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الثورة وحرية الفن.. فى كتابات رم�شي�س يونان

جنوى الع�شرى



مقـــــدمــــــــة

ا ثائر ين�شد احلرية للفن وللمجتمع ويرى اأن الفنان الذى  املتاأمل لكتابات رم�شي�س يونان يكت�شف اأنه اأمام فنان مفكر �شاحب فكر تقدمى، وهو اأي�شً

ل يت�شامن مع جمتمعه لن يتمكن من البقاء هكذا فطبيعة الأ�شياء تدعو اإىل التمرد والثورة وتف�شح كل ال�شلطات املرتبعة فى ال�شوجلانات الالعبة 

مب�شائر الب�شر، والفن مل يولد فى معابد على اأيدى رجال دين اأو ق�شور يحكمها طغاة، وهذا النوع من الفن ل تكتب له احلياة، هذا ما ن�شتنبطه 

من قراءتنا لبع�س كتابات رم�شي�س يونان التى جمع بع�شها فى كتاب بعنوان »درا�شات فى الفن« قام بالتقدمي له املفكر د. لوي�س عو�س، وهناك 

كتابات اأخرى له تابعناها وخرجنا منها بخال�شة تبني روؤية رم�شي�س يونان لعالقة الفن بالثورة واحلرية والروحانية والأ�شاطري وغريها من الأمور 

التى تك�شف جوانب م�شيئة فى حياة وفكر رم�شي�س يونان ونذكرها فى ال�شفحات التالية..

حرية الفن.. فى م�شر

ان�شغل رم�شي�س يونان بق�شية حرية الفن فى م�شر اإمياًنا بحبه للحرية و�شرورة انطالق الفنان من القوالب اجلامدة والقيود املكبلة حلرية التعبري، 

وعندما يطالب رم�شي�س يونان بحرية الفن فى م�شر فاإنه ل يكتفى بالكلمات املنمقة والتنظري، واإمنا يحدد ثالثة اأ�ش�س ليقوم الفن احلر بر�شالته 

فى م�شر، وهى التى ذكرها فى مقال ن�شره عام 1941 بعنوان »الفن واحلرية« وهذه الأ�ش�س الثالث هى:

اأواًل: الرد على تلك املوجة من الت�شوير الكال�شيكى املحافظ الذى ل يخجل من �شوء م�شتواه امل�شمحل ول من »جماله الب�شع«، ول من تعريته تلك 

الطبقة من ن�شائه املحرتمات.

ويرى رم�شي�س يونان اأن من واجبه الت�شريح باأن »اأقل اإعالن جزم« يوؤثر فى النا�س اأكرث مما توؤثر فيهم كل �شور »�شالون القاهرة ال�شنوى«، وهذا من 

اأعنف النتقادات التى وجهها رم�شي�س يونان لل�شالون والأعمال املحافظة الكال�شيكية التى كان يعر�شها ول جتد �شدى لدى اجلماهري ول يعرتف 

النقاد بقيمتها الفنية.

ويوا�شل رم�شي�س يونان �شخريته وانتقاده لهوؤلء الفنانني الذين ينتجون هذه ال�شور ويعر�شونها فى �شالون القاهرة ال�شنوى قائاًل اأن العذر الوحيد 

لهم هو اأنهم ل ير�شمونها اإل ملجرد مت�شية اأوقات فراغهم، فهو يرى اأنهم ل ر�شالة لهم ول هدف فنى.

وي�شيف: لن يفهم هوؤلء التع�شاء، ولي�س لهم اأى ن�شيب من الفهم ليدركوا اأن الت�شوير ما هو اإل طريق للتفكري وللحب وللبغ�س وللكفاح وللعي�س.

ثانًيا: والأ�شا�س الثانى الذى يذكره رم�شي�س يونان هو اإثارة التعجب فى اأذهان اجلماهري، وهنا يربط بني قيام الفن احلر بر�شالته مب�شر وبني 

اجلمهور واملتلقني، والتعجب الذى يدعو رم�شي�س يونان اإىل اإثارته هو نف�شه الذى يقول اأغلب اجلمهور اأنه ل داع له لأنه كثرًيا ما يكون مقدمة لإنارة 

– حتى تلك اللحظات التى كتب فيها مقاله- ت�شلم باأن  اأن اأكرث النا�س  الوعى النف�شى ولبع�س النقالبات الفردية واجلماعية، وينبه يونان اإىل 

م�شائل زمنهم احليوية حتل بطريقة ما بدون اأن يبدو اأى ده�شة لذلك، ويطرح ت�شاوؤًل: هل مل يكن فى الإمكان اأن تعر�س طريقة احلل هذه ب�شورة 

اأخرى غري التى عر�شت بها؟

ويك�شف رم�شي�س يونان عن اأهمية التعجب لدى اجلمهور فى اأداء الفن احلر فى م�شر لر�شالته مو�شًحا اأنه بني مفاجاأة واأخرى ميكن ب�شهولة اإحياء 

غريزة التعجب ال�شبيانى التى ل حد لها، ويدلل على ذلك باأ�شئلة الأطفال املثرية للحرية والتعجب والده�شة ومنها: ليه الدنيا معمولة كده؟، ومني 

اللى عملها كده؟..



ثالًثا: اأما ثالث اأ�صا�س يحدده رم�صي�س يونان حتى يتمكن الفن احلر فى م�صر من اأداء ر�صالته فهو ربط ن�صاط �صباب الفنانني فى م�صر بتلك 

الدائرة الكهربائية الوا�شعة التى يتكون منها الفن احلديث، فهو هنا يدعو لك�شر طوق العزلة وحتطيم �شور النطواء فى املحلية، فالفن احلديث – 

كما و�شفه رم�شي�س يونان هو: ذلك الفن العاطفى العا�شف الذى ل يخ�شعه اأى اأمر مهما كانت �شيغته الر�شمية اأو الدينية اأو التجارية..

ذلك الفن الذى نح�س بنب�شاته القوية فى نيويورك ولندن واملك�شيك حيث يكافح فنانون اأمثال ديجو رينيريا ولفجاجن بالن واينى تاجنى وهرنى مور، 

وهناك فنانون اأمثالهم فى كل مكان من العامل ل يتطرق الياأ�س اإىل قلوبهم لتحرير التفكري الإن�شانى حتريًرا مطلًقا.

فرم�شي�س يونان عندما حدد تلك الأ�ش�س الثالثة كان ثورًيا وحتررًيا و�شاحب فكر تقدمى يرف�س القوالب اجلامدة والكال�شيكية املحافظة ويرف�س 

ا انعزال وتقوقع �شباب الفنانني مب�شر ويطالبهم  اأي�شً اأن يخرج اأجمل ما فيه: تعجب الطفولة، ويرف�س  اجلمود الفكرى لدى املتلقى الذى يجب 

بالكفاح والثورة ليحرروا التفكري الإن�شانى وي�شاركوا فى حتريره عاملًيا وحملًيا.

الفن والثورة :

ا يثورون على هذه الأنظمة التى تقيد حرية الفنان الذى ل تتفجر  اأي�شً كما تثور ال�شعوب على الأنظمة احلاكمة الفا�شدة امل�شتبدة، فاإن الفنانني 

اإبداعاته فى جمتمع مكبل بالأغالل، وهذا ما تناوله رم�شي�س يونان فى العديد من كتاباته ومنها ما اختار له عناوين »الفن من حرب اإىل حرب- ل 

حدود – خطورة الفا�شية- مقتطفات من بيان«.

وعندما نعيد قراءة هذه املقالت �شنكت�شف مدى اإميان رم�شي�س يونان بحرية الفن والكنوز التى متثلها اإبداعات الفنانني الثائرين الطالبني حلرية 

جمتمعاتهم.. فمثاًل عندما يتحدث يونان عن الثورات التى اأعقبت احلرب العاملية الأوىل والتى ات�شمت بطابع النتفا�شات الجتماعية فاإنه يك�شف 

عن امتزاجها بتفجرات من نوعها الثورى فى عامل الفنون، ويخ�س منها حركة »دادا« التى انبثقت فى اأملانيا قبيل نهاية احلرب العاملية الثانية، 

ويقول: »وكما اأن تلك احلرب كانت انفجاًرا من املتناق�شات التى تراكمت فى الفرتة ال�شابقة من املجتمع الربجوازى كذلك كانت حركة »دادا« – فى 

اجلبهة املعار�شة – تبلوًرا من تلك احلركات التى �شبقت تلك احلرب- ثم متر�شت باأ�شواكها واأوحالها – وكانت تعرب عن نفور الفنان من الواقع 

املادى املحيط به«.وير�شد رم�شي�س يونان مواقف الفنان التكعيبى ومدى ت�شامنه مع جمتمعه الذى تتفجر فيه الثورة، وكيف كان هذا الفنان ينفى 

ال�شكل املعهود لالأ�شياء من �شوره مثبًتا عدم ت�شامنه مع املجتمع الذى عا�س فيه، لكن كارثة احلرب العاملية الأوىل جرته ق�شًرا اإىل ال�شطدام 

ب�شناعة احلقائق فتحول النفى الأفالطونى الهادئ اإىل رف�س ومترد وع�شيان �شارخ لكل القيم واملثاليات التى قام عليها جمتمع تولدت من براثنه 

اأفراده، ومن هنا  اأ�شماع وكواهل  اأرباب ذلك املجتمع على  يلقيها  التى  وامل�شئوليات  والواجبات  الو�شايا  تلك احلرب، ومترد �شيطانى على جميع 

ظهرت حركة وادا التى كان من بني اأقطابها الر�شام لهورله جروز الذى كان يقول »اأن الداديزم لي�شت حركة م�شطنعة، بل هى نتاج حيوى ن�شاأ 

كرد فعل �شد النزعة فى الفـــــــن – با�شم ما يدعى قدا�شته – لأن يعي�س فى ال�شحب، و�شـــــد تلك النــــــزعة بني الفنــــــانني اإلـــــــى القنــــــاعة بتاأمل 

املكعبات والقوالب القوطية«.

وي�شتعر�س رم�شي�س يونان انت�شار حركة وادا خارج اأملانيا خا�شة فى فرن�شا حتى اأ�شبح الع�شيان ملجاأ منعزًل ياأوى اإليه الناقمون ال�شاردون بينما 

كانت طبيعة الأو�شاع تدعو اإىل ما ل يقل عن اخلروج اإىل امليادين وال�شوارع، وهكذا اأ�شبحت حركة الداديزم – على حد تعبري اندريه بريتون – مثل 

»اأ�شياء كثرية اأخرى، مقعًدا وثرًيا ي�شرتيح البع�س عليه«!!



ومن هنا بداأت هجرة الفنانني للداديزم، فتكونت حركة ال�شرياليزم- وهى احلركة التى ينتمى اإليها رم�شي�س يونان ويعد من اأبرز روادها مب�شر- 

وهى احلركة التى تدين لفرويد بحياتها وتربيرها وتف�شريها.

وين�شب رم�شي�س يونان اإىل حركة ال�شرياليزم اأنها تبنت الكنوز ال�شعرية النف�شية التى ميكن اأن يخلقها القلم اإذا ترك طليًقا ي�شجل ما ي�شاء من 

العبارات بغري �شابط من الوعى، وبغري اأى اعتبار للمقايي�س الفنية اأو الأخالقية، ويقول رم�شي�س يونان: »وخالل هذه »الكتابة الأتوماتيكية«، وخالل 

ما اكت�شفه ماك�س اأرن�شت و�شحبه فى الت�شوير من اأ�شاليب �شحرية فى اقتنا�س اخليالت ال�شاردة، اأمكن التجول اإىل حد مل ي�شبق له مثيل فى 

تاريخ الإن�شان بني كهوف العقل الباطن، بني الغابات ذات الأيدى الثعبانية املتعددة الأ�شابع املحملة بجميع الدرر املحرمة«.. وينتقل رم�شي�س يونان 

اإىل دور ال�شرياليزم فى بدء حرب حتريرية جديدة لإطالق تلك الكنوز التى رمبا كانت �شيوؤول م�شريها اإىل املتاحف، لكن ال�شريالية نقلتها اإىل 

امليادين وال�شوارع، تبعث اخليالت الفاجرة املوئودة وتثري الرجفة فى قلوب املارة املهمومني بتفا�شيل دخلهم ال�شنوى اأو مبجرد رزقهم اليومى، فهذا 

ا عن ت�شخم قوى التدني�س والإظالم فوق وديان اأوروبا وعوا�شمها  الطابع الثورى التحررى لل�شرييالية كما يك�شفه رم�شي�س يونان الذى ك�شف اأي�شً

حتى عادت احلرب ت�شتعل وتئد الثورة الفنية الوليدة فى مهدها.. لكن بعد �شت �شنوات من هذه احلرب – كما يقول رم�شي�س يونان – ل نكاد بعد 

نلمح بريق تفجرات من نوع جديد تعيد اإىل الإن�شان بع�س املفقود امل�شلوب من كرامته، وفى هذا الع�شر ل ن�شتطيع اأن نعرتف بفن غري ذاك املرتبط 

با�شتعادة كرامة الإن�شان..

فرم�صي�س يونان يربط بني الثورة فى الفن و�صعى الفنان اإىل التحرر والت�صامن مع جمتمعه للتخل�س من قوى الإظالم، وبني ارتباط الفن بكرامة 

الإن�شان وال�شعى اإىل ا�شتعادتها مهما كلفه من ثمن.

القوي الروحية للفن :

من خالل متابعتنا لبع�س كتابات الفنان رم�شي�س يونان ومنها ما كتبه حتت عنوان »غاية الر�شــــام الع�شــرى«

الذى  �شدر فى كتيب م�شتقل من مطبوعات »جماعة الدعاية الفنية« �شنة 1938، يتبني اأنه ل يداخله اأدنـــــــــى

�شك فى اأن الفن قوة كبيــــرة من بني القـــوى الروحية التى توؤثر فــــــى قلوبنا وتهيئ نفو�شنا تهيئة جديدة فــــى 

و�شـــط احليــــــــاة امل�شطربة، والظــــــواهر املربكة املتعـــددة التــــىل ي�شتطيع الرجــــل الع�شــــرى املثقف بعــــــد

 اأن فقد مقايي�شه الدينية الب�شيطة لقيم  الأ�شياء، اأن يقف موقًفا حمدًدا حا�شًما.

الفن خلق واإبداع :

عندما نقراأ كتابات رم�شي�س يونان جنده مدرًكا لقيمة الفن من حيث هو خلق، ولي�س خـادًما لأحــــــــد، فالفــــن

 مل يكن يوًما- كما يقول يونان- خادًما لكاهن اأو عاهل اأو اأمري، فاخلادم عبد، فى حني اأن الفن خلق، واخللق

 اأقرب الأ�شياء اإىل احلرية.



اإحداهما عاملة والأخرى �شائدة فقد  اإىل طبقتني،  انق�شم املجتمع  ارتباطه بتطور املجتمع واحل�شارة، فعندما  الفن ومدى  تاريخ  وهو ي�شتعر�س 

ا اإىل نوعني اأحدهما كان ال�شائع اأوًل فكان يعي�س فى خدمة الدين عندما كان رجل الدين مثل ال�شرطى: �شفري الطبقة ال�شائدة  انق�شم الفن اأي�شً

لدى الطبقات العاملة لالإرهاب وحفظ الأمن وا�شتقرار النظام، فكان طبيعًيا- كما يقول يونان- اأن يتميز هذا النوع من الفن بالوقار وال�شالبة 

والتزمت، اأى بالبعد عن الأحالم ونزوات اخليال.

اأما النوع الثانى فقد بداأ �شغرًيا ثم منا وترعرع عندما انف�شل الفن عن الدين، وكان يعي�س ملتعة الأغنياء، والغريب اأن هذا النوع من الفن مل يكن اإل 

نتاج اأفراد ممتازين من الطبقة العاملة، فكان فًنا ماأجوًرا، وهذا ما �شاع فى الإنتاج الفنى الأوروبى منذ ع�شر الإحياء حتى قبيل الثورة الفرن�شية.

ويرى رم�شي�س يونان اأنه مهما يكن النظام الجتماعى الذى كان قائًما فى وقت من الأوقات، و�شواء اأكان الفن ال�شائع دينًيا اأم ار�شتقراطًيا اأم غري 

ذلك، فلم يخل ع�شر من اإنتاج فنى ينفذ اإىل الأغوار، ومل يخل ع�شر من فنان يغفل المتيازات واحلدود ويبوح باأ�شرار قلبه، بل اإن الطبقات العاملة 

ذاتها، رغم كد العمل وم�شاغل العـــــي�س لــم تخــــل حيــــــاتها من ب�شي�س من �شيـــــــاء الأحــــــالم واخلــــيال، انعك�شت بعـــــــ�س اأ�شعته فيما اأخرجت 

من فنون �شعبية خمتلفة.

من هنا جند اأن رم�شي�س يونان يوؤمن بحرية الفن وانطالقه وتخل�شه من القيود والتحفظات، وهو ما يجعله يعترب اأن الفن و�شيلة لتحقيق الأحالم 

واخليال، ولي�س غاية، فالفن خلق واخللق اأقرب الأ�شياء اإىل احلرية املطلقة – كما يقول فى كتيب »الفن والتاريخ«، ومقال »تاأمالت فى الفن« – كما 

اأنه يرى اأن »اخللق الفنى« ل ينت�شب اإل اإىل عامل الدوام واحلرية، ول يدين بالولء ملنطقه الذاتى، واأنه ملن احلماقة التى ل تو�شف، بل من اخليانة 

لأعز اأحالم الإن�شان اأن نتخلى عن كنز باق من اأغلى كنوز احلرية الفعلية بحجة الكفاح فى �شبيل و�شائل موؤقتة حمدودة بحدود ال�شيا�شة والجتماع.

ا كاماًل من ظروف البيئة التى ن�شاأ فيها، اأو ظروف  ومع اإميان رم�شي�س يونان بحرية الفن لكنه ل ينكر اأنه لي�س فى و�شع فنان اأن يتخل�س تخل�شً

الزمان واملكان الذى يعي�س فيه، لكنه يعود فيوؤكد اأن الفن لي�س مراآة حلياة الفنان اأو للع�شر الذى ولد فيه، واإل اقت�شر مدلوله على �شاحبه اأو على 

ع�شره فح�شب، كما اأنه ل يعرب عن �شخ�شية الفنان فى جميع وجوهها ومناحيها، واإمنا يعرب على الأخ�س عن تلك اجلذوة اخلالدة املتوقدة فى 

اأغوار الوجدان.. وي�شتدل رم�شي�س يونان على ذلك باأن الآثار الفنية العظيمة – اأًيا كان منبعها اأو موطنها – ما برحت حتتفظ ب�شحرها وروعتها، 

وبالرغم من تنا�شخ الدول وتعاقب الع�شور.

الفن واالأ�شاطري :

ان�شغل رم�شي�س يونان كثرًيا بعالقة الفن بالأ�شاطري والتى ينظر اإليها على اأنها تراث �شخم يعرب عن وجدان فى �شتى وجوهه واألوانه، وهذا �شر 

روعته وفتنته الدائمة، وفتنة ما ا�شتمل عليه من فنون مهما قدم ع�شرها اأو ناأى موطنها، فهو يرف�س النظر اإىل الأ�شاطري القدمية على اأنها جمرد 

خرافات عفا عليها الزمن.. وهو يعترب اأن »الأ�شطورة احلق« اأ�شبه ببو�شلة متعددة الوظائف، فهى حتدد لالإن�شان موقفه من الوجود وتعني مكانه 

بني خمتلف قوى الكون الظاهرة واخلفية، وتك�شف له عن اأ�شله وم�شريه، وتر�شم له م�شلكه وغاياته، وتف�شر له اأحالمه، وبذلك ت�شبع �شتى رغبات 

قلبه وذهنه وخياله.. وفى اأح�شان الأ�شطورة – كما يقول فى ن�شرة بعنوان »املجهول ل يزال« ن�شرها فى اأبريل �شنة 1959 – تتبلور الرموز وتتبلور 

طرز الفن..



ويك�شف رم�شي�س يونان عن العالقة بني الفن والأ�شاطري عرب التاريخ عندما يقول اأن اأ�شطورة »البعد الثالث« فى الفن كانت ب�شرًيا باأ�شطورة »الإن�شان 

املقتحم العامل« ثم اأ�شطورة »الإن�شان امل�شيطر على العامل« وهى الأ�شطورة التى بلغت اأوجها خالل القرن التا�شع ع�شر، ومل تزل تهيمن على بع�س 

العقول فى القرن الع�شرين الذى عا�س فيه رم�شي�س يونان الذى يعترب اأن »الفنان �شانع اجلمال« هو اأ�شطورة من اأ�شاطري الع�شور احلديثة، ويعترب 

اأن »بو�شان« كان خري من متثلت فيه هذه الأ�شطورة، ومن بعده »�شيزان« الذى زعم اأنه ي�شعى اإىل تلخي�س الطبيعة فى اأ�شكال »الكرة والأ�شطوانة 

واملخروط«.. ويقول رم�صي�س يونان اأن �صيزان عندما و�صف الفن باأنه »األوان من�صقة تبًعا لنظام معني« فاإنه كان يعتقد بذلك اأنه ل يريد �صوى اأن يعيد 

اإىل الفن تلك الهند�صة الكال�صيكية ال�صابقة التى قو�صها التاأثريون باإطالقهم �صراح الألوان واإحالل الذبذبات ال�صوئية مكان اخلطوط والق�صمات.

ويرى رم�شي�س يونان اأن احلركة ال�شرييالية هى �شاحبة الف�شل فى اأول حماولة جدية خللق اأ�شطورة جديدة يلتقى فيها الواقع باخلرافة والظاهر 

بالباطن واحلكمة باجلنون والأوج باحل�شي�س واحلياة باملوت حتى ت�شبح مبعث نور واإلهام للنفو�س الولهى املتعط�شة التى انتابتها فى هذا الع�شر 

�شتى عوامل احلرية وال�شك والقلق.

.. ويرى رم�شي�س يونان اأن الإن�شان عاد وجًها لوجه اأمام طال�شم الكون لتعود الأ�شطورة، وكاأن الإن�شان قد عاد اإىل حيث كان فى فجر اخلليقة قبل 

اأن يطلق على الأ�شياء اأ�شماء ت�شرت عريها وقبل اأن يبتدع الأ�شاطري التى ت�شفى على هذه الأ�شياء مغزى ومدلوًل.. فالفنان ذى الوعى فى هذا الع�شر 

مل يعد فى و�شعه اأن ي�شطنع لنف�شه بيًتا بني اأح�شان طبيعة فقدت فى نظره �شفافيتها ول اأن يقنع باحلياة فى اإطار زائف من الأ�شكال الهند�شية 

املن�شقة اأو املجازات امل�شتعارة، لذلك نراه يعمد الآن اإىل تفجري هذه الأ�شكال عله يعرث حتت الأنقا�س على مادة الوجود الأولية وق�شماته اخلفية..

فهكذا ي�شنع الفنان الأ�شاطري كما يرى رم�شي�س يونان ول يقنع اأبًدا بواقع يفر�س ذاته على خياله املنطلق.

النه�شة الفنية :

عا�س رم�شي�س يونان فى فرتة ع�شيبة من تاريخ م�شر والعامل، وكانت هناك حتولت عميقة اأثرت فى الفكر الإن�شانى وفى تاريخ العامل وفى املجتمع 

ا، ولأنه كان يرى اأن الفن هو الذى يكتب له اخللود فقد هاله ما يراه فى ع�شره من خلط متعمد بني الغث والثمني من اإنتاجنا  الدوىل واملحلى اأي�شً

الفنى وهذا ما دفعه اإىل ن�شر مقال فى »الأهرام« يوم 30 مار�س عام 1962 بعنوان »املثقفون ونه�شتنا« بداأه مبالحظة هامة يالحظها كل متاأمل 

لرتاثنا الثقافى منذ ع�شور ما قبل التاريخ حتى الع�شر الفاطمى، فقد كان اأروع تراث ورثناه فى ميدان الفنون الت�شكيلية، فى النحت الفرعونى 

والت�صوير القبطى والعمارة الإ�صالمية، فهذا الرتاث الفنى كان اأكرث مما متثل فى اأى ميدان اآخر من ميادين الن�صاط الإن�صانى حتى اأن رم�صي�س 

ا اأدخر كل ما تطويه جوانحه من حكمة وعلم  يونان يكاد يجزم باأن ال�شعب امل�شرى كاأنه قد خلق لينجب نحاتني وم�شورين ومعماريني، وكاأنه اأي�شً

وت�شوقات روحانية وجتربة اإن�شانية- لعلها اأطول جتربة عرفها �شعب من ال�شعوب- لي�شوغها متاثيل و�شوًرا وعمائر.. وهو ي�شري اإىل اأنه لي�س من 

العجيب بعد ذلك ما اأن دبت ب�شائر نه�شتنا الفنية احلديثة – بعد العهد العثمانى املظلم- حتى ظهر من بيننا فنانون من طراز حممود �شعيد 

وخمتار وح�شن فتحى دون اأن ي�شبقهم �شلف فى الع�شر احلديث، ول عجب اأن نرى هذه النه�شة متتد – جذوًرا وفروًعا – فى مدىن�شف قرن من 

الزمان فيتكاثر الفنانون وتتنوع اجتاهاتهم، ويتفوق بع�شهم اإىل حد اأن ي�شهد لهم نقاد اأجانب باأنهم بلغوا م�شتوى عاملًيا.



هذه النه�شة التى يغتبط بها رم�شي�س يونان وياأمل اأن جتعل من م�شر فى »امل�شتقبل القريب« مركًزا من مراكز الإ�شعاع الفنى – كما كان فى �شابق 

الع�شور- يحذر رم�شي�س يونان من اأن هذه النه�شة حتدق بها الأخطار – ولعل جانًبا مما حذر منه قد حدثت بالفعل وهو ما �شاهدناه على اأر�س 

الواقع- التى يخ�شى اأن تعوق النه�شة الفنية امل�شرية اأو تنحرف بها عن طريق النمو زمًنا قد يطول اأو يق�شر.

وي�شتعر�س رم�شي�س يونان جانًبا من هذه الأخطار يعتربها الأهم فى راأيه، وهو عرقلة ما يحظى به اإنتاجنا الفنى املعا�شر من عناية جمهور املثقفني، 

بل ان�شرافهم عنه ان�شراًفا، وكاأنه ل ميت اإىل عامل الثقافة ب�شلة، وهذه الظاهرة الغريبة ل مثيل لها فى اأى جمتمع قدمي اأو حديث، واملهم اأنه 

ترتب على ان�شراف املثقفني عن متابعة الإنتاج الفنى املعا�شر اأن توىل احلديث عن فنانينا ومعار�شنا فى املجالت وال�شحف ال�شيارة طائفة من 

الكتاب، غالبيتهم على حظ �شئيل جًدا من الثقافة، وتكاد تقت�شر مداركهم على اأ�شتات من املعلومات فى تاريخ الفن، وبع�س امل�شطلحات اخلا�شة 

ب�شناعة التماثيل واللوحات.

ا لالأ�شف، وكاأن  وهكذا فقد و�شع رم�شي�س يونان يده على مو�شع اآفة احلياة الفنية فى ال�شاحة الت�شكيلية فى زمنه ورمبا ميتد ذلك اإىل زماننا اأي�شً

ما قاله ل يجد اأى �شدى ورمبا مل يقراأه اأحد، فجمهور املثقفني ظل من�شرًفا عن املعار�س الفنية والنقد الفنى ميار�شه الدخالء اأكرث من النقاد 

املتخ�ش�شني اأنف�شهم، وهذا ما حذر منه رم�شي�س يونان قبل ن�شف قرن حمذًرا من اأن هوؤلء الكتاب اأ�شبح فى و�شعهم اأن يقولوا ما ي�شاءون دون 

رقيب بف�شل غفلة املثقفني عما يكتبون، فكاأن رم�شي�س يونان يريد اأن يقول: »لول ان�شراف املثقفني عن متابعة احلركة الفنية والكتابات النقدية ملا 

ا خ�شبة ملا يفعلونه«!! وجد هوؤلء الكتاب اأر�شً

ا من الأهواء والأغرا�س ال�شخ�شية التى تدفع هوؤلء الكتاب وبالطبع ينجم عن ذلك عبث بالقيم الثقافية  الأخطر اأن رم�شي�س يونان يحذر اأي�شً

احلقة، وت�شوي�س لالأذهان، وخلط بني الغث والثمني من اإنتاجنا الفنى.

ول يكتفى رم�شي�س يونان بر�شد ما يحدث على ال�شاحة الفنية والنقد الفنى، واإمنا يطالب بعالج هذا املوقف املوؤ�شف باأن يلتفت املثقفون – وبخا�شة 

الأدباء وال�شعراء منهم – اإىل الن�صاط فى ميدان الفنون الت�صكيلية، واأن يعنوا بدرا�صتها عنايتهم بامل�صرح اأو ال�صعر اأو الق�صة مثاًل – لحظ اأنه 

مل تكن هناك اأق�شام متخ�ش�شة لتدري�س النقد الفنى حتى ذلك الوقت ولذا اعترب رم�شي�س يونان اأن النبتة التى ميكن اأن تثمر نقاًدا ت�شكيليني هى 

الأدباء وال�شعراء – وهو يرى اأن هذه امل�شئولية فى اأعناقهم ميليها عليهم – اأوًل – واجبهم نحو اأنف�شهم بحكم اأن الفن جزء ل يتجزاأ من الثقافة 

فى جملتها، وثانًيا واجبهم نحو هذه النه�شة بحكم اأن النقد الفنى فرع من فروع الأدب ولي�س فرًعا من اأى �شئ اآخر، فهم امل�شئولون عن التمهيد 

لظهور الناقد الفنى املتخ�ش�س، وحذر من اأنه اإذا مل ينه�س املثقفون بهذه امل�شئولية �شيظل هذا »النقد الفنى« وقًفا على الأدعياء واملت�شدقني، وفى 

ذلك ما ل يخفى على مثقف من خطر على نه�شتنا الفنية.

ورمبا لو كان رم�شي�س يونان يعي�س بني ظهرانينا الآن لكتب نف�س الكالم ولزاد عليه عتابه لل�شحف واملجالت لعدم اهتمام القائمني عليها بكتابات 

النقاد الت�شكيليني- رغم وجود رموز منهم فى هذه ال�شحف – رمبا عن جهل منهم اأو لأنهم ل يقدرون قيمة الناقد الت�شكيلى.



الفن.. ووجدان االإن�شان :

فى عام 1964 كتب رم�شي�س يونان مقاًل بعنوان »لغة الفن بني الكثافة وال�شفافية« قال فيه اأن العامل اجلوهرى امل�شرتك بني �شتى طرز الفن، والذى 

بدونه ل يكون فًنا، هو: وجدان الإن�شان، وهو الذى يتاأثر طبًعا بالظروف الفردية والجتماعية واحل�شارية، لكن هذه الظروف لي�شت هى التى تخلق 

هذا الوجدان.

ويقول رم�شي�س يونان اأن وجدان الإن�شان هو ثمرة اآلف ال�شنني من التجارب التى مر بها الإن�شان خالل ع�شور التاريخ، بل اإنه يرجح اأن ع�شور ما 

قبل التاريخ التى امتدت ماليني ال�شنني هى التى كان لها الدور الأكرب فى ن�شاأة وجدان الإن�شان وتكوينه.

وهو فى مقاله هذا ينبه اإىل اأن الوجدان الذى يق�شده لي�س هو جمرد العواطف والنفعالت اجلماعية اأو الفردية الطارئة، ولكن ما يعنيه هو خال�شة 

ما تر�شب – وما يرت�شب – فى اأعماق نف�س الإن�شان من �شور ومعاٍن نتيجة اإدراكه اأوًل اأنه خملوق يعي�س و�شط قوى كونية هائلة تتفاعل معه ويتفاعل 

معها، ثم نتيجة مغامراته العديدة خالل ممار�شته ل�شتى الثقافات واحل�شارات التى اأن�شاأها منذ ظهوره على �شطح الأر�س.

كل  تختلف  فى ظروف  ن�شاأت  بفنون  لالنفعال  نفو�شنا  تت�شع  ولذا  الإن�شان،  وجدان  تعبري عن  هو  فى جوهره  الفن  اأن  اإىل  يونان  رم�شي�س  وي�شري 

القرن  اأبناء  من  الفنانني  بع�س  تاأثر  كما  القدمي،  امل�شرى  اأو  القوطى  اأو  ال�شينى  كالفن  الراهنة،  والفردية  الجتماعية  ظروفنا  عن  الختالف 

الع�شرين بفنون ظهرت اأيام كان ماأوى الإن�شان فى اجلحور اأو الكهوف، ويخل�س رم�شي�س يونان من هذا اإىل احلكم ب�شيق النظرة على من يطالبون 

بفر�س طابع حملى على الفنانني فى الع�شر احلديث.

ويرى رم�شي�س يونان اأنه من الطبيعى اأن يت�شم الفن فى كل ح�شارة من احل�شارات القدمية بتقاليد معينة حينما كانت هذه احل�شارات تعي�س فى 

�شبه عزلة عن بع�شها البع�س، ولكن مع ت�شاوؤل هذه العزلة فى الع�شور احلديثة ثم ازدياد الوعى بالرتاث الفنى العاملى فاإن رم�شي�س يونان يعترب 

اأن »ال�شعى امل�شطنع« اإلـــــى ح�شـــر الفن فـــــى كل قطر داخل حـــــــدود معينة – املحلية – هـــــــو مبثابة موؤامــــــــرة للحجر على وجـــدان الإن�شان 

واإعاقته عن الت�شاع والتعمق.

ويقرر رم�شي�س يونان اأن مق�شده من اأن الفن تعبري عن الوجدان يقت�شر على الفن فى اأ�شفى �شوره، ويعرتف باأن الآلف من الآثار الفنية التى 

خلفها لنا التاريخ تزخر بعنا�شر عدة ل ميكن و�شفها باأنها تعبري عن الوجدان، ومن هذه العنا�شر: الزخرف واملو�شيقى الو�شفية.. وينبه اإىل اأن 

اأو كالًما منظوًما، واإمنا هو فى  اأنغاًما مو�صيقية  اأو جمادية، ولي�س  اأو نباتية  اأو حيوانية  اإن�صانية  اأ�صله خطوط واألوان ول �صور  الوجدان لي�س فى 

حقيقته نوع من الذبذبات الأثريية اأو ال�شفافيات امليتافيزيقية التى ل ترى ول ت�شمع وي�شتحيل و�شفها بالألفاظ اأو باأى لغة اأخرى حمدودة املعانى.

ولأن ما يقوله رم�شي�س يونان عن وجدان الإن�شان فى ال�شطور ال�شابقة اأقرب اإىل روؤية فل�شفية اأو معانى جمردة فاأنه يطرح �شوؤاًل منطقًيا ل يغيب عن 

قارئ مقاله وهو: كيف اأمكن اإذن التعبري عن هذا الوجدان بتلك الو�شائل اأو ال�شور املادية اأو احل�شية؟!

الإجابة التى يقدمها رم�شي�س يونان هى اأن ذلك مل يكن من املمكن اأن يتحقق لول »�شحر الفن« الذى يحيل املادة اإىل طاقة اأو �شفافية، دون اأن يفقد 

هذه املادة مع ذلك كثافتها الظاهرية، فالإبهام الذى تخت�س به لغة الفن من حيث اأنها »كثافة« و«�شفافية« فى اآن واحد هو الذى يحملنا على و�شف 

هذه اللغة باأنها لغة »رمزية« لكن مع مالحظة اأن »الرمزية« هنا تختلف عن معناها ال�شائع، فالرمز عادة ما يطلق على �شورة معينة تدل على معنى 

اأو اآخر غري معناها الظاهر، اإل اأنه معنى حمدد كذلك، فالأ�شد مثاًل ي�شتخدم رمًزا لل�شجاعة، واحلمامة رمًزا لل�شالم، وال�شال�شل رمًزا لال�شتعباد، 



وعلى هذا فاإن الرمزية – واإن كانت مل تخل من ال�شفافية- اإل اأنها ل ت�شف اإل لتواجهنا بكثافة اأخرى تقف عندها ل تتعداها، هى كثافة املعانى 

املق�شودة التى تت�شرت خلف املعانى الظاهرة، واأما الرمزية التى تعنيها فهى تلك التى تتجاوب فيها »الكثافات« و«ال�شفافيات« اإىل ما ي�شبه الال نهاية، 

لأن املعانى الوجدانية التى ت�شعى للتعبري عنها ل تكاد تقف عند حد معني.. فاإذا كانت املو�شيقى املجردة هى اأقرب الفنون اإىل ال�شفافية املطلقة فاإن 

ما ي�شمى بـ »الفن الواقعى« هو اأقرب األوان الفن اإىل الكثافة املطلقة.

الفن وامل�شمون االإن�شانى :

اأ. جا�شيت  فى مقال بعنوان »راأى فى الفن املعا�شر« كتبه رم�شي�س يونان فى يناير 1960 علق على بحث م�شتفي�س للفيل�شوف الأ�شبانى ارتيجا. 

عنوانه »جتريد الفن من م�شمونه الإن�شانى« ذكر فيه اأن كل اأ�شلوب جديد فى الفن لبد اأن مت�شى عليه برهة من الزمن قبل اأن تاأخذ اجلماهري فى 

ا�شت�شاغته فتقبل عليه، واأن من �شفات الفن احلديث اأنه يق�شم جمهور املتلقني اإىل ق�شمني متميزين: اأقلية �شغرية جًدا توؤيده وتتحم�س له، واأغلبية 

�شاحقة تنكره وت�شخط عليه، وبذلك فاإن كل اأثر فنى من �شاأنه اأن يثري اختالفات فى الراأى فيتفاوت الإعجاب به تبًعا لأذواق الأفراد، ولكن النق�شام 

الذى يخلقه الفن احلديث يرجع اإىل �شئ اأعمق من جمرد التفاوت فى الأذواق فلي�س الأمر هنا اأن الأغلبية »ليروقها« الفن احلديث على حني يروق 

لالأقلية، واإمنا الأمر اأن الأغلبية »ل تفهم« هذا الفن ول تدرك له مغزى، ومعنى هذا اأن اإحدى الفئتني تتمتع مبلكة القدرة على الفهم التى حرمت 

منها الفئة الأخرى، واأن الفن احلديث ل يوجه ر�شالته اإىل اجلميع واإمنا اإىل القلة املوهوبة وهذا هو منع ال�شخط على هذا الفن لدى اجلماهري، وما 

دام الفن احلديث لي�س فى متناول كل اإن�شان، فمعنى هذا اأن دوافعه لي�شت بطبيعتها من نوع اإن�شانى عام، فهو فن لي�س للب�شر عامة واإمنا هو لفئة 

خا�شة من النا�س قد ل تكون خرًيا من الأخرى، لكن من الوا�شح اأنها تختلف عنها.

وينطلق رم�شي�س يونان من هذه التفرقة بني اأ�شباب فهم فئة قليلة للفن احلديث وعدم فهم فئة اأكرب له اإىل حتليل الفن احلديث مو�شًحا اأنه ينطوى 

على عدد من النزعات يلخ�شها فيما يلى:

التجرد من العواطف الإن�شانية

جتنب �شور الكائنات احلية

احلر�س على اأن يكون العمل الفنى لي�س اإل عماًل فنيًا

اعتبار الفن نوًعا من اللهو ول �شئ غري ذلك 

ال�شخرية

وينتقل بعد ذلك اإىل جتريد الفن من امل�شمون الإن�شانى، وهو الطابع اجلوهرى الذى يت�شم به الإنتاج الفنى من امل�شمون الإن�شانى، وي�شري اإىل اأن 

امل�شامني الإن�شانية- اأو عنا�شر حياتنا اليومية- تقع فى ثالث مراتب وهى:

عامل الأ�شخا�س

عامل الكائنات احلية

عامل اجلماد

ويقول رم�شي�س يونان: ل�شنا نبالغ اإذا قلنا: اأن فن الت�شوير والنحت احلديث ينم عن ا�شمئزاز حقيقى من �شور الكائنات احلية.. والذى ل�شك فيه 



اأن الفن احلديث مدفوع بحفزه من تلك احلفزات الغريبة التى اأدت فى بع�س الع�شور اإىل حتطيم ال�شور اأو الأ�شنام.

ويتحدث رم�شي�س يونان عن ظاهرة التمرد على الفن القدمي نتيجة التاأثري ال�شلبى الذى قد يفر�شه املا�شى على احلا�شر، وال�شتهزاء بالفن القدمي 

فى الوقت الذى يبدى فيه الفنان احلديث اإعجاًبا �شديًدا – ومريًبا اإىل حد ما – بفن ما قبل التاريخ وفنون الهمج البدائيني، لكنه يرى اأن التنديد 

بكل فن �شابق هو تنكر للفن فى ذاته لأن الفن ما هو اإل جمموع الرتاث الفنى الذى خلقته لنا الأجيال املا�شية حتى ع�شرنا احلا�شر.. وبهذا فاإن 

الفن احلديث قد بات ي�شحك من نف�شه!







مالمح من ثورة رم�شي�س يونان

فينو�س فوؤاد



اإن النقد ينبغى اأن يكون مو�شوعيًا ، غري اأن هذا »العامل الآخر« الذى هو الأثر الفنى لي�س »�شيئًا« ول فكرة ، فهو ل يدرك اإل اإذا ا�شتحال وجدانًا ، 

ومن ثم فال مفر فيما يبدو من اأن ي�شبح النقد فى نهاية الأمر ذاتيًا .   »رم�شي�س يونان« .

»من ال�شعب اأن نفرق بني  فن رم�شي�س وفكره ، كالهما ينبثق بقوة عن ذات مبدعة ا�شتطاعت اأن توحد بينهما على نحو يكاد يكون اإعجازيًا« ... )1(

هكذا اأكد »اإدوار اخلراط« على �صرورة درا�صة فكر واجتاهات رم�صي�س يونان قبل اخلو�س فى حتليل ونقد اأعماله الفنية والأدبية . فقد كانت لن�صاأة 

»رم�شي�س يونان« وتوجهاته الفكرية وال�شيا�شية اأثرًا كبريًا على اإبداعاته ب�شورة عامة ، واأعماله الت�شكيلية ب�شورة خا�شة . فدرا�شة لوحاته واأعماله 

�شتقودنا بقوة اإىل تاأكيد تلك الجتاهات الفل�شفية اأي�شًا  .

                                                                                                                                                                                  رم�شي�س يونان



الفنان الثائر :

ج�شدت اإبداعات »رم�شي�س يونان« الفنية والأدبية اأهم الثورات الفنية والفكرية على ال�شاحة الثقافية العربية ، فهو فنان ومفكر منا�شل �شارك بقوة 

فى املعارك الثقافية والفنية ، فهو اأول من دعى اإىل ممار�شة »ال�شرييالية« فنًا وفكرًا ، حيث راآها حركة ثورية تتناق�س مع ماهو �شائد فى املجتمع 

الذى يعي�شه . حيث اأ�شار اإىل ف�شل ال�شرييالية بقوله »اإن ال�شرييالية ارجتاج اأعاد اإىل ال�شاعر �شيطانه ، فانطلقت كرائم اجلن مترح على م�شرح 

الفن .. وعندئٍذ ُهتك ال�شر وات�شح لكل ذى عينني اأن الوهم واحلقيقة �شيان ، واأن حوريات البحر واخليول املجنحة والأ�شجار ذات الأثداء هى خري 

مراآة ملا يدور فى خلد الن�شان..« )2(

فقد نبعت ثورة »رم�شي�س يونان« على العقالنية منذ بداياته الأوىل ، حيث مترد على التقاليد الكال�شيكية فى مدر�شة الفنون اجلميلة التى در�س فيها 

منذ عام 1929 و حتى عام 1933 ، ثم ا�شتمر فى مترده الفكرى اأثناء ممار�شته مهنة تدري�س الر�شم فى املدار�س الثانوية ، حيث تنقل خالل تلك 

الفرتة بني حمافظات طنطا ، وبور �شعيد  ، والزقاريق و ا�شتطاع فى تلك الفرتة اأن يقوم باإجناز »كتاب »غاية الر�شام الع�شرى« حيث ا�شتطاع فى 

هذا الكتاب اأن يخلق بقلمه تيارًا جديدًا من »ال�شرييالية« التى تدعو الفنان اإىل ترك التقاليد الكال�شيكية والتم�شك بال�شكل ، و البحث عن جوهر 

الأ�شياء و اأن يعرب عن ما وراء الواقع« )3( .

وقد �شبق ظهور هذا الكتاب فرتة من احلروب وعدم ال�شتقرار النف�شى لدى ال�شعوب والتى كان من �شاأنها خلق مناخًا خ�شبًا مملوءًا بالإح�شا�س 

بف�شل العقل فى حل م�شاكل الإن�شان ، كما مهدت لظهور اجتاهات فنية جديدة ، وذلك ملا هو معروف من اأن الثورات ال�شيا�شية هى املمهد الأ�شا�شى 

لظهور الثورات الفنية التى يرتتب عليها ظهور املدار�س الفنية والتيارات الفكرية اجلديدة .

 وهذا ما �شهل تاأثر الفنانني بدعوة »رم�شي�س يونان« لل�شريالية بل واأ�شبحت هى ال�شمة املميزة للمعار�س التى واكبت �شنوات احلرب ؛ و التى ظهرت 

من خاللها مدار�س متعددة فى الفن تختلف فى دروبها عن الدرب الذى ر�شمه »رم�شي�س يونان« ، حيث �شبق عليه ظهور التجريدية ، والتكعيبية 

، والتاأثريية ، والتنقيطية ، وما بعد التاأثريية من املدار�س الثائرة على النظريات الأكادميية و التى �شعت اإىل حتطيم تلك النظريات وعلى راأ�شها 

املنظور .

وهذا بالقطع ما انعك�س على كتاباته واإبداعاته الفنية ، وظهر ذلك فى مقاله املن�شور مبجلة »املجلة اجلديدة«  ، و الذى يحمل عنوان »الفن من حرب 

اإىل حرب« ، الذى كتب فيه »اإن تلك الفتاة امل�شنوعة من ن�شيج اأحالمنا ل�شت اأدرى كم من ع�شرات القرون حمجبة مقنعة موثوقة اليدين ، مع�شوبة 

العينني ، حتى جاءت »ال�شريياليزم« اأو »ال�شرييالية« فهتكت �شرتها ، ومزقت غ�شاء بكارتها ، ثم اأطلقت �شعرها وقدميها للرياح ، مل تكن لرت�شى 

بالقبوع كمجرد متعة فنية فى حجرات معار�س ال�شور اأو بني �شفحات كتب ال�شعر ؛ بل كان م�شريها اأن تخرج اإىل ال�شوارع وامليادين العامة غري 

عابئة بن�شيحة اأو تو�شل ، عابثة بقواعد املرور ، تبعث اخليالت الفاجرة املوءودة ، وتثري الرجفة فى قلوب املارة املهمومني ....فى هذا الع�شر ل 

ن�شتطيع اأن نعرتف بفن غري ذلك املرتبط بكرامة الإن�شان ..« )4( . 

وهنا يوؤكد املعنى الثورى لالجتاه ال�شرييايل حيث يت�شح فى الراأى ال�شابق اأن ال�شرييالية لي�شت ثورة على ال�شكل فقط ، بل هى ثورة على كل الثوابت 

، كما اإعتربها »رم�شي�س يونان« مرحلة تتيح له ال�شتغراق فى الهموم الداخلية لالإن�شان واملجتمع ، ولكن يتم التعبري عنها بحرية وانطالق دون قيود 



، اأى اأنها مرحلة اخلروج من الإطار العام اإىل اخلا�س ، ومن هنا اأتت خ�شو�شية التعبري وذاتيته فى ال�شرييالية . 

وعلى الرغم من اإنتماء بع�س اأعمال »رم�شي�س يونان« اإىل »التجريدية احل�شية« ؛ اإل اأنه مل ينحاز �شد القيم الجتماعية فى اأى من اأعماله .  وهذا 

ما وجدناه متبلورًا لديه ؛ حيث جند اأن الفن لديه حرية مطلقة وهو يوؤكد على ذلك من خالل اأعماله ، مع اأننا مل جند لديه عماًل واحد اأطلق عليه 

اإ�شم »احلرية« ، ولكن هذه ال�شفة هى التى ت�شيطر على اأ�شلوبه وطريقته فى التنفيذ واختياره لالألوان . حيث اعترب اأن التجربة الفنية هى احلرية 

احلقيقية ، واأن امل�شاركة فى التجارب الفنية و الإبداعية هى من متنح الفرد الإح�شا�س باحلرية والن�شر والإنطالق .

و هو من اأكد ذلك مبقولته ال�شهرية »اإن العلم احلديث املعا�شر ليقامر بالعقل �شعيًا فى التو�شل اإىل ما ل ميكن اأن يت�شوره عقل ، واأن الفل�شفة قدر 

ما تنطوى عليه من رغبة جنونية فى املعرفة ال�شاملة هى التى تعك�س بع�س الهواج�س والأوهام والأ�شواق التى تخامر بع�س النفو�س الفو�شفورية 

امللهمة« )4(.

وفى �شوء ما كتبه فى هذه الآراء وجدناه يبدع لوحة »الع�شق املفرت�س« والتى توؤكد اإجتاهه ال�شريياىل البحت ، فالت�شخي�س فى العمل ياأتى على 

م�شتوى جماىل غري ماألوف تتفجر منه القوة »التعبريية« ، فنجد ال�شخ�شية املحورية لإمراأة  لها راأ�س غارق فى تفا�شيل اجل�شد الذى انتهكت فيه 

اأجزاء اجل�شم كاأع�شاء حجرية �شلبة جامدة خالية من املالمح  املقايي�س اجلمالية املعروفة فى الكال�شيكية و ممزوج معه . بينما ظهرت باقى 

الأنثوية ، فالركبة تبداأ من جانب اخل�شر ، لتنهى مالمح وا�شتدارات اجل�شد النثوى ، ليتحول اجل�شد اإىل �شندوق فارغ من املالمح ، وفى هذا 

»جتريد« و«اختزال« �صديد للج�صد الإن�صانى الذى حتول من التفا�صيل املتعددة اإىل جمرد خطوط قوية ومل�صات لونية التحمت بها الذراع مع ال�صاق ، 

بينما ظل التعبري عن املالمح الأنثوية للمراأة داخل العمل ذاته مق�شورًا على ظهور النهدين املمتلئني كنوع من اأنواع تاأكيد دور املراأة فى الأمومة و 

اإثارة الغرائز ولكن ب�شورة اأكرث قوة وغرابة ، حيث ظهر النهدين و�شط جمموعة من ركام اأع�شاء ب�شرية جامدة خالية من احلياة ومن ثم وبالتبعية 

اجلمعية خلت اللوحة كلها من املالمح الأنثوية الواقعية . 

وهنا نرى اإيحاءات و ا�شتلهامات جديدة ظهرت با�شتخدام وجوه واأحجار واأ�شالء واأثداء تتنوع ما بني ال�شخرية واحلجرية ، و التى حتتوى فى هيئتها 

على حتريف �شديد وتناق�س وا�شح مع واقعها اللني ، وواقعيتها الن�شبية والتى تخرج بنا من حيز الواقع بغرائزه لتدخل بنا فى عامل اآخر �شرى جميل 

م�شوق ينتظر تف�شريات جتريدية مميزة ، تعتمد ب�شورة مبا�شرة على اخلربات الذاتية والنف�شية ال�شابقة.

وهذا ما دفع نقاد وموؤرخو احلركة ال�شرييالية ليوؤكدون على اأهمية التنبيه اإىل اإح�شا�س رم�شي�س يونان باجل�شد مبختلف اأنواعه وف�شائله ، فالقيم 

اجلمالية عند »رم�شي�س يونان« هى القيم التى تعتمدها التجريدية اأ�شا�شًا ، حيث اأن التوازن والتناغم وال�شتغناء عن الفائ�س ، والقت�شار على 

اجلوهر ، والقدرة على الت�شحية بالقريب ال�شهل للح�شول على البعيد ال�شعب يحدد اأهدافًا اأكرث حيوية . وكذلك القدرة على التن�شيق البنائى 

داخل العمل الفنى ، �شواء كان هذا التن�شيق ب�شيطًا اأو مركبًا ، متنا�شقًا اأو متنافرًا ، فكل هذه ال�شفات عند ال�شرييالية هى خ�شائ�س احلياة التى 

يجب التعبري عن جوهرها .

الفراغ فى اأعمال رم�شي�س يونان :

ي�شاف اإىل اإح�شا�س »رم�شي�س يونان« باجل�شد وروؤيته اخلا�شة له ، ذلك الإح�شا�س املتميز بالفراغ ، اأو بالأحرى ما يطلق عليه الفراغ ال�شريياىل . 

وهو ذلك الفراغ الذى يربز العنا�شر الفنية داخل العمل الفنى ، فيزيد من القيمة الفنية للعمل لحت�شابه �شمن اللغة اخلا�شة للعمل ، اأو حلظات 



ال�شكون بني الكلمات ، ذلك ال�شكون الذى يوؤكد معنى الكلمات ويربزها.

وقد عرب »رم�شي�س يونان« عن الفراغ فى اأعماله با�شتخدام اللون الأبي�س ، والذى مل ي�شكل له الإح�شا�س بالفراغ فقط ، بل ا�شتخدمه لتاأكيد التوازن 

اللونى للعمل الفنى ، فاللون الأبي�س لديه هو عن�شر اإيجابى داخل العمل الفنى .

معاجلة اخللفيات : 

توؤكد خلفيات اأعمال »رم�شي�س يونان« ب�شورة عامة الجتاه ال�شريياىل ، فتتنوع خلفيات اأعماله ولكنها ل تخرج عن خلفيات خافتة الألوان خميفة 

ت�شعرك باأنك تعي�س داخل عامل من الأحالم ، تتنوع فيها درجات الألوان القامتة الكثيفة التى ترتاوح ما بني البنى بدرجاته وتتدرج بنعومة نحو 

الأرجوانى القامت والأخ�شر املائل اإىل الأ�شود والأزرق املمتزج بال�شواد ، وتظهر خالل هذه املجموعات اللونية اأجزاء اأخرى م�شيئة تظهر على �شكل 

بقع خمتلفة الأ�شكال والأحجام لتوؤثر على اللون الأ�شا�شى للخلفية فيتنوع من خاللها اللون اإىل الذهبى والأرجوانى الفاحت والربتقاىل امل�شيء ، كما 

يظهر ب�شورة �شبه مبا�شرة ودائمة فى اأعماله عمود لونى خطى وهمى ميثل العن�شر املعمارى الأ�شا�شى فى اأعماله ، حيث يقوم بدور التوازن فى 

لوحاته.

و تظل خلفيات اأعماله متتزج اإمتزاجًا فريدًا مع عنا�شر العمل الفنى فى �شورة متثل التجريد املطلق و الالمو�شوعية ، حيث جنده ل يهتم بتج�شيد 

الأ�شخا�س اأو الكائنات ، بل اأي�شًا ل يهتم بظهور كياناتها اأو �شفاتها الأ�شلية ، بل يجعل من لوحاته متنف�شًا للمتلقى للتعبري عن ذاته هو ، مذيبًا فيها 

خرباته الذاتية ، فيخلق »رم�شي�س يونان« من العمل الفنى كيانًا جديدًا ل يرتبط بالفنان ماديًا فقط ولكن يرتبط باملتلقى وحده معنويًا ، ويعرب عن 

عامله اخلا�س ، فريى فى العمل ذاته التى ل يراها غريه . 

وهنا نتوقف قلياًل حيث اأنه بذلك يوؤكد ويحقق مبداأ وهدف »ال�شرييالية« فى خرق القواعد الكال�شيكية واخلروج عنها و البحث عن حتقيق واإبراز ما 

يدور فى العقل الباطن من خيالت واأحالم لتخرج من اإطار التعبري عن حياة الفنان وذاتيته وجتربته ال�شخ�شية اإىل اإطار التعبري عن حياة املتلقى 

نف�شه من خالل تعاي�س كامل وهذا ما ي�شمى بال�شكل »املطلق« .

وقد ظهرت اأهم اأعمال »رم�شي�س يونان« التى تعرب عن »ال�شكل املطلق« فى معر�س »الأعمال الأوتوماتية« الذى اأقيم فى القاهرة فى قاعة »الفن« 

مبدر�شة لي�شيه احلرية عام 1947« )5(. ثم تبلور هذا الجتاه لديه متامًا عام 1958 حني اأقام معر�س »نحو املجهول« الذى اأقيم بالقاهرة بقاعة 

»كولتورا« ،والذى عر�س فيه يونان اأعماًل قليلة العدد ، ولكنها ثرية فى قيمتها الت�شكيلية .

حيث ظهر جليًا فى تلك الأعمال العرتاف ب�شرورة التعبري عن املكنونات الداخلية للنف�س الب�شرية بغ�س النظر عن م�شادر الإلهام الأولية . وفى 

ذلك يت�شح اإدراك »رم�شي�س يونان« اأن ال�شكل املطلق اأ�شبح �شرورة لع�شر ثائر متجدد يع�شق املفاجاآت.

وبهذا اأ�شبحت لوحات رم�شي�س يونان تبتعد متامًا عن القوالب اجلامدة ال�شائعة ، والتى تعتمد على التجان�س والتاآلف ، فاأعماله تخرج عن اإطار 

حمدودية الزمان واملكان بل و ظلت اأعماله توؤكد على تناق�شاتهما ، فاأعماله دائما باحثة عن خفايا ال�شكل ومعنى اجلوهر وامل�شمون .

ويوؤكد ذلك ما قاله »رم�شي�س يونان« �شخ�شيًا فى مقاله املن�شور فى عدد يوليو 1957 فى جملة »املجلة« والذى كان يقوم فيه بتقدمي وتقييم الأعمال 

الفنية الهامة ومن ثم ن�شتطيع اأن نطبق ذلك القول على اأعماله هو �شخ�شيًا حيث يقول » فى كل لوحة عن�شران جوهريان قد ن�شميهما القالب 

وامل�شمون ، اأو النظام واخليال ، اأو العقل والعاطفة ، اأو احلكمة والوجدان ، ونف�شل نحن اأن ن�شميهما العن�شر املعمارى والعن�شر الغنائى ... ولبد 



اأن يتفاعل العن�شران وميتزجان و يتزاوجان ، كما يتفاعل عن�شر الفحولة والأنوثة ، فاملعمار دعامة الغناء ، والغناء جتاوب الأ�شداء بني رحاب 

املعمار .. فال بد من الع�شق كى تتحقق هذه املعجزة ، فبدون الع�شق ل يكون الر�شام فنانًا ، واإمنا يكون جمرد �شانع �شور فاقدة للروح ، خالية من 

احلياة ، جامدة ل تنطق ول تنب�س .

الناقد »دميرتى  اأي�شًا  يوؤكده  . وهذا ما  للفن واحلياة  بالع�شق  اإبداعية مملوئة  يونان« كانت حياة فنية  اأن حياة »رم�شي�س  نتاأكد  القول  ومن هذا 

اأنه »دوؤوب عاكف على العمل بال وهن ، قام باإجناز لوحاته الكبرية يغمرها اللون الذهبى  دياكوميدي�س« حني و�شف »رم�شي�س يونان« بقوله عنه 

التى تخرتقها زرقة خفية مرهفة ، فى جتريدية معمارية  اللون النحا�شى ، ورمادياته وبنياته  اأقرب اإىل  اإىل احلمرة قلياًل فى لون  القامت املائل 

�شريحة ، ترفدها قوة اخليال اجللية ... فلوحاته جميعًا تت�شافر فى خلق مناخ تكتنفه الأ�شرار وال�شاعرية.. ما اأقوى ان�شجام و هارمونية �شوءها 

العنربى الذى يغلفها ويحيطها ... لقد ظل »رم�شي�س يونان« فى تكويناته ال�شا�شعة م�شريًا عميق امل�شرية«  )6(.

وقد ذكر ذلك فى كتالوج معر�س »رم�شي�س يونان« عام 1962 ، حيث كتب اأنه ياأخذ »املادة اخلام » من »جبل املقطم« اأو من »�شخور البحر الأحمر« 

اأو من »مر�شى مطروح« اأو من »جبال النوبة«  اأى من مواقع م�شرية حميمة قريبة من قلب الوطن ، فاإذا هى بني يديه حتول طبيعة ال�شخرية اإىل 

مادة لدنة يبث هو فيها من روحه اأنفا�س احلياة احلارة ... فهو الذى يولد منها الطاقة الكامنة ... وهو الذى ي�شع هيكل الت�شميم فى ا�شتح�شاره 

لها وير�شم لها القانون اخلفى. )7(

هكذا جند »رم�شي�س يونان« يبنى لوحاته بحبكة لونية لها كيان بنائى واأبعاد حمددة متحررًا من احلبكة ال�شكلية التقليدية ، وقد وجدت هذه احلبكة 

اأي�شًا فى الأعمال التى ا�شتخدم فيها اللونني الأبي�س والأ�شود . 

البحث عن اجلوهر :

»رم�شي�س يونان«  فنان يعرب عن ما وراء الطبيعة من روؤى فل�شفية ، فيعرب عن تداخل اأطرافها بتداخل لونى عميق مركب يقرتب فى نزعته من 

�شرييالية »ماك�س اأرن�شت« ، ذلك الفنان الأملانى الذى ارتبط ا�شمه بتطوير احلركتني »الدادية« ، و«ال�شرييالية« ، والذى اأكد على اأن حرية ال�شكل هى 

اأكرب دليل على التحرر من القيود التقليدية فى الفنون عمومًا ، والفن الت�شكيلى ب�شورة خا�شة . و كذلك جند »رم�شي�س يونان« يتحرر من الن�شغال 

بجماليات الأ�شكال بينما يغو�س فى عمق الفكر وجوهر الأ�شياء .

وهذا ما اأكده الناقد »جاك ل�شني« املدير ال�شابق ملتحف الفن احلديث  بباري�س حني يقول » اإن رم�شي�س يونان ي�شعى للك�شف عن معاٍن خفية من وراء 

الألوان واخلطوط ، غري اأن الإرادة تتدخل لدى هذا الر�صام البارع حاملة اإياه على خلق عامل »خياىل« يتميز ب�صدة دقته ال�صاعرية » )8(.

و هذا ما جنده فى لوحته » اإنطباعات من املقطم« فن�شاهد اأف�شل تطبيق على ذلك حيث ي�شعب علينا اأن جند عاملًا له كيان حمدد ؛ بل جند فى 

اللوحة اجلبال متتزج معًا لتكون فى جمملها »تاأويالت انطباعية« توحى باأ�شكال اأ�شبه بال�شحب الناعمة ، كما توحى بفراغات من �شاأنها اأن تقوم 

بتفتيت تلك ال�شخور اجلامدة ال�شلبة .

وتفجريها حماوًل  الأ�شكال  بتفتيت  فيها  يقوم  التى  »التفجري«  اإ�شم مرحلة  املقطم«  اإنطباعات من   « تتبلور فى  التى  املرحلة  اأطلق على هذه  وقد 

الو�شول اإىل جوهرها ، فحني تتطلع اإىل اجلبل وتكت�شف اأن اجلبال عامل غري حمدد املالمح ، وكذلك ال�شحب ، فهو ميزج بينهما فى املعاجلة ، حيث 

اأنهما بالن�شبة له لهما نف�س اجلوهر . فهو يرف�س الن�شياق وراء اأ�شكالها التى تزيف جوهرها وتغفل حقيقتها .



وهذا ما تاأكد فى قوله فى »املجهول ل يزال« : »مل يعد فى و�شع الفنان ذى الوعى فى هذا الع�شر اأن ي�شطنع لنف�شه بيتًا بني اأح�شان طبيعة فقدت 

فى نظره �شفافيتها ، ول اأن يقنع باحلياة فى اإطار زائف من الأ�شكال الهند�شية املت�شقة ، اأو املجازات امل�شتعارة ».

ومن هنا ن�شتطيع اأن ن�شتو�شح اأ�شلوب جتريد »رم�شي�س يونان« لالأ�شكال عن �شفاتها الأ�شلية ، فال�شخور تتحول معه اإىل قطع من ال�شحب تتلون 

باللون الُبِنى ودرجاته ، وهذا ما مييزها عن ال�شحب الطبيعية ، فن�شتنتج بل و ن�شتدل على ال�شكل الأ�شلى من خالل جمموعته اللونية ولي�س من 

�شفاته ال�شكلية . فقد حاول اجلمع مابني النقي�شني : الأ�شكال الثابتة على الأر�س وهى اجلبال ، والأ�شكال ال�شابحة فى الف�شاء وهى ال�شحب.

فل�شفة »رم�شي�س يونان« تقوم على  اإدراك حمدد وهو اأن الفن »وجهة نظر �شخ�شية« معربة عن جتربة ذاتية واأن »الفن لي�س كتاب مقد�س« له معايري 

و�شوابط مادية حمددة لبد اأن ين�شاق الإن�شان وراءها دون تفكري . ولكن الفن لدى »رم�شي�س يونان« له جذور اأخرى متتد لـ »دانتى« ، و«كافكا« ترغب 

فى التحرر من القيود والعوائق املادية والكال�شيكية ، فالفن لديه نقطة لالنطالق للتعبري عن املكبوتات الذاتية لت�شل النف�س من خالله اإىل مرحلة 

التطهري والتوازن ل نقطة للو�شول . 

االأفكار واالألوان :

الأفكار عند »رم�شي�س يونان« هى كتلة معقدة تتحلل على �شطح اللوحة لت�شل اإىل مكوناتها الأ�شلية . ولكن فى تناغم غريب يربط بني اأجزائها 

املتفرقة كدرب من دروب »الطوطمية« اجلديدة  التى ما تلبث اأن تعود لتتفكك من جديد.

فقد حاول »رم�شي�س يونان« اأن ميزج فى اأعماله اأفكارًا ت�شرح وتبلور عنا�شر النف�س الثالث التى حددها »فرويد« فى »العقل ، والغريزة ، وال�شمري« 

، كما حاول فى اأفكاره واأعماله الفنية اأن ميزج بينهم فى تناغم غري م�شبوق .

كما حاول اأي�شًا اجلمع بني الأ�شياء املتناق�شة . فنجده يجمع بني ال�شماء والأر�س ، وبني اجلمود واللني ، وال�شالبة والعذوبة ... الخ من التناق�شات 

املختلفة التى يحاول فى اأعماله اأن يكت�شف عالقات جديدة تربط بينهم . واعتمدت افكاره اأي�شًا على القيم اجلمالية والأخالقية )املعنى الفل�شفى 

لالأخالق( التى تعتمد عليها التجريدية ، والتى �شهلت عليه اخلو�س فى الهموم الإن�شانية .

ويظهر ذلك بو�شوح فى عمل له يحمل ا�شم »اأ�شباح طوطمية« اأو »غروب ال�شم�س«  حيث تظهر اإيحاءات باأ�شكال ت�شبه الأحالم ال�شريرة اأو »الكابو�س« 

والتى متثل كائنات متعددة الأطراف ، فى اأو�شاع خمتلفة ، تختلط اأ�شكالها مع األوان اخللفية التى حافظ »رم�شي�س يونان« على اأن تتاأرجح بني األوان 

حمددة ترتاوح بني اللون الطوبى اأو البنى املحروق ودرجاته من الداكن اإىل الأ�شفر النحا�شى اأو املذهب.

قد لعبت األوان اخللفية فى اأعمال »رم�شي�س يونان« دورًا كبريا فى التاأكيد على اجلو العام لالأحالم واحلالة الال�شعورية الناجتة من العقل الباطن . 

حيث ي�شكل لوحاته فى عدة م�شتويات متعاقبة ، تكون اخللفية هى اأحد م�شتوياتها الأ�شا�شية .

وقد ذكر ذلك »اأحمد را�شم« فى كتابه بالفرن�شية »يوميات ر�شام فا�شل« حني يقول »اأن تلوينه ال�شاخن والدقيق ي�شاعد على اإبراز العنف املوجود فى 

بع�س لوحاته ، بينما ت�شتدعى لوحات اأخرى اجلمال املوؤثر الذى اأعطاه الر�شامون ال�شينيون القدماء فى ر�شمهم لوحو�شهم »

اإىل  التى ل تخ�شع  الفل�شفية املطلقة  بالأفكار  اأعماله  اأفكار  يلتزم فى  الزمان واملكان ، حيث  اأعمال »رم�شي�س يونان« حلدود  يتاأكد تخطى  وبهذا 

الت�شنيف وتتعدى حدود التف�شري. بل يجدر بنا اأن ن�شنفها على اأنها روؤية ذاتية خا�شة .

كما اأن ال�شرييالية عند »رم�شي�س يونان« لي�شت اإجتاهًا فنيًا فقط بل هى ثورة على املح�شو�س تهدف اإىل تناول التعبري عن الذات . ثم تظهر فى اأعمال 



يونان مرحلة اأخرى من الكائنات الطوطمية الغري اأر�شية التى تبداأ فى التمزق اأو« الت�شظى« والتى ظهرت فى معاجلات يونان فى لوحات ال�شخر 

، املاء ، البحر ، ال�شماء حيث تتحول تلك ال�شظايا اإىل اأ�شكاًل ت�شبه اإىل حد كبري قطع هند�شية ال�شكل ، متتزج فى جمموعها لتوحى مبجموعة من 

الأ�شكال لكائنات مطمو�شة املعامل خالية املالمح .

وهذا ما اأكده الناقد »جاك ل�شني« املدير الأ�شبق ملتحف الفن احلديث فى باري�س فى قوله اإن »رم�شي�س يونان« ي�شعى للبحث عن معان �شرية فى 

تاآلف اخلطوط والألوان ، ولكن الإرادة تتدخل عند هذا الر�صام املرموق فتحمله على خلق عامل خياىل يتميز بدقته ال�صاعرية حتى اآخر املدى«.

وهذا ما اأكده فى مقدمة كتالوج املعر�س الأول للفن احلر املنعقد يوم 8 فرباير 1940 بقوله »اإن اإعادة احلرية خليال ال�شجني مرة اأخرى واإعادة 

الرغبة بكل ما فيها من قوة ، واإعادة اجلنون بقوته القاتلة اإىل الأ�شياء ، كل هذا ل ميكن اأن ي�شمى عماًل �شلبيًا«.

وبتحليل دقيق ملعانى الألفاظ الواردة فى العبارة ال�شابقة نالحظ تاأكيده على هدفه الأول وهو اإعادة اجلنون اإىل الأ�شياء ، وهو بالتاىل ي�شيف �شفة 

ح�شية اإىل اأ�شياء جمردة ومطلقة ، وهذا فى م�شمونه هو فكر جديد ي�شيف م�شحة من احليوية على الأ�شياء ، التى اأنتزع التجريد �شفاتها احل�شية .

وقد كان لفكره الراف�س للواقعية والتجديد فى روؤية الأ�شياء اأثرًا بالغًا على اإنتاجه الأدبى وتراجمه اأي�شًا، وهذا ما ذكره »الدكتور جمدى وهبة« 

فى مقدمة ترجمة »رم�شي�س يونان« لديوان �شعرى بعنوان »ف�شل فى اجلحيم« لـ »اآرتري رامبو« حيث يقول عرفت »رم�شي�س يونان« فنانًا ثوريًا ياأبى 

املحاكاة الواقعية والنطباعية وغريهما من املدار�س الفنية ال�شائدة فى م�شر حينذاك ، كما عرفته كاتبًا ثوريًا يرف�س اأ�شاليب الأدب املاألوفة عربية 

كانت اأو تقليدًا للغرب ، ومفكرًا �شيا�شيًا ثوريًا ل يقبل ال�شعارات ال�شيا�شية فى الأحزاب امل�شروعة ، ثائرًا على الثورية نف�شها ، باحثًا با�شتمرار عن 

موقف فى الفن والأدب وال�شيا�شة يجد نف�شه فيه غري منافق ل مغرت ول منقاد .. اإن اهتمامه الواعى بالعمل ال�شيا�شى وبالكتابة كانت دائمًا مت�شلة 

بواقع بالده وبق�شايا بناء جمتمع عادل .. فقد كان ثائرًا على الثورة نف�شها كان دائمًا مت�شل.

وهكذا كانت حياة »رم�شي�س يونان« ال�شخ�شية ، حيث كان له وجماعته عاملًا خا�شًا بهم يجمع بني نقائ�س متعددة حيث كانوا يحت�شنون »الربوليتاريا« 

كما يخالطون ال�شفوة من الطبقة »الر�شتقراطية« امل�شرية والفرن�شية ، كما كانوا يكرهون الطبقة »الربجوازية« التى ينتمى معظمهم لها ، حيث 

وجدوا فى ال�شيوعية حاًل مل�شاكلهم وم�شاكل ع�شرهم .

- وعلى الرغم من ذلك هم متميزون فى كل �شيء ف�شيوعيتهم كانت من �شيوعية احلكماء ولي�شت من �شيوعية الكادحني ، فهى »�شيوعية فكرية« 

التقاليد  ثورته على  انعك�س ذلك على فنه فكانت  وقد   . لهم  العاملية مذهبًا  والثورة  »الرتوت�شكية«  ال�شيوعية  اختاروا  لذلك   ، واقعية«  »�شيوعية  ل 

الكال�شيكية والقواعد الأكادميية مثل املنظور والظل والنور .. الخ . )9( بهذه الثورة كانت بداية ال�شرييالية فى م�شر .. وفتح الباب على م�شراعيه 

اأمام الجتهاد بالرمز خارج املنظور .

ومل تقف ثورة »رم�شي�س يونان« على القواعد عند هذا احلد بل امتدت لنجده يعك�س مالم�س الأ�شياء ، فثدى املراأة فى اإحدى اللوحات يتحول اإىل 

قطعة من احلجر ، وفى نف�س العمل جند ال�شخر يتحول اإىل �شحابة ناعمة ، ومن هنا جند تفردًا فى معاجلاته التجريدية ، فهى متنوعة مبتكرة 

وغري تقليدية .

كما يتكرر ذلك فى »�شخور البحر الأحمر« حيث جند الثورة امتدت لديه لت�شمل اأ�شلوب التلوين الذى تتناوب فيه الدرجات القامتة مع الدرجات 

الفاحتة والبقع ال�شوئية التى تعمل على تفتيت اجلوامد من الأ�شكال ، فاللوحة فى جمملها تنويعات من التقاطعات الراأ�شية والدائرية الغري منتظمة 



التكوين :

يختلف التكوين عند »رم�شي�س يونان« ، فنجد اأنه يت�شابه فى بع�س الأحيان ويظهر ذلك بو�شوح فى اأعمال مثل »�شخور و�شطاآن« ، و »نبع و�شخور« ، 

فعلى الرغم من ا�شرتاك نف�س املوتيفات فى العملني اإل اأن لكل منهما اإيقاع خمتلف عن الآخر .

ظل  واإن   ، والدائرية  ال�شيولة  فى  تتنوع  فهى  م�شتفي�شة  درا�شة  عن  اأتت  املعاجلة  هذه  ولعل   ، اأ�شكالها  مبختلف  الدائرية  ال�شياغة  عليها  فتغلب 

ا�شتخدامه لنف�س املجموعة اللونية التى تتبنى درجات اللون البنى بدرجاته املختلفة ن�شوعًا وقتامة.

وهذا ما اأكده »اإميي عازار« ، والذى ورد فى كتاب »اإدوار اخلراط« والذى يحمل عنوان »رم�صي�س يونان و�صمري زماننا« حيث يقول » اإن التكوين عند 

»رم�صي�س يونان« يدين ب�صئ ما اإىل »فن الباروك« كما يدين ب�صئ ما اإىل الكال�صيكية، حيث تتكاثر وتتنامى اخلطوط ما بني اخلطوط الأفقية املتنوعة 

، واخلطوط الراأ�صية املبتورة.. والنقالت املرهفة غاية الرهافة اإىل تنغيمات ل نهائية تقريبًا... كل هذه اخل�صائ�س املميزة الأ�صيلة توؤ�ص�س احلقيقة 

الداخلية لفكر »رم�شي�س يونان« الثاقب املتما�شك واحلقيقى من الوجهة الت�شكيلية ».

ول �شك اأن هذا مايثري اجلدل الت�شكيلى فى اأعمال »رم�شي�س يونان« من حيث الت�شافر والتنافر، فالت�شافر فى اأعماله ي�شمل الت�شميم والألوان معًا 

، والذى متت معاجلته من خالل بنية وثيقة حمكمة ، تنبع من فكر مرهف . كما يظهر ذلك بو�شوح فى اأعماله التى تنتمى اإىل املرحلة ال�شرييالية 

التى تبلورت فيها مالمح »الرومان�شية الثورية« .

وهذا ما اأ�شار اإليه ال�شاعر »�شتيفني �شبندر« حني ذكر فى عام 1961 راأيه عن رم�شي�س يونان » حيث يقول اأجد فى لوحات »رم�شي�س يونان« اإثارة 

تكتنفها الأ�شــــرار ... ميكن للمـــــــرء من خـــــــالله اأن ي�شتدعى عـــــــاملًا باروكيًا من عمائـــــر هائلة ، وم�شاهد عري�شة ، وح�شود وروؤى وا�شعة ، وفيه 

اأي�شًا عالقات غام�شة «.

بينما جند فى بع�س لوحاته مثل »النور يغمر الظلمة« ،و »من وحى ال�شباح« ، و »جتريد غنائى« تنويعات جديدة تت�شم باملراوغة ، فت�شميم تلك 

الأعمال يقوم على الت�شوى فى و�شط اللوحة ، وذلك من خالل اإيحاءات دائرية متنوعة ، تتو�شط مناطق لونية داكنة تعطى اإح�شا�شًا بكيان ال�شوء 

كعمود اأ�شا�شى لقيام العمل الفنى . يتو�شط عمل نابع من ت�شميم ذهنى متمكن قادر على حتطيم الأ�شكال اجلميلة ، وتخلق لها جماًل اأخر قائمًا 

على الت�شوه واخلروج عن املاألوف .

كما اأن هناك عماًل متميزًا اآخر عند »رم�شي�س يونان« يحمل عنوان »كهوف الذكرى« ويكمن متيز هذا العمل فى ت�شميمه املتميز الذى يغلب عليه 

تيمة املثلث مت�شاوى الأ�شالع ، وهذا ما جعله يختلف عن باقى اأعماله التى انحازت اإىل التكوين الدائرى البوؤرى . واإن ا�شتمر فى هذا العمل اأي�شًا 

الت�شافر والتنافر فى اللون لتو�شيل املعنى ، فالنور فى هذا العمل املق�شود به تلك الذكرى اجلميلة التى تنري الكهوف املظلمة من امل�شاكل احلياتية 

والهموم الب�شرية .

االختالف فى االأ�شلوب :

يتجلى الإختالف بني »جتريدية« »رم�شي�س يونان« عن غريه من التجريديني ، ف�شربة فر�شاته تبتعد عن نعومة التجريدية املعروفة ، دون اأن يفقد 

اأ�شولها ، فهو مازال يحافظ على اأ�شلوبه »ال�شرياىل« فهو يجرد الأ�شكال ولكن لي�س بال�شورة التى تفقدها هويتها املادية ، وكذلك ل تفقد اأ�شكاله 

ج�شدانيتها املعروفة . فمن اأ�شول ال�شرييالية عكوفها على اأ�شرار الأحجار الكرمية التى يطلق عليها القدماء اأحجار الفال�شفة ، التى يحيل فيها 



الفال�شفة الرتاب اإىل ذهب ، وهذا ما قام به »رم�شي�س يونان« حيث اأ�شفى على ال�شخور والرمال األوانًا ت�شع نورًا ت�شبه انعكا�شات ال�شوء على قطع 

الذهب . وهذا ما ينطبق اأي�شًا على لوحته امل�شماة »من وحى مر�شى مطروح«.

حيث ناأتى اإىل جزء فى اللوحة متتزج فيه الأ�شكال باخللفية فى حركة دوامية متوترة توؤكد توتر »يونان« ذاته الذى ي�شيطر عليه ويطوقه بقوة ليعرب 

التكوين  العمل  الذى غلب عليه فى هذا   ، الأوىل  الفنية  اأعماله  الت�شكيلى« داخل  »التكوين  واإن ظل »يونان« يتم�شك باحلفاظ على   . عن ما يريد 

امل�شتطيل الذى يقطعه خط وهمى ليق�شمه اإىل مثلثني متطابقني واإن ظلت احلركات الدائرية فى اخللفية تربط بينهما وتدعمهما ؛ وبهذا يدمج 

»يونان« بني الفكر والوجدان فى اأعماله . حيث اأن اأعماله تبتعد عن ال�شرد واملحاكاة الواقعية لالأ�شكال لتدخل فى اإطار اآخر اأكرث اأهمية وهو »ما 

وراء الواقع« اأو ما وراء الأ�شكال والأحداث .

وفى هذا متاثل مع طبيعة املدر�شة ال�شريالية والبحث عن ما وراء الواقع املرئى وكذلك اهتمامه بامل�شمون ولي�س بال�شكل ولهذا تبدو لوحاته غام�شة 

، واإن كانت منبعًا فنيًا لكت�شافات ت�شكيلية رمزية ل نهاية لها، حتمل امل�شامني الفكرية والنفعالية التى تعرب عن جتربته الذاتية .

كما كان ارتباط »رم�صي�س يونان« بالهموم الجتماعية اأثرًا فى اأعماله ، حيث اأكدت معظمها على مفاهيم العدالة واحلرية ، فهو فنان مل يعي�س فى 

برج منعزل عن املجتمع بل اختلط به وتفاعل معه  .

اإن فن »رم�شي�س يونان« واإبداعه هو فن يبتعد عن الواقعية الب�شرية ، بل ويتمرد عليها باحثًا عن جوهر الإن�شان وقيم احلرية . اإن اأعماله تت�شمن 

فى الغالب بوؤرة ب�شرية تتنوع فى احلجم وال�شكل ما بني الكرب وال�شغر ، كما تتنوع ما بني الظهور والختفاء، فبع�شها يظهر ب�شورة متما�شكة 

وا�شحة فى قلب العمل الفنى ، والبع�س الآخر يظهر متفتت ومتناثر بني اأرجائه ولكنها فى الوقت ذاته تقود حركة العني للبوؤرة الرئي�شة للعمل حتى 

ولو ت�شائل حجمها.

وفى النهاية لبد من العرتاف بف�شل »رم�شي�س يونان« على ال�شاحة الفنية واحلركة الت�شكيلية امل�شرية ، فهو اأول من فتح الباب لل�شرييالية فى 

م�شر ، كما كان رائدًا فى ا�شتخدام الرمز ، والبعد عن املنظور ،والتجديد فى الروؤية الفنية ب�شكل عام ، ولوله ما ظهر العديد من الفنانني الذين 

اأتبعوه و�شاروا على نهجه اأمثال »حتية حليم« ، و »جاذبية �شرى« الذين اعتمدت اأعمالهم على نتائج »رم�شي�س يونان« التى ل ي�شتطيع الزمن اأن ميحوا 

ب�شماته من على ال�شاحة الت�شكيلية .
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بحث عن رم�شي�س يونان

هبة عزت الهواري



مقدمة

  اإن الإبحار يف عامل رم�شي�س يونان اخل�شيب ،يعني  التو�شل ببلورة  الرهافة الفكرية و ال�شطوع الروحي  الذي ميلكنا و ي�شملنا و نحن نرتاد اأكوانًا و 

جنوب اأعماقًا  من جتربته الفكرية و الت�شكيلية قدر لها  التنوير و الريادة و ال�شبق يف ثراء وتاألق ذي وجوه بللورية متما�شكة البنيان ؛ و ينبغي علينا 

اأن ن�شرب غور تلك التوجهات و العقائد التي اأطلقت روحه البهية لتقوم بذلك الدور البازغ يف ف�شاء احلياة الثقافية امل�شرية يف تلك الفرتة الفارقة 

من تاريخ م�شر ، فهو يرى نف�شه ب�شطوع و بال مواربة و هو يرى املجتمع بنف�س ال�شطوع و نف�س ا�شتقامة الروؤيا املنبنية على توجهات عقائدية اأ�شا�شها 

املارك�شية الرتوت�شكية  و وجهات نظر  رحبة ل تنظر  فيما قرب القدمني بل تعم نظرتها و ت�شمل الكون و م�شرية الب�شر فيه .

 كان رم�شي�س يونان يرى الفن و دوره يف املجتمع و يرى الفنان و واجبه يف م�شريته كمن يرى النبي املر�شل الذي يوحى اإليه لكنه يقول : هو ل يوحى 

اإليه بل هو املوحي ،هو املعلم ، هو القائد ، هو الثائر الذي جاء مع اأولئك  الثوار الذين  ينا�شلون و يعزفون احلياة من جديد ، يحيون جمالها املع�شوق 

و ي�صلحون الكون ؛ لإميانهم اأنهم اأنبياء ذلك الزمان املنوط بهم تطهري الكون وك�صف جماله العميق ، فهو يقول يف كتابه »غاية الر�صام الع�صري« 

اأن الفنان كالعامل و النبي : ميتاز عن الإن�شان العادي باأنه يبتدع لنا كثريًا من هذه الرموز !«لقد تعود الإن�شان اأن يحيط الفن بهالة من التقدي�س 

ل ت�شبهها اإل تلك الهالة التي يحيط بها اأديانه –و من ال�شعب علينا اأن نف�شر ال�شبب الذي دعاه اإىل ذلك ما مل نزعم اأنه قد وجد يف الفن – اأو 

بالأحرى يف بع�س الأعمال الفنية – حتقيقًا لرغبات عميقة م�شتقرة يف نف�شه حمببة اإىل قلبه ».  

اإل بعد اأن ي�شبح �شيد ال�شرورة ،و بعد الثورة على كل ما يف املجتمع من عنا�شر ال�شتغالل  اأن تاريخ الإن�شان لن يبداأ  كان رم�شي�س يونان يرى 

،يذكر اأن هذه الثورة لبد و اأن تكون ثورة اجتماعية و مل يقل ثورة اقت�شادية اأو �شيا�شية ، رغم اأنها ل تنف�شل ، هذا املوقف الذي يجمع بني اللتزام 

ال�شيا�شي و احلرية يف الفن متيز به توجه رم�شي�س الرتوت�شكي ،و حركة الفنان يف تيار املجتمع و م�شاركة اخللق الفني يف ت�شكيل الوعي اجلمعي 

و تغيري النا�س تت�شح لديه   و تتاأكد يف كثريمن كتاباته فهو يقول : »ل يحيا العمل الفني –بعد اأن يرتك منبعه- حياة جمادية كجزء من اأثاث دور 

الكتب و املتاحف ، وهو ل ينطلق اإىل ال�شماء بني الأجرام و الكواكب ال�شيارة ، بل يتخذ جمراه و�شط دنيا النا�س ، بني خفقات قلوبهم و خلجات 

اأذهانهم ي�شعد و يهبط و يتدفق و يركد مع ذبذبات و تطورات اأ�شاليب حياتهم » ، وهو هنا يف�شح عن وجهة نظره عن عالقة  تت�شم بالإيجابية و 

احلركة اخلالقة و امل�شاركة الواعية ، و هي موؤ�ش�شة اأي�شًا عن اإميان عميق بتلك ال�شورة الكثيفة املوازية التي مينحها الفن للواقع و تلك العالقة 

بني البنى الفوقية و البنى التحتية يف رحابة و �شعة اأفق ، وهو  يقول اأي�شًا » قد يح�شب البع�س اأن الفنان يخلق عمله خلقًا و يفر�س عبقريته على 

املجتمع ، و لي�س يف هذا �شواب البتة ، اإمنا ال�شواب هو اأن الطبقة التي يخرج منها الفنان هي التي توجه اإنتاجه و تتحكم يف لون الدور الذي يلعبه 

هذا الإنتاج يف التاأثري عليها ، و على غريها من الطبقات التي يتكون منها املجتمع كله . و لروح الع�شر الذي يعي�س فيه الفنان اأهميتها يف ت�شكيل 

اإنتاجه بعد ذلك » . )12( 

و يرى يونان اأن عاملنا عامل معقد كثري اللتواءات ، مركب امل�شكالت ، و اأن حياتنا النف�شية خمتلة �شديدة الختالل ، و يقول :« فلنعرتف اإذن باأن 

واجب الر�شام الفنان يف هذا الع�شر واجب مرهق �شاق ؛ على اأنه ما مل يخرج الر�شام من ركنه املنعزل و ينزل من برجه العاجي ليواجه هذا العامل 

و يخترب م�شكالته و يعاين معه اأزماته النف�شية ، فاإنه لن ي�شتطيع اأن ينتج فنًا معنويًا قويًا »، و يو�شح يف و�شفه ملنحى الر�شم الأوتوماتيكي عند 

ال�شريياليني اأنه لي�س به ت�شميم اأو اإن�شاء composition  ؛ فاإن هذا يتعار�س مع غايتها الأ�شا�شية األ وهي اإثارة عواطفنا ال�شجينة ، و حترير 

�شهواتنا الفو�شوية املكبوتة ،و قد ننتقد على هذا النوع من الفن اأن فيه اإثارة و اإقالقًا ، ولي�س فيه دواء اأو عالج ،و لكن يجب اأن نذكر اأن مدر�شة 



ال�شريياليزم  هي يف �شميمها دعوة لثورة اجتماعية اأخالقية قبل اأن تكون مذهبًا فنيًا » )7( ؛ اإذن فعلينا حينما نتعر�س لأعمال رم�شي�س يونان 

بالتحليل �شواء كانت تلك الأعمال تنتمي ملرحلته ال�شرييالية اأو التجريدية الكونية كما اأطلقنا عليها ، علينا اأن نتلقى ما يطرحه ب�شاحة اخللق الفني 

ك�شيحة ثائر تروت�شكي و تاأمل فيل�شوف اجتماعي  و بوح فنان مهموم بالواقع . 

 اآفاق التلقي الت�شكيلي الرحيب :

و نحن هنا اإذ نقراأ جتربة رم�شي�س يونان الت�شكيلية ن�شلك طريقًا ينحو جتاه  نوع من التحليل الجتماعي مل�شاألة القيمة اجلمالية، جنده يف جماليات 

التلقي باأ�شكالها املتعددة، وعادة ما يوؤ�ش�س منا�شرو هذه النظرية نقدهم لعلم اجلمال التقليدي على افرتا�س اأنه لي�س للن�س ) لوحة ت�شويرية، اأو 

اأي عمل ثقايف اآخر ( معني ثابت، واإمنا ينتج املعني بوا�شطة امل�شاهد / القارئ اأثناء فعل التلقي، فامل�شاهدة اأو القراءة هي اإعادة تف�شري من خالل 

املنظور اخلا�س للم�شاهد/ القارئ .

) وفهم اأكرث املحللني الجتماعيني منا�شرة »لعلم جمال ال�شتقبال« هذا التف�شري باعتباره منتجًا يف اأو�شاع تتحدد بالظروف الجتماعية والطبقية 

واجلن�شية، وما اإىل ذلك ( ويف هذا ال�شدد يت�شمن علم جمال ال�شتقبال نظرية التف�شري وال�شميوطيقا«. )11(

اأنتجت خالل تاريخ تلقي العمل نقديًا، حيث يظل  اأن جمموعة القواعد الأدبية  اإىل    Jauss، Hans Robert ويذهب هانز روبرت ياو�س 

التقييم الذي اأ�شدره القارئ الأول باقيًا ويزداد ثراء عرب عمليات التلقي املتوالية، ويف مقابل »الأحكام امل�شبقة التي تعتمدها املو�شوعية التاريخية«، 

يطرح ياو�س جماليات للتلقي والتاأثري ومبا اأن الأعمال الأدبية تبدو للقراء املتعاقبني على نحو خمتلف، فمن ثم، يعاد تقييمها عند كل قراءة فلي�س 

العمل الفني مو�شوع قائم بذاته، ول يظهر بنف�س ال�شورة لكل قارئ يف كل حقبة زمنية، فهو لي�س ن�شًا يبوح بطبيعته الالزمانية عرب مناجاة ذاتية، 

واأ�شار ياو�س اإىل اأن اأي عمل يوا�شل تاأثريه اجلمايل ياأتي نتيجة »لأفق توقعات« املتلقي بالن�شبة للعمل الفني، و�شوف تتخذ الأعمال اجلديدة بعدًا 

جماليًا اأكرث قربًا اأو ابتعادًا من اأفق التوقعات، ويف بع�س احلالت   ) واملثال الذي ا�شت�شهد به كان رواية مدام بوفاري (، يقيم العمل الفني بعدًا 

جماليًا يق�شر تفهم العمل على فئة حمدودة من القراء، ولكن على املدى الطويل قد تعمل هذه الأعمال على تغيري فعل القراءة عامة – كما تغري 

القواعد الأدبية يف �شميمها )11(. 

ويبدى ياو�س ا�شتعداده لتعريف القيمة اجلمالية بلغة مقومات ال�شتقبال على هذا النحو : 

اأو خميبًا  اإياها  اأو متجاوزًا  لتوقعاتهم،  القراء، �شواء كان ملبيًا  الفني معيارًا لتحديد قيمته اجلمالية، وذلك من خالل وقعه على  العمل  »يعطي 

لآمالهم، فامل�شافة املاألوفة والأفق املغاير الذي تتطلبه ال�شتجابة لالأعمال اجلديدة، تلك امل�شافة هي التي حتدد طبيعة العمل الفني وفقًا ملقت�شيات 

جمالية التلقي؛ فكلما ت�شاءلت امل�شافة بحيث ل يكون وعي املتلقي مطالبًا باأي تغيري يف اأفق التجربة الغري معروفة لديه، كلما اقرتب العمل من 

املجال ال�شتهالكي«. 

و لبد لنا اأن نتخذ �شبيل وعي فردى واجتماعي حي  له روؤيا �شاطعة  موؤ�ش�شة تاريخيًا و معرفيًا يف تاأويلنا لأعمال رم�شي�س يونان و علينا اأن نقر باأنه 

لي�س هناك معيار خارج التاأويل ميكن قيا�س دقة هذا التاأويل بالن�شبة اإليه . واأننا نف�شر الوثائق والأعمال من داخل �شياقها التاريخي احلي ، كما 

اأننا ن�شع ال�شياق اخلا�س باملبدع  يف اعتبارنا يف اأثناء ذلك اأي�شا وعلى اأ�شا�س حماولة التف�شري لكيفية فهمنا لالأعمال التي تظهر من خالل ظروف 

تعترب » غريبة « بالن�شبة اإلينا. 



وقد اقرتح جادامر اأن ال�صرط اجلوهري لهذا التف�صري هو الت�صليم اأو الإقرار اأو العرتاف بال�صروط التي تقف وراء منظورنا اخلا�س يف روؤية لالأمور 

اأطلق جادامر على هذه ال�صروط ا�صم » الأحكام  اأطلق جادامر على هذه ال�صروط التي تقف وراء منظورنا اخلا�س يف روؤية لالأمور . وقد  . وقد 

امل�شبقة » Prejudgments  اأو التحيز ات Prejudices  . اأما املتطلب الثاين للتف�شري فهو اإمكان حدوث الن�شهار اأو الندماج على الفهم 

اأو العوامل املحيطة  اأي�شا ان�شهار وجهات النظر  اأو حتيزا ته الأولية . وزمن الأ�شياء اجلوهرية هنا  ال�شريح الوا�شح لأحكام كل منهما امل�شبقة 

مبو�شوع معني ، يف وحدة مفرت�شة �شلفا بني لغة الإبداع  والتفكري وتدرك من خالل احلوار وكذلك من خالل طرح الأ�شئلة والإجابة عنها .)24( 

و العمل الت�شكيلي  بقطبيه : املبدع و املتلقي هو ن�س يف ن�شيج الوجود و هو ينفتح يف ظل النظريات ما بعد البنيوية نحو اإعادة الهتمام بدور املتلقي 

، و الناقد هو متلق اأو قارئ خا�س يتناول الن�س الت�شكيلي بتاأمل و متحي�س ، ليخلق وعيه و يطور ذائقته بتفاعله الإيجابي مع ما يقراأ ،و ل تعني 

عملية القراءة للن�س الت�شكيلي م�شحًا ب�شريًا �شطحيًا للن�س الت�شكيلي ؛ بل هي فعل خالق  وعملية دينامية فعالة و حركة معقدة و بها يبلور املتلقي  

الن�س و يخرجه من حيز الوجود بالقوة اإىل الوجود بالفعل و يفرت�س ذلك اأننا ن�صتوعب الن�صو�س ت�صكيلية اأو اأدبية بالتفاعل معها نتيجة الن�صاط 

الإدراكي و الت�شور الدليل الذي يتجاوز الت�شور ال�شكلي املحدود للن�س الت�شكيلي .)5( 

وعلينا اأن نحرتم دومًا ذلك احل�شور الفذ لتجليات تكوين رم�شي�س يونان  الفكري يف العمل الفني الت�شكيلي ؛ حتى لو كان ذلك العمل هو اإحدى 

ت�شرحياته الكونية املليئة بال�شخور و التكتالت احلجرية و امل�شارب الرتابية و التي لونها باأطياف جبل املقطم و �شحراوات م�شر  الراب�شة حتكي 

ق�شة اخللق القومي  ، و العدل املفقود و نفي الإن�شان و هتك �شرت فعلته التي لوثت الكون و اأخرجته عن طبيعته . هو يطلق معزوفاته و يذرف ذاته ، 

و يحتج  بكثافة  على فعل ال�شدع الأليم ، بكل ما يحمل من ثقافة ووعي ورف�س ،هو هنا ل يجرد اأ�شكاًل طبيعية و ل يلخ�س العنا�شر ت�شريحيًا ، و 

ل ير�شم الزلطات كر�شم الطبيعة ال�شامتة ، هو يديل بروحه يف الكون و يفجر غ�شبه و ي�شنع ال�شورة الأبدية كما يجب اأن تكون؛  فهو ينتمي اإىل 

اأولئك ال�شريياليني الذين يحرتمون الت�شميم و الإن�شاء يف تكثيف احلقيقة النف�شية و هو يرى اأن هذا التوجه يب�شر بالإيناع و الإثمار و اأنها من بني 

الطوائف ال�شرييالية الأكرث اأماًل يف امل�شتقبل)7( 

ال�شرييالية و منافاة العقل بالعقل :

وقد ا�شتعملت كلمة »ال�شرييالية » )فوق الواقعية( و�شفًا لأول مرة �شنة 1917 ، يف عنوان م�شرحية لأبولينري ، الذي يعد من الرعيل الأخري من 

الرمزيني . ثم اأ�شدر اأندريه بريتون »البيان الأول لل�شرييالية » �شنة 1924 « و دعا فيه اإىل اإطالق العنان للعقل الباطن كي يعرب عن خفاياه بحرية 

تامة ، عن طريق« الكتابة الآلية » . و من الوا�شح اأن ال�شريياليني قد تاأثروا ب�شيكولوجية فرويد ، و املكان الكبري الذي جعله للعقل الباطن )اأو الال 

�شعور( يف توجيه ال�شلوك الإن�شاين ، كما تاأثروا باحلرب العاملية الأوىل ، التي كانت جمزرة رهيبة بالقيا�س اإىل احلروب ال�شابقة ، مبا فيها احلروب 

النابوليونية التي كان قد م�شى عليها اأكرث من قرن . لقد انفجرت جميع التناق�شات التي زخم بها القرن التا�شع ع�شر ، وكان انفجارها مدويًا 

، و ثبت اأن القيم التي يت�شدق بها اأعمدة املجتمع كذب كلها ، فكان الكفر بالعقل و املنطق ، و النظم الجتماعية ، والتقاليد و الأخالق يعني ، يف 

نظر ال�شرييالني ، البحث عن عامل جديد اأكرث اإن�شانية ، فاأخذوا يفت�شون عن مادة هذا العامل يف كل ما رف�شه النظام القائم و اأودعه �شجن العقل 

الباطن.و التناق�س الأ�شا�شي يف ال�شرييالية ، كما يالحظ بري�شتلي ، هو اأنها ت�شطنع بوا�شطة العقل حالة منافية للعقل . )16(

ولعل امللمح الأكرث متييًزا للفن ال�شرييايل ، هو قدرته على اإثارة ال�شطراب اأي هذه القدرة اأو الطاقة التي جتعلنا نندمج ، من خاللها ، يف حالة 

جمالية خا�شة ، قد تكون غريبة ، و خميفة ، لكنها ، على الرغم من ذلك ، تكون غام�شة و مهيمنة علينا ، على نحو �شديد احليوية و ت�شتدعي حالة 



العقل ال�شرييالية التي يعرب الفن ال�شرييايل عنها –و كذلك ال�شعر ال�شرييايل – اإىل الذهن خربات قدمية ، خربات �شرية �شحرية �شوفية ، خربات 

حتتوي على نوع من الجنذاب و النت�شاء اللذين ل فكاك منهما .و حيث اأن اخلوف و الرهبة ، الجنذاب و البتعاد –اأو حتى النفور- هو جوهر 

اخلربات املبا�شرة املتعلقة باملقد�س ، فاإن هذه ال�شبكة من العالقات التي تربط بني املخيف و الغريب و غري العادي من ناحية ،و املقد�س ، من ناحية 

اأخرى ، هي ما يقدم حمور الرتكاز الأ�شا�س اخلا�س بخرباتنا املرتبطة بالفن ال�شرييايل .)14( 

ال�شرييالية واحلداثة العربية :

لعل الكثريين يوافقون على اأن احلداثة الغربية قد اكتمل ن�شجها يف اأعقاب احلرب العاملية الأوىل ، وكان من مظاهر هذا الن�شج تعدد مدار�شها 

بني ال�شرييالية و تعبريية و م�شتقبلية الخ . ول جدال على كل حال يف اأنها كانت وليدًا اأوروبيًا خال�س الن�شب . اأما احلداثة العربية فيقول الواقع 

التاريخي اإنها كانت فرعًا من فروع احلداثة الأوروبية ؛ لقد كان لالأحداث التي �شبقت احلرب العاملية الثانية و مهدت لها ) وخ�شو�شًا احلرب 

الأهلية الإ�شبانية التي انتهت بانت�شار القوى الفا�شية �شنة 1939( �شدى قوي يف م�شر بالذات . فم�شر كانت مهياأة مبوقعها لأن تكون هدفًا مبا�شرًا 

من اأهداف املحور ، و كان يف م�شر جاليات اأجنبية كثرية العدد عظيمة الرثاء ، وكان بينهم عدد كبري من اليهود من جن�شيات خمتلفة ، فكان 

طبيعيًا اأن يتجمعوا  ، و اأن يتدار�شوا موقفهم ، و اأن يحاولوا القيام بعمل ثقايف اإعالمي ي�شم �شملهم ، ويقرب بني اأفكارهم ، و يجتذب اإىل التعاطف 

معهم من ميكن اجتذابه من املثقفني الوطنيني .

اإن احلداثة يف الأدب و الفن تعني التجريب امل�شتمر . و قد كان اأع�شاء جماعة »الفن و احلرية« ، من كتاب و ر�شامني ، يجدون يف ال�شرييالية  اأفقًا 

منا�شبًا للتعبري عن ذواتهم ، باإبراز مكنونات العقل الباطن .ثم حتول بع�شهم اإىل التجريد ، فرتك لغة احللم ، باحثًا عن املعنى داخل لغة الفن 

نف�شها . لقد كانت جماعة الفن و احلرية حداثية �شرييالية : تعني بالفن الت�شكيلي اأكرث مما تعنى بالأدب ، و توؤمن بالثورة امل�شتمرة التي دعا اإليها 

تروت�شكي ، و باأن م�شر »لي�شت اإل قطرة يف حميط التغري« . ومن ثم كان تاأثريها �شعيفًا يف الثقافة العربية بقدر ما كان ارتباطها قويًا بالثقافة 

العاملية . و لكن تيار احلداثة مل ميت ، فقد كانت م�شر اأي�شًا –هذه القطرة ال�شغرية !- تتغري من الداخل ، و كان التغري يتخذ اأ�شكاًل كثرية ، كما 

كان يظهر يف جمالت خمتلفة ، وكان التيار احلداثي ، امل�شتعار من الغرب ، هو اأهم هذه الأ�شكال يف جمال الأدب .

 و اإذا كانت ثمة �شفات جوهرية واحدة يف كل حركة اأدبية حداثية ، و اأهمها رف�س الأ�شكال الفنية املتعارفة – ومن �شمنها اللغة - طلبًا للتعبري 

احلر عن مكنونات النف�س . ومن هنا فمادتها هي الأحا�شي�س املبا�شرة املتفردة البكر ، حتاول اقتنا�شها باللغة اخلا�شة بها غري مبالية باملنطق اأو 

مبا ي�شمى حقائق احلياة .و اإمنا يتجه الأدب هذه الوجهة حني يفتقد اليقني و يرى العامل اخلارجي اأ�شباحًا ل حقيقة لها .)16(

وكانت اأزمة جماعة الفن و احلرية هي عدم قدرتهم على حل التناق�س بني حدود الهوية الفردية وحدود احلرية الجتماعية، وهو ما ترتب عليه 

ممار�شتهم احلرية ب�شكل مطلق وبغري التزام بحدود الآخرين بل بالإغارة على حدودهم. فكانت تنفي�شًا اندفاعيًا عن غليان نف�شي ، تنف�شيًا ل يهم 

– من وجهة نظر اجتماعية – غري اأ�شحابه ، وترتب على ذلك تناق�س اآخر بني عاملية اللغة الت�شكيلية اجلديدة التى ا�شتخدموها فى التعبري عن 
اأنف�شهم، وبني خ�شو�شية املزاج ال�شرقي والثقافة امل�شرية والعربية التى كانت تقت�شي البحث عن لغة خمتلفة على الأقل بالن�شبة لروؤيتهم للفن من 

منظور اجتماعي. وقد دفعوا ثمن هذه التناق�شات غاليًا،  بتعر�شهم الدائم لال�شطهاد واملالحقة ال�شيا�شية على اأيدي ال�شلطات واأجهزة الأمن، 

واإيقاف جملتهم التى كان يراأ�س حتريرها اأنور كامل » التطور« ثم » املجلة اجلديدة« التى كان يراأ�س حتريرها رم�شي�س يونان »كل هذا وال�شعب الذى 

ي�شحون من اأجله فى واد اأخر ل ي�شعر بهم.. وكان طبيعيًا اأن تتفرق اجلماعة واأن يغادر »يونان« اإىل اخلارج ، واأن يبتعد » التلم�شانى« عن جمال 



الت�شكيل ويتحول اإىل ال�شينما، حيث يوا�شل ر�شالته الثورية من خاللها.)20( 

رم�شي�س يونان  الفيل�شوف البناء :

هو فنان تتمثل فيه �شورة من �شور الطالئع الثورية يف حياتنا الثقافية ، و كفاح رائد �شارك م�شاركة عميقة يف معارك الفن و الثقافة ، و اأحدث 

ب�شمته املدوي هزة كانت كتاباته ملجموعة »املجهول ل يزال »  و�شفًا �شادقًا لها حني حتدث عن ف�شل احلركة ال�شرييالية على الفنون فاأ�شار اإىل اأنها 

»ارجتاج اأعاد اإىل ال�شاعر �شيطانه، فانطلقت كرائم اجلن مترح على م�شرح الفن .. وعندئذ هتك ال�شر و ات�شح لكل ذي عينني اأن الوهم و احلقيقة 

�شيان ، و اأن حوريات البحر و اخليول املجنحة و الأ�شجار ذات الثدي هي خري مراآة ملا يدور يف خلد الإن�شان« .)4(

 يف �شنة 1940 اأقامت جماعة الفن و احلرية »ال�شالون احلر« فكان ثورة عارمة على النظام و اجلمال و املنطق الذي كان ي�شود معار�س القاهرة 

.. راأينا الرمال التي �شاغتها حبكة »جورج �شباغ« الكال�شيكية و اأحاطتها رومان�شية »ناجي » باملعابد و متاثيل الكبا�س تتحول عند رم�شي�س يونان 

اإىل رمال عامل غريب زرعت فيه الن�شاء كالأ�شجار اجلوفاء ،و الوجوه كحطام ب�شري يطل من »اأر�س اإليوت اخلراب « ..من هذا الوقت اأخذ ا�شم 

رم�شي�س يونان يف حركة الفن احلديث كيانه و ظهرت يف معار�س اجلماعة لوحاته الفاجعة »على �شطح الرمال » �شنة 1939  »الع�شق املقد�س«  1940 

و لوحات اأخرى ل حتمل ا�شمًا وي�شدق عليها كلمات رم�شي�س يونان يف »نحو املجهول« ان الفن احلديث ليقا�س بال�شور و الرموز و الأ�شماء اأماًل يف 

التعبري عما ل ميكن اأن تهتدي اإليه لغة من اللغات » اأو كلمات �شديقه ال�شاعر جورج حنني يف اخلطابات املتبادلة بينهما »اإن ما ل ا�شم له هو وحده 

الذي يوجد حقًا«  )4(

وللحداثة الت�شكيلية هنا عند يونان  جانبها الأيديولوجي الظاهر و اخلفي و ميكننا اأن نوجز هذا اجلانب يف كلمتني :« اإنها ثورة النخبة .و اإذا كان 

من الطبيعي اأن يكون التعبري ال�شيا�شي العملي عن ثورة النخبة بطولت فردية ميكن اأن تتجه اإىل تدمري عمد النظام القدمي .فاإن من الطبيعي اأي�شًا 

اأن يكون التعبري الفني عنها رف�شًا قاطعًا للتقاليد الفنية ال�شابقة بل رف�شًا لفكرة رم�شي�س يونان، الأر�س اخلراب .1939.

– باملعمار و البناء يف العمل الفني كما �شحى كثري من  – من اأجل الغمو�س و الإبهام  اأن رم�شي�س يونان ل ي�شحي يف مرحلته ال�شرييالية  غري 

ال�شريياليني ؛ فهو يف بدايات تكوينه وقف على كتابات »روجري فراي« و ات�شل عن طريق اأ�شتاذه يف الفنون اجلميلة »حمزه كار« بعامل �شيزان الذي 

اأحال النطباعية اإىل فن متني البنيان كفن املتاحف و اآمن بو�شايا  اأوزانفان و نهج هرني مور يف املزاوجة  يف العمل الفني بني عنا�شر  الت�شميم 

املجردة و العنا�شر الإن�شانية و النف�شية.من اأجل هذا كان رم�شي�س ال�شرييايل فنانًا بناء يحرتم ال�شكل و ي�شرب على معاجلته بالت�شميم العام لهيكله 

و بال�شتك�شاف البطيء احلذر حلبكة الألوان حتى ولو كانت جمرد �شبيكة من البيا�س و ال�شواد . وهو يواجه لغز الوجود بفكره ووجدانه معًا وي�شع 

على اللوحة و يف اأعماقها اأزمة ال�شمري احلديث يف تعبري ماأ�شوي يج�شم دوامة الوجود .هو من هذا اجلانب اأقرب يف نزعته اإىل �شرييالية »ماك�س 

اإرن�شت« ، ل ي�شغله التفنن و الإغراب عن متانة الأداء الفني و عمق الفكر يف بواطن الأ�شياء ». )4(

لوحة االأر�س اخلراب 1939 :

ذلك املدى املقفر اجلدب  ميتد يف ل نهائية عدمية  يطالعنا يف اللوحة بناء حمكم و توزيع متدرج لثالث كتل يف ال�شدارة و كتلة يف اخللفية الغائمة 

، يف مقدمة اللوحة كيان اأنثوي مم�شوخ اأبرت ك�شيح  يف مهب الرياح ، تلك التي  نراها يف حركة �شعرها ال�شعيف ، و اجتاه ال�شوء على عظام قف�شها 

ال�شدري البارزة يف نحول ، نرى رم�شي�س يونان يحيلنا ملعنى الأر�س اخلراب و يج�شدها اأنثى �شائهة لن�شقط كل ما ي�شمها و ي�شمها به : على معنى 

الوطن امل�شلول الواقع حتت �شغط امل�شتعمر و نظام احلكم الفا�شد و طبقة الإقطاع ، نراه وقد قطع الراأ�س و اأبقى على �شعر مري�س جاف كالأ�شواك 

خلف ظهرها و برت ذراعيها ؛ فلي�س لديها القدرة على الفعل اأو الفهم اأو الروؤية ، و لي�س لديها عطاء بل مقطوع فيها رجاء اخلري و النماء بانقطاع 



ثدييها املتهدلني يف ذبول ، ن�شفها ال�شفلي متكور و متكتل يف ت�شوه ق�شى على اأمل اخل�شب اأو انتظار امليالد اأو الر�شاع بعد اأن اجتث حلمات ثدييها 

بعنف ، ترك اأثر البرت و تداعى تكوينها املري�س اإىل اأ�شفل فيما ي�شبه الن�شهار و الن�شحاق ، تلي تلك الكتلة : كتلة و�شطى هي كف اليد املبتور 

الأ�شابع امل�شوه كاأنها ان�شهرت اأو حتللت و هي ت�شد الروؤية و تواجه ف�شاء النظر. خلفها تقع كتلة ثالثة هي راأ�س مقطوع و ملقى يف الرمال لكن 

رم�شي�س يونان يتعمد اأن ين�شب الأع�شاء املبتورة امل�شوهة و يزرعها يف الأر�س اخلراب ، ت�شخ�س اإلينا بنذير ال�شوؤم و البوار نرى الراأ�س وقد طاله 

ما طال الأجزاء الأخرى من ت�شوه و انق�شام و عور اإل اأنه فاغر فمه كمن يحاول اأن يقول �شيء اأو يطلق �شيحة اأمل .

يردد رم�شي�س يونان اإيقاع الكتل ذات الراأ�س املثلثة يف كف اليد و كتلة ال�شخرة املجاورة لها يف حجم اأقل ، ثم بعيدًا يف خلفية باهتة نرى ترديدا 

لنف�س النغمة يف خفوت بليغ يحافظ على بنائية و اتزان مدرو�س حتى وهو ير�شم م�شوخه مبتورة الأطراف و الروؤو�س كما كتب جورج حنني عن اأعماله  

: »ير�شم رم�شي�س يونان اأع�شابًا متوترة لدرجة احلاجة اإىل القطع ، ر�شمه ل يعرف الراحة ،و ل التوقف و ل الرتاخي . اإنه �شرييايل مثل تلك البيوت 

التي �شدعها غ�شب داخلي اأو خربها مترد الأر�س . عندما ت�شل �شخ�شياته اإىل درجة التقل�س الذي ل ميكن اأن ي�شتمر وقتًا اأطول ؛ فاإنه ل يرتدد 

عن برتها ....يحمل اإثبات طاقة خالقة يف اأوج تدفقها «. )12( .. و مع �شرامة و دقة التكوين بني الكتلة و الفراغ و البحث يف ت�شاعيف اجل�شد 

الب�شري و  الدرا�شة الت�شريحية املكتملة و التحريف و تفكيك املكونات بوعي مذهل باأ�شولها البنائية فال ي�شغلنه �شاغل عن حتقيق فكرته و اإطالق 

�شيحة العرتا�س يف وجه الوطن ناعتًا اإياه بالأر�س اخلراب . 

 نرى تلك الو�صيلة لدى رم�صي�س يونان لإطالق �صرخات العقل الباطن و تثوير اأمناط الأداء الت�صكيلي تتجلى يف اأ�صلوب التهجني : وذلك عن طريق 

املزج بني الإن�شان و كائنات اأخرى كاحليوانات و الطيور و الزواحف و ما �شابه ذلك ، اأو امل�شخ : عن طريق تغيري مالمح الإن�شان و اإك�شابها مظاهر 

البالهة اأو ال�شر اأو احلقارة اأو ال�شيطانية ،اأو الن�شخ : عن طريق حتول الإن�شان ذاته اإىل طائر اأو حيوان اأو �شمكة اأو حتى �شفدعة .عن طريق الرتكيز 

على املحيط اخلارجي اأو البيئة التي يوجد فيها الإن�شان : و الإيحاء باأجواء غريبة �شبحية باردة �شبيهة بالقبور و املوت مع الرتكيز على عامل العزلة 

الإن�شان و انف�شاله عن الواقع كما يف اأعمال فنانني مثل اإن�شور و هوبر و ما بعد التعبريية الأملانية .)14(

 

)2(.رم�شي�س يونان:«الع�شق املفرت�س«،1940

لوحة الع�شق املفرت�س 1940 :

يتنباأ رم�شي�س يونان بزوال ذلك الكيان امللكي املري�س الذي يحتوي بذور فنائه و تتفرع منه اإليه تالفيف ثعبانية  مقب�شة تلتوي لتلتهمه و تلتف لتاأكله 

و تق�شي عليه و على نف�شها ، ذلك الكائن الأ�شطوري الذي ي�شفي عليه �شكل الدينا�شور مع التنني مع اإعطائه بروزًا �شوكيًا عظميًا يزدوج يف حلظة 

و ينتج قاتله و ينفلت من فتحات �شنعها رم�شي�س يونان بحكمة الر�شام الذي يحافظ على بنائية املعزوفة و اتزان كتلها بني الكتلة الفاحتة العظمية 

التنينية و بني الفراغ الأ�شود العميق الذي ميت�س اأي اإ�شاءة و يطلق الكتلة الوح�شية ال�شاعية نحو الفناء ، و يطرحها يف مقدمة اللوحة يف حلزون 

�شلمي متناغم  يتخذ تدرجاته الإيقاعية من توزيع الثقل على جانبي املحور الراأ�شي للوحة  ؛اأثناء حركة التلوي الثعبانية املنفلتة،  و التي جتذب مركز 

الثقل ذات اليمني و ذات الي�شار حتى  ترتقي بالأب�شار مع �شنون تلك ال�شوكات احلادة ، و اإيقاع �شاعد متنامي اإىل اأعلى حيث الفكني ال�شر�شني 

ووجود فم وا�شع ممتد ، و اأ�شنان حادة .

 هنا يكون الفم و ملحقاته الأداة الأ�شا�شية يف الفرتا�س و التدمري .هنا الفم اأ�شبه مبجاز مر�شل يتم خالل اإيراد اجلزء فيه )الفم( و يق�شد من 



ورائه الكل )الوح�س( هنا الفم اأداة للع�س و التقطيع و امل�شغ ، هكذا كانت التنانني دومًا يف الأ�شاطري وحو�شًا �شخمة تنفث النريان من الفم و 

الأنف ، من ناحية، و تلتهم �شحاياها من ناحية اأخرى ، وهكذا ..مت ت�شوير الدول القوية على اأنها متت�س دماء ال�شعوب الالأخرى و تبتلع ثرواتها يف 

معظم الثقافات الإن�شانية كان هذا ال�شتحواذ الفمي الغذائي موجودًا بطرائق متعددة لكن نتيجتها واحدة : الفرتا�س و التدمري لالآخرين . فاملراأة 

الأفعوانية يف الأ�شاطري اليابانية و ال�شيكلوب�س يف الأ�شاطري اليونانية كذلك .)14(

وكما يقول امربتو اإيكو فاإن القبح ميتلك م�شدرًا اآخر للجاذبية فخالل احلقبة الهلينية و حتى القرون الو�شطى ظهرت ن�شو�س  غرائبية جت�شدت 

فيها وحو�س جتمع يف و�شفها بني الب�شر و احليوانات  وهكذا وجدنا اأ�شكاًل ت�شمى الفون faun  وهي خملوقات عيونها يف اأكتافها و فجوات يف 

�شدورها ت�شري اإىل الأنف و الفم ، ووجدنا الأندروجينات و هي خملوقات جتمع يف اأ�شكالها بني الذكر و الأنثى ، ووجدنا خملوقات بال فم تتغذى على 

الروائح و خملوقات بال روؤو�س ، عيونها و اأفواهها على �شدورها و خملوقات مثل القنطور و الكمريا و غريهما .. و مل تكن  وحو�س رم�شي�س يونان 

كما قال القدي�س اأوغ�شطني فاإنه حتى الوحو�س هي خملوقات مقد�شة تنتمي اإىل نظام الطبيعة  الذي ترعاه العناية الإلهية  فهي جزء من خطة اهلل 

للعامل ، بل هي عند يونان تفجر و اإطالق و اإف�شاح ملكنون ال�شخط و التمرد و �شخرية مرة و رثاء و نذير بق�شاء النظام امللكي الفا�شد على نف�شه و 

انهياره القريب 

 لوحة رقم 3تكوين متحف الفن احلديث بالقاهرة بدون بيانات

لوحة تكوين )3(:

�شندوق مقفل مظلم ي�شطرع فيه كيان عنكبوتي اأخطبوطي عظمي ، مبني كهيئة كر�شي العر�س و جملل يف حموره الراأ�شي بالتاج العظمي اأي�شًا 

يرتكز على اأر�س ال�شندوق اأو الغرفة املقب�شة كجوف القرب عن طريق كرة عظمية يتمف�شل منها اأربعة اأرجل متوح�شة الأطراف ، هذا التكوين 

و بنائه  ، ي�شتم�شك رم�شي�س يونان بعروته  التاج  ال�شائه ذي  الكائن  لتاأكل راأ�س ذلك  تتاأهب  الهجني له ذراعان تنتهيان مبخالب و مفتوحة بنهم 

املتما�شك و معماره املتزن كتليًا و �شوئيًا و يردد تلك الأيقونة التي توم�س يف اآفاق  اأعماله الت�شكيلية كالنبوءة ال�شاطعة بنهاية الكيان امللكي الإقطاعي 

الفا�شد املتحلل كالعظام يف القبور .

رم�شي�س يونان  ي�شنع هنا مزيج فريد مزدوج بل متعدد الهوية بني تكوين التاج و هيئة العر�س و متف�شل العظام الب�شرية اأو احليوانية التي يوظفها 

اأدوات يخلق بها تلك الكائنات  بتدقيق و براعة و جدية ؛ فهو قد در�س العظام و ات�شالتها و عالقاتها الت�شريحية حتى حتولت اإىل مفردات  و 

العديد من  يبدع ن�شًا كونيًا يبث  و   ، و الجتماعي  الت�شكيلي  املعنى  بوؤرة لإ�شعاع  ، هو ي�شنع هنا  الكثيفة  العالمات  و  بالدللت  الهجينة املحملة 

الحتمالت و املمكنات يف اأعماق التاأويل يف تلك الوحو�س و امل�شوخ  التي خلع عليها هيئة  العظام النخرة  اإيذان  باقرتاب موعد ال�شوء و بزوغ الوعي 

بعد تفجري الواقع امل�شوه امللوث و تفتيته و اإعادة ترتيب ذراته املبعرثة .

كما كان اجلروت�شك امل�شخي اأداة نقد و اإدانة للت�شلط ال�شيا�شي و ال�شتغالل القت�شادي و التفاوت الطبقي ، عند بروجل مثاًل كان نقدًا لكل اأ�شكال 

التناق�س و ال�شتغالل و التظاهر الكاذب  ومن خالل ذلك اجلروت�شك امل�شخي  حتطم - كما قال اأدورنو-  فكرة ال�شكل الكال�شيكي املغلق الهادئ 

املنعزل و ظهرت فكرة ال�شكل املرن املتغري املختلف املتجدد املتنوع القابل للتفتت مثلما تتفتت الذرة .  )14(

قد تكون هذه ال�شخ�شيات املركبة املن�شهرة الهجني ، الوحو�س ، القبيحة معربة اأي�شًا عن حالة �شبيهة بالكابو�س ، الكابو�س الذي يتميز عن احللم 

باأنه مرعب ، وبه ا�شتثارة عالية و يف حتليله ملا �شماه ال�شورة اجلمعية اأو التكثيف collective figure or condensation  قال فرويد 

اأن هذه ال�شورة اجلمعية ، اأو ال�شخ�شية املجمعة يتم اإنتاجها لأغرا�س التكثيف يف احللم .)14( ونحن هنا نرى ذلك التكثيف عند رم�شي �س يونان 



ليخلع على خملوقاته وجوهًا متعددة الدللت  و غاية يف الرثاء ، من خالل التوحيد بني املالمح الفعلية اخلا�شة بكائنني  اأو اأكرث  يف �شورة حلمية 

واحدة ،هكذا تكون ال�شور احللمية  اجلديدة املكونة من هويتني من خالل عمليات التكثيف و الإحالل و الإ�شافة و احلذف و غريها من اأ�شكال 

الندماج اأو الن�شهار fusion و النف�شال fission    اأو النق�شام الأخرى ، و املرتبطة با�شطراب الهوية و بكل ما جنده متعلقًا بفكرة البديل 

اأو القرين . وهكذا متنح ال�شرييالية املبدع الت�شكيلي معينًا ل ين�شب من غزارة العقل الباطن و ممكناته الالحمدودة .

و قد ارتبطت الوحو�س يف معظمها ، باحلجم الكبري و كذلك بالنزعة احليوانية البدائية اخلطرة املدمرة التي تفتقر اإىل العقل و جتتاح يف طريقها 

كل �شيء ، و يقال يف �شوء التحليل النف�شي ، اإن هذه النزعة التي متيل اإىل حتريف الأ�شكال و حتولها اإىل وحو�س �شخمة اإمنا ترتبط بتخييالت 

الطفولة .

و اإذا كان الإيغال يف الغمو�س و التجريب )اأي البتعاد عن الأ�شكال الفنية املعروفة ( �شمة من �شمات احلداثة عند الغربيني ، راجعة اإىل اأن املبدع  

– باعتباره منتجًا يف جمتمع ا�شتهالكي و لي�س رائيا اأو نبيًا – يقدم �شلعة اإىل جمهور حمدود من الأفراد الذين مييلون بطبعهم اإىل  العزلة ، و قد 
ميكنهم اأن ي�شاركوه يف لعبة البحث عن ما وراء ال�شور امله�شمة التي ينف�شها الال �شعور)16( 

اإن التكوين الهجني :وفقًا ملا قالته ماري دوجال�س فاإن الوحو�س غالبًا ما حتتوي على �شكل مهجن يجمع بني كائنني اأو اأكرث وهذه فكرة قدمية قامت 

اأ�شطورية مثل الكامريا و اجلريفني و احل�شان املجنح )البيجا�شو�س( وغريها و اأكدت اأن عملية  اأبي الهول و تكوينات  اأ�شا�شها متاثيل مثل  على 

التهجني التي تقوم عليها هذه الوحو�س تنتهك يف جوهرها املخططات املعرفية اخلا�شة بالفئات الثقافية اأو املحددة )اإن�شان حيوان ح�شرات( و اإن 

املزج بني كائنني غري ممتزجني يف الواقع قد يثري اخلوف و رمبا الرعب كما اأنه اأحيانًا ما ي�شتثري ال�شمئزاز و التقزز اأي�شًا ، و ين�شط هنا الف�شاء 

التاأويلي و الدليل زخم البث الت�شكيلي متعدد الهويات الرمزية .

)4(.رم�شي�س يونان.)تكوين(.

لفائف ممزقة و مت�شابكة يف لون الأكفان  تتماوج يف مدى اأ�شود ميزق اأو�شالها كائن هجني  له هوية الطائر و به من �شفاته الت�شريحية ما يقطع به 

تلك الأكفان كاملنقار و يفتح عينيه كالع�صفور يف اأول الزقزقة و اأول التقاط و اأول تنف�س بالوجود  ، م�صجون ذلك الع�صفور يف قرب الظلمة ي�صارع 

الكفن و ين�شل من جوف الأجداث كاأمل جديد و بعث و ن�شور وتظهر هذه الهويات  يف الغالب غري كاملة و مهجنة يف �شكلها اخلارجي اأو �شلوكها 

و افعالها ، كائنات بينية توجد على احلدود ،..اجلدير بالذكر اأي�شًا اأن دوجال�س و ترينر وغريهما قد قال اإن العقل الب�شري يحتاج يف جوهره ، 

للوحو�س كي توقظه ؛ و ي�شبح متحفزًا ملواجهة كل تلك الحتمالت املجهولة املمكنة  و هي اأ�شبه بال�شور املركبة اأو املرتاكبة فوق بع�شها البع�س كما 

ي�شري مفهوم فرويد حول التكثيف condensation اأو تراكب ال�شور – وهذه العملية اأ�شا�شية لديه يف الإبداع و الأحالم و الفنون و اأحالم 

اليقظة.)14( 

و نحن نتابع ذلك املخلوق اجلديد ي�شارع كل  قوى العماء و الظالم و املوات ن�شمع رم�شي�س يونان و هو يحث ال�شباب لي�شتفيق و ي�شطلع بدوره ويقول 

:«و على �شبابنا املثقف اأن يغذي قلبه و عقله بهذه التيارات اجلديدة و عليه اأن ميزق هذه الن�شائج احلريرية التي ما زالت تك�شو اأقالمه و عليه اأن 

يخرج باأدبه اإىل ال�شوارع و امليادين العامة و ل باأ�س عليه اإن هبط مبعاوله اإىل الأزقة و الأكواخ و املتهدم من الأحياء و املنازل و مع ذلك فرم�شي�س 

يونان حري�س اأ�شا�شا على الإبداع لذلك فهو يحذر ال�شباب املثقف يف نف�س الوقت :« لكن عليه اإذ يفعل ذلك اأن ي�شحذ ذهنه كما ي�شحذ قلبه ، 

فالغباوة و النقياد الأعمى و التحم�س الأهوج – يف هذا العامل العا�شف باأدق الأزمات –كل هذا يجب اأن يعد من اأ�شنع اجلرائم »، و كما راأينا 

تكوين  فلوحته  القاطعة  الروؤيا  و  ال�شاطع  الوعي  بنف�س  و معلم  و مبدع  كثائر  املجتمع  و دوره يف  يتبواأ مكانته  و  يتخذ مواقفه  و  ير�شم  و  يكتب  هو 



ذات الكائن الع�شفوري الهجني تكاد تكون مطابقة يف القيمة الدللية و الت�شويرية لتلك املقولة التي اقتب�شها �شمري غريب من مقال له مبجلة املجلة 

اجلديدة .

يوؤطر رم�شي�س يونان ذلك املخلوق مبج�شم قما�شي كالذي كتب عنه يف املقال ، وهو حمكم الغلق حوله و لكنه مفتوح يف اآن ، تعتمل فيه طاقات احلركة 

الالمقاومة للقيد و املوات و تزلزل اأركان اللوحة و ت�شدع م�شارب الوجود ؛ ليجد ذلك املولود تًوا فر�شته للنجاة و امليالد و التحقق . �شغط و بروز 

و طاقة حركية هائلة تطاأ مواقع النب�س يف اأركان اللوحة فتعيد اأب�شارنا لتدور معها حول الكتلة الغا�شبة املتفتحة ، و مع انتقال الربوز حتت تاأثري 

�شغط املنقار املفتوح لفم الطائر و الأطراف الثالثة التي خلعها عليه يونان و ذلك الراأ�س املدبب  الذي ل يفتاأ ي�شتمر يف عمليات الوخز و اخلروج 

ليقطع رحم الكفن و يفجر ماء الولدة و الطهر اجلديد ، ل حتتوي اللوحة على عنا�شر لونية  متدرجة بل هو الأبي�س و الظالل و لكنها كون كثيف 

احلركة و املحاولت الدائبة الدوارة ، وها هو يتنباأ ثانية باأن اخلال�س �شوف يخرج من بطن الأر�س �شابًا عفيًا مغردًا �شائحًا �شيحة احلرية و اخللق 

الطاهر .

لوحة القيلولة 1945: 

)5(. رم�شي�س يونان:«القيلولة«،1945.

يف تلك اللوحة نرى تلك الأنثى القابعة على اأر�شية �شوداء ت�شتند اإىل حائط اأفقي خلفها  و تنثني رجالها يف حركة مائلة و تختفي ذراعيها و تن�شم 

داخلها كاأنها تعاين من الربد ، نحيفة بائ�شة  عاجزة تلوي  راأ�شها ، فرنى وجهها اأفقيًا مغم�شة العينني و هو �شماها »قيلولة«  : اأي اأنها �شوف تخرج 

من ثباتها و ت�شتيقظ بعد قليل ، يلقي اإىل جوار راأ�شها �شعرها الق�شري و ميتد كيانها العليل النحيل اأفقيًا يف عجز و ثبات مم�س ، لي�س يف ا�شرتخاء 

اأو راحة فهــــــي يف منطقة البني بني احلـــــــركة و الثـــبات ، بني اجللو�س و ال�شتلقاء،  بني انثناء ال�شـــــــاقني و امتدادهما ، هي اإذن يف حــــــــــال موؤقتة 

، �شوف ت�شحو .

و كلما قراأنا ذلك التكوين  و �شبحنا معه بامتداده الأفقي  نرى رم�شي�س يونان و هو يعزف اإيقاع احلركة الناب�شة : نقطة نقطة و كاأنه يقول لنا اأن هذه 

القابعة ت�شكنها اآلف النب�شات و العتمالت و اأنها �شوف تهب يف اأية حلظة ، ي�شنع اإيقاعه و يعزف بنغمة مثلثة ال�شكل ، رمبا نح�شي ت�شعة اأو ع�شرة 

مثلثات قد تكونت فيما بني �شاقيها و جزعها و �شدرها و انعقاد ذراعيها ثم �شكل وجهها و عظام كتفيها ، كل هذه مثلثات متتالية متنوعة امل�شاحات 

و الأو�شاع بني معتدل راأ�شه اإىل اأعلى ، اأو مقلوب راأ�شه اإىل اأ�شفل و اآخر مائل املحور اأو م�شتعر�س كمحور مثلث وجهها احلزين ، هذا التتابع و التنوع 

ميالأ اللوحة باأ�شوات و �شخب و اإيقاعات  ن�شطة ، على الرغم من قيلولتها ال�شامتة املوؤقتة و هو هنا يزاوج الكثافة الدللية و ي�شاعفها  يف ثراء و 

مفارقة �شجية ت�شنع تفرده و ت�شدح بفي�س من الآفاق و الإ�شارات .

والفنان املبدع ل يغو�س يف الال �شعور اجلمعي باحثًا يف طبقاته العميقة عن اإبداعاته ، و اإمنا هو ي�شهد م�شمون الال�شعور اجلمعي ، اأو اأن هذا 

امل�شمون يتك�شف له من تلقاء نف�شه ، لأن يوجن ل يرى اأن ال�شلوك الإبداعي موجه بقدر ما هو تلقائي ، و حني يتك�شف للفنان م�شمون هذا الال�شعور 

الذي ي�شمل اآثار اأحداث الطبيعة يف النف�س الب�شرية ، ل يلبث اأن ي�شقطها يف �شورة رموز . و الفنان املبدع الأ�شيل وحده هو الذي ي�شتطيع خلق الرمز 

اجلديد الذي يو�شف باأنه حي و حممل باملعنى ، ول يرت�شي الرموز التقليدية القائمة بالفعل  و اإذا كان خلق هذه الرموز يتطلب اأ�شمى مرتبة ذهنية 

، فاإنه ي�شدر كذلك عن اأكرث حركات النف�س بدائية ، حتى يتحقق له اأن مي�س يف الإن�شانية وترًا م�شرتكًا . )19( 

ح�شور اجلمال و رعدة اجلالل يف ك�شف امللكوت : 

 ي�شكن يف جوف الكون الفنان املفكر رم�شي�س يونان متاأماًل  ق�شته و را�شدًا  يف هدوء ،  ي�شتند براأ�شه  وقد اأنهكته احلروب و ال�شراعات و قد �شرب 



�شفحًا عن كل حماولت القولبة و الن�شياع املقيتة، يف  تلك املرحلة التي يطيب للبع�س اأن يطلق عليها جتريدية  يك�شف رم�شي�س يونان عن وجه 

الكون ي�شرب ملكوته و يفجر ق�شرته اجلامدة املحايدة ، و يطلق احلقيقة يف جوهر تكوينها الأول ، حيث كانت الأر�س طاهرة  �شائعة الأرزاق ، قدر 

فيها اأقواتها بالعدل ،ومل تكن قد تلوثت بعد بداء امللكية و تكد�س راأ�س املال  ، مل تكن ملكًا لأحد  ، مل يكن البغي قد  ظهر ،كانت اأكوان و جمرات ، 

�شمو�س ، اأجرام و كواكب و جنوم و �شدمي ..اأقمار .. كل ي�شبح كل يجري كل يف مدار ..  هدير .. هزمي .. دمدمة .. قعقعة و �شفري ، اإيقاع اخللق 

الدوار ، �شربات املو�شيقى الكونية .. تت�شكل بقدمي قدمي الأزمان  ، ما من �شوت و ما من �شمت اأي�شًا ، فاخللق ال�شاري يعتمل ح�شورًا و كيان.هكذا 

تبوح تلك اللوحة ال�شخرية  رقم )6(  

لوحة رقم )6(

�شاق بهذا الوجه ، فه�شمه اأو نفاه مت�شوقًا اإىل �شور اأخرى ل تذكره ب�شحنته و ل بدنياه ..و يقول عن جتليات الوجه يف الفنون الت�شكيلية مبختلف 

مراحلها : ولكن هذا الوجه »الواقعي«  -الذي حاول هوؤلء واأولئك القرتاب منه – األي�س هو اأي�شًا ، بطبيعته ، مبثابة قناع فيزيقي تت�شرت به على 

الكثري مما يعتمل اأو ي�شطفق يف ال�شراديب املظلمة من قلوبنا و اأذهاننا .. اأو لي�س هذا القناع ال�شفيق بالذات ، مع ما يقرتن به من اأقنعة اأخرى هو 

ما �شعى امل�شرح احلديث –من بريانديللو اإىل يون�شكو – كما �شعت الفل�شفة احلديثة من كريكجارد اإىل هيدجر – اإىل ف�شحه وهتك �شرته .. )4(

     لوحة رقم )7(

و موقف املتلقي اأمام تلك اللوحة التي يغيب فيها وجه الإن�شان و ما تبعها من �شل�شلة من اأعماله التي يطيب يل اأن اأطلق عليها كونية جليلة  و ل اأرى 

فيها جتريدًا لعن�شر ما بل هو طرح لقد�شية مطلقة و حقيقة من حقائق الكون الرا�شخة األي�س كل فن جتريديًا ؟ األي�س  ياأخذنا رم�شي�س يونان اإىل 

حيث امل�شهد الرهيب الذي مثله كانط حني و�شف امل�شهد اخلا�س ب�شخ�س يقف فوق �شخرة عالية ت�شرف على بحر هائج متالطم الأمواج ، بفعل 

عا�شفة قوية ، هنا يقف املرء بقدميه على اأر�س �شلبة بعيدًا عن خماطر البحر الهائج و بينما يكون اخلطر اخلا�س بتلك الهاوية ال�شاحقة الهائجة 

بعيدًا ، فاإن ما يحدث تهديدًا لدى املرء ، هنا ، يكون هو خياله فقط ، هنا ي�شبح املو�شوع ، اأي عنف العا�شفة املتالعبة باأمواج البحر ، هاوية �شحيقة 

بالن�شبة للخيال مما يدفع قوى التف�شري و التاأويل ، لدينا هنا ، نحو حدودها الق�شوى ، وكما قرر كانط ذلك : » عندما يكون �شيء ما متطرفًا اأو 

مفرطًا يف ح�شوره و قوته فاإنه �شيكون ، بالن�شبة للخيال ، هاوية �شحيقة ، يخاف اخليال اأن يفقد ذاته فيها ». و رم�شي�س يونان حينما يفجر تكويناته 

الأر�شية يف وجوهنا هو ل يهدد بان�شحاقنا يف ح�شرته بل ي�شحذ عملية  الوعي و التاأويل اإىل اأق�شى احتمالتها و وجوهها .هو مل يلتفت اإىل عن�شر 

من عنا�شر الطبيعة و عكف على ت�شويره و مل ي�شع طبقًا من الفاكهة على قما�س اأبي�س و جعل ي�شجل الظل و النور ،اإنه يلتفت هنا اإىل احلقيقة 

املطلقة ،اإىل الكون باأ�شره .و ل يتخلى عن بنائياته و �شروحه و تكويناته اجلليلة  و خط الأفق املمتد يف مدى خالد  را�شخ  ي�شري يف جالل الزمن 

،ي�شهد عمق الأمل و يهدر بالأنات املقلقة .

وهو حني يعلمنا غاية الر�شام الع�شري و يقتب�س كلمات هرني مور نراه يلقي ال�شوء على ما يتوافق مع فل�شفته و روؤيته و ين�شجم مع اإيقاعه و م�شلكه 

الذي ارت�شاه لنف�شه و حتمل تبعاته يف تغيري وجه املجتمع و الفن يف م�شر فهو يقول » ولئن مل تكن الغاية التي يرمي اإليها عمل فني هي تقليد مظاهر 

الطبيعة فلي�س معناه اأنه هروب من احلياة – فقد يكون فيه نفاذ و غو�س اإىل احلقيقة – و لي�س معناه اأنه خمدر اأوجمرد مترين للذوق ال�شليم ، اأو 

تن�شيق لأ�شكال و األوان ظريفة ، و لي�س معناه اأنه زخرفة للحياة ، فقد يكون فيه تعبري عن كنه احلياة و باعثًا لنا على بذل جمهودًا اأكرب فيها ».)7(

و نرى تلك املرحلة من اإبداعات رم�شي�س يونان قد �شارفت ذلك الوجود الفذ حيث جت�شد وحدة ما بني الوعي الذاتي لالإن�شان  الذكاء احلر من ناحية 

، وبني الطبيعة املادية و الواقع املو�شوعي ، من ناحية اأخرى و هو ما جنده عند �شيلنج حيث يرى اأن العقل يقوم من خالل اخليال الإبداعي بتاأكيد 



ذاته ووجوده اخلا�س ،وذلك من خالل قيامه بالربط بني دوافعه و اإدراكاته الذاتية ، من ناحية ، وبني عنا�شر الطبيعة اأو مو�شوعاتها اخلا�شة ، 

من ناحية اأخرى .و لدى �شيلنج يكون العمل الفني الناجت ذاته ، واقعيًا و مو�شوعيًا ، عالمة ووعدًا لالإن�شان .اإنه يرمز اإىل ذلك الحتاد اخلا�س 

الذي ن�شاأ بني عقل الإن�شان احلر ووعيه )املدفوع بالإرادة ( وبني طبيعة الكون املوجودة امل�شتقلة . و يكون اخليال لقوة اخلا�شة التي تقوم باإنتاج 

هذا الرمز املوحد.)14(

و هو ما نراه يف اللوحة رقم )7( حيث �شاغ خيال  رم�شي�س يونان تلك الطاقة اأو ملكة التحول هذه ، اإنها القدرة الإنتاجية و الإبداعية اخلا�شة يف 

الكون .اإنها تقوم بتحويل الفكرة اإىل مادة  كما اأنها تك�شف يف كل �شيء فردي  عن الروح  الكامنة فيه ال�شاعية نحو الت�شكل و التحقق  »ولكن معماره 

اجلليل ل ي�شاير املنطق الكال�شيكي اإىل مداه ، ففي اأعماقه مترد و يف تكويناته هذا الإمياء باحلركة الدائبة .دوامة دائرية نراها يف عامل روبنز و 

تونرتيتو و ليوناردو و لكنها عنده بال مالمح و ل اأ�شخا�س ...و هذا ما يجعله عند البع�س يف م�شاف التجريديني ، ولكن رم�شي�س يتنكب الأ�شاليب 

التجريدية ال�شائدة يف املعاجلة اللونية و يناأى عن م�شطحات اللون ال�شماء و ي�شتعري  من ال�شرق همهمات لونه و قدرته على �شياغة هذا الن�شيج 

الفني ب�شرب ينفذ اإىل ما وراء قناع اللون من األغاز وقوام األوانه تلقاها عند ه�شاب النيل احلب�شية و على �شفوح اجلبال و تن�شت يف اأعماقها اإىل 

تلك املو�شيقى اخلفية ..مو�شيقى الأ�شياء التي يفي�س بها العمل الفني اجليد اأيًا كانت اأداته .)4(

و  املتعذر فهمها  الغرابة  النا�شئ عن  العميق  الداخلي  القلق  يعرب عن  الذي  التجريد  فعاًل حيث  ال�شكل كمبداأ كال�شيكي موجودة  تعد ق�شية  فلم 

املوجودة يف كل ظواهر احلياة الإن�شانية ، بكل ما حتتويه من عبث و ع�شوائية . حيث يتوه الإن�شان و ي�شيع و ي�شبح بال حول و ل قوة يف مواجهة 

كل الأ�شياء و الأحداث املوجودة يف العامل اخلارجي ، حني يهيمن عليه اللتبا�س و يفتقر دائمًا اإىل ال�شعور باليقني ، و عندما يحدث هذا يف احلياة 

الع�شوية اخلارجية ، ومن ثم ينبغي عليه هنا اأن يعود اإىل عامل الأفكار الداخلية و التجريد ، عله يكت�شف مبادئ و قوانني ت�شاعده يف تنظيم ذلك 

العامل غري املنظم ،لوحته رقم )8( تردد من جديد مفهوم الكيان الأخطبوطي الطاغي و حماولته تفجريه و تفكيكه و الثورة عليه و نق�شه .

يف كتالوج املجهول ل يزال يو�شح رم�شي�س يونان بنف�شه ال�شبب الأ�شا�شي لنتقاله من ال�شرييالية اإىل التجريدية ، :« اإىل هذه احلركة ال�شرييالية 

يرجع الف�شل كذلك يف اأول حماولة جدية خللق اأ�شطورة جديدة يلتقي فيها الواقع باخلرافة و الظاهر بالباطل و احلكمة باجلنون و الأوج باحل�شي�س 

، و احلياة باملوت ، حتى ت�شبح مبعث نور و اإلهام للنفو�س الولهى املتعط�شة ، التي تناهبتها يف هذا الع�شر �شتى عوامل احلرية و ال�شك و القلق غري 

اأن الأحالم و الأ�شواق بالرغم مما ا�شعلته من مواقد ل تطفاأ  مل ت�شتطع اأن ت�شمد كذلك اأمام تلك الو�شاو�س التي اأ�شبحت مبثابة ع�شب الوعي 

احلديث و قوته اليوم . 

و هكذا عاد الإن�شان وجهًا لوجه اأمام طال�شم الكون ،وكانه عاد اإىل حيث كان يف فجر اخلليقة قبل اأن يطلق على الأ�شياء مغزى و مدلوًل .

 لوحة رقم )8( : 

 وهكذا مل يعد يف و�شع الفنان ذي الوعي يف هذا الع�شر اأن ي�شطنع لنف�شه بيتًا بني اأح�شان طبيعة فقدت يف نظره �شفافيتها ، و ل اأن يقنع باحلياة 

يف اإطار زائف من الأ�شكال الهند�شية املن�شقة ، اأو املجازات امل�شتعارة ، ولذلك نراه يعمد الآن اإىل تفجري هذه الأ�شكال ؛ عله يعرث حتت الأنقا�س 

على مادة الوجود الأولية و ق�شماته اخلفية .)4(

كتب   جورج حنني معر�س باري�س 1948: جتنب رم�شي�س يونان يف هذا املعر�س : كل ما هو تلقائي يحر�س على اإنقاذ الأ�شكال التي تتولد بني يديه 

باحلب الذي يحمله لها . اإذا نظرنا يف اأعماله بدت لنا لأول وهلة �شبيكة عجيبة من احلرب ال�شيني و اللون الأبي�س ، بحث فيها مبق�شطة بعد ذلك 

حتى يعرث على اأ�صكال قد ي�صفها البع�س بالتجريد ، و البع�س الآخر باأنها م�صتوحاة من الطبيعة لفرط ما تف�صحه لغزيتها من جمالت الت�صوير . 



على اأنه يبدو اأن الفنان ي�شعى اأكرث فاأكرث اإىل التخل�س من كل تهويل و من كل ما يربطه بفكر ينطوي على قليل اأو كثري من الرومانتيكية ، و اأعماله 

الأخرية التي تتميز ب�شالبتها تب�شر بت�شوير عار عري النجوم ، حتى لين�شينا طريقة �شنعها . )12(    

معمار رم�شي�س يونان والعتبات الكونية :

يف اأعقاب الرباكني و الزلزل يتغري وجه الأر�س و تفقد مالمح و تكت�شب �شفات ،تتفتح طرق و تفي�س اأنهار وتختفي حتت الركام و الأطالل مكونات 

الأحرا�س و بنايات �شنعها الإن�شان ،يطرق رم�شي�س يونان ذلك احللم  يف كثري من لوحاته مثل اللوحة رقم )9(، يرى هذه الروؤيا و يحققها يف ف�شاء 

الت�شكيل ، ي�شبو للفي�شان اأو الربكان اأو الزلزال الذي يكت�شح القبح و يزيل الدن�س و يطهر وجه الكون و يعيده �شريته الأوىل النقية ، يثور على املوجود 

و يفجره و ينترث يف الف�شاء و يعيد ترتيبه من جديد ،هو ي�شجل  حلظات ال�شكون املعريف احلكيم بعد انق�شاء الجتياح و �شكوت الكائنات و يرينا كيف 

تكون الأر�س بعد الثورة و نق�س الف�شاد من اأركانه .لون اأحباره يجلل امل�شهد بال�شواد ، كاأنه اأثر احلريق و التطهري ، يحافظ على منظوره امل�شرحي 

و يعر�س لنا امل�شهد حتى الأعماق ،�شور الكائنات بعد تفكيك بنياتها و تنتظر األف احتمال للتتكون من جديد ، هكذا نفى الإن�شان و اأطاح بوجهه ، 

ثم فجر عامله و اأعاده لنقطة البدء الطاهرة ،و لنبداأ من جديد قبل القبل حيث ت�شود ترانيم احلق .

اأثر احلدث اجللل يحافظ لنا على مدى الروؤية الب�شرية املمتد يف عمق اللوحة و يرتك لنا هيئات و  و مع كل تلك الأطالل والبقايا  الهائمة يف 

كيانات متاآكلة لكنها لي�شت فانية ،كاأن بها بذور تكوينها من جديد ، رم�شي�س يونان ياأخذ باأيدينا للبدء من جديد ، يف اأكوام الرتاكمات و الأ�شكال 

ال�شطوانية و ال�شجرية املتهاوية جنده يفتح عتبات و بوابات و درجات ترقى بال�شاري حتى الو�شول اإىل املدى املفتوح ، مل ي�شد جمال الروؤية و مل 

ي�شع حاًل اأو و�شيلة لل�شلوك بل فتح م�شارب و مطارح و فروع ل متناهية تكاد توؤدي اإىل بع�شها و توؤدي اإىل حيث م�شب ال�شيل اجلارف الذي يحلم 

به يطهر الأر�س و يذهب اجلفاء و يبقى العدل .

و نرى دومًا بواباته و م�شالكه و عتباته تفتح لل�شوء طريقًا بني غيامات الأحبار املت�شائمة و تذكرنا حيث امليثولوجيا الرومانية حني يقف يانو�س اإله 

الأبواب و البوابات اأمام املنازل بوجهني ..و تكون العتبة هي النقطة التي يلتقي عندها الداخل و اخلارج هي نقطة الغرابة التي جتمع بني الت�شال 

و النف�شال ، و عندها الأبواب التي تق�شم املكان اإىل م�شاحتني كما فال جورج بري�س G.perce  تكون غام�شة مريبة .

 جتمع  حالة ملتب�شة واحدة بني الدخول و اخلروج ومن ثم تكون رمزًا و �شجاًل لذلك القلق املكاين الأ�شا�شي الذي يتعلق ب�شيء ما كنا نخافه  تلك 

املجاوزة و املفارقة املاأمولة املرتقبة و  حلظات البني ، تلك الآمال املحبطة و النفاذ اإىل التحقق و ال�شطوع عرب قفار و ركام و وح�شة  م�شيطرة تلك 

الوح�شة التي راآها بدر الدين اأبو غازي و عرب عنها يف كتاباته عن رم�شي�س يونان حني قال : »و يف مقهى جال�شيري بال�شانزيليزيه  كنت األقاه مع 

جماعة ممن كانوا يعملون معه من طالب الفل�شفة و الفن و الأدب امل�شريني بباري�س كان بينهم دائب ال�شمت و التفكري ..يف عينيه هذا املزاج من 

اخلربة و القلق و التطلع ، و لكنه كان يبدو و كاأمنا قد ن�شي معاركه و ركن اإىل العزلة و اإن دلت اإ�شارته اخلافته على اأن ال�شراع ما زال يحتدم يف 

نف�شه .«

ظل ال�شراع و بقيت الروؤى و مل ينق�شي بث الروح النبيلة ، ظل يبث معنى الثورة و التغيري حتى اأتت تبا�شري اخلال�س و حققت التفتح املاأمول ، 

رم�شي�س يونان ذلك الفيل�شوف املعلم ، ذلك الت�شكيلي البناء .
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ثورة العقل وثراء االإبداع 

دعاء قنديل



قبيل انت�شاف القرن الع�شرين ظهر �شهاب لمع عرب �شماء الثقافة العربية، فنان تتمثل فيه �شورة من �شور الطالئع الثورية يف حياتنا الثقافية، 

ورائد مكافح �شارك م�شاركة عميقة يف كافة معارك الفن والثقافة اآنذاك فبات �شوًتا مدوًيا يرج اأنحاء املحرتف الت�شكيلي العربي اإىل الآن هو الرائد 

الثوري واملفكر والفنان رم�شي�س يونان الذي اعتنق ال�شرييالية مذهًبا فكانت اإبداعاته الفنية والنقدية و�شًفا �شادًقا لها حني اأ�شار اإىل اإنها »ارجتاج 

اأعاد اإىل ال�شاعر �شيطانه، فانطلقت كرائم اجلن مترح على م�شرح الفن. . وعندئذ هتك ال�شر وات�شح لكل ذي عينني اأن الوهم واحلقيقة �شيان، 

واأن حوريات البحر واخليول املجنحة والأ�شجار ذات الثدي هي خري مراآة ملا يدور يف خلد الإن�شان فكانت اإبداعاته الفنية والفكرية اإيجازا ب�شورة 

درامية مل�شاغل وهموم جيله الثوري.

  عا�س رم�شي�س يونان حياة ق�شرية، فقد ولد عام 1913، ثم م�شى اإىل رحمة اهلل عام 1966 تاركا يف تلك احلياة الق�شرية التي مل تتعد 53 عامًا 

تاركًا تراثًا فنيًا ثريًا، وتراثًا فكريًا ل يقل ثراًء يف فرتة مل تتعد 53عامًا.

  ولد يف اإحدى مدن حمافظة املنيا ب�شعيد م�شر. . وقرر اللتحاق مبدر�شة الفنون اجلميلة العليا عام 1929ويف عام 1933 ترك الدرا�شة مبح�س 

اإرادته قبل ح�شوله على �شهادة التخرج ب�شنة واحدة ليقوم بتدري�س الفن يف مدار�س وزارة املعارف من 1934 وكانت الفر�شة �شانحة له يف تكملة 

درا�شاته الذاتية، مع البحث والتجريب يف الفن، اإىل اأن تبلورت �شخ�شيته الفنية والفكرية، والتي ظهرت بوادرها يف جتربته الت�شويرية امل�شحونة 

بالدراما الفاجعة التي اختلط فيها احللم بالواقع والأمل بالرمز.

  مات والده وهو يف اخلام�شة ع�شر وحتمل هو عبء اإعالة الأ�شرة »الأم وثالثة اإخوة« فقد كان الأكرب بينهم كان يعمل ويدر�س وم�شت به رحلته 

الدرا�شية اإىل مدر�شة ال�شعيدية حيث التقي مبدر�س ر�شم فنان حقيقي واأ�شتاذ جليل كامل من الفنانني هو الأ�شتاذ يو�شف العفيفي ويف عام 1929 

التحق مبدر�شة الفنون اجلميلة. لكن الفقر يرغمه على ترك الدرا�شة ليعمل مدر�شًا للر�شم يف مدار�س بطنطا والزقازيق وبور�شعيد ويف عام 1935 

ان�شم اإىل جماعة »الرعاية الفنية« ليربز يف �شفوفها

 وقد متثلت يف مراحل حياة وفن » رم�شي�س يونان « ثالثة من اأ�شهر املذاهب الفكرية املعا�شرة، وهي ال�شريالية، والوجودية، والعبثية ) اأب�شريد ( 

لأنه مل يكف اأبدًا عن التحم�س والدعوة لكل جديد، مع تب�شري الآخرين مبعتقداته كواحد من اأعمق النقاد الت�شكيليني ويف عام 1939 �شارك بر�شومه 

ال�شرييالية املذهلة يف معر�س جماعي.

  دخلت ال�صرييالية م�صر على يد »جماعة الفن واحلرية » التي انخرط فيها بحما�س مع اأ�صدقائه جورج حنني موؤ�ص�صها ورائد ال�صرييالية الأول، 

اأنور كامل وعبد احلي احلديدي الذين اتخذوا وجهة مغايرة ل�شرييالية الغرب من حيث توظيفها يف فنهم الذي نب�س يف الواقع ال�شعبي برموزه 

واأ�شاطريه، حيث اأن ال�شريالية تعد النظرية الفنية الوحيدة التي اأبحرت يف اأعماق الالوعي م�شتخرجة منه مادتها وعاملها، وذلك ل ينفي وجود 

مالمح ال�شريالية قبل ذلك يف اأعمال الفنانني.

 ارتبط ا�شم رم�شي�س يونان بال�شرييالية التي تاأ�ش�شت فل�شفيا على الإميان بواقع فائق اأو جماوزة للواقع القائم، هذا الواقع الفائق اأو اخلارق ي�شتمد 

عنا�شر وجوده من كافة الأحالم املجه�شة، والذكريات املن�شية، والرغبات املكبوتة وكافة امل�شاعر والأخيلة واملخاوف وال�شور الغريبة وال�شاذة، 

والتي تبدو - ظاهريا - مبثابة ال�شد اأو النقي�س للواقع القائم واملاألوف. وال�شريالية وفق هذا املعني ما هي اإل مغامرة �شيكولوجية يراد من خاللها 

الغو�س يف اأعماق النف�س الإن�شانية بحًثا عن ذلك العامل ال�شحري الغام�س املجهول، الذي منه ي�شتمد الفنان ال�شرييايل حقيقة هذا الوجود والنبع 

اخل�شب، الذي منه ا�شتمد الفنان رم�شي�س يونان كافة اأ�شكال اخللق والإبداع وتوؤكد مقولة الناقد اأندريه بروتون هذا املعني بقوله: »ولنذكر اأن فكرة 



ال�صريالية ترمي بكل ب�صاطة اإىل ال�صرتجاع الكلي لقوتنا النف�صنية بو�صيلة لي�صت �صوي الهبوط ال�صريع جدًا اإىل ذواتنا والإنارة املظلمة لالأماكن 

اخلفية والتعتيم التدريجي لالأماكن الأخرى، والتنزه الأبدي يف قلب النطفة املحرمة«)(واجلدير بالذكر اأن رم�شي�س يونان تبني الجتاه ال�شرييايل 

يف بداية ن�شاطه الفكري والإبداعي وظل يدافع عنه ويدعو له من عام 1938 حتى 1946. 

اأعماق  وتعرف »ال�شريالية« باأنها ترتب العنا�شر وال�شور يف الر�شم وال�شعر ترتيبًا لمعقوًل من اجل هدف ثوري، ولكن ت�شدم امل�شاهد وتف�شح 

النف�س الإن�شانية. . . . اإنها تلجاأ اإىل حتطيم القوالب املتعارف عليها يف �شكل الفن وتهاجم ب�شرا�شة الأ�شاليب الأكادميية والطبيعية من اجل حتقيق 

هدف اجتماعي فكري له ركيزته العلمية يف نظريات علم النف�س كما و�شعها »�شيجموند فرويد« واأتباعه ». )(

 وان النظرة ال�شاملة ملراحل حياته وفنه تك�شف عن اعتناقه لثالثة من اأهم مذاهب الفن والفكر التي ظهرت يف الغرب خالل القرن الع�شرين. .

الأوىل : تبداأ من منطلق فكري معقول وترتدي ثوب الالمعقول.

الثانية: تعربرّ عن لمعقولية الوجود وتتخذ �شكاًل منطقيًا مقبوًل.

الثالثة: فهي جتمع بني الالمعقول يف الفكر وال�شكل معًا.

ولقد تبني املفكر الفنان رم�شي�س يونان خالل مراحل مترده املتتالية هذه املذاهب الثالثة مطبقًا اإياها على فنه وحياته .

ارتبط رم�شي�س يونان بفريق )الباحثني( الذي كان �شكرتريه »جربيل بوكتور« والذي كان ي�شدر جملة �شهرية حتت ا�شم »حماولة «، والتي كانت 

اأول  تفخر باأنها املجلة الوحيدة التي تدافع عن احلرية يف م�شر. ويف فرباير 1935 ن�شر حنني بيانه الأول حول الالواقعية والذي ميكن اعتباره 

بيان م�شري عن ال�شرييالية: »ل �شيء عدمي اجلدوى كالواقع. . . . ، ملاذا نبحث عن احلقيقة حيث لي�شت موجودة يف اخلارج، حني تبقي الكنوز 

الداخلية غري مق�شاة؟ اإن العامل الوحيد احلقيقي هو ذلك الذي نخلقه �شد الآخرين. . اإيل الأمام على طريق الالواقعية. . . بداأ جورج حنني تنظيم 

اجلماعة ال�شريالية امل�شرية عام 1937 وكان من بني اأ�شدقائه ال�شاعر »اأدمون جابي�س وال�شحفي »اآميل �شيمون« والر�شامون: » كامل التلم�شاين«، 

واأجنيلو دي ريز« و«رم�شي�س يونان ». وبرغم �شفره اإىل باري�س عام 1938 للدرا�شة، فاإن �شلته مل تنقطع مع رفاقه يف م�شر. وقد تبني جورج حنني 

الرتوت�شكية، لذلك فقد �شمي جماعته با�شم »فن وحرية«، وال�شم م�شتوحى من البيان الذي اأ�شدره اأندريه بريتون وتروت�شكي يف املك�شيك بعنوان 

» من اجل فن ثوري م�شتقل«. ومن املعروف اأن هذا البيان طالب باحلرية يف الفن، ومنح الفنان الثوري حرية عدم المتثال لل�شعارات اأو اخل�شوع 

لالأيديولوجيات ال�شيا�شية. 

 قامت يف اأملانيا الهتلرية قبل ن�شوب احلرب العاملية الثانية حركة اتخذت �شعار» مقاومة الفن املنحط « واتخذت يف حتطيم واإحراق كل ما يتعلق 

اأنحاء العامل، ويف م�شر اأ�شدر رم�شي�س يونان مع جمع من الأدباء  بالتجديد يف الفن من �شور ومتاثيل وموؤ�ش�شات وكان رد الفعل قوًيا ثائًرا يف 

والفنانني واملثقفني عام 1938 بيانا وقعوا عليه حتت عنوان »يحيا الفن املنحط« وكان يحمل ظهره �شورة »جرنيكا بيكا�شو« هذا البيان التاريخي 

كان ال�شرارة الأوىل نحو انطالق القوي الثقافية الثورية يف تكوين اأول جماعة فنية عام 1939 كان من بينها رم�شي�س يونان، وذلك للدفاع عن حرية 

الثقافية، وحث ال�شباب على اإحداث احلركات الأدبية والفنية يف العامل. ويرجع لتلك اجلماعة الف�شل يف ظهور اأول معامل ال�شخ�شية الفنية الفردية 

للكثريين من الفنانني ال�شباب الذين �شار لهم دور هام يف احلركة امل�شرية بعد ذلك. 

  الفن واحلرية وجهان لعملة واحدة، وكان العمل الأول للجماعة، يف عام 1938، فنًيا و�شيا�شًيا بال انف�شال بينهما فكان » عا�س الفن املنحط« �شورة 

بيان مزدوج من حيث اأنه تقييم مفهوم معني للفن وللحياة على اأ�شا�س رف�س نظام �شيا�شي فيقول رم�شي�س يونان »ونحن نعرف باأي عداء ينظر 



املجتمعة احلايل اإىل كل اإبداع اأدبي او فني يهدد �شورة مبا�شرة اإىل حد اأو اآخر النظم الفكرية والقيم الأخالقية التي يتوقف عليها اإىل درجة كبرية 

ا�شتمراره بقاوؤه، ويتجلي هذا العداء اليوم يف البلدان ال�شمولية، ويف اأملانيا الهتلرية بوجه خا�س، يف العدوان الب�شع على فن ي�شفه وحو�س مزدانون 

بالأ�شرطة والأو�شمة اأرتقوا اإىل م�شاف املحكمني �شاملي املعرفة بالفن الهابط اأيها املثقفون والكتاب والفنانون، لنوجه التحدي فنحن نت�شامن كل 

مع هذا الفن الهابط، ونري فيه كل فر�س امل�شتقبل، فلنعمل على انت�شاره على الع�شور الو�شطي اجلديدة التي تنت�شب يف قلب الغرب«)(

�شد رم�شي�س يونان رحاله اإىل منفاه املنتظر بباري�س وكان عمره وقتها 33 عاما بعد اأن اعتقل يف 11 يوليو 1946 وذلك »ل�شوء فهم ال�شلطات امل�شرية 

حينذاك لطبيعة ن�صاط ال�صريياليني فقد كان منخرطا حتي عمق كيانه يف حركة مارك�صية تروت�صكية بالإ�صكندرية ف�صادرت ال�صلطات امل�صرية 

اأفكاره وكان قد �شجنه اإ�شماعيل �شدقي مع جمهرة من اأبرز واأملع املثقفني والكتاب، كان منهم حممد مندور و�شالمة مو�شي. واأفرج عنه بعدها 

باأ�شابيع قليلة

 �شافر باحثا عن م�شاحة من احلرية متكنه من تفريغ طاقاته الإبداعية والفكرية لكنه �شرعان ما وجدها »حرية عقيمة« وكانت البداية احلقيقية 

جلنوحه اإىل الال�شكل فاختفت �شخو�شه �شيئا ف�شيئًا لتج�شيد روؤاه اجلديدة، وي�شري معر�شه الذي اأقامه يف باري�س عام 1948 اإىل تلك البداية حيث 

يقول �شديق عمرة الأديب جورج حنني عن هذا املعر�س: »كل ما هو تلقائي يحر�س على اإنقاذ الأ�شكال التي تتولد بني يدي رم�شي�س يونان باحلب 

الذي يحمله لها. فاإذا نظرنا يف اأعماله بدت لأول وهلة �شبيكة عجيبة من احلرب ال�شيني واللون الأبي�س »يبحث فيها مبق�شطة بعد ذلك حتي يعرث 

على الأ�صكال التي ي�صفها البع�س بالتجريد، والبع�س الآخر م�صتوحاة من الطبيعة لفرط ما تف�صحه لعزيتها يف جمال الت�صوير«)(

ويف اأثناء �شفره عمل مذيًعا لإذاعة باري�س الدولية والتي ا�شتقال منها لثوريته املعهودة ووطنيته القاطنة يف دمه حتى النخاع، ا�شتقال حني طلب منه 

اإذاعة بيان �شد م�شر

 ويعلق لوي�س عو�س عن ذلك قائال » ولإدراك القيم الوطنية لهوؤلء الفنانني هناك حادثتان هامتان: الأويل حني خا�شم ال�شريياليون بقيادة جورج 

حنني ال�شريياليني العامليني بقيادة »اأندريه بريتون« �شنة 1948حني اأراد هوؤلء جمع التربعات لدولة اإ�شرائيل اجلديدة، والثانية حني رف�س »رم�شي�س 

يونان »�شنة 1956 اإلقاء - بيانات �شد م�شر من اإذاعة باري�س اأثناء العدوان الثالثي – وكان موظفا هناك منذ عام 1947 حني �شربت الطائرات 

الفرن�شية والجنليزية وال�شرئيلية بور�شعيد والقاهرة، ورف�س اأن يذيع من باري�س ما راآه اإهانة لبلده، وا�شتقال من مورد رزقه هو وعائلته، ترك بيته 

ومعا�شه ومكانته، واأخذ بنتيه، وزوجته الفرن�شية ولوحاته ورجع خاوي الوفا�س كما يقال الإ من اإميان حار بوطنه، اأعطاه النا�شريون ما يقيم الأود 

من اأحاديث اإذاعية ثم اأحلقوه بوظيفة مدير ال�شئون التقنية يف منظمة ت�شامن ال�شعوب الفريقية الأ�شيوية »)(

املفكــــر الثائــــر :

  قاد )رم�شي�س يونان( حركة متمردة على كل ما هو تقليدي، وعلى كل ما ا�شطلح عليه، وعلى كل ما عرف �شابق، وكانت حياته �شل�شلة من حركات 

التمرد املتتالية �شد كل وجهة نظر تتجمد فت�شتحيل عقيدة، و�شد كل اأ�شلوب يف التفكري اأو الإبداع يتجمد في�شبح طرازًا ثابتًا له اأركانه التي يدر�شها 

الطلبة يف الأكادمييات وكانت حياته �شل�شلة من حالت التمرد. . فتمرد على التعليم الأكادميي، وهجر درا�شته قبل اأن يتمها، وعندما كفر بنظام 

التعليم واآمن بالثقافة احلرة، وراح يعلم نف�شه بنف�شه.

  ومترد على الجتاهات الأكادميية يف الفن ودعا اإىل التعرف على الجتاهات احلديثة يف الفن الأوربي وممار�شتها، واختار ال�شرييالية ، ودعا اإىل 

اإتباعها. . وهكذا. . . ولكنه مل يكن ثوريًا اأبدًا. . . رغم مواقف الرف�س املتتالية لكل ما يجري حوله، ورغم جهاده الدوؤوب من اأجل ك�شف كل زائف 



اأو خداع يف املجتمع، وف�شح ذلك بالر�شم وبالكلمة. . . وذلك لأنه مل يقدم يف يوم من الأيام �شورة وا�شحة للمجتمع الذي ي�شعي اإىل حتقيقه وتثبيته. 

. واإمنا اكتفي بالرف�س لأنه كان متمردًا.

ويقول املرحوم » حممد �شفيق « يف و�شفه لدوافع التمرد عند رم�شي�س يونان « اإن دور رم�شي�س يونان احلقيقي ل يقف عند حدود الدعوة اإىل اجتاه 

جديد يف الفن، بقدر ما يكمن اأ�شا�شًا يف دعوته اإىل فتح اأبواب التجديد على م�شارعها - وذلك دون اأن يغفل حلظة اأن هذه الأبواب املفتوحة. . 

ل تظل مفتوحة من تلقاء نف�شها. . بل هي يف حاجة م�شتمرة ودائمة اإىل اإعادة فتحها من جديد. . . لذا مل تكن حياة رم�شي�س يونان كلها �شوى 

�شل�شلة التمردات املتعاقبة �شد ما هو تقليدي؛ �شد كل روؤية تتج�شد فت�شتحيل عقيدة، و�شد كل اأ�شلوب يف الفن يتجمد فيغدوا طرازًا حمفوظًا يظل 

يردد مظاهر جتربة تخطاها الواقع وا�شتنفذت منذ زمن مغزاها الوجداين الأ�شيل، وقد تعددت معارك مترده، وقد خا�شها يف ميادين خمتلفة، 

م�شتهدفًا جبهات متكاثرة اأمام تقدمه - حتى اأ�شبح يف مقدوره اأن يقول مثل دون كي�شوت: » راحتي معركة «؛ فقد كان يجد نف�شه على الدوام �شمن 

» اأولئك الذين حكمت عليهم الأقدار باليقظة املوح�شة وحرمتهم النعا�س يف اأح�شان القبب «.

وي�شف الدكتور لوي�س عو�س حالة التمرد التي عا�شها رم�شي�س يونان وزمالوؤه يف تلك املرحلة بقوله« املهم اأن رم�شي�س يونان وجماعته لفقوا لأنف�شهم 

عـــــــاملا �شحريًا غريبًا �شـــــــــــــادقًا لأنهم كانــــــــــوا �شادقني - كانوا يق�شون نهارهم مع م�شر اململوكية، فاإذا جنرّ الليل ق�شوه يف ) ق�شر النيل، 

�شفوة  ويخالطون  الربوليتاريا  يحت�شنون  وكانوا   - والفلوري�شنت  النيون  واأنوار  الزيت  قنديل  وبني  امل�شربية،  بني  جمعوا  وهكذا   ،) با�شا  �شليمان 

ال�شفوة من ار�شتقراطية م�شر الغابرة - وكانوا ميقتون طبقتهم البورجوازية التي جتردت من انطالق الفقراء ومن اأغالء ال�شادة ذات الرنني 

الذهبي، وارتدت اأ�شفادا من تزمت الأخالقيات الرخي�شة التي ترد يف النهاية اإىل عباد املال، ووجدوا يف ال�شيوعية حاًل مل�شاكل الع�شر، ولكن 

�شيوعيتهم كانت من �شيوعية احلكماء ل من �شيوعية الكادحني �شيوعية الفكر ل من �شيوعية الواقع - فاختار من بني كل تخريجات ال�شيوعية اأقربها 

اإىل املثالية واخليال – جنحوا اإىل الرتوت�شكية والثورة العاملية. . . وهكذا بداأ ال�شدع الكبري بينهم وبني كافة الفروق ال�شيوعية التي كانت تتكاثر 

يف م�شر يومئذ مبعدلت غري ماألوفة «.

اأملنيا الهتلرية قبل ن�شوب احلرب العاملية الثانية حركة اتخذت �شعار » مقاومة الفن املنحط » واأخذت يف حتطيم واأحرق كل ما يتعلق  قامت يف 

بالتجديد يف الفن من �شور ومتاثيل وموؤ�ش�شات وكان رد الفعل قوًيا ثائًرا يف اأنحاء العامل، »ويف م�شر اأ�شدر رم�شي�س يونان مع جمع من الأدباء 

والفنانني واملثقفني عام 1938بيانا ًوقعوا عليه حتت عنوان »يحيا الفن املنحط« وكان يحمل ظهره �شورة »جرنيكا بيكا�شو«هذا البيان التاريخي كان 

ال�شرارة الأوىل نحو انطالق القوي الثقافية الثورية يف تكوين اأول جماعة فنية عام 1939 كان من بينها رم�شي�س يونان، وذلك للدفاع عن احلرية 

الثقافية، وحث ال�شباب على اإحداث احلركات الأدبية والفنية يف العامل. ويرجع لتلك اجلماعة الف�شل يف ظهور اأول معامل ال�شخ�شية الفنية الفردية 

للكثريين من الفنانني ال�شبان الذين �شار لهم دور هام يف احلركة امل�شرية بعد ذلك« .

كانت معار�س الفن احلر ال�شنوية التي نظمتها جماعة »الفن واحلرية« منذ اأول الأربعينيات، م�شرحًا لثورة عارمة يف الفن الت�شكيلي، حررت املو�شوع 

واخليال وال�شكل التلقائي من قواعد املرئيات وتن�شيقها الأكادميي، وخل�شتها من اأغرا�شها التقليدية، ففتحت الآفاق اخل�شبة اأمام الفنان العربي 

ولقد كان رم�شي�س يونان اأحد اأهم معامل هذه الثورة. .

القدا�شة  للخ�شوع ملنظومات  الراف�شة  ال�شكون  املتمردة على  اأي�شا بحكم طبيعته  وكان  التنوير،  الأوىل يف م�شرية  ال�شمعة  يونان  اأوقد رم�شي�س    

الع�شري« ويقول  الر�شام  العربية »غاية  باللغة  املن�شور  باإ�شداره كتابه  يونان قنبلة فنية مدوية  واملوهومة ففي عام 1938 فجر رم�شي�س  الفكرية 



رم�شي�س يف هذا الكتاب »اإن الفن الذي نحيطه بهالة مقد�شة لبد اأن يكون قادرًا على القيام بدور مهم يف هذه الدراما الباطنة اأعني اأن يكون قادرًا 

كالأديان على اإيجاد احللول لبع�س منازعاتنا النف�شية وبذلك ي�شاعدنا على الو�شول اإىل حالة من ال�شلم والهدوء النف�شي«)(

  وقد طبع �شمن مطبوعات جماعة الدعاية الفنية، مبقدمة كتبها حبيب جورجي رئي�س جماعة الدعاية الفنية التي اأ�شدرت الكتاب. ويعترب اأول 

كتاب عربي يتعر�س للفنون احلديثة والدعوة ملمار�شتها، ويوؤكد رم�شي�س يونان فيه: » �شرورة خروج الر�شام من ركنه العاجي ليواجه هذا العامل 

ويخترب م�شكالته ويعاين معه اأزماته« )( ومن اجلدير بالذكر اأن موؤ�ش�شة الأهرام اأعادت طبعه بعنوان » درا�شات يف الفن » بعد اإ�شافة مزيد من 

مقالت رم�شي�س يونان وت�شديره مبقدمة للدكتور »لوي�س عو�س«، وو�شف الكتاب بقوله: » عر�س موجز ممتع لطائفة من احدث الآراء واأجرئها يف 

الفن م�شفوهة براأي املوؤلف الفنان، الذي يقدم اإملامة �شريعة بامل�شاكل املهمة التي واجهت الر�شام الع�شري لبيان ما اتخذه من طرائق يف عالجها 

واإىل اأي حد جنح. ويثري هذا الكتاب الإعجاب �شواء من حيث لغته اأو طريقة عر�شه، اإذ يتبع فيه ت�شل�شال منطقيا، فقبل اأن يتحدث عن ال�شريالية 

يبداأ باحلديث عن النف�س ويعر�س لنظريات فرويد وبخا�شة نظريته يف العقل الباطن، ومن ثم فهو يري اأن الفن مثل الدين عليه اأن يجد حلول 

لأزماتنا النف�شية، وبذلك ي�شاعدنا على الو�شول اإىل حالة من ال�شلم والتوازن النف�شي، وهذه اأرقي طموحات الن�شان)(. كان هذا الكتاب خال�شة 

لأفكاره ومعربا عن مواقفه من الفن واحلياة وم�شكالت الع�شر التي �شارت خطوطها الأ�شلية باقية يف فكره طوال حياته حمتفظ مب�شادرها الأوىل 

مع اختالف الزمن، واإعادة الطبع والتوزيع دليل على اأن الأفكار التي قيلت منذ ن�شف قرن مازالت جتيب عن ت�شاوؤلت مطروحة، واأن تاريخ الفن 

وتاريخ النقد يف م�شر متالزمان.

  وكان الهدف من هذا الكتاب الدعوة لالرتباط بتيارات الفن احلديثة هي �صرورة تفر�صها روح الع�صر، وت�صتوجبها ظروف تطور املجتمع يف نف�س 

الوقت. . ويبداأ الكتاب بعر�س مب�شط ملذهبني من مذاهب الفنون اجلميلة احلديثة هي املذهب » الوح�شي « » واملذهب « » التكعيبي « – كان ي�شميها 

»الوح�شية« و»التكعيبية«. . وذلك من خالل مناق�شة الآراء التي ن�شرها الناقد والفنان الفرن�شي » اوزانفان « يف كتابه » الر�شم الع�شري ».

 بالإجابة على ال�شوؤال الذي طرحه »اأوزانفان « حول حاجة ح�شارتنا الراهنة اإىل الر�شم، وهي 
ً
  ويعلن رم�شي�س يونان موافقته من هذه الآراء، مبتداأ

احل�شارة التي تقوم على العقل وت�شود فيها الآلت �شيادة تامة - ثم تو�شيح اأن املحور الذي تدور حوله هذه الآراء جميعًا وهو » الزعيم الأول بان 

الر�شم الع�شري يجب اأن يبتعد عن احلقائق «. .

  وكانت اإجابة املفكر امل�شري تنبع من اعتقاده بان الع�شر احلا�شر يف حاجة اإىل قوي روحية حتل حمل املعتقدات الغيبية التي �شعفت منزلتها بني 

الأجيال اجلديدة. . وذلك باعتبارها �شرورية من اجل تخفيف اآلم الب�شر. . وهو يقول يف اإجابته على �شوؤال اوزانفان:

» ل�شت ا�شك يف اأن الفن قوة كبرية من بني هذه القوي. . فاإنه بو�شائله ال�شحرية يف اخرتاع الرموز، وقدرته العجيبة على اإيجاد احللول اخليالية 

) خيالية حقًا ولكنها مقنعة للنف�س ( ي�شتطيع اأن ي�شاعدنا جديًا يف تنظيم عواطفنا امل�شطربة، وحتديد نزعاتنا ومواقفنا من م�شاكل احلياة »)(

العامل املعا�شر املعقد ذو امل�شكالت املركبة واملربكة، وكاأننا يف غابة  الفنان مهمة �شاقة، باعتباره م�شئوًل عن مواجهة  وهو هنا يلقي على كاهل 

اختلطت م�شالكها وتعقدت �شعابها. . ويرد هذا الرتباك اإىل ق�شور يف قدرة الإن�شان على التكيف مع الواقع اجلديد ومع ظروف تطور الع�شر، فقد 

تقدمت العلوم يف الع�شر احلديث تقدمًا عظيمًا وتزيد املعارف اجلديدة كل يوم مبعدلت هائلة، ل ميكن اأن ي�شتوعبها فرد مهما اأوتي من العبقرية، 

ففقدت الإن�شانية اإحدي مميزاتها وهي القدرة على التكيف املنا�شب، وهو يعرب عن هذه احلالة يف قولة:

  لقد فقدنا مقايي�شنا الب�شيطة لقيم الأ�شياء، يف الوقت الذي مل ن�شل فيه اإىل خلق مقايي�س حتل حمل القدمية، وقد جاء ذلك نتيجة لنحالل 



ال�شلطة الدينية من ناحية، وكرثة ال�شتك�شافات العلمية التي انهالت علينا، من ناحية اأخري وقد اأدت هذه ال�شتك�شافات العلمية اإىل ن�شوء �شل�شلة 

طويلة من الظواهر: �شيوع الآلت، حروب الطبقات، العمال العاطلني، ملوك ال�شناعة، الديكتاتوريات)(

  وهو ينادي يف مواجهة هذه احلالة ب�شرورة خروج الر�شام من ركنه املعزول والنزول من برجه العايل » ليواجه هذا العامل ويخترب م�شكالته ويعاين 

معه اأزماته النف�شية » )(، فهو بدون ذلك لن ت�شتطيع اأن ينتج فنًا معنويًا قويًا، اأي انه لن يكون ايجابيًا جتاه املجتمع.

  وهذه هي نقطة اخلالف الرئي�شية بني اآراء رم�شي�س يونان والر�شام الفرن�شي »اوزانفان« الذي كان يري وجوب ابتعاد الر�شام الع�شري عن حقائق 

العامل اخلارجي و م�شكالته. . وهو نف�س اخلالف بني دعاة التكعيبية ودعاة ال�شريالية. . فقد اأو�شح رم�شي�س يونان اأن هذا الأمر م�شتحياًل، لأنه 

حتى ال�شطرابات النف�شية ما هي يف جوهرها اإل حقائق ذاتية منعك�شة عن العامل اخلارجي، وهي املادة الأ�شا�شية التي ي�شوغ منها الفنان اأعماله.

وهكذا كان رم�شي�س يونان داعية للفن الأوروبي احلديث كما �شيكون بعد ذلك من دعاة ومقدمي ثقافة الغرب الطليعية حيث ترجم »كاليجول« لألبري 

كامو وترجم لرامبو«اجلحيم«، »حديث مع بيكا�شو » لكر�شتيان زرفو�س، »نيكول بو�شان« لأندريه جيد، و«بحث م�شتفي�س للفيل�شوف ال�شباين »اأرجتا 

اأ. جا�شيت« بعنوان جتريد الفن من م�شمونه الإن�شاين، و» فن الت�شوير الإيطايل يف ع�شر النه�شة » ليونلو فنتوري، والعديد من املرتجمات التي 

اثري بها املفكر رم�شي�س يونان املكتبة العربية )(

وقدم الكثري كمحلل وناقد للفن وداع للفن الأوروبي احلديث يف عدة مطبوعات م�شرية منها »جريدة ال�شعب« وجملة«املجلة« وقد ات�شلت جمهوداته 

يف النقد والرتجمة يف اجتاه تربير ودعم اجتاهه الفني وتقدمي الفنانني الأوروبيني املجددين وعر�س اأحدث الآراء النقدية والنظريات الفكرية.

 اإن الفن هو املراآة التي ينعك�س من خاللها �شورة املجتمع بكل جوانبه �شيا�شي واجتماعي وثقايف، ومن هنا مل ينف�شل رم�شي�س يونان ال�شيا�شي عن 

رم�شي�س يونان املفكر ول الفنان وكانت تطلعاته ال�شيا�شية املتمردة ل�شيقة بتمرد ثقافته وفكرة وو�شح ذلك على اإبداعه الفني الثوري، »ل حركة فنية 

بال حركة نقدية » فلم يكتف بالإبداع بل عمل على تدبيج املقالت وتاأليف الكتب« )(، كتابته عميقة غاية يف العمق لكنها عندما تقراأ ت�شعر وكاأنها 

هذيان هو باخت�شار فنان متمرد و�شيا�شي ثائر لكنه ل يعرتف بالطبقات ول ب�شراعها الدائر رحاها منذ الأزل.

 ملع جنم رم�شي�س يونان يف �شماء املحرتف الت�شكيلي امل�شري وحركة الفن احلديث بوجه عام، فظهرت يف معار�س اجلماعة لوحاته الفاجعة »علي 

�شطح الرمال » 1939« »الع�شق املقد�س« 1940 ولوحات اأخري ل حتمل ا�شما وي�شدق عليها كلمات رم�شي�س يف » نحو املجهول « »اإن الفن احلديث 

ليقا�س بال�شور والرموز والأ�شماء اأمال يف التعبري عما ل ميكن اأن تهتدي اإليه لغة من اللغات اأو كلمات �شديقه ال�شاعر جورج حنني يف اخلطابات 

املتبادلة بينهما »اإن ما ل اأ�شم له هو وحده الذي يوجد حقًا«. )(

�شريالية رم�شي�س يونان مل متنعه من خلق طريقته اجلديدة يف لغة الت�شكيل ليحقق تفرده بني تعبريية« كاندن�شكى« وهند�شية »موندريان«وبنائية 

اأن يخرج »الال�شكل« من ماأزق املفارقة _على حد تعبريه_ مبحاولته الرتكيب بني وجهى العملية الت�شكيلية  »كازميري ميلفت�س«، وكاأنه يريد 

الواحدة بجانبها الهند�شي واملعنوي، والعقلي والوجداين فيقول عن جتربته«يف كل لوحة عن�شران جوهريان. قد ن�شميهما القالب وامل�شمون، اأو 

النظام واخليال، اأو العقل والعاطفة، اأو احلكمة والوجدان ونف�شل نحن اأن ن�شميهما العن�شر املعماري والعن�شر الغنائي.

كاملوج  طاغيا  اأو  والأغ�شان،  كال�شيقان  مرهفا  ر�شيقا  اأو  والأعا�شري،  كالقواقع  حلزونيا  اأو  واجلبال،  كالهيكل  و�شاخما  جليال  املعمار  يكون  وقد 



املحتدم، اأو متفرعا مت�شعبا كالأع�شاب يف ج�شم الإن�شان، اأو ملتويا مت�شلقا كاللهب املندفع ولكن ل ميكن اأن يخلو منه عمل فني، لنهار وتفتت.

وقد يكون الغناء ر�شينا رزينا كما يف الفن الكال�شيكي اأو عاطفيا �شجيا كما يف الفن الرومانتيكي، اأو مرتمنا طروبا كما يف بع�س اآيات الفن التاأثريي، 

اأو عاريا �شريحا كما يف الفن ال�شرييايل ولكن ل ميكن اأن يخلو منه عمل فني اإل وحكم عليه بالعقم  اأو �شاخبا جملجال كما يف الفن الوح�شي، 

والإجداب، ولبد اأن يتفاعل العن�شران ويتزاوجان، كما يتفاعل الفحولة والأنوثة، فاملعمار دعامة الغناء، والغناء هو جتاوب الأ�شداء بني رحاب 

»املعمار« ولبد للع�شق كي تتحقق هذه املعجزة، فبدونه ل يكون الر�شام فنانا واإمنا جمرد »�شانع �شور« ل تنطق ول تنب�س« )(

الفكر يف بواطن  الفني وعمق  الأداء  الإغراب عن متانة  التفنن ول  ي�شغله  ارن�شت« ل  اإىل �شريالية »ماك�س  اأقرب يف نزعته  وهو من هذا اجلانب 

الأ�شياء.

  مل تعرف اأعمال رم�شي�س يونان نوعا من القيود اأو احلدود، بل كانت حتتوي اأ�شياء موؤلفة ومنظمه مبنطق خا�س غري مكر�شه حلدود زمنيه اأو مكانية 

حتدد العالقة بني الأ�شياء اأو تنظيمها، فنجد يف لوحه واحده يجتمع اأ�شياء متباعدة بالقيا�س للزمن املو�شوعي كل التباعد ول ميكن اأن ي�شمها مكان 

واحد يف عامل الواقع املح�شو�س وبفقدان رم�شي�س يونان احلدود والفوا�شل بني الزمان واملكان بات كل �شيء ممكنا يف لوحاته

اأ�شاليب فنية متكنه من  اأجاد  انه  اإل  الأ�شكال الطبيعية  اأو  للتقاليد  الواقع امتدادا لأ�شلوب ل يدين  اأخيلة وت�شورات تتجاوز  اأعماله تعك�س  كانت 

اقتنا�س امل�شمون من زحام الالواقع والم�شمون لي�شبح ا�شدق من الواقع ذاته فيقول »فرويد« »اإن العقل الباطن يهبنا حقيقة اأ�شدق من احلقيقة 

العليا، يف حني يعمل العقل الواعي بذهن تقليدي غبي، بدليل اأن العقل عجز عن تفادي الكوارث واحلروب«)(

اإن متطلبات روح رم�شي�س يونان الإبداعية يف اإدماج ال�شور الغربية واملجهولة داخل اأعماله الفنية ولقد اعتاد على اخلروج على املو�شوعات املاألوفة 

للك�شف عن الرموز العتيقة. ويف هذا املعني اإخالل بقواعد املنطق حتي غاية املحال، ا�شتخدم املحال حتى غاية التعقل الذي ل يقهر، ولقد كان جنوح 

اأمرًا مق�شودا فقد كان يهدف للتمرد على املاألوف واإثارة الده�شة والت�شاوؤل لدي اجلمهور،  رم�شي�س يونان نحو الغمو�س والأعمال والالمفهومة 

غري انه اجته يف كثري من الأحيان نحو تكوين نظرة جديدة للحياة، تكون احلرية باأو�شع معانيها هي حافزه الأول وحمركه الأ�شا�شي، تعدت اأعمال 

رم�شي�س يونان الواقع املك�شوف واملاألوف اإىل لواقع اخلفي املحتجب ذا الواقع هو الذي يكمن وراء واقع الالوعي اأو الال�شعور. هذا الواقع هو احلقيقة 

العامة ال�شاملة التي ينطوي حتتها كل اإبداعاته

يف عام 1948 اأقام معر�شا خا�شا لأعماله يف باري�س، وكتب الناقد جاك ل�شني املدير ال�شابق ملتحف الفن احلديث بباري�س يقول: »اإن رم�شي�س يونان 

ي�صعي للك�صف عن معان خفية من وراء الألوان واخلطوط، غري اأن الإرادة تتدخل لدى هذا الر�صام البارع حاملة اإياه على خلق خيايل يتميز ب�صدة 

دقته ال�شاعرية«)(، واعتربت فرتة تواجده يف باري�س فرتة كمون وبحث وتاأمل اكرث من كونها اإبداع كانت فرتة �شمت من العمل والفكر والتاأمل.

  ويف كتيب »املجهول ل يزال« الذي وزع عام 1959 يف معر�س الفنان حامد ندي اعرتاف رم�شي�س يونان بف�شل ال�شرييالية كمرحلة هامة يف حياته، 

قيام  الف�شل يف  يرجه  ال�شرييالية  »اإىل هذه احلركة  الأ�شاطري«:  »تفتيت  التجريد، فكتب حتت عنوان  اإىل  وا�شحا لنتقاله  لنف�شه مربرا  ويعطي 

حماولة جدية خللق اأ�شطورة جديدة يلتقي فيها الواقع باخلرافة، والظاهر بالباطن، واحلكمة باجلنون، والأوج باحل�شي�س، واحلياة باملوت، حتي 

مبعث نور واإلهام للنفو�س الولهة املتعط�شة التي تناهبتها يف هذا الع�شر �شتي عوامل احلرية وال�شك.

غري اأن الأحالم والأ�شواق بالرغم مما اأ�شعلته من مواقد ل تنطفئ، مل ت�شتطع اأن ت�شمد مع ذلك اأمام تلك الو�شاو�س التي اأ�شبحت ع�شب الوعي 

احلديث وقوته اليومي. . وهكذا عاد الإن�شان وجها لوجه اأمام طال�شم الكون، لكنه قد عاد اإىل حيث كان فجر اخلليقة، قبل اأن يبتدع الأ�شاطري 



التي ت�شفي على هذه الأ�شياء مغزى ومدلول.

وهكذا مل يعد يف و�شع الفنان ذي الوعي يف هذا الع�شر اأن ي�شطنع لنف�شه بيتا بني اأح�شان طبيعة فقدت يف نظره �شفافيتها ول اأن يقنع باحلياة يف 

اإطار زائف من الأ�شكال الهند�شية املن�شقة اأو املجازات امل�شتعارة. . ولذلك نراه يعمد الآن، اإىل تفجري هذه الإ�شكال عله يعرث حتت الأنقا�س على 

مادة الوجود الأولية وق�شماته اخلفية«. )(

اأنواع من  اأن ن�شمي مرحلة ال�شنوات الع�شر من حياة رم�شي�س يونان من 1947 اإىل 1957 »باملرحلة الوجودية، التي ا�شت�شلم خاللها اإىل   ميكننا 

الفني  ن�شاطه  بالتدرج  وتناق�س  باري�س،  اإىل  نف�شه  ونفي  وطنه  العميقة« عندما هجر  »احلرية  كامي  البري  تعبري  اأو على حد  الوجودي،  النتحار 

والفكري حتى توقف متامًا لعدة �شنوات.

  ولكنه بعد اأن عاد اإىل م�شر عام 1957 - عاد اإىل ممار�شة ن�شاطه الفني والفكري �شيطر عليه اجتاه »العبث« اأو«الأب�شورد«، وهو الإميان بال جدوى 

الوجود الإن�شاين �شكاًل ومو�شوعًا، وان�شغل بالتعبري عن » الالمعني« و« الالجدوي » يف احلياة باأ�شلوب » الالمعقول ». . ف�شار فنانًا جتريديًا ». )(

  خا�س جتربة التفرغ التي متنحها الدولة لرعاية الفنانني ومتكنهم من الإبداع بعيدا عن املتاعب املادية، فكان تاأمل رم�شي�س يونان الأ�شياء الذي 

جعله يهيم بعنا�شر الأر�س وكائناتها كال�شجرة واجلبال والرمال مكنه من تفجري اإبداعاته يف حبكه كال�شيكية ناب�شة باحلياة.

 » �شور رم�شي�س يونان »�شمري الأر�س �شنة 1957 عاملا غريبا معتزل �شبقته عوامل اإيحاء من الأ�شكال الأزلية املتحجرة التي اأبدعها هرني مور«)(

يقول اأندريه بريتون: »اإن العودة اإىل منابع اخليال ال�شعري �شرورة ولكن كم هو ع�شري البقاء هناك«.

  وهذا ما حاول رم�شي�س يونان اأن يفعله يف �شنوات تفرغه الأويل حيث و�شج العنا�شر املتناق�شات بني الأر�س وال�شماء وقدمه يف ت�شافر كال�شيكي 

اإىل قمة  ت�شمو  واإرادة  اأن يدثره بفكر منهجي  الكون يلم مبجاهلها وين�شئه من جديد بعد  اإنها رحلة يف جوف   « اأو كما يقول فوؤاد كمال  �شاعري 

الزهو«)(

  �شاد يف اأعمال تلك املرحلة الن�شراف عن الأ�شكال الع�شوية والهتمام بالتجريد البنائي والتكوين املحبوك املعتمد على العقل الب�شري اأكرث من 

األوانه املرتددة يف جنبات اللوحة. . وكانت روؤى عنا�شره  اأو متجاورة بح�شا�شية كما يفعل مع  اأ�شكاله فوق بع�شها  التلقائية والعفوية. . فهو ي�شع 

الرئي�شة يف ال�شخور ال�شلدة وفجوات الكهوف والطواطم والتجريديات الرتاجيدية. واأ�شكال »غريبة ت�شدم املتفرج، وتدور حول اجلوع واجلن�س، 

فمثال جتده يف اإحدى لوحاته ير�شم طبقا عليه ثدي امراأة، ويف لوحة اأخري نري �شجرة تثمر عيونا ونهودا واأفخاذا«)(

  كما ان قيمة اللون الأبي�س هنا لي�س جمرد »فراغ« اأو خواء لوين ت�شكيلي«، بل هو عامل اإيجابي وفعال يف ت�شميم وت�شكيل العمل الفني، كما اأتقن 

رم�شي�س يونان دمج عن�شري الفكر والوجدان، العقل وقوى الالوعي، يف تناغم نهائي عرب الت�شاد والتنافر)(.

اأما حممد �شفيق فيقول: »ن�شاهد مظاهر فن ت�شويري م�شحون بدراما فاجعة يختلط فيه احللم بالواقع، وجوه عرقي تندلع فيها اإن�شانية مرعبة 

تنادي يف ياأ�س بحثا عمن ينقذها، واأيد تلتف حول الأج�شاد تعت�شر رحيقها كالأفاعي املفرت�شة، ون�شاء عاريات يف اأج�شادهن ق�شوة وت�شنج حيواين، 

واأ�شجار تنبت يف �شحراء قاحلة ذات نهود وقب�شات معروقة متت�شها الرمال )(

      وجنده قد �شاهم يف املعر�س الذي اأقيم يف القاهرة بقاعة كولتورا، بلوحات قليلة عكف فيها على الرتكيز يف معاجلة املتطلبات الت�شكيلية، 

» ليتو�شل اإىل ذلك الفهم الإرادي حلقيقة العرتاف مبكنونات النف�س ال�شاردة وان�شجامها مع ما تخو�شه من ن�شال مع م�شادر الإلهام الأولية 

وتراكيبها الع�شوائية التي جتذبه عجلتها حتي لتزين له من ال�شراب حقيقة واقعة« )(



ويعلق جورج حنني على معر�شه قائال« »ير�شم رم�شي�س يونان اأع�شابا متوترة لدرجة احلاجة اإىل القطع، بل لدرجة ا�شتدعاء القطع، ر�شومه ل 

تعرف الراحة ول التوقف ول الرتاخي، اإنه �شرييايل مثل تلك البيوت التي �شدعها غ�شب داخلي، اأو خربها مترد الأر�س، وعندما ت�شل �شخ�شياته 

اإىل درجة التقل�س الذي ل ميكن اأن ي�شتمر وقتا اأطول فاإنه ل يرتدد عن برتها«.

  ويف مرحلة تفرغه الثانية جاءت مالمح النور والألوان تتخلل عامله والتي �شارت بهيجة يف لوحاته الأخرية. . اإ�شارة �شلح مع احلياة وتفاوؤل وجتلى 

األوانه الزرقاء مع امتداد الأمل واحلياة، كما جاءت معاجلته التجريدية لل�شكل لتلتقي مع �شالبة بنائه املعماري.  يف م�شمياتها اجلديد، وعربت 

ويدخل عن�شر الهواء فتت�شع تكويناته وتف�شح املجال للر�شانة وال�شفاء، ورغم ذلك ل منلك ال ان نقول ان رم�شي�س يونان اأن�شن لنا التجريد.

  حملت اأعمال تلك املرحلة »ا�شتحياء قريب من الطبيعة وهجرة عامل الرموز واملطلق اإىل حدود املكان والزمان، فبعد »نذير العا�شفة« و«�شخور 

وطواطم« نراه يتجه اإىل »وحي النوبة« و«وحي مر�شي مطروح« و«وحي اجلبل الأحمر« »)(

 يلتقي مع جورج براك يف مرحلة »كني�شة ال�شاكركري »1910 حيث متانة التكوين البنائي والر�شانة اللونية الكال�شيكية واملعاجلة التجريدية لالأ�شكال، 

فالألوان البنية تعانق ال�شم�س واألوانه الزرقاء حملت �شفاء وتفاوؤل نف�شه الطموحة

ج يف تلك اللوحة مثلما حدث يف كل تلك املجموعة من  ر فني نراه يتوهرّ   لوحة اجلبل الأحمر هي اإحدى اللوحات التي اأنتجها يف اآخر العمر، تفجرّ

رة من كل  اللوحات. منظر به من التجريد، مثلما به من الطبيعة، �شخور مت�شظية يف كل اللوحة، تتوهج كاأنها بلورات تعك�س لنا الأ�شواء املتك�شرّ

جانب. نحلم معها وبها، نراها وتراوغنا، تظهر لنا وا�شحة كجبال را�شية، ثم تغيب عنا لرنى �شحبًا وغيومًا لكنها م�شيئة اأي�شًا، ثم نرى �شبهة 

كون، ماء يت�شلل بني ال�شخور. عمل مو�شيقي بالدرجة الأوىل، اإيقاع الطبول والدفوف نراه ب�شريًا، نغمات الناي ال�شجية تقطر بها  اأ�شخا�س يتحررّ

الألوان حني يتالم�س الأزرق الفاحت مع )الأوكرات( ولون الطني، لت�شرخ املو�شيقى باألوان ال�شخور الداكنة التي متيل اإىل البنيات الغامقة، لتعود 

اإلينا الألوان البي�شاء امل�شوبة باألوان �شتى ولكنها هادئة كاأنها تهدهدنا، رحلة العني على تلك اللوحة ومثيالتها ل تتوقف اأبدًا، لوحة لن تعطيك كل 

ًا ب�شريًا، يثري فيك الن�شوة، ويعدل من كيميائك اجل�شمانية، يجعلك  ما فيها من النظرة الأوىل. لكنها تعي�س معك كلما اأعطيتها وقتًا اأعطتك فنرّ

مقباًل على احلياة، تلك لوحة رم�شي�س يونان.

   ا�شتطاع رم�شي�س يونان اأن ينتج اأروع الأعمال خالل �شنوات تفرغه، وكان حر�شه ال�شديد على الإبداع كان �شبب يف جتديد تفرغه ليرتجم عمل 

يختاره من موؤلفات »اإيلي فور« اأو »اأندريه مالرو«يف تاريخ وفل�شفة الفن )(

اأبى رم�شي�س يونان اإل اختيار اأ�شعب اأعمال مالرو »ت�شكيل الآلهة » باعتباره جامعا لفل�شفته ونظرته الفنية، عكف رم�شي�س على هذا العمل واأعطاه 

كل اجلهد، لكنه رحل عن عاملنا قبل اأن يتمه، واأ�شبح جزءًا من غياهب »املجهول« الذي عا�س ماأخوذا به

عا�س رم�شي�س يونان ليمزج يف ذاته وعقله فنا متمردا وبعد م�شوار من الإبداع والعطاء دام قرابة خم�شة وثالثون عاما رحل عنا فذبلت الأزهار التي 

نبتت على جبينه وبكت ال�شم�س التي اأ�شاءت لوحاته والطيور التي ا�شتوطنت ف�شاء جمهوله باتت جريحة ون�شاوؤه العاريات ات�شحن بال�شواد وجباله 

وواحاته باتت خاوية اإل من احلزن، رحل تاركا اأ�شكال والرموز تقود عبقريته اإىل �شماء الت�شكيل لت�شهد عن كثب بزوغ جنم جديد ف�شاء الفن.







مغامر يف عامل االأ�شرار

وليد قانو�س



) قد تتجمد الفل�شفة فت�شتحيل عقيدة يت�شبث بها من يخ�شون الغيب اأو من اأ�شناهم ال�شري ، وقد يتجمد الفن فيغدو طرازا حمفوظا يلوذ به الأتقياء 

اأو من يهابون �شياطني الليل ، اأما اأولئك الذين ل تعميهم ال�شور عما ل ميكن اأن حتده الأطر ، واأولئك الذين حكمت عليهم الأقدار باليقظة املوح�شة 

وحرمتهم من النعا�س فى اأح�شان القبب ، فاإنهم ليدركون بفطرتهم اأن من خري ما ت�شلح له العقائد والطرز هو اأن ُتتخذ مطية ملغامرة جديدة فى 

عامل الأ�شرار واحلجب (  

                                                                                                                                                                                          رم�شي�س يونان



 . – فى الكتابة عن رم�شي�س يونان   
ً
– خطاأ اأح�ش�شته  اإل لي�شر  حني و�شلتنى الدعوة للم�شاركة فى هذه الدرا�شة .. وافقت على الفور ، ل ل�شيئ 

وت�صورت من فرط �صذاجتى اأنه ل يعدو بحثا اأو درا�صة عن اأحد كبار الفنانني واملفكرين قد غطيت حياته كاملة بدرا�صات وافية ، وقفزت اإىل راأ�صى 

فورا �شور ذهنية ثابته عنه ذات �شلة بالتمرد والثورة والإ�شطهاد ، هى جمموع ما حفظته ذاكرتى املحدودة من خالل اطالعات �شريعة حول هذا 

الفنان .

وكان خوفى من �شعوبة تلك الدرا�شة ينح�شر فى كونها حالة قد ا�شتهلكتها اأقالم النقاد والدار�شني ،  ف�شكلت ثوابت من الأفكار املعلبة ل تتورع اإل 

فى الظهور فور ا�شتدعاء الإ�شم .. �شاأنه فى ذلك �شاأن الكثري من ال�شخ�شيات الفكرية والفنية الذين ت�شكل لدى معظمنا حولهم قناعات هى اأقرب 

لل�شاللت الفكرية ، حتى ليظن املرء منا اأنه مل يتبقى �شئ ليقال .

وعلى الرغم من �شابقة  بحثية ي�شرية مررت بها حول رم�شي�س يونان كجزء من كل كبري ، خالل درا�شاتى الأكادميية ال�شابقة والتى كان اأ�شا�شها 

الت�شوير امل�شرى احلديث واملعا�شر من منظور اإجتماعى و�شيا�شى ، بالرغم من ذلك اإكت�شفت اأننى اأجهل حقيقة هذا الرجل ، واكت�شفت �شطحية 

ما �شبق �شواء فيما قراأت اأو كتبت ، وبات لدى يقني اأن الدرا�شة الراأ�شية فى التاريخ ، والتى تبحث فى العمق اأنفع كثريًا واأوفى اأثرًا من الدرا�شة 

الأفقية ، التى تهتم بتغطية م�شاحات زمنية وا�شعة بغية الو�شول اإىل ت�شور هو اأقرب اإىل الوهم حول تق�شيم اأو ت�شنيف لفنانني اأو اجتاهات فنية .

ولقد اأدى ما اكت�شفته اإىل اإزالة اللتبا�س لدى حول الت�شاوؤل الأول: ملاذا رم�شي�س يونان ؟ األ يكفى ما كتب عنه هل هناك جديد حوله ؟ وال�شوؤال 

الأهم : ملاذا الآن ؟

اإنه رم�شي�س يونان املفكر الفنان ... املرتجم والناقد .. واحد من اأهم اأنهار املعرفة امل�شرية فى القرن الع�شرين ... منابعه الغرب ، وم�شبه الوطن 

... عا�س حياتا متقلبه ، اأزعم انه ا�شتمتع بها ، ولو خري بينها وبني اأخرى اأكرث هدوءًا ، لختار حياة التقلب تلك .. مار�س حريته كما راآها .. واختار 

لنف�شه طرقا �شتى ، تنوعت بتطور اأفكاره .. َو�َشَمُه البع�س بالثائر .. وَو�َشَمته الغالبية باملتمرد .. وفى النهاية اأجمع الكل على تفرده ، واأقرت �شريته 

الذاتية ب�شعوبة دربه .. عاندته احلياة و�شعابها ، فعاند الأفكار ونازلها ، حتى اأزال غمو�شها فى نف�شه ف�شارت يقينا وا�شحا فى عقول الآخرين 

.. �شارع احلياة كثريا ، لكنه مل ي�شرعها .

رحلته كانت من كفاح اإىل كفاح ، فهو املثقف الراف�س لأن ي�شري قالبا من قوالب اجلمود.. اإذا خري بني اأمرين اإختار اأ�شعبهما.. لي�شيغ منه مواقف 

كانت دائما مثرية ، للجدل تارة.. وتارات اأخرى لال�شتغراب ، اإل اأنها فى الغالب كانت ما تثري فى وجهه الزوابع .

ُخرِي بني اأن ي�شري فردًا فى جمتمع راآه تقليديًا.. اأبويًا.. وينعم مثل غريه بال�شتقرار ، فاختار اأن يعي�س فى جبهة الرف�س ، املعار�شة لكل اإمالٍء ي�شكل 

قيدًا على احلرية فيقول :

»اإننا َننَعت باملتواطئني ، وبالتاىل باملجرمني كل اأولئك الذين ل يدفعهم الوجه احلاىل للعامل اإىل اأ�شر�س التمردات ، ون�شع على راأ�س هوؤلء املجرمني 

جميع الآباء البلهاء .. روحيني اأم ل ، وجميع القادة .. �شيا�شيني اأم ل ، الذين ل يعملون بطاقاتهم وبثقلهم اإل على تدعيم – اإن مل نقل – تقوية 

املواقف الرئي�شية للنظام الأبوى القائم ).............( يا �شباب جميع العامل اإف�شحوا اآباءكم ، واب�شقوا فى وجه الطغاة » 

هذا هو رم�شي�س يونان اإبن الأ�شرة الربوت�شتنتية �شديدة الفقر .. �شديدة التدين .. يتيم الأب منذ اأن بلغ اخلام�شة ع�شرة .. وحينها عمل ليقيم اأْود 

الأ�شرة .. اإلتحق مبدر�شة الفنون اجلميلة العليا .. ثم تركها قبل اأن يتم الدرا�شة بها بعام .. ح�شل على ال�شهادة الأهلية التى اأهلته لتدري�س الر�شم 

فى املدار�س احلكومية .. وعمل مدر�شا للر�شم بعدد من املحافظات اإىل اأن ا�شتقال ليتفرغ للفن والفكر .. عا�س فرتته الأوىل م�شاحبا اإن مل يكن 



قائدا ملجموعة من ال�شعراء والفنانني ممن عرف عنهم ولعهم بالفرن�شة لغًة وثقافة .. وهى املجموعة التى �شكلت نواًة ملا عرف فيما بعد بجماعة 

الفن واحلرية .. وهم من قال عنهم د. لوي�س عو�س :

» هم من لفقوا لأنف�شهم عاملا �شحريا غريبا �شادقا .. لأنهم كانوا �شادقني ـ كانوا يق�شون نهارهم مع م�شر اململوكية ، فاإذا جن الليل ق�شوها فى 

ق�شر النيل و�شليمان با�شا ، وهكذا جمعوا بني امل�شربية وال�شتائر الفيني�شية .. وبني قنديل الزيت واأنوار النيون والفلوري�شنت .. وكانوا يحت�شنون 

الربوليتاريا ، ويخالطون �شفوة ال�شفوة من اأر�شتقراطية م�شر الغابرة ... وكانوا ميقتون طبقتهم الربجوازية التى جتردت من انطالق الفقراء 

، ومن اأغالل ال�شادة ذات الرنني الذهبى .. وارتدت اأ�شفادا من تزمت الأخالقيات الرخي�شة التى َتُرُد فى النهاية اإىل عبادة املال ... وجدوا فى 

ال�شيوعية حال مل�شاكل الع�شر ، ولكن �شيوعيتهم كانت من �شيوعية احلكماء ل من �شيوعية الكادحني ، �شيوعية الفكر ، ل �شيوعية الواقع .. فاختاروا 

من بني كل تخريجات ال�شيوعية اأقربها اإىل املثالية واخليال ، جنحوا اإىل الرتوت�شكية والثورة العاملية .. وهكذا بداأ ال�شدع الكبري بينهم وبني كافة 

الفرق ال�شيوعية التى كانت تتكاثر فى م�شر يومئذ مبعدلت غري ماألوفة »

اإنه رم�صي�س يونان الذى اأمن بحريته حتى �صارت عقيدته الأوىل ، فمار�صها دون قيد اأو �صرط ، حتى فى حلظات الياأ�س مار�س حريته فى اختيار 

�شلبى بالعزلة وال�شفر ، كما مار�شها فى كتاباته واأعماله الفنية وترجماته ومواقفه جميعا .

اأنتج من الأفكار اأكرث بكثري مما اأنتج من الأعمال الفنية ، اإل اأنها اأفكار فى جمملها داعية للفن ، و لغزارتها كانت موؤ�ش�شة للفكر احلديث فى الفن 

امل�شرى املعا�شر .. ول ريب اأن كالهما – الأفكار والأعمال الفنية – كان موؤثرا اأبلغ تاأثري على حركتى الفكر والفن فى م�شر فى القرن الع�شرين .

ا�شتغل بال�شحافة وراأ�س واأ�شدر العديد من املجالت والن�شرات بالعربية والفرن�شة . فى عام 1938 اأ�شدر كتابه الأول » غاية الر�شام الع�شرى » 

وفى عام 1939 ي�شارك رفاقة فى تاأ�شي�س جماعة الفن واحلرية .. 1942 توىل رئا�شة حترير جملة التطور الناطقة با�شم اجلماعة فحولها اإىل جملة 

للكفاح الإجتماعى ف�شدر قرار احلاكم الع�شكرى العام بوقف ن�شاطها عام 1944 ... 1942 اأ�شدر املجلة اجلديدة بتمويل من جورج حنني واأعلن 

�شعارها » الكفاح والتجديد الإجتماعى » واإىل اأن توقفت فى العام 1946 �شاهمت فى ن�شر العديد من املوؤلفات والكتب الغربية ، ا�شتغل بال�شيا�شة 

، �شيوعيا تروت�شكيا فتعر�س لل�شجن ملدة �شهرين �شمن حملة �شاملة �شد رموز الي�شار عام 1946 ، على خلفية ذلك قرر الرحيل اإىل فرن�شا فغادر 

القاهرة عام 1947 وفى ذلك يقول د.لوي�س عو�س:

»بعد �شجن دام اأقل من �شهرين ، قرر الثورى املت�شدد الرحيل من م�شر ، ونتوقف لنتاأمل الثالثة ) يق�شد يونان وكامل وحنني ( الذين تفجروا 

بكلمات نارية كطلقات ر�شا�س ، ما اأن تالم�شوا مع ال�شجن بقدر قليل حتى هاجروا من م�شر وهم : اأنور كامل ورم�شي�س يونان و�شبقهما جورج حنني 

الذى مل ي�شجن لأنه اأر�شتقراطى ... اإنها عقلية الربجوازى ال�شغري يت�شدد ويبالغ من ت�شدده ، لكنه ل يحتمل اآثار ت�شدده فيهرب وفى فرن�شا عمل 

يونان رئي�شا للق�شم العربى فى اإذاعة باري�س وتزوج من بولندية واأجنب بنتني والتحق هناك بال�شوربون حيث در�س الجتماع والفل�شفة .«

ذلك هو رم�شي�س يونان الذى اختار اأن يعي�س معا�شرا لعامله مرتبطا بالثقافة الغربية  وخا�شة الفرن�شية منها ، ف�شار اأ�شريًا لتغري الفل�شفات بوعى 

وبغري انبهار ، مل يخجل يوما اأن يتحول عن اأفكار اآمن بها ، فحريته املجردة قد اأيقظت وعيه الكامل ، فتقلب بني فل�شفات ع�شره واأفكاره بدءًا من 

ال�شرييالية مدفوعا بافكار من الرتوت�شكية ، ثم حتول اإىل الوجودية لينتهى به الأمر عبثيًا .

دوره الأعظم كان فى قدرته واأمانته فى التب�شري مبا تلقفته مداركه من اأفكار ، مل يبخل يوما بعلم اأو بجهد فى �شبيل الدعوة حلرية الفكر والفن ، 



وتاأ�شيل املعرفة وتعميقها .. وظف كل حوا�شه وقدراته – حتى فنه – للتاأكيد على �شواب راأيه ورجاحة اختياره ، وعلى الرغم من كل ما قابله من 

جتاهل ، مل يكفر يوما باإميانه الرا�شخ بر�شالته فى نقل ما يقنع به اإىل جموع املثقفني والفنانني ، بنف�س قدر احلما�شة وعمق الفهم وامتالك احلجة 

مع كل حتول فى م�شريته ، بالإ�شافة اإىل قدرة نادرة على تاأ�شيل ذلك كله وربطه بتاريح الفكر العاملى وحركة تطور الفنون ، واملده�س حقا اأنه على 

الرغم من تلك التحولت احلادة فى الفكر ، ل تكاد ترى انقالبات وا�شحة فى كتاباته ، فانتقالته من قناعة فكرية اإىل قناعة اأخرى كانت ناعمة 

للدرجة التى ل ت�شتطيع اأن تلحظها ، على عك�س ما ظهر فى اأعماله الفنية ، حيث كان التحول وا�شحا ورمبا مفاجئا ، والفارق بني احلالتني اأنه مل 

يتوقف عن الكتابة والدرا�شة واإنتاج الفكر واإعمال العقل ، بينما قد توقف عن الر�شم تقريبا طيلة وجوده فى فرن�شا ، فلما عاد ظهر النقالب وا�شحا 

من ال�شرييالية اإىل التجريد اخلال�س .

فى بداية اإعادة القراءة لرم�شي�س يونان انتابنى اإح�شا�س بالتناق�س بني بع�س الأفكار ، هذا الإح�شا�س كان عظيما فى البداية ، رافقه اإح�شا�س اآخر 

بالغمو�س .. غمو�س الر�شالة اأحيانا وغمو�س الأ�شلوب فى معظم الأحيان ، لكن ذلك الإح�شا�س �شرعان ما تال�شى جزئيا حني �شار التعارف �شداقة 

.. وبعد اأن حتولت ال�شداقة اإىل اإعجاب ثم اإىل اإكبار لهذا العقل الوثاب اإىل املعرفة ال�شباق اإىل امل�شتقبل واملتع�شب ملعتقده عن اإميان .

واأعماله الفنية مزيج فريد من ال�شدق والرباءة – على الرغم من ماأ�شاويتها اأحيانا – فهى اأعمال ل ميكن اأن ترى من خالل مو�شوعها املقروء 

، ول حتى من خالل �شريياليتها اخليالية ، ول اأي�شا من خالل رموزها املعقدة اأو جتريديتها اخلال�شة ، اإن قراءة اأعماله يجب اأن تكون من خالله 

هو نف�شه ، فهو واأعماله ن�شيج واحد .. ن�شيج وحده .. وحدة مكتملة تت�شافر فيها الفكرة مع الفل�شفة مع الإميان واملوهبه، مع روح الفنان وقدراته 

الفنية واملهارية .

ولعل اأكرث الكلمات ا�شتخداما فى كتابات رم�شي�س يونان هى كلمة الوجدان ، حيث مل تخل مقاله اأو درا�شة اأو حتى تقدمة ملعر�س اأو لعمل فنى من 

ا�شتخدامه لهذه الكلمة ، �شواء كان �شريياليا اأو جتريديا .. تروت�شكيا اأو وجوديا ، فهى عنده مكمن الروح ومبعث اخليال ومطلق احلرية الفاعلة 

فى العمل الفنى ، ول اأطننى اأ�شتطيع اأن اأعرف ما املق�شود بها تعريفا دقيقا ، اإل اأنها فى راأيي مزيج من العقل والروح ، مزيج من الوعى الكامل 

واخليال املفرط ، مزيج من التاريخ ال�صخ�صى والعام ، مزيج من الواقع املعا�س بعذاباته وحلم املثالية امل�صتحيلة ، هى م�صدر كل �صكل فى اأعماله 

، وهى اأ�شل كل بناء عنده ، هى وحى اللون ودللته ، وهى تاريخ الإن�شان وح�شارته ، بالن�شبة اإليه الوجدان عند الفنان معادل لكل مقدراته الفنية ، 

وفى راأيه ينهدم العمل الفنى ويتحول الفن اإىل �شنعة اإذا غاب عن الفنان وجدانه .

وحني يكتب رم�شي�س يونان فى الفن عموما نراه عميقا اإىل اأبعد مدى ، مع منطقية فى الطرح ، وب�شاطة فى الأ�شلوب ، وترابط وا�شح فى الأفكار 

با�شتباقاتها الزمنية والتاريخية ومربراتها املو�شوعية .

وعندما يكتب عن فنه هو يتحول الأمر اإىل ما ي�شبه حديث ال�شحرة ، املنطوى على معان غام�شة ل يفهمها اإل هم ، وكاأنها رموز واإ�شارات وطال�شم .

واإذا تعر�س لل�شيا�شة يربز من �شن قلمه �شيف التع�شب ، فال �شواب اإل راأيي ول حق اإل ما اآمنت به .

واأنى لأتخيله حماورا ومناق�شا ، فاأجده �شر�شا فى اأدب ، وثابا فى منطق ، ت�شعب ال�شيطرة علية اأو جماراته بحجة اأو برهان ، فهو قدير فى التاأ�شي�س 

ملا يقول ، بليغ فى الربط بني احلوادث والعوار�س التاريخية ، جمدد فى اإقامة العالقات بني ما�شى الأمور وحا�شرها ، جدير باأن ين�شت له باهتمام 

وكما كانت لغته الفرن�شية املتمكنه نعمة على الثقافة امل�شرية ، مبا نقلته من تيارات فكرية اإىل اللغة العربية ، كذلك كانت لغته العربية عميقة 

البناء .. بليغة الأداء . وعلى قدر ما �شكلت تلك القدرات اللغوية من و�شائل للمعرفة لدى يونان ، �شكلت فى نف�س الوقت عائقا بينه وبني الولوج اإىل 



روح الثقافة املحلية ، واإدراك جوهرها ، خ�شو�شا فى ظل دعوة عامة �شائدة اآنذاك لتم�شري الثقافة ، واأعتقد اأن ذلك هو ما جعل اإجنازه الثقافى 

والفكرى واأي�شا الفنى �شباحة �شد التيار ، و�شعيا فى درب معاك�س للتوجه العام .

يقول يونان فى كتابه » غاية الر�شام الع�شرى »:« ل �شك اأن العامل الع�شرى عامل معقد ، كثري الإلتواء ، مركب امل�شكالت ، واأن حياتنا النف�شية خمتلة 

�شديدة الإختالل ، فلنعرتف اإذا باأن واجب الر�شام فى هذا الع�شر ، واجب مرهق �شاق ، على اأنه ما مل يخرج من ركنه املنعزل ، وينزل من برجه 

العاجى ليواجه هذا العامل ، ويخترب م�شكالته ويعانى معربا عن اأزماته النف�شية ، فاإنه لن ي�شتطيع اأن ينتج فنا معنويا قويا »

ويقول فى مقال عن تاريخ الفن :« من اخلطاأ اأن يزعم اأحد اأن الفن – نقول الفن – كان يوما خادما لكاهن اأو عاهل اأو اأمري ، فاخلادم عبد ، فى 

حني اأن الفن خلق ، واخللق اأقرب الأ�شياء اإىل احلرية املطلقة »

كما يقول :« اإن امل�شورين واملثالني الذين يتوهمون اأنهم يخدمون ق�شية احلرية بال�شري فى ركاب التاريخ وتكبيل اأيديهم واأذهانهم مببداأ الواقعية 

الإجتماعية ، اأو بان�شوائهم حتت �شعارات مذهبية اأو �شيا�شية موؤقتة ، اإمنا ي�شيئون فى حقيقة الأمر اأ�شنع الإ�شاءة اإىل هذه الق�شية لأنهم يتخلون 

بذلك عن تراثهم الأزىل من احلرية احلق ، وي�شبحون من تلقاء اأنف�شهم مثال جم�شما م�شينا من مثل الذل والعبودية »

ويقول اأي�شا :« الفن لي�س مراآه حلياة الفنان اأو الع�شر الذى ولد فيه ، واإل اقت�شر مدلوله على �شاحبه اأو على ع�شره فح�شب ، كما اأنه ل يعرب عن 

�شخ�شية الفنان فى جميع وجوهها ومناحيها ، واإمنا يعرب على الأحق عن تلك اجلذوة امل�شتعلة اخلالدة فى اأغوار الوجدان«

وبتاأمل مقولته الأوىل عن واجب الر�شام الع�شرى ، ومقولته الأخرية عن اإنتفاء دور الفن فى نقل �شورة للواقع �شواء واقعه ال�شخ�شى اأو واقع املجتمع 

ككل ، مرورا بهجومه ال�شر�س على الواقعية الإجتماعية ... يبدو وا�شحا قدرا من التناق�س بني دعوته الأوىل حول واجب الفنان فى النزول من برجه 

العاجى والدعوة للمعاناه للتعبري عن اأزمات الع�شر النف�شية ، وبني رف�س الفن كمراآه للمجتمع ، واأعتقد اأن هذا التناق�س ناجت من مراجعاته الفكرية 

والفارق الزمنى بني املقولتني ، وطبيعة الظرف العام �شيا�شيا وثقافيا وفنيا ، فراأية الأول الداعى ل�شرورة تالحم الفنان مع املجتمع جاء فى ظل 

دعوته وتب�شريه بال�شريالية ، وحماولته لالإقناع بها ، وباأنها فن ي�شتهدف خال�س الإن�شان ، فى وقت مل تكن قد تبلورت بعد جماعتى الفن احلديث 

والفن املعا�شر ، ومل تكونا قد ا�شتبكتا بعد فى احلياة العامة متبنية اأفكارا ذات �شله بالواقعية الإجتماعية ، وحني حدث ذلك ، وا�شابتا جتاوبا �شعبيا 

ور�شميا ، مع الف�شل الوا�شح جلماعة الفن واحلرية فى بناء اأى ج�شور للتوا�شل بينها وبني اجلماهري العري�شة التى ا�شتهدفتها بالتغيري ، ملا حدث 

ذلك اأ�شبح الفن للمجتمع هو وجه قبيح من اأوجه الذل والعبودية وقيدا على حرية الفنان وتكبيال حلرية املجتمع املطلقة .

وفى حديث اآخر حول مدار�س النقد وفى حماولة منه لدح�س املدر�شة املو�شوعية فى النقد ، يقول :

» اإذا فر�شنا اأنه فى و�شع الناقد اأن ينظر نظرة �شبه مو�شوعية اإىل فن يرجع اإىل ع�شر �شابق ، ات�شحت مع م�شى الزمن خ�شائ�شه و�شماته ، فكيف 

ميكنه اأن ينظر تلك النظرة اإىل فن حديث ينطوى على خلق جديد ، اأى قوانني جديدة غري تلك التى عهدها من قوانني الفن »

وفى حديثه لالإجابة عن كيفية الإعجاب بفن قدمي على الرغم من اأنه من املمكن اأن يكون نا�شئا فى جمتمع غري �شوى ، يقول :

» اإمنا هذا الإعجاب لدليل فى ذاته على وجدان الفنان حيث هو اإن�شان ي�شمو على الظروف الإجتماعية التى ن�شاأ و�شطها اأو ل يخ�شع على الأقل 

خ�شوعا مطلقا ، على اأن ذلك ل مينعنا من اأن نالحظ اأن الفن قد ُيغري اأ�شلوبه ، بل تغريت روحه من ع�شر اإىل ع�شر ، ومن قطر اإىل قطر ،.. 

فكيف نف�شر هذه الظاهرة ؟ .. لنف�شرها كما ن�شاء ، فاملهم اأن ندرك اأنه لي�س مما يفيد الناقد فى �شئ اأن يدر�س جمرى احلياة اليومية فى م�شر 

القدمية مثال ، لأن ذلك لن يزيده فطنة مبا ينطوى عليه الفن امل�شرى من معان ، اأما الذى يفيده بل يجب عليه لهذا الغر�س اأن ي�شتغرق فى تاأمل 



هذا الفن من ناحية واأن يعكف من الناحية الأخرى على تفهم �شئ من مظاهر الثقافة امل�شرية القدمية ، من �شعر وفل�شفة ومعتقدات دينية ، اأى 

بعبارة اأخرى ذلك اجلو الأ�شطورى الذى كان الفن عن�شرا من عنا�شره ، وعامال فاعال فى خلقه وحتديد معامله »

وفى هذا ال�شدد ومع الت�شليم باأن املدر�شة املو�شوعية فى النقد ل ميكن اأن تكون منفردة هى الفي�شل فى تقدمي نقد فنى �شوى ، اإل اأنى اأ�شتغرب 

على يونان وهو املثقف العتيد . واملفكر الر�شني ، اأن يخلط هذا اخللط املخل بني ما افرت�شه من قيام املدر�شة املو�شوعية على جمرد درا�شة احلياة 

اليومية وبني مفهوم الثقافة ، اأي�شا الف�شل الق�شرى ملظاهر الثقافة املتنوعة عن طبيعة املجتمع القائمة بعاداته وتقاليده ومنها بالطبع درا�شة جمرى 

احلياة اليومية ك�شاهد على واقع قائم هو جزء من ثقافة اأى جمتمع .

كذلك قوله باأن وجدان الفنان هو ما ي�شمو على الظروف الإجتماعية ، دون اأدنى فر�شية حول اثر ذات الظروف الإجتماعية التى ت�شكل هذا الوجدان 

فى الأ�شا�س ، واملده�س فعال والأكرث اثارة لال�شتغراب هو ذلك القفز العمدى عن الإجابة عن الت�شاوؤل احلا�شم فى هذه النقطة حول كيفية تف�شري 

تغري اأ�شاليب وروح الفن من ع�شر اإىل ع�شر ، معتربا اأن الإجابة على هذا ال�شوؤال لي�شت ذات اأهمية فى عملية النقد ذاتها ، والوا�شح فى هذا 

الطرح بجملته وتف�شيله اإنكار متعمد حلقائق ثابته ، واجتزاء خمل لبع�س جوانبها ، بهدف احلط من قيمة اجتاه قائم فى ذلك الوقت .

الأحيان  بع�س  فى  يخلط  اأنه   ، الفن  تاريخ  فى  باحثا مدققا  اأو حتى   ، له  مف�شرا  اأو  للفكر  �شانعا  يكتب  يونان حني  رم�شي�س  املفارقات عند  ومن 

اإثباته ، ومن ذلك مثال حديثه حول تفتت الأ�شاطري ،  فى تعريف ما هو ثابت ، اأو على الأقل يتجاوز ذلك عمدا بغية التاأ�شي�س لراأيه اأو حماولة 

فعلى الرغم من اإعجابى بطرحه فى هذه الدرا�شة والذى اأعتربه �شبقا فكريا يتعلق بالكالم عما حدث للثقافة العاملية فى رف�س الفنون احلديثة 

للمرجعيات التاريخية الكربى كاأ�شا�س ، كالأ�شاطري وق�ش�س البطولة واملالحم والوقائع التاريخية ، وهو الأمر الذى بات احلديث عنه فى نهايات 

القرن الع�شرين حديثا متوا�شال ، �شمن عناوين جدلية �شخمة ، كثقافة ما بعد احلداثة ، و وعاملية الفكر والفن ، وعوملة الثقافة ، والقت�شاد الكونى 

، وغريها ، مما ظهر فى كتابات مفكرى الغرب فى العقود الثالثة الأخرية ، على الرغم من ذلك ال�شبق الذى �شاأتعر�س له لحقا ، اأ�شدم حني اأجد 

هناك خلطًا بني مفهوم الأ�شطورة – كم�شطلح ثابت التعريف – وبني اأ�شياء اأخرى هى من قبيل الفل�شفات اأو الأيدولوجيات اأو حتى الكت�شافات 

العلمية ، فنجده يقول :

» لي�س من املهم فى �شئ اأن تن�شاأ الأ�شطورة عن بذرة ولو �شغرية من الواقع ، اأو فى اأن تكون حم�س وهم وخيال ، اإمنا املهم اأن متالأ فراغا فى النف�س 

وتكون منبع نور واإلهام ، وعلى ذلك فلي�س ثمة اختالف فى اجلوهر بني الدور الذى لعبته ) ايزيي�س واوزوري�س ( فى م�شر القدمية اأو ) الطاو ( فى 

ال�شني ، والدور الذى لعبته الأم العذراء اأو البعد الثالث اإبان ع�شر النه�شة »

ويوا�شل فيقول » وقد كانت اأ�شطورة ) البعد الثالث ( فى الفن ب�شريا باأ�شطورة ) الإن�شان املقتحم للعامل ( ثم اأ�شطورة ) الإن�شان امل�شيطر على 

العامل ( )...........( ومع هذه الأخرية ن�شاأت وتبلورت الأ�شطورة ) الإ�شتاتيكية ( ..... »

وخالفى هنا خالف اإجرائى نظرى ، فمع اتفاقى فى املفهوم العام الذى حاول اإثياته فى اجلزء الأول حول دور الأ�شطورة واأهميتها ، اإل اأننى ل 

اأتفق اأنه ميكن اإطالق م�شطلح اأ�شطورة على مو�شوعات منقطعة ال�شلة بالتعريف العام لالأ�شطورة فى اأو�شع �شوره ، فال ميكن اأن اأقول اأن هناك 

اأحدثته  الذى  الأثر  اأو املحلى مع  العاملى   الفكراحلديث  والفنى على  النف�شى  الأثر  ت�شاوى  لو  ، حتى  الإ�شتاتيكية  اأو  الثالث  البعد  اإ�شمها  اأ�شطورة 

الأ�شاطري القدمية فى فنون الع�شور ال�شابقة .

ومن عظمة هذا الرجل اأنه عاد و�شحح ذلك اللب�س بعدها ب�شنوات فى درا�شة اأخرى بعنوان » بع�س م�شكالت النقد فى الفنون الت�شكيلية » وفيها 



يقول :

» الأ�شطورة فى املدنيات القدمية تقابل اإىل حد ما ما نعنيه بالأيدولوجية فى ا�شطالحنا احلديث ، لول اأن هذه ) الأيدولوجية ( تنبع من العقل ، 

واإن غذتها العواطف ، ول يتعدى مدلولها غالبا النطاق الجتماعى اأو ال�شيا�شى ، على حني اأن الأ�شطورة تنبع من اأعماق النف�س ، ويغذيها اخليال 

، فت�شمل وجدان الإن�شان باأكمله ، من حيث هو كائن ي�شعى على الأر�س )............(ولنقل بعبارة اأخرى اأن الأيدولوجية – فى �شميمها – اإمنا 

تتعلق مبوقف قوم من الب�شر اإزاء قوم اأو اأقوام اآخرين  بينما تتعلق الأ�شطورة بحياة الإن�شان من حيث هو اإن�شان وموقفه من الوجود باأو�شع معانيه 

، وهذا الفارق جوهرى جدا بالن�شبة للفن .«

واحلقيقة اأن ما اأبهرنى هنا هو ذلك ال�شبق الفكرى الذى يقدمه يونان حني يتكلم عن تفتت الأ�شاطري – واإن كنت اأميل �شخ�شيا للقول باأنه كالم 

حول تفتت و�صقوط املرجعيات التاريخية الكربى ، وهو املفهوم الذى �صبق فيه يونان مفكرى ما بعد احلداثة بعقدين على الأقل ، يقول الدكتور اأحمد 

اأبو زيد :

» �شهد العامل فى الن�شف الثانى من القرن الع�شرين تفكك املذاهب والنظريات الكربى فى املعرفة الأوربية والعلمية ، وهو على ما يرى ) جان 

فرن�شوا ليوتار ( املفكر الفرن�شى اأدى اإىل معاناة الإن�شان مع اختفاء املعتقدات التى توجه تفكريه وقيمته وعالقاته بالآخرين »

ويقول جان فرن�شوا ليوتار » �شوف اأطلق م�شطلح احلداثة على فرع من فروع املعرفة ي�شعى اإىل اكت�شاب �شرعيته بنف�شه من خالل اإفرتا�س خطاب 

�شارح ميثل اإطاره املرجعى )........( وعلى الطرف الآخر �شوف اأتوخى التب�شيط ال�شديد فاأعرف ما بعد احلداثة باأنها الت�شكيك فى كل النظريات 

اأو الق�ش�س ال�شارحة »

وهو تقريبا ذات املعنى عند يونان حني يقول :« كان الإن�شان مقيا�شا لكل �شئ ، وكانت �شورته حمور الفن ، عندما كان هذا الإن�شان مركز الكون ، 

فلما مل يعد للكون مركز فقدت �شورة الإن�شان قدا�شتها«

لقد تفهم يونان من خالل هذا املفهوم الكلى للع�شر ، وا�شت�شرافه مل�شتقبل الثقافة ، �شعوبة املهمة امللقاة على عاتق كل ناقد وباحث ومفكر ومنظر 

فى الفن ، عرف اأنها مهمة ثقيلة ، بل �شبه م�شتحيلة ، اأن يحافظ الناقد على نزاهته وحياديتة فى ع�شر مل يعد فيه ثابت فى �شئ ، ع�شر ميزة 

التحول والتغيري ، و�شادته الذاتية ، ع�شر اأو�شح ما فيه هى قيم احلركة احلرة امل�شتمرة لالأفكار ، �شواء كان ذلك بدافع من الظروف امل�شتحدثة 

، اأو بواعز من �شمري الفنان احلري�س على خمالفة كل الأ�ش�س ال�شابقة – اإن مل نقل هدمها – بحثا عن روؤى جديدة اأكرث قربا من الإن�شان واأبلغ 

فى التعبري عنه .

يقول رم�شي�س يونان :« اإن النقد الذى يوؤبه به لي�س بالأمر الي�شري ، واإمنا الإنزلق فى النقد هو الأمر الهني ... ومما ي�شاعف من �شعوبة هذا النقد 

فيما يتعلق بالفن احلديث ، اأن ح�شارتنا الراهنه على خالف جميع احل�شارات التى تقدمتنا ، مل ت�شنع لنف�شها كونا تطمئن اإليه ، وما ن�شميه 

بالطراز فى الفنون ال�شابقة مل ين�شا اإل ا�شتنادا اإىل كون معني ، ولذلك فاإن الفن احلديث واإن كان قد خلق تيارات عدة وات�شم بلهجة متيزه ، اإل اأنه 

مل ي�شل اإىل خلق طراز يحدد قوالبه »

واإذا كنا اليوم ننظر اإىل فنون ما بعد احلداثة كلحظة تدمري لل�صروط والقواعد ال�صابقة التى قامت عليها فنون احلداثة منذ ع�صر النه�صة – اأو 

كما �شبقت الإ�شارة كلحظة تدمري للمرجعيات الكربى – فاإن رم�شي�س يونان فى الراأى ال�شابق يردد تقريبا نف�س املحتوى الذى طرحه جان فرن�شوا 

ليوتار حني قال :



» علينا اأن نرتاب من كل الإبداع الفنى الذى و�شل اإلينا من القدمي وحتى اليوم ، لقد حتدى �شيزان التاأثرييني ، ثم جاء بيكا�شو وبراك فا�شتهدفا 

�شيزان بالهجوم ، ثم كفر مار�شيل دو�شامب عام 1922 بفر�شية الر�شم ذاتها ، حتى واإن كان تكعيبيا ، وجاء بعده تيورين ليت�شكك بدوره قى فر�شية 

. وبهذا املعنى يبدو  الفنى  العمل  الت�شوير فى  التى تتعلق مبوقع  بالنقد وهى  اأعماله ومل يتعر�س لها  اأن دو�شامب حافظ عليها فى  ، راأى  اأخرى 

م�شطلح فن ما بعد احلداثة اأو الفنون املعا�شره م�شطلحا يناق�س نف�شه لأنه ي�شعى اإىل و�شف اأعمال حتيلنا اإىل لغات الفن املعروفة التى ميكننا 

اإدراك الفن من خاللها ، لكنها فى الوقت نف�شه تتعمد الهروب من هذه اللغات وتك�شريها ، لذلك ميثل فن ما بعد احلداثة بالن�شبة للناقد مفارقة 

�شاخرة ، فهو فن يتخطى كل الت�شنيفات الفنية ، اأو هو فن ينتمى للفن ول ينتمى اإليه فى اآن واحد »

ولكن يونان حني اقرتب من هذه النتيجة - �شابقا فى ذلك ليوتار - ، كان دافعه فى ذلك هو اكت�شافه اأن العلم قد ف�شل فى اأن يحل حمل الفل�شفة 

والأ�شاطري فى تقدمي تف�شريات ت�شاعد الإن�شان على فهم نف�شه والعامل .

يقول يونان : » ق�شة الفن احلديث هى قبل اأى �شئ ق�شة اأمل يتبدد ، وهذا الأمل هو ذلك الذى كان يعقده املفكرون الأوربيون منذ ع�شر النه�شة اأو 

بالأحرى – منذ الثورة الفرن�شية – على ات�شال بالتقدم . وقد يبدو غريبا اأن نقول اأن ذلك الأمل قد تبدد ونحن ن�شهد كل يوم ما ياأتيه هذا العلم 

من عجائب اأ�شبه باملعجزات ، ولكن الأمل العظيم الذى كان يتعلق به اأولئك املفكرون مل يقت�شر على حت�شني و�شائل الإنتاج و�شفاء املر�شى ، وتي�شري 

�صبل العي�س ، واإمنا كان يتعلق على الأخ�س بالتو�صل اإىل اأداة دقيقة لفهم الإن�صان والكون ول�صتنباط فيم جديدة ي�صتغنى بها عن الدور الذى كانت 

تقوم به الأ�شاطري وامليتافيزيقيات فى �شالف الع�شور ، وبقدر ما كان من جناح العلم فى ميدان ال�شناعة وما ي�شبهه من ميادين ، بقدر ما كان 

اإخفاقه فى ميدان املعرفة مبعناها الفل�شفى العري�س »

ولرم�شي�س يونان العديد من الكتابات التى اأراه فيها مف�شرا ملواقف ذاتية ، اأو قرارات �شخ�شية ، وهى فى احلقيقة كتابات مده�شة من حيث �شال�شة 

الأ�شلوب ، و�شواب املنطق العام ، وبالغة الربط والتاأ�شي�س ، فنجده حني يتعر�س للفن الأكادميى - ويق�شد به ما يتم تعليمة من قواعد واأ�شول 

وتعاليم جامدة للفن فى معاهد الفنون اجلميلة – جنده حني يتعر�س لذلك ينتقد املفهوم والأداء على حٍد �شواء ، فى الداخل واخلارج معا ، ويرى 

اأن ما يقدم فى معاهد الفن واأكادميياته لي�س اإل قواعد جامدة م�صتمدة من تعاليم ع�صر النه�صة ، دون ارتباط مبعانى وجدانية ، تلك التى يعتربها 

مبثابة روح الفن وقيمته اجلوهرية . فيقول :

الأ�شاتذة  يعلن  واأن   ، الأكادميية  التعاليم  اأ�شحابها على هذه  يتمرد  اأن   ، فتية  بدماء  الفن  لتغذية  قامت حركة جديدة  كلما  الطبيعى  كان من   «

الأكادمييون من ناحيتهم احلرب على هذه احلركة احلديثة ، فاإذا ا�شتقرت هذه احلركة ، وتوطد نفوذها ، عمد الأكادمييون عندئذ اإىل تبعبتها ، 

ولكن بعد اأن تكون قد ا�شتنفذت بدورها مغزاها الوجدانى ، فا�شبحت جمرد و�شفة ل�شناعة اللوحات اأو التماثيل » 

وحني قراأت هذا الراأى راأيت �شورة مطابقة لواقع اأعي�شه ، بل واأمار�شه يوميا من خالل معاي�شتى حلركة الفن فى الداخل املحلى ، اأو من خالل عملى 

الأكادميى مدر�شا للت�شوير ، واأجد اأن فعلى الرف�س ثم التبعية الذى حدثنا عنهما يونان فى هذا املقال ، هو فعل منار�شه جميعا يوميا ، ول اأق�شد 

هنا الأكادمييون فح�شب ، بل اأق�شد معهم النقاد وال�شحفيني وجمع غري قليل من الفنانني اأنف�شهم ، واأراها جرمية نقرتفها فى حق فعل التطور ذاته 

وخا�شة حني منار�س هذا الفعل الآثم فى حتجيم حرية العمل الفنى ، وي�شتوى الأمر اإن كان ذلك بدافع �شخ�شى عن قناعات جامدة ترف�س قبول 

مبداأ التطور ، اأو كان ب�شبب خارج عن اإرادة الفاعل كحكم القوانني واللوائح احلاكمة ملا يدر�س بالأكادمييات ، بجمودها وركودها وثباتها القاتل . 

والواقع اأنى اأعتقد اأنه من النادر جدا اأن ت�شتطيع الأكادميية اأن تخرج فنانا حقيقيا ، دون اأن يكون هو كذلك ، واأ�شتطيع اأن اأجزم اأنه ما من اأكادميية 



فى العامل قادرة على خلق اأى حركات جديدة فى الفن ، �شحيح اأنها قد ت�شاهم فى الدعم ، ولكنها هى – بقواعدها – لن ت�شتطيع خلق ما لي�س له 

وجود ، ولكن املمكن فعال اأن تقوم به الأكادميية ، هو حماولة تدريب الدار�شني على ممار�شة احلرية الفنية اإىل اأبعد مدى ممكن ، والقيام هنا بدور 

املنظر لأى طرح قد ي�شكل تطورا لفتا ، وهذا فى راأيى يعتمد فى الأ�شا�س على �شخ�شية اأ�شتاذ الفن ، ل على �شيا�شات عامة ، ول قواعد قائمة .

فالثقافة عند يونان كونية ، لي�شت حكرا على اأحد ، والرتاث الإن�شانى ملك عام لالإن�شانية كلها ، ويف ذلك - فى راأيه - مفتاح اخلال�س من جمود 

الأكادميية حيث تتحقق بذلك تعددية مفاهيم الفن حيث يقول :

» نالحظ اأن مفهوم الفن قد تطور تطورا �شريعا منذ ما يقرب من مائة عام ، ثم هو ل ينقطع عن التطور اإىل حد مل يعد فى و�شعنا معه اأن نقنع 

بتعريف حمدد �شامل واحد ملاهية الفن ، وال�شبب الظاهر لهذا التطور هو ن�شاأة الوعى بني الفنانني والنقاد بالرتاث الفنى العاملى ، ثم ات�شاع هذا 

الوعى على نحو ل يعرف له مثيل فى اأى ع�شر �شابق »

ولعل هذا الراأى يربر ولو جزئيا جنوح رم�شي�س يونان الفكرى نحو الغرب ، والتما�شه اخلال�س فى اأفكاره ومدار�شه الفنية ، و�شعية احلثيث ملواكبة 

اأحدث منجزات الع�شر ثقافيا وفنيا ، ويربهن اأي�شا على اأن موقفه الراف�س ربط الفن مبجتمع بعينه ، وبحالة حملية واحدة ، واعتباره ذلك نوعا 

من الدعاية املمقوته ، مل يكن موقفا �شخ�شيا بقدر ما كان اقتناع واإميان ، باأن الفن احلق ميكن اأن يولد م�شتقال ، حرا ، يبحث عن قيمته فى ذاته 

هو ، ولي�س من خالل مو�شوع عظيم اأو ق�شية كربى ، فلي�س بال�شرورة اأن ي�شري العمل الفنى – من حيث كونه فنا – عظيما ملجرد اأنه مرتبط بفكرة 

عظيمة اأو �شخ�شية خالده اأو اجتاه �شيا�شى �شائد ، اأو حتى جمتمع بعينة ، فيونان حني رف�س ذلك املنهج فى التفكري الفنى ، و�شعى نحو تقدي�س 

احلرية ، فارتبط فى فنه بالغرب اأكرث من ارتباطه بالداخل ، دفع الثمن – ثمن اختياره احلر - فانف�شل عن جمهوره وفقد التوا�شل ، لغرابة اأ�شلوبه 

، وتعقيد ر�شالته.

ولكتابات يونان الغزيرة اأكرث من دور ، فهو الكاتب ناقل الفكر ، الباحث عن فعل التنوير ، وهو الناقد العليم مبهارات حرفة النقد ، وهو املعلم 

لالأ�شول والقواعد والأ�ش�س الفنية ، وهو املف�شر لتاريخ الفن العام من خالل ربطه بالفل�شفة ، وهو املفكر ذو الراأى ، وهو كذلك املرتجم القدير 

القادر على نقل حمتوى اللغة الفرن�شية بقيمها الفنية ، اإىل اللغة العربية بجمالياتها وعمقها الفريد ، وعمله ال�شحفى مل يكن تقليديا ، فلم يكن 

ناقال خلرب ، واإمنا كانت �شحافته �شحافة تنوير وتثقيف ، �شحافة راأى ونقد .

الآن فقط اأدركت ملاذا رم�شي�س يونان ما زال حا�شرا ، وملاذا الآن ، اإنه رم�شي�س يونان العالمة الفارقة فى تاريخ الثقافة امل�شرية ... والدور الكبري 

فى حتديث حركة الفنون ، اإنه ال�شعلة التى احرتقت لكن حرارتها ما زالت و�شتظل ت�شرى فى ج�شد احلياة الفنية ، ومازال نورها م�شيئا فى عقل كل 

فنان حر ومثقف م�شتنري ، اإنه حقا القدوة واملثل فى ثورة العقل وجنوح اخليال .
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م�شاحة �شمت بني االأنا واملطلق

يو�شف ليمود



منذ ن�شاأة الفنون اجلميلة يف م�شر، بداية القرن الع�شرين، واإىل نهايته، مل يحظ فنان مفكر بتقدير واحرتام، من لدن �شفوة املثقفني، بحجم ذلك 

الذي حظي به رم�شي�س يونان؛ ويف املقابل، مل ينل فنان مفكر ن�شيبًا من التعتيم والتجاهل وحماولت التحجيم، من لدن املوؤ�ش�شة الر�شمية، مثلما 

نال يونان، اإىل حد التفكري باأن م�شادفات قراءة ا�شمه يف كتاب ر�شمي هنا اأو يف لئحة فنانني هناك، لي�شت �شوى حماولت ا�شطرارية مللء فراغ 

احللقة ال�شاقطة من �شل�شلة م�شار احلركة الفنية والفكرية يف م�شر يف العقود الثالثة التي تتو�شط القرن الفائت. تلك احللقة، املردوم عليها بتالل 

ل احليز الأكرب من النتاج الفني منذ �شتينيات القرن وحتى انطواء الأخري، ل يزال معدنها النبيل يلمع يف  من تراب باهت ل عمق فكريًا فيه، وي�شكرّ

اأذهان النخبة املثقفة التي ا�شتوقفها، اإن مل اأقل اأده�شها، املنجز الفني والأدبي والفكري العام، ببعده ال�شيا�شي، لتلك اجلماعة من اجلانحني، الذين 

األهبوا املنظر الثقايف منذ منت�شف الثالثينيات وحتى نهاية الأربعينيات، ممتطني ح�شان ال�شريالية، ب�شهيله الغريب وحوافره اخلطرة، جماعة 

ع طاقته املم�شو�شة، بذات القدر،  »الفن واحلرية«، التي كان رم�شي�س يونان اأحد اأ�شالع تلك احللقة الالمعه، اأو لنقل اأحد منحنياتها، من حيث توزرّ

وبالعمق وال�شدق ذاتهما، بني الفنان الر�شام والكاتب املفكر، الناقد واملرتجم. اآثار مبدع ما، ولو كانت قليلة، تغني، يف حماولة النفاذ اإليه، عن 

كثري مما قيل فيه اأو حيك عنه، ب�شبب م�شاحة التحيزات، الإيجابية اأو ال�شلبية، التي تفر�شها الطبيعة الإن�شانية، يف حميمية العالقات، اأو يف حمى 

ننا من  ال�شراعات، على املعا�شرين للمبدع، اأو الالحقني له من اأجيال. وحيال رم�شي�س يونان، لدينا من اأعماله، فنًا وفكرًا، وترجمة كذلك، ما ميكرّ

اأن نتاأمل، لي�س فقط يف فنه وفكره، بل اأي�شا يف �شمته، وذبذبات كيانه التي َحفرت على تلك الأ�شطح متعددة امل�شتويات، حتى لنكاد ن�شمع الطريقة 

التي نطق بها الكلمة، والتي ت�شيف اأبعادًا للكلمة، لي�س لالأخرية اأن تخرب مبعانيها لو اأنها ُن�شجت بربود م�شطجٍع على اأريكة: »وبانتظار اأن ي�شبق 

وعي الإن�شان رف�شه حلياة الكالب هذه، ل نزال ن�شتمد من الياأ�س ما يكفي لتغذية نار التمرد يف اأنف�شنا. اإننا ن�شرخ باأننا جمانني. التجارب مل 

تعلمنا �شيئا. نحن ل نتغذى �شوى من هذياننا، وهذا ل يحرمنا من ب�شي�س �شوء، واإذا كنا نرف�س اأن نرى يف الف�شل احلايل للحركات العمالية 

نهاية اأحالمنا، فاإننا ل نزال مفجوعني بثقل هذا ال�شطهاد املت�شعب الذي ل يفتاأ اأن يتزايد يومًا بعد يوم«.  بل اأبعد من ذلك، اأمامنا تفا�شيل حياة 

هذا الفنان، والتي هي ج�شد لي�س باإمكانه الكذب، لو افرت�شنا حيزًا ت�شتحيل فيه الكلمات اأبنيًة تنت�شي باأ�شواتها املجردة، بنيرّة �شاحبها احل�شنة 

اأو غري احل�شنة.  نحن اأمام حياة حلمتها التمرد، منذ النف�س الأول يف طريق الفن وحتى الأخري. فكان باإمكان الطالب رم�شي�س يونان، مثال، اأن 

ي�شرب عامًا واحدًا اإ�شافيًا، بعد اأن اأم�شى اأربع �شنوات يف مدر�شة الفنون، كي يح�شل على �شهادة تخرجه، لكن وعيه، وغريته على اجلذوة املتوقدة 

بداخله، و�شعا حدًا ل�شتمراره ومهادنته الوقت، حني ا�شطدم بالروح الرجعية اجلامدة التي حتقن به الأكادميية الدار�شني وتنال من مواهبهم، 

عرب اأ�شاليبها وقوانينها و�شيق اأفق اأ�شاتذتها. كانت هذه خري واأق�شى بداية، لفنان �شوف ت�شكل حياته نف�شها واحد اأعماله الفنية، اإن مل يكن اأهمها. 

�شهوات  ماأ�شاة،  امل�شتحيل، احللم،  املطلق،  ال�شر،  الرغبة، اجلنون،  » احلرية،  كتاباته:  الفنان يف  التي لزمت هذا  الكلمات  قامو�س  ونظرة على 

 ل�شية فيه بني الآثار الفنية والفكرية لذلك الفنان، وبني 
ٍ
اخليال، اخليال ال�شجني، جنون العاطفة، حكمة العقل، الفنان احلر »...َلتوؤكد على التحام

الكيان النف�شي واملواقفي الذي اأفرز هذه الآثار . 

فكرة التمرد حتمل يف نواتها جرثومة التحول والنقالب على ذاتها، وهذا حتديدًا ما يعطيها م�شداقيتها، اإنها دينامية لي�س لها اأن تهناأ بال�شكون 

على بر اآمن، لإدراكها اأن فكرة ال�شكون، الفني اأو الفكري اأو العقائدي، ل تعني �شوى املوت، ناهيك عن نفورها الغريزي من فكرة الأمان، التي هي 

حم�س وهم يف الأدمغة. غري اأن هذا ل يعني اأن قما�صة التمرد ل ت�صد من�صوجَتها حزمٌةُ من خيوط هي اأقرب للبديهيات الثابتة، التي، حتى لو تغريت 

األوانها، تظل وبرتها غري قابلة للنحول. ويف حتول رم�شي�س يونان من ال�شريالية اإىل التجريدية، بعد مرحلة طويلة من ال�شمت، مثال عملي على ما 

نقول، من حيث اإن ال�شريالية كانت مرحلة بالن�شبة ل�شكل ممار�شته الفن، بذات القدر التي كانت مرحلة يف تاريخ الفن، مت جتاوزها بعد اأن اأدت 



دورها يف ظرفها التاريخي، تاركة �شيئًا من ع�شارتها، ولو كان �شئياًل غري ملمو�س، �شبغ ما تالها من مدار�س وممار�شات فنية، مبا فيها تلك البعيد 

منطقها الفكري عن املنطق ال�شريايل. فاإىل جانب كون يونان فنانًا تاأثر مثل الكثريين غريه بالبيئة الفنية العاملية وم�شتجداتها التقدمية الفاحتة، 

الباري�شي،  اأثقلته احلياة يف مهجره  اأن  اأم�شاها يونان عاطالً عن ممار�شته فنه، بعد  ُن�شقط من ح�شابنا ع�شر �شنوات تقريبا  اأن  لي�س بالإمكان 

بالتزاماتها العملية، بني وظيفة وبيت وزوجة وطفلتان، وهي الفرتة التي تثري ت�شاوؤًل، رغم تداخل عن�شريها، الإجباري والختياري، عن ما اإذا مل 

تكن واحدة من حلقات التمرد يف ال�شل�شلة، ولكن على الذات هذه املرة، وخيانة لها؟

لعل ال�شوؤال اجلدير بالبحث، يف مو�شوع التمرد، هو ما الذي يكمن وراء تلك الطاقة القلقة اجلاحمة؟ اأهي اأ�شباب فكرية يبنيها ويراكمها تطور 

الوعي، اأم هي يف جوهرها �شيء بيولوجي نف�شي يتحكم يف الرتكيبة املزاجية للفنان ويوجهها، كثعبان يلتهم ما ي�شادفه، دون اأن ينجو من ذلك 

م اليتم الأبوي،  حتى ذيله؟ اإن ظاًل من مقارنٍة يف ظروف الن�شاأة بني يونان ونيت�شه ورامبو، َليفر�س عليرّ نف�شه حني التفكري يف الأمر، فالثالثة حتكرّ

والتزّمت الديني لالأم، واجلو الأنثوي العام، املنطوي على ذاته، والذي اأحاط بهم، يف طفولتهم، فكان التمرد املراهق على الدين اأول عتبات �صلم 

طويل من الرف�س والهدم والقذف بالذات عارية اإىل �شحراء امل�شتحيل. بني الثالثة املذكورين، تبدو الذات ال�شخ�شية، يف حالة رامبو، هي الأكرث 

ح�شورًا، كمحوِر توتٍر انطلق منه التمرد على احلياة، وتاليًا على ال�شعر، الذي مل يكن �شوى ذات ال�شاعر نف�شها. غري اأنه يف حالَتْي نيت�شه ويونان، 

ائها، غالبا، ل�شالح نوع من مترد يبدو وكاأنه متخطيًا الذات ال�شخ�شية وعذاباتها ال�شغرية، اإىل ما هو اأكرب من  ترتاجع الأنا ال�شخ�شية حد احمرّ

حدود كيان املتمرد، وكاأن الو�صعية الب�صرية هي التي ت�صوط تلك الطاقة، وتهّيج فيها مكامن التفكري الثائر والإرادة الوعرة. واإننا لرنى يف ترجمة 

ع فيه الأخري ال�شعر، فعاًل رمزيا له دللته، على امل�شتوى ال�شخ�شي، بنف�س  رم�شي�س يونان لكتاب رامبو« ف�شل يف اجلحيم »�شنة 1946، الذي ودرّ

مقدار كونه فعاًل ثقافيًا يدعم التوجه الثوري الن�شايل الذي تبناه يونان يف مرحلته ال�شرياليه، حيث مل تكن الأخرية ترفًا فنيًا، اأو نوعًا من عبث 

اإمكانات الذات، الهاجعة يف لوعيها، وامل�شغوطة، واملردوم عليها بطبقات  ارت�شاه يونان واأ�شحابه ال�شرياليني وقتذاك، بل كانت و�شيلة لتفجري 

هائلة من ركام تاريخ طويل من التع�شف والقمع وال�شراع الطبقي، وبالتايل فاإن �شدًى لتفجريات الالوعي تلك، كان ل بد واأن يكون له مردوده يف 

اأودية املجتمع »الإجرامي«، ح�صب تعبري يونان، يعيد �صوغ اأنظمته واخليوط التي حترك طبقاته وتتحكم يف عالقات اأفراده. كان هذا حلم ال�صريالية 

ر يونان  الأبي�س الذي مد يده من �شماء اللوحة التي ر�شمتها، ي�شافح به يد احللم الرتوت�شكي على اأر�س الواقع. ويف »غاية الر�شام الع�شري«، يذكرّ

»مدر�شة ال�شريالزم هي يف �شميمها دعوة لثورة اجتماعية اأخالقية قبل اأن تكون مذهبًا فنيًا«.

ر للكثريين يف الواقع الثقايف امل�شري، الذي ا�شطدم به  هذه العالقة اجلدلية بني ال�شريالية كفن، والرتوت�شكية كمذهب �شيا�شي ون�شال، مل يقَدرّ

يونان وجماعته، اأن يدركوها. ويف معر�س هذا ال�شدام بني يونان واأ�شحابه ال�شرياليني من ناحية، ومناذج الثقافة ال�شائدة، التي كان عبا�س العقاد 

اأحد اأقطابها وقتذاك، من ناحية اأخرى، يكتب األن رو�شيون: »ومن ثم ي�شبح من ال�شهل على واحد مثل �شبحي ال�شاروين اأن ي�شخر من عدم ات�شاق 

موقف ال�شرياليني امل�شريني، الذين يوؤكدون ب�شوت عال ـ من ناحية ـ م�شاغلهم الجتماعية وال�شيا�شية، ويختارون عمدًا ـ من ناحية اأخرى ـ �شجالت 

تعبري غري مفهومة ملن يدعون الت�شامن معهم، كما يغدو من ال�شهل التنديد بعدم ات�شاق اأولئك الذين يدعون التفل�شف عن عبثية الوجود كالوجوديني 

ـ وقد الت�شقت بيونان هذه البطاقة برتجمته لكامى دون اأن يبذل الكثري ل�شتحقاقها.« كانت ال�شريالية اإذن جبهة ملواجهة جمتمع مري�س، قبل اأن 

تكون �شاحة ا�شطدام بذات مكبوتة، اإذ اأن اخلروج من مائها الباطني بالآلئ فنية، كان �شرطه وقوف الفنان على اأر�س نف�شية ومعرفية �شلبة. لذا 



وجد يونان يف ال�شريالية خندقه الذي اأعلن فيه رف�شه الثقافة التقليدية، واأطلق منه �شهام نقده على تلك الثقافة كما على �شانعيها. وهنا يالحظ 

اأي�شًا املثقفون  اأعاله: »فما عار�شه رم�شي�س يونان واأ�شدقاوؤه مل يكن فح�شب الأفكار والقيم ال�شائدة واإمنا  األن رو�شيون يف �شياق مقاله املذكور 

اأو  ال�شائدون اأو الذين يف طريقهم اإىل اأن ي�شودوا. لقد و�شعوا العقالنية وانهيار مناذج الفكر الغربي التقليدي يف مقابل اليقني الو�شعي للعقاد 

الإ�شالحية الأخالقية لطه ح�شني يف ذات الوقت الذي كان فيه هوؤلء يدعون ال�شباب امل�شري اإىل اأن ي�شتلهموها«. وكان يونان قد ن�شر يف عام 1938 

رف�س منطقها  التي  والتكعيبية،  وقتذاك كاحلو�شية،  الرائجة  الفنية  املدار�س  لبع�س  تعريفًا وحتلياًل  قدم  وفيه  الع�شري«،  الر�شام  »غاية  كتابه  

ال�شكلي املتمل�س من م�شئوليته جتاه املجتمع اإذ يقول: »والذي اأراه اأن الر�شامني املكعبيني بتجاهلهم حقائق احلياة املو�شوعية قد انتهى بهم الأمر 

اإىل جتاهل احلقائق الذاتية اأي�شا، فهم يدعون اأن احلياة مب�شاكلها الجتماعية وال�شيا�شية والأخالقية هي مو�شوع خارج اخت�شا�شهم، وهم لذلك 

ينعزلون يف مرا�شمهم موجهني كل همهم اإىل الأبحاث اجلمالية البحتة Aesthetics  وين�شون اأو يتنا�شون اأن هذه امل�شاكل ذاتها هي التي تقرر 

نزعتنا العامة جتاه احلياة وموقفنا من العامل، وهي التي يتولد عن �شراعنا معها تلك ال�شطرابات النف�شية العميقة التي تنتظر من الفنان العظيم 

اأن يعاجلها بخياله ال�شحري. فكان يف اإهمال الر�شام املكعبي للحياة وحقائقها اإهمال الغاية لتلك املادة ال�شرورية لعمله، ونتيجة ذلك اأن اأ�شبح 

الر�شم املكعبي فنًا �شطحيًا يدور حول نف�شه واأقرب اإىل الفن الزخريف منه اإىل اأي �شيء اآخر«. كان هذا التحليل الراف�س الجتاهات ال�شكلية يف 

الفن، متهيدًا لت�شليط ال�شوء الأكرب على ال�شريالية، عرب ا�شتعرا�شه نظرية فرويد يف العقل الباطن، لينتهي بت�شور عن مقومات العمل الفني، الذي 

ل ميكن اأن ي�شري له قيمة، ما مل يدعم الوجداَن الذي اأفرزه اأفق فكري وا�شع وفعال يف املحيط الذي يخاطبه : »اإن الفن الذي نحيطه بهالة مقد�شة 

لبد اأن يكون قادرًا علي القيام بدور مهم يف هذه )الدراما( الباطنة. اأعني اأن يكون قادرًا ـ كالأديان ـ علي اإيجاد احللول لبع�س منازعاتنا النف�شية، 

ـ فهذه لالإن�شان اأعز اأمانيه«.لكن، بعيدا عن اأفكار يونان واآرائه يف ال�شيا�شة  وبذلك ي�شاعدنا على الو�شول اإىل حالة من ال�شلم والهدوء النف�شي 

واملجتمع والفن والتاريخ، التي عرب عنها كتابًة بو�شوٍح كري�شتايل بليغ، يبقى اأن ننظر يف اجلانب الآخر من العملة، اأي نتاجه الفني، يف مرحلته 

ال�شريالية، رغم عدم توفرنا اإل على عدد حمدود من �شور تلك املرحلة ال�شريالية، مقارنة بوفرة ما حتت اأيدينا من اأعماله يف املرحلة التجريدة. 

لكْن هنا، ولكي ت�شتقيم روؤيتنا اأو تقييمنا، اأو حكمنا، ل بد اأن نكون واعني باملدى الزمني الذي يف�شلنا عن تاريخ تلك املرحلة، مبا يحمله ذلك املدى 

من تراكم كم هائل من خرباتنا الب�شرية، والفل�شفية اجلمالية، التي اأنتجتها الفنون املعا�شرة، اأو ما ت�شمى فنون ما بعد احلداثة، بت�شظياتها التي 

جعلت من ما كان جديدًا اأو عجيبًا، من مدار�س واجتاهات فنية يف زمن يونان، يبدو الآن وكاأنه يف عداد الكال�شيكي من الفن. غري اأنه، بقليل من 

اجلهد، ن�شتطيع اأن نتمثل اجلو الفني والثقايف العام يف م�شر يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين، وحجم ال�شدمة التي اأ�شابت العني اآنذاك، 

، معلقة على حبل  بذائقتها ال�صطحية التي تطرب »للجميل« من فن ال�صالونات واملو�صوعات التي تدغدغ مرتاديها. يف مثل هذا اجلو، تكون لوحٌةٌُ

غ�شيل يف �شالة املعر�س، بدل من عر�شها على احلائط بال�شكل املاألوف، ت�شور امراأًة مبالمح مومياء �شنيعة، تطاير �شفائَر �شعرها ريُحُ  جمهولة 

امل�شدر، وتبدو وكاأنها تنتزع باأظافرها اأح�شاء رغباتها الدفينة، حتت اأفق كابو�شي، تكون لوحة كهذه �شدمة حقيقية لذائقة ذلك الوقت وح�شا�شيته، 

من حيث اإنها تقدم »الب�شاعة » حتت م�شمى »اجلميل«، اأو بديال عنه. ومثال على ذلك، لدينا و�شف لالأديب عبا�س حممود العقاد ليونان واأ�شدقائه 

له اأني�س من�شور يف، حيث قال عمالق الثقافة والأدب وقتذاك عن هذه اجلماعة اإنهم »حرفوا الأذواق الأدبية والفنية )للجمهور(،  ال�شرياليني، �شجرّ

بحيث جعلوا من الذوق املري�س قاعدة، ومن الهذيان منطلقا، ومن اجلنون عبقرية« .ارتاد يونان يف لوحته ال�شريالية ال�شكة الوعرة لتلك الأجواء 

�س جمالياتها الغريبة والوح�شية، فكان اجل�شد يف لوحته ال�شريالية هو اخللية احلية التي  يها وتلمرّ الكابو�شية، التي مل تكن العني م�شتعدة بعد لتلقرّ



تتفتت اأ�شالًء كاأع�شاء تبحث عن خال�شها من اجل�شم الذي هي جزء منه، وتبدو مرتاوحة بني حماولة التمل�س منه والن�شداد اإليه يف الآن نف�شه. 

العن�شر املطلق، الذي تت�شادى فيه �شرخات اجل�شد املكبرّل  ل  اأفق ف�شيح ممتد ي�شكرّ ويدعم فكرة احلرية هذه، على امل�شتوى الرمزي الإيحائي، 

برغباته ال�شجينة واأ�شواقه الغام�شة. رمبا انطبق هذا الو�شف العام لعمل يونان، يف مرحلته تلك، على اأعمال عدد من ال�شرياليني العامليني يف ذلك 

الوقت، مبا يف ذلك بع�س اأعمال �شلفادور دايل، غري اأن هذا ل ينفي خ�شو�شية اأعمال يونان، وانب�شامها بذاتية وح�شا�شية اأ�شيلتني، �شواء على 

ر باأدائية �شرياليرّي  م�شتوى العنا�شر وتركيباتها، اأو على م�شتوى الأداء التقني، الذي ي�شتح�شر يف الذهن اأدائية التعبرييني الأملان، اأكرث مما يذكرّ

فرن�شا، التي انبثق منها فكر هذه املدر�شة الفنية، والتي كان الأقرب اإىل املنطق اأن يتاأثر بها يونان، بحكم توا�شله الفكري والفني مع احل�شا�شية 

الفرن�شية، عن طريق اللغة التي كان يجيدها. ففكرة » ال�شكل » يف عمله حا�شرة، والريا�شية حا�شرة، والروح البنائية حا�شرة، واحل�س التلويني، 

رغم تق�شفه وزهديته املتحدرة من اأ�شاليب الروح الفنية امل�شرية عرب الع�شور، وحتديدًا القبطي منها، حا�شر... كل هذه القيم الب�شرية املجتمعه 

ل فى نظرنا مقدمة منطقية ملا �شوف ينتهي اإليه  يف لوحة يونان ال�شريالية، والتي كانت تخدم جمالية العمل قبل اأن تخدم �شرديته الأدبية، ت�شكرّ

له من هذه  الفنان يف ما بعد من جتريد، كما اأن كل هذه القيم املذكورة �شوف تالزم اإنتاجه يف مرحلته التجريدية، الأمر الذي يوؤكد على اأن حتورّ

املدر�شة اإىل تلك، مل يكن انقالبًا جذريًا على م�شتوى العقيدة الفنية، قدر ما كان توا�شاًل مع م�شتجدات الفكر الفني، وفتح الأفق اأمام وجدانه لكي 

ب باأدوات معرفية وب�شرية جديدة عن ما ل ميكن اأن ُيك�شف عنه بطريق عقيدة فنية واحدة، مهما كان الإميان بها. ويف النهاية، باإمكاننا اأن  ينقرّ

نفهم ب�شهولة، ل معنى اأن يعود فنان هذه طبيعته، اإىل العمل من جديد يف مرحلة فنية كان الظرف التاريخي هو ما قابل ثوريتها بثوريته الفتية، 

وقطعت ظروف احلياة والهجرة اأ�شباب ا�شتمرار بحثه فيها مدة تقارب ع�شر �شنوات، كما جتاوزها الواقع الفني العاملي يف �شريورته الكا�شحة . ما 

يلفت انتباهنا يف هذا ال�شياق، هو ما ذكره الدكتور لوي�س عو�س يف مقاله عن يونان عقب رحيله: »وبعد وفاته �شلمتني ال�شيدة زوجته ثالث �شفحات 

مطوية كتبها رم�شي�س يونان بالفرن�شية اأثناء اإقامته يف باري�س نحو �شنة 1952 بعنوان » اإمنا الذي يخيفني هو �شمت رامبو«.  ورغم عدم عثورنا على 

ترجمة لهذا الن�س يف اأيرّ من اآثار يونان املن�شورة، واأغلب الظن اأنه مل يرتجم اإىل العربية، فاإن العنوان وحده كاف لكي يقول اإن يونان، رغم ما بدا 

عليه من ا�شت�شالم، مل يكن هادئًا، اأو بارد الذهن، يف �شمت ال�شنوات العجاف تلك، التي اأم�شاها يف باري�س، زوجا واأبا وموظفا، ل يرتك له عمله 

يف الإذاعة الفرن�شية الوقت الكايف للر�شم، ح�شبما ذكر الدكتور لوي�س عو�س يف املقال ذاته، من اأنها كانت ال�شكوى الوحيدة للفنان حني التقاه يف 

اأغ�شط�س 1955 يف باري�س يف زيارة خاطفة. ويف هذا ال�شياق يحكي بدر الدين اأبو غازي: » ويف مقهى جال�شيري بال�شانزليزيه كنت األقاه مع جماعة 

ممن كانوا يعملون معه من طالب الفل�شفة والفن والأدب امل�شريني بباري�س كان بينهم دائب ال�شمت والتفكري... يف عينيه هذا املزاج من اخلربة 

والقلق والتطلع. ولكنه كان يبدو وكاأمنا قد ن�شي معاركه وركن اإىل العزلة واإن دلت اإ�شارته اخلافتة على اأن ال�شراع مازال يحتدم يف نف�شه«. بالنظر 

اإىل توزع طاقة يونان يف ممار�شات متعددة، بني الر�شام، الناقد، املنا�شل ال�شيا�شي واملرتجم، ن�شتطيع اأن نفهم اأنه كان منوذج الفنان الذي يعمل 

على فرتات ومراحل، ولي�س منوذج الفنان امل�شتغرق يوميًا، كموظف، وب�شكل مطرد، يف عمل ذي جن�س واحد. فرتات، �شاقت امل�شافات بينها اأم 

اآخر. من هذا  ا�شتباك الذهن يف عمل من نوع  ل وتنتظر ولدتها، ومن ثم تكون الهدنة يف  التي كانت ترتاكم وتت�شكرّ ال�شحنة  غ فيها  ُتفَررّ ات�شعت، 

املنظور، ن�شتطيع اأن نفهم اأي�شا ال�شمت، الذي هادن الفنان فيه احلياة، طوال �شنوات مهجره، كما نفهم خوفه من هذا ال�شمت، �شمت رامبو. 

كذلك نفهم موقفه حني رف�س اإذاعة بيانات �شد م�شر اأثناء العدوان الثالثي عليها، وكان الثمن عودته من فرن�شا اإىل بلده مطرودًا، وقد تبلورت، 

يف هذا الرف�س، �شخ�شية يونان بكامل حمولتها الثورية، من حيث كونه موقفًا وطنيًا �شجاعًا يف املقام الأول، وانقالبًا على ال�شمت، الذي ا�شتكان 



اإليه مكرها، يف املقام الأخري. كان هذا املوقف برهانًا على اأن ال�شمت �شيء وال�شكوت �شيء اآخر، ومل يكن هذا الفنان من النوع الذي ي�شكت واإن 

�شمت. من ناحية اأخرى، من ال�شعب تخيل ما الذي كان �شينتهي اإليه رم�شي�س يونان، على امل�شتوى الفني، لو مل ي�شطر اإىل العودة اإىل م�شر، حيث 

غ للفن، ليخرج علينا بفي�س من اللوحات التجريدية،  عاود حروبه الفنية والفكرية مع واقع ثقايف واجتماعي باهت مل يفهمه ولن يعرتف به، وحيث تفَررّ

برهنت كثافتها وم�شتواها الفني والفكري على اأن اجلهاز الإبداعي لهذا الفنان مل يكن عاطاًل عن احلركة وال�شريان حتت تنب ال�شمت الكثيف. 

ال�شوؤال هو: ما الذي كانت �شتوؤول اإليه هذه الطاقة الفنية لو مل يعد الفنان اإىل بلده وفنه؟ اإن ان�شغال يونان ب�شمت رامبو و�شط تلك ال�شنوات (كتب 

مقاله امل�شار اإليه يف منت�شف ال�شنوات الع�شر التي ق�شاها يف باري�س( يبدو منطقيًا ومفهومًا، وهو الذي ان�شغل بجحيمه قبلذاك، حني ترجم كتابه 

و�شط لهيب مرحلته ال�شريالية. فهل كان يونان يواجه اإ�شكالية العالقة بني الفن واحلياة، والتي تنتهي اإىل اأن حياة الفنان نف�شها ميكن اأن تكون هي 

العمل الفني؟ هذه الفكرة احلداثية التي اأخذت حيزها، كم�شلرّمة، يف عامل الفن املعا�شر، و�شاحلت فنان اليوم مع ك�شله، ما كانت لُتقَبل، اأو لُت�شت�شاغ 

ب�شهولة، من كياٍن مثل رم�شي�س يونان، فهو الذي كتب يف مقال له بعنوان »الفن والتاريخ«، ُن�شر يف »املجلة » يف يونيو 1958، يقول فيه: » ول ريب اأن 

للفنان، اإذا �شاء، اأن يكون ـ خارج نطاق جهده الفني اخلالق ـ كاتبا اجتماعيا اأو جماهدا �شيا�شيا، كما اأن من حقه، اإذا اأراد، اأن ير�شف ال�شوارع اأو 

يفلح الأر�س، اأو ي�شهم يف جمعية خريية، اأما الذي لي�س من حقه يف اأي حال فهو اأن يخلط بني الأمرين:  لأن الأهداف الجتماعية وال�شيا�شية لي�شت 

اأكرث من و�شائل تاريخية حمدودة تخ�شع لأحكام ال�شريورة وال�شرورة، يف حني اأن اخللق الفني ل ينت�شب اإل اإىل عامل الدوام واحلرية، ول يدين 

اأغلى كنوز احلرية  اأن نتخلى عن كنز باق من  اإل ملنطقه الذاتي؛ واإنه ملن احلماقة التي ل تو�شف، بل من اخليانة لأعز اأحالم الإن�شان،  بالولء 

الفعلية، بحجة الكفاح يف �شبيل و�شائل موؤقتة حمدودة بحدود ال�شيا�شة والجتماع ». ويجب اأن نعرف هنا اأي�شًا اأنه ظل حتى النهاية على موقفه 

الراف�س ملنطق الفن ال�شكلي، اأو فكرة »الفن للفن«. ففي احت�شاره، كما ذكر لوي�س عو�س، تكلم يونان عن بيكا�شو هاذيا: »رمبا ر�شم »جرنيكا » اأو 

حمامة ال�شالم لل�شيوعيني ولكن طريقه لي�س طريق خال�س الفرد باجلماعة واإمنا خال�س الفرد من اجلماعة« . عدم تنازله، عن فكرة اللتزام 

الفني يف مرحلته  اإنتاجه  وبني  الفن  النقدية يف  اآرائه  العالقة بني  الكامنة يف  الإ�شكاليات  واحدة من  الفن هذه، ميثل  والجتماعي يف  ال�شيا�شي 

التجريدية، وهي املرحلة التي انف�سرّ فيها ال�شتباك، الذي كان قائما، يف مرحلته ال�شريالية، بني الفني وال�شيا�شي، وخرجت فيها الطاقة والإرادة 

الفنية من ماء الأنا، اإىل ماء الوجود... اإىل هواء املطلق. الوقوف اأمام بيا�س اللوحة، بعد �شنوات من النقطاع، �شيء خميف. فالإم�شاك بخيط يفتح 

الفنان.  ويف  اأر�س ما يقف عليها  َتِبني  اأو  تنبنى،  الأمر يتطلب �شراعًا وجهدًا ووقتًا، حتى  اأول �شربة فر�شاة.  ياأتي من  الفني، ل  للبحث  طريقًا 

»املجهول ل يزال«، يكتب يونان، مربرًا حتوله من ال�شريالية اإىل التجريد: »ويرجع الف�شل اإىل احلركة ال�شريالية يف اإنقاذ الفن من هذه الدائرة 

اأن الوهم  اإىل ال�شاعر �شيطانه، فانطلقت كرائم اجلن مترح على م�شرح الفن. وعندئذ هتك ال�شر وات�شح لكل ذي عينني  اأعادت  املفرغة. لقد 

واحلقيقة �شيان، واأن حوريات البحر واخليول املجنحة والأ�شجار ذات الثدي هي خري مراآة ملا يدور يف خلد الإن�شان. واإىل هذه احلركة يرجع الف�شل 

كذلك يف اأول حماولة جدية خللق اأ�شطورة جديدة يلتقي فيها الواقع باخلرافة، والظاهر بالباطن، واحلكمة باجلنون، والأوج باحل�شي�س، واحلياة 

اأن هذه  والقلق. غري  وال�شك  �شتى عوامل احلرية  الع�شر  تناهبتها يف هذا  التي  املتعط�شة  الولهى  للنفو�س  واإلهام  نور  باملوت، حتى ت�شبح مبعث 

الأحالم والأ�شواق، بالرغم مما اأ�شعلته من مواقد ل تطفاأ، مل ت�شتطع اأن ت�شمد اأمام تلك الو�شاو�س التي اأ�شبحت مبثابة ع�شب الوعي احلديث 

وقوته اليومي. وهكذا عاد الإن�شان وجها لوجه اأمام طال�شم الكون. ولكاأنه قد عاد اإىل حيث كان يف فجر اخلليقة، قبل اأن يطلق على الأ�شياء اأ�شماء 

ت�شرت عريها وقبل اأن يبتدع الأ�شاطري التي ت�شفي على هذه الأ�شياء مغزى ومدلول. وهكذا مل يعد يف و�شع الفنان ذي الوعي يف هذا الع�شر اأن 



ي�شطنع لنف�شه بيتًا بني اأح�شان طبيعة فقدت يف نظره �شفافيتها، ول اأن يقنع باحلياة يف اإطار زائف من الأ�شكال الهند�شية املن�شقة، ول املجازات 

امل�شتعارة. ولذلك نراه يعمد الآن اإىل تفجري هذه الأ�شكال، عله يعرث حتت الأنقا�س على مادة الوجود الأولية وق�شماته اخلفية ». اإن تعبري »تفجري 

هذه الأ�شكال« ل يعني انقالبًا على ال�شريالية، كما �شبق واأ�شرنا، قدر ما يعني الو�شول اإىل عدم القناعة مبهمة الفنان يف جت�شيد روؤًى تظل حبي�شة 

ثها الواقع وزيرّفها. وفعل التفجري هنا،  الإطار، مهما كانت درجة حترر هذه الروؤى، ومهما كانت اأ�شطوريتها. �شتظل اأ�شياًء حتمل م�شمياتها التي لورّ

على ما يحمله من طاقة اأو نزعة ثورية، يعني تفتيت وحمو اللغة الزائفة املتعارف عليها، كمن يفكك جملة ما ويبعرث حروف كلماتها على �شطح، 

لتقول ما يلم�شه يف الأعماق ول ي�شتطيع النطق به. هذا التحول يف املنهج الفني اأو البحثي، والذي ل تتناق�س، اأو ل تتنافى فيه كلمات يونان ال�شابقة 

مع املعطيات الفنية التي نرثها يف لوحاته التجريدية، ي�شري اإىل تراجعية الربط بني ال�شيا�شي والفني، ل�شالح الربط بني الوجودي والفني. اأ�شبحت 

اللوحة حفرًا وبحثًا عن »مادة الوجود الأولية«، ومل تعد نب�شًا يف الالوعي خللق اأ�شطورة الذات.

ل منه لوحات يونان التجريدية يحمل يف نثاره وتعرجاته وهيوليته كل اخلربات الب�شرية التي لم�شت عني الفنان يف رحلته،  الفتات الهائل الذي تت�شكرّ

من اأ�شياء الوجود املرئي، اإىل تلك التي تنتمي اإىل نتاج املخيلة الإن�شانية من روؤى فنية واأ�شاطري. هذا الطوفان من اأ�شكاٍل هي اأ�شبه بالزبد و�شط 

اأرخبيل من �شخور واأحجار، مل ُيرتك لع�شوائية �شهلة متيل به اإىل مبا�شرة يف التعبري و�شيالن يف ال�شكل، بل َحكمته ريا�شية �شارمة ل يكاد يفلت منها 

عت للوعي، حتى تلك التي اأنتجتها  خ�شِ
ُ
ُجَزْيء اأو مل�شة. كل ُجَزْيء، وكل مل�شة، وكل فراغ، نال ح�شته من التفكري والتاأمل. كل امل�شاحات والعنا�شر اأ

ع ال�شطَح بنوع من روحية  ها التاأملي الرتاكمي الذي ي�شبرّ ال�شدفة. ل تعود ال�شدفُة �شدفًة حني يوافق الوعي عليه. هذه ال�شرامة الريا�شية، بح�شرّ

تنبع اأ�شا�شًا من متثرّلها قوانني الطبيعة يف طريقة عملها، كما اأنقذت يونان من الوقوع يف �شبهة ال�شكالنية البحتة التي كان يرف�شها، اأنقذته كذلك 

من الوقوع يف اأ�شر الإنفعالية احلركية التي مل تكن لتخلو من نزعة اأدائية ا�شتعرا�شية . مل يرتك يونان �شطح اللوحة اإل بعد اأن كان حقق نوعًا من 

اأزيز، وكاأن تيارا ما، كهربيًا اأو مائيًا، ي�شري يف ثنايا هذا الرذاذ ال�شكلي املبعرث. اهتزاز ل مركزية فيه، تنغ�شل يف اأفقه الت�شظيات البللورية ملاليني 

الأ�شكال التي ت�شور كائنات وعوامل ل اأ�شماء لها هي كل �شيء ول �شيء يف الوقت نف�شه، وكاأنها جت�شيد ملقولة �شديقه ال�شاعر جورج حنني التي كتبها 

اإليه ذات يوم يف اإحدى ر�شائله : 

»اإن ما ل ا�شم له هو ما يوجد حقا ». ما كان لهذه العوامل اأن تتبلور على �شطح اللوحة ويكون لها تاأثري على العني والوجدان لو مل يكن القت�شاد 

ال�شديد يف الألوان، حد الزهد فيها، هو ال�شرامة رقم اثنني، بعد �شرامة احل�شابات الريا�شية. هذا الزهد اللوين ي�شتمد �شبغاته من طبيعة الأر�س 

والبيئة املحيطة، والتي تعود بنا اإىل املزاج التلويني امل�شري، اإْن يف زهو ت�شاوير معبد فرعوين، اأو يف دكنة اأيقونة قبطية، وهو اإذ يعك�س، بوعي اأو 

بغري وعي، خا�شيًة من روح املرياث الثقايف املحلي، بهذا ال�شكل غري املبا�شر، فاإنه يكون قد مل�س ع�شبًا ملا ميكن اأن ُي�شمى »الهوية«، رغم اأن هذه 

الأخرية هي اآخر ما كان لفنان، منفتح على املرياث احل�شاري للعامل اأجمع، كيونان، اأن يلتفت اإليها. اإن الذهنية التي اأفرزت هذه اللوحات قد قامت 

بتفتيت الأنا الذاتية ل�شاحبها وذررّ مكوناتها على ال�شطح، حني فعلت ال�شيء نف�شه مع املادة التي ت�شكل هذا ال�شطح. فهذه العملية التبادلية، بني 

لها يف اللوحة، هي ما يعطي لالأخرية مربرًا وحقًا يف الوجود. مل يكن فعل  معطيات الذات ودهاليز اللوحة، بني تفكيك هذه املعطيات واإعادة ت�شكرّ

التفجري والتفتيت عبثيًا ول جمانيًا، بل خلقًا وتوحدًا. 

بتها  واأحالم ر�شرّ الأ�شطورية، من كوابي�س كونية ورغبات  املثقلة بحمولتها  الأنا  الت�شويري، من دهاليز  اأن مير، يف الطريق  اإذن  يونان   كان على 

الذاكرة منذ اخلطوات الأوىل للعامل، اإىل اإنكار هذه الأنا ال�شيقة ون�شف اأثقالها من �شور وت�شخي�شات وم�شميات حتجب ما هو اأورّيل وجوهري ول 



يتها ودنيويتها، مل يكن لها اأن تنزلق اإىل هوة من ميتافيزيقا ت�شوفية تف�شلها عن املادة وعن ما هو  ا�شم له. هذه الروحية، التي مل تتخل عن ح�شرّ

ملمو�س، اإذ تظل هذه العوامل املجردة م�شدودة اإىل مرجعيات من هذا العامل، تاألف اإىل مدلولت الب�شرية واإن مل يحددها الب�شر، وهي بهذا تعود 

له يف �شيغ وعوامل ل ح�شر لها. من هنا  بالعني اإىل ما هو حتت حدقتها، اإىل اليومي واملاألوف واملبتذل، لكْن مت�شظيًا ومنثورًا، ويحمل اإمكانات ت�شكرّ

تاأخذ �شنوات ال�شمت الطويلة التي كابدها الفنان يف مهجره معناها، من حيث كانت مزيجًا من مترد، وترميم جراح، واإعادة ح�شابات، واختمار 

روؤًى، واإ�شتعداد لنزال جديد، مع املجهول، كما مع الواقع املعلوم، اأو املكلوم، بالأحرى. 

يو�شف ليمود، فنان ت�شكيلي وناقد












