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جل تحر�ر الفن من أمن  ناضلتُ طوال مسیرتي الفنیة 
وتیة هنالفلسفیة الك راتفیها التنظی هُ التي حبستْ  القوالب الجامدة

دخال السرور في التي ال ترى في الفن غیر وسیلة إلیقة العت
دي ؤ یر�ن سوف من تحیزات المنظّ  تجر�د الفن نِّ إ س.قلوب النا

 الى تحقیق وجود نا االنساني. 

مفهوم غیر موجود في الطبیعة التي ال  "الجمال" إنَّ 
، والفنان الحقیقي هو �فصل بین الجمال والقبح اً قاطع تضع حداً 

 .یاءشعین الناس على تشكیالت جدیدة لألتعو�د أ القادر على 

 –بیكاسو  -
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 بقلم روالند بني روز -مدخل  

 الفن وحده هو القادر على أن                  

 حيررنا من قواعد الفن                               

 موليري                          

 
د یلالتقا ضدّ  ة�الفنون في زماننا تخوض معر�ة ضار 

 غر�قي،العصر اإل نانياقرة فبالفنیة التي ثبتتها مواهب ع
، واالنسجام اللذین حضارته القائمة على مفهوم الجمال�

ندسیة والنظر�ات الفلسفیة �خضعان للمقاییس الر�اضیة اله
دس مقبدي، والل، والثابت، واألعلى الكامة �المثل األنمؤ الم

حت أصب منذ مطلع القرن العشر�نوال نقد. و  الذي ال �طاله شكّ 
المستمرة التي تعیشها الفنون السیما التشكیلیة  الثورة هي الحالة

�ة ما تزال غیر محسومة حتى الیوم، ، وهذه المعر منها
 الذین عاشوا في القرن العشر�ن انجیل اءابنعلى أ، بو�صع

ر�ن أن �فهموا حدة الصراع الذي ر القرن الحادي والعش�اشو 
ین على الفكر من، والمهیأ�طال تلك الثورة من جهةر بین فجت

  .خرى أوالفلسفي، في ذلك الحین من جهة  النقدي

، والهزء الذي اء الذي جو�ه �ه الفنانون الروادالعد لكنَّ 
حوال ، قد تالهم الغر�یة عند عرضها ألول مرةتعرضت له أعم

ة داعصاألجیال ال ، ألنَّ في آخر المطاف الى مصلحتهم هم
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الشبان ، ومضى الفنانون مفاهیم الفن الجدید ما تبنْت  سرعان
لى أن إثارهم آون قتفت الرواد، و�اعبدا إفي �ل مكان یتا�عون 

ووحوشیة وتجر�د�ة ت الحر�ات الثور�ة الجدیدة من سر�الیة نمیه
دی أُ برمتها. و طیة إلخ على ساحة الفن التشكیلي قیوتكعیبییة وتن

إلى  اآلثار الفنیة الجدیدة تهافت جامعي الصور على شراء تلك
ل عن مواقفهم المحافظین على العدو كاد�میین جبار النقاد واألإ

وس ؤ را�ة النصر في النها�ة بر  تقدلى أن عُ إالعدائیة �التدر�ج 
بیكاسو الذي برز  أ�طال تحر�ر الفن، وفي مقدمتهم الرسام �ابلو

 یراً ثوموهبة، م اً بداعإ، و�تفجر ا وحیو�ةمالقا یتوهج حماسً ع
، فلقد تناقضت، المواقف منه وارتحل حلَّ للغط والضجیج حیثما ا

لى قسمین، أحدهما یوالیه إ نهقسم الناس �شأان، و اً حاد تناقضاً 
اء، والثاني �عاد�ه و�هاجمه ثنه و�غدق علیه آ�ات ال�ناصر و 

طورة شأنه شأن �ل عباقرة سإلى ، و�هذا تحول اى الهجاءص�أق
  .التار�خ

 للى أحراز �إلتي أوصلت بیكاسو العوامل ا إنَّ 
، ةنیتبابداع، �ثیرة ومواإل وفة في میدان التجدیدانتصاراته المعر 

شخصیته ر�ما �انت المسؤولة األولى عن شهرته التي  لكنَّ 
 . وال شكَّ العمر طساوهو مازال في أو  رضأرجاء األ تاجتاح

اوز التسعین من ، فمع أنه تجمحظوظاً  اً نسانإأن بیكاسو �ان 
و�فاءته الفنیة  قدراتهعلى  محافظاً  ه ظلّ نّ أال إلعمر عند وفاته ا

شهرته وذیوع صیته قد طبقا  نأومع  ،النها�ة ثاره حتىآوحیو�ة 
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ته عشرات المالیین من الدوالرات ق أثناء حیاته و�لغت ثرو اآلفا
، یر طرز حیاته ولم �عرف �طر الغنىنه رفض أن �غأال إ

 اً نتاج الوفیر محافظواال الجادّ  وظلت رغباته محصورة في العمل
ما رف بها بین الفنانین، �خالل ذلك على روح التجدید التي عُ 

عدد أصحا�ه یتزاید �لما  بل ظلّ  يامالقدقائه صدأط �ه لم �فرّ أنّ 
أشد آ�ات اإلعجاب والوالء �حمل له  تقدم في العمر والكلُّ 

 والحّب. 
في أعماق  اً متوحد نساناً إ اسوبیكومع �ل ذلك فقد �ان 

شائعة في  العبقر�ة ظاهرة شاذة وغیر ، ذلك ألنَّ ذاته
، و�قدر رهعصنسان یتجاوز إالمجتمعات البشر�ة، والعبقري 

. وقد ن الحاضر المعهودع ةزمان �عیدأق على استشراف آفا
، ال في استكشاف المجهول راغباً  متطلعاً  كان بیكاسو دائماً 

الحقیقة یلتمس �ان  ،و معتادأتذل و مبأع ئاشفي �ما هو ت�ك
الحقیقة لیست ن أمن �ؤ جا نفسه بها، وهو ممن یهحتى لو 

الحیاة  ألنّ  ،ر�ة زئبقیة أبد�ةحثابتة مائة �المائة، بل هي في 
 .ذاتها غیر ثابتة وال ساكنة وال متجمدة
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  Penrose Roland -روالند بني روز

 اجلذور

 ثالثة، تتجاوز  عاش فترة یكاسون بأم من غعلى الر 
 فقد ظلَّ  هعن أهله ووطن �عیداً  غتر�اً أر�اع القرن في فرنسا م

أراد فهم نفسیة هذا الفدان  منْ ، وَ یته ومزاجهخصفي ش اً أسبانیّ 
بانیا فالبد أن �ملك ولو �عض المعلومات عن وطنه األول اس

لبالد التي یتراوح مناخها بین ، ا�الد العجائب والمتناقضات
خشونة  ینها بضن تجمع أر في حی رالق ى القیظ وأشدصأق

لذات یترافق مشغف أهلها �ال أنَّ ثم  ،ری وخصو�ة الود�اناالصح
س ءیلتمسون العزاء عن البو  اهمخطار، وتر وال واألهم �األهلفك�

سون عن رعبهم فّ ن�التر�یز على الفنون واآلداب و� والمعاناة
مرة في ر�اضة  ف متجلیاً فهم �االستغراق في فعالیات العنُ خو و 

العنیف والغناء الصاخب  قصعة الثیران وأخرى في الر مصار 
فنولهم تعكس  نأ. ومع الفالمنكو الشهیرةكما في موسیقي 

ل نها ال تغفل أهمیة الكومید�ا فهي التي تعدّ أال إتراجید�ا الحیاة 
، و�ذلك �سهل علیهم أمزجتهم الحادة وتخفف من غلوائها

 اتهم الیومیة المعتادة.المضي في نشاط
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ظهار هذه الدراما إسو في قدرته على بیكابقر�ة تجلت ع
على  خصیته، وفي تماسك شینلمتناو�ة بین القطبین المتضادا

ة التي صوالمشاكل العو� ،الرغم من تذبذب ظروف حیاته
ن قوته النفسیة أ . وال شكَّ خارج وطنهغر�ته  جابهها طوال أ�ام

 اطوالنشبداع. وتكو�س حیات لالنتاج واإلمن عشقه للفن  ْت تولد
للسرعة المذهلة  ثالً الخارق الذي ال زمه مدى الحیاة �ان مما

ه ینكر أنّ میدان الرسم في فترة صباه حتى  تقدمه في التي میزت
. رحلة طفولة في أثناء تطوره الفنيأن �كون قد مر �م تماماً 

، ارعة الثیرانصلم نظراً مأقدم لوحة رسمها وتمثل  والواقع أنَّ 
آخر أ�ام  حتىقه وتشغله تراف وتطلعات ظلْت  اً فكار أكانت تحمل 

  .التاسعة نه رسمها وهو ما زال في سنّ إعمره مع 
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 هملق
ولــد  1881العشــر�ن مــن تشــر�ن األول أكتــو�رخــامس و فــي ال

فــي مدینــة ملقــة  Pablo Ruis picassoرو�ــز بیكاســو �ــابلو 
مـن عائلـة بـرز  سوبیكا؛ من جهة أبیه ینحدر Malgaیة االسبان
الها: الفـارس الثـري "جـوان دي لیـون" الـذي ُقتـل والـدُه فـي من رج

معر�ــة �بیــرة جــرت فــي غرناطــه فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 
 السادس عشر، وقد هاجر أبناء جـوان دي لیـون هـذا إلـى قرطبـه

ت هــذه العائلــة فظــالســا�ع عشــر والثــامن عشــر حاوأثنــاء القــرنین 
شــتهر فــي افقــد  دتــه ألمــهلــة جعائمــا أالمحترمــة. علــى مكانتهــا 

مــة وقــد ترقــى فــي تمــي أولهمــا إلــى أســرة محتر ننــان یاهتار�خهــا �
ـــة  ـــغ المراتـــب الدینی ســـقف وقـــد عـــاش فـــي القـــرن درجـــة أحتـــى بل
اني فقـــد عـــاش فـــي القـــرن التاســـع مـــا الكـــاهن الثـــأالســـا�ع عشـــر، 

د الجبـــال المحیطـــة �قرطبـــة حـــأ فرفـــي ســـ ك منعـــزالً ّســـوتن، عشـــر
 .)1(ة ومعاونة المعوز�ن مالت الروحیأحیاته للت واهباً 

 Don جوز�ه برو�ز و یغدون د ب"بیكاسو  جدوقعت ل

Diego José Rui3ي القرن التاسع عشر " الذي عاش ف
ادف صففي صباه ، رتهفخر له وألس مصدرظلت حادثة خطیرة ْ 

لصبي ا قذفحد اال�ام أ�حتلون بلدته، وفي  فرنسیون أن �ان ال
ین فأمسكوا �ه وضر�وه لفرنسی" الحجارة على الجنود اوییغ"د

                                                           
یؤ�د عدد من ُ�تاب سیرة  بیكاسو أنـه �ـان ینتسـب مـن جهـة والدتـه إلـى أسـالف �عیـدین مـن  )1(

 المغار�ة.
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تقطت له صورة حتى �اد �موت وفي �هولته الُ  مبرحاً  ضر�ا
 �الً الخارجیة. �ان طو هیئته  فوتوغرافیة �مكن أن تدلنا على 

رف �القلق العصبي، وشدة ، عُ الشعر ثّ عا�س الوجه � نحیالً 
في الكالم و�ان مثار إعجاب معارفه بذ�ائه  الحیو�ة، والحماس

سرته الكبیرة أ�عیل �ه ، القفازات جنسل ك معمالً �ان �مل .ودهائه
هم و�انت أ ، نًتاو� اً لموءلفة من األبو�ن وأحد عشر صبیالحجم ا

 . هوا�اته الموسیقى والرسم والتمثیل

ا �السكو في عام �من مار دون دییغو جوز�ه رو�ز" "تزوج  
في ، لى مناصب دبلوماسیة حسنةإى قابنه البكر ارت -1830

" لقةما في �اتدرائیة "هنً " �اوه الرا�ع واسمه "�ابلحین أصبح ابن
هذا �الشعور العالي  ف، �ابلور عُ .في االلهیات اً و�ان د�تور 

ر�ع �ة �أخواته األعناولیة، وقد أخذ على عاتقه أمر الؤ �المس
" ، فضال عن رعایته ألخیه األصغر "جوز�هغیر المتزوجات

 . سیكون والد الرسام �ابلو بیكاسو الذي

والد بیكاسو بین أخوته �أنه شخص غیر  "جوز�ه" رفعُ 
، ولما �انت هذه �عیش منها ، �ان �متهن الرسم حرفةً مليع

أن �عتمد على صاحبها فقد أضطر  ر ر�حاً دالمهنة یومئذ ال ت
�ابلو  " ولكن وفاةابلو�الكاهن "  -خیه الكبیرأعلى معونات 

ه البحث عن ، فتوجب علیةناوقعت الرسام جوز�ه في مح
 .واته االر�عسرته ونفقات أخأنفقات  دّ مصادر جدیدة للرزق لس
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ة واحدة نبیكاسو" �س �یزو ل�عد زواج "جوز�ه" من "مار�ة  
ه مری ع�حیاء لذإطفل اطلقوا علیه اسم : "�ابلو"  لد لهماو 

مار�ة لو�ز کانت  .اً ابلو المتوفي حدیث�المحسن الكبیر الكاهن 
، �انت ذات قامة دیدة الذ�اءشسیدة بیكاسو والدة �ابلو بیكاسو 

 ینیهارها األسود وعشع ث، �ما ور یكاسوها ابنها بثقصیرة ور 
 بیكاسو " والد �ابلوما "جوز�هأالسوداو�ن المتالقتین �شعاع حاد. 

رانه قرف بین أُ تمیز �شعره األحمر وعُ  طو�الً  فقد �ان رجالً 
 لقبوهإلى نمط الحیاة االنجلیز�ة حتى  �شدة التحفظ و�المیل

 .  �الرجل االنجلیزي 
ولیات" دون جوز�ه ؤ لكاهن، ازدادت مس�عد وفاة شقیقه ا

عن  خواته األر�ع فضالً ألیه مهمة إعالة عبیكاسو" إذ وقعت 
ث عن مصدر رزق جدید ، فكان علیه البحزوجته ووالدتها
، وهكذا عاد لیعمل ه االصلیة �رسام محترفنت�ضاف الى مه

المحلیة براتب شهري حسن  حد المتاحفأفي  اً حكومی اً موظف
لكن الظروف ، فراد عائلتهأو م�مكن أن �سد نفقاته المتزایدة بن

مله أ�کان  ماز�ه تهيء لدون جو  مل �ة وقتئذٍ ر طضالسیاسیة الم
وقع  فى أن مولد ابنه البكر "�ابلو" خفمن راحة واستقرار، عل

فل أول وارث ذ�ر یولد لألخوة ، فقد �ان هذا الطك المتاعبلت
ن �كون مولده أفال عجب " و رو�زغیدید عثر أبناء " دون حاأل
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سرور عظیم لكل أفراد عائلة رونیز، ولیس لدون جوز�ه در صم
 .وزوجته حسب

�ه  ن القابلة المولدة ألقْت أا حتى كً منه اً ولد �ابلو ضعیف
تمامها لألم ائسة من حیاته ووجهت �ل اه�ة بعلى منضدة قر�

لحسن د أشقاء دون جوز�ه �ان في والدتها المتعسرة. لكن أح
 اً قذه من الموت اختناقنی �المولود، وانا، فاعتیبً طب الحظ

  .المتسبب عن جهل القابلة
لیالي �انون األول ذلك، بثالث سنوات وفي لیلة من �عد 

ثار الرعب في أفوجيء أهل " ملقة " بزلزال قوي  1884
ي أصحاب له ف یتسامر مع �ان دون جوز�ه وقتئذٍ  ،نفوسهم

فراد أنقل  عازمًا علىى داره لإ، فهرع مكان قر�ب من منزله
وانتقلت العائلة . " للهزات األرضیةالً كثر تحمألى مسكن إعائلته 
 في هذا المنزل،إلى دار رسام من أصحاب دون جوز�ه. فعًال 

قوا ، فاطلنثىأه "مار�ا" طفلهما الثاني، و�انت وضعت زوجت
أقرب أخوة بیكاسو وأحبهم  ذههتكون وسوف علیها اسم " لوال " 

 ل اال�ام .تقبالى قلبه في مس
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 تكون شخصية بيكاسو  
ثناء أسرته أمع  عندهقام أكان صدیق دون جوز�ه، الذي 

لى مدینة إدم ققد  Menoz Degrain�غر�ن مینوز دالزلزال 
. هذه الرسام حدیثاً  نشأن مسرح سرفانتس المی�تز  أجلمن " هق"مل

ن الفنانین الذین ما تزال رسومهم تعرض حتى هو أحد جماعة م
برسم . �ان د�غر�ن مهتمًا اآلن في المتحف المحلي هناك

ل ذلك ، وفي �خیة والدینیة والبحر�ة والطبیعیةالتار� عالمواضی
المذهب  حاته تأثیراتلو في كان یر�ز على الموضوع وتبدو 

، و�تجلى ذلك في عدم ور�ا وقتئذأاالنطباعي السائد في 
ألزرق في ذ �ان اللون اإ ،تعمال األلوان استعماال تقلید�اسا

، �ما �ان یبحث و�لتمس الضوء لوحاته �ظهر بین الظالل
  .االنطباعیین�عنا�ة على طر�قة 

ذهب الرمزي الممیز للوحات ثر هذا الرسام �المأت ككذل
ن" على شهرة �ر غ�"د صلا الشمالیة وقتئذ وقد ح�ور أرسامي 

الخارج  الشهرة الى تلكثار آنیا وانتقلت سباأحسنة في وطنه 
  .أ�ضاً 
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، �ان في المتحف الصغیر حیث �ان "دون جوز�ه" �عمل
ال یم ، وهو عموماً غرفة مخصصة له �خزن فیها لوحاته هناك

کثر لوحاته أ، ه �ملك �فاءة حسنة في الرسمأنّ مع إلى الكسل 
حة للتعلیق على جدران غرف تدور حول موضوعات صال

ر ، �ما �صوّ شها�ر  �إظهار تنيفهو یرسم الطیور و�ع، الطعام
، ومع إنه �ان أقرب إلى ن المواشي والمناظر الطبیعیة الخقطعا

نه أال إفي أسلو�ه، ومع ضیق خیاله بدع مالتقلیدي منه إلى ال
أشیاء ال �ستعملها �ستخدم  فهو مثالً  ید أحیاناً كان �حاول التجد

 إضافةً مقّصات الخ. وال سبی�اوالد كین، �السکاغیره في الرسم
یكاسو ، هذه التقنیات والحیل الفنیة تعلمها بالیت والر�شةالى الب
التطو�ر �ما  رها أشدّ ، وطوّ منه واستفاد منها فیما �عداإلبن 
اسو التي بیكلوحات الوالد مع �ثیر من لوحات وما تزال  ،سنری 

خت أ" واللوجوده في وطنه، موجودة في دار"  ناءثأها مرس
 شدیداً  أبدي �ابلو بیكاسو �لفاً اسو حتى الیوم. منذ طفولته یكب
رعة تعلمه عن س قصصلم الكتا�ة، و�انت والدته تروي الق�

 "،، فكان یدعوه "بیزLapizزییة البنابللفظة القلم وهو �األس
م مختلف قل، یرسم �الاً ، مسرور طو�لة لساعات راه جالساً تو 
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والمعجنات األخرى، وقد الفطائر �اء التي �حبها ألشیاألشكال ل
قبل أن یتعلم الكالم و حین �ان یلعب فوق  یط حتىخطبدأ �الت

�الرسم على  كهمن�ان ی ،ة من الدارب�ر قالرمال في الساحة ال
شجار �اسقة تحمي أ. هذه المساحة �انت محاطة �ملالر 

على أرضها مئات الحمائم  الشمس وتحطّ  الصغار من لهب
 أناس الذین یزورونها وذلك هو منشلالتي یز�د عددها عن عدد ا

ل حیاته، فقد �ان ایور الحمام وتعلقه بها طو �طبیكاسو شغف 
، وحین والخیر للهناء اً ها الشجي رمز یلیرى في وداعتها وهد

ت حمامات السالم ، صار فیها �عد أرجاء العالم ههرتشاجتاحت 
ووجد بها  ض،ر ن جدران �ل مدن األ�تز  تهالتي رسمها بر�ش

 ب، �عد أهوال الحر ئملآلمال الجدیدة �السالم الدا مزاً الناس ر 
تعلق �الحمام لم �كن ولید أن هذا ال ، والحقّ العالمیة الثانیة

الذي �ان �قف معه  ده الرسام ه في قلبه والُ نما غرسُ �دفة، و صال
ة قبة و�دعوه لمراقر�بالنافذة المطلة على الساحة الفي  دائماً 

ه طر�قة مل�عها، و یلسجعها وهدلى إلحمام واإلصغاء حر�ات ا
اسو عن بیك ، وحین یتحدثنهاكو مها، في حر�تها وفي سرس

ت هیئات األشیاء التي �انُ  إلىر موضوع یذ�ر�ات طفولته، �ش
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لوان أعلى الحمام فهو یتذ�ر  عالوةً  ،�امتحرك خیاله في تلك األ
شکال أ�سه حین �ان في الرا�عة من عمره، �ما یتذ�ر مال

 .تلك السن المبكرةها في یه األحذ�ة التي �ان یرتدهیئو زرارها أ
ا شقیقته المحبو�ة هتدخواته السیما التي ارتأمال�س  َس نیولم 

هل أ ما عن اهتمام أ. ماً �هن إلى نفسه دائقر وال، التي ستبقى أل
 ةایقصة طو�لة في ح تلكلارعة الثیران فص"ملقة" بر�اضة م

وفي هذه الحالة  ،یلها عبر صفحات الكتابصاسو، سیتم تفبیك
اني سباأل الفردعن عالقة  المعلوماتمن تقد�م �عض  بدَّ  ال
 .صارعة الثیرانم�

محور �ل االحتفاالت الشعبیة في  تعد مصارعة الثیران
الصیف، وتقام في العادة  قع المهرجانات في موسموت نیا،سباأ
لمدرجات المحیطة �میدان ، حیث تمتليء احد�ام األأ

م �أتون من �ل حدب ، وههذه الر�اضةالمصارعة، بهواة 
، مع األصدقاء و�باراً  فراد عوائلهم صغاراً أوصوب مصطحبین 

فهم تشجیع أ�طال المصارعة على إبداء مظاهر والمعارف، وهد
ن جمهور أنوا قدوة لغیرهم من الشباب. ومع ء لیكو الجرأة والذ�ا

 لجمهور ساحات �رة القدم و في الظاهر مماثالً المشاهدین بید
، متباینة سبابهاأأن جذور عملیة التشجیع و  الإفي عصرنا، 

یة نصارعة الثیران هي �قا�ا شعائر دی، فمبین الطرفین تماماً 
غرائز معقدة �ان الناس بواسطتها ینفسون عن  ،نیة عتیقةثو 
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في  ، وهذه الطقوس والشعائر تمتد �عیداً وانفعاالت غیر واعیة
ن حضارة جز�رة �ر�ت وغیرها ان عبسها األثد ور قثنا�ا التار�خ و 

على الرغم من  ،بیض المتوسطر األضارات حوض البحمن ح
ما أ. هذه االهتمامات ونسیتها الحضارات فقدت كأن شعوب تل
 ، والتستطع االستغناء عن هذه العادات سبانیة فلمالشخصیة اإل

 ، والظاهر أن المهرجاناتسبانیاإبد أن ذلك مرتبط بتار�خ 
سباني صورة اإل للفردبة لهذه الر�اضة، تقدم الحماسیة المصاح

وهم یرون في معقدة عن الصلة الوثیقة بین الحیاة والموت 
على  نساناإلالنتصار  ، رمزاً لهت، ثم قطعن الثور عدة طعنات

 اهي �شجاعتهبالغر�زة البهیمیة في نفسه هو، والمصارع یت
یاء في ر�زته العمغوحماقته و ، ومهارته في معاملة الثور الهائج

یجة التي یة البه، و�الحظ أن المال�س الزاهعن نفسه عالدفا
ة المعابد الوثنیة نلى الذاكرة عنا�ة �هإیرتدیها المصارع، تعید 

�حائي في إر الخارجیة من تأثیر ز�ائهم ومال�سهم لما للمظاهأ�
لى �طل إالمصارع تحوله  ةجسار ن أثم . روس الجماهینف

الناس من رجال ونساء  ر �لوتقدی ، �حظى �حبِّ شعبي
قل أ�تهم واحتقارهم لو أبدى ، في حین �صبح محل سخر وأطفال
  .�فاءة عند مجابهته للثور الهائج و عدمأجبن 

یراقب القتال  " �حس �متعة �بیرة وهو"دون جوز�هكان 
 حب افرادط، وقد اعتاد أن �صمابین الثور ومصارعه في الحلبة
تفال و�مضي ساعات االح، عائلته للفرجة مثل �قیة مواطنیه

�حماس شدید. �علق أحد  بیكاسو بنهوهو �شرح األحداث أل
، �مكن للمرء بیكاسوفي ملقة مسقط رأس " قائالً  بیكاسومعارف 
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اسو، فما هو، بیكلخفا�ا شخصیة  بیسر وسهولة أن �جد تفسیراً 
ان المثل األعلى لكل ، اال مصارع ثیران ألن ذلك �في الواقع

فضل المصارعین أ�ان الغجر ، وقد "نیاسباأالصبیان في 
  .اطالقاً 

في  اسو أسرة تقلید�ة تماماً بیكسرة التي نشأ فیها كانت األ
ن ذلك قد یلقي إ، ا السیاسیة واالجتماعیة والدینیةتوجهاته

اسو بیكت الداخلیة التي ستنشأ في نفس الضوء على الصراعا
 . ، و�خرج على تقالید عائلتهعندما �شب
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 Corunna - هکورون
 1887لدون جوز�ه في عام  ،خرى �عد لوالأت ن�مولد ب

، فال عفار تضیق �ساكنیها الذین ظلت نفقاتهم تتضابدأت الد
المستقبل والبحث عن وظیفة من التفكیر في  �جد رب الدار مفراً 

الذي اضطر ، وجاء الیوم خرى تناسب وضعه المالي العسیرأ
الحبیبة إلى  Malaga ه، مدینة ملقسهأفیه الى مغادرة مسقط ر 
�مدینة  للرسم في معهد عالٍ  ، مدرساً قلبه، �عد أن تم تعیینه

ي أقصى الشمال طلسي فالواقعة على ساحل المحیط األ هكورون
حیاة االستقرار التي اعتاد . و�هذا انتهت سبانیاأالغر�ي من 

، غییرلید الراسخة غیر القابلة للت، والتي اضفت علیها التقاعلیها
على ینه ته، قیمة تعنالحمیمة التي تر�طه �أهل مدی والعالقات

لى األبد سیتبدد ا نى، وتعطي لحیاته معتحمل متاعب العیش
التي �انت تعني لد�ه  ائیةنالبلدة ال تلكمنذ لحظة رحیله الى 

: الطبیب اد في أحزانه مفارقته ألحب أخوته، ومما ز آخر الدنیا
، هكانة اجتماعیة محترمة في ملقمدون سلفادور الذي �ان ذا 

، وهو هاء ملقنصب رئیس المر�ز الصحي لمیفهو �شغل من
لى میناء إة رخیصة �البحر حجز له وألسرته �طاقات رحلالذي 
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رة مبتعدة خدون جوز�ه حین تحر�ت البا�ة آواشتدت � .هنكورو 
كن مر�حة الرحلة لم ت ولكنَّ  1891عن المیناء العز�ز في ایلول 

، یر وسیلة النقلغا جعل دون جوز�ه �ماج البحر م�سبب هی
  .البر عن طر�قو�كمل الرحلة مع أسرته 

" منذ ساعة هة "كورونن�الكره نحو مدی �هون جوز د سأح
الساخنة للبحر األبیض . فبدال من الشمس لیهاإوصوله 

مات الممیزة ست األمطار والصقیع والضباب هي النالمتوسط �ا
، من ناحیة ثانیة سبانيفي الشمال اإل محیط األطلسيلسواحل ال

یه و�شعره نارفه وأحبا�ه في المدینة الجدیدة، �ضصار فراقه لمع
ثة �عد أشهر من وصوله الى الكار  ، ووقعْت �الضیق والغر�ة

ه الصغرى �مرض الخناق "الدفتیر�ا" نتبإت صیبأ، فقد هكورون
شقراء الشعر،  ، �انت صبیةً الذي قضى علیها �عد وقت قصیر

�انت الضر�ة قاسیة  . لقدزرقاء العینین، وهي أشبه أبنائه �ه
ال �عد مرور فترة من إق منها عصا�ه ولم �فأ ولم تحتملها 

  .الزمن

 لف تماماً تمخ أثیر" �ان ذا تهولكن االنتقال الى "كورون
له  أتلت هذه المدینة مغامرة هیالذي شكّ بیكاسو ل�النسبة 
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لحسن الحظ وجدت األسرة . و امکانات وخیارات منوعة و�ثیرة
ا ، مماورة للمعهد الذي �عمل فیه والدهشقة مناسبة في محلة مج

حیث  ، لقضاء �ل أوقات فراغه في المعهدكاسوأتاح الفرصة لبی
. و�هذه ن یتعلم الرسم تحت إشراف والده مباشرةً أ�ستطیع 
المطلوب یومئذ من الرسام  ،تقن �ل التقنیات الفنیةأالطر�قة 

في تلك المرحلة ا تزال رسوم بیكاسو التي أنتجها ، ومالماهر
نه لم أوهي تثبت �فاءته �فنان ناضج مع  ،موجودة في المعهد

ه الرسوم �لها �انت �كن قد بلغ عهد الشباب �عد، على أن هذ
سبانیة التقلید�ة التي �انت المعاهد اإل سالیبتتماشي مع األ

  .نا الحاضرر صعد �الیة في عذلك الوقت والتي تُ  تتبعها في

من الدروس ومن  فوراً ن سوبیكاابلو �بدی أمنذ طفولته 
والحساب  تا�هینزعج حتى من تعلم القراءة والك المدرسة و�ان

رسم والده ولي وظل یتهرب من الدوام المدرسي لینزوي في ماأل
قدم أحد أن �ست . واضطر الوالد أخیراً یرسم و�رسم �ال انقطاع
ل البیت خي الدروس األساسیة دابصأصدقائه لیقوم بتعلیم ال

: واذ ظمنلیم مسو من تعبیكاان ذلك �ل ما حصل علیه �ابلو و�
 ىللتعلیم االلزامي فقد اكتف سبانیا وقتئذ قانون إلم �كن في 
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ى تحقیق هوایته لإ اً وانصرف �لیار المقد كسو من العلم بذلبیكا
  .صلیة في الرسماأل

  یز�ده هورونفقد �ان وجوده في � ،ما "دون جوز�ه"أ 
در نه لم �عد �غاأحتى  �عد یوم، ، یوماً �الغر�ة �ة وشعوراً آک

وأثناء وجوده في المنزل اعتاد  ،داء واجباته الوظیفیةال ألإمنزله 
�قف عند النافذة یراقب الشارع السیما أثناء البرد والمطر. أن 

ت ولما دخل �ام عاد دون جوز�ه من جولة خارج البیفي أحد األ
إال  ملكمل رسم حمامة �شكل رائع فلم �كأوجد �ابلو قد المرسم 

 عجا�ه الشدید �الرسم. وما �ان أشدإ د�ا با مأن ینفجر صائحً 
دوات الرسم أ�ابلو بیكاسو حین جمع والده �ل  بيصشه الهد

نت تتفوق أ، فتخلى عن الرسم منذ اآلنأس" لیه قائالً إا مهوسل
  ."كة لنواألولى أن أترك هذه المه، فیه يَّ عل

انتفع �ابلو أشد االنتفاع �السنوات  ،على العكس من والده
" مسقط قهمغادرة "ملذلك أن  ه،لتي قضاها في �وروناألر�ع ا

، والحیاة والج فء، ودحبابهل واألمن حیث األاآلسه أر 
، ك�ل ذل، ألنفسهم كالساكنة التقلید�ة التي یرتضیها الناس هنا

 ضدّ ، وعلى البداً ألمتوثب ئم مزاج بیكاسو وخیاله ا�اللم �كن 
، �ان انتقاله إلى البلدة الباردة الجدیدة على سواحل من والده
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مو ن�شعر ب هنا بداً افه ،ا لنفسهالمحیط األطلسي الموحشة مر�حً 
 ، إذ �ان �طبعه �ارهاً شخصیته وتذوق طعم الحر�ة واالستقالل

 ، وجاءیومئذسباني اإل للر�فة الممیزة نود والحیاة الساكمجلل
ید على تقدمه في أك نه قد تفوق علیه دلیالً أاعتراف والده له �

ي �حتاجها �ل فنان في ، مما أكسبه الثقة �النفس التفن الرسم
ت قد تجاوز الرا�عة ، ولم �كن �ابلو في ذلك الوقمطلع حیاته

، وعن طر�ق نقل لوحات عظماء الرسامین عشرة من عمره
ممتاز في ضبط تدر�ب  القدامى �مهارة فائقة حصل على

نه لم �كن �كتفي �النقل ، على أاءشیواأل صاشخهیئات األ
ثاث أعتاد أن یرسم �ل شيء حوله، من ا نما �والتقلید، و 

، والعوائل زوارق الصید في المیناء ، رسمَ شیاءأو ص شخاأو 
ة �السباحة على الشواطيء البحر�ة، �ما رسم المترفة المستمتع
أن  "�ة "لوالخته المقرّ ألب من عها و�ان �طنوا أمناظر الطبیعة �

 ختلفمور في صمن ال ، فعمل لها �ثیراً أمامه لیرسمها تجلس
رسم وجوه ی�ان  كعن �ل ذل ، وفضالً وضاع والمال�ساأل

تجلى مهارته الخاصة ، فتد اجتماعاتهم الیومیةناب والده عأصح
و وهو مازال في تلك السن المبكرة، وتبد ةصیكرسام صور شخ

كوز السسبان الكالسیكیین مثل فیالرسامین اإلتأثیرات �بار 
أنه لم �كن قد شاهد لوحاتهم  في تقنیته لهذه الفترة مع وغو�ا

  . حف �عدُ افي المتاألصلیة 
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نت حات من وجود دون جوز�ه في �ورونه �عد أر�ع سنوا
، سا تبادل معه المكانفقد وجد مدرّ  ،ة مغادرتها نهائیاصفر 

 ءالد عبفع عن الو رُ ، و�هذا هلونبرشو�ان هذا �عمل في مدینة 
قام دون جوز�ه  1895. وفي صیفهروح نى�ضقیل �ان ث

لقضاء العطلة  موطنه األصلي،  هوأسرته برحلة قصیرة الى ملق
هز نتد اق�د فمدر �انت الرحلة عن طر�ق  ذ�، و قار�ه وأحبا�هأمع 

ه بیكاسو على متاحف مدر�د الهامة، ، لیطلع ابنالوالد الفرصة
للرسام الشاب أن یتعرف على أصول لوحات  أهیوهكذا ت

 بهم.  الرسامین الذین �ان �عجب

مثار سرور  ههله ومعارفه في ملقأه ��دون جوز  ءاقكان ل
بن الذ�ر األوحد بیكاسو اال، ولما �ان �ابلو اعظیم لهم جمیعً 

موضع اهتمام �ل  یبقىفي العائلة �لها، فمن الطبیعي أن 
ته في فن نمو وتطور قدرا اول مالحظو أار اعتزازهم مثها و فرادأ

ما عن هیئته أهم، نر�ع سنوات عأة بالرسم �شكل مذهل �عد غی
لقهما أا وشدة تمفقد حافظت عیناه على حلكة سواده ،ةالخارجی

�ان لهاتین  .و عند الشعور �الحماسأالسیما وقت الغضب 
وراء السطح الخارجي  اً ة على النفاذ عمیقبیجالعینین قدرة ع
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ي من ناحیة ثانیة فقد �قیت یداه صغیرتین شدیدت .یاءشلأل
نتظام �ما �انتا في الماضي، وسوف تظل هاتان الیدان اال
وات نس ىمد ىه المتباینة علجاز ابداعاتند اندتي المهارة عیشد

 . عمره

ه �عینیه المتالقتین السوداو�ن و�د �ابلو بیكاسو ثلقد ور 
لى إوصول بیكاسو حال  .الصغیرتین الجمیلتین عن والدته

ا فکر �الوسائل التي �مكن به�ه الطبیب سلفادور معأ د، ب"ملقه"
ون یكس بیكاسون �ابلو أ فوراً  كدر ، إذ أخیهأتطو�ر مواهب ابن 

له  صصخ�ن أ أىرتأو  ذا شأن �بیر في عالم الفن مستقبالً 
قنع أ، �ما ى شراء ما �حتاجه من أدوات الرسم" تعینه عل"یومیة
ن یرسم أجل أ، من بیكاسومام أن �جلس أالبحارة له من  صد�قاً 

کمل اللوحة أ بیكاسون أ، لكن المشكلة هنا له صورة شخصیة
  آخر. یلفي وقت قصیر، واقتضى األمر البحث عن مود

خت الثالثة لدون جوز�ه األجوز�فا رو�ز" ة " عمكانت ال
د دون جوز�ه في نتقیم ع، را�ة األطوارغوسلفادور، المعروفة �

ى جدران غرفتها غیر تجد عل ، و�انت شدیدة التقوى فالهملق
ن �جروء على دخول هذه حدا لم �كأ صور القد�سین، لكنّ 
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ن �قنع أ. خطر لسلفادور ها ممنوعة علیهم جمیعاً نالغرفة أل
أن تجلس أمام بیكاسو لرسم صورتها، و�ما  جوز�فا "" شقیقته

مر، األ ئدة الوقور رفضها القاطع في �اعمعلنت الأ هو متوقع 
یوم ، وفي ذات سباب غیر معروفة، وافقت فیما �عدا وألنهلك

، ترتدي معطفها ذا الفراء خرجت من حجرتها �كامل ز�نتها
، صا�عهاأض �ل مجوهراتها فوق مال�سها وفي الفاخر وتعر 

ة ب�ر قمع رفاقه في الساحة ال بالذي �ان یلعبیكاسو استدعي و 
هذه  ،ت اللوحة في ساعة واحدةادة اكتمل، و�العاً �الرسم فور  أ�دو 

شقیقة بیكاسو ار حدى غرف دإالصورة ظلت معلقة على جدار 
 . هیورة "فیالتو" في برشلوننو السیأ"لوال" 

ه في هذه المرحلة یتذ�رون ؤ قر�اأما یزال رفاق بیكاسو و 
ا هاستمتاعهم الشدید �التقنیات والحیل الفنیة العجیبة التي امتلك

أو  ، فیرسم شخصاً �مسك القلم بیده الً ، �ان مثبیكاسو وقتئذ
 مرةً ل، ولو دون أن یرفع القلم عن الورقةنباتیًا   و شکالً  طیراً 

خر �قول آمثیرة للحیرة وفي حین ، یرسم ذلك �سرعة فائقة واحدةً 
ا خذ ورقة و�قطعهأ" فی؟جمیالً  دون مهراً �أتر حكا "ضاهم ل

أعینهم ام مأ ك�كاد یتحر  اً لهم مهر �قدم ، وفي لحظات قص�الم
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ظلت محفورة في ذاكرة �ل واحد  لك ذ�ر�اتت. ودقته بواقعیته
ثهم �لما مر ذ�ر بیكاسو حادیأ، فكانت محور هلداته في ملق من

 .فیما �عد
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 هبرشلون
" مدینة رو�زادرت، عائلة "غ 1895ببدا�ة العام الدراسي 

على  لى برشلونة المیناء الحیوي الواقع شماالً إ متجهةً  هملق
هام ز برشلونة �موقعها الجغرافي ال. تتمیالبحر األبیض المتوسط

، ألكبر لمدینة مدر�د عاصمة البالدالمنافس ا الذي �جعلها
، وموانيء البحر �یة خاصةو ور شلونة من الموانيء األفقرب بر 

افیة الوافدة من �ل التیارات الثق تلقفلها المجال ل هيءی عامةً 
كیة �مر األ ب�عد أن أضعفت الحر  نة خاصةً البلدان المتمد

االسبانیة، في أواخر القرن التاسع عشر، قبضة مدر�د على 
 Ibsen" سبانیا، ولقد �ان للمسرحي "ا�سنأقالیم الشرقیة من األ

من  اً شدید قباالً إ قی مسرحیاتهتل، و هشعبیة �بیرة في برشلون
واو�راته معجبون  غنرافوفي فن الموسیلي �ان ل ،هیرالجما
یرات ثعمارة والنحت والرسم فقد �انت تأما في میادین الأ، كثر

  .لماني والفن البلجیكي أشد وضوحاً الفن األ

لرغم من �ل ، على اي ظلتناباالس الفردن نفسیة أ علی
الخفیة اح المظلمة للعوالم بش�األ قةهذه المظاهر الخارجیة، متعل

دون  نزعة غر�یة �ان للدین كالمجهولة التي تعذب الروح، وتل
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 اً عناج عالجاً �عددها نه دور �بیر في تغذیتها وتشجیعها أل شك،
، الموقفهذا  امىلقدا انون االسبانفنلعلل الروح، وقد تبنى ال

تین ، فتجد الرسامین والنحاطوال العصور اً جا�إ� أو ما سلباً أ
ئع فظا، أو على ال"معاناة المسیح"لهواأ ثارهم على آدون في ؤ�ی

" ر�كوغفي حیاتهم الیومیة، وفي لوحات "القاها الناس یلالتي 
ا من أوجاع لى السماء جزعً إ هار�ةً  تفرُّ ئكة أنفسها، نرى المال
ما لوحات أ، الروح ناةه عن معانلواأر مهم، وتعبّ آالالبشر و 

 أ�املواقع الحیاة المر�ر  ع�ر مر�صو ت" فكلها الرسام "غو�ا
. لى ذلكالكوارث والحروب، وفي مستشفیات المجانین. وما إ

المر�عة، تلك األهوال ، تعتبر لقد �انت الكنیسة في اسبانیا
ار �عد ذلك من استمر �عجب اإلنسان  ، فهلساسیة للحیاةأقاعدة 

ا وحدها، �عد سبانیأر�اضة مصارعة الثیران الوحشیة، في �الد 
 ؟.ت لدى جمیع الشعوبقرضأن ان

أن الشبان  في أوائل القرن العشر�ن ظهر واضحاً 
رون حماس الكنیسة، والسلطة اال �ج سبانیاأر�ن في المتنو 

ة الجامدة صرارهما على توطید األعراف التقلید�إالحاكمة، في 
 عالشبان یتعاملون ضد ید القم أو�د .بین الكتل الجماهیر�ة
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راء آد�اء �السلطات، و�جاهر الشعراء والفنانون واأل تلكهقة لالمر 
األور�ي الحدیث، السیما �ن بتیارات الفكر تأثر مجر�ئة وثور�ة 

وسیزار فرانك  نرغقی فای، و�ا�حاءات موسهیتشن�سن و إ فكارأ
 .ذات األجواء التحر�ضیة السافرةحماسیة ال

�ل هذه  �ان بیكاسو في مقدمة الفنانین الذین تا�عوا 
أن �كون  ، ولیس صدفةً شد االهتمامأالحر�ات والتیارات �

 قدللثور�ة المتمردة و فكار ااأل تلكصدقاوه ضمن المتأثر�ن بأ
ان �االختناق تحت نیر األجواء انون واألد�اء الشبفحس الأ
�میین المتعلمین كادة عن عدم �فاءة األبباملة الجامدة المتسخال

لیه جمود تفكیرهم إ ىدأج الكلیات والمعاهد العالیة وما في مناه
زدهار مسحة في حین �ان اال في الفنون عامةً  طحطانمن ا

 طحبا، وقد �شف ذلك مشاعر اإلوقتئذٍ یة نابسجار�ة األللحیاة الت
في عقد  ، فكان أملهم منحصراً لدى شباب الفنانین واألد�اء

ور�یة األمع نخبة المثقفین في البلدان  صالت ثقافیة أوثق
 ة وغیرهمازدهرت المذاهب االنطباعیة والرمز�أ ث، حیالمجاورة

یا المذهب لمانأت نتجأفي الفن الفرنسي �خاصة، في حین 
، نرغقی فایو موس یتشهفکار نأومانتیكي الحماسي المتأثر �الر 
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ر�ات اللیبرالیة نظمنها الشباب ال ى، فلد استوحجلترانما عن اأ
فناني أسبانیا ثر عدد من أذ تإ، معاً  نون الجدیدة في السیاسة والف

ما قبل  ة�أفكار الناقد جون رسكن والكاتب �ارلیل و�رسوم" أخو�
 لشهیرة یومئذ.رفائیل" ا

االزدهار السیاسي والتجاري في برشلونه، ساهم  ثم أنّ 
في تشجیع الحر�ة الثور�ة السیما �عد عودة العمال األسبان 
الفقراء من إنجلترا التي �انت تقدم لهم أجورًا رفعت من مستواهم 

مذهب اللیبرالي االقتصادي، فال عجب أن �شرعوا �التبشیر �ال
بتقدم الحر�ة النقابیة في بر�طانیا، وقد ر�ن في االقتصاد متأث

شاعت أفكار تولستوي الروسي �شكل خاص بین �ل المحبین 
للجدید، وللطر�ف من األشیاء، وأضیف إلى نظر�اته الفوضو�ة 
أفكار �ارلیل االنجلیزي الباحث عن الرومانتیكیة في حطام 

. �ل هذه التیارات والنزعات الماضي البعید المجهول
ذ�اء روح الثورة في نفوس األسبان، ساهمت في إ والنظر�ات،

هذا مما سیساهم جد�ًا في إشعال نار الحرب األهلیة القادمة في 
 . البلد
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ن جوز�ه" اصطحاب ابنه �ابلو "دو  في برشلونه اعتاد
رًا على األقدام، فقد ییذهب إلیه س اة سوق الطیور الذي �انلز�ار 

نادرة ظر الطیور ، و�ستأنس �منكان األب مشغوفًا �الحمام
لم �كن �ابلو قد تجاوز الرا�عة عشر من عمره و  ،األصناف

ة، وقتئد. �ان صغیر الحجم أسود الشعر والعینین، ذا هیئة حسن
ابنه في حجمه وهیئته فهو طو�ل  أما والده فكان على الّضد من

القامة، وسیم الشكل، ذو شعر أشقر �میل إلى الرمادي، �فعل 
توحیان �الطیبة،  وأنف مستقیم، وله عینانة حمراء، السن، ولحی

�ان ظهره قد بدأ ینحني قلیًال، وتوحي و  .تحت حاجبین �ثیفین
مشیته بنوع من االستسالم لألقدار، أما �ابلو فهو منتصب 
القامة، �فیض شبا�ًا وحیو�ه، و�بدو علیه التأهب التام لتفحص 

 كل شيء تقع علیه عیناه �أشد الفضول والتدقیق.

مدرسة الفنون الجمیلة التي  ألسرة منزًال �جاوروجدت ا
ه، و�ان المنزل في الوقت عینه قر�بًا من ��عمل فیها دون جوز 

ومع أن المدرسة �انت تحتل الطابق األعلى من مبني  ،البحر
" إال أن م من بنائه مدرسة الفنون في "ملقهأثرى أوسع وأفخ

د الجمود الدراسة فیها �انت مختلفة، إذا تتبع منهجًا شدی
والصال�ة فضًال عن انطالقها ضد التیارات الفنیة المزدهرة 
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القادمة من أور�ا، والنتیجة فإن تلك المناهج لم تكن تؤدي إال 
 إلى تدمیر خیال التلمیذ، وقتل مواهبه. 

لم یتجاوز �ابلو بیكاسو، حین دخل مدرسة الفنون في 
ضل مهاراته من عمره، إال أنه استطاع �ف ةبرشلونه الرا�عة عشر 

وتفتح مواهبه أن یتجاوز الصفوف المدرسیة المتتالیة �قفزة 
واحدة، ودخل االمتحان النهائي الذي �ان �ستغرق شهرًا �امًال، 

م لفاستطاع أن �كمل أسئلة االمتحان �لها في یوم واحد فقط، و 
�كن ذلك �ل شيء، بل إنه �ان یرسم نقًال عن الحیاة، ولیس 

تماثیل، ة أو عن صور رون إلى النقل عن انه الذین �ضطمثل أقر 
و�ذلك أقتنع أعضاء الهیئة التدر�سیة أنهم أمام عبقر�ة ال عهد 
لمدرستهم بها. ومع أن �ابلو واصل دراسته في المدرسة، حتى 
السنة األخیرة إال أنه اعترف فیما �عد، �أنه لم �ستفد من دراسته 

 ادة. فیها، و�نما �ان الغرض األوحد الحصول على الشه
حرص دون جوز�ه على تخصیص غرفة مستقلة في 

 یرسم فیهامكان قر�ب من مسكنه، �ستطیع ابنه �ابلو أن 
�حسب مزاجه دون أن یزعجه أحد، و�هذا حصل الفتى 

. �انت اص �هالموهوب ألول مرة في حیاته على ستودیو خ
اللوحة األولى التي رسمها �ابلو هنا، معنونة" العلم واإلحسان" 

زة الظاهرة لهذه اللوحة تلك الید الرشیقة التي تلقیها المرأة والمی
ید سترافق �ثیرًا العلیلة في الصورة فوق غطاء أبیض، هذه ال

من آثار بیكاسو في السنوات القادمات، وحین أرسلت اللوحة 
للفنون  ي�عد ذلك إلى مدر�د لتعرض في المعرض الوطن
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 هوفي ملق ، حازت �طاقة الشرف،1897الجمیلة، في سنة 
الذهبي، ثم  استقرت في دار  الوسامحصلت اللوحة ذاتها على 

 أخته لوال، ببرشلونه، حیث تقیم مع زوجها. 
بدأت تأثیرات المدارس الغر�بة الفنیة  منذ هذا التار�خ،

ر األول ر�ما جاء من الحدیثة تتضح في رسوم بیكاسو، التأثی
وحات تولوز ن �وخ، �ما أنه بدأ یتأثر بلدومیه، ثم من فا

م �كن قد هذا مع أنه ل "لوتر�ك، وصور" أخو�ة ما قبل رفائیل
من هؤالء الرسامین، لهذا فإن  رأي اللوحات األصلیة أليٍّ 

 لم �كن عمیقًا.  هتأثیرهم في آثار 

اسو مع أبو�ه عاد بیك 1897عام لفي العطلة الصیفیة 
لنجاح قار�هم هناك. �انت أخبار اواخته لوال إلى ملقه لمالقاة أ

الذي حققته لوحات بیكاسو قد بلغت أسماع أقار�ه، فاشتد 
و�ان أشدهم اهتمامًا بتلك األخبار عمه المحب  ،سرورهم

الد�تور سلفادور، والذي استمر في تخصیص شبه راتب شهري 
 ألبن أخیه تشجیعًا له. 

بدأ �ابلو بیكاسو �خرج یومًا مع بنت خاله  في ملقه،
خیل للعائلة أن هناك مشروع زواج كارمن �السكو، للنزهة، ف

بین االثنین مما أثلج قلوب �ل أفرادها، فإن هذا الزواج سیتیح 
لبیكاسوا و�شجعه على االستقرار في مسقط رأسه، والعیش بین 
أهله وناسه، إال أن اآلمال سرعان ما تبددت، مع انتهاء العطلة 

للمرة  وحده، وذلك لو حقائبه، وغادر ملقهالصیفیة، فقد حزم �اب
قد دًا أن �عیش في العاصمة مدر�د، فاألولى في حیاته، قاص
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عزم على أن �كتشف قدراته و�تعرف إلى إمكانیاته الخاصة، 
كانت تلك آخر عطله صیفیة �قضیها بیكاسو بین أهله في 

 ملقه. 
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 مدريد

للفنون الجمیلة" في وسط  وتقع بنا�ة أكاد�میة"سنت فرناند
وتضم أروقتها عددًا من رسوم" غو�ا" للوجوه مدینة مدر�د، 

والموضوعات التي تمثل محاكم التفتیش، ومصارعة الثیران، 
ودور المجانین، ومسیرات الشعب التي قام بها الفالحون في 

لكبار رسامي أسبانیا الرسام غو�ا. وهناك لوحات أخرى عهد 
قوم وغیره، �انت هذه هي الز�ارة الثانیة التي � مثل فیالسكوز

وحیدًا معتمدًا على جاء بها "�ابلو" لمدر�د، لكنه هذه المرة 
ن دخل مدرسة الفنون ، ولیس على والده. ومثلما حدث حینفسه

في برشلونه، استطاع �ابلو هنا في مدر�د أن �ختزل �ل 
اختبارات القبول التي تستغرق وقتًا، في یوم واحد فقط، لم �كن 

لة موارده عمره. و�سبب ضآز السادسة عشرة من وقتئذ قد تجاو 
المالیة استأجر سكنًا متواضعًا قرب األكاد�میة، لكنه لم �كن 

ودروسها ما �فیده أو �متعه، فكان �فضل األكاد�میه فیه  �جد
شوارع العاصمة على حضور الدروس، والواقع أنه  فيالتجوال 

لم  �عد على دخوله أكاد�میة مدر�د إذأعلن ندمه الشدید فیما 
 مناهجها أ�ة فائدة.  تحقق له

قطع الد�تور دون سلفادور المساعدات  ،في العام التالي
خیه الرسام في مدر�د، �عد أن لمالیة التي �ان یرسلها إلى ابن أا

وصلت إلى سمعه أخبار الحیاة الجدیدة التي �حیاها �ابلو 



 
 
 
 
 
 

 - 36 - 

ة إلى هناك، �ان من رأي دون سلفادور أن الرسام �حاجة ماس
له في المجتمع، شأنه شأن أي  عي مرموقٍ تكو�ن مر�ز اجتما

محام أو طبیب أو مهندس.. الخ، أما أن �عرض الفنان نفسه 
للفاقة والحرمان �حجة البحث عن أسالیب جدیدة في الفن 
والحیاة، وأن �ضیع أوقاته مع الفنانین البوهیمیین بین الشوارع 

مر لم والحانات، بدًال من الدوام المنتظم في األكاد�میة، فذلك أ
�كن یتماشى مع معتقدات الطبیب المحترم وال مع وجهات نظره 
في الحیاة وهكذا تعین على �ابلو بیكاسو أن �عتمد على المبالغ 
 الضئیلة التي �ان یرسلها إلیه والده، �ي یبقیه على قید الحیاة. 

في شوارع مدر�د المكتظة تعرف بیكاسو على حقائق 
جماهیر المحرومة من أ�سط الحیاة الفظیعة التي تعیشها ال

المر�رة التي عاناها قبل  بمقومات الحیاة، و�ذلك عا�ش التجار 
مائة عام من ذلك التار�خ سلفه الرسام األسباني العظیم" غو�ا" 
كانت تلك التجارب دروسًا حقیقیة سیكون لها شأن �بیر في 

 مستقبل بیكاسو.

مضت أ�ام الشتاء في مدر�د، في حرمان مفجع، وفي 
مما  ه�ة، وساءت حالرمز الق ىر�یع سقط بیكاسو مر�ضًا �الحمال
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من المرض في اوائل  شفيللعودة إلى برشلونه، حالم  هاضطر 
العنا�ة التي �حتاج إلیها. منهم  اً الصیف لیقیم بین أهله ملتمس

تعرف �الرسام الشاب مانو�ل �االر�س  ،في برشلونه ،وهناك
Ballares ه، وقد اصطحبه الذي سیصبح أحد أفضل أصدقائ

 Hortaهورتا هذا إألى القر�ة التي �عیش فیها أهله واسمها 
ى بلغتهم: الحد�قة، �انت بیوت القر�ة الحجر�ة تتزاحم حول وتعن

�ساتین الكروم  ات الجدران السامقة، وتحیط بهاالكنیسة ذ
ح الشمس القمم الكلسیة الجرداء، التي تلفوالز�تون وتطل علىیها 

�عیش علیه الالهبة، و�روى القر�ة نهر �بیر �أشعتها  صخورها
إلیه �عد جد بیكاسو الترحیب الذي �حتاج أهلها، في هذه القر�ة و 

لذي عاناه في مدر�د، وفي البیئة الر�فیة اكتشف نوعًا الحرمان ا
آخر من الصراع في سبیل العیش، لكن العّدو في هذا الر�ف، 

، فحسباإلنسان كان الطبیعیة الجبارة القاسیة، ولیس وحشیة 
على أن الر�ف والمدینة سو�ة �انا �عانیان من الفقر الشدید 

 .على أ�ة حال

م عللت لهفةأّحب بیكاسو الفالحین وأحبوه، و�ان یبدي  
اآلمهم، و�رد إلیهم الجمیل على �رم  مالفالحة �ي �شار�ه
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ضیافتهم له. وقد تعلم �یف �ضع األحمال على ظهور الثیران 
مها م �یف یزرع البذور. وهناك لوحات رسوالبغال �ما تعل

فالحین جالسین على األرصفة، بیكاسو في هذه الفترة تمثل 
 یز�نون شعورهم �الزهور أو �عزفون على القیثاروغجرًا 

�ما رسم الرجال والنساء الكادحین في الحقول. و�ل  األسباني،
اللوحات توحى �االرتخاء التام الذي �ان بیكاسو �حس �ه  هذه
 ناء هذه الفترة. أث

د�قه حین اشتدت حراراة الصیف ارتقى بیكاسو وص
 مر�ح هناك في عزلة في �هف �االر�س أحد الجبال  وأقاما

و�ان �حصالن على الطعام من القرو�ین المجاور�ن،  ،تامة
و�نهمكان أثناء النهار برسم غا�ات الصنو�ر المحیطة بهما في 

 ن. مكاكل 
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 اجلديدلفنانني اشعار الفوضي 
تّم التعارف بین بیكاسو وصدیق المستقبل سبارتیس 

Sabartes ثنان إلى م اإل، واَنّض 1899نه سنة لو في برش
ین البوهیمیین المترددین على الحي الصاخب الذي جماعة الفنان

أثر  مع خلوة تمامًا من أيّ  ،"المدینة الصینیة" علیه أسم �طلقون 
تمثیًال للروح األسبانیة  نهلو للصینیین، ومع أنه أشد أحیاء برش

یؤمئذ. عرفت "المدینة الصینیة" �أزقتها الضیقة القذرة التي تفوح 
من جنباتها روائح الثوم والز�ت والمخلالت والخمور، وتتعالي 
من مسارحها الشعبیة أصوات هواة الموسیقي وصخب آالتهم، 

بي اللذة ومنذ منتصف اللیل تجتذب مالهیها الرخیصة طال
غرائزهم �مناظر الراقصات شبه  ّس مسون إشباع أخالذین یلت

العار�ات، أو �شراء أجساد المومسات في المواخیر المظلمة 
غیر مبالین �الثمن الغالي الذي سیدفعونه وتدفعه �ذلك تلك 

 . اعسات من دمائهّن ومن صحتهّن ومن سمعتهنّ الت
اللهو لم �كن  على أن اإلنصاف �قتضى أن نوضح �أنّ 

الحقیقي ألولئك الشبان الضالین، فكثیر منهم  وحده الجاذب
�عبرون بهذا األسلوب االنتحاري عن تمردهم على القیم الجامدة 
 االمتصنعة المنافقة لمجتمعاتهم، ذات الوجهین، وهكذا راحو 

 همالكیتا�عون �ل شاذ وقبیح وخسیس، و�جعلونه نموذجًا لمس
لمتمردین من �ان أغلب هؤالء او الالمعقولة في الحیاة والعیش. 
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الموهو�ین الذین �فتقرون إلى أ�سط مقومات العیش، فال سقف 
�حمیهم من برد، وال لقمة خبز تسد جوع �طونهم، وال فرصة 
مهما �انت ضئیلة تتیح لهم تحقیق ذواتهم وعرض إبداعاتهم 
الفنیة، �انت جوقة البوهیمیین هذه تضم الرسامین والنحاتین 

ین والفوضو�ین من �ل األصناف، والشعراء والمفكر�ن والسیاسی
ولم �كن �جمعهم في واقع األمر غیر الرغبة. الالواعیة في 
كثیر من األحیان، �التخر�ب أو التدمیر لكل القیم التي رسختها 

 ل. یاالتقالید على مدى السنین واألج
ُعرف بیكاسو �التحفظ و�السلوك الذي یوصف �الرسمي، 

مزاجه الغر�ب المتقلب، �ان ر�ما إلخفاء انفعالیته الشدیدة و 
ال تعرف السكون والراحة و�ان في �عض  ة�متلك، مخیلة نشط

األحیان قادرًا على نشر جو من المرح والضحك والصخب، 
 ه�حیث �عدي �ل من حوله فیشار�ونه جمیعًا في سرور 

على اجتذاب األصدقاء لد�ه قدرة هائلة  ت�ان �ماوضحكه. 
ب أصدقائه في تلك األ�ام، عهم حوله. ومن أقر المحبین وجم

الذي  Nonellیل ننو  هسیدر والرسالم أ Vidalالرسام فیدال 
، في المجتمع الفني الذي أعده الرجل 1987عرض لوحاته سنة 

لشبونه، و�ان  في السخي "بییر رومیو" تشجیعًا للفنانین الشباب
ونیل متأثرًا ن فندق واقع في أحد األزقة. �ان ن�شغل جزءًا م
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الفرنسي الشهیر "دومییه" ومن أصدقاء بیكاسو في هذه �الرسام 
الذي سیرافقه عما  Casgemasیماس اغالفترة �ارلوس �اس

 قر�ب في أول رحلة له إلى �ار�س. 

 1902بیكاسو �القلم الحبر سنة  رسمههناك بوستر 
بین عدد من أصحا�ه �شعره المنكوش  جالساً فیه و�ظهر 

و�بدو خلفه، بییر رومیو، المغطى �قبعة عر�ضة، و�یده عصا، 
ا �جلس" سبارتیس" مبوجهه الحز�ن وهو یدخن البایب، و�جانبه

 جاثم�لب  ،هؤالء إضافة إلىصدیق بیكاسو الحمیم، وهناك 
هذا البوستر �قدم صورة دقیقة للمجمع الذي أعده  .على األرض

من في الصورة یرتدي زي  بییر رومیو للفنانیین، �ان �لّ 
فهم من المصانع، قبعة سوداء، وجاكته العمال، �عد انصرا

غامقة، وجور�ان �ضیقان، عند الكاحل، وهو زي  ةهدلتم
الفوضو�ة السیاسیة التي �انت استعاروه من لباس الجماعات 

تزعج الطبقات المرفهة المستقرة یومئذ، ومع أن بیكاسو لم �كن 
 ى له أ�ة صلة في ذلك الوقت �المنظمات السیاسیة إال أنه جار 

المتمردین  ة�ه أولئك في ز�هم، لیؤ�د انتماءه إلى جوقأصحا
على النظام البورجوزاي الحاكم. على أن بیكاسو �ان منذ أول 
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الجماهیر الشعبیة و�فضل اختیار  حیاته شدید التعاطف مع
 . صفوفهاصدقائه من أ

میو" أكثر من ست لم �ستمر نشاط مجمع" بییر رو 
ساط  المثقفین الذین �شهرة �بیرة في أو  سنوات مع أنه حظي

أعجبوا ببرامجه وأجوائه الفنیة الممتعة و�انت تشمل على 
وهناك لوحة  ،الحفالت الموسیقیة ومعارض الرسم والنحت

ممتازة رسمها بیكاسو لزوجه" بییررومیو" االنجلیز�ة الجنسیة، 
لم �منع من اضطرار مدیره بییر رومیو على أن نجاح المجمع 
تالل صحته وانصرافه إلى العنا�ة بنفسه، إلى أغالقه �النظر الع

السل مأسوفًا علیه من �ل  �مرضوقد توفى �عد سنوات 
 أصدقائه. 

هل �انت حیو�ة الشبان المترددین على مجمع" بیرو 
رومیو" صحیة أو سلیمة؟ الواقع أن أغلب هؤالء �انوا یتخذون 

و و نموذجًا أبمن ثالثي الشعراء الفرنسیین بودلیر وفیرلین ورام
مثًال أعلى �قتفون أثره في حیاتهم الخاصة. ومعلوم أن أولئك 
العباقرة الثالثة، مثلوا حالة التحرر التام من �ل القیود 
االجتماعیة المتعارف علیها، وُعرفوا �الالمبالة �القیم األخالقیة 
السائدة �لیًا و�انوا ضحیًة طوعیًة للمخدرات والتشرد واألمراض 



 
 
 
 
 
 

 - 43 - 

خرون �أن توجهاتهم هذه هي سر عبقر�تهم، الزهر�ة، ألنهم یتفا
 متغافلین �لیًا عن سالمة أجسادهم وتخر�ب صحتهم. 

في هذه األثناء �ان بیكاسو �مضي أوقاته في الرسم 
مشتغًال �حمیة وحماس عظیمین، �انت یداه تحكمان الرسم بدقة 
واتقان ال نظیر لهما، ودفاتر مخطوطاته لهذه الفترة تضم 

لمزدحمة وحلبات مصارعة  الثیران، والعر�ات مناظر الشوارع ا
التي تسحبها الخیل، والصیادین المنهمیكن في عملهم داخل 
الماء، والشحاذین اللجوجین في األزقة، ورواد المقاهي 

ه من ءوالمواخیر، وهناك الصور الكار�كاتور�ة التي تمثل أصدقا
الفنانین الشباب، هناك أ�ضًا صور شخصیة ألفراد عائلته، 

ح شعرها أمام المرآه أو تتمدد على شقیقته لوال، وهي تسرّ 
الكرسي المر�ح، ووالده الوقور �قامته المدیدة ولحیته الشقراء، 
وصور وجهه هو، أمام المرآة لكنه �ان یرسم نفسه أحیانًا من 
الخیال وهو جالس بین أصحا�ه دون النقل عن المرأه، فقد �ان 

خر�ن، وحین �فعل ذلك ال �حرص على أن یرى نفسه �عیون اآل
بدقة تامة، �ذلك  قة ألنه �ان �عرف هیئته الخارجیة�جد أ�ة مش

 تجده یرسم وجهه أحیانًا �شكل �ار�كاتوري مضحك. 
�اإلضافة إلى األسلوب الحدیث الذي �ان بیكاسو یتبعه 
في رسمه �ان في �عض األحیان �ستجیب لرجاء والده، أو من 

على أن  .م �األسلوب الكالسیكيیترددون على دار أهله، فیرس
أهم ما �ان یثیر اهتمام بیكاسو منظر مصارعة الثیران الذي 
أعاد رسم تفاصیله عشرات المرات، إذ �ان مشغوفًا �الحر�ات 
العنیفة التي تجرى بین المصارع والثور و�تفنن في إظهار أشعة 
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في الصیف، وهي تغمر حلبة  القو�ةالشمس الحارة، وظاللها 
ر�ا الجمهور المتفرج حین یعة، وال �غفل عن إظهار هستالمصار 

یتا�ع الصراع الممیت بین البطل المظفر وضحیته الثور 
صراع �مثل لدى بیكاسو تكثیفًا لعملیة الحیاة �لها وهو الجر�ح، 

د تعلیق طر�ف فحسب، في هذه المسألة یوجفي لحظات قصار 
مصارعة أو أرسم منظر النني �قول "�عتقد الجمهور ألبیكاسو 

والحال أننى أرسم المنظر قبل  النزال،انتهاء  أكمله �عد
المهرجان بلیلة. �ي أبیع الصورة في الیوم المحدد فأحصل 

 على ثمن �طاقة الدخول". 
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 باريس
من جدید طغت على بیكاسو مشاعر االنزعاج والملل 
من �ل شيء و�دأ �حس �الحاجة للخالص من العالقات 

عني عنده الخلود إلى الكسل والخضوع للقیود تة التي العائلی
االجتماعیة التي ال �صبر علیها. ومع أنه لم �كن مقیمًا في 
دار أهله وقتئذ، إال أن ذلك لم �كن �منع االتصال بهم یومیًا 

ه یتخوفان من سفر ابنهما ا السیما في أوقات الطعام �ان والد
ث لكثیر من زمالئه الرسام إلى فرنسا، خشیة أن یتكرر ما حد

الفنانین الذین ما �كادون �شمون هواء �ار�س، حتى �قرروا 
البقاء فیها أبدًا، من ناحیة ثانیة �انت تلك الرحلة ستكلفهم 

 أمواًال ال قبل لهم بتوفیرها له. 

في هذا الوقت �ان بیكاسو �شارك صد�قه" �ارلوس 
ظیر كاساغیماس" مرسمه حیث �عمل االثنان سو�ة �حمیة ال ن

لها، �مكن إدراك غرا�ة أطوار غاساغیماس من الصور 
اسو �ان طو�ل القامة هز�لها، الكار�كاتور�ة التي رسمها له بیك

صد�قان جهدًا ال على حنك صغیر، لم �ألُ  ينف �ارز �طغله أ
في تأثیث المرسم �قطع األثاث التي تتیح لهما الراحة التامة 
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 ضفاءفات النادرة، وإلت الرفوف �المؤلعند العمل، �ما امتأل
على المرسم، تم تعیین خادمة مع وصیف الستقبال  بهةإال

تها أجمل االزوار، �ان هناك أ�ضًا مزهر�ات أنیقة تطل من فوه
ا للصد�قین ذات الورود الطر�ة، فجأة ومع �ل هذه الترتیبات بد

إلى الشمال وهكذا أدار ظهرهما للمرسم الجمیل  یوم أن یرحال
أن أموال ائیًا �عد وقت صیر. والحقیقة وتم إغالقه نه

كاساغیماس هي التي أعانت االثنین على تحقیق مشروعهما 
 .المفاجي

في �ادء األمر �ان في نیتهما السفر إلى انجلترا ألن  
رًا بذوق والده الذي ظل دائمًا بیكاسو �ان مولعًا بهذه البالد، تأثُ 

بیكاسو نفسه  ط الحیاة اإلنجلیز�ة، �ما أننمشدید اإلعجاب ب
لفحص لوحات الرسامین البر�طانیین السیما "أخو�ة  اً اقكان تو 

 ما قبل رفائیل". 

مجرى �ان �مكن أن تتخذه حیاة بیكاسو وفنه،  ترى أيّ 
توجه  لكن في النها�ة،لو حقق هذه الرحلة في ذلك الحین، 

تكون الز�ارة قصیرة الصد�قان إلى �ار�س؛ وهما ینو�ان أن 
 .األمد
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هي المرة األولى التي تكتحل عینا بیكاسو  تلك�انت  
حي  ، وفور وصولهما قصدافیها بز�ارة المدینة الساحرة �ار�س

 منفىر الذي اتخذت منه مجموعة من أصدقاء بیكاسو، نمارتمو 
بیكاسو  سیعینلهم. �ان االتصال بهؤالء األصدقاء  اختیار�اً 

ا �قدم له على حّل مشاكل اللغة الفرنسیة التي ال �حسنها، �م
المعلومات الضرور�ة التي �حتاج إلیها، مثل اإلرشاد إلى 
المتاحف ومعارض الرسم والنحت والمقاهي والمتاجر واألحیاء 

 الهامة الخ. 

المرسم الذي شغله قبل وفي �ار�س استقر الرسامان في 
، وشرعًا فورًا Nonellسنه واحدة فقط صد�قهما الرسام نونیل 

دینة التي سلبْت لّب بیكاسو، إذا أشعرته �التجول في أحیاء الم
وطن ثاٍن له. فهي من جهة شبیهة �مدینة برشلونه التي �أنها 

�حبها، إال أن �ار�س أشدَّ بردًا، وأكثر حیو�ة في منظاهرها، �ما 
و أنها أوسع آفاقًا وعالمیة من �ل المدن األسبانیة التي تبد

مكة "ر�س وقتئذ، لقد �انت �ا �القیاس إلى �ار�س مدنًا ر�فیة.
الفنون" على حد وصف المثقفین لها، وقد هیأت له ز�اراته 
المتكررة لقاعات العرض في المتاحف الفنیة أن یرى ألول مرة 
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في حیاته أعمال الرسامین األور�یین المحدثین العظام مثل: 
 Vanوفان �وخ  Delacroixود�الكروا  Ingres غرزان

Gofh وغوغان Gauguin ر�ك وتولوز لوتT.lautrec  .الخ
فاستطاع بهذه الوسیلة استخالص النتائج واآلراء المستقلة عن 
المدارس الحدیثة التي �عجب بها، وعلى الرغم من قصر الز�ارة 
لبار�س فإنه رسم عددًا من اللوحات التي عكست تأثره �األجواء 

 الجدیدة. 

استطاع بیكاسو في �ار�س أن یبیع عددًا من لوحاته �ما 
ت له فرصة االتفاق مع تاجر صور أسباني أسمه مانش اتیح

Manach  ،على أن �شترى منه شهر�ًا عددًا محددًا من الصور
مقابل مائة وخمسین فرنكًا، و�هذا تحقق لبیكاسو دخل شهري 

 ثابت �مكنه من سّد �عض نفقاته. 
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 بابلو رويز بيكاسو يقرر 

 االنتساب إىل عائلة والدته 
تدهورت حالة  1900�انون األول  /رفي أوائل د�سمب

غاساغیماس النفسیة �عد وقوعه في حَب فتاة �ار�سیة لم تبادله 
ته في محاولة إقناعها �حبه ماتالمشاعر، على الرغم من است

كان على بیكاسو أن �جد مخرجًا لصد�قه فأقنعه �مغادرة �ار�س 
التي وصالها في نها�ة د�سمبر من العام  "ملقهإلى"والعودة 

ذاته، لكن أعید �ر�سماس ورأس السنة لم توفر لهما ما أماله 
س ومنحوس، صاحب كو منها، بل سار �ل شيء �شكل مع

الفندق الذي قصداه رفض في البدا�ة أن یؤجر لهما غرفة ألنه 
استنكر مظهرهما الفوضوي، مما اضطر بیكاسو إلى توسیط 

اءت له، تقیم في الجوار لتز�یته عند مالك الفندق، وج ةعم
الضر�ة الثانیة من"دون سلفادور" عم بیكاسو" ومن"دون جوز�ه" 
والده، اللذین استنكرا �شدة مظهر بیكاسو البوهیمي وشعره 
المنكوش تحت القبعة العر�ضة التي �انت ز�ًا للفوضو�ین 
یومئٍد، ومن ذلك الوقت انقعطعت الصلة بینه و�ین والده وعمه 
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بكر وعاش مله في ولده الوانزوى األب في داره معلنًا خیبة 
 وفاته.  محسورًا �سیر الخاطر حتى

غیر أن المشاكل لم تكن قاصرة على موقف عائلته منه، 
في �أسه إلى  ما ازدادت تعقیدًا بتمادي صد�قه غاساغیماسو�ن

حد الوصول إلى حافة االنتحار، وظن بیكاسو أن رحلة إلى 
�جد نفعًا،  مدر�د قد تغیر مزاج صد�قه المسكین لكّن ذلك لم

وأصر غاساغیماس على العودة إلى �ار�س حیث توجد 
محبو�ته، وهناك في أحد المقاهي صوب مسدسه إلى رأسه 
قاضیًا على حیاته، ولنا أن نتخیل حالة القلق والرعب اللتین 

ته أخبار صد�قه، وهكذا لم �جد بدًا طغتا على بیكاسو حین بلغ
تذوق طعم االطمئنان بین لعله ی "من العودة مرة أخرى إلى "ملقه

أهله ومحبیه، لكنه بدًال من ذلك اكتشف بل وثق من انقطاع 
الصلة العاطفیة تماًما بینه و�ین أهله. ولم یبق أمامه غیر 

 االنفصال عنهم نهائیًا.

توجه بیكاسو �عد هذا إلى مدر�د حیث اتصل �صدیق له 
 وشرعا �إصدار مجلة فنیة أطلقاً  Solerیدعي"فرانسز سلور" 

/ آذار علیها اسم" الفن الیافع" وظهر العدد األول منها في 
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في حین صدر العدد األخیر في حز�ران یونیه  1901مارس 
من السنة ذاتها ألن ضیق ذات الید اجبرهما على التوقف عن 
النشر، ولم �كن قد صدر منها أكثر من خمسة أعداد. �انت 

�عد ذلك رحل  .رد الجدیدمالمجلة تمثل الجیل الثوري او المت
بیكاسو إلى برشلونه، وهناك نظم له أصدقاؤه معرضًا في قاعة 
عرض شهیرة، وعلقوا على جدران القاعة آخر نتاجات بیكاسو 

في �ار�س ثم مدر�د، فتلقاها الفنانون رسمها  أي تلك التي
الشباب �إعجاب �بیر، �ان التأثیر الغالب على هذه اللوحات 

د�غا" ومع ذلك فإن "لوتر�ك" و مثل في "تولوزتذلك الذي ی
اللوحات جمیعًا �انت ذات طا�ع خاص متفرد، هو طا�ع 

 شخصیة بیكاسو.

الجدید في هذا المعرض أن �ل لوحات بیكاسو �انت 
مذیلة �االسم التالي"�ابلو بیكاسو" �حذف لقب" رو�ز" الذي هو 

ز" لفظة شائعة في أسبانیا، و�ر�ما ألنَّ "ر و لقب عائلة والده. 
ما ألنَّ بیكاسو �ان أشد میًال إلى والدته منه إلى  والده، ور�

ور�ما ألنه أراد أن �علن التمرد على والده وعمه، و�ؤ�د میله 
إلى والدته التي ورث عنها صفاته الشخصیة، �قصر القامة 
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وسواد العینین وتألقهما، وحساسیة األصا�ع ورشاقتها وتناسق 
نت أشد تفهمًا إلبنها من األعضاء وقوتها، والظاهر أن أمه �ا

والده، واكثر إ�مانًا منه �مواهب بیكاسو و�ذ�ائه، حتى لو أوحت 
�أنه مصاب �مس من الجنون، وحین  �عض صورة وتوجهات

في  علن بیكاسو عزمه على االنفصال عن أهله واالستقرارأ 
 بِد أي اعتراض أو احتجاج. تُ  �ار�س �انت هي وحدها التي لم
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  1906-1901زرقاء الفرتة ال
سافر بیكاسو إلى �ار�س مع صدیق له  1901في ر�یع 

م إلى التاجر" وهناك سلّ   Bonsonsیدعى: جیمي بونسون 
ماناش" مجموعة من لوحاته الجدیدة، لقاء المائة والخمسین 
فرنكًا المتفق علیها بینهما، وتلبیة لدعوة"ماناش" أقام بیكاسو 

لى حجرتین، أخذ الرسام معه في شقته التي �انت تشتمل ع
رسمها بیكاسو في ذلك الوقت  ةتوجد لوحو أكبرهما حجمًا، 

لغرفته هذه، وعنونها"�الغرفة الزرقاء" ألن اللون األزرق �ان 
طاغیًا على �ل شيء فیها، من الجدران إلى األثاث إلى أدوات 
الرسم، و�ل الحاجات األخرى، استعمل بیكاسو هذه الغرفة 

لنوم واالستحمام واستقبال الزوار إلخ، �ان للجلوس والرسم وا
إخالء المنضدة الوحیدة الموجودة في الغرفة، من �ل علیه 

 األدوات الموضوعة فوقها، �ما حان وقت الطعاٍم.

ومة والمسندة األ�ام وتضاعف عدد اللوحات المرسمضت 
�ال نظام إلى جدران الغرفة، ولم �كن بیكاسو یومًا من عشاق 

یب، بل العكس هو الصحیح، �ان أشد ما ینفر منه النظام والترت
تعلیق الصور �مسمار على الحائط �شكل أنیق ومرتب، ألنه 
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�عتقد أن هذا األسلوب یبعد نظر المشاهدین عن الصورة ومن 
إذا شئت أن تقتل صورة فما علیك إال " أقواله في هذه المسألة

، جمیلأن تدق مسمارًا وتعلقها على الحائط �شكل منسق و 
 . "إلى إطارها والظالل الواقعة علیها عندئٍذ لن ینظر المتفرج إال

ناش" أول فرصة وقدم بیكاسو إلى تاجر الصور تحّین" ما
معرضًا للصور في أحد اهم  "فوالرد" الذي �ملك المعروف

تتنافس في وهي تتناثر قاعات الصور،  حیثشوارع �ار�س 
�ان"فوالرد" قد عرض آخر نتاجات �بار الفنانین الفرنسیین، 
صور الرسام    عرض في قاعته قبل سنتین من هذا التار�خ

تونیل" صدیق بیكاسو وقد ُعرف عن فوالرد رعایته الكر�مة "
للفدائین، و�فاءته العالیة في تقدیر الصور الجدیدة واكتشاف 

ي هذه الحقبة من نانالموهبة حیثما وجدْت، و�ان أكثر ف
"غوغان" و"رودان" و"یونارد" ر" وأصدقائه وفیهم" د�غا" و"ر�نوا

وهو لم �قتصر على تشجیع الفنانین فقط و�نما امتدت  ،لخالخ إ
عنایته حتى إلى مشاهیر الكتاب والشعراء الذین �انوا أ�ضًا من 

 بولینیر وماالرمیه وزوال الخ. اأصدقائه، وفیهم 
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عن لقائه األول  1901یتحدث فوالرد في مذ�رات لسنة 
فیقول"حضر صد�قي ماناش مصطحبًا رسامًا �الرسام بیكاسو 

یدعي �ابلو بیكاسو" وهو یرتدي ثیا�ًا أنیقة ولم یتجاوز  أسبانیاً 
معه مائة لوحه معدة  ة عشرة من العمر لكنه أخبرني �أنّ الثامن

وقد ُعرضْت اللوحات في تلك السنة في معرض فوالرد  ،للعرض
وهكذا لم لكنَّ الجمهور لم �فهم فن بیكاسو ولم یرحب �ه، 

 . "نستطع بیع أ�ة صورة منها

هذه ":�عد ذلك �سنین �تب فوالرد في مذ�راته ما یلي
اللوحات التي تُباع اآلن �أسعار خیالیة لم یدفع أحد من أجلها 

 قرشًا واحدًا حین عرضناها في أوائل القرن العشر�ن". 

ومع ذلك فإن �عض النقاد أدر�وا أن صاحب هذه الرسوم 
الذي نشر مقاًال في  Fagoنهم الناقد ف. فاغو فنان حقیقي وم

اء فیه" أما ج 1901إحدى الصحف حول ذلك المعرض سنة 
بیكاسو فرائعة، أنه مسیطر تمامًا على مادته، ومثل �ل  لوحات

رسام حقیقي، �عبد بیكاسو اللون، وهو �عتقد أن لكل شيء في 
أن الدنیا لون خاصًا �میزه، �ما أن �ل شيء في الدنیا �مكن 

�كون موضوعًا للرسم قائمًا بذاته، الزهرة التي تبرز نفسها خارج 
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المزهر�ة، المنضدة التي نضع األشیاء فوقها، الهواء الذي 
یتحرك �عنف حول الزهور، الرمل الذي تلهبه أشعة الشمس 

الثیران، األجساد الفنیة للنساء العار�ات، تحت أقدام مصارعي 
مرسومة �الید، سمعت أنه  كل شيء �مكن أن یترجم إلى لوحة

لم یبلغ العشر�ن من العمر �عد، ومع ذلك فإنه �كمل رسم ثالث 
 لوحات في الیوم الواحد. 

تمیز بیكاسو عن غیره �القدرة على إظهار شخصیة غیر 
أهم أصدقائه الذین اهتم تقلید�ة للمودیل الذي یرسمه، ومن 

 Sabartesشخصیة لهم: الرسام جیمي سبارتیس  برسم صور
اللذان وصال �عده �أشهر إلى  Soto ووالرسام ماثیو سوت

ما في  اعجب .�ار�س، واستمرت عالقتهما �ه �ما في السابق
بها ومن ذاكرته هؤالء أن بیكاسو رسمها في غیبة أصحا صور

أمامه، ومع ذلك فإنه حقق الشبه التام  فقط، دون أن �جلسوا
س ألول وحین دخل سبارتیس مرسم بیكاسو في �ار�لألصل. 

�أشد الدهشة حین راح یدرس لوحات بیكاسو أصیب مرة 
الجدیدة، فقد �انت مرسومة �أسلوب جدید تماماً. ولما سأله 

  بیكاسو عن رأ�ه فیها اكتفي �القول"سوف اعتاد علیها". 
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إنشغال بیكاسو �الرسم داخل الستودیو لم �منعه من 
�قضى  ف والمعارض الفنیة ببار�س، فكاناحالتردد على المت

ساعات طواًال في متحف لو�سمبرج لدراسة آثار االنطباعیین 
Impressionosts  ما واصل ز�اراته لمتحف اللوفر�Lauvre 

من أجل فحص رسوم الفن الفرعوني، والفن الفینیقي 
والمزخرفات الیا�انیة، و�ذلك تعلم �ثیرًا من التقنیات التي اختص 

دیثًا، واعتاد أ�ضًا أن ینقل بها فنانو البلدان المختلفة قد�مًا وح
 كثیرًا من تلك الصورة، �ي یز�د من مهاراته. 

اتاح"معرض بیكاسو" في مبنى فوالرد لبیكاسو فرصة 
التعرف إلى عدد من الشخصیات التي ستتحول إلى أصدقاء 

شاب یرتدي قبعة عالیة أراد بها  أولئكحمیمین له. �ان أول 
یكوب" وهو شاعر ورسام إخفاء فقرة وفاقته �ان اسمه "ماكس ج

 وناقد للفن، یهودي األصل، وقد أثارت لوحات بیكاسو إعجا�ه
نة بین االثنین، استمرت الشدید مما وطد أواصر صداقة متی

االعتقال  عند وفاة جیكوب في معكسرات 1944حتى عام 
 .الناز�ة
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تحدث جیكوب فیما �عد عن �یفیه تعرفه �الرسام  
صت لوحات بیكاسو في ذلك الیوم ما أن تفحئال "االسباني، قا

الناقد الخبیر �الرسم، من نوعیة تلك  اهول، أنالذحتى اشتد بي 
الصور، وقد أردت إ�الغه �مدى إعجابي �فنه، فسلمُت مالحظة 

ه د�قى صلى ورقة، إلى فوالرد، لیوصلها إلصغیرة مكتو�ة ع
عاني"ماناش" المهتم �مصالح بیكاسو ود ،بیكاسو في الیوم ذاته

ز�ارته، وهناك وقع التعارف بیني و�ین بیكاسو، وفي الحال  إلى
شعر �ل منا نحو اآلخر بتعاطف متبادل، ومع إني لم أكن 
أعرف األسبانیة، ومع أن بیكاسو �ان غیر قادر على التعبیر 
عن نفسه �الفرنسیة، إال أننا ارتبطنا �صداقة حمیمه رغم �ل 

رسامین األسبان یومئذ محاطًا �حشد من الذلك، �ان بیكاسو 
المعدمین، �فترشون األرض لألكل والثرثرة، أما بیكاسو فكان 
شدید الحیو�ة والنشاط یرسم في الیوم ما ال �قل عن ثالث 
لوحات جیدة، واعتاد أن یرتدي قبعة عالیة، مثلى أنا، و�ان 
یتردد على قاعات الموسیقي و�والیس المسرح �ي یرسم صورًا 

 . شخصیة لمشاهیر الفنانین"
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قامت صداقة بیكاسو لماكس جیكوب على ما بینهما من 
ماكس  .اختالف أكثر من قیامها على ما بینهما من تشا�ه

من المعاني، ومع  ىجیكوب �ان رجًال صوفي النزعة �معن
فه لتذوق متع الحیاة إال أنه في الوقت ذاته �ان یئن تحت هتل

إلى  ثم انتهى �ه في نها�ة المطافأه شعور متزاید �اإلوط
هذین ر�ما �ان الخیط الوحید الذي شّد  االنزواء في أحد األدیرة،

الشخصین إلى �عضهما مشاعرهما  الفنیة المرهفة نحو دراما 
وب ورد في �الم أحد هناك وصف لماكس جیك .الحیاة البشر�ة

مهارة، حیلة، رقة طبع، شدة حسد، قدرة على " معارفه �قول فیه
البراءة والبساطة  عالوة علىالتهكم، �آ�ة، قوة، �ل صفة 

 والمرح والقدرة على تفهم اآلخر�ن". 

في اللیل اعتادت المجموعة على التردد على �بار�هات 
�ان هناك ملهى  .ارتر والموالن روج السیما الرخیصة منهانممو 

صغیر ومتواضع تقصده الجماعة، إذا تجتذبهم ممراته الضیقة 
اللواتي یترددن علیه،  المضاءة �الشموع، والفتیات الصغیرات

واعتادت المجموعة أن تجتمع في غرفة صغیرة �اللمهي، حیث 
شاب حلو المعشر، �قدم لهم المشرو�ات، �قوم �خدمتهم 
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مصحو�ة �أغانیة وألحان قیثاره. وقام الفنانون بتز�ین جدران 
 Eiffel، فكان هناك صورة لبرج ا�فیل اه الحجرة �ل على هو 

 شة بیكاسو وهلم جرا. ومنظر لفتیات عار�ة بر�

على أن بیكاسو لم �كن یرسم لوحاته األصیلة إال حین 
�كون وحیدًا مع ذاته، أي دون أن �شوش علیه أي إنسان 
مجرى تفكیره، �قول صد�قه الحمیم الناقد مور�س ر�نال 

Raynal "" م قلبه" و�قول دكان بیكاسو �سكب في رسومه
�ستغرق في أفكاره  صد�قه اآلخر سابرتیس: "حین �عمل بیكاسو

 إلى الحّد الذي �جبر �ل من حوله على التزام الصمت التام". 

صدقاء بیكاسو تغیرًا في لحظ أ 1901مع اقتراب شتاء 
مزاجه، فقد أصبح یتغیب عن مالقاتهم دونما إبداء أ�ة اعذار، 
في الوقت عینه نشأ بینه و�ین "ماناش" برود ینذر �القطیعة، في 

ذاتها قد بدأت تفقد جادبیتها، و أن �ار�س الحقیقة شعر بیكاس
ه �حاجة إلى تغییر نمط حیاته، ولما وصلته من والده رساله وأنّ 

كان ینتظرها، صرح ألصحا�ه �أنه غیر مرتاح للضجیج الدائم 
في منزله، وأنه سیهجره لهذا السبب، و�هذا ُختمْت مرحلة من 

 مراحل شبا�ه األول. 
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اللوحات التي �طغى اللون كانت" الغرفة الزرقاء" أولى 
األزرق على �ل ما فیها وسوف یبقي هذا اللون سمة لكثیر من 
اللوحات التي یرسمها في السنوات الخمس القادمات ومن ثم 
إطالق عنوان "الفترة الزرقاء" علیها. في هذا الوقت �ان بیكاسو 
منهمكًا برسم لوحة أخرى أطلق علیها أصدقاؤه اسم "مدفن 

فیها تتجلي عالمات تبشر �أسلوب رمزي جدید كاساغیماس" و 
مستقل عن التقالید البالیة التي �ان �أخذ بها اساتذته في 

دثه انتحار صد�قه أكاد�میة الفنون الجمیة. لقد �ان لحا
 لیم في نفس بیكاسو، ولم �كن التخلص منهكاساغیماس وقع أ

، فهو الذي واكب مرضه، وراقب عذا�ه وهو یبحث عبثًا �سیرًا 
، ثم �یف اختار تلك النها�ة عن وسیله سلوان أو طر�ق خالص

المفجعة، لقد شعر بیكاسو أن الكارثة أصابته هو اآلخر تمامًا 
 كما حلَّْت �صد�قه.

في مقدمة الصورة یبدو جثمان �اساغیماس المسجي 
تحت غطاء أبیض، وحوله �قف أصدقاؤه منكسي الرؤوس، 

تقي عنان السماء، وعلى وفي خلیفة الصورة ُیرى جواد أبیض یر 
ظهره فارس �قوده صعدًا نحو األعالى، حیث الغیوم المتراكمة 
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فوق �عضها، أما الفارس فقد قصد �ه بیكاسو نفسه هو، فهل 
معتقدة المتشائم �أن مصیر اإلنسان مجهول وال أراد التلمیح إلى 

 شيء هناك غیر ظلمات فضاء �الح ممتّد �ال نها�ة. 

حظ أنَّ الرسام �ان البیكاسوال  "مور�س ر�نال" صدیق
ازادواجیة غر�بة في شخصیته، وقد �تب عنه یومًا" یبدو  �عیش

بیكاسو و�أنه یتحرك في أجواء غامضة غیر مفهومه، ففي 
تجده في حیاته  ،التامة في التفكیر ةحین �جسد فنه الجد�

الخاصة رجًال �ثیر الدعا�ة شدید المرح، وأن �ان بین الحین 
بها نا ننس�آ�ه مفاجئة قد تدوم أ�امًا، و�رض لنو�ات والحین یتع

 إلى أسلوب حیاته البوهیمیة في �ار�س". 

في برشلونه استعاد بیكاسو راحته النفسیة وتحسنْت 
 صحته �سبب المعونات الماد�ة التي �انت تأتیه من أهله. وقد 

إلى مرسم �ستطیع أن �عمل  استأجر لنفسه حجرًة واحدة حولها
الشمس �أشعة  ا مقاطعة أو إزعاج، غیر مبالٍ فیه، دونم

طول النهار. في هذه ستودیو الصیفیة التي یتعرض لها اال
ثناء شرع بتطو�ر الموضوعات التي ستشغله في السنوات األ

من ذلك: المومس و القالئل القادمات، أي في الفترة الزرقاء، 
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 ا من المواضیع التي تدور حولمالبلهاء"و" األم المعدمة" وه
، على أنه لم �كن إذالء یدوسهم المجتمع �األقدام أشخاص

�كتفى �مثل هذه المواضیع، بل مضى یرسم �ل ما تقع علیه 
المنازل ذات القرمید، عیناه، وهو في مرسمه، مثل سطوح 

والمداخن المتهرئة، ومختلف األشیاء التي تمأل مرسمه، �ان 
انًا �ثیرة كل ما یهمه مواصلة العمل �ل ساعات النهار، وأحی

�مضى اللیالي أ�ضًا في العمل، ولذا فهو �ستیقظ متأخرًا في 
الصباح، و�لتقي �أصدقائه في أوقات الطعام لیخوض معهم في 

ْن نقاشات مطولة وحادة، أو �ستغل الوقت في رسم وجوه م
هم على صفحة واحدة، أو �حیطون �ه، فكان یرسم عددًا من

أحدهم على جسد امرآه یرسمهم �أشكال مضحكة �أْن �ضع وجه 
رسمه بیكاسو في هذه  أو �حوله إلى طیر ذي جناحین، ومما

 بیا" الشهیرة للرسام مانیه،الفترة لوحة على نسق صورة "أولیم
رأة اللدنة في صورة مانیه، زنجیًة سوداء، �ما لكنه جعل الم

 الخ الخ. أجلس نفسه على الفراش

لوحات  في هذا الوقت أقام "ماناش" معرضًا لعدد من
بیكاسو في �ار�س، ومع ازدحام المعرض �الزوار، إال أنَّ أحدًا 



 
 
 
 
 
 

 - 64 - 

لم �فكر �شراء صورة واحدة وهكذا لم �حقق المعرض أي �سب 
تطل مدة �قاء لم و مادي لبیكاسو، واستمر �عاني الفاقة والفقر. 

أشهر، رسم خاللها عددًا �بیرًا  9كثر من بیكاسو في برشلونه أ
اللون األزرق على جوها، و�عد  من اللوحات التي �طغي

ة عاود بیكاسو الحنین إلى �ار�س �عد عانقضاء إال شهر التس
أن قوى شعوره �عدم تفهم أفراد عائلته لمسلكه في الحیاة وأسلو�ه 
في الفن، في حین اشتد شوقه للقاء صد�قه المخلص ماكس 
حیكوب الذي �ان �كاتبه �استمرار، خاصة ألنه �ان قدرًا على 

الحوافز الفنیة الجدیدة في نفس بیكاسو، وهو أمر �فتقده  إثارة
 لدى والده وعمه الد�تور دون سالفادور. 

عاد بیكاسو إلى �ار�س في ز�ارة ثالثة في صیف 
، وهناك أستأجر حجرة شار�ه فیها نحات أسباني وتقع 1902

في أعلى بنا�ة عتیقة تعود إلى القرن السا�ع عشر، لكنَّ ضیق 
منع بیكاسو من الرسم، �عد فترة وجد ماكس الغرفة �ان �

جیكوب عمًال في أحد المخازن واستأجر غرفًة متواضعة في 
الطابق الخامس من إحدى البنا�ات الواقعة في شارع فولتیر: 
ودعا بیكاسو لإلقامة معه فیها، �انت الغرفة خالیة من أي 
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وب �ملك قبعة عالیة واحدة، یكواحد، و�ان ج أثاث سوى سر�ر
، في ان على الصد�قین ان یتقاسما هذین بینهما �التناوبو�

اسو حتى یكقی بیبوب ینام على السر�ر في حین یكاللیل �ان ج
 وب الغرفة صباحاً یكا في الرسم، وحین �غادر جالصباح منهمكً 

ر الوحید. اسو الى النوم على السر�یكمتوجها إلى عمله، �خلد ب
عیش �ل ضرورات ال نان محرومین منثفیما عدا ذلك �ان األ

 اسو ذرعاً بیك�عد ستة أشهر ضاق  ،�سبب قلة مواردهما المالیة
وب عمله، فترك �ار�س یكج�عد أن فقد  ، خاصةً بهذه الحیاة

" وب یكج، ومن هناك �تب �عد أسابیع الى الى برشلونة اً عائد
 .سى"وأ فولتیر تفطر قلبي حزناً كلما تذ�رت حجرتنا في شارع 

فاقة وال الحرمان مصدر متاعب ومع ذلك لم تكن ال
عذ�ه � في هذه الفترة من حیاته، �ان أشد مافصلیة، سو األبیكا

ه �استمرار في جدوى �فاحه تلك الشكوك التي صارت تراود
 جي تقدیراً ترى هل �ستحق انتا" ل نفسهأمه، و�ان �سآالو 

ال �جوز أن تكون ابداعاتي في دنیا الفن مجرد نزوات أ، حقیقیاً 
 ".شباب ومن قلة خبراتي في الحیاةغرور ال ا�عة منن
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سو �ال جدوى بیكاازداد احساس  ۱۹۰۲وفي نها�ة عام 
�دأ �التفكیر في نفض یده من الفن، ، و كفاحه في میدان الفن

، فماذا جلب له �فاحه من والبحث عن أي هدف آخر لحیاته
، وال االبداع غیر الجوع والحرمان، ال أحد �شتري صورةأجل 

جدر فلیس األأ، �ه أوده في �ار�س التي �شغف بها قیم�جد ما �
، و�ستقر في وطنه حیث �ستطیع الحفاظ �ه أن یهجرها نهائیاً 

مثل هذه االفكار  ؟على حیاته و�بر�ائه بین أهله ومحبیه
 ۱۹۰۲والشكوك �انت تراوده في الشهور األخیرة من عام 

 غاساغیماس.�قه العز�ز مصیر صد اً فیضطرب متذ�ر 

له ببار�س قبل عودته الى حظ حالفه في آخر یوم لكن ال
م وطفلها على الشاطيء" �مائتي أ، فقد �اع لوحة "هبرشلون
في  .قله أن �سدد نفقات السفر على األ، مما هیأ لفرنك

 ۱۹۰۰ة نجرة سأاستعاد لیقیم في مرسمه القد�م الذى  هبرشلون
خر في استعمال آ، اشترك مع رسام ، و�سبب ضیق ذات الید

 .1904ال عام إاال ستقالل �مرسمه  لمرسم ولم �ستطعا

و�ار�س  هبین برشلونبیكاسو ل تنقّ  1904-1900بلین 
قرار الروحي ، ملتمسا االستهكما زار مدر�د وملق ثماني مرات،
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تفهم الناس  م�ان االحساس �الوحدة و�عد .شده عبثانالذي �ان ی
انسان تواق نه في ذلك شأن �ل أ�عد یوم ش له یزداد حدة یوماً 

 .واب جدیدة لم �فتحها من قبله أحدلطرق أب
مجموعة من  ة واحدة رسم خاللهانلبث س هفي برشلون

" La Vieالحیاة ونة: "نلوحات الفترة الزرقاء. أهمها تلك المع
جم مهد لها �عدة وهي لوحة �بیرة الح ۱۹۰۳التي رسمها عام 

عها رمزي و �صعب فهم ، وموضو تخطیطات توضیحیة
، هناك وواقعیة الحیاة الیومیةالجنسي ، وهو الحب ود منهالمقص

، و�لى لصورةا�قفان ملتصقین ببعضهما في مقدمة فتاة وشاب 
د م، و�راة في هیئة عاد�ة لتمثل الحیاة الیومیةجانبهما تقف ام

رجل والمراة �جلس على خلف ال .ة أ الى المر  اً الشاب أصبعه مشیر 
أن أراد  بیكاسون أظاهر ، الناقوذ�ر في حالة عأنثى االرض 

ن أالصورة  ، وأعجب ما في�صور الحقیقة في مختلف وجوهها
. شاب الواقف مع الفتاة في مقدمتها، هو أحد اصدقاء بیكاسوال

ثیارة ق"عازف الفي هذه الفترة  هاومن اللوحات الزرقاء التي رسم
ر�كو"، في هذه الصورة �ما غسلوب الرسام "الأثرة �أالعجوز" المت

سو بید الموسیقار، �ذلك بیكاثیر غیرها یتجلی اهتمام في �
لموضوع  المكّرسةیدي في مجموعة صوره ألتتجلى عنایته �ا

لى إشد الناس حاجة أعمی، فمن المعلوم أن األعمى األالرجل 
الى  رى الكفیف جالساً نعمى" طعام الرجل األید�ه، وفي لوحة "

، في حین عیانلل المیتتان �ادیتان ناهالمائدة المتواضعة، وعی
مامه، أالماء الموضوع  ناءإلى إصا�عه النحیلة الطو�لة أتمتد 
اء نفي حر�ة یده وهي تتلمس موقع اإل و حیرة الكفیفوتبد
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ن �ثرة الصور التي رسمها بیكاسو إ .شدید�شكل یثیر العطف ال
من  الفئةلصادقة على هذه �د إحساسه �الشفقة اتؤ للعمیان 

 .الناس

و الفصل بین منظر أق سو للتفر�ابیك سعی ،في أعماله
ده لیس النظر وح ، فمن رأ�ه أنّ ي حقیقتهأوجوهره،  يءالش

اس ، بل ال بد من مشار�ة �ل الحو للتعرف على األشیاء كافیاً 
هولة من الحواس المج ن هناك عدداً أفي عملیة المعرفة. ثم 

و ملكات أي العقل استعدادات ، ففالتي لم �حددها العلماء �عد
دون غیرهم ألنهم  تحدیداً صة، تتجلى لدى �عض الناس خا

لك تحد أر�ما �ان الخیال هو و  ،نفسهم صدفةأاكتشفوها في 
قدر من العین أن حیا، والخیال قد �كون في �عض األالملكات
كثر أ�ة، فال عجب، �عد هذا، أن �كون �عض العمیان ؤ على الر 

 .)1(حساسیة من المبصر�ن  أشد، و وتفهماً  اً دراكإ
الها بیكاسو ألحد ا استعادة عبارة قنومن المفید ه

آخر له من  ، وال أرى شیئاً ده هو المهمالحب وحأصدقائه یوما "
، الحب غیرأعمى، والفن ال �عني  ام الحبد، ومااألهمیة ذاتها

ه أنیه، شنسام أن یرسم دون االعتماد على عیفمن األفضل للر 
هذه  .فقد �صره"�شكل أفضل حین � �غردفي ذلك شأن البلبل، 

                                                           
العـالء المعـري الـذي فقـد �صـره منـذ طفولتـه لكنـه مـع ذلـك  يبـ�مكن االستشهاد �الشاعر العر�ي أ في هذا المقام )1(

 كان أشد عباقرة العرب ذ�اًء وعلمًا وحساسیًة وفضًال. المترجمًة". 
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الم �اسكال وصف بها السید لى الذاكرة مقولة للعإد عیالعبارة ت
ن عیونهم، �مبصر لى الدنیا �ي �سلب الإء المسیح جاالمسیح: "

 .و�عید البصر للذین ال یبصرون"

والد والصغار صور األ �ضاً أمن ثمار الفترة الزرقاء 
�الفقراء  یتهنان عأثم  ،همدائما أشد الحب لبیكاسو الذین ابدی 

ناس المحتاجین ال نافصأار والمعوقین والضعفاء و�ل غوالص
ما �كون في هذه الحقبة  شدّ أ، تجلت على الى العطف والشفقة

 ضائعاً  ، فقیراً نه �ان �عیش في وسطهم ومثلهمه ألمن حیات
لتخطیط مما ، و�ل هذه الصور تمیزت �قوة ایرصمجهول الم

  .وخ�ن إیذ�ر �أسلوب الرسام ف

 هكثر من مرة في برشلونأمرسمه  ریّ ن بیكاسو غأع م
�منحه  واسعاً  ، واتخذ لنفسه مرسماً سبارتیس�مساعدة صد�قه 

، دون أن �كون ي موضوع �شاء للرسمأ الحر�ة الكاملة الختیار
، وال ءدرك في النها�ة أن ال شيأه أنّ ال إ، له شر�ك في المرسم

ادر غوهكذا  ،�ار�س كان �مكن أن �عوضه عن عاصمة الفنم
 .على االستقرار ببار�س نهائیاً مًا از أسبانیا ع
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  الرحلة األخرية إىل باريس
في  ،، �ان �قومارترنمحد سفوح مرتفعات مو أفوق 

السفینة �ه في شكله یشبغر�ب ی نمستهل القرن العشر�ن، مب
، یبلغهلیه من الشارع، أن یتسلق المنحدر حتی إو�حتاج القادم 

 خاللر �سی، حیث واسطة سلمبداخله  ثم �ضطر للهبوط إلى
ك انوه ،ناءلى الطابق السفلي للبإممرات مظلمة تنحدر �التدر�ج 

 انون في ذلك الوقت مر�زاً فنمخازن اتخذها الو توجد مستودعات 
صحا�ه، أان و غو غالرسام  الحیاتهم البوهیمیة، فأقام فیه

م بیكاسو في نیسان ى قدمبنلى هذا الإوالرمز�ون وغیرهم. 
سباني قد و�ان الرسام اإل Vidal�صحبة صد�قه فیدال  1904

"كانفاس الذي ترسم علیه  قمشةات الرسم واألدو أ أرسل مسبقاً 
لیجعلها ، حدى حجرات هذه العمارةإلى إوحات والل الصور"

 . ةالمقبلالخمس قیم طوال السنوات ، حیث سیله مرسما ثابتاً 

ار�س وسوء وي أن یتحمل قسوة �نهذه المرة �ان بیكاسو ی
 معاملتها ألمثاله من الفنانین الموهو�ین مادام قد اصبح واثقاً 

أصبح  ،ذلك الوقت ذمنو  .من قدراته و�مكاناته الفنیة الحقیقیة
، ففي أعماق ك، ومع ذلبین الفنانین الفرنسیین اً سو معدودیكاب
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تمس ، ولهذا السبب لم یلسبانیا دائماً أسو بیكال روحه ظَّ 
حها له الفرنسیون نن مأیة الفرنسیة، الى الحصول على الجنس

تصار الفاشیة انوعن طیب خاطر، وقد قبلها بیكاسو �عد  طوعاً 
شهر تعلیقات أومن  1936كو سنة ، على ید فرانسبانیاأفي 
سبانیا لما إ ثاره فيآ نتجلو �ان سیزان قد اقتئذ قوله "اسو و بیك

 ."ه حیاً قحراإتردد أهلها في 

بیكاسو على ، تعرف قصیر بوقته �ار�س �عد وصول
فتاة حسناء تصغره �ست سنوات، وقد لفتت عیناها الخضراوان، 

وسرعان ما  ،الرشیقة نظره، وقامتها حمر الكثیفوشعرها األ
دت أوارتبطا �عالقة غرامیة  ،ائم لهالد مودیلقنعها �أن تصبح الأ

واستمرت عالقتهما هذه ست  ،الى انتقالها للسكن في غرفته
 . سنوات

في یومیاتها  Ferand Olvier" هوي " فرناند اولیفیتر 
ي ، الذهمرساصطحبها إلى م كیف تروي قصة لقائهما األول ثم 

ن �ثرة مودهشتها المفرطة ، هو في الوقت ذاته مسكنه الدائم
الى  ان �سندها جمیعاً � ، التيزرق ألاالصور ذات الطا�ع 
و�ان  ،" �ار�سیة المولد. �انت "فرناندالجدران فوق األرض
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ها �عد ترسلها لتعیش مع عمأوقد  ،لقبعاتبیها متجر لبیع األ
، جعلها تتعلق �أ�ة هذه�رهها الشدید لعمتها  وفاة والدتها ولكنَّ 

 هالأ�أحد النحاتین وس ، ولما تعرفْت قذها من الحیاة معهاتنقشة 
ن تفكر �العواقب، فقد ظهر �عد ذلك أ، دون الزواج وافقت فوراً 

، و�ان العیش معه �شكل �مس من الجنون ن الرجل مصاب أ
على حیاتها، وهكذا إضطرت إلى الهرب دون الحصول  خطراً 

�حدث إذا طالبت بذلك �ما  ا، خشیة أن �قتلهعلى الطالق
 .للمجانین في مثل هذه الظروف

لتخفي �ي ال �كتشف زوجها �ان على فرناند ا ك�عد ذل 
لها أن سی، حفرناند �سرها هذا إلى بیكاسو افضْت و  .مكانها

، وحین ، إذ �ان هذا الزواج مستحیالً �الحاح أن تقبل الزواج منه
سبانیا �عد ذلك ألى دار أهله في إاند" ناصطحب بیكاسو" فر 

ها لكنها رفضت أن تبوح اسو أن یتزوجبیكلوا أ�فترة، أحبوها، وس
 .�سرها لهم

یمیة التي �ان في یومیاتها تتحدث فرناند عن الحیاة البوه
دون �ال صدقائه الفنانین الذین �انوا یتردأ�حیاها مع  بیكاسو

لشراء  صورما تجار اله�ان یزور  كو�ذل ،انقطاع على غرفتهما
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�حیوتها وجمالها و  .�عض رسوم بیكاسو بین الحین واآلخر
سعادة لبیكاسو ، استطاعت فرناند أن تعید الونقاء سر�رتها

 هلى صور وانعكس ذلك ع ،متفائل نسبیاً وتحوله إلى إنسان 
ر بیكاسو عن حبه لها �كثرة الصور الشخصیة بوضوح، وقد عبّ 

التي رسمها لها، أما هي فقد عكست یومیاتها مدى شعورها 
ن �ابوس الرعب وانقذها م ،الجمیل للرجل الذي حماها ان�عرف

ي ظله قبل اختبائها في غرفة بیكاسو الذ الذي �انت تعیش في
 ان �منعها من الخروجتحملت �صبر شدة غیرته علیها، إذ �

من الغرفة إال �صحبته، و�ان �عاونها في تنظیف المسكن، 
ة تها مشاعر النشو ، وتعكس مذ�رابدًال عنها �التسوق و�قوم 

 رة من عالقتهما. والفرح اللذین غمراها في تلك األ�ام المبكّ 

للناس،  ةكانت فرناند مقتصدة �طبیعتها لكنها فتاة منفحت
تحب القراءة واألدب، و�انت تعد وجبات �انت تجید الطبخ، و و 

طعام لذیذة لبیكاسو وأصحا�ه، على الرغم من ضیق ذات یده. 
لم �مكن دخله یز�د عن الفرنیكین في الیوم الواحد، و�ان ذلك إذ 

ن المال�س واألثاث مال �سد حاجتهما أل�سط الطعام دعك 
�ضطران لقبول المساعدات من الجیران  اد، و�انو والوق
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بیكاسو في تلك  . تصف فرناند،وآخرحین قاء بین واألصد
شاب قصیر القامة ال �ملك أ�ة جاذبیة المرحلة �ما یلي"

خارجیة، مسلكه غیر مصقول، و�رتدي زي العمال، وشعره 
الذي  لهیب، ومع ذلك فقد �ان الةمتهرئ ةمتهدل فوق جاكت

 �حرق دمه، �جتذب �المغناطیس �ل من �عرفه". 

�قمیان فیها نموذجًا فذًا لقذارة األحیاء كانت العمارة التي 
الفقیرة في المدن المزدحمة، فأصوات السكان تتعالى �صخب 
مقرف بین جنباتها، والجو في داخلها خانق شدید الحرارة صیفًا 

كان خلیط عجیب من البشر ما شدید البرودة شتاء، وهؤالء الس
ة مال�س، فضال عن غسالممثل بین رسام ونحات وشاعر و 

اقتضت الضرورة أن �قیموا  �ذجرا، و وهلم  وحالقیاط خو 
مكرهین في هذا المكان فقد اضطروا إلى المحافظة على 

د على عالقات حمیمة فیما بینهم، و�انت صلة بیكاسو وفرنان
و أحسن ما �كون �الجیران، إذ یهرعون إلى نجدتهما �الطعام أ

ؤنس حوال، واعتاد بیكاسو أن یالوقود �لما ضافت بهما األ
أبنائهم �حیلة الفنیة، فهو �جلس بینهم على تراب الساحة 
القر�بة، و�بدأ برسم األشكال التي �طلبونها �جرة عود �بر�ت 
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واحد، وال یرفعه عن األرض أبدًا، و�ذا �النمر أو الكلب أو 
ان، ماثًال أمامهم بدقة تامة، جیر األرنب أو العصفور أو احد ال

جواء كذا تضعطي وتفیض أس مجرد صورة، وهو�أنه حي ولی
المرح والضحك في المكان، وذلك هو ما �حتاجون إلیه أشد 

 الحاجة وسط مظاهر الفقر والتعاسة واألوساخ. 
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  حلقة بيكاسو

من الفنانیین الذین غادروا برشلونه وانتقلوا إلى �ار�س في 
 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر�ن، النحات �اكو

الصدیق السابق للرسام غوغان، والرسام  Paco Durioر�و دو 
الذي جلست زوجته الحسناء أمام  Canalsر�كاردو �انالز

هوغو  بیكاسو لیرسم لها صورة شخصیة، ثم النحات مانوال
Manola Hugue  المعروف �موهبته الخارقة في التنكیت

ًا على حساب الغیر، وتنوع الحیل التي یتقنها حتى أنه �ان قادر 
على سرقة أقرب الناس إلیه، �ان والده جنراًال في الجیش 

ترك ابنه �ال أي معین،  شلونه، ولما شارك في الحرب �كو�اببر 
قال في �سب عیشه.  على نفسهمما اضطره إلى االعتماد 

بیكاسو فیما �عد حین وقعت االضطرا�ات األمنیة �اسبانیا" لو 
نفذ الحكم أحد، ألنه �االعدام لما  حكمت السلطات على مانوال

سیعرف �یف �ضحك الجالد إلى أن �فك الحبل عن رقبته وهو 
 .�كاد �موت ضحكاً 

ومن أصحاب بیكاسو الذین غادروا برشلونه أ�ضًا  
الذي اتخذ لنفسه هیئة  Zuloagaاغا و لیقیموا في �ار�س، زول
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 pichotیل رامون بیجو حاالستاذ الخبیر حال وصوله والن
 وغیرهما. 

ته الشخصیة و�مواهبه الخارقة استطاع بیكاسو أن �جاذبی
�انوا یبادرون إلى نجدته �لما إذ �كسب قلوب �ل معارفه، 

�اكودور�و" ذات یوم �أن بیكاسو �عاني "سمع  .ضافت موارده
فقرًا شدیدًا، فتوجه إلى �اب غرفة صد�قه، ووضع أمامها علبه 

إدراجه،  سمك سادر�ن، وأرفقه خبز ولترًا من الشراب، ثم عاد
یدخلون  De Sotoا، وماكس جیكوب ودي سوتو  والو�ان مان

خروج یتأ�طون عددًا من لوحاته لییعوها مسكن بیكاسو، وعند ال
�مبلغ متواضع من المال، ثم ینفقون ثمنها على طعامهم لعدة 

 Solierأ�ام. فإذا عجزوا عن البیع، قصدوا تاجرًا اسمه سولییر
لبیع السجاد والمفروشات،  وهو مصارع سابق، �ملك متجراً 

و�ستغل عمله للعثور على مشتر�ن للوحات الفنانین المعدمین، 
ل ذلك إشباعًا لهوایته الفنیة، و�ذلك �ان ینقذ أولئك الفنانین فع�

�قال أنه نجح في العثور على عدد من و من الموت جوعًا، 
و مهملًة في روس غو�ا و و لوحات �بار الرسامین مثل ر�نوار

الخردة، فأنقذها من الضیاع. �ان هذا التاجر نعمة  سواقا
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، و�انوا �قصدونه �لما ضاقفت بهم الرسامین بؤساً السماء ألشد 
األ�ام الحال، وهم على ثقة �أنه لن یردهم خائبین، وفي تلك 

، لم �كن بوسعه أن �متنع عن بیع عدد سبة لبیكاسوف �النالعجا
 أكثر!من أفضل لوحاته مقابل عشر�ن فرنكًا ال 

على خالف أغلب الرسامین الذین قلما �فوتون فرصة 
ظل، لعهد طو�ل،  ، فإن بیكاسولعرض لوحاتهم على الجمهور

یرفض إرسال لوحاته للمعارض، وال یبیع للتجار إال عند مسیس 
ل إهداء لوحاته إلى أصدقائه حاجته للمال، و�ان �فّض 

ار، ر�ما �عود ن المساوامة علیها مع التجعوالمعجبین �فنه بدًال 
ذلك إلى خیبة أمله في الجمهور الذي لم �قدر فنه حق قدره، أو 

شتر�ها وقتئذ، مما استثار في نفسه جد من �لم ت هر�ما ألن صور 
مثًال اعتادت معارض  1905نزعه التحدى والعناد، ففي عام 

�ار�س أن تجمع في مكان واحد صور العدید من الرسامین 
بینهم من اختالف في األسلوب أو  المشهور�ن على الرغم مما

�نت تجد تباین في األراء والنظر�ات المتعلقة �الفن، مثًال 
اوو ور  Dufyودوفي  Barqueو�راك  Matisseتیس لوحات ما
Rouault  معروضة في قاعة واحدة مع شدة اختالف هؤالء
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في األسالیب والمدارس الفنیة التي ینتمي إلیها �ل منهم، أما 
ح أن األشیاء، و�رجّ  لهذا الخلط بین لكن یرتاح لمثبیكاسو فلم �

�سیر وحیدًا في طر�قة المستقل الخاص. من ناحیة أخرى �ان 
المجددون من الفنانین مضطر�ن للعمل في المجالت الفنیة 
كسبًا للعیش، أما بیكاسو فلم �جد في نفسه الرغبة التباع هذا 

 ة. في تلك الفتر  ره الشدیدالسبیل على الرغم من فق

ومع ذلك فقد عرف تجار الصور طر�قهم إلى مرسم 
بیكاسو على الرغم من عزلته، وفي مقدمتهم األمیر�یان"لیو" 

 لذان وصال �ار�س حدیثًا، وتغلغالود شتاین"، التر وشقیقته" جر 
في الوسط الثقافي البار�سي، و�ان"لیو" �شترى الصور الفنیة 

وغوغان  ضمنها لوحات فان �وخ من لندن و�ارٍ�س، ومن
وماتیس. �ما اشترى مجموعة صور مختارة من"  ناوسیز 

و�ضم  1905معرض الخر�ف" الذي أقیم في �ار�س عام 
التي تضمن  Fauves لوحات ماتیس رئیس جماعة الوحوشیین

و�راك. هؤالء الرسامین وفالمنیك  Derainالرسامین دیر�ن 
وتمیز ثار مدرسة" االنطباعیین" الجدد" التي سبقتهم، وا آاتفق

أسلو�هم �التشدید على نقاء األلوان، و�همال الفورم" الشكل" أكثر 
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من السخط  ةر موجامما فعل أسالفهم االنطباعیون، مما أث
 العارم ضدهم لدى نقاد ذلك العصر. 

نهما فورًا أ ر�األخوان"شتاین" بلوحات بیكاسو وأدعجب اأ 
لتي مرسمه بلغ ثمن اللوحات ا اإزاء فنان حقیقي، وحین زار 

ابتاعاها منه ثمانمائه فرنك وهو أكبر سعر حصل علیه بیكاسو 
 من آثاره حتى ذلك الوقت. 

ثم توطدت أواصر الصداقة بینه و�ینهما، وفي یومیاتها 
عن المآدب التي �انت تقیمها هي رود شتاین تتتحدث جر 

خوها على مدى سنین لذوي المواهب من الفنانین والشعراء من وأ
ذي حلوا ببار�س في السنوات األولى من القرن جیل المبدعین ال

العشر�ن، و�انوا �فدون إلیها من �ل أرجاء العالم، و�تعرفون 
 عن طر�ق مآدب آل شتاین، �أهل الفكر والثقافة والفن. 
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  أواخر أيام الفرتة الزرقاء

األعوام �ان بیكاسو مضطرًا إلى العمل في  في تلك
ء أصدقائه والمعجبین �ه الذین اللیل، إلنشغاله �النهار في لقا

كانوا �فدون على مرسمه �ال انقطاع ودون أن یتر�وا له لحظه 
قد  1909فراغ واحدة. �انت أغلب اللوحات التي انتجها قبل 

ز�تي معلق فوق رأسه، في حین  رسمت على نور مصباحٍ 
اند" وحین تسوء �ه ست" محمل اللوحات�جلس القرفصاء أمام 

لى الشموع، فیمسك شمعة بیده  الیسري، مد إالحال �ان  �ع
ندر�ه سالمون ني، و�ؤ�د الشاعر الناقد الشهیر أو�رسم �الید الیم

الصورة حین زاره أول مره، �صحبة أنه رأي بیكاسو �عمل بهذه 
اللون األزرق  ةماكس جیكوب، وقد نسب �عض الدارسین غلب

على رسوم بیكاسو في تلك الفترة، إلى اعتماده على نور 
لشمعة في الرسم، غیر أن بیكاسو ینفي هذا التعلیل، فلیس هو ا

ممن �جهل تأثیر الدور على األلوان والكتل والظالل، و�نما 
اضطر إلى العمل لیًال، شأنه شأن أغلب المبدعین قد�مًا 

 العزلة التامة ال تتهیأ لهم في حیاتهم إال لیًال.  وحدیثًا، ألنّ 
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عة صباحًا ثم ینام حتى اعتاد بیكاسو أن یرسم حتى التاس
ن ع العابثینالزوار الظهر و�انت المرأة البوا�ة تمنع دخول 

ز�ارته، وال ترحب إال �الذین �أتون لشراء الصور، في هذه 
ب غرفته، وتدق علیه الباب صائحة الحالة تصحبهم حتى �ا

عندئذ �غادر بیكاسو فراشه و�فتح  ،افتح الباب" جدي،األمر "
فرناند لالختباء وراء الصور، و�دخل  ي الباب في حین تجر 

الزائر و�بدأ �البحث عن موضع �ضع فیه قبعته وإلخفاء شعوره 
ترتدي جور�ك خشیة  ه قائال" أرجوك أنف�البرد یلتفت إلى مضی

د" �انت الحجرة تفیض �اآلف األشیاء على الرغم اإلصا�ة �البر 
ا من خلوها تقر�بًا من األثاث البیتي المعتاد، �ان صاحبه

 �ستعملها مرسمًا ومخدعًا ومطبخًا في آن واحد. 
لم یؤِد دخول فرناند في حیاة بیكاسو إلى إفساد صداقته 

ماكس جیكوب، �العكس فقد ساعد عطف هذا على الفتاة إلى �
توثیق عالقتها �عشیقها، و�ان جیكوب مصدر أنس لكلیهما، إذ 

دة علیهما، كان ینقل إلیهما آخر أنباء الفن، و�تلو أشعاره الجدی
لك الوقت، والواقع أن أو یؤدي مقاطع من أشهر أو�رات ذ

أثناء العمل فإنه لم �كن ممن  ةمیله إلى العزلبیكاسو مع 
صدقاء لم �قتصر على الفنانین، یتحمل الوحدة، واختیاره لأل

تجار الصور، و  ن،مثقفیالنما تجاوزهم إلى الشعراء والنقاد و و�
 فقت رجل نصف بولوني ونصوأهم من تعرف بهم في هذا الو 
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إ�طالي سیكون له شأن عظیم في حیاته، ذلك هو الشاعر 
ر" الذي اختار �ار�س وطنًا  استقر فیه حتى یالكبیر"غلیوم أبولین

تب له الذي �ُ  Jarryوهناك أ�ضًا الشاعر الفرد جاري  .وفاته
على  ة، �ان شا�ًا موهو�ًا ذا قدرة خارق1907أن �موت سنة 
ر�ة ممن حوله، ومن المترددین على ستودیو الدعا�ة والسخ

 Reverdyر�فردي  ربیكاسو أ�ضا الشاعران الشا�ان بیی
فضًال عن الناقد الشهیر جورج دیها  Raynalیس ر�نال ر�ومو 

مجالسه، ألنه  ة. �ان بیكاسو �عّد هؤالء ز�نDuhamelمیل 
�شعر �متعه فر�دة وهو �صغي إلى مناقشاتهم الساخنة الذ�یة، 

�أعظم االمتنان حین �علنون تقدیرهم الشدید إلبداعاته و�حس 
�ان �خلد إلى السكون التام أثناء أحادیثهم ثم و في عالم الرسم، 

الضحكات في أرجاء  تطلق عنان لطیفة ةء الجلوس بنكتجي�فا
�انا  المكان. في مذ�راتها تشیر" فرناند" إلى أنها و�یكاسو، قلما

الطعام �ثیر  فقد �ان �شار�هما یتناوالن طعام الغداء �مفردهما،
، من أولئك األصدقاء وخاصة أبولینیر وماكس جیكوب ومانوال

و�ان یتوجب علیهما أعداد وجبه طعام �بیرة في أغلب األحیان، 
مع أنهما ال �ملكان غیر موقد �عمل �البارافین، و�حدث أحیانًا 
أن یدعوهم جار لهم مبسوط الحال، إلى الغداء على مائدته، 

 نه �ان معجبًا �جمال وجه فرناند. أل
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  ة الورديةالفرت
في نها�ة الفترة الزرقاء، تحولْت رسوم بیكاسو إلى اللون 
الوردي �التدر�ج واستمرت هذه الفترة الجدیدة مدة سنتین و�انت 

رك �عد أن تعرف بیكاسو یاللوحات الورد�ة متصلة �موضوع الس
 في العاملینانت حیاة � .رتنمار و رك المقام في می�أعضاء الس

رك تثیر خیاله العتمادها �لیًا على المجازفة والمغامرة یالس
والشجاعة الفائقة والمهارة الغر�بة في دقتها وانضباطها، �انت 

یا، سبان�مهرجانات مصارعة الثیران في وطنه أ هتلك الحیاة تذ�ر 
فمصارع الثیران �شارك الراقص على الحبال في �ثیر من 

صورة المهرج �انت قد  ومع ذلك فإنّ  ،شار إلیهااألمور الم
 ،الفترة الزرقاء بل حتى قبل ذلك ظهرت في أعمال بیكاسو منذ

و�بدو المهرج لد�ه هز�ًال منهكًا تعسًا تمامًا مثل الشحاذین 
والبغا�ا. ومن النقاد من �عتقد �أن تكرر ظهور المهرج في 

�ة �إظهار أعمال بیكاسو، ماهو إال تعبیر عن رغبة ال شعور 
نفسه في ثیاب المهرج، ذلك أن بیكاسو رسم نفسه فعًال منذ 
عهد شبانه في �ثیر من األحیان في صورة مهرج، ثم أنه لم 

صورة الثور والحصان بار نفسه مهرجًا و�نما رآها في �كتف �اعت
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رسامي  والبوم الحمامة الخ، ولم �كن للمهرج أي مكان في آثار
ظهر أول مره في إحدى لوحات القرن التاسع عشر إلى أن 

  تلك اللوحة �عد. ىسو لم �كن قد رأسیزان، لكنَّ بیكا

بدأ  ،أثناء الفترة التي تزایدت فیها صور أعضاء السیرك
اللون الوردي �حتل مكان األزرق �التدر�ج، �ان السیرك أجمل 
تسلیات سكان مونمارتر، وقد استمتع �مهرجیه و�هلواناته 

و، �ثیر من الفنانین المقیمین في هذا وحیواناته قبل بیكاس
ر�ك، وسواره، وغیرهم �ثیر، أما تالحي، ومنهم د�غا، وتولوز لو 

بیكاسو فقد أصبح صد�قًا حمیمًا لكثیر من العاملین في 
السیرك، و�ان یرسمهم وهم �قومون �أداء أدوارهم الخطرة، �ان 
هؤالء �عیشون مع عوائلهم على جوانب المخیم. وقر�بًا من 

الحیوانات التي تشار�هم أدوارهم، من تلك ساكنهم تحفظ م
الحیوانات القرود والمهور البیض والشیاه الخ، أهم لوحات 
بیكاسو المتصلة �السیرك تلك المعنونة، عائلة السیرك 
المرسومة �األلوان المائیة، وهناك لوحة �بیرة أخرى للسیرك 

 موجودة في الناشنال غالیري بواشنطن. 
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صدیق هولندي استضافه في داره في سو كان لبیكا
مما هیأ للرسام فرصة  1905هولندا لمدة شهر �امل عام 

ت مراقبة الفاتنات بین النساء الهولند�ات، ورسم صورهن، وتمیز 
حداهما طغیان اللون الوردي هذه اللوحات �میزتین �ارزتین، إ

علیها، والثانیة �ون هیئات شخوصها أشبه �التماثیل منها 
وم و�الفعل فقد حول بیكاسو تلك الرسوم الشخصیة للفتیات �الرس

إلى تماثیل، وقام صد�قه فوالرد �صبها �البرونز، وقد بلغ من 
نجاح هذه التماثیل أو جمالها أن بیكاسو خطر له أن یهجر 
الرسم، لیصبح نحاتًا، لكنه ما أن وصل �ار�س، حتى عاد إلى 

من  .من الزمان الرسم ولم �شتغل في النحت إال �عد عقدین
ناحیة ثانیة �ان لهذه الز�ارة إلى هولندا تأثیر �ارز، لكنه 
مؤقت، في أسلو�ه، فقد بدأ یهتم �شكل جدى �جمالیات الفن 
اإلغر�قي، والفن الفرعوني في آن واحد، و�مثال ممتاز على 
هذه التوجهات لوحته" امرأة ومروحة" ذات الطا�ع الكالسیكي 

 الظاهر.

ود تر ة" جر برض بیكاسو على الكاتع 1906في ر�یع 
شتاین" أن یرسم لوحة شخصیة لها، و�انت عند ذلك قد صارت 
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مع أخیها" لیو" من األصدقاء الحمیمین لبیكاسو، ومع أن 
ود لم تكن تتفهم �ل جوانب فنه، إال أنها �انت تقدر جرتر 

عبقر�ته حق التقدیر، و�ان بیكاسو قد رسم عدة صورة شخصیة 
ین" �شعره األسود الكّث ونظارته المذهبه لصد�قه "لیوشتا

اإلطار، وهیئته غیر الجذا�ة، ومظهره األكاد�مي الجاد، لكنه لم 
، ر�ما ألنه لم �فهم ودتر �كن قد رسم �عد أ�ة صورة لجر 

�انت عمیقة الثقافة وذات مظهر یوحي �غرا�ة  شخصیتها، إذ
، نتباهاالالحسان اللواتي یثرن  الشخصیة ور�ما ألنها لم تكن من

ضخمة الجسم خشنة الصوت، وقسمات وجهها غیر كانت 
. متناسقة، لكنها �انت تملك شخصیة قو�ة، وذات ذ�اء خارق 

اعتمادًا على  هرسم أغلب معارفولما �ان بیكاسو معتادًا على 
طلبه منها  أي دون الحاجة إلى جلوسهم أمامه، فإنَّ  ،ذاكرته

�أن الجلوس أمامه نها �انت تعرف الجلوس أثار دهشتها، ثم أ
سیكلفها جهدًا حقیقیًا، فقد �ان �فرض على مودیله شروطًا 
عسیرة، ولم �كذب ظنها فقد بلغ عدد الجلسات أكثر من ثمانین 

لرسم، ولكي تتحمل لجلسة، دون أن یبدو اّن هناك نها�ة 
ود �ل هذا العناء، تبرعت فرناند الرقیقة أن تتلو �صوتها تر جر 
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به بین ، المسلیة أثناء الرسم، �ان الشنالجمیل قصص ال فونتی
الصورة واألصل واضحًا، لكن بیكاسو لم �كن مرتاحًا وظل 
�عمل فیها التعد�الت �ال انقطاع. وفي ذات یوم بینما �ان یرسم 

"أنا ال  الر�شة من یده فجأه، وقال �شيء من الهیاج: ىرم
نظر إلیك" و�هذا انتهى العمل في استطیع أن أراك مادمُت أ

 للوحة، وشرع بیكاسو �ستعد للقیام برحلة إلى وطنه أسبانیا. ا

دامت رحلته إلى أسابنیا عدة أشهر، وحین عاد إلى 
�ار�س في الخر�ف التالي، شرع �إجراء تعد�الت على صورة" 

یها للجلوس أمامه، ثم قدم اللوحة إلیها ترود" دون أن �ستدعجر 
ا، لكنَّ �عض نهكهد�ة فتقبلتها شاكرة، وأعلنت رضاها التام ع

جبوا �أسلوب تخطیطه للوجه وقد علق أصحاب بیكاسو لم �ع
رود التشبه تبیكاسو على تلك اآلراء قائًال "�قولون أن جر 

صورتها، لكن ال �أس، ففي نها�ة األمر ستكون شبیهة 
رود إلى آخر حیاتها، ت�صورتها" وقد ظلْت هذه اللوحة لدى جر 

ولیتان في نیو�ورك، وقد �وقبل وفاتها أهدتها إلى متحف مترو 
الصورة في المتحف  ىتحققت نبؤة بیكاسو �الفعل، فكّل من رأ

 ود شتاین. تر أكد شدة شبهها �جر 
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كانت أسبانیا �النسبة لبیكاسو شیئًا ضرور�ًا، وما �كاد 
�عبر الحدود الفرنسیة األسبانیة حتى یتحول إلى شخص آخر 

ا جاء في رة، وممعلى حد تعبیر فرناند في یومیاتها لتلك الفت
بیكاسو متوترًا و�أنه  ىفي �ار�س یبقتلك الیومیات ما یلي: "

وضعًا لم �عتْد علیه، أما في أسبانیا فهو سعید ومرح  �عاني
بز�ارة  وصل مع فرناند إلى برشلونه قاما وهادئ تمامًا. حین

قصیرة إلى دار أهله، ثم انطلقا إلى قر�ة غوسول، الواقعة على 
یة لجبال البرنیس وهناك انصرف بیكاسو �لیًا إلى السفوح الجنو�

الرسم فقد �ان شد الشغف �طبیعة جبال أسبانیا، �قممها 
الشامخة وزهورها البر�ة، السیما زهور الزعتر العطرة و�أشجار 

المنتشرة في �ل مكان، �ل ذلك �ان �فتقده في جبال الز�تون 
لى حد قوله، لم ع ةفرنسا التي تفوح من تر�تها روائح الفطر النتن

�كن الوصول إلى" غوسول" ممكنًا إال على ظهور الخیل مما 
استفاد بیكاسو من و  .لكلیهما عةلشعور شدید �المت �اعثاً كان 

روعة المناظر في غوسول، ونقاء الهواء و�ان یتجول مع فرناند 
نهارًا بین أشجار الغا�ة القر�بة و�قضیان األماسي في اإلصغاء 

و�ین عن مغامراتهم األسطور�ة، لكنَّ الرحلة لم إلى روا�ات القر 
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�كتب لها أن تطول فقد ظهر و�اء التیفو�د بین السكان، و�ذا 
أصر على اجتیاز كان بیكاسو شدید الحذر من األمراض فقد 

الجبال المؤد�ة إلى فرنسا على ظهور البغال، واصطحبا عددًا 
ومناظرها  كبیرًا من صور المناظر التي عملها للقر�ة وسكانها

الطبیعیة الوحشیة الطا�ع، و�ین تلك اللوحات الخشنة �نت ترى 
صور فرناند الرقیقة الجمیلة، التي تخفف من غلظة تلك 

ه الفترة تلك التي أطلق علیها اسم المناظر ومن أهم صور هذ
فتاة عار�ة تنظر إلى نفسها في مرآة  للناظرحیث تبدو  "امالحمّ "

 تحملها امرأة أخرى. 
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 1909-1906 ةالشهر
مجموعة من الفنانین "صالون �ار�س أسست  1903في سنة 

سلط العقیم على الت االحتجاجإعالن  الخر�في" �قصد
على المعارض الفنیة المقامة سنو�ًا. وقد  لألكاد�میین الجامدین

م وعة، الصالون برسوم رائدهم الرساافتتح رؤساء هذه المجم
لك السنة، في جزر مار�یساس الشهیر غوغان الذي توفي في ت

Marquesas صالون ن هو "، �ان المنافس األوحد لهذا الصالو
المستقلین" الذي �قام في ر�یع �ل عام. في العام التالي عرض 
صالون الخر�ف اثنتین وثالثین لوحة للرسام الكبیر سیزان �ما 

وهي سنة  1907ُعرضت مجموعة أخرى من لوحاته في سنة 
 وفاته. 

ا هذه العروض لرسوم �بار الفنانین أصبح فیما عد
صالون الخر�ف المر�ز األساسي لعروض جماعة الوحوشیین 

Fauve  الذین �انت لوحاتهم تثیر ذهول النقاد بنقاء ألوانها
وتألقها المدهش. وقد عرض قائد هذه المجموعة الرسام ماتیس 

في صالون الخر�ف لوحة ضخمة ذات أسلوب  1906في عام 
بهجة " ًا أثارت احتجاج عدد من النقاد و�ان عنوانهاجدید تمام
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الحیاة" لكنها حظیت �إعجاب األخو�ن شتاین فابتاعها فورًا. 
وفي دارهما وقع �صر بیكاسو علیها، وهناك تعرف �الرسام 

تیس للمرة األولى. تقدم فرناند في یومیاتها وصفًا دقیقًا ما
نة بین شخصیتهما. للمقابلة بین الرسامین الكبیر�ن، وتجرى مقار 

وعلى الرغم من االختالف في مزاجیهما، والتنافس الفني القائم 
بینهما فقد استمرت صداقتهما حتى وفاة ماتیس. �ان الفرنسي 
ماتیس وقتئذ في السا�عة والثالثین من عمره في حین �ان 
بیكاسو في الخامسة والعشر�ن. تقول فرناند "ماتیس رجل 

للفنان العظیم، قسمات وجهة  عطوف یبدو نموذجًا جمیالً 
منتظمٍة، ولحیته حمراء وهو �ضع على عینیه نظارات �بیرة، 

لفاظه �عنا�ة شدیدة، و�بدو مسیطرًا تمامًا �ختار أحین یتكلم 
على �المه وعلى حر�اته على العكس من بیكاسو الذي ال 

ح ماتیس �شعر �االرتخاء في مقا�الته األولى للناس، مما �من
المیال إلى العبوس والمعرض للمزاج  لق إزاء بیكاسوفرصًة للتأ

 النكد". 

تیس یتحین الفرص على الضّد من بیكاسو �ان ما
سر لسماع آراء النقاء �فنه، وال لعرض لوحاته على الجمهور، و�ُ 
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�خجل من إعالن استفادته من تجدیدات زمالئه، أما بیكاسو فقد 
�صرح  لماد عرض لوحاته في الصالونات وق�عنا ضكان یرف

بتأثره �أعمال زمالئه من الرسامین، وعلى أ�ة حال فإنَّ 
الصداقة بین الرسامین الكبیر�ن استمرت حتى نها�ة حیاة 

. وظلَّ بیكاسو �عود ماتیس وهو راقد في 1954ماتیس عام 
 �مدینة "نیس" إلى آخر آ�ام حیاته. مرض فراش ال

ضول، اعتاد بیكاسو أن یزو المعارض الفنیة من �اب الف
لكنه قلما �ان �سأل عما یبیعه الرسامون من اللوحات، و�نما 
�كتفي �االستفهام عما إذا �انوا یواصلون  العمل، من ناحیة 
أخرى فإنه لم �عبأ یومًا �النظر�ات والمذاهب الفنیة السائدة في 
عالم الفن، والتي �شتد حولها النقاش في مجالس الفنانین، وعلى 

ان �عتقد أن مثل هذه األمور تالئم صفحات المجالت إذا �
 األد�اء والشعراء، وال عالقة لها �الفنانین التشكلیین. 

تصاعْدت شهرة بیكاسو إلى حّد صار  1906منذ أواخر 
یثر حسد زمالئه الرسامین، فقد راجت لوحاته لدى تجار الصور 
لز�ادة الطلب علیها، فتهافتوا على شرائها، ومن أهم هؤالء: 

، لم تكن آثاره مقصورة على الصور، Sagotاغوا فوالرد، وس
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یل، وهكذا و�نما تجاوزتها إلى التخطیطات والمحفورات والتماث
لآلخر�ن أنه توصل إلى االستقرار  تحسن وضعه المالي، و�دا

ل له في حیاته وفي فنه، و�انت فرناند الجمیلة الرقیقة تسهّ 
ر لم تكن مو شئون حیاته �إخالصها وذ�ائها، ومع ذلك فإن األ

 تجرى �ذلك لدى بیكاسو نفسه، فقد �ان واقعًا تحت نیر
هواجس الشّك في قدراته الخاصة. فكلما آخذ الر�شة لیرسم 
و�لون لوحته، �انت تجابهه مشكلتان فنیتان ال �عرف لهما حًال، 
فمن ناحیة �ان قد بدأ یهمل الشكل و�ضحى �ه من أجل 

یة مثُال، لكنه من إظهار حر�ة األشخاص أو األشكال الحیوان
لثانیة �ان مضطرًا إلى االهتمام �الكتلة، ولكي �ظهر ا الناحیة

حدود األشخاص على السطح البد له من اللجوء إلى الظالل 
الثقلیة لأل�حاء بوجود العمق أو البعد الثالث. �انت مشاكله إذن 
تعود إلى تقنیات أسلو�ه الجدید. و�یف �عثر على الحلول 

هو في حاجة إلیها �ي یواصل إبداعاته و�تجاوز المناسبة التي 
عقم األسالیب األكاد�میة وجمودها. ومما زاد في تكثیف 
الهواجس والشكوك في نفس بیكاسو تلك المناقشات الحامیة 
التي �انت تسود مجالس أصدقائه من المثقفین واآلد�اء 
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والفنانین حول آخر المكتشفات العلمیة والنظر�ات الفلسفیة 
ثة من وجهه النظر الواقعیة التي راحت تشغل اإلنسان الحدی

المتحضر، �انوا یتجادلون حول مفهوم" البعد الرا�ع مثال، أو 
عنها �ل  اللالوعي" أو العقد النفسیة الخفیة التي �شف النقاب

من یونغ وفرو�د وغیرهما من العلماء و�ان هناك إبداعات 
ثال غوغان أمالجامح اب الخیال صحرسامین مغامر�ن من أ

الذي هجر العالم المتحضر، لیتوصل إلى فهم اإلنسان البدائي 
النائیة، ولیرسم تلك األلوان الصافیة تحت ظالل  رفي الجز 

الشمس الحارة. �ان هناك أ�ضًا أقنعة الزنوج التي راحت تمأل 
األسواق األور�یة، ومطبوعات الفن الیا�اني الوثني الغر�ب، �ل 

لفنیة األور�یة تغییرًا جذر�ًا. و�ان البدَّ لمن ذلك غیرَّ المفاهیم ا
كان في ذ�اء بیكاسو وعبقر�ته أن �أخذ ذلك �له �عین االعتبار 

للخیال  رائداً ن لم �كن إثم ینعكس في فنه، وماهو دور الفنان 
 والفنان هو أبدًا طلیعه البشرة.  ،اإلنساني
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 ونيآنسات افين

شود للمشاكل عثر على الحل المنقد أن بیكاسو  یبدو
التقنیة التي ظلْت تسبب له الحیرة والتردد خالل السنة السا�قة 

ففي ر�یع هذا العام عمل صورة ضخمة �حجم  ،1907لعام 
دید، هناك خمسة ثمانیة أقدام مر�عة تمیزت �أسلو�ها الغر�ب الج

لحمیة اللون أمام ستارة عر�ضة زرقاء نسوة تتألق أجسادهن 
 أولئكتواجهه عیون  نزعاج �الغ حالماو�حس المشاهد �االلون، 

ة �شكل منفر و�شع، ومما یثیر قالنسوة، تلك العیون المحمل
قبعة مقلو�ة تحت أقدام  وهةاالستغراب وجود فاكهة تبرز من ف

أولئك  النساء، دون وجود أي معنى لها، وفي أقصى الیسار 
من الوحة تقف امرآة ذات هیئة فرعونیة بدلیل رسم وجهها من 

انب �ما �قع في الرسوم الفرعونیة، �ان لهذه اللوحة وقع الج
كل ما فهموا منها أن فسيء في نفوس �ل الذین شاهدوها، 

دار أحادیث الرسام �ان یر�د إظهار البعد الرا�ع الذي �ان م
تجلى رد فعل الرسام" ماتیس" على  علماء تلك الفترة وقد
و شتاین لهجته وهو �حادث لی ظهر فيالصورة �الغضب الذي 

�شأنها وقال إنها فضیحة ر�ما أراد بیكاسو بواسطتها أن �سخر 
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 ةه ینوى عمل لوحمن الفن الحدیث �اجمعه، وهدد ماتیس �أنّ 
تجعل بیكاسو آسفًا على وقاحته هذه. أماجورج براك الذي �ان 
قد أصبح من أصدقاء بیكاسو الجدد، فقد وقف أمام الوحة حائرًا 

هتف فنان روسي وهو ینظر إلیها"  ال �عرف ما �قول، في حین
یر الذي نلیالشاعر أبو حتى و  "، �الها من خسارة للفن الفرنسي

كان أشد الناس إعجا�ًا �فن بیكاسو، عجز عن هضم العمل 
، الناقد Feneonالجدید وراح �صغى إلى صد�قه فیلكس فینون 

فت �عد ذلك إلى بتشجیعه للمواهب الشا�ة الذي التالمعروف 
نصحه �أن یتحول إلى الرسم الكار�كاتوري، و�هجر بیكاسو لی

الرسم الفني، ومع ذلك فإن بیكاسو لم تغضبه هذه السخر�ة فهو 
نفسه �ان �عتقد أن �ل لوحة شخصیة، هي ضرب من الفن 

 الكار�كاتوري. 

ومع ذلك فإنَّ إحساس بیكاسو �الخیبة من عدم تفهم 
 وقد توقفْت و�یف ال ،أصدقائه ألسلو�ه الجدید لم �كن خفیفاً 

أحد أصدقائه  .منذ أن رسم اللوحة الجدیدة هالرغبة �شراء صور 
ق بیكاسو نفسه یوماً  خلف لوحته نعلق علیها �القول" سوف �ش

إنسان في مكان بیكاسو، �ان �حتمل أن أّي هذه" على أن 
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، أما هو فعلى العكس من للغط�عدل عن أسلو�ه الجدید المثیر 
على سلوك الطر�ق  ةفزًا یدعوه للمثابر ذلك �ان �جد في النقد حا

والسبل الوعرة التي اختارها، والسیر فیها وحیدًا دونما تردد أو 
 خوف. 

على أن مرور األ�ام أصبح في صالح لوحة بیكاسو، فقد 
تغیر موقف أصحا�ه منها �عد أن فهموا وجهة نظر مبدعها، 

یث الحد بدا�ة مرحلة جدیدة في حر�ة الفن بل صاروا �عدونها
في هذا الموقف غیر"لیوشتاین" الذي أصر على  مذ عنهولم �ش

رفضه للوحة وللفن التكعیبي الذي سیعقبها والذي لن یرى هو 
 فیه غیر عبث وهراء. 

حین واجه أصحاب بیكاسو لوحة"آنسات أفینون" �العداء 
، االجماععن  خرجا انفي �ادئ األمر �ان هناك استثناء

 Uhde فیلهیلم أودهاجر الصور الفنیة أولهما الناقد األلماني وت
ع نظره علیها، والثاني بدى حماسًا شدیدًا للصورة منذ وقالذي أ

الذي اتفق  Kahnweilerیلر اصد�قه الشاب دانیال هنرى �انف
" على أن اللوحة ذات أسلوب أشوري واضح. و�عد أودهمع "

یلر أصبح هذا المؤرخ الموثوق للفن اتعارف بیكاسو �كانف
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یلر في ایبي صد�قًا لبیكاسو حتى نها�ة حیاته، �ان �انفالتكع
هذا الوقت قد هجر عمله الهام في لندن، وقدم إلى �ار�س 

في تجاره الصور الفنیة، اعتمادًا على وجود عدد  ب حظهلیجر 
كبیر من موهو�ي الفنانین في �ار�س وقتئٍذ من أمثال بیكاسو 

، Braqueو�راك  Vlaninckوفالمینیك  Derainودیر�ن 
ومن أجل بیع لوحاتهم افتتح معرضًا للصور في شارع فینون 

Vignon  لم �كن من عادة بیكاسو وضع أسماء للوحاته، و�بدو
طلق على هو الذي أ Salmonأن صد�قه اندر�ه سالمون 

نسات أفینون" وسبب التسمیة وجود اللوحة المثیرة للحدال "آ
 ىومسات المبغفي اللوحة، ووجوه متشا�ه بین وجوه الفتیات 

الموجود في شارع افینون ببار�س، أو ذلك الموجود في 
وحة التشدید على یة ثانیة �الحظ في اللبرشلونه. من ناح

لدى شخاص واألشكال على الضّد مما الخطوط الفاصلة بین األ
من  Fauvesوالوحوشیین  Impresionistsاالنطباعیین 

 .والكتل اللونیة إهمال متعمد للخطوط، من أجل أ�ضاح"التونات"
و�عود اهتمام بیكاسو �التخطیط وتعمد الوضوح إلى اعتیاد 

 عینیه على صفاء سماء وطنه أسبانیا وتباین الوان أجوائها. 
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یرى �عض المحللین أن"آنسات أفینون" قد تكون ضر�ًا 
من التنفیس عما �ان �عتمل في نفس بیكاسو وقتئذ من صراع 

أن الفتاتین اللتین على �مین  مثالً االنتباه  إذ یلفت ،داخلي
�قیة النساء فیها، ووجها كل مغایر عن الصورة، قد عوملتا �ش

هما الشبیان بوجوه األغوال الشر�رة، �جعالن من وجوه �قیة 
الفتیات في اللوحة تبدو رقیقة لطیفة �القیاس إلیهما، فهل �ان 

ن لوحة ة؟ الواقع أهذا االختالف في التعبیر، مجرد مصادف
النقاد حول دوافع  تت أفینون ظلت مثیرة للنقاش ولتساؤالآنسا

�عض النقاد ورأى بیكاسو في رسم هذه الوجوه الكالحة المنفرة، 
األفر�قیة التي أن اللوحة �لها واقعة تحت تأثیر المنحوتات 

تأثیرات الفن األسباني  اكتشفها األور�یون مؤخرًا، ومع ذلك فإنّ 
ضوحًا و�روزًا في أشكال وشخوص القد�م والفن الفرعوني أشّد و 

 الصورة من غیرهما. 

على أن شیئًا واحدًا �مكن التأكد منه وهو أّن "آنسات 
افینون" جاءت لتوضح اتجاهًا درامیا جدیدًا في فن بیكاسو وفي 
الفن الحدیث �له، إذا تقدم تفسیرًا غیر مسبوق لمفهوم الجمال، 

یناقض تمامًا مفهوم  ه النساء فیها،و ي لوجالوحشذلك أن التعبیر 
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الجمال �معناه الكالسیكي المعروف أي القائم على الفكرة 
الرومانتیكیة التي وردت في شعر جون �تیس وغیره من 

الجمال هو الحقیقة والحقیقة هي الجمال" " الرومانتیكیین والقائله
فلوطین الصوفیة المؤمنة �مبدأ إهذه الفكرة المشتقة من نظر�ات 

لى المبدأ الرواقي الذي یرى �أن"لیس في وحدة الوجود وع
على الرغم من عدم امتالك و مما �ان" وهكذا  اإلمكان أبدع

یة في الطول وفي ولالوجوه البشر�ة العاد�ة لهذه المقاییس الغ
اختالف النسب بین حجوم األعضاء، تبقي الصورة محافظة 

 على تأثیرها الغر�ب والعمیق في نفس �ل من �شاهدها. 

كاسو لوحته هذه �عد ظهور صورة ماتیس الشهیرة" أنتج بی
رسمه  عقببهجة الحیاة" التي عرضها مباشرة على الجمهور 

لها، وظلْت تثیر أعجاب المشاهدین لسنوات طوال قادمات، 
وفي حین �قیت "آنسات أفینون" ملقاة على أرضیة مرسم 

لع علیها سوى أصدقائه الحمیمین، �عد ذلك بیكاسو، دون أن �طّ 
تراها منه أحد جامعي الصور، وحین ُعرْضت في معرض اش

لم تثر اهتمام  1925السر�الیین  المعنون" الثورة السر�الیة" سنة 
القصر الصغیر" " ظهرت في صالة 1937حد. وفي عام أ
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 1949فاشتراها متحف الفن الحدیث في نیو�ورك وفي سنة 
 استعارتها لندن لتعرض في معارضها. 

اللوحة في مرسم بیكاسو لفترة طو�لة  على أن انزواء هذه
لم �منع وقوع عدد من أصحا�ه تحت تأثیرها القوي، وفي 

ودیر�ن" اللذان �ان من شدة تأثرهما بها أن " مقدمتهم" براك"و
�عد إطالعهما علیها، وراحا  Fauvesهجرا جماعة الوحوشییین 

مثل بیكاسو، یبحثان عن قیم جدیدة لفن الرسم، ومن ناحیة 
فإنه �عد رّد فعله العدائي من صورة" آنسات أفینون" أصبح براك 

من أقرب أصدقاء بیكاسو ثم صار الرفیق األول له في مغامرة 
الفن التكعیبي التي ستتجلى مباشرًة �عد صورة" آنسات افینون" 

نفسه تخلى عن األلوان المسطحة التي میزت بل أن ماتیس 
من الطا�ع الواقعي لوحته "بهجة الحیاة" و�دأت آثاره تقترب 

 الممیز لصور بیكاسو. 

والحقیقة أن بیكاسو استطاع أن �حقق ذاته للمرة األولى 
في حیاته في لوحة آنسات افینون، ففیها ظهر أسلو�ه الخاص 

 المستقل تمامًا عن �ل التأثیرات اآلخرى. 
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  التمهيد للتكعيبية
لى كان لألقنعة الزنجیة دور هام في تغییر نظرة بیكاسو إ 

الفن، و�لى مقاصده وأهدافه، شأنه في ذلك شأن أغلب 
معاصر�ه من الفنانین، لقد أسرت المنحوتات والرسوم الزنجیة 
لب بیكاسو بتعبیرها الدقیق عن مشاعر الرعب البدائیة تجاه 
أسرار الغا�ة وحیواناتها المفترسة، أو �ما تعكسه أحیانًا من 

ة المتمثل في الحیوانات التعبیر الود�ع والمتفهم لعالم الطبیع
إلى ذاكرة اإلنسان  باتات والجمادات و�هذا �انت تعیدوالن

المتحضر تلك الرفقة المفقودة مع عالم الطبیعة �سبب تعقیدات 
لك الحیاة المتحضرة. ومما أدهش بیكاسو في الفن الزنجي ت

فال �سع الفنان  بیرغر�بة التعالحیو�ة التي تشعها األقنعه 
 .الدرامیة الغامضةیهتز تأثرًا �مظاهرها  الحساس إال أن

تجلى تأثیر الفن الزنجي في رسوم بیكاسو على األخص في  
أشكال رؤوس األشخاص، فقد تغیرت بنسب األعضاء طوًال 
وعرضًا وعمقًا واختلفت تمامًا عن النسب المعروفة في الفن 
الكالسیكي وسوف یتمیز األسلوب التكعیبي القادم بهذا 

المغایر  Proportionي األساس في النسب االختالف ف
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لتناسب األعضاء في الرسوم التقلید�ة المشابهة لما في 
الذي  Barrالطبیعة. و�هذا �مكننا أن نؤ�د رأي صد�قه �ار 

أطلق على هذه المرحلة من تطور فن بیكاسو اسم فترة التمهید 
لوحة "آنسات للتكعیبیة، ألنَّ التوجهات الجدیدة التي بدأتها 

افینون" قادت في نها�ة المطاف إلى إبداع بیكاسو لألسلوب 
 التكعیبي.

قبل انتهاء هذا الفصل البدَّ من اإلشارة إلى لوحة بیكاسو 
الصداقة" التي اشتراها تاجر الصور الروسي شخو�ین " المعنونة

Shchukin  1907 سنواتمع خمسین أثرًا للرسام فیما بین-
میة األولى وانفجار ثورة اكتو�ر ب العاللحر ا اندالعلكنَّ  1914
ز�ارة التاجر لفرنسا، و�ان قد اشترى  منعت 1917عام 

العشرات من منتجات �بار رسامي االنطباعیة وما�عد 
وز لوتر�ك وفان �وخ وغوغان االنطباعة مثل مونیه ود�غا وتول

فه �ه، �عد تیس الذي قّدم إلى التاجر، الرسام بیكاسو وعرّ ثم ما
سو وماتیس ه آلثار بیكاسو، ثم أعلن أن بیكاهذا اشتد حماس

 هما أعظم رسامي العصر.
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  من حلقة بيكاسو

 مشاهري أدباء العصر
ر بیكاسو إلى ضطمن أجل استقبال األصدقاء نهارًا ا

تأجیل العمل في المرسم إلى اللیل، �ان یواصل العمل هناك 
حتى ساعات متأخرة و�ستیقظ قبیل الظهر، �ان هؤالء 

یتباحثون و�تنافسون في أمور شتى، و�صرخون  األصدقاء.
و�غنون مستهلكین أثناء ذلك مقادیر �بیرة من الكحول مع 
�عض المخدرات ولم �كونوا یتحرجون من القیل والقال، وتمز�ق 

لكن هذا النهج الفوضوي  ةسمعة من یبغضون، دونما رحم
توقف فجأة، عندما وجد أحدهم وهو رسام ألماني في ر�عان 

مشنوقًا في مرسمه، �عد أن تجرع مقدارًا من المخدرات،  شبا�ه،
تنبه إلى أن و�ان بیكاسو قد  Wiegelsالرسام فیغلیز  اسمه

ف التر�یز، وتقلل القدرة من ثم على المخدرات �الذات تضع
 اإلبداع. 

�استقبال أصحا�ه في مرسمه،  على أن بیكاسو لم �كتفِ 
هم �قیم في الجانب اآلخر و�نما اعتاد أن یّرد ز�اراتهم، �ان أغلب

 Fort، وقد رتب الشاعران بول فورت Seineمن نهر السین 
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جلسات ثقافیة في أحد المقاهي  Salmonوأندر�ه سالمون 
هناك، و�ان یزورُه عدد �بیر من الشعراء والكتاب والفنانین 

واألمزجة، ولم �كن  رالتشكلیین والموسیقیین من مختلف األعما
وقدراتهم الفنیة، و�ان بینهم عدد من  �جمعهم غیر مواهبهم

لینیر الذي �ان وأبو أخص أصدقاء بیكاسو مثل براك، ور�نال، 
في أ�ام الشتاء �ان بیكاسو  .أشد الشعراء تفهمًا و�عجا�ًا �فنه

یرتدي معطفًا طو�ًال سمیكًا �حمیه من البرد الذي �كرهه، ثم 
نهر �مضى إلى تلك االجتماعات مصطحبًا فرناند، عن طر�ق 

السین �عبرانه سیرًا على األقدام قاطعین مسافات طو�لة دونما 
 ملل.

األسرار، �ان قد قام تكتنفه نسانًا الشاعر ابولینیر إكان 
لع طّ أ، وتعلم لغات أجنبیة �ثیرة و خارج أورو�ا إلىبرحالت نائیة 

و�ان ذا خیال عمیق على أغرب عادات وطقوس الشعوب، 
ت التفاهة، ق�ان �طبعه �مو یاة، ام لوقائع الح�صحُبه تفهم ت

والكذب، والمظاهر الزائفة، و�توق إلى تحر�ر البشر من ضیق 
األفق، والتحیز، وقمع الحر�ات الفرد�ة، في هذا �له �ان قر�بًا 
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من بیكاسو، على أنه هو الذي جعل بیكاسو �عي هذه األمور 
 �شكل إ�جابي. 

ن �قضى اإلنسا" من أطراف آراء مور�س راینال قوله
القسم المبكر من حیاته مع األموات، والقسم الثاني مع األحیاء، 
والقسم الثالث مع نفسه، وهذا ینطبق على مسیرة بیكاسو في 

ول من حیاته �قتفى آثار عظماء حیاته، فقد قضى الجزء األ
الناس الذین یز�یهم التار�خ والفن واألدب والفلسفة تز�كة مثالیة، 

�قه هذا �قود إلى تقلید الموتى في لكنه أدرك فیما �عد أن طر 
الفن، وهكذا فقد أحس أنه �حاجة إلى الوثوق �خیاله الخاص 
الذي �غذ�ه تفهمه أو شغفه �الشعر. في مرسمه �مكن أن یرى 

وفولتیر،  وفیرلین وماالرمیه ومؤلفات دیدرو الزائر دواو�ن رامبو
عیة، المؤلفات الواق قلما قرأ أّنههولمز على  لوكومغامرات شار 

ألن اهتمامه �ان منصبًا على الدراما ذات الخیال البعید، ومن 
رأ�ه أن الفكر الواقعي ال �مت إلى الفن �صلة، و�نما هو علم 

 ذو فائدة، والفائدة هي غیر الجمال. 
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 Rousseauتكريم الرسام هنرى روسو 
ولعدة أعوام بین  ظهرتفي "صالون المستقلین" 

إبداع رسام فقیر موهوب یدعى المعروضات المنوعة صور من 
وهو موظف �سیط متقاعد، منحه  Rousseauهنرى روسو 

تدر�ب فني في  لم یتلق هذا الرسام أيّ  .ر لقب"الجمر�ي"یأبولین
 ةو�مسح زت �عمق الخیالتمیّ  هالمعاهد األكاد�میة، لكن صور 

�ان روسو إنسانًا صر�حًا ومحبًا  .في طباعه ةمحبب ةبدائی
صدقائه، مما حببه لكل معارفه، و�ان �ستقبل للناس ومخلصًا أل

عن مر�ز  حلة نائیةأصدقائه في مرسمه المتواضع الكائن في م
�ار�س، حیث �سلیهم �عزفه الجمیل على �مانه، وعرضه 

شهوري من أصدقائه من م ألعماله على أ�صارهم، �ان �ثیر
عزاء عن الفقر المدقع الذي  الرسامین، و�ان �جد في ذلك

. �ان بیكاسو 1910ه حتى نهایتها عند وفاته عام وصم حیات
فاتفق مع عدد من أصحا�ه  و،أحد أشد المعجبین، برسوم روس

على إقامة حفل تكر�مي خاص في مرسمه للرسام العجوز، 
التي أعدها �المناسبة  ةودعا عددًا �بیرًا من أصدقائه إلى المآد�

تصبح �عد ذلك عنوان" مأد�ة الجمر�ي" وسوف وأطلق علیها 
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هذه المأد�ة ذات شهرة أسطور�ة، وتتوفر لدینا ثالث بیانات 
روعة االحتفال �العبقري موثوق بها من شهود عیان، لوصف 

قصیر القامة و�مارات السرور الذي بلغ حد النشوة، العجوز 
التي غطت وجهه هو �صغى إلى عبارات اإلطراء واإلعجاب 

وصف مظاهر الموجهة إلیه، على أن الروا�ات تناقضت في 
المرح الذي صاحب الحفل، فقد قال مور�س راینال صدیق 
بیكاسو" �صعب عليَّ أن أحدد بدقة �یف انتهي االحتفال" لكننا 
نستطیع أن نعرف مدى نجاح الحفل مما سجلته �ل من فرناند، 

 وجرتورد شتاین في یومیاتهما في ذلك الیوم. 

في  قبل ابتداء االحتفال اجتمع �عض أصدقاء بیكاسو
مرسمه، وغیروا هیئة الحظیرة التي تطبع مرسمه عن طر�ق 
تغطیه الجدران �الز�نات واللوحات، وتنسیق األثاث �شكل جدید، 
وفي وسط الغرفة وضعت منضدة طو�لة تكفى ثالثین شخصًا، 
مما أضفى على المكان شیئًا من الرصانة والوقار، في أحد 

 ي ضیف الشرف هنر منبرًا عالیًا لجلوس  اجوانب المرسم رتبو 
تكر�ما لروسو" وفوقها علقوا " المنبر عبارةروسو، وعلقوا فوق 
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رسمها سا�قًا، و�انت لدى بیكاسو الذي اشتراها قبل فترة لوحة 
 من أحد �اعة االنتیكة، وأحیطت اللوحة �الشموع والزخارف. 

جاءت المفاجأة الكبرى نتیجة إلهمال بیكاسو، فقد �ان 
طعام �بیرة للیوم التالي للحفلة  ةوجبمتعهد الطعام قد أعد 

�حسب تعلیمات رّب الدار بیكاسو الذي نسى الموعد المضبوط 
وهكذا لم �حضر الطعام و�ان على فرناند الیقظة، وعدد من 
أصدقاء بیكاسو أن یتدار�وا الموقف �سرعه، وهكذا ضاعفوا 

في حین نجحت فرناند �أعداد وجبه مرتجلة من  كمیة الشراب
لسردین والسلطة الخ فلم �شعر الحاضرون �الغلطة الرز وا

 الشنیعة التي ارتكبها بیكاسو. 

 ي وقف أبولینیر، وقدم ضیف الشرف هنر  بدا�ة الحفلفي 
على الكراسي،  مجالسهمرسو إلى الحاضر�ن �عد أن اتخذوا 

إمارات الفرح واالنفعال الشدید وهو یرتقى  سوو وتبدْت على ر 
رقه ذلك حمل �مانه بیده، ولم �فاالمبنر لیجلس علیه و�ان �

ن �ان النوم �غلبه أحیانًا وهو �مسك االنفعال طوال الحفلة، و�
 ة�آلته الموسیقیة، ولكنه ظلَّ �غني مع آلته، أغانیه الشعبی
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المؤثرة، و�انت السیدات برقصن على إ�قاع موسیقاه ببهجة 
 ومرح.

كان ضیوف بیكاسو یومها من مختلف الجنسیات، 
باني نحیل طو�ل القامة عجب الحاضرون برقصاته �ینهم أسو 

األسبانیة التي �جیدها. �عض الزوار حضروا دون دعوة ومنهم 
ى لقاندر�ه سالمون الذي تال قصیدة مدح لروسو، بینما أ

 ر القصیدة التالیة �صوت الشجي: یأبولین

 اجتمعنا هنا احتفاًء �مجدك    

 وهذا الشراب الذي �سیقینا ا�اه

 على شرفكبیكاسو   

 البد أن یرو�نا ألنه جاء في وقته

 وسیكون شعارنا اآلن: عش طو�ًال �اروسو

من الخمر و�دأ  عبّ كثرة ما لفجاة فقد سالمون وعیه 
إلى الخارج حیث  ه د، فتقدم منه بیكاسو و�راك وقادا �ي و�ز غیر 

حجزاه في غرفة قر�بة، �عد هذا استعاد الحاضرون مرحهم 
 صدقاء وهو �سحب حمارًا. خصوصًا �عد دخول أحد األ
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رور مما یؤ�د نجاج حفلة تكر�م هنرى رسو، شدة الس
لم �حاول إخفاءه نظرًا لبساطته المحببة و ع رسو الذي لم �ستط

المعهودة، ولو �ان المحتفى �ه شخصًا أشد معرفة �خفا�ا 
النفوس الرتاب من إخالص �عض الحاضر�ن، على األقل 

بد أن �كون إعجابهم المبالغ فیه  �عرفونه، إذ الأولئك الذین ال
�فنه، یتضمن الكثیر من التكلف أو المجاملة الزائفة أن لم نقل 
السخر�ة والتهكم �شخصه، لكنَّ روسو �ان إنسانًا طیبًا التخطر 

 على �اله نوا�ا السوء، وال یرى األمور إال من جانبها الحسن. 

بعضهما �ان حقیقیًا بعلى أن إعجاب بیكاسو ورسو 
لصًا و�شیر إلى هذه الحقیقیة قول روسو:"أنت وأنا �ا ومخ

نت في أسلو�ك الفرعوني وأنا عصرنا، أ بیكاسو أعظم رسامي
روسو  في أسلو�ي الجدید" و�دل على إعجاب بیكاسو �فن

الجمر�ي" �ما تظهر تأثیرات احتفاظه �صورة شخصیة لوجه "
فقد أسلوب روسو البدائي في آثار بیكاسو بین الحین والحین. 

كان ذا �صیرة حقیقة في تمییز األصالة وقوة الخیال لدى 
 الفنانین الكبار. 
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رسم هنرى روسو مناظر الغا�ات والسهول فضًال عن 
وقد أشار الروائي جان �و�تو إلى إحدى  ،األشخاص والوجوه

خصائص روسو، في مقدمته ألحد المعارض الفنیة التي أقیمت 
جر�ة غال" روسو المعنونة، فقال متحدثًا عن لوحة 1954عام 

التي و الموجودة حالیًا في متحف نیو�ورك للفن الحدیث " النائمة
أن ینظم شعرًا  عنعوضًا "قال ف. 1897رسمها الفنان في سنة 

�األلوان أو �كتب قصة، تقدم رسوم روسو شعرًا مصورًا 
الغجر�ة في اللوحة  نّ خطوط بدًال من الحروف والكلمات. إوال

�ة للشعر، إنها تو�ید الحقیقة وانعكاس الحب" هي الروح السر 
والقاضي �أن یتضمن روح الشعر، إن هذا المفهوم للتصو�ر 

لزمه أن �كون هو الذي حرر فن الرسم من القیود التي �انت تُ 
 مجرد وصف منقول عن الطبیعة أو تقلید ومحاكاه لها. 
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 املبارزة 
الوقت ر�ما �ان قصر قامة بیكاسو وقوة عضالته في  

عینه، مسؤولین عن إعجا�ه �الر�اضین من ذوى األجساد 
ر الذي یالضخمة، �ان ثالثة من أصدقائه، �اإلضافة إلى أبولین

لم �كن �القصیر، متمیز�ن �قوة العضالت وطول القامة وهؤالء 
هم دیر�ن، وفالمینیك، و�راك الذي ُعرف �مشیته المتبخترة التي 

 .، و�ان إلى ذلك شا�ًا وسیماً تذ�ر بزهو رعاة البقر وخیالئهم
�قضیان وقتًا ممتعًا في  افي بدا�ة صداقة براك ببیكاسو �انو 

التخطیط إلنشاء معهد خاص لتقو�ة عضالت الشباب وتدر�ب 
أجسامهم على رشاقة الحر�ة. �ان بیكاسو �حسب قول فرناند، 
دائم اإلعجاب �المالكمین و�تمنى أن یتدرب على المالكمة لكنَّ 

واحدًا أخذه على ید صد�قه دیر�ن بناء على طلبه هو درسًا 
 جعله یتوب و�صحو من ذلك الحلم إلى األبد. 

الجمر�ي" �سنة واحدة، وقعْت حادثة �ان  ةد�أ"م قبل
بیكاسو،  قبة وخیمة لوال تدخل أحد أصدقاء�مكن أن تنتهى �عا

ثالثة أسطر �حق  Daireauفقد �تب السید ماكس دایرو 
ى الصحف فثار غضب األخیر ودعا خصمه أبولینیر في إحد
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إلى المبارزة، لكنَّ األضطراب الذي بدأ علیه �عد سكون فورة 
�مسعى حمید أنهى  الغضب استثار حمیة ماكس جیكوب فقام

رفین دون أن یتعرض أي منهما للحرج أو الخالف بین الط
 اإلهانة. 

كان أبولینیر یرحب �صد�قه بیكاسو و�عض أفراد الشلة، 
ر والدته، على الرغم مما �انت تبد�ه من عدم الرضى في دا

عن بوهیمیة هؤالء األصحاب، �ان المجتمعون �ستمتعون 
�أكواب الشاي، و�نعمون �األحادیث الشیقة في الشؤون الثقافیة، 
كذلك �انت دار"آل شتاین"مفتوحة لبیكاسو وأصدقائه، فكان 

فكانت د إلى هناك أ�ام السبت، أما "فوالرد" نحب فرناط�ص
دعواته للعشاء، التي یلبیها بیكاسو مع أفراد الشلة، مشهورة 
بوجبه الرز الساخن التي تعلمتها عائلة فوالرد من المستعمرات 
وهناك �ان من الممكن مالقاة مشهوري فناني الجیل السابق، 
وجامعي الصور من التجار الذین �أتون للتعرف �الرسام 

 األسباني الموهوب.

الحمیمة بین بیكاسو وفرناند أثناء هذه استمرت الصلة 
الفترة على الرغم من نشوب �عض الخالفات الصغیرة التي لم 
تكن تستغرق أكثر من دقائق �عود الصفاء �عدها إلى حالة. 
كان انشغال أوقاتهما بلقاء األصدقاء والمعارف، �مأل حیاتهما 
فال �جدان فرصة لتفحص نوعیة العالقة بینهما، من أصدقاء 
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 Vanیكاسو في هذا الوقت الرسام الهولندي فإن دونغن ب
Dongen  الذي ستكسب لوحاته للوجوه، شهرًة فیما �عد، واعتاد

دونغن  ةبیكاسو أن یرسم دمى ورقیة، و�صنع منها لعبًا ألبن
الصغیرة، �ذلك رسم لوجهها عدة لوحات، �ان حب بیكاسو 

فة، فقد �ان لألطفال مرافقًا وشبیهًا بولعه �الحیوانات األلی
أن الطفل والحیوان اءة هؤالء وأولئك، إذ �ستطیع أن یتفهم بر 

یوفران لإلنسان فرصة االتصال �الكائن البدائي المدفوع �الغر�زة 
و�الحدس، �عیدًا عن العقل والمنطق اللذین یتخیل الناس أنهم 

 خاضعون لحكمهما. 
المكان  بدأومسكن بیكاسو، ومع تراكم الصور في مرسم 

�ان هناك قطط  ، فقدق بتزاید عدد الحیوانات األلیفة فیه�ضی
و�الب من سالالت أصیلة مضافًا إلیها السالحف أ�ضًا، �ان 

بیكاسو أن �ضیف  نى�عیش معهم �ذلك حمار واحد و�م تم
إلى مجموعته عددًا من الطیور النادرة والحیوانات الغر�بة، لكن 

م بنفسه بتر�یة ضیق المكان منعه من تحقیق أمنیته. �ان �قو 
الحیوانات ورعیاتها جیًال �عد جیل، وعند سفره �ان یبذل جهودًا 

�ه صدیق �قیم في دمضنیة �ي ینقلها معه خوفًا علیها. و�ان ل
ملحقات حد�قة حیوانات �ار�س، واعتاد بیكاسو أن یزوره لیًال، 

 لیستمتع بواسطته، �مراقبة أغرب حیوانات الحد�قة وأجملها. 
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 1914 -1908  ببيةظهور التكعي

  
 يف الفنون اجلميلة أهم شيء هو الشكل

 نويل كانتإميا

�حرك ر�یع �ار�س ثم صیفها مشاعر الشوق لدى 
�المدینة، وفي مطلع ر�یع الرسامین لز�ارة األر�اف المحیطة 

 غادر براك �ار�س، متوجهًا إلى إحدى ضواحي 1908
ن. �انت مارسییه" مثلما �ان �فعل في السابق الرسام سیزا"

"اآلنسات" ما تزال تثیر انزعاجه وقلقه. و�ذ انتهى صیف  لوحة
من المناظر الطبیعیة،  ذلك العام عاد إلى �ار�س �حمل عدداً 

المحكمین  وقدم إلى "صالون الخر�ف" ست لوحات منها لكن
على الصور، فبدًال من ا استاءوا من األسلوب الجدید الذي بد

، انعكس الوضع وصار اللون طغیان اللون على ما عداه فیها
�اهتًا إذا ما قیس �العناصر األخرى، �ان هناك أ�ضًا أشكال 

وتنبه ماتیس،  ه،هندسیة مبسطة لم �شهدوا مثلها سا�قًا في صور 
الذي �ان أحد المحكمین إلى طغیان ما أطلق علیه مصطلح 

رفضت اللجنة  ات الصغیرة" على المنظر �له، و�ذ"المكعب
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وعة غضب براك، فسحب �قیة الصور، لوحتین من المجم
أحد أصحاب المعارض الفنیة لم یزعجه  لحسن الحظ فإنّ 

األسلوب الجدید فعرض الصور �لها في شهر تشر�ن الثاني، 
كان ذلك أول عرض للفن التكعیبي في التار�خ. في الر�یع 
التالي عرضت لوحتان تكعیبیتان أخر�ان لبراك في"صالون 

نیر التسمیة في مقالة األول الذي ظهر المستقلین" وأقر ابولی
مدافعًا عن األسلوب الجدید، و�هذا ثبت  1913عام 

مصطلح"التكعیبیة" على الحر�ة �لها، مع األسف مع عدم دقته 
 في وصفها. 

�ان بل  1908أما بیكاسو فلم �غادر �ار�س في ر�یع 
منهمكًا في تطو�ر أسلو�ه الذي اتبعه في رسم "آنسات أفینون" 

 ةأشارت فرناند في یومیاتها �أنه �ان �عاني وقتئذ من صدموقد 
مما عمق لد�ه  Wiegelانتحار صدیق ثان له، واسمه فیغل 

ن هناك مسكنًا ه أمشاعر القلق والتشاؤم. وفي الصیف بلغ
خالیًا یتوسط حقًال، في ضاحیة جمیلة تبعد عن �ار�س ثالثین 

وقط معهما، میًال فاصطحب فرناند إلیه، ولم یهمل أخذ �لب 
للتخفیف من مشاعر الكآ�ه التي اشتدت علیه أثر انتحار 
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ومع أن المسكن لم یتوفر فیه أي شيء من أسباب  .صد�قه
الراحة، إال أنه �ان مساعدًا له على المضي في عمله، وفي 

یهيء له فرصة استقبال أصحا�ه الذین یبیتون عنده الوقت ذاته 
طراوة الغا�ة القر�بة، ورسم عدة  أ�امًا بلیالیها. استفاد بیكاسو من

لوحات تصور المناظر الطبیعیة الخال�ة، وتمیزت الصور 
�طغیان اللون األخضر علیها جمیعًا ولعله أراد أن توصف 

 رحلته هذه �الفترة الخضراء. 

كما تعامل بیكاسو �حر�ة في رسم األشكال البشر�ة، 
طبیعیة، صار اآلن یتعامل �الحر�ة ذاتها في رسم المناظر ال

فهو �ضحي �التفاصیل لیؤ�د على المالمح األصیلة في تلك 
، عدا عن ذلك فقد ةالمناظر، وهو �حولها إلى أشكال منحوت

قدمة صار یهجر قوانین المنظور، ولم �عد ممكنًا التفر�ق بین م
مجان في �ل واحد وعین المشاهد المنظر وخلفیته بل صارا یند

ن خطوط المنظر، وتمتزج مدعوة للتحرك رواحًا ومجیئًا بی
األشجار والشوارع والمساكن في �لٍ  واحد دون وجود أ�ة 

 فواصل. 



 
 
 
 
 
 

 - 120 - 

في الصیف التالي لم �ستطع بیكاسو مقاومة رغبته في 
ز�ارة وطنه أسبانیا، مع شدة نفوره من السفر الذي یبدد قدرته 
على التر�یز، لكنه �ان دائمًا یبحث عن المناظر الغر�بة وغیر 

مثًال رسم لوحة جر�ئة  Cannesوفي مدینة �ان المألوفة. 
و�لى  ى،له للرعاة القدامر رأسًا ذا لحیة وقرون، شبیهًا �إتظه

جانبه �جلس مخلوق حیواني الشكل، �عزف �مزماره وهو �حدق 
أنه ألمر غر�ب " في النجوم، �قول بیكاسو معلقًا على الصورة

�طاًال أ ر لي إطالقًا أن أرسم مسوخًا أوففي �ار�س ال �خط
لألماكن ذاتها قدرة على اإل�حاء بتلك  اسطور�ین، والظاهر أنّ 

 المسوخ والوحوش".

في طر�قة عبر برشلونه قام بیكاسو بز�ارة قصیرة لعائلته، 
 تصحبه فرناند، �انا یتغد�ان عندهم لكنهما �غادران الدار �عد

تسلق التالل القر�بة، ومن ذلك لیقوما �صحبة �عض األصدقاء ب
ا �شاهدون المدینة الكبیرة في األسفل، �عد ذلك رحل مع قممه

ذروة حرارة و�ان ذلك في  Hortaفرناند إلى قر�ة هورتا 
 الصیف.



 
 
 
 
 
 

 - 121 - 

العجیب أن �عود براك من شواطئ البحر  من التوافقو 
ته لوحات لمناظر و�صحب 1908األبیض المتوسط في خر�ف 

ت عینه تیس �أنها تكعیبیة األشكال، وفي الوقطبیعیة وصفها ما
عاد بیكاسو من القر�ة القر�بة من �ار�س �حمل لوحات ذات 

هذا الوقت  ذمنو أشكال تكعیبیة شبیهة تمامًا �مكعبات براك، 
الحرب العالمیة  اندالعلدى  يأ 1914حتى عام  1908

ر الصداقة بین الفنانین، و�ان �ل منهما صاألولى، قو�ت أوا
سالیب الجدیدة، ولهذا یراقب عمل اآلخر، و�نافسه في ابتداع األ

التكعیبي، �ل ما لیس من الممكن أن نعرف المبدع األول للفن 
�مكن قوله أن توجهًا واحدًا أو متماثًال في األفكار �ان ینمو 
و�تطور لدى �ل منهما في آٍن واحد، و�ان الجو الثقافي العام 

 یهيء لظهور شكل جدید من التعبیر لدى �ل منهما. 

ائم البداعات فذة لدى بیكاسو دز یحفتكان براك مصدر 
ولم �كتف الصد�قان بتبادل األفكار واآلراء، و�نما �ان 

في تلك الفترة تولدت لدى و �الحیاة متماثًال متقار�ًا،  استمتاعهما
براك الرغبة في الزواج، فأخذ بیكاسو على نفسه مسئولیة 
البحث عن الزوجة المناسبة لصد�قه، وقد وقع اختیارهما األول 
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ن قر�بات على بنت مالك ملهى في مونمارتر و�انت م
في مساء أحد أ�ام ارتدى األصدقاء و كس جیكوب، صد�قهما ما

في منتهى االناقة، استأجروها، من أحد المحالت التجار�ة  ثیا�اً 
الكبرى، في بدا�ة الجلسة بهر المضیفون �المال�س الفاخرة التي 

افتضحت نتیجة یرتدیها الضیوف، لكنَّ الخدعة سرعان ما 
التصرفات البوهیمیة الصادرة عنهم وتعین علیهم مغادرة المكان 
�عد أن لحظوا أن �قائهم لم �عد مرغو�ًا فیه، وقرب الباب عجزوا 
عن التمییز بین عصیهم وقبعاتهم العالیة، ألنها لم تكن ملكًا 
شخصیًا ألي منهم، وهكذا اضطروا إلى توز�عها على أنفسهم 

أصحاب  مفر�ق، مما زاد من حراجة وضعهم أمادون تعیین أو ت
ذلك �انت تلك  مع .المنزل، و�ذلك فشل مشروع الزواج �له

براك فقد تعرف �عدها �فتاة فاتنة تقیم في  الحادثة من حسن حظ
الجوار و�انت هي التي تزوجها فیما �عد وأصبحت رفیقته مدى 

یر�ن الحیاة، ومن المعلوم أن بیكاسو ساهم في اختیار زوجة د
ف أبولینیر �ملهمته المقبلة. �ذلك فإن بیكاسو �ان هو الذي عرّ 

الموهو�ة ماري لور�نسون ولیس من عجب في �ل هذا فإن 
 سو أشدَّ السعادة والسرور. ة األصدقاء �انت تسبب لبیكامعاون
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وقهقهة الجمهور من األسلوب  دمن عداء النقاعلى الرغم 
�شترى لوحاته الجدیدة بیكاسو، لم �عدم من  التكعیبي، فإنّ 

�أسعار مناسبة، وذلك �فضل دفاع جرترود شتاین وفوالر�د عن 
فنه والجهود التي بذلها أصدقاؤه المتنورون من أجل شرح 
وتفسیر دوافع بیكاسو، واستطاع بیكاسو أخیرًا أن یترك مسكنه 

و�ستأجر شقة في موقع أفضل من الحي القد�م، لیقیم  القد�م
عدد من حیواناته األلیفة، �ما استأجر غرفًا فیها مع فرناند، و 

أخرى لیستخدمها مخزنًا �حتفظ فیه بلوحاته المتراكمة وأشیائه 
للشقة أن تحتو�ها الكثیرة التي تتزاید یومًا �عد یوم، وال �مكن 

جمعیًا وظل المخزن الجدید یؤدي هذه المهمة لعهد طو�ل �عد 
 ذلك. 

رق هائًال ما بین من ناحیة األناقة والرفاهیة �ان الف
المسكن الجدید وذاك المنزل الفقیر العتیق، حتى أن الذین نقلوا 
األثاث إلى الشقة الجدیدة تصوروا أن بیكاسو البَّد أن �كون قد 
ر�ح جائزة �انصیب حولته إلى طبقة األثر�اء، ومع تغیر 

مسكن الالمسكن تغیر نمط حیاة بیكاسو ورفیقته، فقد تمَّ تأثیث 
ذي رائك من الخشب النفیس و�یلیا، �ان هناك أ�أفخر الم
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م �الصدف، أهداه إلیه والده، �بیر مطعّ  التصمیم البسیط و�یانو
وفي أ�ام األحاد �انت تقف عند المائدة الفخمة خادمة ترتدي 
ز�ًا أنیقًا وقبعة بیضاء الستقبال �بار الضیوف، على أن 

ام الصارم بیكاسو لم �غیر رأ�ه األصیل في أن الزخارف والنظ
هي عوائق تكبح جماح خیال الفنان، وقد أصدر أمرًا �منع �نس 
المرسم خشیة تلوث الصور �الغبار، في یومیات فرناند ظهرت 
نبره ضیق من الحیاة الجدیدة التي لم تألفها في حیاتها معه، 
 وسوف تتطور هذه األحاسیس إلى ما ال تحمد عقباه فیما �عد. 

عادت إلى المرسم فقد أمتأل على أن الفوضى سرعان ما 
من جدید �اإلقداح الزجاجیة الجمیلة واألقمشة الملونه الفاخرة، 
واآلالت الموسیقیة، و�طارات الصور المتباینة ذات األشكال 
الكالسیكیة، فضًال عن األقنعة والمنحوتات األفر�قیة الكثیرة، 
في هذه الفترة �ان التنافس على أشده بین براك وماتیس 

سو على اقتناء المنحوتات الغر�بة التي صاروا �جمعونها و�یكا
من التجار المتخصصین في بیعها، و�لى جانب هذه المنحوتات 
كانوا یبتاعون األسورة األفر�قیة التي �قدمونها هدا�ا لصد�قاتهم 

 یرتدینها متفاخرات �جمالها. 
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  انتصار التكعيبية
ال من ضمت المجموعة المتشكلة في مونمارتر ببار�س �

. �ما Leger ریغوفرناند لی Grisبیكاسو و�راك، وجوان غر�ز 
  .�قي "دیر�ن" معهم لفترة قصیرة فقط

قدم "غر�ز" من مدر�د �أسبانیا، وفي �ادئ األمر راح 
م الكار�كاتور�ة في صحف �ار�س، لكّن سو ب بنشر الر یتكسّ 

صداقته لبیكاسو فتحت له آفاقًا جدیدة إذ اكتشف في األسلوب 
" غیركعیبي إمكانات واسعة الظهار مواهبه الكامنة، أما"لیالت

ورماندي، وقد ألهمه الفن التكعیبي أسلو�ه الخاص نفمن أصل 
أعداء التكعیبیة  مت تهكة استثار �سیط ةنبو�یفراح یرسم أشكاًال أ

تحر�فًا  Tubisimفوصموا الفن التكعیبي �له بلقب األنبو�یة 
لتكعیبي بین الفنانین لقد شاع األسلوب ا .Cubismالسم 

واجتاح الساحة الثقافیة �لها �سرعة مذهلة منتقًال من الشباب، 
والظاهر  ،األمیر�كةالمدن �ار�س إلى �قیة العواصم األور�یة و 

أن الفنانین الناشئین �انوا مستعدین للترحیب �من �قدم لهم 
الذر�عة التي یلغي بها عنصر"التعبیر" في الفن، ووجدوها في 

للتواصل إلى  Formب التكعیبي الذي یبسط الشكل األسلو 
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الیات افالطون التجر�د المحض، متا�عین بهذا أو �اعثین مث
زعموا أن فقد ومثل أفالطون  ،إلى الحیاة ومطلقیاته الشهیرة

األشكال الهندسیة �المر�ع والدائرة واألرقام الحسابیة وعملیات 
ك. وقد تحول الطرح والجمع الخ غیر قابلة للجدال أو الشكو 

الرسم على أیدي �عض هؤالء الرسامین إلى مجرد زخارف 
 وخطوط ال صلة لها �الفن إطالقًا.

 ةلكنَّ حرمان الفن بهذه الصورة من �ل مضمون أو لمح
اء للفن، عالوة صشعر�ة، بدا في عیني بیكاسو ضر�ًا من األخ

على أنه لم �كن یومًا من دعاة أدخال الفلسفة، أو حشر 
فهو إنسان  ،العكسل على في إبداع األشكال الفنیة، ب نظر�اتها

، �ةانفعالي أساسًا، وملتصق �الحیاة و�وقائع الحیاة الیومیة العاد
�فصل الفن عن الحیاة، �ما یر�د سكان البرج �كن ممن  ولم

العاجي و�رى أن الجدال والتأمالت الفلسفیة �الئمان الشعراء 
 ولیس الرسامین. 

بیة لم تنشأ فوق ر�ام النظر�ات واآلراء والواقع أن التكعی
الفلسفیة ولم �كن لدى بیكاسو أ�ة خطة محددة إلبداع نظام فني 
جدید، حین بدأ برسم صورة التكعیبیة، �ذلك لم یرد على �اله 
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أبدًا أن یؤسس مدرسة فنیة معینة، ما �ان یهمه هو قطع 
یة الصلة �جمود الماضي عن طر�ق استبداله �الحیاة الدینامیك

ة من أهدافه األخرى إبداع حیاة ذات قوة ود�مومو الحاضرة، 
الحسیة العابرة التي میْزت األسلوب  تعوض عن الصور

نهم "إ األنطباعي الذي التزم �ه االنطباعیون و�ان �صفهم قائالً 
 �عرضون حالة الجو أمام عینیك، ولیس أكثر". 

آنسات افینون" ثورة " شهْدت الحقبة التي أعقبت لوحة
السابق لها في عالم الفن �أور�ا، وماتزال عواقبها مجهولة حتى 
الیوم، وما �اد األسلوب التكعیبي یتوطد في فرنسا حتى اجتاح 

األخرى �الكامل، بل صار ممكنًا القول أن تأثیره میادین الفنون 
اتخذت شكلها األخیر انطالقًا من قد فنون القرن العشر�ن 

ها �ل من بیكاسو و�راك، فالنحت، الرسوم التكعیبیة التي ابتدع
ه، وتصمیمات المسرح والعمارة، والفنون الزخرفیة، ورقص البالی

ل �حسب ر وعدّ ل حتى الشعر والنثر الفني، �ل ذلك حوّ ب
 أنّ �السر في ذلك و�كمن األسلوب التكعیبي في الرسم، 

التكعیبیة �انت في الواقع تحد�ًا صر�حًا لمفهوم الفن ووظائفه، 
ق، لالطون اعتبر الغرض األول للفن، خلق الجمال المطفمنذ أف
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في حین تحول اهتمام الفنان منذ ظهور الفن التكعیبي إلى 
 .لطبعیة المعقدة للحقیقةاالبحث عن 

لقد اقتصر األسلوب االنطباعي على حْل المشاكل  
البصر�ة في فن الرسم، في حین �ان هُم التكعیبیین، اكتشاف 

ي وصلة اإلنسان بهذا العالم، من هنا حقیقة العالم الموضوع
عي �أنها أشد الثورات داللة وأهمیة في �حق للتكعیبیة أن تدّ 

"النهضة"، وهي مازالت  یسانس�نالفن منذ عصر الر تار�خ 
تواصل التأثیر في �ل أنواع الفنون حتى الیوم، على أنه �جب 
التذ�ر �أن العثور على حلول حاسمة ونهائیة في دنیا الفن 

غیر ممكن وال متوقع، ومن أجل تحقیق النجاح البدَّ  شيء
سالیب الفنیة التي یلتزم بها. عبر األللفنان أن یواصل اكتشافاته 

بیكاسو و�راك لم �كن من أهدافهما اعتناق  و�ما أشرنا سا�قًا فإنّ 
لكن بر�تون  ،مهاسو نظر�ات فلسفیة والسعي لتطبیقها في ر 

Breton  ستعمل آالت القیاس تنبه إلى أّن بیكاسو �ان�
ئذ �آراء والحساب أثناء الرسم و�برر بیكاسو هذا �اهتمامه آن

الذي �ان یلتقى �ه في  Brineetیت عالم الر�اضیات بر�ن
مقهى مونمارتر، و�ان هذا العالم یر�ط بین األسلوب التكعبیبي 
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والبعد الرا�ع أي الزمن، على أن هذا ال �عني أن بیكاسو و�راك 
لى تطبیق النظر�ات الر�اضیة على فن الرسم، كان �سعیان إ

والحقیقة أن بیكاسو �ان یتفكه دومًا �الحدیث عن جهله 
�الر�اضیات، ومع ذلك فإنه �ان �حرص على تفهم الحقیقة 

 المتعلقة �الوعي اإلنساني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكعيبية التحليلية
كانت  ة،بیكاسو في شقته الجدید هارسم لوحةأول 

ما السیما فی ،لسة" التي توحي �أسلوب سیزانامرأة جاصورة"
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�ما  ،�خص ألوان الر�ف الفرنسي الذي أثر على أسلوب سیزان
 Formنالحظ ذلك التأثیر في تو�ید بیكاسو على الشكل 

و�غفاله التام لموضوع الصورة حتى صار من العسیر التمییز 
بین عناصر الموضوع. �عد هذا رسم بیكاسو عددًا من اللوحات 

فترة لخصیة ألصدقائه الذین �ان �طالبهم �الجلوس أمامه الش
 أولئكأول  .رترود شتاینغطو�لة، �ما فعل حین رسم 

وما تزال هذه اللوحة لدى عائلة ، Palleresاألصدقاء �االر�س 
بیكاسو في برشلونه، وهي أ�ضًا متأثرة �أسلوب سیزان، �ذلك 

 وهي 1909لصد�قه براك في عمل بیكاسو صورة شخصیة 
م  شدیدًا. في العاوتهمل الشبه إهماالً �ار�كاتوري، أشبه برسم 

ه بین الصورة التالي عاد بیكاسو للعنا�ة �الشكل، و�ظهار الشب
التعرف فورًا على الشخصیة المرسومة واألصل، �حیث �مكن 

الصورة. اللوحة األولى ى الرغم من تحلیل بیكاسو لعناصر عل
-1909مة في شتاء المرسو  Vollardكانت لوحة فوالرد 

الشبه وقد عولجت �األسلوب التكعیبي ومع ذلك ظهر  1910
ن طفًال هتف حالمًا شاهد إلوجه المودیل بوضوح. �قول فوالرد 

 ودهلهلم أفیمثل هذا مع صورة وجرى  ،هذا فوالرد"الصورة"
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Uhde  واضحة  ودهأالتي رسمها بیكاسو �عد ذلك، فشخصیة
یكاسو "بین روز" أنه لم �كن قد یذ�ر �اتب سیرة ب .تمامًا فیها

في ذلك الوقت، لكنه حالمًا وقع نظره علیه في  ودهأ ملهلفیرأي 
أحد المقاهي �عد ذلك �خمس وعشر�ن سنة، عرفه رأسًا استنادًا 

  إلى صورة بیكاسو له.

أما لوحة �انفیلرا الشخصیة التي رسمها بیكاسو �عد ذلك، 
تذ�ر �انفیلر �م من �و سلو�ه، أفهي تظهر تطورًا ظاهرًا في 

مال صورته، أجل إكصابرًا من فیها الساعات اضطر أن �جلس 
ومع ذلك فإن تمییز شكله في اللوحة أمر عسیل بل مستحیل، 

شبیهة �الزخارف، والناظر فالصورة متشكلة من سطوح صغیرة 
إلیها لن یرى إال عینًا هنا، وأنفًا هناك، وشعرًا في جهة أخرى، 

یدین ملتفتین على �عضهما في موقع آخر  أو سلسلة ساعة، أو
في رسوم رفائیل ال فان بیكاسو �قول " وهلم جرًا، ومع ذلك

�مكن قیاس المسافة بین األنف والفم، في حین أنني أحب أن 
حقق هذا  أحقق هذا الهدف في صوري" و�رى النقاد أن بیكاسو

ن لوحه �انفیلر هذه هي أفضل الهدف في رسومه فعًال. إ
ر ما أطلق علیه مصطلح" التكعیبیة التحلیلیة" إذ تعبّ نموذج ل
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، Form�شكل جید عن رغبة بیكاسو في فهم طبیعة الشكل 
فبدًال من التوصل بنظرة واحدة إلى رؤ�ة جلد اإلنسان أو 
�شرته، فإننا نرى بناء شفافًا تام التنظیم �شف عما تحته من 

 تر�یبات جسد�ة في آن واحد. 

الفتاة  تلك�انت  ،تاة مع ماندولین"مثل هذا وقع لصورة" ف
معتادة على أن تكون مود�ًال  Tellierواسمها" فإني تیلیر"

 بیكاسو أن تجلس أمامه أ�ضًا و�ذ للرسامین، وعرْضت على
استمر بیكاسو في رسمها فترة طو�لة أكثر مما اعتادت علیه مع 
اآلخر�ن، فقد رفضت مواصلة الجلوس، ولوال ذلك فمن المحتمل 

بینهما و�ین صورتها  به�ان سیمضى قدمًا في إلغاء الشأنه 
شكل الفتاة على الرغم تمامًا، في هذه اللوحة تعمد بیكاسو مسخ 

منتصبة القامة الحاملة للمندولین، یبدو من أن منظر الفتاة 
واضحًا ودون صعو�ة، لقد تعرض رأسها و�داها وثد�اها إلى 

ثمرة ناضجة في ي األ�من تحول إلى ثدتغییرات مقصودة، ال
ط الرأس إلى �تلة غیر مجزأة، وخالیة من قسمات  حین ُ�سِّ

العینین رسمت �عالمة تدل على الرأس، الوجه، لكّن إحدى 
هذا الغموض الممنوح للوجه خروجًا عن �ل معاییر  و�ان



 
 
 
 
 
 

 - 133 - 

الرسم المعروفة، إال أن بیكاسو �ان �طور أسلو�ه الجدید الذي 
 شر�ن في العالم �له. سیسود عالم الرسم في القرن الع

في األشهر العشر�ن القادمات سوف �مضى بیكاسو في 
"تحلیل" الفورم" الشكل" ملغیًا" دون رحمة �ل المظاهر الخارجیة 

أقام مع فرناند في إحدى ضواحي  1910في صیف  .لألشیاء
كاتالونیا �أسبانیا، و�ان یرافقهما الرسام اندر�ه دیر�ن 

Derain"1880-1954� ار بیجوعیشون في د" �انوا pichot 
و�مضون أوقات فراغهم في السباحة أو الرقص، في حین 
انهمك بیكاسو �العمل �جد�ة تامة على عادته وانتج في هذه 

صورًا عدیدة رسم فیها �ل األشیاء المحیطة �ه �اآلالت الفترة 
ثاث بیت أالموسیقیة واألقداح والفواكه والقناني وغیر ذلك من 

 صد�قه.

إال أن األخیر  ،انة الصداقة بین بیكاسو ودیر�نومع مت
لم ینزع أبدًا إلى أسلوب تحلیل الشكل"الفورم" لكن براك الذي 

دون  ،وقتئذ في مكان �عید عن بیكاسو �ان ماضیًا مثله عاش
في تحلیل الفورم، واكتشف براك  ،علم أي منهما �مذهب األخر

و، لقد �ان نفسه أمورًا جدیدة أ�ضاً  �شكل مستقل عن بیكاس
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واحدًا من أثرى الفترات في تطو�ر �ل من  1910عام صیف 
فن بیكاسو و�راك، على �عد ما بینهما من مسافة یومئذ، وحین 
عاد بیكاسو في الخر�ف إلى �ار�س �ان �حمل عددًا �بیرًا من 
الصور �عضها ما یزال في طور الرسم وسرعان ما اتضح 

في تطو�ر المذهب ألصدقائه أن خطوًة �بیرة قد تحققْت 
 التكعیبي. 

على أن تحلیل عناصر الموضوع على هذه الصورة أدى 
ال  ةإلى تحول اللوحة التكعیبیة إلى مجرد زخارف أو �تل ملون

تجنب براك مثل هذا الخطر، فقد رسم ی يتحمل أي معني، ولك
فوق أحد سطوح المنظر، و�ذلك قدم مستو�ین  همسمارًا مع ظل

للوحة من جهة، والجدار من جهة أخرى، متباینین للحقیقة، ا
�عد نجاحه هذا صار �عتمد وضع حرف أو �لمه فوق �عض 
عناصر اللوحة من أجل بلوغ تلك النتیجة على أن مشكلة 
المحافظة على صلٍة ما �العالم الواقعي، �ان ممكنًا التغلب 
علیها إذا �ان موضوع الصورة إنسانًا، أو حیوانًا مثال، إذ �كفى 

ثدي إلخ.. للداللة على  وأشارب،  عین أو أذن أورسم عندئذ 
اك معناه �ان المنظر �مثل حیاة جامدة فإن إدر الموضوع أما إذا 
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لن یتم بهذه البساطة، مما اقتضى أن �حدد الفنان موضوع 
طر�ق �تا�ة لفظٍة أو عبارة ما تحتها �ي تقدم تفسیرًا لوحته عن 

"الصورة التكعیبیة  Kahnweilerر لیافي هذا �قول �انفو لها. 
�أن �كتب الرسام  ،�حاجة إلى عنوان وصفي لكي �مكن فهمها

یثارة" وهلم جرا قحیاة ساكنة مع "تحتها عبارة" قناني وقدح" أو 
و�دون هذا فسوف یتحول المنظر �له إلى مجرد زخارف ونقوش 

 �ال هدف". 

من رحلة الصیف التي قضاها مع  حال عودة بیكاسو
انصرف  ،لونیا في أسبانیا، إلى �ار�سايء �اتفرناند على شواط

إلى العمل من جدید، و�ان عدد من أصحا�ه قد استقبلوه على 
. واستمر قطار مرحبین صاخبین فرحًا �عودتهرصیف محطة ال

رًا أسلو�ه التكعیبي و�ان أثناء ذلك بیكاسو طوال الشتاء مطوّ 
حطة ادل الز�ارات مع براك الساكن أ�ضًا في �ار�س في متبی

قر�بة من سكن بیكاسو، و�شتر�ان في تجارب فنیة متقار�ة حتى 
في تلك لتمییز بین نتاجتهما. �قول براك "ممكنًا أحیانًا الم �عد 

األ�ام �نُت على اتصال وثیق �صد�قي بیكاسو، وعلى الرغم 
 "،من اختالف مزاجینا، فإننا �نا متقار�ین في آرائنا وأفكارنا
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هم فإنهما لم �كونا �حاجة إلى وضع ولشدة تطابق مجرى أفكار 
توقیع أي منهما على صورهما إذ لم �عد هناك من حاجة 

ق براك على ذلك علللتفر�ق بینهما مادام التشا�ه �ان تامًا، و�
أن  ا فیها�صعب على أي منّ  "كانْت تمر علینا أحیانٌ قائال: 

 �میز لوحاته عن لوحات صد�قه". 

ر�ن معزولًة عن واقع الحیاة التكعیبیة التي بدْت للكثی إنّ 
إلى هذا الواقع من الفن الكالسیكي  نىكانت في واقع الحال أد

الذي اعتادت علیه عیون البشر. فموضوعات التكعیبیین �انت 
كانوا یرسمون فاء العاد�ة في حیاة الناس الیومیة، یاألشدائمًا 

القناني، الجرائد، السكائر، األقداح، الصحون، وأشكال الناس 
شدیدي االهتمام  الخ.. و�یكاسو و�راك على سبیل المثال، �انا

ث �األحداث الیومیة للعالم المحیط بهما، وانعكست تلك األحدا
والحانة مناخًا أوحى  في نتاجاتهما، و�ما �ان السیرك والشارع

�الفترة الزرقاء، والفترة الورد�ة، فإنَّ المكتشفات العلمیة والتقدم 
لفیة التي نبعت منها التكعیبیة، �قول رونالد التكنولوجي �انا الخ

"لقد �ان االختراع الطائرة، و:بین روز �اتب سیرة بیكاس
في البناء والعمارة أثر �عید في تغیر  واستخدام األسمنت المسلح
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مفاهیمنا وتوجهاتنا في الحیاة، فقبل هذین االختراعین لم �كن 
من المباني، في  ممكنا أن یتصور الناس إمكانیة رفع �تلة ثقیلة

الهواء دون أن تستند إلى أعمدة قو�ة تتحمل ثقلها، �ما لم �كن 
ممكنًا تصور تحلیق الطائرة في الهواء مع �تلتها الثقیلة، أبدًا، 
وقد �ان لهذین األختراعین أثر عظیم في مبتدعي األسلوب 
التكعیبي، وفي تلك الفترة ظهر الشعار الفرنسي القائل، 

د بیكاسو و�راك هذه المقولة، ، وقد أیّ "للهواء المستقبل سیكون "
�شغف محاوالت المهندسین الذین �صنعون  نوراحا یتا�عا

الطائرات في ذلك الوقت، و�ان لهذه األمور تأثیر شدید في 
 تطو�ر الفن التكعیبي. 

 

 

 

 

 Ceret -سرييه
رحل بیكاسو وفرناند إلى سیر�ه  1911في صیف  

Ceret لى السفوح الفرنسیة لجبال وهي بلدة ساحرة تقع ع
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صدیق بیكاسو، قد  اكتشف  Manoloالبر�نیس، �ان "مانولو" 
واستقر فیه منذ عدة سنوات، ومنذ سفر  عجمال هذا الموض
 قیامأصبحت الوطن الروحي للتكعیبیین حتى  هبیكاسو إلى سیر�

 .1914الحرب العالمیة األولى 

ط الفالحون من �انت البلدة مظللة �أشجار �اسقة معمرة، و�هب 
من الجبال مخترقین األزقة الضیقة للمدینة وهم �قودون ثیرانهم 
بین المقاهي المنتشرة على جانبي الطرق. اشترى فرانك 

رًا غیأحد أصحاب بیكاسو، دیرًا ص Havillandهافیالند 
وم والمشمش خارج المدینة، لیقیم ر مهجورًا �قع بین �ساتین الك

احتل بیكاسو وفرناند الطابق األول و  ه.فیه بیكاسو ومانولو مع
من المنزل، و�ان �ضم خمس حجرات ذات أحجام حسنة، مع 

�انت خیر مجال و تطل على المتنزه القر�ب،  ةواسع ةشرف
 .لمواصله عمله الفني

أهم میزات سیر�ه إنها مالصقة للحدود األسبانیة مما یهيء  
لثاني من سبان على الجانب السكانها فرصة االتصال الدائم �األ

�ان سكان هذه الجبال من الجنسیتین �متلكون عین  .الحدود
األمزجة والعادات والمقاییس اإلخالقیة و�ل ذلك منح بیكاسو 
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لقد �ان سكان  .شعور الراحة و�أنه ما یزال �قیم في برشلونه
أي �مثلون شعبًا واحدًا على  ،لونییناهذه الجبال جمیعًا �ات

وهكذا سهل على  ،الفاصلة بینهمالرغم من الحدود السیاسیة 
بیكاسو الذي �عّد نفسه منهم، أن �قدم الیهم صد�قیه الفرنسیین 
براك وماكس جیكوب، اللذین التحاقا �ه �عد فترة قصیرة، 
واستطاعا االمتزاج �األهالي عن طر�ق بیكاسو، وعلى الرغم 

�ار�سیًا أصیًال وما عاناه في �ادئ األمر من من �ون جیكوب 
إال  ،لضفادع وصفیر طیور الر�ف التي منعته من النومنقیق ا

أنه سرعان ما اندمج �أثر�اء البلدة، عن طر�ق أحادیثه الطلیة، 
السماء التي صارت أ�ضًا تجلب له �عض  وخرائط بروج

 الفرنكات التي تعینه على العیش.

�انت  ،المقهى الكبیر الواقع في الشارع الرئیس للبلدة مأما 
جتمع �ل مساء تقر�بًا وفیهم الشعراء والفنانون حلقة بیكاسو ت

الذین قدموا جمیعًا من �ار�س لقضاء أ�ام الصیف الطو�لة مع 
�ان منظر هذه المجموعة من البار�سیین  .صد�قهم بیكاسو

مع أحوال السكان المحلیین في البلدة، فقد �انوا متناقضًا 
هیئة  �خالفونهم في لباسهم العصري ذي األلوان الزاهیة وفي
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التي لم تعتد عیون  ةالنساء المرافقات لهم �سیقانهن العار�
خب أصحا�ه وتتعالى أحادیثهم ص، وحین �شتد الجبلیین علیها

�ان بیكاسو ینصرف إلى الرسم فوق  ،حول الفن ونظر�اته
مرمر الموائد، إلثارة سرور الفتیات الجالسات حول مائدته، �ان 

یرفع  الر�شة أو القلم عن یرسم �ل حیوان �خط مستمر دون أن 
السطح، ولم �كن �كتفى برسم الحیوانات بل �ثیرًا ما قام برسم 

الحاضر�ن ببراعته  ةوجوه أصدقائه الغائبین، فیثیر دهش
 الخارقة. 

كان بیكاسو الرسام الوحید بین المجموعة، الذي �ملك  
ومع ذلك  ،الضرور�ة غیر المال الكافي، لالنفاق على األمور

فرنسا ثم أن مالك  فحیاة وقتئذ �انت رخیصة في أر�اال فإنّ 
 الفندق �ان صد�قًا محبًا للفنانین. 

" خالل السنوات الثالث التي هحلقة بیكاسو في بلدة" سیر�
 من: مانولو نت تكوّ الحرب العالمیة األولى  إندالعسبقت  

والموسیقار دي سیفراك، والرسام براك،  ،ت"و زوجته" توتو 
وجان  Pichotبیجو  ضاً یكوب، وهناك أ�والشاعر ماكس ج

 .ثم قدم ماتیس ،Havilandوهافیالند  Grisغر�ز
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لمدة ثالث سنوات  هیف في سیر�یصواصل بیكاسو الت 
. �ان إعجا�ه في الز�ارة األولى سوى لكنه لم �صحطب فرناند 

إلى عدة أسباب منها: اعتدال المناخ، وقوة  بهذه البلدة عائداً 
ن ذ�ور و�ناث، وسحر المناظر الطبیعیة، بناء أجسام أهلها م

قلوب أهل البلدة، و�ثرة النباتات التي نبتت على سفوح  ءودف
شجار الضخمة، ثم أن بل وتنوعها، وامتالء الحدائق �األالج

سعة األماكن التي یرسم فیها �انت خیر مشجع له على البقاء 
 ه طوال أشهر الصیف. �ان �ل شيء �جرى على هوا  في البلدة

ه �ان یتعرض لحاالت نكد المزاج، فهو لم ا، ومع ذلك فإنّ هن
�كن ممن یبحث عن السعادة ألنه لم یتصور أن السرور �مكن 

 أن یدوم. 

مع براك في  مكفي رسومه أثناء ز�ارته األولى للبلدة انه
هناك لوحتان �بیرتان رسمهما و  ،تطو�ر األسلوب التكعیبي

"عازف  الشاعر" والثانیة" " إحداهما �عنوانسیر�هبیكاسو في "ٍ 
لكن مقصده من الصورتین لم �كن واضحًا  ،األكوردیون"

عازف " األمر�كي الذي اشترى لوحة نّ إللمشاهد، و�قال 
أنها تمثل منظرًا  األكوردیون" ظل �ستمتع �النظر إلیها معتقداً 



 
 
 
 
 
 

 - 142 - 

ن بیكاسو �ان یرى أن الموضوع في الصورة طبیعیًا، ومع أ
فهمه للموضوع،  متاع الناظر إلیها عدم �منع استلیس مهمًا وال

إال أنه مع ذلك �ان یتعمد التدلیل على موضوعه بوضع عالمة 
على الصورة، وفي لوحة العازف هذه، �مكننا مالحظة طیات 
جلد األكوردیون في مر�ز الصورة، داللة على العازف �ما 
�مكننا تمییز الكرسي ذي الیدین الذي �شیر أ�ضًا إلى 

 الموسیقار. 

لم �قتصر تأثیر األسلوب التكعیبي على الرسامین 
ساهم هذا  ، إذإلى الشعر أ�ضاً  واه حسب، و�نما انتقلت عد
ة األسلوب الرومانتیكي الذي بدأ ضالتأثیر في إ�طال مو 

�االختفاء تدر�جیًا �سبب تشاؤمه الشدید، وقد حثت األشكال 
�عض  التكعیبیة الحرة، واألفكار الغر�بة التي تضمنتها، حثْت 

�ین من التعكیبیین على إجراء تجارب مماثلة في الشعراء المقرّ 
هم هؤالء ماكس جیكوب ان الشعر، ثم النثر �عد ذلك، ومن أ مید

وابولینیر ور�ما انساق جیكوب إلى اختیار هذا األسلوب �سبب 
تعلقه و�عجا�ه �مواهب صد�قه بیكاسو، ففي أشعاره أدى تأثره 

القصائد المعقدة الغامضة الشبیهة  ة�الفن التكعیبي إلى �تا�
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بع یة. ومن أقوال جیكوب"تنالعاطفالخالیة من  ه�أشعار ماالرمی
أهمیة الشعر من تردد الشاعر ما بین عالمي الخیال والحقیقة، 

و�انت فرحة جیكوب ال  .واإلبهام والغموض، وذلك هو الشعر"
ت روا�ة جیكوب توصف حین قام بیكاسو بتز�ین صفحا

ر سنة ا�السنت مانو�ل" التي نشرها �انفلمعنونة "الشعر�ة ا
ات. �انت هذه ی، وقد رسم بیكاسو للكتاب أر�ع �لیش1910

شر لماكس جیكوب خمس مؤلفات شعر�ة ستن الروا�ة إحدى
ات حفرها یخالل السنوات التسع القادمات، �لها ز�نت �كلیش

حصاد أورشلیم" ونشره اسو، و�ان الكتاب الثاني �عنوان "بیك
 أ�ضًا. ر ا�النفكا

بي إلى نتاج شعراء �عد ذلك تسرب األسلوب التكعی
�ان یر ونیلأن أبو  ، علىReverdyیر ر�فیردي آخر�ن منهم بی

هو المدافع األشد حماسًا عن األسلوب التكعیبي وهو الذي تأثر 
، وقد تبدي �التكعیبیة أكثر من �ل الشعراء المعاصر�ن له

خیال، ه، ألنه أساسًا شاعر بناء قصائداألسلوب التكعیبي في 
ه الشعر�ة، و�ان ممن �حسن استخدام األحالم في رسم صور 

ألفاظه، حتى �حسن �شكل خارق بْث الحیاة في یر ونیلكان أبو 
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أبو التكعیبیة" في الشعر، ورسم له صورًا أن بیكاسو منحه لقب "
یر بهیئة البا�ا، ونیلإحداها شخصیة أبو  كار�كاتور�ة �ثیرة، تمثل

رأسه التاج و�یده الصولجان، وعلى رسغ یده ساعة، لقد  وعلى
تحر�ر روح اإلنسان من القیود التي �بلته بها یر ونیلأبو كان هم 

األعراف التراثیة الضیقة، ولهذا ظل شدید التحمس لكل ماهو 
، ومع ذلك فقد سبب له هذا الحماس ي طر�ف وجدید وعصر 

ان القدرة على عددًا من المشاكل مع المحافظین واتهموه �فقد
  التمییز. 

 

 

 فضيحة التماثيل
�قدم یر ونیلأبو في �حثه الدائب عن القیم الجدیدة �ان  

ونتجیة لتشجیعه  ،�جسارة على مغامرات أدبیة ال �عرف عقباها
للمواهب الجدیدة واهتمامه �األسالیب الفنیة الغر�بة، وقع أكثر 

ب من المتاع اً �ثیر ة سببت له من مرة في مواقف محرج
الحادثة التي عرفت �فضیحة التماثیل.  ،من ذلكو واإلشكاالت. 

المؤلمة أن تقع لوال تزامنها مع فضیحة  المشاكلوما �ان لتلك 
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من متحف  1911" سنة جیو�نده" سرقة لوحة دافنشي الشهیرة
 ةبتفصیل الحادث في رسالة موجهیر ونیلأبو اللوفر، وقد �عث 

، وجاء فیها أن 1915في عام  "مادلین �اجیة" هإلى صد�ق
مساعدًا لمغامر  ،یرونیلأبو الفضیحة �لها بدأت �علمه هو أي 

یبغي یر ونیلأبو ولم �كن  ،Pieretبلجیكي یدعیى جیري بییر 
�ل ما هناك أن جیري �ان �ملك من تلك المساعدة شیئًا، 

موهبة خارقة في سرد الحكا�ات الخیالیة الغر�بة مما �ان 
قام جیري هذا 1907. في سنة یرونیلأبو یرضى خیال الشاعر 

تمثالین من متحف اللوفر واستطاع اقناع بیكاسو �شرائها  �سرقة
زار جیري  1911وفي سنة  ،دون أن �خبره �مصدر التمثالین

 وتوسل إلیه أن �شترى منه تمثاًال أخر �ان قد سرقه یر ونیلأبو 
نه لم �سرقه إال لیبرهن على مدى إأ�ضًا من اللوفر، قائًال، 

مال السلطات الفرنسیة في حما�ة �نوز البلد ورّق قلب إه
فمنح جیري مبلغًا من المال، وحاول إقناعه دون یر ونیلأبو 

جدوى �إعادة التمثال إلى اللوفر، وفي الحادي والعشر�ن من 
من  جیو�ندهمن ذلك العام أعلن خبر سرقة لوحة  /اغسطسآب

صد�قه  أنّ یر ونیلأبو فكان أول ما خطر على �ال  اللوفر، 
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. جیري هو الفاعل، والحال أنه لم �كن  السارق في هذه المرة
الجدیدة، فأسرع إلى "جر�دة خبار أما جیري فقد أرعبته األ

یر ونیلأبو �ار�س" و�اع لهم قصة سرقته للتمثال، الذي رفض 
شراءه" ثم سلم جیري التمثال إلى المحرر �ي یتخلص منه، 

مدینة فرنسیة إلى أخرى  وغادر �ار�س هار�ًا ومضى ینتقل من
�اعثًا الرسائل من عناو�ن جدیدة وزاعمًا أنه هو الذي سرق 

طالبًا یر ونیلأبو �ه من �ار�س قد زار و و�ان قبل هر  جیو�نده
فأراد هذا التخلص من إزعاجاته له وصاحبه إلى  ،�عض المال

  محطة القطار، حیث تأكد من مغادرته �ار�س. 

ونقل إلیه یر ونیلأبو زاره  "ه"سیر� نمحال عودة بیكاسو 
األخبار المزعجة، وشرعا فورًا �البحث عن التمثالین اللذین 
 اشتراهما بیكاسو من جیري قبل سنوات ووجداهما في قاع أحد 
الدوالیب مهملین تحت أكداس األشیاء، ثم خرجا ومعمها 

، وهما �فكران �طر�قة تخلصهما من المأزق بةالتمثاالن في حقی
�جیري قد �قعان فیه إذا علم البولیس �عالقتهما الخطیر الذي 

رأیهما أن �حذوا حذو جیري، وأن  المغامر األرعن، أخیرًا قرّ 
�سلما التمثالین إلى جر�دة �ار�س ذاتها، و�ذلك تبرأ ساحتهما. 
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وهو یودع جیري في محطة  یرونیلألبو لكنَّ مشاهدة الشرطة 
�ضلوعه هو  مالقطار عند خروجه من �ار�س، قبل ذلك اقنعه

سبتمبر نشرت الصحف  أیلول/ 7 اآلخر في الجر�مة، وفي
الفرنسیة خبر القبض على الكاتب البولوني البالغ من العمر 

، جیو�ندهبتهمة سرقة رائعة دافنشي یر ونیلأبو غلیوم ثالثین سنة 
ذات یر ونیلأبو حف إلى تصر�ح، أدلى �ه صواستندْت �عض ال

ف ألنها تشّل خیال احالمتیوم، وقال فیه"الواجب تدمیر �ل 
ن هذا الشاعر �ان ألى إ الناس" في حین أشارت صحف أخرى 

�احیة لمجرد �سب إكالسیكیة  اً قد نشر في السابق نصوص
یة خطیرة عصا�ة دولنه عضو في أالمال، مما یدل على 
 .مهمتها سرقة �نوز فرنسا

 یرونیلأبو أخبار المأزق الذي وقع فیه لم تصل بیكاسو 
 ، واستیقظ في الیوم الثالث فجراً ن األولیین من الحادثفي الیومی

 أمام القاضي  �طالبه �الحضور فوراً  اً لیجد أمامه شرطی
�قان هناك وهما في حالة الصد. التقى اهدشلالستجواب �

، و�انا في أشد یر حلیقینغ�انا في لباس مبتذل و  ذا ،مزر�ة
، ةعبیترتب على الحادث من نتائج مر االضطراب مما قد 
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. على أن القاضي خرى أة مخز�ة قب�ة عاأو أكالسجن أو النفي 
ن أقد اعترف للقاضي �یر ونیلأبو و�ان ، اسوبیكلحال رق 

لم �خبره  ،یرونیلأبو ی أ ،�مصدر التمثالین ألنهعلم له ال بیكاسو
ائال " ، هتف قمن شدة تعلقه وثقته ببراءة صد�قهما بیكاسو فأ�ه 

 مشیرا إلى "م شعراء عصرناعظأ نت �ا سیدي القاضي امام أ
  .یرونیلأبو 

�قدر ما هو  اً كن شر�ر ن جیري الذي لم �إف ،لحسن الحظو 
�قراء في الصحف خبر سجن ، ما �اد نسان شبه مخبولإ

�كل  �امالً  اً عترافإ لى تلك الصحف إرسل أ، حتی یر ونیلأبو 
فرنسا �عد، وهكذا أطلق سراح  رتفاصیل فعلته، ولم �كن قد غاد

�التهلیل  ؤهه، وتلقاه أصدقان�عد أسبوع واحد من سج یرونیلأبو 
  .سجن وانتهت المسألة على هذا الحد، في �اب الوالتصفیق

بداع بیكاسو إالحادث لم یلق �ظله القائم على  نأمع 
و تجاوز آثاره في أا لم �ستطیعا نسیانه مهأنال إیر ونیلأبو 

اروا صیر ونیلأبو صحاب أ�عض  نفسیهما �سهولة، والحقیقة أنّ 
م لاأل شدَّ أفكان ذلك یثیر  ثأحیانا یتجنبون لقاءه �عد الحاد

ن أ اً ، متصور عدة أسابیع اً بیكاسو فقد �قي منزعجأما  ،لد�ه
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تحت واقعًا  تلك الحدود وأنه ر�ما �ان لن تقف عند المسالة 
 . الشرطة مراقبة

أجنبیین ا مهن�و  عنناشئة  الصد�قین ت مخاوفن�ا 
قل شبهة قد أو ، باني، والثاني بولونيسإ، فأحدهما مهاجر�ن
العیش  ألفا أو اا للطرد من البالد التي شغفا بها، واعتادمتعرضه

یر ونیلأبو ، فحین قدم في غیر محلها مخاوفهما، ولم تكن فیها
 إ�انطات للحصول على الجنسیة الفرنسیة، لى السلإلتماسا إ

شهر أ ة، تأخر قبول طلبه عدكالحرب العالمیة األولى، �عد ذل
 �سبب تلك الفضیحة.

 تغيريات يف حياة بيكاسو
حداث المر�عة ذات األ كن �انت تلإالمعلوم لیس من 

اضطر هم أنه في هذا الوقت، الم بیكاسوصلة بتداعي صحة 
من الملح  تباع نظام حمیة صارمة، واالكتفاء �طعام خالٍ إالى 

لم نه إفاألطعمة  ألذّ رف عنه من ترجیح ما عُ  عوم ،والبهارات
�ضع سالمته ، بل اعتاد أن األكل�كن من ذوي الشراهة في 

 یهدد الطعام ّال أ�ان أشد ما یهمه و ، الصحیة فوق �ل اعتبار
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 حراق�المعكرونة المسلوقة والماء ال نع�ق�قي االبداعیة، و  هقدرات
 .ل االستمرار بنجاح في عمله الفنيفي سبی ،ذا اقتضى األمرإ

ن أ اسوبیكت یمن بمن ناحیة أخرى لحظ المقر�ون 
�ام و�مرور األ ،ردانداء حیاته مع فصفت تهدد أالمشاكل بد

لن �كتب لها االستمرار طو�ال  ن حیاتهما معاً أ صار واضحاً 
رجع ، وتُ مفخنیقة في الحي الإلى دارهما األ �عد انتقالهما خاصةً 
ها هي على حیاة ادیهذا التغیر في مشاعرهما إلى اعتفرناند 

، لم �عد لها مكان في ، فلما ازدهرت أحوالهسو الفاقة مع بیكا
، لقد تحول صد�قها البوهیمي المفلس خالل ست تلك الحیاة

بر تجار الصور أك فقط إلى فنان شهیر �حظى �احترامسنوات 
، و�انت الخبراء �الحر�ات الفنیة الحدیثةن و خصصیمن المت

ن آل، أما اورة علیها فقط في بدا�ة عالقتهماحرارة عاطفته مقص
ن الثقة فیما بینهما انعدمت أ، ثم فإنه لم �عد یبدي الغیرة علیها

 خرى. أة أ حتى قبل أن تتحول عاطفته نحو امر  تماماً 

الك غیر سن �فاجيء معارفه �مأبیكاسو ات من عاد
ا، فبدون أ�ة مقدمات، هجر �فإوهذا هو ما وقع له مع  ،متوقعة

وحسن مزاجها مع تها ع�فا التي أحب فیها ودا إ�تصل فرناند وا
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ل همبر �و غي: صلناند. �ان اسمها األنها لم تملك جمال فر إ
Gouel ، "ن أ كي حواء، ور�ما أراد بذلألكن بیكاسو لقبها "ا�فا

، و�اتت تعرف بین معارفه ت عواطفههب�قول لها انها أول فتاة ال
عن طر�ق  علیها�ان تعرفه و  ،Gouel Evaواصدقائه �اسم 

، حبة صدیق لها بولوني الجنسیةهم �صور ذ �انت تز إآل شتاین 
ه التكعیبیة �فا �الظهور في لوحاتإبدأت صورة وفي هذه الفترة 

 ".�فاإحبیبتي الجمیلة علیها " یوقعو�ان 

و�ظهور إ�فا في حیاة بیكاسو صار لزامًا علیه تغیر 
" النائیة، عند جبال البرنیس �ي یر�هس" ار بلدةختمسكنه فا

لكن المفاجأة غیر  لفرناند، هى هجر یتجنب لوم أصدقائه عل
الذین  pichoالسارة، �انت في التقائه هناك �أصدقائه آل بیجو 

وا في صف فرناند، وزاد تشاجروا معه لذلك السبب، إذ �ان
أنها �انت تقیم معهم في تلك األ�ام، وهكذا لم �جد  األمر سوءاً 

لبه فا و�من زرم حقائبه فورًا، ومغادرة البلدة مع إ� بداً  بیكاسو
لم �جدا فیها مسكنًا  الضخم، لیتوجها إلى بلدة "افینون"، و�ذ

 Sorgueسرجیه في  الرجالالقطار، وحطا  امالئمًا، أخذ
القر�بة من افینون و�انت بلدة هادئة ومعزولة، وهناك استأجر 
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بیكاسو فیال مناسبة، ثم التحق بهما براك وزجته مارسیل، حیث 
في هذه البلدة المنعزلة  .دارهما ال على مقر�ة منا فیاستأجر 

�ذلك  التكعیبیة،انتج الفنانان مجموعة من أفضل لوحاتهما 
�تب إلى  1912تمام. وفي حز�ران استعاد بیكاسو عافیته 

ف أضع اسمها و أحبها جدًا وس�عبارة " أ�فا إلىیلر مشیرًا اكانف
 . "على لوحاتي

 ،بیضاألالجدران لون ي هذه الفیال استفاد بیكاسو من ف
فمضى یرسم علیها ما �شاء من الموضوعات لكن عادة الرسم 

ن جدار أحد على الجدران سببت له مرة مشكلة قضائیة، فقد ز�ّ 
لك الدار الذي تي استأجرها �صور جمیلة لكنَّ ماالمساكن ال
 الجدران حدیثًا غضب مما اعتبره توسیخًا للجدران ىكان قد طل

المحكمة للمالك حكمت النظیفة، ورفع دعوى ضد بیكاسو، ف
بتعو�ض یدفعه بیكاسو مقداره خمسون فرنكا. ضحك بیكاسو 

أي غباء �ان �إمكان هذا الرجل بیع " حین صدر الحكم وقال
 الحائط �له لقاء مبلغ �بیر لو �ان له ذرة إدراك فني". 
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 اتقامللصفن بداية  
، وأحب �قوم بتز�ین المنازل والمباني نقاشاً كان والد براك 
ك في رسم األلیاف على الرخام فأرسله اأن یتخصص ابنه بر 

إلى �ار�س لهذا الغرض، غیر أن براك مال إلى الرسم العادي 
واهتم بتصو�ر المناظر الطبیعیة، ثم انضم إلى جماعة 

الفن التكعیبي  ى، لكنه سرعان ما تبنFauveالوحوشیین 
واهبه ل م. على أن ذلك لم �عطّ هوأصبح أحد أهم مبدعی

األصیلة في فن الزخرفة، وأثناء تطو�ره للفن التكعیبي التحلیلي 
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�إضافة الحروف و�عض األدوات  المنزلیة  اسو، شرعامع بیك
أو تحقیق  ىإلى صورهما، و�ان القصد من ذلك، إضفاء المعن

التفسیر للصورة التكعیبیة التي أصبحت غیر قابلة للفهم، 
 ،ف العاد�ة المبتذلةواحتاجت إلى ما �فصلها عن الزخار 

ومضى بیكاسو یلصق قطع القماش الملون أو أوراق الحائط 
حد أهم و�عمله هذا خرج أو تمرد على أ ه،على قماش صور 

فبحسب القواعد  ،القوانین الجمالیة في میدان فن الرسم
�فترض في اللوحة المحافظة على مفهوم  ،ثابتةالكیة یالكالس

عدم جواز إضافة مواد  أي ،التجانس في مستو�ات الصورة
خارجیة إلى الصورة �أن یلصق علیها مشط أو قطعه فاكهة أو 
قدح، أما بیكاسو فقد أراد، على العكس من ذلك، إظهار وجهین 
اثنین للحقیقة وهو نفس مقصده في األسلوب التكعیبي، ولقد 
ظل الفنان الرسام لعصول طو�لة �قصر فنه على امتاع عیون 

ها لهم، دون أن �طالبهم رة التي �قدمالمشاهدین �جمال صو 
نفسهم عما إذا �انت الصورة التي یرونها مطا�قة �مسائلة أ

لجوهر الحقیقة أم أنها مجرد مظهر جمیل �متع العیون حسب، 
أما بیكاسو فقد أراد �أسلو�ه التكعیبي والتحلیلي، ثم �الملصقات، 
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ر�ًا موضع واحد، تاأراد تقد�م وجهین متناقضین للحقیقة وفي 
 لقدرة المشاهد أو ذ�ائه، تفسیر تلك الصور أو فهمها. 

عمل بیكاسو سلسلة صور �الفحم حشر  1912في سنة 
من ورق الجدران التي �انت  ةبین األشكال فیها، قطعًا ملون

تستعمل في تغلیف المباني أثناء القرن التسع عشر، في هذا 
س تجارب فرنسا، �مار آخر �الوقت �ان"براك" المقیم في موضع 

على علم �ما  ا على اتصال ببعضهما، أون �كونمشابهة، دون أ
 .�مارس �ل منهما من تجارب

في �ل مكان وفي من هذا الوقت انتشر فن الملصقات  
كل مجال، فاستخدمه السر�الیون و�قیة الفنانین العصر�ین، �ما 
استفاد منه أصحاب االعالنات التجار�ة، وجر�ه الصغار 

ا والمسرح إلخ. من ناحیة نممدارس واألسواق والسیوالكبار في ال
 ین �مفاهیم المجتمع ورموزه، نقلأخرى فإن تالعب التكعییب

الفلسفیة المجردة إلى مجال الفن التشكیلي، �ما  األفكار
اسیس استطاعوا ونجحوا في منح اللون، قیمة مستقلة عن أح

أو  أي أنه لم �عد ضحیة للشكل "الفورم" ،اإلنسان وتصوراته
ن اللون یؤثر �صورة مستقلة عن : "إبراك الضوء، �قول
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أحاسیس في نفس المشاهد قد  ةار ثوهو قابل الست ،الشكل"الفورم"
لقد سعى االنطباعیون  .تفسد فضاء اللوحة، ولهذا هجرُت اللون 

إلى تصو�ر أو إظهار الجو واستثارة األحاسیس �الطبیعة وأراد 
�الضوء، أما التكعیبیون ، إثارة األحساس Fauveالوحوشیون 

التعبیر عن المكان، الحیز، نحن وأقصد التعكیبین،  ون فیر�د
استقالل �ل منهما  نسعى لفصل اللون عن الشكل �ي نوضح

�ًة، هكذا نهما �عمالن متزامنین أي سو عن اآلخر، مع أ
  متاع ". مصدرًا لإل بذاتهسیصبح اللون 

 ثقافيةيف احلياة ال اتساع تأثريات الفن التكعيبي
 

أصبحت التكعیبیة في السنوات السا�قة للحرب العالمیة 
األولى أهم ما �شغل المثقفین، ومع أن بیكاسو أصبح في نظر 
أغلب الناس زعیمًا للحر�ة الجدیدة، إال أنه ظل �عیدًا عن 
المناقشات الساخنة الدائرة حولها ولم �كن مهتمًا �الحفاظ على 

ه �ان یرد �خشونه �اد�ة على هذا اللقب، ومما یدل عى ذلك أن
كل من یوجه إلیه سؤاًال حول التكعیبیة، من ناحیة أخرى ظل 
بیكاسو على عادته في تجنب عرض لوحاته ضمن المعارض 
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العامة التي �شارك فیها زمالؤه الفنانون، مع �ل ذلك واصل 
نجمه في الصعود وراحت المدن األورو�یة ومعارضها تتبارى 

ن تحمس له أشد التحمس الناقد في عرض لوحاته، ومم
تان لبیكاسو في لیزي روجر فراي، و�فضله عرضت لوحاالنج

 .1911وما �عد االنبطاعیة" بلندن، سنة  نیهمعرض" ما

عرض روجر فراي في معرض" ما�عد  1912وفي عام 
ور وعدداً  من التخطیطات صاالنطباعیة" أكثر من عشر 

وم بیكاسو للفترتین لبیكاسو، وفي السنة ذاتها ُعرضت �عض رس
الزرقاء والورد�ة في معرض آخر بلندن، وفي أمیر�ا بدأت 

 1911المعارض العامة تقدم لوحات بیكاسو للجمهور منذ سنة 
في بوسطن وشیكاغو وغیرهما من الوال�ات المتحدة، و�هذا 

الرسامین، حتى أنه صار ال �عرف �یف ینفق  ىأصبح من أغن
صاروا یرهقونه دقائه المقر�ین ، خاصة وأن أصأمواله الكثیرة

�طلباتهم، و�ان التجار من �ل البلدان یتهافتون على شراء 
 سبان الخ. ره، �ما فیهم التجار الروس واإلصو 

�ثیرًا من النقاد واصلوا حملة االستهزاء  ومع ذلك فإنّ 
تجاسر أحد من النقاد في الدفاع یوالسخر�ة من التكعیبیة ولم 
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 ،خیونیوحدث ذلك في �ار�س وفي م 1913عنها، إال في عام 
نیر التكعیبیة جاء �قلم الشاعر أبولو�لكن أفضل دفاع ُ�تب عن 

صدیق بیكاسو، فقد أصدر هذا الشاعر المبدع �تا�ه المعنون" 
الرسامون التعكیبیون" الذي أثار حماس النقاد و�عجابهم الشدید، 

نیة التي ن الحر�ة الجدیدة تبدو لى أشد الحر�ات الف"إ ومما قاله
ظهرت في العصر الحدیث، جرأة ونبًال، فقد تجاسرت على 

السؤال الذي ظل �حیر النقاد طو�ًال وهو: ما  عناإلجا�ة 
الشهیرة عن الحر�ة التعكیبیة ما نیر أبولو�الجمیل؟ ومن أقوال 

یلي: "بیكاسو یدرس األشیاء تمامًا �ما �قوم الجراح بتشر�ح 
حقة الجمال بیكاسو على مال األجسام" وقوله أ�ضًا أن إصرار

ر �ل المفاهیم المعروفة في دنیا ، قد غیّ هجوهر والبحث عن 
 الفن" 

 محررًا لمجلة شهیرة نیر أبولو�أصبح  1913في خر�ف 
في العدد األول ظهرت خمسة أشكال و  ،أسمها "أماس �ار�س"

من اإلنشاءات التكعیبیة التي ابتدعها بیكاسو، وما �ادت هذه 
اشتد استیاؤهم إلى درجة أنهم  ئ أعین القراء حتىاألشكال تفاج

 ههذ .لغوا اشتراكاتهم في المجلة، �استثناء مشترك واحدأ
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ها بیكاسو من أشد األشیاء تواضعًا، �الخشب نعاالنشاءات ص
لصق علیه صورًا، واألسالك والكارتون  الخ، �عضها أوالصفیح 

مر�زًا لكل  و�عضها �ان مجردًا إال من اللون، �ان التیار �شكل
جي علیها جمیعًا، لقد أراد نالز تأثیرات الفن  تبدىشكل، وت

 بیكاسو بهذه األبنیة الغر�بة أن یتحدى الطبیعة. 

وخالل فصل الشتاء من السنة ذاتها، أنتج بیكاسو لوحة 
كبیرة �طغي علیها لونا البنفسجي واألو�ر، �انت في الواقع 

في دار �اتب سیرة صورة شدیدة الغرا�ة والغموض، وقد �قیت 
ر الدار إلحدى معارفه بیكاسو لعدة أشهر، وتصادف أنه أجّ 

لمدة قصیرة، لكن السیدة المستأجرة لم تلبث أن جاءته شاكیًة 
ألن اللوحة صارت تسبب لها الكوابیس أثناء النوم حتى أنها 
خشیت أن ینتقل فزعها الشدید من الصورة إلى الجنین في 

عالم األحالم وعالم الحقائق �شكل  �طنها، والصورة تمزج بین
 . "عجیب، اسم هذه اللوحة" المرأة ذات الرداء الفضفاض

" هسیر�في" مع إ�فا 1913كان بیكاسو قد قضى صیف 
وقد أغراه قرب المدینة من أسبانیا، على عبور الحدود مع 
ماكس جیكوب، من أجل االستمتاع �مشاهدة المهرجانات 
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ثیران، وقد �تب ماكس جیكوب المصاحبة الحتفال مصارعة ال
�صف له تفاصیل االحتفاالت و�یف وقعْت نیر أبولو�إلى 

والده في  يالصدمة حین بلغ بیكاسو في ذلك الوقت نع
برشلونه، �ما وردُت في الرسالة أخبار سیئة عن تدهور صحة 
"ا�فا" �عد ذلك شاهدوا عرضو سیرك مرَّ �المدینة، وعقدوا 

  الصداقة مع أعضائه. 

رحل بیكاسو مع"ا�فا"  1914 بدا�ة الصیف التاليفي 
م ا إلى بلدة الرساإلى "افینون" لیقیما فیها فترة" ووصل �عده

ومثلما حدث في السنة السا�قة  .، والرسام براكDerain"دیر�ن" 
أنتج بیكاسو في هذه الرحلة عددًا �بیرًا من اللوحات الز�تیة مع 

اب  2ففي  ،اضطربملصقات جمیلة، لكنَّ الوضع سرعان ما 
أعلنت الحرب الكونیة األولى وتوجه بیكاسو إلى  1914

المحطة لتود�ع صد�قه براك ودیر�ن، اللذین �ان علیهما 
تهما العسكر�ة فورًا. و�هذا ُ�تب على ااالنضمام إلى وحد

مسیرتها، وهي في ذروة نجاحها، أذ التكعییة التوقف عن 
یبن أ�ضًا عملهم ت الحرب أن یترك غیرهم من التكعیباقتض

وغیرهما ممن �انوا �عدون  هاإلبداعي ومنهم غر�ز، ولیجی



 
 
 
 
 
 

 - 161 - 

�مستقبل �اهر للفن التكعیبي، وقد بدا واقتئذ أن تحد�ات 
التكعیبیة لن تقتصر على الفنون التشكیلیة و�نما تجاوزتها إلى 

 �ما سیأتي. مجاالت الشعر والفكر وحتى إلى میادین أخرى 

ینون مع أ�فا، حز�نًا قلقًا مفكرًا، لبث �كاسو �عد هذا في اف
�المستقبل المظلم الذي ینتظر الكل، و�الفعل فقد �ان وداعه 

نهما سیعودان فیما �عد من صد�قه براك ودیر�ن نهائیًا، فمع أل
الحرب سالمین، إال أن العالقة مع األصدقاء ستتغیر تمامًا �عد 

 الحرب. 

ل وحرارة مع تر�یز لوحات افینون هذه على حیو�ة الشك
األلوان إال أن أعضاء الجسم البشري فیها �العیون والشعر 
واألیدي واألقدام، تمیزت �التشوة الشنیع، متجاوزة �ل الحدود 

مهملة قوانین التشر�ح المنظور  ،والقواعد الكالسیكیة الراسخة
تمهیدًا إهماًال تامًا، و�مكن القول �أن هذه الصور �انت 

عشر سنوات من ذلك التار�خ، من  الكتشافات السر�الین �عد
واالكتشافات الناشئة  Miroومیرو  Ernestمثل ماكس ارنست 

ر بنظر�ة الالوعي والالشعور التي �شر بها عالم عن التأث
 النفس الشهیر یونغ. 
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 احلرب العاملية األوىل  إندالع

 »رسوخ الفن التكعيبي«

تطاع لوحة" إنسات افینون" �سبع سنوات اس �عد ظهور
تغطیة الساحة الثقافیة �لها، الفن التكعیبي تجاوز �ل المواقع و 

الذین رسخت أقدامهم في عالم الفن من غیر التكعییبین  وحتى
مفاهیم  ، وجد نفسه محتاجًا إلى تبني �عضمثل ماتیس

التكعیبیة ألنها تؤدي �النتیجة إلى توسیع معني الفن، و�دراك 
لیه، دور الذي �مكن إسناده إالاالمكانات الكامنة فیه، وفهم 
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دًا للطبیعة مثل ومنذ إبداع األسلوب التكعبیبي لم �عد الفنان مقلّ 
ر علیه تكثیف انفعاالت الناس وتعمیق اا صمالكامیرا، و�ن

ارتباطهم �الطبیعة، ومع أن األسلوب التكعیبي صوري ومقاوم 
 للجمود، إال أنه لم �قصد أبدًا قطع الصلة �الماضي، أي أنه لم

�كن سلبي النزعة، �ل ما هناك أنه أراد إعادة �عض القیم 
كید على وعي اإلنسان الحدیث من جهة، والتأالبدائیة إلى 

موضوعیة العمل الفني أو استقاللیته عن تحیزات العصر 
ومن الممكن تفهم مقاصد التعكییبین  .والبیئة، من جهة أخرى 

ة لألقنعة أفضل، إذا دققنا النظر في األشكال الشنیع�شكل 
م األثر�ة التي تعكس شعائر البدائیین و الزنجیة، وفي الرس

سیأتي یوم لدینیة. بهذا الصدد �قول بیكاسو "وطقوسهم ا
 مآالع فیه رسم صورة قادرة على شفاء المشاهد لها من طینست

�ضفونها على  ىتلك القدرة التي �ان الكهنة القدام ،ألسنان"ا
اعتمادًا على قوتها السحر�ة  اإل�قونات ثم على صور القد�سین

هكذا أعاد التكعیبیون النظر في �ل عناصر الفن: و الخفیة. 
اللون، الضوء، الفضاء، الرمز، الطالء  ،الشكل "الفورم"

الخارجي، المنظور، بل حتى الحقیقة ذاتها، �ل هذه األمور 
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یدیهم، انیها الموروثة، وصار لها لدیهم أو على أفقدت مع
 .جدید تماماً  ى مغز 

ن یّ و بتجار�ها تعر الدراسات التعكعیبیة التحلیلة أو�تأث 
المحدد في  �یانهاعلى األشیاء المصورة أن تبدي جوهرها أو 

یدرك في  إن المعني الجدید لألشیاء صارالزمان والمكان. 
ثالثة أو حتى أر�عة أ�عاد �مكن مشاهدتها من عدة زوا�ا، 

ظهر ألقد  .رو�ذلك ألغیت وجهة النظر الواحدة للمنظو 
التكعیبیون أن النظر إلى الشيء من جانب واحد لم �عد �افیًا 

أولهما حر�ة الناظر نفسه بدًال  :و�نما هناك عامالن في الحقیقة
ره وهمن حر�ة الشيء المنظور، وثانیهما معرفة الشيء في ج

أي ماهیته، بدًال من االكتفاء �مظهره الخارجي و�هذا صارت 
ر مفهومین مختلفین للحقیقة، ومثلما یتغیر اللوحة المرسومة تظه

اللفظ �حسب اختالف مناسبة استعماله، �ذلك تتباین  ىمعن
األشیاء �حسب دالاللتها، أي أنها تلعب أكثر من دور واحد، 

 .فورم" غا�ًة مستقلًة بذاتها" شكلهكذا أصبح الو 

�ان �ل  ،1914الحرف العالمیة األولى في  قیامعند 
عددًا قلیًال  تقر�بًا معادین للتكعیبیة، ومع ذلك فإنّ النقاد والخبراء 
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من �بار األد�اء مثل اناتول فرانس لم یترددوا في تأكید جد�ة 
�ل سوء الفهم وقوة  ورغمالتكعیبیبن واستحقاقهم للتقدیر. 

استطاعت التكعیبیة أن تترسخ وتتجذر، فقد  ،معارضة األعداء
دیث �له إذ یرى تغیر وجه الفن الح نأنها استطاعت أ حتى

لى �ل الفنون التشكیلیة في �ل أرجاء العالم المتحضر عتأثیرها 
 ،ولم �قتصر أثرها على الفن، و�نما تعداه إلى عالم التجارة

واستفادت زخارف الدور والمحالت التجار�ة من األسلوب 
التكعیبي �ما ظهر تأثیره في مود�الت المال�س وفي األنسجة 

لى ألوان البنادق، التي ُیراد بها تضلیل واألقمشة الخ بل حتى ع
 .القتال اتالعد وفي جبه

یومًا لصد�قه الكاتب جان �و�تو:"حیث  قال بیكاسو 
ن عیون األعداء فهم عیر�دون إخفاء الجنود في الجبهة 

الفعل فقد ارتبط ��جعلون الجنود یتنكرون بلباس المهرجین" و 
فاؤهم عن إ�صار لباس المهرجین، بلباس الجنود الذین یراد إخ

ارتبط �خطوط التكعیبیة، وامتزجت جمیعًا في وحدة األعداء 
واحدة، فلیس من عالقة بین هذه األطراف المتناقضة غیر 

 الرغبة في التضلیل و�خفاء الهو�ة. 
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  باريس تذهب إىل احلرب
اضطرا�ات ومشاكل  شسببَّت الحرب وتعبئة الجیو  

تمز�ق الحلقات الثقافیة أنها أدت إلى  ،من ذلك ،محتومة
ت إلیها الحر�ة التجدید�ة في الفن، ووجه المختلفة المنتمیة إلى

جمعیًا ضر�ة قاصمة للظهر، هددت �شّل تلك الحر�ات إلى 
األبد، وقد عانت التقالید واألعراف الفنیة المتوارثة المعاناة 

فحین انتهت الحرب عاد الجنود الباقون على قید  ،األشد وقعاً 
ة، �حملون أشّد التصمیم على تغییر النظام القد�م المسؤول الحیا

 عن �ل الكوارث التي أصابتهم، و�ضر�ة واحدة إن استطاعوا. 
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مثل �ل الشبان الفرنسیین الذین �انوا في سن الخدمة  
ع تمت تعبئة الفنانین وأرسلوا إلى الجبهات، وتطوّ  ،العسكر�ة

، نبي"جاأل ق"الفیل ساألجانب المقیمین في �ار� كثیر من الشبان
ومن الفنانین الفرنسیین الذین استدعوا للخدمة في بدا�ة الحرب: 

لمان المقیمون في �ار�س ه األو یلر ومواطنابراك ودیر�ن، أما �انف
موا في بلدان محایدة، خشیة یفقد اضطرو إلى الفرار منها، لیق

 Grisالتعرض لالعتقال، في حین وجد آخرون مثل غر�ز 
یر ینو وعین عن مواطنهم، و�ال موارد مالیة. أما ابولأنفسهم مقط

التي آوته وأن �شارك زمالءه  فقد أراد أن یّرد الجمیل لفرنسا
س نمثلهم فقدم طلبًا للتج الفرنسیین في خدمة البالد التي أحبها

�الفرنسیة، و�عد أن حصل على الجنسیة الفرنسیة، تم قبوله في 
 الح المدفعیة. س

"ا�فا" وجد �ار�س  لى مرسمه و�صحبتهحین عاد بیكاسو إ
دها علیه، فقد فقْدت مرحها، و�ات أهلها همتغیرة تمامًا عما ع

لیه إالغاز�ة، �النسبة یترقبون مرتبعین وصول الجیوش األلمانیة 
الجنس البشري  ءلم تكن الحرب إال مظهرًا أو دلیًال على غبا
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وع للخدمة وعدوانیته، فال عجب أن یبقى �عیدًا ورافضًا أن یتط
 العكسر�ة. 

ذین لم �ضطروا إلى بین العدد القلیل من األصدقاء ال
كس جیكوب الذي منعته صحته الضعیفة هجر �ار�س، �ان ما

عن المشار�ة في القتال، وهكذا واصل هذا الشاعر العاطفي 
العلیل حیاته المضطر�ة غیر المتوازنة إلى أن اختار التوجه 

 ة،دیر األالشدید لالنزواء في أحد  لهمیإلى الدین نهائیًا معلنًا 
في  �ونه یهود�ًا منعه من تحقیق رغبته حتى وجد �اهناً لكن 

وحضر  ،مونمارتر وافق على تعمیده وتحو�له إلى المسیحیة
جیكوب بیكاسو الطقوس الدینیة �عراب لصد�قه، و�هذا أصبح 

مسیحیًا �صورة رسمیة. �عد أشهر وصلْت جیكوب رسالة من 
وابني �العمود�ة ماكس جیكوب، أرسل  ي فیها" عز�ز  بیكاسو قال

ن أراك ثانیة، أنا أإلیك المبلغ الذي طلبته وسیسعدني فعًال 
منهمك حالیًا في االنتقال إلى منزل آخر، وسیكون وصولك 
معینًا لي في عمیلة االنتقال، وأنت تعلم أن حاجتي إلیك معنو�ة 

قاء. هاهي یدى أكثر منها ماد�ة فقد �نت دائمًا أوفى األصد
 أمدها إلیك رمزًا للمحبة، صد�قك القد�م: بیكاسو". 
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كان المال المشار إلیه في الرسالة، مرسًال ألحد معارف 
ماكس جیكوب، فیما یبدو، و�ان ذلك الشخص مصا�ًا �مرض 

 التدرن الرئوي.

�فا �مرض مفاجئ، ولم �طل بها إفي الخر�ف أصیبت 
ائل متبادلة بین بیكاسو الحال فتوفیت في الشتاء. هناك رس

�تب في هذه الفترة، ففي تشر�ن الثاني/ أكتو�ر رترود شتاین غو 
وهي راقدة في المستشفي، فتاته  إلیها �حدثها عن انشغاله برعا�ة

و�عد وفاة إ�فا، �تب إلى جرترود شاكیًا ما�عتوره من ألم لفراق 
امرأة  یتوق إلى التحدث إلى هأن تزوره ألن ومتمنیاً فتاته الوفیة 

ثر الحادث إقو�ة مثلها، �ي تخفف عنه مشاعر الوحدة والكآ�ة 
یه في مونمارتر، غرترود شتاین مرتبطة �ماضاأللیم، فقد �انت 

و�ان لها تأثیر منعش للروح �سبب تحررها الفكري وحیو�تها 
 وطبیعتها العملیة. 

كان البد أن تؤدي األجواء التشاؤمیة العامة واألحداث 
لحیاة الخاصة لبیكاسو إلى وضع جدید اقتضى المؤلمة في ا

ه ن ذهاب صد�قه براك إلى الجبهة، حرمعمله ثم أتغییرًا في 
ب التكعیبي، ومع أن لو تطو�ر األسهم حافز لمواصلة من أ 
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ماتیس �قي في �ار�س ولم �شارك في الحرب، إال أن خط 
ماتیس لم یلتق یومًا �خط بیكاسو، وهكذا تعین على بیكاسو 

وحیدًا في سبیله والعودة إلى الرسم على األسلوب  يّ المض
الكالسیكي في أحیان �ثیرة ومع ذلك فإنه لم یهجر األسلوب 

 التكعیبي بل ظل یراوح بین األسلو�ین. 

مثل �ل رسام، اعتاد بیكاسو أن یدرس بدقة آثار عظام 
الرسامین الكالسیكیین و�تعلم منها عن طر�ق نقلها، ولم �كن 

عكس �ان ینصح اآلخر�ن �أن �حذوا حذوه، �خفى ذلك بل ال
من الضروري أن ینقل الفنان آثار  ى ومن أقواله المشهور:"أر 

اآلخر�ن، لكّن الخطأ �ل الخطأ أن ینقل الفنان عن آثاره هو" 
بهذا أن یوضح �راهیته للجمود والتكرار والثبات على قالب  دیر�

ن �ان أسلو�ي غیر قابل للتطور. ومن الرسامین العظام الذی
، إذ أحب Ingres زنغر إبیكاسو شدید اإلعجاب �فنهم، الرسام 

یة، وفهمه العجیب حنفیه اهتمامه الشدید �الخطوط والسطوح المن
وتشدیده أو تأكیده على إظهار التفاف  لجمال الجسم األنثوي 

جسد المرأة الممتلئ، ناظرًا إلیه من عدة جوانب، ولیس من 
هي طر�قة بیكاسو نفسه جانب واحد، و�أنه نحات، وتلك 



 
 
 
 
 
 

 - 171 - 

والتكعیبیین عمومًا في النظر لألشیاء من عدة جوانب في آن 
للون النقي البسیط على " ترجیحه ازنغر إواحد، �ما أحب في "

 شدیدة االمتزاج ببعضها مثلما �ان �فعل بیكاسو أ�ضًا. األلوان 

من اآلثار الهامة لبیكاسو أثناء الحرب األولى رسومه 
ه ومنهم ماكس جیكوب وفوالرد. وقد �تب الشخصیة ألصدقائ

یر الذي �ان وقتئذ �خدم في الجبهة ینولو ماكس جیكوب إلى أب
 ،في هذه األ�ام أجلس أمام بیكاسو دائمًا لیرسم صورتي: "مایلي

الذي �ان  يي وأحیانًا شبیهًا �جدمأبدو في الصورة شبیها �أ
رأسه  یر �جرح خطیر فيین، و�عد ذلك �عام أصیب أبولو "فالحاً 

مما اقتضى تسر�حه من الخدمة فرسم له بیكاسو صورة 
 شخصیة وهو مضمد الرأس. 

كان هناك تعو�ض واحد عن خطورة األحوال المتسببة 
عن اقتراب الجبهة من �ار�س ذاتها، وعن المعاناة الفظیعة التي 
یتعرض لها المجندون في الخنادق، و�تمثل هذا التعو�ض في 

تنقذ الجنود ولو أل�ام محدودات، من األجازات الشهر�ة التي 
لهم فرصة االجتماع �أصدقائهم في  یئجهنم الحرب، وته

�ار�س حیث جو األلفة المغایر تمامًا ألهوال الحرب. في هذه 
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الفترة �انت"مونت �ارناس" قد احتلت موقع مونمارتر �مر�ز 
للحیاة الثقافیة، إذ �جتمع الشعراء والفنانون العائدون من 

في المقاهي التي �انت قر�بة من مسكن بیكاسو، من  الجبهات
 Derainو�راك ودیر�ن  Raynal، ور�نال Legerهؤالء لیجیه 

یر وهناك شخصیات ثقافیة أخرى ذات صلة �الفن ینوأبولو 
، Kislingو�یسلنغ  Modiglianiي نواألدب ومنهم مودیلیا

 Salmanن اوسالم Reverdyور�فردي  Severiniوسیفر�ني 
عون �ساعات جمیلة تنسیهم تي هذه المقاهي �انوا �ستمف .الخ

عد عن تب قعقة السالح ومصاعب الحیاة في الجبهة التي ال
�ار�س أكثر من خمسین میًال، �انوا یتظاهرون �الشجاعة 

حداث الخطیرة الناجمة عن الحرب، و�ان و�الالمباالة التامة �األ
 وت. الم هو رّد فعلهم عن شعور الخوف من دنوالمزاح 

غادر  ،�سبب الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب
یلر فرنسا فكان في ذلك خسارة �بیرة للرسامین الشباب ألنه اكانف

كان راعیًا للفنانین المحدثین و�یسر لهم عملیة بیع لوحاتهم. 
یلر في اعلى أن تاجرًا متذوقًا آخر سرعان ما حل محل �انف
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مه" لیون روزنبرغ" رعا�ة هؤالء الشباب، وهو رجل �ار�سي اس
 و�ان أ�ضًا من التمحمسین للفن الحدیث. 

بیكاسو �الرغبة في امتالك شعر  1916في ر�یع عام 
بتاع دارًا ذات امنزل لنفسه �عد أن توفر لد�ه المال الالزم، ف

حد�قة وتقع في إحدى ضواحي �ار�س، لكنه �عد االنتقال إلیها 
لبعد من مر�ز أدرك أنه �ان متعجًال في السكن على هذا ا

العاصمة، فمع أنه وجد خادمًا أمینا، ووقتًا �افیًا للعمل في 
لعزلة ة، إال أنه بدأ �شعر �االمرسم دون إزعاج أو مقاطع

والوحدة، فلم تكن ظروف الحرب مساعدة على أن یتحمس 
أصدقاؤه لز�ارته �ما �انوا في السابق، وخاصة �سبب صعو�ة 

م هو یومیًا �الذهاب إلى المواصالت مما اضطره إلى أن �قو 
د وسلیة جالمدینة للقاء أصحا�ه في "مونت �ارنس"، و�ذا لم �

قد صار لالتي �سكن فیها، ف قل بین هذه المنطقة و�ین المحلةن
علیه أن �قطع الطر�ق ذها�ًا و��ا�ًا سیرًا على قدمیه، ولما �انت 
مسامرات الشلة ال تنتهي إال في ساعة متأخرة من اللیل فقد 

ین على بیكاسو قطع الطر�ق الطو�ل الموحش المظلم یومیًا تع
وحیدًا ومع ذلك فإنه لم ینزعج من هذه الجوالت اللیلیة إذ اعتاد 
علیها منذ وقت طو�ل، فلقد �ان یرتاح للتمشى وحیدًا في اللیل، 
حین ینام الناس وتسكن الحر�ة في الشوارع. من ناحیة أخرى 

في الخیال الذي هو �حاجة  السكون �ساعد على استغراقهكان 
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وجد بیكاسو رفیقًا �صاحبه في قطع ذلك  ،دائمه إلیه. فیما �عد
الطر�ق عند عودته متأخرًا في اللیل، �ان ذلك الموسیقار 

في شارع الذي �قع مسكنه  Eric satieالموهوب إیر�ك ساتي 
 .ن �ان الطر�ق واحداً �بیكاسو و  أ�عد عن المدینة من منزل

یقیًا قدیرًا، وذا خیال عمیق مما جعله خیر رفیق كان"ساتي" موس
 ینهي �ه بیكاسو یومه الصاخب. 

 
 
 
 
 

 الروسي هالبالي
في هذه األ�ام �ان بیكاسو �ستقبل في مرسمه شاعرًا حاد 
الذ�اء وفي عنفوان الشباب والحیو�ة، �ان یرتقى ساللم الدار 

ت المرسم وثبًا، داخًال المرسم متجاوزًا األقنعة الزنجیة، وأدوا
في �ل موضع �ال نظام لیجالس بیكاسو، و�طیل  ةالملقا

األحادیث معه، �ان ذلك األدیب الذي سیفوز �الشهرة العالمیة 
جان �و�تو، ومع أن �و�تو لم �ستطع أن یهضم األسلوب هو 
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�ان مدر�اً  لعبقر�ته  هالتكعیبي الذي ابتدعه بیكاسو إال أن
علم من هذا المنبع ى ال�حرص على أن �ستفید أو �ستق و�سعى

. �ان �و�تو في هذا الوقُت �ُ  نّص جدید عد العدة لتألیف الثرَّ
 ةدیي، و�ان في العام السابق قد ألف قصوسالر  هلفرقة البالی

خرجها على المسرح أله األزرق" و لهذه الفرقة �عنوان" اإل
 Diaghilevي د�اغلیف غر یالروسي س هالفرنسي مدیر البالی

یذ�ر، لكنَّ عرضها على المسرح  حاً نجا هبالیولم تلق تلك ال
شجع �و�تو على المضي في تطو�ر فنه، فاتصل �الموسیقار 

ن یؤلف موسیقي للقصة الشهیر "ایر�ك ساتي" الذي وعده �أ
، و�اجتماع المخرج الشهیر توي �و�، أالتي یؤلفها هو

 ه�ان مؤمًال أن تفوز البالی والموسیقار الشهیر مع �و�تو
العالمیة. وحین أوشكت القصة على االنتهاء في  ةالشهر �المجد و 

، قدم �و�تو دعوة رسمیة لبیكاسو �أن �قوم بتصمیم 1917عام 
بنفسه، وفي الوقت ذات حثه  منظر الستارة ومال�س الممثلین

على مرافقته إلى روما لیكونا على اتصال �فرقة البالیة الروسیة 
ة الروسیة على علو التي ستكون في د�اغیلیف، ومع أن البالی

مكانتها الفنیة یومئذ، لم تكن ذات صلة �الفن الحدیث الذي 
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من �راهیة بیكاسو للسفر، إال أن إبدعه بیكاسو، وعلى الرغم 
الرحلة.  تلكلحاح �و�تو الشدید نجح في إقناع بیكاسو �فائدة إ

من ذلك العام بدأت رحلتهما التي سیكون لها  / فبرایرباطشوفي 
 هو�النسبة لمستقبل فن البالیفي حیاة بیكاسو وفنه،  نتائج �عیدة

 ذاته. 

�ا أن فرقته على و غیلیف قد أدرك وهو في أور كان د�ا
علو شأنها، البّد لها أن تواكب تیارات الفن األور�ي المعاصر 
والحدیث، ومما �ثف عنده إحساسه هذا، انفجار ثورة اكتو�ر 

ته �الوطن نهائیا، البلشفیة في وطنه روسیا، مما قطع صلة فرق
ة قیصر روسیا المخلوع نقوال، ا�الفرقة �انت تحت رع تلك ألنّ 

لكل هذه األسباب رضى د�اغیلیف �الدخول في مغامرة الفن 
الحدیث، المختلف عن أسلوب فنه الكالسیكي، �انت قصة 

، تتالئم مع توجهات بیكاسو اإلبداعیة هكو�تو التي �تبها للبالی
هذا العنوان �ان �عید إلى ذهن  ،راض""االستع و�ان عنوانها

بیكاسو ذ�ر�ات السیرك الفرنسي، وصاالت الموسیقى �أضوائها 
اعتاد بیكاسو في الماضي أن �شاهد المسرحیات و�هرجتها، وقد 

و�حضرها خلف الكوالیس، لیدرس �ل األمور �عین متفحصة 
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و�ذلك �ان �فعل مع أعضاء فرق السیرك إذا �ان �عقد معهم 
لصداقة، و�رسم مظاهر حیاتهم �التفصیل، أما اآلن فقد أواصر ا

صار �شارك ألول مرة، في اإلخراج الفني والعمل اإلداري 
 للمسرح. 

عند وصولهما إلى روما تم التعارف بین بیكاسو ومدیر 
د�اغیلیف، وأعضاء فرقته، والمحیطین �الفرقة من  هفرقه البالی

سیین الشابین: �الفنانین الرو  فنانین آخر�ن وعلى األخص
اللذین سیصبحان فیما �عد من  Massineرافنسكي، وماسین ست

أعز أصدقائه. �تب �و�تو في یومیاته أجر�نا البروفات 
لبالیه"االستعراض" بروما وفي األماسي �نا نسایر راقصي الفرقة 
وراقصاتها تحت ضوء القمر، زرنا �ذلك نابولي و�ومبي، 

نین مجموعة من الفنا موهین، قبلیوتعرفنا �جماعة المست
ف �ه الذي تعرّ  Marinettiر�نتي التشكیلیین �قودهم الرسام ما
و�انت توجهات المستقبلین  1906بیكاسو سا�قًا في �ار�س عام 

أو مخالفة لتوجهات التكعیبیین، فالمستقبلیون �انوا  ةباینتم
مهتمین �شكل خاص بتأثیر اآلالت على الفن الحدیث و�ؤ�دون 

مبتعدین بهذا عن سكونیة الفن الكالسیكي، و�ان على الحر�ة 
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أو جفاف  ةبیكاسو �أخذ على أسلوب هؤالء المستقبلین خشون
تعاطیهم لمواضیعهم ولكنه أعجب بواحد من أعضاء هذه 

الذي قُتل أثناء  Boccioniالجماعة هو الفنان بوشیوني 
الحرب في الجبهة اإل�طالیة، وقد شارك �عض المستقبلین في 

�اهظة الثمن �ما مال�س وأز�اء مجموعة الراقصین  تصمیم
 ضخمة الحجم. سو في تنفیذ رسوم ستارة المسرح ساعدوا بیكا

لم تستمر ز�ارة بیكاسو و�و�تو أكثر من شهر و�ضعة 
ك فلورنسه ومیالن، ثم عادا إلى �ار�س، �ذل اأ�ام فبعد روما زار 

و�و�تو لم تجر بیسر  فإن األمور بین الموسیقار ساتي
سهولة، ولوال اإلعجاب الشدید الذي �كّنه ساتي لبیكاسو، لما و 

قال ساتي  .االستعراض" الخروج إلى النور أصالً ه "كتب لبالی
أنا في حزن "في رسالة  Grossلصد�قه فالنتین غروز 

واضطراب وحیرة، فمع إعجابي �أفكار بیكاسو المدهشة إال أنني 
یقاي ألنه هو كتب موسأمضطر إلى مجاراة آراء �و�تو حین 

أرجو أن تقدم لي النصح" على أن  ؟مؤلف القصة، ماذا أفعل
االختالف بین وجهتي نظر بیكاسو و�و�تو سرعان ما انتهى 
 إلى حصل وسط، فارتاح ساتي واستطاع أن �مضى في عمله. 
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االستعراض" ه "افتتحت �الی 1917ما�س  /�ارأ 17في 
م من على الرغ Du Chateletعلى مسرح دي شاتیلیه 

مصاعب الحرب، وما �ادت ستارة المسرح برسومها التي 
صممها بیكاسو، مصحو�ًة �الموسیقى الكئیبة لساتي ترفع حتى 
تنفس أصدقاء بیكاسو الصعداء، إذا لم تكن اللوحة مرسومة 
�األسلوب التكعیبي الذي مازال الجمهور نافرًا منه و�نما رسمت 

د أثارت الستارة إعجاب �أسلوب بیكاسو الذي سبق التكعیبیة، وق
الجمهور في الواقع، �ان بیكاسو قد استوحى موضوع الصورة 
من األسلوب الشعبي المستخدم في بوسترات السیرك، فهو 
�صور حفل �قیمه أعضاء السیرك خلف الكوالیس، هناك فرس 
بیضاء اللون �بیرة الحجم وذات أجنحة و�قبع تحتها مهر 

سانها، وثمة راقصة �الیة تبدو ملتمسًا الرضاعة، وهي تلعقة بل
سلمًا زاهي  الفرس، محاولة مالعبة قرد یرتقي واقفه فوق ظهر
ثاث التا�عة مة المنظر تتبعثر �ثیر من قطع األاأللوان. في مقد

منظر د �لب على األرض، ومن �عید یبدو للسیرك و�ینها یرق
تقدم �و�تو و�دأ �التحدث  طبیعي جمیل، وعندما انفتح الستار

عها �الواقعیة، لكنَّ جمهور و ، فوصف موضهالبالیعن 
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المشاهدین لم �فهموا القصة وال عجب أن �حنقوا على �و�تو 
 صفة الواقعیة على قصته.  هطالقإل

حتى ضجْت  هما �ادت الستارة تسدل �عد انتهاء البالی
فقد ظّن  ،القاعة �صرخات الغضب واالنزعاج الشدیدین

فیها �ل شارك  ةعة ممجوجالمشاهدون انهم �انوا ضحیة خد
ثم وقف  عرضو�قیة المنفذین لل همن المؤلف ومدیر البالی

هانات الفظة إلى أرجله، وهم یوجه اإل على الجمهور برمته
یر ، ولم ینقذ الموقف إال ظهور ابولونیالمخرج و�یكاسو و�و�تو

وهو معصوب الرأس على المسرح فاستثار منظر جرحه احترام 
وطنهم  ة�ان جرحه هذا من أجل سالم الجمهور وتأثره إذا

 فرنسا وهكذا تغیر مزاج الجمهور وانفض الجمع �سالم. 

االستعراض" ه ولموضوعه"ومع هذا الفشل الذر�ع للبالی
داعیة الجدیدة فإنها �انت ذات دور حاسم في نمو الروح اإلب

الذي وزع على  غیر قد �تب في الكاتالو ینللفنون، �ان ابولو 
 ث، وتحدهة، سجل فیها إعجا�ه الشدید �البالیالمشاهدین مقدم

أن  ىدعوأعن أهمیتها في تلك المرحلة من الحیاة الثقافیة 
امتزاج تصمیمات بیكاسو �الرقصات التي صممها الموسیقار 
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ر �الروح الجدیدة ماسین، انتج ضر�ًا من الفكر السیر�الي المبشّ 
المشاهد نون �نالحاضر�ن سیفت للحیاة العصر�ة، متنبئًا �أنّ 

الحر�ة الفنیة  ه، و�تعلمون أو یتذوقون محاسنالرائعة للبالی
الحدیثة التي لم �كن لهم بها سابق معرفة، والحقیقة أن نبؤة 

ق الجمهور في العرض األول نقد صدقت، فمع ح أبولونییر
للمسرحیة، إال أن العروض التالیة استمرت بنجاح �عد أن اعتاد 

ومع �ل عرض جدید �ان  ،لغر�بالناس على أسلو�ها الجدید ا
یزداد، ومع  هلمنفذي البالیإعجاب الجمهور یتضاعف واحترامهم 

االستعراض" ظلْت ه "كل ذلك فالبد من اإلشارة إلى أن �الی
مخصصًة لطبقة المثقفین فقط، واعتبرت نصرًا ساحقًا لطالئع 

 الفكر الجدید. 

قدمت �الیه "االستعراض" لبیكاسو فرصة ممتازة ألن 
عمل و�رسم لوحة �بیرة الحجم هي ستارة المسرح، ولم �كن ذلك �

ممكنًا إال عن طر�ق أعضاء الفرقة وتنظیم مناظر المشاهد، 
ومن المنافع األخرى أّن العمل مع الفرقة أعانه على تفهم 
أفضل لهیئات وأشكال مختلف أنواع الناس. عدا ذلك، فإّن 

نانین والفنانات وجوده ضمن فر�ق البالیه المؤلف من أشد الف
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موهبة وسحرا وحیو�ة، مكّنه من التخلص شیئًا ما من أوجاع 
الحرب وأحزانها، �ما في ذلك ألمه الشخصي على وفاة حبیبته 
إ�فا. ومع ذلك فإّن األهم من �ل هذه التأثیرات �ان اللقاء 

، إحدى راقصات الفرقة أثناء ز�ارته  Koklova�أولغا �و�لوفا 
�أنَّ حیاته �لها صره �قع علیها، حتى شعر لروما، إذ ما �اد �

قد طرأ علیها تغییر حاد، لم �شعر �مثله مع أي من النساء 
�الجمال  نیتمتع نّ هن سا�قًا مع أن أغلبهن �اللواتي عاش مع

 والذ�اء والموهبة أ�ضًا. 

ه سنة مسرح البالیظهرت اولفا �و�لوفا أول مرة على 
مدیر الفرقة المتشدد دْت رقصاتها �شكل جید أرضى وأ 1917

�اغیلف وقد حاول والدها الجنرال الروسي الثري أن یثنیها عن 
عبثًا، فقد أصرت على تحقیق رغبتها  هاالنضمام إلى فرقة البالی

في الفوز �الشهرة والمجد على خشبة المسرح الذي سحرتها 
هرجة الصاخبة وواصلت شغفها �ه، حتى �عد بأجواؤه الم

اغیلیف فیما �عد، إذا استمرت في التدر�ب انفصالها عن فرقة د�
الحمیمین من مشاهیر على الرقص واالتصال �أصدقائها 

 الفنانین الروس. 
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 أحداث سعيدة 
�عد انتهاء موسم االحتفاالت في �ار�س، سافرت فرقة  

د�اغیلیف إلى أسبانیا، �صحبها بیكاسو، فاستقبلت في �ل 
م تعرض البالیهات ذات المدن هناك �أشد الحماس، لكنها ل

یهضمها الجمهور  أالالفكر الحدیث، مثل"االستعراض" خشیة 
ألول مرة في هذه  ممن التقي بهم بیكاسوو األسباني المحافظ، 

ن مایزال تلمیذًا یدرس الذي �ا Miroالفترة الرسام جان میرو 
، وقد حضر �ل عروض فرقة لفنون ة ایأكاد�مالفن في 

  د�اغیلیف في صالة العرض.
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حظي بیكاسو في وطنه أسبانیا �حفالت تكر�م �ثیرة 
ودعى لمشاهدة رقصات الفالمنكو التي اشتهر بها األسبان، 
فضًال عن مهرجانات مصارعة الثیران، في برشلونه زار بیكاسو 
والدته وأقار�ه، �انْت قد مرت على آخر ز�ارة له لبرشلونه 

إلى دار ابنتها خمس سنوات توفي خاللها والده، وانتقلت والدته 
یقات بیكاسو إلى قلبه، و�انت قد  اقترنت ق"لوال" أقرب ش

" على أن بیكاسو لم �قم Gomes�الطبیب" دون جوان غومیز" 
یقته. و�نما استأجر غرفًة في فندق قر�ب من المیناء، قلدى ش

ومن نافذة غرفته رسم منظرًا یتوسطه تمثال �ولومبوس، �ما 
لوال عند عودته  تهعًا لدى شقیقرسم لوحات أخرى أودعها جمی

ها وعلقتها �عنا�ة ر�س، وظلت لوال مهتمة بلوحات أخیإلى �ا
شدیدة على جدران دارها، و�ان زوار الدار �شاهدون هذه 

رونالد بین روز" في �تا�ة " �ما �قول 1959اللوحات حتى سنة 
الذي بید القارئ اآلن" إذ واصل "وهو هذا  عن سیرة بیكاسو،

 عالن اعتزازهم الشدید �فن خالهم بیكاسو. أبناؤها إ 

هم اللوحات التي رسمها بیكاسو في هذه الفترة ومن أ 
التي ترتدیها االرستقراطیة، ا" �المال�س األسبانیة لغأو " صورة
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وهي مرسومة �األسلوب التقلیدي من أجل إرضاء الفتاة التي 
عشقها، ومن اللوحات التي رسمها في هذا الوقت أ�ضًا صورة 

مثل الثور الهائج وهو �قتل ضحیته الفرس، التي �متطیها ت
الصراع. والصورة قد تكون  ةحین یدخل حلبمصارع الثیران 

أ�ضًا رمزًا لعالقة الجنس �الموت، أن منظر عذاب الفرس، 
 سوف یتكرر لدى بیكاسو �عد عشر�ن عامًا، في لوحته الشهیرة

�خترق على أن منظر الفرس التي  ،غورنیكا" �شكل أوضح"
جسدها قرن الثور، ال یرمز إلى العملیة الجنسیة الناجمة عن 
الغر�زة البهیمیة حسب، و�نما �مكن تأو�له �فكرة خالص الروح 

إال عن طر�ق المعاناة والعذاب، ولدى بیكاسو  یتحققالذي ال 
أعلى، في هذه ة إلى الممتدة �فظاع سهیئة رقبة الفر  فإنّ 

األلماني الذي  بذ�رى صد�قهالبد أن تكون مرتبطة  اللوحة،
 ُوجد مشنوقًا في حجرته قبل هذا الوقت �فترة. 

أولغا " إلى جنو�ي أمیر�ا دون  ه�عد هذا رحْلت فرقة البالی
التي آثرْت البقاء مع بیكاسو �عد أن توطْدت  ،كو�ولوفا"

عالقتهما ببعضهما، �انت أولغا تتكلم الفرنسیة �طالقة وتستمع 
�ات الغر�بة التي یلقیها على مسامعها �الحكا أشد االستمتاع
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 1917وفي خر�ف  .یة�اللهجة األسبان ةبیكاسو �فرنسیته المشو�
 هال التي �ملكها ببار�س، حیث یؤدي خادمأقاما في الفی

سهما نالمخلص أعمال المنزل المختلفة �حمیة وحماس، وتؤ 
الحیوانات األلیفة، من �الب وطیور في األقفاص، فضًال عن 

شیاء والتحف الغر�بة التي تنتقل مع بیكاسو حیثما حل ف األآال
ال انقطاع هدیر المدافع المسموعة � ل، ومع ذلك فإنّ حوارت

 كانت تقض مضجعهما و�ثیرًا ما منعتهما من النوم لیًال. 

زواجهما وحضر  تم ۱۹۱۸تموز  /یولیو 12في  
صدقاء بیكاسو، وقلة من معارف اولغا، أن االحتفال مجموعة م

وب، وجان �و�تو، و�ان یكیر وماکس جینو ن حضر: أبولومم
قد احتفل بزواجه قبل هذا التار�خ �شهر�ن، وحضر یر ینو أبول
اسو انتقل العر�سان إلى دار بیكو�عد زواج  .اسو الحفلةبیك

واقعة في مر�ز �ار�س �شارع شدید الحر�ة �شتهر �محالت بیع 
ممن �جمعون  السجاد الفاخر، و�ان �قیم فیه �بار تجار التحف

في أوائل عام  أحد أولئك التجارفر�قیة، وقد أعد المنحوتات األ
 اً صور  ضالذي عر ماتیس و�یكاسو للوحات  معرضاً  ۱۹۱۸
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اشد  ،یرینو أبولم للكاتالوج الشاعر كالسیكیة وتكعیبیة أ�ضا، وقد
  بیكاسو. �فن  عجا�اً إ المتنور�ن 

طا�قین ا ذ نزالً اسو میكمن صالة المعرض، اختار ب قر�باً 
قد أرشد » بول روزنبرغ«�ان التاجر و  ،لیه مع زوجتهإوانتقل 

، �ان شدید االعجاب �عبقر�ة بیكاسو، ولما سو إلى المنزلیكاب
لعرض آخر إنتاجات لة ذاتها حللصور في الم اً فقد افتتح صالون

، وظلت لوحات بیكاسو کاسویبعین من الفنانین و�ضمنهم دمبال
لى إ وما برحوا �فدون �ما في السابق  ورصاهتمام تجار ال مثار

 .ي المعارض، فیتهافتون على شرائهاداره و�شاهدون لوحاته ف
ا التي عرفت بذوق غولأه لعروسمر تأثیثها أأما الدار فقد ترك 

، في حین أموالاث ماشاءت من ثعلى األ فأنفقتسلیم راق، 
ه ممرسإلى على لعمله فنقل تخصیص الطابق األ سوایكبثر آ

على  ، و�ان معتاداً المنوعة وأدواته ولوحاته�ل حاجاته  هناك
وحاتهم على جدران مرسمه تعلیق صور الفنانین الذین �عجب بل

موضعًا خالیًا   لها �جدإلى الجدران اذا لم  مسندةً  �كدسهاو أ
ان س ور�نوار وسیز یثار ماتآالحیطان، �ان الزائر �شاهد على 

وال �ال نظام  ىملقً ، ئو�ل ش خیة الئولوحات روسو البدا
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لنفور من النظام یثار الفوضى واإعادة بیكاسو في  ىترتیب، عل
 .الذي �حدد خیاله، على حد رأ�ه

 

 

 

 

 

 نهاية احلرب العاملية األوىل 
لى ممارسة إیر ینو سه عاد ابولأ�عد معالجة جروح ر 

، �ما عاد س�ار�في  دبي وصدرت له موءلفات جدیدةه األنشاط
 اسو�سر  إلىالذین تر�وا فرنسا، ولجأوا  ءاد�اتبة األإلى مك
، حدى المجالتإله في  هرحیة سر�الیمس نشرت، ولما وأمیر�ا

، مما یوضح مدى سلوباقد معروف �أنها تكعیبیة األوصفها ن
 .�الفن التكعیبيیر ینو ابولب الیوم عجاإ و أتأثر 

أن شعر �عد  ۱۹۱۸في صیف عام یر ینو ابول تزوج
ه أنّ لین تخیل مؤ ه �التفاؤ قاصدأ عربتحسن ظاهر في صحته وش
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الخر�ف �عد في ت صحته تدهورْ  لكنَّ  ،یتماثل للشفاء التام
ت نإلى وفاته في اللحظة التي �ا نفلونزا التي أدْت اإلصابته �إ

غلیوم"  قوانة " اشباضغلجماهیر المارة تحت نافذته تهتف افیها 
د أن المقصو  مما استوجب تأكید زوجته له مرًة �عد األخرى 

 .لمانیا، ولیس هو هو"غلیوم" امبراطور أ

إلى بیكاسو حین �ان جالسًا إلى یر ینو ابولوصل نعي 
المرآة یرسم صورة لنفسه، فاشتد وقع الصدمة علیه، فلقد خسر 
أعز أصدقائه وأشد األد�اء قاطبًة إعجا�ًا �فنه، وجعله الحادث 

 داء أي عمل، ولم �ستطع حتىاأللیم في حالة من الشلل عن أ
فسأل �و�تو أن یؤدي  ،أن ینقل النعي إلى صد�قة" سالمون"

 "یرینو ابول "المهمة نیا�ة عنه، و�تب هذا إلى سالمون ما یلي
المسكین توفي، صد�قك بیكاسو عاجز عن الكتا�ة لشدة حزنه، 

 نه، وسأقوم أ�ضًا بنشر النعي في الصحف".عوأنا أكتب بدًال 

لقة أصدقائه، كان من شدة وقع الصدمة على بیكاسو وح
 تلك�انتهاء الحرب في  ىالعظم حتهمنهم لم �شار�وا الناس فر أ

�عد ثالث و . دالسعی الخبر ذاكفهم لمثل هاألثناء، مع طول تل
رأي عدد من أصدقائه أن �صمم  ، قرّ یرینو ابولسنوات من وفاة 
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د حر�ات بیكاسو نصبًا تذ�ر�ًا للشاعر الذي دعم التكعیبیة، وأیّ 
 ه.ن �ي یرفع فوق ضر�حفي الف التجدید

عددًا من  صمم بیكاسو 1928-1927و�ین عام 
التخطیطات والمنحوتات، وقدمها إلى تلك المجموعة من 

ل العمل ، لكن �ل التصمیمات رفضت، وأجّ یر ینو ابولأصدقاء 
بوضع یر ینو ابولألسباب لم �فهمها بیكاسو، واكتفى أصحاب 

  . همسلة تذ�ار�ة عاد�ة فوق ضر�ح

 

 ما بعد احلرب العاملية األوىل
 1918-1925  

دن لى لنإالروسیة  هفرقة البالی وصلْت  ۱۹۱۸یلول أفي 
ت عروضها بواحد شارك فیه نهأ، و لبثت فیها مدة سنة �املةو 

. �ان د�اغیلیف، ، و�ان من أشد العروض نجاحاً اسویكأ�ضا ب
رة ی" المثضاالستعرا" �الیهبتقد�م  / یولیور في شهر تموزمقد غا

قبعة ن "الواعن�الیه � مللجدل على مسرح الحمراء، �ذلك قد
، ز�ائها ورسوم مشاهدهاأسو بتصمیم شارك بیكاالمثلثة" التي 

. ولما بتلحین موسیقاها De Fallaوعهد إلى الفنان دی فالال 
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اسو في ذلك أحسن یكفقد وجد ب موضوع القصة اسبانیاً  كان
سبانیة، وتفاصیل ة اإلمعرفته �خفا�ا الحیا ار عمقهظفرصة إل

 . شخصیات أهلها

للمرة ، Derain یر�نبالیه التالیة شارك الرسام دوفي ال
رسم �طالها و أ مال�سیم صم، بتاألولى في تار�خ الفرقة

  .مشاهدها وحقق ذلك بنجاح �اهر

 عرض، منذ الاً عظیم نجاحاً  "المثلثة قبعة"ال حققت �الیه
مشاهد ظهرت الزخارفة للرسوم وال بیكاسووفي تصمیمات ول األ

خیول  سروجین تز�ان في بسیة التي �ستعملها الفالحون اإلالشعب
الطا�ع العر�ي الموروث عن  فیها �ظهرعر�اتهم، وهي نقوش 
ما المال�س فكانت أندلسیة الصبغة أ ،الفن المغار�ي العتیق

�نت بها ستارة زُ  �ذلك أثارت الرسوم والصور التي ،تماماً 
 .المشاهدین نفوساب في المسرح أشد االعج

صبح من أشهر الفنانین كان بیكاسو في هذا الوقت قد أ
 ي سافو  ا في فندقغ، وقد أقام مع زوجته أولالتشكیلیین

Savoy  وحین ، حیث حجز أعضاء الفرقة غرفهم أ�ضا
لى لندن، �انت الحرب العالمیة إوصلت فرقة البالیه الروسیة 
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�دون المدارس الفنیة ؤ اك ی، و�ان المتنورون هنانتهتاألولى قد 
عها الشباب، السیما �عد أن نجح الناقد یبدالثور�ة الحدیثة التي 

�لیف بیل، في  المعروف روجر فراي، بتعضید من الكاتب
المتحلقة  Bloomsbury Groupی یر �اقناع جماعة بلومز 

ف وشقیقتها الرسامة "فانیسا بیل"، لحول الروائیة فرجینیا وو 
. وقد مواهب أصلیةالفنانون الثور�ون  ئكلكه اولاقناعهم �ما  �مت

كان لنجاح البالیهات الروسیة فضل عظیم في إثارة اهتمام 
 ، دعه أمثال بیكاسویبفین االنجلیز بهذا الفن الحدیث الذي المثق
ن لند . في تقدیرها للفن الحدیث ظلْت تیس وغیرهمر�ن، وماودی

النقاد  مرت جهود، وأثمدة عشر سنوات دائماً  �ار�سمتأخرة عن 
تتاح أول معرض ظهرت آثارها عند افلیهم و إاالنجلیز المشار 

كثر من سبعین لوحة، أقدم للجمهور  ، حیثثار بیكاسوهام آل
فانیسا). زوج (و�انت مقدمة الكاتالوج �قلم �لیف بیل نفسه 

اسو و بیكالیه إقامة حفلة فاخرة على شرف نجاح الب ىاستدعو 
اة سرور �الغ رقة و�انت الحفلة مدعأولغا و�قیة أعضاء الف
الفخفخة دیدة التعلق واالهتمام �مظاهر ألولغا التي �انت ش

لى صلتها بزوجها بیكاسو ، مما سیكون له أسوا النتائج عوالبذخ
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نیقة تناسب فخامة أبدلة على بیكاسو تفصیل . و�ان فیما �عد
ییر ز�ه ن تغیر�د ضرضاء لزوجته، في حین رفإالحفل ارتداها 

 .عن االحتفال الكبیرالتغیب ى ذلك البوهیمي حتى لو استدع

أقام هو  ،ی یر �عضاء حلقة بلومز أ حد أ، ینارد �ینیسم
ن وحضره عدد �بیر یر�ود سوكایلب تكر�ماً  اً ناجح حفالً  اآلخر

عن  ، فضالً وری لندنتنن المعجبین والمعجبات بهما من مم
لید�ا " هة البالیصالیه. وقامت راقبعدد من أعضاء فرقة ال

بها قلوب  ترْ سح ،داء رقصات جمیلةأ، ��وفا" صد�قة أولغالو�و 
الذي سیتم نارد �ینس الحاضر�ن السیما قلب صاحب المنزل می

سو على تلك الدعوات بیكازواجه منها �عد فترة، وقد رد 
 للیف بیومن زواره في تلك الفترة � ،عوات مماثلة في دارهبد

  .خوالرسام دیر�ن ال تو��و  یبدوالموسیقار ساتي واأل

�الیهات أخرى ناجحة یلیف �اغم دقدّ  1921 -1920 بین
وقام الموسیقار  ،ز�اءهاأوصمم  هااسو مشاهدبیكرسم 

ولى منها، وقال عنها قی البالیه األیلحین موستفنسكي بسترا
نجاح الكبیر الذي ولة عن الؤ ر هذه البالیه مسناصایلي "كل عم
ما أالموضوع، ، ، التصمیمصو�ر، التصالموسیقى، الرق .قتهقح
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أن  في الواقع سو فهو صانع المعجزة فیها و�صعب عليَّ ایكب
  .سان الخارق"نأحدد مصدر السحر لدى هذا إال

 ،لمواهب الحقیقیةاغیلیف �مهارته في اكتشاف ا�ز دیتم
و الفالمنكمتخصصات في رقصة  ر�اتغج�انت فرقته تضم و 

در�ات مو  ،ل الفناناتجمأومجموعة من  ،سبانیة الشهیرةاإل
، یرقصن و�أنهن في حالة انجذاب ولةهكسن ال وصلن صرق

م السن �ال رجلین، متقدثیران وهناك مصارع  ،روحي غر�ب
یثیر ضجر حتى بواسطة رجلیه الخشبیین �ال �لل،  صقیر كان 

  .رالجمهو 

اسو والموسیقار ساتي مع یكاشترك ب 1924في عام
�ان و ، لتها وقوتهاأصافي في انتاج �البه غر�بة  غیلیفا�د

، لكن وجود �عض سطورة خیالیة عتیقةأمن  ىوع مستقالموض
ى استیاء النقاد لالخلیع، أدى إ المنحىالمشاهد المبتذلة ذات 

ال إانتقدوا العمل الفني �له، ولم ینج من االنتقاد، ف ،الرصینین
مها بیكاسو، والموسیقى التي لحنها صمارة التي ترسوم الس

 . ساتي
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سو �فرقة البالیه الروسیة انها أثارت ایكل باصنتائج ات من
ألصدقائه  Portraitsفي نفسه الرغبة �عمل رسوم شخصیة 

�القلم الرصاص  تخطیطات، فقد رسم �العمل فیهاشار�وه الذین 
 �اغیلیف ودیر�ندو  فالال وساتي�ود فنسكيومنهم سترا مغلبهأل

ذاكرة دقة الرسام لى الإعید هذه الرسوم ت .سین الخو�و�تو وما
اها حمن�، زغر نإو�مال لوحاته ولكنها تخالف فن  ،إنغرز

اسو یكرف ب، فقد عُ لكار�كاتوري في رسم قسمات الوجوها
 اً ، متبعمالمح الوجه صظهار خصائإ�االهتمام الشدید �

شد العنا�ة أعنی �ُ "على الرسام آن  وخ للرسامین:�نصیحة فان 
  ."ة في الوجه�القسمات الرئیس

طیط في هذه المرحلة قاده دد اهتمام بیكاسو �التختج
ی أغرافیة بدون أن �شعر �لى النقل عن الصور الفوتو إأحیانا 

. ذات یوم وضع أمامه صورة فوتوغرافیة لوجه تعاٍل أو أنفة
قر�ًا على الورقة و�ذا �الرسم المنقول أشد  ینقلهاو�دأ د�اغیلیف 

فكما �ان بیكاسو في ة الفوتوغرافیة، غیلیف من الصور �ادلوجه 
ن �فوق مشاهیر الرسامین حین أأ�ام صباه �فتخر �قدرته على 
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ار اآلن یتحدى الكامیرا حین ینقل عنها صینقل عن لوحاتهم، 
 .وق علیها �الفعل في الدقة والضبطاذ یتف

أن �قضي أشهر اعتاد بیكاسو  1918منذ صیف 
حمة عن ز  المتوسط �عیداً  ضیبیف على شواطىء البحر األصال

لى الفن إواالنصراف الرتخاء التام ل اً ، والتماسالحیاة في �ار�س
ألول �اولو فكان هو وزوجته أولغا، سیما �عد مولد ابنه ا، الكلیاً 

حة سو عندئذ براایكعمان �الهدوء والراحة مع طفلهما، و�شعر بنی
 . بداعالبال التي تعینه على اإل

اسو بیك جرأاست ۱۹۲۱�عد مولد ابنه �اولو في شباط 
 Fontain bleauبلو  فیلال واسعة ومر�حة في حي فونتین

على صحة زوجته وطفلیهما، اذ تقع الضاحیة على  حفاظاً 
 رسوماً  أنتجوفي هذا البیت  �سولة من مر�ز �ار عقمسافة م

یف انتج لوحة صثناء الوأ . وضاع، في مختلف األعدیدة لهما
ج هذا الموضوع على خر أ" وقد الثالثة �عنوان" الموسیقیون كبیرة 
 �سوصفها مور  و،سابیكوهذه اللوحة تعد من أهم آثار  لوحتین

حي �ه من شعر ائع الفن التكعیبي �ما تو حدی بدإنها أال ��نر 
 جاعًال منهایدي األ علىاهتمامه  �كرس بیكاسو ، حیثوخیال
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لیها یلفت إ، لكي الكبیرة للموسیقیین حجاملى األإصغیرة نسبة 
  .االنتباه

جها في نتصور �ثیرة اهناك عن هذه اللوحة،  فضالً 
یكي الجدید منها "نساء سلوب الكالسرسمها �األ ۱۹۲۱صیف

ل عم ك�ذل ،" وصور لمناظر طبیعیة قر�بة من دارهنبععند الم
م األ ثیمةما أ. لفیال من الداخل والخارجلتخطیطات �ثیرة 
، مما یوحي ثار هذا الصیفآفي  �ثیراً  توالطفل فقد تكرر 

و �عد استقراره اسبیكفسیة أو االرتواء الذي شعر �ه الن لراحة �ا
 .في حیاته الزوجیة

اصر الصداقة بین بیكاسو أو قو�ْت  1919منذ عام 
في آثار بیكاسو  �عرضور بول روزنبرغ الذي صار صوتاجر ال

قیم في أ 1921، وفي عام �سار بصالته العصر�ة التي �متلكها ب
نا سا�قًا، یكاسو، �ما أشر ثار بآللندن معرض هام مخصص 

"  ثارت اهتمام أهل لندن تلك المعنونةمن أهم اللوحات التي أ
القمیص التحتي" وقدم للكاتلوج الناقد االنجلیزي �لیف �المرأة 

 "بیل نقًال عن دراسة له �انت قد ُنشرت سا�قًا في مجلة "اثینیوم
Athenaeum  المخصصة للطبقة المتنورة، في هذه المقالة
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" �لیف بیل" مقارنة بین زعیمي الفن الحدیث یومئذ: أجرى 
بیكاسو وماتیس، و�ان رأ�ه أن بیكاسو هو الفنان األعظم بین 
األثنین، ومما ورد في المقال" ماتیس فنان �بیر و�یكاسو فنان 

كثر من فنان، أنه معلم ومرب دون إرادته". كبیر، لكن بیكاسو أ
یر الذي حققه بیكاسو أراد �لیف بیل بهذا أن یوضح مدى التأث

في الفن الحدیث، دونما قصد تنظیري منه، فمع أن أحدًا ال 
�ستطیع أن یزعم أنه درس الفن على ید بیكاسو، فإن هذا 

التكفیر لدى الفنانین،  ةالفنان، أمتلك الموهبة العجیبة في استثار 
ولم یتحقق تأثیر بیكاسو على الفنانین عن طر�ق رسومه 

ما وقع ذلك أ�ضًا عن طر�ق أسلوب ومنحوتاته حسب، و�ن
مع األخر�ن، مما �مكننا  یشته، وعن طر�ق �تا�اته وأحادیثهمع

 ده أحد أكبر معلمي القرن العشر�ن. عمن أن ن

ا الوقت سببًا لتوفیر �ل كانت مبیعات بیكاسو في هذ
لراحة لنفسه وألسرته، فمع أن أسعار لوحاته قد تبدو أسباب ا

، إال أنها �انت في ذلك  الوقت أعلى ما زهیدة �النسبة لنا اآلن
�مكن لفنان أن �كسبه من فنه. و�عد الحرب لم ینزعج بیكاسو 

الحكومة الفرنسیة لكل آثارة المودعة لدى   ةكثیرًا لمصادر 
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بذر�عة �ون  Uhde" هأود"یلر" وا"كانف التاجر�ن األلمانیین
سا في عدوة فرنلمانیا �انت ألمانیة، وأالتاجر�ن �حمالن جنسیة 

الحرب العالمیة األولى، وأن السلطات الفرنسیة، عرضت �ل 
 Grisیلر �ما فیها لوحات بیكاسو و�راك وغر�ز اممتلكات �انف

 -1921في المزادات العلنیة بین أعوام  Legreولیجیه 
، أما الرسامون الثالثة اآلخرون فقد استاءوا أشد االستیاء 1923

الرسام براك الذي ظهر  من هذه األحداث، و�ان أشدهم غضباً 
بنفسه في المزاد العلني األول، وراح �حتج �أعلى صوته على 
هذه اإلهانة إذ �یف �حدث ذلك لمواطنین فرنسیین مثله ومثل 
زمالئله، وقد بلغ غضبه حدًا جعله یتوجه أثناء المزاد إلى 

 التاجر المنظم للمزاد، و�صفعه أمام االنظار. 

ین المشار إلیهم لم یتسب عن ومع ذلك فإن استیاء الفنان
رخص أسعار اللوحات في المزاد، و�نما نشأ عن الشعور 

ن أمثالهم، وفي داخل أوطانهم �اإلهانة الموجهة لفنانین �بار م
إلى �ار�س �عد فترة،  اأن تجار اللوحات األجانب عادو  مع

واشتروا اللوحات التي بیعت �المزادات العلنیة، و�ذلك استعادت 
 ات قیمتها الماد�ة أ�ضًا. تلك اللوح
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عاد  1922�عد غیبة طو�لة من �ار�س خالل صیف 
ثة قد عششت في دوالب مال�سه، عبیكاسو إلى منزله لیجد أن ال

ت فسادًا في أفخر بدالته وأغالها، ولم یبَق من تلك وعاث
حافتها، وغیر األشیاء المعدنیة الموجودة داخل البدالت غیر 

لم یبد و  .ب السجائر الفضیة وما أشبهالجیوب مثل المفاتیح وعل
على بیكاسو أي انزعاج من هذه الخسارة، و�نما اكتفى �التعلیق 

 .عمل الطبیعیة"ما أعجب "اآلتي: 

في هذا الصیف أقام بیكاسو مع عائلته في"بر�تاتي"حیث  
وابنهما بوالو، وأثناء ذلك زوجته أولغا و  تضمهاستأجر فیلال 

كعبییة الجمیلة، لكن الز�ارة سرعان ما رسم عددًا من اللوحات الت
أصیبت أولغا �حمى عالیة، اقتضت العودة �سرعة  ، إذانتهت

 إلى �ار�س، حیث أجر�ت لها عملیة جراحیة تكللت �النجاح. 
  :األسالیبتنوع 

قال بیكاسو یومًا ردًا على سؤال ألحد معارفه"أنَّ 
ألخرى لم األسالیب المتباینة استخدمتها في رسومي ونتاجاتي ا

تكن خطوات متتا�عة من أجل تطو�ر فني، أبدًا . إنما استخدم 
یر عنه، ذلك أن الحوافز عباألسلوب الذي أراه یناسب ما أر�د الت
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هذا و  ،بدقةالمختلفة تقتضي أسالیب متباینة تصلح للتعبیر عنها 
�فسر تعدد األسالیب التي �انت تظهر في آثار بیكاسو خالل 

ما ال �مكن أن ُ�عد تطو�رًا لألسالیب، ففي المرحلة الواحدة، م
السنوات التالیات للحرب العالمیة األولى ظلت األسالیب 
المتباینة تطبع نتاجاته، فمرًة یرسم �األسلوب الكالسیكي 

 الحدیث، ومرةً  �ستعمل الفن التكعیبي وهكذا دوالیك. 

 
 

 »لغهي«ال كالفن هو التفكري بواسطة األش

  1939 -1925ما بني 

 
اعتاد بیكاسو أن �صطحب  1930حتى  1925منذ عام 

عائلته �ل صیف إلى شواطئ البحر األبیض المتوسط، حیث 
�جد متسعًا من الوقت للرسم �حر�ة �املة، ودون انقطاع، هناك 
رسم �ثیرًا من التخطیطات والمناظر الطبیعیة والحیاة والجامدة، 

و�انت أصدر فوالرد إحدى روا�ات بلزاك  1931وفي صیف 
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تز�ن فصولها ثالثون �لیشة من تخطیطات بیكاسو لتلك 
 األعوام. 

 ،اعتزال بیكاسو حیاة الفنانین البوهیمیین منذ زواجه  رغم
إال انه ظلَّ دائمًا قر�بًا من الفنانین المبدعین من الشباب مراقبًا 
الحر�ات الفنیة التجدید�ة �اهتمام �الغ، خاصًة �عد استعادة 

لفني السابق للحرب الكونیة األولى. ولقد �ان �ار�س مر�زها ا
آلالم الحرب تأثیر قوى �الغ في نفوس الفنانین والشعراء �ما 
حدثت ردة فعل عنیفة ضد الحر�ات الفنیة الثور�ة السا�قة مثل 
التكعیبیة والتعبیر�ة واالستقبالیة وما أشبه، وشعر الناس �الحنین 

ي إلیه ذلك من �عث إلى الحیاة المستقرة الوادعة، وما یؤد
للتراث والنزوع إلى المحافظة التى ترفض التطرف وتنبذه، �انت 
الصرخة التي تعید اآلمال الجمیلة لنفوس الفنانین هي"لنعد إلى 

وقد  Seuratوسوراه  Ingres زر غن�و  Poussinرفائیل و�وسان 
تجدید األسلوب الشعري أبولونییر ب "وجدت نصیحة الشاعر 

وفي مقدمتهم ننین صداها في نفوس أولئك الفا �إ�قاع �السیكي"
المجرى مساهمته في ومما �صب في هذا  ،بیكاسو نفسه

 "انتیغون" التي اقتبسها جان �و�تو مشاهد مسرحیة تصمیم 
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خمس �عد حد مسارح �ار�س عن األغر�ق، وتمَّ تمثیلها على أ
على  ،"االستعراض" للجدل المثیر هسنوات فقط من عرض البالی

كاسو لم یهجر أسلو�ه التكعیبي على الرغم من تلك اآلثار أن بی
البلدان األور�یة الكالسیكیة وحین قدم الدادئیون من مختلف 

مدینة النور، مضى بیكاسو یراقب نشاطتهم  لیجتمعوا في �ار�س
بتفهم وتعاطف، و�ثیرًا ما حضر اجتماعاتهم الصاخبة، على 

ًا لدى الفنانین المبدعین أن دراسة الفنانین التراثیین لم تعن أبد
ض الید من الحیاة ففي تلك الفترة، الیأس من المستقبل أو ن

ن أقرب إلى الیسار ثور�ی�ان الزادائیون فقد �العكس  ، بلوالتقدم
رنست إ�ان فیهم: الرسام ماكس و منهم إلى أي شيء آخر، 

Ernest  الذي هجر وطنه ألمانیا نهائیًا، واستقر في �ار�س
یكاسو الذي هجر وطنه أسبانیا لیقیم في �ار�س مثلما فعل ب
 . Eluardلوار مع الشاعر الفرنسي بول إحتى النها�ة 

 ولوي  Bretonبر�تون  هرنست �اندر�إارتبط ماكس 
، وعمل معهم �رسام مع أن لوارو�ول إ Aragonأراغون 

ائي دادالثالثة �انوا شعراء، وقد بدأوا �إصدار مجلة ذات طا�ع 
وأقاموا معارض  ب" �ما أصدروا صحفًا أخرى "األد عنوانها
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ادائیون في دمسرحیات على الجماهیر، ومضى الفنیة، وعرضوا 
اندفاعهم للتعبیر عن أنفسهم �حر�ة استثارت فیما �عد حنق 

فه، ووصل األمر بهم إلى الب تعاطجالجمهور بدًال من است
عراف العامة مما استدعى في �ثیر من األحیان تدخل إهانة األ

طاتهم العامة. ولم �مض وقت طو�ل حتى البولیس في نشا
ادئیة �عد أن نزع أعضاؤها لدظهر اإلنشقاق داخل الحر�ة ا

عن دادا: بر�تون  من أهم المنشقین�ان نزعة عدمیة صر�حة، و 
ادائیین د" أكثر الTzar" زارتر�ستان تلوار اللذان تشاجرا مع و�

بتكو�ن زمرة  لوارو� وبر�تون  تشددًا في معادة البورجواز�ة وشرع
جدیدة رفعت الشعار التالي"المطلوب إصدار قرار جدید �حقوق 

على غالف مجلتها المعنونة"  ة الزمرة الشعاراإلنسان" وطبع
الثورة السر�الیة" التي أعلنت فكر السر�الیین وتطبیقاتهم �ما 

 هغون و�یر�ا ر آلوار و ت نصوصًا أدبیة سر�الیة للشعراء إنشر 
Peret،  العددین التالیین من المجلة ظهرت له رسوم وفي

 1925تموز  15 أخرى، وفي العدد الرا�ع الذي صدر في
فینون" للمرة األولى على صفحات نشرت لوحة" آنسات أ

المجالت وذلك �عد ثماني عشرة سنة من رسمه لها، و�ان 
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الفضل في إخراجها من مخبئها في ستودیو بیكاسو راجعًا، إلى 
 ن.ر�تو بالسر�الي 

كان القاسم المشترك بین الشعراء من جهة والفنانین 
التشكیلیین المتمردین الذین شكلوا الزمرة السر�الیة من جهة 

في اكتشاف أسرار العملیة اإلبداعیة في  رغبة مشتر�ة ،أخرى 
منذ عهد الشاعر الفن، و�انت هذه العملیة في الواقع قد بدأت 

العالم النفسي فرو�د.  ، و�ذلك على یدهالرمیرامبو والشاعر ما
ه" الذي ابتدعه الشاعر و�ذ تبنت الجماعة مصطلح "السر�الی

نحن "ه على حر�تها، �تب بر�تون موضحًا ییر وأطلقتنأبولو 
نستخدم هذه االصطالح �أدق معانیة، ونقصد �ه حالة التلقائیة 
النفسیة المتطا�قة مع حالة الحلم" مما �عني أن السر�الیین �انوا 

زوا همیة الالشعور في اإلبداع الفني. من ثم فقد میّ یؤ�دون أ 
تأثیر الالشعور في أعمال بیكاسو، وهو تأثیر جاء على حساب 

اعتبروا  ىالمفاهیم الجمالیة المتفق علیها عند النقاد، و�هذا المعن
ر�الیًا في إبداعه لألسلوب التكعیبي، على أنهم شجبوا بیكاسو س

 لتجر�د�ة المطلقة. �شدة اتجاه اتباع بیكاسو نحو ا
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أما بیكاسو فقد �ان في واقع األمر أشد انجذا�ًا نحو 
وقد  ،التشكیلیین السر�الیینالشعراء السر�الین، منه إلى الفنانین 

صرح عدة مرات �أن نشاط السر�الیین �ان من أهم الوقائع 
. ومع إنه لم �حشر العشر�نات القرن یالفنیة التي میزت عشر�ن

مه في سو هم، إال أنه وافق على ظهور ر نفسه في مناظرات
مجلتهم" الثورة السر�الیة" �ما وافق على عرض رسومه مع 

، وهذا المعرض �ان 1925رسومهم في معرضهم األول سنة 
مخالفًا لكل المعارض الفنیة السا�قة التي �انت تخصص للفنون 
التشكیلیة فقط، أما معرضهم فقد جمع بین صور الفنانین، 

لألهداف  لیه وذلك تحقیقاً عراء من الجماعة السر�اومؤلفات الش
وهو هدف �ان  ،التي أعلنوها في بیانهم األول نسانیةاإل

 یتعاطف بیكاسو معهم فیه. 

وفي العدد الرا�ع من مجلة" الثورة السر�الیة" نشر مقال 
سباب إعجا�ه �فن لبر�تون عن بیكاسو، أوضح فیه �اتبه أ

ست مایراه اإلنسان �عینیه حسب، ن الحقیقة لیبیكاسو، قائًال إ
و�نما تقوم على البناء الكلي للشيء في ظاهره و�اطنه في آن 

وهو �الضبط ما حققه بیكاسو في مذهبه التكعیبي، وختم  ،واحد
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ما �ان لحر�تنا السر�الیة أن توجد : "المقال �العبارة الدالة التالیة
 بیكاسو. أي  "ة �الذات لوال انجازات هذا الرجلفي هذه الفتر 

شدد السر�الیون هجمتهم على سطحیة مجتمع البرجواز�ة 
الثمن، العلیا التي تنزع إلى اتباع صرعات المودة مهما �ان 

عات. وعندما ه نفسه من ضمن تلك الصر البالی نواعتبروا ف
ن أرنست ومیرو على قبول عرض د�اغیلیف �ماكس إ وافق

راغون ر�تون وآومیو وجولییت، استاء بر ه �صمما د�كورات �الی
ین من الفنانَ  نكطرد ذی والاوح �صفتهما أشد السر�الیین تشددًا،

الجماعة السر�الیة بذر�عة تعاونهما أو تساومهما مع ارستقراطیة 
وقد أثار ذلك دهشة األوساط الفنیة، ألن بر�تون  ،البروجواز�ة

، هنفسه �ان قد أطرى تصمیمات بیكاسو إلحدى عروض البالی
" ارلو ذلك التار�خ. لكنَّ جهود الشاعر"إة فقط من قبل سنة واحد

نجحت في إطفاء نار تلك الفتنة، ومنعت بر�تون من فرض 
هیمنة استبداد�ة على إبداع الجماعة �اسم مذهب الصفائیة 

Purism ي نادى �ه، وسعى لتطبیقه �شكل قسرى. من هنا الذ
تتضح سالمة موقف بیكاسو في عزل نفسه عن المشاجرات 
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ة التي �غرق فیها الفنانون �اسم الفن في حین تكون الصغیر 
 وراءها على األغلب مصالح ضیقة. 

من أقوال"بر�تون" التي �ان لها صدى في نفس بیكاسو، 
الجمال ینبغي أن �كون متشنجًا، و�ال َ�فَّ عن " عبارته الشهیرة

الراقصات " ولم تكن مصادفًة ظهور لوحة ،أن ُ�عد جماًال"
 تلكفالرقص المسعور ل ،1925في عام  الثالث" لبیكاسو

قد الراقصات �ان اتجاها جدیدًا لدى بیكاسو، البدَّ أن �كون 
من تأثیرات النزعات السر�الیة في نفسه، وسیؤدي هذا تولد 

االتجاه فیما �عد إلى مجموعة رسومه الدائرة حول فكرة المسخ 
ضًا أو الغول. والواقع أن مزاج بیكاسو �ان في هذه الفترة معر 

للتغییر والتحول �شكل تدر�جي، �عد فترة هدوء ومرح أعقبًا 
إلى الحفالت البار�سیة زواجه �أولغا، حیث اعتاد مصاحبتها 

االرستقراطیة، وحضور أفخم العروض المسرحیة التي اشتهرت 
فخر البدالت، أهذه المناسبات �ان یرتدي في مثل و بها �ار�س، 

الذي شغف �ه �ل صبي  وهو الزي  ،ومنها زي مصارع الثیران
للهو والمرح و�ذلك �ان  همنکاسو ذا شهیة و بی�ان  .سبانيإ

لم ثم أنه  ،حبة الحسنة و�قدرها أشد التقدیرص�حسن اختیار ال
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و�انت المسامرات  ،جل االستثارةأ�كن �حاجة الى الخمرة من 
ال مثیل لها، و�ان �حسن سرد الحكا�ات  الجمیلة تمنحه سعادة

هة عالیة تشع الفرح والسرور في تمها �قهقجة ممتعة �خبله
 . نفس الذین حولهأ

رنست إ ومنهم �سداره �ان �ستقبل مشاهیر زوار �ار في 
، وصارا واصر الصداقة بینهماأحیث توطدت  ،همنغواي

ما على مائدة أ ،طوال في أحادیث ال تنتهي�قضیان ساعات 
ي هذه . ومن أصحا�ه فو عند ساحل البحرأحدى المقاهي إ
، وهناك لوحة Beaumontت نلمرحلة عائلة الكونت بومو ا

في حین ، أولغا التي ترتدي لباس البالر�نارسمها لنفسه مع 
حتى والدة بیكاسو التي  �ة.كر نت أز�اءت نأفراد عائلة الكو  یرتدي

ة غر�یة �قبعتها الكبیرة غیر تبدو في هیئ كانت تزوره وقتئذٍ 
 اللهو �ان �مثل جانباً ن االستمتاع �المرح و أعلى  .لوفةأالم

آنذاك في عمله  مستمراً  والحال أنه ظلَّ  ،من حیاة بیكاسو واحداً 
ذات المواضیع (البوسترات) الملصقات همك في عمل نا إذ

المثیرة التي لم تعتد علیها عیون الجماهیر، ولذلك تجنب 
قات �انت صلمضها علیهم خشیة إثارة حنقهم علیه، هذه العر 
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 ةا �موج في داخله من مشاعر متناقضفي الواقع تعبر عم
حوله في �اديء  حس بها منْ لم �مارت تسبب له معاناة ص

الملصقات الغر�بة فمضى �شوه  كاألمر ، ولم �كتفي �عمل تل
م مكان العین في ف، فمثال �ضع الهیئة الناس في رسومه عمداً 

�ان  نةحین �ان في مدی 1927وفي صیف  .اللوحة
Cannes، حات ا�فالس ،نسانجدیدة لجسد اإل نیةب�عمل  أبد

اللواتي �قع نظره علیهن �ل یوم یتحولن في لوحاته إلى مسوخ 
شکالهن وهیئات البشر، أصلة بین  أ�هشبیهة �الفیلة وال توجد 

أن الفن والطبیعة شیئان  �ه فيأوفي عمله هذا تو�ید لر 
الطبیعة، في  اً موجود یسلهو ر �الفن عما عبّ نمختلفان، ألننا 

منها الى  ، وقدم عدداً الصور �الفحم تلكاسو یكرسم ب وقد
ر �ي تكون یینو عقب وفاة الشاعر ابول الجمعیة التي تشكلت

ر�حه صصب التذ�اري الذي �ان سیوضع فوق من الن جزءاً 
 .ولكن الجمعیة رفضتها

احد غیر معرضة شخص و صورة  الفترة �قیْت  تلكطوال 
له عدة صور م قد رسه �اولو، فن. وتلك هي صورة ابللتشو�هات

رسمه بزي مصارع فمرة  ،شخصیة، توحي �حبه الشدید له
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سیرك إلخ . بزي مهرج  ةً ، وثالث�مال�س تنكر�ة وثانیةً  ،الثیران
ذا دقق إیالن غمسوخ و  ماسو برسبیكشرع  في هذا الوقت ا�ضاً 

، مما یدل على مدى تمثله هونها أیها النظر اكتشف اإلنسان ف
تعرض له في هذه المرحلة من ان یالضغط النفسي الذي �

 سوم أخرى عملها في نفس السنة ر حیاته، و�تجلى توتره هذا في 
التي مهد لها �عدة  Crucifixionومن أهمها لوحة الصلب 

، وقد شرع �العمل في هذا الموضوع detailsرسوم تفصیلیة 
شباط  7ولم �كمل اللوحة اال في  1929 مارس 25منذ 

في فر�دة صیلة الاأل اسویكحدی آثار بإ . هذه اللوحة هي1930
وعلى الرغم من  ،خرى �ثیرةأمور ألوانها وفي أموضوعها وفي 

ال إ ،ن �عبر عنه فیهاأراد أالواضحة التي توحي �ما  الرموز
تبقى عصیة على التحلیل والتأو�ل، والواقع أن بیكاسو لم نها أ

 یراً نما �انت تعب�ي معنى دیني في هذه اللوحة و ألى إ�قصد 
فیه، في  وه ا عن االضطراب النفسي الذي �ان واقعاً قً ادص

من رسوم �ثیرة ، وسیكون األثر وما تبعه هذه الحقبة من حیاته
والذي  اً یر عالمیثره الشهأل ، تمهیداً في موضوعات مشابهة

 Gurnica" ه �عد ذلك �سبع سنوات ونعني �ه "غورنیكاسیرسم
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سات یعرض صور نساء تعالتمهید�ة �لها تكانت تلك الرسوم . 
هو الطا�ع الممیز للوحة "الصلب" ألن  ، والغلوینتحبن متألمات

عن  دقیقاً  لتكون تعبیراً  راد لها ذلك وفعله متعمداً أبیكاسو 
 صو�الحظ أن العنف الذي �مثله أشخامعاناته الداخلیة، 

و الشفقة ، �ما أي شعور �الرحمة أیثیر في الناظر  الصورة، ال
، �العكس و اللطفأالصورة ال یتمیز �الرقة  شخوص من �اً أن أ

العداء الذي و أعور الذي تعكسه اللوحة هو الغضب الش فإنَّ 
 لتفسیر، وذلك �الضبط هو ااسو وقتئذٍ یككان �عتمل في نفس ب

 .حاءات العنف الطاغیة على الصورة�الممكن استخالصه من ا

 

 

  فعاليات جديدة

حین وجد في  ،1906�ما صنع بیكاسو في عام  تماماً 
، اءیشوس واألؤ كمل لتمثیل شكل الر أ الً اجالحفر على الخشب م

شکال منحوتة تمثل تخطیطاته أ�عمل  1928فقد شرع في عام 
�عاد الشكل أظهار نسب مجال إلأحت نم، ووجد في ال�القل

خرى غیر النحت أهناك وسائل  ثم اكتشف �عد ذلك أنّ ، الثالثة
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من األسالك  ، فلقد رتب عدداً كل�عاد الثالثة للشار األظهإل
، وفي هذه �شكل اإلنسان شبیهاً  الحدید�ة وجعل منها شیئاً 

وضوعاتها المرحلة من حیاته تا�ع عمل المنحوتات التي �شتق م
بین منحوتاته التفر�ق  نه لم �كن ممكناً إمن لوحاته الز�تیة حتى 

ول الذي نقل إلى ثر األحد اكتشاف األأورسومه وال �ستطیع 
، �عمل المنحوتة، ثم یوسع الموضوع ذاته ، فأحیاناً لفن الثانيا

، وهذه الموضوع ثم �قوم �عمل منحوتة له مسر أخرى ی وأحیاناً 
نظام في  ، من المواد الملقاة �الصنعها في األغلب�ت المنحوتا
 .ید في اختیاراته �أ�ة قاعدة فنیةال یتق مشغله و

ة، سلسلة اسو المطبوعة في هذه الحقبیكومن آثار ب
لروا�ة ، وتدور ارد وقتئذٍ نشرها فوال نت روا�ة لبلزاك�محفورات ز 

في  م، ومن شخصیاتها رسام متقدحول قضیة الحقائق النسبیة
نتصاراته في عالم هم اأ حدى إهذه  اسویكمحفورات بالسن وتعد 

ن الفن ال ینافس أ رائه في هذه الفترةآومن  .الفن التشكیلي
خیال �عیننا على اكتشاف  وأ ةي رأ�ه �ذ�الفن ف ، ألنَّ الحقیقة

و قیمته حین یوصلنا الى أالحقیقة، وتتحدد أهمیة التخیل 
 .جدیدة للحقیقةصورة اكتشاف 
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، سنة دینة روان خارج �ار�س وجد بیكاسوفي اتجاه م
عند  من �قا�ا القرن السا�ع عشر واقعاً  صغیراً  قصراً  1931

وم �نیسة قة تالقر� لى خارجإ، وفي الطر�ق حافة قر�ة صغیرة
شجار �اسقة أوافذ القصر على ، وتطل نفي موقع ظاهر ةغوطی

. مقابل القصر توجد اصطبالت �مكن �سهولة أن ضخمة
طلب بیكاسو إلى مشاغل للنحت وستودیوهات للرسم.  تتحول

رها من أحد أصدقائه إلى احفر الكال�ش التي استع ةحضار آلإ
مًا سقفات المخصصة قد�هذا المكان الواسع، وتم تحو�ل الم

مكن ��ل هذه التسهیالت ما �ان  .حتللعر�ات إلى مشغل للن
ببار�س. ولما التقى بیكاسو �صد�قة القد�م  بنا�ةتوفرها في أ�ة 

ي المهارة الخاصة في فن الحفر ذ Gonalez زالیونز ن غناالف
على المعدن، وجدها فرصة سعیدة لإلبداع هو اآلخر في هذا 

�ان مولعًا �ه. وهذ�ا انتج بیكاسو عددًا من  لفن الخاص الذيا
المنحوتات الحدید�ة الملتحمة ببعضها التي صبَّها من �عد ذلك 

إمكانیات غیر  تظهرصارت �البرونز. هذه التماثیل الحدید�ة 
معهودة سا�قًا، وأشد المنحوتات إثارة في هذه المرحلة تلك 
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مولة من الناتئة والعیون المع نوفالرؤوس الضخمة ذات األ
 الستر.الب

�انت سكناه في القصر التار�خي تهيء له العزلة و 
الذي یهبه في الوقت عینه أشد  فالمطلو�ة لإلنتاج المكث

د صغیر من أخص ره هنا سوى عدلم �كن یزو و السعادة، 
ه، ومنهم براك، الذي �انت تر�طه �ه محبة عمیقة لم ئأصدقا

لیر وزوج أخته اانفون، ومن الزوار أ�ضًا التاجر �سنیرها الغت
ومن أجمل األثار التي  .اهممع قر�نتی Leirisمیشیل لیر�س 

كانت تثیر إعجاب الزوار، المناظر الطبیعیة الز�تیة التي �ان 
بیكاسو وهو جالس عند النافذة، حیث ُترى البیوت یرسمها 

ًا تحت أشعة حینالمتفرقة والكنیسة القد�مة الصغیرة تتألق 
 لمطر حینًا آخر، وحول الفنان تتجمع الشمس أو تحت رذاذ ا

البحر أو  وسمن مثل جمجمة جام على األرض أعجب األشیاء
أي شيء غر�ب آخر، �ان یتعامل مع الجسد اإلنساني �حر�ة 

ور�ما �ان ذلك التشو�ة للجسم  ،ر�ما ُتعد انتهاكًا للمحرمات
 الدفین من اإلنسانیة ذاتها.  غضبهاإلنساني تعبیرًا عن 
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ون الرؤوس، العیون، أعضاء الجسد: البط كان �غیر
فواه الخ، و�ضفى علیها صفات أخرى ال صلة لها اآلذان، األ

بها إطالقًا، �أن یرتب هذه األعضاء �عضها إلى جانب �عض، 
ة اصةو�صنع منها إشكاًال جدیدة �ملك �ل منها فردیته الخ

 ر عن تشوه اإلنسان أو �ظهره عار�ًا على حقیقته. لیعبّ 

 

 

 

 

 

 

  عائليةمشاكل 

عرضت لبیكاسو مجموعة لوحات  1932في صیف 
�انت و كبیرة الحجم في المعرض البار�سي الكبیر لذلك العام، 
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اللوحات تتمیز بنزعة حسیة شدیدة البروز،  تلكموضوعات 
جسادًا عار�ة لنساء شهوانیات ذوات أثداء ناضجة ظهر أوتُ 

التي رسم لها شبیهة �الثمار التي حان قطافها، �انت المودیل 
بها بیكاسو في تلك  ىبیكاسو هذه اللوحات شا�ة صغیرة التق

ه �قامتها المكتنزه وشقرة شعرها وتصرفاتها تالفترة واستثار 
، �انت Walterوالتر  هر�ز . �ان اسمها: ماري تیالمستغر�ة

تعیش حرة طلیقة وتمتلك مزاجًا متقلبًا، و�أنما یتحكم فیه القمر 
عنیفة ذات حیو�ة أو  تاةة أخرى، �انت فأو أ�ة قوة ال منطقی

تلقائیة قل نظیرها بین مثیالتها من بنات طبقتها البرجواز�ة. 
 لغاو أیة صشخل �اختصار �انت شخصیتها مضادة تماماً 

، لیه اولغاإالم الضیق الذي سحبته ، وحیاتها معاكسة للعزوجته
، دالمشغوفة �التحرر من �ل القیو  صیتهالعالم الذي ال �الئم شخ

التي تثیر ملله والنافرة �شكل خاص من التكلف وروح المحافظة 
ي رسمها س الضخمة التؤ . حتى تلك الرو وسخطه في آن واحد

 . �ضاً أ هر�ز یاءات ماري ت�حي �انت  من اثر التراقصفي ال

ي أ ،الحرب العالمیة الثانیة اندالعالوقت حتى  ذلكمنذ و 
العالم  اسمه حاذاع صیت بیكاسو واجت 1939 - 1930ما بین 
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 اً معرض م خمسون نظّ  في تلك المرحلة، كأشهر رسامي العصر
، حتى قیام ألعماله في مختلف البلدان، ومنها روسیا فنیاً 

ي المعسكر الشیوعي الشیوعیین بتحر�م حر�ات الفن الحدیث ف
 -یث�محار�ة اتجاهات الفن الحدر هتلحتى قیام -لمانیا أومنها 
ن أعلى  .خلإ خ�سرا وانجلترا وفرنسا إلو وس أ�ضًا أمر�كاومنها 

یر" المقام في صغ"جورج العرض الحقبة هو ممعارض تلك هم أ 
لوحة ز�تیة، وسبع  225، إذ عرض فیه 1932�ار�س عام 

لى لوحة إ�تب مز�نة برسومه، اضافة  ةتمنحوتات، وس
جسد عشیقته الجدیدة مار�ة ، فضال عن لوحاته ل"الصلب"

ه ن�المقاالت النقد�ة التي تمجد ف . وامتألت الصحفهتیر�ز 
قالم أ�طالیة، ��ة و نیلماأسیة وانجلیز�ة و �مختلف اللغات من فرن

 .والشعراء والرسامین والموسیقیین شهر النقاد والكتابأ

 ن هذا النجاح الساحق لم یرافقه نجاح مماثل فيأ على
رغب في أن �جد رفیقه لحیاته ی یكاسو�ان بإذ حیاته الخاصة، 

، والقدرة على ثارة الجنسیة الهائلةاإل ،وقتذات الفي تملك، 
، وذلك أمر ال تحمل مزاجه الغر�بالقدرة على و  ،الوفاء والعطاء

فشلت ففي شبا�ه  ،�مكن تحققه في امراة واحدة �الطبع
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 في تحقیق مثله "فرناند"ه األولى یبتالشخصیة البوهیمیة لحب
ورة الود�عة صب" ال�فاإته الثانیة "بذاك. وتوفیت حبیآنلى األع

رادة وال ، التي لم تنقصها اإلما زوجته أولغاأ�مرض السل، 
بیكاسو،  جتقلب مزا لرغبة في تكو�ن أسرة سعیدة ناجحة، فإنّ ا

، ومن �ل مطالیب لى التحرر من �ل قیدإ اً وي جدالقونزوعه 
طم إرادتها تلك على حت إلى ى، قد أدسبانیةالید الجامدة اإلالتق
 یة غیر القابلةكاسو الناري وشخصیته الغر�رة مزاج بیخص

 . و سببأي  ظرف أللتقیید تحت 

ن التقالید االجتماعیة الثابتة أل�ة طبقة من أ یدرككان 
ول . ففي السنوات اإلبداعق قدرته على اإلن تعوّ أال بد الطبقات 

ه �ان أنّ بنهما �اولو ا لوحاته الكبیرة ألولغا وألنزواجه، تر�من 
للفن �ان �أتي في سو ایكألسرته �الفعل، لكن والء بشدید الوالء 

 ضالمرتبة األولى، شأنه شأن �ل فنان حقیقي، وحالما یتعار 
الفن على ح �فة الفن مع التقالید السائدة  فالبد  للفنان أن یرجّ 

إنسانًا ، و�عیش سیموت �فنان هنإال ف�ة العائلیة، و كفة السعاد
والشهرة  تكتفي �الراحة والثراءشر�ة التي المالیین البعاد�ًا مثل 
 .جدتو  القد�مة لو
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ولغا، ذلك �ان لقد انجب بیكاسو �اولو من زوجته ألقد  
إبداعهما المشترك األحد. فیما عدا ذلك أصبحت أولغا نفسها 

روحه، و�ان علیه  رول في طر�ق تطور فنه، وتحر العائق األ
�انت أن �ختار، ولقد اختار األنفصال وتخر�ب بیت الزوجیة. 

اولغا امرأة فاتنة الهیئة، وذات عواطف عمیقة لكنها �انت 
في تطبیق قوانین محددة على حیاتهما الشخصیة،  ةملحاح

خاصًة فیما یتعلق �المظاهر، فقد �ان یهمها جدًا أن �ظهر 
أفراد أسرتها �مظهر فخم یلیق �مجتمع الطبقة الراقیة. و�انت 

أجل تحقیق ذلك ة ال تقبل التغییر من مصار تضع قوانین 
ى المتاجر لشراء أغلى لالهدف. أما بیكاسو الذي �ان یرافقها إ

المال�س، فإنه لم �عبأ یومًا بهذه األشیاء، و�ان یهمل الثیاب 
النفسیة و�صر على ارتداء مال�س العمل التي تعینه على الرسم 

ب أن ینفقه على شراء التحف الغر�بة �حر�ة، أما المال فكان �ح
الفنیة النادرة خاصة القد�مة منها، في حین �انت  والمعروضات

تامة نحو ما �مكن أن �حقق ثراء بیكاسو أولغا تبدي المباالة 
ها النعیم. �انت مؤمنة �صحة معتقداتلها وألسرتها من أسباب 

البرجواز�ة أشد اإل�مان، وال �مكن زحزحتها عن تلك المعتقدات 
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ن زوجها، وصار إطالقًا. ومن هنا تعذر الوفاق بینها و�ی
الطالق هو الحل الممكن األوحد ألنهاء تلك الحالة المؤلمة. 

أصحا�ه عن أسباب فشل زواجه �عد أعوام طوال سأله أحد 
 فأجاب" �انت تطالبین �أكثر مما استطیع". 

ل زواج بیكاسو على نصاف �قتضى أن نضع فشإن اإل
ن أن ر�ب، إذا �ان الزواج مقیاسًا أو أمك ىدنعاتقه هو دون أ

�عرف أنه �ان یلتمس �ل  فالكلعده مقیاسًا للحیاة السلیمة، ن
فرصة لالبتعاد عن زوجته، والتحرر من قیود األسرة، و�ان بین 

ا انیوأسبال ینفك عن التجوال بین مدن فرنسا  1932-1936
و�عد عودته من ز�اراته لوطنه  ،هر�ًا من العیش �جانب زوجته
مصارعة " سم موضوعه المحببأسبانیا، �ان �عود فورًا إلى ر 

ه مازال صبیًا في نّ ج �الحر�ة والحرارة و�أالثیران" �شكل �مو 
طور المراهقة �ان العنف هو الطا�ع الممیز لهذه اللوحات ما 
�مكن أن �كون تعبیرًا صادقًا عن مشاعره الثائرة الرافضة لحیاة 

 الزواج.  علیه �فرضهااالستقرار التي 

 1904ها بیكاسو عام جز نأ مائیةهناك صورة �األلوان ال
راقدة  ةاحب هز�ل �جلس مفكرًا عند سر�ر شا�شیبدو فیها شاب 
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على الفراش، و�شیر الشكل الجانبي لوجه الرجل إلى أن 
 الموضوعیله. هذا دمو  بالصورة شخصیة، إذا �مثله هو �جان

ظل یتكرر في آثار بیكاسو مدى حیاته مما یوحي �اهتمامه 
. وعاد الموضوع إلى الظهور في "رسام مع مودیلهال" البالغ �فكرة

 ، لكنَّ صورنها�ة العشر�نیات مع اكتشافه لألسلوب التكعیبي
هذه الحقبة المتصلة �الموضوع المشار إلیه تمیزت �خلوها عن 
 عواطف الحنان والرقة، ولم یبَق بین الفنان ومودیله إال

میكانیكیة �ان بیكاسو قد اكتشف و المشاعر الجنسیة المبتذلة، 
المشاعر الحسنیة، وخلوها من أ�ة مثل علیا سامیة. وعاد هذا 

" "مشغل النحات في محفوراته، ومنها محفورةالموضوع متجلیا 
یهر النحات ذول اللحیة الكثیفة منهمكًا في عمله، و�لى حث 

جانبه تجلس الشا�ة الجمیلة التي تعمل مود�ًال له، وهي تحدق 
فنان، وتشار�ه اإلعجاب الشدید �ه. ه ال�األثر الباهر الذي أبدع

مثالها یبدو بیكاسو و�أنه یر�د أن �علن وأ في هذه اللوحات
أنه شأن أي رجٍل عادي �جرد الجنس ش�ملء فمه أن الفنان 

من أ�ة مشاعر رومانتیكیة ینسبها إلیه المثالیون من النقاد 
قراره في �ار�س واصل بیكاسو والباحثون في الفن، ومنذ است
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ذوات الوعي البشري الممتزج �السحر  والغیالنالوحوش م "رس
 . ر" على حد تعبیر ابولونییرواألساطی

�قسوة وضراوة مثلما  ىیتعمد بیكاسو تشو�ه شكل األنث
�صنع مع صورة الرجل الذي یلصق القرون برأسه و�ظهره وهو 
�مارس الفجور في أشد المناظر إ�احیة، وهو دائمًا �مزج الذ�ورة 

الثور" في وضع  -انیة البهیمیة و�ثیرًا ما�ظهر"الذ�ر�الحیو 
، أمام مشاهدین مهزومًا ذلیًال على األرض ىالصر�ع الملق

یكاسو �ان �جرد ة ورعبًا. واضح أن بشمفتوحة ده�عیون 
م المز�فة التي یتظاهر بها الناس علنًا، في اإلنسان من �ل القی

 لخاصة. حین ال �قیمون لها أي وزن في حیاتهم السر�ة ا

و أن �غادر �ار�س أثناء أشهر الصیف لیقیم ساعتاد بیكا
، لكنه لبث في منزله المتوسط األبیضعلى شواطئ البحر 

من العالقات االجتماعیة هر�ًا  1935البار�سي خالل صیف 
التي صارت تفرض علیه منذ زواجه، وهي عالقات تالئم مزاج 

�شعر فیه  ه أولغا في مجتمعها االرستقراطي الذي التزوج
بیكاسو �الراحة. في هذا الوقت �ان صد�قه القد�م سبارتیس قد 

سبانیا من أمیر�ا التي قضى فیها عدة أعوام إعاد إلى وطنه 
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أعیش وحیدًا في : "فكتب إلیه بیكاسو الرسالة الدالة التالیة
 .أن تتخیل ما حدث وما سیكون من أمري"و�وسعك الدار، 

 ا�عد أن وضعْت له عشیقته مار� دت �شدة،كانت األمور قد تعقّ 
ى بیكاسو أن یرتبط �مار�ا طلقا علیه اسم"ما�ا" وتمنأطفلة  هتیر�ز 

زواج �عد أن �ستطیع تطلیق أولغا، لكنَّ اإلجراءات �عقد 
لت القانونیة العسیرة الناشئة عن جنسیته غیر الفرنسیة أجّ 

الطالق، و�ان علیه أن ینتظر عدة أشهر قبل إكمال 
لبیكاسو متاعب نفسیه �بیرة  هذه األمور سببت ،اإلجراءات

في الطابق األعلى  هه لم �عد یتحمل الصعود إلى مشغلنّ حتى أ
خشیة استعادة ذاكرته للعواصف التي شهدتها األسابیع السا�قة 

 بینه و�ین زوجته. 

ن بیكاسو ور عدة أشهر انطلقت إشاعات تقول إ�عد مر 
إحدى رسائل والدته  ورد في 1935بدأ ینظم الشعر، وفي سنة 

نت �مكن "بلغني أنك أصبحت شاعرًا، ال عجب فأ: إلیه ما یلي
نك قیل لي إشيء في الدنیا، لن أستغرب حتى إذا  أن تفعل أيّ 

 تر�ت الدنیا ودخلت الدیر". قد 
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شعاره أوصار یتلو  ،�الفعل بدأ بیكاسو �كتا�ة الشعرو 
لصورة، وأرسم على أصدقائه المقر�ین، �ان �قول لهم: أنا انظم ا

القصیدة، یر�د أنه قادر على رسم الصورة الخیالیة بواسطة 
 عو�ة �انت تز�د مسألة قوله الشعراأللفاظ، على أن ثمة ص

سبانیة التي ال في أنه �ان �كتب شعره �اللغة اإل عسرًا وتتمثل
 ولكن �ان من حسن حظه أنأصدقاؤه الفرنسیون،  ها�فهم

تشر�ن  /لى �ار�س في نوفمبر�صل صد�قه األسباني سبارتیس إ
م معه في داره لیخفف عنه مشاعر الوحدة ی، و�ق1935األول 

أولغا وطفلهما، و�ان سبارتیس قادرًا على تفهم حالة  �عد رحیل
ذلك الوقت  ذنه، وأصبح منیبیكاسو، وتقدیر مواهبه في الوقت ع

 تلكالمستمع األول لقصائد بیكاسو. وممن أبدوا إعجابهم ب
أسعدهم  أصحا�ه، الشعراء السر�الیون، إذ ن �قیةالقصائد م

یة، و�ان سبارتیس �طبع القصائد على تحررها من القیود األدب
بنفسه، و�ان أشد األد�اء استمتاعًا �قصائد بیكاسو  الكاتبةاأللة 

هو"بر�تون" الذي هلل لها �شدة وأعانه على نشرها في المجالت 
ه، وقد شدد بر�تون على السر�الیة، مع مقدمة بلیغة �تبها بنفس

أي  ،ا�ه بنجاحهجاهتمام بیكاسو �موسیقیة الشعر، واظهر إع
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الكتیكیة ي الشعر والرسم بهذه الصورة الد�في مزج فن ،بیكاسو
ة الناجحة. یروي سبارتیس أنه حین �ان في أحد األ�ام ُ�عّد مائد

تك الشخصیة" ور نظر هاهي صالطعام، جاء بیكاسو لیقول له"أ
بارتیس رأسه لم �جد غیر �لمات ترسم صورته، لقد وحین رفع س

جدیدة. وظل حروف وسیلة تعبیر والوجد بیكاسو في الكلمات 
 شعار دورًا هامًا. اللون یلعب في هذه األ

من أجل أن �جد بیكاسو متنفسًا من الجو البرجوازي 
ولغا" خالل السنوات العشر "أ الخانق الذي جرته إلیه
عالمه الخاص المتمثل في االستغراق الماضیات، فقد لجأ إلى 

ولما �انت الصداقة  ة،الحقیقی ى �العمل الفني حیث �جد السلو 
مصدر قوة لنفس بیكاسو الذي أحس �أنه أشد احتیاجًا إلیها 
اآلن من أي وقت آخر، فقد �تب إلى صد�قه القد�م سبارتیس 
�سأله القدوم إلى �ار�س و�دعوه لإلقامة معه في منزله، �ي 

�الرّد على رسائله، المتراكمة، و�تمام األعمال الیومیة �قوم 
 ها. أداء الكثیرة التي ال �حسن بیكاسو

�صف سبارتیس بلهجته الالذعة استقبال بیكاسو له في 
المحطة، ثم یتحدث عن الشقة المهملة الكائنة في شارع: 
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ومن ذلك الیوم "و�ختم حدیثه قائًال   La Boetieالبواتي 
ف سبارتیس ى وفق حیاة بیكاسو" وقد ألّ اتي تجر صارت حی

عددًا من الكتب �أسلو�ه المتواضع، و�لها تقدم معلومات أصیلة 
بیكاسو، و�یف شار�ه السراء والضراء،  حمیمعن صد�قه ال

نت �ذلك انتقلت الناس عن بیكاسو ردَّ فورًا: آه اما سأله �لو 
 هذه العدوى".  إلیك

یب في شقة بیكاسو النظام وفقدان الترت فاقم غیابومما 
 �سبب عدم تحمله لتذ�ر مشاجراته العاصفة مع أولغا قبلو أنه 

ه في الطابق رسمضرب عن الصعود إلى مانفصالهما قد أ
األعلى وهكذا تكدست أدوات الرسم �لها في الطابق األرضي 
أي في غیر موضعها و�ذلك تعین على سبارتیس البحث بین 

ق الهامة وخاصة ألن بیكاسو أكوام األشیاء من الرسائل واألورا
�عض  كان �فطرته ینفر من النظام والتنسیق، مما �ان �فقده

لبیكاسو أن �جد تهیأ ل سبارتیس و ثمن �نوزه الفنیة، و�وصأ
نه �ثیرًا مر �ل وقت، حتى أرفیقًا دائمًا یبادله األحادیث والس

 ه مستیقظًا معهإلى الراحة أو النوم لیًال و��قامامنعه من الخلود 
حتى ساعات متأخرة من اللیل، و�ان یبتكر �ل الوسائل إل�قاء 
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فترة لسبارتیس َمثََّل في هذه ا والواقع أنّ  ،صد�قة مؤرقًا مثله
العالج األفصل لالضطراب النفسي الذي �ان بیكاسو واقعًا 

ه على حب صد�قة وعطفه علیه و��مان فیه، و�ان �عتمد
ل غرائب أطوار �ان یتحم ه�عبقر�ته. من ناحیة أخرى فإن

بیكاسو �صبر عجیب، ففي الصباح یتأخر بیكاسو في ترك 
فراشه لكنه �ستمر في توجیه السؤال إلى سبارتیس عن الوقت 

 لمجرد اشغاله و�ثارة انتباهه حسب. 

 

 

 

 

 

 
ً
 مع السرياليني أيضا

 

ر�ما �ان الشاعر بول إلوار أقرب السر�الیین إلى قلب  
�إلوار �عد عودة األخیر سالمًا بیكاسو وقد بدأت صلة بیكاسو 
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من الجبهة الغر�یة إ�ان الحرب العالمیة األولى وشفائه من 
تأثیر الغازات السامة التي تعرض لها في البجهة، على أّن 

ال �عد عشر سنوات من ذلك التار�خ. زمن صداقتهما لم تتوطد إ
غر�ب المصادفات أن إلوار مّر خالل تلك األعوام بتجارب 

بة من تجارب بیكاسو، فهو مثل بیكاسو قد اتقرن مر�رة قر�
، ومثله إ�ضًا  Gala�امرأة روسیة األصل، �ان اسمها غاال 

اختلف معها وانفصل عنها فیما �عد. ومما وطد الصدقة بین 
الرجلین تلك الصورة الشخصیة التي رسمها بیكاسو لبول إیلوار 

للغة �اقلم الرصاص، وحین ظهرت قصائد إلوار مترجمة إلى ا
االنكلیز�ة فیما �عد، ز�نت تلك الصورة غالف الدیوان الذي طبع 
في لندن. في ذلك الوقت �ان إلوار �طبع مجموعة أخرى من 
أشعاره في �ار�س، فسأل بیكاسو أن �قوم بتز�ین صفحات 

خیر قیام. ومما یؤ�د  المجموعة، وقام بیكاتسو بتلك المهمة
حه الذي جاء فیه "إن مدى إعجاب إلوار �قصد�قه بیكاسو تصر�

سبب سعادته وفرحه �العیش في العصر الحاضر المتسم 
�االضطرا�ات واآلالم والفوضى إنما �عود إلى صداقته للرسام 

، وعمق بیكاسو، أا األخیر فكان شدید اإلعجاب �غنائیة إلوار
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�ان یتذوق  عره �الصور الجمیلة، ثم إن الوارخیاله، واحتشاد ش
و�انت  ،ثر من غیره من شعراء عصرهفي الرسم، و�فهمه أك

لوحات �بار الفنانین تغطي جدران شقته، �حیث لم یبَق موضَع 
 15بیات التالیة في األ ة لوحة إضافیة. و�تب إلوارخاٍل أل�

 ه نحو بیكاسو: عر �صف فیها مشا 1936مایو 

 ما ألطفه یومًا ذاك الذي قابلُت فیه من جدید

 الرجل الذي ال �مكن أن أنساه

 رجل الذي لن أنساه أبدًا.ال

فیما عدا بیكاسو �ان اللورا أصدقاء حمیمون آخرون 
 الخ. ایرنست ، وماكس يلدا منهم جان میرو، وسلفادور

 ةنه استجا�لو إلى برش سافر بول إلوار 1936في ر�یع 
لقاء ألجل إسبانیا ء إإلیه عدد من مثقفي وأد�ا وجههالدعوة 

تتاح أول معرض �بیر له محاضرة عن فن بیكاسو، �مناسبة اف
زارْت بیكاسو قبل �انت هذه الزمرة من المتنور�ن قد  .في وطنه

اعتاد  وهو الذي �إقامة ذلك المعرض هقناعذلك، واستطاعت إ
 أن �قدم مختلف األعذار حین �طالب �مثل هذا األمر، ألنّ 
اإلجراءات الرسمیة المصاحبة إلقامة المعارض تسبب له 
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. ومما ورد في مكانمنها جهد اإل الضیق فیحاول التملص
بیكاسو یلتمس الحقیقة، الحقیقة التي تر�ط " لوار أنّ محاضره إ

ما بین خیال الفنان، ووقائع الطبیعة، الحقیقة التي تتجاوز 
الخاص إلى العام، الحقیقیة التي تترواح بین الكوني والفردي 

 �التعاقب". 

ل بین كان معرض بیكاسو محط تهلیل و�كبار حیثما تنق
المدن اإلسبانیة غیر أن بیكاسو نفسه لم یرافق صوره في 
رحلتها إلى وطنه لألسباب المشار إلیها سا�قًا. وفي �ار�س 

مهارض للوحات بیكاسو األخیرة، و�ان یبدو أن  3اقیمت 
�ار�س برمتها تزور صاالت العرض، وجمیع الحاضر�ن 

لم �كن  مأخوذون �جهده الفني و�ثرة ابتكاراته، وعلى عادته
بیكاسو بین الحاضر�ن في تلك المعارض، إذ �كتفي �النزوار 
في داره. لكن ذلك لم �منع أصدقاءه ومعارفه من التردد على 
داره لتقد�م التهاني وتبادل االحادیث معه، رغم ما �سببه ذلك له 

لمضا�قة واالزعاج خاصة أنه �ان �میز تمامًا بین التقدیر من ا
ن جهة و�ین انجرار عامة الناس للتهلیل واالعجاب الحقیقیین م

 والتصفیق للمشاهیر لمجرد انهم مشاهیر من جهة أخرى.
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الحقیقة أن بیكاسو لم �سع قط للشهرة، حتى أن المكافأة 
لم تثر لد�ه اي  1918التي قدمها له معهد �ارنجي عام 

بیكاسو  اهتمام. و�عد انتهاء التكر�مات المرافقة للمعارض شعر
اختفى عن األنظار على  / مارسآذار 25د. وفي شدی�اعیاء 
التي  عن �ار�س حالً امار�ا تر�زا ور مصطحبًا ة، ر حین غ
لى وقد ودعهما سبارتیس في محطة القطار، ثم عاد إ �عشقها،

یل الرسائل الذي ال ینقطع، ثم شقة بیكاسو لیقوم �الرد على س
سم انهمك �عادته في الر بدأت الرسائل تصله من بیكاسو الذي 

 والنحت مصطحبًا معًا الرسوم التي عملها في تلك المنطقة. 

بها  سو إلى �ار�س بدأ �عمل لوحات �لفه�عد عودة بیكا
المتحف الطبیعي، وقد أتم منها إحدى وثالثین لوحة، و�ان 

یوانات یرسم واحدة �ل یوم، �ان موضوع هذه الصور الح
قدراته  �حر�ة تامة معتمدًا علىالمختلفة التي �ان یرسمه 

خرى التي �لف رى في االبتكار والتجدید، من األعمال األالكب
بها في هذه الفترة تز�ین ستارة لمسرح �انت تعرض علیه 

ة من تألیف رومان روالن �مناسبة ذ�رى الثورة الفرنسیة یمسرح
، وقد رسم 1936في الرا�ع عشر من تموز، وذلك في عام 
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لت اللوحة إعجاب ور" على الستارة فناطصورة الوحش"المن
 الجمیع. 

زادْت أنشطة الجماعة السر�الیة في هذا الوقت واتسع 
أ�ضًا، وقد أقیم أول معرض  سانفوذها بین الفنانین خارج فرن

طة من السر�الي" بر�تون" ساعالمي للسر�الیین في لندن بو 
وحضر االفتتاح عدد �بیر من الفنانین واألد�اء، وفي مقدمتهم 

قنع بیكاسو �المشار�ة في المعرض الذي أ اعر بول إلوارالش
لوحات من آثاره. لكن بیكاسو لم �حضر المعرض بل آثر  عتسب

ة في مقاهي سنت یالبقاء في �ار�س مواصًال جلساته المسائ
جیرمین، مستمتعًا �السمر مع أخص أصدقائه، وفیهم الرسام 

هذه الجلسات �اولو، ابن بیكاسو براك وممن صار �شارك في 
ا، و�ان قد بلغ من العمر ما یؤهله لمشار�ة الكبار ولغوأ

 أحادیثهم ومشاغلهم الثقافیة األخرى. 

، أ�ضًا تعرف بیكاسو، عن طر�ق بول إلوارهذا العام ي ف
ومصورة  حسناء ذات شخصیة قو�ة وهي رسامة أ�ضاً  ة�شا�

فوتوغرافیة خبیرة، واستطاعت أن تشق طر�قها بین الفنانین 
نت شدیدة اإلعجاب �مواقفهم الثور�ة في الفكر السر�الیین، إذ �ا
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و�ان هذا هو اسمها،  Dora Maarمار" وفي الفن، نشأت دورا
فیا، وقد عاش یوغسال ءفي فرنسا إال أن والدها �ان من أثر�ا

رجنتینن وألن اسمه �ان مار�وفیتس، فقد زمنًا طو�ًال في اإل
قط، ور�ما اختصار االسم في فرنسا إلى اسم "مار" ف إبنتهآثرت 

كانت معرفتها �اللغة األسبانیة أحد أهم أسباب تفاهمها مع 
�سرعة إذ �ان �امكانهما التحدث �اللغتین األسبانیة بیكاسو 

 والفرنسیة في آن واحد. 

 

 

 

 

 

 1939 – 1936 احلرب األهلية يف أسبانيا  
حین وقع اإلنقالب العكسري �قیادة فرانكو في أسبانیا 

ة اإلسبانیة، �حكومة الجمهور ة في فرنسا مع فت القوى الیسار�وق
ون، وفي مقدمتهم ون السر�الیون والتكعیبیناومن هذه القوى الف
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أسبانیا تستعین حكومة الجمهور�ة في بیكاسو، و�انت 
ور�ة تضد د�تا و�ا للوقوف إلى جانبهااء أور �المتنور�ن في أنح

اع واستمر الصر  .1936فرانكو الذي استولى على السلطة سنة 
، وقد عین 1939الد�مقراطي ضده في أسبانیا حتى 

في مدر�د، لما یكاسو مدیرًا فخر�ًا لمتحف برادو ن، بو الجمهور�
 اً ارج أسبانیا تأییدأن �كون لشهرته من صدى عظیم في خ�مكن 

 للنظام الجمهوري. 

ارته الخاصة سیاغسطس رحل بیكاسو �في بدا�ة آب/ 
، Cannesمن بلدة �ان القر�بة  Mouginsإلى قر�ة موغان 

وعلى العادة جمع السائق" مارسیل" متاع بیكاسو وحاجیاته 
الغر�بة على عجل، و�ضمنها العظام واألصداف البحر�ة 
واإلطارات والفخار�ات فضًال عن أدوات الرسم �لها وحشرها في 

المقصودة ظهر  ةالسیارة التي تحر�ْت بهما لیًال، و�لغا القر�
هوالذي اقترح هذا المصیف لصد�قه " إلوارالیوم التالي، �ان "

بیكاسو، ألنه أي إلوار، قد وجد شقة هناك لقضاء الصیف 
زوجته، و قدم إلى المكان أ�ضًا: روزنبرغ" و"ز�رفوس" ن ومم

أحد الفنادق یومیًا  ةو�ان الكل یتجمعون حول مائدة في شرف
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 إلى شاطئ وفي �ل صباح یتجه بیكاسو و�لوارللطعام والسمر. 
لى مائدتهما إ اً ان ظهر المتوسط للسباحة و�عود ضبیحر األالب

بانیا من فواجع أسسفة عما �قع في ؤ خبار المللغداء وتلقي األ
على  ن بیكاسو �ان قادراً أهلیة، على �سبب ظروف الحرب األ

اته ومرحه، ومن ذلك أن �قوم بتقلید نكجواء الكئییة بدید األبت
 نأو أ أبداً  ةتهیجالم  هثناء خطا�اتأحر�ات الد�تاتور هتلر 

ي شيء �قع تحت یده أ�شرع �الرسم على غطاء المائدة �
و حتى عصیر الفواكه، أعواد الثقاب، أ و أحمر الشفاه، كأ

زوجة  Nuschوش نفیخطط بها الوجوه ثم یلونها. �ان یرسم 
، لوارإابنة " لوجه "سیسیل و �عمل تخطیطاً أ، الحسناء لوارإ
 وراق المائدة صانعاً أي �أصبعه في أحیان أخرى تجده �طو و 

 لشكاأ�ة أو أو النباتات أعجیبة تمثل الحیوانات  كاالً منها اش
 . خرى أ

یف عاد بیكاسو �سیارته التي �قودها عند انتهاء الص
لى �ار�س، و�ان معه �عض األصدقاء، فجأة ظهرت إمارسیل 

نذار فاصطدمت إشارة إ�ة أدون ، سیارة من شارع معاكس
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ال أن بیكاسو أصیب خفیفة إ ن الصدمة �انتأع ، وم�سیارتهم
 �جرح في صدره ، لم ُ�شف منه إال �عد مرور فترة من الوقت. 

ر�ة مشهورة �صناعة " قلوارقبل انتهاء الرحلة زار مع"إ
السیرامیك منذ العهد الروماني، وسوف �كون لهذه الز�ارة تأثیر 

 كبیر في فن بیكاسو �عد عشر سنوات من هذا التار�خ. 

ابتاع فوالرد بنا�ة ر�فیة تقع داخل  1936في خر�ف
رواو  ممزرعة قر�بة من فرسایل، و�ان ینوي أن �قدمها للرسا

Roualult للرسم في األجواء الر�فیة،  �ي یتهیأ له استغاللها
ولما لم �جد"رواو" أ�ة رغبة في استعمال المبني، عرض فوالرد 

ع الموق ةعزل لى بیكاسو الذي تحمس للفكرة، ألنّ الموضوع ع
دون مقاطعة الزوار  ستعینه على االستغراق في الرسم

م �ثیرًا من صور "حیاة فورًا �العمل فرسبدأ  وواألصدقاء، 
اعتمادًا على األدوات التي �جدها حوله. "  still life جامدة 

كانت هذه الرسوم من أفضل إبداعاته، وقد عرض عددًا منها 
، ومعها ظهرت 1939 في صالة عرض بول روز�نبرغ عام

�حات على الشواطئ اللواتي جعل من أ�ضًا صور �ثیرة للسا
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، وهناك صور لصد�قته مار�ا ةجسامهن ثمارًا ناضجة �انعأ
 تیر�زا في وضعیات مختلفة. 

كل ذلك لم �خفف الهموم التي صارْت تثقل قلب بیكاسو 
خبار الواردة �انت األوتقلق نفسه مثلما تقلق �ل أصحا�ه، فقد 

ن الحروب السیما أسبانیا تزداد سوءًا یومًا �عد یوم، ن إم
م حتى العائلة الواحدة إلى جبهات متعاد�ة، فیقتل تقسّ قد األهلیة 

تفیض القلوب في  إذأو �غیر علم، �علم منهم �عضهم �عضًا 
مثل تلك األحوال �الشكوك واألحقاد، وتتباین االنتماءات 

وال التسامح. �تبت إلیه  السیاسیة �شكل حاد ال �قبل المساومة
والدته التي تقیم في برشلونه مع ابنتها األرملة وصغارها 

، وظلَّ دخان ق زل تعرض للحر نالخمسة، �أن دیرًا قر�بًا من الم
المبني یتصاعد لعدة أسابیع فیخنق أنفاس أهل المنطقة �لها 

 ل دموعهم. یحتى تس

باني سالد�مقراطیة والنظام الجمهوري اإلكان الدفاع عن 
المتنورة في أور�ا، وقد  مسألة حیاة أو موت �النسبة لكل القوى 

�ا إلى قوات الدفاع و ف الشبان في مختلف أنحاء أور آالم انّض 
الوطني األسباني، وحار�وا تحت لوائها، وُقتل عدد �بیر منهم، 
كان اتحاد المثقفین في الوقوف ضّد د�تاتور�ة فرانكو ال 

جل تحر�ر و�یین من أاألور  سوى وحدة المتنور�ن �ضاهیه
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الیونان من ر�قة االستعمار العثماني قبل هذا التار�خ �قرن من 
 الزمان. 

قررْت الحكومة الفرنسیة إقامة معرض  1937في عام 
ولكي �ظهر بیكاسو انحیازه للنظام  ،عالمي �بیر في �ار�س

الجمهوري في أسبانیا، المناوئ لفرانكو، ابتدع موضوعًا رسم 
. �ظهر في اللوحة شخص مرعب على لوحة �بیرةتفاصیله 

مثیر لإلشمئزاز �غطي شعره �قطعة قماش شدید القبح یرمز إلى 
أنه �طل المسیحیة، وصدیق شعب البر�ر، مزاعمه الرقیعة في 

 .والمنقذ للتراث األسباني، وما إلى ذلك من سخافات

بیرق رسم علیه وجه امرأة على  الد�تاتور هذا في ید 
تمثاًال یبدو الد�تاتور البشع الصورة وهو یهاجم  .شكل قملة

نجد الد�تاتور هذا فحسب بل ولیس  ،كالسیكیًا �فأس غلیظة
على �ات إلى الشمس. تسدید ضر ممتطیًا خنز�رًا، و�حاول 

 ،فوق تراب الحقول میتاتنساء األرض حول الد�تاتور ترقد  
طفال ألعلى قید الحیاة وهن �حملن اما زلن تهرب اللواتي  فیما
كفهن إلى حرق منازلهن، وترفع البقیة منهن أالتي ت النیرانمن 

 ت مستغثیات. االسماء ضارع
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هذا الوحش ال �كبح جماحه إال ثور جبار یتقدم �قرونه 
ى جانب اللوحة وضع بیكاسو قصیدة لیشق �طن الوحش. إل

الصراخ " فها من أجل إكمال تأثیر اللوحة ومما ورد فیهالّ أ
لنساء، الطیور، شيء ومن �ل مكان، األطفال، ا یتعالى من �ل

الستائر، األواني، القطط..." وهكذا �كمل  الزهور، األحجار،
بیكاسو احتجاجه العنیف على الكوارث الفظیعة التي ألحقها 

 .و"وهام وأكاذیب فرانكهذه اللوحة" أفرانكو �الوطن. �ان اسم 

 

 

 

 

 

 

  غورنيكا
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الحكومة الجمهور�ة من  رسمیاً  تسلم بیكاسو تكلیفاً 
األسبانیة برسم لوحة یدافع بها عن النظام الجمهوري ضد 
د�تاتور�ة فرانكو، لكي تمثل مساهمة الفنانین األسبان في 
جناحهم الخاص ضمن المعرض الفني العالمي الذي تقیمه 

ن علیه قبل �ل شيء، العثور یتع، و سالدولة الفرنسیة في �ار�
لحسن ، و الكبیرة التي سیرسمهااسب اللوحة على مرسم واسع ین

ستعملها فیما االحظ فقد أرشدته "دورا مار" إلى صالة صغیرة 
جراء �جتمع فیه األد�اء والمثقفون إل �موقعمضى أحد الشعراء 

و�انت القاعة قائمة في  .لى المحاضراتإصغاء المناظرات واإل
ا�ة تعود إلى القرن السا�ع عشر، حیث نالطابق الثاني من ب

والبنا�ة قر�بة من النهر،  Savoy ي لدوق سافو  اً مسكنكانت 
حداث روایته اسمه �مسرح أل كوتقع في شارع استخدم بلز 

 .  "الرسام المجنون " المعروفة ب

ن �كون للوحة ألى إار الجمهور�ة یتوقون صكان أن
زوار  شاهدین ألنّ بیكاسو صدی عاطفي عمیق في نفوس الم

، و�ذلك ستكون األرضرجاء ألیه من �ل إدون المعرض سیف
سبانیا ولم أالد�مقراطیة في  اللوحة خیر دعا�ة لعدالة قضیة
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، ""غورنیكا ةحالمعجبین �فنه فقد نجحت لو  �خیب بیکاسو ظنَّ 
ر �صدق التي اجتاحت شهرتها أرجاء العالم، في أن تعبّ 

عن احتجاج �ل المتحضر�ن على وحشیة مثیري  صخال�و 
الرخیصة  مجل تحقیق مقاصدهأمن  ،الحروب والمستفیدین منها

على الرغم من سقوط الجمهور�ة  ك، وذلوطموحاتهم المنحرفة
ي لوحاته فو  .و وزمرته الهمجیةكقدام فرانأسبانیة، تحت األ

اسو أن �ستخدم المجاز یكاعتاد ب خصالسیاسیة، على األ
توجه  تراث دون أن �حدد أيّ ستفید من األساطیر وال�والرمز و 
لتفسیر �حسب هواه و�ل واأللمشاهد الت ار�اً خالقي تأو أسیاسي 

  .ومزاجه وثقافته

صف األلمان قخبار أس �ار �ت صلفي أواخر الر�یع و 
استجا�ة  كلیم الباسقورنیكا"، العاصمة القد�مة إلغ�القنابل بلدة" 

الناس في تلك ة تموج �ت سوق البلدن�ا .لطلب من فرانكو
. هذه امالً ش میراً دآخرهم، ودمرت البلدة تن ع او دیبأالساعة ف

جواء الكآ�ة التي �ان �غرق فیها، أالكارثة انتزعت بیكاسو من 
لعمل اللوحة المنشودة،  ، فانصرف فوراً واجتاحه غضب عارم

عن الحرب  اً التخطیطات الكثیرة التي عملها سا�ق من  یداً فمست
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الحصان  �ان سمه فوق لوحته الضخمةل ر كول شأسبانیة. األ
لمصباح احاملة س، ثم المرأة أر �بیر الالثور  ، ثمود الرقبةممد

�ثیرة  اً ا نسخكرسم بیكاسو لغورنی .هاالذي یز�ح الظلمات و�بدد
، �عضها �انت وتار�خاً  ، ووضع على �ل منها رقماً متوالیة

 لکاشت األأ�الز�ت، و�التدر�ج بدة نتخطیطات، وأخرى ملوّ 
�لها  للنسخ . �ان الحصان الجر�ح مر�زاً شخاص �البروزواأل

  .على أ�ة حال

بیكاسوا ، أعد �ام من العمل في الموضوعأ�عد عشرة 
"كانفاس" �ارتفاع أحد عشر قدمًا تقر�با و�طول ستة قماشًا 

الغرفة �انت  وعشر�ن قدمًا. شغل القماش الجدار �له مع أنّ 
حتاج إلى ة، ومن أجل رسم  القسم األعلى من الصورة إواسع

نها الوصول إلى الطرف األعلى من طو�لة جدًا �مك ةم، ور�شسلّ 
القماش، ومع صعو�ة العمل في مثل هذه الوضعیات فقد مضى 

و�فضل خبرة صد�قته سرعة فائقة. و بیكاسو �عمل بهمة وحمیة 
مار" ثم تصو�ر �ل نسخ الصورة  وراد" المصورة الفوتوغرافیة

 غرونیكا بدقة تامة.  ة�التعاقب، و�ذلك أمكن تسجیل  تطور لوح
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ترة ذاتها واصل بیكاسو عمله في إتمام موضوعاته في الف
الر�في، و�ان �قول األخرى التي �ان �قوم بها في مرسمه 

نة على مزاجي" الهیمحر�ة  اوحده ةترك للكآ�ألصدقائه "لن أ
أما لوحة غورنیكا فقد حاول بیكاسو أن �حافظ على توازن 

فمن ناحیة یتجلى العذاب واأللم في  .انفعاالت شخصیاتها
المستغیثات، و�شاعة  رة الحصان الجر�ح، وأشكال النساءصو 

اك، ومن ناحیة قتلى الذین یرقدون �ال حراك هنا وهنلمنظر ا
ل �النصر النهائي في أخرى، �حافظ الرسام على إشاعة األم

نفوس المشاهدین عن طر�ق رسم قرص الشمس الكبیر في 
بدد أعلى الصورة، أو توجیه األنظار إلى المصباح الذي ی

 .جرا في القلوب وهلمّ  سظلمات الیأ

كا وفحصوها بدقة درس �ثیر من النقاد لوحة غورنی 
خطأوا التحلیل أحیانًا، فمثالً  هناك من یرى وتمحیص، لكنهم أ

كتاتور فرانكو، �الثور في اللوحة �ان یرمز إلى همجیة الد أنّ 
 ىتأمل في عیني الثور �مكن أن �قدم معنوالحال أنَّ أي 

. الثور في الصورة �مثل حیرة البشر�ة ًا تمامًا لهذا التأو�لمعاكس
ومحاولتها البحث عن أسباب هذه الكوارث وعدم قدرتها على 
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على أ�ة  فسیر لكل تلك الوحشیة في اللوحة،ت الوصول إلى أيّ 
تعبیر صر�ح عن استنكار الرسام لعواقب اللوحة هي حال، 

�شیر إلى  ةس الطغایة في نفو شعات الوحا روب، ونتائج النز حال
ذلك: الطفل القتیل والدار المشتغلة واألجساد الممدة فوق 
التراب، والصحیات الهستیر�ة للضحا�ا الذین مازالوا أحیاء، 

نیكا نبًؤة ور �ذلك تعد لوحة غ .فقدهم الذهول عقولهموالذین أ
مبكرة بنوعیة الحروب الحدیثة، إذا لم �عد ممكنًا في هذه 

 ن �عرف المسؤول الحقیقي عنها. الفظیعة أ رالمجاز 

غورنیكا أثناء تطورها، بین النسخ المختلفة للوحة  تظهر
هو شخاصها، لكنَّ الذي لم یتغیر أبدًا اختالفات معینة بین أ

المصباح الذي یبدد الظلمات، و�شع النور في �ل جهة، هذا 
ة على نشر النور ملته امرأة تقف عند  النافذة، مصرّ حالمصباح 
ما یثیر  أشدّ  جوانب األرض، �ال �لل وال ملل، على أنّ في �ل 

ة هو تعابیر وجوه النسو مشاعر األسى والغضب في الصورة، 
األر�ع فیها، إذ یوحي منظرهن �الذهول والرعب والعذاب الذي 

ك ال �مكن وصفه. و�عود نجاح بیكاسو في تعبیره الدقیق عن تل
و�ه الشكل لطو�لة في تشاالنفعاالت الحادة إلى خبرته ا
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عمق أ  اإلنساني، ومهاراته في التقاط الحر�ات الدالة عن
االنفعاالت، وأشد العواطف تفجرًا. �ان شدید االهتمام بدراسة 

نسان، عند تعرضه المشاعر البدائیة لإلهیئة الخوف، و�ظهار 
والعذاب، وعندما �ان یزوره أصدقاؤه أثناء  لألهوال والرعب

محاورتهم حول حر�ات  رسمه اللوحة، �ان ال �كف عن
األشخاص في الصورة، �ما حدث مرة، على سبیل المثال، حین 
دخل علیه الفنان هنرى مور، ومؤلف هذا الكتاب"رونالد بین 
روز" فمضى یناقشمها في المشكلة األبد�ة للرسام، وهي �یفیة 

أثر  ر�ط الوقائع أو مزجها �الخیال بدون أن �كون هناك أيّ 
 للتكلف. 

ما جعلها قابلة بساطة التامة، ة غرونیكا �التمیزت لوح
في معرض  للفهم وذات تأثیر مباشر في النفس، �قول بیكاسو

ن �نت صغیرًا استطعت أن أبلغ "حی تعلیقه على هذا المعنى
مرتبه رفائیل في الرسم. لكني احتجُت إلى عمري �له �ي أبلغ 

ولقد عرف بیكاسو �یف �ضفى ، األطفال في الرسم" ةمرتب
ت ر حیو�ة والحر�ة على األساطیر والخرافات البدائیة. قال هر�ال

"تبدو رموز بیكاسو و�أنها جزء من الحیاة الیومیة : ر�د ذات مرة
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تمامًا مثل أساطیر هومیروس، وحكا�ات سرفانتس،  ،العاد�ة
 ورموز دانتي". 

تخطیطها األول  ماكتلمت"غورنیكا" �عد شهر�ن من رس
جدران  الجناح األسباني في وخصص لها موقع الشرف على 

من عمل  الدولي، و�لى جانبها ُعرض تمثاالنمعرض �ار�س 
بیكاسو أ�ضًا. قو�لت اللوحة �موقفین متضار�ین تمامًا من قبل 
جمهور المشاهدین، وذلك تبعًا لمواقفهم السیاسیة فالیمینون 
والمحافظون قابلوها �استهجان وعدم قبول �سبب نزعتها 

ة، و�سبب حداثة اسلو�ها �ذلك، أما الیسار�ون السیاسیة الظاهر 
وا لها وأیدوها �حماس، �سبب صراحة للواالشتراكیون فقد ه

أما الذین أعجبوا �اللوحة موقفها ضد وحشیة فرانكو وحرو�ه، 
من الناحیة الفنیة فهم المتنورون من النخبة، إذا اعتبروها إحدى 

لورة مشاعر خوارق الفن في العصر الحدیث، ألنها نجحت في ب
 العداء ضد فظائع الحروب، ووحشیة الفاشیة في آن واحد. 

 عدة أعداد من صحیفته، Zervosأصدر زرفوس 
ضمت الصور الفوتوغرافیة  خصصها جمیعًا للوحة غورنیكا، إذ

مار" لنسخ اللوحة أثناء تطورها، �ما  "دورا الكثیرة التي التقطتها
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قصیدة  بول إلوارعن اللوحة، �ذلك �تب الشاعر كتب بنفسه 
ل ثناء أهداها لبیكاسو، فضًال عن �تاب آخر�ن أفاضوا في �ی

ورنیكا" �منزل أشهر روائع المد�ح لها، �عض النقاد وضع "غ
وات الرسام الكالسیكیین العظام مثل لوحات د�ال �روا، وغو�ا، ذ

تلك اللوحات ظلت تمثل أحداثًا  نّ المواضیع القر�بة منها. على أ
وقْعت في بلدان أولئك الفنانین في أثناء حیاتهم، محلیة خاصًة 

ورنیكا محلیتها، وأصبحت رمزًا عالمیًا غفي حین تجاوزت 
ها في الواقع تعبیر صادق شیة والهمجیة. إنلالحتجاج على الفا

 ، ومن هنا سوف تبقى خالدة.عن التراجید�ا العالمیة

 

 

 

 

  نضال بيكاسو وأصدقائه
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ق بیكاسو مرسمه ورحل إلى �عد انتهائه من غورنیكا أغل
لوار وزوجته لینضم إلى صد�قه بول إ Mouginsان ز میدنة مو 

ن �ه، في هذه المرة اصطحب نوش في الفندق الذي �قیما
، أما الثاني فهو شخصین اثنین معه، أولهما صد�قته دورا مار

األفغاني الضخم الذي دخل حیاته  Kasbecكلبه �اسبیك 
فة االنتباه صشخصیة ظاهرة، و�ملك  أخیرًا، و�ان هذا الكلب ذا

و ابدًا، وقد أصبح وجهه �ظهر الشدید، ولم �كن �فارق بیكاس
غلب لوحات بیكاسو، وسیظل �ذلك لسنوات قادمات. قال في أ 

"أثناء الحرب العالمیة الثانیة �ان لي  بیكاسو یومًا وهو �مزح
مار"  وهما: �لبي �اسبیك والصد�قة دورامود�الن أساسیان، 

الجمیل في تخطیطات هذه الفترة  رافعل فقد ظهر وجه دو �ال
�كثرة، وضمن موضوعات مختلفة. واعتاد بیكاسو وقتئذ أن 

اظر التي غرفته، أو �جلس لرسم المن فة�أكل طعامه في شر 
ًا ، أحیانًا �ان یرسم هنا أ�ضًا صور تطل علیها أو لرسم دورا مار

لیه في هذه إللشاعر إلوار وزوجته الخ، ومما �جب اإلشارة 
المناسبة أن الصورة المشار إلیها �انت تعتمد أساسًا على 

ففي إحدى اللوحات  ،تشو�ه مالمح الوجه، أو سلبها المعقولیة
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نرى امرأة ترضع قطة، مع أن  وجه هذه المرأة هو في الواقع 
وجه الشاعر إلوار . وفي لوحة أخرى نرى وجه نوش زوجة 

الممارسات، من  وتبقى تلكإلوار على جسد سمكة وهلم جرا، 
 األلغاز التي لم �ستطع أحد تفسیرها. 

ان هذه، أحسن بیكاسو �منتهى السعادة ز في مدینة مو 
لوار الذي �ان �حسن ما �عود الفضل في ذلك إلى صد�قة إور�

إضفاء الحیو�ة والمرح على األجواء، �ما أنه �ان أشدَّ الناس 
"الشاعر  في هذا الشأن فهمًا لشخصیة بیكاسو، ومن أقوال إلوار

لهام من الخارج �قدر ما �كون هو مصدر إال یتلقى اإللهام 
نفسه. ولقد  إلوارهذا القول یلقي ضوءًا على شخصیة  لآلخر�ن"

االثنین، ومما  بفي تفجر مواه إللوارساهمت صداقة بیكاسو 
للبرج العاجي، وتعاطفه التام مع  إلوارقوى هذه الصلة، ازدراء 

  سو الیسار�ة. توجهات بیكا

تیس المقیم اعتاد بیكاسو أن یزور الرسام ما في هذه الفترة
 هارته التي �قودها سائقسیفي مدینة نیس حیث یذهب إلیه �

یا ضر لیم، وفي أحیان أخرى �ان �صطحب دورا مامارسیل
ان الساحلیة، أما في ساعات ز التجوال بین أطراف بلدة مو �اللیل 
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ار البلدة في السباحة واللعب فوق زو الصباح فقد �ان �شار�ان 
والحصى و�ذور النباتات الغر�بة، أو  الرمال، وجمع األصداف

أي شيء تلقیه أمواج البحر على الشواطئ، وفي إحدى تلك 
مة ثور بیضاء اللون، رفع النزهات، وجدا بین الصخور جمج
أن تلتقظ له صورة بهذه  بیكاسو الجمجمة بیده، وسأل دورا

 ذمنو  ،حد األ�ام عاد إلى الفندق مصطحبًا قرداً الهیئة، وفي أ
ذلك الیوم صار القرد رفیقًا دائمًا له �حیث أثار في"دورا" مشاعر 

ن أن بیكاسو تخلص من القرد، �عد أ على .السخط واألذى
عضه أصبعه، ولما �ان قد قرأ في ذلك الوقت خبرًا مفاده أن 

الذي اشترى لد�ان شخصًا مات أثر عضة قرد، فإنه توجه إلى ا
عاده إلى صاحبه، والواقع أن بیكاسو �ان دائمًا منه القرد، وأ 

كاتور�ة صورة �ار�فیها  ىشدید الفضول نحو القرود، إذا رأ
هو ضرب دائمًا أن فن الرسم ذاته  لإلنسان، وهو الذي اعتقد

ن نجد صورة قرد في أغلب من الكار�كاتور، فال عجب أ
أنه  ، بلالسیرك في �ار�س ه �قربرسومه، خاصة في فترة عیش

جعل لنفسه  1954في لوحة" الفنان ومودیله" التي رسمها سنة 
 وجه قرد. 



 
 
 
 
 
 

 - 252 - 

 في �وم حاجیات بیكاسو ُجمعتفي نها�ة ذلك الصیف، 
الحاجیات تشتمل على  تلكداخل غرفته في الفندق، �انت 

فمن أدوات الرسم وأقمشته ولوحاته إلى  ،أغرب األشیاء
ن إلى ر إلى الحصى الملوّ جمجمة الثو إلى األصداف البحر�ة 

قلت هذه نثم  ،األشیاء الخاصة �العنا�ة �حیواناته الخ الخ
 األشیاء إلى سیارته لیقوم سائقه بنقلها إلى �ار�س.

 إلوارأثناء رسم بیكاسو للوحة غورنیكا �ان الشاعر بول 
أكثر األصدقاء ترددًا على دار صد�قه و�ان �شكل مصدر 

بیكاسو، وفي عام عند حوافز الفنیة اإلبداعیة دائمة لل ةاستثار 
قصیدة مؤثرة �عنوان" انتصار غورنیكا" من  إلوارنظم  1937

ول للوحة غورنیكا تنتقل ذلك الیوم صارت القصیدة المرافق األ
معها حیثما ذهبت، وتمثل القصیدة روح التفاؤل، وتوقع انتصار 

على روح المبادئ اإلنسانیة ومشاعر المحبة ونزعات الخیر 
  الحقد والشر وانتهاك حقوق البشر.

العصیب �النسبة لكل الجمهور�ن في ذلك الوقت 
األسبان، �انت الصحف األور�یة تقع في أخطاء ال نها�ة لها 
في تحلیل الوضع السیاسي في أسبانیا، فكان على المهاجر�ن 
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األكاذیب التي  ااألسبان أن �صححوا تلك األخطاء و�بعدو 
و وأصحا�ه، وقد تعین على بیكاسو نظرًا لشهرته ها فرانكشیع�

العالمیة، أن �قف في مقدمة أولئك الرجال الشجعان ففي ما�س 
ظهر البیان التالي ضمن معرض الفنانین  1937أ�ار من شهر 

الجمهور�ین األسبان المقام في نیو�ورك، و�ان مذ�ًال �اسم 
صراع من بیكاسو: "إن الصراع األسباني ضد القوى الرجعیة هو 

أجل الحر�ة وحقوق اإلنسان األساسیة ولقد �رست حیاتي من 
أجل تحقیق هذه األهداف، ومن أجل �قاء الفن على قید الحیاة. 
في اللوحة التي أرسمها اآلن وفي �ل نتاجاتي الفنیة عبرُت 

ة العسكر�ة المتحجرة التي أغرقت بقتى للطقبوضوح �امل عن م
عذاب، والكّل �عرفون �یف أسبانیا في �حر من الدماء وال

قصفْت طائرات الرجعیین متحف برادو العظیم، و�یف وقف 
جل إنقاذ �نوز ضلون �صال�ة مغامر�ن �حیاتهم من أالمنا

مجال للشكوك أو  ثمةالتراث الوطني. في هذه القضیة لیس 
لوا الشاعر لور�ا في  غرناطة؟ ألم �صرخ األعداء التردد. ألم �قت

: الموت Salamanca هسالمانك �شع صوت في مدینة�أ
 للعقل.
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من صدور هذا البیان وجه بیكاسو نداء  و�عد ستة أشهر
تا�مز" وفي  إلى مؤتمر الفنانین األمیر�ان نشرته مجله" نیو�ورك

 الفقرة األخیرة منه وردْت العبارة الجر�ئة التالیة: 

ذ�ر�م �أنني مازلُت مثلما �نت "في هذه اللحة التار�خیة أ
شدید اإل�مان �أن الفنان  المؤمن �القیم الروحیة السامیة دائمًا، 

�جب أال �قف على الحیاد في الصراع القائم حالیًا بین أعداء 
الحضارة والحیاة واإلنسان من جهة، وعشاق الحر�ة والمدافعین 

 أخرى". من جهة  ىعن الحضارة والقیم العظم

كان هدف بیكاسو من إصدار هذا النداء، الدفاع عن 
واطنیه األسبان الذین أوقعهم سوء حظهم في أیدي أنصار م

ما فرانكو لكنه لم �كتِف �إصدار البیانات وتوجیه النداءات و�ن
المنكو�ین، و�بیع لوحاته من  كان یدفع األموال من أجل إسعاف

أجل توفیر المال الالزم لذلك. أثناء هذه الفترة �انت ز�ارات 
ارتخاء  ةلوان، ووسیلوزوجته توش لبیكاسو مصدر س إلوار

احتاج إلیهما الرسام �الفعل أشد االحتیاج ولكي �قدم الیهما 
عر�ون صداقته، وعرفانه للجمیل واصل رسم الصور الشخصیة 

 . شله ولزوجته نو 
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اضطر بیكاسو إلى القیام  )1937(عر�ف هذا العام في خ
في أحد األ�ام وجد نفسه على و بز�ارة قصیرة إلى سو�سرا، 

الذي �ان قد هرب  Kleeبول �لي  ممسكن الرسا من ةمقر�
 Berneمن الناز�ین، وأقام في الر�ف القر�ب من مدینة بیرن 

ر على س" من المعجبین �إبداعات بیكاسو لكنه لم �جيكان "كل
 تلك يالذهاب لز�ارة بیكاسو المقیم في �ار�س، حین زار �ل

انت المدینة قبل ذلك �أعوام، في هذا الوقت على أ�ة حال �
وتعرضه  فى�لي قد بدأت �التدهور �سبب وجوده في المنصحة 

لمختلف ضروب الضغط والتوتر الناتجین عن تدهور األوضاع 
عظم تئٍذ، وقد أبدى أشد السرور ورحب أ السیاسیة في أور�ا وق

یما �عد واصفًا شخصیة بول ف الذي قالالترحیب بز�ارة بیكاسو، 
شخصیة مهیبة ومثیرة نه حقًا إنسان عظیم، و�ملك كلي: "إ

لالحترام، �ذلك فإن فنهَّ یثیر أعمق اإلعجاب والتقدیر" في هذا 
الصدد ال بد لزائر مرسم"كلى" أن یلحظ شدة ترتیبه وحسن 

مختبرًا �یمیاو�ًا، ولیس  نظامه، حتى إنه بدًا لیعنّي بیكاسو
تودیو للرسم، وأراد، "كلى" أن یز�د زواره تكر�مًا، فمضى مجرد س
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م على البیانو قطعًا للموسیقار �اخ. و�ذلك انتهت �عزف له
 الز�ارة. 

 1938 ان" مرة أخرى في صیفز رحل بیكاسو إلى"مو 
 وزوجته نوش، وفي هذه المرة  إلواروصحبه إلى البلدة بول 

أ�ضًا واصل بیكاسو رسم الصور الشخصیة للسیدة نوش مظهرًا 
ة ت ر�ا �ذلك رسم صورًا أخرى لبنا،حسن وجهها ودقة مالمحه

هن مع زوجها مصاحبین بیكاسو، �ي المنزل، وقد رحلت أحدا 
تقوم هي بتدبیر شؤون منزله في �ار�س و�قیا معه عهدًا طو�ًال، 
 ومن الصور الشخصیة األخرى التي ظل �قوم برسمها صورة

 مار" ذات المزاج المتقلب.  ورا"د

ها نان" منظر شباز "مو  مما استثار اهتمام بیكاسو في بلدة
فقد  ،و�ین الغالظ وهم �ستر�حون تحت ظالل األشجارالقر 

ینمو  اتاً بأوحت إلیه هیئاتهم الفظة رسم رؤوس مرعبة تمضغ ن
ن یرسم لوحته الشهیرة" مر �ه فیما �عد إلى أفي البلدة وانتهى األ

الفتاه التي تمسك الد�ك" ذات األلوان الزرقاء والورد�ة والخضراء 
التي �انت تأخذ �خناق  وهي لوحة تعكس مشاعر االضطراب

نَّ الحرب األسبانیة األهلیة الوحشیة خاصة أل إ�انبیكاسو 
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سوأ �النسبة للجمهور�ین، الحرب ظلْت تسیر من سيء إلى أ
ه الفتاه، سم على وجتو�ل الیسار�ین. إّن القسوة البلهاء التي تر 

حظة تثیر لهي تحصر بین رجلیها د�كًا تنوي أن تذ�حه للتو والو 
لقلق �الفعل، والواقع أن تلك المشاعر �انت تعكس ما التقزز وا

�حس �ه بیكاسو نفسه وقتئذ، بدلیل أن وجه الفتاه المتوحشة، 
 مشا�ه أو مطابق لوجه بیكاسو �شكل ملفت للنظر. 
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"غورنیكا" في أحد معارض  رضتعُ  1938في صیف 
إسعاف "جمعیة  النرو�ح، ثم انتقلت إلى معرض أقامته

الجمهور�ة األسبانیة" في لندن حیث ُعرضت مع �ل 
لها وعددها سبعة وثالثون تخطیطًا. في  السا�قةالتخطیطات 

�ا و هذا الوقت �انت األجواء السیاسیة قد تلبْدت في سماء أور 
دیدات هتلر والناز�ین، و�ان بیكاسو یر�د أن"�فتح عیون ه�عد ت

على األبواب فضًال  األور�یین إلى فظائع الحرب" التي �انت
 عما �ان �قع في أسبانیا من �وارث الحرب األهلیة. 

ة غورنیكا حقو�ل معرض لندن �أشد الحماس، وأُعجب بلو 
مختلف أصناف المشاهدین �ما فیهم اولئك الذین �عارضون 

تأثروا �إخالص بیكاسو البادي في  أو تجدیدات بیكاسو
ذاتها، في عدائه التخطیطات األولیة للوحة فضًال عن اللوحة 

 للحرب، ودعوته لمنع الكوارث القادمة.

في لندن  West Endو�ست ایند" أقیم المعرض في " 
من العاصمة، تحت رعا�ة  East Endإ�ست إیند ثم نقل إلى 

تلى، فأتیح لعمال هذه المنطقة للمرة الولى في حیاة �ل آمیجر 
 يمنهم، أن �شاهدوا فن بیكاسو و�ان هؤالء العمال شدید
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التعاطف مع الجمهور�ن األسبان، ولهذا اكتظت الصالة 
 �المشاهدین طوال أ�ام العرض. 

رضت غورنیكا في عُ  ند قاعتیُنعضم معرض و�ست ای
أحداهما، أما القاعة الثانیة، فقد حجزها أنصار فرانكو عن قصٍد 
إل�طال تأثیرات لوحة بیكاسو المشهور �عدائه لد�تاتور�ة فرانكو، 

ء لوحة �بیرة الحجم بر�شة الرسام زوالغا وقد عرض هؤال
Zuluaga  الذي �ان في ذلك الوقت ممثًال لالكاد�میین

المؤ�دین لفرانكو، وقد حشر الرسام في لوحته جنودًا شاهري 
یرفعون البنادق والبیارق وتشرف على المنظر رموز  حالسال

دینیة �ي تضفى علیه القداسة التي �حتاجها فرانكو في دعایته 
ارخًا للتعارض بین الدعوة إلى صفسه، �انت اللوحة مثاًال لن

السالم والمحبة في لوحة بیكاسو، وصرخات تجار الحروب، 
بناء شعبهم الهمجیین الساعین إلى سفك دماء أ وهیاج الجنود

من أجل إرضاء غرور د�تاتور نرجسي المیول ال یهمُه غیر 
ه. وقد تمثل إرضاء غرائزه البدائیة ولو على حساب أبناء شعب

انتصار غورنیكا على منافستها. في أن القاعة التي ُعرضت 
�الناس طیلة أ�ام المعرض، في حین لم یزر  مكتظةفیها، ظلت 
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القاعة األخرى غیر نفر قلیل، و�قیْت القاعة خالیة �شكل مثیر 
 للرثاء. 

"لیدز" و"لیفر�ول"  انتقلت غرونیكا �عد ذلك إلى مدینتي
نقلت إلى نیو�ورك، حیث أقیم معرض �بیر ببر�طانیا، من ثم 

لعدد من أعمال بیكاسو من ضمنها، إضافة إلى غورنیكا، 
لوحة" آنسات افینون" التي �ان متحف الفن الحدیث األمر�كي 
قد امتلكها قبل ذلك �سنوات في هذا الوقت أعلْنت الحرب 
العالمیة الثانیة فاقترح األمیر�یون �قاء أعمال بیكاسو في 

تحت أنظار  ، حفاظًا على سالمتها ومن أجل �قائهاأمیر�ا
الجمهور وذلك على سبیل االستعارة، �ان ذلك في الواقع خیر 
ضمان لسالمة آثار بیكاسو الذي وافق على االقتراح فورًا 

 1955. �قیت غورنیكا في الوال�ات المتحدة حتى عام رو�سرو 
لذي عیْدت إلى �ار�س، �ي تظهر في المعرض الكبیر اأ حین 

أقیم فیها وقتئذ. ولم تستقر غورنیكا في �ار�س و�نما واصلت 
�یة الكبرى، وأخیرًا عادت إلى نیو�ورك و رحالتها بین المدن األور 

 لتستقر فیها نهائیًا.

 املرض والشفاء
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عرق النسا بیكاسو مما اضطره  اصاب 1938في شتاء 
 في الفراش، معانیًا من أشد اآلالم. �صف راقداً إلى البقاء 

منها بیكاسو في  ىعان التيسبارتیس لیالي األرق وحالة القلق 
نوعة مر�ض، والنصائح المه �تلك األ�ام، و�تحث عن �ثرة زوار 

جل تخفیف آالمه، ثم �ختم القصة التي �انوا �قدمونها له من أ
�قدوم طبیب مختص ینجح فورًا �معالجة بیكاسو عن طر�ق 

م عرق النسا، آال . �ان بیكاسو قبل هیاجالكي الكهر�ائي
منهمكًا في رسم صور تعبر عن مشار القلق التي تنتا�ه وتثیر 
الرعب في نفوس المشاهدین، في الوقت عینه. من ذلك منظر" 

ئه رأس ثور مخیف وما أشبه. �عد شفا " تتضمنةحیاة ساكن
واصل بیكاسو أسلو�ه هذا فرسم عددًا من اللوحات لموضوعات 

حشیة والشراهة �افتراس ذ �أشد الو مماثلة، مثل صورة قطة تتلذ
 یر مسكین وقع بین مخالبها. ط

ه صدم بیكاسو بوفاة صد�ق یولیو ذلك العام، /في تموز
انتهاء مراسیم الدفن �أ�ام وصلته برقیة من صدیق  فوالرد، و�عد

له في إحدى المدن الفرنسیة یدعوه فیها لحضور حفلة 
تیبات المطلو�ة لمصارعة الثیران، أعد السائق مارسیل، التر 
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للرحلة التي اشترك فیها هذه المرة سبارتیس، الذي لم �كن �حب 
مرافقة بیكاسو في رحالته �سبب �رهه للسفر. مضت األ�ام 

مونت  األولى �عد وصولهما، في جوالت قصیرة �السیارة بین
طالع سبارتیس على المرافق الساحیة التي لم إل كارلو ونیس

نة المیناء هذه استأجر بیكاسو شقة في مدیو �كن قد رآها �عد. 
یر نظام تأثیثها، �ي تتالءم مع أنیقة، لكنه أمر مارسیل بتغی

ثم ابتاع قماشًا،  ،والتنسیق البورجواز�ین نفوره من التنظیم الشدید
حجم �بیر، وغطى �ه جدار القاعة التي جعلها للرسم �كانفاس" "

طت قدماه مرسمًا له، و�دأ برسم موضوع جدید شغله منذ أن ح
�علقون مصابیح تضاء في  كفي المیناء. �ان صیادو األسما

اللیل عند الشاطئ فتجذب األسماك إلى األضواء. وعند انبثاق 
الفجر �سهل على الصیادین اصطیاد األسماك �أعداد �بیرة، 
في الوقت عینه �متلئ الفضاء حول المصابیح �آالف الحشرات 

هذه المناظر آثارت فضول  والفراشات المتطایره في �ل اتجاه،
ثار اهتمام وشوقه لرسمها �موضوع جدید، قلما آبیكاسو 

 الرسامین اآلخر�ن. 
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ن �قضى الساعات في في الصباح اعتاد بیكاسو أ
د لالسباحة مع أصحا�ه، �ان فیهم هذه المرة مؤلف الكتاب رونا

على أ�ة بین روز، فكانا یتبادالن األحادیث التي لم تكن سعیدة 
في هذه األثناء تم استسالم القوى الجمهور�ة في أسبانیا، حال ف

�عد انتصار قوات فرانكو الفاشیة، على أن وصول اثنین من 
من اآلمهما  فأبناء أخت بیكاسو إلى المیناء في هذه الفترة خف

كما أسعد بیكاسو ألنهما هر�ا من أسبانیا مع الجنود المهزومین 
الحدود الفرنسیون من جنود  یتمكنووصال سالمین، دون أن 

هذه الحادثة  .أثناء تسللهما عبر الحدود هماالقبض علی
ة األسابیع ااستدعت شعور الشابین أ�ضًا �السرور �عد معان

 األخیرة في وطنهما. 

في فرناس نفسها لم تكن األوضاع حسنة أو مر�حة على 
لنشوب الحرب ضد هتلر، �انت  �ستعد أ�ة حال، فالجمیع راح

جواء في �ل لدفاع تمأل األبئة العامة وقرارات وزارة امظاهر التع
مكان وتثیر مشاعر الهلع في النفوس المترقبة لقرب وقوع 
الكارثة. ثم بدأ الشبان من أصدقاء بیكاسو �مغادرة البلدة التي 

 بین لیلة وضحاها إلى ممر صاخب لقوات عسكر�ة تحولْت 
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جنود ینصبون وهي تتوجه إلى األماكن المعدة لها، �ما راح ال
مدافعهم �ي تكون على أهبة االستعداد لألحداث المتوقعة. �ان 

 أحیاناً  �انو  اسو، تهدید الحرب لعمله وانتاجه،یزعج بیك أشّد ما
سوف �علنون الحرب لمجرد منعي من رسم لوحتي " �قول مازحاً 
 الجدیدة"!.

رونالد بین روز، زار  الذي تقرأه اآلن الكتابهذا مؤلف 
بیوم واحد في شقته،  د اجتیاح هتلر لبولونیابیكاسو �ع

�المصیف البحري. �انت لوحة" الصید اللیلي" قد انتهى العمل 
فیها بینما �ان هناك أقمشة أخرى معلقة على الجدران معدة 
للعمل علیها، من النافذة �انت ترى مصابیح البلدة التي ُخففْت 

ي بیكاسو في إضائتها إلى أقصى حد تحسبًا للغارات الجو�ة. �ق
شقته، �عد رحیل بین روز" الذي ودعه "�حرارة ووعده �االتصال 
�ه بین حین وآخر. وقام السائق مارسیل �جمع حاجیات بیكاسو 
المنوعة و�دسها في السیارة، ورحل بها إلى �ار�س، في حین 

�الجنود، �انت  حمحجز بیكاسو لنفسه موضعًا في القطار المزد
یكاسو إلى سواحل البحر األبیض لب اصطیافهذه آخر رحلة 
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طع السفر إلى هناك حتى انتهاء �ستلم  المتوسط الفرنسیة، إذ
 الحرب العالمیة الثانیة وذلك �عد ست سنوات. 
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 1939احلرب العاملية الثانية  إندالع

حین وصل بیكاسو إلى �ار�س، �عد رحلة مرهقة دامت 
س، وفي درجة حرارة عالیة نهارًا �امًال داخل قطار مكتظ �النا

جدًا، استقبلته حال نزوله من القطار، مدینة أخرى غیر تلك 
التي عرفها لسنوات طوال. للمرة الثانیة في حیاته �انت الحرب 

صدقاؤه من ك االنفجار، وللمرة الثانیة �ان أالعالمیة على وش
الشبان الفرنسیین �ستعدون لاللتحاق بوحداتهم العسكر�ة تلبیًه 

اء الواجب، ولما �انوا یتوقعون توالي الغارات الجو�ة لند
العشوائیة فقد اقتنع بیكاسو �عد مشاوراته معهم لمدة ثالثة أ�ام 
�أن األسلم له مغادرة �ار�س، واإلقامة في میناء" رو�ان" 
الصغیر الواقع على �عد خمسة وسبعین میال شمالي مدینة 

�ها من �ار�س فضًال عن قر  ةبوردو، �انت رو�ان تبدو آمن
 نسبیًا. 

هم تر�وا �ار�س في �قول سبارتیس الذي رافق بیكاسو أنّ 
منتصف اللیل، فبلغوا المیناء في الصباح الباكر، �انت" رو�ان" 

Royan  في حالة اضطراب مشا�ه لما �حدث في �ار�س، لكن
بیكاسو شعر �السعادة ألنه سیقیم في میناء مطل على المحیط 
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ة معرضة للشمس التي تعینه على إظهار األطلسى وألن المدین
 األلوان الواضحة التي �حبها. 

مار، والكلب را استأجر بیكاسو شقة لیقیم فیها مع دو 
الضخم �اسبیك، وأعد أدوات الرسم "والكانفاس" و�دأ  العمل من 

في رو�ان  أنجزهاأولى الرسوم التي  .الیوم الثاني دون إ�طاء
ق السفر من �ار�س إلى كانت صور الخیل، فعلى طول طر�

المیناء �ان بیكاسو وجماعته �شاهدون الخیل المصادرة من 
األهالى وهي تحمل المعدات الحر�یة والجنود، متوجهًة إلى 
الجبهات الحر�یة. قال بیكاسو لسبارتیس "البد أن هذه الخیول 

ك أنها لیست ذاهبة ألداء ما اعتادت علیه من در المسكینة ت
أن یرى هذا الحیوان النبیل �صبح للمرة مهمات" �ان یؤلمه 

الوحوش. حال  نون أسیادهالثانیة خالل السنوات ضحیة ج
 إلى رو�ان طولب بیكاسو �ابراز اذن خاص من �ار�سوصوله 

لالنتقال إلى رو�ان واإلقامة فیها، ألنه مواطن أجنبي، ولیس 
ه فرنسیا. هكذا توجب على بیكاسو العودة �سرعة مع صاحب

جل استحصال ذلك األذن. في �ار�س لى �ار�س من أسبارتین إ
نذار، مما تظار انتهاء تجارب صفارات اإلكان على بیكاسو ان
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جوده في و اتمام اإلجراءات الرسمیة قلیًال، وانتهز فرصة أخر 
ي المدینة داره ببار�س فجمع أدوات فنیة أخرى �حتاج إلیها ف

 ها معه. التي سیعیش فیها، وأخذ

و�ان" مر�حًا على أ�ة حال، �ما أن الغرف لم �كن میناء"ر 
التي استأجرها بیكاسو هناك �انت سیئة اإلضاءة وضیقة 
أ�ضًا، لكنه لم �كن في وضع �سمح له �االختیار. وهكذا رتب 

ن أموره على أساس األمر الواقع، �ان یومه في رو�ان مقسمًا بی
م سبارتیس، و�رافقهأو  الرسم والطعام، والتجول مع دورا مار
ا أسواق التحفیات �حثًا و دائمًا الكلب �اسبیك. واعتادوا أن یزور 

في الرسم. لم �كن  عن غرائب اآلثار التي �مكن أن تفید بیكاسو
بیكاسو �ضمر أي احترام للسیاسین والعسكر�ین الذین یتقرر 
مصیر الشعب على أیدیهم، وقد تجلت آراؤه في هذه القضیة 

عام  ةً الذي قابله صدفضمن حوار جرى بینه و�ین ماتیس 
في ذلك الوقت �انْت �فة المیزان قد مالت إلى جانب  1940

/ دول المحور، وساء وضع الحلفاء �شكل خطیر منذ شهر ا�ار
لتلك  ة، �انت آراء ماتیس في هذا الموضوع ومشاعره مماثلمایو

التي لدى بیكاسو، فكالهما شدید السخط والنقمة على أولئك  
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�أن العسكر�ین �شكل خاص مستبدون بل  المسؤولین، و�عتقد
طرة القدماء الذین منحطون ألنهم مازالوا �عیشون �عقلیة األ�ا

 ى زمانها. زالت دولهم ومض

لم تقف مصاعب الحیاة الناجمة عن الحرب، حائًال دون 
بیكاسو وعمله الفني، �ان �فترش أرض المرسم حین �عمل ألنه 

�ما �ان  easelلوقت لم �ستطع توفیر مسند للرسم في ذلك ا
�ستبدل "البالیت" �أ�ة قطعة خشب مناسبة، و�رسم على الخشب 

، �ل هذه عوضًا من "الكانفاس" إذا لم �جدها، وهلم جراً 
المعوقات منعت بیكاسو من رسم لوحات �بیرة الحجم في هذه 

"الحیاة الساكنة" ووجوه  الفترة ولهذا اكتفى برسم مواضیع
ر، وسبارتیس، وصور النساء المحیطین �ه مثل دورا ما

 العار�ات الخ. 

تشر�ن األول اشتد الشعور �الحنین إلى  /في شهر اكتو�ر
في قلب بیكاسو، وأحس �القلق على ممتلكاته في شقته �ار�س 

وتحفه الفنیة التي تجمعت لد�ه خالل  ههناك، ال سیما صور 
عشرات السنوات، وهكذا رحل إلى �ار�س وهناك جمع األمتعة 

یاء الفنیة النفیسة �ما فیها لوحاته الفنیة، وأودعها في واألش
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حتى نها�ة الحرب، لكنَّ نوك �ار�س، حیث �قیْت سرداب أحد ب
قسمًا منها �قى في موضعه �البنك لسنوات طوال �عد انتهاء 

 الحرب ألنَّ بیكاسو لم �جد لها مكانًا أنسب وأكثر أمنًا. 

مسند الرسم عاد بیكاسو �عد ذلك إلى رو�ان مصطحبًا 
من لوحاته، وأدوات �ثیرة للرسم لكن هذه األشیاء الكثیرة  اً وعدد

أجبرته على تغییر مسكنه فاستأجر غرفًا في أعلى أحد المنازل 
الكبیرة، و�انْت تطّل على البحر، و�ذلك توفْرت له المناظر 
الجمیلة التي �حتاج إلیها، من ناحیة أخرى �انت إضاءة الطرق 

الغرف  ر الألخیرة للحرب تعرضْت هذهجیدة وفي األشه
 /ن انتقل منها بیكاسو، في شباطللقصف وتّم  تدمیرها �عد أ

جل ترتیب أموره الخاصة، �انت عاد إلى �ار�س من أ فبرایر
الحرب قد أوقفت �ل الفعالیات الفنیة في �ار�س تقر�بًا. لكّن 

إلى أمر�كا، ومضت تتجول في  1936"غورنیكا" انتقلت منذ 
ض مدنها واحدة تلو األخرى، فكانت تواجه في �ل مكان ار مع

 هناك �الحماس واإلعجاب الشدیدین. 

اء بیكاسو، �ان كانت �ار�س قد خلت تقر�بًا من أصدق
نین السور�الیین الذین استغنت القوات هناك عدد من الفنا
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المسلحة عن دماتهم لمختلف األسباب، و�هذا استطاعوا 
"سانت انوا �ستقبلون بیكاسو في مقهىمواصلة أعمالهم الفنیة، �

�شرف على  Zervosن ز�رفوسجیرمین" �لما زار �ار�س. �ا
في  .طبع مجلة فنیة لم یدم ظهورها أكثر من ثالثة أشهر

عددها الثالث واألخیر ظهرت قصائد للشاعر ر�فردي 
Reverdy  واشترك في تز�ین صفحاتها �المجلة �ّل من

لفعالیات القلیلة �انت تقدم شیئًا بیكاسو، وشاغال، ومیرو، هذه ا
في تلك  ةمن العزاء لقلب بیكاسو الحز�ن، ونفسه المضطر�

تسیر من سيء إلى أسوأ ففي  األ�ام السود. لكن األمور ظلت
أ�ار رو�ج وفي ما�س/ رك ثم النانمابر�ل/ نیسان احتل هتلر الد

دخلت قواته أراضي هولندا و�لجیكا ولو�سمبرغ، وواصلت 
 15ناز�ة الظافرة تقدمها نحو الحدود الفرنسیة، وفي القوات ال

ما�س اقتر�ت من مدینة سیدان، وصارت �ار�س معرضة أ�ار/ 
تیس في أحد شوارع ي الیوم التالي التقى بیكاسو �ماللسقوط. ف

 �ار�س، ثم عاد إلى میناء رو�ان �القطار. 

�عد سنة واحدة من سقوط الجمهور�ة في أسبانیا وانتصار 
�ة فرانكو تعین على بیكاسو أن �شهد �ارثه مماثلة في د�تاتور 

فقد اجتاحت الناز�ة أراضي فرنسا، فرنسا،  يوطنه الثاني أ
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درها غاوأعقب ذلك انتشار الفوضي في �ل مكان من مدنها، و 
عشرات اآلالف من سكانها، طالبین اللجوء في بلدان أخرى ثم 

نوافذ غرفته وصلت القوات األلمانیة میناء رو�ان ذاته، ومن 
رأي بیكاسو التماع الخوذ الفوالذ�ة فوق رؤوس الجنود 
الظافر�ن، تتبعهم د�ا�اتهم وعر�اتهم المصفحة التي �غطیها 

 الغبار. 

على أن هز�مة الفرنسیین لم تعن أبدًا هز�مة نفوسهم فقد 
�عبر  ياستطاعوا الحفاظ على روح المقاومة حتى النها�ة، ولك

زاة المغرور�ن فقد راح یرسم صور بیكاسو عن ازدرائه للغ
قتلى ماجم عار�ات مشوهات األجساد، وفوق رؤوسهن تتدلى ج

س أن یرسم عملیات اغتصاب الفتیات نلم و غر�بة، ذوي أشكال 
من قبل الغزاة البرابرة، ومع �ل ذلك فإّن بیكاسو �ان في أحیان 
أخرى �عاوده الهدوء النفسي فیتجاوز آالم الحرب، و�عود إلى 

 المناظر التي تعبر عن الصفاء واالرتخاء.  رسم

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 - 273 - 

 يف باريس مرة أخرى
لم  Petaainیتان ب�عد توقیع" الهدنة" بین هتلر والمسیو 

اه الطوعي �عیدًا فمن سبب �ستدعي �قاء بیكاسو في من یبق
ُعرضت  ةعن العاصمة الحبیبة إلى قلبه: �ار�س، في هذه الفتر 

و إلى أ�ات المتحدة على بیكاسو دعوات لجوء إلى الوال
المكسیك، تخلصًا من الوضع العسیر والمحزن في فرنسا 

ودع أغسطسن  / المحتلة، لكنه رفضها جمیعًا، وفي شهر آب
ز�لت قیود السفر بین المدن بیكاسو میناء رو�ان، �عد أن أ

الفرنسیة، وعاد إلى �ار�س، لیقیم في منزله القد�م ولما �ان 
�عیدة عن داره، فقد فكر بتغییر  مرسمه واقعًا في محلة أخرى 

مسكنه، وهكذا استأجر غرفًا قر�بة من مرسمه ومع أنها لم تكن 
 مر�حة وال مناسبة فإنه ظلَّ مقیمًا فیها حتى نها�ة الحرب. 

تعرض بیكاسو طوال فترة االحتالل النازي لبار�س، لم ی
وري وحدها �انت �افیة ثن شهرته �فنان لمضا�قة قواتهم، مع أ

ة نقمتهم علیه، إذ أنه الممثل الحقیقي لكل ما �خافه هتلر إلثار 
من ذلك أنه �ان مبدع ما سمي" �الفن و في عالم الفن الحدیث 

الذي لم �أُل الناز�ون جهدًا في  Degerate Artالمتفسخ" 
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محاولة إ�قاف انتشاره �كل وسیلة، ومع أن بیكاسو لم �كن قد 
علن بوضوح �ان قد أ الحزب الشیوعي، إال أنه  انضم �عُد إلى

كرهه لنظام الد�تاتور فرانكو، الذي �ان هتلر �سعى لضمه إلى 
جبهة المحور، مع �ل ذلك تردد األلمان في اتخاذ أي إجراء 

ي ضّد بیكاسو، ر�ما تجنبًا إلثارة انتقادات الوال�ات المتحدة دج
في أو ر�ما استرضاء للمتنور�ن الفرنسیین الذین سعى الناز�ون 

بة الكتساب ودهم، وهكذا سمحوا لبیكاسو أْن �عود إلى تلك الحق
دة. ة مماثلة لحر�ة الفرنسیین المحدو �ار�س و�ستمتع �حر�ة جزئی

ول أ�ة معاملة بفي هذا المقام �جب اإلشارة إلى أنه رفض ق
خاصة من قبل قوات األحتالل، من مثل ز�ادة حصة الطعام، 

من أصدقائه د عدأو مضاعفة �میة الوقود، في حین لم یتردد 
من تصر�حاته و  .الفنانین في االستفادة من تلك المساعدات

 قوله" إن األسباني ال �شعر أبدًا �البرد".  السیاقالطر�فة في هذا 

مقابل ذلك لم �سلم بیكاسو من أذى الناز�ین، فقد منعوه 
جموا فنه لم یهامن عرض آثاره أثناء فترة االحتالل، ومع أنهم 

صراحة، إال أنهم �انوا �حرضون صغار  الصفراء حفهمفي ص



 
 
 
 
 
 

 - 275 - 

 هالفنانین، الذین لم �خجلوا من التعاون معهم، على شتم
 �عبارات فظة �ان أشهرها "تبًا للمعتوه بیكاسو". 

استطاع بیكاسو أن یتجاوز هذه المواقف العدائیة ببروده 
الجنود  بیته المشهور ولم یبد علیه أي رعب، حین اقتحم

ض أعوانهم من الصحفیین الفرنسیین األلمان و�صحبتهم �ع
في إحدى تلك الز�ارات سأله أحد المحققین و المتعاونین معهم، 

 نیكا: ر وهو �مسك �أحدى الصور الفوتوغرافیة لغو 

 ت الذي رسمت هذه اللوحة؟ أأن

 ال بل هو أنت! : أجاب بیكاسو دون إ�طاء 

 صارت هذه اإلجا�ة مثار ضحك الفرنسیین یومئذ. 

رى �انوا �أتون متظاهر�ن �أنهم من في أحیان أخ
المعجبین �فنه، �علق بیكاسو على ذلك قائًال "في مثل هذه 

صورة علیها األحوال اعتدُت أن أوزع علیهم �طاقات ُطبعت 
 خذوها منى على سبیل الذ�رى". "ورنیكا، وأنا أقول: غ

زراته مجموعة من  لفي الفترة األخیرة من أ�ام االحتال
یة، وسألوه بلهجة مؤد�ة عن صد�قه نالضباط بثیاب مد
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األلماني" بول روزنبرغ" فأجابهم �أنه غیر متأكد من مكانه ور�ما 
یتفقدون �أ�صارهم قطع البرونز  اكان في أمیر�ا. �عد ذلك مضو 

هذا المرسم، فهم بیكاسو مقصدهم فقال"الملقاة على أرض 
كنه البرونز ال ینفع في صنع البنادق الكببیرة" أجاب أحدهم" ل

ینفذوا تهدیدهم على لم نافع في صنع صغار البنادق" على أنهم 
أ�ة حال، وظل أصدقاؤه المخلصون یوفرون له قطع البرونز 

 التي �حتاج إلیها في منحوتاته. 
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 بيكاسو مؤلف مسرحيات
ناز�ة شرع أصدقاء تان للهدنة مع ألمانیا الی�عد توقیع ب
لعودة إلى �ار�س، و�ان �ثیر نین واألد�اء �ابیكاسو من الفنا

ن العودة و آخر ستطاع منهم قد هرب منها أثناء االحتالل، �ما ا
إلوار لدى تسر�ح الجنود منذ توقیع الهدنة، من هؤالء الشاعر 

بیكاسو من جدید،  ةم شمل حلقوعدد من أصحا�ه، وهكذا التأ
عد إلیها إال �عد انتهاء و�ن �ان �عضهم قد ترك فرنسا ولم �

د�اء حول بیكاسو ألنه رفض ون واألنلتف الفناوا الحرب.
التعاون مع المحتلین األلمان، على الرغم من توددهم إلیه. ومع 
أنه لم یتخذ موقفًا معاد�ًا علنیًا منهم، إال أنه مع ذلك أصبح 
رمزًا لروح المقاومة �النسبه للمجموعات السر�ة المقاتلة التي 

 االحتالل النازي.  راحت تعمل �ال �لل إلنقاذ فرنسا من

أدى نظام تحدید الحر�ة المفروض على الفرنسیین، 
�اإلضافة إلى نقص الغذاء، وسوء المواصالت إلى عزل الناس 

یر فكعن �عض، غیر أن بیكاسو الذي ال �طیق القمع شرع �الت
في وسائل جدیدة تعینه على مواصلة اإلبداع، على الرغم من 

سلطات االحتالل على كل القیود والحدود التى فرضتها 
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أنَّ أسلو�ه الخاص �ان �عتمد أساسًا على مبدأ السیما الشعب، 
 ائها في أشكال جدیدة. نالفنیة السائدة ثم إعادة ب ىتدمیر البن

ع أشكال إبداعاته، فحین �ان �شعر اعتاد بیكاسو أن ینوّ 
ة الشعر �أسلوب غیر بتغیر في مزاجه، �ان یلجأ إلى �تا�

وأثناء  1941ینایر/ �ع عشر من �انون الثاني. وفي الرامعهود
لیلة طو�لة شدیدة البرد أعقْبت نهارًا قضاه في الرسم، شعر 
بیكاسو برغبة حادة في تألیف مسرحیة تراجید�ة، �أسلوب 

فشل إلى  ینتهيیدور حول الحب الذي  هارمزي، وموضوع
مال. في هذه المسرحیة سعى بیكاسو إلى تمز�ق وخیبة آ

ها، وتشو�ه مالمح وجوههم تمامًا �ما �صنع في أوصال أ�طال
رسوماته، �حیث ال یبقى من تلك المالمح إال القلیل، الذي 
 �شیر إلى هو�اتهم األصلیة. مثًال �صف البطل رفیقته �ما یلي:

یر�ده بهذه العبارة  ماو  ،نتاین"�زهور أصا�عها �عطر التر  "تفوح
ب ساعات یومها الغر�بة أن صد�قته"دورا مار" �انت تقضى أغل
 على الشكل التالي�الرسم مثله. و�كمل البطل وصف صلته بها 

"أنا أوقد شموع الخطیئة �كبر�ت مفاتنها، ألن الطباخ الكهر�ائي 
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بات اللذیذة التي یلمح بیكاسو هنا إلى الوج، هو المسؤول"
 مار على الطباخ الكهر�ائي.  تطبخها له دورا

�ام فقط، ثم قدمها أكمل بیكاسو مسرحیته �عد أر�عة أ
ألصحا�ه �ي �طلعوها علیها، فتعجب هؤالء من طرافة أسلو�ها 

جو الرعب رف أسلوب الكاتب الكبیر رابلیه، أما الذي ذ�رهم �طُ 
هم لم �عرفوا له نظیرًا في أ�ة الذي �غلف أحداثها فقد أعلنوا أنّ 

ر�یع ها من قبل. و�عد ثالثة أعوام، وفي و مسرحیة أخرى، قرأ
أنفاس الشعب  �خمدون یزالون  ن الناز�ون ماو�ا 1944

 ن أعدّ الثقافي الحی الفرنسي، و�منعون �ل نوع من النشاط
، �عیش هحفًال صغیرًا، في شقة قر�بة من مسكنأصدقاء بیكاسو 
قام هؤالء بتمثیل المسرحیة التي  . في الحفلفیها واحد منهم

صاحب المسكن،  Leivisأدى أدوارها �ل من میشیل لیز�رز 
وزوجته: لو�س، والفیلسوف الكاتب: جان بول سارتر، وصد�قته 

ونفذ اإلخراج را مار نفسها، ة سیمون دي بوفوار، ودو الكاتب
وهل من الیسیر على مثل هذه الشخصیات العالمیة  البیر �امو،

نجحْت و  .یؤلفها رسام عالمي الشهرة مثلهمتمثیل مسرحیة 
وضع حدیث المثقفین المسرحیة نجاحًا �اهرًا �الطبع، وظلْت م
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في فرنسا لعهد طو�ل �عد ذلك، تمامًا �ما حدث قبل هذا 
التار�خ �أر�عین عامًا عند تكر�م الرسام المبدع دوانییر روسو 

Rousseau  صفعة قاسیة على وجه �ان هذا الحفل �مثا�ة
، الذي أراد إذالل الثقافة األور�یة المتغطرسي المحتل الناز 

�عد انتهاء الحرب و صمة النور. بهیمنته الهمجیة على عا
كثر من مرة على مسارح لعالمیة الثانیة أخرجت المسرحیة أا

ته إخراج هذه المسرحیة �ان یتم على شكل قراء لندن، على أنّ 
ها على الجمهور، ولیس تمثیًال لها على المسرح، ألنَّ ل

األسلوب الرابلیزى الذي استخدمه بیكاسو لم �كن یتالءم مع 
مسرحي �قدر ما�صح لاللقاء والقراءة حسب. ومن التمثیل ال

أشهر الذین قاموا �قراءة المسرحیة على الجمهور األدیب 
"  في حفل أعده، Dyain Thomasالشهیر د�الن توماس 

معهد الفنون المعاصرة" االنجلیزي، الذي أعد حفًال أخر لتمثیل 
 مسرحیة الشاعر ولیم بلیك "جز�رة في القمر". 
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 خصية للمحيطني ببابلو بيكاسوالصور الش
نموذج �ل الصور  مار أصبح وجه دورا 1936منذ عام 

في  .التي یرسمها بیكاسو لألشخاص في مختلف الموضوعات
أجرى دراسات معمقة ودقیقة ومستفیضة لكل  ،بدا�ة رسمه لها

بیرات وجهها، واختالف ألوانه مع مالمح وجهها، وظّل یراقب تع
ها. �عد ذلك صار �ضع وجهها فوق تغیرات مزاجها وأحاسیس

 جسد حور�ة البحر أو على رقبة طیر وهلم جرا. 

رسم أ�ضًا صورًا �ثیرة لوجوه أصحا�ه، من ذلك صورة 
بنته "ما�ا" ا" و"أنیس" مدبرة شئون منزله و لوارإ"نوش  السیدة
Maja فضًال عن صورة �ل أصدقائه الذین یزورونه في "

انت تخضع للتشو�ه عن منزله. على أن �ل هذه الوجوه �
م طر�ق تمز�ق المالح وتغییر نسبها ومواضعها، ما �ان یه

ولو على حساب وجوه أقرب  بیكاسو هو تحقیق خیاالته ورؤاه 
في �ثیر من األحیان  ، إذ �انأصدقائه، �ما في ذلك وجهه هو

، �أن یرسم وجه امرأة ةیدمج مالمح أصحا�ه �مالمح حیوانی
له قرون ثور هائج الخ، لم  فوق جسد �لب، أو رأس رجل

�عترف بیكاسو �أ�ة محرمات في فن الرسم، �ما أنه لم �عتد  



 
 
 
 
 
 

 - 282 - 

على االنحیاز إلى جانب اجتماعي اخالقي محدد حین یبدع 
أل�ة عاطفة أو میل خاص، ، لم �كن یترك هموضوعات صور 

�ثیر ممن �طلعون على صورة و في أسلوب رسمه،  أن یتدخل
ن انتهاكه للمحرمات األخالقیة أو للمرة األولى قد �ستاءون م

على األقل خروجه على مقاییس الجمال والفن السلیم، في حین 
كان بیكاسو نفسه ال یرى في تشو�هاته تلك إال عملیة إبداعیة 

مار في هذه الحقبة  �ة. من ناحیة أخرى �ان وجود دوراضرور 
 وحیو�ة لحیاته ولفنه في آٍن واحد، فقد إلهامإلى جانبه، مصدر 

كان ارتباطه بها عاطفیًا وحقیقیًا. على أنها لم تكن تسكن معه 
في شقته، بل �انت تقیم في شقة قر�بة من مسكنه، �ان یزورها 

، وفي شقتها في مرسمها یومیًا و�قضى معها ساعات طو�لة
ر عن مدى تفهمه كان یرسم أ�ضًا صورًا لحیوانات �ثیرة تعبّ 

 �الحیوان.  ملكة الحیوانیة وعمق صلة اإلنسانملل

ر رسوم بیكاسو لهذه الفترة عن حالة الجوع والحرمان تعبّ 
التي �ان �ل الناس �عانون منها وقتئذ، ومثلما �انتْ  رسومه 
التي انتجها قبیل الحرب العالمیة األولى المتمثلة في الموسیقین 

التشاؤم والقلق  اعرالمهزولین والمغنین الشاحبین، تعبر عن مش
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یكاسو في ذلك العهد، أصبحت المأكوالت التي غرق فیها ب
�جانب جماجم المتواضعة �السجق والكراث الموضوعة 

الضوء، هي الموضوعات المتكررة  ةخافتالحیوانات والشموع 
في نتاجاته الحالیة، أي خالل االحتالل النازي لفرنسا، فنجده 

انب الخضروات یرسم الجمجمة ذات األسنان الناتئة �ج
ثناء �انت أنباء تعذیب الناز�ین ألعدائهم األ الطازجة، في هذه

من مختلف المعتقدات تطرق آذان البار�سیین فیشتد القلق 
 ومع �ل ذلك فإنّ  ق األنفاس سأمًا وانزعاجًا و�أسا،وتختن

بیكاسو ظلَّ محتفظًا بر�اطة جأشه، ُ�عرف ذلك من �قیة 
األم امرأة مع قطة" و"" اللوحات التي عملها في هذا الوقت ومنها

 والطفل" و"فتاة على �رسي هزاز" الخ. 

 أن یتجهعلى  هالمساحة الكبیرة لمرسم بیكاسو شجعْت 
إلى النحت في هذه الفترة، وقد بدأ عمله في النحت منذ عام 

، فعمل تماثیل صغیرة لفتیات ذوات هیئات متباینة 1941
شيء �قع تحت یده، مثل علب  وأيّ . والبوركمستعمًال الطین 

وأغطیة قناني الشراب وما إلى ذلك. على أن أهم السجائر 
ة من ل، إذ أنه رسم أوًال سلس1943منحوتاته ظهر في صیف 
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 ، و�ذالراعي الذي �حمل خروفًا بیده"" التخطیطات لموضوع
فقد أحضر له أحد أصدقائه األسبان �تله ضخمة من الطین، 

ار شهیرة �العنوان المش ةل بیكاسو تخطیطاته تلك إلى منحوتحوّ 
ٍذ �كتب على لوار الذي �ان ساعتئإالشاعر بول  ي إلیه. یرو 

أن تمثال الخروف سقط من ید"الراعي  ،منضدة �جانب بیكاسو
فوق األرض" فاضطر بیكاسو إلى ر�طه �األسالك في ید 
الراعي، و�قي التمثال على هذه الوضعیة حتى نها�ة الحرب 

الواقع إلى  وعة هذا التمثال فير حیث تم صبه �البرونز، تعود 
�ساطته، فالراعي العاري �قف بتوتر ممسكًا الخروف من رجلیه 

 ،في حین تتجلى عالمات الرعب على الضحیة العاجزة ،�قوة
ومع أن موضوع التمثال معروف وعادي، إال أن بیكاسو 

 استطاع ان �ضفى علیه �عدًا إنسانیًا مؤثرًا. 
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 وحشية النازيني

بین روز �عد تحر�ر �ار�س  إلى روالند كتب بول إلوار 
بیكاسو هو أحد الرسامین القالئل الذین : "مایلي 1944عام 
�یف �حسنون التصرف" �شیر بهذا إلى الفنانین الذین  اعرفو 

سمحوا ألنفسهم �التعاون مع األلمان المحتلین، ضد مصلحة 
شعو�هم، في حین وقف بیكاسو في صف حر�ة المقاومة 

فنان ترسله  یبادر إلى حما�ة أيّ السر�ة ضد الناز�ن، و�ان 
حضر  1944الحر�ة إلیه حتى لو لم �كن من معارفه في ر�یع 

بیكاسو حفل تأبین صد�قه القد�م ماكس جیكوب، الذي توفي 
في أحد معسكرات التعذیب التي أقامها الناز�ین للمخالفین 
للعقائدهم. �ان ماكس جیكوب �ما أشرنا سا�قًا قد ترك الیهود�ة 

یره من بنوا، مع غ یر سانتدالمسیحیة، واعتكف داخل واعتنق 
حیین، لكن ذلك لم �منع الناز�ین من اعتقاله، یالرهبان المس

 دیبیة، حیث توفى من جراء التعذیبو�رساله إلى معسكراتهم التأ
 �عد فترة قصیرة من حجزه، �انت عالقة بیكاسو �صد�قه القد�م

لقد�م، ووفاة صد�قة الّود ا قد انقطعت منذ عهد �عید، إال أن
فقد  ،القد�م بهذه الطر�قة المروعة، سّببا لبیكاسو آالمًا فظیعة
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موت صدیق صباه،  اة في عینیه عالمًا فانیًا، وصاربدْت الحی
 نذیرًا موحشًا �قرب نهایته هو اآلخر. 

�انتهاء السنوات األر�ع األولى من الحرب �ان مرسم 
ا هتات التي یتكدس �عضبیكاسو یبدو متخمًا �اللوحات والمنحو 

فوق �عض بینما تتغطى أرضیة المكان �التماثیل، طوال هذه 
بنیتها وشوارعها أالفترة اهتم بیكاسو �مناظر �ار�س، فرسم 

أحیانًا من نافذة مرسمه �طل وتمثایلها التي تمأل الشوارع. �ان 
التي �ضعها بنفسه خارج نافذته، من اجل  أصص الزهرلیرسم 

تها، ومن أعماله األخرى في هذا الوقت أنه لشتال ةرسم لوح
هغنیه  جلدواو�ن �عض الشعراء مثل: جور  ةرسم تصمیمات تز�ین

Hugnet و نوالشاعر رو�رت د�سDesnot ه الناز�ون تلالذي ق
یبتشر �مستقبل �اهر �ان �عد فترة قصیرة، وهو شاعر سر�الي 

و�ان قد �تب قبل ذلك �عشر سنوات دراسات حسنة لفن 
 . بیكاسو
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 حترير باريس
 طس/استیقظت �ار�س فجر الرا�ع والعشر�ن من أوغس

ن الد�ا�ات عالصادرة  الرشاشاتعلى طلقات  1944آب 
، و هي تنسحب إلى الوراء مما أثار مشاعر األلمانیة المتقهقرة

لحظة لطال انتظارهم  البهجة في نفوس البار�سیین الذین
 .ن االحتالل الوحشينتهم الحبیبة م، لحظة تحر�ر مدیالسعیدة

كان بیكاسو في هذ الوقت �ستقبل أصحا�ه الذین واصلوا 
، بار المعارك التي تدور حول �ار�سز�اراتهم السر�ة له لنقل أخ

انفجارات القنابل تهز أبنیة في حین ظلت أصوات المدافع و 
لم  تر. ومع هذا الجو المتو عنیفاً  المدینة ونوافذ المنازل هزاً 

 ، بل استمر في الرسم متجاهالً العمل ینقطع بیكاسو عن
ذه الظروف الرسم عن في ه ، واذ لم �كن ممكناً خطاراأل

ثناء الحرب أفإنه استرجع أسلو�ه الذي اتبعه  ،المودیل الحي
حین �ان �عتمد على  1918-1914ن ي بیأالعالمیة األولى 

، �ان المهم �اها النماذج المطلو�ةإ الصور الفوتوغرافیة معتبراً 
. ومما ه الحرب عن نشاطهقفه أن یواصل االنتاج وأن التو ندع

منظر منقول عن لوحة و  "نقله عن الصور وجه ابنته "ما�ا
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طي غا �ي �غنیً �ان أثناء الرسم یرفع صوته مو للرسام بوسان، 
 أالجیش األلماني بد قهقرومع ت ،على أصوات المدافع والقنابل

لى إء، �عودون اسو من المجندین في قوات الحلفابیكصدقاء أ
ج فرنسا ال ، و�انوا �خبرونه �ان الناس خار �ار�س �عد تسر�حهم

عالمي المعروف ، �سبب التعتیم اإل�عرفون عن مصیره شیئاً 
ز�مة التي أعقبت ه الصاخبةواثناء االحتفاالت ، عن الناز�ین

 ون هنا وهناك �حثاً ضالجیش النازي، �ان �عض الناس یتراك
یة صحف كاتبة: لى شقتهإ ن وصل. وأول معن منزل بیكاسو

، وعند اللقاء Millerواسمها لي میللر  Vogue غفو  في مجلة
فقد �انت هذه الفتاة أول مجند  اً بتهاجا اغرورقت عینا بیكاسو

�عد ذلك ظل  ،د انتهاء الحربمن الحلفاء یزور بیكاسو �ع
األصدقاء القدامى یتوافدون على مسكنه متسائلین عن 

اسو بیكن واألحیاء والموتی، لقد �ان �قاء ابهم المفقودیأصح
ار�س ین لب، في ظروف احتالل الناز�نفسه على قید الحیاة

ن �حتفظ �حیو�ته أنه استطاع أ�مثا�ة رمز عظیم للنصر، ثم 
یعة واألهوال التي مرت بها وضاع الفظعلى الرغم من األ

ه مظهر�ن حبهم ه �مألون غرف منزلؤ قا، و�ان أصد�ار�س
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وعات ، أما هو فكان �صحبهم على شكل مجم�مواهبهواعتزازهم 
إلى  ن بیكاسو لم �سع أبداً أومع  .خر اثارهآلیطلعهم على 

ولئك المعجبین ظلوا أن أ الإالحصول على هذا التكر�م، 
مسكنه و�انوا �فدون من مختلف البلدان، ومنهم  �حاصرون 

ین األلمان واألسبان، الخ، وهم یتكلمون یفضًال عن الفرنس
ختلف اللغات. وأثناء تلك الز�ارات اعتاد بیكاسو أن یبقي �م

حین تشع عیناه ببر�ق في   المتألقةواقفًا، وعلى وجهه ابتسامته 
ولى شدید العمق، في الشهور األ یثیر في نفوس زائر�ه انطباعاً 

�ان و ف، إلى آال �صل�عد التحر�ر �ان عدد الزوار للشقة 
�سمعته  اً نما تأثر �و  ،ا �فنهعجا�إ و أ لیه ال حباً إ�عضهم �أتي 

و �رمز للمقاومة الصلبة للناز�ة والد�تاتور�ة، أکرسول للسالم، 
و، بیكاسكل هذه التهلیل والتكر�م �ان مدعاة سرور وغبطة لدی 

التقاط آالف ولذلك فقد سمح لزواره والمعجبین �ه من الغر�اء 
ها نیتماثیله، وهو واقف بالصور الفوتوغرافیة لمرسمه ولوحاته و 

خالص إل اسئلتهم و�جیب عنها �كیرحب � �ما ظلَّ  .و معهمأ
فهو لم �ستطع أن  سروره �ان ناقصاً  ومودة. ومع ذلك فإنّ 

 .سبانیا ما تزال ترزح تحت نیر الد�تاتور�ةأ ینسى أنَّ 
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 بيكاسو والشيوعية

اب سنوات الحرمان كانت أغلبیة الذین شار�وا بیكاسو عذ
حتالل الشجاعة في مقاومة اإل تهىمنا و بدأوالشكوك والرعب، و 

ما نفرنسي، ولقد النازي لفرنسا من أعضاء الحزب الشیوعي ال
ب عجاإ أثناء تلك الفترة وحاز أعضاؤه  عظیماً  هذا الحزب، نمواً 

جرأتهم في ، �سبب تفانیهم و الناس �ما فیهم أعداء الشیوعیة
ن انضموا إلى عضاء الذی، من بین األ�ةر الدفاع عن قضیة الح

، �ان سویكاصدیق ب لوارإشاعر بول الحزب في هذا الوقت: ال
ي في السنة التي صادفت هجوم هتلر أ 1942ذلك في عام

 كانت  لوارإومثل هذه الخطوة من  ،على األراضي السوفیاتیة
النتقام ذ تعرضه إعد مغامرة خطیرة تقتضي جسارة �بیرة بل تُ 

  نما �انت�اسة و رجل سی لوارإلم �كن و دنى ر�ب، أالناز�ین دون 
الشیوعیة هي السبیل  ، فقد �ان یؤمن �أنّ دوافعه انسانیة وثقافیة

دمرة التي تمیز األوحد لتجنب العالم خطر الحروب الشاملة الم
م في سیساهنضمامه إلى الحزب، إ� نهأالنظام الرأسمالي، و 

. �انت هیبة الحزب نازي عملیة تحر�ر وطنه من االحتالل ال
لیه عدد إالفترة فال عجب أن ینضم  كي تلالشیوعي تتصاعد ف
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ولشدة أنحاء العالم، كبیر من أشهر األد�اء والفنانین في �ل 
القد�م عداءه ی للشیوعیة في هذه الحقبة، فقد تناس لوارإتحمس 

لى تسو�ة �ل إراغون، و�ادر آس �للشاعر الشیوعي الشهیر لو 
نسیة في المقاومة الفر  ، و�ان هذا �شارك مثلهخالفاته معه

لف ؤ ن روز" میذات یوم ، و�ان " روالند ب. و حتاللالسر�ة لإل
ر�ر فرنسا من االحتالل تح �عید، یزوره في مشغله ة بیكاسور سی

عندي " " من " بین روز " وهمس في أذنه قائالً لوارإ، اقترب "
ادم سبوع القبر عظیم، فسوف �علن بیكاسو في األلك خ

هذه  عل تحقق ذلك، لكنّ و�الف، "انضمامه إلى الحزب الشیوعي
�مخاطر عظیمة فقد أخذ أصحاب ة فو حفالخطوة �انت م

د اسو �عبیككیف سیستطیع " :�حیرة شدیدةاسو یتساءلون بیك
بداع وأن �ستمر في تجار�ه اآلن أن �حافظ على حر�ته في اإل

 نّ ال �قابلها الحزب الشیوعي �الرضا، ألالفنیة التجدید�ة التي قد 
ومن  ،دبالواقعیة في الفن واأل أون مبدنتب�انوا ی الشیوعیین
ت وقفوا من التیارات الفنیة الحدیثة موقف ان السوفیأالمعلوم 

-شدید  قل �عداءنإن لم  -نهم ینظرون �ازدراءأ أي هتلر تماماً 
دیدات بیكاسو واألسلوب التكعیبي �شكل خاص، فهل جإلى ت
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ن سیتقبل الشیوعیون أسالیب بیكاسو وتشو�هاته وخروجه ع
المقا�س الفنیة الثابتة أم أنهم سیجبرونه على التنكر لكل مبادئه 

 ؟الفنیة

أحد أهم أسباب انضمامه إلى  أما عن بیكاسو فر�ما �ان
یین من یوعشذلك العداء المستحكم بین الهو ب الشیوعي، الحز 
ا من الطغاه، من جهة أخرى، هم، وهتلر وفرانكو وأمثالجهة

سأرتاب في الشیوعیین لو أنهم  الحق أنني �نت:"�قول بیكاسو
أعلنوا إعجابهم �فنى، فأنا على ثقة �أنهم �عادون أسلو�ي 

، نشرْت �ل تساؤالت الناس عنولإلجا�ة  "،الخاص في الفن
تصر�حًا  1944ول الصحف في أواخر اكتو�ر/ تشر�ن األ
 لبیكاسون ورد فیه العبارات المؤثرة التالیة: 

نتیجة منطقیة لمسیرة  انتمائي للحزب الشیوعي هو "إنّ 
دخال الرسم وسیلة إل ممن یرى في فنّ  نا لستُ أحیاتي ذاتها، ف

�ان هدفي األول  مان�في قلوب الناس أو إللهائهم، و السرور 
استخدمه �سالح �عینني على التغلغل  خیر من الرسم أنْ واأل

 .ن الداخلفي ضمائر بني البشر حتى �مكن تحر�ر نفوسهم م
ضال لیس نالناز�ة ضرورة ال ت الكفاح ضدّ لي سنوا كدْت ألقد 
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ذاته، دنا جل تحقیق وجو أبل من  ،حسبفالفن من أجل تحر�ر 
أن عن وطني فال عجب  اً لقد أمضیت عشرات السنین منفی
ولهذا  ،فقدته �عوضني عما أتلهف للعثور على وطن روحي

انتمیت إلى الحزب الشیوعي الفرنسي الذي سأ�قي في أحضانه 
ه من جدید، و�ین ي وطني أسبانیًا إلى أحضانإلى أن �عیدن

لحب واالحترام عضاء هذا الحزب التقیت �كل الذین �ستحقون اأ 
كبر الشعراء وأهم الفنانین، و�ین أصحاب من أعظم العلماء وأ

رنسیین المُسرحین تلك الوجوه الرائعة وجوه أحب المجندین الف
 حب األخوان إلى قلبي". أجدني اآلن مع أ

جة العاطفیة الحادة التي تفیض بها العبارات الله إنّ 
ر دون ر�ب عن رغبة بیكاسو العمیقة ولهفته تعبّ  المارة أعاله

لعقد صداقة حقیقیة مع الناس المحیطین �ه، فلقد أ�عدته 
ذ إحیان عن غالبیة الناس بداعاته، في �ثیر من األ�تجدیداته و 
غلبیتهم، أ  ماأضئیل من الناس، ال عدد إسلو�ه الفني ألم �فهم 

الزمن  مز�د مندقاوءه المقر�ون، فقد احتاجوا إلى صأ�ما فیهم 
ه فشل حتى نّ إروا مواهبه. وقبل ذلك فكي یتفهموا مقاصده و�قدّ 

، دائماً  ولغا، وعاش وحیداً أذ هجرته زوجته إ ،في تكو�ن عائلة
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و�ثیر منهم من أقرب  ،ما هنا بین أعضاء الحزب الشیوعيأ
شتراك عقد عالقة وطیدة قائمة على األ فيفقد نجح  ،صدقائهأ

تمرار في النضال في المعتقدات والمثل العلیا من جهة ، واالس
له، � في هذاسو ایكحتالل النازي، لقد وجد بوالمقاومة ضد اال

 .وطنه وعائلته
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 ما بعد احلرب العاملية الثانية
 1945-1956 

حتى  ،ر�سما أن انقضت األسابیع األولى على تحر�ر �ا
 ي والثقافي، وعادت لاستعادت هذه المدینة نشاطها الفن

إذ غیَّروا أسلو�ه  ،ُطعم بدم جدید حیو�ته لكنهصالون الخر�ف" "
القد�م في اختیار أعمال مشاهیر الرسامین الذین توطدت 
مراكزهم في عال الفن، وفتح قاعاته لإلبداعات الجدیدة دون 

یله اثرسومه وتم لاتخصیص، مما شجع بیكاسو، على إرس
للعرض فیه، وهكذا ُعرضت له خمس وسبعون لوحة ز�تیة، مع 
خمسة تماثیل، �انت الغالبیة العظمي من هذه اآلثار مما رسمه 
خلف األبواب المغلقة أ�ام االحتالل النازي لبار�س، على أن 
تكر�م صالون الخر�ف لنتاجات بیكاسو على هذه الصورة 

التي  شيى أنصار حكومه فیاستثار ردود فعل سلبیة لد
تصالحت مع األلمان، ممن خضعوا لعملیات غسل األدمغة 
على أیدى رجال اإلعالم الناز�ین فبادروا إلى إعالن االحتجاج 
على صالون الخر�ف �حجة استیائهم من تكر�م فنان مثل 

ن أنه من الشیوعیین كاسو الذي لم �كن فرنسیًا فضًال عبی
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ن لي الذي تنتمى إلیه فرنسا، وما إاالمعادین للنظام الرأسم
مضى یومان على افتتاح المعرض حتى حاصرُه عدد من 

ارفعوا تلك الصور " المتظاهر�ن الغاضبین وراحوا �صرخون 
وأرجعوا لنا أموالنا" ثم اندفعوا نحو القاعة التي تعرض فیها 
أعمال بیكاسو محاولین تمز�قها جمیعًا، على أن أنصار بیكاسو 

عددهم �بیرًا وقفوا في وجوه المتظاهر�ن ومنعوهم من الذین �ان 
 تنفیذ تهدیداتهم. 

أقیم معرض مماثل في ، في ر�یع العام التالي
عرض بیكاسو فیه أعماله التي و متحف"فكتور�ا وآلبرت" بلندن، 

أثناء أشد فترات الحرب ظالمًا، فقو�لت  1940رسمها في عام 
ابین معجب مهلل، ة متلك األعمال أ�ضًا بردود فعل متباین

أما بیكاسو فلم �ظهر علیه أي استیاء  ،غاضبء مستاو�ین 
 من المواقف السلبیة للجماهیر، فقد �ان غرضه األول أن �علم

�یف تنظر إلى الفن نظرة مباینة تمامًا لوجهات النظر  الناس
 التقلید�ة إلیه. 

عرض صالون الخر�ف لوحًة  1946وفي صیف عام 
، �ان اسم ورنیكا"غذ�ري لوحته الشهیرة " جدیدًة لبیكاسو تعید
الجثث"" وقد رسمها �عد أن ُ�شف النقاب  اللوحة الجدیدة "قبو
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عن فظائع مخیمات التعذیب الناز�ة أثناء الحرب، وهذه اللوحة 
في الرسم، فلم  �هتوضح أسباب نزوع بیكاسو إلى أسلوب التشو 

 وا هم�كن التشو�ه مجرد وسیلة إزعاج لنفوس المشاهدین و�ن
تعبیر عن حالة اإلحباط الفظیع التي غرق فیها �ل المثقفین 

وقد ُرسمت هذه الصورة  ،نتیجة وحشیة الناز�ین وهمجیتهم
زاهیة من أجل إثارة خلو من أي ألوان �األبیض واألسود فقط 

مشاعر السخط والغضب على تلك الهمجیة، ومع أن اللوحة قد 
ن أ ن بیكاسو قصد، فإانتجت في ساعة النصر على الناز�ة

یوجه أنظار الناس إلى مدى وحشیة و�جرام القوى الظالمیة 
 المثیرة للحروب، وهنا الّبد من اقتباس عبارة بیكاسو الشهیرة:
"ال لیس غرض فن الرس تجمیل مساكن الناس، الرسم سالح 

 . "ضد الوحشیة والظالم
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 مرحلة جديدة يف حياة بيكاسو
الناز�ین معاناة فظیعة لكل سببت أهوال الحرب ومظالم 

، وقد اختفى عدد لمانين الواقعة تحت االحتالل األأبناء البلدا
، و�ان ظهور ي تفسیر الختفائهمأالضحا�ا دون  كبیر من

، أما هلیهمأ ثار فرح عظیم بین محبیهم و �عضهم فیما �عد م
الذین �قوا على قید الحیاة فقد تعرض أغلبهم لتدهور خطیر في 

طول الحرمان وهواجس الخوف والشك. في  جراء صحتهم
" ولم �طل ت صحة "دورا مارءحتالل، ساالشهور األخیرة لإل

التي لم تتمتع یوما �صحة  لوارإنوش" زوجة �السیدة " مراأل
  .1946 فجأة في خر�ف ، فقد توفیْت حسنة

رحلة استرخاء في نها�ة  یهيء لنفسهاستطاع بیكاسو أن 
ي �عود فیها الى ة األولى الت، �انت هذه هي المر 1945صیف 

سط منذ بدا�ة الحرب قبل ست بیض المتو شواطيء البحر األ
 عتیقاً  وجد منزالً  Menerbbes"  ه�یر منیسنوات، وفي قر�ة "

، و�ان مارلیه تصحبه دورا إیناسب مزاجه فاستأجره ورحل 
هوا�ة المعروفة ب Cuttoliیتردد معها على قصر مدام �وتوللي 

من المنزل الذي  ، و�ان قصرها قر�باً فنیة الجیدةجمع اللوحات ال
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تها في هذا المكان ضال مار ورا، وقد وجدت داستأجره بیكاسو
 .ره المالئمة للتصو�ر الفوتوغرافيتنوع مناظلجمال الر�ف و 

 وفرنان مورل �ضا تعرف بیكاسو �الفنانفي هذا العام أ
Mourlol عة الحجر�ة المعروف �مواهبه في الطبا

، ۱۹۱۹منذ  علیها سو قد اشتغلایكلم �کن بالتي  "،رافنوغثلی"
، ى العودة الى هذا الفن الذي �حبهلكن وجود مورلو شجعه عل

اسمها فرانسوا جیلو انتجه في هذا المیدان وجه فتاة أول عمل و 
Gilot  و�ان قد التقى بها في �ار�س فاجتذبته حیو�تها وحسن

الر�یع التالي . في هرسم الذي �انت �ارعة فیوجهها وشغفها �ال
قامة على شواطيء المتوسط، اصطحب ار�س لإلحین غادر �
 ."فرانسوا" معه

عرض مدیر متحفها الذي  Antibesفي بلدة انتیب 
عرض مشرفة على البلدة �لها �شغل بنا�ة قروسطیة ذات أبراج 

تاح ، وسلمه مفلعملهعلى بیكاسو أن �ستخدم قاعات المتحف 
ذا أصبح المتحف . وهكالغرض �اب المتحف من أجل هذا

ت قاعات المتحف ذات سقوف عالیة ، �انمر�ز عمله الرئیس
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عكس أشعة الشمس نوردي بینما تجر أغطي األرضیة ��ُ و 
 .لقة فوق میاه البحر، عبر النوافذأالمت

بلیون لم تجتذب األجواء القروسطیة للمتحف وال أمجاد نا
مور �قدر ذه األکاسو هبیالمتجلیة في هذا الموضع، لم تجتذب 

، التي توحي بها مناظر البلدةء االغر�ق اإعجا�ه وارتیاحه ألصد
روا هذا مه �التعرف �أهالي البلدة الذین ععن سرور  فضالً 

عماله في هذا أ ف السنین، فال عجب أن تعكس آالالمكان منذ 
الزاهیة لوان غر�قیة متجلیة في األاإل الوقت تأثره بتلك األجواء

 .خضرزرق واألالوردي واأللمتوسط السیما بیض اللبحر األ

حد، فقد أ يّ أحیاة بیكاسو في هذا المكان صفو لم �عكر 
في حین �ان وجود رفیقته الجدیدة  ،الزوار لحسن حظه عدد لّ ق

لوجهها  بع، فال عجب أن �طثارة لهإ" مصدر "فرانسوا جیلو
ن حز�ران میونیو/  14/15ففي یومي ،من الرسوم اً �بیر  اً عدد
، ، �ل واحد ال �شبه األخراً عمل لها أحد عشر أثر  1946 عام

في  اً یر وط ى خر أ ًا في مرةوشمس ،مرةً  كان �جعل وجهها زهرةً 
  .وهلم جرا ثالثةً  مرة
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 ،غرافسو خمسین قطعة لیثو یكاعمل ب 1948وفي عام 
وعراة  السناطیر�انت موضوعاته �لها من  في هذه المرةو 

وم في أعماله هذه. بظهر طیر ال ین والثیران والشیاه، �ماصالراق
 طَّ حا �الرسم في ذات یوم كنه بینما �ان منهمأاسو �یك�حدثنا ب

ورة التي یرسمها والظاهر أن الطیر ص�بیر الحجم فوق ال مبو 
د اجتذبته الحمامات اللواتي یتخذن من شرفة منزله قالقوي 
. �ان البوم والحمائم، على العداء القائم بین لهن متنزهاً 

وم �مثالن نوعین بحیاته فالحمام والمدى بیكاسو  رفاقرفین، الط
سه أساطیر التي یتعلق بها بیكاسو. والواقع أن البوم بر األمن 
بیكاسو بشبیها یبدو  ،ر وعینیه النفاذتین المحدقتیندیتالمس

 نفسه. 
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 ف الكربىاحبيكاسو واملت                       
ق یصد Casson وستم تعیین جان �ا 1947في عام 

 �ان متحمساً  �ذو  ،"للمتحف الجدید للفن الحدیث" اسو مدیراً یكب
 بیكاسوللفن الحدیث وللفنانین الموصوفین �المتمردین من أمثال 

من مالیة متحفه  صخصقد ه لخ، فإنّ إك ولیجیه راتیس و�وما
لشراء نتاجاتهم و�دأ �صد�قه بیكاسو فعرض علیه  �بیراً  مبلغاً 

بیكاسو قدم له عشر لوحات �هد�ة  وحاته لكنَّ شراء عدد من ل
العادة الجار�ة  مجانیة لیعرضها في صالونات المتحف، ألنَّ 

قساط طو�لة أور الفنیة على شكل صدفع أثمان الیومئذ أن تُ 
الصور  األمد، ولم �كن بیكاسو �حبذ مثل هذه الوضعیة. �انْت 

  عبییة.كالتي أهداها للمتحف من إبداعاته الت

 انتیبمتحف مدینة  عهذه الوضعیة حدثت م مثل   
Antibes ،سو یرسم یكافقد تم تحو�ل المتحف، الذي �ان ب

ل لوحاته � من قدأثاره �عد آى متحف خاص لعرض ، إلفیه
مضیفًا إلیها مجموعة من   ف،عارة للمتحإ مها هناك التي رس

 يلدللیثوغراف، وهكذا تحول قصر غر�مافي السیرامك وا هآثار 
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Grimaldi  إلى أحد أهم المتاحف الجذا�ة للزائر�ن في فرنسا
كلها، فعلى جدرانه ُعلقت اللوحات ذات المواضیع الحیة التي 

كل صدق وواقعیة، تعكس مباهج الحیاة وعیشتها وقسوتها �
 .متحف آخر في العالم تتوفر أليّ  وعلى هیئة قلما

�ل ومنذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة اجتاحت لوحات بیكاسو  
بلدة  ،متاحف وقاعات العرض في فرنسا و�مثل على ذلك

حیث ُخصصت قاعة �بیرة في أحد  ،الصغیرة Ceret هسیر�
متاحفها ألعمال السیرامیك والتخطیطات التي أنتجها بیكاسو 
حین أقام في البلدة سا�قًا، و�ان أمین المتحف الذي تم تعیینه 

ت قاعات ذلك امتأل ىحدیثًا من أصدقاء بیكاسو، فیما عد
م في األقالیم الفرنسیة، التي �انت تنظّ  ةالمعارض المؤقت

األخرى، من ذلك مثًال  ةبلوحات بیكاسو وتماثیله، وأعماله الفنی
 1957 عام Arles يلآر ، ومعرض 1953 ن عاممعرض لیو 
 وهلم جرا. 

ولما �انت اإلمكانات المالیة لمتاحف الدول األخرى، 
اشتد  الطلب هناك على لوحات خارج فرنسا، أكبر وأفضل فقد 

بیكاسو السیما التكعیبیة منها ذات األسعار العالیة، وقد 
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ن علیه قبل عشر�ن تضاعف سعر �عضها مائة مرة عما �ا
ن تفوز الوال�ات المتحدة �حصة األسد منها عامًا فال عجب أ

ل الوقت الذي واستمر شراؤها لتلك اللوحات �عد ذلك ، وهكذا حَّ
فني في العالم �عتبر مجموعته الفنیة �املًة،  لم �عد أي متحف

 إال بتوفر عدد �بیر من آثار بیكاسو فیها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 - 305 - 

 مدينة فالوري
ع الكروم ر �مزا �غّص خصیب  تقع بلدة فالوري في وادٍ 
نو�ر، وتتز�ن صتشمخ غا�ات ال هو�ساتین الز�تون، وعلى أطراف

الیاسمین  ىا شذاألزفة والشوارع �حدائق البیوت التي �فوح منه
هذه البلدة الصغیرة  وعطور أنواع الزهور األخرى، لكنّ  ىوالخزام

تثیر  زة خاصة تجتذب إلیها السائحین أولم تمتلك یومًا أ�ة می
في ماضي أ�امها ازدهرت فیها صناعة فالمغامر�ن، اهتمام 

السیرامك لكّن هذه الصناعات تدهورت وقلَّ إقبال الناس من 
منتجاتها، ولم یَبق لها ما تصدره إلى الخارج الخارج على شراء 

 غیر عطورها المعروفة �النفاسة والجودة. 

بز�ارة إلى بلدة  لوارإقام بیكاسو �صحبة  1946في عام 
 المعروف  Ramieفالوري وهناك تعرف �الفنان جورج رامیه 

�مواهبه في فن السیرامیك، وتوطْدت أواصر الصداقة بینهما، 
�مساعدة زوجته مؤسسة تجار�ه حسنة في و�ان رامیه یدیر 

عاد بیكاسو إلى  1947البلدة، وفي صیف العام التالي أي 
فالوري لیستقر فیها من أجل أن �مارس اإلبداع في فن السیرامك 
هذه المرة ولم �طل األمر �ه حتى استطاع أن �جمع حوله عددًا 
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ثروا من موهو�ي الفنانین في السیرامیك من أهل البلدة الذین تأ
�أسلو�ه اإلبداعي. �ان قد ابتاع منزًال صغیرًا على سفح تل في 

فن  العمل �حر�ة تامة في إحدى ضواحي البلدة لیستطیع
الذي ظل یراود خیاله منذ أمد �عید. فالسیرامیك �جمع  السیرامك

من المعاني، فضًال عن  ىبین فني الرسم والنحت �معن
یة، ولما �ان بیكاسو استعماالته التطبیقیة في الحیاة الیوم

�ار�ق واألواني على رسم الصور من أجل تز�ین األ معتاداً 
والصحون، فقد أصبحت ممارسته لفن السیرامیك ضرورة ملحة، 
فبدًال من االكتفاء بتصمیم الصور والنقوش للفنانین العاملین في 
السیرامیك أصبح اآلن هو الذي �صنع أدوات السیرامیك و�قوم 

 ه في الوقت عینه.بتز�ینها برسوم

فتح بیكاسو مجاًال  ،دخوله میدان صناعة السیرامیكو� 
واسعًا للتعاون مع صد�قه الفنان"رامیه" و�ل الملتفین حولهما 
من صناع السیرامیك القدیر�ن و�ذلك أفسح المجال لتشغیل عدد 
كبیر من المتخصصین في السیرامیك والذین �انوا ال �جدون 

لصناعة في المدینة في السنوات عمًال �سبب تدهور هذه ا
األخیرات. وسرعات ما تز�نْت رفوف مخازن مؤسسة "مادورا" 
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زوجته، �األ�ار�ق واألواني الخزفیة المشكلة و التي یدیرها رامیه 
أو �قرون  ة ورؤوس �شر�ة بلحىً على هیئات طیور جارح

و�حیوانات غر�بة الصور. فعلى یدي بیكاسو �مكن أن تتحول 
 ،الطین إلى أجمل األلعاب وأروع المنحوتاتأ�ة قطعة من 

الخاصة التي یتخذها من  هاإلبداعات هي وسائل تلك�انت و 
أجل الحصول على االرتخاء والراحة �عد عمله المر�ز في 

 . ةالرسم یومیًا لساعات طو�ل

رجاء في أ في صباح �ل یوم اعتاد بیكاسو أن یتجول
ه، میخفیفًا في قدصندًال  ، ومحتذ�اً قصیراً  سرواالً فالوري مرتد�ًا 

الذي  ه�سیر �قامته القصیرة المتمیزة �العضالت القو�ة و�جلدو 
حته شمس الصیف، فیبدو أصغر من عمره الحقیقي على لوّ 

الرغم من أبیضاض شعره الذي أصبح خفیفًا �انقضاء السنین، 
التي تشیر إلى عمره  كان شعره هذا هو العالمة الوحیدة

شیئًا من حیو�ته وعنف حر�اته لم یتغیر  نّ المتقدم، ومع ذلك فإ
أبدًا عما �ان علیه في عهد الشباب �ما حافظت یداه 
الصغیرتان الشبیهتان �أیدي النساء على رشاقتهما وخفة 

 حر�تهما وقوتهما تمامًا �ما �انتا في الماضي. 
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 السالم العاملي ايابيكاسو وقض

 في فالوري لم ینعزل بیكاسو عن أصحا�ه وال عن 
�ان �ما ، یواصل ز�اراته له، لوارإ�ان بول و  .األحداث العامة

ومنذ انتهاء  .أعضاء الحزب الشیوعي على اتصال دائم �ه
الحرب بدأ الشیوعیون ینظمون حملًة مكثفة ضد الحروب 

 ة�الدعوة إلى السالم العالمي، واضعین السالم العالمي في مقدم
�االنضمام إلى طالب بیكاسو سرعان ما أهداف الحزب الذي 

لحظة إذ �انْت الحرب أشد ما  األخیرفلم یتردد  ،حر�ة السالم
�انْت االجتماعات  ،�كرهه في العالم، وفي مرسمه ببار�س

ي فرانكو، ُتعقد تالمؤ�دة لتحر�ر اسبانیا من د�تاتور�ة الفاشیس
من أجل الدعوة إلى السالم العالمي في الوقت  �انتظام الوقوف

�نما بدأ و یكاسو بهذا الضرب من التأیید لم �كتف بو عینه، 
أما الجماهیر لیخطب مدافعًا عن السالم،  �الظهور والوقوف

غادر  1948عام �صفته فنانًا عالمي الشهرة. ففي صیف 
 لوارإي واتجه إلى �ار�س ومنها طار �صحبة بول ر مدینة فالو 

إلى بولونیا، حیث استقبلته الجماهیر �حماس عظیم، ولبث في 
لبلد اسبوعین، وقد قدم إلیه رئیس الجمهور�ة البولند�ة وسام هذا ا
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و�ان قد منح قبل ذلك في �ار�س وسام البعث  ،النهضة
من أجل تحر�ر فرنسا من  ىالعظم تهالفرنسي تقدیرًا لخدما

االحتالل النازي، على الرغم من انضمامه إلى الحزب 
 الشیوعي. 

عقد مؤتمر  1949أي  ابر�ل من العام التالينیسان/ في 
للسالم في �ار�س، وطولب بیكاسو �عمل بوستر �شعار 

حمامًة بیضاء من قفص �ان  ،خرج. في مرسمه أللمؤتمر
ذلك الیوم  ذمنو  ،، وطبع صورة الحمامة �اللیثوغراف�ه �حتفظ

أصبحت هذه الحمامة البیضاء رمزًا لحر�ة السالم العالمي، وتم 
رات �رمز ثابت لهذه �ا مالیین المو طبع اللوحة في أنحاء أور 

 الحر�ة. 

نصار ب أن تصبح هذه الحمامة موضع حقد أفال عج
ا األمیر�یة منح یلففیالدمتحف الفن في  ومع ذلك فإنّ  ،الحروب

في �ل و اللیثوغرافي هذا.  هدالیة شرف تقدیرًا ألثر یبیكاسو م
السنوات التي أعقبُت الحرب العالمیة الثانیة �انت حمامات 

لق في �ل موضع من العالم �رمز للسالم السالم البیض تط
العالمي، وقامت �ثیر من حكومات العالم �طبع رسم الحمامة 
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البیضاء على طوا�ع بر�دها، ومن أهم تلك الدول الصین، ثم 
 �قیة بلدان العالم الشیوعي. 

نظم الشیوعیون مؤتمرًا  1950تشر�ن األول وفي نوفمبر/ 
لبر�طانیة و�سبب انفجار للسالم في مدینة شیفیلد العمالیة ا

فقد قررت الحكومة  ،الحرب الكور�ة قبل ذلك الوقت �فترة قصیرة
البر�طانیة منع انعقاد المؤتمر عن طر�ق عدم تزو�د اعتماد 

لقادمین من الخارج �سمة دخول إلى بر�طانیا، لكن لالمؤتمر 
وجود شخصیات عالمیة شهیرة مثل جولیو �وري بین هؤالء، 

ئیس المؤتمر أحدث انقسامًا في الرأي و�ان هو نفسه ر 
ووصل الجدال إلى قاعات مجلس  ،البر�طاني حول هذه القضیة

النواب" البرلمان" البر�طاني وقام ونستون تشرشل نفسه �الدفاع 
 . اعن حق األجانب المنتمین إلى المؤتمر �الحصول على الفیز 

في هذا الوقت �انت منظمة الفنون البر�طانیة قد نظمت 
ضًا في لندن لرسوم بیكاسو وأعماله السیرامیكیة، فكان على معر 

 الحكومة البر�طانیة أن تمنح بیكاسو سمة الدخول، وفي محطة
ع أنصار بیكاسو الستقباله، و�ان فیهم روالند بین فكتور�ا هر 

، ووقف الجمع فترًة طو�لة في انتظار هذه روز �اتب سیرته
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ظهر الفنان القصیر وصول الباخرة المتأخرة عن موعدها، ثم 
القامة مرتد�ًا بدلًة رماد�ة وعلى رأسه قبعه سوداء. ودهش 

أي فنان  حبهالجمع ألن بیكاسو وصل منفردًا دون أن �ص
آخر، لكنه أخبرهم فیما �عد أن �ل أصحا�ه منعوا من دخول 

 �أنهمآنذاك وصفتهم المخابرات  حیثاألراضي البر�طانیة 
دهشته ألنهم سمحوا له من "ثور�ون خطرون" وأبدى بیكاسو 

خطأ  أيّ  ى دونهم بدخول بر�طانیا، وقال معلقًا �سخر�ة" ُتر 
 ارتكبت فسمحوا لي بدخول أراضیهم". 

في شیفیلد فلم تطْل إقامة بیكاسو في بر�طانیا، 
Sheffield  حیُث عقد المؤتمر، وجد القاعة مكتظة

لمته �الحاضر�ن الذین هتفوا له �حماس شدید �عد  انتهائه من �
نًا لغة الفرنسیة التي لم �كن �حسنها إحساالقصیرة التي ألقاها �ال

ق إلى األمور السیاسیة، ومضى تامًا، وفي �لمته تجنب التطر 
رسم الحمائم من والده، ثم  هالجمهور عن �یفیة تعلم�حدث 

كیف برز في هذا الفن فتجاوز �ل أفراد عائلته من الرسامین 
لجملة المثیرة التالیة: "أنا أدعم الحیاة القدیر�ن، ثم ختم �المه �ا

 ن بیكاسو لم �كن یوماً أضد الموت، والسالم ضد الحرب"، ومع 
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نطباع جمیل عن نفسه، إعطاء إ نه نجح في أال إمن الخطباء 
قابله المعجبون  لى لندنإوعند العودة  ،لدى المستمعین جمیعاً 
ه الذي لحضور معرض لوحاتلیه الدعوة إ�حفاوة �الغة، ووجهوا 

. �الزوار طیلة أ�ام العرض، لكنه رفض الدعوة حماً مزد ظلَّ 
یة لم تفوت فرصة ز�ارة بیكاسو ن القوى المعاد�ة للشیوعأعلى 

، الشیوعي علیه وعلى الحزب شدیداً  ، فشنت هجوماً جلترانإل
على تلك  اً ذ �ان معتادإ لذلك، هتمامإ ی ألكنه لم �عر ذلك 

 .ف السیاسیةات التي تفیض بها الصحر تالمها

تمر مماثل آخر في روما، وقد ؤ أقیم م 1951في عام و 
 شابیل نیلسینتهز الفرصة فقام بز�ارة �نیسة س، واحضره بیكاسو

Sisline Shapel نها اشبه إي �ان تعلیقه علیها �ما یلي : "الت
 دومییه". ما �كون بتخطیط من ر�شة 

ینة قر�ب من مدالصغیرة الواقعة على سفح تل في الفیلال 
مع صد�قته فرانسوا  ، عاش بیكاسو حیاة هانئةً ورى الصناعیةفال

، في طلقا علیه اسم " �لود"ألهما ابن  ، حیث ولدF.Gilotجیلو
فظ تحُ  Chryslerالحد�قة �انت سیارته الجدیدة الكر�سلر  طرف

ها سیارته العتیقة التي �عتز لى جانبإ، وتقف في �راج خاص
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ن �ان ابنه �اولو شدید الشغف �، و Hispano" انوببها: "الهیس
، سیاقة سیارة والده والعنا�ة بها ء�السیارات فقد وقع علیه عب

ي أالقد�م: "مارسیل". �عد سنتین من مولد �لود من السائق  بدالً 
، فیما (وتعني حمامة) الوما�وضعت فرانسوا ابنتهما  1949في

، وقد yanان ��ن �ان هناك �لب �العبانه اسمه عدا الصغیر 
  .�الحمام مثل والدها شدیداً  �الوما " شغفاً بدت "أ

ه من أولغا �تعلق بیكاسو بولد�ه الجدیدین مثل تعلقه بولد
، مرات عدیدة و�ان وهما یلعبان رسمهماقد و  ومار�ا تیر�زا سا�قاً 

، �منعها من أعجب نع األلعاب لهما بنفسه على عادته�ص
ى لة تتوجه الاء وفي صباح �ل یوم �انت العائیشالمواد واأل

و�ان ، جل السباحةأشاطيء البحر القر�ب من الفیلال، من 
، وعند الظهیرة �ان األصدقاء العومبیكاسو یدرب �لود على 

 الشاطئ.  یتغدون على مائدة بیكاسو في المطعم الواقع على

خرى امتأل مصنع الفخار "السیرامیك" �األواني أمن ناحیة 
، مما اقتضاه البحث عن نفسهالتي صممها بیكاسو وصنعها ب

للرسم والنحت، وقد عثر على مصنع  صخر مخصآمشغل 
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 صنع العطور، و�ان واسعاً ل مهجور �ان في السابق مستعمالً 
 .خرآرسام  فشغله بیكاسو مع

مثا�ة رئیس لقبیلة نواتها اسو �یكفي مدینة فالوري أصبح ب
ن املیع والفنانین العناها مجموعة الصؤ عضاأ الخاصة، و  عائلته

، و�ان هناك رسامون قدموا من �ار�س في مصانع السیرامیك
كذلك  "العشیرة" ضمْت و ، لمشار�ة في النشاط الفني للمدینةل

، �ما فیهم الحالقون من تجار المدینة وحرفییها �بیراً  عدداً 
الء �انوا یلتفون ؤ �ل ه خوالخبازون والسماكون ال والنجارون 

ن النفاذتین �ن السوداو مة صاحب العینیقصیر القاحول الفنان 
س الذي أحبهم ، ذلك الفنان القادم من �ار�یبشوالشعر األ

لى شيء شبیه إالواقع  ، وتحول فيواعتاد العیش بینهم
اسو في المدن یكنما صار السم ب�سطورة. لیس هذا حسب و �اإل

فبالنسبة  ،، صدی رمزي خاصي خرى، خارج فالور الفرنسیة األ
لكل ما  مرادفاً  هیة �ه، صار اسمشخصمعرفة ال �ملكون للذین 

ما معارفه أمور، و مرعب من األأهو غامض من النزوات 
تى من �ان منهم ، فحولئكأل لیه معاكسة تماماً إفكانت نظرتهم 

تحت سحر شخصیته  اً نه �ان واقعإسلو�ه، فأو أه نال یتفهم ف
 .ودالجذا�ة الود
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 ثاالً ع تمنن �صأى بلد�ة فالوري �عد هذا اقترح بیكاسو عل
حدى إعنوانه "الرجل والخروف" من البرونز �ي �عرض في 

وقد   .لى البلدةإة مما سیجتذب السیاح الساحات العامة �المدین
سیما �عد أن سمعوا تعلیق ال عضاء المجلس البلدي قلیالً أ تردد 

ر�د وضع أذ قال "إبیكاسو الساخر عن الفوائد األخرى. للتمثال 
، وقهفطفال أن یلعبوا حوله و تهیأ لألتمثال في میدان عام �ي یال

�ة حال فإن التمثال أ" على تبللهفي وسع الكالب أن  وأن �كون 
، ودعي أحد الزعماء ي لفعل في الساحة المر�ز�ة �فالور قیم �اأ

الستار عن التمثال �حضور رئیس البلد�ة وجمع  النقابین إلزاحة
ول غفیر من الناس بینهم �عض أصدقاء بیكاسو وتحدیدًا، ب

 . Tzarزار ت وتر�ستانإلوار 

عن  تعبیراً ة لبیكاسو نفالوري شرف المواط ةبلد نحْت مَ 
الي "لیس . وفي الصحیفة المحلیة ورد التعلیق التامتنانها له

و�عد  �ضا رجل ذو قلب �بیر"أنه إبیكاسو مجرد فنان عظیم، 
الصحیفة إلى  مضتالرجل والخروف" " ة �قیمة تمثالدشااإل

یر العمیم على اقتصاد س �الخیهذا التمثال النف سیعودالقول "
 ".تنابلد

سة یاسو �نیكتحت تصرف ب ن البلد�ة وضعْت أثم 
. سلوب الذي �ختارهة عتیقة لیقوم بزخرفتها، �حسب األتار�خی
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في ذلك الحین ساهم �ثیر من �بار فناني فرنسا في تز�ین و 
 ، فقد عمل لیجیهالكنائس األثر�ة �الصور الدینیة جدران

Leger  ًوقام دیرة الجبلیةلفسیفساء ألحد األضخمة من ا لوحة ،
یس ت�ان ما كما ،زخرفة نافذة الدیر المذ�ورب  Rouaultراوو

، في حین انهمك براك �عمل في تز�ین �نیسة في فیلیس
Braque ال ما بیكاسو الذي أ ،بتز�ین �نیسة أخرى، وهلم جرا

ي أفكر الكاثولیكي �ل، وان من التوفیق بین آرائه التقدمیةیتمك
ألن �نیسة  ،شكال، فلم تجابهة مثل هذه االشكالیةشكل من األ

سسة ؤ لى مإلثورة الفرنسیة منذ عهد ا �انت قد تحولْت  فالوري 
، �ان مواضیع التي یر�دهاالرك له الخیار في . وهكذا تُ مدنیة
تعبر عن رغبته العمیقة في السالم  ن یرسم صوراً أول األ همهُ 

�د ؤ ی المهمة ظلَّ نجازه إد للحرب والعنف و�عد الشدی ومقته
  .للسالم نما معبداً �القول �أنه لم یز�ن �نیسة و 

، و�سبب نفور قام حرب الكور�تین 1950في صیف 
. اً شخصی تخصهن هذه القضیة أ، فقد شعر اسو من الحربیكب
" حیث "المذ�حة في �ور�ا بتصمیم لوحته الشهیرة فوراً شرع ف

م من الجند المدججین �البنادق وه مجموعةً  تظهر فیها
 لالعار�ات واألطفا لى عدد من النساءإنها بتوتر شدید صو�و �

، و�عد 1951ل مرة في فرنسا عام رضت اللوحة ألو األبر�اء. عُ 
مس سنوات ظهرت  اللوحة في شوارع وارشو، احتجاجًا على خ

 قمع الجیش السوفیاتي للثورة في هنغار�ا. 
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ضد  ةالمذ�حة في �ور�ا" أقوى دعام�عد"غرونیكا" ُتعد" 
تبدو اللوحة متأثرًة �أسلوب  ثیمتهافي  .العنف ووحشیة الحروب

الرسام األسباني غو�ا، و�ذلك بلوحة ذات موضوع مشا�ه 
للرسام الفرنسي االنطباعي"مانیه"، على أن لوحة بیكاسو تتمیز 
�خاصیة ال تمتلكها أ�ة لوحة أخرى مماثلة، تلك هي أن 

عر �الحیرة حین �حاول اكتشاف المسؤول ش"للمذ�حة" �المشاهد 
عن وحشیة الحدث، هل هم الجنود المسلحون؟ ألیس هؤالء 
أنفسهم مجبر�ن أ�ضًا مثل الضحا�ا على أداء دور ال إرادة لهم 
فیه؟ تلك هي المفارقة التي �عرضها بیكاسو، أمام أعیننا، �كل 

 ومرارتها.  اقسوته
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 ملوحة احلرب والسال
أثناء احتفال أقیم لبیكاسو في فالوري، �مناسبة ذ�رى میالده 
السبعین، خطر له، حین �ان ینظر إلى قبة الكنیسة المقابلة، 
أن �قوم بتز�ین سقفها بلوحة ذات موضوع �حث على السالم، 
و�حذر من �وارث الحرب. �النسبة لبیكاسو لم تكن الحرب 

 والجنون أ�ضًا. مجرد شيء قبیح وقذر بل هي دلیل الغباء 

كان بیكاسو في تلك األ�ام مشغوًال ومنهمكًا في أعمال فنیة ال 
صلة لها �الموضوع السابق، فقد �ان �قوم برسم صور لفتیات 
یرقصن �مرح ورشاقة، في الوقت  ذاته �ان �كتب مسرحیة ذات 

 أولئكستة مشاهد �عنوان "الصغیرات األر�ع" تتكلم فیها 
ه �لود فلیه بیكاسو من أسلوب طالصغیرات بلسان استوحا

و�الوما في الكالم، لكنَّ المسرحیة في موضوعها تعكس آراءه 
 في الموت والحیاة. 

�عد إحضار المنصة العالیة إلى المرسم، حبس بیكاسو 
نفسه داخل المرسم مدة شهر�ن مغلقًا الباب علیه من الداخل 

وى أبنه لم �كن مسموحًا ألحد �الدخول س ، حیثمنعًا للز�ارات
�اولو، أما عن نفسه فلم �كن �غادر المرسم سوى للنوم أو 
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إذا أخذه  �انت تعلیماته لباولو تنص على أّن بیكاسو .للطعام
لحاحهم على رؤ�ة لوحته الجدد�ة الخجل من أصدقائه عند إ

یولیسیس  ةواجب اإلبن عندئذ أن یتخذ موقف مالحي سفین فإنَّ 
أي �أن �جعل والده  م،له حرعند اجتذاب أغاني حور�ات الب

 ، وال �فسح لهم مجاًال لدخول المرسم. إذنًا صماءأصحا�ه �عیر 

�عد شهر�ن من العمل الشاق ُسمح لعدد ضئیل و  ،ً أخیرا
 اعند الباب رأو و  ،من األصدقاء المقر�ین لإلطالع على اللوحة

 قرب تقو�م زمني، في أطراف المرسم انتشرت  ً ةساعًة منبه
عدا اللوحتین �ثیرة للموضوع، وفیما  ةتخطیطات تفصیلی

الضخمتین اللتین رسمتا للموضوع الواحد، �ان المرسم مملؤًا 
�صورة أخرى ال عالقة لها بلوحة الكنسیة، �ان یرسمها، عند 
شعوره �اإلجهاد أي التماسًا لالرتخاء من العمل في اللوحة 

 الكبیرة. 

كانت اللوحتان تمثالن السلم والحرب، وقد عرضتا 
منفصلتین في روما وفي میالن �عد ذلك �فتره. ولم تستقرا في 

ُوضعْت �ل منهما  1953كنیسة فالوري إال في خر�ف عام 
 ثالعلى أرضیة الكنیسة على جانبي القبة لتلتقیا في السقف وتم
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 ،و�ذلك تشكالن صورة واحدة ولیس صورتین ،موضوعًا واحداً 
نهما قد تم قیاس �أوحین تم وضعهما على تلك الهیئة ظهرتا و 

بیكاسو لم �فعل ذلك أبدًا،  من قبل، والحال أنّ  أ�عادهما بدقة
فقد اعتاد أن �قیس المناظر �عینه فقط، دون أ�ة حاجة لآلالت 

بیكاسو حادثة أخرى مماثلة فحین �ان یرسم  ي �رو و  .الهندسیة
انتهى وهو  لرجل والخروف" وجد فجأة أن القماش قدصورة "ا

ر الراعي، لم یرتبك ولم یتحیر، و�نما جاء مازال �عمل في خص
�قطعة �انفاس أخرى، و�دأ یرسم �قیة جسم الراعي، أي جذعه 
ورأسه، ولما انتهى من الرسم ألصق القماشین ببعضهما، لم 
�كن هناك أي خطأ في المقاییس و�دْت القطعتان و�أنهما 
صورة واحدة النقص فیها، وال حاجة إلجراء أي تعدیل أو 

 تصحیح. 

 تظهر ،بدأ بیكاسو برسم لوحة الحرب في �ادئ األمر
الشیاطین وهي تقذف النیران من أفواهها فتحرق الكتب، وتبث 

المنظر الشغل لها غیر نفث السموم  ةفي الهواء حشرات �شع
هذه رموز قصد بها بیكاسو تصو�ر في �ل مكان.  ةالقاتل

ثة �ائن الكوارث المصاحبة للحرب عادًة، یواجه الشیاطین الخبی
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�شبه األله في جالله، على طرف رمحه تحطُّ حمامُة بیضاء 
 رمزًا للسالم. 

وهناك  ،في لوحة السالم نرى أشخاصًا مرحین یرقصون 
ه مشعوذ محتال في حین یبدو طیر یمیزان �جلس في إحدى �فت

بداخله سمكة.  ي ه قفص �حو بالسنون في الكفة األخرى و�جان
ن السعادة ال تأتي بیسر إ�قول أراد بیكاسو بهذه الرموز أن 

 ، وهي في حالة تحققها معرضة دومًا للزوال �سرعة. ةوسهول

الیوم انتهى العمل في لوحة " لوار في ذات یومكتب إ
 معبد السالم، وتّم تنظیم إضاءة القبة". 
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 تغريات يف حياة بيكاسو
أثناء إقامة بیكاسو في فالوري لم تنقطع ز�اراته لبار�س 

�ان �قضى مددًا قد تطول وتقصر في داره هناك، وخالل حیث 
في هذه الحقبة من  .تلك الفترات �ان األصحاب یزورونه أ�ضاً 

ُنشرت ألصدقاءه من الُكتاب والشعراء مجموعة من  تهحیا
م صفحاتها �أعمال الكرافیك والرسو  المؤلفات قام هو بتز�ین

 رإلواظهرت للشاعر بول  1950والتخطیطات، وفي عام 
مجموعُة شعر�ٌة ُز�نْت �ُل صفحاتها �صور الحمائم ذات الوجوه 

 البشر�ة و�انت من إبداع ر�شة بیكاسو. 

یلر إلى �ار�س وأصبح من جدید اومرًة أخرى عاد �انف
و�یًال ألعمال بیكاسو، في حین ظّل سبارتیس �قوم �أعمال 
السكرتار�ة لبیكاسو �العادة. في الوقت ذاته �ان أصحاب 

ب من الشبان یلتفون حول الفنان الكبیر الذي ُعرف المواه
بتشجیع المواهب والقدرة على تمییز أصحابها والرغبة في 

وحتى أولئك الذین لم �متلكوا الموهبة  ،مساعدتهم �كل الوسائل
كان بیكاسو �حرص على عدم جرح مشاعرهم، �ان �قول 

هو ألحدهم مثًال: "ال تعبأ �آرائي في عملك، الشيء األساسي 
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أنت وحدك القادر على المضي في عملك و�ظهار  ،شعورك
 . "قدراتك األصلیة

ر�ما  تزداد وثوقاً  إلوارظلت عالقه بیكاسو �الشاعر بول 
بداعات إل إلوارتفاقهما في المیول السیاسیة، ور�ما لتفهم ال

بیكاسو، وشغفه هو اآلخر �فن الرسم وشغف بیكاسو �فن 
 بیكاسو هو الذي استطاع تحر�ر ن أا �منً ؤ م إلوارالشعر. �ان 

لقاها ألیه الواقعیة. وفي محاضرة إفن الرسم وهو الذي أعاد 
فیما ه مه من، تحدث عما تعلّ عن بیكاسو 1951بلندن عام  إلوار

یة �خص فن الرسم، ومضى �حدث المستمعین عن المناظر اللیل
بیكاسو ، ومما قاله "ي في مدینة فالور  خراً ؤ التي رسمها بیكاسو م

المجید حین �صور سم المنظر اللیلي مثلما �فعل الرسام ر ی
ری أعد أ ومنذ اطالعي على تلك اللوحات لم ، تفاحة من ذاكرته

   .سو للیالي فالوري"یكامن خالل مناظر ب الإالر�ف 

سو وصد�قته فرانسوا جیلو ایكحضر ب 1951في حز�ران 
 �ان في قاعة المدینة، و  Laureبدومینیك لوي  إلوارحفل زواج 

 التي فقدها سعادته  إلوارأن هذا الزواج سیعید إلى قلب  مالً ؤ م
 ،القدر �ان له �المرصاد ، لكنَّ منذ وفاة زوجه األولى: نوش
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وذلك في  ،نحبه إلوارفبعد سنتین فقط من زواجه الثاني، قضى 
معروفة بین  صداقةطول أ، و�وفاته انتهت 1953تشر�ن الثاني
لم �خطر ألي من الحاضر�ن أن  في یوم الزفاف .رسام وشاعر

 ركثأ شلن �عی ًا،رجل المرح الذي �فیض حیو�ة وحماسهذا ال
هد�ة الرائعة التي قدمها بیكاسو و�انت ال .خر�ینأسنتین من 

هر�ة طو�لة لى صد�قه في المناسبة السعیدة عبارة عن مز إ
 . ها صور فتیات عار�ات، �قفن مع بهلوانات السیركنز�ق تنالع

 سو ز�ارة العروسین لكنّ ایكواصل ب ،لزواج�عد حفل ا
 عضاء الشلة �أنّ أ ن یالهمس بسرى فرانسوا لم تعد ترافقه، و 

یف قدم صوفي نها�ة ال .قة العشیقین لم تعد على ما یرامعال
  .، لتغییر منزلهي من فالور اسو الى �ار�س بیك

رض مطلقته �مسرة بیكاسو أنشغلت في تلك األ�ام ا
ثناء مرضها في مدینة أكاسو یواصل ز�ارتها التي �ان بی ""اولغا
شكل حلقة الوصل بین �" حیث تقیم . �ان "�اولو Cannكان 
، ا�ضاً  1953وانتهت حیاة أولغا في عام  ،ه المطلقین�والد

 نَّ أولغا، �أل الصد�قة الوفیة Toklasتؤ�د ألیس تو�الس و 
السابق لى النها�ة تتحدث �امتنان عن زوجها إ الراحلة ظلْت 
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المخلصة بها ، وعنایتهما یكاسو و�ره هو وابنهما "�اولو" بهاب
بنهما �اولو طفل أطلق علیه اسم" أثناء مرضها. و�ان قد ولد أل

  .�ابلو"

الوري �نت ترى عشرات المنحوتات في مرسم بیكاسو �فو 
وأشهر تلك  ،قطع الفخار التي أبدعتها ید الرساموالصور و 

ها عند انتقاله إلى فالوري عام اآلثار منحوته" الشاة" التي أبدع
ة الكتشفنا أن البطن معمولة ا، ولو نظرنا �إمعان إلى الش1948

من خوص السالل، في حین َتَشكل العموُد الفقري واألضالع، 
من سعف النخیل الخ. ومع ذلك فإّن شاة بیكاسو تبدو أشد 

 حیو�ة من أ�ة شاة حقیقیة حیة. 

ب ذاته، من ذلك هناك منحوتات أخرى معمولة �األسلو 
قردة یتعلق �صدرها قرد صغیر، و�الهما �الحجم الطبیعي، 
وتزداد دهشة الناظر حین یتبین له أّن رأس القرد مصنوع من 

ع  قرن الثور في منحوتة نفي حین صسیارة صغیرة لأللعاب، 
ة ساكنة مع شمعة " من قضیب حدیدي، وهكذا دوالیك، حیا"

مولة عور متمینافي  يخراف حوتة الحیوانن�ضا مأوهناك 
  .صري �اسلوب ع
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في منحوتاته على  �عتمد �لیاً لم نه في هذه الفترة إعلى 
ك عدة تماثیل في موضوع من ذلو  ،"فن الكوالج "الملصقات

ن استعمل الطالء الزاهي ، قام �ه بها �البرونز في حیطیر البوم
ة فنون تشكیلیة في أعمال ن هذا المزج بین عدإشها. �ظهار ر إل
الحدود الفاصلة بین  صتقلی عن رغبته في ناشئاً  نكاسو �ابی

ر�ز ی حیث"، اك أ�ضا تمثال "المرأة الحامل. هنتلك الفنون 
لدى  متالء الثدیین�براز ضخامة البطن، و إاهتمامه على  اسویكب

 .هاصو�تالحامل المبتهجة �خ
العادة �اللوحات � اً �ان المرسم مملوءفي هذه الحقبة 

وصور لطفلیه وأمهما ، ناظر الشتو�ة، فهناك الموالرسوم الجدیدة
هناك عدة لوحات شخصیة للشقراء  ، فیما عدا ذلكفرانسوا جیلو

جذب وجهها ، وقد جلیزي ن"سیلفیت" الفرنسیة، المتزوجة برجل ا
ت وحین عرض علیها أن یرسمها، جلس ،اسویكالجمیل انتباه ب

 اً ر مظهرز�نة من الصور أمامه جلسات عدیدة، فعمل لها د
 .سهاأر  اً ، متوجل مهریشقر المجدول على هیئة ذشعرها األ

جدید التي أدخلها على ل ضروب التكلم �كتف بیكاسو �
لى روائع الفنانین القدامى �حاول إدخال إنما التفت �فن الرسم و 

أفكاره العلمیة  جمات غر�بة على أسالیبها عن طر�ق دتحو�ر 
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نانین ، فمن الفلوحات التراثیةال كتي تمثلها تلفكار التقلید�ة ال�األ
، لقد ه والغر�كویوسان و �ور�بثارهم: آالعظام الذین اختار 

ضاف أ نهأال إوهر على الموضوع التراثي للصورة حافظ في الج
 ،هذه العملیة في الواقع ثورة فنیةعد ، وتُ سلو�ه الخاصألیها إ
ا الكبیر، أول م وغر�كو، فنان تولیدلأل صورة شخصیةً  خذ مثالُ و 

مالمح  لیعاد تشکأ س الرسام، ثم أبیر ر كنه قام بتأصنعه 
صبع أزال الجمود الظاهر فیه، �ذلك جعل أوجهه، �حیث 
في اللوحة  اً ، جعله یتحرك بتوتر لم �كن ظاهر الغر�كو المرفوع

، ألن " متسخة تماماً لیة، في حین تعمد أن �جعل"البالیتصاأل
، لبالیت النظیفةنه ال�حب اأ ذإ ،کاسویی بأهو، دیدنه ذلك 

موقف جدید من  نتباعیة عكاسو االرت لوحة بیوهكذا عبّ 
كثر أن رسم نفسه قبل یعلى �ال ح أللغر�كوالحقیقة، لم �خطر 

 .من ثالثة قرون 

 عقبها وفاة الرسام فقد أ م، ؤ نذیر ش إلواركانت وفاة بول 
خر مور�س آللم، ثم وفاة الصدیق اؤ "اندر�ه دیر�ن" في حادث م

الثاني عن بیكاسو، �عد  ه�تا� ذي �ان قد أكمل تواً ، الالنر�
" الذي لت أخبار وفاة الرسام الكبیر "ماتیسصوقت قصیر و 

ام الحرب العالمیة الثانیة، ومع منذ أ�كان �قیم في مدینة نیس 
نه استمر برسم أال إوقات غلب األأ کان طر�ح الفراش  سین ماتأ
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، مدینة فینیسیا تز�ین الكنیسة في الصور التي �ان �كمل بها
من  اً مل �والجات �قتطع لها صور عكما �ان �سلي نفسه �

 اسو على اتصال دائم �ماتیسیكالصحف الملونة، وقد ظل ب
 ، لكنّ متاعشدیدة اإلیث ، و�انت تدور بینهما أحادحتى وفاته

 لم �كن حاضرًا معهما لیقوم بتسجیلها.  اً حدأن أسف ؤ الم
 Legerجیه وصل نعي فرناند لی 1954وفي سنة 

أقرب فازدادت مشاعر الوحدة والوحشة في قلب بیكاسو إذ �ان 
أصحا�ه وأعز معاصر�ه، یتساقطون واحدًا �عد اآلخر، مؤذنین 

�ان لیجیه أحد الرسامین التكعییبین األر�عة  .�قرب نهایته هو
�ان ذا و ها، و الكبار، الذین أبدعوا أسالیب التكعیبیة وطور 

 ة القلب ودفئه. شخصیة قو�ة وامتاز ببساط

من جهة أخرى �انت حیاة بیكاسو الشخصیة أثناء هذه 
لخاصة ساءت عالقته ا 1953، فمنذ عام ةالفترة شاقة ومؤلم

لم یتزوجها على الرغم من والدتها  �عشیقته فرانسوا جیلو التي
 تلطفلیة �لود و�الوما. ومع انتهاء فصل الصیف اصطحب

بیكاسو وحیدًا في  ةتار�فرانسوا صغیرتها ورحلت إلى �ار�س، 
فالوري وزادت األمور سوءًا حین راحْت الصحف تنقل األحادیث 
التي تز�د الجفاء بینهما، من ذلك قول فرانسوا واصفًة بیكاسو 
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أنه أصبح نصبًا تار�خیًا میتًا، والواقع أن وقوع هذا الجفاء 
�الهما �عبد الطفلین، اللذین  ابینهما لم �كن مفهومًا، فقد �ان

تمامًا، ومما  لدا لهما، و�ان �ل منهما رسامًا، یتفهم صاحبهوُ 
یثبت حب بیكاسو لفرانسوا، تلك اللوحات الشخصیة الجمیلة 
الكثیرة التي رسمها لها، لكنَّ بیكاسو لم �صبر أبدًا على عالقة 

 حب واحدة، �ان �حب التغییر دون ر�ب، ذلك هو �ل شيء. 

فسیة األخیرة إال في لم �جد بیكاسو مخرجًا من أزمته الن
بدأ یرسم �حمیة  1953االستغراق في الرسم، ففي �انون األول 

لفه اللوحات ظهرت فیما �عد ضمن �تاب أعجیبة سلسلة من 
صورة، �ان یرسم  180زهاء و�لْغت  Leirisمیشیل لیري 

ثماني عشرة لوحة أحیانًا في الیوم الواحد، و�مكن أن نعّد هذه 
عادْت إلى الظهور في  الیومیات إذ لوحات ضر�ًا من ضروبال

رسومه �ل الموضوعات التي ُشغف بها منذ صباه األول:  
ن و�ل أفراد  السیرك �ما فیهم الحیوانات و البهلوانات والمهرج

 المدر�ة فضًال عن موضوع مصارعة الثیران األثیر لد�ه دائمًا. 

من ناحیة أخرى عاد موضوع "الفنان ومودیله �شغل �ال 
من جدید، یتجلى عشق الفنان لمودیله في صور بیكاسو 
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بیكاسو لهذه الفترة، وما ذلك العشق في الواقع إال عشقه إلبداعه 
فالمودیل هو أثره العز�ز على قلبه، وفي هذه الصور نجد  ،هو

الفنان غارقًا في تأمل مودیله، ور�ما دلت هذه اللوحات على 
كن مماثًال لعشق تعلق بیكاسو �النساء، لكّن عشقه للمرأة لم �

الفنان القد�م لمودیله المتجمد ضمن قالب �السیكي ثابت ال 
یتغیر، فقد �ان بیكاسو شغوفًا �الحر�ة التي هي مظهر الحیاة، 
ومن أقواله المشهورة: "إنك ال تعشق فینوس إنما تعشق امرأة" 
و�مكن أن تكون هذه العبارة تفسیرًا لمقولته األخرى �أنه لم �قع 

بدًا مما �عني تفسیره الجنسي الحسي للحب وعدم في الحب أ
 اعترافه �إمكانیة دمج الحب �الصداقه الروحیة والتفاهم المتبادل. 

الذي �شفي  قالفن �النسبة لبیكاسو هو التر�القد �ان 
 ور الحیاة ذاتها. معاناة أو اآلالم الموجودة في جذالقلب من ال

ثانیة سادت في السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة ال
في فرنسا موجه اهتمام خاص �مصارعة الثیران، ومن أهم 
المدن التي استقبلت المصارعین األسبان، مدینتا بروفانس، 

ل، �ان الفرنسیون �قیمون احتفاالت مصارعة الثیران في اوآر 
المالعب الرومانیة األثر�ة التي ماتزال قائمة في مدنهم، وفي 
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الحتفال �خلو من بیكاسو الذي مثل هذه المناسبات قلما �ان ا
�حیط �ه عدد من اعتاد أن �حتل أحد �راسي الصف األمامي. 

أصحا�ه المشغوفین مثله بهذه الر�اضة، وقد �لفه مقیمو هذه 
االحتفاالت �مهمة تسلیم مدالیات الشرف للمصارعین الفائز�ن، 

تمتد لفترات أطول من  نو�ثیرًا ما �انت ز�اراته لهذه المد
مصارعة، وذلك من أجل المشار�ة في االحتفاالت  حفالت ال

األخرى التي تعقبها حیث �شارك فیها إلى جانبه مصارعي 
الحیوانات المتسا�قة، وتدوم هذه الحفالت  غجر ومالكوالثیران، ال

فیها أصوات المغنین  ىفي العادة حتى مطلع الفجر وتتعال
 المختصین �أغاني الفالمنكو. 
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 » جاكلني روك«آخر الصديقات 
إلى والدهما أنضم �لود و�الوما  1954خالل صیف 

ا "فرانسوا جیلو" قد أحضرتهما من �ار�س ، و�انت أمهمبیكاسو
حتفال خاص ذلك الصیف �إ ةختمت عطل. لقد هلیقیما مع

ألسبان على شرفه، ومن أجل مه أصدقاؤه المصارعة الثیران نظّ 
المقعد سوا بیكاسو في هتمام أهل المدینة �االحتفال، أجلإثارة إ 

 تالترومبی ةومضى �عزف بنفسه على آل ةسیارة مكشوفالخلفي ل
Trumpet بنه األكبر "�اولو" وصدیق له. ولم �كتف ا �صاحبه

هو وصد�قه �حلق  �اولو وصد�قه بهذا المنظر المثیر و�نما قام
  رأسیهما من جانب واحد من الجبهة إلى مؤخرة الرأس!شعر 

المطّل على ساحة المصارعة اتخذ  في المنبر العر�ض
بیكاسو مكانه �رئیس شرف لالحتفال وجلس على أحد جانبیه 

�و�تو، وصد�قته الجدیدة جاكلین روك  عر جانصد�قه الشا
Jacqueline Roque في فالوري مؤخرًا، ورسم  التقاها التي

اها، یّ لها عدة صور شخصیة أثناء الصیف مظهرًا حسن مح
 من الحاضر�ن أ�ضًا �انت ابنتهو �ن، وسعة عینیها السوداو 

حسناء بنت ثماني عشر سنة التي أصبحت اآلن  Maja"ما�ا" 
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راحا جلس ولداه" �لود و�الوما" اللذان  ،�اإلضافة إلى �ل هؤالء
والدتهما "فرانسو جیلو" التي ُأسند إلیها دور  یراقبان بلفهة شدیدة

هر جواد استئذان رئیس الحفل �إعالن ابتدائه، وهي تمتطى ظ
حقیقًة، و�نما ثیران تضمن مصارعة یأصیل. على أن الحفل لم 

كان األمر مجرد تمثیل لعملیة المصارعة، ولهذا لم ُ�صب الثور 
 �أي أذي. ونجح االحتفال نجاحًا حسنًا. 

االحتفاالت العامة، �ان هناك احتفاالت  تلكفیما عدا 
فالوري، تكر�میة خاصة، �قیمها الصناع والحرفیون في مدینة 

االحتفال بذ�رى میالد بیكاسو الذي �انوا �قیمونه  ،من ذلك
و�قدمون له  سنو�ًا، و�حضره منهم عدد یناهز الثالثین شخصاً 

 في عمله الفني. نافعة هدا�ا 

أ�ضًا اصطحب بیكاسو جاكلین روك  1954في صیف 
وولد�ه �لود و�الوما لیقیموا جمیعًا عند صدیق لبیكاسو هو جاك 

وزوجته في قصرهما األثري الذي شُید  Lazermeم دووالز�ر 
أثناء القرن السا�ع عشر، وسط بلدة قر�بة من جبال البرنیس 

Pyrenees  بیكاسو بالمطلة على أسبانیا، وقد رحب المضیفان
وأسرته، وقدما لهم عدة غرف واسعة لیستعملوها �حسب 
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مشیئتهم، و�حر�ة تامة. استمتع الضیوف �المناظر الرائعة 
محیطة �البلدة، و�ان بیكاسو �شعر �منتهى السعادة وهو ال

البیرنیس، ذلك  لة عبر جبامالقاد سائم وطنه أسبانیان�ستروح 
الوطن الذي ُحرم من ز�ارته �سبب استبداد فرانكو القا�ض بید 
من حدید على مقدرات الناس واألرض. �ان أهالي البلدة 

شوارع بلدتهم  یرحبون ببیكاسو حیثما لقوه، أثناء تجوله في
و�طالبونه �االستقرار فیها، وعرضوا علیه قصرًا أثر�ًا �ي �قیم 

 فیه �حر�ة و�ستخدمه �ما �شاء. 

في أعماله الفنیة لم �عتد بیكاسو أن �خطط لموضوعاته 
�فعل �عض الفنانین  ني �ماوالتأ تخطیطًا منظمًا، أو شدید الدقة

حین وجه إلیه  روالند بین روز هذه هتلكاتب سیر الكبار، قال 
سؤاًال حول إحدى لوحاته: "أنا أرسم مئات التخطیطات في أ�ام 

 ةئاقالئل �دراسات ألي موضوع أر�ده، في حین �قضى غیري م
یوم أحیانًا من أجل إعداد التحضیرات لصورة واحدة. إن األفكار 

بع فجأة دون سابق إعداد، رد على ذهني أثناء الرسم، إنها تنت
اتي فأنا ال أنتظر أو أتوقع إكمال أ�ة صورة، أما عن إتمام لوح

لكنك تصل أثناء الرسم إلى مرحلة تجعل الصورة نفسها في 
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اكتملت، ولم یبَق لك إال وضع توقیعك  وضع تشعر فیه إنها قد
في أسفلها، الرسام �قع له شيء، ما �جعله عاجزًا عن المضي 

نفسي: حوال أقول لفي رسم الصورة التي بیده، في مثل هذه األ
لقاء الر�شة من أجل التحول إلى النحت، على اآلن حان وقت إ

 حال فالعمل الفني ال �حدث في الفكر و�نما یتم �الید". أ�ة 
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 مثار اد
"الرسام بیكاسو والكاتبة فرجینیا وولف �انا ینتمیان إلى 

سائر منظومة أخرى من البشر، �انا یتمیزان �شكل جذري عن 
 انت فعالیاتهما الذهنیة مختلفة عما لدى �قیة البشر". ، و�الناس

 »الناقد �لیف بیل زوج أخت فرجینیا وولف«

 

منذ الحرب العالمیة الثانیة زاد الطلب على أعمال بیكاسو 
عرض في  1948وفاق أمثاله لدى أي فنان آخر، ففي عام 

عمًال سیرامیكیا لبیكاسو وهذا  149إحدى صاالت �ار�س الفنیة 
د �مثل عشر انتاجه من هذا الفن حتى ذلك التار�خ. في العد

السنة الثانیة ُعرْضت له في نفس المعرض أر�ع وستون لوحة 
رسمها خالل السنوات التي أعقبت الحرب، و�لها رسوم 

 شخصیة لفرانسو جیلو وابنتهما �لود. 

میالده السبعین  ى الذي صادف ذ�ر  1951وفي عام 
طو�یو ولندن م األرض، مثل ُعرْضت أعماله في أكبر عواص

على أن أهم تلك المعروضات ظهرت في �ار�س ذلك  ،الخ..
 العام حیث اكتشف الجمهور أن بیكاسو �ان نحاتًا �بیرًا أ�ضًا. 
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ُعرضت آثاره في معرض لیون ثم ُنقلت  1953وفي سنة 
تلك األعمال إلى معرض في روما ومنها إلى میالن حیث 

وفي شتاء ذلك العام عرضت  أضیفت لوحة الحرب والسالم،
 1954في البراز�ل. وفي صیف  نت �اولواأعماله في مدینة س

افتُتح معرض آخر في فرنسا ظهرت فیه سبع وثالثون لوحة 
ز�تیة استعارها الفرنسیون من االتحاد السوفیاتي الذي �ان قد 

ضاف إلیها واحدة إلى روما. و�ان بیكاسو قد أأعارها قبل سنة 
وحات استعارها من صد�قته جرترود شتاین و�انت عددًا من الل

. �انت �ل هذه 1914 -1905من أعماله التي انتجها بین 
من أن آثاره التي  ل في حالة فنیة ممتازة على الرغماألعما

جاءت من االتحاد السوفیاتي �انت مختفیة عن أنظار الجمهور 
 مع» من دالئل انحطاط الرأسمالیة الغر�یة«على أساس �ونها

من أغرب  .أنهم في الوقت عینه حافظوا علیها أحسن محافظة
تلك األعمال الصورة الشخصیة التي رسمها لصد�قه فوالرد، 
�األسلوب التكعیبي، على أن أعمال بیكاسو تلك صارت 

ي �عد التغیرات التي وقعت هناك معروضًة في االتحاد السوفیات
 . 1958سنة 
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فض مرافقة لوحاته یر بیكاسو في فالوري �ان  إ�ان مكثه
ومن أقواله  ،في المعارض الدولیة، محافظًا على عادته الدائمة

لسنوات طوال رفضت أن الخصوص: "المعروفة في هذا 
ن تلتقط لها الصور لوحاتي أمام أعین الناس بل حتى أ أعرض

الفوتوغرافیة، لكنني أدر�ت أخیرًا أنني مضطر إلى عرضها أي 
 ،ذلك �حتاج إلى شجاعة ،�اً أن أعرض نفسي على الناس عار 

فالناس ال �علمون وهم �شاهدون أعمالي أنَّ �ل أثر من آثاري 
هو الذي �مأل تلك  يذاته. نعم دم بدميتفیض  ةهو زجاج
  . "الزجاجة

أقیم معرض في صیف حیث المعارض،  لواستمر سی
ببار�س وآخر فیها �عد عام واحد �مناسبة بلوغه  1955

تقرر في فرنسا تخصیص قاعة في  الخامسة والسبعین. وقد
وفر، لعرض مائة وثالثة وأر�عین عمًال. لبیكاسو، وقد لمتحف ال
-1900ث �كون عرًضا تار�خیًا لسیرته الفنیة بین �حینْظمْت 
الغرافیكیة، في  هأقیم معرض ألعمال 1956وفي صیف  1955

لندن، والواقع أن المعارض التي ظهْرت فیها لوحات بیكاسو ال 
حصاؤها وقد عُرضْت لوحته الضخمة "غورنیكا" مع �مكن إ

�ا خالل و تخطیطاتها ودراساتها األولیة في مختلف أرجاء أور 
افتتح معرض صغیر في مدینة  1957تلك الفترة. وفي سنة 

برشلونه آلثار بیكاسو، و�ان ذلك أول معرض له هناك خالل 
في  أهم معارض بیكاسو ذلك الذي افتتحعشر�ن عامًا. ومن 
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. و�ُعده انتقل إلى 1957حف نیو�ورك للفن الحدیث سنة مت
 مثل شیكاغو وفیالد لفیا.  ى الوال�ات األمر�كیة األخر 

إعتاد بیكاسو على الشهرة وذیوع الصیت و�ان یتعامل 
 و�لّ  الشاغلمعهما �شيء من الالمباالة ألنَّ عمله �ان شغله 

ر مظاهل �كیاسة تقبما عداه �أتي في المرتبة الثانیة، �ان ی
التي بلغها �جهوده و�قوة  الحفاوة والتكر�م وسمو المنزله

من ضیق الوقت �سبب  مشتكیاً  فتأشخصیته. على أنه �ان ال �
كثرة الز�ارات و�حاطة المعجبین �ه حیثما حل وارتحل. �ان 
الصحفیون والسائحون والفضولیون وطالب الشهرة �الحقونه في 

یر انزعاجه و�لحون علیه تث ةشوارع �ار�س. و�لقون علیه أسئل
 على التقاط صور فوتوغرافیة معهم.  قأن یواف
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  La Califirnieالكاليفورني 
1954- 1958  

 
غرق بیكاسو في مشاكل عائلیة معقدة  1954في عام 

ه �جاكلین روك وقد إنفصاله عن فرانسوا جیلو، واتصال�عد 
ع صد�قته تعین علیه أن �جد لنفسه منزًال جدیدًا �عیش فیه م

منزًال واسعًا �ه البحث فقد وجد الجدیدة في فالوي، ولم �طل 
" و�ان من LaCalifornle�ا�ه اسم "الكالیفورني  كتب على

ن الهیئة العامة للمنزل لم تكن ، ومع أ1900ز مباني عام طر 
غرفه ونوافذه التي تسمح  ةحسنة، إال أن بیكاسو أعجب �سع
میْزت الغرف �علو سقوفها، للنور أن یتخللها �حر�ة. �ذلك ت

ومن ناحیة ثانیة �ان المنزل محاطًا �سیاج حدیدي مرتفع �منع 
المتطفلین من تسلقه ووجود غرف خاصة للحارس عند بوا�ة 
الحد�قة مما �جعل دخول الغر�اء متعذرًا دون إذن. وفي داخل 
الحد�قة �ان هناك د�ات صالحة للجلوس، تمتلئ الحد�قة 

توس المعمرة والنخیل وغیرها من �اسق �أشجار الیو�البیس
النباتات التي تعزل الدار تمامًا عن الفیلالت المجاورة وفضًال 

 عن ذلك فإنَّ المنزل �ان مطًال على البحر. 
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المنتشر  یسة �ل األثاث الكالسیكي النفلأمر بیكاسو �إزا
في جوانب الدار �الستائر والسجاد وآالت الموسیقي �البیانو 

المنزل، منذ أ�ام ن مظاهر الفخفخة التي احتواها وغیر ذلك م
، وتمَّ تغییر حمامات المنزل ومطا�خه لتصبح أصحا�ه األثر�اء

راف وستودیوهات للنحت والرسم، لم �ضع على غل للیثو غمشا
أ�ة ستائر �ي ال تحجب النور عن الغرف ولم �فكر في النوافذ 

أن  ه�ان یهمتز�ین جدران الحجرات ألنه �كره تلك العادة. ما 
الفنیة المتباینة ومخزنًا  هكون الدار �لها موضعًا صالحًا ألعمالت

آلثاره ومنتجاته. �ان ذلك دیدنه مع �ل مكان �سكنه، فلم �عبأ 
ة وال �إضفاء أجواء ین داره بنفیس اآلثاث وأنیق الصو یومًا بتز�

ق وعلى جدران الغرف الكثیرة علّ علیها.  والترف الباذخالثراء 
ي نظام لوحاته غیر المؤطرة، واألقنعة الغر�بة المجلو�ة دون أ

من أفر�قیا و�حار الجنوب، وّتم توز�ع أثاثه الخاص حیثما اتفق 
 داخل الغرف. 

ي على هذا" الترتیب" مدة أر�ع سنوات حافظ ال �الفورن
دون أي  هاتكدس فوق �عضتوظلت الهدا�ا الواردة إلى المكان 

مع �ل حرصها على النظام أن  ستطع جاكلین روكتنظام. ولم 
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تغیر شیئًا في ترتیب الدار، على أنَّ الدار مع �ل تلك الفوضي 
الكتب مثًال  على نظافتها تماًما و�نت تجد بینظلْت محافظًة 

جمیلة الهیئة، أو تبرز أمام یرًا تتعالى منه أغار�د طیور قفصًا �ب
عینیك بین قطع السیرامیك صورة شخصیة رسمها بیكاسو 

الف األشیاء آهناك  ،رسام روسو أ�ام شیخوخته، عدا عن ذلكلل
 النفیسة مخزونة في غرف مقفلة ال تقع علیها العیون. 

ما �ان یهم بیكاسو هو فنه، وفي �ل موضع من الدار 
�انت غرف الطابق  على نشاطه وفعالیته، ةك عالئم دالصدفت

األول مفتوحًة على �عضها بواسطة أبواب عر�ضة، وفي 
ج األشجار الباسقة �ف ُتفتح النوافذ الكبیرة الستدعاء أر الصی

توز من الحد�قة، في هذا الجو الطبیعي بكالصنو�ر والیو�ال
ه تجدُه �العب حیواناتو �شعر بیكاسو �الراحة واالرتخاء، 

ي حیوان آخر موجود معهم في تلك األلیفة، الشاة والكلب وأ
السیرامیك أو  الفترة، و�ستخدم مائدة الطعام لزخرفة أواني

فحیاته  ةتخطیط رسومه، �انت نشاطاته غیر موزعة وال مشتت
وعمله ومالعبه متصل �عضها ببعض، و�یكاسو الرسام 
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والحفار والفّخار والشاعر متوافق أبدًا مع بیكاسو األب والنّحات 
 والصدیق والمهرج والمفكر والّسحار والمغامر. 

لدائمة ال تفارقه معه في الدار �انت جاكلین روك رفیقته ا
. �انت امرأة ساحرة حلوة المعشر، ال هّم لها غیر نهار للی

تحقیق طلباته وعلى استعداد للتغییرات المفاجئة في خططه، 
كانت متحفزة إل�عاد المتطفلین الذین یزعجونه بز�ارات غیر 
مناسبة، وُتعد له ألّذ الوجبات وقت الغداء وتعني بتوفیر �ل 

ى له، وعندما �غرق في عمله تجلس إلى خر أسباب الراحة األ
جانبه تستمع �اإلصغاء إلى الموسیقي التي �ختارها، أو 
�المطالعة، أو تالعب ابنتها الصغیرة التي تعیش معها، �انت 
أ�ضًا مولعة �التصو�ر الفوتوغرافي وهي من الخبیرات في هذا 
الفن. وقد رسم بیكاسو لها عددًا �بیرًا من الصور الشخصیة في 
مختلف المال�س ومن ذلك صورة وهي ترتدي لباسًا تر�یًا، 

 . جليوتبدو عیناها السوداوان �شكل 

حالما استقر بیكاسو مع جاكلین روك في داره" 
الكالیفورني" شرع فورًا برسم �ل ما حوله داخل المنزل الجدید، 

، مع النور األخضر الذي نوافذ الواسعة �السیكیة الطرازرسم ال
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أشجار الحد�قة، ورسم من معه في الدار، ورسم  لون  �شّف من
األواني واآلالت وما إلى ذلك، �ان أ�ضًا ینهمك في تسلم أواني 
السیرامیك التي تنقلها إلیه السیارات من مصانع فالوري لیقوم 

وم أو الشاة أو الثور، وفي ببزخرفتها، فتجده یرسم فوقها طائر ال
األعمال  ثم یرسل هذه، ئأحیان أخرى یرسم وجه جاكلین الهاد

ول إلى تماثیل من البرونز في �ار�س، ظلَّ بیكاسو إلى لتتح
النها�ة ملتهب النشاط، ال �مّل من العمل وال �كل و�هذا فهو 

 ى �همعدود بین أشد الفنانین صالحیًة ألْن �كونوا نموذجًا �حتذ
لم �كن �كتفى �العمل في وُ�تخذ مثًال أعلى للفنان الفعال. و 

لفخار ومع الحفار�ن على الحجر و�نما �ان �شرف مصانع ا
في ذات  .اغة الذهب والفضةیبل حتى صعلى عمال البرونز، 

خطرت له فكرة فیوم و�ان یداوي اسنانه عند طبیب األسنان 
غر�بة، لماذا ال �ستعمل آله حفر األسنان للرسم على الحلي 
المصنوعة من الذهب؟ فعًال أخذ قالدة ذهبیًة وحفر على 

طوحها الناعمة صورًا دقیقة تذ�ر �مصوغات المكسیك في س
 العصور العتیقة. 
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من ناحیة أخرى لم یبد بیكاسو أي تزمت أو شعور 
في أحد األ�ام ف .�الغیظ ممن ینتقدونه حتى ولو انتقادًا حاداً 
أیها السید أنَّ " وصلته رسالته من فنان فرنسي �قول فیها

مكن اغتفاره لك". فلم �عْقب الضرر الذي ألحقته �فن الرسم ال �
َمْن یدري لعله : "ورد في الرسالة إال �العبارة التالیة على ما

ولیس من عجب أن �صدر ذلك الفنان  ،رأ�ه"مصیب في 
الفرنسي هذا الحكم القاسي على بیكاسو، إذ لیس هناك أي فنان 
معاصر �ان له من التأثیر على فن الرسم في العصر الحدیث، 

 یر بیكاسو علیه. ما �مثال تأث
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  األفالم
مع علم بیكاسو �أهمیة السینما في عصرنا فإنه رفض 

 حین أراد أحد 1950الظهور على شاشة السینما في عام 
المخرجین إظهاره في فیلم خاص �عد إخراجه لفلم آخر ظهر 
فیه ماتیس وهو �عمل في مرسمه لكنَّ بیكاسو وافق على إخراج 

" قام �التعلیق فیه على العمل �له الشاعر فلم عن لوحة"غورنیكا
، فیما أخرج أحد البلجیكیین فلمًا داخل بلدة فالوري إلواربول 

 هو  وو وهو یرسم على صفحة زجاجیه فیبدبیكاسفیه �ظهر 
والظالل التي حوله على هیئة اسطور�ة سر�الیه، أعقب ذلك فلم 

كاسو" من ر�نوار إلى بی" ثالث أخرجه البلجیكي نفسه �عنوان
أجرى فیه مقارنة بین هذین العمالقین، �ما أكد على العنف 
العاطفي في شخصیة بیكاسو مقابل رهافة إحساس ر�نوار وحدة 

 . Seurat وراذ�اء س

قدم إلى فالوري المخرج لوشیانو أ�مر  1955في عام 
Emmer  أفالمًا عن �عض الرسامین الذي �ان قد أخرج

راج مشهدین من فلم جمیل ، وقد استطاع إخىالعظام القدام
�ظهر حیو�ة بیكاسو عندما یرسم فهو یتسلق الساللم و�أنه في 
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عز شبا�ه و�تنقل بینها �خفة عجیبة لیرسم لوحًة ضخمة تغطي 
 الجدار �له. 

عرض المخرج جورج �لوزو  1955 عام في صیف
Clouzot  ًمطوًال مسجًال  على بیكاسو أن �خرج عنه فلما

شاء المخرج أن ترى  رسام الشهیر، إذاإلبداع لدى العملیة 
الجماهیر �یف یرسم أعظم رسام في القرن العشر�ن. وقد تعین 
على بیكاسو أن �عمل وهو محاط �عشرات الفنیین 
المتخصصین �الفن السینمائي وأن �عمل أو یوقف العمل طبقًا 
لمشیئة المخرج ولیس �حسب مزاجه هو، وذلك أمر لم �عتد 

لیه أ�ضًا أن یرسم والحر على أشده تحت علیه بیكاسو، �ان ع
وفي ذلك ما فیه من تأثیر  ،أضواء المصابیح دون أي تبر�د

 على قدرته الجسد�ة على التحمل وهو في هذه السن المتقدمة. 

على أن �لوزو امتلك الدهاء والذ�اء الالزمین إلقناع 
بیكاسو من أجل مواصلة العمل في الفلم على الرغم من 

شار إلیها وقد تعیین علیه إضافًة إلى �ل ذلك أن العبقات الم
�ستیقظ من الصباح الباكر لمدة شهر�ن �املین �ي �صل في 

ستودیوهات السینما الواقعة في مدینة  إلىالوقت المطلوب 
حیث �ستمر عمله ساعات طوال تحت حرارة  Nice"نیس" 
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المصابیح الكهر�ائیة التي تجعل من شمس الشارع �أنها �الد 
على أ�ة حال فقد اعتاد بیكاسو على  .ردهابالندا في ا�س

ظروف العمل �عد فترة وأصبح في اتم االستعداد للتعاون 
 والخضوع لمتطلبات اإلخراج. 

لم ُ�عرض الفلم إال �عد عام  تقر�بًا، في مهرجان "كان" 
و�األصل  "The Mystery of Picasso"حمل عنوان و  الدولي

و�عد انتهاء العمل في  . "Le mystère Picasso"الفرنسي 
الفلم �ان على بیكاسو أن �خلد إلى راحة تامة من أجل استرداد 

�جد هذا  صحته وحیو�ته �عد اإلعیاء الذي تحمله في حین ال
الرجل راحته وهناءه إال في العمل الفني الذي هو غا�ة حیاته. 

 �ان �ستدعي أفكارًا تشاؤمیهً  ةثم أن اإلخالد إلى السكون والدع
تدور حول الشیخوخة واقتراب المنیة، و�ل تلك أمور ال �ستطیع 
بیكاسو أن یتعا�ش معها أو یتحملها. یوم عرض الفلم �ان 

ح الفراش وحاول االعتذار عن الحضور، لكنه وافق �بیكاسو طر 
 أخیرًا بتأثیر مواهب جاكلین االحتماعیة. 

ك ر�شته ببراعة خارقة في الفلم ظهر بیكاسو وهو �حر 
قماش لوحاته، في حین تجلْت حیو�ته الهائلة و�فاءته غیر  فوق 

المعهودة في مثل هذه السن، و�ذلك اعتبر الفلم تقدیرًا نفیسًا ال 
 لما �مكن للعبقر�ة أن تحققه من إنجازات.  ىُ�ضاه
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  السياسية
مع أن بیكاسو لم �كن �حب االنغماس في الشؤون 

�انت تفرض  السیاسیة إال أن عضو�ته في الحزب الشیوعي
�قومون  ا�انو حیث علیه مقابلة أعضاء الحزب بین آن وآخر، 

بز�ارته في مشغله لیطالبوه مثًال برسم لوحة فنیة یهم موضوعها 
، ومع أنه الحزب، أو أن یوقع على بیان ما �صدورنه وهلم جراً 

ح �أنه ال �فهم �ثیرًا في السیاسة إال أنه �ان �سایرهم، كان �صرّ 
 يموا ال یتدخلون في عمله الفناباتهم مادو�وافق على طل

رك جیدًا �أن السیاسیین و�بداعاته وتجدیداته، �ذلك فقد �ان ید
ن یتفهموا فنه، هذا الترتیب استفاد منه الطرفان، على ال �مكن أ

الرغم من أن االختالفات �انْت تنشب أحیانًا بین وجهات 
سوفت حین قمع ال 1956النظر، من ذلك مثًال ما حدث سنه 

الثورة في هنغار�ا �قسوة وصرامة، مما أثار انتقاد �ثیر من 
التقدمیین والمثقفین المتعاطفین مع الشیوعیة ومنهم بیكاسو 
نفسه، الذي انزعج أشد االنزعاج من طر�قة تعامل الدولة 
السوفیاتیة مع الثوار المجر�ین، ولم �كتِف �إعالن انزعاجه و�نما 

ثقفین المتقدمیین، وجهوها إلى  وّقع رسالة مع تسعة من الم
حز�ي  �عقد مؤتمرمطالبین  ياللجنة المر�ز�ة للحزب الشیوع

للتداول في القضیة الهنغار�ة، ونشر الحزب �عد ذلك  ئ طار 
جوا�ًا في الجر�دة الرسمیة لكنَّ الجواب لم �كن مرضیًا لجماعة 
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بیكاسو، ولذلك زاره عدد من الحز�یین محاولین إقناعه �كل 
 خشیة أن �خسر الحزب شخصیة عالمیة الشهرة مثله.  وسیله

ن �ثیرًا من �كان لیخبره �أولما زاره أحد األد�اء األمیر 
المعجبین �ه سیكونون سعداء لو سمعوا �استقالته من الحزب، 

ل لك �أني لسُت متضلعًا في لیه بیكاسو �ما یلي: أقو ردَّ ع
هو أنه ینادي  األمور السیاسیة لكن ما یر�طني �المبدأ الشیوعي

أنَّ  ى ببعض اآلراء الجمیلة التي أومن بها أنا شخصیًا، وأر 
 .تحقیق هذه األهداف"الشیوعیة تعمل حقًا من أجل 

ن اتصاله �الحزب الشیوعي ح دائمًا �أ�ان بیكاسو �صرّ  
لم �كن راجعًا لعوامل سیاسیة، �قدر ما �عود إلى دفاع هذا 

له من بدا�ة مسیرته الحزب عن العمال، الذین اتصل بهم عم
الفنیة، ذلك أن عمله في النحت والسیرامیك واللیثوغراف �ان 
�قتضى أن �عمل معهم، و�تعرف على متاعبهم و�حّس بها 
مثلما �حسون، و�ان انضمامه للحزب یزرع الثقة بینه و�ینهم، 
إنَّ هذه الثقة المتبادلة �انْت جزءًا من انسانیته ذاتها. تلك هي 

 ة له. القضیة �النسب
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 احلقيقة والرمز
على دار بیكاسو، و�تكاثر  یتوافد الزوار على مدار السنة

العدد في أشهر الصیف، أهّم هؤالء الزوار أصدقاؤه المقر�ون 
یلر اللذین ال �ستطیع االستغناء عن امثل: سا�ارتیس، و�انف

معونتهما في الشؤون العملیة، �ان هناك أ�ضًا أصدقاؤه 
زار واندر�ه فرد�ه تمثل تر�ستان  القادمون من �ار�س

Verdet "وجان �و�تو الذي نشر في هذا الوقت مقالة �عنوان
صد�قي بیكاسو" في إحدى الصحف، ومن األصدقاء الذین لم 
ینقطعوا عن الز�ارة، الموسیقار المعروف جوروج أور�ك 

Auric من جانب آخر �ان على بیكاسو أن �ستقبل على ،
نیة الوافدین من �ل أنحاء العالم، الدوام تجار اآلثار الف

وأصحاب المطا�ع والفوتوغرافیین، والمعمار�ین، وحتى خبراء 
المودة الخ، �انوا جمیعًا �أتون إلنجاز األعمال، أو لتقد�م آ�ات 

 شهر رسام في العالم. الحترام واإلعجاب ألا

أحد الرسامین الذین توطدت أواصر الصداقة بینه و�ین 
وهو رسام  ،Pignonفترة إدوارد بینون بیكاسو في هذه ال
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موهوب ومحدث �ارع وذو علم �بیر �الفنون، و�ان بیكاسو 
�ستمتع �أحادیثه و�صغى إلیه �انتباه شدید حین یتكلم، و�ان 
فصیحًا �عبر عن نفسه بوضوح على الضّد من بیكاسو الذي 
یلجأ إلى الرموز والمجازات حین یتكلم، وال یهتم �أن یوضح 

سامعین، وال أن یبررها، �عود ذلك إلى أن بیكاسو �ان آراءه لل
ال �حب  یرى أن الحقیقة لیس مما �مكن معرفته بیسر وهو

العبارات المفهومة التي �فهمها اإلنسان مباشرة، إذ �عتقد أن 
هذه  ذلك یتضمن الكذب والنفاق، قال بیكاسو یومًا لكاتب سیرته

لتي أبدیها، أحیانًا علیك أال تصدق أقوالي اروالند بین روز: "
�غر�ني السؤال ذاته على أال أقول الحقیقة، خاصًة إذا �نُت ال 

 له جو�ًا". أجد 

كان إدوارد بینون �قیم في فالوري وقتئٍذ و�عمل في أحد 
مصانع العطور. في أحد األ�ام غادر مرسمه تار�ًا إحدى 

"األم   الصور المعلقة على المسند ناقصًة، و�ان موضوعها
في أثناء غیبیته دخل بیكاسو مرسم صد�قه، وقام ل". والطف

برسمه نسخه أخرى من الصورة في الموضوع عینه، و�األسلوب 
ذاته. ثم خرج، �عد ذلك حضرْت مجموعة من أصدقاء بینون 
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إلى المرسم فاستثارت لوحة بیكاسو إعجابهم الشدید، متصور�ن 
دموا له أنها من عمل بینون  وما أن دخل بینون المرسم حتى ق

فاخذته الدهشة إذ أنه لم �كن أحر التهاني على جمال لوحته، 
قد رسم صورة جیدة، لكنه لم �علم �الطبع أن بیكاسو حضر في 
غیا�ه، وقام برسم صورة مماثلة لصورته. وهكذا خسر بینون 

 ا أوضح لهم الموضوع. م، حالبتلك الصورة إعجاب أصحا�ه

تقار�ة، ما بین إن اختالف األلفاظ ذات المعاني الم
واألسبانیة واإلنجلیز�ة �ان مثار اهتمام بیكاسو، اللغات الفرنسیة 

ومجاًال �حفزه على إطالق النكات والفكاهات في هذا الموضوع، 
�عد �ل شيء فإنَّ الفنون الجمیلة �لها : "من أقواله في ذلك

نت تستطیع مثًال أن تكتب صورة �الكلمات ولیس ة، أواحد
خذ اللون  ،في قصیدة ترسم مشاعرك �مكنك أن �األلوان، �ذلك

األزرق على سبیل المثال، هناك مئات األحاسیس التي �مكن 
أن توصف �الزرقة، في مطاعم �ار�س �مكنك أن تشعر �أن 

أزرق، في حین أنه أحمر، ذلك هو ما  Steakلحم الستیك 
 فعلته أنا حین" رسمُت" قصائدي". 

 



 
 
 
 
 
 

 - 354 - 

 -احلياة العائلية يف كاليفورني
اسو وأ�ة مالحظة ألسلوب یكة نظرة سر�عة على آثار ب�ّ أ
، هذا الفنان �األطفال والصغار �لفَ ، ال بد أن توضح حیاته

أبنائه هو  وتكاد داره ال تخلو من األوالد والبنات سواء �انوا من
تأسیس عائلة مستقرة مثل  نه حاولأصدقاء ومع أو من أبناء األ

بل دور األب التقلیدي وال یتق ، لكنه في واقع الحال الخر�ناآل
وهي أواسط تحدث عنها ن. في هذه الفترة التي لیهإیرتاح 

اولو ب، فبناوءه األر�عة مشتتینأخمسینات القرن العشر�ن، �ان 
ه ولكنه رزق �األطفال واستقل عن والدوُ ابنه البكر �ان قد تزوج 
تقیم  فكانت وقتئذٍ  Maja ، أما ما�اخرآكان یزوره بین حین و 

مع  �لود وشقیقته �الوما ، في حین ظلّ سبانیا مع جدتهاأي ف
، وفي أ�ام العطل المدرسیة �انا مهما فرانسوا جیلو في �ار�سأ

�قدمان لیقیما مع والدهما وهما دون غیرهما �انا قادر�ن على 
، و�ان عمله طالبین منه الخروج للتسلیة مقاطعته أثناء

، احة ساعات طو�لةلیستمتعوا �السی �صطحبهما إلى الشاطيء
وحتى  والشاةُ  لعاب الحمامُ ي األإما داخل الدار فكان �شار�هم ف

نس ؤ وسائل التسلیة التي �ان بیكاسو یومن أحب  ،وم أحیاناً بال
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غرفة   ، �ان الداخل الىفاله وحتى ضیوفه بها لعبة التنكرطأ
الطعام یدهش لكثرة األقنعة والقبعات المتباینة المتراكمة فوق 

على  أن یدرب أبنه �لود وابنته �الوماة، واعتاد بیكاسو البوفی
لتنكر بلباس مصارع الثیران أو �أدوار أخرى، �ما �ان �فاجئ ا

المال�س ما یثیر رعبهم فعال في �عض زواره متنكرًا �أغرب 
األحیان، وحینئذ �خلع قناعه مقهقهًا �مرح وصخب، والحقیقة أّن 

، فالسخیف من المغامرة ر�اً ، ضز�ارة له �انوا �عدون �لّ زواره 
، وحین یزداد عدد الزوار اً ، یتعا�شان في داره أبدوالجدىّ 
غرفة في حین یبقى الرجل الرضیة ألى افتراش إرون �ضط

لق العینین في حالة حر�ة بین أمتاألشیب قصیر القامة، 
آخر لوحاته من أماكنها لیعرضها  ذ �قوم بنقلإ ،الزائر�ن

الء الزوار �فدون ؤ و�ان ه ،قاتهم علیهاصغي الى تعلیمامهم، و�أ
لفة ال �عرف ، و�تحدثون بلغات مخترجاء العالمأمن مختلف 

 .غلبهاأ بیكاسو 

أول التي �انت في  ،یونسكوت الْض عر  1957في عام 
ار�ة ضخمة سو أن �قوم �عمل جدبیكا، علی عهد تأسیسها

لیهم جوا�ه إأرسل ، و�عد تردد وتفكیر توضع على واجهة مبناها
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نه لم �عد في الخامسة والعشر�ن من العمر إ قائالً  معتذراً 
غیر قادر  عظیم دمجهو للیستطیع القیام بهذا العمل المتطلب 

  .علیه وهو في هذا العمر

 ،ضت على بیكاسومن المشار�ع األخرى التي عرُ و 
جل ناطحة سحاب أیم أر�عة تماثیل عمالقة �البرونز، من تصم

تون روع على أن �قوم نحافي نیو�ورك فوافق على المش
رسالها عبر �میم التماثیل و صمل و�كتفي هو بتعمتخصصون �ال

 .طي حیث �قوم النحاتون �التنفیذاالطلن
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  عودة إىل أثار الفنانني الكالسيكيني
لى روائع الفنانین العظام إفي هذا الوقت عاد بیكاسو 

ة التي لم حاءاتها السحر�إ�ر یثأامی، یدرسها و�رسم تحت تالقد
تغب یوما عن مخیلته، على الرغم من �ل ابداعاته التجدید�ة 

من أحب  زسكو فة نحو التغییر، �ان الرسام فیالونزعاته المعرو 
سیدات " لى قلبه، و�انت لوحته الشهیرةإالفنانین الكالسیكیین 

، ذات أهمیة خاصة �النسبة له La Meninas" في االنتظار
في الرا�عة عشرة من عمره  ن صبیاً ذ �اا في مدر�د مفقد شاهده

 بها موضوعاً  على اإلعجاب دئبولقد  .و�ان �صحبة والده
یتزاید �مرور  ظل�  ذاك االعجاب ، لكنَّ لواناً أو  اضاءةً و  اً وتخطیط
 �ة�ة واقعیة ، أأ�ة لوحة، أتسمعه یردد �ال ملل " كنتالزمن، ف

 .نجاز"إ

لعالقة تلك ا یثیر دهشة بیكاسو في هذه الصورة�ان ما 
 زكو سوالمشاهد، فالرسام فیال الغر�یة بین الرسام، ومودیله

اقف في نه و أن المفروض أموجود هو نفسه داخل المنظر  مع 
في الصورة  ى لكننا نر  .سم المنظرر فكیف ی �الالخارج یتفرج و 

مام الرسام قماش أیدیر ظهره للطفل الظاهر فیها، و  رساماً 
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ننا ال نعلم إه، ومع ذلك ف�بیر الحجم، وهو یرسم علیورة صال
ی ظلهما نر الملك والملكة اللذین  یرسمنه �ان أالبد  ؟مسر ماذا ی

ان هذان الشخصان ، فهل �ة  القائمة في آخر الغرفةآ في المر 
مثل هذه العالقات  .؟ ذلك غیر ممكن منطقیاً یواجهان فیالسكوز

إلى  االمتشا�كة بین أشخاص المنظر والرسام الذي �قوم بنقله
شاهدین، �انت تثیر في نفس بیكاسو مشاعر الفرح ألنها الم

 تسبب له التفكیر العمیق. 

تسعة أقدام × شغلْت هذه اللوحة قماشًا �حجم ستة أقدام
ُوعلْقت على جدار مرسم بیكاسو لیقوم برسمها من جدید 

ز من من جهة مع إ�حاءات روحیة فالسكو  �أسلو�ه الخاص
ألصلیة كاسو على المالمح اجهة آخرى. في هذه اللوحة أ�قى بی

ز، لكنه أدخل تعد�الت هامة علیه للموضوع �ما أراده فالسكو 
ز قد نظم ع الضوء داخل الصورة، �ان فالسكو السیما في توز�

"المنظور" �حسب األصول المتبعة في  تأثیرات الضوء وقواعد
عصره �ي �قنع المشاهد بوجود المسافة المطلو�ة بینه و�ین 

أما بیكاسو فقد توصل إلى هذه النتیجة أشخاص الصورة. 
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بوسائل مختلفة تمامًا عن طر�ق استخدام األسلوب التكعیبي في 
 اإلخراج. 

طوال شهري الصیف الحار اعتزل بیكاسو الناس مغلقًا 
�اب المرسوم علیه، منبهًا جاكلین �عدم السماح ألي شخص 
�التطفل علیه أثناء العمل. وهكذا تراكمت اللوحات داخل 

 Pignonه: بینون یلصد�ق حلمرسم. وفي أوائل الخر�ف سما
�الدخول فاشتدت دهشتهما لمشاهدة  Leirisومیشیل لیري 

" ولیس صورة واحدة Las Meninasعشر�ن صورة لموضوع "
كما �ان یتوقعان. وعلى عادة بیكاسو في التالعب �الواقع 
ومحاكمة �ل شيء �طر�قته التهكمیة، فقد رسم أشخاص 

ة هیئة مثیرة لالستهزاء والضحك عن طر�ق مناقضالصورة ب
�ان یرى أنه بذلك یز�د من  المقاییس المعهودة في الرسم إذ

قیمة الصورة بدًال من أن ینقصها. من أقوال بیكاسو في هذا 
األمر ما یلي: السر�الیون صدقوا حین قالوا �أنَّ الحقیقة تتجاوز 

له، مثال: الببغاء  �یفیة رؤ�تك في الشيء في ذاته، ألنها �ائنة
الخضراء هي أ�ضًا سلطة طر�ة خضراء، أكثر الرسامین ینقلون 

األشیاء  ى ر �ما هي في واقع الحال، أما أنا فأمناظر الطبیعة 
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�مكن أن تتحول في لوحتي إلى حصان  النخلة�طر�قة أخرى. 
�مكنني أن أحشر دون �یشوت بین  Lameninaوفي لوحة 
 أشخاصها"

ز وسیلًة للتعبیر عن و لوحة فالسكو هكذا استخدم بیكاس
مشاعره هو نحو الكومید�ا اإلنسانیة �ما یراها في عصرنا 

بهذا  الحاضر ولیس �ما رآها فالسكوز في زمانه. �قول بیكاسو
 إنَّ موضوع لوحة فالسكوز ال یثیر اهتمام أحد فيالخصوص:"

في رسوم القرون  األ�السةعصرنا، أنت مثًال حین تنظر إلى 
خوف منهم، على العكس تمامًا مما  لن تشعر �أيّ  ىالوسط

 كان �شعر �ه الجمهور في تلك العصور". 

ما هو شائع عن بیكاسو فد �ان دائمًا شدید وعلى عكس 
ن وفي تقنیاته یالتعظیم لجهود وانجازات الفنانین العظام السا�ق

الفنیة �مكن تقصى تأثیراتهم بل تتبعها بدقة، على الرغم من 
ا، والواقع ى تعدیل أسالیبهم أو إدخال التجدید علیهإصراره عل

إلى عقول أهل عصرنا الذي نعیش فیه  أن آثار بیكاسو موجهةٌ 
وفیها یتجلي مفهومه الجدید للفن. فلقد سعى وناضل أكثر من 
أي فنان معاصر آخر، لتحر�ر الفن وشحذ ردود فعل الناس 
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القادمة،  إزاءه، بل إنه تجاوز معاصر�ه لینطلق نحو األجیال
ولقد �انت قدرته على إعادة التكو�ن والتشكیل، و�تفاهم معها. 

حین یرسم أي موضوع تجعله یبدو أشدَّ حیو�ًة من الفنانین 
على  الشباب الذین �صغرونه �عقود عدة، لم تقتصر صفته هذه

التجدید في الفن، و�نما �انت إحدى خصائص حیاته 
ستطع أبدًا اإل�قاء على ففي عالقاته مع النساء لم � ،الشخصیة

�ان �غیر معشوقاته �لما شعر  ماعالقة غرامیة واحدة، و�ن
منهن. لقد ظَّل بیكاسو عاشقًا لفنه قبل  �فتور عاطفي نحو أيّ 

كل شيء. لكنه �ان في الوقت ذاته مشغوفًا �المتع الحسیة 
�علن ذلك صراحة وال �حاول الظهور �مظهر وهو الطبیعیة 

 .ي یتالئم مع عالمیة شهرتهاإلنسان الوقور الذ

في بیته �ان �غني �حر�ة لجاكلین أغانیه األسبانیة التي  
أخرى، وحین مرَّ القمر  ىموسیق �ة�طرب لها أكثر من أ

الصناعي" سبوتنك" ألول مرة في السماء مضى یراقبه �حماس 
هائل، لكنه لن ینسى أبدًا أن خفاشًا دخل في تلك اللحظة من 

 على �تفه. نافذة غرفته وحّط 
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�ما یراها الناس  لم �كن �كتفى أبدًا �النظر إلى األشیاء
مدققًا فیما تخفیه وراءها من معاٍن ومضامین  بل �ان یتفحصها

ومحتو�ات. أمام عینیه تمزقْت األقنعة التي ابتدعها الفنانون 
الجمال والقبح  حین أكدوا الفروق بین ىوالمفكرون القدام

متناسین أن اللیل والنهار  للیل والنهارمشبهین ذلك �الفرق بین ا
غیر مختلفین إلى الحد الذي یتصورونه، و�زعم �عض  بدورهما

أعدائه أنه �ان عدوًا للجمال، أما هو فقد سعى إلى جعل الناس 
و�قول في هذه ، ةیرون الفروق واالختالفات بین األشكال الظاهر 

 طبیعة الالجمال مفهوم ال وجود له في الطبیعة، الالمسألة: "
 "تفصل بین الجمیل والقبیح إطالقاً 

لقد تقبل مبادئ الطبیعة على حالها، ودون انتقاد، تمامًا  
كما أجاب میخائیل انجلو على البا�ا الذي احتج على عدم 

"یوم القیامة"  اللیاقة التي عوملت بها �عض شخصیات لوحته
نا لوحات�عد ذلك سنغیر نحن  ،فلیتغیر الكون أوالً : "قائالً 

 ورسومنا". 

غف ، لقد شُ ن عشق بیكاسو للطبیعة ال حدود لهكا
جعلها التراث ، �ما في ذلك تلك التي �صفاتها وخصائصها
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تجدیداته ك في لالبشري حقیرة خسیسة. و�تجلی عشقه ذ
الحقیرة �النسبة للمقاییس العامة، مور حیث �ضع لأل ،بداعاته�و 

هة �الساحر الذي ی، و�مكن تشبُ جدیدة ال �عرفها الناس اً قیم
لد . لقد و ج حمامة جمیلة من �طن قبعة خالیة�ستطیع أن �خر 

 .بیکاسو وفي ید�ه حجر الفالسفة

هو ذلك الذي �علمنا �یف ننظر  ن الرسام العظیمأمعلوم 
بیكاسو  قدرةً  من عظماء الفنانین امتلكْت  ضئیلةً  قلةً  ، لكنَّ ی ر ون

و وحده الذي فن هال":قناع بوجهة نظره. قال مولییرعلى اإل
". ذلك هو �الضبط ما نفسنا من قوانین الفنأ�علمنا أن نحرر 

. لقد نجح في نیةفكاسو، دون أن یتقید �النظر�ات الفعله بی
ي متذوق الشائعة والثابتة، و�ذلك حررمن المقاییس تحر�ر الفن 

وفتح عیونهم على أشكال  ،خالقیة المز�فةفنه من المفاهیم األ
لى عدم التحیز وعدم لقد علمهم ع .اجدیدة العهد لهم به

من أقواله في و  .طارات جامدة غیر قابلة للتغییرإالتقولب ضمن 
أن  ، من المهم جداً في هذا الزمن الفقیر أخالقیاً ": دد صهذا ال

الحیاة  �ان یرى أنّ  ،"نخلق الحماس و نشعله في صدور الناس
 .هجن ال معنى لهما بدون العشق المتو ومن ثم الف
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و هو أحد أولئك الذین وصفهم میخائیل انجیلو أو بیكاس
م �جتازون الر�ب و�نطلقون أطلق علیهم اسم النور، ألنه

 و�نّ في السماء متوجهین نحو النور، نحو الشمس،  محلقین
:"أر�د نورًا أقوى" تتصاعد وته حین �ان �حتضرغصرخة 

�ان هذا هو راي الشاعر  لیسمعها �ل من یتذوق فن بیكاسو.
أرواح  ري مازال فن بیكاسو یث ،والیوم ییر في بیكاسو.أبولون

الناس، وهم ما یزالون �ستمتعون بتباین آثاره الفنیة، و�كسبون  
 مًا أفضل لوضع إنسان العصر الحدیثعن ذلط الطر�ق تفهّ 

 انتهى
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 ذيل
�ابلو بیكاسو: «الكتاب الذي تمت ترجمتُه فیما سبق 

ین روز صدر ب للكاتب روالند» حیاته و�نجازاته في عالم الفن
و�یكاسو ومایزال في السا�عة والسبعین من العمر،  1959عام 

حیث بلغ الثانیة  1973في حین امتدت حیاته حتى سنة 
ن . و�تمامًا للفائدة رأت المترجمة أوالتسعین من عمره الطو�ل

تقدم للقارئ آخر وقائع حیاة بیكاسو ومجمل أعماله الفنیة في 
، 1973-1959تبقْت له من العمر أي مابین  السنوات التي

-1881"بیكاسو  واعتمدْت في ذلك على �تاب �بیر عنوانه
وأعید  1973عام  "روالند بین روز"" نشرُه المؤلف نفسه 1873

 .1976طبعه عام 

 ءهذا الكتاب �ضم عددًا من البحوث �تبها �عض أصدقا 
من  لكن مترجمة الكتاب اكتفت بترجمة جزء ،بیكاسو حوله
"جان سوذرالند" الدائر حول السنوات الثالثین  مقال الكاتب

ضل خاتمة فأوتلك �مكن أن تكون األخیرات من حیاة بیكاسو، 
 .للكتاب 
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 من حياة بيكاسو ةالسنوات الثالثون األخري

  �قلم جان سوذرالند

 ه �كنداو مدیر المعرض الوطني في أوتا

ة في الر�ع عالیة االنتاجی فنیةً  دخل بیكاسو مرحلةً 
و�ان قد بلغ الخامسة  1946ي منذ عام أاألخیر من حیاته 
نتاج فهو لم �كتف �الرسم والنحت واإل .والستین من العمر

نما تجاوز ذلك �له فمضى ینظم إیتوغرافي والسیرامیكي، لال
ور صفالم التي تالشعر، و�كتب المسرحیات، و�شارك في األ

بلغ عدد  ،المثال على سبیلو مجرى حیاته و�فاحه الفني. 
 ۱۹۷۰رضت في قصر افینون عام وحات الكبیرة التي عُ الل

رسمها  ر�عین تخطیطاً أمائة وخمسة وستین لوحة مع خمسة و 
ن أغلب أ. هذا مع عرضخالل السنة التي سبقت ال جمیعاً 

ثرون لذة االرتخاء حین یبلغون ؤ لى الراحة و�إالرجال �خلدون 
 تلك السن.

 طالق �الدةً �كن �عني على اإل ن هذا النشاط لمأعلى 
بل ، نسانيزاء مأساة الوجود اإلإردة االمباالة � وأفي الشعور 
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 على العكس فقد �ان موضوع الموت والحیاة هو الشغلو 
موقفه من  لك فإنّ ، ومع ذالشاغل لبیکاسو منذ ر�عان شبا�ه

ل، �طلي یخألمواقف اود�سیوس و  اً بهمشا اً الموت �ان �طولی
ما �انت مثلهُ و  -لیاذة اللتین �تبهما هومیروساألوذ�سة واأل

في حین یتوافق  ،ال تنفصل عن الحر�ة والفعالیة هالحیاة لد�
  .حساسوت مع الروح السلبیة و�الدة اإلمال

�تا�ه عن بیكاسو:  في Bergerر رغ�قول الناقد جون بی
�ة ولیس في لعصر اسو تتمثل في البراءة وایك"السعادة لدی ب

 غضقد رفض بیكاسو الشیخوخة وأ�و  . "كیرالمعرفة والتف
باب وواصل ر على الحفاظ على فعالیة الشصَّ ، ولذلك أُ الموت

 النا أ" :یلرا. قال ذات مرة لصد�قه �انفالعمل حتى نها�ة حیاته
تشعر �أنك تر�د  ، أنّ یهأ�غشيء  يّ أمل على ع زال قادراً أ

 ."ك عاجز عنه هو أمر فظیعنق هدف لكتحقی

نتاج إانسوا جیلو دور هام في خصو�ة لفر ر�ما �ان 
، وقد �شفت فرانسوا عن طبیعة بیكاسو في عهد شیخوخته

ما أحیاة مع بیكاسو"، ال" كتابها"عالقتهما �صراحة عجیبة في 
طر�ق صوره وأعماله هو فقد �شف عن أهمیة هذه العالقة عن 
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ل رسم �ما �فعأأنا : "ة األخرى. تنقل فرانسوا قوله لهاالفنی
شد أاسو شعر �یكن بأ . الشكَّ "حین �كتب سیرته الذاتیة األدیب

ابتداء عالقته الغرامیة �فرانسوا، و�دل على ذلك �ل النشوة في 
ك عمال السیرامیك التي صنعها لها حیث تتغزل تلأ الصور و 

ن أخرى، على لجسد�ة األها ا�محاسن، و اآلثار برقبتها الفاتنة
 نها لیست فتاةً أشف ا بدأت �البرود �عد أن اكتوهمشاعره نح
إلى الدرجة التي رسمها خیاله لها في �ادئ األمر.  رومانتیكیة

�ره منظرها حین حبلْت �طفلهما األول،  ،ومثل �ثیر من الرجال
مع أنه �ان تواقًا إلى هذا الحمل �ي یتأكد من استمرار 
خصو�ته �رجل في �امل قواه. وقد رسم لها صورة �شعة بین 

إلى في حالة الحمل، و�طنها �ازرة  وهي 1949-1948عامي 
وان. وهو اإلنسان إلى وضع الحی ةالاألمام و�أنها قد غادرت ح

�سبب  افي استمرار سحر فرانسو  آماله ةما یدّل على خیب
ة حین قابلتك أول مرة �نت ر�: "ها، قوله لها �الحرف الواحدحمل

أما اآلن فأنت عیسى المسیح الذي  ،ةنالجمال فینوس الفات
أحبك بهذا نعد أضالعه البارزة واحدًا �عد آخر، أنا ال ن أن �مك

 . "الشكل أرجو أن تفهمي ذلك
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انتقم منها �أن رسمها  1953ین هجرُته فرانسوا عام حو  
في هیئة فتاة وحشیة تهاجم �لبًا، ثم رسمها في صورة قطة وهي 

 د الطیور قبل أن تأكله". حتتلذذ بتعذیب أ

جدیدة حلت محل  ةجد صد�قومع أن بیكاسو سرعان ما و 
فرانسوا جیلو، وهي السیدة جاكلین روك، فإنَّ هجران فرانسوا له 
أعاد إلیه مشاعر الفزع من الموت المقترنة �النفور من شناعة 

إنَّ : "ه لفرانسوا قال لهااقفقبل سنة واحدة من فر  .الشیخوخة
ن أن مأساة شارلي شابلن تتمثل في أنه لن �ستطیع �عد اآل

الحیو�ة، ألنه �الفیاض و سر�ع الحر�ة لنفسه هیئة البهلوان یتخذ 
هو صورة الكهل العجوز لم �عد شا�ًا رشیقًا، �ل ما �قي له 

 . "تماماً  الزمن، وأصبح إنسانًا آخر س، لقد تجاوزهُ البائ

�عد انفصاله عن فرانسوا �سنة واحدة انتج سلسلة من 
" وفیها �قابل بین اللوحات أطلق علیها عنوان "الكومید�ا البشر�ة

كهول متقدمین في السن وفتیات في مقتبل العمر، و�أنه �عیب 
على نفسه أن �كون مجرد �هل قصیر القامة، مازال �طمع في 

 أن تعشقه الفاتنات. 
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نقطة مجموعة"الكومید�ا البشر�ة" هذه تمثل في الواقع  إنّ 
تحول في حیاة بیكاسو وفي فنه إذا تمیْزت بدخول جاكلین روك 

 / مارسذارآفي حیاته ثم زواجه منها �عد سنوات أي في 
. و�بدو أن جاكلین وفرت لبیكاسو الحیاة المستقرة التي 1958
لیها، ولذلك استمرت عالقتُه بها أطول مما وقع له اق إطالما ت
من عشیقاته السا�قات. ومن الصور التي رسمها لها أو  مع أيّ 

 مرأًة جادًة توحي �الثقة. التقطها لها �الكامیرًا تبدو جاكلین ا

رسم  1954أي منذ عام  ،�عد اتصاله �جاكلین روك
بیكاسو �ثیرًا من الصور الشخصیة لها �ما فعل سا�قًا مع �ل 

ره �فاتنات التار�خ وخاصة نفرتیتي عشیقاته، �انُت جاكلین تذ�ّ 
المصر�ة، �ما تعید إلى ذاكرته الحسان اللواتي خلدهن �بار 

نیه وغو�ا وفالسكوز، ولما �انت جاكلین الرسامین، مثل ما
�الزخارف لكن دونما  هللز�نُة، فقد بدأ بیكاسو، یز�ن صور  ةمیال

همها دتكلف، وقد تجلى ذلك في رسومه التي عملها أثناء وجو 
، ثم في الصور 1955حیث أقاما منذ  Canneفي مدینة �ان 

في سنة  Aixالتي رسمها �عد انتقالهما إلى مدینة إ�كس 
1958 . 
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لتكون  1950من أشهر لوحاته تلك التي رسمها في عام 
شعارًا لمؤسسة الیونیسكو التي عقد الناس على تأسیسها أعظم 

 اآلمال. 

اعتاد بیكاسو أن �ضع نفسه مقابل أعاظم الرسامین 
�أن د�الكروا، أشعر " من أقواله:و  ،السا�قین و�تحاور معهم

بون عملي طول الوقت وجیوتو وتونتور�نو والغر�كو وغیرهم یراق
ه ظل وال عجب في هذا ألنّ  .وأتسائل عن آرائهم في أعمالي"

طوال حیاته یتا�ع آثار �بار الرسامین و�عید رسم مواضیع 
ة، لكن �أسلو�ه العصري الذي قد یبدو تهكمًا یر لوحاتهم الشه
رسم سلسلة  ،على سبیل المثال ،في هذه الفترة .بتلك األعمال
الكروا �نساء الجزائر" متا�عًة للوحة د"ن ات �عنواور صور ومحف

لم �ستنكف بیكاسو من األخذ عن  ماالتي �انت بهذه العنوان، �
معاصر�ه من الرسامین والتأثر بهم مثل ماتیس و�راك وغیرهما، 

صراحًة وال یرى فیه ما �عیب فنه، وعلى  و�ان �عترف بذلك
ترامه العكس من �ثیر من الفنانین اعتاد بیكاسو أن �علن اح

و�رسم على منوالهم �ما أشرنا، �ان  ىالشدید للفنانین القدام
شدید اإلعجاب مثًال برامبرنت، وفان �وخ، والغر�كو، وغو�ا، 
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وغیرهم من الرسامین الذین شغلت مآسي البشر أفكارهم 
فإنَّ إعجا�ه الشدید �ه تجلى  وانعكست في آثارهم، أما فالسكوز
التي أعاد بها رسم  هصور  في �ثیر من آثاره السیما سلسلة

العائلة المالكة" وهكذا منحه حیاًة ز الشهیر "موضوع فالسكو 
جدیدُة قر�بًة إلى روح عصرنا الحاضر، أما رامبرنت فقد تجلى 

" التي �انت "�اث شیبا إعجاب بیكاسو �ه عبر لوحته المعنونةُ 
ة رامبرنت ذات العنوان نفسه وقد أجلس جاكلین إعادةً  لصور 

رجًال قصیر القامة �جلس كان"�اث شیبًا" �ما جعل م أمامه
 .رامبرنت نفسه إظهار الحسناء مفتتنًا �جمالها وأراد �ه مراقباً 

ور�ما أراد بهذه الصورة أن �قارن بین شیخوخة رامبرنت وشباب 
�ان موضوع الشباب والشیخوخة محط اهتمام  شیبا، إذ�اث 

 بیكاسو في هذه الحقبة. 

ه تعرف بیكاسو على طبیعة في أواخر سنوات عمر 
العالقات اإلنسانیة، في إحدى صورة رسم نفسه هو عار و�قف 

 مصافحًا نفسه.

ومما �شیر إلى نظرته الساخرة إلى اإلنسان وتهكمه 
�ثیرة العدد التي لناس �عضهم ببعض، تلك اللوحات  �عالقات ا
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 یرسم�ان  ، حیثللفنان ومودیله"" 1962،1963رسمها في 
حمق أ�ضًا، لوحات رجًال قصیرًا وفظًا ور�ما ألك الالفنان في ت

و�رسمه دائمًا وهو �جلس محدقًا في مودیله، وقد تملكته حالة 
مما یذ�رنا �أسلوب رامبرنت في النظر إلى نفسه مع  ةشیطانی

 مودیله. 

في السنوات األخیرات من حیاته، ازدادْت الحسیة في 
تي بدأ �شعر �أنه الرسوم بیكاسو، و�أنه یر�د تو�ید حیو�ته 

ونراه لذلك یلجأ إلى تو�ید األحاسیس الجنسیة  ،�فقدها �التدر�ج
انین على أظهارها، ر�ما �ان ذلك نالتي قد ال �جرؤ غیره من الف

تعو�ضًا حاول �ه تعز�ه نفسه عن زوال الشباب. والشّك أن 
عالقته الغرامیة �فرانسوا جیلو التي ولدْت له طفلین ثم صلته 

أفضل دلیل على  1958وك التي تزوجها في عام �جاكلین ر 
محاولة التغلب على المشاعر اإلحباطیة التي صارتْ  تعاوده 

 السن.  �هكلما تقدم 

ومع ذلك فإن تقدمه في السن لم �قلل من إنتاجه. ولم 
فحین �ان في السا�عة والثمانین  ،ینقص من قیمة تلك اآلثار

ین محفورة في أقل وخمس ةمن عمره عمل ما �قارب الثالثمائ
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آثاره في تلك المرحلة من  من ستة أشهر. و�ما أشرنا فإنّ 
الشهوانیة الشدیدة، �ن لم نقل یة إسنوات عمره تمیزْت �الحس

فرو�د وآرائه أثر في اتجاهاته تلك،  ةتأثره �فلسفلور�ما �ان 
عماق نفسه �أّن انفعاالت الشباب فضًال عما �ان یؤمن �ه في أ 

 ما �ملكه اإلنسان.  وعواطفه هي أثمن

�مكننا القول، في ختام هذا الحدیث �أّن اإلرادة الحدید�ة 
التي امتلكها بیكاسو �انت مسؤولًة إلى حد �بیر عن إطالة 

 عمره، وعن امتداد فترة نشاطه الفني حتى نها�ة حیاته. 

في الدار التي انتقل إلیها  1973توفي �ابلو بیكاسو سنة 
 ن روك، والواقعة على مقر�ٍة من بلدةه األخیرة جاكلیتمع زوج

وقد أهتمْت جاكلین بترتیب أمر دفنه في حد�قة هذه  ،ا�كس""
 الدار تنفیذًا لوصیته. 
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