من جماليات المرحمة الزرقاء في رسوم بابمو بيكاسو (.)1091 –1091
شخصيتو القوية .كاف بيكاسو ينظر إلى
خالؿ السنوات األولى مف حياتو ظيرت مالمح
ّ
نفسو كفناف بطولي اقرب ما يكوف إلى سوبرماف نيتشو .في المدة التػي سبقػت المرحمػة الزرقػاء،
متأخر مف عاـ ()1091
كػاف بيكػاسػو يػرّكز عمػى رسػـ األزىػار مستعمالً ألوانػاً قاتمػة ،وفي وقت ّ
فنو منعطفاً مفاجئاً عندما بدأ رسـ لوحات مرحمتو الزرقاء ذات الموف األحادي .ىذه األعماؿ
اخذ ّ

التعرؼ عمييا بألوانيا الزرقاء وأشخاصيا الحزانى.
يسيؿ ّ
تشير المرحمة الزرقاء إلى سمسمة مف الرسوـ التي فييا الموف األزرؽ مييمناً عمى رسوـ
بيكاسو ذات الطابع التعبيري والدقة الشاعرية ،واالكتئاب الشخصي .ىذه الحقبة ساىمت في

تحويؿ أسموبو مف نزعة كالسيكية إلى نزعة تعبيرية وتجريدية .في ىذه المرحمة لـ يكف بيكاسو

مقتنعاً بالييمنة الالىوتية والكالسيكية عمى الفف األوربي التراثي ،فاالنطباعيوف وعمى رأسيـ
سيزاف ميدوا الطريؽ لو إلنتاج لغة مرئية مباشرة باتجاه الفف التجريدي وقيـ تعبيرية أخرى .عبرت

المرحمة الزرقاء عف األصالة الحقيقية لبيكاسو ،وتفاعمو مع قيـ الحداثة الجديدة التي بدأت تنتشر
بيف المثقفيف والفنانيف كالنار في اليشيـ ،وىي تشير إلى محاولة صياغة وسائؿ تصويرية تحمؿ

مشكالتو وتطمعاتو اإلبداعية ،وتحد مف الكالسيكية أو بقاياىا .كاف يود بموغ ذروة التوحد مع
الذات ،وأخذ الخطوة األولى مف خصوصية الفف التشكيمي ،فقد اختصت ىذه المرحمة بالبعد

العاطفي لحياتو الشخصية فضالً عمى الكآبة ،والقمؽ ،واالغتراب ،والغموض ،والتذمر.

زيارتو المتكررة لباريس بيف عاـ ( )1099إلى ( )1091مكنتو مف االطالع عمى فنوف

الرسـ الجديدة في صالونات وكالريات الرسـ .طموحو بزيارة باريس كاف جامحاً ،فقاـ بأوؿ زيارة

ليا في عاـ ( )1099وألوؿ وىمة واجو بيكاسو صعوبة التكيؼ مع عالـ باريس المثير وفييا
سكف في حي الفف والفنانيف في مونمارتر ،ولفقره سكف في شقة متواضعة جداً .وفي عاـ

( )1091وجد بيكاسو مبتغاه في تحقيؽ طموحاتو الفنية في ممصقات شيريو ،ورسوـ تولوز
لوتريؾ عف الراقصات وبائعات اليوى في مميى الطاحونة الحمراء ،ورسوـ ديغا ،ورينوار،

وبونار ،وبولديني ،فاخذ يدرس ىذه الرسوـ والممصقات ،فيستوحي منيا بيكاسو الموضوعات
(الثيمات) التي يريدىا في أعمالو ،فيو أسموب متبع في الرسـ والنحت عند بعض الفنانيف في
بداية مسيراتيـ الفنية .لوحات بيكاسو التي استوحى موضوعاتيا مف بعض أعماؿ كبار الفنانيف،
ىذا المنحى في الرسـ لـ يحقؽ لو ما كاف يريده ،إذ اختفت مف رسومو الحيوية في األلواف لتحؿ

محميا انساؽ مضجرة يرسميا أحياناً بالموف األزرؽ لوحده ،وتالشت تمؾ الشوارع البييجة في

ظممة الميؿ ،وىو يمج عالماً منغمقاً غريباً صامتاً اقرب ما يكوف إلى اليموسة تسكنو مخموقات
يبدو عمى سيماىا الجوع والحزف والذىوؿ :مشردوف وعاجزوف ومتسولوف بانتظار الخالص.

صديقو الشاعر الفرنسي غيوـ أبولينير أعطى انطباعو عف رسوـ بيكاسو في تمؾ المرحمة ،فقاؿ:

"كاف رسمو حزيناً مثي اًر لمشفقة ،ازرقاً كقعر الياوية الرطب ،بذلؾ الميؿ لمتقشؼ وذلؾ االختيار
الدقيؽ لمثيمات .كانت ىناؾ ثمة عاطفة مصطنعة عمى الرغـ مف أف بعض الموحات كانت

تفصح عف حزف حقيقي وانكفاء مرير مف الحياة ،كما في لوحاتو :امرأة جالسة ،األعمى،

األختاف ،األمومة" .مأخذ نقاد الفف عمى بيكاسو ترّكز عمى انتقائيتو التي تعكس طبعو المتقمب.

وفي عاـ ( )1091حدث تحوؿ في فف بيكاسو عندما انجز لوحة (الحياة) التي ظير فييا
بوضوح لممشاىد ولمناقد الفني عمى حد سواء.

فعاالً .وىناؾ احتماؿ
كاف بيكاسو وقتيا ما يزاؿ ّ
يجرب أسموبو الذي ثبت أنو كاف ّ
شاباً ّ
أن و كاف يتماىى مع األفراد التعساء الذيف كاف يرسميـ .تعميقاتو المتناقضة عف باريس واضحة
في رسالة كتبيا إلى صديقو الفناف والشاعر ماكس جاكوب .واذا كاف بيكاسو قد اخبر ّأياً مف
مما لـ يصؿ إلى عممنا ،لكننا نعرؼ أف
ميما بالنسبة لو ،فإف ذلؾ ّ
أصدقائو لماذا كاف العمى ّ
نظر والده في ذلؾ الوقت كاف يتدىور باستمرار .كاف بيكاسو في بيتو في برشمونة مع والديو
أف اىتمامو بتصوير الفكرة في
عندما رسـ بعض األشخاص العمياف في مرحمتو الزرقاء .ويرّجح ّ
مرده أنو كاف يخشى العمى كثي اًر في حياتو ،وقد تكوف تمؾ طريقتو لحماية نفسو
لوحاتو قد يكوف ّ

مرة اقترب فييا بيكاسو مف مناقشة العمى كانت في إشارة غامضة منو
مف تمؾ العاىة .وأكثر ّ
ييـ في
تعود إلى منتصؼ الثالثينات مف القرف الماضي عندما قاؿ :في الحقيقة،
ّ
الحب ىو ما ّ

تغني أفضؿ".
الرساميف كما يفعموف بعيوف العصافير لجعميا ّ
النياية .يجب أف يقتمعوا عيوف ّ
سجؿ ىذه الكممات كتب يقوؿ" :قد الزـ رمز الرجؿ األعمى بيكاسو طواؿ
روالند بنروز الذي ّ
الفنية الفريدة" .وعمى الرغـ مف أف اسـ الموديؿ في
يتقرب منو لييديو رؤيتو ّ
حياتو وكأنو كاف ّ

تسبب في ابيضاض قر ّنيتيا التي يتبايف
لوحتو ال شميستينا معروؼ ،إالّ أننا ال نعرؼ ما الذي ّ
بقية ىذه الموحة .ىذه المرأة وحيدة العيف ىي
لونيا بشكؿ واضح مع األزرؽ الذي يييمف عمى ّ
أىـ عمؿ أدبي إسباني
نفسيا بطمة رواية باالسـ نفسو كتبيا فرناندو دي روىاس ،وتعد اآلف ثاني ّ
بعد دوف كيخوت لػ (سرفانتس).
سبب ضمور حدقة العيف في لوحة بيكاسو األخرى عازؼ الغيتار العجوز ىو أيضاً غير

ميزت كثير مف
معروؼ .منطقة العيف في ىذه الموحة تحيطيا ظالؿ زرقاء قاتمة ،وىي سمة ّ
لوحات المرحمة الزرقاء .وأيضا ال نستطيع تحديد سبب ضعؼ بصر الرجؿ الذي يظير في لوحة
بيكاسو بعنواف طعاـ الرجؿ األعمى .بيكاسو وصؼ ما كاف يرسمو في ىذه الموحة بطريقة موجزة

عندما قاؿ" :إنني ارسـ رجالً ضري اًر يجمس إلى طاولة ويمسؾ ببعض الخبز بيمينو ،في حيف
يبحث بيساره عف آنية النبيذ".

صور العمى تعود في األساس إلى اليوناف القديمة .وقد اشتير ىوميروس نفسو بكونو

الفف واألدب اإلسباني ،كاف الشاعر األعمى يتحوؿ في رسوـ بيكاسو إلى
شاع اًر أعمى .في ّ
المتسولوف العمياف كاف منظرىـ مألوفاً في شوارع إسبانيا طواؿ قروف.
عازؼ غيتار أعمى.
ّ

الفناف فرانشيسكو دي غويا رسـ لوحات متعددة عف موضوع العمى .وبيكاسو رسـ وحفر أعماالً

مرات متعددة أثناء المرحمة الزرقاء .ومف حيف آلخر
تكرر ىذا في ّ
ترتكز عمى الفكرة نفسيا .وقد ّ
صور فييا كائف (مينوتور) أعمى.
صور العمياف ،مف مثؿ لوحتو التي ّ
كاف يعود إلى ّ
يصوروف العمى عمى أنو مظير مف مظاىر
الرساموف
في العصور الوسطى ،كاف
ّ
ّ
ضعؼ اإلنساف أماـ جبروت اهلل أو عقوبة مف اهلل عمى آثاـ وخطايا اإلنساف .وبطبيعة الحاؿ

كاف اليدؼ مف ذلؾ تكريس األفكار المسيحية وتذكير اإلنساف بما يجب أف يكوف عميو حاؿ
المؤمف .في عصر النيضة اختفت الحمولة الدينية لمفيوـ العمى وأصبح اإلبصار رديفاً لممعرفة،

ثـ أف يعرؼ .رسـ رامبرانت العمياف استناداً إلى
مف دونو ال يستطيع اإلنساف أف يبصر ومف ّ
يتأمؿ معنى ظاىرة العمى في زمانو .واحدى المشاكؿ التي
القصص الدينية ،لكنو كاف في لوحاتو ّ
واجييا الرسـ في تصويره ليذه الظاىرة ىي صعوبة تمثيؿ العمى صورّياً ،ألنو شيء تجريدي
الرساميف
صرؼ وليس لو سمات جسدية كتمؾ التي ّ
تميز أشكاؿ اإلعاقة األخرى .مف أشير ّ

وبوساف .ومف
صوروا العمى في لوحاتيـ ك ّؿ مف :أنغر ،ومونكاتشي ،ودافيد ،وبيتر بريغؿُ ،
الذيف ّ
الشخصيات التاريخية التي ارتبطت بالعمى وتناوليا الرسـ ك ّؿ مف ىوميروس ،وشمشوف،
ّ

وبيميساريوس ،والشاعر جوف ميمتوف مؤلّؼ رواية الفردوس المفقود .في القرف العشريف أصبح

الرساموف يستعمموف العمى كرمز لمجيؿ أو العجز أو الضعؼ وفقداف اإلنساف طريقو .وكثي اًر ما
ّ
الرساـ اإلسباني بابمو بيكاسو اشتير أنو
صور األعمى كشاعر أو
موسيقي أو فيمسوؼّ .
كاف ُي ّ
ّ
ميماً في
أكثر ّ
فناف في القرف العشريف رسـ العمياف في لوحاتو .وكاف العمى موضوعا لعب دو اًر ّ
المميز خالؿ ما ُعرؼ بالمرحمة الزرقاء.
أسموب بيكاسو
ّ

