد
بلون
أقـســى ،كانت بــدايــة رؤيــاه الخاصة
قد ترافقت مع ًمقدار كبير من القوة.
ك ــان ــت م ـشــاب ـهــة ل ـل ـمــرح ـلــة ال ــزرق ــاء
ّ ُ
ْ
ولكنها ت َحس بقدر أكبر وإن كانت
ّ
ّ
أقل لونًا وأقل سنتمنتالية .بدأ فنه

ً
صفاء.
يصبح أكثر
ّ
ولــذا جـ َّـدد رؤيــاه التي كانت تتمثل
ُ
ف ــي األش ـي ــاء ال ـتــي ت ــرى كـمــا يــراهــا
هو.
ّ
وال ينبغي للمرء أن ينسى أب ـدًا أن
واقـ ــع ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ل ـيــس واق ــع
الـقــرن التاسع عشر ،ليس هــو على
اإلطــاق وكــان بيكاسو هو الوحيد
فـ ــي ع ــال ــم الـ ــرسـ ــم م ـ ّـم ــن أحـ ـ ـ ّـس ب ــه،
كـ ــان ه ــو ال ــوحـ ـي ــد .وش ـي ـئ ــا فـشـيـئــا
َّ
ت ـكــثــف ال ـن ـضــال م ــن أج ــل الـتـعـبـيــر.
كان ماتيس واآلخــرون يــرون القرن
ّ
الـعـشــريــن بــأعـيـنـهــم ولـكــنـهــم كــانــوا
يـ ـ ــرون واقـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـشــر
ف ـع ـل ـي ــا ،ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ب ـي ـك ــاس ــو هــو
الــوحـيــد فــي عــالــم الــرســم ال ــذي رأى
القرن العشرين بعينيه ورأى واقعه
وبــالـنـتـيـجــة كــانــت نـضــالــه مـ ّ
ـروعــا،
مـ ّ
ـروع ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه وبــالـنـسـبــة
إل ــى اآلخ ــري ــن ،إذ ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه ما
يعينه ،فاملاضي لــم يساعده ،وكــذا
ّ
الـحــاضــر ،وكــان عليه أن يـقــوم بكل
ش ــيء ل ــوح ــده ،وبــالــرغــم مــن وجــود
ّ
قدر كبير من القوة إال أنه كان شديد
ّ
الضعف معظم األوقات ،فكان يعزي
نفسه ويسمح لنفسه بــأن يخضع
إلغواء األشياء األخرى التي َح َرفته
عن بصمته بهذا القدر أو ذاك.
إث ــر ع ــودت ــه م ــن رح ـلــة ق ـص ـيــرة إلــى
إسبانيا ،قضى فيها فترة الصيف
فــي غــوســول [ف ــي كـتــالــونـيــا] ،رجــع
ل ـي ـت ـع ـ ّـرف إل ـ ــى م ــات ـي ــس الـ ـ ــذي ك ــان
وسـ ـيـ ـلـ ـت ــه لـ ـلـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ـ ـ ــى ال ـن ـح ــت
األفـ ــري ـ ـقـ ـ ّـي .ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف ال
ّ
يـ ـج ــب لـ ـلـ ـم ــرء أن ي ـن ـس ــى أب ـ ـ ـ ـدًا أن
ّ
األفريقي ليس ساذجًا ،على
النحت
ّ
ّ
تقليدي ،يستند
اإلطالق ،بل إنه فن
ّ
ّ
مستمدة من
إلى األعراف وإن أعرافه
ّ
العربية .كان العرب خالقي
الثقافة
ّ
حضارة الزنوج وثقافتهم ولذا فإن
ال ـف ــن األف ــري ـق ـ ّـي الـ ــذي ك ــان ســاذجــا
وإكــزوتـيـكـيــا بالنسبة إلــى ماتيس
ك ــان بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـي ـكــاســو ،وهــو
إس ـبــانـ ّـي ،أمـ ـرًا يـمـتــاز بــالـطـبـيـعـ ّـيــة،
ُّ
َ
واملباشرة والتحضر.
وبـ ــذا ك ــان م ــن الـطـبـيـعـ ّـي أن يسهم
ه ــذا ال ـفــن ف ــي إعـ ــادة ت ـعــزيــز رؤي ــاه
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده عـ ـل ــى إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـت ـك ــون
النتيجة هي الدراسات التي دفعته
إلى إنجاز لوحة «آنسات أفينيون».
م ـجــددًا وم ـج ــددًا هــو لــم يـكــن يعيد
انطالقاته بل كان يواصل االنطالق
بعد انقطاع .تلك هي حياته.
وفي تلك الفترة تقريبًا بدأ تواصله
م ــع دي ـ ـ ــران ْ
وبـ ـ ـ ــراك وش ـي ـئ ــا فـشـيـئــا
ّ
ّ
بدأت التكعيبية الصرفة بالبزوغ.
ف ــي ال ـب ــدء ك ــان ه ــذا ال ـج ـهــد ،األش ــد
ص ـع ــوب ــة مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـصــام ـتــة
ّ
الطبيعية ،مــن أجــل خلق
واملـنــاظــر
ب ـش ــر مـ ــن مـ ـك ـ ّـعـ ـب ــات ،ع ـم ــل م ــره ــق،
ّ
ف ــأف ــرغ ب ـي ـكــاســو ك ــل م ــا ف ــي داخ ـلــه
خ ــال ع ــام  1907وأراح نـف ـســه من
ّ
ّ
خ ــال ال ــن ـح ــت .ف ـفــي الــن ـحــت لــديـنــا
الـعــبء ال ــذي يمكن لـلـمــرء االلـتـفــاف
ّ
ح ــول ــه ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام ك ـم ــا أن املـ ــواد
التي تقوم عليها املنحوتات تعطي
ّ
ّ
النحات
انطباع الشكل قبل أن يبدأ
العمل عليه.
وكان بيكاسو الذي بذل جهدًا ّ
جبارًا
لخلق لوحاته باالعتماد على فهمه
ل ـل ـن ـحــت األف ــريـ ـق ـ ّـي ق ــد وقـ ــع ل ـف ـتــرة
وجيزة بعد عام  1908أسيرًا إلغواء
ً
انـشـغــالــه بشكل املـنـحــوتــة ب ــدال من
الــرؤيــا التي ّ
ّ
األفريقي
تميز النحت
ول ـك ــن ح ـتــى ب ــرغ ــم هـ ــذا ك ــان ــت تـلــك
خ ـطــوة بـمـثــابــة مـحـطــة وس ـطــى في
ّ
التكعيبية
الطريق املفضية باتجاه
في نهاية املطاف.
ّ
ّ
اليومية
التكعيبية جزء من الحياة
ف ــي إس ـب ــان ـي ــا ،إنـ ـه ــا مـ ــوجـ ــودة فــي
ال ـع ـمــارة اإلس ـبــانـ ّـيــة .فــالـعـمــارة في

الـ ـبـ ـل ــدان األخـ ـ ـ ــرى ت ـق ـت ـفــي خ ـطــوط
امل ـش ـهــد امل ـح ـيــط ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام ،هــذا
َ
ّ
ّ
اإليطالية
يصح في حالت ْي العمارة
ّ
ّ
والعمارة الفرنسية ،ولكن العمارة
اإلس ـب ــان ـ ّـي ــة ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـهــد
ّ
ّ
املحيط بها دومًا وإن هذا بالتحديد
ّ
التكعيبية ،أن يكون عمل
هو أساس
اإلنسان غير متناغم مع املحيط ،بل
يـتـعــارض مـعــه وه ــذا بــالـضـبــط هو
ّ
ّ
ماهية
التكعيبية وتلك هي
أســاس
ّ
ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة اإلسـ ـب ــان ــي ــة .الـطـبـيـعــة
واإلنسان متعارضان في إسبانيا،
وه ـمــا م ـتــواف ـقــان ف ــي فــرنـســا وه ــذا
ّ
ّ
الفرنسية
التكعيبية
هو الفارق بني
ّ
ّ
اإلسبانية وهــذا فــارق
والتكعيبية
ّ
جوهري.
ع ــاد بـيـكــاســو م ــن إي ـطــال ـيــا وبـفـعــل
تـحـ ّـرره بسبب باليه «استعراض»،
ال ـ ــذي ان ـت ـه ــى ت ـ ـوًا م ــن ال ـع ـم ــل ف ـيــه،
أص ـبــح ّ
رس ــام ــا واق ـع ـيــا ،ب ــل وأنـجــز
بورتريهات كثيرة باالعتماد على
وج ــود م ــودي ــل ،بــورتــري ـهــات كــانــت
ْ
واقـ ـع ـ ّـي ــة صـ ــرفـ ــة .مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن
ال ش ــيء ق ــد ت ـغـ ّـيــر فـعـلـيــا ول ـكــن في
ّ ّ
تغير كــل شــيء وقد
الــوقــت ذاتــه قــد
م ـن ـح ــت إيـ ـط ــالـ ـي ــا و«اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض»
نحو
ونهاية الـحــرب بيكاسو على
ٍ
م ــا مــرحـلــة آرل ـي ـكــن أخـ ــرى ،مرحلة
ّ ً
ّ
فتوة ،لو
واقعية ،ليست كئيبة ،أقل
ّ
ش ـئــت ،ولـكــنـهــا مــرحـلــة هـ ــدوء ،كــان
راض ـي ــا ب ــرؤي ــة األش ـي ــاء كـمــا يــراهــا
الجميع ،ال كما يراها الجميع على
ن ـح ـ ٍـو ك ـل ـ ّـي ول ـك ــن ك ـل ـيــا ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
ّ
ـاف .إنها املرحلة بني عامي 1917
كـ ٍ
و.1920
دائـ ـم ــا م ــا كـ ــان ب ـي ـكــاســو م ـهــووســا
بـضــرورة إف ــراغ نفسه ،إف ــراغ نفسه
ّ
كليًا ،إفراغ نفسه على الــدوام ،وإنه
ّ ّ
م ـف ـعـ ٌـم ب ـهــذا بـحـيــث أن ك ــل وج ــوده
عـبــارة عــن تـكــرار إلف ــراغ كـلـ ّـي ،ال بدّ
لــه مــن إفـ ــراغ نـفـســه ،هــو عــاجــز عن
ّ
إسبانيته باملطلق،
إفراغ نفسه من
ْ
ول ـ ـكـ ــن ب ــإم ـك ــان ــه إفـ ـ ـ ــراغ ن ـف ـس ــه مــن
ّ
اإلب ــداع ال ــذي أن ـجــزه .إذن يـقــول كل
ّ
ْ
ّ
يتغير ولكن ليست تلك
شخص إنه
حـقـيـقــة األم ـ ــر ،ب ــل ه ــو ي ـف ــرغ نفسه
وإثر اللحظة التي ينتهي فيها من
إفــراغ نفسه كليًا ال ّ
بد له من إعادة
البدء بإفراغ نفسهُ ،
فيترع نفسه من
جديد بسرعة شديدة.
كان اللون الذي يستخدمه بيكاسو
عـنـصـرًا مـهـمــا عـلــى ال ـ ـ ّـدوام ،شــديــد
األهـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــة بـ ـحـ ـي ــث ك ـ ــان ـ ــت مـ ــراحـ ــل
ُ
عمله تـسـ َّـمــى تبعًا لـلــون ال ــذي كــان
يستخدمه .فلنبدأ منذ البداية.
كان التأثير األول لزياراته القصيرة
األول ــى إلــى بــاريــس ،عــام  ،1900قد
م ـن ـحــه لـ ــون ت ــول ــوز ل ـ ــوت ـ ـ ِـر ْك ،وك ــان
َّ
املميز الــذي يسم لوحات
هو اللون
تـ ـل ــك امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة .وق ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــر ه ــذا
الـتــأثـيــر لـفـتــرة قـصـيــرة ج ـدًا وحــن
ع ـ ــاد إل ـ ــى بـ ــاريـ ــس وم ـ ــن ثـ ــم ســافــر
إلـ ــى إس ـبــان ـيــا ب ــات ــت األل ـ ـ ــوان الـتــي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا إسـ ـب ــان ـ ّـي ــة مـ ــن حـيــث
الـجــوهــر ،ال ـلــون األزرق ،وق ــد كانت
ل ــوح ــات ت ـلــك املــرح ـلــة زرق ـ ــاء دوم ــا.
وحني عاد إلى فرنسا مجددًا وحني
ج ـع ـل ـت ــه بـ ـهـ ـج ــة ف ــرنـ ـس ــا م ـب ـت ـه ـجــا
ـوردي ُ
ّ
وس ـ ّـم ـي ـ ْـت مــرحـلـتــه
رس ــم بـ ــالـ ـ
تـلــك ال ـ ّ
ـوردي ــة .وف ــي الـحـقـيـقــة كانت
ال ت ــزال هـنــاك آث ــار باقية مــن اللون
األزرق فــي ه ــذه املــرحـلــة ولـكــن كــان
ّ
ورديــة فعليًا أكثر من
لــأزرق سمة
صرفًا ،وبــذا فهي كانت
كونه ًأزرق ّ ً
ورديــة تمامًا ،تبعتها بداية
مرحلة
ّ
ال ــن ـض ــال م ــن أجـ ــل ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة ،أي
ّ
املرحلة األفريقية التي كانت فيها
ّ
ّ
ـوردي ول ـكــنــه ت ـحـ َّـول
مـسـ ًحــة م ــن ال ـ ـ
ّ
البني
بداية إلى البيج ،والحقًا إلى
واألحمر كما في لوحتي البورتريه
ومن ّ
ثم جــاء ت محطة وسطى ،قبل

ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة ال ـح ـق ـي ـ ًقـ ّـيــة وقـ ــد كــانــت
ّ
تـلــك املــرحـلــة مــرحـلــة خ ـضــراء .إنـهــا
ً
أقـ ــل شـ ـه ــرة [مـ ــن امل ــراح ــل األخ ـ ــرى]
ّ
ّ
ولـ ـك ــنـ ـه ــا ضـ ــمـ ــت ل ـ ــوح ـ ــات م ـن ــاظ ــر
ّ
ولوحات
طبيعية جميلة جدًا جدًا،
ً
طبيعة صامتة ضخمة ،إضافة إلى
ب ـع ــض الـ ـب ــورت ــريـ ـه ــات .وب ـع ــد ذل ــك
ّ
ج ــاء ت لــوحــات الـطـبـيـعــة الــشــاحـبــة
الـتــي تبعتها شيئًا فشيئًا لوحات
ط ـب ـي ـعــة ص ــام ـت ــة رم ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة .وخ ــال
َّ
هــذه املــرحـلــة الــرمـ ّ
ـاديــة بــالــذات قــدم
بيكاسو نفسه للمرة األولــى فعليًا
كـمـلـ ِّـون عـظـيــم .ثـمــة ت ـنـ ّـوع النـهــائـ ّـي
مـ ــن ال ـ ــرم ـ ـ ّ
ـادي فـ ــي تـ ـل ــك الـ ـل ــوح ــات
ّ
حيوية الرسم تصبح درجــات
ومــع
ّ
ال ــرم ـ ّ
ـادي أل ــوان ــا فـعـلــيــة .وب ـعــد ذلــك
ّ
وحينما بات بيكاسو معلمًا بارعًا
ّ
فــي األل ــوان لــم تـعــد مــراحـلــه الفنية
ُت ّ
سمى تبعًا أللوانها.
ّ
وشيئًا فشيئًا وفيما كــان الــصــراع
من أجل عدم ّ
الرضوخ للرؤية التي
ً
لـ ــم ت ـك ــن رؤي ـ ـتـ ــه م ـ ـتـ ــواصـ ــا ،بـ ــدأت
األلــوان تميل ألن تصبح هي ذاتها
ّ
االعتيادية التي يستخدمها
األلوان
الـ ّ
ـرســامــون اآلخ ــرون ،أل ــوان تـتــواء م
م ــع ال ــرس ــم وف ــي نـهــايــة األم ــر وبــن
عــامــي  1927و 1935ب ــات بيكاسو
ً
مـ ّـيــاال إلــى مــؤاســاة نفسه مستعينًا
ُّ
بتصور ماتيس حيال األلــوان ،وقد
حدث هذا حينما كان هو في أقصى
ّ
ّ
حـ ــاالت ي ــأس ــه ألن ه ــذه ال ــن ــزع ــة قد
ّ
داخله وقد انتهت هذه النزعة
باتت ّ
الرسم عام .1935
عن
ف
توق
حني
ّ
ّ
وفــي الــواقــع فــإنــه تــوقــف عــن الرسم
طـ ــوال ع ــام ــن ل ــم ُي ـن ـجــز فـيـهـمــا ّ
أي
رسم أو لوحة.
وفــي نهاية املطاف اندلعت الحرب
في إسبانيا.
ّ
ً
أوال ومن ّ
ثم الحرب.
الثورة
ول ـ ــم ت ـك ــن األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ت ـق ــع فــي
ـاظ
إس ـب ــان ـي ــا هـ ّــي ال ـس ـب ــب فـ ــي إي ـق ـ ُ
بحد ذاتها بل هي حقيقة
بيكاسو
ّ
أنها تحدث في إسبانيا بالذات ،كان
قد أضاع إسبانيا وها هي إسبانيا
َ
ّ
ضع ،إنها موجودة ،وإن وجود
لم ت ِ
إسبانيا هو ما أيقظ بيكاسو ،وهو
ّ
كــان مــوجــودًا أيـضــا ،أمــا كــل مــا كان
م ـف ــروض ــا ع ـل ـيــه م ــن ق ـب ــل ف ـل ــم يـعــد
م ــوج ــودًا ،ه ــو وإس ـب ــان ـي ــا ،كــاهـمــا
م ــوج ــودان ،لـقــد ُوجـ ــدا بـكــل تــأكـيــد،
ّ
ّ
إنـهـمــا م ــوج ــودان ،إنـهـمــا عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة ،وشـ ــرع بـيـكــاســو بــالـعـمــل،
ّ
ّ
يتحدث طوال
يتحدث كما كان
بدأ
ّ
حياته ،يتحدث مستخدمًا الرسوم
واأللـ ـ ـ ـ ــوان ،ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـب ــر ال ـك ـتــابــة،
كتابة بيكاسو.
طـ ــوال ح ـيــاتــه ل ــم ي ـت ـح ـ ّـدث إال على
ّ
هــذا النحو ،ولــم يكتب إال على هذا
ّ
النحو ،وقد كان بليغًا.
ولــذا بــدأ عــام  1937يستعيد نفسه
ً
من جديدً .
ضخمة عن إسبانيا وقد
لوحة
رسم
ً
ّ
ّ
تتطور
بكاليغرافية
كانت مشغولة
بــاسـتـمــرار وق ــد كــانــت تـلــك الـلــوحــة
ّ
للتطور الهائل الذي بدأه
استمرارًا
عام  ،1922بات اآلن في حالة غليان
ت ــام ،وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه وج ــد لــونــه.
كانت ألوان اللوحات التي ًيرسمها
اآلن ًعــام  1937ألــوانــا بـ ّـراقــة ،ألــوانــا
ّ
فاتحة ولكنها تمتلك مزايا األلوان
ُ
ال ـتــي لــم تـكــن قــد وجـ ــدت حـتــى تلك
الـلـحـظــة إال فــي لــوحــاتــه الــرمـ ّ
ـاديــة،
ي ـم ـك ــن ل ـ ــأل ـ ــوان أن تـ ـتـ ـع ــارض مــع
الرسم ،ويمكن لها أن تتوافق معه،
ّ
بإمكانها فعل مــا يحلو لها ،ولكن
ّ
إمكانية توافقها مع الرسم
مسألة
أم ال ل ـي ـســت ه ــي س ـب ــب وج ــوده ــا،
ّ
ب ــل ن ـج ــده ــا ه ـن ــاك ألنـ ـه ــا ت ــري ــد أن
تـكــون مــوجــودة ،وبـكــل تأكيد وجد
ّ
الحقيقي
بيكاسو لــونــه اآلن ،لــونــه
عام .1937
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سعيد الباز *
في السابق
كان بإمكانك أن تكون ّ
جديًا
وصالحًا لشيء
ّ
مثل فزاعة الحقل
حني هجرها الحصادون
وعادت ملهاة لألوالد.
اآلن،
صرت أعمى القرية
الذي يتمتم
فيما يقعي بجانبه املساء.
¶¶¶
ّ
لم أكن ّ
الحد
سيئًا إلى ذلك
كانت يدي
قد ألفت ّ
لي عنق الفطنة
قبل مصافحة اليأس
ّ
األسرة
وزرع الشكوك في
قبل
انهيار النوم
من الطابق العاشر لليقظة.
ففي الغرف املنسية
عادة ما نصادف الشخص
الذي يدير وجهه
ّ
باتجاه الجدار
ّ
وبمودة رفيق الطريق
يديم
النظر ّ
ّ
فيما ُيظن أنه النافذة
أو ّ
أي مكان آخر
في حاجة إلى األفق.
¶¶¶
م ــن ي ــرش ــدن ــي إلـ ــى ت ـلــك املـ ــرآة
ال ـتــي تـعـكــس صـ ــورة شخص
غيري؟
لقد ّ
تربصت كثيرًا بالضوء
في غرفة ّ
الرسام الهولندي.
ً
أغفيت قليال
وم ـث ــل م ـس ــاء مـفـعــم بخطيئة
اليأس
جمعت أغــراضــي بــدربــة عابر
محترف
ورحت ّ
أتأمل من نافذة األفق
ماذا يعنيه
ّ
انكسار الظل
في ّ
املمر الخالي من الخطوات.
¶¶¶
في هذه الحرب
قاس كجرح قديم
أنا
ٍ
نسيه
السكني.
¶¶¶
ّ
الحياة قد ال تعلمك
كيف ّ
تروض األفعى
في ّ
أسرة اآلخرين.

باشو ــ «فزاعة» َ ّ
(حبر على ورق األ ُرز،
)1682

ّ
الحياة قد ال تعلمك
ّ
كيف ّ
السم
تعب
من أقداح اآلخرين.
الحياة خطيرة
يا صديقي
ّ
ال تعلمك
سوى شحذ مزيد من السكاكني
في شريان الوقت.
الحياة يا صديقي
خطيرة ّ
جدًا
ّ ّ
حد أن املوت
إلى
قد يصادفك في أحد
ّ
املمرات
على هيئة شخص أليف
وقد صار أكثر أمانًا.
¶¶¶
كن حليفًا للضوء
ّ
تصدق حكاية أجنحة الفراش
ال
ّ
في عز الصيف
ّ
هي في أغلب الظن
ضغينة قنديل صدئ
قد توارى في الحوش املهجور
خلف البيت.
¶¶¶
سأعود بالثمرة إلى الشجرة
والشجرة إلى البذرة

والبذرة إلى التربة
والتربة إلى يد املزارع ّ
الطيب،
ّ
وسأترك الحطاب
بعيدًا هناك
يفرك وحيدًا أصابع العزلة.
¶¶¶
شاعر)
(عن موت
ّ
مهشم ّ
الرأس
مثل مشجب
ترك قميصه هنا
يحمل ذكريات باهتة
يفوح منها
عرق قديم.
¶¶¶
ّ
الحد
أأنت سيئ إلى هذا
تواري مراياك بالشراشف،
وما من ميت
في الغرفة سواك.
¶¶¶
ويكون بداخلي
حياد الزجاج ،وبالهشاشة
ذاتها
أخشى من العطب.
¶¶¶
ال ّ
تربت على كتفي

ال تقد يدي إلى وجهة الغد
ال تسدد ّ
سبابتك نحو ورود األمل
ال ّ
تحرك شفاهك بالكلمات املرتبة
ّ
جيدًا بورق السوليفان
ّ
ال تقوس حاجبيك
ّأو تغمز
ّ
عيني
إني أغلقت
منذ أمس
¶¶¶
هكذا
ّ
الشعر
لت
تخي
ٍّ
فالحًا بقبعة قش
يزرع من أجل اآلخرين
أرضًا ليست له!!
¶¶¶
بمواعظ الهواء
وقليل من رجفة التراب
بالكثير من دوخة النار
والقليل أيضًا من رطانة املاء،
هناك
كنت تمامًا
خارج الكيمياء.
* املغرب

