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يسعدين أن أكتب مقدمة الرتمجة العربية األوىل لكتاب نظرية الرتميم لشيزاري براندي.
كام هو معروف للمتخصصني يف هذا القطاع، فإن هذا األستاذ املتميز يف جماله قد قام بتأليف 
كتاًب يعد مرجعًا أساسيًا حول نظرية الرتميم واملحافظة عىل اآلثار. لذا فعىل ضوء اجلهود اإليطالية 

يف جمال الرتميم يف مرص بدت لنا فكرة إصدار النسخة  العربية للكتاب طبيعية ومنطقية.
و نأمل أن يساعدنا هذا ليس فقط ىف حتقيق املزيد من تطوير مرشوعات وأنشطة الرتميم املرصية 
اإليطالية، ولكن أيضا ىف تكثيف التعاون مع العديد من الدول العربية والتى ىف إطار العالقة اجلديدة 
بروما ىف فرباير 2008، وهو  توقيعه  تم  الذى  إطار االتفاق  العربية وىف  الدول  إيطاليا وجامعة  بني 

التعاون الذى نسعى أيضا إلعادة إطالقه.
إن ترمجة هذا العمل الشهري ىف الواقع متثل خطوة هامة من أجل الرتويج للثقافة اإليطالية ونرش 
النقاش حول املحافظة عىل اآلثار وترميمها عىل نطاق أكرب بصورة مستمرة، ليس ىف مرص فحسب بل 

ىف كافة أرجاء العامل العربى.
سواء  رشكائنا  بتقدير  حيظون  والذين  العامل  ىف  املرممني  أفضل  يضم  بكونه  يفتخر  بلدنا  إن 

األوروبيني أو غري األوروبيني منهم، نظرا خللفيتهم الثقافية وكذلك خلربهتم الفنية-الصناعية. 
و أرى أنه بالنسبة لدولة مثل إيطاليا حتتل موقع الزعامة ىف جمال الدبلوماسية الثقافية يعد الرتويج 

لثقافتها ونرش املعرفة لزيادة وعى كل فرد، هلو بمثابة التزام أدبى. 
إن إيطاليا ومرص هلام حارسان إلرث اثنتني من أهم وأعرق حضارتني ىف العامل.  لذا فانه تقريبا 

من الطبيعى أن تتعاونا للحفاظ عىل املوروث الفنى والثقاىف واالثرى وتعظيم االستفادة منه.  
و طبقا ملا تنص عليه الرشاكة اليورو-متوسطية، فالتعاون ىف املجال الثقاىف هيدف إىل بناء عالقات 
وطيدة بني دول ضفتى البحر املتوسط.  لذا جيب أن يلعب هذا التعاون دورا اسرتاتيجيا لتشجيع تفاهم 
متبادل أكثر عمقا ومثمر باستمرار بني الدول.  وهو تفاهم قائم ىف الوقت ذاته عىل تقدير واحرتام خمتلف 

التقاليد والثقافات واحلضارات وكذلك عىل تعظيم االستفادة من اجلذور العميقة املشرتكة.  
لذا أريد أن اختتم كلامتى بشكر كل أولئك الذين تعاونوا من أجل اصدار هذه الرتمجة، متمنيا 
أن حيظى التعاون الثقاىف بني إيطاليا ومرص بدعم أكرب باستمرار، مما يساهم ىف ترسيخ العالقات الثنائية 

املتميزة.    

كالوديو باتشيفكو  
السفري االيطاىل بمرص
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زاهى حواس
األمني العام للمجلس األعىل لآلثار





ن�شر املنهج الإيطايل للرتميم يف العامل 

براندي،  لتشيزاريه   )Theory of Restoration( الرتميم  نظرية  للكتاب  العربية  الرتمجة  تأيت 
بعد طول إنتظار، وبعد أن أخذ املعهد املركزي للرتميم ) املعروف اليوم بإسم املعهد العايل للصيانة 
 – براندي  النظري ملؤسسه تشيزاريه  الفكر  والرتميم عىل عاتقه عملية ترمجته ونرشه إستمرارا لنرش 
املتخصصني، وقد  دائرة ممكنة من  الفكر ألكرب  بمبادئ هذا  التعريف  العامل، من خالل  عىل مستوى 
شهدت السنوات العرش األخرية طلبا متزايدا عىل مشاركة املعهد العايل للرتميم بروما يف جمال الصيانة 
والرتميم خارج إيطاليا ‘ وقد تنوعت هذه املشاركة من اإلستشارة الفنية والعلمية إيل التدخل املبارش 
وتنظيم دورات تأهيلية للمرممني وأخضائيي الصيانة مما يدل وبال شك عىل نجاح مرشوع تشيزاريه 
براندي الكبري والذي دفع به يف البداية لتأسيس معهدا ومدرسة إلعداد املرممني سنة 1939 ثم نرش 

كتابه احلايل نظرية الرتميم سنة 1963 .
بمعاجلة  واهتاممه  الرتميم  يف  براندي  فكر  أن  – عىل  تردد  ادين  – بال  التأكيد  يمكن  وبالفعل 
إشكاليات الصيانة املختلفة قد قد تم إستيعابه اليوم بالكامل، بل لقد صار فكره اآلن جزءا من املنهج 
العميل ليس فقط فيام يتصل بانشطة وزارة الثقافة اإليطالية – بل صارواقعا ملموسا يف قطاع واسع من 
أنشطة الصيانة والرتميم داخل وخارج إيطاليا، ويثبت هذا األنتشار، وهذه احلساسية املتغلغلة يف جمال 
الصيانة والرتميم جتاه مبادئ وفكر براندي )وهو أمر مل يكن يف اإلمكان جمرد ختيله سنة 1939( إيل 
أن تلك )البذرة( التي ألقاها براندي منذ أكثر من ستني عاما قد نمت وكربت وصارت اليوم شجرة 

متواصلة العطاء .
 وخالل هذه الفرتة أتسعت احلدود اجلغرافية لنشاط املعهد   العايل للرتميم بروما وصارت تغطي 
حاليا العامل بأكمله من الصني إيل األرجنتني مرورا بمرص والعراق، زمن الربتغال إيل أملانيا   وصوال 
إيل اهلند وأفغانستان وحتى مالطا  وكوسوفو، وحيرص فريق العمل املكلف من املعهد  باملشاركة يف 
مهام خارج حدود إيطاليا عىل أن تكون أول وأهم األمور التي يضعها أمامه هي كيفية التالقي مع 
ثقافة البلد املضيف ثم القيام يف ضوء تلك الثقافة، ويف ضوءاإلشكاليات املطروحة فيام يتصل بمجال 
الصيانة والرتميم والتدريب -  بصياغة وجهة نظره والعمل – من آن ألخر عىل نرش أفكار ومبادئ 

براندي الواردة يف كتابه احلايل بأدق وأبسط الطرق املمكنة.
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– فباإلضافة إيل ترمجته للغات  ومن هذا املنطلق تايت أمهية ترجة هذا العمل إيل اللغة العربية 
– الربتغالية واليونانية  والصينية والرصبو  – األسبانية  – األملانية  – الفرنسية  املختلفة )األنجليزية 
يقوم عليها  التي  النظرية  إنتشار أوسع لألسس والقواعد  العربية  الرتجة  كرواتية والروسية( ستتيح 

املنهج التطبيقي اإليطايل يف جمال الرتميم ىف واحد من أهم وأكرب بقاع العامل وهي املنطقة العربية .
الفلسفية  واألفكار  األدبية  باإليامءات  املليئة  املتانقة  اإليطالية  اللغة  متثل   أن  الطبيعي  ومن 
واجلاملية واملعرفية التي كتب هبا براندي كتابه – والتي يصعب فهمها أحيانا عىل كثري من اإليطاليني 
أنفسهم – من الطبيعي أن متثل عائقا صعبا يف عملية ترمجة هذا العمل ألي لغة وال نستثني من ه1ا 
األمر اللغة  العربية بالطبع نظرا إلختالف العربية يف تكوينها إختالف بينا عن اللغة اإليطالية مما يفتح 
املجال إللتباسات  وتغيريات يف املعني قد حيتمل وقوعها مع كل كلمة يف نص معقد مثل كتاب نظرية 

الرتميم .
وربام شكلت لغة براندي الصعبة العقبة الرئيسية التي أدت يف املايض لتاخر ترمجة هذا العمل 
إيل اللغات األجنبية املختلفة ومن ثم فقد أستلزم األمر شجاعة من جانب املرتجم فضال عن الضغط 
املتزايد واحلاجة امللحة كي يرى القارئ  العريب هذا العمل مرتمجا إيل لغته .  وقد مثلت تلك احلاجة 
امللحة من وجهة نظري العامل الرئييس يف حتريك املوقف  ودفعنا للقيام هبذا العمل والذي أتفق مع 
تدريبية  تنظيم  دورات  والرتميم يف مرص وهو  للصيانة  العايل  املعهد  أيضا  به  قام  أخر هام   مرشوع 
للصيانة والرتميم باملتحف املرصي بالقاهرة يف إطار مرشوع التعاون اإليطايل املسمى بربنامج إعادة 

تأهيل النظام املتحفي يف مرص ( .

ن�شر املنهج الإيطايل للرتميم يف العامل 
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وكان براندي نفسه هو أول من رشع يف نرش نشاط املعهد عىل مستوى دويل عاملي ويكفي ان 
والواليات  وتركيا  ومالطا  والنمسا  بلجيكا  يف  إيطاليا   خارج  هبا  قام  التي  البعثات  بعض  إيل  نشري 
املتحدة وفرنسا ويوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا والربتغال وبولندا، ويف عدد من دول الرشق األوسط  
مثل  الرشق االقىص   لعدد من دول  باإلضافة  وليبيا ومرص وفلسطني،  ولبنان واألردن  مثل سوريا 

الصني واليابان وأخريا اهلند .
ومن ناحية أخرى ترسم لنا التقارير التي تركها لنا براندي عن رحالته يف دول العامل املختلفة 
صورة لشخص جتاوز إيل حد بعيد حدود  ختصصه كناقد ومؤرخا للفن، شخصا شديد الشغف باحلياة 
واملعرفة والعامل املحيط به، ذو عقلية منفتحة وثقافة كونية، وقد مثل الرد عىل احلاجة امللحة املتزايدة 
العمل  هذا  لرتمجة  الرئييس  – اهلدف  الدولية  الساحة  إيل  الرتميم  مشاكل  حول  الدائر  اجلدل  حلمل 
والذي تم تزويده بنفس الصور واللوحات التي ظهرت ىف الطبعة األصلية باللغة اإليطالية من كتاب 

نظرية  الرتميم .
ويف النهاية أتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم يف نجاح دورات التدريب وترمجة هذا العمل 
وأتوجه بالتحية يف املقام األول لفخامة السفري اإليطايل بالقاهرة / كالوديو باتشيفيكو للدعم املستمر 
زاهي  الدكتور /  التدريبية يف مصــر، وإيل  الدورات  تنفيذ مرشوع  كافة مراحل  قدمه خالل  الذي 
العايل للصيانة  املعهد  ثقته وتقديره جتاه نشاط  العام للمجلس األعىل لآلثار خلالص  حواس األمني 

والرتميم .
بقلم كاترينا بون فالساسسينا 
مدير املعهد العايل للصيانة والرتميم بروما- إيطاليا
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مقدمة لنظرية الرتميم لت�شيزاري براندي 

لوحظ أكثر من مرة أن “نطرية الرتميم” كام ظهرت به يف الكتاب املنشور ألول مرة عام 1963 
من منشورات األدب، وأعيد نرشه دائام من أيناودي، ليست “نظرية” باملعنى احلقيقي امللموس.  ال 
من اجلانب الشكيل، أي من ناحية بنية العمل، وال من اجلانب املوضوعي، أي من ناحية املحتويات، ال 
لسبب إال أنه حييل باستمرار إىل حاالت حمددة لكي يدعم حديثه )من هنا، جاء عيب آخر يف الكتاب، 

أي اجلزء التوضيحي، وهو غري معتاد يف عمل نظري(1. 
من ناحية أخرى فإن العمل ال يمكن اعتباره حتى “كتاب درايس” رغم وجود عدد كبري جدا 

من “احلاالت” أو باألحرى من األمثلة. 
 واحلقيقة أن براندي مل يفكر مطلقا ألن يعلمنا “كيف” يتم عمل الرتميم، ولكن، إن كان والبد 
“ بأي رشوط”، أي عىل أساس اية مبادئ حمددة غري قابلة للتحايل عليها والتي تضمن االختالف عن 
أي تدخل آخر يستهدف إصالح أي يشء وإعادته للعمل، والذي ألجله ومن أجل أن يكون سليام 

جيب استخدام مصطلحات “إصالح” أو “استعادة” الخ..
وهلذا ينبغي تسجيل مالحظتني مبدئيتني: األوىل أن براندي كان قد وضع خطة معاجلة حول 
فيها كتكميل  الفنون، وفكر  إيليكونا” عن  “حماورات  األربعة   بدأ خيطط ملحاوراته  أن  منذ  الرتميم 
هلان ولكنه وجد نفسه بعد ذلك، ومنذ هنايات األربعينيات، مطالبا بوضع دعم نظري للحلول املبتكرة 
التي نفذها يف تلك الفرتة التي شهدت نشاطا مكثفا يف إدارة املعهد املركزي للرتميم يف أعقاب كوارث 
احلرب العاملية الثانية؛ والثانية هي االنطباع بعدم وجود وحدة عضوية أبرزهتا الكتابات املجموعة يف 
املحلق، وهي كتابات مناسبات يف معظمها، وكان براندي مضطرا )ضد رغبته( لضمها إىل الكتاب 
لكي يلبي طلب النارش الذي كان يرى أن املادة من الناحية الكمية غري كافية يف الفصول الثامنية األوىل، 

والتي تشكل يف جوهرها نظرية الرتميم “احلقيقية”. 
من  عرضنا  كام  الفكرة،  ناحية  من  شيئا،  تضيف  ال  امللحق  يف  الواردة  الكتابات  فإن  وبالفعل 
قبل، وتقترص عىل تقديم مزيد من األمثلة )مبادئ ترميم اآلثار، ترميم الرسومات القديمة، تنظيف 

1  Non ritengo sostenibile la motivazione che generalmente se ne dà, secondo la quale la scarsa 
omogeneità  dell’opera deve essere ricercata nelle origini del volume da appunti presi da alcuni allievi 
durante le lezioni, secondo la prassi tradizionale (e vigente fino a non molti anni fa) della “dispensa” 
universitaria, dato che molte illustri opere dimostrano esattamente il contrario.
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الرسومات فيام يتعلق بالطبقة القرشية والورنيش والطبقات األخرى الرقيقة، بعض املالحظات حول 
عىل  التأكيد  أو  )التزييف(  باملرة  جوهرية  ليست  الرتميم  من  جوانب  لعالج  او  والتلميع(  الورنيش 
مواقف أصبحت بالفعل واضحة إىل درجة كبرية )مثل ورقة نظرية ملعاجلة الفجوات(، بينام يف حالة 
واحدة فقط يضاف عنرص جديد هو تنظري علم املتاحف كرتميم وقائي، وهو عىل قدر كبري من األمهية 
بحفظ  يتعلق  فيام  املتحفي(  الفن  مؤرخي  )مثل  املتاحف  يف  العاملني  املعامرين  انتباه  كان  مرحلة  يف 
قمة  أزيل من  والذي  فريونا،  ديلال سكاال يف  كانجراندي  أثر  نورد  أن  يكفي  تقريبا:   غائبا  األعامل 
أقواس سكاليريي خوفا عليه من اآلثار السلبية من عوامل الطقس والدخان امللوث وما غىل ذلك، 
ومع ذلك تم وضعه يف متحف كاستلفيكيو يف العراء، مع معاجلة وحيدة متثلت يف سقيفة صغري ال 

تصلح يف محايته من الشمس واملطر واهلواء وامللوثات. 
من الطبيعي أن هذا ال يعني أن الكتابات األخرى يف امللحق تافهة، ألهنا عىل العكس متاما  تقدم 
غالبا إيضاحات وتعمقا شديد النفع لفهم املبادئ واألفكار العامة عىل نحو أفضل ويتم التعبري عنها 

بطريقة مقتضبة وموجزة يف املتن القصري جدا لنظرية الرتميم. 
“مبادئ ترميم اآلثار” والتي كام يؤكد  واملثال األكثر داللة هو املتمثل يف الدراسة املقدمة عن 
معظمها(  يف  )أو  بالعامرة  تعتني  أهنا  رغم  الفنية،  األعامل  ترميم  مبادئ  عن  خمتلفة  ليست  براندي 
املكاين لألثر مشرتك الوجود مع الفضاء املكاين الذي بني فيه” وهلذا، فيام عدا االستثناءات،   “الفضاء 
البيئة  الطبيعي، وال تعديل  العالقات املشرتكة ال يمكن تغيريها وال نقل األثر من مكان سياقه  فإن 

املحيطة به تعديال جذريا.

مقدمة لنظرية الرتميم لت�شيزاري براندي 
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مالحظة للمعد 

أعتقد أن هناك قاسم مشرتك بني كل من يتصدون إلعداد كتاب، وهي صعوبة االختيار، أي 
املفاضلة ما بني االلتزام بالبنية األصلية للعمل حتى وإن كانت ىف ظاهرها غري متجانسة كام  يف كتاب 
نظرية الرتميم لرباندي(، أو عىل العكس مل يكن من املفيد إدخال هذه التعديالت التي تصبح بمرور 

الوقت رضورية. 
 - ملموس  توافق حقيقي  ثمرة   - ذلك  اتباعه هو  الذي جيب  املفضل  احلل  فإن  عامة  وبصفة 
الذي حيفظ البنية األصلية واالقتصار عىل “حتديث” أو “تأصيل” األجزاء التي “تقادمت” من خالل 

احلوايش واملالحظات. 
وهذا هو ما سمحت لنفيس به يف البداية أنا أيضا، ألن املرشوع األصيل كان يقيض بنرش جزء 
كبري من كتابات براندي حول الرتميم، عالوة عىل نظرية الرتميم، وهي كتابات مجعها ونرشها ميكيل 
)بعد  وعمليا”  نظريا  “الرتميم”.   عنوان  حتت   )2005 عام  نرشها  )وأعيد   1994 عام  كوردارو 
تقليصها عدديا إىل حد كبري، كام حدث من قبل مع الطبعات الفرنسية واألسبانية للكتاب نفسه( بل 
وخالصة الرحلة التي قام هبا براندي إىل مرص عام 1936، والتي نرشت حتت عنوان “نيل أخرض”.  
أيضا  وأنام  وحسب،  اقتصادية  ليست  حقيقية،  ألسباب  املرشوع  أبعاد  حتديد  إعادة  وبسبب 
ألسباب تتعلق بالنرش واإلدارة، أصبحت املشكلة التي أرشت إليها يف البداية أكثر بروزا، لكي يصبح 
احلل أكثر  صعوبة، وخاصة أن جمموعة املالحظات والتعليقات التي كان جيب أن يزود هبا الكتاب 
- وضعا يف االعتبار أن املرجعيات الكثرية جدا التي أحال فيها املؤلف لشخصيات وأعامل وأمكان 
أصبحت غري مفهومة اآلن وخاصة من جانب مجهور له ثقافة أوروبية - كان من شأهنا أن تثقل العمل 
وختل بتناسب أجزائه مقارنة بكتاب براندي والذي كان سوف ينتهي إىل أن يكون كتابا حيتوي عىل 
دراسات وتعمق من جانب املتخصصني يف تاريخ الرتميم، وليس أداة عمل كام كان مكرسا له من قبل 
“برنامج إعادة تأهيل النظام املتحفي املرصي” والذي تم تنشيطه  “مرشوع التأهيل” داخل  يف إطار 

بواسطة إدارة التعاون من أجل التنمية يف وزارة اخلارجية. 
وهلذا اخرتنا أن يرافق نص “النظرية” بعد املسامهات، من الكاتب، وكذلك من مؤلفني آخرين 
مشاهري، تفيد يف إلقاء الضوء عىل بعض اجلوانب اهلامة للعمل، أو بصفة عامة، لالقرتاب منه، من 

خالل أدوات منهجية بسيطة، ولكنها، كام نأمل، أكثر فاعلية.  
جوزيبي بازيل





يسعدين أن أكتب مقدمة الرتمجة العربية األوىل لكتاب نظرية الرتميم لشيزاري براندي.
كام هو معروف للمتخصصني يف هذا القطاع، فإن هذا األستاذ املتميز يف جماله قد قام بتأليف 
كتاًب يعد مرجعًا أساسيًا حول نظرية الرتميم واملحافظة عىل اآلثار. لذا فعىل ضوء اجلهود اإليطالية 

يف جمال الرتميم يف مرص بدت لنا فكرة إصدار النسخة  العربية للكتاب طبيعية ومنطقية.
و نأمل أن يساعدنا هذا ليس فقط ىف حتقيق املزيد من تطوير مرشوعات وأنشطة الرتميم املرصية 
اإليطالية، ولكن أيضا ىف تكثيف التعاون مع العديد من الدول العربية والتى ىف إطار العالقة اجلديدة 
بروما ىف فرباير 2008، وهو  توقيعه  تم  الذى  إطار االتفاق  العربية وىف  الدول  إيطاليا وجامعة  بني 

التعاون الذى نسعى أيضا إلعادة إطالقه.
إن ترمجة هذا العمل الشهري ىف الواقع متثل خطوة هامة من أجل الرتويج للثقافة اإليطالية ونرش 
النقاش حول املحافظة عىل اآلثار وترميمها عىل نطاق أكرب بصورة مستمرة، ليس ىف مرص فحسب بل 

ىف كافة أرجاء العامل العربى.
سواء  رشكائنا  بتقدير  حيظون  والذين  العامل  ىف  املرممني  أفضل  يضم  بكونه  يفتخر  بلدنا  إن 

األوروبيني أو غري األوروبيني منهم، نظرا خللفيتهم الثقافية وكذلك خلربهتم الفنية-الصناعية. 
و أرى أنه بالنسبة لدولة مثل إيطاليا حتتل موقع الزعامة ىف جمال الدبلوماسية الثقافية يعد الرتويج 

لثقافتها ونرش املعرفة لزيادة وعى كل فرد، هلو بمثابة التزام أدبى. 
إن إيطاليا ومرص هلام حارسان إلرث اثنتني من أهم وأعرق حضارتني ىف العامل.  لذا فانه تقريبا 

من الطبيعى أن تتعاونا للحفاظ عىل املوروث الفنى والثقاىف واالثرى وتعظيم االستفادة منه.  
و طبقا ملا تنص عليه الرشاكة اليورو-متوسطية، فالتعاون ىف املجال الثقاىف هيدف إىل بناء عالقات 
وطيدة بني دول ضفتى البحر املتوسط.  لذا جيب أن يلعب هذا التعاون دورا اسرتاتيجيا لتشجيع تفاهم 
متبادل أكثر عمقا ومثمر باستمرار بني الدول.  وهو تفاهم قائم ىف الوقت ذاته عىل تقدير واحرتام خمتلف 

التقاليد والثقافات واحلضارات وكذلك عىل تعظيم االستفادة من اجلذور العميقة املشرتكة.  
لذا أريد أن اختتم كلامتى بشكر كل أولئك الذين تعاونوا من أجل اصدار هذه الرتمجة، متمنيا 
أن حيظى التعاون الثقاىف بني إيطاليا ومرص بدعم أكرب باستمرار، مما يساهم ىف ترسيخ العالقات الثنائية 

املتميزة.    

د. وفاء الصديق
مدير املتحف املرصى





21ت�شيزارى براندي - نظرية الرتميم

املنهج الإيطايل ل�شيانة الرتاث احل�شاري امل�شري 

قام   الذي  التدريب  لربنامج  مكمال  عمال  براندي  لتشيزاريه  الرتميم  نظرية  كتاب  ترمجة  متثل 
الكتاب  املتحف املرصي خالل عام 2008 ، ويصف  بتنفيذه داخل  العايل للصيانة والرتميم  املعهد 
النظرية الرئيسية التي يقوم عليها الفكر احلديث لصيانة والرتميم ويتضمن هذا الفكر جمموعة األنشطة 
املكاين  وحيتوي كتاب  الفني وسياقه  العمل  بتحديد هوية  املرتبطة  التقنية  النقدية والعلمية  التارخيية 
التي صاغها خالل سنوات  النظرية  باإليطالية سنة 1963 عىل  األوىل  الذي ظهرت طبعته  براندي 
نشاطه كمديرا للمعهد املركزي للرتميم بروما والذي كان أحد مؤسسيه لدى ظهوره سنة 1939  وقد 
أسهم املعهد العايل للصيانة والرتميم من خالل األنشطة التدريبية التي قام هبا يف إيطاليا وجزء كبري من 
العامل يف ترسيخ األفكار والنظريات التي وضعها براندي عن الرتميم، وقد أستوحت املبادئ الرئيسية 

التي تقوم عليها نظرية الرتميم احلديثة وهي : 
1 –  اإلسرتجاعية ) أي قابلية عملية الرتميم لإلسرتجاع ( 

2-  احرتام اصالة العمل الفني 
3- االهتامم بوجود انسجام طبيعي – كيميائي بني املواد القديمة ) املستخدمة يف العمل الفني ( 

واملواد احلديثة ) املستخدمة يف الرتميم (.

فيها  والتي عرف  براندي  اعدها  التي  النظرية  األفكار  من  كبري  بشكل  املبادئ  أستوحت هذه 
جوهر العمل الفني من خالل التعرف عىل قيمته الفنية والتارخيية، 

اليوم  الدويل  كام متثل  املستوى  املرممني عىل  قبوال واسعا من مجهور  املبادئ حاليا  وتلقى هذه 
يعمل    والتي  العاملي  احلضاري  الرتاث  وترميم  صيانة  جمال  يف  الرئيسية  الدولية  االتفاقيات  أساس 
املعهد العايل للصيانة والرتميم )ISCR( واإليكروم )ICROM(  ومنظمة اليونسكو عىل تطبيقها  يف 

كل أنحاء العامل .
ويرى براندي أن الرتميم  "يمثل اللحظة املنهجية التي يتم فيها التعرف عىل هوية العمل الفني 
املستقبل"  إىل  القيم  تلك  لنقل  ( متهيدا  ) اجلاميل والتارخيي  الرئيسيني  املادي وقطبيه  كيانه  من خالل 
وإنطالقا من هذه املقدمة يقوم براندي بتحليل تارخيي فلسفي لطبيعة العمل الفني ليصل إيل التعرف 

عىل القيم اجلوهرية التي متيز وجوده 
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ويكمن جوهر العمل الفني – من وجهة نظر براندي – يف طبيعته القطبية املزدوجة ) التارخيية 
واجلاملية ( والتي جتعل منه عمال متفردا بذاته ال يمكن نسخه وال تقليده  ومن ثم يرى  براندي أن 
العمل الفني يقبل الصيانة ككيانا ماديا ويمكن ترميمه يف صورته فقط إنطالقا من مبدأ إحرتام أصالته  

وعليه فأن التعريف الوحيدة لعملية  إعادة نسخ العمل الفني أو إعادة إنتاجه هي : ) التزويــر ( 
ويمثل التعرف عىل القيم اجلوهرية للعمل الفني حلظة البداية يف عملية يمكن أن نحدد من خالهلا 
ما جيب صيانته وكيفية ترميمه مع اإلحرتام الكامل للامدة والصورة التي أسلمنا التاريخ عليها العمل الفني 
وبالفعل تقر النظريات التي صاغها براندي أن تاريخ القطعة الفنية من األمور الغري قابلة لإلسرتجاع، أو 
بعبارة أخرى فإن احلالة التارخيية التي وصلنا عليها عمال ما ال يمكن بل ال جيب أن يتم تغيريها إال من 

خالل عمليات تدخل وترميم حترتم التغريات والتحوالت التي طرأت عليه مع مرور الزمن.
ويفرض علينا الظرف التارخيي ) وفقا لتعريف براندي ( رضورة العمل عىل اإلحرتام الكامل 
للشكل التارخيي للعمل الفني الذي ينتمي لسياق زمني مكاين مل يعد له وجود والذي جيب أن يكون 
عىل  العمل   إيل  يسعى  والتي  املايض  من  وصلتنا  التي  القيم  حيدد  أن  عليه  يتعني  من  كل  إنتباه  حمل 

التواصل يف تقديم نفس القيم ملن سيأيت من األجيال مستقبال.
أما الظرف اجلاميل للعمل الفني فيمثل جمموعة القيم الفنية التي حيملها العمل الفني والواقعة 
داخل إطار ما يطلق عليه براندي بـ)صورة العمل( والتي جيب أن تتم صيانتها مع إحرتام صورهتا 
األصلية دون  حماولة العودة لشكل أصيل مل يعد موجودا، وهكذا ال يتوقف براندي عند حد  جمرد حتليل 
فلسفي للطبيعة اجلوهرية للعمل الفني بل يتجاوزببحثه هذا احلد ليطرح تساؤالت حول ماهية األداة 

الثقافية التقنية التي تسمح بصيانة العمل الفني 
التقن.ي  النشاط  هبا  يعني  والتي  الرتميم،  عملية  والتقنية(  الثقافية  بـ)األداة  براندي  ويقصد 

والعلمي الذي يضمن بقاء العمل الفني ككيان مادي واستمرار القيم اجلاملية التي حيملها .

املنهج الإيطايل ل�شيانة الرتاث احل�شاري امل�شري 
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وقد قامت عمليات الرتميم التي نفذها املعهد العايل للصيانة والرتميم )املعهد املركزي للرتميم 
سابقا( منذ تأسيسه وحتى اليوم عىل املبادئ التي أرساها براندي والتي ارتبطت بعملية بحث علمي 
املواد  هوية  عىل  للتعرف  مستمرة  تقنية  وأبحاث  الفنية  األعامل  تلف  واسباب  ظواهر  حول  منظم 

القديمة واحلديثة مع الرتكيز عىل املزاوجة بني األصالة والتجريب .
ويقوم النشاط التدريبي الذي يعده املعهد العايل للرتميم بروما )ISCR( للمرممني داخل وخارج 
التكامل بني  القائم عىل  املنهج  بأن  الوعي  الرتميم مع  التطبيقي يف جمال  العلمي  البحث  إيطاليا عىل 

التخصصات املختلفة هو السبيل الوحيد  للقيام بعملية ترميم حترتم القيم الفنية واجلاملية للعمل.
وقد تم وضع مبادئ الرتميم التي ارساها براندي كأساسا ألنشطة التدريب التي متت يف مرص 
إلعداد املرممني املرصيني والذين نقلت إليهم املعارف الرئيسية الالزمة لضامن صيانة الراث احلضاري 
للبالد، ومتثل ترمجة كتاب براندي للعربية إستكامال لعملية تدريب املرممني من خالل تقديم جمموعة 
الكاتب  التي أستوحي منها  النظرية  فيها ترسيخ األسس والقواعد  يتم  التي  الكتابات  متجانسة من 
نشاطه والتي صار عليه نشاط املعهد نفسه بعد ذلك واالستفادة من تلك اخلربة  لتأكيد وإيضاح ما 

سبق دراسته والدفع عىل تعميقه مستقبال .
وينتج عن كل هذا يف النهاية عمال  يوفر كل كل األدوات املعرفية والنظرية التي يمكن تطبيقها 

حاليا يف جمال يعد حاليا واحد من التخصصات الرئيسية وهــو : الصيانة والرتميم .

دوناتيال كافيتسايل  
مدير مرشوع الدورات التدريبية للمعهد العايل 
للصيانة والرتميم باملتحف املرصي  بالقاهرة





تعليق املرتجم

التعاون بني مرص وإيطاليا لعام 2007-2008م  ىف جمال احلفاظ وترميم  برنامج  من خالل 
بني  الذى  الكتاب  ترمجة  مرة  ألول  متت  مرص  ىف  االيطالية  السفارة  قواعده  أرست  والذى  األثار، 
أيديكم ىف جمال فلسفة ترميم اآلثار ألول مرة من اإليطالية اىل العربية بعد أن ترجم من قبل للعديد 
من اللغات مثل اللغة اإلنجليزية والفرنسية والروسية والتى تم االستعانة ببعضها أثناء الرتمجة للغة 

الغربية عىل سبيل االسرتشاد .
وهذه الرتمجة للعربية نتاج عمل لفريق متخصص ىف الرتمجة وعلم الرتميم واللغة العربية. 

الرتاث  احلفاظ عىل  دراسات حول جمال  قدمت  التى  الكتب  بدايات  من  الكتاب  هذا  ويعترب 
وترميمه . وقد تطرق الكتاب اىل موضوعات عديدة هامة كانت من اللبنات التى بنى بعد ذلك عليها 
الكثري من النظريات واملدارس املتعددة التى أخذت عىل عاتقها هذه املهمة، ومن ثم فهو يعد مرجعا 

أساسى ملن يريد أن يدرس ىف هذا املجال.
عىل سبيل املثال فقد تطرق اىل ما يمكن أن يطلق عليه دستور الرتميم والذى يعترب من بدايات 
املنظامت  من  العديد  بعد  فيام  تناولته  والذى  والرتميم  الصيانة  لعمليات  املنظمة  واملواثيق  القوانني 

الدولية وعىل راسها منظمة اليونسكو .
اهلامة  الكتب  لتعريب هذه  التعاون  بداية لسلسلة من  العمل  أن يكون هذا  النهاية  ونرجوا ىف 
ليس فقط ىف هذا املجال بل يتعداه اىل  املجاالت األخرى من علمية وفنية وادبية . كام نتطلع اىل تعاون 
مماثل من إخواننا عىل الضفة األخرى من املتوسط والسيام زمالئى األساتذة باملعهد اجلامعى الرشقى 

)جامعة نابوىل( لرتمجه مالمح ثقافتنا العربية اىل اللغة االيطالية . 

حسن رفعت فرغل
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منظر عام من »�شيينا« لريف »ڤينيانو« حيث تقع ڤيال ت�شيزارى پراندى
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ت�شيزارى براندي 

-

 اخلامة وال�شورة





ت�شيزارى براندي - اخلامة وال�شورة

يف عام 1963 صدر كتاب نظرية الرتميم  Teoria del Restauro ملؤلفه “تشيزارى براندي” 
الذي كان يف ذلك الوقت مديرا للمعهد املركزي للرتميم يف روما. ولقد مجع الرجل يف كتابه هذا كل 
النصوص  أنه أحد  يتفق اجلميع عىل  التي نرشت ما بني عامي 1949- 1961. وهوكتاب  مقاالته 
املظاهر  عن  املنهجية  هبذه  حتلياًل  تقديم  “براندي”  قبل  أحد  حياول  ومل  املوضوع.  هذا  يف  الرئيسية 

املختلفة للرتميم.
إن دراسة هذا الرجل يف جامعة “سيينا”، حيث ولد، وأيضا يف جامعة فلورنسا، أكسبته ثقافة 
أعامله.  كل  يف  هلا  آثاًرا  نجد  والتى  والقانون  والتاريخ  الفلسفة  الوقت،  نفس  ويف  حتتضن،  عميقة، 
وبفضل ذكائه احلاد، كان قادرا عىل أن خيوض بيرس يف النظريات املجردة عن املهارات اللغوية، وعن 

الطبيعة احلتمية لألشياء وكان يكتب بلغة إيطالية راقية، لغة مطلوبة وملونة بألفاظ قديمة.
استفاد  الذين  املؤلفني  وفكر  “براندي”،  فكر  بني  ما  العالقة  توضيح  إىل  املقدمة  هذه  وهتدف 
تفرده. وستعمل  التي سامهت يف  التي عرفها، مع توضيح لكل األمور  للخربات  منهم، مع عرض 
أيضا لتوضيح املبادئ الرئيسية لطريقته يف االستدالل. “التعرف عىل العمل الفني ينشأ من حلظة إنارة 
معرفية”، تلك هي الركيزة األساسية هلذا الكتاب. وتصاحب هذه احلقيقة ثالثة براهني أخرى: خامة 
العمل الفني1 هلا طبيعة خاصة، حيث جيب أن نفرق ما بني البنية واملظهر.ثم وحدة العمل وهلا أيضا 

طبيعة خاصة والتي جيب أن نفهمها ككل وليس كمجموع أجزاء.
وأخريا، العمل الفني يشء له طبيعة متناقضة، فهو يطل عىل احلارض بشكل مستمر، دون أن يتمكن 
من الفرار من سيطرة الزمن. وخصوصية أعامل الرتميم تنبع مبارشة من خصوصية العمل الفني. وحتكم 
الرتميم قضيتان: إحدامها مجالية واألخرى تارخيية. فعليه أن جيد مكانه الصحيح يف الزمن، وأن يعيد 
إىل العمل الفني، )مع احلذر من األعامل املزورة( وحدته االفرتاضية التي متيزه.وال يدخل براندي يف 
التفاصيل الكثرية ويف األساليب التطبيقية، فهو جيمع املشاكل العملية حتت أبواب خمتلفة: اآلثار، حيث 
معاجلة  الرتميم؛  يف  األوىل  املرتبة  ويمثل  الوقائي  الرتميم  تارخيي؛  شاهد  أنه  عىل  الفني  العمل  يصف 

اإلضافات والتعديالت، وبآراٍء شهرية، ال تزال معارصة حول مشكلة األلوان املكتسبة.

1 املقصود هنا املادة املصنوع منها العمل الفنى .
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العمل الفني

تقوم كل الرباهني التي قدمها براندي عىل حقيقة واحدة:وهى أن العمل الفني هو نتاج لنشاط 
إنساين، ولكنه خيتلف بشدة عن أي نتاج أخر. وطبيعته املختلفة هذه، نتعرف عليها من حلظة اإلنارة، 

من الومضة التي يستشعرها وعينا. 
نقله لآلخرين. وكذلك  الفور رضورة  الشعور، سيكتشف عىل  ينتابه هذا  الذي  الشخص  إن 
مواد  مسألة  ليس  والرتميم،فهى   اإلصالح  بني  وبالتايل  العادي،  واليشء  الفني  العمل  بني  الفرق 

وأساليب فنية، وإنام تقوم ىف االساس عىل اإلعرتاف هبذا اليشء كعمل فني.
وهلذه النظرية التي تصف العمل الفني عرب خربات وجتارب تعرض هلا، وليس عرب أموٍر أخرى 
أقرهبا، نجدها يف أفكار »بينيديتو كروتيش« ) 1866- 1952( الذي نرش  خمتلفة.  سوابق  هلا  – نجد 

مؤلفه »علم اجلامل« عام 1902.
ويتمتع  نشاطه،  قمة  يف  النابوليتاين،  الفيلسوف  ذلك  كان  بدراساته  »براندي«  قيام  وقت  وىف 
بنفوٍذ واسع يف إيطاليا. ومع ذلك، فرباندي عندما تبنى أبحاث كروتيش عن العمل الفني، عرضها 
يف لغة قريبة من لغة الفيلسوف »كانط«. وصف هبا الشعور الذي ينتاب اإلنسان حلظة إندماج العمل 
الفني معه. تلك اللحظة التي وصفت بأهنا شعور خاص بوعى ما، نشعر به كام لو كان شعورا عاًما. 
وهي تقريبا نفس األلفاظ التي استخدامها »كانط« لوصفه »التذوق«. والفرق يكمن فقط يف استبدال 

كلمة اجلامل بكلمة العمل الفني.
ويظهر براندي إذًا  كوريث للمفاهيم املثالية عن الفن والتي فرضت نفسها يف احلقبة الرومانسية 
بتأثري من »كانط«. والعمل الفني دون هذا الوعي الذي يرصده، لن يكون أكثر من قطعة من خامة – 

وحسب تعبري براندي – »يعيش« من خالهلا، ولكنه غري »متواجد«.
والتمييز اجلوهرى واألسايس هو بني الصورة واخلامة. فاخلامة التى شكلها العمل ليست هى 
الصورة، ولكن هى الدعامة التى سمحت للصورة أن تتشكل ىف وعينا، ومن هذا التحليل يتداعى 
الربهان التايل: نحن ال نرمم سوى اخلامة. إهنا، وكام يرشح براندي، مكان وزمان الرتميم. والصورة 
التي تكّشفت نتيجة حلقيقة علمية متاما، تربز من تأملنا خلامة معينة. ولكن اخلامة التي تشكل العمل 
واخلامة  كبنية،  اخلامة  بني  براندي  ويميز  الصورة.  به  تقوم  الذي  الدور  نفس  تلعب  ال  كلها  الفني 

كمظهر.
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فاملظهر ينتج وبنفس القدر من صنع الفن وفعل الزمن. ويوجد تشابه يف هذه األفكار مع أفكار 
»ألوا رجيل« )1858-1905(. ولكنها فقط عادت إىل الظهور بصورة أخرى. ومنذ كتابه الذي صدر 
عام 1893، حارب »رجيل« فكرة أن األعامل الفنية، وبشكل أكرب األشياء التي أنتجها اإلنسان، تدين 
بشكلها إىل »حتمية« حتتوهيا املواد املختلفة، ويعارض فيها فكرة اإلرادة الفنية والتي ترجع مجيع أنواع 

اخللق هلا.
وإذا كان »براندي« أعاد للشكل خصوصيته الكاملة يف مقابل اخلامة، فهذا بالتأكيد نتيجة لتأثره 
بـ»كروتيش«.  ونجد أيضا وجهات نظره ليست بعيدة عن أبحاث »رجيل«. ويتفق العاملان الكبريان 

وىف مواضيع كثرية ىف جمال الرتميم، وبرغم اإلختالف الكبري ىف أصوهلام الثقافية.
بالغ األمهية: فهو يربر، ومن بني أمور أخرى، استبدال أجزاء  والتمييز بني املظهر والبنية أمر 

أصلية للعمل عندما ال يكون هلا تأثري عىل تفعيل الصورة.
تقديم  أدان  والذى  »اليساندروكونتى«،  قبل  من  وخاصة  بشدة،  هومجت  هذه  النظر  ووجهة 
الصورة عىل اخلامة، ودافع عن املحافظة العميقة للمواد املكونة للعمل الفنى، حتى لو كانت حالتها 
يمكن أن تفسد شكل الصورة.   الوعى بالعمل الفنى يتحقق بام نسميه »الوحدة«. وهنا أدخل براندي 

ىف مفهوم الوحدة هذا، حتديدات ستكون هلا نتائج حيوية من وجهة نظر الرتميم.
إذًا، فلنتتبع أفكاره.

اإلحساس بوحدة العمل الفنى يتم بطريقة خمتلفة عام حيدث مع األشياء األخرى أو مع الكائنات 
احلية. الرتابط العضوى هو الذى يصنع هذه الوحدة عند الكائنات احلية. أما األشياء املادية املصنعة، 

فيصنعها إدماج العنارص ىف كل. فاحليوان له رأس، وجذع، وأعضاء...إلخ.
وجهاز ما أوعدة ما، يمكن تقسيمهام إىل أجزاء: تروس، روافع، هيكل.....إلخ. 

هذا النوع من الوحدة يسميه براندي وحدة املجموع. أما وحدة الكئن احلى، فتسمى الوحدة 
العضوية، وتلك اخلاصة باألعامل الفنية، هي من نوع أخر، يسميها براندي الوحدة الشاملة، املطلقة. 

وهذا التعبري اقترصنا عىل تسميته هنا »وحدة الكل«.  
الفكرة  هذه  براندي  ويزيد  الفنى.  العمل  نطالع  عندما  يظهرلنا  ما  سوى  ليست  الوحدة  هذه 
مقطوعة،  رجل  رأس  حتدثه  الذى  الفعل  رد  السوداء،  الكوميديا  من  وبقليل  يقابل،  عندما  إيضاحا 

ملقاة عىل األرض، مع رد فعل آخر عند رؤيتنا لرأس رجل، دون جسد، ىف لوحة أو ىف متثال. 
ىف احلالة األوىل يتملكنا الرعب من فكرة أن هناك رجاًل قد قطعت رأسه لتوه. وهو األمر الذى 
إذًا، فهناك رأس رجل ينقصها جسد. ولكن  تقديمنا لرأس رجل بدون  الثانية.  ال حيدث ىف احلالة 

جسد هوعمل كامل. هو بكل بساطة: صورة شخصية.
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وهذا التحليل لوحدة العمل له نتائجه عىل املستوى العمىل. فهو يشكل األساس الذى إنطلق 
منه براندي ملعاجلة مشكلة الفجوات. وهذا املسار، والذى يعترب، وبدون أدنى شك، من أملع حلظات 
بول  »جان  فرنسا  وىف  »هاسل«  أملانيا  ىف  مثله  والذى  السائد،  الفكرى  لإلجتاه  أيضا  يدين  النظرية، 
أنه  باختصار شديد، عىل  الوصفي«. ونرشحه  »املذهب  سارتر« و«مريلوبونتى«، والذى أطلق عليه 
يصف املعرفة، ليست عىل أهنا تتابع حلاالت عديدة، بل عىل أهنا مقصد ومرام، ىف حركة مستمرة. هى 
ال تسجل معطيات، ولكنها تنجز فعال جتاه األشياء، عىل مستوى صيغة املعرفة، والشعور، واخليال. 
اله. فاملعرفة التى تتفاعل مع يشء يمكن أن  فالصور التى تتلقاها ليس عليها أن تكون كاملة، بل فّعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تتقبله كأجزاء، برشط أن جتد فيه »التحامًا«.
ومن هنا كان حديث براندي عن الفجوات. فهو يالحظ أن الفجوة أبعد ما تكون عن إحداث 
نقص ىف الصورة، بل هى التصاق هبا، وهى تقلب العالقة ما بني الشكل واألساس لصالح الصورة.

إذًا، فال جيب أن تكون معاجلة الفجوات بأن نمألها، بل بأن نجعلها حمايدة، عندما نأخذها إىل 
إذًا لدور األساس بداًل من أن تفرض  مستوى آخر من اإلدراك، غري ماحيدث مع الصورة. ستعود 

نفسها كشكل.
والعمل الفنى يقتىض زمنا داخليا وصفه براندي باإليقاع. وإدراك اإليقاع يكون شديد الوضوح 
مع املوسيقى أو مع الشعر، وسهل بالنسبة لألعامل املعامرية، ولكنه أقل وضوحا عندما يتعلق األمر 
الزمن  من  تركيبة  هو  واإليقاع  إيقاع.  عىل  يرتكز  أن  جيب  عمل  فكل  هذا  ومع  النحت.  أو  بالرسم 
والفضاء املكانى. الزمن الذى يسرتجع نفسه، والفضاء املكانى الذى اليملك أى تدبري آخر سوى 

التدبري الداخيل.
باإليقاع يستقر العمل الفنى ىف ما يسميه براندي »احلارض غري الزمنى«. 

ولقد واجه براندى معارضة كبرية بالقول إن أبحاثه ال يمكن تطبيقها إال عىل الفنون التى يطلق 
عيها لقب الكربى: الرسم، النحت، العامرة.

ولكن مفهوم اإليقاع يصلح أيضا للفسيفساء، وللقامش، ولألثاث. ويمتد فاعليته إيضا عندما 
يتعلق األمر بأى )؟( جمردة أو للزينة.

وإذا كان الوجدان، هوالذى جعل العمل يظهر للفنان، كالومضة، وخارج أى إطار زمنى، فإن 
عملية خلق اليشء الذى سيعطى صورة ملموسة هلذا الوجدان، تنتمى إىل ذلك إالطار الزمنى

هذا املفهوم عن العمل الفنى كعملية خلق ليشء يعلو الوجدان األصىل، نجده عند »كروتشى«. 
وكذلك مصطلح »الظهور«. ونلفت االنتباه لعدم اخللط بني الظهور الذى يدخل إىل العامل موضوع 

الوجدان الفنى، والظهور املعرىف، حلظة التعرف عليه.
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فبمجرد إنجاز عملية اخللق، يدخل العمل ىف إطار الزمن. وجيب أن نفهم جيدا أنه ليس العمل 
الذى يدخل ىف الزمن، بل اليشء الذى يدعم هذا العمل. وبقول آخر: اخلامة. جيب أن يمتد مفهوم 
أيضا خامة. ليست ىف املخطوط  املوسيقى والشعر هلام  بأن  براندي  اخلامة إىل معنى أوسع. ويذكرنا 
العمل.  جوهر  يشكالن  اللذان  والصوت  اللغة  هى  بل  النص.  فكرة  ويمثالن  املطبوعة،  أوالورقة 
والقارئ احلاىل ال يستطيع )املثال الذى يستعني به براندي( أن يفهم ما كتبه »باسكال« بنفس الكيفية 
التى فهمه هبا قارئ القرن السابع عرش. إنه ال يقرأ نفس العمل ألن اللغة تغريت. ونفس اليشء حيدث 
مع الزمن الذى يفصل هناية عملية اخللق، عن الزمن الذى شهد ظهور العمل الفنى ىف جمال معرفة 

مشاهد ما، ألن اخلامة تطورت. 
تآكل،  األشياء:   عىل  اإلنسان  أجراها  التى  التعديالت  الطبيعية،  التغريات  هذه  إىل  ويضاف 

إضافات، إعادة بناء، حتريك....إلخ.
والطريقة التى سننظر هبا هلذه الفرتة الزمنية تعنى الكثري بالنسبة لوجهة النظر املتعلقة بالرتميم، 
يرى »براندي« فيها األساس للخطأ الشائع القائل بالعودة إىل احلالة األصلية: وهذا خطأ ىف التفكري 
ألن مسار الزمن ال يمكن إعادة تركيبه. والعمل الذى دخل إىل الزمن، سيدخل إذًا إىل  املعرفة أى 
تتفق  اإلستقبال  وهبذا  بالصورة«  »احتفال  أهنا  عىل  »براندي«  يعرفها  والتى  اإلستقبال،  عىل  القدرة 

املعرفة مع الزمن الداخىل للعمل.
تلك كانت رسعة إدراك مبهرة، حلظة ليس هلا فرتة دوام حمددة ولكنها دخلت إىل الزمن. ألن 
حلظة التعرف هذه، أوصلت املشاهد بالشكل الفنى وباإليقاع الذى حيدده، ومعها خيشى أن نعتقد أن 

زمن عملية اخللق ممكن أن يعود من جديد.
كان هذا هواخلطأ األول، وواحد من أكرب العوائق أمام الرتميم: اخللط ما بني الزمن الداخىل 
مكان  أنفسنا  نضع  أن  املمكن  من  أنه  واإلعتقاد  ظهوره؛  إستغرقها  التى  الزمنية  والربهة  للعمل، 

الفنان.
أجلها  من  استعار  والتى  للعمل،  الوقتية  غري  احلقيقة  أن  ننسى  أن  أخرى:  وعقبة  أخر،  خطأ 

التعبري التاىل من »كروتشى«: »احلقيقة املجردة تظهر من خالل خامة تطورت«.
هذه املرة، نخلط مابني الزمن الداخىل، والزمن الذى مر منذ اإلنتهاء من العمل.

ومن هذه األخطاء ىف التفكري، وكام سنرى فيام بعد، ينتج عدم إستقرار الرتميم. جيب أن يوضع 
الرتميم ىف موضعه الصحيح بالنسبة للزمن.
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النشاط اإلنساين، يف حقيقة  أهنا أشياء تارخيية.  نتاج  بقية ما يطلق عليه  الفني  العمل  يشارك 
به كيشء فني ومن هنا يتمكن من  ينفرد هبا، كام رأينا، تستند عىل اإلعرتاف  التي   ولكن  خاصيته  

الفرار من الزمن. 
والرتميم حسب ما يعتقد »براندي« جيب أن يتم عرب هاتني القضيتني. ويالحظ هنا أيضا تشابه 
معني بينه وبني »رجيل«. وبالتأكيد هناك بينهام  اختالفات عميقة، فهنا، وحيث يتذكر »براندي« ثقافته 
يميز  القيم، وهو  ألفاظ عن  باستخدام  نفسه  بينام يعرب »رجيل« عن  »القضية«،  القانونية ويتكلم عن 
تلك القيم املرتبطة باملايض )قيمة تارخيية وقيمة القدم( عن القيم املرتبطة باخلربات احلالية: القيم الفنية 

والقيم الوظيفية. 
النقطة فهويعّرف  أكثر اختالفات فكر«براندي« عن فكر »رجيل« نشأت من هذه  وواضح أن 
القيمة الوظيفية بام يسميه االستخدام اليومي كأدوات ويتخلص من هذا املوقف بقليل من الكلامت 
للعمل  اخلاصة  بالطبيعة  تقر  التي  احلقيقة  تقدمه  الذي  وهواألمر  اجلاملية؛  للقضية  عنده  فاألولوية 
التارخيية  القضية  بينام  التارخيية.  القضية  عىل  السبق  هلا  يكون  أن  إال  متلك  ال  الفنية  فالقضية  الفني. 

تصلح لكل األشياء.
ومع ذلك فال ينبغي، أن نصف أبحاث »براندي« بالتشدد. فوزن كل قضية ليس هو نفسه يف 
كل احلاالت. وال يؤسس »براندي« منهجه مثل »رجيل« عىل البحث عن توازن بني القيم. ومع ذلك، 

فعدم مقدرته عىل إضفاء املرونة عىل تلك اللعبة املشرتكة بني القضيتني ال تأيت من هنا. 
يصف  فهو  الفني.  العمل  عن  مفهومه  عكسية  وبطريقة  توضح  اآلثار  عن  »براندي«  وأفكار 

األنقاض عىل أهنا البقايا التي حتولت إىل حالة ال نجد فيها أي إحياء بوحدهتا املؤكدة. 
ال توجد إذا قضية مجالية، وال يبقى عندنا سوى القضية التارخيية. وهي تطالب بإبقاء كل يشء 
عىل ما هو عليه، ومتنع أية عملية أخرى.  فاحلاجة إىل احلفاظ، ال تنبع مما نراه، بل بام نعرفه.   ومن خيال 

ما تظهر عليه األنقاض يقتحم »براندي« جماالت طاملا استعصت عن نظرية الرتميم.
واحلقيقة، والتي من خالهلا يعرف العمل الفني، وخارج أي نوع من أنواع املعرفة تستبعد، ومن 
أو صنعها  الطبيعة،  إنتاج  أشياء أخرى سواء كانت من  أية  الرتميم،  اهتامم  دائرة  النظرة األوىل، عن 

اإلنسان. 
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وبالفعل، فمفهوم الرتاث اتسع كثريا منذ نرشه لكتابه »النظرية« ومل يكن سهال أن متتد مظلة 
األفكار التي تدعم فكرة الرتميم بحيث تغطي أعامل احلرف الشعبية واآلالت واملنتجات الصناعية. 
جيب  التي  هي  التارخيية  فالقضية  األشياء،  هلذه  بالنسبة  أنه  اإلقرار  جيب  سليمة  بطريقة  نفكر  ولكي 
أن نستمع هلا، ولكن ال يعني هذا أننا استغنينا متاما عن أي شعور باجلامل. ولنأخذ منها، كنموذج، 

الصفحات التي خصصها »براندي« للمناظر الريفية. 
إهنا القيمة اإلنسانية للريف التي تؤسس رضورة املحافظة عليه. ومع أن األمر ال يتعلق بآثار 
بالطريقة  بالتاريخ، أي  للريف، عند »براندي«، تكمن يف عالقتها  فالقيمة اإلنسانية  تركها اإلنسان، 

التي »نظرت« فيها حقب التاريخ املختلفة إليه.
فريف روما مل حيصل عىل قيمته العالية من البقايا التي نصادفها فيه، مثل بقايا القناطر القديمة، 
ولكن من النظرة التي محلتها احلقب املختلفة عنه. فالعرص الكالسيكي وجد فيها طبيعة إنسانية، بينام 

احلقبة الرومانسية وجد فيها صورة للهجران وأحيانا نوعا من الرعب.
اعتبارها شيئا ماديا بل عرب  »براندي«، ال يكمن فقط يف  ما يرى  واحلفاظ عىل اآلثار، حسب 
مضموهنا. وألنه يلعب بمهارة يف العالقة بني الفنون، نجده يستدعي اآلثار التي تلعب دورا فاصال 

يف حركة إحدى املراحل.
 وكذلك نجده يدين الذين يريدون عزهلا لكي تصبح جمرد عروض. وواضح أن »براندي« هنا 
يعارض ما قام به النظام الفاشيستي يف هذا املجال. واملعروف أنه نتج عن تلك الترصفات عدد من 
اخلسائر، أشهرها ما حدث »حلقل فاتشينو«، وهو واحد من أشهر املناطق الريفية والتي طاملا أهلمت 
الشعراء والرسامني، واستبدلت بمساحة مصطنعة وخالية. واألمر يشكل خطأ، وعدم إدراك يف آٍن 
واحد: خطأ من وجهة النظر التارخيية نظرا ألن الوسط التي احتلته األنقاض قد دمر؛ وعدم إدراك، 

من وجهة النظر اجلاملية، طاملا، مل يبق من األنقاض أية وحدة فاعلة لكي يعاد إنشاؤها.
الوقائي.  الرتميم  »براندي«  اسامه  الذي  الشكل  احلفظ  يأخذ  أن  جيب  اآلثار  مثل  أشياء  ومع 
وخيشى أن يكون هذا التعبري قد فهم بطريقة مغلوطة. إن هذا االصطالح يعرب بأفضل ما يكون عن 

فكر »براندي«، وبعكس ما يصنعه االصطالح الدارج »احلفظ الوقائي«. 
وحاليا نجد أن الفكرة املتعلقة »باحلفظ الوقائي«، بعيدة متاما عن ما يقصده »براندي« بالرتميم 
الوقائي.   ويوجد بدون شك جمال مشرتك بينهام؛ يأخذ من كليهام، وحسب ما يريد، بعض اإلجراءات 

اهلادفة ملنع التدهور املادي لبعض املجموعات.
ولكن ما نسميه احلفظ الوقائي، يرتكز عىل فكرة الشمولية عندما نتعامل مع هذه املجموعات. 

ال يتكلم »براندي« عن هذه األمور، ولكنه يتوسع يف أمور ال يتطرق إليها احلفظ الوقائي حاليا. 
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وهى أن نوفر هلذه األعامل الظروف املثىل لرؤيتها، يعني بالنسبة ل«براندي«، الرتميم الوقائي. 
ونجد صورة هلذه األفكار ىف حتليله للدمار الذى حدث ملبنى مثل مبنى »سانت أندريا دى ال فاىل«، ىف 
روما، ألن شبكة الطرق التى أ قيمت من حوله، غريت متاما الزوايا التى ممكن أن نراه منها. مل نقرتب 
من الكيان املادى للكنيسة، ومع ذلك فام زلنا نأسى ملا حدث من تدمري للرؤية التى كانت متاحة لنا. 
وبنفس الطريقة، درس »براندي« مشكلة الرتميم الوقائى فيام يتعلق بالرسم والنحت. فاختيار اإلطار 
أو القاعدة، بالنسبة له، هو عمل من أعامل الرتميم. بينام جيد الكثري من القائمني عىل أعامل الرتميم 

صعوبة ىف املوافقة عىل هذا األمر. ومع ذلك، فهذا املوقف منطقى.
وجيب أن نتذكر هنا أن اخلامة ليست هى العمل، بل هى دعامة للصورة املستدعاة لكى تبزغ  ىف 

وعينا، أى جمال معرفتنا.
والرتميم هواحلرص عىل خلق الظروف املالئمة لتكوين الصورة.

ومن ناحية أخرى، يتوسع »براندي« ىف مفهوم اخلامة، وإىل أبعد من كوهنا جمموعة املواد املشكلة 
للعمل املادى: فاإلضافة، واإلطار، وزاوية الرؤية، واملجال املحيط كلها تشكل جزءا من اخلامة. وطبقا 
هلذا التعبري اخلاص لرباندي والذى تغلفه السعادة، فإن خامة معبد »بارتينون« )سيأتى ذكره فيام بعد( 

ليست نوعا معينا من الرخام، بل هى«نور من أثينا«.
وعرب الزمن الذى جرى ما بني إنجاز عملية خلقه واللحظة التى تم إكتشافه فيها، تعرض العمل 

الفنى لكثري من التغريات اهلامة، سواء ىف خامته الداعمة أوىف الصورة التى قدمتها تلك اخلامة.
اإلضافات،  نوعني:  ىف  التغريات  هذه  »براندي«  يميز  الفكرى،  ملنهجه  خملص  ولكونه  

واإلعادة.
ومسألة املحافظة عىل اإلضافات أو إلغائها، هى قضية قديمة ىف تاريخ الرتميم. وبفضل »كاميلو 
بواتو« )1836 – 1914( تأكد مبدأ عدم إلغاء اإلضافات  والتى حدثت مع تعاقب العصور، وخاصة 

بالنسبة للمبانى. 
كان ألبحاث »بواتو« تأثريات عميقة ىف إيطاليا. وعندما تناوهلا من جديد »جوستافو جوفانونو« 
)1873 – 1947( كانت بمثابة املنبع ل”ميثاق الرتميم” الذى نرش عام 1931. املادة اخلامسة من 
هذه الوثيقة، تدين إلغاء اإلضافات. واجلدير بالذكرأن ميثاق أثينا، والذى نرش ىف نفس العام، وهوأول 
إلغاء اإلضافات، بعكس  الوضوح بخصوص  له نفس  مل يكن  الرتميم،  نص ذو طابع دوىل وخيص 

ماكان عليه امليثاق اإليطاىل.
إذًا، مل يكن هذا ميدانا جديدا بالنسبة ل«برانديب بل لقد أظهره بشكل أوضح فكر »براندي«.

ىف البداية، نظر إىل املشكلة من وجهة نظر تارخيية. فاإلضافة هى شاهد عىل املاىض. وأمهيتها 

الرتميم
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كوثيقة ليست أكرب وليست أقل من اإلصل الذى أضيفت إليه. ومن هذه الزاوية، فاملحافظة عليها 

هى القاعدة.
العمل  القضية اجلاملية، خمتلفة متاما. فاإلضافة معها تزعج وحدة  التى تفرضها  النظر  ووجهة 

وتربك تكوين الصورة. فالقاعدة هنا هى اإلزالة.
وهكذا طرحت املشكلة نفسها بألفاظ غاية ىف الوضوح: القضيتان متعارضتان.

ولكن، أين احلل؟ للخروج من هذه احلرية، علينا أن نزن ثقل كل منهام. وهنا علينا أن نقرر أن 
»براندي« مل يكن دائام يستحق اللوم ألنه صاحب عقلية تقريرية.

 ويقدم له مثال »الوجه املقدس« Il Volto Santo، حالة صارخة: فأمام ثقل القضية التارخيية، 
ال جيب أن نرتدد ىف املحافظة عىل اإلضافات. وبرغم اختالف اللغة  واألصول الثقافية، فهوموقف 

قريب جدا من موقف »رجيل«: املحافظة اجليدة يقررها ماتزنه قيمة اليشء.
وبالنسبة ل«براندي«، متثل األلوان املكتسبة حالة خاصة، ىف قضية اإلضافات. وال يتعلق األمر 
إبداعه، أو رشح للمواد  العمل حلظة  بإعطاء تعريف مادى  هلا. كأن نقول: هى طبقة وضعت عىل 
مشكلة  »براندي«  وواجه  بسيطة.  رواسب  أو  البرصية،  خلصائصها  أوتغيري  لقدمها،  نتيجة  املكونة 
األلوان املكتسبة، وكام هى عادته دائام، من وجهة نظر وصفية: إهنا مجيع التغريات التى حدثت للخامة، 

وتسببت ىف تغيري مظهرها؛ سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة، متوقعة أو عارضة.
ومع القضية التارخيية، تعترب األلوان املكتسبة، شاهد عىل حياة العمل، وعالمة عىل الزمن الذى 

عربه منذ حلظة خلقه. وهذا ال يعنى أنه جيب املحافظة عىل أية قذارة أو أية آثار حلوادث ما. 
ويشبه  ترضها.  مما  بأكثر  الصورة  تكوين  تعزز  املكتسبة  فاأللوان  اجلاملية،  للقضية  وبالنسبة 

»براندي« تأثريها بام يقوم به خمفض الصوت.
هاهى إذًا نقطة تتفق عليها القضيتان، كمبدأ.

أما اإلعادة فتفرض من املشاكل أكثر مما تفعله اإلضافات. وممكن أن نتساءل، هل قصد هبذه 
الكلمة، إعادة بناء أم إجراء تبديالت؟ 

فإعادة البناء هى العمليات اهلادفة لبناء أجزاء اختفت أو تغريت ىف العمل. أما إجراء تبديالت، 
فيعنى القيام بتعديالت عىل ترتيبات موجودة. وكام نرى، فالفرق غري واضح.

هو  العمل  كأن  تأثريات  تعطى  بطريقة  أجزاء  وجود  أى  حقيقية،  بإعادة  األمر  يتعلق  وعندما 
األصىل ومل يمس، تتفق القضيتان عىل رضورة التخلص منها.

فاإلعادة التى تتخذ ىف الرسم شكل إعادة تلوين ليست سوى خطأ. فهذا التهذيب »الرتوش« 
جيب أن يكون مميزا، واضحا. من مبدأ أن الرتميم السليم هو الذى يظهر حلظة الرؤية.
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املبدأ إىل  »الرتوش«، مميزا. بل يمكن إرجاع هذا  التهذيب،  أن يكون  »براندي« مبدأ  مل خيرتع 
الرتميم الذى حدث مابني عامى )1818 – 1820( من قبل »جوزيبى فاالدير«  )1762 – 1839(، 

وعالج به قوس تيتوس ىف روما. 
وإذا كان النصف الثانى من القرن التاسع عرش قد شهد وتقريبا ىف كل مكان، تغلب مبدأ إعادة 
واملواد  الوسائل  ىف  اختالف  »بواتو«:  عند  دقيقا  شكاًل  وجدت  البرشية  التأصيل  نظرية  فإن  البناء، 
يسمح أن نميز بسهولة بني األجزاء املعاد عملها واألجزاء القديمة، ورفع ملستواها احلسى، ووضع 

كتابات عليها.  كل هذا ذكر ىف »ميثاق أثينا«.             
الفجوات عن  بسد  كان  العامرة،  »بواتو« ىف  التى أوىص هبا  للمامرسات  فاملعادل  الرسم،  وىف 
طريق لون يعد حمايدًا. وهنا مل جيد »براندي« صعوبة ىف توضيح ضعف هذا احلل، مع اعرتافه بأمانته. 
ويقول إنه ليس هناك لون حمايد؛ لون رمادى أقحم عىل جمموعة ألوان اللوحة، يكتسب من هذا اجلوار 
دور أحد األلوان. ومن ناحية أخرى، واألمر ال يزال مهام، فهذا اللون املزعوم، يمكن أن يوافق القضية 

التارخيية، ولكن لن تقبله أبدا القضية اجلاملية.
وهكذا، وبعد الكثري من الرتدد، والعديد من األبحاث، طرح »براندي« حل التظليل.

وكثريا ما فهم التظليل بصورة ساخرة، ولقد شوهدت حاالت مل نتمكن فيها من مالحظته إال 
النظرة  الطريقة من  أن تالحظ هذه  نبه إىل رضورة  قد  »براندي«  أن  برغم  عن طريق عدسة مكربة. 
األوىل. وبالعكس، مع الرسوم املوجودة عىل آثار، مثل تلك التى نراها عىل بعض القباب، وتصل فيها 

التعديالت إىل عدة سنتيمرتات، األمر الذى تصبح معه الرؤية عن قرب رضبا من املستحيل.
وبطريقة منطقية أكثر، يؤخذ عىل هذه الطريقة أهنا ال تناسب إال الرسومات الناعمة، حيث ال 
أثر هناك للفرشاة، فضال عن كوهنا غري قابلة للتنفيذ، بمجرد أن نصادف مناطق يأخذ فيها اللون شكل 

العجينة
وعىل أية حال، مل يقل »براندي« أبدًا أن حل التظليل، صالح ىف مجيع األحوال. والنزال ننتظر 
اكتشاف حلول أخرى، وبرشط أن نتجنب، أية إعادة بناء كاذبة. والعائد الرئييس ل«براندي« يف نظرية 

الرتميم هو بالتأكيد أنه أبعد الرتميم عن جمال »التجريبية«.
من املمكن أن نناقش أبحاثه، أو ندخل عليها بعض التحسينات، ولكن ال يمكن االعرتاض 
عىل قيمة هذا الكتاب، هذه القيمة التي مل تتأثر بمرور السنني. لقد أنقذ الرتميم، وبطريقة دائمة من 

هوة »التجريبية«. وربام يكون اخلطر ال يزال قائام إىل اآلن، وبأكثر ما كان عليه، عىل أيام »براندي«.
الفنية، ال  األعامل  اآلثار، ولبعض  لبعض  السياحية  اجلاذبية  تستغل  والتي  الثقافية،  فالصناعة 
فهذا  هلم.  تبيعها  باألحرى،  أو  هلم،  تقدمها  التي  العروض  إزاء  اجلمهور  شهية  إرضاء  سوى  هيمها 

الرتميم
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الرتميم؛ واملفاهيم  يفرضها  التي  تقبل احللول  التشدد، وعىل  قادرا عىل  يعد  التفكري مل  اإلنحراف يف 
واليوم،  مقبولة.  دائام  ليست  الفني،  العمل  عن  مفهومه  وخاصة  »براندي«،  فكر  عليها  يرتكز  التي 
هناك أفكار جديدة عن الرتاث الثقايف،  بينام جتد أفكار »براندي« يف نظرية الرتميم صعوبة يف استعادة 

مكانتها. 
وقد يبدو أن هذا الكتاب قد فقد حداثته. ولكن من املؤكد أنه ال يوجد الشخص الذي يساند 

فكرة أن »نظرية الرتميم« هي كلمة قيلت وانقضت.
الرتميم، وعامة، يف  التفكري يف  تثري، وبحيوية غري عادية،  الكتاب،  أن مطالعة هذا  فضال عن 

األفكار املتعلقة بحامية الرتاث.
وينطبق عىل »براندي« ما قيل عن كل املؤلفني العظامء: »بدال من احلكم بأهنم من املايض، جيب 

قراءهتم وعن قرب«.
جورج برونل 
أمني عام الرتاث ملدينة باريس 
باريس، نوفمرب 2000

كرى ذ يف 
»دون جوزيبي دي لوكا«

الذي رغب يف نشر هذا الكتاب
ولكن مل تتح له الفرصة ومل يتمكن من رؤيته مطبوًعا. 
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مفهوم الرتميم

يقصد بالرتميم، ]بوجه عام  هو أى تدخل  يسمح لنتاج نشاط إنسانى أن يستعيد وظيفته مرة 
آخرى بكفاءة.وهذا املفهوم الشائع عن الرتميم  يشمل إيضا ىف غضون ذلك فكرة معاجلة هذا النتاج 
والوصول به إىل أقرب ما يطلق عليه حتديدا التصور السابق للعمل  ومن ثم فأن أى تدخل آخر سواء  

يف املجال احليوي أو الطبيعي ال يدخل ضمن هذا املفهوم الشائع عن الرتميم[. 
واالنتقال من التصور السابق للفكرة إىل الفكرة ذاهتا فإنه من املحتم أن تتم عملية تفعيل  املفهوم 
,وتركيزه حول تنوع نتاج النشاط اإلنساين والذى تم تطبيق عليه معاجلات خاصة فيام أصطلح عليها 

بالرتميم.  
وبالتاىل سوف يكون لدينا ترميم خاص باملنتجات الصناعية ، وآخر خاص باألعامل الفنية.. 
وبينام ينتهى األمر بالنوع األول من الرتميم عىل كونه مرادفًا لكلمة إصالح أو إعادته للحالة  األوىل 
التى كان عليها كام لو كان جديدا سنجد أن النوع الثانى خيتلف اختالفًا كثريًا، وذلك ليس فقط بسبب 

إختالف  اإلجراءات املتبعة  يف كال النوعني.
من  وبداية  للكلمة،  الواسع  وباملعنى   ، الصناعية  املنتجات  مع  نتعامل  أننا  طاملا  األمر،  فواقع 
أعامل أنتجتها أبسط احلرف، سيكون هدف الرتميم، وبكل الوضوح، هو استعادة وظيفتها، وبالتايل 
فإن طبيعة هذا التدخل ستنحرص فقط يف هذا األمر. ولكن عندما يتعلق األمر بأعامل فنية )حتى لوكان 
بعضها، ومن حيث الشكل، له أبعاد وظيفية، مثل أعامل العامرة، وبشكل عام، تلك اخلاصة بالفنون 
التطبيقية( فمن الواضح أن مسألة استعادة الوظيفة لن متثل بالقطع، وحتى لو كانت متثل جزًءا من 
واألسايس  األول  املقام  هلا  يكون  لن  وأبدًا  مصاحبا.  أو  ثانويا  مظهرًا  إال  الرتميم،  عىل  القائم  عمل 

بالنسبة للعمل الفني بصفته هذه.
وهنا يتضح لنا يف احلال أن تسميتنا ألي منتج متفرد لنشاط إنساين، عماًل فنيًا، إنام جاءت إثر 
التعرف عليه داخل وعينا، هذا التعرف عىل العمل الفنى هو شىء  غري عادى لسببني أوهلام إنه جيب 
إثباته إال من خالل  أن يتحقق بشكل مكرر من قبل كل شخص وثانيهام  أن هذا التحقق ال يمكن 

الشخص ذاته  .
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فاملنتج اإلنساين موضوع هذا االعرتاف، يتواجد هنا، أمام أعيننا ؛ وبرغم إمكانية أن يصنف 
فني،  ، كعمل  له  تقديرنا  به، يف إطار  أن اعرتافنا  النشاط اإلنساين، إال  بصورة عامة كأحد منتجات 

ينحيه بعيدًا بصورة هنائية عن هذا الكم الكبري  من املنتجات األخرى. 
وال  جوهره  حول  نتساءل  لن  أننا  إطار  يف  الفني  العمل   هبا  يتميز  التى  اخلصوصية  هي  تلك 
عن عملية خلقه، ولكن سؤالنا سيكون حول املكانة التي اختذها ليصبح جزءًا من العامل، فضال عن 

تواجده يف العامل اخلاص لكل منا. 
املسلامت، بل  إن خاصية كهذه ال تعتمد عىل مسلامت يمكن االنطالق منها، وأًيا كانت هذه 

ستبدو واضحة كل الوضوح بمجرد إقرارنا بأن الفن ما هوإال نتاج للروح اإلنسانية.
وال جيب الظن أنه من الرضوري االنطالق من مفهوم مثايل، ألنه حتى لو وقفنا عىل اجلانب 
اآلخر، أي تبنينا وجهة نظر عملية، سيتبني أنه بالنسبة للعمل الفني، سيكون االعرتاف به بصفته هذه 

أمرًا جوهريا.
عمل  أي  إن  تام:  بوضوح  حمددة  اخلاصية  هذه  أن  “ديوي” سنجد  يقوله  ما  إىل  استندنا  وإذا 
فني)والهيم كونه قدياًم أو حديثًا( هو كذلك، بالفعل، وبدون إحتاملية  طاملا أنه اكتسب  وجوده عرب 
جتربة شخصية، وسواء كان عىل هيئة قطعة من رق، أو رخام، أو قامش، )أى مادة مهام تعرضت لعبث 

الزمن(، فسيظل مشاهبًا لصورته األوىل، وعىل مدار السنني.
ولكنه كعمل فنى  سيعاد خلقه يف كل مرة جيرى فحصه مجاليًا. وبقول آخر: طاملا أن هذا اخللق 
اجلديد أو اإلعرتاف املتجدد ال نلحق به العمل الفني جتاوزًا ؛ كام سبق لنا القول: هو غري موجود سوى 
من خالل بقائه، وهو املعنى الذي أخذناه من الفقرة السابقة ل”ديوي”، من حيث كونه قطعة من رق 

أو  رخام أو  قامش. 
وبتوضيح هذه النقطة لن نندهش إذا استنتجنا منها الربهان التايل: إن أي ترصف حيال أي عمل 
فني، بام يف ذلك التدخل الذي يقوم به املرمم، يعتمد عىل اإلعرتاف أو عدمه بالعمل الفني بصفته هذه 
بينام لو كان ترصفنا حياله مرتبطًا بحكمنا عىل قيمته الفنية – وهذا ما ينتهي إليه اإلعرتاف به ، فإن 

نوعية التدخل، هي أيضا لن تكون حمددة متاًما. 
وبقول آخر، حتى هذه املرحلة من الرتميم، والتي يشارك فيها العمل الفني العديد من خمتلف 
أن يكون عليه  بام جيب  باملقارنة  املعاجلة  نتاج النشاط  اإلنساين – ستمثل فقط مرحلة خادمة هلدف  

التدخل حيال العمل الفني.
من  فإنه،  الفنى  للعمل  بالنسبة  فيه  الخالف  الذى  التفرد  هذا  عىل  وبناًء    ، ذلك  عن  فضال 
الواجب قانونا استبعاد الرتميم،)كرتميم لعمل فنى( باملعنى الدارج هلذه الكلمة، والتى عرضناها ىف 

مفهوم الرتميم
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السابق   ويصبح من الرضوري هنا أن نحدد مفهوم الكلمة، ليس إنطالقًا من اإلجراءات العملية التى 

متيز الرتميم فعليا  ولكن إنطالقًا من مفهومنا للعمل الفني الذي سنتعامل معه.
وهكذا سنصل إىل التعرف عىل العالقة التى اليمكن فصلها  بني الرتميم والعمل الفني، ويف 

إطار أن العمل الفني هوالذي يفرض رشوطه عىل الرتميم وليس العكس.
. ومن هذه  بصفته   عليه  التعرف  يتم  أن  الفني  للعمل  الرضورى  فإنه من  قبل  رأينا من  وكام 

اللحظة ستتحقق عودته إىل العامل. 
إذًا فالعالقة  بني الرتميم والعمل الفني تنشأ  يف اللحظة التي يربز فيها هذا اإلعرتاف، وسوف 
يستمر يف التنامي، مقدًما براهينه ورشوطه بناءًا عىل هذا الفعل: اإلعرتاف به.  وسنأخذ يف اإلعتبار 
املزدوجة  الطبيعة  إيضا  ، ولكن  لنا هبا  يظهر  أن  الفني  العمل  استطاع  التي  املادة   فقط  ليس  حينئذ، 
التي من خالهلا عرض عىل الوجدان الشخىص لكل منا .  وىف احلقيقة فإن العمل الفنى كنتاج لنشاط 
إنسانى يفرض قضيتني هامتني )تتعلقان بعملية الرتميم(: القضية اجلاملية والتى تتوافق ومبدأ الذوق 
الفنى، والتي من خالهلا أصبح عماًل فنيًا؛ والقضية التارخيية، من حيث كونه منتجًا إنسانيًا حتقق يف 

حقبة حمددة، ومكان حمدد، ووجد يف هذا الزمان وهذا املكان. 
وكام نرى، ليس من الرضوري أن نضيف قضية  املنفعة واالستخدام - وهي الوحيدة املتبقية 
بالتأكيد لكل منتج إنساين آخر – ألن املنفعة هذه إذا تواجدت مع العمل الفني، كام يف األعامل املعامرية، 
لن تؤخذ يف اإلعتبار بمفردها ولكن عىل أسس من الكيان  الطبيعي للعمل ، ومن خالل القضيتني 

األساسيتني التي تشكل العمل الفني حلظة استقراره يف وعينا.
واألن وقد وضعنا الرتميم يف عالقة مبارشة مع اإلعرتاف بالعمل الفني بصفته هذه ستسمح 
اآلن بأن نقدم تعريفًا له: »يمثل الرتميم اللحظة املنهجية للتعرف عىل العمل الفني، يف كيانه الطبيعي، 

وبقطبيه اجلاميل والتارخيي بالنظر إىل انتقاله إىل األجيال القادمة«.
وببساطة شديدة فإن املبادىء التى توجه عملية الرتميم أثناء طورها العمىل سوف يتم إشتقاقها 

من هذا اجلوهر األسايس للعمل الفني، كام استقبل يف وعي كل منا،.
وجيب بالرضورة أن تكون األسبقية للقوام الطبيعي للعمل الفني، ألنه يمثل املكان الفعىل الذى  
أنه  عن  فضال  للمستقبل،  انتقاله  سيضمن  وهوالذي  ماديا   تواجدا  هلا  صورته،وأصبح  فيه  ظهرت 
يضمن استقباله يف جمال املعرفة  اإلنسانية،ولذلك وعىل الرغم من أن اجلانب الفنى له األسبقية املطلقة 
من وجهة النظر القائلة باإلعرتاف بالعمل الفني بصفته هذه، ، ويف اللحظة التي يستهدف فيها احلفاظ  
عىل هذا الكشف ليبقى حيا إستنادا إىل هذا اإلعرتاف  ، فإن  الطبيعة املادية للعمل ستكون هلا األسبقية 

ىف األمهية.
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ويف الواقع، وحتى لو كان هذا اإلعرتاف واجب احلدوث يف كل مرة داخل املجال املعرىف لكل 

شخص، فهو أيًضا ويف نفس اللحظة سيدخل جمال املعرفة العاملية. 
وذلك الشخص  الذي حيظى هبذا الظهور الفوري، سيجد نفسه خاضعًا لكل ما متليه مواصفات 
العمل من أجل احلفاظ عليه، سواًء عىل الصعيد األخالقي أو العميل، هذا احلفظ  التي يتحقق عرب 
سلسلة ال هناية هلا، بداية من جمرد توقرينا له، وصواًل إىل املعاجلة  اجلذرية الشاملة كام يف احلاالت التي 

يتم نزع التصاوير اجلدارية، أو يتم فيها نقل رسومات عىل حامل  من اخلشب أو القامش. 
ومن الواضح أن هذا احلفظ ، وحتى مع اإلقرار بأنه يشمل ، عامة، العمل الفني يف كيانه الكامل 

إال إنه يركز بشكل خاص عىل املادة ، التى تتشكل فيها  الصورة التي تظهر لنا.
من أجل هذا جيب أن ترتكز كافة اجلهود واألبحاث من أجل احلفاظ عىل املادة  لتبقى وألطول 
السبيل الرشعي والواجب، والذي جيب أن  التدخل، فسيظل هو  مدة ممكنة. وأيًا كانت طبيعة هذا 
يتحقق عرب سلسلة من الوسائل العلمية، ونقول أن له املقام األول، إن مل يكن الوحيد املسموح به، 

واملطلوب للعمل الفني، لكي نصل به إىل كيان ثابت ال يمكن تكراره ىف صورته التى هو عليها.
وهنا تظهر وبكل الوضوح، البدهيية األوىل:أن مادة العمل الفنى هى التى ختضع للرتميم.

وعىل أية حال، فالوسيط املادى املكلف بنقل الصورة، ال يصحبها فقط  ولكن، عىل العكس 
فإهنام يتعايشا معا ، فهى ليست قضية مادة من جهة ، وصورة من  جهة أخرى. وبرغم هذا التعايش ما 

بني املادة والصورة  إال إنه ال يمكن أن نقر بأهنا كجزء ضمن أو مثل  الصورة بشكل كامل .
فقط بعض من هذه الرتاكيب املادية سيتم توظيفها كحامل لألجزاء التى ىف الواقع تقوم بعملية نقل  
الصورة  ،ولو أن هناك رابط قوى بني بقاء الصورة واألسباب التى حتتاجها لتعضيد مثل هذا البقاء كام يف 

حالة إقامة أساسات ألحد املبانى أو عمل حامل من اخلشب أو النسيج  ألحد الرسومات...إلخ.
فتلك  املادية،  الرتكيبة  من  بجزء  التضحية  الفني تكشف عن رضورة  العمل  كانت حالة  وإذا 
والتي  اجلاملية،  القضية  متطلبات  عىل  بناًء  يتم  أن  جيب  التدخل،  ذلك  حال،  أية  عىل  أو  التضحية، 
سيكون هلا املقام األول، ذلك ألن التفرد الذي يميز العمل الفني عن بقية منتجات النشاط اإلنسانى، 
ال جيب أن يعتمد عىل تركيبته املادية، وال حتى عىل تارخيه املزدوج، بل فقط عىل قيمته الفنية، تلك 

القيمة التي إذا فقدت، لن يبقى لنا سوى بقايا خملفات أثرية. 
ومن ناحية أخرى ال جيب أن نقلل من أمهية القضية التارخيية. قلنا إن العمل الفني ينعم بطبيعة 
يتعلق بخلقه  الذى  العمل   ، بتشكيله   يتعلق  الذى   العمل  التزامن ىف  : األوىل هذا  تارخيية مزدوجة 
من خالل  فنان بعينه، وحقبة بعينها، ومكان بعينه؛ والثانية تأيت من حقيقة أنه يستقر اآلن يف حارض 

معرفتنا وىف حلظة بعينها قد أعطيت له الصفة التارخيية ىف عالقة مع الزمن واملكان . 

مفهوم الرتميم
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وسوف نعود مرة أخرى، وخصيصًا، للتحدث عن الزمن وعالقته بالعمل الفني، ولكن حاليا 

سنكتفي بتحديد الفرق بني هذين التارخيني.
فالفرتة التى تتوسط  الوقت الذي تم فيه خلق العمل الفني ووقتنا احلايل، والذي ال ينفك عن 
التقدم باستمرار، ستتكون من العديد من اللحظات التارخيية احلارضة والتي أصبحت ماضيا؛ ولكن 
العمل الفني استطاع أن حيتفظ بأثر مرور هذه اللحظات وأيضا بالنسبة للمكان الذي تم فيه إبداع 
العمل الفني، أو الذي عمل من أجله، أو ذلك املكان الذي تم من خالله استقبالنا اجلديد له، يف جمال 

معرفتنا؛ 
إذًا فالقضية التارخيية ال ترجع فقط للحالة األوىل بل جيب إرجاعها أيضا  للحالة الثانية. واملوازنة 
بني اإلثنتني هي التي تشكل جدلية الرتميم، وهي حلظة حقيقية ومنهجية للتعرف عىل العمل الفني 

بصفته التى عليها.
وينشأ من هذا األمر، إمكانية الترصيح باملبدأ الثاين للرتميم: جيب أن هيدف الرتميم إىل إعادة 
الوحدة احلقيقية للعمل الفني بقدر اإلمكان ، برشط أن يتحقق هذا األمر دون ارتكاب أي خطأ فني، 

أو تارخيي، ودون أن نزيل أي أثر ملرور الزمن عىل هذا العمل الفنى.
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 مادة العمل الفني

مادة العمل الفنى هى املوضع الوحيد للتدخل الرتميمى .  هذه هى البدهيية األوىل املسلم هبا 
التي تتعلق بامدة العمل الفني والتى تستلزم تعمقا يف مفهوم املادة  يف عالقتها بالعمل الفني. 

وسيلة  سوى  متثل  ،ال  نفسها  عن  تعلن  لكى  مادية  وسيلة  عىل  تعتمد  صورة  أى  أن  وحقيقية 
وليست غاية ، وذلك ال جيب أن يرصفنا عن البحث يف مسألة ما متثله املادة  بالنسبة للصورة فالثانية أى 
الصورة هى مركز اخليال لدى املشاهد ولكن من خالل حتليل للعمل الفنى جيب أن يشمل تقدير أو 
فهم لطبيعة املادة املستخدمة والتى تعترب الوسيلة التى تؤدى إىل الغاية وهو البحث الذي كثرًيا ما اعتقد 
خرباء علم اجلامل املثاليون بإمكانية إمهاله؛ ولكن كان البد من أن يثار موضوع حتليل العمل الفنى  
حتى »هيجل« مل يستطع االستغناء عن الرجوع إىل ما أطلق عليه هو املادة  اخلارجية املعطاة للعمل، 
عىل الرغم من أنه مل يقدم مفهومًا كاماًل بخصوص املادة بالنسبة للعمل الفني.  وهبذا اخلصوص، فإن 
املادة جيب تعريفها  من خالل مظهرها السطحى  فمن اخلطأ كلية أن نبدأ بتعريفها. من خالل  وجهات 

نظر وجودية روحية ، أو علمية فلسفية.
فقط، ويف مرحلة ثانية، عندما نصل إىل التدخل الفعيل للرتميم، سنحتاج ملعرفة علمية للامدة يف 
تكوينها الطبيعى.  ولكن، أواًل، وخاصة فيام خيص الرتميم، جيب أن نحدد ماهية املادة، ويف إطار أهنا 
متثل، ويف آن واحد، زمان ومكان التدخل. ولذلك نحن ال نستطيع أن نتبني سوى وجهة نظر ظاهرية، 
ومن خالل الفحص املنظورى  ستقدم املادة  نفسها عىل النحو التايل: كل ما يساهم يف ظهور الصورة.  
إن تعريًفا كهذا يعكس مساًرا مشاهًبا هلذا الذي يقودنا لتعريف اجلامل: يعّرف فقط بطريقة  ظاهرية 
كام حددته من قبل األساليب املدرسية: »Quod visum placet« )ما يعجبنا بمجرد رؤيته(.  فاملادة 

بوصفها أداة لظهور الصورة  تقوم بذلل من خالل شيئني تم تعريفهام حينئٍذ: بالبنية واملظهر.
والتمييز بني هذين املعنيني األساسيني، سوف يظهر أيضا مفهوم املادة  يف العمل الفني  كوجهني 

لعملة واحدة، ولكن بطريقة غري منفصلة. 
ومن الواضح هنا أن إعطاء األفضلية  للمظهر أو إعطائها للبنية يعتمد عىل وظيفتني للامدة يف 
العمل الفني، بحيث ال تناقض األوىل الثانية، وبطريقة طبيعية، دون أن نتمكن من استبعاد حدوث 
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خالف. وخالف كهذا، وكام حدث مع القضية اجلاملية يف مقابل القضية التارخيية ال يمكن حله إال عن 

طريق أن نجعل السيادة للمظهر عىل البنية؛ هذا إذا مل يكن هناك إمكانية للتوفيق بينهام. 
الضعف،  يف  غاية  هلا  املكون  اخلشب  أصبح  لوحة  عىل  لرسٍم  وضوحًا،  األكثر  املثال  ولنأخذ 
بحيث مل يعد يقوم بوظيفته كحامل )لوحة 1(. ىف هذه احلالة أصبح الرسم عندئٍذ،مظهر املادة بينام 
التالية: إن الرسم عىل  التمييز بينهم أقل دقة، يف إطار احلقيقة  بنية املادة  ؛ بل أصبح  أصبح اخلشب 

اخلشب يعطيه خصائص معينة يمكن أن تتغري  إذا تم نزعه من عليه .. 
ويصبح التمييز بني اخلامة والبنية أكثر حدة مما يمكن أن يظهر يف البداية ؛ فضال عن أنه ليس   

دائاًم ممكنا حتديد االختالف من الناحية العملية . 
ولنأخذ اآلن مثاال آخر: مبنى هتدم جزئيًا بفعل زلزال، ولكنه يوحي بإمكانية إعادة تشييده، أو 

بإعادة تشييده بخاماته األصلية املتناثرة من حوله. )لوحة 2، صورة 2-1(
ويف هذه احلالة ال يمكن اعتبار املظهر بأنه فقط السطح اخلارجي للقطع احلجرية   التى جيب أن 

تظل تعمل كام هى كقطع حجرية .
وعىل أية حال من املمكن أن نغري البنية احلائطية الداخلية هبدف الوقاية من زالزل مستقبلية، 
مظهر  العمل  هبذا  نغري  ال  أن  برشط  موجودة(  كانت  )إذا  لألعمدة  الداخلية  البنية  استبدال  وأيضا 
تأثريات  أية  له  ليس  للبنية  التغيري احلادث  أن  نتأكد  فائقة لكي  أيضا ستلزمنا حساسية  املادة.  وهنا 

ثانوية عىل املظهر. 
وكم من أخطاء تبعث عىل احلزن ومدمرة نتجت عن عدم حتليل خامة العمل بقطبيها املظهر 
والبنية. وياله من سوء فهم  »، الذي جعل من الرخام الذي مل يقطع بعد يف إحدى املحاجر، مماثال هلذا 

الذي أصبح متثااًل )والذى يمكن أن يطلق عليه الوهم الفطرى (.
 يف الوقت الذي يملك فيه الرخام اخلام، فقط، هيئته الطبيعية فإن الرخام املستخدم يف التمثال 

تعرض لتغيري جذري لكونه أصبح وسيلة املرور التي استقلتها الصورة. 
لقد أصبح جزء من التاريخ بفضل  العمل الذي أنجزه اإلنسان بيديه . 
وما بني حقيقة وجوده ككربونات كالسيوم ، وحقيقة كونه كصورة ،. 

وهكذا وبصفته التصويرية انقسم رخام التمثال إىل أمرين: مظهر وبنية )البنية تتبع املظهر(.
وأتساءل: من هذا الذي )مستندا فقط عىل حقيقة أنه يعرف املحجر الذي استخرجت منه املادة 
التي صنع منها أثرًا قدياًم( يستطيع أن يتخيل أنه يملك احلق أن يستخرج منه مرة أخرى رخامًا إلعادة 
بناء هذا األثر، يف حالة أن يقترص األمر عىل إعادة بناء وليس ترميام؟ هذا الرجل قد ال يفهم إدعاءه 

املربر بأن املادة  هي هي نفسها.
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أبدا لن تكون املادة هي هى نفسها. ولكن وألهنا دخلت التاريخ عن طريق العمل املاثل أمامنا 
أهنا  إال  أهنا كيميائيا هلا نفس اخلصائص،  البعيدة وبرغم  احلقبة  إىل  لوقتنا احلايل، وليس  تنتمي  فهي 

خمتلفة، وسينتهي هبا األمر بأن تشكل خطًأ تارخييًا ومجاليًا )لوحة 3، صورة 2-1(. 
الفني،  العمل  خامة  متثله  ملا  كاف«  غري  حتليل  عن  ناجم  البعض،  عند  راسخ  آخر  خطأ  وثمة 
ويتخفي وراء هذا املفهوم املفضل عند »سيمرب« و«تني« أصحاب املذهب اإلجيايب: »اخلامة تؤصل، 
أو يف مجيع األحوال حتدد األسلوب«. ومن الواضح أن هذه املغالطة نشأت عن غياب التمييز ما بني 
املظهر والبنية، والفهم احلقيقي للخامة بوصفها الوسيلة  التي استقلها الشكل، وبني الشكل نفسه. 

وهم بالتأكيد قد اعتربوا املظهر الذي اختذته اخلامة يف العمل الفني،ما هو إال وظيفة البنية.
تأثر  املثاليني(  الصورة )كام حيدث عند علامء اجلامل  املادة  يف  املقابل، فحقيقة جتاهل دور  ويف 
من أن  املادة  كبنية غري معرتف هبا. و بالتايل سنصل لنفس النتيجة: املساواة بني مظهر املادة كشكل، 

وذوبانه ىف املظهر البنائى للامدة .
والفرق الرئييس بني املظهر والبنية قد ينتهي به األمر أحياًنا إىل هذا التفريق: املظهر يسبق، وعىل 

غري املتوقع، البنية، ولكن فقط بالنسبة للفنون غري التصويرية مثل الشعر واملوسيقى.
 ويف هذه احلالة فالكتابة )والتي ليست هي الوسيلة املادية اخلاصة هبذه الفنون، ولكنها تلعب 
الفعيل  لإلنتاج  بالنسبة  للمظهر  رمزية  بطريقة  هذا  حدث  لو  وحتى  األولوية،  تعطي  الوسيط(  دور 

للصوت، أو النوتة املوسيقية، أو الكلمة.
التي  املادية  الرتكيبة  الفني،الذى يقرصها عىل كوهنا  العمل  املادة  يف  ومفهوم آخر خاطئ عن 
ينتج عنها العمل نفسه.  وىف هذه احلالة قد يبدو من الصعب أن نرفض هذا املبدأ، ولكن يكفي هلدمه، 
أن نقارنه باملفهوم التايل:املادة  تسمح بعرض الصورة، واملساحة التي تشغلها الصورة ال تقترص عىل 
الوعاء املادي الذي حتول إىل صورة؛ هناك عنارص أخرى وسيطة بني العمل والشخص الذي ينظر إليه، 
ممكن أن تستخدم كوسائل مادية لنقل الصورة، ويأيت يف املقام األول، نوعية اجلو )اهلواء( واإلضاءة. 
إن هواء نقيا وإضاءة براقة من املمكن أن يكونا قد تم اختيارمها كمصدر لعرض  الصورة ، وعىل 

نفس مستوى الرخام ،الربونز أو أية مادة أخرى.
ويصبح إذًا من اخلطأ أن نؤيد فكرة أنه بالنسبة ل"بارثينون" )أكثر املعابد قيمة يف األكروبول يف 
أثينا(، قد استخدمنا فقط كوسيلة مادية، الرخام املستخرج من جبل بنتيليك )شامل أثينا( ذلك ألن 

اجلو واإلضاءة املتواجد فيهام، يمثالن خامة بنفس القدر الذي يمثله هذا الرخام.
اهلدف  سوى  يربره  أن  يمكن  ال  األصيل،  مكانه  من  فني  عمل  انتزاع  فإن  أيضا  السبب  وهلذا 

أألسمى وهو احلفاظ عليه .
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مع توضيحنا املعنى واحلدود التي جيب أن تلحق باملادة  فيام يتعلق بإظهار العمل الفني، جيب أن 
نقوم اآلن بتحليل مفهوم وحدة العمل الفني، والذي سنلجأ إليه لكي نضع معايري حمددة للرتميم .

الوحدة  مع  تتشابه  أن  يمكن  الفني  بالعمل  نفرتضها   التي  الوحدة  هذه  أن  باستبعاد  وسنبدأ 
العضوية والوظيفية التي متيز العامل املادي، بداية من نواة الذرة، وانتهاء باإلنسان. ويف هذا املعنى، قد 
يكفي أن نعّرف وحدة العمل الفني كوحدة نوعية وليست كمية. ولكن عىل أية حال، قد ال يكفي هذا 

ليميزها عن الوحدة العضوية الوظيفية، يف إطار أن ظاهرة احلياة نوعية وليست كمية.
الدقيق  وبالتحديد  الفني،  العمل  “الوحدة” عىل  صفة  إضفاء  حتمية  يف  أوال  نتمعن  أن  جيب 
الوحدة التي ختص “الكامل” ال الوحدة التي يتم الوصول إليها من  خالل “جمموع أجزائه”. واحلقيقة 
أن العمل الفني إن مل يكن من املمكن إدراكه عىل أنه “كامل” فسوف يتم اعتباره “جمموعا” أي حاصل 
مجع جمموعة من األجزاء، ومن هنا قد نصل إىل مفهوم هنديس للعمل الفني مشابه للمفهوم اهلنديس 

للجامل، وهلذا يرسي عليه  النقد الذي أخضعه له بلوتني، كام هو احلال مع اجلامل. 
إذًا، فالعمل الفني لو ظهر لنا مركبًا من أجزاء – كل جزء منها عمل فني بدوره – سيبقى علينا 
تقسيمه  وأن  ؛  الذاتية  الفردية  متلك  فلن  حدة،  عىل  كٍل  أخذت  إذا  األجزاء  هذه  أن  إىل  نخلص  أن 
ألجزاء تعمل  كجهاز إيقاعى ؛ ولكنها ويف داخل اإلطار الذي يضمها مجيعا ستفقد قيمتها الفردية 

لكي يتم استيعاهبا من قبل العمل الذي حيتوهيا.
أو  ؛  الذى يضم هذه األجزاء هو جممًعا، وليس عماًل فرديًا  الفني  العمل  أكان  واألمر سيان، 
به، ختفف من حدة  الذي أحلقت  تعاملنا معها كٍل عىل حده، يف املجموع  التي  الفنية  كانت األعامل 

الطابع الفردي هلا والذي جيعل منها، كل عىل حده، عمال مستقال.
فهذا التأثري اخلاصة التي يامرسه العمل الفني عىل أجزائه، التى تقوم بتقديم نفسها عىل أهنا مركبة 

منه، فإنكارها يعتربها ضمنيًا من األجزاء املكونة للعمل الفني.
ولنأخذ مثااًل آخر، لعمل فني مكون فعليًا من أجزاء، والتي إذا أخذت كٍل عىل حده، لن يكون 
هلا أي معنى مجاىل مميز ، اللهم سوى القيمة العامة املرتبط بجامل املادة  ونقاء احلرفة  وهكذا، لنأخذ 
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مثال املوزاييك »الفسيفساء« بالنسبة للرسم أو قوالب القرميد واألحجار املقطعة بالنسبة العامرة.

وبدون التوغل كثريا يف مشكلة القيمة اإليقاعية )وهي ثانوية بالنسبة لنا( والتي يمكن أن يبحث 
عنها الفنان، ويستغلها يف تكوين أجزاء الصورة التى قام بخلقها. فالواقع أن أجزاء الفسيفساء تلك، 
والقطع احلجرية، وبمجرد أن نفصلها عن التنظيم الذي أقره الفنان لعمله سنجدها خاملة ولن حتتفظ 

بأي أثٍر فعال من الوحدة التي أراد هلا الفنان أن تكون جزءًا فيها.
األمر مشابه كام لو كنا نقرأ كلامت يف أحد القواميس. هي هي نفس الكلامت التي يستخدمها 
الشاعر يف أشعاره، وعندما انفصلت عن النص الشعري، حتولت إىل جمموعة من األصوات قد يكون 

هلا معنى، ولكن ال يشء آخر.
إن الفسيفساء واألحجار املقطعة املكونة ألحد األبنية، تقدم لنا املثال األكثر بالغة عىل إستحالة 

أن نتلقى العمل الفني كمجموع أجزاء ، يف الوقت الذي يقدم نفسه ككل.
هذه  كانت  إذا  نتساءل  أن  سيبقى   ، الفنى  للعمل  بالنسبة  الكل«  »وحدة  ملبدأ  قبولنا  وبمجرد 

الوحدة  هى حماولة الستنساخ الوحدة العضوية والوظيفية عىل أساس استمرارية التجربة.
الفرع  تتواجد كعنارص مستقلة. فالورقة تعود إىل  الطبيعة ال  التي تكون  هنا، نجد أن األشياء 
والفرع يعود إىل الشجرة. واألطراف والرؤوس التي نجدها يف حمالت اجلزارة هي ال تزال  أجزاء من 

حيوان، وإيضاٍ املالبس بقدر ما متثل صورة نمطية عن قطع من املالبس اجلاهزة  ال تشري إىل الناس.
 وعىل أساس من جتربتنا، نقصد وجودنا اليومي يف هذه الدنيا، نقرر رضورة التعرف عىل الروابط 
التي توجد بني األشياء الكائنة، وأن نقلل إىل أقل قدٍر ممكن تلك األشياء الغري نافعة أو نلغيها. وهي 

األشياء التى روابطنا هبا إما غري معروفة أو فقدت معناها . 
املرحلة  وأنه  للمعرفة،  الفعلية  الوظيفة  هو  األشياء  بني  الوجودي  االرتباط  أن  الواضح  ومن 

األوىل للعلم. وعىل أساٍس من هذا التفاعل العلمي، تشكل القوانني وتصبح التنبؤات ممكنة.
وهكذا، فلن نشك عند رؤيتنا لرأس محل صغري فوق خشبة اجلزار، أن احليوان عندما كان حيا 

كانت لديه أربعة أطراف.
ولكن الصورة التي تتشكل من خالل  العمل الفني، هذا العامل من اخلربة األنسانية ، يبدو أنه 
يتقلص  إىل جمرد وظيفة معرفية داخل الطبيعة الرمزية للصورة ؛ وأن أى مفهوم للتكامل العضوى مل 
يعد يطبق.  فالصورة هي فقط ما يظهر أمامنا؛ والتقليص الظاهري املستخدم يف فحص ما هو موجود، 

يصبح يف علم اجلامل احلقيقة املؤكدة نفسها والتي حتدد لنا جوهر الصورة.
وهلذا فصورة الرجل الذي ال يبدو فيها سوى ذراع واحدة، يف رسم فهو لديه ذراع واحدة فقط 
فالصورة هنا ال يمكن أن نعتربها مشوهة ، فهي يف الواقع ال تتضمن أي ذراع، وذلك فإن الذراع الذي 
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نراه مرسومًا هو ليس ذراعاٍ إنام يعترب هنا قيمة داللية أو معنوية داخل السياق التصويرى للصورة  . 

العمل  إىل  التطلع  بعملية  ترسم،ليس هلا عالقة  مل  التي  تلك  الذراع األخرى،  وفرضية وجود 
الفني، بل هي قلب لعملية خلق العمل الفنى ليتقلص ليكون  جمرد نسخ ليشء طبيعي، إنسان )كام يف 

املثال( والذي يفرتض أنه يمتلك ذراعا آخر.
وعىل الرغم من أن معظم الناس يعتقد أن أى شخص يطالع لوحة الرجل والذى ال تظهر فيه 
سوى ذراع واحدة، سيخلق لنفسه، غريزيا، الوحدة العضوية لرجل له ذراعان، فهذه ليست حقيقة 
ما حيدث فاالستقبال احلدسى والعفوى للعمل الفنى حتدث بالضبط بالطريقة التى متت األشارة إليها 
لتحد من اجلوهر العقىل للصورة  ، وبقول آخر، قيمتها الداللية، إىل ما تقدمه لنا فقط  الصورة، وال 

يشء أكثر منه.
املبارشة. ختيلوا مثال، شخصا  الرباهني غري  العديد من  نقدم  أن  نستطيع  امللحوظة،  ومن هذه 
يقع عىل ذراع مقطوعة، أو برصاحة أكثر فوق رأس إنسانية مقطوعة، وبرغم الرعب الذى سيتملكه، 
فإنه لن يستطيع أن يشك ولو للحظة واحدة، أهنام ينتميان لشخص ما؛ ويف املقابل، فتصويرنا ليد أو 
لبقايا إنسانية( فهى لن تؤدى نفس  الرغم من أهنا تم عملها حماكاة  لرأس داخل عمل نحتى، )عىل 
بعض  أن  بحيث  مقتطعة من جسم،  أجزاء  أهنا  بفكرة  أبدا  له  توحى  لن  أيضا،  بل   ، الرعب   معنى 
غموض،  أى  وبال  يفرس،  أن  يمكن  مقطوعة،  لرأس  نحتى  لعمل   ، عملها  يتطلب  اخلاصة  التدابري 
كرأس مفصولة عن جسد.  والدراسة التفصيلية لألعامل التى صورت للقديس “جان باتيست”، أو 

القديس “دينى”، تظهر ذلك متاما.
املنطقية  الوظائف  الوجودية تكمن يف  الوظيفية للحقيقة  العضوية -  الوحدة  نثبت أن  وهكذا 
للعقل، بينام الوحدة التصويرية للعمل الفنى، ال تقبل منها سوى واحدة، عرب اإلدراك احليس للصورة 

كعمل فنى.
توضيح  أجل  من   ، تعريفها  تم  التى  املقرتحات  من  إثنان  لدينا  النقطة [صبح  هلذه  وبوصولنا 

هدف الرتميم وبذلك تنظيم النواحى العملية اخلاصة به .
نعتربه مركبا من  أن  نستطيع  بوحدة خاصة جدا، وهلذا ال  ينعم  الفنى  العمل  أن  ولقد وجدنا 
أجزاء. كام رأينا، يف مرحلة ثانية، أن هذه الوحدة ال يمكن مقارنتها بالوحدة العضوية - الوظيفية، 

للحقيقة الوجودية. وينتج عن هذا دليالن.
بالنسبة لألول، فنحن نستنتج أن العمل الفنى،  الغري مكون من أجزاء، حتى إذا حتطم ماديا إىل 
أجزاء مكسورة، فأنه يستمر يف الوجود فعليا كوحدة كل يف كل جزء من أجزائه، ، وسوف نستطيع أن 

نؤكد عىل الوحدة بالتناسب املبارش فيام تبقى من املالمح الفنية األصلية للامدة التى تفككت  .
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وبالنسبة للثانى نخلص إىل ما يىل:  إذا كان شكل أى عمل فنى مميز، غري قابل للقسمة، ويف حالة 
أنه قد كشف عن نفسه منقساًم ماديًا، فيجب علينا أن نعزز الوحدة الفعلية ألصل العمل والتى تكمن 
يف كل جزء من هذه األجزاء،عىل أن يتناسب هذا اجلهد إىل حد أن الشكل األصىل  ال يزال حمافظاٍ عليه 

داخل هذه األجزاء نفسها .
ومع هذين الربهانني، سنصل إىل إنكار إمكانية التدخل باملامثلة، يف العمل الفنى املشوه، والذى 
حتول إىل قطع، ذلك ألن التدخل باملامثلة يقتىض، كمبدأ، أن تتساوى الوحدة الوجدانية للعمل الفنى 

مع الوحدة املنطقية، لتصورنا للواقع الوجودى ، األمر الذى تم رفضه.
فضال عن ذلك يمكن مالحظة أن : املعاجلة التى هتدف إىل إستعادة الوحدة األصلية، عن طريق 
تنمية الوحدة األفرتاضية لألجزاء، هلذا “الكل” الذى يمثل العمل الفنى، جيب أن يقترص عىل الشواهد 

األصلية التى تنطوى داخل هذه األجزاء نفسها ،أو اسرتجاعها من مصادر موثوقة . 
ويتصل هذا االعتبار بنقطة البدء ىف  عمل الرتميم ، وعمل اجلانبان  التارخيى واجلامىل اللذان 
بناء  إعادة  يمكنه  ما  كل  تثبيت  بغرض  وبالتبادل،  نفسه  منهام  كل  ليعدل  طبيعية.  بصورة  يدخالن 
للوحدة األفرتاضية للعمل الفنى وبدون أن نتسبب عن طريقها، يف إرتكاب أى تزييف تارخيى، أو 

إقرتاف أية إساءة مجالية.
ومن هنا، نستطيع أن ننشأ  عدد من املبادئ العملية، والتى برغم طابعها العمىل، ال يمكن أن 

نعتربها جتريبية.
األول أن أى تدخل هبدف األستكامل يلزم دائاًم سهولة متييزه والتعرف عليه  دون أن يلزم هلذا 

األمر أن نحطم تلك الوحدة التى نحاول إعادة تكوينها.
أن نطالع  من عنده  الذى جيب  البعد  أن تكون غري مرئية، من  إذا، فاإلعادة إىل األصل جيب 
العمل؛ ولكن حمسوسة، ودون احلاجة للجوء إىل أدوات خاصة، بمجرد أن نقرب جمال الرؤية قليال.

ويف هذا املعنى، نعارض العديد من احلقائق والقواعد املطبقة فيام يسمى بالرتميم األثرى. ألننا 
سنصل معه إىل أن نؤكد عىل احلاجة املاسة للحصول، ليس فقط، وعىل مستوى اللون واإلضاءة، عىل 
وحدة األجزاء بإعادهتا  إىل موضعها األصىل )إذا كان التمييز بني األجزاء املضافة واألجزاء األصلية 
ممكن توكيده عن طريق عمل خاص وقابل للدوام(، بل أيضا عدم إستبعاد استخدام خامة مشاهبة، 

صناعية، برشط أن يقترص عملها عىل الرتميم، وليس إعادة بناء )لوحات 4، 5، 6(.
واملبدأ الثانى خاص بخامة الصورة األصلية. لن تكون غري قابلة لإلستبدال إال إذا كانت تساهم 
التصويرى للصورة، أى كمظهر وليس كبنية. وينجم عن هذا، ولكن دائام  الطابع  بشكل مبارش يف 

بتوافق مع القضية التارخيية، حرية كاملة يف التعامل مع كل ما خيص الدعامات أو احلوامل...الخ.
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واملبدأ الثالث خيص املستقبل.  وينص عىل أن أى ترميم ال جيب أن جيعل من املستحيل )بل عليه 

أن يسهل( عمل أية تدخالت حمتملة، يف املستقبل.
وعىل أية حال فاملشكلة مل تنته مع كل ما ذكر سابقا. ذلك ألن مشكلة الفجوات مازالت دائام 

مفتوحة، وتفرضها احلاجة الفعلية التي متنع أية إعادة ختيلية. 
أن ننمي الطابع التصويري جلزء إىل أن نصل إىل إحتاده مع اجلزء الذي يليه، حتى ولو كان غري 
مالصق له، هذه مسألة. أما استبدال اجلزء التصويري املختفي، عن طريق إعادة مشاهبة، فهذه مسألة 

أخرى وهكذا فمشكلة الفجوة تبقى دون حل.
فالفجوة، فيام يتعلق بالعمل الفني، هي قطع يف النسيج التصويري. ولكن، وبعكس ما يعتقد، 

فليس اخلطري عىل العمل الفني ما ينقصه بل هذا الذي سيضاف إليه بإفراط. 
ويف الواقع فإن الفجوة قد يكون هلا شكال ولونا ال عالقة هلام بالرتكيبة التصويرية للصورة املاثلة 

لنا. وبقول آخر، تقحم نفسها كجسم غريب. 
تفسري  يف  الحقا(،  ذكرها  الشكل” )سيأتى  “نظرية  وجتارب  حتليالت  كثريا  تساعدنا  وحاليا، 
ماهية الفجوة، ويف البحث عن الوسائل التي ستقلل من آثارها.   والفجوة برغم تركيبتها الَعَرضية، 
العفوي لإلدراك، ويف آن واحد مع إحلاح  الرتتيب  الرسم. ويف  يمثله  بالنسبة ألساس  تبدو كشكل 
التناسق والشكل األكثر بساطة واللذين بفضلهام نحاول أن نفرس، من نظرة واحدة، تعقيدات اإلدراك 

البرصي – تتدخل العالقة الرئيسية ما بني الشكل واألساس.
وهو منهج عفوي لإلدراك يؤسس يف داخل اإلدراك البرصي، عالقة ما بني الشكل واألساس. 
وهذه العالقة تتنامى بعد ذلك يف الرسم طبقا للمساحة املختارة للصورة؛ ولكن عندما تظهر الفجوة 

يف نسيج الرسم، فتلك الصورة غري املتوقعة، سنتلقاها كشكل خيدمه الرسم كأساس. 
نشأ  الذي  فهذا  لقيمتها:  إهدار  إليه  سيضاف  للصورة،  احلادث  التشويه  عن  ففضال  وهكذا، 

كشكل، تم »ابتالعه« وعىل نفس مستوى األساس. 
احلل  التخيلية، وجد  اإلعادة  يتجنب  للرتميم  منهاج  لتنظري  األوىل  املحاوالت  أنه يف  وبحيث 
األول والتجريبي القائم عىل »الصيغة املحايدة« وهكذا كنا نحاول إلغاء هذا الربوز للفجوة، وعىل 

املستوى األول، بأن ندفعها عن طريق استخدام لون، وبقدر اإلمكان، ليس له أي طابع.
لون  وجود  بعدم  نقر  أن  سهال  كان  أنه  عىل  فضال  كافية.  غري  ولكن  أمينة  طريقة  تلك  كانت 
حمايد: أي لون تعاملنا معه هبذه الصفة كان يؤثر، يف احلقيقة عىل توزيعات األلوان يف الرسم. ذلك ألن 
جتاورها مع اللون املحايد كان خيفف وبشدة من ألوان الصورة، بينام كان يعزز لون الفجوة، ومظهرها 

اخلاص، وصفتها كدخيل. وشعرنا كأننا يف نفٍق مسدود.
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ورأينا يف احلال )فيام يتعلق بنا( رضورة أن نمنع الفجوة من أن تتجانس مع ألوان الرسم، وأن 

نعمل عىل جعلها تبدو دائام يف مستوى خمتلف عن مستوى الرسم: إىل األمام أكثر، أو إىل اخللف أكثر.
لقد انطلقنا بالفعل من هذه امللحوظة اجللية: لو ظهرت بقعة عىل لوح من زجاج موضوع أمام 
إحدى الرسومات؛ فهي برغم أهنا متنع رؤية ما حتتها )تقريبا مثلام حيدث مع الفجوة(، فهي ترتك فرصة 
وبالتايل،  الرسم.  سطح  عن  خمتلف  مستوى  يف  نراها  ألننا  نظرا  حتتها،  من  للرسم  استمرارية  لرؤية 
فنحن إذا توصلنا إىل إعطاء الفجوة لونا )بدال من أن يتوافق مع ألوان الرسم أو ال يتقاطع معها( يتميز 
عنها بشدة عن طريق درجته وملعانه )إذا مل يكن عرب طابعه( فسوف تعمل الفجوة نفس عمل »البقعة 
فوق سطح من زجاج«، وستجعل استمرارية الرسم مرئية من حتتها. ولقد طبقت هذه اخلاصية عىل 
األساسات شديدة الصعوبة يف لوحة »البشارة«، لـ»انطونيو دي ميسني« ]صقلية )لوحة 7([: كانت 
الفجوات تبدو كبقع فوق الرسم.  وليس هذا احلل األمثل بعد، ولكنه عىل أية حال مفضل عن احللول 

السابقة. 
ولتحسينه يكفي أن نطبق مبدأ اختالف املستوى، حيثام يسمح استقرار اللون، وأن نطبقه بحيث 
لدوره  الرسم  يعود  فوقه  من  بل كأساس  الرسم كأساس،  ليس كشكل خيدمه  الفجوة،  تأثري  يكون 
كشكل.  وستظهر الفجوة كجزء من اخلامة البنيوية، رفع إىل مستوى املظهر؛ وعندئذ، حتى احتامل 

عدم إنتظامها، لن يعد يشكل ثقاًل عىل النسيج التصويرى، ولن يبتلعه عىل مستوى األساس.
لكي  مرئيني،  الداعم  اللوحة  قامش  أو  اخلشب  ندع  أن  يكفي  األحيان،  أغلب  ويف  وهكذا، 
نحصل عىل نتائج طيبة ومناسبة، خاصة أننا ختلصنا من أي غموض خاص هبذا البزوغ القبيح للفجوة 
كشكل.  )االوحات 8، 9( ويف هذا املعنى، حتى اللون، والذى أخرناه عىل مستوى األساس، سوف 

يغطيه  ولكنه لن يتوافق مبارشة مع توزيعات األلون عىل السطح التصويري.
وهذا احلل، وبرغم أننا عثرنا عليه بطريقة حدسية، حصل عىل دعم، وجتربة، »نظرية الشكل«، 

ويف إطار أنه استخدم اآللية الفطرية لإلدراك.
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كيف  أن وضحنا  وبعد  وحدة؛  بوصفه  الفني  للعمل  اخلاصة  البنية  طبيعة  تعرفنا عىل  أن  بعد 
يمكن، وإىل أي مدى، إعادة تشكيل هذه الوحدة الفعلية، واملطلوبة بشدة لدواعي القضية اجلاملية، يف 

جمال الرتميم، جيب اآلن أن نتمعن يف الزمن، لعالقته بالقضية التارخيية، بالنسبة للعمل الفني.
ما  وللمكان،  للزمن  بالنسبة  املختلفة،  الفنون  أنواع  بني  الفصل  بأن  نقر،  أن  اآلن، جيب  ومن 
فني،  القطعية لكل عمل  الظروف  الزمن واملكان يشكالن  ثابت، ذلك ألن  أمر ومهي وغري  هو إال 

ويندجمان مع  تناغم إيقاعى  الذي حيدث  الشكل.
وعىل أية حال، فالزمن، ولكونه جوهر هلذا اإليقاع، نقابله أيضا، ليس كمظهر قطعي، ولكن 

وصفي، يف ثالث حلظات خمتلفة، وأيًا كان نوع العمل الفني.
يف املقام األول، كمدة مستغرقة، حلظة ظهور العمل الفنى ، عندما أنجزه الفنان. 

ويف املقام الثاين، كفرتة زمنية ما بني هناية عملية اخللق ، واللحظة التي حتقق فيه وعينا  من العمل 
الفني.

ويف املقام الثالث، كلحظة لذلك الوميض الذي أحدثه العمل الفني يف وعينا.
هذه املعاين الثالثة للزمن التارخيي، هي أبعد ما تكون حارضة وواضحة، دائام، عند الشخص 
الذي يوجه تفكريه إىل العمل الفني. بل وأحيانا، يميل البعض خللطها أو استبداهلا بمعنى الرتتيب 
الزمنى للزمن التارخيى للعمل الفني، واملنظور إليه بشكل إمجايل، زمن أكثر من وقتي، حققه العمل 
الفني  العمل  تعريف زمن  إىل  الذي هيدف  املسألة هو  الشكلية. وأسهل خلط يف هذه  بصفته  الفني 
بتاريخ الزمن احلارض  ، والذي قد يكون الفنان أو املشاهد أو كالمها يعيش فيه. هذه املغالطة تبدو عند 
قوهلا هبذا الشكل مستحيلة احلدوث، غري أهنا توازي ميال شبه منطقي يكاد يكون فطريا، أقرب إىل 
احلس السليم  وفضال عن ذلك فضمنيا املغالطة مما ال شك فيه تنفى استقاللية العمل الفنى وبعبارة 

أخرى فمن املفرتض أن »جوتو« عىل سبيل املثال  
قد قام برسم  ، تشكيالت اعتربت عامليا أعامال فنية، وأعجب هبا ىف زمانه. ونستنتج من هذا أن 

هذه األعامل متثل احلقبة التى عاش فيها: تلك احلقبة التى متثل »جوتو«، أكثر من كونه هو ممثاٌل هلا.
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وطبيعي أن هذا اإلفرتاض الفج  حيتوي ضمنيا عىل خلط ما بني اللحظتني األساسيتن لعملية 
األبداع : يف األوىل، والتي تؤدي إىل التحديد الرمزي »ملوضوع العمل«، سيقوم الفنان، أو ال يقوم، 
بمزج هذا اإلختيار هبموم، وطموحات، وميول، ونظريات، وأيديولوچيات، ومؤامرات عرصه.فهذا 

شىء يقره هو 
أن  تامة، سنجد  بإنفراد ورسية  املنذور،  املوضوع  إىل مرحلة تشكيل هذا  ينتقل  ولكن، عندما 
العنارص اخلارجية املعارصة والتي التصقت باملوضوع املكون، لن تسكنه أبدا، أو ستسكنه كام احلرشة 

املسجونة داخل قطعة من العنرب.
ففي عمل الفنان سنتعرف )ليس بالرضورة( عىل الزمن الذي عاش فيه. بينام، لن تتأثر رشعيته، 
زيادة أو نقصًا هبذا األمر. ويف اللحظة التي حتقق فيها للعمل الفني أن حيل جمددًا يف وعينا، وسواءا 
كان منجزًا من بضعة ثواين أو من عدة قرون، إذا أردنا االستمتاع به بمشاركة فعلية، خمتلفة عن تلك 
العمل أن يقوم بدور املحفز ؛ وهذا  به بوصفه هدية خالدة، هذا يعني أن نطلب من  التصقت  التي 
األمر يفسح املجال ملا يسميه البعض »التفسري اإلحيائي«، ولن نقنع بأن نتعامل بحيث ينزلق العمل يف 
حلظة إىل وعينا، حلظة واقعة يف الزمن التارخيي، ولكن من املمكن أن تتحقق أيضا يف حارض أكثر من 

وقتي للعمل.
وسيكون علينا أن نطلب منه النزول عن قاعدته، وأن يدعم جاذبية الزمن الذي نحياه، ويف إطار 

تلك املصادفة الوجودية، واملنوط بتأمل العمل أن خيلصنا منها.
وإذا تعلق األمر بعمل قديم، سنطلب منه املعارصة التي يمكن أن تكون مرادفا لألسلوب، أو 
أن يمثل حماولة لكي نجذب العمل إىل أهداف، ستكون دوما – أيا كانت – غريبة عن الشكل الذي 

ال  تنتمي إليه أبدا.
أو   »كوريج«  »رافائيل«،  أو  »جوتو«  قرون،  وعرب  وإخفاقات،  نجاحات  صيغت  هكذا 
»برونولسكي«. فرتات من اإلنكسار التام، وفرتات من اإلشادة العارمة، تعاقبت واحدة تلو األخرى، 

وعىل مدى قرون.
وتلك املواقف املتأرجحة ليست بالتأكيد غري جديرة بدراسة تارخيية، ذلك ألهنا ترجع للتاريخ 
ذلك  إزاء  مشارك،  كخيار  باملعارصة،  املرتبط  التذوق  به  يقصد  عندما  الثقافة  تاريخ  وإىل  وحسب، 

املوضوع أو غريه، ويف جتانس مع تلك الفكرة أو غريها. 
مالئمة  أرضية  لنا  يقدم  أن  سيتمكن  حمسومة؛  وفائدته  رشعيًا،  بالتأكيد  سيكون  التاريخ  هذا 
الفن هيتم، حتى مع  تاريخ  للفن، ألن  تارخيا  أبدًا  الشكل، ولكنه لن يكون  لدراسة  وأفكارًا مالئمة 
التتابع اهلائل للتعبريات التارخيية عرب الزمن، باللحظة األكثر وقتية، أو »الفوق وقتية«، للزمن الذي 
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التصق باإليقاع. بينام تاريخ التذوق وذلك الذي يعنى بالزمن الوقتي الذي يضم يف تياره، العمل الفني 

املنجز والثابت.
وعىل أية حال فاخللط بني الزمن »األكثر من وقتي« أو الداخيل للعمل الفني، والزمن التارخيي 
للشخص الذي ينظر إليه، يصبح أكثر خطورة عندما حيدث – وتلك هي دائام احلالة – مع أعامل الفرتة 

املعارصة التي نحياها.
وأهداف،  طموحات،  مع  اجلوهر  يف  التوافق  هذا  جتنبه  يمكن  وال  رشعيا  يبدو  هلا  فبالنسبة   

وأخالقيات، واخلصائص املجتمعية حلقبة ما، أو لرشحية منها.
رشعيا ولكن ليس حاسام، فقط إذا كان حمسوسا من قبل الفنان، وكمدخل للخصائص الرمزية 

للعمل.
لنا  ويف كل األحوال، وخارج ما يمكن أن نسميه أعتاب عملية اخللق، لن نستطيع أن تكون 

مطالب أكثر، والفنان املعارص، والفنان القديم سواء يف هذا األمر.
ولكننا رأينا أن الزمن يلتصق أيضا بلحظة أخرى، متثلها املسافة الزمنية بني هناية عملية اخللق، 

أي الشكل املنجز، واللحظة التي يتسلل فيها هذا الشكل إىل الوعي الفعيل للمشاهد.
هذه الربهة من الزمن ستبدو، عىل أية حال، غري قادرة أن ختص العمل الذي اعتربناه موضوعا 
مجاليا، يف إطار أن يكون العمل الفني ثابتا وغري متغري؛ إال إذا حتول إىل عمل فني آخر خمتلف؛ فحساب 
الزمن املنرصم بني حلظة إنجازه وحلظة جتدده يف وعينا، ليس له إذًا نقطة إلتقاء، بل أنه يتسلل داخل 

حقيقة العمل.
هذه الفكرة قد يبدو أننا لن نستطيع رفضها، ولكن الواقع غري ذلك، فهي ال تدخل يف احلسبان 

»املادية« التي حتتاجها الصورة للوصول إىل الوعي.
املادية يمكن أن تتقلص إىل أدنى حد، ولكنها دائام »موجودة«، حتى هناك حيث ختتفي  تلك 
عال،  بصوت  وليس  فقط،  بأعيننا  نقرؤها  التي  القصيدة  إن  بقوله  يعرتض  من  وسنجد  افرتاضيا.  
؛  معينة  أصوات  لتحديد  توافقي  وسيط  سوى  ليست  الكتابة  ألن  مادية،  لوسائل  حاجة  يف  ليست 
ونظريا كان من الواجب أن نعترب كقصيدة )بنقلها إىل احلالة احلقيقية( جمموعة من العالمات نجهل 

نطقها، ونعرف فقط معانيها. 
ربام يكون هذا جدل مضلل. فاجلهل بالصوت الذي تنتمي إليه العالمة، ال يفرض أن الصوت 

هو أمر زائد يف احلقيقة الفعلية للصورة الشعرية.
واحلقيقة التصويرية لتلك الصورة لن تكون أقل من تلك الرتاكيب الشهرية لفن الرسم القديم 
والذي نعرف وصفه وليس صورته. فاحلاجة إىل الصوت سوف تبقى، وكذلك الصوت، حتى ومل 
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يكن منطوقا، عىل الصوت سيبقى، وحتى لو كان غري منطوقا، وسيعيش يف صورة اللغة يف جمموعها، 

التي يمتلكها كل متكلم بقوة، وحيققها أواًل بأول.
إذًا، ففي هذا التحقق، حتى لو كان صامتًا، هناك أمهية كربى للربهة الزمنية ما بني حلظة كتابة 
– وليست منطوقة  – واللحظة التي قرأت فيها  – وحينها كانت اللغة تنطق بطريقة معينة  القصيدة 
أو يف مفرادهتا،  امليتة فقط، واملقلدة صناعيًا يف طريقة نطقها  اللغات  أن  بام  السابقة-  الطريقة  بنفس 
هي التي يمكن أن نقرر بثباهتا يف الزمن، ولكي نقول احلقيقة، حتى هي ال ينطبق عليها هذا األمر، ألن 

تأثري النطق سيلعب دورًا معها ولو بدرجة بسيطة.   
وإذا قيل إن هذه امللحوظات مبالغ فيها، يكفي أن نذّكر باملراحل التي مر هبا نطق اللغة اإليطالية، 

 .» Dante  فنحن ال نغني اآلن أغانيها القديمة، وال نتكلمها كام فعل »دانتي
ولنأخذ مثال آخر: اللغة األسبانية، فقد تغريت بشدة قراءة نثر وشعر القرن السابع عرش، نظرا 

.»J« للتغري الذي حدث لنطق أحد حروفها
 إذًا، وحتى بالنسبة لألعامل الفنية والتي قد تبدو بمنأى عن الزمن، فمثلها مثل القصائد، سيمر 

الزمن وستكون له نقاط التقائه، بالنسبة أللوان الرسوم، أو تناغم الرخام.
وليس األمر بأقل مصداقية: فاآلالت القديمة قد تغريت بصورة كبرية سواء بالنسبة للصوت أو 
للمقامات، بحيث مل يعد منها ما يشابه آلة أورج حديثة تعزف مقطوعة »لباخ«، أو حتى كامن قديم، 

ولكن مزود بأوتار معدنية، لكي نعزف »كورييل« أو  »باجانيني«.
حيث  الوهاجة،  اللحظة  عقب  فورا  توضع  املنرصم،  للزمن  النظرة  كانت  لو  املعنى  هذا  ويف 
بالرضورة،  نفسها  ستقحم  بل  فقط،  تارخيية  تكون  لن  النظرة  هذه  وعينا،  إىل  الفني  العمل  ينساب 
باحلكم الذي سنكونه عن العمل، وستزيده إنارة، وبطريقة ليست ثانوية وال سطحية.  متاما، كام أنه مل 

يكن ثانويا وال سطحيا أن نتعرف عىل التقلبات التي حدثت ملعنى كلمة، عىل جمرى العصور.
وبوصولنا إىل هذه املرحلة، قد نستطيع أن نسأل أنفسنا، يف أي يشء يمكن أن يفيد هذا التحليل 

عن نظرية الرتميم؟ 
العمل  ولوج  متيز  التي  اللحظات  نحدد  أن  رضوريًا  كان  وواضحة.  فورية  ستكون  واإلجابة 
التي حتقق عربها، خلق الرشوط الرضورية هلذا  التارخيي، لكي نحدد واحدة منها،  الزمن  الفني يف 
التدخل اخلاص الذي نسميه الرتميم، ومتى يسمح به.  وطبيعي أننا لن نتكلم عن ترميم أثناء فرتة 
إنجاز العمل، تركيبًا وإنجازًا.   وإذا بدا للبعض إمكانية حدوث ترميم خالهلا، نظرا ألن العملية تتم 
بالنسبة لصورة أنجزت بدورها؛ ويف احلقيقة فاألمر هنا يتعلق بإعادة صب للصورة يف صورة أخرى، 

وبفعل تركيبي وخالق ليقلل من شأن الصورة األوىل ليعيد حبسها يف صورة جديدة.

 الزمن والعمل الفني والرتميم
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جدا  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  الرتميم  إقحام  يف  يرغبوا،  مل  أو  يرغبوا  لن  فالبعض  هذا،  ورغم 

واملستحيل تكرارها يف املسار الفني. 
ففي الرتميم يعترب أكثر األمور إحلادًا، أن يكون التعامل مع خيال حمض )اللوحات 3، 10، 11، 
12، 13(.  وبرغم أن هذه الفكرة قد تكون عبثية، سنستطيع أن نجرب »إسقاط”« الرتميم يف الربهة 

الزمنية ما بني إنجاز العمل وحارضه. 
تلك  والتي هتدف إللغاء  أصله«،  إىل  اليشء  »إعادة  إهنا  وله مسمى:  بالفعل،  هذا  لقد حدث 
الربهة الزمنية.  والرتميم األثري، والذي يستحق الكثري من التقدير ملا يقدمه من احرتام للعمل الفني، 

ال حيقق الطموحات األساسية للضمري جتاهه، أي بإعادة بناء الوحدة الفعلية للعمل الفني. 
فام حيققه منها عىل أكثر تقدير، هي املرحلة األوىل التي جيب أن يتوقف عندها عمل املرمم، ولكن 

فقط عندما تكون بقايا هذا الذي كان يوما ما »العمل الفني«، ال تسمح بإعادة مقبولة. 
إزاء  الشك  أو  للرتدد  يكون هناك جمال  لن  أنه  األمر، سنجد  تذكرنا هذا  إذا  املرحلة  ويف هذه 
الطريق الواجب أن نسلكه، حيث ال توجد طرق أخرى عدى تلك التي سبق اإلشارة هلا، وتلك التي 
تم رفضها.   ولن يكون رضوريا أن نؤكد وبكل اإلرصار أن اللحظة الرشعية الوحيدة لعمل املرمم 
هي احلارض بالنسبة لضمري املشاهد. فالعمل الفني موجود فيه، إنه حارض تارخيي؛ ولكن أيضا ماض 

موجود يف التاريخ، خشية أال ينتمي للضمري اإلنساين.
الوراء، وأن  الزمن قابل للعودة إىل  والرتميم لكي يمثل عماًل رشعيًا، جيب أال خيلص إىل أن 

التاريخ قد مسح. 
وكذلك فإن عمل املرمم، وبسبب من نفس الرضورة التي تفرض إقرار التارخيية املركبة اخلاصة 
بالعمل الفني، ال جيب أن يقدم نفسه كعمل رسي خارج الزمن تقريبا، بل جيب أن يسمح بتعريف 
بالفعل كذلك ألنه عمل إنساين، وليس إقحاما يف مسار نقل  نفسه بوضوح، كحدث تارخيي، وهو 

العمل إىل املستقبل. 
إختالفات  بتحديد  فقط  ليس  نفسها،  ترتجم  أن  جيب  التارخيية  الرضورة  فهذه  املامرسة  وعند 
املناطق املعاد تأصيلها، والتي هي بالفعل موضحة حلظة إعادة بناء الوحدة الفعلية، ولكن أيضا باحرتام 
اللون املكتسب )لوحة 14(، واملعترب كرواسب للزمن عىل العمل الفني؛ وباحلفاظ عىل عينات من 

احلالة السابقة عىل الرتميم، بل وأيضا ألجزاء من حقب خمتلفة، متثل نفس مسار العمل عرب الزمن. 
وطبيعي أنه بالنسبة للرضورة األخرية، لن نستطيع أن نعطي سوى إيضاح واحد، ويف إطار أنه 
من املناسب أن نفحص كل حالة عىل حده، ولن يكون هذا عىل حساب القضية اجلاملية والتي هلا دائاًم 

األسبقية. 
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وفيام يتعلق باأللوان املكتسبة، حتى لو كانت هذه املسألة جيب أن تفحص عمليًا، وحتل مع كل 
حالة عىل حده، سيلزمنا أساس نظري لكي نتفادى )بوصفها نقطة رئيسية يف الرتميم ويف املحافظة عىل 

األعامل الفنية( سيطرة الذوق العام، واآلراء القابلة للنقاش.
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الرتميم والق�شية التاريخية

سمحت لنا الفصول السابقة بعرض شامل للنظرية األساسية للرتميم. ولكن، ما بني توضيح 
املبادئ التي ستحكم الرتميم، ومسألة القيام بتدخل، يبقى أن نمأل الفراغ الذي يمثله ما يقابل القانون 
عىل الصعيد القضائي؛ وسيبقى معموال به، مبدأ أن كل حالة ترميم جيب أن تعامل عىل حده، وليس 
كعنرص من حاالت أخرى مشاهبة، نظرا للمفهوم نفسه اخلاص بالعمل الفني كوحدة، والطابع اخلاص 
والفريد للتقلبات التارخيية. مع ذلك فسيمكننا أن نحرص بضعة جماميع كبرية من األعامل الفنية، عىل 

أساس من نظام التصنيف الذي يتعامل معها عىل أهنا أثر تارخيي بقدر ما هو شكل. 
ومع االنتقال من القاعدة إىل التطبيق جيب أن تستخدم تلك املجموعات كمراجع، كام هو احلال 
النقاط املرجعية جمموعة ال هناية هلا من  القانونية. وأيضا، ستضم هذه  مع العقد الذي ينفذ القاعدة 

احلاالت اخلاصة، وعىل أساس من خصائص عامة متنوعة. 
لن تستخدم بالتأكيد كقواعد، ولكن كمدد وعون تفسريي لتنفيذها. 

ويف هذا املعنى، من الرضوري أن نبدأ بحثنا انطالقا من القضية التارخيية اخلاصة بالعمل الفني، 
كموضوع حمتمل للرتميم. 

العمل الفني هو يف املقام األول نتيجة لعمل إنساين، وبام أنه كذلك، فال جيب أن يعتمد اإلعرتاف 
به عىل تنوع األذواق أو ما يسمى “باملوضة”. 

أن  تارخيي”، جيب  “أثر  التعامل مع  أن تسبق تلك اجلاملية. وعند  التارخيية جيب  فاإلعتبارات 
ننطلق حتديدا من احلد األقىص، من حيث تكشف بصمة الشكل يف املادة، عن اختفائها التقريبي، وأن 

األثر نفسه حتول تقريبا إىل بقايا من اخلامة التي شكل منها العمل.
وبقول آخر، جيب أن نفحص صيغ احلفاظ عىل تلك األطالل. ومع ذلك، فالشخص الذي قد 
يعتقد أن االنطالق من احلقيقة الفعلية لتلك األنقاض يمكن أن يستنبط القواعد التي سيستخدمها 
للحفاظ عليها – يكون قد وقع يف اخلطأ. واحلقيقة أننا بكلمة أنقاض ال نصف حقيقة جتريبية بسيطة، 
ولكننا نجهر بخصائص تنتمي ليشء ما، ننظر إليه، ويف آن واحد، من زاوية التاريخ ومن زاوية احلفاظ 
عليه. أي ليس فقط، وحرصيًا، حسب قوامه احلايل واملايض )حضوره احلايل حمروم يف كيانه من قيمته، 
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أو يكاد أن يكون كذلك؛ وإنام يستمد قيمته من هذا املايض(، وحسب املستقبل الذي من أجله جيب 
أن يؤمن وجوده، بصفته األثرية وبوصفه شاهدًا عىل نشاط اإلنسان، وكنقطة انطالق للعمل الذي 

سيحافظ عليه. 
ومن اآلن، لن نستطيع أن نصف األنقاض إال بأهنا شاهد عىل زمن إنساين، حتى ولو مل يتعلق 

األمر بشكل مفقود لنشاط إنساين، تم العثور عليه.
ويف هذا املعنى، ال يمكن أن نعترب “أنقاضا” األشياء املتفحمة، وهي ليست سوى بقايا حلديقة 
خلفية لشخص ما. ونفس اليشء بالنسبة هليكل عظمي ألحد احليوانات من قبل الطوفان؛ ولكن قد 
يكون هذا األمر ممكنا بالنسبة لشجرة البلوط اجلافة التي جلس إىل ظالهلا ذات يوم الشاعر”تاسو”؛ 
أو بالنسبة للحجر الذي بواسطته قتل “النبي داوود” “جوليات”؛ لو كان موجودًا إىل اآلن وباحلالة 

السيئة التي سيكون عليها. 
سيعترب إذا “أنقاضًا”، كل ما كان شاهدًا عىل تاريخ اإلنسان، ولكن بمظهر خمتلف متام اإلختالف 

عن ذلك الذي كان عليه سابقًا. 
نخطط  مل  إذا  ناقصًا،  سيبقى  واحلارض  املايض  عىل  بناء  الناتج  التعريف،  هذا  حال،  أية  وعىل 
للمستقبل، وللهيئة التي ستكون عليها تلك األنقاض. األمر الذي سيقودنا، ضمنيًا، للمحافظة ولنقل 

هذا الشاهد التارخيي.
وينتج عن هذا أن العمل الفني الذي صار إىل حالة األنقاض، ستكون املحافظة عليه – بوصفه 
أنقاض – معتمدة متاما عىل احلكم التارخيي الذي حلق به، ومن هنا، يأيت متاثله، عىل املستوى العميل، 
للنشاط اإلنساين، والتي ال تزال حتتفظ بجزء من تارخيها احلي، برغم عدم  الفنية  املنتجات غري  مع 

صالحيتها احلالية. 
بينام يف العمل الفني، مع التلف الذي يصيب اآلثار اجلاملية، سيبدو هذا التاريخ كنتيجة خلروجه 
عن هذا التصنيف.  والرتميم، وألنه سيتعامل مع أنقاض، ال يمكن أن يشكل سوى دعم وحمافظة 
عىل احلالة املوجودة عليها اآلن.  أو أن األنقاض ستقدم نفسها كعمل ال يزال حيتفظ ببعض من حيوية 
ضمنية تربر اللجوء إلعادة تأصيل لوحدته الفعلية.   والتعرف عىل صفة األنقاض، ال يقدم سوى 
وقفة مع تلك املرحلة األوىل للرتميم، واملقصود هبا: الرتميم الوقائي، واملحاولة البسيطة للمحافظة 

وإلنقاذ احلالة الراهنة للعمل. 
يستبعد هذا اإلعرتاف، ضمنيًا، إمكانية تدخل آخر مبارش، ال ينتمي هلذا اجلهد املبذول للمحافظة 
ولتدعيم اخلامة. وهلذا نجد يف  توصيفنا لكلمة أنقاض، يتضح بالفعل احلكم باملساواة ما بني أنقاض 

العمل الفني واألنقاض التارخيية وحسب، واالثنان، وباملنطق، يقدمان عىل مستوى واحد. 

الرتميم والق�شية التاريخية
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وبجانب هذا التدخل املبارش، واملحدد هبذه الطريقة، يوجد تدخل آخر غري مبارش، هيتم بالفضاء 

املكاين البيئي لألنقاض. 
 يف العامرة، يمثل هذا األمر مشكلة تتعلق باألعامل املدنية. بينام يف النحت والرسم، فهو مشكلة 

عرض وإطار.
وبام أن األمر يتعلق بالفضاء املكاين لألنقاض، فسوف يكون موضعا لتنمية الحقة.

وكل هذه األمور ليست واضحة، ألن حلمنا أن نتمكن من إحياء الشكل يف األثر، هو أمر شاق 
أن  قبل  عليه  ماكان  نعرف  أن  الوثائق وأشملها  أدق  يكفي، وحتى عن طريق  فال  للرتاجع.  ويميل 
يصبح أنقاضًا. فإعادة التشييد، واإلعادة إىل احلالة األوىل، والنسخة، هي أمور ال يمكن اإلقرتاب منها 
يف حالة الرتميم. هي ال ختصنا، بل تدخل يف جمال رشعية أو عدم رشعية، إعادة إنتاج “عىل البارد” 

)أى بدون أحاسيس( للعمليات املؤدية لتكوين العمل الفني.   
ومما سبق، يتضح أنه من السهل أن نشمل أنقاض أي أثر تارخيى بنفس اإلحرتام الذي نقدمه 

ألنقاض عمل فني، ويف إطار أن هذا التوقري سيامرس، فقط، عىل صورة املحافظة، والدعم للخامة.
ويف املقابل، فليس من السهل أن نحدد متى توقف العمل الفني عن الظهور بصفته هذه. ومتى 
القنابل،  من  وابل  أصاهبا  والتى  نابوىل،  يف  كالرا”،  “القديسة  كنيسة  حالة  ففي  أنقاض.  إىل  حتول 
وأحرقت أثناء احلرب األخرية، كان هناك إحساس بأنه تبقى منها شيئ أكثر من أنقاض، بسبب ظهور 

آثار من الكنيسة القوطية )هلا طابع شعوب الغال الرومانية(.
وبالفعل، ومن خالل أن هذه اآلثار التى عادت للظهور بدت مهمة، وجب أن تطرح املشكلة 

من زاوية، سنراها الحقًا، وبتفعيل ملفهوم األنقاض، طبقا للقضية اجلاملية.
ونسأل أنفسنا: أهيام سيكون أكثر فعالية؟  املحافظة عىل شكلها كأنقاض أثرية، أم إرجاعها إىل 
التارخيية واجلاملية، ال جيب أن نندفع يف  حالتها األوىل)اللوحات 15، 16(،  وبسبب من القضيتني 
إعادة بناء الوحدة الفعلية للعمل بصورة تدمر مصداقيته. بمعنى أن نضفي عىل القديم حقيقة تارخيية 

جديدة، ليست أصلية، ولكن بالتأكيد ستكون مهيمنة.
وحاليا، علينا أن نقترص عىل قبول أن األنقاض، سواء كانت  بقايا ألثر تارخيي أو فني، جيب 
أن تبقى كام هي. وال جيب أن يكون الرتميم إال للمحافظة عليها، عن طريق عمليات فنية، تتطلبها. 
فرشعية املحافظة عىل األنقاض تكمن يف احلكم التارخيى الذى أصدرناه جتاهها، كشاهد مشوه، ولكن 

ال يزال معروفا لنا، عىل عمل وحدث إنسانيني.
الفني، هبدف ترميمه، وبأبعد ما نكون عن  العمل  إذًا، فعن طريق األنقاض سنبدأ يف فحص 

اعتبار اخلامة التى أعطت الشكل للعمل الفنى، أصبحت مسخًا.
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تلك، إذًا، أعىل درجات الرتميم، فالعمل الفنى جيب أن يقدم، ليس كام كان يف تلك اللحظة التى 

انتقل فيها من مرحلة التشكيل إىل مرحلة العرض، ولكن كام ظهر وعرض يف عاملنا.
فالرتميم جيب أن يبدأ بالتحديد، هنا، من حيث انتهى العمل. أى يف هذه اللحظة الفاصلة )زمانا 

ومكانا( التى نجد فيها العمل الفنى وقد حتول إىل بقايا، عىل وشك أن يدمر متاما.
وعىل أية حال، فحالة األنقاض ليست الوحيدة التى نضعها عىل نفس مستوى املحافظة عىل يشء 

ال يعترب عمال فنيا وال حتى إنتاجًا لنشاط إنسانى، وهى احلالة التى نطلق عليها “اجلامل الطبيعى”.
ونظرا للتنوع الكبري يف هذه احلالة األخرية، مما يربر فحصا جانبيا هلا، فهى تستحق، ومن اآلن، 
أو من أجل  املحافظة،  الرتميم، سواء من أجل  إليها مظلة  متتد  أن  التى جيب  احلاالت  إىل  تنضم  أن 

الوقاية، وبرغم كوهنا ال متثل منتجا مبارشا لنشاط إنسانى.
املرتبطة  الطبيعية،  املظاهر  بعض  وتأصيل  طبيعي،  منظر  وإنقاذ  للمشاهدة،  موقعا  فاحرتام 
بثقافة معينة )غابات، مروج، أراىض...إلخ( هى أشياء مطلوبة، ملا جيده أصحاب الضامئر  التارخيية 

والشخصية  فيها من تشابه، وهم الباحثون دوما عن الشكل.
بالفعل،  قائم  ليشء  التحفظى،  الرتميم  أو  الوقائى  الرتميم  ملفهوم  إمتدادًا  يشكل  األمر  هذا 

ومظهره ليس ثمرة )أو عىل األقل جزئيًا( ألى نشاط إنسانى.
اليشء  ألن  التارخيية،  القضية  أو  اجلاملية  القضية  ختالف  ال  هذه،  املحافظة  رضورة  أن  وواضح 
الذى نريد املحافظة عليه ليس قطعة من الطبيعة منفصلة، ولكنه )سواء تعرض لتعديالت أم ال  من قبل 
اإلنسان(  يظل كام هو، ماثل أمامنا، وكام يتصوره الضمري اإلنسانى، املتعطش دومًا للشكل.  إذًا، فليس 
هناك تعريف حمدد هلذا النوع، غري املرتبط بمرحلة خاصة بالثقافة اإلنسانية.  ويف الفرتة التى عاشت 
فيها مدام ستايل، الكاتبة الفرنسية، كان املنظر اجلبىل الطبيعى، يف سويرسا، يبدو مرعبا، ونفس اليشء 
بالنسبة للريف الرومانى، هذا اإلمتداد احلزين، الذى مل يتحيز له أى شخص، وبعكس ما حدث، عىل 
أيام الرومانسية، والتى أبدعت من خالله، أمجل روائعها. زمن، كان فيه مجال الريف اليونانى، يبدو يف 
تلك الصفوف الفريدة من األشجار، يف اجلبال، والبحريات الراكدة، ويف أطالل القناطر، ويف املعابد. 
فاملحافظة عىل هذه املظاهر، جيب أن حيدث يف إطار القضية التارخيية، أكثر من تقييمنا احلاىل هلا. وأن 
نرجع األمر ليس إىل املعارصة، ولكن إىل فرتة تارخيية للتذوق. كانت تلك، إذًا، اللحظة املناسبة للكالم 

عنها.  ونواصل بحثنا، وبناء عىل القضية التارخيية، عائدين إىل القطاع اخلاص باألعامل الفنية. 
تقابلنا مشكلة ذات شقني: املحافظة أم التخلص.  الزيادات، من جهة، والتعديالت من جهة 
أخرى. ولقد يبدو مستحياًل أن نتمسك فقط بالقضية التارخيية، يف حتركنا من العمل الفنى الذى حتول 

إىل أنقاض، وإىل العمل الذى تعرض لزيادات ولتعديالت. 
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ونسجل هنا أنه ليس لدينا أية نية حلل نفس املشكلة بطريقتني. ولكن فقط بأن نفحص، رشعية 
أو ال رشعية اإلحتفاظ أو التخلص من الزيادات، ومن التعديالت، ومن وجهة نظر تارخيية؛ وأن نرى 
إىل أى مدى نجد دورا للقضيتني التارخيية واجلاملية؛ وأخريا، أن نبحث عن حمور للتفكري يسمح بحل 

أى خالف حمتمل.
جتاوزنا  قد  بالفعل  نكون  التخلص،  أو  املحافظة  رشعية  مشكلة  أنفسنا  عىل  طرحنا  وعندما 
من  إال  املحافظة،  رشعية  تأسيس  عىل  املقدرة  عدم  عىل  ينص  والذى  البعض،  يعتقده  الذى  العائق 

خالل الشاهد التارخيي.
ولو أن األمر كذلك، فسوف تكون جديرة باإلحرتام، تلك العبث اهلمجي الذي أحدثه أحد 
مر  عىل  حدثت  التى  التأصيل  إعادة  مثل  ذلك  يف  مثلها  املرشوطة،  غري  الطريقة  وبنفس  املخربني. 

القرون، عىل يد فنان، وليس مرمم. ال نملك أن نستبعد حقيقة أن كل منهام، جدير باإلحرتام.
للتاريخ وللجامل، فال  املزدوجة  القضية  الفنى يقدم نفسه، حتت مظلة  العمل  ولكن نظرا ألن 

يمكن أن ننفذ املحافظة عىل حساب تقليص جزء من العمل، والعكس أيضا صحيح.
إذا  ما  أن نعرف  نواجه مشكلة  أن  املقام األول،  التارخيية، جيب كذلك، ويف  للقضية  وبالنسبة 
كان رشعيا، وفقط من وجهة نظر تارخيية، أن نحافظ أو أن نتخلص من أية إضافات حمتملة تعرض هلا 
العمل الفنى. هذا دون اإللتفات إىل حقيقة أن احلكم اجلامىل يمكن أن يكون إجيابيا فقط إزاء العملني.  

ويقودنا هذا األمر، وقبل أى يشء آخر، ومن هذه الزاوية، إىل حتليل مفهوم اإلضافة.
من وجهة نظر تارخيية، هذه اإلضافة التى تعرض هلا العمل الفنى، ليست سوى شاهد جديد 
عىل النشاط اإلنسانى، وبالتاىل عىل التاريخ. ويف هذا املعنى، فهى لن ختتلف عن األصل. وحيق هلا إذا 

أن حيافظ عليها.
 أما التقليص، ومع إقرارنا أنه نتيجة لعمل ما، وبالتاىل يدخل يف التاريخ. فإنه يدمر العمل وال 
حيمل أية معلومات عن نفسه. لن جيلب معه سوى نكران وتدمري ملسرية يف الزمن، فضال عن تزويره 

للحقيقة.
بينام  مرشوطة،  غري  وبطريقة  اإلضافات،  عىل  املحافظة  أن  رشعية  تظهر  تارخييا،  عليه،  وبناء 
التخلص منها جيب أن  يكون دائام مربرًا، وأن يامرس بحيث يرتك أثارًا له عىل العمل نفسه.  وهكذا، 
علينا أن نعترب املحافظة عىل اإلضافات أمرا طبيعيا، بينام التقليص أمرًا إستثنائيا. وهو العكس متاما ملا 

قررته املدرسة التجريبية، يف القرن التاسع عرش، بخصوص الرتميم.
التعديالت  ما:  نتاج لعمل  أهنا  بالرضورة  بأن هناك إضافات ال متثل  املمكن اإلعرتاض  ومن 
“ليست  بأنه  وقولنا  الزمن.  بفعل  املكتسبة  اجلديدة  األلوان  باسم  واملعروفة  الرتاكمية  واإلضافات 
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بالرضورة”، يرجع ألنه من غري املعقول أن الفنان قد وضع يف حساباته هذه التحسينات التي سيجرهيا 

الزمن ويتعرض هلا الرخام، واأللوان، والربونز، واألحجار.
األلوان، يشكالن،  املحتملة هلذه  التأصيل  املحافظة وإعادة  أن  الواضح  احلالة، فمن  ويف هذه 
الرتميم  الذي يفرضه  الفني، األمر  الفعلية للعمل  الوحدة  وبطريقة محيمية، جزءا من اإلحرتام هلذه 

كهدف.
والتي  الشيخوخة  “بالرضورة” هبذه  الفنان  يتنبأ  مل  فيها  والتي  احلالة  نفحص  أن  أيضا  وجيب 

سيقدم هبا عمله نفسه عرب الزمن. وكمؤثر الحق.
جيب أن نطرح هذه املشكلة هنا لكن لن يمكن حلها فعليا بصورة جذرية عىل املستوى التارخيي، 

عىل أساس أن القضية اجلاملية هي املسيطرة.
نحرم  عندما  التاريخ  نزور  بأننا  نعرتف  أن  علينا  جيب  تارخيية  نظر  وجهة  ومن  حال  أية  وعىل 
الشواهد التارخيية من أقدميتها، أي بإجبار اخلامة عىل إستعادة نضارهتا، واحلواف املقطوعة تعود إىل 

دقتها، أي كل ما يقدم بوضوح أننا ناقضنا األقدمية التي تصورها لنا. 
بأخرى، عىل  أو  بطريقة  اإلمتياز،  هلا  يكون  أن  للخامة  يسمح  أن  يمكن  التارخيي ال  فالضمري 
الذي  اإلنسان  بنشاط  أواًل  يقّيم  الفني  العمل  ألن  الشكل،  منحها  الذي  اإلنساين،  النشاط  حساب 

صنعه، وليس بالقيمة الذاتية للخامة. 
بمعنى أن الذهب واألحجار الكريمة تكتسب قيمة جديدة من اإلنسان الذي استخدمها.

التي  اخلاصة  القتامة  هبذه  التارخيية  األلوان  تلك  عىل  فاملحافظة  تارخيية،  نظر  وجهة  ومن  إذًا 
اكتسبها املظهر اجلديد للخامة عرب الزمن، والتي تلعب دور الشاهد عىل مرور الزمن، لن يكون باألمر 

املمكن قبوله وحسب، بل هو املطلوب فعليا.
ومن املمكن أن نظن أن املشكلة ال تغري شيئا بالنسبة ملوضوع  حتريك العمل الفني أي نقله.

فهذا التحريك هو أيضا شاهدا عىل تدخل إنساين، من واقع أنه حيدد حلظة تارخيية، وهو يشء 
آخر غري اإلضافات.  فاإلضافات “تكمل” أو “تنمي”، خاصة يف األعامل املعامرية، وظائف خمتلقة 
عن الوظائف األصلية. ففي اإلضافة، ليست املسألة إضافة رسم باستخدام الورق الشفاف، بل نحن 

ننمي العمل ونطعمه.
التدخل يف مسار اخللق، وبنفس  العمل،  إعادة صياغة  آخرا:  فيتخذ مسارا  العمل  أما حتريك 

الطريقة التي حدثت ملسار العمل األصيل لعملية اخللق. 
وهو هيدف أيضًا إىل إذابة القديم واجلديد، بحيث ال يعد من السهل التمييز بينهام. كام أنه يمحو 

أو يقلل إىل أقل حد تلك املساحة الزمنية الفاصلة بني اللحظتني. والفرق إذًا، كبري جدا.
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والتحريك يزعم دائام، بوضوح أو ضمنيًا إلغاء املساحة الزمنية عندما يلحق تاريخ آخر، حدث 
بواسطته، بالزمن الفعيل الذي ولد فيه العمل؛ وأحيانا، عندما هيدف، عىل العكس، إىل إدماج الزمن 

الذي يسبقه متاما يف املعارصة التى تعيشها عملية التحريك. 
التارخيية، أمام حالتني خمتلفتني متامًا: يف األوىل، والتي حياول فيها  إذًا، وبالنسبة للقضية  نحن 

املرء الرجوع بآخر تدخل، إىل تاريخ قديم. وهذا خطأ تارخيي ال يمكن القبول به.
ويف الثانية حيث هيدف التحريك إىل استيعاب العمل وتفريغه من مزاياه السابقة والتي كانت 
موجودة من قبل. وبرغم أن هذا العمل ال يدخل يف جمال الرتميم، فيمكن أن يكتسب الرشعية، وحتى 
عىل مستوى التاريخ ألنه أصبح يمثل شاهدا فعليا حلارض نشاط إنساين، وهبذه الصفة أصبح وثيقة 

تارخيية غري مشكوك فيها. 
وإذا وضعنا هذا الرتاوح بني املحافظة والتقليص عىل املستوى التارخيي سنجد أنه من الطبيعي 
أن نرتك أي أثر عىل حالته غري الكاملة األصلية والتي وجدناه عليها، ثم أكملت بإصالحات طائشة. 
ولكن، يلزم دائام أن نوقر هذه الوحدة اجلديدة، والتي برغم هشاشة تلك اإلصالحات، متكنت 
مادة  أيضا،  ما ستكون هي  بقدر  فنية،  تكون  ما  وبقدر  إعادة صب،  بفضل  بالعمل،  تلتصق  أن  من 

تارخيية، وشاهد ال شك فيه.
ونقرر أن اإلضافات ستكون أسوأ كلام إقرتبت من التعديالت فالوقت الذي تكون التعديالت 
من  إنطالقًا  جديدة  وحدة  بناء  إعادة  إىل  متيل  ما  وبقدر  اإلضافات،  عن  تبتعد  ما  بقدر  به  مسموح 

القديمة. 
ومن املمكن أن نالحظ أن هذه التعديالت، حتى ولو كانت سيئة، سيكون هلا قيمة توثيقية هي 

أيضا حتى لو مثلت خطأ إنسانيا. فهي جزء من التاريخ اإلنساين وبرغم وصفها بأهنا كانت خطأ.
إذا فال جيب أن تنزع أو خترج، وعىل األكثر يمكن عزهلا.

فالقضية يف حد ذاهتا يمكن إعتبارها، تارخييا، غري مدانة، برشط أن ال حتمل معها أي شكوك أن 
كل العمل غري أصيل. وحيث أن األمر يتعلق بخطأ، فإن مصداقية العمل ستصبح حمورا للمناقشة، 

وهو األمر املرفوض، وعىل املستوى النقدي اللغوي.
ويف املقام الثاين فإن قضية املحافظة عىل كل حالة مر هبا العمل الفني عىل مدار السنني، جيب أن 

ال تقلل من إحرتامنا للقضية اجلاملية.
ومن هذه الزاوية سنفحص العمل الفني، فيام ييل.
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عرفنا أن األنقاض ليست أية بقايا مادية، وال حتى أية بقايا تنم عن منتج إنساين. فاملصطلح 
الفني لكلمة أنقاض، ومن منظور الرتميم يشمل ضمنيا اإلعرتاف ورضورة القيام بعمل للمحافظة.

األكثر  اللحظة  بأنه  ووصف  التاريخ،  مع  بالعالقة  األنقاض،  عن  املفهوم  هذا  وضحنا  ولقد 
تأخرا التي نستطيع العودة إليها، يف جمال الرتميم، بالنسبة ليشء يقدم نفسه عىل أنه جزء من املعارصة 

اإلنسانية.
وألننا ملتزمون ببحثنا مل نكن نستطيع أن نقر )كخاصية أوىل( بفكرة  أن هذه البقايا، واملرتبطة 
بالنشاط اإلنساين، كانت عمال فنيا جيب أن نفحصها عىل أساس من هذه القضية الثانية ولكن وبمجرد 
طرحها قد يبدواألمر ثانويا. وباملنطق، قد يبدوأنه ال جيب احلديث عن األنقاض كبقايا ملنتج لنشاط 
إنساين، ولوكان مبتورا من بقايا هلا خصائصها الفنية. وعىل العكس إذا كانت هذه البقايا مفقودة كلية، 

فلن تعود املسألة مجالية بقدر ما هي تارخيية.
فمسألة األنقاض، ومن وجهة نظر مجالية، ال يمكن إذا طرحها دون تناقض داخيل. ونجيب عىل 
الفور أن هذا التشدد قد يصل إىل أقصاه، ألننا ومن وجهة نظر مجالية، لسنا مضطرين أن نحدد الصورة 

اإلفرتاضية لألنقاض.
وبنفس منهج وجهة النظر التارخيية، ألننا نعترب أنقاضا، من وجهة نظر مجالية، كل بقايا عمل 
فني؛ ال يمكن أن نعيدها إىل وحدهتا الفعلية دون أن يتحول العمل إىل نسخة أو تزوير له وقد يصبح 
من العبث أن نرص عىل اقرتاب أفضل، يف إطار )كل حالة هلا إنفرادها وخصوصيتها كام يف األعامل 
الفنية( أنه ال يمكن أن نفكر يف التحول من احلكم عىل الكيفية إىل احلكم عىل الكمية؛ إذا فهذا هو 

الطموح إىل اليقني الريايض والتجريبي للفيلسوف “فيثاغورس”.
ينبغي  ولكن  أصلها،  إىل  إعادهتا  اليمكن  والتي  لألنقاض  وضوحا  األكثر  األمثلة  بني  ومن 
“جالرييا”  يف  العذراء  السيدة  وكنيسة  “بيفيالكوا”،  قرص  يف  النحت  أعامل  نذكر:  عليها،  املحافظة 
ببولونيا. وأيضا متثال “فينوس” البحرية يف متحف رودس، واألعامل التصويرية عىل حوائط مستشفي 

براتو.  “تشيبو” يف 
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بوابة  ويف  الرومانية  البوابة  يف  بيرتو”  و“سانودي  و”ساسيتا”،  بـ“سودوما”،  اخلاصة  وتلك 
“بيجالو” بمدينة فلورنسا )اللوحات 17،  املقر الصغري يف  “بيسبيني” يف سيينا، وتلك املوجودة يف 

.)19 ،18
ولكن مفهوم األنقاض من وجهة نظر فنية يفرض تعقيدات ال يمكن أن نتخطاها: فهو يفرتض 
إمكانية أن تشكل أألنقاض جزءا من جتمع خاص )أثري أو طبيعي( أو أيضا أهنا حتدد خاصية معينة 
إلحدى املناطق وهذا األمر الذي يبدو استثناء جتريبيا وعرضيا ال يمثل، يف حقيقة األمر جزءا منها 
ذلك ألن حتديد  املفهوم السلبي لألنقاض بوصفها آثارا لعمل فني ال يمكن أن يعيدها إىل وحدهتا 
ولكنه  الفعلية،  وحدهتا  إىل  إعادهتا  إمكانية  بعدم  والقائل  هلا  اإلجيايب  املفهوم  مع  يتعارض  الفعلية، 
يربطها بعمل فني آخر تستقي منه صفاٍت مكانية خاصة، وعن طريقه تفرض عمال آخر؛ أو بصورة 

أخرى، تتبنى لنفسها منطقة معينة من املنظر الطبيعي. 
وتوضيح حدود فعالية األنقاض، يف هذا املعنى، يمكن أن يكون بالغ األمهية: بناء عىل املظهر 
السلبي فالعمل املراد إنجازه للحفاظ عليها، سيتحقق فعليا، بمعنى أنه سيكون عمال حتفظيا شديد 
االلتزام كام هو احلال مع القضية التارخيية.  بينام يف حالة أن تكون أألنقاض ليست جمرد بقايا بل مرتبطة 
األكثر حداثة  االرتباط  ما كان هذا  إذا  املجال  نتساءل يف هذا  فقد  آخر،  إجيابية، مع يشء  وبصفات 
الطبيعية  للمساحة  الصفات  إىل هذه  وناظرين  لذلك،  نتيجة  كان  ما  وإذا  ماعداه،  يفوق  أن  ال جيب 

سيجعلنا نقدمه عىل توقرينا هلذه البقايا بوصفها أنقاضًا ؟ 
كان  والذي   ،)21  ،20 )اللوحات  ريمني  يف  اغسطس”  “قوس  التالية:  احلاالت  ولنفحص 
أقيمت عىل  انشاءات  بمجموعة  مرتبط  وبالتايل  للمدينة.  ليشكل مدخاًل  برجني،  بني  يزال مدجمًا  ال 
“فرسان رودس”، ونذكر أيضا  الزيادات اخلاصة بدار ضيافة  “تراجان” مع  األسوار؛ وحالة ساحة 
معبد “سيبيل” يف تيفويل ويف روما أنقاض مدرسة “كليمنت الثامن”، ومنزل “كريشنزي” يف شارع 
البحر واملعبد املكشوف يف شارع الدكاكني بالقرب من “الكابيتول”، وحفائر باحة األرجنتني...إلخ 
)اللوحات 22 اىل26(.  إن ارتباط األنقاض بتجمع آخر، ومع أو  بدون، حلول لالستمرار، لن يغري 

من واقع الرشوط اخلاصة باملحافظة عليها، حية كام هي، وحيث هي، ودون أية إضافات من أي نوع.
 ذلك ألن األمر يتعلق بعمل فني، تم استيعاب األنقاض من خالله. وهي من اآلن، عمل فني 

ثان له احلق يف أن يقّيم. 
مشيد  قرص  وسط  يف  فتحات  بأربع  الوسطى  العصور  من  نافذة  إقامة  مناسبا  يكن  مل  وهكذا، 
بشكل خمتلف، يف ميدان الفرسان يف بيزا )اللوحات 27، صورة 1(؛ وأنقاض “مودا” أحلقت بقرص 
شيد يف القرن السادس عرش، ومن يومها مل تعد متلك سوى أصداء ضعيفة عىل مستوى التاريخ؛ كان 
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كافيا أن نضع لوحة إرشادية؛ والنافذة املزورة ذات الفتحات املتعددة، والتي قام املرمم بفتحها وإكامهلا 
بطريقة خيالية، مل تضف شيئا للحقيقة النقية واملبهرة والتي ذكرها دانتي يف أغنية “الكونت أوجولني”. 
وكذلك مشكلة احلفاظ عىل منزل”كوال دي رينزو” أو “الكريشنتي”، يف شارع البحر، برغم اختالف 
شيدت  التي  األخرى  األبنية  مع  املوجود  الرباط  احرتام  الواجب  من  كان  املادة:  يف  والتامثل  املظهر 
الحقا، وليس استبداهلا عن طريق تشييدات جديدة، جائرة، والتي خلقت األنقاض ودمرت فضائها 

املكاين، ودون أن تنجح يف جذهبا إليها. 
وكم كانت صادمة لألثر نفسه، كام لو كانت خراجًا.

 يف تلك احلالة كان من الواجب املحافظة ليس فقط عىل األنقاض كأثر، ولكن أيضا عىل اإلطار 
لعائق  الثامن” والتي أمهلت وحتولت  “كليمنت  بالنسبة ألنقاض مدرسة  املرتبط هبا. ونفس اليشء 

بغري فائدة، عىل  أرصفة هنر التايرب التي حتاول أن تبعدها، دون التوصل إىل جتاهلها.  
ولنقدم الفرضية املعاكسة: بمجرد إعرتافنا بأمهية األنقاض، القادرة عىل أن جتذب إليها، وأن 

تعطي خصائصها لإلطار املحيط، وقد يكون ممكنا أن نظن أن هذا األمر سوف يتعاظم. 
فالعمل أصبحت له قيمة أكرب اآلن بفضل دعمه لرتكيبة املنظر الطبيعي أو للمنظر املدين بفضل 

وجوده احلايل – إذا أتيح هلا أن تكتمل أي أن تتحرر من صفتها كأنقاض.
 هذه الفرضية أبعدت ورفضت. ألن العمل الفني الذي حتول إىل أنقاض، ويف إطار أنه يصف 
املهمة، يف ذهن ذلك الشخص  باملدينة، سيكمل ومن اآلن هذه  املوقع  أو هذا  الطبيعي،  املكان  هذا 
الذي يعرتف له بالصالحية، أي عند ذلك الشخص الذي يعرتف بأنه مازال نشطًا، يف هذا املعنى؛ وأن 
هذا النشاط وهذه الفعالية ال تأتيها من وحدهتا البدائية وال من شكلها الكامل، ولكن، وبالتحديد، 
من التشويه احلايل هلا؛ وبتشوهيها هبذه الكيفية، خيلق العمل كامال بيئيا وتصويريا، ليس عىل املستوى 
بفن، وطبقا إلجتاه  وتقديمه  بطرق عرضه ووضعه وإضافته  يرتبط  بام  الفني ولكن  بالعمل  اللصيق 
قطعي خاص.  وسيهبط العمل الفني املشوه إىل مرتبة اليشء املركب، ولكن بناًء عىل معطيات وحقيقة 
الرومانية يف  األنقاض  فهم واستخدام  تم  أشياء أخرى. وهكذا  برفقة  املشوه، ووجوده  احلايل  كيانه 

احلدائق ويف األماكن الطبيعية، بداية من القرن السابع عرش، وإىل بدايات عرصنا هذا.
يشكالن  تيفويل،  يف  يف“سيبيل”  املوجود  وذلك  الساحة،  يف  و“بولوكس”  “كاستور”  معبد 

نموذجني لآلثار التي اكتسبت هيئة ال تنفصل، ومع هذا التشوه، عن املكان الطبيعي املحيط هبا.
إذا فمن اخلطأ اإلعتقاد أن كل عامود حمطم ممكن، وبطريقة رشعية، أن يقام وأن يعاد تكوينه 
عندما يكون اإلطار الذي جيب أن يوضع فيه، قد اكتسب بالفعل، وعىل املستوى التارخيي واجلاميل، 

توازنًا، ال ينبغي أن يدمره، وبسبب من التاريخ ومن الفن يف آن واحد.
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احلقب  تتواىل  حيث  هناك  روما.  يف  التارخيية  اآلثار  ترتيب  نعيد  أن  أيضا  اخلطأ  فمن  وهكذا، 
الزمنية مع الفضاء املكاين للعمل الفني، وليس مع هذا املكان املجرد، أو يف هذا الفراغ الذي عمل 

بغباء من حول هذا األثر.
املفهوم:  أننا )لنرتك اآلن جانبا األمثلة األخرى(، ال نملك سوى ترديد هذا  وينجم عن هذا 
األنقاض، وحتى بسبب القضية اجلاملية، جيب أن تعامل كأنقاض؛ والعمل املراد إنجازه جيب أن يبقى 

يف إطار املحافظة وليس يف إطار اإلعادة إىل األصل.
 ونرى أنه حتى يف هذه النقطة، فالقضية التارخيية، وتلك اجلاملية يتفقان يف تفسري العمل املراد 

تنفيذه، عىل هيئة ترميم.
يف  دائام  وهي  الزيادات،  من  والتخلص  املحافظة  مشكلة  جمددا  نطرح  بأن  يتعلق  اآلن  واألمر 
رؤوسنا، يف تلك املرحلة؛ ألن املوضوع ال خيص فقط األنقاض، من املمكن أن يتعلق )وهي احلالة 
الشائعة( باإلضافات التي عملت عىل أعامل فنية قابلة عىل أن تستعيد وحدهتا األصلية، وليس فقط 
وحدهتا الفاعلة، إذا ما كانت اإلضافات يف مكان يسهل إزالتها منه. ونالحظ أنه بالنسبة هلذا املظهر 
من املشكلة، ومن وجهة نظر مجالية فأمهيتها تأخذ اجتاها معاكسا بالنسبة للقضية التارخيية التي تضع، 

يف املقام األول، املحافظة عىل اإلضافات.
وبالنسبة للقضية الفنية للعمل الفني، جيب إزالة اإلضافات. وسيقوم احتامل نشوء اختالف مع 

متطلبات املحافظة واملقدمة من القضية التارخيية. 
وطبيعي أن خالفا كهذا ال يمكن إال أن يكون خمططًا عىل الصعيد النظري، ألنه يمثل اجلدل 

األكثر خصوصية، واألقل استعدادًا  للتكرار. 
ولكن القرار هنا ال يمكن أن يربر بأنه اختذ من قبل سلطة؛ إهنا القضية األكثر ثقاًل التي جيب 
أن توحيه لنا. فجوهر العمل الفني يكمن يف أنه يشكل عماًل فنيا، وفقط يف القضية الثانية ومن خالل 
احلقيقة التارخيية التي متيزه؛ وبالتايل، فمن الواضح أنه إذا كانت اإلضافات تغري الصورة، أو خترجها 
عن طبيعتها، وتكسب العمل إهبامًا، وخترجه جزئيًا من دائرة الرؤية، فالبد إذًا من إزالتها. وسينبغي 

أن نحرص عىل احلفاظ عليها يف معزل، كموضوع وثائقي، وكذكرى لذلك املسار من الزمن. 
وهبذه الطريقة نكون قد حموناها من الكيان احلي للعمل.

بعض  يف  الرؤوس  عىل  وضعت  التي  األكاليل  تلك  رشوط،  أية  وبدون  إزالة،  ينبغي  وأيضا 
الصور املقدسة. تلك هي احلالة األكثر شيوعا واألكثر بساطة للتخلص من الزيادات ولكن ربام ال 
تظهر دائام بمثل هذه البساطة، وبمثل هذا الوضوح . ولنأخذ مثال “الوجه املقدس” لوكا )اللوحات 

27، صورة 2(. 
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هل جيب املحافظة أم التخلص من النصف السفيل للثوب، ومن اخلفني، ومن اإلكليل؟ 

وعىل العكس مما يمكن أن يظن يف هذا الشأن، إذا اعتمدنا عىل استنتاج آيل، فالتخلص من تلك 
العنارص الالحقة يصبح رضوريا؛ ومع ذلك قد نعارض هذا األمر. فأيا كان احلكم عىل”الوجه املقدس” 
بوصفه عماًل نحتيًا رومانيًا، فمن املؤكد أن األمر خيص عماًل جاء انتقاله عرب القرون، وهو حيمل هذه 
اإلضافة التصويرية، وهوال يزال حيتفظ هبا؛ واألمر الذي تكرر يف الكثري من أعامل النحت والتصوير 

والنقوش التصويرية، ومنذ “لوحة التعميد” يف بارما، إىل رسومات حائطية يف اسربتيني ...إلخ.
وإعادة العمل إىل صورته األصلية قد يعني استبداله بام يمكن أن نسميه: “جديد ولكن سابقا”؛ 
ذلك ألن كل تلك السلسلة التارخيية وغري املنقطعة، وثقته بشكله هذا، وقيمة العمل الفني، كام يبدو 
“الوجه املقدس” لدرجة جتعلنا نمحو أمهية مظهرها التارخيي. وسنكون مع  لنا، ليست مسيطرة يف 
ذاته  حد  يف  وهو  به،  حمتفظة  تزال  ال  والتي  التارخيي  مظهرها  عىل  باملحافظة  بالتايل،  القائل،  الرأي 

خملفات تارخيية هامة جدا، وبمنأى عن القيمة اجلوهرية لألشياء املضافة.
أو  املحافظة  مسألة  يف  أخرى،  عىل  قضية  سيادة  قرار  بالقيمة،  للحكم  دائام  سيكون  وإمجاال، 
التخلص من اإلضافات.  ومع ذلك، فإننا مل ننته بعد من مشكلة املحافظة عىل اإلضافات، ألنه تبقى 

رضورة إعادة فحص رشعية أو عدم رشعية املحافظة عىل األلوان املكتسبة، من وجهة نظر مجالية.
عىل املستوى التارخيي، رأينا أن هذه األلوان املكتسبة تشهد عىل مسار العمل الفني عرب الزمن، 
فيجب إذًا املحافظة عليها.  ولكن، هل املحافظة عليها رشعية، عىل املستوى الفني؟ علينا أن نؤكد هنا، 
عىل أمهية أن هذه الرشعية جيب أن تكتشف بطريقة مطلقة، بمعنى أن تكون بمعزل عن أي تصور بأن 

صاحب العمل قد وضع يف حساباته، أن هناك طبقة شبه حمسوسة، سوف يكتسبها عمله، بفعل الزمن.
يف هذه احلالة، فرشعية املحافظة، ليست هي النموذج األمثل للمحافظة عىل األلوان املكتسبة، 
ولكنها فقط، حالة معززة للمحافظة. وكنتيجة منطقية ال يمكن اهلجوم عليها. ونرص عىل هذه النقطة، 
نظرا، ملا قيل بأن األلوان املكتسبة جيب أن تقدم عىل أهنا إضافة. وطبقا للقضية الفنية، وبصورة عامة، 
التوفيق مع مسار املحافظة  جيب أن تنتزع. ويف بعض األحيان فقط، كان جيب التوصل إىل نوع من 

املعارضة، والتي تفرضها القضية التارخيية.
وهلذا السبب، فرشعية املحافظة عىل األلوان املكتسبة جيب أن تقرر بعيدا عن هذا التوفيق بني 

القضيتني، يف هذه احلالة اخلاصة.
ومفتاح املشكلة، ستزودنا به خامة العمل الفني، نظرا ألن إنتقال الصورة اجلديدة حيدث بفعل 
اخلامة، وأن هذا هو دورها. ولن يكون هلا سيادة عىل الصورة. جيب أن ختتفي كخامة لكي تقّيم فقط 

كصورة.
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وإذا حدث وفرضت اخلامة نفسها، وبصورة فجة جعلتها تتفوق عىل الصورة، فسينجم عن هذا 

األمر تشويش حلقيقة الصورة.
األلوان املكتسبة، ومن وجهة نظر مجالية، تلعب دور املهدئ غري امللحوظ، الذي يفرض نفسه 
ستتحدد  الدور،  هذا  وعرب  الصورة.   حضن  يف  حد  أقىص  وإىل  دورها  يتوارى  بحيث  اخلامة،  عىل 

الدرجة التي جيب أن نتعامل هبا، معها؛ والتوازن الذي جيب أن نصل به، إليها. 
وهكذا توصلنا إىل رضورة املحافظة عىل األلوان املكتسبة، عىل املستوى اجلاميل، وليس بالتأكيد، 
بناء عىل افرتاضات تارخيية، أو بناء عىل احليطة. ولكن، فقط، من املفهوم الفعيل للعمل الفني.            

هذه الرضورة ال جيب أن نناقضها إال يف حالة إضطراب مفهوم الفن، إذا قلنا إن اخلامة جيب أن 
تنترص عىل الصورة. حيث يتحول الفن الراقي إىل جمرد صناعة مصوغات.

وجهة  ومن  أيضا،  وهنا  تعديالت.  إجراء  حالة  يف  املحافظة  مشكلة  نعرض  أن  فقط  ويبقى 
إىل وحدة جديدة، فسوف  كنا سنصل  إذا  يعتمد هذا احلل عىل حكمنا عليها.  أن  نظر مجالية، جيب 
نحافظ عليها. وقد حيدث أن هذا التعديل، ال يمكن التخلص منه )كام يف احلاالت التي أحدث فيها 
استبداالت معيبة، أو شكال مطابقا جديدا(. ألن هذه العملية قد تفرض حتطيام جزئيا لبعض مظاهر 

األثر، واملفرتض أهنا  ستساهم يف املحافظة عليه أو إعادته إىل وحدته الفعالة.
ويف هذه احلالة، جيب أن نحافظ عىل هذه التعديالت حتى ولو كانت معيبة.

 فإعادة تشييد برج األجراس يف كنيسة “سان ماركو” بفينتسيا )وأجدر بنا أن نقول إهنا نسخة 
تعمل كام لو كانت إعادة بناء بالنسبة للوسط احلرضي الذي تكمله( طرحت من جديد مشكلة رشعية 

النسخة التى حتل حمل األصل الذى رفع من مكانه بغرض املحافظة عليه، أو ألنه اختفى.
وال  التارخيى،  املستوى  عىل  ال  بنسخة،  اإلستبدال  برشعية  نقر  أن  نستطيع  ال  احلالة،  هذه  يف 
عىل املستوى اجلاميل، ماعدا يف احلاالت التي كان فيها العمل املستبدل ال يملك سوى وظيفة العنرص 

املكمل، وليس له قيمة يف حد ذاته.
فالنسخة تزييف تارخيي ومجايل. قد جتد هلا مربرا جدليا، أو قد تلعب دورا تذكاريا، ولكنها لن 

حتل حمل العمل األصيل، دون أن حتدث خسائر عىل الصعيدين التارخيي واجلاميل.
ويف حالة برج األجراس بكنيسة “سان ماركو”، كان املهم إقامة عنرص عمودي يف امليدان.

النملك  احلالة،  األجراس. يف هذه  قارع  وبروح  عاطفية،  لدواعي  مطلوبا  هنا  النسخ  يكن  مل 
سوى هذا القول.

يعاد  وأن  ثمن.  وبأي  ترميمه،  لزاما حماولة  كان  ترينتينا”.  “سانتا  بالنسبة جلرس  اليشء  ونفس 
إنشاؤه بعنارصه األصلية، ولكن ليس استبداله، وبطريقة فجة، بنسخة.
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كان األمر سيصبح أكثر خطورة لوأن برج أجراس “سان ماركو” يمثل فقط عمال تم ترميمه 
عرب العصور. أما جرس “سانتا ترينتينا” والذي كان ذات يوم عمال فنيا عظيام، فنسخته املقامة حاليا 
ليست سوى جريمة. ولنستمع هنا للقول املأثور املغلف باحلنني “كام كان، وهناك حيث كان” الذي 
حيمل نفيا ملبدأ الرتميم نفسه؛ إهانة للتاريخ، وتلطيخا للجامل؛ فهو يفرتض أن الزمن قابل للعودة إىل 

الوراء، وأن العمل الفني قابل لإلعادة حسب الرغبة.
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الف�شاء املكاين للعمل الفني

ألن الرتميم يمثل وظيفة حتديث العمل الفني يف وعي الشخص الذى يعرتف له هبذه الصفة، 
فمن املمكن أن نقع يف خطأ اإلعتقاد أن هذا التحديث يمثل ومضة  مبهرة حدث يف حلظة واحدة. ويف 
هذه احلالة، هناك خطأ مزدوج، ألنه، حتى لو صح أن وميض العمل الفني حيدث يف الزمن التارخيي 

لوعي ما، فإن فرتة ذلك الوميض ال تتجزأ مثل الزمن التارخيي الذي حتدث فيه. 
أبدية( عىل  نقول  فاألمر حيتاج )لن  الفني متاما يف وعينا،  العمل  األمر، لكى يرسخ  ويف واقع 
األقل لسنوات عدة، تتجمع خالهلا وتتضح كل العنارص الالزمة لتوضيح، القيمة الداللية للصورة، 
التفعيل وهذا الرتاكم للمعطيات، عمل الرتميم  التصويرية، سواء بسواء.  ويندرج يف هذا  وقدرهتا 
النص  بإعادة  نتعرف عىل مرحلتني: األوىل ختتص  الطبيعى أن  الفني. ويصبح من  كتحديث للعمل 

األصيل للعمل، والثانية بالتدخل الذي سيحدث مع اخلامة املركب منها العمل الفني.   
ولكن هذا التمييز بني املرحلتني ال يعنى تتابع حتمي يف الزمن، طاملا أن إعادة الصورة األصلية 

للعمل، جيب )أو يمكن( أن يتضافر وبفعالية مع التدخل الذي سيجرى عىل خامة العمل الفني.
من املمكن أن نصادف إضافات، عنارص زائدة أو حاجبة للعمل ولدرجة أن تطمسه )إراديا أو 

ال إراديا( وهو األمر الذي قاد إىل اكتشاف احلفائر.
ويف هذا الصدد، فإن اعتبار احلفائر كمرحلة مستقلة لألبحاث التارخيية، يمثل تقدما رضوريا يف 
أعامل الرتميم. ولكن يصبح من العبث أن نعتربها مرحلة مستقلة يمكن أن يستغنى هبا عن الرتميم. 
فليس للحفائر أسبقية عىل الرتميم. فهي ال متثل سوى مرحلة سابقة للتحديث املطرد للعمل الفني، يف 

وعينا، وإليها يرجع الفضل يف استخراجها من مدفنها.
إذا، فهى ليست سوى مقدمة للرتميم، الذي لن نستطيع أن نعتربه مرحلة ثانوية أو عارضة.

 وفهمنا للحفريات عىل هذا النحو، ليس املقصود منه عمل بحث تارخيي أو مجايل. فهذا عمل 
ينقصه الوعي. فاملسؤلية اإلجتامعية والروحية هلذا العمل غاية يف اخلطورة، ألنه ال يمكن إنكار أن كل 
ما هو مدفون، جيب أن نحميه باحلفاظ عىل الظروف التي أصبحت مستقرة، أفضل من أن يرتك  حلالة 

الكرس والتحطيم، والتي هي سمة احلفريات.
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وأن نعطي اهتامما كبريا للمراحل املختلفة للتدخل من أجل حتديث العمل، ومن أجل تأسيس 
هذه املراحل، وليس بعيدا عن العمل نفسه ولكن يف نفس اللحظة التي يربز خالهلا يف وعينا – سيؤدي 
إىل بنية أكثر تعقيدا للبحث الذي سيسمح لوعينا بالنظرة املوضوعية، عندما نعرتف بأن هذا اليشء، 

هو عمل فني.
والذي  الفني  العمل  لنفسها  كشفت  التي  لوعينا  اخلاصة  البنية  هذه  حتليل  اآلن  يشغلنا  وال 
سيشغلنا حاليا، جيب أواًل بعد فحص مسألة الزمن يف العمل الفني، أن ننتقل ملسألة الفضاء املكاين، 

لكي نحدد أي فضاء مكاين جيب إنقاذه بالرتميم؛ وأحدد ما أقول: بالرتميم  وليس من خالله.
الرشوط  أحد  وهي  له.  املكاين  الفضاء  خالل  من  يوصف  التصويرية  بصفته  الفني  فالعمل 

اخلاصة حلقيقته النقية.
هذا الفضاء املكاين يصل إىل مرحلة يندمج فيها مع الفضاء املادي )حيث نحيا( وتستقر فيها، 
ورغم ذلك دون اإلشرتاك فيها، متاما كالزمنية املطلقة للعمل والتي، حتى مع متثيلها حلارض أكثر من 
وقتي فهي تندمج بالزمن املعاش يف وعينا، زمن تارخيي له تقويمه وتوقيته، ولكن هذا الرشط، )حقيقة 
مصدر  هو  العامل(  هذا  يف  بوجودنا  نحن،  نحددها  التي  املساحة  يف  خاص  مكاين  بفضاء  يندمج  أنه 
للعديد من املشكالت للعمل الفني، ال تتعلق بالفضاء املكاين الذي تم حتديده هنائيا، بل تتعلق بنقطة 
اإللتقاء ما بني هذا الفضاء املكاين، والفضاء املادي، وحاليا، لو أن الرتميم حقيقيا، عندما يصيغ من 
جديد النسيج الدقيق للعمل - وليس بسبب خالص من تدخل عميل يف حد ذاته – ينبغي علينا يف هذه 
املرحلة أن نبدأ بالنظر إىل الرتميم كقاعدة قضائية، ال تعتمد صالحيتها عىل العقاب، بل عىل اإلرادة، 

والتي نصف الرتميم هبا حاليا كمبدأ إلزامي يف ضامئرنا.
وبقول آخر، إجراءات عملية الرتميم، بالنسبة للرتميم نفسه، ستلعب نفس الدور الذي حتتله 
للتفعيل، ولكن ليس من الصعب االستغناء  القضائية، فهي رضورية  القاعدة  إزاء  العقابية  القوانني 

عنها إزاء الفاعلية العامة للقاعدة نفسها.
وهكذا فأول تدخل جيب أن يؤخذ بعني اإلعتبار، لن يكون تدخال مبارشًا عىل خامة العمل، 
بل سيكون من أجل ضامن الرشوط الرضورية بحيث ال يتأثر ذلك الفضاء املكاين، يف اللحظة التي 
يؤكد فيها العمل يف الفضاء املادي.  ويف هذا املعنى، ال يعني أننا عندما نعلق لوحة عىل احلائط فإن هذا 
يمثل دليال عىل مرحلة للتأسيس، ولكنه فقط، يوضح يف املقام األول  الفضاء املكاين للعمل، وإقراره، 

وبالتايل، اإلجراءات املتخذة لكي تكون اللوحة يف محاية الفضاء املادي.
وتعليق لوحة عىل احلائط، نازعني عنها إطارها أو تاركني إياه هلا، إنتزاع أو إضافة قاعدة للتمثال، 
نقل التمثال أو خلق مكان جديد له، إقامة ساحة جديدة أو ميدان جديد مقابل أحد املباين ، بغرض 

الف�شاء املكاين للعمل الفني
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تفكيكه وإعادة تركيبه يف مكاٍن آخر: كل هذه العمليات تدخل يف نطاق الرتميم، وليس هلا دائام نتائج 
إجيابية. عل العكس، ففي أغلب األحوال تكون نتائجها سلبية، وخاصة فيام يتعلق بتفكيك وتركيب 

مبنى، ونقله إىل مكان آخر.      
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الرتميم الوقائي

الرتميم الوقائي هو أسلوب غري شائع يمكن أن يقودنا إىل االعتقاد اخلاطئ بأنه قد يمثل أسلوبا 
عندما يتم هبدف التحصني يمكن أن حيصن العمل الفني خالل وجوده عرب الزمن.

هذا العلم، ولنقلها رصاحة ومرة واحدة، غري موجود، وال يمكن إخرتاعه، ألن العمل الفني 
بداية من األثر الكبري وإىل أصغر النقوش ال يمكن أن يعامل كجسد حي.

جيب أن يعامل، فقط، يف إطار من حقيقته اجلاملية وحقيقته املادية التي تسمح له بالبقاء والتي 
ختدم كوسيط إلظهاره كحقيقة مطلقة.

ومن األثر الكبري إىل النقوش الصغرية، تبدوحقيقة أن العمل الفني مركب من كمية معينة من 
اخلامة ومن عدد معني من املواد املستخدمة يف عمله، وبتجمعها، وعرب إندماج لظروف وعوامل نوعية 
غري حمددة، ومستحيل حتديدها – يمكن أن تتعرض ألنواع عديدة من التغريات الضارة بالصورة أو 

باخلامة، أو لكليهام األمر الذي يستدعي تدخل املرمم. 
والكيميائية  املادية  اخلصائص  عىل  بالتحديد  يعتمد  التعديالت  هذه  بحدوث  التنبؤ  وإمكانية 
أن  ممكن  ومعينة،  حمتملة  بتعديالت  للتنبؤ  املتخذة  اإلجراءات  أن  ننكر  وال  الفني؛  للعمل  املكونة 

تكون، جزئيا أو كليا، مناقضة لإلحتياجات املعروفة عن العمل الفني بصفته هذه.
العمل الفني ويف إطار أنه مكون من خامة معينة أو من تراكامت خلامات خمتلفة، يمكن أن يكون 
له، فيام يتعلق باملحافظة عليه، متطلبات مناقضة أو عىل أقل تقدير حمدودة بالنسبة ملتطلبات معروف 

أهنا رضورية للمحافظة عىل حيويته كعمل فني.
وإمكانية حدوث هذا اخلالف ليست افرتاضية، كام سنرى فيام بعد؛ فاألمر يتعلق باملجال الذي 

جيب أن يفهم به موضوع الرتميم الوقائي؛ وجيب أن نرشح ملاذا ال نتكلم فقط عن الوقاية.
“الرتميم الوقائي” يرتبط بالرضورة بمبدأ الرتميم والذي سبق أن قدمناه، وقلنا إنه:  إن تعبري 

والتارخيي”. اجلاميل  بقطبيه  الفني  العمل  عىل  للتعرف  املنهجية  “اللحظة 
ماذا تعني إذًا اللحظة املنهجية؟ هي التعرف عىل العمل الفني بصفته هذه، وهو حيدث بصورة 
هذا  ترصف  أن  هذا  من  نستنتج  حياله.  قادم  ترصف  لكل  أساس  وهو  الشخص،  وعي  يف  حدسية 
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التي ختصها  العاملية،  املعرفة  الفور عىل  ينعكس عىل  الفني، سوف  بالعمل  اعرتف  والذي  الشخص 

مهمة املحافظة ونقل العمل الفني إىل األجيال القادمة.
هذه املهمة التي فرضها اإلعرتاف بالعمل الفني بصفته هذه مرتني، تقدم نفسها كمبدأ قاطع، 
ومثله يف ذلك  مثل املبادئ األخالقية. ومن هنا يتحدد جمال الرتميم الوقائي: احلامية ، إبعاد املخاطر، 

تأمني الظروف املواتية.
أن نفحص  تبقى طموحات جمردة، جيب  فعالة، وأال  الظروف  أن تكون هذه  ولكن من أجل 
املواد  الثانى، حالة  املقام  الصورة والتى تظهر من خالله. وىف  بكفاءة  يتعلق  فيام  أواًل،  الفنى  العمل 

املكونة له. 
وإليكم الطريقة التى سيتم هبا هذا البحث: منهجية وثائقية وعلمية، ستسمح بتوضيح أصولية 
الصورة التى إنتقلت إلينا، واخلامة املركبة منها. وبدون هذا البحث الدقيق، الوثائقى والعلمى، لن 
الشىء  نفس  أن  سنجد  التفكري،  من  وبمزيد  هذه.  بصفته  الفنى  العمل  أصولية  من  التأكد  نستطيع 

سيحدث بالنسبة للوجود املادى للعمل ىف املستقبل.
وأى عمل مزمع القيام به، بغرض اإلعادة، وإنطالقا من املواد املوجودة، أى ما تبقى من الصورة 
األصلية، وبغرض تأمني املحافظة عىل هذه املواد والتى ارتبط هبا ظهورها كصورة - سيكون حمكوما 

بتنفيذ هذا البحث املزدوج واألوىل.
ومن أجل هذا، سنجد أن العمليات احلقيقية التالية والتى من خالهلا يمكن أو جيب أن تتكون 

عملية الرتميم، باملعنى الشائع للكلمة -  ليست سوى املظهر العمىل للرتميم.
لشكل  تابعة  املرمم،  عمل  هبا  سيختص  والتى  الفنى،  العمل  خامة  ستكون  الطريقة،  وبنفس 

العمل الفنى.
وبتعريفنا الرتميم عىل أنه اللحظة املنهجية لإلعرتاف بالعمل الفنى بصفته هذه،  سنتمكن من 
دجمها بتلك املتعلقة باملسرية النقدية وهى الوحيدة القادرة عىل ضامن رشعيته. وبعيدا عن هذا، سيكون 

أى تدخل مع العمل الفنى، جائرًا وغري مربر.
وفضال عن ذلك، فسوف نحرر الرتميم، ولألبد، من الطرق التجريبية، وسندخله إىل التاريخ، 

بصفته معرفة نقدية وعلمية للحظة التي حدث الرتميم فيها.
ولكن، ومع تعريفنا للرتميم ىف إطار هذه املبادئ النظرية، وليس ىف إطار التطبيق التجريبى، ال 
نكون قد فعلنا شيئا خمتلفا عن تعريف القانون، بغض النظر عن العقوبة، من حيث أن رشعية القانون 
تكمن ىف مقدرته عىل تأسيس رشعية العقوبة، والعكس، فإن من رشعية العقوبة ال يمكن أن نستنتج 

رشعية فرضها. وقد يكون هذا هو األمر األكثر وضوحا بخصوص متطلبات املبدأ. 

الرتميم الوقائي
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ومع ذلك، فنحن ال نقلل من قيمة املامرسة، بل العكس صحيح، فنحن نرفعها ملستوى النظرية، 
ألن النظرية ستكون بال معنى إذا مل تتحقق عرب تطبيقها، وبحيث أن تنفيذ العمليات الرضورية، يف 

حلظة الفحص التمهيدي سيكون ضمنيا يف االعرتاف برضوريتها.
وبالتايل، وكام أن الرتميم ال يتكون فقط من التدخالت املنفذة عىل اخلامة الفعلية  للعمل الفني، 
فلن يقترص أيضا عليها؛ ويدخل أيضا يف مفهوم الرتميم كل إجراء هيدف إىل تأمني مستقبل املحافظة 

عىل العمل الفني كصورة وكخامة )اخلامة التي ترتبط هبا الصورة بقوة(.
أحد  عىل  تم  الذي  الرتميم  عن  الوقائي”  “الرتميم  نميز  أن  يمكننا  فقط،  االتفاق  وعرب  إذًا، 
والذي  لالنقسام  القابل  وغري  الفريد  املبدأ  من  قيمتهام  يستمدان  اإلثنني  كال  ألن  نظرا  الرسومات، 
خيضع له الضمري، يف اللحظة التي يتعرف فيها عىل العمل الفني بقطبيه اجلاميل والتارخيي، األمر الذي 

سيقودنا إلنقاذه كصورة وكخامة.
ونرص هنا عىل التأكيد، وبكل اإلرصار املمكن، عىل رضورة املحافظة عىل الصالحية اجلوهرية 
ملفهوم الرتميم، حتى مع قبولنا للرتميم الوقائي. ذلك ألننا إذا اعتربناه “امتدادا إنسانيا بسيطا  ملفهوم 
الرتميم”، فيمكن أن ننقاد إىل إظهار تسامح مدان، يف حالة اخلالف ما بني االحتياجات التي يفرضها 

التمتع بالعمل، وتلك التي تفرضها املحافظة عىل اخلامة. 
ومن ناحية أخرى فإن إجراءات الوقاية والتي يتضمنها املفهوم الوقائي، تكون يف الغالب شديدة 

األمهية وشديدة التكلفة عنها يف حالة اإلجراءات املطلوبة للرتميم الفعيل للعمل الفني.
وهذا سبب إضايف لكي نؤكد الرضورة القاطعة لتلك اإلجراءات ولنفقاهتا، وبعكس العقلية 

السائدة والتي تطالب أن يكون التدخل يف احلاالت احلرجة والتي يستحيل تأجيلها.
املطلوب  الرتميم  هذا  من  رضورة  أكثر  بل  واجب،  من  أكثر  الواقع  يف  هو  الوقائي  والرتميم 
للحاالت احلرجة، ذلك ألنه هيدف إىل منع الوصول “للحاالت احلرجة” والتي قد يصعب عالجها 

مع اإلنقاذ الكامل للعمل الفني.
وباتفاقنا عىل هذه الرؤية عن الرتميم، يتضح أن اجلهد األقىص املطلوب من الشخص )أو من 

املنظمة(، الذي سنعهد إليه بالعمل الفني، جيب أن يركز عىل الرتميم الوقائي.
ونود هنا أن نرد عىل هذا املعرتض والذي قد ال يوافق عىل مفهوم الرتميم كام وصفناه.

االعرتاف  يرفض  الذي  وهو  صالح،  وحيد  اعرتاض  ينشأ  أن  املمكن  من  أنه  واضحا  فليكن 
بأحقية العمل الفني، وطبيعي أن املقصود هو أحقية املعرفة العاملية التي ينتمي إليها. 

وواضح أيضا أن هذا االعرتاض ينكر يف الوقت نفسه القيمة العاملية للعمل الفني، وهي قيمة 
نعرتف هبا؛ بل ويدمر بالتايل مسألة الرتميم من أساسها.
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فإذا مل تكن هناك أعامل فنية فلن يكون هناك ترميم يقدم نجدة مزدوجة، وثائقية وعلمية، كام 

سبق أن رشحنا.
وهلذا السبب مل نقنع بدراسة الرتميم حلظة انتقاله إىل املامرسة الفعلية، حلظة التدخالت الفعلية، 
ولكن، من األجدر أن نؤسسه يف اللحظة نفسها التي يظهر فيها العمل الفني بصفته هذه، يف وعي كل 

منا. ومن التفكري الذي نشأ حلظة هذا الكشف املفاجئ، جيد الرتميم جذوره، وتربيراته، وحتميته.
ذلك  ومع  الرضورية.  أجزائه  يف  الوقائي  الرتميم  عن  رسيعة  دراسة  إىل  ننتقل  أن  إذًا  نستطيع 
بالتامثيل،  باجلداريات،  باآلثار،  املتعلقة  املختلفة  اخلصائص  إىل  العودة  مكان  وال  وقت  ليس  فهذا 

بالرسومات عىل اختالف دعاماهتا. 
سنقترص فقط عىل تأسيس اجتاهات للبحث، والتي ستكون عامة بالنسبة جلميع األعامل الفنية، 
الواجب  اإلحتامالت  عن  فضال  تنفيذها،  الواجب  الوقاية  أعامل  عىل  التعرف  يف  ستساعدنا  والتي 
تفادهيا. وجيب أيضا أن يكون تعريفنا هلا، قائام عىل أساس من طبيعة العمل الفني، بمركزه اخلاص 

كعنرص خاص يف وعي من يعرتف له هبذه الصفة.
ويف إطار أن العمل الفني يعّرف نفسه أوال بقطبيه اجلاميل والتارخيي، سيكون اإلجتاه األول  يف 

البحث لتحديد الرشوط الرضورية لكي نتمتع بالعمل الفني كصورة وكحقيقة تارخيية.
ويف املقام الثاين يعّرف العمل نفسه عن طريق اخلامة أو املواد التي تكونه. وهنا جيب أن يركز 
البحث عىل حالة اخلامة، ثم عىل ظروف البيئة املحيطة، ألهنا ستسمح باملحافظة عليه، أو عىل العكس 

قد جتعل منها أمرًا هشًا، أو حتى مهددة هلا مبارشة. 
وهبذا نكون قد عّرفنا بالفعل ثالث اجتاهات عامة يمكنها أن تقود األبحاث اخلاصة بالتحقيق 
الواسعة  املجموعات  أن كل من  الوقاية، واإلحتياطات، واملحظورات. وطبيعي  العميل إلجراءات 
التصويرية، سيلزمها سلسلة من األبحاث، واإلجراءات، واملحظورات، والتي رغم  الفنية  لألعامل 
املفيد أن نعالج هذا األمر عىل مستويات  كوهنا نموذجية، فإهنا ليست متشاهبة. وعىل أية حال فمن 

أوسع، ولكن ال جيب أن ننسى أن كل عمل هو وحدة بذاهتا جيب النظر إليها هبذا الوصف.
تعويضه  يمكن  ال  إختفاءه،  حتى  أو  له،  احلادث  التدمري  أو  عليه،  السيئة  املحافظة  فإن  وهلذا 
لن  واإلحتياطات،  والتنقالت  الالزمة  األبحاث  له.  مشاهبا  نعتربه  آخر  عمل  عىل  اجليدة  باملحافظة 
تكون أبدا متامثلة. وهذا الذي يبدو شديد الوضوح، ال يبدو كذلك، وبكل األسف، عندما نتوقف 

عند التجارب احلديثة.
اهلادف  البحث  عن  تتحدث  والتي  األوىل  وخاصة  الكبرية،  الثالثة  تقسيامتنا  إىل  اآلن  ولنعد 

لتحديد الرشوط الرضورية للتمتع بالعمل الفني كصورة وكحقيقة تارخيية.

الرتميم الوقائي
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وبام أننا نتحدث عن ترميم وقائي، يتضح أن هذا البحث لن يتجه ناحية ترميم يتلخص يف انتزاع 
عوائق حمتملة أمام التمتع بالعمل. ويف هذه احلالة، من املفرتض أن نتمكن من التمتع بالعمل كصورة 

وكأثر تارخيي.
ونظرا ألننا ال نملك القدرة عىل التنبؤ، وال الوقوع يف لعبة اإلفرتاضات العبثية، قد يعتقد أن هذا 
البحث بالغ الوضوح ويمكن إمهاله. ولذلك دعونا نناقش هذا املثال: واجهة كنيسة “سانتا اندريا دي 

الفايل” يف روما، وكام كانت قبل أن يفتح ميدان يف مدخل “شارع النهضة”.
ما اليشء الذي خرب بافتتاح هذا امليدان وهذا الطريق؟ 

مادًيا، ال يشء. ولكن عىل مستوى الصورة، فالكثري الكثري.
املتداخلة  األعمدة  يف  الواجهة  هلذه  األساسية  اخلاصية  تكمن  معامرية  نظر  وجهة  فمن 

“املعشقة”.
وهذه اخلاصية النادرة مستقاه من البهو الذي نفذه “مايكل انجلو” يف “املكتبة اللورانسية” يف 
مدينة فلورنسا، وتفرض وظيفة عىل حائط الواجهة، شديدة اإلختالف عن اخللفية. فمن ناحية، يربز 
ما يمثل أسفل املبنى، ويتقدم جتاه الناظرين. ومن الناحية األخرى يتعمق أحد العمدان برغم حمافظته 
عىل هيئته االسطوانية، أي أنه مل يتحول إىل نصف عامود، بل أنه وجد احلامية يف رشحية رقيقة من فراغ 

)بني العامود والكوه التي حتيط به(.
الفضاء  حتقق  بدورها  والتي  اخلاصية،  هذه  متثلها  التي  األساسية  الفكرة  اآلن  استبعدنا  وإذا 
املكاين للواجهة، خارجيًا وداخليًا، سنتأكد أن األمر يتطلب مسافة حمددة من املكان الذي يقف فيه 
املشاهد؛ مسافة رضورية بحيث إذا وقفنا بعدها، ال حيدث التأثري املطلوب للعمل، ذلك ألننا خلقنا 
الفراغ حتولت إىل رشيٍط بسيط من الظل عىل  البارز، وأن رشحية  تأثريا سطحيا للعامود عىل احلائط 
حافة العامود. فبدال من املحافظة عىل سالمة شكله األسطواين يف الفضاء املكاين، تسبب اإلبعاد يف 
إجياد صورة طولية للعامود حمولة إياه إىل قطعة جامدة من الرخام. ولقد استخدم “مايكل انجلو” هذا 

األسلوب مع الفضاء املكاين املغلق يف هبو املكتبة، وعىل مسافة بؤرية ثابتة.
أما يف كنيسة “سانتا اندريا” )اللوحات 28، 29( فتلك املسافة متت املحافظة عليها عن طريق 
وأصبحت  الرؤيا،  زاوية  تراجعت  الشارع،  هذا  عىل  أجريت  التي  التعديالت  ومع  الشارع؛  اتساع 
الواجهة ملن ينظر إليها، تبدوكام لو كانت رساًم، وليست عمال من أعامل النحت، كام كان مقدًرا هلا أن 

تظهر.
كيف كان يمكن للرتميم الوقائي أن حيسم أمره؟

الواجهة، ولكن تقر  ترتيبات ترشيعية ال تقترص عىل منع حدوث أي تعديالت يف  عن طريق 
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التي  بالرصخات  الترشيعي  الوعي  يعكس  األول  البيان  املجاورة.  باملناطق  املساس  عدم  برضورة 
تشكو من القاممة وغريها من املشاكل، فهذه الرتتيبات الترشيعية ال حتل املشكل ولكنها “تؤجلها”: 

قليال”.  أبعد  بل  هنا،  تكون  لن  “القذارة 
وهكذا مل ينتج عن القرار اخلاص بالواجهة سوى احلفاظ عىل كياهنا املادي، ولكن ليس يف إطار 

الفضاء املكاين املحيط، والذي كان خيصها وحدها.
أثٍر  لعمٍل عىل هيئة  الوقائي  بالرتميم  املقصود  لندرس اآلن  البحث األويل،  إطار من هذا  ويف 

تارخيي.
هنا أيضا يرصخ الكثريون، ويقولون بعدم جدوى هذا البحث، وحيذرون من نتائجه.

ولنأخذ مثاال آخًرا: “طريق جوليا” يف روما: لنفرتض أنه ال يزال عىل احلالة التي كان عليها قبل 
عرشين عاما هل كان من املتصور أن يصدر قرار جامًع باملحافظة عىل هذا التجمع، كام لوكان األمر 

يتعلق بأثٍر واحد؟ 
كان من املمكن أن حيدث هذا، ولكن واقع األمر أن القرارات التي صدرت كانت متليها مصالح 

أخرى، مؤسسة عىل أن هذا الطريق الرائع اجلامل، يضم قصوًرا وحمال إقامة لعلية القوم. 
وكان يوجد فيه أيضا بيوت، ومنازل صغرية مرممة.

ويف هذه احلالة، وإلنقاذ وحدة هذا الطريق واملنظور اخلاص به اجتهوا الستبدال البيوت واملنازل 
الصغرية، بإقامة مبنى، بكتلته ولونه وارتفاعه لن يرض املباين التي تفتقر لقيمة حقيقية واملوجودة يف 
مستوى  وعىل  الطريق،  ومنظور  بنية  عىل  حتافظ  كانت  قيمتها  ضعف  وبرغم  ولكنها،  املكان.  ذلك 

معني. 
ومن هذه األسباب، ويف أحسن اإلفرتاضات، شيدوا مبنى مدرسة “فريجليو”، وهو بالتأكيد 
ليس األكثر قبحا بني املباين احلديثة يف مدينة روما، ولكنه يشوش، وبدون أدنى شك، البنية التارخيية 

لطريق “برامنت”. وبحداثته التي فهمت بطريقة خاطئة، غري الكثري من صورة الطريق. 
لقد مّسنا هذا األمر، نحن املكلفون باملحافظة دون تغيري، بوحٍي من ضامئرنا التارخيية والنقدية.  
إن الفكرة التي يستند إليها لكي نستبدل مبنى بال قيمة، موجود يف منطقة أثرية، بمبنى آخر حديث، 

وبنفس الكتلة واإلرتفاع واللون – هي يف واقع األمر ليست منطقية إال ظاهريا.
ويف الواقع أهنا تتحول إىل مغالطة. 

هذا املبنى ال يربر أبدا تدمري احلالة الراهنة التي جيب أن تبقى كام هي عىل املستوى التارخيي، 
البناء  أن  نعتقد  كنا  القضية اجلاملية. وإذا  أمام  إال  تتنازل عن موقعها  أن  التارخيية ال يمكن  فالقضية 
اجلديد يرقى إىل مستوى العامرة، أي إىل مستوى الفن، فإقحامه عىل سياق قديم هو أمر غري مقبول 

الرتميم الوقائي
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نظرا للتأثري املتناقض الذي يميز الفضاء املكاين يف العامرة احلديثة.

إذا، وسواء كان األمر يتعلق بعامرة حديثة أم ال، فال يمكن يف مجيع األحوال السامح بتغيري اإلطار 
املعامري القديم، عندما نستبدل أجزاء منه تدخل يف نسيجه الرتابطي. وحتى لو كان هذا النسيج غري 

منتظم الشكل، فهو من نفس احلقبة، وهو صالح تارخييا.
ومن الواضح أننا مل نقدم من خالل الفرضيات التي طرحناها، فرضية األسلوب املزور.

وقد يبدو من الصعب أن نثبت حتمية املحافظة عىل قدرة العمل الفني عىل اإلمتاع يف املستقبل، 
فقط باملحافظة عىل احلالة التي كان عليها. 

لن  اجليدة  للمحافظة  الرضورية  والرشوط  اخلامة  – حالة  للبحث  اآلخران  االجتاهان  ولكن 
يتطلب  تقييم  أساس  عىل  تقوم  ال  األبحاث  هذه  أن  إطار  يف  متهيدية،  أمثلة  يف  تصور  أن  إىل  حتتاج 
حساسية فنية وتارخيية خاصة، بل عىل أساس من إقرارات عملية واستنتاجات علمية تقوم بنفسها 

عىل أرضية أقل عرضة للهجوم ذلك ألهنا شديدة املوضوعية.       
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 الـتـزيـيـــــف

من  املوضوع  تناول  املمكن  من  أنه  اعتقد  ما  إذا  الفنية  األعامل  يف  التزييف  حيال  املرء  خيطئ 
وجهة نظر ضيقة، تنحرص ىف تاريخ األساليب والطرق التى متت من خالهلا صناعة األعامل املزيفة.  
فالصواب أن ينطلق من احلكم والتقييم املوضوعي للعمل. ويتضح هذا األمر بصورة أفضل لو وضعنا 
يف االعتبار أن التزييف ال يعترب تزييفا إن كنا ال نعرف أنه كذلك. فال جيب أن ينظر إليه كملكية وامتداد 
للعمل األصيل. وحتى يف احلاالت املحدودة التى يرتكز فيها التزييف عىل اختالف اخلامة املستخدمة 
عن تلك التى استخدمت ىف العمل األصىل.  ولنأخذ العمالت املعدنية كمثال. فالتزوير هنا يكمن ىف 
اختالف نسب املزج ملكونات العملة املقلدة، عن تلك اخلاصة بالعملة األصلية. ولكن، أو ليس هذا 
املزج املختلف، ىف حد ذاته، إال نتاجا جديدا وطبيعيا؟  وملزيد من اإليضاح: لقد كان قرارا صائبا أن 
يعترب تزويرا، القيام بتصنيع جنيهات إسرتلينية مطابقة متاما، من حيث نسب الذهب فيها، للجنيهات 
األصلية. لقد اعتربت مزورة ألهنا مل تسك من قبل وزارة اخلزانة الربيطانية. فتلك العمالت البديلة 
أدنى  حتمل  ال  أهنا  رغم  القانون،  من  رخصة  عىل  أوال  حتصل  أن  جيب  كان  املزورون،  صنعها  التى 
تزييفا حمضا.  أعتربه  الذى  العمل وتقييمه، هو  إذا فاحلكم عىل  الذى حتتويه.   الذهب  نسبة  خطأ ىف 
وهذا احلكم، مشابه حلكمنا عىل موضوع ما، أحلقنا به صفات معينة، مضموهنا يكمن ىف العالقة بني 
املوضوع واملفهوم. إذن فاألمر هنا إشكايل، فنحن نريد أن نتعامل مع الصفات األساسية والتى جيب 

أن يتحىل هبا املوضوع، ولكنه ال يمتلكها بالفعل، ومع ذلك تطلب منه قرسا.
وهكذا، فاحلكم ىف مسألة التزييف يتأسس عىل عدم مطابقة املوضوع مع املفهوم، وبالتايل يأيت 
قرارنا بأن هذا العمل مزيف. وبدون هذا الرأي، مل يكن ممكنا تربير حكمنا بأن عمال ما، ومع عدم 
منه حلظة  املرجوة  للمقاصد  تزييف، طبقا  أو  تقليد  العمل األصيل، هو  بينه وبني  وجود أى خالف 
إنتاجه أو حلظة عرضه. إذا فاإلختالفات بني »النسخة« و«التقليد« والعمل »املزيف«، ال تتأسس عىل 

إختالفات طرق الصنع، بل عىل املقاصد املختلفة.  وهكذا، يمكن أن نحدد ثالث حاالت رئيسية:
1- إنتاج لعمل مشابه لعمل آخر، بنفس أسلوب وطريقة فرتة تارخيية معينة، أو شخصية فنية 

حمددة، بال أدنى هدف أخر سوى توثيق العمل، واملتعة املرادة منه.
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2- إنتاج لعمل ما، متاما كام هوموضح ىف النقطة السابقة، ولكن مع نية خداع اآلخرين، حول 

احلقبة الزمنية، أو اخلامة، أو الصانع األصيل.
3- االجتار بالعمل، أو نرشه، حتى وإن مل تكن هناك نية للخداع بتقديمه كعمل أصيل من حيث 

الفرتة الزمنية وبخامة، وصناع خمتلفني عن األصليني.
ويتبع احلالة األوىل، النسخة املطابقة متاما أو التقليد. وكالمها، وعىل املستوى الفكري، خمتلفان 
متام اإلختالف. ولكنهام يمثالن مرحلتني خمتلفتني ىف عملية صناعة عمل فريد، أو ىف استعادة لطريقة 
وألسلوب فرتة معينة، أو لفنان بعينه.  أما احلالتان الثانية والثالثة فيلتصق هبام معنيان أساسيان للتزييف. 
فهنا فقط، يمكن أن نفرق بني التزوير التارخيي والتزوييف الفني والذى يظهر ىف النهاية كتابع  للتزوير 
التارخيي، طاملا أن كل عمل فني، هو أيضا وثيقة تارخيية، فضال عن أن نية اخلداع واحدة ىف احلالتني 
كلتيهام.  وعىل أية حال، فمن املمكن اإلفرتاض أنه باإلمكان تأسيس متييز واضح بني النسخة والتقليد 
من جهة، والتزوييف من جهة أخرى. ليس فقط إعتامدا عىل املقصد، بل عىل اخلصائص املميزة لكل 
منهام، واضعني ىف االعتبار إختالف األهداف عند القيام بإنجاز نسخة، أو عندما نخادع بتقديمنا لعمل 
مزور.  وعىل أية حال، فهذا اخلالف خادع هو اآلخر، وال يمكن أن نؤسس عليه حكام أكيدا. قد يكون 
عىل أكثر تقدير قابل لالستخدام، وىف حاالت معينة، كدليل للعثور عىل املقصد الذى هيمن عىل إنتاج 
العمل.  وواقع األمر، أن الشخص الذى يقوم بعمل نسخة من عمل فني بغرض توثيقي، ال يملك نفس 
الدافع الذى يسيطر عىل الشخص الذى يقدمها إىل الناس، مهربة، عىل أهنا أصلية. ولكن، ىف احلالتني 

كلتيهام، يعمل الصانع ىف إطار حضارة حقيقية، وبالتايل ىف إطار ثقافة حمددة تارخييا، أسلوبا وميوال.
وسواء صنع هذا العمل من أجل التوثيق أو من أجل التزييف، فحتام سيقودنا إىل توثيق ما كانت 
العمل  يكون  لن  ربام  الفنية.  األعامل  تبحث ىف  كانت  وأذواقهم هتوى، وعن أى يشء  الناس  ميول 
واملزيف  فالناسخ  ذاك.  أو  املظهر  هذا  عنه  سيحمل  ولكنه  جوانبه،  مجيع  ىف  األصيل  للعمل  مطابقا 
يريدان أن حيافظا ىف عملهام عىل امللمح الذى حاز عىل اإلعجاب بشكل خاص، وسيهملون الباقي.   

وينتج عن هذا األمر أن النسخ له تاريخ يكشف عن انتامئه لفرتة تارخيية معينة، وخاصة إن مل 
يكن قد صنع بطرق ميكانيكية. بل وأيضا يف هذه احلالة األخرية سيكون من الصعب )ولكن ليس 
أنواعا  املزيفة. هناك  األعامل  اليشء عن  نفس  نقول  أن  العمل األصيل. ويمكن  نميزه عن  أن  دائام( 
خمتلفة من األعامل املزيفة، طبقا للعصور، وأيا كان املجال الذي يعمل فيه املزيف: العمالت، التامثيل، 
الثقافية للحظة  النسخ والتقليد والعمل املزيف سوف تعكس اخلصائص  أو اللوحات. وهكذا فإن 
زمانية  حقبة  يف  صنعوا  ألهنم  مضاعفة،  تارخيية  بقيمة  حيظون  أهنم  سنجد  املعنى  هذا  ويف  إنتاجهم. 

حمددة، فضال عن كوهنم شهودا عىل أنامط وأذواق وميول.
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إذا فتاريخ التزييف يدخل وباستحقاق تام يف قضية امليول والتذوق، وعندما يتعلق األمر بعمل 
فني، فإنه يدخل أيضا يف قضية النقد الفني، بناء عىل أنه قادرا عىل أن يعكس الطريقة اخلاصة لقراءة 
هذا العمل واستنتاج األساليب اخلاصة بفرتة زمنية حمددة منها. وهكذا، فإن األعامل الفنية املزيفة التي 
إليها  ننظر  املتميزين تم كشفها بسهولة اآلن ألننا  املتخصصني  العديد من  خدعت قبل مخسني عاما 

ونقيمها بمقاييس ختتلف عن تلك املستخدمة يف أوائل القرن العرشين.
ونذكر عىل وجه اخلصوص قضية »دوسينا- Dossena«)1(: فهذا الرجل أسس عمله الفنى 
عىل تقليد فائق الدقة لألسلوب، بحيث يوحي بشخصية أساتذة معينني وسطاء، أو ملراحل وسطيه 
لفنانني مشهورين، مستغال  إجتاها نقديا كان منترشا عىل عهده، يأخذ بالناحية التارخيية، بينام ينظر نظرة 

جامدة ألسلوب الفنان، ويلخصه ىف بعض املالمح الثابتة والسهل التعرف عليها.
فقط  وليس  والتقليد،  النسخ  موضعاته  إىل  يضم  أن  التزييف  تاريخ  عىل  ينبغي  واخلالصة، 
األعامل امللحق هبا صفة: مزورة.  وهذا الرأي، ليس فقط من أجل التميز الشخيص العميق لألساليب 

املستخدمة ىف احلالتني كلتيهام، ولكن أيضا للسببني التاليني:
- صعوبة إثبات نية اجلرم، وهي نقطة هامة لكي نقرر أننا بحيال عمل مزور.

– أعامال قصد منها التزييف.  – وأيضا ىف حقب حضارية بعيدة جدا  - ثم، لصعوبة استبعاد 
فاحلضارة هي يف الواقع مرادفا للتجارة، إذن تسلسل من القيم، بعضها فاحش كل الفحش، رسعان 

ماجيد فيها اخلبث اإلنساين فرصة ليامرس نشاطه.
وكام أنه من الصعب إثبات التزوير، ونقصد هنا النية التى تسيطر عىل إنتاج العمل أو تسويقه، 
علينا، وكام هو يف القانون، أن نفرتض النية احلسنة إىل أن يثبت العكس. إذا فال يمكننا أن نستبعد ىف 

تناولنا لتاريخ التزييف، استخدام وإنتاج  النسخ، واإلعادة لألعامل القديمة جدا، والتقليد.
وطاملا أن النية هي فقط التى حتدد ما إذا كنا نتعامل مع عمل مزور، فيجب علينا  اإلجابة عىل 
سؤال أوىل، أصبحت له أمهية كربى، خاصة ىف حياتنا الفنية املعارصة: هل مسموح للفنان الذى أبدع 

عمال ما، أن يعيد إبداعه بعد مرور فرتة معينة، مؤرخا إياه عىل أنه سابق للوقت الذى أنجز فيه؟ 
إذ استبعدنا هذ الرشط األخري، وبطريقة واضحة، وباملقابلة بالتاريخ احلقيقي، فلن نتمكن من 
إصدار حكمنا بالتزوير. ولكن إذ تم تغيري التاريخ، وعن رضا، أو أغفلناه، سيصعب أن نشكك ىف نية 
التزوير. والفنان املزور لن يملك عىل الصعيدين  األخالقى والقضائى، موقفا خمتلفا عن موقف أى 
مزور حقيقي.  وىف النهاية، يبقى أن نتمعن ىف املسألة التالية والتي هي أبعد من التزوير الذى تم عن 
طريق إنتاج العمل وتوزيعه: هل من املمكن أن نعرتف للعمل الفني املزيف بقيمة ذاتية؟ من وجهة 
نظر التنفيذ الفني، أى الصنعة؟ يمكننا بدون أدنى شك أن نعرتف له بقيمة الوثيقة التارخيية. ولكن، 
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هل يمكننا أن نعرتف له بقيمة عمل فني، خاصة عندما ال  يتعلق األمر بنسخة حتل حمل األصل، بل 

بتفسري مفرتض، ومستقل ألسلوب أحد األساتذة؟
واإلجابة هنا خمتلفة. ومع ذلك، جيب أن نحدد أن رشعية النسخ، وبعيدا عن الرباعة ىف التنفيذ، 
تأثريه  الفني، والذى يضعف  العمل  الذى تعكسه عن  تكون حمددة، ىف علم اجلامل، بمدى الصدى 
تدرجييا، بعدد تكرار النموذج، وبمدى انتشاره.  وعىل أية حال، فقد يبدو، أن استعادة أسلوب فنان 
ما، ال ختتلف ىف يشء، عام كان حيدث عادة ىف كل العصور التارخيية، تقصيا آلثار شخصية فنية عظيمة، 
دليل  األمر  هذا  يشكل  أن   دون  آخرين،  فنانني  قبل  من  تقليدها،  أو  تفسريها  أو  ألعامله  إعادة  من 
 ،Maso »و»مازو Giotto )2( »إدانة هلم عىل الصعيدين األخالقي واجلاميل. ولنستشهد بحالة »جوتو
»جورجونى« Giorgione و»تيسني« Titien، »مازولينو« Masolino  و«مازاتشو«Masaccio، حيث 
كانت التفرقة بني الواحد واآلخر صعبة للغاية، حتى وإن وجدت، فلقد كانت دائام موضعا للنقاش.  
االزمنة  ىف  املزيفة  األعامل    أشهر  من  لواحد  احلقوق  بنفس  للمطالبة  حماولة  هناك  كانت  ومؤخرا، 
   Van Meegeren»والتى قام بتزييفها »فان ميجني Vermeer »احلديثة »وجبة إمايوس«،  ل«فريميري

) أنظر »راجيانتى«، ىف دورية الفن، العدد السابع، مارس-ابريل 1955()3(  )اللوحة 30( .
أسلوب  مع  التشابه  كان  بالذات،  احلالة  تلك  ففي  سلبيا،  إال  هنا  الرد  يكون  أن  يمكن  وال 
توثيقا  األقل  الفرتة  إنتقايل عن  بإخرتاع عمل  يتعلق  فاألمر  »دوسينا«.  قد جاء عىل طريقة  »فريمري« 
ألعامل »فريمري«. فالقوة احلقيقية لإلحياء يف فن الرسم تكمن حقيقة فيام يقوم به من سحر لأللباب. 
التقليد أن يستحوذ عىل قيمة مستقلة، كان من الرضوري أال يكون هناك أي إلتباس  ولكي يتمكن 
يشكل  أن  عىل  قادرا  إنطالق  كنقطة  املتخذ  الشكل  يكون  وأن  الفعيل،  ميالده  تاريخ  بخصوص 
موضوعية جديدة.  إن هذا األمر ملمكن، ولكن يستبعد، مع عدم وجود أي غموض بالنسبة للتاريخ، 
أي شك يف التزييف، ويدخل العمل يف دائرة األعامل األصلية. واحلكم الذى أعلنه كذلك هو حكم 
أكيد. بينام احلكم بالتزييف حتيطه الشكوك. فاإلختالف بني الفن والتزييف ينبع من الصيغة املنطقية 

للحكم الذي اعتربمها كذلك.

حواشى
)1( التشيودوسينا -Alceo Dossena.   نحات، برع يف تقليد روائع األعامل، خاصة تلك التي أبدعها”دوناتيللو- 

”Donatello
)2( مازودي بانكو، رسام فلورنيس. النصف األول  من القرن الرابع عرش.

)3( لوحة رقم30. الطبعة األوىل.
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 ملحوظات نظرية حول معاجلة الفجوات )4(

حللول  هذا،  يومنا  وإىل  التلف،  أصابه  فني  عمل  أي  يف  الفجوات  معاجلة  مشكلة  خضعت 
متناقضة، ولسبب رئيسى:  لقد طرحت جتريبيا بينام حلها وقبل أي يشء كان جيب أن يكون نظريا. 
وقد يعرتض البعض، عن حق، بقوهلم إن تنوع احللول املختلفة يرجع أيضا إىل البنية املختلفة لألعامل 
الفنية )معامرية، نحت، رسم....إلخ( وإن معاجلة واحدة قد يرفضها أيضا االختالف الذايت هلا. إن 
هذا االعرتاض »يف واقع األمر« يؤكد رأينا السابق بدال من أن ينفيه: فاحلل الناتج عن هذااالختالف 
النوعي يربز فكرة اخلربات التي بواسطتها سنحاول، أوال بأول، حل هذه املشكلة املرتبطة باجلوهر 
الفعيل للعمل الفني. ويمكن القول إن التعديل الذي جيب أن ختضع له الرباهني النظرية، حلظة العمل 

هبا - مع كل حالة عىل حده – لن يكون ملزما إال إذا متكنا من االستغناء عن هذه الرباهني.
فائقة األمهية لكي نضمن  النظرية والتي نعتربها  الرباهني  املهم هنا أن نوضح ماهية هذه  من 
معاجلة واقعية لتلك الفجوات. من أجل هذا، جيب أوال أن نحدد العمل موضوع بحثنا، أي العمل 
الفني. ويف هذه املرحلة، سيعتقد اجلميع أن األمر واضح كل الوضوح. ولكن هذا املوضوع نفسه 
حيتاج أن خيضع للفحص. فالعمل الفني كام يقدم لنا يف متحف، هل هو مماثل للعمل الذي قام الفنان 
سابقة  شاملة  جتربة  عن  ناتج  ممكن  كعمل  للعامل  قدم  فعندما  آخر؟  شيئا  بالفعل  أصبح  أو  بإبداعه، 
وعمله؟  الفنان  بني  حقيقية-  بالتايل  – وهي  اخلاٌلقة  العالقة  فعليا  انقطعت  عندما  أو  إنجازه،  عىل 
وكيف نعرف حقيقة هذا االختالف؟ بعد هذا السؤال يتضح أننا بصدد إجراء تطبيقات ظاهراتية، 
L‘epoché«)5(. وهلذا فال جيب أن هنبط بالعمل الفني  أي أنه سيخضع لوقف احلكم »اإليبوشيه - 
إىل مستوى النظرة الظاهراتية، دون أن نفحصه يف جوهره، جيب أن نقبله كام هوعندما دخل يف جمال 
عىل  قادرين  نصبح  الطريقة،  هبذه  الفني  العمل  نحرص  أن  وبمجرد  خرباتنا.  جمال  يف  أي  له  رؤيتنا 
املادي،  يقدمها وجوده  التي  ما حاولنا فحص مظاهره  إذا  منا  فحصه يف كل مظاهره، والتي هترب 

وعرضه املتحفي. 
 ويف احلقيقة إذا نظرنا للعمل الفني يف جوهره، سيكون جليا إن كل ما يتعلق بامدته اخلارجية 
-كام يقول »هيجل -Hegel«- التي صنع منها، والظروف املتعلقة باحلرارة والرطوبة املتواجد فيها أو 
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من املفرتض أن يتواجد فيها، واإلجراءات اخلاصة الواجب اختاذها باملتحف لعرضه عىل اجلمهور، 

كل هذا ليس بذي أمهية. 
ولكن، ألنه يف جوهره عمل فني ال يبقى معلقا خارج خرباتنا بل عىل العكس، فبمجرد اعرتافنا 
به كعمل فني، يصبح له كل احلق يف أن يستبعد من عامل الظواهر، ومن خالل هذه املساحة املحصورة 

واملميزة التي حيتلها يف عامل األحياء، وأن يعامل بارتباط قوي مع اعرتافنا به.
هبذا االعرتاف، ومن خالل نظرية الرفض السابقة والتي مارسناها، سنعرف أن هذا العمل قد 

وصل إلينا كدائرة مغلقة، كيشء ال نملك معه حق التدخل إال برشطني:
احلفاظ عليه سليام بقدر اإلمكان.

تدعيمه وتقويته )يف حالة الرضورة( يف كيانه املادي املعرض للخطر.
إذا احلفاظ عليه سليام يبدو كمفهوم معارض متاما ملفهوم اإلحياء، وحتى لو بدا يف حاالت معينة 

أن العمليات املطلوبة للحفاظ عىل العمل الفني، وتلك املتعلقة بإحيائه، متامثلة.
اإلصالح يتطلب التدخل يف الدائرة املغلقة لإلبداع، ألننا سنأخذ دور الفنان نفسه، عندما نحل 
حمله. بينام احلفاظ عى العمل يف حالته األصلية يعني أن نقرص تدخلنا فقط عند وجود تدخالت غري 
مالئمة، أو بسبب تأثري الزمن، أو تعرض العمل للتشويه بسبب إضافات أو تعديالت مل حتقق مادة 

جديدة. 
التارخيي  الصعيدين  عىل  لإلحالل،  التجريب  عىل  املعتمد  التدخل  يف  اإلصالح  يتمثل  فبينام 
واإلبداعي، زاعام التدخل ىف حلظة معينة ىف تاريخ العمل الفني )مغلقة ىف األساس من قبل صاحب 
عامل  إىل  فيها  دخل  التى  اللحظة  نتخطى  ال  عليه،  للحفاظ  وبتدخلنا  للتعديل(،  قابلة  وغري  العمل، 
إبداعه، سواء استغرقت وقتا  بالنسبة لتارخيه السابق، عرب عملية  ثانيا  األحياء، واكتسب هبذا تارخيا 

طويال أو قصريا، عىل يد صانعه.
وبتوضيح هذه النقطة، نكون أوضحنا كذلك الرباهني األساسية لعملية معاجلة الفجوات.

نفسه  هو  معه،  نتعامل  أن  علينا  سيجب  الذى  الفني  العمل  بأن  اإلقرار  فبمجرد  الواقع،  ويف 
الذى سيدخل جمال خرباتنا، ويف توقيتنا احلايل، سيكون علينا أن نستبقيه، كام هو ماثل أمامنا، وعندما 
نفعل ذلك فإننا ال نشكك ىف جوهره الذي علينا أن نقر بأنه مؤكد. نحن نتناقش من حوله، يف إطار 
أنه أصبح حمل إهتامم خرباتنا املكانية. عندئذ، ستقع ىف جمال املالحظة كل املظاهر املتعلقة بكيانه: بنيته 
املادية، واملظاهر املتعلقة ببيئته من حيث احلرارة والرطوبة، والطريقة املعروض هبا، بداية من اإلضاءة، 
إىل املكان املوضوع عليه، أو املكان املحيط به. وأيضا إذا كان هذا العمل يدخل يف عداد األعامل التى 

يسهل حتريكها. 
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ومن هذه املالحظة املحددة للعمل الفني كظاهرة، وحتى لوكان من نوعية استثنائية، سنتمكن 
من أن نضع عىل كاهلنا، مشكلة معاجلة الفجوات. وسنتبني عىل الفور أن أي تدخل إلعادة التأصيل، 
التى  الطريقة  يتجاوز  سوف  الفجوات،  هذه  يف  للصورة  تقريب  طريق  عن  أو  القياس  طريق  عن 

اعتمدناها ىف النظر للعمل الفني، والتي علينا أن نلتزم هبا.
بام أننا لسنا املبدع األول للعمل، لن نستطيع أن نعكس مسار الزمن، ونتواجد برشعية ىف تلك 

الفرتة القصرية، والتي أبدع فيها الفنان  اجلزء الناقص حاليا.
موقفنا الوحيد جتاه هذا العمل الذي دخل عامل األحياء: أن ننظر إليه كام هو يف وعينا، وأن نجرب 
التى  احلفاظ عليه، واحرتام األصولية  يفرض  الذي  األمر  التقدير.  بكل  الترصف حياله  أنفسنا عىل 

وصل هبا إلينا. ودون إصدار أحكام مسبقة تتعلق باملستقبل.
وإنطالقا من هذا املوقف، جيب أن نقرص عملنا عىل تدعيم االستمتاع بام تبقى من العمل الفني، 
هبذا الذي يظهر أمامنا، ودون إنجاز أي يشء هيدف إىل صنع إعادة مشاهبة، نقصد هبا أال نضع جماال 
أن  نستطيع  عندها،  وفقط  املرحلة،  هذه  ويف  نفسه.  الفني  العمل  من  جزء  أي  مصداقية  يف  للشك 

نمحص املسألة التالية:
هذا الذي تبقى من أى عمل فني، أهو يف حقيقة األمر أكثر من هذا الذي بقى ماديا؟ أي بقول 
آخر: هل وحدة الصورة تسمح بإعادة تكوين مقاطع معينة مفقودة، من أجل إعادة تكوين الوحدة 

الشمولية للعمل الفني، ويف إطار أنه كل، وليس جمموعا؟.  
ونعتقد أنه يف حدود معينة، يسمح هبذا، بل ويرغب فيه. ولكن نود أن نحدد أننا هبذه املالحظات، 
سوف نتخطى نظرية الـ »ايبوشيه –L‘epoche«، والتى كنا قد فرضناها عىل أنفسنا. سوف نستبقى 
العمل الفني، ويف جوهره، لكي نرى إذا ما كانت إعادة تكوين بعض املقاطع املفقودة  منه، يمكن 
اعتبارها كعملية إعاده مقبوله للصورة نفسها، وإىل أي مدى يكون هذا األمر ممكنا، أم أهنا ستكون 

عملية إعادة مشاهبة أو مبتكرة؟
 واحلكم هنا، ال يمكن أن يكون إال شخصيا، فتلك اإلعادة املقرتحة، جيب أن تكون حمدودة 
ومنفذة بطريقة جتعل من السهل التعرف عليها من النظرة األوىل. ودون أي توثيق خاص، ولكن وعىل 
وجه التحديد، كإقرتاح، خيضع للحكم النقدي لآلخرين. ومن أجل هذا، فإن أية إعادة حمتملة، حتى 

ولو كانت ضئيلة للغاية، جيب أن يسهل التعرف عليها.
وهبذه الطريقة، كان عملنا يف »املعهد املركزى للرتميم« يف روما، اعتمدنا يف تعاملنا مع اللوحات، 
أسلوب استخدام األلوان املائية )التظليل( Tratteggio ، وبطريقة ختتلف متاما من ناحية األسلوب 

واخلامة عن تلك املستخدمة ىف اللوحة الكاملة.)6(
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اإلعادة هي  أن هذه  إطار  اعتمدناها ويف  التى  »ايبوشيه«  الـ  نظرية  نتخطى حدود  لن  وهكذا 

ملمح يف تلك الظاهرة. وهكذا فلن ختفي نفسها. ودون اخلضوع لتجربة اآلخرين، ستبدو جلية.
وطبقا ملا  سبق، يتضح أن اإلحياء املمكن والنظري لبعض الفجوات، ليس سوى حال جزئيا 
لبعض احلاالت اهلامشية – هذا ما سوف نقوله ألنفسنا –ألنه ولكي نعطي مثاال  حقيقيا، لن نقبل، 

كإعادة نظرية، إبدال رأس مفقودة....إلخ.
– وكام يفعل اللغويون، عند فحصهم لنص  فاإلعادة النظرية- ولنضع هذا األمر بني قوسني 
ميلء بالثغرات، سيسمح هبا بالنسبة ألدوات الربط والتى نلجأ إليها طبقا لنظرية الرتكيب الفلسفية )7( 
للصورة، والذي يسمح به سياقها، ودون اللجوء ألية خيارات ممكنة. وهنا، فقط ، نسمح بأن نفحص 
كل حالة بمعزل عن احلاالت األخرى. ولكن ، ويف الغالب، فإن هذه اإلعادة النظرية لن تكون ممكنة. 
باللجوء إىل نظرية  نلتزم  بنفسها ومن أجلها. وسوف  الفجوة نفسها  فعندئذ، سوف تفرض مشكلة 
الشكل. ولكي نؤكد، وبطريقة غري مبارشة، األسلوب الذي التزمنا به دائام، وخالل عرشين عاما من 

التجربة، يف املعهد املركزي للرتميم.
ماذا متثل الفجوة الظاهرة يف سياق الصورة، يف لوحة أو متثال أو عمل هنديس؟

عىل  مناسب  غري  قطع  إال  هي  ما  الفجوة  أن  الفور  عىل  سنجد  العمل،  جوهر  إىل  رجعنا  إذا 
مستوى الشكل، سوف نستشعره بكل األسى. ولكن إذا قرصنا أنفسنا عىل حدود نظرية الـ »إيبوشيه 
»، أي إذا بقينا يف املجال احليس الفوري، فسوف نفرس هذه الفجوة بناء عىل املناهج العفوية »للحسية«: 
شكل عىل أساس.  وبقول آخر، سوف نلحظها ككيان ، تكون معه الصورة، يف لوحة أو متثال أو عمل 

هنديس، جمربة أن ختدم كأساس، بينام هويف أصله ويف املقام األول شكل.
ومن هذا الرتاجع يف الشكل الذي  أصبح أساسا، ومن هذا اإلقحام املزعج للفجوة كشكل يف 
إطار حياول التخلص منها، ينشأ هذا اإلزعاج الذي تسببه الفجوة، بل أكثر من هذا القطع الشكيل – 

جيب أن نسجل هذا األمر -  الذي أحدثته يف قلب الصورة.
وتقدم املشكلة نفسها حاليا بوضوح: البد من تقليل ظهور الفجوة التي أصبحت شكال، عل 

حساب الشكل الفعيل الذي هوالعمل الفني. 
مع إقرارنا هبذا، يصبح واضحا أن احللول – كل حالة عىل حدة – املطلوبة لعالج الفجوة ختضع 

لنفس املبدأ: تقليل هذا الظهور احليس هلا كشكل.
نتخلص من أي غموض  أن  بحثنا عن حل نوعي. سينبغي  الشكل يف  نظرية  سوف تساعدنا 
أسباب  من  تكون  قد  التى  الصورة  قبل  من  متتص  نجعلها  أن  نتجنب  وسوف  الفجوة،  هذ  يكتنف 
السطحي  املستوى  غري  آخر   مستوى  عىل  الفجوة  توجد  أن  هنا  املستحب  من  وسيكون  ضعفها. 

ملحوظات نظرية حول معاجلة الفجوات
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بغية أن نخلق هلا مركزا مكانيا  الفجوة  التدرج يف لون  للصورة، وإذا مل يكن هذا األمر ممكنا، جيب 

خمتلفا عن ألوان الصورة املصابة هبا.
واآلن نرى بوضوح، كم كان جتريبيا، ودائام معيبا، هذا التكريس للمنطقة املحايدة: إذا مل يتم 
إعادة  كونه  عن  فضال  احليادية،  تنقصه  تدخال  يمثل  سوف  كصورة،  الفجوة  بروز  بإعتبارنا  إكامهلا، 
مبتكرة.  وسوف نالحظ عىل أية حال، أن املناهج العفوية للنظرة احلسية والتي نعتمد عليها، ليست 
اليمني، مكتسبة،  اليسار إىل  القراءة من  املثال،  كلها عفوية، ولكن يف جزء منها مكتسبة. عىل سبيل 
اعتمدها الرسم البيزنطي، وجتاهلتها الكالسيكية القديمة. ومع ذلك، فهذا االعرتاض لن يغري من 
شكل املشكلة أو من حلها.  كنا نرغب يف أن تكون معاجلة الفجوات غري متضمنة حلوال قادرة عىل 
تدمري مستقبل العمل الفني، أو تغيري جوهره.  وضعنا مبادئ معينة:  تعريف كامل وسهل هلوية عملية 

اإلحياء التي حتقق الوحدة الشاملة للصورة، واإلقالل من إبراز الفجوة كشكل.
هذان املبدأن سيسمحان بكم كبري من التنوع يف احللول النوعية والتي ستكون يف نفس الوقت 

ثابتة وغري متغرية، اتصاال من املعاجلة التي انطلقت منها.
ومن الواضح أنه إذا كانت بعض املناهج العفوية للنظرة احلسية دائمة التطور، فلقد كان دائام 

ممكنا أن نطبق فيام بعد، عالجا للفجوات يأخذ يف احلسبان ذلك املفهوم الدقيق للنظرة احلسية.
التاريخ  حلظتا  وستظل  يتغري،  لن  املبدأ  ولكن  جاهزة.  وصفات  نعطي  ولن  مل  هذ  أجل  ومن 
والفن دائام حمددتني كصفة تارخيية للعمل الفني: ذلك العمل الذي خلقه الفنان بنفسه، سوف يتحرر 

من تلك الصفة التارخيية، بمجرد دخوله إىل حلظتنا الراهنة.
تلقي  أننا سنؤثر يف طريقة  بام  الثانية،  التارخيية  الصفة  ونرص- وال خالف ىف ذلك- عىل هذه 
التارخيية، جيب علينا أن نصيغ ترصفاتنا جتاه العمل الفني، حتى لو  العمل الفني. وعىل هذه الصفة 

عرض علينا غري كامل وتعرتيه الفجوات.

حواشى
)4( رسالة مقدمة للمؤمتر العارش لتاريخ الفن 1961.

)5( يف اليونانية، تعليق ألي حكم بالتأكيد أو بالنفي. وهنا، وإنطالقا من املعنى الذي قدمه »هرسل Husserl« تقليص 
ظاهري يتمثل، ليس يف الشك املطلق لكل ما هو كائن، عىل طريقة )»ديكارت – Descartes« ولكن تعليقا لكل 
تراض ساذج ألي معتقد(  إذا فالرفض الظاهري هو احلظر التام لكل حكم عىل الوجود ملكاين املؤقت. »توضيح من 
A.-صفحة 27 ن معجم الفلسفة. باريس. دار: ا.كولن )  .L.M.Morfaux-املرتجم نقال عن )ل.م.مورفو

1980   Colin
)6( نقصد األصلية، واألكثر كامال من أسلوب األلوان املائية ) األكثر خفة (، وهو أسلوب استخدمه املرممون الفرنسيون، 

بتحديد املناطق املطلوب إعادهتا بتظليلها. وهويف األصل إخرتاع إيطايل.
)7( طبقا ملا يراه »شوبنهاور«: »ما بعد املنطق وما حتته«. عن القاموس اإليطايل. طبعة فلورنسا-1971.
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 مبادئ لرتميم الآثار

تصلح لرتميم اآلثار، املبادئ نفسها املقررة لرتميم األعامل الفنية واللوحات سواء كانت عىل 
حامل أو ال، والقطع الفنية والتارخيية...إلخ – وطبقا للمعنى التجريبي الذي يميز العمل الفني عن 
العامرة بمعناها احلريف. ويف الواقع، فإن العامرة هي عمل فني. وبمقدار ماهي كذلك، ستنعم بتلك 

الطبيعة املزدوجة والال منقسمة، كأثر تارخيي، وكعمل فني.
فالرتميم املعامرى يكشف أيضا عن دعاوى تارخيية ومجالية. وعىل أية حال، فمع تطبيق نفس 
قواعد ترميم األعامل الفنية عند ترميمنا لآلثار املعامرية، جيب أن نأخذ بعني االعتبار، ويف املقام األول، 
الرتكيب البنائى الواضح ما بني العامرة واألعامل الفنية األخرى املعتربة كذلك طبقا للمعنى التجريبى 

املشار إليه عاليه.
تم  قد  األثاث  قطع  أو  الفنية،  القطع  أو  النحت،  أو  الرسم،  كان  لو  حتى  األمر،  واقع  ويف 
إبداعهم خصيصا لشغل حيز حمدد، فمن النادر - ماعدا يف حالة اآلثار اجلدارية الصخرية )املرسومه 
واملنقوشه(– أن تكون مرتبطة بطريقة ال تنفصل عن هذا احليز، والذي حتقق تارخييا، ويف مكان حمدد. 
املشاهبة حتى ولو  املكانية  الرشوط  بنفس  التمتع  تتمكن من  أن  فسيندر  احليز،  نقلناها من هذا  وإذا 
التي حتققت يف عرض  املكانية  نشأهتا األصلية. ذلك ألن  فيها  التي وضعتها  تلك  أفضل من  كانت 

تصويري معني ال تأتى للعمل من اخلارج، بل هي وظيفية من بنيته نفسها. 
العمل  للعامرة عن  املختلف  بالتأكيد عىل اجلوهر  يعتمد  العامرة خمتلفة، وال  الذي جيعل  وهذا 
به،  املحيط  املكان  متعايشا مع  األثر  العامرة، يصبح  أنه يف  الواقع عيل حقيقة  الفني، ولكن يرتكز يف 

حيث تم تشييده.
إذا، عند النظر للعامرة الداخلية، تصبح املحافظة عىل األبعاد اخلارجية والداخلية، مضمونة فقط 
باملحافظة عىل الداخل، أما يف العامرة اخلارجية، فتتطلب املحافظة عىل املكان املحيط الذي أسس فيه 
األثر. وسيكون ممكنا ، يف حالة الرضورة، أن نعيد بناء – ما هو داخل األثر )كغرفة الدفن يف مقربة، 
مزخرفة كانت أو مل تكن( حتى لو مل يكن بصورة مطلقة، ثم بإعادة لصق بعض احلوائط. وعىل أية 
حال، بالنسبة ألثر  خارجي، لن يكون من السهل إعادة بنائه ىف بيئته األصلية إال بتجميعه – إذا متكننا 
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– ويكون ذلك يف نفس مكانه وليس يف مكان آخر. وإذا نظرنا للمشكلة  من تفكيكه حجرا حجرا 
من هذه الزاوية، سنجد أهنا تربز مظهرين خمتلفني، تبعا العتبارنا هلا كأثر أو كبيئته املحيطة واملرتبطة 
به بطريقة ال يمكن فصمها، عىل املستوى املكاين، عن األثر نفسه. فالبيئة املحيطة، يمكن أن تشكل 

بدورها أثرا، ويصبح فيها األثر املعني أحد عنارصها.
العامة  املشاكل  مقابل  اخلارجي  بوضعها  بالعامرة  واخلاصة  املميزة  املشاكل  عرض  تم  وهكذا 

للعمل الفني، والعمليات املحتملة للرتميم.
وهكذا سنضع يف املقام األول الطابع التارخيي الذي ال يمكن حجبه لألثر مع موقعه التارخيي 
أيضا حيث تم إنشاؤه وإبداعه. ويف املقام الثاين سينبغي حتديد املشاكل الناشئة عن التعديالت التى تتم 

للموقع التارخيي واالختفاء اجلزئي أو الكيل ألثر كان يشكل جزءا من هذا املوقع.
وسيقودنا هذا الطابع غري القابل للنقل لألثر لبعض الرباهني والنتائج وهى: 

إن تفكيك وإعادة تركيب األثر يف مكان خمتلف عن املكان الذي تم إبداعه فيه، هوعمل غري 
وجوده  قضية  يف  عنها  لألثر،  اجلاملية  القضية  يف  أكرب  وبصورة  الرشعية  عدم  وتنتج  متاما،  رشعي 

التارخيي، ألننا عندما نغري من املعطيات املكانية ألثر ما، فسوف نضعف من خصائصه الفنية.
ويكون  التزييف،  إىل  يؤدى  سوف  خمتلف  مكان  يف  تركيبه  وإعادة  تفكيكه  تم  الذي  األثر  إن 

التزييف خلامته اخلاصة به. ويمثل هذا بمقارنة مومياء بإنسان حي.
إنقاذه  بعملية  العمليات، فقط،  ترتبط تلك  أثر ما عمل رشعي،عندما  تفكيك وإعادة تركيب 
ويف إطار أنه ال يمكن إنقاذه بطريقة أخرى، ولكن، ودائام، وفقط، أن يكون عمال موصوال باملوقع 
الذي أبدع فيه.   ومع وضع هذه النتائج والرباهني يف االعتبار، سيتضح أن املشاكل التصويرية املرتبطة 
بإختفاء أو تغيري أحد العنارص - والتي ليست بالرضورة متثل سمة ألثر ما-  يف موقع تارخيي حمدد، 
ستشكل الوجه اآلخر للمشكلة اخلاصة باحلفاظ عىل األثر يف موقعه. ومع هذا، جيب أن نحدد أننا 
التي تأخذ يف  النظر  التارخيي، وليس فقط عن اإلطار األثري، ألنه من وجهة  املوقع  قد تكلمنا عن 
بينهام  التبادل  ويصبح  األثرية؛  البيئة  دور  يتواجد،  حيث  الطبيعية،  البيئة  تلعب  األثر،  اإلعتبار  عني 
صعب التحقيق، مع العلم أن البيئة الطبيعية هلا نفس املتطلبات كام للبيئة األثرية.   وقد يمكننا هنا أن 
نعطي مثاال بربوة »سان منياتو األملانيه San Miniato al Tedesco« التي يعتليها برج فريدريك الثاين 
Frederic II، والتي دمرها األملان، وبقلعة »جينو دي تاكوGhino di Tacco« عىل قمة »راديكوفاين 

."Palmyre أو باألبراج اجلنائيزية التي متيز التالل القاحلة للصحراء املحيطة بـ"باملري »Radicofani

ويربز هنا سؤاالن رئيسيان من كوننا وضعنا إشكالية احلفاظ عىل املوقع األثري اخلاص باألثر، 
مع احلفاظ عىل األثر حال كونه عنرصا من هذا املوقع البيئي:
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1- قررنا أن األثر يمثل عنرصا يف بيئة طبيعية بقدر ما هي أثرية، وإذا تم تغيري هذه البيئة جذريا، 
وبدرجة يستحيل معها أن تتطابق مع املعطيات املكانية املوروثة لألثر نفسه، فهل سيكون للطابع الغري 

قابل للتنازل عنه، والذي أحلقناه مسبقا به، القدرة عىل الدوام ؟ 
2- إذا مل تتغري البيئة الطبيعية واألثرية بصورة كبرية ويف إطار املعطيات املكانية، وإذا مل يكن هذا 
األمر نتيجة اختفاء عنرص ما أو أكثر من عنرص، فهل يمكن قبول استبداهلا بنسخ - األمر الذي يشكل 

تزويرا - عىل أساس من إعادة البنية املكانية للبيئة، وإحياء األثر والتي كانت مستحيلة؟ 
العامة  املبادئ  حدد  الذي  اإلطار  عرب  إال  تكون  أن  يمكن  ال  السؤالني  هذين  عن  واإلجابة 

للرتميم، واملستنتجة من اجلوهر الفعيل للعمل الفني. 
ومع اتباعنا لتلك املبادئ، جيب أن يكون الرد عىل السؤال األول  كام ييل: سنبذل قصارى جهدنا 
أن نقرب بقدر اإلمكان املعطيات املكانية للموقع من املعطيات األصلية، ولكن ال جيب أن ينقل األثر 
من مكانه، حتى لو كان تغيري هذه املعطيات غري ممكن. كام أن اإلحساس باملصداقية الذي حيمله األثر 
غري املنقول جيب أن يكون مفضال دائام عىل اإلحساس باملتعة باألثر نفسه. ولإلجابة عن السؤال الثاين، 
جيب أن نقرر عىل الفور ما هي العنارص املفقودة، والتي أدى اختفاؤها إىل تغيري البيئة املكانية األصلية، 
وإن كانت تشكل أو ال، آثارا بدورها. وإذا مل تكن احلالة كام سبق، فيمكننا القبول بإعادة التشييد، ومن 

خالل بالرغم من كوهنا تزوير وليست أعامال فنية إال أهنا عىل األقل ستعيد تشكيل املعطيات املكانية.
وألهنا ليست أعامال فنية فلن تؤذي الطابع الفني للبيئة التي ستقتحمها بوصفها حدودا مكانية 
 »Navona ذات طابع عام. واملثال األكثر داللة نجده يف املنازل التي أعيد تشييدها بميدان »نافونا  
بروما.  وبالطبع لن نستطيع أن نستبعد إمكانية إضافة عامرة حديثة. ولكن تربز هنا مشكلة حتديث 
)وليست مشكلة ترميم( والتي لن حتل عىل أساس من القواعد ولكن بإضافة صورة جديدة لألصل. 
فنيا، فيجب  املفقودة كانت تشكل بدورها عمال  العنارص  ولوكان العكس هواحلاصل أي أن 
املعطيات  بناؤها عىل أساس من  يعاد  أن  فالبيئة جيب  بناءها كنسخ.  نعيد  أن  نستبعد متاما  أن  عندئذ 
 »San Marco املكانية ال احلقيقية لألثر املفقود. وهكذا كان باإلمكان بناء برج أجراس »سان ماركو
 »Santa Trinita بفينيسيا، ولكن مل يكن هو نفسه الذي سقط؛ وهكذا أيضا تم بناء جرس »سانتا ترينيتا

.»Ammannati بمدينة فلورنسا، ومل يكن هونفسه جرس »امانايت
إن املبادئ واملسائل املطروحة عاليه، حتتضن كل إشكالية ترميم اآلثار، ألنه يرتبط بالبنية املكانية 
باقي  ختص  التي  نفسها  هي  ختصها  التي  فاإلشكالية  اإلطار،  هذا  وخارج  املعامرى.  للمبنى  املميزة 
األعامل الفنية: منذ أن تم حتديد الفرق ما بني املظهر والبنية، وصوال إىل احلفاظ عىل اللون األصيل 

واملراحل التارخيية والتي مر من خالهلا العمل الفني. 

مبادئ لرتميم الآثار
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4
 ترميم الر�شومات الفنية القدمية )8(

ال  الوسطى،  العصور  عىل  السابقة  الرسومات  أيضا،  واملسامة  القديمة،  الرسومات  ترميم  إن 
يمثل فرعا مستقال بذاته، فال يعترب كاجلراحة مقارنة بالعالج الطبى، إنام هو تدخل لعالج الرسومات، 
عرص  ورسومات  الوسطى،  للعصور  ترجع  التى  الرسومات  بني  تفصل  ال  التي  نفسها،  وبالطريقة 

النهضة أو الباروك أو العرص احلديث.
وال يوجد أدنى شك بأن الرسومات القديمة والتي ترجع للحقبة احلجرية العليا وصوال للحقبة 
التي عقدت الروابط يف منطقة البحر األبيض مع أول خالفة إسالمية، قد قدمت خصائص فنية خمتلفة 
أو من املفرتض أن تكون خمتلفة عن كل ما نعرفه عن الرسومات الالحقة عليها والتى ترجع للقرن 
الثامن، وإذا كنا نتفق مع »بريين Pirenne«)9(، ونعود للعصور الوسطى هلذا القرن، وليس إىل تاريخ 
عزل »رومولوس  أوجوستول Romulus Augustule«.)10( ومع اعرتافنا هبذا الفرق، فال جيب أن 

نجعل من ترميم الرسومات القديمة حالة قائمة بذاهتا.
فالتشدد العكسى وغري املقبول ىف هذه احلاله والذي لن نقبله، يمكن أن يكون مربرا لعدم التأكد 
من األساليب التى كانت مستخدمة مع الرسومات التى نجدها عىل الصخور، والطالء، واخلشب، 

والقامش، والتى ترجع اىل احلقبة احلجرية العليا وصوال إىل بدايه العصور الوسطى.
فعدم التأكد هذا، كان دائم الوجود وسيظل كذلك ملدة طويلة كام نعتقد، ألنه ال توجد حاليا 
والطرق  التلوين(  )وسائط  للوسائط  بالنسبه  مطلقا  تأكيدا  تقدم  التى  العلمي  التحليل  أساليب 
للفرتة  بالنسبة  حتى  أكيدة،  مساعدة  حتمل  ال  املؤلفون،  قدمها  التي  القليلة  فاملعلومات  املستخدمة. 
الكالسيكية، ذلك ألنه ال توجد مطابقة دقيقة بني املعطيات الوثائقية والعمل الفني الباقي. واآلراء 
البونى)12( شاهد  الشمع  أو  »الكوسيس«)11(،  أسلوب  أو  الشمعي،  الطالء  استخدام  اخلالفية حول 

قديم عىل ذلك. 
ونستطيع أن نقول إن إمكانية حل تلك اخلالفات يف احلالة الراهنة عرب إعادة تطبيق األساليب 
الفنية، وعىل أساس من وصفات غري مؤكده نقلت عن»بلينى« و»فيرتوف« ومؤلفني آخرين وصوال 

إىل »هرياكليوس«.
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وعدم اليقني هذا، واخلاص بأساليب الرسوم القديمة، ال يمكنه أن يعفينا من مهمة ترميمها. 
وإذا ذهبنا إىل ما هو أبعد وافرتضنا حل مشكلة عدم اليقني هذه حال تاما، فليس من املؤكد أن يصبح 
الرتميم له ميزة. وبقدر ما تثريه هذه احلقيقة من دهشة فمن املستحسن أن ندقق فيها حتى نستنبط منها 

بعض النقاط التي يمكن أن تصبح بالفعل جوهرية بالنسبة للرتميم.
العمليات  كل  ونضم  نضيف  هذا،  اخلامة  اصطالح  وعن  الفني.  العمل  بخامة  تتعلق  األوىل 

الفنية التي أدت إىل صنع خامات خمتلفة يف خدمة تشكيل الصورة.
تعتمد  طريقة  تبني  بإمكانية  نقر  أن  علينا  سيكون  حمو(،  أو  )متزيق  التلف  تطور  إطار  ففي 
الذي  املستخدم  باألسلوب  املعرفة األكيدة  إعادة ختليقه، مع عدم  أو  الرسم  التعامل مع خلفيه  عىل 

سيساعدنا ىف وضع تصور كامل للخامة وللرسم.
ولسوء احلظ فإمكانية تكوين املادة، وبإستخدام أسلوب العكس يف قلب الصورة نفسها، وليس 
يف الظهر، تبدو حتى اآلن كرساب؛ بل وأسوأ من ذلك، فهي بمثابة خطر جسيم عىل العمل الفني. 
ويف أفضل احلاالت التى تتم حاليا، باستخدام وسائل كهربائية خاصة باملعادن، فال يمكن إنكار وقوع 
يف  فقط  كافيا  سيكون  ولكنه  بالتأكيد،  بمعجزه  ليس  عالج،  نتيجه  عىل  وسنحصل  كبرية.  كوارث 

حاالت حمددة وبتطبيقات دقيقة جدا وشديدة احلذر.
متواضعة،  النتائج  كانت  وإذا  الطالء.  بإصالح  اخلاصة  للتجارب  كذلك  األمر  هذا  ويصلح 
فال جيب أن ننسى، فضال عن ذلك، أن األمر خيص جماالت يبدو فيها املوضوع الظاهر سهل املنال: 
عىل سبيل املثال املعدن املنصهر وطبقة الطالء يبدوان كخامات تتمتع بصفة اإلستمرارية والتجانس، 
الرتكيبات وبرغم كوهنا، ويف  فتلك  للرسومات.  التنوع  والشديدة  الدقيقة  الرتكيبات  منهام  املحروم 
بالتعقيدات املوجودة يف اإلكتشافات  القديمة وللعصور الوسطى، وباملقارنة  اإلطار الضيق للعهود 
اجلديدة للكيمياء احلديثة، تظهر مقاومة كبرية للتحليل حتى عند تعاملنا مع حقبة قريبة نسبيا، كبداية 
القرن اخلامس عرش، فلسنا عىل يقني من األسلوب املستخدم من قبل »جان فان ايك«؛ وهذا األسلوب 
اختفى يف أقل من قرن من الزمان بطريقة خفية مثلام ظهر. ولكن من كان يعتمد عىل عدم اليقني هذا، 

لرفض احلفاظ أو ترميم األعامل اهلولندية، سيكون قد أوقع نفسه يف قياس خاطئ.
باستخدام األساليب  بروما، متت حماولة تكوين اخلامة يف حالتني  املركزي للرتميم  املعهد  ويف 

الكهربائية.
ففي احلالة األوىل، حاولنا احلصول عىل حتويل )13( اللون األسود لكربونات الرصاص املؤكسدة 
إىل أبيض )14( لرسومات »فريسك التشيامبو يف اسيزى«)15(. وتلك العملية التي أعطت يف السابق نتائج 

باهرة معمليا، فشلت متاما مع العمل نفسه.

ترميم الر�شومات الفنية القدمية



107ت�شيزارى براندي - نظرية الرتميم
ويف احلاله الثانية والتى تتعلق بتغيري اللون األمحر لكربيتات الزئبق، والذي حتول إىل األسود يف 

الرسومات القديمة، وهو أمر مزعج ومعروف من أيام »فيرتوف«.
وهذه العملية والتى يمكن أن نراها بوضوح عىل بعض الرسومات اجلدارية )16( يف »فارنسني« 

)حاليا، املتحف القومى الرومانى(، فقد أعطت نتائج ملحوظة، نظرا إلختفاء املناطق السوداء.
ومن وجهة نظرنا، فهذه النتيجة، أيا كان نجاحها، ال يمكن أن تعوض الضعف الذي حيدث 

دائام لدرجة اللون فيام بعد يف املناطق التى متت فيها املعاجلة، وهلذا السبب مل تعد تطبق هذه الطريقة. 
املادة من أجل  التجربة بحيث ال يبدو تغيري  ولكن هذا األمر، كان ردا عىل نظرة مستقلة عن 
إحياء العمل الفنى أنه نتيجة لعملية نشطة وجيب إيقافها بأي ثمن، ولكن كعملية متت دون أية خماطر. 
فدعاوي التاريخ والتي جيب أن نضعها دائام يف احلسبان تنص عىل أن ال نمحو يف العمل نفسه مرور 
اللون  عىل  للتأكيد  أيضا  والصاحلة  النظرية  القاعدة  هذه  إلينا.  وصل  كام  تأرخيه  آخر  وبقول  الزمن، 
األصىل عىل اآلثار واألعامل الفنية االخرى، تقدم أداة أكيدة لكي نقرر درجة ومدى التدخل يف العمل  
بانتقاله للمستقبل. وهذا يعترب بعيدا عن الدعاوى اجلاملية  بإنقاذه يف احلارض وفيام يتعلق  فيام يتعلق 

والتي هلا احلق أن تسبق الدعاوي التارخيية.
وواقعيا فاملبدأ األول  للرتميم، هو الذي بإسمه نرمم خامة العمل الفني. هذه اخلامة التي تكون 
العمل الفني منها فعليا وليس جتريبيا. ولنأخذ برونز »كوروس« ىف »سيلينونت«: لقد صنعت من مادة 

ناجتة عن خليط معني وبحالة معينة حديثه وخاصة.
ونتيجة هلذا فإن تدخل املرمم يسمح به فقط ملنع التدهور املحتمل والذي يمكن أن يؤدي إىل 
خسارة كبرية يف الشكل. أما يف حالته اخلام وعند صهره ال نجد أن الربونز الذي حيمل نفس الرتكيبة 
مشاهبا للربونز املصنوع منه أثر»كوروس«. ومن الناحيه الفعليه فالشكل بام له من أسبقية عىل املادة، 
سيتقلص ليصبح شكال حمددا ال يمكن النظر إليه عىل نفس مستوى املادة غري املشكلة، حتى من أجل 

املعاجلة املتحفظة.
وهكذا نجد أن املشكلة التي تفرضها معاجله الرسوم القديمة من نفس النوع، فاألمر ال يتعلق 
تأكيد  هو  اهلدف  بل  إثباهتا،  يمكن  ال  نظرية  فهى  األصلية  حالتها  إىل  بإعادهتا  وال  األلوان  بإنعاش 
إنتقال املادة األصلية للوحه إىل األجيال القادمة. وال يتعلق األمر بإعادة جتانس األلوان وال بإستعادة 
الفنية ال تشكل  التقريبية بتلك العمليات  األسلوب الذي نفذت به تلك الرسوم. وهلذا فإن املعرفة 

عائقا رئيسيا لعملية الرتميم حتى بالنسبة للرسوم اهلولندية كام ذكرنا من قبل.
الرسوم   حالة  يف  كام  أفضل،  بصورة  عليها  مسيطر  املعرفة  تكون  حيث  فهنا   ، بعيدا  ولنميض 
اجلدارية ) الفريسك ( أو تلك املائية من العصور الوسطى، أو الرسوم الزيتية احلديثة، سيكون من 
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غري املعقول أن نؤسس عملية الرتميم عىل إعادة األسلوب الفني األصيل. فالرسوم اجلدارية ال ترمم 
برسوم جدارية، والرسوم الزيتية ال ترمم برسوم زيتية، ورسوم األلوان املائية ال ترمم برسوم ألوان 

مائية، فنحن إذا فعلنا هذا، نكون قد ارتكبنا خطأ فاحشا.
لبس  وهو  والبنية،  املظهر  بني  القائم  اللبس  عن  ناتج  الرتميم  حول  منترش  آخر  رأى  وهناك   
موجود يف جزء كبري من النظريات اخلاطئة عن الرتميم، وخاصة فيام يتعلق باملبانى املعامرية، ولكنه 

موجود أيضا بالنسبة للرسوم.
ويف الواقع، إذا كانت للصورة أمهية بعد الشكل الذي استقبلته املادة، وإذا كانت تلك ليست 
سوى العربة التي استقلتها الصورة، فسوف يتضح لنا أنه من الواجب  وعىل الفور املحافظة التامة عىل 
املادة التي أصبحت صورة، مما أدى أن نحفظ هلا املظهر. ومن الناحية األخرى يمكن أن نستبدل كل 

ما يشكل البنية الداخلية أو ندعمه.
التارخيية، سيكون من األفضل أن نحافظ حتى عىل كل ماال  للدعاوي  بالنسبة  الطبيعي  ومن 
يشارك مبارشة يف مظهر الصورة ولكن فقط عندما تسمح الظروف الصحية فهل يمكننا القول هبذا؟ 

املحافظة اجلذرية عىل املادة املدعمة للرسوم.
وهلذا السبب، فالرسم احلائطي الذي تستدعي حالته وضعه يف مكان آمن، ال جيب إعادة رسمه 
عىل احلائط، والرسم املوجود عىل الصخر، ال جيب إعادة رسمه عىل الصخر. وحتى بالنسبه للتدعيم 
البنية.  وليس  املظهر  أصل  عىل  املحافظة  هو  اآلن  الرضوري  األمر  ألن  إجباريا،  يكون  لن  الصلب 
ولننظر إىل الرسومات، وال نلمسها، فالنظر وليس اللمس هو طريقها إلينا، وهوالذى جيعلنا نقدرها 

ونعجب هبا.
ويف الواقع، جيب أن نضع يف اعتبارنا أن اهلدف األسايس للرتميم ليس فقط تأمني إحياء العمل 
يف الوقت احلارض، ولكن ، وبنفس القدر، تأمني وصوله لألجيال القادمة. ومع اإلقرار أنه ال يمكن 
التأكد من أن العمل لن حيتاج لتدخالت الحقة، ولو كانت عىل مستوى املحافظة، جيب أن ال نستبعد 

أن تكون هناك تدخالت حمتملة ومتتالية.
وعندما يتعلق األمر بالرسوم اجلدارية التى طبقتها التصويرية رقيقة، فسيكون النقل عىل القامش 
ال  ألهنا  فقط  ليس  للمحافظة  استخداما  األفضل  وهي  مالئمة،  واألكثر  بساطة  األكثر  الوسيلة  هو 
تستبعد أي نقل آخر أو تطبيق آخر، عىل دعامة خمتلفة، ولكن بسبب، وبغض النظر، عن املادة الصلبة 

املستخدمة أنه يسند دائام للطبقات العليا للقامش دور الدعم األول، الدعم املبارش.
ثابتة،  املهم هو ضامن قوة شد  أمنا وأكثر سهولة،  أكثر  نظاما  وحتى اآلن فعىل األقل مل خيرتع 
اجلديد  النظام  مع  آلية  النتيجة وبطريقة  تم احلصول عىل هذه  املتغرية. ولقد  املناخية  الظروف  برغم 
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نزعت  والتي  »اتليتس«)17(  مقربة  تطبيقاته ىف  نرى  أن  ونستطيع  للرتميم،  املركزي  املعهد  تبناه  الذي 
رسومها مؤخرا من »تاركوينيا« )اللوحة 31(. وحتى عندما يكون نظام قوة الشد يف حاجة للضبط  
بحسب احلالة، يتم احلصول عىل نتائج جيدة )دون أن يعول املعهد كثريا يف احلقيقة عىل هذا اإلثبات( 
من خالل الرحالت التي خضعت هلا مقربتى »تاركوينيا«، من أجل معرض الفن اإلتروسكي عرب 

أوروبا كلها.
»نزع  تقنية  استخدام  يف  التوسع  علينا  القديمة،  الرسوم  عىل  املحافظة  أردنا  إذا  الواقع  ويف 
الرسوم-Stacco«. )18( ولدينا الربهان من رسومات »بومبى«، و»هركوالنوم«، والتي نزعت من قبل 
يف عرص»البوربون«، واحتفظ هبا يف متحف نابويل، بينام نجد أن اجلزء األكرب من الرسومات التي عثر 
عليها يف نفس الفرتة إما أهنا يف حالة مزرية أو أهنا قد دمرت متاما. األمر الذى يثبته لنا أيضا، التدهور 
احلاد الذى حدث يف حالة الرسومات اجلدارية القديمة أو القادمة من العصور الوسطى أو حتى من 

العصور احلديثة، وهي ظاهرة قابلة للتفسري يف جزء منها فقط.
ومن الطبيعي أن النقل عىل القامش ليس دائام قابال للتطبيق بالنسبة للرسوم القديمة. ويمكن 
الطبقة  من  أكثر  ننزع  أن  األمر  يلزم  حيث  الرومانية  اجلدارية  الرسوم  غالبية  يف  إنه  أيضا  نقول  أن 
السطحية، جيب أن نلجأ إىل عمل دعامات أكثر صالبة بسبب وزهنا. فالطبقة املرسومة ال يمكن أن 
نعهد هبا فقط إىل طبقات من القامش، ولكن مع األسف نلجأ إىل الدعامات الصلبة عىل الرغم من 
»بريام  »ليفي« يف  فيال  بنقل رسومات  قمنا  األبعاد حمدودة. وعندما  تكون  عندما  إال  إهنا غري ممكنة 
بورتا« )19( )اللوحة 32(، متكنا من تقليص الفواصل إىل ست لوحات كبرية فقط. وكم كان األمر 
خطريا وصعبا بطريقة ال يمكن إنكارها لو كنا متكنا من تطبيقها عىل القامش ليكون كل فاصل من 

لوحة واحدة.  
تنوع  مواد صناعية جديدة، ويف مجيع حاالت  استخدام  متاما  املعهد  أخرى رفض  ناحية  ومن 

العنارص، أو مواد مركبة.....إلخ. حيث أن هذه املواد مل تعرف إال منذ وقت قريب. 
وقبل استبدال مادة مستخدمة من قديم ومتت جتربتها خالل قرون، والتي نعرف حماسنها كام 
نعرف مساوئها، مل نظهر أبدا القدر الكايف من احلذر. لقد قلنا عن قصد أن اخلربة تنصح يف أغلب 
أنه  اآلن  ونضيف  اإلمكان.  بقدر  مأمن  يف  القديمة  اجلدارية  الرسومات  إيداع  برضورة  األحوال 
كان من الواجب أن نفعل نفس اليشء مع الرسومات اجلدارية التي ال تزال يف حالة طيبة نظرا ألن 
التي هي  الرسومات  احلفاظ عىل  املنطقي رضورة  وبالتايل يصبح من  ليس سحرا،  الرتميم  مفعول 
بحالة طيبة. ومع أنه يف السنوات األخرية اهنارت مقاومات كثرية مع العطب املخيف واملتسارع الذي 
أصاب الكثري من الرسومات اجلدارية، فامزال هناك من يطالب بأن ال يكون اإليداع إال يف احلاالت 
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امللحة. مع العلم بأن هذه احلاالت العاجلة، متاما كام هواحلال مع اجلسم اإلنساين، دائام ما تكون غاية 

يف اخلطورة.
 وفضال عن تفاقم اخلطر واملجهود الفظيع التي تتسم به احلاالت امللحة، يوجد عنرص أسايس مل 
نأخذه يف االعتبار، والذي جيب أن نشري إىل أمهيته اآلن، وهوالرطوبة. فمن املمكن أن نقول إن %99 
من حاالت العطب التي تتعرض له الرسومات اجلدارية ترجع للرطوبة والتي من املستحيل التخلص 
منها، فهي تعمل عرب األنابيب الشعرية الدقيقة، وبالرشح، وبالتكثيف. فالتأثري القديم للرطوبة يسبب 
تفتتا يف قوام الرسم اجلداري، والذي نجهل حتى اآلن تركيبته الطبيعي، ويفقد اللون قوامه ويصبح 
ترابيا أو رخوا، كام هو احلال بالنسبه أللوان الباستيل الذى يتخذ درجة خمتلفة حتت تأثري هذا التغيري، 
فضال عن الرطوبة نفسها. ومن أجل هذا ويف حالة الرضورة وخالل مرحلة الرتميم، علينا أن نثبت 
اللون وهو ما هيدف إليه الرتميم أساسا؛ ودرجة اللون للعمل املرمم ستكون بالرضورة خمتلفة، وليس 
فقط بسبب االرتفاع اخلفيف للطبقة املرتبطة بأي مادة مثبتة، ولكن بصورة أكرب بسبب إنحراف الضوء 

عن السطح اجلاف واملضغوط يف مقابل نفس السطح الرتايب والرطب. 
وسيكون إذا من السذاجة أو اخلداع أن نوافق عىل سبيل املثال عىل أن درجة اللون للرسومات 
والرشح  الرطوبة  من  واملجتاحة  التالفة  املقابر  يف  حاليا  نراها  التي  نفسها  هي  املقابر  يف  اجلدارية 

والتكثيف. 
وبالعكس فدرجة اللون هذه األكثر تألقا، أو هي بالفعل كذلك، هي بالضبط التي نشدد عليها 
األبيض  الالك  هوصمغ  املعهد،  قبل  من  املستخدم  املثبت  احلاالت  تلك  ويف  احلالية.  الظروف  يف 
والنقي، والذي حيدث زيادة طفيفة بدرجة اللون، كام انه يسمح أيضا وبعكس ما هومعتقد بنزعه عن 

السطح. 
واملشكالت األكثر إحلاحا التي أثرناها كانت: 

النزع، الدعامات، املثبتات.  
التثبيت ليس باملوضوع األقل أمهية ولكنه يتطلب أن نتناوله بموضوعات فنية مفصلة  كام أن 
خمتلفة  بصورة  نفسها  تفرض  فاملشكلة  األصيل،  املكان  إىل  اإلعادة  وعن  البحث.  هلذا  جدا  وخاصة 
بالنسبة لألعامل الفنية من العصور األخرى. وهنا أيضا جترى عمليات الرتميم، دون اإلعادة وعىل أن 

تكون هذه األعامل الفنية سهل التعرف عليها يف أي مكان.
سطح  »إلنعاش«  الشمع  استخدام  وهو  جدا  هام  موضوع  عند  نتوقف  أن  الرضوري  ومن 
الرسومات اجلدارية. ولقد تعمدنا استخدام هذه الكلمة »إنعاش« والتي تسببت يف كثري من الكوارث. 

ويف هذا فإن  الرغبة يف اإلنعاش واستخدام الشمع يتساويان. 
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فالتفسري  العجول لكلامت »اجلانوزيس«)20(، و«الكوزيس« و«الشمع البوين«، كان هو السبب 

يف تغطية سطح الرسومات اجلديدة ورسومات العصور الوسطى واحلقب احلديثة بالشمع. 
استخدامه  تبنت  والذي  الشمع  استخدام  حمددة يف  ثقة غري  هناك  أصبحت  تالية،  مرحلة  ويف 
مدارس الرتميم الشاملية من أجل عمليات خمتلفة، مما أدى اىل شيوع بالنسبة للرسوم اجلدارية وكان يتم 
ذلك باستخدام الشمع وزيت الربافني. وحينام استخدم الشمع وزيت الربافني كان بدون أدنى شك يف 
غاية الرضر مما أدى اىل اإلصفرار والعتامة. وإذا كانت الرسومات بقيت ثابته عىل دعامتها األصلية، 
فليس ألن الشمع أو قف تزهر أمالح النيرتات وأمالح كربونات الكالسيوم. ولكن نتيجة الختالطه 
العفونة، بدال  لتكاثر  هبا، مما ساهم يف تفاقم حالتها بل وأدى إىل وجود أرضية رائعة ومناسبة متاما 
من أن حيفظ هلا طبقتها التصويرية.  وأخريا لن نستطيع القول بأنه يمكن إزالة الشمع وزيت الربافني  

كامال، حيث أن هذه العملية حتتاج إىل مذيبات قوية جدا. 
وبالنسبه للصور اجلدارية فإن منع تنفس السطح يعترب خطرا. ولذلك فإن إجراء تنظيف جيد 
سيجنبنا تواجد طبقات غري متجانسة من الشمع والراتنج. وكام أننا ال نخضع أي متثال لعملية تلميع 
جديدة،فإنه جيب أال  نجعل أي رسم قديم يستعيد وبطريقة رسيعة الزوال ومصطنعة نفس الربيق 

الذي كان له ذات يوم  )هذا إذا كان له بالفعل هذا الربيق(. 
وتكلمنا عن الرسوم اجلدارية ألنه ولسوء احلظ فالقليل من الرسوم غري اجلدارية متكنت من البقاء 
سواء كانت من احلقبة الكالسيكية أو تلك البيزانطية. فكل مشكلة من هذه املشاكل هلا خصوصيتها 
وال تسمح بالتعميم. وربام يكون العمل األكثر شهرة من بني تلك اآلثار النادرة، أيا كان العرص الذي 
سنلحقه به )ما بني القرنني اخلامس والثامن( والذي خضع مؤخرا لعملية ترميم غاية يف الدقة باملعهد 
ومعروض اآلن، إنه »سيدة التسامح« يف »سانتا ماريا« يف »تراستفريي« )اللوحة 33( )21(. وبام أن األمر 
يتعلق بواحدة من أندر الرسومات املستخدم فيها الشمع، والتي ال تزال باقية معنا، فقد تعرضت ملشاكل 

دقيقة ومن نوع جديد، وتعاون العلامء مع املرممني إلجياد حلول هلا.
الرق )اجللد(، وهي لسوء احلظ أحد  املرسومة عىل  باملنمنامت )الصور الصغرية(  يتعلق  وفيام 
فروع الرتميم األقل ممارسة، فاستخدام املثبتات فيها يمثل مشكلة أكثر صعوبة من تلك اخلاصة بالرسوم 
اجلدارية، وكام لوحظ يف اجتامع الـ ICOM )22( يف امسرتدام، مل حيدث أي اتفاق بخصوص هذه املسألة 
ومازال املعهد يضاعف من التجارب املشجعة لذلك، ولكننا ال زلنا بعيدين عن نتيجة مبرشة. كام أننا 
ال نوافق مطلقا عىل رضورة فرد الصحائف اجللدية املزركشة ولو بأية طريقة  فام زلنا نبكي املخطوطة 
األرجوانية »لريوسانو«.)23( فدعونا ال نتسبب يف مزيد من الكوارث من هذا النوع. وهبذه النقطة التي 

تنص عىل أمهية احلكمة واحلذر واحليطة يسعدنا أن ننهي مسامهتنا يف هذا املوضوع. 
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حواشى

)8( تقرير مقدم للمؤمتر السابع لعلوم اآلثار الكالسيكية. روما-نابوىل. سبتمرب 1951. ومنشور يف الدورية الصادرة 
عن املعهد املركزي للرتميم، عدد 33،1958 ، الصفحات من 3 إىل 8.

)9( هنري بريين، مؤرخ بلجيكي. مؤلف ألبحاث عن نشأة  املدن. توضيح من املرتجم.
)10( رومولوس أوجوستول. آخر األباطرة الرومان. عزل يف 476. توضيح من املرتجم.

بحكها  واملائية،  التصويرية  احلائطية  الرسومات  عىل  الشمع  من  طبقة  وضع  عن  عبارة  »الكوسيس«،  أسلوب   )11(
اليونان  بخرقة. »فيرتوف« الكتاب السابع نقال عن مقالة للسيد �كاجانو دي آزيفيديو�. احلفاظ والرتميم عند 

والرومان. جملة املعهد املركزي للرتميم.العددين 9 و10. 1952.
)12( الشمع البوين )نقال عن«بلني«. الذى قدم عنه وصفة كاملة(: شمع أصفر يعرض أو ال للهواء ومن ثم يغىل يف ماء 

البحر مع أمالح الفضة. نقال عن »أ.ريناخ«: الرسم القديم. باريس 1985.
)13( املعنى البيلوجى للكلمة: التغيري احلادث يف إجتاه معاكس لتغيري سابق.

أبيض الرصاص. ويمكن أن نذكر هنا، أوكسيد  الرصاص وتسمى أيضا  اللغة اإليطالية: كربونات  )14( »بالكا« ىف 
الزنك أو أبيض الزنك.

)15( لوحة صلب املسيح، الصحن األيرس، لكنيسة »سان فرانشيسكو« العليا: مثال حي عىل نفي العمل األصيل.
)16( هذه الرسومات ختص أحد الفيالت من عرص«اغسطس«. تم اكتشافها عام 1879، عىل مقربة من فيال  فارنسينا 
) تم إنجازها عام 1511 ( وتعرض اآلن، ومنذ 1998 ، يف أحد امتدادات املتحف القومي الروماين )أو متحف 

تريم( يف قرص ماسيمو القريب منه.
)17( يف عام 1955. ملقربة اتليتس  اللوحة رقم31. الصور 1 -2 من الطبعة األوىل.

)18( تقنية وصفها خرباء الرسوم اجلدارية بأهنا تعتمد عىل نزع الرسوم باستخدام طبقة البالك.
)19( اللوحة رقم 32. الصور 1 - 2 من النسخة القديمة: رسومات منقولة من فيال »ليفى« )رسم رومانى من القرن 
األول  امليالدى( نقلت يف1951 من قبل املعهد املركزي للرتميم بروما. وتعرض حاليل يف قرص«ماسيمو«، بجانب 

الرسومات التي أكتشفت عىل مقربة من فيال �فارنسينا�.
العارية  الرخامية  التامثيل  عىل  أيضا  طبق  بالزيت.  واملخلوط  والساخن،  السائل  البوين  الشمع  من  طبقة  عمل   )20(

وسميت بال«جانوزيس«.
)21( لوحة رقم33. من الطبعة األوىل.

)22( املجلس العاملي للمتاحف.
)23( سميت باألرجوانية، الهنا كتبت بحروف من فضة عىل جلد مصبوغ بلون أرجواين. عبارة عن كتاب دين يوناين، 
يتضمن منمنامت بيزنطية، من القرن السادس. وحيتفظ هبا حاليا يف أرشيف مدينة »روسسانو« الصغرية، بالقرب 

من كوزنتسا بإقليم كاالبريا.
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 تنظيف الر�شومات،
)24(

 .Glacis الدهان ال�شفاف ،Vernis طالء التلميع ،Patine الطالء الكا�شي

املجادالت العنيفة التي تفجرت مؤخرا بالنسبة لتنظيف الرسومات، كان هلا تأثري واحد أال 
الطالء  استخدام  وأنصار  جهة،  من  الكامل  التنظيف  أنصار  من  بكل  اخلاصة  املواقف  حتديد  وهو 

الكايس للرسومات القديمة من جهه أخرى. 
إال  حتتفظ  ال  الشديد  لألسف  أهنا  نجد  بالكامل،  اللوحات  إحدى  تنظيف  يتم  أن  فبمجرد 
بطبقة من لون عجينتها األصلية، ويصبح من املستحيل أن نحكم إذا ما كنا أزلنا بالفعل ذلك الدهان 
الشفاف، أو إذا ما كنا، عىل األقل، قد متكنا من احلفاظ عىل جزء من طالء التلميع القديم، وحتى إذا 
ما كان الطالء الكايس كاحلا أفضل من هذا السطح التصويرى حاد املالمح، وإذا أظهرناه وكشفناه 

بالتنظيف.
طبيعة  ذات  بأهنا  وأهتموها  الكايس.  الطالء  فكرة  بانتقاد  الشديد  التنظيف  أنصار  بدأ  ولقد 
رومانسية وخادعة، حيث أنه بإضافتها تصبح عامال مؤثرا عىل الرسم. هذا العامل يتفق مع االجتاه 

الرومانيس لبعض األشكال العاطفية مثل امليل لألطالل والغموض  وغروب الشمس...إلخ. 
ويف هذه احلاله يصبح من املناسب أن نرفض هذا اإلعدام املترسع لفكرة الطالء الكايس. فإذا 
كنا أعطيناها قيمة مبالغا فيها يف احلقبة الرومانسية، فهي مع ذلك ليست اخرتاعا رومانسيا. ففي عام 
الرومانسية،  عن  فيه  يتحدث  أن  مشوشا،  كان  لو  حتى  مؤرخ،  ألي  يمكن  ال  تاريخ  وهو   ،1681
ويف قلب العرص الباروكى، عّرف »بالدينوتشى« الطالء الكايس، يف معجمه )املعجم التوسكاين لفن 
الرسم، 1681( بأنه »كلمة مستخدمة من قبل الرسامني، ويسموهنا أيضا �اجللد�، ويقصدون هبا 
هذا  مجاال«.  يزيدها  األحيان  بعض  ويف  الرسومات،  عىل  الزمن  يضفيه  الذى  العام  الشحوب  هذا 
التعريف الدقيق بقدر اإلمكان، اليزال إىل يومنا هذا مقبوال متاما. وهو يرجع كام نالحظ، إىل مؤلف 
توسكاين، يعتمد فيام يقوله عىل الرسومات كام كانت منفذة يف »فلورنسا«، حيث كانت تسود مفاهيم 

عقلية مؤثرة عىل فن الرسم.
 وهو مل يأت من مؤلف بندقي أو توسكاين مثل »اريتان«، الذي يعتمد عىل التجربة التصويرية 
ملدينة البندقية، ويفضلها متاما عن جتربة مدينة فلورنسا. وأكاد أقول إن الرسم الباروكي التوسكاين 
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اليزال مشهورا إىل يومنا هذا بسبب وضوح الوانه بعنف ال يدع جماال إلفرتاض هذا التذمر من الطالء 

الكايس عند رسامي تلك احلقبة.
ومع ذلك، فال ينبغي أن نعتقد كذلك أن الطالء الكايس هو فكرة من العرص الباروكي. فمن 
قبل، حتدث »فازارى«)25( يف كتابه عن النحت، عن وصفات للطالء الكايس الذي كانوا يضعونه عىل 
الربونز، يف عهده. وهذا أمر يستدعي منا التفكري. إذا كان فنانو عرص النهضة ينفرون من أن حيتفظوا 
ألواهنم  طبيعة  من  خيففوا  أن  إذًا  حياولوا  مل  ملاذا  اجلديدة،  للامدة  الصارخ  املظهر  هبذا  بربيق،  للربونز 

املقتحمة، وهذا الربيق املبالغ فيه لألرايض للصبغات ولأللوان الزرقاء الصارخة؟
الفني جيب  العمل  فاملادة يف  كله عىل حساهبا.  األمر  الشكل، سيكون  املادة عىل  تتميز  فعندما 
أن تكون الوسيط للصورة؛ وهي ليست الصورة نفسها. وللوصول هلذه النتيجة، يصبح من العبث 
أن ننطلق من نظرية مجالية. تكفينا حساسية الفنان. فهو يعرف جيدا أنه ال يستطيع وال يريد أن خيلط 
ما بينه وبني احلريف. فالعمل الفني حيث تنترص املادة، هو عمل حلرىف: قطعة جموهرات، قدر، طبق، 

وليست لوحة، وليس متثاال.
ودور الطالء الكايس هنا، هو تقليل حضور املادة يف العمل الفني، وإعادهتا إىل دورها األصيل: 
وسيطا للصورة، وإيقافها عىل عتبة الصورة وبغية أن ال تتجاوز هذه احلدود. وهذا األمر لو حدث، 

فسيكون تعسفا يف استعامل القوة، للامدة عىل حساب الشكل.
من  متكنا  لو  قيمتها حتى  كانت ستحافظ عىل  اإلعتبارات  تلك  أن  هنا  نربز  أن  املناسب  ومن 
إثبات أن ألوان الرسومات القديمة هي بالضبط كام عرضها مبدعها، وخصوصا بمحافظتها، بتأثري 
الطالء الكايس، عىل نفس التوازن كام يف األصل.  ومع هذا التأكيد، والذي حيرص أنصار التنظيف 
إليه كحقيقة ال يمكن دحضها، وأنه فرضية حيادية متاما، قابل للنقد، وليس من  العميق أن ينظروا 
السهل التحكم فيه. ويتوارى أنصار التنظيف العميق، لكي يعودوا بفرضية تريد أن مترر اسم الطالء 

الكايس، عىل أنه قذارة، وتراكامت عىل امتداد القرون....إلخ.
ونتيجة  املرتددين.  ولتشجيع  الشكوك،  نستبعد  لكى  شهود،  لثالثة  بإحضارنا  سعداء  ونحن 
لذلك، فإن وجود ما نسميه الطالء الكايس، ممكن أن يربهن عىل نفسه أغلب الوقت. وأنه يتكون من 
طبقة لونية كغطاء لأللوان اجلافة، أو كطالء تلميع ملون. وستكون األمثلة التى سنسوقها، غاية يف 

التناقض، واألكثر بعدا، حتى ال نفرض مدرسة بعينها، حمدودة، أو فنانا معزوال.
ويتعلق األمر بحاالت قدمت يف املعهد املركزي للرتميم بروما، املكان الذي يكن العداء ألي 
تنظيف مفرط، وحيث نال كاتب هذه السطور مكافأته أخريا، بحصوله عىل الربهان الدامغ عىل أن 

الطريقة املتبعة هي األفضل.
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بيللينى«، وهى لوحة  بيزارو لـ »جوفانى  ذات يوم، وكنا نفحص سطح »تتويج العذراء«، ىف 
أصاهبا ترميم خاطئ ، بتموجات، نتيجة ملحاولة تنظيف كاملة، وهوتدخل ، حلسن احلظ، تم إيقافه 

يف منتصف الطريق.
الذهبية  بنزع اخلطوط  الطائش  املرمم  قام  بييرتو«،  أنه حول رأس »سان  أن أرى  ومتكنت من 
الدقيقة والتي رسمت بالفرشاة، عند اإلنتهاء من رسم اللوحة. ومتكن كل شخص من مالحظة أنه 
بعد أن تم حك الذهب، إستمرت يف التألق يف منطقة السامء من اللوحة، تلك الطبقة من  طالء التلميع 

الداكن؛ إذا كانت هذه الطبقة سابقة، لكانت قد حميت بدورها مع الذهب.
وهذه امللحوظة غري القابلة للنقاش، جعلتني أستبعد متاما أي نزع لطالء التلميع، األمر الذي كان 

هناك من يطالب به، وبإرصار، يف كتابات حول املوضوع، وأيضا من قبل خرباء زاروا هذا املكان. 
لوحة  بدورها جزءا من  تشكل  اللوحات،  إحدى  هنائية عن طريق  األمر وبصورة  تأكيد  وتم 
»سان تريينس«. هنا أيضا، حاول املرمم السابق إزالة طالء التلميع الذهبى، يف موقع قريب من درجات 
السلم. ونخلص من هذا إىل أن »بللينى« رسم بألوان طرية فقط  اخلطوط الرئيسية للمنظر العام، ثم 
أضاف بعد ذلك، وعىل هيئة دهان شفاف يسمونه الوشاح، تقسيامت احلجارة املقطوعة، واألشكال 
الربونزية املوضوعة - حسب العادة الرومانية- بني حجر وآخر. كل هذا تم تثبيته عن طريق طبقة 
طالء تلميع كثيفة، من املستحيل أن تنزعها أو يتم إزالتها دون أن تزيل أيضا األجزاء املضافة بأسلوب 

الوشاح. وبفحص هذا الطالء تبني أنه يتكون من راتنج قاسى، حيمل آثار دهان نبايت أصفر.)26(
إذا، فقد إستخدم »بللينى« طالء تلميع ملون لكي جيانس لوحته يف جمملها )اللوحات 34، 35( 

وكان اكتشافا مذهال. ألنه أعاد مشكلة الوشاح ومشكلة تنظيف اللوحات إىل مائدة البحث.
ولكن ما هو الوشاح )الطالء الشفاف(؟ يتعلق األمر، وهذا واضح متاما، باملرحلة النهائية ألية 

لوحة، بغطاء من لون خيدم يف تصحيح أو تعديل درجة لون يف مكان حمدد، أو بشكل عام.
ولكنه  اللوحة،  مكونات   أحد  ويكون  األخرية،  الساعة  عمل  هو  شئنا  إذا  األمر  هذا  ويعترب 
غري مرئى ورسى، وهى ذريعة مل نكن نريد االعرتاف هبا بسهولة. وهي ال تدخل يف املامرسة الفعلية 
هذا  أن  نعتقد  الكامل(،  هلا  ندعى  )وال  النقطة  هذه  حول  النصوص  يف  أبحاثنا  وبرغم  الرسم.  لفن 
الرجل كان يعكس  أمر غاية يف األمهية، ألن  اإلصطالح قد ظهر أو ل مرة مع »أرمنينى«.)27( وهو 

أسلوبا توسكانيا ورومانيا، وليس ذلك األسلوب الذي كان سائدا يف مدينة البندقية.
وفيام بعد، قام »بالدينوتشى«)28( بتعريفه عىل النحو التايل: 

»التغطية بوشاح بالنسبة لفنانينا، يعني أن نطيل بالقليل من اللون وبالكثري من املادة املذيبة )وكام 
يقولون بأسلوب العامة: لون حملول( السطح امللون للوحة من القامش أو من غريه ودون أن نخفي 
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هذا السطح، ولكن بطريقة متنحه نعومة، وتضفي عليه شحوبا مناسبا، كام لوكان مغطى بوشاح خفيف 
جدا«.  وعندما نقرأ نصا هبذه النوعية يرجع إىل عام 1681م نتساءل:  هل هناك مزيد من عدم املعرفة 
والتمييز عند هؤالء الذين وإىل يومنا هذا، ينظرون بعني االحتقار ألسلوب الوشاح؟ وهم ال يتخذون 

نفس املوقف مع الرسومات التي قدمتها مدينة البندقية يف القرن السادس عرش. 
أسلوب  وجود  حول  التعتيم  استمر  ل«بالدينوتشى«،  الوضوح  بالغ  الترصيح  هذا  وبرغم 
الوشاح هذا. فليس من قبيل املصادفة أن  معجم »ال كروسكا«)29( ال يذكر هذه الكلمة، بينام تظهر 
فقط يف معجم »تومازيو«.)30( ولكن قبل ظهورها يف هذا األخري، نجدها يف »مالتسيا«)31( ،  معجم 
رغم  الوشاح  ألسلوب  املزدهر  الوجود  مدى  تظهر  التى  والوصفات  التفاصيل  بعض  مع   ،1827

ختفيه يف مراسم املصورين.
» الوشاح Velatura«: طبقة لون رقيقة، تستخدم خصيصا عىل الرسوم الزيتية لكي تغطيها، مع 
السامح بظهور اللون املوجود حتتها. وكان بعض الفنانني يرسمون مبارشة بأسلوب الوشاح )الطالء 
الشفاف( كام نجد عند »روبنز Rubens« ومدرسته. وهلذا، فالوشاح املستخدم عىل أساس جاف متاما، 

يدوم طويال كام أنه خفيف ويعطي عمقا لأللوان. 
بينام ينهج اآلخرون منهجا خمتلفا )كام ىف مدرسة البندقية القديمة(: يمررون الوشاح عىل الطبقة 
األوىل، وبألوان متنوعة، لكي تكسب العمل جتانسا، ولكي تصحح األخطاء التي مل يتمكن املبدع من 
تفادهيا، يف املرحلة األوىل. وهذا األسلوب سيرض اللوحة، ألن هذا الطالء الشفاف، سيمنع التبخري 

لزيوت الطبقة األوىل، والتي ال تزال طرية، وهكذا تتكون قرشة لوهنا أصفر  يتشح »بالسواد«.
وكام نرى، ففي بداية القرن التاسع عرش، كان معلوما جيدا ما هي طريقة الوشاح، والكيفية التي 

استخدمها هبا البندقيون و«روبنز«.
للسطح،  والفج  العاري  اللون  كاشفا  »روبنز«،  للوحة  بتنظيفه   ، استطاع  الذي  هذا  من  إذا، 
دون أن يقتنع أنه خرهبا إىل األبد؟  وفضال عن ذلك، من الصعب العثور يف النصوص القديمة عىل 
البندقية، فإن ما أثبتناه بخصوص »بللينى«،  املعلومات النظرية ألسلوب الوشاح. وبالنسبة ملدرسة 
وعن طريق لوحة من بداياته القديمة، موقعة أيضا من الرسام »مانتنيا«، يتفق متاما مع مفهوم اللون 
عند مؤلفي األبحاث يف البندقية. فدرجة اللون ليست اخرتاعا للنقد احلديث، وإنام تعكس، يف رأي  

مستخدمي املصطلحات السائدة حاليا، رؤية املعارصين لتيسيان.
ولنستمع إىل بينو: »كل لون مستخدم بمفرده، أو مع ألوان أخرى ، يمكن أن حيدث تأثريات 
الغامض، ولو بصورة  خمتلفة، ولكن ليس هناك من لون يستطيع بطبيعته أن يعطينا هذا اإلحساس 

ضئيلة، الذي يمنحه لنا يشء طبيعي. 
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يريد »بينو« أن يؤكد، وهذا أمر واضح، عىل الفرق بني اللون الطبيعى وذلك املوجود يف الصورة 
املرسومة. ومع حتديد هبذه الدقة، أتعجب، كيف حاولوا تعظيم دور مادة اللون عىل حساب انتشاره 

الكامل يف الصورة؟
ولننظر سويا إىل هذا املقطع، وهوأيضا نموذجي جدا: »احلرص خاصة عىل توحيد وربط تنوع 
األلوان يف درجة واحدة« هذه الرؤية التنبؤية النقدية لدرجة األلوان، أصبحت عىل املستوى التقني، 
التناغم  التى ستسمح بحصولنا عىل هذا  فقط  الشفافة هي  فالطبقة  الوشاح.  لنظرية  احلقيقي  السند 
الفريد. ولكن هذا التمييز بني اللون الطبيعي ولون الصورة، ال نجده فقط عند »بينو«، بل سنجده بعد 
قليل عند »دولتشى«)32( وبطريقة قاطعة: »ال جيب االعتقاد أن قوة التلوين تكمن يف اختيار األلوان 
اجلميلة، والدهانات اجلميلة، واأللوان الزرقاء اجلميلة، واأللوان اخلرضاء اجلميلة ألن هذه األلوان 

مجيلة بالفعل، ومن قبل أن نستخدمها. قوة التلوين تكمن يف معرفة استخدامه«.
من املستحيل أن نخطئ فهم هذا التفسري. كان من الرضورى أن نخفي العنرص املادى للون؛ 
ولكي حيدث هذا، وبحيث تستوعب الصورة اللون، حتمل لنا طريقة الوشاح عوهنا الرسي، اللطيف، 

والذي يرى، بالكاد، اللمسة النهائية.
كام أن تكوين األلوان القديمة، ويدخل من بينها يف الغالب، زيت الصخر )النفط( يظهر جليا 
املطلوب من دهانات التلميع: ليس فقط إعادة الربيق إىل »أجزاء من الرسم« والتي يعرتهيا اجلفاف 
بسبب من طبيعة وخواص اللون، بل أيضا قادرة أن تعيد للظالل عمقها. )كام يقول »بالدينوتشى« 
)33( (. بل وأيضا أن يوحد درجات اللون، ألنه ال يمكن بالتأكيد أن يوجد زيت صخر أكثر شفافية من 

املاء، والطالءات التي حصل عليها هبذه الطريقة، كانت ختلق وشاحا متجانسا. ومع هذا فقد بقيت 
املسألة مطروحة بالنسبة للرسومات السابقة عىل القرن السادس عرش.

والتي  ماركوفالدو«  دي  »كوبو  أعامل  من  »املادونا«  برتميم  قمنا  روما  يف  الرتميم  معهد  ويف 
ترجع لعام 1261 )اللوحات 36، 37(، كام يقول الرتاث. والتوقيع والتاريخ وتم ذكرمها يف دليل 
أنه يف عام 1784  أثر ولدرجة  أي  ترك  بعد ذلك ودون  اختفيا  السابع« يف عام 1625،  »الكسندر 
نسبها »فالوسكي)34(« إىل »ديوتيزالفي بيرتوين«. ومع استبعاد إطار اللوحه الذى يرجع للقرن الثامن 
عرش، سنجد أسفله اإلطار القديم ويف حالة شبه كاملة مع التاريخ والتوقيع وطبقة سميكة من طالء 

التلميع. 
ولكن كيف ال نجد آثارا للرتميم خالل الفرتة التي أعيد فيها رسمها من قبل أحد تالميذ »دي 
دوتشو«؛ وترميم القرن الثامن عرش مل حيمل له سوى القذارة. كل يشء كان يدفع إىل اإلعتقاد أن األمر 

يتعلق بالطالء األصيل. 

ق
ح
مل



118
لقد تكلم »تشينيني« وبكل الوضوح وبدقة متناهية عن طالء اللوحات. وكان يقوم هبذا العمل 
بطريقة واضحة، وبحيث  كلام وجدنا يف لوحة أصلية، طالءا يغطي أجزاء ذهبية، يمكننا أن نستبعد 
أساس  فوق  ليوضع  كان  ما  الطالء األصيل  بالطالء األصيل ألن  يتعلق  األمر  أن  األحيان  أغلب  يف 
ذهبي.  ويف القرن الثامن عرش تم وضع طبقة جديدة من الطالء عىل اللوحة بأكملها، بام فيها األساس 
الذهبي، هذه الطبقة تم رفعها بطريقة جافة )الحظو هذا األمر جيدا( ودون أن نحدث أدنى قطع يف 

طبقة الطالء القديمة والتي وجدت أسفلها. 
يغري من درجات  وأنه  اللون األصفر،  إىل  الطالء حتول  بأن هذا  املمكن االعرتاض  وكان من 
اللون، وبالتايل جيب التخلص منه. ووجب عندئذ أن نربهن عىل أن »كوبو دي ماركوفالدو« مل يرغب 
وبكل  النية،  لديه  كانت  العكس،  عىل  بل  النقي،  للون  قليال،  اخلشن  الربيق  عىل  احلفاظ  يف  مطلقا 

الوضوح، أن يمنحه وشاحا.
النسور  عىل  دوائر  أقام  »السيدة«  وشاح  فرضيتنا:  الوضوح  بكل  تؤكد  أن  جيب  اللوحة  هذه 
هذا  لنا  ظهر  عرش،  الثامن  القرن  يف  عمل  الذي  اإلفساد  نزعنا  أن  وبمجرد  القامش.  عىل  املطبوعة 
قد شابه  أنه  يعتقد  أن  املمكن  من  كان  متمرس،  أي شخص غري  إن  أصفر-كناري:  بلون  الوشاح، 
بعض الصفار، وأنه مل يعد أبيض، كام كان ينبغي له أن يكون. وأي فحص دقيق للخدوش )تركت 
ظاهرة للعيان، من وقت الرتميم ( يظهر أن«كوبو« قد رسم الظالل الزرقاء عىل قاعدة بيضاء، ولكنه 
كسى الكل بطبقة من طالء التلميع الشفاف وامللون، رسم فوقه بعد ذلك الدوائر مع النسور. الحظوا 
هذا جيدا: طالء تلميع ، شفاف وملون. وهنا كنا نملك أيضا الدليل عىل أن الوشاح كان من الواجب 
أن يكون ملونا يف األصل. ذلك ألنه عندما أراد أحد تالميذ  »دي دوتشو« )ربام يكون »نيكولو دي 

سنيا«( إعادة رسم وجه »السيدة والطفل«، أضاف وشاحا أبيض أسفل  وشاح »السيدة«.
وهذا األمر مل يكن ليعني شيئا، لوكان الوشاح القديم أبيض بدوره. وفيام بعد، محلت لنا تلك 
اللوحة مفاجآت أخرى: معطف وثوب »السيدة« مرسومان عىل أساس فيض ال يمثل إعادة رسم، 
ولكن عبارة عن طبقة سفلية أللوان شفافة، متاما كام سيحدث فيام بعد مع مادة »الساملت«)35( الشبه 

شفافة.
»الطفل«، رسم بظالل شفافة، بطالء  »السيدة« حتت  به  الذي متسك  فالنسيج  الوشاح،  ومثل 
تلميع ملون، وبنقوش مضافة. وعىل أية حال،  فوسادة املقعد الصغري كانت هى األخرى حمرية بصورة 
أكرب: بداية، هلا إيقاع ثابت عن طريق مربعات منتظمة وغاية يف احليوية، ثم نجد أهنا غطيت يف السطح 
املضئ  بطالء تلميع أصفر، ويف املناطق التي عليها أن تعطينا اإلحساس بالربوز والظل، بطالء تلميع 

أمحر ياقويت شفاف، وبطريقة تؤدي لإلحساس بتأثري نموذجي لأللوان املتغرية.
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املرحلة  باأللوان اخلالصة، فقط، يف  الربهان لكائن من كان، أن »كوبو« استعان  وهكذا، قدم 
األوىل إلعداد لوحته. ثم أهناها باستخدام الوشاح )طالء شفاف( وبطالء تلميع ملون. وكان واجبا 
علينا أن نعثر عىل توكيد آخر واضح عن تلك العملية غري العادية يف نص للراهب »تيوفيل«، وهو نص 
والعرشين،  التاسع  الفصل  ففي  األوروبية.  الوسطى  العصور  مشهور جدا، واستخدم خالل حقبة 
وأكمل  أوسع  »كوبو«،  أعامل  متثلها  التي  العملية  يقوم برشح  الشفافة«،  الصورة شبه  وعنوانه »عن 
متثيل. ونقدم هنا ترمجة للمقطع الذي استشهد به »براندي« عن الكونت »إسكولوبيه«، الفصل التاسع 
والعرشين عن الرسوم الشفافة، ويعمل أيضا فوق اخلشب رسوما شفافة، يسميها البعض »اإلكليلية«. 
بالزعفران، ولكن  القصدير، ودون أن تغمسها يف الصمغ أو تلوهنا  وطريقة عملها: »خذ ورقة من 
وامزج  عليها.  الرسم  تريد  التى  املساحة  هبا  ستغطي  سوف  نظيفة.  تكون  أن  عىل  هي،  كام  بحالتها 
بحرص زيت الكتان مع األلوان التي ستستخدمها، وعندما تصبح ناعمة، أنرشها بفرشاة. وعىل هذه 
الفضة بدال من  أن األخري استخدم  »تيوفيل« و«كوبو« هو  الوحيد بني  احلالة، دعها جتف. والفرق 

القصدير، كام أنه نرشها عىل كل طبقات اللون.
الوجود  احلسبان،  يف  نضع  أن  البد  األوىل،  األعامل  يف  حتى  أنه  نجد  سبق،  ما  لكل  ونتيجة 
املحتمل لطالء تلميع ملون، يقوم بدور الطالء الشفاف. وبدال من اعتبار هذه العملية إستثنائية، جيب 
أن ننطلق دوما يف حكمنا من املبدأ املعاكس، وهو أن نضع يف املقام األول  فرضية وجود طبقة طالء 
شفاف. وال جيب أن نعتقد أن هذه الطبقة تظهر بالرضورة، كثيفة وملونة بصورة صارخة، كام نالحظ 

كثريا يف أعامل »كوبو دي ماركوفالدو«.
»بريودچا«  متحف  يف  عام 1456.  إىل  تعود  التي  جوزوىل«،  »بينوزو  رسومات  ثالث:  ومثال 
)اللوحات 38، 39(، تقدم شهادة واسعة عىل استخدامات عدة للوشاح: قدمت دون طالء تلميع، 
أو  وبطريقة نحصل هبا عىل ختفيف  للون،  متنوعة  اللوحة، ولكن درجات  وبدون جتانس مع جممل 
تعديل يف األلوان املوضعية. وأمهية لوحة متحف »بريوز« لفن الرتميم، تكمن يف أهنا ويف املقام األول، مل 

يستخدم معها أي طالء تلميع، أو عىل األقل كان جيب أن حيدث هلا ذلك، ولكن بطالء خفيف جدا.
واحلالة ليست نادرة بالنسبة لرسامي املدرسة »التوسكانية« واملدرسة »األومربية«: فهناك أعامل 
نفس  عىل  تزال  ال   ، ول«بوكاتى«  جورجو«  دي  »فرانشسكو  ولـ  الندى«  دى  »نريوتشو  لـ  خمتلفة 
حالتها، احلالة التي مل تكن مرغوبة، ولكنها نتجت ألن الطريقة تستدعي أن ننتظر عىل األقل ملدة سنة، 

قبل أن نستخدم طالء التلميع. واألعامل التي سلمت يف احلال لطالبيها، متكنت  من البقاء بدونه.
ما  فلوحة«جوزوىل« قدمت طبقة وحيدة غري شفافة، ضبابية، ترجع بحسب  األمر،  وأيا كان 
ناحية  اللوحة. ومن  الربافني، استخدمت يف فرتة غري حمددة، إلحياء  أمكن رصده، لطبقة من زيت 
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أخرى، وجدت آثار لنقاط من الشمع، وعندما نزعت، تسببت يف انتزاع، ليس لكل اللوحة، للطالء 

الشفاف الذي استخدمه »جوزوىل« للحصول عىل اللون النهائي.
فمعطف القديسة يبدو بأساس يف األصل وردي اللون، ثم غطى بعد ذلك بلون أزرق خفيف، 
وهبذه الطريقة أصبح لونه بنفسجيا. واملعطف األزرق  ل«العذراء« متت تغطيته بلون أخرض، ومن 
أسفل، ال يزال يظهر لونا أزرق، سامويا وثابتا. وباختصار ال توجد أية ثياب يف هذه اللوحة مل حتصل 

عىل طالء تلميع خفيف.
ومن هنا، تنبع الصعوبة القصوى للتنظيف، والذي من خالله يتوجب نزع الراتنج غري الشفاف، 
ودون أن نخرب الوشاح الرقيق، غري املحمى بطبقة من طالء التلميع. ولكن النتيجة ولو أننا نقوهلا 

يف عجالة، كانت ممتازة.
ومن هنا نستطيع أن نختم، وباختصار، بام يىل:

يف  األمر  هو  كام  العملية،  املامرسة  مع  املدارس،  كل  ويف  العصور،  كل  يف  أنه  عىل  برهنا  لقد 
األدب عند معاجلة أي موضوع، فإن وجود الطالء الشفاف وطالء التلميع، أمرا غري مرفوض. إذًا، 
فيجب أن نكون ضد املامرسة التي أشادت بالتنظيف، ونفرتض دائام وجود الوشاح )الطالء الشفاف( 
والطالءات القديمة مع االلتزام  يف كل مرة، وينتج عن هذا يف املقام الثاين أنه حتى يف حالة عدم تواجد 
طالء التلميع القديم والطالء الشفاف، يبقى احتامل أنه قد تم إزالتها خالل عمليات للرتميم سابقة، 
وأن اللوحة ستظل مع الغطاء الذي منحها إياه الزمن، أكثر مالءمة لنوايا مبدعها، من تلك اللوحة 

التي حرمت من غطائها الشفاف بعد انتزاعه)36(.

حواشى 
)24( النص األصيل هلذا املقال، نرش باإلنجليزية.

)25( »فازارى-ميالنيزي«: أطروحه عن النحت. فلورنسا 1906 اجلزء األول، صفحة 163.
)26( قام بالتحليل »م.ليربتى«. مديراملعهد الكيميائي باملعهد املركزي للرتميم.

)27( »ج.ب.أرمينينى«. عن القواعد احلقيقية لفن الرسم.
)28( معجم الكلامت التوسكاين.

)29( الطبعة األوىل لقاموس اللغة اإليطالية هذا، ظهرت يف مدينة البندقية عام 1612. وهو إنجاز مشهور ألكاديمية 
�تروسكا� الفلورنسية. وجيرى اآلن تداول الطبعة السادسة.

)30( زيادة يف التحديد، ل«نيكولوتومازيو« باالشرتاك مع«برناردوبللينى«، وهوعمل ضخم من القرن التاسع عرش، 
وتم نرشه مابني 1858 و1879.

)31( »ف.ميليتسيا«. قاموس الفنون اجلميلة. بولونيا 1827.اجلزء الثانى. صفحة 514.
)32( »لودوفيكودولتشى«. حوار حول فن الرسم. عام 1559.فلورنسا 1735. صفحة122.

)33( املعجم التوسكاين. تعريف لزيت الصخر. النفط. البرتول. وقد وجد هذا الزيت يف »مودانا«.
)34( »دون جوفاكينوفالوسكى«. راهب ومؤلف دليل »سينا«، وكان مسئوال عن سجالهتا. طبع الدليل عام 1784 

عىل يد »فرانشيسكو رويس«.
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دي  »كوبو  ألن  بعد،  فيام  ونقول  الكوبلت.  أكسيد  من  أساس  له  زجاجي  مسحوق  من  تصنع  ملونة  مادة   )35(
ماركوفالدي«، استعمله يف القرن الثالث عرش. بينام رصدت هذه املادة يف القرن السادس عرش، ولكنها استخدمت 

منذ منتصف القرن اخلامس عرش.           
)36( البحث املقدم هنا، قمت بتدعيمه والتعليق عليه خالل عدة مؤمترات عقدت عام 1948. يف متحف بروكسل، ويف 
اللوفر، ويف جامعة سرتاسبورج، وىف متحف »سجيسلشافت« بمدينة بال. وبعد ذلك ىف املؤمتر الدوىل للمتاحف 
يف باريس، يونيو 1948. واملعطيات املذكورة هنا تظهر يف كتالوج املعرض اخلامس للرتميم والذي عقده املعهد 
التلميع،  يف مارس 1948. وأثناء طبع هذا البحث، لفت السيد »كاجانو« نظري إىل وصفة جديدة لعمل طالء 
ترجع للقرن اخلامس عرش. »لعمل طالء تلميع سائل، بطريقة أخرى: »خذ رطال من حبوب الكتان وضعها يف 
قدر جديد مطىل. ثم خذ بعد ذلك رطال من مسحوق شبة احلجر وكمية مساوية من أكسيد الرصاص وكربيتات 
الزئبق، ونصف أوقية من البخور املطحون جيدا. اخلط جيدا، ثم ضعها يف الزيت املذكور، واغليه جيدا«. وهذا 

يثبت أن طالء التلميع مل يكن فقط يستخدم ىف إيطاليا، بل كانت طريقة عمله معروفة أيضا.
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 بع�ش املالحظات واحلقائق حول الطالء )الورني�ش( 

والأ�شطح الالمعة

وقد  فرينر،  وأنتوين  ماكالرن  نيل  من  كل  كتبه  مقال  من  مأخوذ  هوعنوان  السابق  العنوان 
ظهر هذا املقال يف جملة بريلنجتون يف يوليو1950.  وقد كتب هذا املقال يف حماولة يائسة للرد عىل 
اللوحات  تنظيف  خيص  وموضوعه  يوليو1949  يف  املجلة  نفس  يف  نرشه  وتم  أنا  كتبته  آخر  مقال 
الفنية مع مراعاة املحافظة عىل السطح اخلارجي هلا وملعانه والطالء)الورنيش( الذي عليه، وعندما 
وصفت املحاولة بأهنا حماولة يائسة فهذا ألنني مل أنزعج من أن يكون هناك رأي خمالف متاما لرأيي 
حول نفس املوضوع، وما يؤكد ذلك هو عمليات التنظيف غري الدقيقة التي تتم يف معرض الفنون 
يف لندن، وقد رشحت يف املقال الذي كتبته والذي أيدته أكرب مصادر علمية يف هذا املجال كيف أن 
ذلك يعترب رضبة قاضية بالنسبة لتلك اللوحات الفنية، وهذا يفرس النغمة املحرية التي سيطرت عىل 
املقال والتي تنفي بصورة قاطعة أمهية اجلامل واملنطق وتعيل من شأن  إظهار العمل الفني عىل أساس 
السياق التارخيي له مصحوبا بتوجهات نقدية خمتلفة ومتشعبة.  وقد قمت بالرد فورا عىل هذا املقال  
نعاود  أكتوبر 1950.  وإذا كنا هنا  من خالل خطاب وجهته إىل جملة بريلنجتون وقد تم نرشه يف 
ونوضح  به  اخلاصة  التفاصيل  كل  ندرس  أن  أجل  من  فهذا  أخرى  مرة  املوضوع  هذا  مع  التعامل 
إىل  نظريتهام  وافتقار  ذكرمها  السالف  الكاتبني  من  كال  به  تقدم  الذي  النقد  يف  الكامن  االعوجاج 

األساس التارخيي واجلاميل املطلوب. 
لألعامل  الكاملة  التنظيف  لعملية  التجريبي  البعد  عىل  قائام  لبحثهام  العلمي  األساس  ويعترب 
الفنية وأيضا عىل دواعي التنظيف اجلزئي، وتعترب تلك املصطلحات التجريبية مرحية جدا ومطمئنة 
الفني  للعمل  الكاملة  التنظيف  بعملية  وينادون  واضح  علمي  ملنهج  إتباعهم  يدعون  الذين  هلؤالء 
ويتظاهرون بأهنم يقرصون اخلالف عىل الذوق الشخيص فحسب، ويؤدي ذلك إىل إسدال الستار عىل 
االفرتاضات النظرية للمشكلة التي تستمر يف إثارة الكثري من التساؤالت بالرغم من تواجد حلول 
جتريبية.  وبالرغم من إخفائهم االفرتاض األكرب لعملية القياس املنطقي فهم ال يزالون يظنون أهنم 
يمكنهم االستغناء عن املنطق، ولكن هذا القياس املخترص الذي يقومون به ال يغري من األمر شيئا فهو 

جمرد قياس ال يرقى إال إىل مرتبة التبسيط الغري واضح.
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فأي تعامل مع عمل فني تصويري جيب أن يأخذ يف اعتباره أن هذا الرسم هو فن وعىل هذا فإنه 
ال جيب جتاهل املظهرين األساسيني اللذين يمثالنه ومها:  كون اللوحة عمل فني ويف نفس الوقت 
حقيقة تارخيية، فالوجود املادي للوحة واألجزاء املكونة هلا متنعنا من أن نتعامل مع أي مظهر بدون 
أن نأخذ يف اعتبارنا الوسيلة التي تم هبا نقل الصورة واللحظة التارخيية التي تم تسجيلها من خالل 
اإلبداع اإلنساين.  وحيث أنه ال يمكننا جتاهل االفرتاض السابق وجتاهل العوامل التي جتعل العمل 
عمل فني )وهبذا نكون قد أنكرنا مفهوم الرتميم عىل أنه معاجلة للعمل الفني( فالنتيجة املنطقية هي 
أن أي عملية ترميم للعمل الفني جيب أن تتم عىل أساس أن ما يتم ترميمه هو عمل فني إبداعي.  إذن 
فالنتيجة النهائية واحلتمية هنا هي أنه ال جيب أبدا فصل اجلانب العميل لعملية الرتميم عن االعتبارات 
التارخيية واجلاملية التي يتطلبها العمل الفني.  فحتى إذا متت معاجلة إطار العمل الفني – وال أقصد 
هبذا املظهر اخلارجي – بطريقة ال تفسد البعد اجلاميل للوحة ذاهتا فإن هذه املعاجلة قد يبدو أهنا تتخذ 
احلفاظ عىل املادة املكونة للعمل هدفا أساسيا هلا وهبذا فإهنا ترتبط بمشكلة عملية حمددة.  واملهم هنا 
هوأن نأخذ يف اعتبارنا البعد التارخيي للعمل الفني وحقيقة كونه سجال تارخييا ونبتعد متاما عن أية 
تغيريات جذرية يف العمل الفني، ومن اجلدير بالذكر هنا أن أي رصاع بني املظهر التارخيي واجلاميل 

للعمل جيب أن يفوز فيه املظهر اجلاميل ألنه هو جوهر العمل الفني.
ومن الواضح متاما بعد كل ما قلناه أنه إذا أردنا أن نتحدث عن عملية الرتميم كام حتدث عنها 
زمالؤنا السابق ذكرهم – بدون أن نجعل البعد اجلاميل للعمل نصب أعيننا فإننا نكون قد حدنا متاما 

عن الفن والتاريخ.
وهم أيضا حياولون أن ببتعدوا عن هذا املوقف التارخيي والفني العصيب عن طريق إدعائهم 
املبدأ التايل: »إن مسئولية من يقوم باحلفاظ عىل األعامل الفنية هو أن يقدمهام يف صورة أقرب ما تكون 
إىل الصورة األصلية التي أراد مبدع العمل الفني أن يكون العمل عليها«. وهذا بالطبع يعترب إدعاء 
زائفا وباألخص  يف جمال اللوحات الفنية ألنه ليس من املمكن أبدا أن يصل من يقوم بعملية الرتميم 
إىل احلالة األصلية للعمل الفني، وهي احلالة التي سادت يف العمل الفني حلظة إبداعه ومن غري مرور 
التي جتري  الكلية  التنظيف  فإن عملية  ذلك  تارخيية! ومع  يعد سخافات  فهذا  عليه،  زمنية  فرتة  أي 
نطاق  الفني خارج  العمل  مع  التعامل  اهلدف:   نحو هذا  مبارشة  تتجه  أهنا  يبدو  الفنية  األعامل  عىل 
التي وجد  الزمن فيمكنه استعادة احلالة األصلية  الفن والتاريخ وكأن هذا العمل ال خيضع لعوامل 
عليها.  ومع ذلك فال زال هناك مشكلة السطح اخلارجي للعمل الفني، فبعيدا عن كونه جمرد مفهوم 
رومانتيكي فهو مفهوم حيرتم الفن والتاريخ، وهو أداة مهمة جدا لتحديد الفرتة الزمنية التي مرت عىل 
اللوحة الفنية ووضع املواد املكونة للعمل الفني يف حالة توازن جديدة.  فعندما ظهر مفهوم السطح 
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اخلارجي ألول مرة يف إيطاليا كان ينطوي عىل هذا املعنى الذي تم إيضاحه يف قاموس بالدينوتيش، 
العمل  الزمن عىل  آثار  القاموس)1( توجد فكرتان واضحتان:  حتديد  الذي ذكره هذا  التعريف  ففي 
الفني وأيضا إلقاء الضوء عىل القيمة اجلاملية للسطح اخلارجي.  ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذا املفهوم 

كان معروفا يف املايض عندما يتعلق األمر باخلصائص العملية للعمل الفني.
وأنا أرى أنه يف كل من عملية الـ ganosis والـ atramentum)2( هدف مجايل مشابه للحفاظ   
من  اخلارجي  السطح  بريق  حدة  من  التخفيف  إىل  هيدف  الذي  الفني  للعمل  اخلارجي  السطح  عىل 
الرخام  تم ختفيف خشونة    ganosis ال  ففي عملية  للصورة.   احلقيقي  اجلوهر  احلفاظ عىل  أجل 
أكثر رقة وشفافية،  التلميع مظهرا  والربونز عن طريق مواد خمتلفة ومتنوعة يف حني أعطتهم عملية 
التعادل بني حيوية األلوان وبني ما قد يطرأ  atramentum نجد أن اهلدف هوحتقيق  الـ  ويف عملية 
عليها من تغيري بسبب مرور الوقت، وتشابه اهلدف يف كل من العمليتني السابقتني يوضح أنه حتى 
يف األزمان القديمة مل يقترص دور السطح اخلارجي عىل األعامل الفنية ثالثية األبعاد.  وهلذا فإنه من 
اخلطأ من الناحية التارخيية واإلتيمولوجية )التي تعني بتقيص أصل اللغة واملفردات( أن ندعي – مثلام 
فعل ماكالرن وفرينر – أن مفهوم السطح اخلارجي ظهر إستجابة لألعامل النحتية فقط.  فإنكار دور 
السطح اخلارجي للربونز كام ذكره فاساري)3( يعترب نقد تارخيي ضحل ألنه جتاهل اهلدف اجلاميل الذي 

كان من املفروض أن نضعه نصب أعيننا عند احلفاظ عىل هذا السطح اخلارجي.
ذكرمها  السابق  الكاتبان  يقوم  واللمعان  والورنيش  اخلارجي  السطح  ملفهوم  تناوهلم  ويف   
املادة  بالرضورة تلك  فالطالء ليس  نقاط الضعف،  الكثري من  ينطوي عىل  للورنيش  بتقديم تعريف 
الصمغية التي توضع يف حملول عضوي، ولكن الطالء هو ذلك السائل الذي يقوم بتغطية  السطح 
اخلارجي فحتى الشفافية ليست بالرضورة جزء من املعنى الذي تنطوي عليه كلمة الطالء، فإذا كانت 
قديم  من  تستخدم  كلمة  فإهنا   )4(βεpovixη من  يأيت  االشتقاقي  أصلها  اإليطالية  اللغة  يف  الكلمة 
الزمان وحتى بدايات العصور الوسطى مما يفرس إضافة اللفظ الدال عىل »السائل« إىل لفظ »الطالء« 
يف النصوص القديمة، فقد كان الغرض األسايس هو التمييز بني الطالء وبني املادة الصمغية اجلافة 

وليس حتديد نوع معني من أنواع الطالء.
ويعتمدان   )5(R. De Piles إىل  الكاتبان  يلجأ  شفافه(  )طبقة   »glacis« كلمة  تعريف  ويف   
عىل جزء مأخوذ من »Elemens1766« وجيب أن أتوقف هنا للحظة ألوضح شيئا هاما: ال يوجد 
فرق بني مصطلح glacis  والكلمة اإليطالية )velatura عتامه( يف االستخدام احلايل والشائع ولكن 
الكلمتني غري متطابقتني من ناحية املعنى، فالفعل glacer يدل عىل الظاهرة الفيزيائية التي يتجمد فيها 
السائل ويظل حمتفظا بشفافيته بينام يدل الفعل velare عىل ظاهرة إخفاء يشء معني.  ومن الصعب 
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هنا حتديد متى بدأ هذان الفعالن يف الفرنسية واإليطالية يف اإلشارة جمازيا إىل إجراء معني يكون له أثر 
 Feliben إىل تكوينات حربية كام أشار glacis يف اللوحات الفنية، ففي الفرنسية القديمة تشري كلمة
الصغري  الرسم  املعجم مصطلحات  1690)6(، وكذلك مل يذكر يف   Principes الثانية من  الطبعة  يف 
  glacer وأخريا يف »حوارات حول معرفة فن الرسم« لعام 1677. إذن فكلمة ، De Piles لدوبيل
توضح أن املعنى السابق مل يكن مرتبطا هبا دائام حتى ولو كان هناك إجراء عميل يتم عىل لوحات فنية 
 glacer الفعل  الثامن عرش كان  القرن  glacis مستخدمة يف  حتت ظالل معناها، فعندما كانت كلمة 

مستخدما يف نصني:
 Recueil des بيري البرون  يبدو، هو: جمموعة مقاالت حول عجائب  ما  األول واألقدم عىل 
نصه:  ما   19 الفقرة  يف  يقول  )1635()7( والذي   essaies des Merveilles di Pierre Labrun

وضع  وهي  شفافة،  طبقة  اآلخر،  يف  منها  كل  يضيع  التي  لأللوان  جدا  ناعم  بربط  التنعيم  »حيدث 
املزجج  واألرجواين  املزجج  باألبيض  التدرج  يعطي  والذي  املختفية  والسابقة  األخرية  التنعيامت 

واألصفر املزجج، إىل آخره« .
  De Arte graphica بـ  امللحق   Remarques of De Piles والثاين هو »مالحظات دوبيل« 
Dufresnoy )1673()8(   ويقول فيه: »وهلذا السبب تكون األلوان املزججة متألقة وال  الذي كتبه 
يمكن تقليدها بأكثر األلوان حيوية وتألقا... حتى أن الفارق بني األبيض املزجج واأللوان األخرى 

املتألقة، هو كالفرق بني احلياة والبهاء«.  
ويف ضوء النصني السابقني يتضح أن املامرسة املرتبطة بالفعل glacer ال يتم رشحها من خالل 
نظرية حمددة، ولكن استخدامها واإلشارة إليها ألنه مل يكن هناك وسيلة أخرى للحصول عىل اللمعان 

املطلوب إال عن طريق إضافة طبقة شفافة.
من  جزء  أو  خفيف  منحدر  تعني  )والتي   glacis كلمة  تتحول  أن  قبل  طويلة  فرتة  مرت  وقد 
يف   1776 "Elemens"هذا يف De Piles وقد أوضح  .glacer حصن( إىل كلمة اشتقاقية من الفعل
الفقرة التي أشار إليها ماكالرن وفرينر: »اللون املزجج ليس إال لونا شفافا يمكن أن يرى املرء من 
خالله ما خيتفي حتته. ويزجج املرء األلوان البنية لتقويتها، ويزجج األلوان الفاحتة واألبيضات جللها 

أكثر تألقا وهباء«. 
ويف هذه الفقرة يرشح De Piles – الذي يعطينا الكثري من األمثلة العملية – طريقة استخدام   
الطالء glacis من الناحية العملية، ولكن كتاب the“Elemens” يقوم بإعطاء رشح أعمق هلذه العملية 
جنبا إىل جنب مع كتاب آخر هو the“Cours“1708)9( وحيث يتم هنا رشح الرسم عن طريق نظري 
وليس من الناحية العملية نجد أن الفقرة التي تتحدث عن الطالء glacis ليست جتريبية إىل أبعد مدى 

ق
ح
مل



126
ولكنها حتتوي عىل جزء يركز عىل الغرض من استخدام الطالء من الناحية اجلاملية كوسيلة لتحقيق 
االنسجام والتناسق اللوين يف اللوحة.  وهذه هي الفقرة: »قبل أن نرتك هذا املقال الذي يتناول التناغم 
بني األلوان أود أن أقول إن التزجيج هي وسيلة قوية جدا للوصول إىل نعومة مؤكدة لأللوان الزمة 

للتعبري عن  احلقيقة. 
أود أن أقول إنه لكي نعلم هواة الرسم الذين ليست لدهيم خربة هبذا الفن إن األلوان املزججة 
نعطي  لكي  بفرشاة خفيفة  نمررها  ألوان   لذلك نحصل عىل  ونتيجة   ، الشفافة  باأللوان  يتم عملها 

الرسم نعومة توفر له تناغام مع األلوان القريبة منها«.  
وعند قراءة تلك الفقرة التي كتبها De Piles قد نتخيل أن التقنية الفرنسية اخلاصة بـ glacer قد 

  .velatura توافقت مع اإليطالية املعروفة ب
فتاريخ كلمة velatura يف اللغة اإليطالية ال خيتلف عن الفرنسية  glacis كثريا فيام عدا أن   
نقطة البداية كانت خمتلفة، فالكلمة الفرنسية تعني الشفافية كتلك التي تشع من األحجار الكريمة، أما 
اإليطالية velare فقد كانت تعطي معنى التقليل من ملعان األلوان.  ففي داخل االستديوهات كانت 
الفعل  فاساري  ويستخدم  آخر،  لون  لتغطية  ما  لون  استخدامنا  للداللة عىل  تستخدم   velare كلمة 
velare لإلشارة إىل األسلوب البيزنطي الذي يستخدم فيه اللون األخرض ويتم تغطيته بألوان خمتلفة 

ويبدوأن  بعد،  فيام   velare الفعل  سيكتسبه  الذي  املعنى  عن  فكرة  يعطي  مما  معينة  إحياءات  إلعطاء 
الكلمة تم استخدامها ألول مرة عند اإلشارة إىل الشفافية يف أرمينيا)10( كام سبق أن أوضحت.  وعىل 
هذا فإن نقطة االتصال بني الكلمة الفرنسية glacer واإليطالية velare هي الشفافية التي استخدمها 
الفرنسيون لضامن نقاء اللون واستخدمها اإليطاليون لتعديله.  ولكن علم املعاين اخلاص باللغتني ال 
اللون كام حيافظ  glacis من املمكن أن يعدل من قوة  الـ  الفرنسية تعني أن  ينفي احتاملية أن الكلمة 
عىل نقائه، وهنا تربز أمهية التعبري الذي استخدمه De Piles  يف الفقرة السابقة.  وهكذا كان هدف 
اإليطاليني الوصول إىل املحافظة عىل حيوية األلوان بدون استخدام ألوان قوية قد تشوه من أصالة 
velatura يف قاموس بالدينوتيش )1681( اللوحة الفنية، وهكذا عندما ظهر أول استخدام لكلمة 
)11( وجدنا أن العملية يتم وصفها من خالل التأثري اجلاميل الذي نشعر به وليس من خالل وجهة نظر 

ميكانيكية بحتة، وهنا استطاعت كلمة velare أن تلتحم مع النظرية الفرنسية وتطبيقاهتا.
داخل  يتم  أساسا  كان  الطالء  ممارسة  بأن  نظري  وجهة  يؤكد  املتشابه  الكلمتني  وتاريخ 
االستديوهات كوسيلة للحصول عىل نتيجة معينة وكعالج لبعض العيوب بدون إضافة ألوان قوية 
تفسد اللوحة. فحتى يف التقارير الفرنسية واإليطالية الالحقة ال يوجد ما يشري إىل التقنية التي يرسم 
هبا اجلسد البرشي بألوانه الطبيعية باملقارنة بطريقة الـ glacis والـ velature، وعندما نضع يف إعتبارنا 
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هذا التاريخ املحدود ال نستطيع أن نؤكد – كام أكد ماكالرن وفرينر – أن ممارسة الـ velatura والـ 
قبل  كثرية  نصوص  يف  مذكورة  كانت  وأهنا  الثامن  القرن  يف   Plinyلـ بالنسبة  معروفة  كانت   glacis

القرن السادس عرش.  فقد كان من األفضل أن يقوما بتحديد الفقرات التي يعتقدان أهنا تتحدث عن 
الـglacis والـvelatura  ولوأن هذا يعترب استحالة عملية، فعند Pliny ال يوجد مثل هذه الفقرات إال 
إذا حتدثنا عن الـ velatura وكأهنا الـ atramentum التي حتدثنا عنها آنفا، ولكن هذه الفقرة ال تذكر 
الطالء بصورة حمددة ولكنها تتحدث بصورة عامة عن الطالء عىل اللوحة بأكملها وليس عن الطالء 
ينجح  مل  أنه   Pliny أكد  العملية كانت خمتلفة كل االختالف، وقد  أن اخلطوات  بصورة خاصة، كام 
أحد بعد Apelles يف ذلك.  ويف فقرة أخرى لـ Pliny خاصة بـ purpurissum هناك توضيح لكيفية 
احلصول عىل اللون األرجواين واللون الرصايص األمحر عن طريق إضافة لونني حمددين، وبالرغم من 
أن هذا قد يؤدي إىل أن نفكر يف عملية الطالء فإن ما سبق ذكره ال يتكلم هنائيا عن الشفافية ولكنه 
يتكلم عن احلصول عىل لون جديد متاما، وبالنسبة للمخطوطات التي كتبها Lucca )12( فال يوجد 
إال خطوات إلكساب اليشء اللمعة املطلوبة مثل جعل الصفيح يبدو كالذهب، وليس هلذا أي عالقة 
بال velatura.  وعىل النقيض من ذلك نجد أن لعملية الطالء طبيعة خاصة لدرجة أن كل املصادر 
القديمة كانت تتعامل معها بمنتهى احلذر، وهذا واضح من امللحوظة التي أضافها Robin إىل  معجم 
واتليت Dictionnaire of Watelet )1790()13(. »إن التزجيج هلي طريقة فعالة للكامل يف الفن، 

وعالج للعيوب التي أفلتت يف الطبقة األوىل«. 
الفحص  من  الكثري  إىل  حيتاج  ذكرمها  السابق  مؤلفانا  ذكره  ما  أن  السابقة  الفقرة  وتوضح   

والتدقيق قبل أن نعتربه أمرا مسلام به.
قديم  من  حتدث  ترميمية  عملية  هي  عليها  واملحافظة  الفنية  اللوحات  تنظيف  عملية  »إن   
األزل كام تشري التقارير القديمة، ومن اجلدير بالذكر هنا أن لون اجلسد البرشي كان يتم تنظيفه بمنتهى 
براندي  الربوفيسور  كتبه  الذي  املقال  يوضح  فكام  النادرة،  احلاالت  بعض  عدا  فيام  والدقة  احلرص 
Brandi فإن االعرتاض عىل عملية التنظيف الكلية ينبع من خوفنا عىل جوهر العمل الفني وعىل أن 

تشوه عملية التنظيف نية الفنان وما أراده للعمل الفني من ناحية الشكل اخلارجي والطالء واللمعة.  
وينبع هذا اخلوف من افتقارنا إىل الفهم الكامل واملتعمق لطبيعة الطالء واللمعة«.

وما نقابله هنا هو خماوف مبالغ فيها، ولكنني لست الوحيد الذي تنتابه هذه املخاوف، ولنقرأ   
:)14( )Robin ،Watelet( هذه الفقرة لـ

»يف هذا الصدد ال يكون معدوم الفائدة أن نذكر أن الناس جيهلون يف ممارسة الرسم وخيلطون 
إىل  يؤدي  مما  املزججة،  وغري  املزججة  األلوان  بني  التفريق  مطلقا  يعرفون  وال  اللوحات  تنظيف  يف 
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أهنم، رغبة منهم يف إزالة ما بدا هلم اتساخا وقذارة، يزيلون الطبقة األصلية للرسم أيضا، وعندها فقط 

يدركون أهنا درجة اللون احلقيقية للوحة«. 
 velature والـ  glacis ولقد أدرك الباحثون يف القرن الثامن عرش يف فرنسا الفرق الطفيف بني الـ 
بطريقة نادرا ما توجد يف وقتنا احلارض، ومع هذا فإن الكثري من املؤلفني هيامجونني ألنني مل أوضح 
velature رقيق جدا ومن السهل أن يتحلل عندما هتامجه مواد حمللة بعينها، مع أن ماكالرن  الـ  أن 
وفرينر مل يبذال أي جمهود يف توضيح كيفية ممارسة الـ glacis أو الـ velatura حتى القرن الثامن عرش، 
ولكنهام باإلضافة إىل هذا يدعيان أنه كانت هناك طريقة واحدة ملامرسة الـ velature وأن»كل األدلة 
والنصوص التارخيية تشري إىل أن املادة املستخدمة للطالء قبل القرن الثامن عرش كانت إما مادة زيتية 
أو مادة زيتية خمتلطة بكمية ضئيلة من مادة ملمعة«. وتعترب اجلملة السابقة أكثر اجلمل خداعا يف هذا 
الـvelature قبل  أو   glacis الـ  املؤلفان يف حتديد نص واضح يرشح طريقة تطبيق  املقال، فقد فشل 
القرن الثامن عرش، فلامذا إذن هذه الثقة يف تأكيد املعلومة؟  ألنه من املعروف أن زيوت الطالء تكتسب 
ثباتا مع مرور الوقت وهلذا فمن املمكن أن يظن البعض أن الطالء الزيتي ال يمكن  إزالته بسهولة 
باستخدام املحلالت العادية املستخدمة يف متحف الفن.  وهذا هو ضيق األفق الذي يقود إىل مثل هذا 
اإلفرتاض، ويبني املؤلفان أيضا عىل هذا االفرتاض اخلاطئ الكثري من احلقائق حول التحليل الذي 
 St Terence in Pesaro بـ  Bellini Panel اخلاص  لـ  الالمع  السطح  Dr. Liberti لطبيعة  به  قام 
وفرينر  ماكالرن  ويتجاهل   ،Bellini الـ  عىل  استخدمت  التي  الطالء  زيوت  وجود  متاما  متجاهلني 
التقنية التي تم هبا velature اللوحات الزيتية من ناحية واللوحات التي يستخدم فيها مواد غري زيتية 
من ناحية أخرى.  فعندما كان الرسامون يستخدمون الغراء هل كانوا مضطرين إىل استخدام الزيت 
 velatura أو استخدام الزيت خملوطا مع مادة صمغية؟  وتقوم أقدم النصوص التي تناقش عملية الـ
باإلضافة إىل الـ Elemens 1766 الذي كتبه De Piles بالتمييز بني الطريقة واملادة املستخدمة يف الـ 

glacis يف اللوحات الزيتية وغري الزيتية)15(.   

 وبدون أن يبذال أدنى جمهود يف التحقق من صحة إدعاءاهتام يوضح املؤلفان تكوين املواد امللمعة 
القديمة حيث أقرا بأن املواد امللمعة كانت تستخدم يف الطالء قبل القرن الثامن عرش، ومها يؤكدان 
ولكنني  املعلومة  هذه  عىل  أوافق  هنا  وأنا  احلديثة،  املحلالت  مقاومة  عىل  قدرة  هلا  امللمعة  املواد  أن 
أعرتض بشدة عىل طريقة صياغتها، فأنا ال أقول إن كل أنواع الطالء ضعيفة ولكنني أبدأ من النقطة 
التي بدأت فيها ممارسة الطالء منذ مخسة قرون من التاريخ األورويب.  وباإلضافة إىل ذلك فحتى لو 
أمكن أن »أرجع ممارسة الطالء إىل نص بعينه يكون قد كتبه Heraclius أوPliny  فإنه يكون تبسيطا 
خمال أن أقول إن كل فنان قد استخدم الطريقة بعينها، وهذا كفيل بأن حيطم كل االفرتاضات واحلقائق 
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التي قام ماكالرن وفرينر بصياغتها ألنه ال يوجد أي نص قديم عن الطالء يمكن الرجوع إليه هنا، 
فاألمر نسبي إىل حد بعيد، وعىل الناحية األخرى فأنا أستطيع أن أقول إنه ال يمكن أبدا أن نضمن أن 
أي مادة حمللة لن تغري من طبيعة جزء من اللوحة حتى ولو مل تؤثر عىل جزء آخر، وهلذا فإن بعض 
التقارير اخلاصة بعملية اإلحياء والتي تقرر أن خليطا معينا قد تم جتريبه عىل لوحة فنية وأنه مناسب 
لالستخدام عىل اللوحة بدون أن يسبب أي رضر هي تقارير حتتوي عىل الكثري من املغالطات العلمية، 
وقد أدت هذه النزعة التجريبية غري الدقيقة إىل أن نفقد الكثري من اللوحات الفنية نادرة الوجود عىل 

مدار التاريخ البرشي.
ولنرجع اآلن إىل موضوع املواد امللمعة، فقد رأينا أن ماكالرن وفرينر – ومها حيذوان حذو  
املادة  من  أنواع  ثالثة  عرف  قد  اإليطايل  الفن  أن  يؤكدان   - قبلهام  من   )16(Eastlalkeو  Merrifield

الغالب فإن بعض اخللط قد نشأ  العادي.  ويف  السائل وامللمع  السائل وامللمع شبه  امللمع  امللمعة:  
»سائل  الصفة  إىل  نظرنا  إذا  فإننا  ذلك  ومع  املسألة،  هذه  عن  اإليطاليني  غري  الكتاب  حتدث  عندما 
مصطلحات  إىل  تشري  ال  أهنا  فنجد   »common و»العادي   »mild liquid السائل  و»شبه   »liquid

حمددة أو طرق واحدة ولكنها تعكس االستخدام الشائع وغري الدقيق املستخدم اآلن، وباإلضافة إىل 
ذلك فإن هذه املسميات مل تنشأ يف وقت واحد ولكنها نشأت يف بيئات ثقافية ولغوية خمتلفة مع مرور 

الوقت، كام أن داللة استخدامها ختتلف من مؤلف إىل آخر.
ولقد سبق أن أوضحت ان الصفة »سائل liquid« عندما تضاف إىل »ناعم mild« يف االستخدام 
Cennini( فإهنا متيز بني امللمع )وهو الصمغ يف صورة مسحوق وبني امللمع  اإليطايل القديم )عند 
عندما يكون ذائبا يف مادة حمللة.  فاستخدام املادة امللمعة يف صورة مادة صمغية مطحونة استمر حتى 
القرن السابع عرش وباألخص تلك املادة التي تنثر عىل ورق الكتابة، وباإلضافة إىل هذا فإن الفقرات 
املادة  إىل  فقط  تشري  »سائل«  الصفة  معنى  فيها  يظهر  والتي   Cennini من    Eastlake اقتطفها  التي 
السائلة« وأيضا  امللمعة  امللمعة اجلافة، فهناك ذكر »للامدة  املادة  امللمعة املوضوعة يف سائل يف مقابل 
»املادة امللمعة السائلة والواضحة« وتدل هنا إضافة صفة الوضوح عىل معنى الصفة األوىل)17(. فهناك 
إذًا داللة عىل مزيج واضح ال يتغري يتم استخدامه.  وال يقوم Cennini بإعطاء وصفة لرتكيب املادة 
 Cennini امللمعة يف حني يرص ماكالرن وفرينر أنه قد اشرتاها جاهزة، وأن ال أعرتض عىل أن يكون
قد استخدم املادة امللمعة عىل أهنا مرادف لصمغ السندروس ولكنني أعرتض عىل أن نعترب أن امللمع 
السائل يتم عىل احلصول عليه من خالل وضع صمغ السندروس يف مادة زيتية، فالفجوة هنا واسعة 
جدا وال يمكن من الناحية العلمية تأكيد هذا اإلدعاء خاصة أن Cennini قد التزم الصمت فيام خيص 

هذا املوضوع.
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Rossello)18( الذي  ولنتناول اآلن املادة امللمعة »شبه السائلة«، وقد جاء ذكر ذلك من خالل 
يقدم وصفة للملمع السائل، فام يطلق عليه gomma da vernice يشري إىل احلالة السائلة كام سبق أن 
رشحناها.  وسوف نتعامل يف الفصل القادم مع كيفية عمل امللمع السائل وشبه السائل، وإذا جتاهلنا 
حرف العطف فسنجد أن هذين اللفظني ال يشريان إىل معنى حمدد حتديدا كبريا وخاصة إذا نظرنا إىل 
الفصل 69 عند Rossello  والذي يتحدث عن كيفية احلصول عىل مادة ملمعة جافة فسيتضح املعنى 

بصورة أفضل.
 Secreti ولقد اختفى بعد ذلك امللمع شبه السائل كنوع من أنواع املادة امللمعة وحل حمله الـ 

.Rossello الذي استخدمه
أما بالنسبة للامدة امللمعة العادية فإن صفة »العادية« تشري هنا إىل امللمعات العادية التي يشيع 
استخدامها بني الناس وليس إىل األنواع التي تستخدم للوحات الفنية فقط، وقد جاء ذكر هذا عند 
 )19(Fioravanti ويف  .Eastlake كام ورد أيضا يف الفقرات التي اقتبسها ماكالرن وفرينر من Armenini

)1564( يف الفصل 67 والذي يتحدث عن كيفية عمل املادة امللمعة العادية لتلميع األشياء الضخمة 
نجد أن كلمة »العادية« يتم رشحها عىل أساس أهنا تلك املادة امللمعة الشائعة التي يتم استخدامها يف 

املنازل لتلميع األشياء، فام دخل اللوحات الفنية بذلك؟
وعند Birelli)20( )1601( تشري كلمة »العادية« إىل معنى حمدد )يف الفصل 372(، وقد كانت 
التخىل عنها ومل يكن هناك أي حماولة لتحديد  هناك حماولة إلجياد مصطلحات ولكنها رسيعا ما تم 
املكونات واملواد املستخدمة يف املادة امللمعة العادية لدرجة أن Birelli قد أدرج حتت هذا القسم نوعني 

آخرين من املواد امللمعة.
ويف املخطوط اخلاص بـ Marciano)21( يوجد طريقة للحصول عىل املادة امللمعة العادية والتي 

تصلح لتلميع أي يشء ولكنه مع هذا مل يتم حتديد املكونات بصورة قاطعة.    
وعىل الرغم من أن الصفتني »سائل« و»عادي« قد يشريان إىل شيئني خمتلفني يف طبيعتهام ويف 
جودهتام حيث تشري كلمة »عادي« إىل يشء يشيع استخدامه يف احلياة اليومية فإنه من الصعب جدا 
هنا تكمن  واملشكلة  استخدامها.   الشائع  امللمعة  املواد  نوعني خمتلفني من  إىل  أهنام يشريان  نعترب  أن 
يف استخدام املواد املحللة نفسها، فأنا ال أعرتض عىل أن امللمعات )عىل األقل يف القرون األوىل من 
ذائبة   مادة ملمعة  إيطاليا وأن أي  السندروس يف  الوسطى( قد أصبحت مرتادفة مع صمغ  العصور 
كان يعتقد أهنا تعتمد أساسا عىل هذه املادة أو عىل مكونات وإضافات أخرى، فعىل العكس من ذلك 
يتم خلطها مع صمغ  التي  الصمغية  املادة  أساس  الصمغ هو  أو  اجلوز  زيت  أن  نجزم  أن  يمكن  ال 

السندروس.
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وهلذا جيب عىل الناقد وعىل من يقوم بعملية اإلحياء أن يراعي مثل هذه العوامل التي تظهر كثريا 
ليس يف القرن الواحد بل وعند نفس الرسام، فليس يف إمكانية أحد أن يقوم بتحديد املواد املستخدمة 

ونوعها وكميتها عىل وجه التحديد.
ومن اجلدير بالذكر هنا أن معظم الوصفات اخلاصة بامللمعات ال تأيت من الكتب التي تتحدث 
عن الفن والرسم ولكن من مصادر أخرى تتحدث عن صبغات الشعر وحتى املواد التي متنع نباح 
Cennini ال يمدنا بأي وصفات خاصة باملواد امللمعة،  الكالب )Birelli(.  ولقد الحظنا أيضا أن 
 Armenini،  Baldinucci، Deوعندما يتم ذكر امللمعات يف النصوص التي تتحدث عن الرسم عند
Piles، وOrlandi فإن الرتكيبة غالبا ما تعتمد عىل مواد حمللة مثل النبيذ وزيت الصنوبر والنفط وليس 

عىل الصمغ أو زيت اجلوز.  وحياول ماكالرن وفرينر هنا أن يقلال من أمهية الوصفات األخرى ألهنا 
تعترب وصفات صعبة إىل حد كبري، فهام يبدآن باإلحصائيات ويوضحان أن من بني كل 47 وصفة – 
مأخوذة من مؤلفات Eastlake ، Merrifield – يوجد 7 فقط حتتوي عىل النفط.  ويعترب هذا االجتاه 
الفكري خاطئا متاما ألنه ليس من املهم عدد الوصفات بقدر ما هو مهم عدد املصادر املوثوق فيها يف 

جمال الرسم والتي استخدمت وصفات بعينها.
وبدون أن نخوض يف رشح مستفيض للمواد امللمعة وتقنية استخدامها فأنا أود أن أوضح أن 
معظم الوصفات تشتق من الكتب التي تتبع املنهج القديم اخلاص بـ Heraclius واملنهج اخلاص بـ 
هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  القديمة.   والكيمياء  السحر  بني  الدمج  عىل  يعتمد  والذي   Birelli

املادة  كانت  احلاالت  أجلها؟  يف معظم  الوصفات من  تستخدم  كانت  التي  األغراض  ما هي  هو:  
امللمعة تستخدم للخشب ولآلالت املوسيقية مثل العود، ويربز هنا حقيقة هامة وهي أن أفضل أنواع 
امللمعات هي التي يتم إذابتها يف مخر األكوافيت وهي التي تصلح للوحات واألعامل الفنية.  ويوضح 
Fioravanti أن: »هناك بعض أنواع امللمعات التي ال يدخل فيها الزيت وتعطي مظهرا رائع اجلامل«. 

 Birelli أيضا أن أمجل أنواع امللمعات هي التي يتم إذابتها يف مخر األكوافيت، ويؤكد Alessi كام يؤكد
الوصفات قد  أن هذه  الواضح  زيتية، ومن  بامدة  امللمعات ال حتتاج يف معظم احلاالت إىل دجمها  أن 
بمراجعة   )22(Bonanni قام  عندما  عام 1731  ففي  فنية،  لوحات  بنجاح يف  استخدامها  بالفعل  تم 
الوصفات اخلاصة بامللمعات والتي ذكرها يف مؤلفه قام بإدراج املادة امللمعة املذابة يف مخر األكوافيت 
)1690( Féliben عىل رأس القائمة يف حني وضع املادة امللمعة الزيتية يف آخر القائمة، وعندما حتدث

)23( عن املواد امللمعة مل يذكر حتى يف كتابته املادة امللمعة الزيتية.

الذين  الفنانني  فيه وهوأسامء  النفطية من خالل مصدر موثوق  امللمعات  اآلن عن  ولنتحدث 
استخدموا هذا النوع من امللمعات، وقد ذكر Armenini)24( أن Lombardy قد استخدم امللمعات 
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النفطية وكذلك فعل Parmigianino وCorreggio، والبد أن هذا النوع من امللمعات هوالنوع الذي 

غطى لوحة »عذراء الصخور« املوجودة يف املتحف الفني قبل أن ختضع اللوحة آلخر عملية إحياء.
  Orlandi   عن النفط من ناحية كونه قاعدة للامدة امللمعة، كام يتحدث Baldinucci ويتحدث
معلقا  نفطية  قاعدة  ذات  امللمعات  من  أنواع  ثالثة  عن   )25()1719(  Abecedario Pitttorico يف 
عليها كام ييل: »هذه هي أحسن أنواع امللمعات وأغناها«، ويقول أيضا: »هذه هي مادة ملمعة يمكن 
فيقول: »تسمى  الثالث  النوع  أما عن  إليه رونقا مجيال«،  استخدامها عىل أي سطح مرسوم لتضيف 
الزيوت.  ومن  أنواع  املعجون ونوع من  امللمعة كافاليار سيجناين« وهي مادة مكونة من  املادة  هذه 
ضمن األمثلة التي رضهبا Orlandi عن املواد امللمعة هناك نوعان مكونان من زيت الرتبنتني وزيت 
الصنوبر وأربعة أنواع مكونة من مخر األكوافيت وأربعة آخرين مكونة من مادة صمغية وزيت اجلوز.  
وباإلضافة إىل ذلك تشري الوصفة اخلاصة باملادة امللمعة املكونة من زيت الرتبنتني أن اخلليط جيب أن 
يعرض ألشعة الشمس ملدة 8 أيام، وتعرب هذه امللحوظة مهمة ألن اإلشارة إىل أمهية التعريض ألشعة 

الشمس تدل عىل أن املادة املحللة هي بالرضورة زيت الكتان.
أن  يمكنهام  فلم  النفطية  امللمعات  أمهية  من  يقلال  أن  حاوال  ماكالرن وفرينر  أن  من  وبالرغم 
يتجاهالها بصورة كلية، فقد حاوال أن ينكرا أن هذه املواد لدهيا القدرة عىل التلوين عن طريق اإلشارة 
إىل العديد من الوصفات من فرتات زمنية خمتلفة والتي تطالب بأن تكون املادة امللمعة عديمة اللون، 
ولكن من الواضح هنا أهنام وقعا يف تعارض شديد:  إن قدرة املادة امللمعة عىل تلوين اليشء أمر وعدم 
نقائها أمر آخر، فعندما نقول إن املادة امللمعة جيب أن تكون شفافة وواضحة فهذا ال يعني بالرضورة 
أن تكون عديمة اللون.  فمن الصحيح أننا نجد عند Armenini وعند Marciana Segreti وعند 
تلك احلاالت كانت خمصصة الستخدام خاص  ملادة ملمعة واضحة ولكنها يف  Orlandi وصفات 

وحمدد.  ويقر معظم املختصني يف هذا املجال بام فيهم Eastlake)26( أن املادة امللمعة كانت بطريقة أو 
بأخرى ملونة، فمن الغريب حقا أن ماكالرن وفرينر ال يتطرقان إىل هذه النقطة بالرغم من أهنام قد اقتطفا 
الكثري من كتابات Eastlake.  ويؤكد Eastlake أن املادة امللمعة التي تتكون من صمغ السندروس 
الوسطى معتادين عىل ذلك وكانوا حياولون أن جيدوا  العصور  فنانو  هلا لون أمحر واضح، وقد كان 
Cardani)27( أن بياض البيض كان يستخدم  بدائل عندما ال يكون ما تعودوا عليه متوفر، ويوضح 
كامدة ملمعة وكان يتم تلوينها بالقليل من الرصاص األمحر، وهلذا فقد ذكرت الوصفة املأخوذة من 
كتابات Bolognese حيث يتم ذكر الرصاص األمحر.  ويعتقد ماكالرن وفرينر أن الرصاص األمحر 
يستخدم كعامل جمفف ويتساءالن ما إذا كانت املادة امللمعة يف هذه احلالة ستستخدم للوحات الفنية، 
السندروس ولكن عىل  احلالة ال حتتوي عىل صمغ  امللمعة يف هذه  املادة  أن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
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Eastlake ال يشري إىل هذه الوصفة فقط ولكنه يلحقها بوصفة مهمة جدا  البخور.  وأنا مل أحلظ أن 
من سنة 1466 والتي تقول: »لعمل هذه املادة ضعها بدال من املادة امللمعة السائلة عندما يتعثر إجياد 
ذلك«. ومكونات هذه املادة امللمعة والتي هي بديل للامدة املكونة من صمغ السندروس هي:  زيت 
الكتان، معجون، الرصاص األمحر، البخور، والزفت.  ويظهر البخور والرصاص األمحر مرة أخرى 

يف الوصفة اخلاصة ب Bolognese مما يؤكد أن الرصاص األمحر هومكون ذات لون.
وليس من الغريب إذن أن يذكر Eastlake الفرق بني املواد امللمعة املستخدمة عىل اللوحات   
واملادة  عرش،  اخلامس  القرن  يف  بريطانيا  يف  موجودا  كان  والذي   vernisium album وبني  الفنية 
امللمعة األوىل هي املادة امللمعة السائلة أما املادة امللمعة الثانية فهي املادة امللمعة الواضحة، كام يضيف 
أيضا  كان  الزعفران  فاستخدام  شائعة،  أيضا  كانت  والصفراء  اخلرضاء  امللمعة  املواد  أن   Eastlake

 Eastlake موجودا يف املواد امللمعة التي يكون الغرض من استخدامها هو تقليد بريق الذهب، وقد قام
وMerrifield بجمع كمية هائلة من املعلومات عن استخدام الزعفران يف مواد الطالء.

وهبذا أكون قد رددت عىل النقد الذي وجه إيل من الناحية النظرية، وجيب اآلن أن أبدأ يف الرد 
 Coppo di والـ Perugia يف Gozzoli عىل النقد الذي وجه إىل عمليات اإلحياء التي متت عىل الـ
Marcovaldo يف Siena والـ Bellini يف Pesaro وهو نقد يف حقيقته موجه إىل عمليات اإلحياء بصفة 

عامة وإىل التنظيف بصفة خاصة، وقد تم نرش الكثري عن عمليات اإلحياء تلك ولذلك فلن أتطرق إىل 
التفاصيل مرة أخرى ولكنني سأرد عىل النقد الذي وجه إليها والذي ال أساس له من الصحة.

ففي حالة الـ Bellini تم اكتشاف وجود مادة ملمعة قديمة وذات لون داكن حتت اهلالة املحيطة 
بالرأس وعىل سطح اللوحة ككل، وأيضا يف األجزاء التي تم تشطيبها بالطالء وتثبيتها بامدة ملمعة 

.St Terence اخلاصة بـ Predella صفراء كثيفة يف حالة الـ
ففي احلالة األوىل أوضحت أنه يف منطقة معينة من اهلالة املحيطة بالرأس حيث أدت عمليات 
املمكن  من  التي  نفسها  الداكنة  امللمعة  املادة  توجد  الذهبية  الطبقة  إزالة  إىل  دقيقة  غري  سابقة  إحياء 
رؤيتها عىل بقية اللوحة الفنية، فإذا كانت املادة امللمعة قد أضيفت بعد الطبقة الذهبية يف املكان الذي 
اختفى منه الذهب لكانت رضبات الفرشاة الذهبية قد بدت خفيفة إىل حد ما. واملعنى هنا واضح 
جدا، فكيف يربر مؤلفانا ما زعموه من أنه بعد 11 سنة تصبح املادة امللمعة الزيتية متامسكة وأن هذا 
التامسك يشء طبيعي حتى ولو كانت املادة امللمعة قد أضيفت بعد إزالة الطبقة الذهبية:  وهكذا فإن 
وجود املادة امللمعة الداكنة يوضح أن املادة امللمعة قد أضيفت بعد الرضر الذي حلق باللوحة الفنية.  
وأنا أعرتض عىل وجود اختالف بني الصورة وهي بالطبقة الذهبية والصورة بدون الطبقة الذهبية ألنه 
إذا كان الذهب قد متت إزالته قبل إضافة املادة امللمعة فإنه البد وأن يكون قد ترك أثرا عىل اللوحة، وال 
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يمكن للامدة امللمعة الداكنة التي تم وضعها عىل اللوحة بأكملها أن ختفي متاما األثر اخلاص بالطبقة 
الذهبية.  فإذا كانت A ليست B فحتى لو أضفت C إىل كل من A وB فإن A لن تتحول إىل B حتت 

أي ظروف.           
ومع ذلك فإن كل هذه احلقائق ال تنفي أن معظم اللوحات الزيتية وغري الزيتية كانت تستخدم 
فيها املادة امللمعة، وبالرغم من كل ذلك فإن مؤلفينا ما زاال يرصان عىل موقفهام، األمر الذي جعلني 
أعتقد أنه »ليس يف إمكاننا أن نزيل املادة امللمعة الصفراء من St Terence بدون أن نزيل األجزاء التي 
Bellini بواسطة الطالء مما يوحي بأن هذا املؤلف كان من الغباء بحيث ال يالحظ األجزاء  حددها 

التي تم إحياؤها والتي تغطي الرضر الذي حلق باللوحة قديام!.
املتاعب، فبدال من  الكثري من  ينقذين من   Rodolfo Pallucchini وحلسن احلظ فإن رأي   
أن يتهمني أنني خلطت بني عملية إحياء قديمة وبني الطالء فإنه يوبخني ألنني مل أحافظ عىل طبقة 
سطحية فوق املادة امللمعة الصفراء الذهبية! وجيب أن أشكره عىل هذا! فعىل األقل كان نقد ماكالرن 

!Pallucchini وفرينر يعكس ضعف موقفهام وعدم فهمهام وليس اجلدل بالباطل كام رأيت عند
ومن اجلدير بالذكر أن أراء املؤلفني السابق ذكرمها والتي ال يؤيدها أي نص موثوق فيه تؤكد 
أنه قبل القرن الثامن عرش كان الطالء يتم بإضافة زيت الكتان أو بإضافة زيت الكتان مع املادة امللمعة 
وأن املادة امللمعة كانت تعتمد أساسا يف تكوينها عىل زيت الكتان. وهنا يربز اخلطأ العلمي والتجريبي 
الذي يقرر أن املادة املحللة تصلح لالستخدام عىل اللوحة الفنية ككل إذا ما تم جتريبها بأمان عىل جزء 
 St Terence من اللوحة، ولكن عىل العكس من ذلك فأنا أرى أنه إذا متت إزالة املادة امللمعة من عىل
مما يؤدي إىل إزالة السطح اخلارجي املطيل فإن أي اختبار آخر قد يتم عىل املادة امللمعة الصفراء الذهبية 
هي  امللمعة  املادة  حتلل  درجة  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  اللوحة،  ألصالة  وتشوهيا  سافرا  تعديا  يعترب 
مقاومة  الزيتية  امللمعة  املادة  تصبح  سنة   11 – بعد  وفرينر  ماكالرن  يؤكد  مقياس ختييل ألنه – وكام 

للمواد املحللة كام لوكان عمرها 400 سنة.
والتي  di Marcovaldo Coppo سنة 1261  التي رسمها   Madonna اآلن عن  ولنتحدث 
امللمعة  املادة  خيص  فيام  وأيضا  هلا  اجلاملية  والقراءة  اللوحة  خيص  فيام  والكثري  الكثري  عنها  كتب 
السطور  يف  إليها  سأشري  والتي  اللوحة  هذه  عن  كتبت  التي  الكتابات  ضمن  ومن  فيها،  املستخدمة 
بـ  اخلاص   De tictio Petalorumو  Theophilus:  De Pictura translucida اآليت:   القادمة 
 Mappae اخلاص بـ Stagneae Petalae Tinctioو Muratori  والذي نرشه Lucca Manuscript

Calvicula والذي كثريا ما يقتبس منه Eastlake بالرغم من أنه ال يربطه بعمل فني واضح وحمدد كام 

فعلت أنا مع املادونا.
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أنه تم إضافة مادة  النظرية والعملية  الناحية  التي تؤكد من  املصادر  الكثري من  وقد كان هناك 
ملمعة شفافة وملونة عىل طبقة من الصفيح أو الفضة لكي يمكن احلصول عىل اللمعة املطلوبة، ولكنه 
وبعد أربعة قرون أكد Lebrun و De Piles أن الطالء من املمكن أن حيقق هذا اهلدف وحده، وهنا 
يقع املؤلفان يف خطأ كبري ألهنام يقيامن استنتاجاهتام عىل عامل ثانوي وهو:  هل من املمكن أن نجزم 
أن املادة امللمعة القديمة التي عثر عليها حتت اإلطار الذي ينتمي للقرن الثامن عرش هي نفس املادة 
امللمعة األصلية التي استخدمت يف القرن الثالث عرش؟  وقد أسفرت  التحليالت التي أجريت عىل 
املادة امللمعة التي ظلت قرنني من الزمان حتت اإلطار وعىل املادة امللمعة التي أضيفت للوحة بعد أن 
تم وضعها داخل إطار عن نتائج خمتلفة، وقد أدى هذا االختالف إىل رضورة احلفاظ عىل املادة امللمعة 

القديمة، ولكن الطريقة التي رسم هبا الوشاح يف املادونا أثارت الكثري من التساؤالت.
– وهي  العذراء  الشفاف يف رسمه ملعطف  الرسم نصف  تقنية  Coppo قد استخدم  فإذا كان 
تقنية هتدف إىل تقليد لون الذهب – فإنه البد وأن يشعر أن نفس طريقة الطالء من املمكن أن تستخدم 
ويف  الفضة،  من  طبقة  عىل  الداكن  واألزرق  األرجواين  – للون  رضورى  غري  هذا  ولوكان  – حتى 
Coppo يتبع اخلطوات التالية يف رسم الوشاح اخلاص بامدونا:  أوال قام برسم الظالل  احلقيقة فإن 
بتجفيف  قام  ثم  البيضاء  املبدئية  الطبقة  الكثيف عىل  السائل  باللون األزرق  الوشاح  بثنيات  اخلاصة 
الدوائر الصغرية، ثم قام بوضع مادة ملمعة صفراء شفافة ثم قام برسم النسور امللكية داخل الدوائر.  
وأنا ال أستطيع أن أجزم هنا أن اللون األصفر للامدة امللمعة الشفافة يرجع إىل القرن الثامن عرش ألنه 
وبعد أن اكتمل العمل )بعد 50 سنة تقريبا( قام أحد الفنانني بإعادة رسم وجه مادونا وأحاطه  بوشاح 
أبيض، وقد كان ذلك سيبدو غريبا إذا كان الوشاح اآلخر يف ذلك الوقت أبيض اللون.  وباإلضافة 
إىل ذلك فإن ألوان املادة امللمعة الصفراء الكثيفة تنسجم مع  ألوان املادة امللمعة األرجوانية والسوداء 
الكثيفة عىل اللون الفيض اخلاص بجسد العذراء، فهناك إذن تقنية بعينها كان الرسام Coppo ينتهجها، 
وطريقة  التقنية  هذه  تفاصيل  يرشحوا  أن  حاولوا  العادية  غري  السمة  هذه  النقاد  الحظ  أن  وبمجرد 
تطبيقها وباألخص يف الوسادة املرسومة يف اللوحة عىل مسند القدمني.  فام وجه اعرتاض ماكالرن 
وفرينر عىل ذلك؟  أوال أن املادة امللمعة التي ظلت خمتفية ملدة قرنني من الزمان حتت اإلطار ال يمكن 
أن تكون هي املادة األصلية ألن نفس املادة امللمعة وجدت عىل الرأس التي قام تلميذ Duccio بإعادة 
رسمها، إذن فليس هناك أي وسيلة للتأكد من أن املادة امللمعة عىل وجه مادونا واملادة امللمعة املوجودة 
من  يكن  ومل  حيدث  مل  ذلك  أن  وبام  كمي،  كيميائي  حتليل  إجراء  بدون  املادة  نفس  مها  اإلطار  حتت 
يكون هناك شك يف صحة  – عندما  أفضل  فأنا  امللمعة  املادة  بقايا  ندمر  أن  بدون  أن حيدث  املمكن 
 Coppo األمر – أال أبدأ يف جتربة قد تدمر كل يشء.  ومن ناحية أخرى فإنه من احلكمة أن نقول إن
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قد استخدم اللون املحمر من املادة امللمعة املوجودة عىل اللوحة بام أنه قد استخدم أيضا تقنية الشفافية 
غري الكاملة يف رسم الوشاح والوسادة. وهذا يدعو إىل أن نحرتم املادة امللمعة السالف ذكرها حتى 
ولو كانت هي نفس املادة املوجودة عىل وجه مادونا.  وأنا أرفض متاما أن تكون النسور املوجودة يف 
املادة امللمعة، فهناك سوء فهم وتبسيط خمل فيام خيص  الدوائر اخلاصة بالوشاح قد تم رسمها حتت 
هذه النقطة، فمن الحظ اللوحة املوجودة يف Siena سيجد أن كيفية رسم الوشاح متت كالتايل:  خلفية 
صفراء، رسم النسور بعد ذلك، ثم وضع املادة امللمعة.  ومن اجلدير بالذكر أن اللون األصفر اخلاص 
بالوشاح ليس نتيجة ألي تعديل أو تبديل يف املادة امللمعة، ولقد رشحت ذلك يف حضور بروفيسور 
كاريل مدير متحف Siena وأخذت صورتني فوتوغرافيتني مكربتني للوشاح، األمر الذي يدل عىل أن 
الوشاح هي اخلطوات الصحيحة واملنطقية، فاخللفية بيضاء وليست  التي ذكرهتا يف رسم  اخلطوات 
صفراء واألصفر املوجود ليس متكامال ولكنه لون قد تم توزيعه بصورة شفافة عىل الظالل الزرقاء 
حيثام  اللون  زرقاء  الظالل  وأصبحت  اللون  أخرض  لذلك  نتيجة  الوشاح  فأصبح  بالوشاح  اخلاصة 
عىل  الوشاح  رسم  إعادة  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  الصفراء،  امللمعة  املادة  يف  صغرية  فجوات  توجد 
الناحية اليمنى حيدد الوشاح الذي تم رسمه يف القرن الثالث عرش وعليه فإن إضافة اللون األبيض 

عىل املادة الصفراء امللمعة اخلاصة بالوشاح الذي رسمه Coppo أمر ال يقبل الشك.
بأنه  القدمني  مسند  منتصف  يف  الداكن  األمحر  باللون  »الرسم  عىل  وفرينر  ماكالرن  علق  وقد 
التي  العينة  طبيعة  يدركا  مل  أهنام  امللحوظة  هذه  وتوضح  بعد«،  فيام  رسمه  إعادة  تم  أنه  الواضح  من 
التي استخدمها  املادة امللمعة احلمراء الشفافة  البقايا الصغرية من  تم رسمها مرة أخرى ومل يالحظا 
القدمني لكي يعطيهم استدارة بدون أن  بالوسادة املوضوعة عىل مسند  الظالل اخلاصة  Coppo يف 

يغري من شكل النسيج امللون املوجود عىل القامش.  فهذا هو ما فعله Coppo من خالل الطالء وليس 
من خالل املادة امللمعة يف الوسادة األخرى املوجودة حتت املادونا ويف ثنيات القامش يف خلفية العرش، 

فيجب أن يتعلم اإلنسان كيف يقرأ اللوحة الفنية!
 Perugia 1456( املوجود يف( Benozzo Gozzoli وفيام يتعلق بالسؤال عن الطالء اخلاص بـ
Burlington حيث تم نرش صورة فوتوغرافية  فقد سبق أن رددت عليه يف خطاب وجهته إىل جملة 

مكربة لقطعة الشمع التي تم إزالتها.
وأنا سأعيد نرش صورة فوتوغرافية أخرى مكربة توضح اجلزء الذي تم إزالته من عىل سطح 
اللوحة وتكبري آخر لقطعة الشمع التي ما زالت موجودة يف مكاهنا، فطبقا ملا يقوله ماكالرن وفرينر 
امللمعة ولكنها ليست كذلك)28(، وبدال من أن أحتدث مرة  للامدة  كان جيب أن تكون حماطة برتاكم 
أخرى عىل ضحالة الفكر أو أن أصف الطريقة التي ينتهجاهنا بأهنا جمرد تبسيط خمل، فأنا أفضل أن 
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أترك األمر للمسئولني عن عمليات اإلحياء والرتميم يف املتحف الفني، وأمتنى أن يدركا أن نظريتي 
اخلاصة بسطح األعامل الفنية إنام نبعت من نقدهم، وأمتنى أيضا أن يدركوا حجم التدمري الذي أحلقوه 

باألعامل الفنية املوجودة عندهم.
ومن اجلدير بالذكر أنه يف بلجيكا يف مؤمتر عاملي حرضه نخبة من أبرز النقاد وخرباء اإلحياء 
والرتميم ملناقشة عملية إحياء وترميم الـ Adoration of the Mystical Lamb  وافق أعضاء املؤمتر 
باإلمجاع عىل املعايري التي تقدمت هبا فيام خيص عملية تنظيف األعامل الفنية، وقد كان ماكالرن موجودا 
يف هذا املؤمتر ومل يعرتض ومل حياول أن يتحدث عن التنظيف الكيل كام كتب عنه سابقا.  وأنا أمتنى أن 

يكون كل هذا اخلالف هو الطريق للوصول إىل تعاون مثمر وبناء بدون أية ضغائن شخصية.
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7

 اإزالة اإطار اللوحة الفنية اأو الحتفاظ به 

كق�شية ترميمية

العرض  طريقة  يف  تتمثل  جديدة  ثورة  العامل  مستوى  عىل  الفنية  واملعارض  املتاحف  تشهد 
من  مزيج  هو  جديد  علم  والدة  ذلك  عن  نتج  وقد  الفنية،  األعامل  عىل  املحافظة  وطرق  واإلضاءة 
التاريخ وعلم اجلامل والعلم واملوضة، وقد كانت قضية اإلطار من ضمن القضايا املثرية للجدل والتي 
نشأت نتيجة لتلك االجتاهات اجلديدة.  فمن حوايل عرشين سنة ماضية كانت هناك حاجة ماسة ألن 
– عىل األقل بالنسبة  يتم إحاطة العمل الفني بإطار حتى ولو كان هذا اإلطار بسيطا جدا، أما اآلن 
للرسم املعارص – فمن املمكن أن يعرض العمل الفني بدون إطار، ولكن احلدود الفاصلة بني الفن 
القديم والفن املعارص قد بدأت يف الزوال لدرجة أن الناس قد بدأوا حديثا يف إزالة اإلطارات التي 
كانت حتيط باألعامل الفنية القديمة، ويعرتف املؤلف أنه واحد من أوائل الناس الذين قاموا بذلك، 
فمن عرشين سنة ماضية وبالتحديد سنة 1942 عندما كنت عىل رأس عرض فني لعمليات اإلحياء يف 
 )Brescianino، Benvenuto di Giovanni( قمت بعرض لوحات قديمة Istituto del Restauro

األلواح  بني  املوجود  األسود  القامش  يربز  مكان  يف  بتعليقهم  وقمت  هبم  اخلاصة  اإلطارات  بدون 
 Critique of Judgement إيامنويل كانط  اقتبست أيضا فقرة من كتاب  اخلشبية واللوحة)1(.  وقد 
تنتناول القضية من منظور رسمي وغري رسمي، وتقول الفقرة: »إذا كان اإلطار ليس مجيال يف شكله 
أو كان موضوعا لكي جيذب االنتباه إىل الصورة فيسمى يف هذه احلالة زخرفة ويكون مدمرا ومشوها 
جلامليات العمل الفني ونقائه«. وقد يبدو جلوءي إىل فلسفة كانط العقلية غريبا وشاذا ولكن املربر هنا 
الداخيل.  الديكور  الفني من منظور مجايل وليس من منطلق  أتناول قضية اإلطار  أنني أردت أن  هو 
وبالرغم من أن كانط مل يكن حساسا جتاه الرسم فقد أدرك الدور املصطنع الذي تقوم به اإلطارات 
الفنية، ولكن خلف هذا الدور املصطنع فلإلطار وظيفة حمددة بالرغم من كوهنا ثانوية بالنسبة للعمل 

الفني نفسه:  وحتديد هذه الوظيفة قد يمكننا من حسم القضية اخلاصة باإلطار الفني.  
الذي  الدور  جمرد  من  أكرب  فدوره  مكانية:   وظيفة  هي  األول  املقام  يف  الفني  اإلطار  ووظيفة 
الربط بني املساحة املكانية  بأداء مهمتني:  األوىل هي  يلعبه شكله اخلارجي، وبمعنى آخر فإنه يقوم 
للبيئة املحيطة باملشاهد وبني املساحة املكانية اخلاصة باللوحة، والثانية هي الربط بني املساحة املكانية 
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اخلاصة باللوحة واملساحة املكانية اخلاصة باحلائط الذي تعلق عليه تلك اللوحة.  وال يعترب احلديث 
عن هاتني اخلاصتني الداخليتني لإلطار الفني وليدا لفكر الكاتب وحده، ولكنه يعترب نتيجة منطقية 
يقف  التي  واملساحة  للحائط،  املكانية  املساحة  للصورة،  املكانية  – املساحة  الثالثة  العنارص  لتفاعل 
الفني  العمل  فيها  يقوم  التي  الزمنية  الفرتة  تلك  يف  واحد  وقت  ويف  بعضها  مع   – املشاهد  فيها 
العمل  عرض  عملية  تظل  وأن  الزمن  يتوقف  أن  الفكري  االجتاه  هذا  يتطلب  وقد  نفسه.   بعرض 
الفني حارضا إىل األبد، وهلذا فإن هذا التفاعل يتطلب هيكل حمدد عن طريق إجياد رابطة ونقطة حتول 
وطريقة تعليق معينة.  فاإلطار الذي حييط بالعمل الفني هو وسيلة من وسائل الربط بني العمل الفني 
والعامل اخلارجي، وهو إحدى هذه الوسائل فقط، فعىل مدار التاريخ الفني بأكمله نجد وسائل وحلول 
كثرية نجحت يف حتديد مالمح العالقة املكانية املزدوجة بني املشاهد واللوحة من ناحية وبني اللوحة 
واخللفية من ناحية أخرى، فالورق والقامش الذي حييط بلفائف الفن الياباين هو عىل سبيل املثال أحد 
هذه احللول.  وبالرغم من أن هذه احللول تعكس الذوق الفني السائد يف وقتها فهي ليست حلول 
مفاجئة أو اعتباطية، ففي اللحظة التي نشعر فيها أننا يف حاجة إىل رابطة جيب أن نعمل فكرنا يف حماولة 
إلجياد رابطة مناسبة ألن الرابطة ال جتيء من تلقاء نفسها بطريقة منطقية، وعملية إجياد الرابطة جيب 
أن ختضع ملقتضيات الفرتة الزمنية التي حتدث فيها وتنسجم مع الذوق الفني السائد وقتها، وهنا تنشأ 
مشكلة أساسية أال وهي أن تكون الرابطة منسجمة مع الذوق الفني السائد وليس مع اللوحة نفسها، 
فالرابطة ال تتعامل مع اللوحة عىل أهنا واقع حقيقي ولكن تتعامل معها من حيث طريقة مرورها إىل 
اخلاص  احلارض  تؤثر عىل  لن  الرابطة  أسايس وجوهري ألن  هنا  والفرق  للمشاهد،  الفردي  الوعي 
بالعمل الفني إال من خالل الوسيلة التي يعرض هبا هذا احلارض نفسه يف احلارض التارخيي اخلاص 
بالوعي الفردي للمتفرج.  ومن هنا يتضح أن مشكلة اإلطار ال يمكن حسمها لألبد حتى عن طريق 
من أبدع العمل الفني إال إذا تم تثبيت البيئة املكانية اخلاصة بالعمل الفني إىل األبد، فإذا حدث أي 
تغيري يف مكانيات العمل الفني فيجب أيضا أن ختتلف الرابطة وتتغري، وهذا التغيري ليس يف جمرد شكل 
جديد لإلطار ولكنه تغيري جيب أن يبدأ التفكري فيه من عند البيئة املكانية اخلاصة باخللفية التي يوضع 
أمامها العمل الفني، والتي جيب أن تتوقف حلظة عند طبيعتها وعند كيفية تأثريها عىل العمل الفني.  
الفني، ولكن ألي حائط قيمة مكانية حمددة  العمل  فاخللفية غالبا ما تكون احلائط الذي يعلق عليه 
من حيث كونه داخيل أم خارجي وأيضا من حيث الطريقة التي يرتبط هبا باملفهوم املعامري اخلاص 
باملبنى، وأنا أقصد هنا بكلمة »املفهوم« القيمة التي أعطاها املهندس ملساحة مكانية معينة، فأي حائط 
سواء أكانت داخلية أو خارجية هلا معنى مكاين حمدد وهي أيضا مميزة من الناحية اخلارجية ومن ناحية 
تعبريها عن شكل تارخيي حمدد، فتعامل مهندس معامري بيزنطي مع فكرة داخلية سينتج عنها حائط 
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الفكرة  نفس  مع   Frank Lloyd Wright لتعامل  الذي هونتاجا  احلائط  مكانية خمتلفة عن  قيمة  له 
الداخلية)2(.  ويبدو أنه يوجد معنيان مكانيان مقبوالن للحائط، فاحلائط إما كيان جمسم أو سطح، فإذا 
تم التعامل معه عىل أنه كيان جمسم فإن الرابطة املكانية للوحة الفنية جيب أن تكون رابطة بني كيانني 
خمتلفني، وإذا تم التعامل معه عىل أنه سطح فإن املسألة ستختلف طبقا للصفات املكانية للوحة الفنية.  
فإذا حدث أن قررنا أن البيئة املكانية للوحة الفنية هي سطح فإن وجود توازن بني اخللفية وبني سطح 
اللوحة يكفي خللق طبقة مكانية عازلة، فبالرغم من أنه يبدو أن البيئة املكانية للوحة الفنية هي التي 
احلائط،  لنا  يقدمها  التي  املكانية  املعلومات  يكون من خالل  ما  دائام  احلل  أن  احلقيقة  نجد يف  تسود 
وألنني ال أود أن أفرض تفسري شخص معني عىل التاريخ فيكفي أن أسرتجع ما قاله Alberti أن لكل 
حائط »اهلرم الداخيل اخلاص به«. فمنذ بدايات الفن املعامري احلديث )تقريبا حتى 1910( مل يكن 
هناك رفض للبيئة املكانية التي تنتج عن املنظور اخلاص بعرص النهضة ونتيجة لذلك نجد أن املباين 
يف ذلك الوقت كانت حتتوي عىل حوائط ختفي بناء أو هيكل حمدد سواء كان ذلك يف سياق داخيل أو 
خارجي، فاحلائط النسبي ليس مميزا )حتى يف أوائل عرص النهضة( واحلل الذي يتطلبه قد طرأ عليه 
يف  ساد  الذي  الباروكي  الفن  وحتى  النهضة  عرص  بدايات  من  والتعديالت  التحسينات  من  الكثري 

القرن السابع عرش.
وقد كان ما سبق متهيدا للنقاط التالية.  أوال:  الرابطة املكانية والتي جتسدت يف اإلطار هي قضية 
معامرية وليست تصويرية.  ثانيا:  القضية التارخيية والتي تتطلب االحرتام الكامل حلالة العمل الفني 

احلالية ولروابطه املكانية تكون حمل نقاش عندما يكون السياق املكاين األصيل للوحة مل يتغري. 
النقطة األوىل  ما تفرتضه  فبناء عىل  السالف ذكرمها:   النقطتني  تتبع  نتائج منطقية  وهناك عدة 
هناك حاجة إىل أن يتم وضع اللوحة داخل إطار ولكن بدون معايري أسلوبية زائفة، فالبيئة املعامرية 
التي ينتمي إليها الرسم هي التي ستحدد الرابطة املكانية التي جيب استخدامها، وعىل هذا فإن وضع 

لوحة تنتمي إىل القرن اخلامس عرش داخل إطار ينتمي إىل نفس الفرتة الزمنية ليس رضوريا.
وبناء عىل ما تفرتضه النقطة الثانية فإن احلفاظ عىل الوضع احلايل للعمل الفني يصبح رضوريا 
يف احلاالت التي تكون فيها البيئة نفسها هي العمل الفني، ومن اجلدير بالذكر هنا أن ترك عمل فني 
رائع يف بيئة مهملة سيكون من شأنه تشويه العمل الفني متاما، وهلذا فإن احلفاظ عىل الروابط املكانية 

جيب أن خيضع للمزيد من البحث والنقاش.
كام  اإلحيائية  الناحية  من  اإلطار  مشكلة  وأحتدث عن  أختىل عن حتفظي  أن  أستطيع  اآلن  وأنا 
منه ال خيتلف عن االحرتام  التخلص  أو  اإلطار  فاحلفاظ عىل  النظرية،  حتدثت عنها يف مقااليت عن 
الكيل أو اجلزئي لألجزاء التي يتم إضافتها إىل العمل الفني، فإضافة اإلطار جزء من التاريخ وإعالن 
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إلنتفال اللوحة إىل دائرة الذوق الفني السائد يف فرتة زمنية معينة، وهناك أمثلة كثرية عىل ذلك منها 
الـ Madonna واإلطارات اخلاصة هبا يف  Pitti Gallery ومنها أيضا اإلطارات الرخامية التي حتيط 
بالرسوم التصويرية عىل اجلدران وأشغال الكانفا املوجودة يف األسقف الذهبية.  وجيب أن نقف هنا 

وقفة عند عملية تنظيم وعرض جمموعة معينة من اإلطارات من فرتة زمنية معينة.
برابطة  اإلطار  استبدال  بدون  قديمة  فنية  لوحات  اإلطار من عىل  إزالة  هنا هو  فام جيب جتنبه 
 Gallery of Palazzo أخرى، فلم يعد ذلك خاضعا للذوق الشخيص، وهذا هو اخلطأ الذي حدث يف
  Scarpa يف جنوه، فال يمكن هنا حل املشكلة عن طريق جتاهلها، وقد كان احلل الذي قام به Bianco

يف أكاديمية البندقية )اللوحة 40( حال جيدا:  فقد قام بعمل حلقة مفرغة حول اللوحة، ولكن من 
الواضح أنه ال يوجد وصفة حمددة من املمكن أن أقرتحها هنا.

الرتتيب  وهو  أال  ذهني  يف  حقيقي  مثال  هناك  كان  مرة)3(  أول  املوضوع  هلذا  تطرقت  عندما 
فيام  االنطباعيني  ذوق  احرتام  الرتتيب  هذا  وراء  من  القصد  كان  حيث   Jeu de Paume لـ  اجلديد 
خيص اإلطارات، وأنا ال أعرتض عىل هذا القصد بل أعترب أنه نابع من حس تارخيي واعي، ولكنني 
أتعامل مع قضية اإلطار من ناحية معامرية – مجالية ومن ناحية كونه رابطة مكانية وليس من وجهة 
نظر تارخيية، وهلذا فأنا ال أتفق كلية مع هذا االجتاه الفكري ألنه يمثل مرحلة فقط من مراحل التفكري 

التارخيي لعمليات اإلحياء والرتميم.
فاملعايري التارخيية ال تكتسب ثقال أكرب عندما تعتمد عىل الذوق الفني لفرتة زمنية معينة أو عىل 
الوحيد  الفنان ألنه ليس  املعلنة وما يفضلونه)4(، فاإلطار ليس مهمة  املعلنة وغري  الفنانني  اجتاهات 
الذي يشاهده، ولذا فمن املمكن أن يكون هناك تفسريا آخر يتمتع باألصالة وتكون له قوة وحضور 
كقوة القانون.  وقد حدث ذلك يف اإلطارات املرسوم عليها املوجودة يف الـ Sistine Chapel أو يف 
– وقانون  Carracci›s Farnese Gallery: فداخل هذه اإلطارات كان هناك عمل فني جديد  الـ 
األخرية  الفنية  أعامله  من  اإلطارات  إزالة  يف  فكر  قد   Monet أن  إذن  الغريب  من  فليس  جديد.  
حتتاج  ولكن  رابطة  إىل  حتتاج  ال  ملونيه  املاء  زنابق«  »لوحة  يف  الطبيعية  فالنزعة   ،)1923  -1915(
 Monet فقط إىل »رشحية من احلياة«  لينقل بسالسة إىل املساحة املكانية اخلاصة باملتفرج، فقد شعر 
الفنية تظل لوحة فنية يتوقف  أن لوحاته حتتاج إىل االستمرارية كام حتتاج إىل املكان، ولكن اللوحة 
عرضها عىل البيئة املكانية اخلاصة باخللفية، ففهمنا الدقيق للخلفية سيحدد طريقة ارتباط اللوحة هبا 

وليس العكس.
وبعد أن تعاملنا مع متاحف مثل Jaquemart-André أو Poldi-Pezzoli وحتدثنا عن املتاحف 
التي يوجد فيها األثاث مكتمل بكل مفرداته من السجاد واحليل وأعامل اخلزف والصيني أن األلوان 

اإزالة اإطار اللوحة الفنية اأو الحتفاظ به  كق�شية ترميمية



143ت�شيزارى براندي - نظرية الرتميم
الفنية  باألعامل  فيها  نتمتع  والتي  معامرية  مساحة  ذاهتا  حد  يف  هي  التي  املتاحف  عن  نتحدث  لكي 
الفني  الوعي  التي جتسد  املعامرية هي  املساحة  األعامل وبني  تلك  بني  املكانية  فالرابطة  فنية،  كأعامل 

للفرتة الزمنية التي تتحدث عنها تلك املساحة املعامرية.
وبالنسبة للرابطة فليس هناك حل مسبق يمكن أن يتوصل إليه الفنان أو يمكن ختيله عن طريق 
فعملية  وقائي،  إحيائي  إجراء  كونه  ناحية  من  املتاحف  علم  عن  هنا  نتحدث  فنحن  الفني،  التاريخ 
اإلحياء الوقائية تعني هنا أن نوفر كل الظروف املالئمة للحفاظ عىل العمل الفني وعىل عبوره ألزمان 

مستقبلية، كام تعني أيضا احلفاظ عىل املساحة املكانية اخلاصة بالعمل الفني وبموقعه.
وأنا ال أتذكر هنا مثاال حمددا، فالقيمة اجلديدة التي اكتسبها احلائط يف املعامر احلديث مل تأخذ 
مأخذ اجلد، ومل يتم أيضا دراسة القيمة التي حتملها احلوائط يف املعامر القديم أو الكيفية التي يمكن هبا 
حتويل حائط قديم إىل معامر حديث، فقد تم التعامل مع املشكلة من ناحية اللوحة وليس احلائط، فهذا 
اخلطأ املبدئي يؤدي إىل إزالة اإلطارات بشكل كيل كام حيدث يف الروابط املعقدة ثالثية األبعاد والتي 

نتحدث عنها من باب التقاليد التارخيية حتت اسم اإلطارات.
فمن من الفنانني مل يسمع أنه ال يوجد اآلن من يعرف كيف يصمم شكل اإلطار؟ فإذا حدث 
أن غري الفن املعامري مقاييس املكان عنده فمن املمكن أن تظهر اللوحة الفنية املوجودة عىل حائط مرة 

أخرى كنوع من أنواع اإلطارات الفنية.
ففي الوقت احلايل مل تعد اإلطارات وحدها هي الرابطة املكانية بني اللوحات الفنية وبني سياقها 
املكاين، وباإلضافة إىل ذلك فإنه ال يمكن أيضا أن نحصل عىل رابطة عن طريق إزالة اإلطارات بطريقة 
تلقائية، فالعملية تتطلب أن نحافظ عىل أصالة العمل الفني وجوهره من خالل ربطه بسياق مكاين 

مناسب عن طريق رابطة مكانية ال تفسد هذه األصالة أو تعيبها.
تؤكد نظرية اجلشطالت النفسية ما سبق أن ذكرناه عن اإلطارات الفنية، فيقول Arnheim)5( أن 
اإلطار هو مثال عىل الشكل واخللفية يف وضع متضاد – ويعد ذلك واحدا من أعمق العالقات التي 
تتم دراستها يف علم نفس الشكل.  وبالرغم من أن العرص احلديث ال يتعامل مع اإلطار عىل أنه مشتق 
الفني  اإلطار  بني  العالقة  وبعيدا عن  لإلطار،  املعامري  األصل  يتحدث عن  اجتاه  فهناك  النافذة  من 
واحلائط هناك أيضا العالقة بني اإلطار واللوحة التي حييط هبا، وهذا يفرس الدور الذي لعبه اإلطار 
عندما حتدثنا عن الفصل بني مكانيات العمل الفني والسياق املكاين له.  ويقول Arnheim هنا: »لقد 
بدأ الرسامون يف التقليل من عمق املساحة التصويرية والتأكيد عىل أمهية أن تظل اللوحة مسطحة... 
فبدأت من هنا اللوحة يف خطف احلدود الفاصلة من اإلطار، أو بمعنى آخر يف جعل احلدود الفاصلة 
اإلطار  بني  العالقة  بدأت  هنا  ومن  لإلطار«.  الداخيل  اجلانب  وليس  للوحة  اخلارجية  احلدود  هي 

ق
ح
مل
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واللوحة يف االهنيار، ويقول Arnheim هنا: »لقد تكيف اإلطار مع وظيفته اجلديدة فأصبح إما خطا 

رفيعا أو خلفية مائلة تربز الصورة وتظهرها يف شكل سطح حمدد أمام احلائط«.

احلوايش
راجع الفنون، 1942، ص366.  .1

أزمنة  يف  املعامري  الفن  يف  مكانية  كفكرة  وهكذا  املعامرية  للمساحة  كأبعاد  واخلارجية  الداخلية  األجزاء  قضية   .2
خمتلفة ويف هذا نحيل إىل عملنا »عن املعامر« تورينو 1956. 

يف املجلة األسبوعية »إل بونتو«، 14 مارس 1959، عدد 11.   .3
املتاحف  االنطباعية،  األعامل  كتالوج  مقدمة  يف  بازان،  ج.  انظر  القضايا  تلك  عن  وقيمة  دقيقة  أبحاث  هناك   .4

القومية، 1958، صفحات 23-14.
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اإن�شاء املعهد املركزى للرتميم

Istituto Centrale Del Restauro 

)تقرير يقدم إىل املديرين، يوليو1938(

تعترب عملية إحياء وترميم األعامل الفنية اآلن علام قويا له منهج وأسلوب وأهداف، وهي عملية 
اإلضافات  كل  نزيل  فعندما  وإبرازه،  الفني  للعمل  األصيل  السياق  اكتشاف  إىل  خاصة  بصفة  هتدف 
والتعديالت فإن النص األصيل يمكن قراءته بوضوح وبدقة تارخيية.  فبينام كان الفنانون قديام يقوموا 
عمليات  أصبحت  األصلية  الفنان  رؤية  عىل  الشخصية  تفسرياهتم  فرض  خالل  من  إحياء  بعمليات 

اإلحياء اآلن متارس من قبل فنيني متخصصني حتت إرشاف دارسني وخرباء يف جمال اإلحياء والرتميم.
وقد نتج عن هذا التغري اجلذري النقاط التالية:

جتعل  احتياطية  إجراءات  خالل  من  الفني  للعمل  املكونة  املواد  عىل  املحافظة  احلفظ – هي   .1
– وهي تغطي معنى »عملية اإلحياء  العمل الفني قادرا عىل حتمل أسباب التدهور املختلفة 

الفنية«.
األسلوبية  اخلصائص  إظهار  إىل  هتدف  التي  العمليات  جمموعة  هي  الفنية...  اإلحياء  عملية   .2
ترميم غري  أو عمليات  ألوان بصورة خاطئة  إما عن طريق إضافة  للعمل والتي تم تشوهيها 
دقيقة أو جتمع القاذورات عىل العمل الفني، ويعترب إحياء اللوحات الفنية حمدودا ومقصورا 
بسبب  يضطرب  قد  الذي  األلوان  تناسق  عىل  واملحافظة  عليه  املرسوم  السطح  تنظيف  عىل 
األصلية  األجزاء  كل  التنظيف  عملية  تظهر  أن  وجيب  السطح،  عىل  الفجوات  بعض  وجود 
الباقية مع احرتام اللمسات األخرية التي وضعها الفنان، فال جيب أن تعتمد عملية التنظيف 
عىل معلومات ميكانيكية )مثل مقاومة املادة للمواد املحللة( ولكن جيب أن تتم بناء عىل وعي 
دقيق بالنتيجة املطلوبة، وحيدث ذلك من خالل الدراسة الوافية للخصائص األسلوبية للعمل 

الفني ووضع هذا العمل يف املرحلة الفنية اخلاصة بالفنان وبتطور أسلوبه وإبداعه.
وتعترب قضية الفجوات من القضايا التي ختضع للحس النقدي والفني ملن يقوم بعملية اإلحياء 
تارخيية دقيقة، فال جيب  قراءة  إىل  الفجوات  التعامل مع  أن يؤدي  ومن يرشف عليه، وجيب 
ان ختضع العملية للذوق الشخيص )مثل الذي حيدث عندما حياول من يقوم باإلحياء إعادة 
اللوحة(.  وبناء عىل ذلك جيب أن يكون هناك  إنتاج األلوان واألشكال كام كانت يف أصل 
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تقييم تارخيي دقيق للخصائص األسلوبية للعمل الفني حتى ال يتم تشويه النص األصيل عن 
طريق إضافات ال معنى هلا أو خصائص تفسد التامسك واالنسجام الداخيل املوجود يف العمل 

الفني.
إن عملية التحضري العلمية الالزمة للقيام بعملية إحياء سليمة – والتي تتطلب معرفة كاملة   .3
– تقتيض  ترميمه  يتم  الذي  الفني  العمل  وحالة  اخلارجية  واملؤثرات  األسلوبية  باخلصائص 
معرفة تارخيية ونقدية كاملة بالعمل من خالل سلسلة من الدراسات العلمية التي تقوم عىل 
لأللوان  الكيميائي  والتحليل  اخلشبي،  واملصباح  األشعة  استخدام  علمي:   ومنهج  أساس 

والصبغات واملواد التي تم إضافتها الحقا.
وعىل الرغم من هذا فيجب أن نتذكر أن تأثري العلم عىل عملية إحياء األعامل الفنية هو تأثري حمدود 
يف معظم احلاالت ومقصور عىل املرحلة التمهيدية يف العمل حيث يمد العلم من يقوم بعملية اإلحياء 
بمعلومات مفيدة ولكنه هوالذي يقوم بالعمل الفعيل.  إذًا فكون عملية اإلحياء مقصورة عىل احلفاظ  
عىل العمل الفني ال يعني انتصار اآللة عىل قدرة اإلنسان الفكرية ولكنه فقط جيعلها تنتمي إىل جمال نقدي 

علمي أكثر مما تنتمي إىل جمال فني فردي، وتوضح السطور التالية هذا املبدأ بتفصيل أكرب:
بالرغم من أن الوصول إىل نظرية شاملة يف موضوع اإلحياء أمر صعب جدا ألن لكل عملية   .1
إحياء الظروف واملالبسات اخلاصة هبا فإنه ال زال ممكنا أن نصوغ عدة معايري ثابتة وعدة طرق 
إحيائية معروفة ألن كل عملية إحياء هي متهيد علمي ال يسمح فيه بطرق متضاربة أو بعدم 

الدقة.
جيب أن يكون تدريب من يقوم بعمليات اإلحياء له جانب فني وجانب علمي وجيب أن يكون   .2

أيضا له بعد تارخيي.
وال تعتمد املعايري اخلاصة بعمليات اإلحياء وبطرقها يف إيطاليا عىل قواعد ثابتة، فاحلل العميل 
التي  العلمية  جيب أن جييء من املعهد املركزي لإلحياء والرتميم  والذي يمتلك املصادر والوسائل 
تؤهله لدراسة احلاالت املختلفة يف جمال اإلحياء والرتميم داخل إيطاليا وخارجها.  فإيطاليا هلا تراث 
ثقايف عظيم وهلا باع كبري يف املحافظة عىل هذا الرتاث وإبراز عظمته، وهلذا فإن توحيد املعايري اإلحيائية 

وتنسيقها يف إيطاليا أمر ال يمكن االستغناء عنه لألسباب العملية التالية:
جيب أن يعتمد كل نشاط خاص بالدولة وله عالقة باحلفاظ عىل الرتاث الفني والثقايف الذي   .1
الفردي وليس عىل جتربة  النشاط  تغلف  للدولة وخاضع لترصفها عىل جتربة مجعية  هوملك 

فردية شخصية مهام بلغ عمقها.
ال يملك مديرو املتاحف واملعارض واملراقبون فيها الوسائل العلمية الكافية إلحياء وترميم   .2

اإن�شاء املعهد املركزى للرتميم
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واملعارض )والتي جيب أن ختضع إلرشاف املعهد املركزي( متتلك بعض املعدات ولكنها ال 
تكفي احتياجات املؤسسة التي هي موجودة فيها ولذلك فهي غري قادرة عىل القيام بأبحاث 
املعهد  مهمة  ذلك  يكون  أن  جيب  حيث  الباحثني  من  جمموعة  تدريب  أو  متخصصة  علمية 

املركزي.
القليل من املراكز الرئيسية هوالذي يتمتع بوجود جمموعة من الباحثني املتخصصني يف جمال   .3

اإلحياء والرتميم والذين يستطيعون القيام باملهام الدقيقة التي يتطلبها هذا املجال.
إن إمكانية املديريات الفرعية عىل القيام بورش عمل ضئيلة بسبب املوقع والتعقيدات اإلدارية   .4
وأيضا بسبب نقص املوارد البرشية والعلمية وعدم وجود املناخ املالئم، ومهمة هذه الورش 
هي القيام بعمليات إحياء خمتلفة باإلضافة إىل إجراء األبحاث العلمية التي هتدف إىل دراسة 
الوسائل القديمة واملواد التي كانت تستخدم يف عصور خمتلفة ويف أنواع فنية خمتلفة باإلضافة 

إىل دراسة أسباب تدهور بعض األعامل الفنية وكيفية منع حدوثها.
بعمل  والقيام  والوثائق  املصورة  املادة  مجع  عىل  القادرة  الوحيدة  هواهليئة  املركزي  املعهد  إن   .5
إحياء  بعمليات  يقوم  من  كل  وإرشاد  توجيه  يف  يساعد  اإلحياء  بعمليات  خاص  أرشيف 

وترميم لألعامل الفنية يف إيطاليا.

ولذا جيب عىل املعهد املركزي أن يتحمل عبء املهام التالية:  
القيام بعمليات إحيائية عىل درجة عالية من الصعوبة واألمهية، والقيام أيضا بكل العمليات التي   .1

حتتاج تقنية عالية والتي ال تستطيع املديريات املختلفة القيام هبا بسبب نقص اإلمكانيات.
القيام باإلرشاد والتوجيه واإلرشاف عىل عمليات اإلحياء اهلامة والتي جيب أن تتم يف موقعها   .2
)مثل ترميم الرسوم املوجودة عىل احلوائط(، وجيب أن ترسل املختصني لإلرشاف عىل العمل 

أو للقيام به بصورة مبارشة.  
القيام بأبحاث علمية بخصوص: املواد والتقنيات القديمة، األسباب العضوية وغري العضوية   .3
لتدهور األعامل الفنية، والطرق التي من املمكن إتباعها للتخلص من هذه األسباب أو جعل 
واألجنبية  اإليطالية  العلمية  املعاهد  مع  بإتصاالت  والقيام  حتملها،  عىل  قادرا  الفني  العمل 

واملهتمة بقضايا اإلحياء والرتميم.
إنشاء مركز جمهز بكفاءة لدراسة األعامل الفنية.  .4
القيام بعمل أرشيف خاص بالنشاط اإلحيائي.  .5
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الباحثني بمعلومات عن أنشطة املعهد واملديريات املختلفة يف جمال  القيام بنرش دوريات متد   .6

اإلحياء والبحث العلمي.
القيام بدورة كمدرسة متخصصة ملن يقوم باإلحياء والرتميم، وبناء عىل ذلك جيب أن خيصص   .7

املعهد أقسام للنشاط اإلحيائي وللبحث العلمي ولألغراض التعليمية:
ورش عمل لعمليات اإلحياء التقليدية واستديوهات لعمليات اإلحياء الفنية اإلبداعية. أ. 

الفوتوغرايف  التصوير  ألغراض  اخلشبية  واملصباح  باألشعة،  للفحص  معامل  ب. 
وامليكروفيلمي.

التتابعي للمواد ودراسة أسباب  ج. معامل كيميائية وفيزيائية ألغراض التحليل والتصنيف 
تدهور األعامل الفنية واختبار الطرق والوسائل اجلديدة.

د. معمل خمصص لدراسة املعادن والقيام برتميمها.
هـ. معمل خمصص لدراسة األحجار ودراسة التقنيات اخلاصة برتميم اآلثار.

و. أرشيف خاص بعمليات اإلحياء وأرشيف مصور ومكتبة.
 Opificio delle جيب عىل املعهد أن يقوم بإتصاالت دائمة مع املعاهد الفنية املتخصصة مثل
Pietre Dure املوجود يف فلورنسا وأن يمدها باألبحاث العلمية التي تعجز هي عن القيام هبا، كام 

يقوم أيضا بتسجيل النشاط اإلحيائي الذي قامت به تلك املعاهد.
وبالرغم من أن املعهد جيل أن يضم العديد من األقسام املتخصصة فإن عدد األفراد العاملني 
ليس من الرضورة أن يكون كبريا، ولكي نتفادى األعباء املادية الزائدة فمن املمكن أن يقترص التعيني 
عىل املناصب القيادية وعىل طاقم املعمل وعىل املتخصصني يف أعامل الرتميم واإلحياء وأيضا عىل اهليئة 
اإلدارية وطاقم األمن، ويكون اللجوء إىل املساعدين يف حاالت مؤقتة فقط بدون الضغط عىل ميزانية 
املعهد، ويكون هؤالء املساعدون من املتخصصني يف جماالت الفنون اجلميلة واآلثار ويتم االستعانة 
هبم كمنتدبني لكي حيدث دمج بني دراستهم النظرية يف الكليات وبني ما حيدث من تطبيقات عملية 
يف املعهد، ومن املمكن أيضا أن يتم االستعانة بمتطوعني حديثي التخرج يف جمال اآلثار أو تاريخ الفن 
لكي يساعدوا اهليئة املعينة يف املعهد.ومن املمكن أن يكون هؤالء املساعدون من الطلبة األوائل من 

الكلية التابعة للمعهد.
العالقات واملعامالت بني املديريات املختلفة وبني املعهد املركزي لإلحياء والرتميم.  جيب أال 
يقوم املعهد بأعامل إحيائية خاصة بوكاالت فنية فردية ولكن يقترص دوره فقط عىل اإلرشاد والتوجيه 
يفي  أن  يستطيع  فلن  املعهد   اإلحيائية يف  األنشطة  تركيز كل  تم  إذا  الالزمة.   باملعلومات  واإلمداد 
بغرضه العلمي والتعليمي، وسيكون هناك إحباط ألي حماولة خارج املعهد وقد حيرم املتخصصني 

اإن�شاء املعهد املركزى للرتميم
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مل الذين تدربوا يف املعهد من الفرص املهنية التي قد تتاح أمامهم.  ولذا جيب أن يكون البعد التعليمي 

للمعهد هوتلبية االحتياجات املتزايدة التي يفرضها تراثنا الثقايف من خالل مساندة املتخصصني الذين 
يعملون بصفة دائمة يف املديريات املختلفة. 

التي سيتم ترميمها بني املعهد واملديريات  الفنية  بالذكر أن عملية تقسيم األعامل  ومن اجلدير 
املختلفة هي عملية حساسة إىل حد كبري، فاملعهد يساند ويرشف عىل األنشطة اإلحيائية التي تتم يف 
الوكاالت الفنية املختلفة ولكنه من ناحية أخرى حيتاج إىل أنشطة مستمرة ومكثفة ألغراضه العلمية 

والتعليمية، ولكن حل هذه املشكلة يف احلقيقة ليس صعبا إذا أخذنا يف االعتبار النقاط التالية:
احلاجة إىل اخلدمات اإلحيائية اآلن أكرب بكثري ممن يقوم هبا . أ. 

ب. إن عملية ترميم وإحياء اللوحات الفنية يف بعض املناطق اآلن شبه منعدمة ولذلك يضطر من 
يقوم بعملية الرتميم أن يبعث العمل الفني إىل املراكز املجهزة جتهيزا علميا.

ج. إن معظم املسئولني الكبار عن عمليات اإلحياء يكونوا بالفعل معينني يف املعهد املركزي.
 – جزء  يكون  وبذلك  املركزي  املعهد  إرشاف   إىل  حميل  إحيائي  نشاط  أي  خيضع  أن  جيب  د. 

ولوبصورة غري مبارشة  - من النشاط العلمي اخلاص باملعهد نفسه.
ومن املمكن أن تتطور عالقات التعاون املتبادلة بني املعهد املركزي وبني املديريات املختلفة طبقا 

للخطة التالية:
وتقوم  املركزي  املعهد  إىل  بعثها  سيتم  التي  الفنية  باألعامل  الوزارة  بإعالم  املديريات  تقوم   .1
أيضا بتجهيز كل املعلومات التارخيية املتاحة والتي تكون ذات فائدة يف الدراسات اإلحيائية 

التمهيدية.
من املمكن أن يتابع الطاقم الفني اخلاص باملديريات املراحل األساسية للعمل الفني جنبا غىل   .2

جنب مع الطاقم الفني اخلاص باملعهد املركزي.
قد متت  – بأي عمليات  الصيغة رقم 17  – باستخدام  املعهد  تعلم  أن  املديريات  جيب عىل   .3
يتم تسجيلها يف األرشيف املركزي اخلاص بعمليات اإلحياء والرتميم ويتم نرشها يف  حتى 

الدوريات املختصة.
يتم فتح األرشيف املركزي أمام أي استشارات من طاقم العاملني باملديريات املختلفة أو من   .4

الدارسني.
يتيح املعهد الفرص خللق جومن التفاهم بينه وبني املديريات املختلفة يف كل ما خيص مشاكل   .5
وقضايا احلفاظ عىل األعامل الفنية يف ظل الظروف املناخية املختلفة )مثل الرطوبة واحلرشات 
أي  أيضا  يتلقى  كام  الفنية  الناحية  خيص  فيام  املديريات   من  أسئلة  أي  املعهد  ويتلقى  إلخ(، 



التي  املعلومات والدراسات  بكافة  املديريات  بإمداد  املعهد مكلفا  مقرتحات خاصة ويكون 
تطلبه منه.

الوظيفة التعليمية للمعهد:  هناك حاجة ملحة لكلية خاصة بدراسات اإلحياء والرتميم نظرا 
لتزايد عدد املؤسسات اخلاصة التي تعمل يف هذا املجال، وبالرغم من أن هذه املؤسسات تبذل جمهودا 
جديرا بالثناء إال أنه جيب أن يتوافر فيها معايري وطرق دراسية حمددة ومعرتف هبا كتلك التي تدرس 
يف الكليات احلكومية وهذا من أجل احلفاظ عىل الرتاث الثقايف، ولذلك فإنه من أجل هذه األسباب 
اإلحياء  بأعامل  خاصة  حكومية  كلية  إنشاء  جيب  لألمة  الفني  الرتاث  أجل  ومن  الدقيقة  التعليمية 

والرتميم لألعامل الفنية.
وجيب عىل املعهد أن يقترص عىل مجع وتنظيم ما تم تعلمه يف املرحلة التمهيدية األولية وذلك 
نظرا لطبيعة املعهد ومهامه العلمية وحقيقة أن التدريب عىل اإلحياء والرتميم يتطلب مشاركة فعلية 
من قبل الطلبة يف األنشطة التي تتم داخل املعهد، وقد يكون هناك حاجة أيضا ألن تتضمن املناهج 

اخلاصة باملدارس الفنية املحلية مادة علمية عن عمليات إحياء وترميم األعامل الفنية.
وتؤدي إضافة التدريب)1( عىل املراحل األوىل يف عملية اإلحياء )واإلشارة هنا إىل إعادة اللوحات 
الفنية حيث تتكاتف اإلجراءات العملية مع التجهيزات الفنية والتارخيية( إىل الربامج اخلاصة باملعاهد 
الفنية احلكومية إىل نتيجتني إجيابيتني:  سيتم تدريب جمموعة من املتخصصني يف اإلحياء والرتميم كام 
سيتم حتسني اخللفية التارخيية والفنية للفنانني، فسوف متثل دراسة العنارص األساسية لعملية اإلحياء يف 
املدارس الفنية رابطة جوهرية بني تاريخ الفن وبني موضوعات أخرى:  فبام أن كل تدريب فني يتطلب 
معرفة كاملة باألعامل الفنية وبخصائصها األسلوبية الداخلية فإن دراسة اإلحياء والرتميم جيب أن يكون 

ذوبعد تعليمي لكل من يريد أن يصبح فنانا.
النشاط  بإحتياجات  املركزي سيفي  إنشاء األرشيف  إن  املركزي لإلحياء والرتميم:   األرشيف 
اإلداري والعلمي اخلاص باملجلس األعىل لآلثار والفنون اجلميلة وسيفي أيضا بمتطلبات املديريات 

واملعهد املركزي.
إىل  باإلضافة  نتائج  من  حتقيقه  تم  وما  أعامل  من  إنجازه  تم  ما  تدوين  عملية  تكون  وسوف 
جمال  يف  املتخصصني  مجعها  التي  التارخيية  املادة  وتنظيم  إختاذها  تم  التي  العملية  اخلطوات  تسجيل 
شاملة  مراجعة  بمثابة  ذلك  يكون  وسوف  الفن،  تاريخ  دراسة  يف  جدا  مهمة  أداة  والرتميم  اإلحياء 
ومستمرة للنشاط اإلداري مما سيسمح للمعهد بأن يطلع عىل كل ما تم إنجازه من أعامل وهذا هبدف 
وضع معايري لإلحياء والرتميم والوصول بأساليبه إىل مرحلة الكامل.  وسوف يمدنا األرشيف بكل 
املعلومات الالزمة للبحث العلمي السليم يف جمال احلفاظ عىل األعامل الفنية وإحيائها، كام سيسجل 

اإن�شاء املعهد املركزى للرتميم
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مل كل التفاصيل اخلاصة باحلاالت القديمة والتي كانت متثل حتدي من نوع ما.

وإذا تم تنظيم األرشيف بشكل جيد من خالل اسم املؤلف واملواد املستخدمة فنستطيع رؤية 
فنية  بحاالت  اخلاصة  النتائج  عىل  اإلطالع  وسيمكننا  الرتميم  عملية  يف  البدء  قبل  واضحة  الصورة 
مشاهبة، وسيكون أيضا يف إمكان املديريات أن حتصل عىل نسخ مصورة من هذا األرشيف ليساعدها 

يف أي عملية إحياء تقوم هبا.
اإلعالم اإلحيائي:  من املمكن أن تتضمن النرشات التي يقوم هبا املعهد من أجل اإلعالن عن 

ما تم إنجازه من أعامل للوكاالت واألكاديميات الفنية املختلفة األقسام التالية:
فقرات نظرية خمترصة عن اإلحياء والرتميم وعن إجراءاته العملية والعلمية، وتقارير مفصلة   .1

عن حاالت اإلحياء والرتميم التي هلا أمهية خاصة.
فقرات من التقارير التي تبعثها املديريات إىل األرشيف املركزي والتي حتتوي عىل املعلومات   .2

اخلاصة بام تم إنجازه من أعامل.
3. أخبار خمترصة عن عمليات الرتميم التي متت يف اخلارج.

4. قائمة مراجع عن الدراسات اخلاصة بإحياء وترميم األعامل الفنية.
سيتعاون الطاقم الفني من املديريات ومن املعهد املركزي ومن أي أكاديمية فنية يف إنتاج تلك 
النرشات والتي سيتم إدراجها يف النرشات الرسمية العلمية اخلاصة بالوزارة، وسيتوىل املعهد 

املركزي مهمة حترير وتنسيق املعلومات وقوائم املراجع.
Giulio Carlo Argan

احلوايش
1. إن إجياد تعريف للمختص يف عمليات اإلحياء هوموضع نقاش يف الرابطة اخلاصة باإلحيائيني:  هل هوفنان، 

وهل الدور الذي يقوم به ينتمي فقط إىل املنظامت الفنية أم أيضا إىل االحتاد الفايش للفنون اجلميلة.  وسيتم حسم 
هذه القضية عندما يتضح الدور الذي يقوم به اإلحيائي من خالل املستوى العلمي األكاديمي للدراسات التي 

يقوم هبا الدارسون يف الكلية احلكومية.
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البعد الثقايف 

يف مدر�شة الإحياء والرتميم )1940(

إن كلية اإلحياء والرتميم التي سيقيمها املعهد املركزي لإلحياء والرتميم ال يمكن يف احلقيقة أن 
يطلق عليها مؤسسة للتعليم الفني نظرا لوجود خصائص مشرتكة بينها وبني مدرسة الفن، وبالرغم 
من ذلك فإن قضية التعليم الثقايف يف كلية اإلحياء والرتميم ما زالت تعترب شبيهة بام يتم تدريسه يف 

مدارس الفن.
فالفرق بني كلية اإلحياء ومدارس الفن هويف هدفها النهائي والذي يرمي إىل خلق جيل حيرتم 

األعامل الفنية ويعرف كيف حيافظ عليها وليس خلق جيل قادر عىل إنتاج فنا.
وحمكوما  مقننا  عمال  الفنية  اللوحات  وترميم  إحياء  فيها  أصبح  التي  الفرتة  بداية  فمن 
بأساليبها  الرتقي  الوقت عىل  نفس  املبادئ ويعمل يف  يروج هلذه  أكاديمي  كيان  احلاجة غىل  ظهرت 

وإجراءاهتا.
وقد عربت اهليئات اخلاصة عن تلك احلاجة حتى قبل أن يقرها القانون وعربت عن احلاجة إىل 

التجديد وإدخال طرق ووسائل إحيائية جديدة ومبتكرة.
وتعترب هذه املؤسسة – ككلية إحياء وترميم حكومية – األوىل من نوعها يف إيطاليا وعىل مستوى 
العامل من حيث التدريب الذي تقدمه ومن حيث الدبلومات والشهادات املتخصصة التي ستمنحها 
ذلك  يتبع  وسوف  الترشيع  هذا  أنتجت  التي  املبادئ  إىل  نشري  أن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن  خلرجييها. 

اإلجراءات التي ستظهر بعد إكتامل خطط مراحل التعليم الفني.
وإذا ألقينا نظرة عىل قائمة املوضوعات الدراسية املأخوذة من املقال رقم 10 من القانون اخلاص 
ب 22 يوليو1939 رقم 1240 سنجد أن تاريخ الفن يلقي اهتامما أكرب من الرسم والذي يسبق أيضا 
الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية، وأنا أمتنى أن يكون التوضيح التايل مفهوما بالنسبة للجميع، فمفهوم 
التي يقوم  القديم ويضيف عىل لوحاته  الفنان  الرسام اإلحيائي شائع وغري قابل للنقاش ألنه ينافس 

بإحيائها ملساته اخلاصة.
وهيدف القانون إىل إهناء ذلك وإىل جعل اإلحياء والرتميم نشاطا نقديا حمكوما له تقنياته اخلاصة 

به والتي ال تفسد جوهر العمل الفني.
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فإحياء العمل الفني يكون من خالل إحياء وترميم األجزاء األصلية منه واحلفاظ عليها، فمن 
الناحية النظرية تعترب معاجلة الفجوات مشاهبة ملا حسمه النقد يف األنواع األدبية املختلفة، ومن الناحية 
العملية جيب أال تسفر عمليات الرتميم عن اخللط بني األجزاء األصلية للعمل الفني واألجزاء املضافة 
إليه.  فعندما ننظر إىل عملية اإلحياء والرتميم من هذه الزاوية نجد أن من يقوم بعملية اإلحياء ليس 
فنانا ولكنه فني جيب أن خيضع العمل الذي أنجزه لتقييم النقاد واملتخصصني يف اإلحياء والرتميم.  
للتكهن  تؤهله  الفن ألهنا  تاريخ  والرتميم خلفية عن  باإلحياء  يقوم  من  عند  يتوافر  أن  فيجب  ولذا 
بآراء النقاد ولفهم العمل الفني وجوهره اإلبداعي ومتكنه من اختيار الطرق العلمية السليمة للحفاظ 
عليه وأخريا تساعده عىل احرتام العمل من حيث التفرقة بني القديم واجلديد وبني األجزاء احلقيقية 

واألجزاء التي متت إضافتها.
وهكذا فإنه جيب عىل من يقوم باإلحياء والرتميم أن يكون ملام بمختلف الطرق والوسائل وعليه 
أن يدرك يف نفس الوقت صعوبة »التشخيص« يف هذا املجال، ولذا فعليه أن يلجأ دائام الستشارة النقاد 
واملتخصصني يف هذا املجال. وهكذا يكون مدير املعهد املركزي لإلحياء والرتميم – مثل مدير كلية 
اإلحياء – ليس إحيائيا ولكنه ناقد فني. وهنا يتضح بدقة الدور الذي يقوم به اإلحيائي وتظهر الصورة 
جلية بدون اختالط العنارص السالف ذكرها مع بعضها، وهذه هي املعايري التي تنوي مدرسة اإلحياء 

أن تطبقها لتخريج جيل واع من اإلحيائيني.
ثقافية مقبولة حتى يمكنه  الثالثة خلفية  املرحلة  الذي يصل إىل  الطالب  وجيب أن يكون لدى 
استيعاب تاريخ الفن والكيمياء والفيزياء والعلوم والرسم، وهكذا فإن الدبلومة ستكون مطلوبة كام 

سيكون هناك امتحان قبول:  وسيتم حتديد مستوى الدبلومة بناء عىل املعايري اخلاصة بالكلية.
وهلذا فإن قبول الطلبة مبارشة من املرحلة التمهيدية ال ينصح به لسببني:  األول  له عالقة بطبيعة 
برامج التدريب عىل اإلحياء والرتميم التي تقدم والتي تتطلب إحساس عايل باملسئولية ووعي كبري، 
والثاين له عالقة باملعهد نفسه وكونه مؤسسة هلا بعد عميل وليس جمرد كيان تعليمي، فاملعهد ليس معدا 
للتكيف مع أعداء ضخمة من الطلبة صغرية السن والذين يفتقرون إىل اخلربة املطلوبة، ألن اجلانب 

النظري جيب أن يقف جنبا إىل جنب مع اجلانب العميل.
وبام أن التدريبات العملية ستكون يف صورة املساعدة يف األعامل التي جتري يف املعهد بواسطة 
املتخصصني الكبار فيجب أن يكون من يقوم باملساعدة معدا لذلك وأال يكون صغريا يف السن حتى 
ال يعرقل سري العمل، وهبذا يصبح التدريب مفيدا ونافعا للطلبة الذين يكونون – بعد إهناء الربنامج 
التدريبي الذي يستغرق ثالثة سنوات – قد اكتسبوا خربة فعلية وعملية.  ففي كلية اإلحياء ال يمكن 
فصل اجلانب النظري عن التطبيق العميل حتى يف املواضيع التي قد يبد أهنا شفاهية مثل تاريخ الفن، 

البعد الثقايف  يف مدر�شة الإحياء والرتميم )1940(
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مل ويتطلب تاريخ الفن – كقراءة نقدية لألعامل الفنية – من الطالب جمهودا يف التحليل وليس يف جمرد 

الفني  بالعمل  اخلاصة  األسلوبية  املشاكل  والرتميم  اإلحياء  يدرس  من  يدرك  أن  فيجب  احلفظ، 
التفاعل  الذوق الشخيص وقدرة الشخص عىل  الفن تعتمد عىل  العملية:  فدراسة تاريخ  وإجراءاته 
مع الفن، وباإلضافة إىل ذلك فإنه كلام زاد فهمنا للعمل الفني زاد احرتامنا له، وجيب لذلك أن تركز 
الكلية عىل خلق جيل واع من الطلبة الذين يتمتعون بحس نقدي إبداعي وقدرهتا عىل التمييز بني ما 

هوصحيح ومناسب وبني ما قد يؤدي إىل تشويه جوهر العمل الفني وأصالته.
ومن اجلدير بالذكر أن اجلانب النظري ال غنى عنه يف التدريبات العملية وكذلك فال يمكن أن 
يكون هناك تدريب عميل بدون أن يسبقه تدريب نظري، فيجب  أال يتم تدريس األنواع املختلفة من 
تقنيات اإلحياء والرتميم بطريقة ميكانيكية، فكل عمل فني هو كيان مستقل بذاته وال يمكن  أن تكون 
هناك معايري ثابتة لإلحياء والرتميم يتم تطبيقها عىل كل حالة فنية، فيجب عىل الفنان أن يدرس الرسم 
حتت مظلة أنواع وإبداعات فنية خمتلفة وليس كمجرد تعبري شخيص فردي ألن كل عمل فني له مصدر 
اإلهلام اخلاص به، ولذا فيجب أن نضع حدود فاصلة بني طرق تدريس الرسم وطرق تدريس تاريخ 

الفن والتحليل النقدي لألعامل الفنية.
وبناء عىل ما سبق فيجب أال يتم تدريس الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية بمعزل عن الربامج 
التعليمية اخلاصة باإلحياء والرتميم فبالرغم من أن تلك العلوم ذات فائدة  قوية يف جمال اإلحياء فإهنا 
ال تستطيع أن تتبوأ مكان الصدارة يف هذه الكلية، وجيب أن ختضع ملا تتطلبه الكلية يف جماالت اإلحياء 
والرتميم.  فبداية النهاية ملن يقوم باإلحياء والرتميم هي أن يعتقد أن احلل يكمن يف التقنيات احلديثة 
مثل امليكرسكوب واألشعة والتحاليل الكيميائية، فكل تلك الوسائل هي جمرد أدوات مساعدة يف يد 

اإلحيائي وال جيب أن حتل حمل الدور الذي تقوم به طاقته اإلبداعية.
فحتى األعامل الفنية التي ختضع للعمليات الكيميائية الفيزيائية مثل املعادن والتحليل الكهريب 
الفني،  حلدسه  وخاضعة  اإلحيائي  وذوق  بحكمة  حمكومة  النهاية  يف  تكون  أن  جيب  واهليدروجني 
اإلحيائي يف  العامل مكان  أن حيل  يعني ذلك  فال  أخرى  إىل خربة علمية  األعامل  احتاجت هذه  وإذا 
عملية الرتميم واإلحياء، وعىل ذلك فيجب أال يتم تكثيف اجلزء العلمي يف برامج اإلحياء والرتميم 
ألن اهلدف يف النهاية هو إمداد اإلحيائي بخربة غري جتريبية للمواد املستخدمة ومتكينه من استخدام 
األدوات العلمية التي تتيحها علوم الكيمياء والبرصيات وعلم األشعة يف عمليات الرتميم املختلفة.

ويبقى هنا أن نحدد ما إذا كان الربنامج التعليمي الذي يستغرق ثالث سنوات ال يكفي ألن 
ينجح الطالب يف االنتقال من املرحلة النظرية والتجريبية إىل مرحلة النشاط املستقل، وعىل أي حال 

فوجود سنة رابعة للتخصص هوأمر وارد وينصح به.
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يكون  حتى  للغاية  حمكوما  الطالب  عدد  يكون  هوأن  الكفاءة  درجة  سيحدد  الذي  واألمر 
تعرضهم ألعامل فنية هوتعرض فعيل واكتساب خلربات عملية ومتشعبة.  وسوف يتم تقييم الطالب 
الدرايس،  اجلدول  يف  تعارض  أي  يوجد  ال  أنه  التأكد  مع  العملية  التدريبات  أثناء  عليه  واإلرشاف 
فالربنامج التعليمي الوحيد الذي من املمكن أن جيمع بني السنوات الدراسية الثالثة هوالذي خيصص 
للتنمية الفنية. وستقام كل ثالث سنوات مسابقة إلمتحان القبول وسيعقب هذا اإلمتحان إعطاء املنح 
الدراسية والتي قررت املدن الرئيسية يف إيطاليا أن تكون مسئولية املعهد املركزي لإلحياء والرتميم 
ألهنا  اجلديدة  بالكلية  خاصة  مشكلة  هنا  ظهرت  وقد  بوتاي،  الوزير  سيادة  جمهودات  بفضل  وهذا 
وحمددة  واضحة  علمية  بمؤهالت  حتظى  ال  سبق  فيام  كانت  املتخصصني  من  دفعة  بتخريج  ستقوم 
وليس هلا هوية نقابية، فإنشاء كلية تقبل عددا غري حمدودا من الطالب يكون نتيجته ختريج دفعة من 
الطلب  املستقبل من عدم وجود وظيفة ألن  يعانون يف  العمل والذين  املؤهلني لسوق  الطالب غري 
عىل اإلحيائيني ليس كبريا وال يوجد فرص كثرية للعمل يف اخلارج، فحتى يف الواليات املتحدة حيث 
توجد جمموعات خاصة وعامة كثرية الحظت أن عدد اإلحيائيني يف كامربيدج ونيويورك وبالتيمور 

قليل وأهنم يقومون بمهامهم بدون جمهود كبري.
وهذا يعني أن القدرة عىل استيعاب اإلحيائيني حمدودة، وبالنسبة إليطاليا فاملهم هو ضامن أن 
يكون كل من يعمل يف جمال اإلحياء والرتميم سواء يف مؤسسات خاصة أو عامة عىل دراية ووعي 
كبري بتقنيات هذا العلم، وهلذا جيب أن نعضد تواجد اإلحيائيني الذين خترجوا من املعهد يف كل مدينة 
إيطالية حتى ولو مل حتتج الدولة إىل خدماهتم، وبالنسبة لكلية اإلحياء والرتميم يف روما فعليها أال خترج 
دفعة غري قادرة عىل إجياد فرص عمل كام عليها أن تراعي عدم متركز اخلرجيني الصغار يف مكان واحد 
وأن تعمل عىل توزيعهم يف املدن اإليطالية الرئيسية.    ومن املمكن أن يتم االستعانة باخلرجيني الصغار 

بواسطة املعهد أو املديريات املختلفة برشط أن يتبعوا الطرق واألساليب التي تعلموها سابقا.
البندقية،  فلورنسا،    :Bottai الوزير  بفكرة سيادة  إيطاليا  الرئيسية يف  املدن  وقد رحبت بعض 
اإلحياء  كلية  إيطاليا يف  املناطق يف  تشارك كل  أن  الدراسية  املنح  بالريمو، وستضمن  ميالنو، جنوه، 
والرتميم، وسيكون هلذه املنح الدراسية القواعد اخلاصة هبا والتي سيتم املوافقة عليها من قبل وزير 
الربامج  يتوقف حضور  الدراسية حتى ال  املنح  تلك  الدولة   تدعم  أن  أيضا  املمكن  التعليم.  ومن 

التعليمية اخلاصة باملعهد عىل عوامل جغرافية خاصة بالطالب قد تعوقهم عن االنتظام الدرايس.
وأعتقد أنه ال يوجد ضامنات أكثر من ذلك لضامن ختريج متخصصني قادرين عىل احلفاظ عىل 
للمعلمني  دراسية خارجية  يمول رحالت  أن  إمكانه  املعهد يف  أن  بالذكر  اجلدير  الفني، ومن  تراثنا 

والطالب عىل حد سواء.

البعد الثقايف  يف مدر�شة الإحياء والرتميم )1940(
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مل وبناء عىل ما قمت به من اتصاالت خاصة مع معاهد اإلحياء والرتميم التي تستحق هذا االسم 

– والتي هي يف الواليات املتحدة فقط – فأنا أستطيع أن أؤكد  أنه يمكن إقامة عالقات ثقافية متبادلة 
معهم مما سيعمل عىل إثراء األبحاث التي نقوم هبا وتعميقها.

ويف النهاية فإن كلية اإلحياء والتي من املمكن أن تبدأ يف 1941 قد نشأت  بناء عىل عدد ضخم 
من الدراسات التمهيدية والتي استعانت بخربات كثرية من إيطاليا وأوروبا وأمريكا، وعىل الرغم من 
أن الوصول إىل الكامل دفعة واحدة أمر صعب وأنه جيب أن يكون هناك تعديالت وحتسينات بصفة 
مستمرة فإن ذلك ال يعني أن النواة األساسية )كام عرب عنها سيادة الوزير Bottai( جيب أن تتغري طاملا 
أننا ال زلنا نعترب العمل الفني صورة من صور اإلبداع التي جيب احلفاظ عليها وعدم إضافة ما قد يشوه 

جوهرها وأصالتها.
تشيزاري براندي



ميثاق الرتميم1972 

مقدمة ميثاق الرتميم
وضع  إىل  بالرضورة  يؤدي  متناسقة،  عضوية  بطريقة  محايتها  جيب  الفنية  األعامل  بأن  الوعي  إن 
قواعد فنية- قانونية تقنن احلدود التي يتم من خالهلا فهم عمليات الرتميم الصحيحة سواء احلامية 
أو الصيانة الوقاية، عىل أن يتم فهم األعامل الفنية بمعناها الواسع الذي ينطلق من البيئة احلرضية إىل 
اآلثار املعامرية، كذلك الرسم والنحت، وإىل اآلثار احلجرية وإىل الفنون التشكيلية للثقافات الشعبية.  
الدائمة  ومراجعته  الرتميم  ممارسة  بعد  توصلت  أهنا  اإليطالية  للثقافة  فخرا  يعد  مما  فإنه  املعنى  هبذا 
بواسطة املراجعني واملحكمني، إىل صياغة وثيقة ترجع إىل عام 1931 سميت بوثيقة الرتميم، حيث 
يمكن أن تنهل منها وتتوسع فيها بسهولة، القواعد العامة لكل ترميم، بام يف ذلك ترميم أعامل الرسم 

والنحت الفنية رغم أهنا مقصورة عىل اآلثار املعامرية.  
ولألسف فإن هذا الوثيقة مل تتمتع قط بقوة القانون، ويف وقت الحق، ومع تزايد الوعي باملخاطر 
التي حتيق باألعامل الفنية من جراء الرتميم الذي يتم دون التقيد بقواعد فنية حمددة،  تم االتفاق عىل 
للرتميم  املركزي  املعهد  إنشاء  طريق  عن  سواء   ،1938 عام  يف  الحق،  وقت  يف  الوثيقة  هذه  دعم 
فروع  لتضم  اآلثار  من  تبدأ  التي  املوحدة  القواعد  بصياغة  وزارية  جلنة  بتكليف  أو  الفنية،  لألعامل 
الفنون التشكيلية؛ وقد ظلت هذه القواعد، التي يمكن وصفها بال تردد بأهنا قواعد ذهبية، هي أيضا 
بال قوة قانونية، وإنام كانت عباره عن تعليامت إدارية داخلية، فالقواعد النظرية واملامرسة العملية التي 

متت صياغتها فيام بعد من املعهد املركز الرتميم  مل يمتد تطبيقها عند ترميم األعامل الفنية.    
ومل يتأخر هذا النقص القانوين لتنظيم عمليات الرتميم يف أن يثبت أن األمر أصبح خطريا، سواء 
أو  التلف  أصاهبا  التي  اآلثار  أمام  أنفسهم  فيها  الرتميم   جمال  يف  املحكمون  وجد  التي  العجز  حلالة 
بناء  دون  إجراء إصالحات وإعادة  إجبار عىل  احلربية، فكان هناك  الدمار  أعامل  أعقاب  الدمار يف 

األخذ يف االعتبار هذا احلذر والرتوي والذي كانا  مصدر فخر العمل الرتميمي اإليطايل.  
اخلاطئ  املفهوم  أو  فهمها،  أيسء  التي  احلداثة  متطلبات  الظهار  األخف  األرضار  فإن  وكذلك 
للتعمري احلديث، والذي ظهر مع زيادة التوسع العمرانى مساحة املدن وحركة املرور املتزايدة أدى 
أثر عىل حده، وكان هذا سبب لوضع  البيئة، مع جتاوز متطلبات كل  حركة إىل عدم احرتام مفهوم 

ميثاق الرتميم والتعديالت التالية له.
  وفيام يتعلق بمجال األعامل الفنية التي يسهل التحكم فيها أكثر، سواء يف الرسم أو النحت، حتى 
الرتميم بصورة أكرب كان يمكنه جتنب  فإن توخى احلذر يف  املنظمة،  القانونية  القواعد  يف ظل نقص 
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مل حدوث أرضار خطرية مثل نتائج التنظيف الشامل املدمرة، مثلام حدث لألسف يف خارج إيطاليا عىل 

أية حالة فقد أصبح واضح أنه جيب توحيد مناهج وطرق الرتميم بام يف ذلك التدخل يف األعامل ذات 
امللكية اخلاصة، وهي بداهة ليست أقل أمهية، بالنسبة للرتاث الفني القومي، من األعامل  الفنية التي 

متلكها الدولة أو امللكية العامة بكافة أشكاهلا.     

ميثاق الرتميم  1972  

املادة  1- مجيع األعامل الفنية من كل عرص، بوجه عام والتي تبدأ باآلثار املعامرية إىل  أعامل الرسم والنحت، 
ولوكانت يف أجزاء، وإىل اآلثار احلجرية وإىل أشكال التعبري يف الثقافة الشعبية والفن املعارص، أيا كانت 
اسم”ميثاق  تأخذ  التي  احلالية  للتعليامت  طبقا  والرتميم  للحامية  ختضع  هيئة،  أو  شخص  إىل  تنتمي، 

الرتميم 1972”. 
املادة  2- باإلضافة إىل األعامل املشار إليها يف املادة السابقة يتساوى معها من أجل احلامية والرتميم جممعات 
املباين ذات األمهية األثرية والتارخيية والبيئية، وبصفة خاصة املراكز التارخيية، واملقتنيات الفنية واألثاث 

املحفوظ يف جتهيزاته التقليدية؛ واحلدائق واملتنزهات التي يتم اعتبارها ذات أمهية خاصة.   
املادة  3- باإلضافة إىل األعامل املعرفة يف املادتني  1 و2 تدخل يف هذا النظام أيضا العمليات التى تتم لضامن 

محاية وترميم البقايا القديمة املتعلقة بالتنقيب ىف الرب وحتت البحر. 
املادة  4- يقصد بالصيانة الوقائية أي إجراء حفظ ال ينطوي عىل تدخل مبارش يف العمل ويقصد بالرتميم أي 

تدخل موجه حلفظ فعالية، وتسهيل قراءة وبث األعامل كاملة  واألشياء املعروفة يف املواد السابقة.  
املادة  5- كل مراكز التفتيش واملعاهد املسئولة عن جمال حفظ الرتاث التارخيي والفني والثقايف سوف تكتب 
برنامج سنوي وحمددا ألعامل احلامية والرتميم وكذلك احلفائر والتنقيب حتت األرض وحتت املاء، سواء 
العام  التعليم  بعد ذلك من وزارة  املوافقة عليه  أو هليئات أخرى أو ألشخاص، وتتم  الدولة  حلساب 
بناء عىل اتفاق يف الرأي مع املجلس األعىل لآلثار القديمة والفنون اجلميلة.  ويف نطاق هذا الربنامج، 
يف  مرحلة الحقة عىل تقديمه أيضا، فإن أي تدخل يف األعامل الواردة   يف املادة 1 جيب أن يتم توضيحه 
وتربيره بتقرير فني تظهر فيه باإلضافة إىل الصعوبات التي يواجهها حفظ العمل، احلالة احلالية للعمل 
نفسه، وطبيعة التدخالت التي تعترب رضورية والنفقات الالزمة ملواجهة هذه الصعوبات.   مثل هذا 
الشكوك  أو  الطارئة  احلاالت  يف  العام،خاصة  التعليم  وزارة  من  باملثل  عليه  املوافقة  من  البد  التقرير 

املنصوص عليها يف القانون،عىل أساس رأي املجلس األعىل لآلثار القديمة والفنون اجلميلة.  
املادة  6- بام يتناسب مع األغراض التي ينبغي أن تتواكب معها يف املادة  4 عمليات احلامية والرتميم، يمنع منعا 

باتا، لكل األعامل الفنية الواردة يف املواد رقم  1و2و3 ما يىل:
 1( االستكامل باألسلوب أو بصور مبسطة، حتى ولوكانت هناك وثائق طباعية أو مطوية يمكن أن تشري 

إىل ما جيب أن يبدوعليه مظهر العمل النهائي.
 2( اإلزالة أو اهلدم الذى يمحومرور الزمن عىل األثر إال إذا تعلق األمر بتحويرات حمدودة للتشويه أو غري 

متناسبة مع القيمة التارخيية للعمل، أو استكامالت بأسلوب من شأنه تزييف العمل.
3( اإلزالة أو إعادة البناء أو التجميع يف أماكن خمتلفة عن األماكن األصلية؛ إال إذا كانت تتطلبها أسباب 

قهرية.
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4( تغيري األحوال أو البيئية التي وصلت إىل عرصنا فيها العمل الفني أو املجمع األثري أو البيئي أو جممع 

األثاث، أو احلديقة أو املتنزه الخ.
5( حتوير أو إزالة طبقة الطالء السطحية.

املادة  7- بام يتناسب مع األغراض نفسها الواردة يف املادة 6 ولكل األعامل الواردة دون متييز يف املواد 1،2،3 
تقبل العمليات والرتميامت التالية:  

1( إضافة أجزاء مكملة هلا وظيفة تدعيم وترميم أجزاء صغرية مؤكدة تارخييا، ومنفذة حسب األحوال، 
أو حتديد حميط منطقة الرتميم بطريقة واضحة، أو باستخدام مادة خمتلفة رغم توافقها، ويمكن متييزها 
بسهولة بالعني املجردة، وبصفة خاصة يف نقاط االتصال مع األجزاء القديمة، عالوة عىل وضع رمز 

حريف هلا والتاريخ إن أمكن.  
2( عمليات التنظيف، ألعامل الرسم والنحت متعدد األلوان، ال جيب أن تصل إىل إزالة اللون، مع احرتام 
طبقة اللون اخلارجية أو الورنيشات القديمة حال وجودها؛ ولكل أنواع األعامل األخرى ال جيب أن 

تصل إىل السطح املجرد للامدة والتي تتكون منها األعامل نفسها. 
3( إعادة تركيب مؤكدة  التوثيق، وإعادة جتميع األعامل التي هتشمت، إستكامل األعامل الناقصة، بإعادة 
تشكيل األماكن الفارغة من كتلة العمل بتقنية يمكن متييزها بوضوح بالعني املجردة، أو بمناطق حمايدة 
متوافقة بمستوى خمتلف عن األجزاء األصلية، أو ترك الدعائم األصلية ظاهرة للعيان، وليس باستكامل 

املناطق التشكيلية من  جديد أو إدخال عنارص حمددة للصفة التشكيلية للعمل؛ 
4( عمل تعديالت وإضافات جديدة هبدف حتقيق االتزان وحفظ البنية الداخلية أو يف األساس أو الدعامة 
ويمكن  اخلامة  يف  أو  اللون  ىف  سواء  حتوير،  يظهر  ولن  املظهر،  عىل  تغيري  عمليات  أية  تتم  لن  مادام 

مالحظته عىل السطح. 
5( وضع العمل يف مكان أو يف وضع جديد، إذا تم تدمري مكانه أو عندما تتطلب ظروف احلفظ نقله.   

املادة  8- أى تدخل يف العمل الفنى والذى ورد ىف املاده رقم 4 جيب تنفيذه بالطريقة والتقنيات واخلامات التي 
يمكنها أن تضمن أنه يف املستقبل لن جتعل من املستحيل إجراء تدخل جديد حمتمل للحامية أو الرتميم.  
إضافة  إىل أن أي تدخل جيب أن يتم دراسته وقائيا وتسجيله )الفقرة  األخرية من  املادة  5( وجيب أن 
يتم احلفاظ بصحيفة تسجيل يلحق به تقرير هنائي، تتضمن التوثيق الفوتوغرايف للحالة قبل وأثناء وبعد 
التدخل.  كام سوف يتم توثيق مجيع البحوث والتحاليل التي تكون قد أجريت باالستعانة بالفيزياء والكيمياء 
وامليكربيولوجيا والعلوم األخرى.  ويتم حفظ نسخ من كل ذلك يف أرشيف مركز التفتيش املختص ونسخة 
أخرى ترسل إىل املعهد املركزي للرتميم.ويف  حالة عمليات التنظيف، يف مكان يمكن أن يكون حممى من 
منطقة العمل، جيب أن يتم حفظ عينة من املراحل السابقة عىل العملية، بينام يف حالة اإلضافات، فإن اإلجزاء 

املزالة جيب أن حتفظ ما أمكن وتوثق يف أرشيف خاص يف مراكز التفتيش املختصة.   
املادة  9 – استخدام طرق ترميم جديدة وخامات جديدة مقارنة بالطرق واخلامات األصلية املستخدمه أو التي 
تكون مناسبه، جيب أن يتم الرتخيص هبا من وزارة التعليم العام استنادا إىل رأي وموافقة املعهد املركزي 
للرتميم، والذي خيتص أيضا بنرش العمل لدى الوزارة نفسها للنصح بأهنا خامات وطرق قديمة وضارة 
أو غري مصدق عليها من املراجع، واقرتاح استخدام طرق جديدة خامات جديدة، ونرش البحوث  إذا 

لزم األمر وتوفري جتهيزات وأخصائيني من خارج اهليئة التي تتوافر هلم املعرفة.    
املادة  10-  إجراءات الصيانة املقصود منها احلامية من العوامل امللوثة واختالف الظروف املناخية من درجة 
احلرارة والرطوبة  لألعامل الواردة يف املواد 1،2،3، والتى  جيب أن ال يكون من شأهنا تغيري مظهر املادة 
تغيريا ملحوظا وكذلك لون  األسطح مما يتطلب تعديالت جوهرية ودائمة يف البيئة املحيطة التي وضعت 

ميثاق الرتميم1972 
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مل هذه  فإن  األسمى  احلفظ  لغاية  حتمية  التعديالت  هذه  كانت  إذا  ما  حالة  ويف  زمن.  منذ  األعامل  فيها 

التعديالت جيب أن تتم بطريقة تتحاشى أي شك حول العرص الذي متت فيه، وبالطرق األكثر احرتاما.   
التي تتم االستفادة منها كإجراء ترميم مفرد لآلثار املعامرية والرسم والنحت،  املادة  11- الطرق املختلفة  
واملدن التارخيية كلها، وكذلك لتنفيذ احلفائر، حمددة يف املرفقات أ، ب، ج، د املرفقة بالتعليامت احلالية.   
تقرر  املجال، سوف  أو نشأت خالفات يف هذا  الفنية،  التخصصات  املادة  12- يف حالة وجود شك حول 
لآلثار  األعىل  املجلس  رأي  سامع  وبعد  املعنيني،  املعهد  ورؤساء  املفتشني  تقارير  أساس  عىل  الوزارة 

والفنون اجلميلة.  

املرفق أ  
تعليامت حلامية وترميم اآلثار القديمة  

إضافة إىل القواعد العامة التي حتتوهيا مواد ميثاق الرتميم يف جمال اآلثار القديمة جيب مراعاة احتياجات 
خاصة تتعلق باحلامية لآلثار املدفونة ىف األرض واحلفاظ عىل البقايا األثرية وترميمها أثناء التنقيب باإلشارة 

إىل املادة  3 .
واملشكلة ذات األمهية األوىل حلامية اآلثار املدفونة مرتبطة بمجموعة من الرتتيبات والقوانني  التي تتعلق 
جيب  متنوعة  إجراءات  اىل  باإلضافة  أثرية.   ومتنزهات  حمميات  وإنشاء  معينة،  قيود  وتطبيق  امللكية،  بنزع 
اختاذها يف احلاالت املختلفة، وسوف يكون من املطلوب دائام توافر احلرص الزائد يف التعرف عىل مكونات 
الرتبة ومجع البيانات كلها للمكونات التي يمكن  العثور عليها عىل السطح، وخامات اخلزف املتناثرة، وتوثيق 
العنارص التي يمكن أن تكون ظاهرة، باللجوء أيضا إىل التصوير اجلوي واملسح )الكهريب والكهرومغناطييس 
الخ( لألرض بحيث تتجمع املعرفة األقرب ما تكون إىل الكامل لطبيعة األرض األثرية  تسمح بعمل توجيهات 
شديدة الدقة لتطبيق قواعد احلامية، وطبيعة وحدود القيود املفروضة، ولصياغة اخلطط املنظمة، واحلراسة  يف 

حالة تنفيذ أعامل زراعية أو بناء.   
حلامية الثروة األثرية حتت سطح البحر، املرتبطة بالقوانني والرتتيبات  املقيدة للحفريات حتت البحر والتي 
والتامثيل  الغارقة  واآلثار  ومحوالهتا  القديمة  السفن  بحطام  املحكوم  وغري  املميز  غري  العبث  منع  تستهدف 
الغارقة تفرض عليها إجراءات خاصة جدا، تبدأ من االستكشاف املنتظم للسواحل اإليطالية بواسطة عاملني 
الغارقة سواء  Maris مع اإلشارة إىل مجيع اآلثار والبقايا  الدقيق الستامرة ماريس  متخصصني هبدف امللء 
لغايات محايتها أو لغايات وضع برامج بحوث علمية  حتت املاء.  واستخراج األثر من مركب قديم ال ينبغي 
البحر،  قاع  املستخرجة من  املواد  بانتشال  الذي يسمح  الالزم  والتجهيز اخلاص  األماكن  قبل جتهيز  يبدأ  أن 
واملعاجلات املختلفة التي تتطلبها عىل نحوخاص األجزاء اخلشبية بعمليات غسيل متكررة وغمس يف حماليل 
مثبتة خاصة، مع تكييف اهلواء وضبط درجة احلرارة عىل نحومعني.   وينبغي دراسة استعادة املراكب الغارقة 
كل حني بام يتناسب مع احلالة اخلاصة للبقايا، مع األخذ يف االعتبار أيضا اخلربات املكتسبة عىل املستوى الدويل 
يف هذه احلاالت اخلاصة  لالكتشافات - مثل احلاالت العادية  يف هذا املجال، وخاصة يف العقود األخرية.  
لالستكشاف األثري الربي - البد من وضع احتياجات احلفظ والرتميم اخلاصة يف االعتبار لألشياء املكتشفة 
طبقا لنو–ها ومادهتا:  عىل سبيل املثال بالنسبة لألوانى اخلزفية تؤخذ مجيع  االحتياطات التي تسمح بتحديد 
البقايا املحتملة وآثار ما كانت حتتويه والتي تشكل بيانات قيمة لتأريخ احلياة يف العصور القديمة؛ كام تتم العناية 

اخلاصة عند العثور عىل كتابات مرسومة حمتملة وتثبيتها وخاصة عىل جسم األواين الفخارية.  



206
بينام تكون قواعد االستخراج والتوثيق أثناء االستكشافات األثرية الربية، داخلة يف إطار القواعد املتعلقة  
بمنهجية احلفريات، فإن ما يتعلق بالرتميم جيب أن يراعي األساليب الفنية التي تضمن احلفظ الفوري لآلثار 
أثناء عمليات التنقيب، وخاصة إذا كانت من النوع سهل التفتت مع إمكانية احلامية والرتميم النهائي.  ويف  
حالة وجود عنارص متحللة من الزخارف اجلصية أو من الرسوم أو من املوازييك )الفسيفساء ( أو من أعامل 
sectile opus فقبل وأثناء إزالتها يتم جتميعها معا بحفنات من اجلبس  إبداعية من خامات قابلة للتقطيع 
وأحزمة ولواصق مناسبة بحيث يمكن إعادة توليفها بسهولة وترميمها يف املعمل. وينصح يف حاله الزجاج 

بعدم إجراء أي  تنظيف أثناء احلفريات، لسهولة  هتشمه. 
وجود  الحتامل  املتعجل  والتنظيف  بالغسل  اإلرساع  عدم  املحتم  من  فإن  والفخار  باخلزف  يتعلق  وفيام 
إذا  املعدنية وخاصة  الشظايا  أو  وتفرض حساسية معينة يف مجع األشياء  أو كتابات.   رسومات أو طالءات 
كانت صدئة مع اللجوء إىل عمل دعامات مناسبة فضال عن نظم التقوية.  ويراعى توجيه اهتامم خاص لآلثار 
املمكنة أو العالمات عىل ا ملنسوجات.   ويدخل يف إطار علم اآلثار البومبياين بخاصة االستخدام الذي تم 
جتريبه عىل نطاق واسع وبنجاح باهر، وهو أخذ صور سلبية للنباتات واملواد العضوية القابلة للتهالك بواسطة 

قوالب من اجلبس يف الفراغات املتبقية يف األرض.  
ولتنفيذ هذه التعليامت يصبح من الرضوري أثناء احلفريات ضامن توافر املرممني املستعدين للتدخل الفوري 
إذا لزم األمر لالستعادة والثبيت. مع إعطاء انتباه خاص ملشكلة ترميم هذه األعامل الفنية املقرر هلا أن تبقى 
أو تعاد بعد نزعها إىل املكان األصيل، وبصفة خاصة الرسومات واملوزاييك.  وقد تم التجريب بنجاح أنواع 
تدعيم وتأطري ولصق خمتلفة تتناسب مع الظروف املناخية واجلوية والرطوبة، والتي تسمح بالنسبة للرسومات 
بإعادة وضعها يف  األماكن املناسبة املغطاة بشكل منساب يف مبنى قديم مع حتايش التالمس املبارش مع احلائط، 
وتنفيذ الرتكيب السهل واحلفظ اآلمن.   عىل أي حال جيب تفادي االستكامل بإعطاء بعض الفجوات صبغة 
دائمة  عرضة  ألهنا  األلوان  لتلميع  الشمع  أو  الورنيشات  استخدام  تفادي  وكذلك  الطبيعي،  للمالط  مماثلة 

للتغري، وتكفي عملية تنظيف بعناية لألسطح األصلية.  
منه  جاءت  الذي   املبنى  يف  وضعه  إعادة  ممكنا،  ذلك  كان  متى  املفضل،  فمن  باملوازييك  يتعلق  فيام  أما 
والتي تشكل فيه جزءا ال يتجزأ من الزخرفة ويف هذه احلالة، وبعد نزعه - والتي يمكن عمله أيضا بالوسائل 
احلديثة يف املساحات الكبرية دون عمل أي قطع – ونظام التثبيت بعنرص معدين ال يصدأ يبدو دائام أكثر مالءمة 
ومقاومة لعوامل مناخية.  بالنسبة ألعامل املوزاييك املقرر هلا العرض املتحفي يستخدم بالفعل عىل نحو واسع 
التي هبا  الداخلية  وتتطلب األماكن  من خامات خفيفة مقاومة وسهلة االستخدام.   “الساندويتش”  دعامة 
رسوم احلائطية يف املكان )مثل مغارات ما قبل التاريخ واملقابر واألماكن الصغرية( احتياجات خاصة للحامية 
من األخطار الناشئة عن تغري املناخ؛ ففي هذه احلاالت من الرضوري احلفاظ عىل ثبات عنرصين جوهريني 
من أجل حفظ أفضل للرسومات:  درجة الرطوبة ودرجة حرارة املحيطة.  مثل هذه العنارص تتغري بسهولة 
ألسباب خارجية وغريبة، وخاصة من زحام الزوار، ومن اإلضاءة الزائدة، ومن التغريات املناخية اخلارجية؛ 
التكييف  غرف  طريق  عن  الزائرين،  دخول  يف   أيضا  خاصة  احتياطات  دراسة  الرضوري  من  أصبح  وهلذا 
املوضوعة بني البيئة القديمة املطلوب محايتها والبيئة اخلارجية.  مثل هذه االحتياطات تم تطبيقها بالفعل يف 
الدخول إىل آثار ما قبل التاريخ املرسومة يف فرنسا وأسبانيا، وسوف يكون من املأمول أن تتم أيضا يف كثري من 

آثارنا )مقابر تاركوينيا(.  
إلجراء  التعليامت  ويف  الرتميم  ميثاق  يف  الواردة  العامة  القواعد  عن  فضال  القديمة،  اآلثار  ولرتميم 
الرتميامت اآلثرية، جيب االنتباه إىل بعض االحتياجات التي تتناسب مع تقنيات قديمة معينة.  قبل كل يشء 
بالنسبة للرتميم الكامل ألحد اآلثار، والذي يتطلب بالرضورة الدراسة التارخيية، فيجب العمل عىل دراسات 
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مل احلفائر، وعىل كشف األساسات، وحتديد العمليات جيب أن جتري بالنسبة للطبقات املرسومة والذي يمكن 

أن يوفر بيانات قيمة ألحداث ومراحل املبنى نفسه.  
ولرتميم األسوار املصنوعة من احلجارة عشوائية الشكل واحلجم incertum opus أو من طوب الطفلة 
معني الشكل شبه الشبكي  reticulum quasi أو الشبكي reticulum أو املزدوج من الشبكي واملربع 
بتقاطع كتل الطفلة مع الطوبVittatum، تستخدم كمية الطفلة نفسها وأنواع طوب الطفلة نفسها، وجيب 
الفخار فسوف  أو  الطوب  املبنية من  بالنسبة لألسوار  بينام  قليال،  املرممة عىل  مستوى مرتاجع  إبقاء األجزاء 
يكون من املناسب حفر أو وضع خطوط عىل السطح املصنوع من الطوب احلديث.  ولرتميم اهلياكل اهلظمية 
تم بنجاح جتريب نظام إعادة إنشاء الكتل باملقاسات القديمة، باستخدام قطع من املادة نفسها مقواة بمالط 

خملوط برتاب من نفس املادة للحصول عىل درجة اللون.
املرمم  الرتميم احلديثة يمكن عمل خط حيدد اجلزء  السطح يف استكامالت  بديل لرتاجع  فإذا كان هناك 
اختالف  تظهر  سطحية  بمعاجلة  األحوال  من  كثري  يف  النصح  يمكن  وهكذا  املختلفة.  خامات  إستخدام  أو 
النهاية وضع لوحات  اخلامات اجلديدة من خالل تسوية مناسبة لألسطح احلديثة. وسوف يكون مناسبا يف 

صغرية يف كل منطقة مرممة هبا التاريخ أو حفر رموز حرفية عليها أو عالمات مميزة خاصة.  
أما بالنسبة الستخدام األسمنت مع األسطح خملوط برتاب مادة األثر املطلوب ترميمه نفسها فإنه يمكن 
أن يكون مفيدا يف االستكامالت اخلاصة بجذوع األعمدة القديمة من الرخام أو من الطفلة أو اجلري، وذلك 
بدراسة الدرجة املقاربة التي  تتناسب مع نوع األثر. ويف األماكن الرومانية يمكن استكامل الرخام األبيض 
ويف اآلثار القديمة  باحلجر اجلريي أو اجلري، وقد تم جتريبه يف اجلوار بنجاح )تريميم فاالداير لقوس تيتو(. 
وبصفة خاصة آثار العرص القديم أو الكالسيكي وجيب حتايش اقرتاب اخلامات املختلفة وغري املتوافقة زمنيا يف 
األماكن املرممة، والتي تكون مناقضة وغري مناسبة من املنظور اللوين أيضا، بينام يمكن استخدام بعد األساليب 

لتمييز استخدام املادة نفسها التي تم هبا بناء األثر والذي من األفضل االحتفاظ به يف الرتميامت.  
عىل  فيها  احلفاظ  جيب  والتي  املدمرة،  اجلدران  تغطية  يف  تتمثل  القديمة  اآلثار  يف  خاصة  مشكلة  وهناك 
الشكل غري املنتظم للتدمري، وقد تم جتريب استخدام طبقة من املالط املخلوط ببودرة الفخار ويبدوأنه أعطى 
نتائج أفضل سواء من املنظور اجلاميل أو من ناحية مقاومة العوامل املناخية. وفيام يتعلق بمشكلة التقوية العامة 
عىل  صحتها  تثبت  مل  طرق  جتريب  حتايش  جيب  مفتوحة  أماكن  يف  القائمة  النحت  وألعامل  املعامرية  لآلثار 

نحوكاف، حتى ال تؤدي إىل أرضار ال يمكن عالجها.  
املختلفة  املناخية  االحتياجات  يتناسب مع  بام  أيضا  القديمة  لآلثار  الرتميم واحلفظ  تدابري  دراسه  وجيب 

لألماكن املتنوعة، وهي متباينة عىل نحوخاص يف إيطاليا.  

املرفق ب 
تعليامت إلجراء عمليات الرتميم املعامرية  

تنفذ عىل وجه الرسعة تضمن عمرا أطول لآلثار، بتحايش  التي  لو أخذنا يف االعتبار أن أعامل الصيانة 
تدهور التلف، فإن ما ينصح به توخي احلرص قدر اإلمكان باحلراسة املستمرة للمبانى التي تتم فيها الصيانة 
العنارص  احرتام  مع  اجلوهرية،  احلفظ  لصورة  وفقا  الرتميم  عمليات  مجيع  فحص  رضورة  وأيضا  الوقائية، 

املضافة وحتايش عمليات التجديد أو اإلصالح عىل أي حال. 
وبغرض تأمني إنقاذ اآلثار البد أيضا من أن يتم التدقيق يف إمكانية االستخدامات اجلديدة لألبنية األثرية، 
عندما ال تكون هذه املباين متوافقة مع املصالح التارخيية- الفنية. وجيب أن تكون عمليات املواءمة حمدودة، 
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مع احلفاظ برصامة عىل األشكال اخلارجية وحتايش عمل تغيريات حمسوسة للتفرد النوعي، وللشكل البنائي 

ولرتتيب تتابع املسارات الداخلية.  
وجيب أن يسبق تطبيق مرشوع ترميم العمل املعامري دراسة متأنية لألثر يتم إجراؤها من وجهات نظر 
خمتلفة )والتي تضع يف االعتبار موقعه يف سياق املنطقة أو يف النسيج احلرضي، واجلوانب النوعية، والطورائ 
والصفات الرسمية والنظم  ومواصفات إطار العمل، الخ( فيام يتعلق بالعمل األصيل، وكذلك أيضا لإلضافات 
والتعديالت املحتملة. وهناك جزء ال يتجزأ من هذه الدراسة يتمثل يف البحوث الببلوجرافية واإليقونجرافية 
واألرشيفية الخ، للحصول عىل كل معلومة تارخيية حمتملة. وسوف يتأسس املرشوع عىل رفع كامل بالطباعة 
والصور الفوتوغرايف يتم تفسريه وفقا لقياسات العنارص املكتشفة ونظم تناسب القياسات، كام سيحتوي عىل 

دراسة نوعية دقيقة للتحقق من ظروف االستقرار. 
كبرية،  وهلا مسئولية  للغاية،  دقيقة  تتكون من عمليات  التي  اآلثار،  برتميم  الصلة  ذات  األعامل  ولتنفيذ 
أو  “بالتدبري”  بدال من إجرائها  “اقتصاديا”،  املتخصصة وجتري قدر اإلمكان  إىل الرشكات  به  يعهد  سوف 
“بالقطعة”. وجيب التدقيق والتوجيه الدائم لعمليات الرتميم من أجل ضامن التنفيذ اجليد وإمكانية التدخل 
الفوري إذا ظهرت أمور جديدة أو صعوبات أو تشقق يف اجلدران، خاصة عند استخدام الفأس واملطرقة، فقد 
ختتفى عنارص تم جتاهلها يف البداية أو أفلتت عرضا من الدراسة الوقائية، ولكنها بالتأكيد مهمة يف معرفة املبنى 
وأداء الرتميم. وبصفة خاصة فإن مدير األعامل، قبل أن يتورط يف تلوين أو إزالة اجلص أو املالط، جيب أن يتم 

التاكد من وجود أو عدم وجود أي أثر من الزخرفات، مهام كانت النقوش واأللوان يف اجلدران والقباب. 
أن  وينبغي  األساسية.  الرتميم  رضورات  من  اإلنشائية  للعنارص  األصلية  الصبغة  ومحاية  احرتام  ويعترب 
يقود هذا املبدأ دائام ويتحكم يف خيارات العمل. فعىل سبيل املثال يف حالة اجلدران املكسوة بالرصاص، حتى 
وإن كانت احلاجة املاسة تدعوإىل هدمها وإعادة بنائها، فالبد من دراسة ذلك مبدئيا، ثم حماولة تنفيذ إمكانية 

اإلصالح دون أن حتل حملها جدران جديدة. 
وهكذا فإن إحالل األحجار املتآكلة يمكن أن يتم فقط لدواعي شديدة للتدعيم، واستبدال واستكامل ما 
حيتمل استكامله من األسطح اجلانبية للجدران متى كان ذلك رضوريا ودائام يف أضيق احلدود، جيب أن يظل 
ممكنا متييزه عن العنارص األصلية، بواسطة تباين اخلامات أو األسطح حديثة االستخدام؛ ولكن بصفة عامة من 
املفضل أن يتم وضع إشارة واضحة عىل طول حدود االستكامل تشهد عىل حدود عملية التدخل. ويمكن عمل 
هذا بواسطة صفيحة رقيقة من معدن مناسب أو بمجموعة متصلة من شظايا الطوب الدقيقة أو بخطوط فاصلة 
بني قوالب الطوب أوسع أو أعمق وذلك حسب األحوال املختلفة. إن تقوية األحجار أو اخلامات األخرى جيب 
أن يتم اختبارها جتريبيا عندما تكون الطرق التى تم جتربتها عىل مدى طويل بواسطة املعهد املركزي للرتميم يمكن 
أن تعطي ضامنات فعلية.  وينبغي اختاذ االحتياطات مجيعها لتفادي ازدياد شدة التلف؛ وكذلك جيب أيضا أن 
يتم تنفيذ أية عملية تدخل إلزالة أسباب الرضر. عىل سبيل املثال، ما أن يالحظ وجود أحجار تشقها شناكل أو 
مسامري من احلديد وقد تضخمت بفعل الرطوبة فمن املناسب إزالة اجلزء املضار واستبدال احلديد والربونز أو 

النحاس بالصلب غري القابل للصدأ، والذي يتميز بميزة أنه ال حيدث بقع باألحجار. 
فيها  التدقيق  يتم  أن  جيب  امليادين  يف  أو  اخلارج  من  املباين  يف  املوضوعة  احلجرية  للمنحوتات  بالنسبة 
والتدخل كلام كان أمكن باستخدام كام هومشار إليه بعاليه، طبقا ملنهج مدروس للتقوية أو احلامية املوسمية 
أيضا. وعندما تتضح استحالة هذا، يكون من املناسب نقل املنحوتات يف مكان داخيل. وللحفظ اجليد للنوافري 

احلجرية أو الربونزية يلزم إزالة اجلري من املاء، مع إزالة الرواسب اجلريية وإلغاء التنظيف الدوري املرض. 
وينبغي احلفاظ عىل طبقة اللون السطحية لألحجار ألسباب تارخيية ومجالية ظاهرة، وألسباب فنية أيضا، 
ألهنا بصفة عامة تغني عن وظائف احلامية كام تشهد عىل ذلك التآكل الذي يبدأ بسبب فجوات يف الطبقة اخلارجية. 
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مل ويمكن إزالة املواد املرتاكمة فوق األحجار أنقاض وغبار وسناج وفضالت الطيور الخ، باستخدام فرشاة نباتية 

أو نفث اهلواء بضغط معتدل. وهلذا ينبغي تفادي الفرشاة املعدنية أو املكاشط، كام جيب استبعاد بطريقة عامة نفث 
اهلواء بالضغط العايل للرمال الطبيعية واملاء والبخار، كام ال ينصح حتى بأي غسيل من أي نوع.  

املرفق ج 
تعليامت لتنفيذ لرتميم أعامل الرسم والنحت - عمليات مبدئية  

التعرف  هي  نحت  أو  رسم  فني  عمل  عىل  بالرتميم  تدخل  أي  قبل  هبا  القيام  جيب  التي  األوىل  العملية 
الدقيق عىل حالة احلفظ. تتضمن عملية التعرف هذه عىل التأكد من الطبقات املتنوعة من املادة التي يتكون 
منها العمل، وما إذا كانت أصلية أو مضافة - والتحديد التقريبي للعصور املختلفة التي تكون تكونت فيها 
الطبقات ومتت فيها التعديالت واإلضافات. ومن ثم يتم حترير تقرير بالنتائج يشكل جزءا ال يتجزأ من برنامج 
السابقة  احلالة  لتوثيق  الرضورية  فوتوغرافية  يتوجب عمل صور  بعد سوف  وفيام  الرتميم.  وظهور صحيفة 
الضوء  إىل  باإلضافة  األحوال،  تنفيذها، حسب  يتم  الفوتوغرافية سوف  الصور  ومثل هذه  الرتميم،  لعملية 
الطبيعي، باأللوان األحادية monochromatic\ واألشعة فوق البنفسجية العادية، واألشعة حتت احلمراء.  
وينصح دائام بتنفيذ، يف احلاالت التي ال تراها العني املجردة، بعمل صور بالتداخل اإلشعاعي، ويف حاالت 

الرسوم عىل األثاث فإن خلفية الرسم يتم تصويرها أيضا. 
عىل  حتتوي  عنارص  أية  الرتميم،  صحيفة  يف  يسجل  سوف  والذي  الفوتوغرايف،  التوثيق  من  ظهر  وإذا 
مشكلة، فالبد من اإلشارة إىل إشكاليتها. وبعد تنفيذ الصور الفوتوغرافية ينبغي أخذ أقل قدر من العينات من 
مجيع الطبقات، بام يف ذلك الدعامة، يف أماكن غري رئيسية يف العمل، لعمل قطاعات كاملة للطبقات يف حالة 

وجود طبقات، أو التأكد من حالة اإلعداد. 
وعن العينات ينبغي حتديد النقطة الدقيقة يف الصورة الفوتوغرافية امللتقطة بالضوء الطبيعي ويوضع عىل 

العينة تسجيل يشري إىل الصورة يف صحيفة الرتميم.  
فيام يتعلق بالرسوم اجلدارية أو عىل احلجر، والفخار، أو أي داعم آخر )عقار(، سوف يلزم تأمني ظروف 
دعم تتناسب مع الرطوبة، وتعريف ما إذا كانت تتعلق برطوبة ترشيح، أو تكثيف، أو باخلاصية الشعرية؛ وأخذ 
عينات من املالط واجلص من اجلدار وقياس درجة رطوبتها. ويف حالة مالحظة أو توقع تكون فطريات، يتم 
بأعامل  تتعلق  النحت،إن كانت ال  أيضا.  واملشكلة األكثر خصوصية ألعامل  عمل حتليل ميكربيولوجي هلا 

النحت امللونة أو املطلية، هي التأكد من حالة احلفظ للخامة التي نفذت هبا، وعمل أشعة هلا.  

تدابري ينبغي القيام هبا يف تنفيذ عملية الرتميم 

الدراسات والبحوث املبدئية سوف يكون من شأهنا أن تعطي طريقة التوجه يف  عملية الرتميم يف االجتاه 
الصحيح، سواء تعلق األمر بتنظيف بسيط، أو تثبيت، أو إزالة، أو إعادة تلوين، أو نقل، أو إعادة توليف وجتميع 
األجزاء. عىل أي حال فإن البحث والدراسة حتتل أمهية أكرب بالنسبة للرسوم، فتحديد التقنية املستخدمة، لن 
يمكنها إعطاء إجابة علمية عىل الدوام، وهلذا فإن احلذر والتجريب للخامات املطلوب استخدامها الذي يتم 
عىل أساس جتريبي ال ينبغي اعتباره غري مهم، للتقنية املستخدمة يف الرسم املعني.ويمكن أن يتم تنفيذ ذلك 
بالنسبة للرسم بطريقتني رئيسيتني: إما بوسائل ميكانيكية أو بوسائل كيامئية. وينبغي استبعاد أي وسيلة متنع 

إمكانية النظر أو إمكانية التدخل، والرقابة املبارشة عىل الرسم )مثلام يف صندوق بيثني كوبلر وما يشاهبه(. 
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الوسائل امليكانيكية )املشارط( جيب أن تستخدم دائام بالتحكم حتت امليكروسكوب املجسم، وحتى وإن 

مل يكن دائام حتت عدسته. 
الوسائل الكيميائية )املذيبات( جيب أن تكون من طبيعة يمكنها أن تصبح عىل الفور حمايدة، فضال عن 
كوهنا طيارة، بحيث ال تثبت فرتات طويلة عىل طبقات اللوحة. قبل استخدامها سوف يتم عمل جتارب لضامن 
الطبقات طبقة  تبدومن قطاعات ختطيط  أن  يمكن  للوحة، حيث  الطالء األصيل  تتجاوز  أن  تستطيع  أهنا ال 

واحدة عىل األقل يمكن أن تكون كذلك.
وقبل امليض يف التنظيف بأية وسيلة يلزم عىل أي حال التأكد بدقة من توازن وثبات اللوحة، مهام كانت 
دعامتها، وامليض إىل تثبيت األجزاء املطبلة وغري املأمونة. ويمكن يتم مثل هذا التثبيت حسب األحوال، إما 
موضعيا أو بمحلول يفرد فردا متجانسا، والتي يمكن ضامن تغلغلها من مصدر حرارة ثابت ليس خطريا حلفظ 
اللوحة. ولكن التثبيت أيا كانت طريقة التثبيت فمن القواعد امللزمة هونزع أي أثر من آثار املثبت عىل سطح 

الرسم. وهلذا اهلدف، فبعد التثبيت، جيب أن يتم اختبار دقيق بامليكروسكوب املجسم. 
وعندما يتم امليض إىل وضع غشاء عام للوحة، بسبب عمل يتم عىل الدعامة، فإن من امللزم أن يتم عمل هذا 
الغشاء بعد تقوية األجزاء إما املرتفعة أو املتهاوية، وبواسطة الصق يسهل ختفيفه وخمتلف عن ذلك املستخدم يف 
تثبيت األجزاء املنفصلة أو املفتتة. وإذا كان حامل الرسم من اخلشب وهامجه السوس والعتة الخ.. جيب إخضاع 

الرسم إىل التعقييم بالغاز املناسب لقتل احلرشات دون اإلرضار بالرسم، والبد من تفادي اإلغراق بالسوائل. 
– بالنسبة لرسوم األثاث - تستدعي  وعندما تكون حالة الدعامة أو حالة طبقة املعجون أو كالمها معا 
بالكامل يدويا  القديمة  املعجون  تزال  أن تكون  املعجون، البد من  الدعامة واستبدال طبقة  إزالة  أو  التدمري 
بواسطة املرشط، حيث أن تنعيمها لن يكون كافيا، إال إذا كانت الدعامة خربة وطبقة املعجون يف حالة جيدة. 

وينصح دائام باحلفاظ عىل طبقة املعجون، متى كان ممكنا، لكي نحفظ لسطح الرسم جتانسه األصيل. 
من  تكون  جديدة  بدعامة  االستبدال  يستبعد  حتميا،  ذلك  يكون  عندما  اخلشبية،  الدعامة  استبدال  وعند 
اخلشب الصلب، وينصح بعمل التطبيق عىل دعامة صلبة فقط عندما نكون متأكدين متام التأكد أن الدعامة نفسها 
لن يكون هلا مؤرش توسع متدد خمتلف عن الدعامة املزالة.  عىل أية حال فإن لصق الدعامة عىل توال اللوحة املنقولة 

جيب أن يكون سهل احلل دون رضر عىل الرسم وعىل الالصق الذي يربط طبقات الرسم بالتوال. 
عندما تكون الدعامة اخلشبية األصلية يف حالة جيدة، ولكنها حتتاج إىل استعدال أو تقوية أو تكسية، جيب 
االنتباه، حيث ال يكون حتميا ألغراض االستغالل اجلاميل للوحة،  إىل أنه من األفضل دائام عدم التدخل عىل 
اخلشب القديم الذي أصبح مستقرا بالفعل. إذا تم التدخل البد من عمل ذلك بقواعد تقنية دقيقة، حترتم اجتاه 

األلياف يف اخلشب. وينبغي أن يؤخذ منه قطاع وحتديد نوعه النبايت ومعرفه مؤرش متدده. 
قدر  زهوا  تبدواألقل  بحيث  صغرية،  قطاعات  وعىل  املعتق  اخلشب  بواسطة  تتم  أن  ينبغي  إضافة  وأية 

اإلمكان مقارنة بالدعامة القديمة التي سوف تتخلله.  
أما التكسية فيتم استخدامها بأية خامة، جيب أن تضمن عىل نحوأسايس احلركات طبقا للرتكيب الطبيعي 
للخشب الذي ثبت فوقه.ويف حالة الرسم عىل التيل فإن النقل اجلديد جيب أن يتم بالتدمري املتدرج واملتحكم 
فيها للتيل التالف، بينام ينبغي أن يتم إعداد التيل اجلديد بنفس طرق اللوحات. حينام يتعلق األمر بأعامل رسم 
 ،)Rubens دون إعداد، والذي يتم فيه إعطاء لون سائل مبارشة عىل الدعامة مثلام يف حالة استكتشات روبنز

فإن النقل لن يكون ممكنا.  
وعملية النقل عىل تيل جديد، مهام كانت الطريقة التي تتم هبا، جيب أن تتفادى الضغط الزائد ودرجات 
احلرارة شديدة االرتفاع بالنسبة لطبقة الرسم. ومما جيب استبعاده دائام وبطريقة قطعية عمليات وضع رسم 

 .)maruflage عىل تيل له دعامه صلبة )ماروفالج
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مل وجيب أن هتدف الشاسيهات)الرباويز( إىل ضامن ليس فقد الشد الصحيح، ولكن إن أمكن أيضا إعادة 

االستقرار تلقائيا، عندما هيبط الشد، ألسباب اإلختالف يف درجات احلرارة والرطوبة.  

تدابري ينبغي االنتباه هلا يف تنفيذ ترميامت الرسوم اجلدارية 

ال  بحث  الى  االحيان  بعض  في  يؤدي  ان  يمكن  األسلوب  تحديد  فإن  األثاث  لرسومات  بالنسبة 
باملواد  للجداريات  العامة  الرسم  لأنواع  فيها  بما  المستعصيه،  احلالية،  احلالة  وفي  حل،  إىل  يتوصل 
مباشرة  أو  مصنعة  أجزاء  على  اجريت  ذلك،  ومع  املائية،  أو  الباستيل  والشمعية،  والزيتية،  الغرائية، 
على الرخام والحجر الخ.، لن يكون تحديد الوسيلة المستخدمة أقل اثارة للمشاكل في بعض األحيان 
)كما هوالحال مع الرسوم الجداريه التي يعود تاريخها الى العرص الكالسيكي(، لكنه من جهة أخرى 
أكثر حتمية للقيام بأي عملية تنظيف، السحابات، التمزيق أو الفصل. وبصفة خاصة عند وجوب القيام 
التأكد من أن  الواقية بواسطة الصق قابل للحل، فمن الرضوري  بالتمزيق أو الفصل، قبل وضع األغشية  

عامل التخفيف لن يذوب أو يؤثر عىل وسيلة الرسم اخلاضع للرتميم. 
 باإلضافة إىل ذلك إذا تعلق األمر بالرسم بالغراء أو بصفة عامة أجزاء الغراء يف الرسوم اجلدارية، حيث 

تكون بعض األلوان ال يمكن أن تعطى باأللوان املائية اجليدة، سوف يكون رضوريا عمل تثبيت وقائي.  
ويف حالة ما تكون ألوان الرسم اجلداري يف حالة تقرتب من حالة pulverulenta )مصطلح يشريإىل 
أيضا  تلزم  أقل ضغط( متقدمة، سوف  بام حتتها، وهتاوهيا حتت  لقدرهتا عىل االلتصاق  السطحية  الطبقة  فقد 

معاجلة خاصة إلزالة الغبار، بحيث يزال أقل قدر ممكن من اللون األصيل املتهاوي.  
األلوان  قدر ممكن  بأقل  يقوي  له طبيعة عضوية،  ليس  تثبيت  عامل  إىل  التوجه  يلزم  اللون  تثبيت  حول 

األصلية، وال يصبح غري قابل للرجوع عنه مع الزمن. 
 سوف يتم فحص الغبار لكي نرى ما إذا كان حيتوي عىل تكوينات فطرية وأي أسباب يمكن أن  تكون قد 
أدت إىل هذه التكوينات.  وعندما يتم التأكد من أسباب هذه التكوينات ويتم العثور عىل مبيد فطري مناسب، 
بالضروره  ينبغي  التأكد من أنه لن يرض الرسم ويمكن إزالته بسهولة.     متى  فسوف يكون من الالزم 
التوجه نحوازالة اللوحه من الدعامة، فمن بني  الطرق املتاحة لالختيار منها، التي توفر فرصا مساوية  
للنجاح، ينبغي اختيار النزع، ألنه يوفر امكانيات السترداد الرسوم التمهيدية واالعمال التحضيريه في 

حالة النماذج اجلدراية، وألنه حيرر أيضا طبقة الرسم من البقايا اجلص املتهاوي أو غري السليم.   
وحول الدعامة التي سوف توضع عليها رشيط الرسم، يلزم أن تعطي أقىص ضامن من التوازن، واخلمول 
واحلياد )وعدم وجود عامل محوضة PH(؛ كام سيلزم أيضا أن يكون من املمكن بناؤها بأبعاد الرسم نفسهن دون 
فواصل  بني أجزائها، من شأهنا أن تظهر حتام مع مرور الزمن عىل سطح الرسم.  والالصق الذي سوف يتم ثبيث 

التيل املالصق لرشيط الرسم جيب أن يكون قابل للذوبان بسهولة شديدة بمذيب ال يسبب رضرا للرسم.  
يف حالة تفضيل االحتفاظ بالرسم املنقول عىل التيل، فإن الشاسيه جيب أن تتم دراسته بطريقة وبخامات 
من شأنه وشأهنا أن حتافظ عىل التوازن واملرونة والتلقائية يف إعادة التوزان والشد اللذين يمكن أن يتغريا  ألي 

سبب، يتعلق باملناخ أو بغريه.  
عىل العكس إذا كان من الرسم ما يتعلق بنزعه من املوازييك فسوف يلزم التأكد من أن قطع املوزاييك، 
حيث ال تشكل سطحا مستويا بالكامل، يمكن تثبتها ويمكن إعادة وضعها يف مكاهنا األصيل.  وقبل وضع 
األغشية وشاسيه الدعم البد من تأمني حالة حفظ قطع املوزاييك وتقويتها إذا لزم األمر.  وجيب إعطاء عناية 

خاصة حلفظ اخلواص التكتونية للسطح.    
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تدابري ينبغي االنتباه هلا يف تنفيذ ترميامت أعامل النحت  

بعد التأكد من املادة والتقنية املحتمل أن يكون النحت قد تم تنفيذه هبا )إذا كان من الرخام أو احلجر، أو 
معجون الورق أو اجلص، أو الفخار، أو الفخار املزجج، أو الطني غري الفخاري، والطني غري الفخاري امللون 
الخ( حيث ال تظهر أجزاء ملونة ويكون رضوريا إجراء تنظيف، فإن مما جيب استبعاده تنفيذ غسيل من شأنه، 
حتى وإن تركت املادة دون تغيري، أن يتغلل يف الطبقة السطحية.  وهلذا ففي حالة أعامل النحت يف احلفريات 
أو املوجودة يف املياه )بحار وأهنار الخ( إذا كانت هناك قشور مرتسبة فإهنا ينبغي أن  تزال، ومن املستحسن أن 
يتم ذلك بأدوات ميكانيكية، أو ، إذا كانت بمذيبات، فإن هذه املذيبات البد أن يكون من شأهنا أال تؤثر عىل 
خامة النحت، وال الثبات عليها.   وعندما يتعلق األمر بأعامل نحتية من اخلشب، ويكون هذا اخلشب متداعيا، 
فإن استخدام عوامل التثبيت جيب أن  يكون تاليا عىل حفظ اجلانب األصيل من املادة اخلشبية.  إذا كان اخلشب 
أمكن  لتأثري غازات مناسبة، ولكن جيب حتايش، كلام  يلزم إخضاعه  بالسوس والعته وغريه.. سوف  مصابا 
يف حالة أعامل  ذلك، اإلغراق بالسوائل والتي يمكنها تغيري مظهر اخلشب حتى يف غياب أجزاء مرسومة.  
النحت التي تتهشم إىل شظايا فإن استخدام مسامري ودعائم الخ جيب أن يكون تاليا الختيار املعدن غري القابل 
للصدأ.  وللقطع الربونزية ينصح بعناية خاصة حلفظ الطبقة السطحية الثمينة )اتاكاميت وماالكيت ) ]وهي 

مواد ملونة مشتقة من النحاس خرضاء اللون[(، ودائام ما ال تكون حتتها درجات تآكل نشطة.   

حتذيرات عامة إلعادة وضع األعامل الفنية املرممة   
كخط سلوك قاطع ال جيب بتاتا إعادة وضع العمل الفني املرمم يف املكان األصيل، إذا كان سبب الرتميم 
ظروف احلرارة والرطوبة للمكان بصفة عامة، أو احلائظ بصفة خاصة، وإذا كان املكان أو احلائط مل يتعرضا 

لتدخالت من شأهنا ضامن احلفظ واحلامية للعمل الفني )إصالح، تكييف الخ.(  

املرفق د
تعليامت حلامية “املراكز التارخيية” 

ألغراض حتديد املراكز التارخيية، جيب أن نضع يف االعتبار، ليس فقط “املراكز” احلرضية القديمة باملعنى 
التقليدي، ولكن  - بصفة أكثر عمومية - مجيع املستوطنات البرشية التي تشكلت هياكلها - الكاملة أو املجزأة 
- يف املايض،  حتى وإن تعرضت للتغيري عىل مر الزمن، أو تلك التالية عليها، وهلا قيمة خاصة كشاهد تارخيي 
أو مواصفات حرضية ومعامرية مشهود هلا.   والطابع التارخيي يعود إىل األمهية التي تطرحها هذه املستوطنات، 
القيمة  أو  املميزة  الفنية  القيمة  بعيدا عن  أيضا  الثقافة احلرضية،  وثائق  أو  املايض،  الشهادة عىل حضارة  مثل 
أكثر، والتي متلكها ليس  القيمة  أو تعيل من شأن  تثري  البيئي اخلاص، والتي يمكن أن  أو جلانبها  الرسمية، 
فقط العامرة، ولكن البنية احلرضية يف حد ذاهتا، واملعنى والقيمة.    وعمليات الرتميم يف املراكز التارخيية هلا 
غاية  ضامن – بوسائل وأدوات عادية وغري عادية – بقاء القيم التي متيز هذه املجمعات عرب الزمن.  وهلذا فإن 
الرتميم لن يكون حمدودا عىل عمليات متفق عىل أهنا حتفظ اخلصائص الشكلية فقط لألعامل املعامرية املفردة 
أو البيئات املفردة، ولكنها متتد إىل احلفظ اجلوهري خلصائص جمموع الكيان احلرضي بالكامل ومجيع العنارص 
التي تتنافس عىل تعريف هذه اخلصائص.  وحتى يمكن محاية الكيان احلرضي املشار إليه بشكل مناسب، بام 
يف ذلك استمراريته عرب الزمن ويف قيام حياة حضارية وحديثة فيه، البد قبل كل يشء أن يعاد تنظيم املراكز 
بالتطويرات  وارتباطه  وعالقاته  فيه  توجد  الذي  اإلقليم  سياق   ويف  األوسع  احلرضي  سياقها  يف  التارخيية 
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مل وهذا أيضا بغية التنسيق بني اإلعامل احلرضية بحيث يمكن احلصول عىل محاية واستعادة املركز  املستقبلية:  

وهكذا يمكن هتيئة  التارخيي انطالقا من خارج املدينة، عرب ختطيط مناسب لعمليات التدخل يف األرايض.  
كيان حرضي جديد من خالل عمليات تدخل مثل هذه ) يمكن تنفيذها بأدوات حرضية(، ويف هذا الكيان 

يمكن  طرح وظائف من املركز التارخيي ال تناسب استعادته، بمعنى إصالحه الذي حيافظ عليه.   
األكثر  البيئي  املكاين  السياق  عىل  احلفاظ  إىل  باحلاجة  عالقته  حيث  من  أيضا  التنسيق  اعتبار  من  بد  وال 
عمومية، وخاصة  عندما يتحىل هذا بقيم هلا معنى خاص مرتبطة ارتباطا وثيقا  بالبنى التارخيية بنفس الطريقة 
بادانا،  لوادي  الرومانية  واألحزمة  البندقية،  وبحرية  فلورنسا،  حول  التالل  تاج  )مثل  إلينا  هبا  وصلت  التي 

ومنطقة أكواخ بوليا الخ(.   
إىل   النظر  ينبغي  الكيان ككل،  تنفذ من خالهلا املحافظة عىل  التي  الفرديه  بالعناصر  يتعلق  وفيما 
عناصر البناء، وبنفس القدر إىل غيرها من العناصر التي تشكل المساحات اخلارجية )الطرق وامليادين، 
)الجدران  اهلامة  الهياكل  من  وغيرها  الخ.(،  الحرة،  المساحات  والحدائق،  )األفنية  والداخلية  الخ.( 
والأبواب، والصخور، الخ(، أو أية عناصر طبيعيه تصاحب الكيان ومتيزه بدرجات متفاوتة )املحيط 

الطبيعي، والممرات المائيه، التفرد الجيومورفولوجي الخ.(. 
وعنارص البناء املوجودة فيه يتم احلفاظ عليها ليس فقط من جوانبها الشكلية، والتي حتدد فيه التعبري املعامري 

أو البيئي، وإنام أيضا يف مواصفاهتا النمطية من حيث أهنا تعبري عن وظائف ميزت مع الزمن العنارص نفسها.  
القيم  التأكد من مجيع  بغية  بالرتميم البد أن يسبقها عملية قراءة تارخيية نقدية واعية  وكل عملية تدخل 
احلرضية واملعامرية والبيئية والنمطية والبنائية الخ.  ونتائج هذه القراءة لن توجه إىل حتديد أولويات العمل، 
إىل  توجه  ما  قدر  متناغمة،  متجانسة  بطرق  تارخيي  أنه مركز  املعرف عىل  كله  املجمع  العمل عىل  ينبغي  ألنه 
يلزم  ما  حتديد  مع  البنائي،  املستوى  وعىل  احلرضي  املستوى  عىل  التدخل  لعملية  املختلفة  الدرجات  حتديد 

منها”لإلصالح الذي حيفظه”. 
وهبذه املناسبة يلزم حتديد أنه جيب أن يقصد باإلصالح املحافظ قبل كل يش احلفاظ عىل هياكل الطرق- 
الشوارع من اجلهات  التي حتيطها  البيوت  الطرق، حميط  املساحي، حفظ شبكة  املساكن بصفة عامة )احلفظ 
الطوارئ  عىل  الشامل  احلفاظ  عىل  تنطوي  والتي  للبيئة  العامة  السامت  عىل   احلفاظ  وكذلك  الخ.(  األربعة 
األثرية والبيئة األكثر أمهية، واملالءمة مع العنارص األخرى أو الكيانات البنائية املفردة لدواعي احلياة احلديثة، 
فيه متوافقة مع  الذي تكون  بالقدر  استثنائية، وفقط  للعنارص نفسها  أيضا،  اعتبار االستبداالت، اجلزئية  مع 

احلفاظ عىل الطابع العام هلياكل املركز التارخيي. 

األنواع الرئيسية للتدخل عىل املستوى احلرضي هي: 

أ( إعادة اهليكلة احلرضية: 
تفهم عىل أهنا التحقق والتصحيح املحتمل للقصور يف العالقات مع البنية اإلقليمية أو العمرانية والذي 
يشكل التدخل وحدة معها.  ولتحليل الدور اإلقليمي والوظيفي أمهية خاصة يضطلع هبا املركز التارخيي مع 
الزمن ويف احلارض.  وجيب وضع اهتامم خاص يف هذا االجتاه بالتحليل وإعادة هيكلة العالقات املوجودة بني 
اخلاص عىل  الرتكيز  مع  الوظيفي،  املنظور  من  املعارصين، وخاصة  والبنائي  والنموالعمراين  التارخيي  املركز 
التوافق مع الوظائف اإلدارية.  التدخل بإعادة اهليكلة احلرضية جيب أن يتطلع إىل إخالء املراكز التارخيية من 
تلك األهداف الوظيفية والتكنولوجية أو االستخدام بصفة عامة، والذي ينشأ عنه  تأثري فوضوي يؤدي إىل 

تدهور هذه املراكز نفسها. 
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ب( إصالح الطرق: 

يقصد به حتليل ومراجعة روابط الطرق وتدفق حركة املرور التي يوفرها اهليكل، هبدف أسمى يتمثل يف 
تقليص اجلوانب املرضية وإعادة توجيه استخدام املركز التارخيي بوظائف متوافقة مع اهلياكل التي موجودة 
فيه قبل زمن.  والبد من بحث إمكانية إدخال التجهيزات واخلدمات العامة املرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات 

احلياة يف املركز. 

ج( إعادة النظر يف التجهيز احلرضي: 
تتعلق هذه املراجعة بالشوارع وامليادين ومجيع األماكن احلرة املوجودة )أفنية، مساحات داخلية، حدائق 

الخ( هبدف الربط املتجانس بني املباين واملساحات  اخلارجية. 
األنواع الرئيسية للتدخل عىل املستوى البنائي هي: 

هذا  مثل  هلا.  املتوازن  واالستخدام  هيكلها  عىل  احلفاظ  إىل  يميل  وصحيتها،  املباين  توازن  إصالح   )1
التدخل يتم تنفيذه طبقا للتقنيات والطرق والتعليامت الواردة يف تعليامت إجراء الرتميامت املعامرية.  
يف هذا النوع من التدخل فإن مما له أمهية خاصة احرتام النوعية النمطية والوظيفية للكيان، بتحايش 

تلك التحوالت التي قد تغري من سامته. 
2( التجديد الوظيفي للهياكل الداخلية، يسمح به فقط حيث تتضح حتميته، لغايات احلفاظ عىل إبقاء 
للمباين  والبنائية  النمطية  النوعية  احرتام  يصبح  التدخل،  من  النوع  هذا  االستخدام.  يف  قيد  املبنى  
أو إدخال  البنائي  اهليكل  التي تغري من سامته مثل إخالء  التدخالت  بتحريم مجيع  ذا أمهية أساسية، 

وظائف تشوه التوازن النمطي النبائي للهيكل تشوها زائدا. 
األدوات التشغيلية ألنواع التدخل املدونة عاليه جوهريا هي:  

التارخيي  املركز  التارخيي واإلقليم وبني  املركز  بني   العالقات  إعادة هيكلة  تنظيمية عامة،  - خطط 
واملدينة ككل؛

- خطط خمصصة تتعلق بإعادة هيكلة املركز ا لتارخيي يف عنارصه األكثر أمهية؛ 
يمكن  العنارص  إىل جمموعة من  أو  إىل عنرص معزول  متتد  املتخصصة،  للقطاعات  تنفيذية  - خطط 

تقسيمها إىل جمموعات عضوية. 

ميثاق الرتميم1972 
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مل مصطلحات براندي حول الرتميم

)مقتطفات من نظرية الرتميم(

جوزيبي بازيل  

متهيد 
مل وملن يمكن أن يفيد الكالم التايل؟ يمكن اإلجابة عىل هذا السؤال بأن املقصود منه توفري أداة 
دعم من أجل فهم مالئم لنظرية الرتميم )والكتابات األخرى لرباندي عن الرتميم( لكل أولئك الذي 
يريدون أن يعرفوا مبارشة ما يفكر فيه، بعيدا عن التفسريات التي سبق وأن عاجلت فكره وجاءت يف 

الغالب تقريبية. 
قراءة  يتمكنوا من  مل  الذين  املجال هم األجانب  للظلم يف هذا  أكثر من تعرض  أن  الطبيعي  من 
وفهم اللغة اإليطالية، ألن هذا العائق حال بينهم بني االقرتاب من األعامل األخرى لرباندي وبصفة 
خاصة تلك التي يعرض فيها نظريته يف الفن، والتي ترتبط هبا نظرية الرتميم ارتباطا وثيقا، إىل احلد 

الذي جعلها مكملة هلا. 
وهلذا السبب بدا رضوريا املبادرة إىل تعريف مصطلحات الرتميم األكثر استعامال لدى براندي، 

وتنويه قصري )شديد التبسيط( ملا يسميه بول فيليبو “ظاهرانية اخللق الفني عند شيزاري براندي”.
أما بالنسبة للتعريفات فقد اخرتنا أن نعطي االولوية للوصول إىل فهم سهل، وإن مل يكن سطحيا، 

لكتابات براندي، من جانب أولئك الذين ال يملكون ثقافة فلسفية وال حتى عىل املستوى املدريس. 
وهلذا الغرض فإن اخليارات التي قمنا هبا تعكس البساطة القصوى، مع تفضيل التكرار، حتى وإن 

كان جزئيا، لبعض األفكار عىل التعرض خلطر أن تظل األفكار غري واضحة متام الوضوح.
    

نظرية الرتميم يف أعامل براندي
مثلام أمكن لرباندي نفسه أن  يستنتج أكثر من مرة فإن نظرية الرتميم جزء ال يتجزأ من فكرته العامة 
عن الفن التي عرضها يف خطوطها العريضة يف “كارمني أو عن الرسم )1945(”، أول حوارات أربعة 
مع إليكونا.  وسامهت احلوارات الثالثة التالية، “أركاديو أو عن النحت”؛ “إليانتي أو عن العامرة” 
)1956( و”تشيلسو أو عن الشعر” )1957( يف تطوير موضوعات أكثر حتديدا عن”طبقات”األعامل 
الفنية املوضوعة حتت جمهر البحث، كذلك سامهت أيضا يف تعميق بعض املوضوعات العامة اهلامة 
)وخاصة يف تشيلسو(.  والكتابات التي تم مجعها يف نظرية الرتميم تبدأ - كام هومعروف - من  عام 
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1950 وحتى عام 1961، حتى وإن كان النرش يف كتاب مل حيدث إال عام 1963: وهي هلذا معارصة 

للحوارات وتشكل استكامال رضوريا هلا. 
سوف نقترص بناء عىل ذلك عىل تقديم توضيح مقتضب للغاية للنقاط الرئيسية لفكرة الفن عند 
براندي التي تظهر يف تلك األعامل، مع اهتامم خاص بالفنون “التصويرية” )وخاصة الرسم والنحت 
والعامرة(، ولكن مع مالحظة أن اإلنتاج الفلسفي لرباندي يستمر، بعد تلك التواريخ أيضا، يف متيزه 
األورويب  املستوى  عىل  املقدمة  اجلديدة  االقرتاحات  مع  ومتصلة  حمكمة  بمواجهة   نحوخاص  عىل 
متجاوزة نطاق إيطاليا )وبصفة خاصة من الثقافة الفرنسية، ويف املقدمة روالن بارت وجاك دريدا( 
ومبينة أيضا تقاربا هاما مع مؤلفني مثل هانز جورج جادامري، حتى أمكن تعريف الرتميم عىل طريقة 

براندي عىل أنه تأويل عميل )ماسيموكاربوين(. 
وأشري عىل نحو خاص إىل “الرمز والصور” )1960( و”الطريقان” )1966( و”البنية املعامرية” 
)1967( و“النظرية العامة للنقد” )1974(، وهي متثل أعامل ختامية ألنشطة براندي يف جمال التأمل 
اجلاميل، ومل يقترص فيها عىل استئناف ومعاجلة املوضوعات مجيعها التي عاجلها من قبل عىل نحومنتظم، 
الفوتوغرايف  والتصوير  والرقص  واملرسح  )املوسيقى  جديدة  اهتامم  جماالت  إليها  أضاف  وإنام 

والسينام(. 
بسطها  تم  التي  األمثلة  من  جمموعة  تصاحبه  الرئيسية،  الفنية  لألنشطة  استعراض  نتج  وهكذا 
وتفصيلها بطريقة تربر التعريف الذي حظي به براندي كواحد من آخر نامذج املفكرين، يف أوروبا، 

الذين هلم ثقافة “إنسانية”.  
ومن املناسب أن نضيف، يف نفس الوقت، أنه كان يميض عامال يف اجتاهات أخرى، منها اجتاهان 
“القراءات”  إىل  أشري  أن  أريد  اآلن.   بصدده  نحن  الذي  للحديث  باملناسبة  خاصة  أمهية  هلام  بدت 
التي قام هبا ألهم أعامل الرسم والعامرة اإليطالية  )تصميم الرسم اإليطايل، 1980، تصميم العامرة 
اإليطالية، 1984(، مع االقتصار عىل رسم خط ربط مثايل بينها فقط، وعىل األنشطة املتصلة واملفصلة 
التليفزيون  طريق  عن  أو  الطباعة  طريق  عن  سواء   – واإلعالمي  التعليمي  املؤسيس  املستوى  )عىل 
احلكومي – وحتى التطوعي، الذي مارسه يف مجعية إيطاليا نوسرتا( دفاعا عن األعامل الفنية، وعن 
اآلثار، وعن املدن التارخيية، وعن “اجلامالت الطبيعية” )ويشهد عىل ذلك كتاب “الثروة املحارصة، 
كتابات حول محاية املنظر الطبيعي والفن”، تم حتريره عام 2001، وجيمع املقاالت املنشورة عىل مدى 

ثالثني عاما يف أشهر الصحف القومية(.  
واجلانب الذي يؤثر أكثر يف براندي هوذلك الذي يتشكل من قدرة غري عادية عىل إرجاع خمطط 
ودائم  لكافة أنشطته الفكرية والعملية إىل دافع واحد موحد )يكفي أن نذكر يف فرتة العرشين عاما 

م�شطلحات براندي حول الرتميم )مقتطقات من نظرية الرتميم(
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مل إلدارته  املعهد املركزي للرتميم ولسلسلة من التجارب املتصلة التي أجريت يف تلك الفرتة، سواء عىل 

شكل حفظ أو ترميم(. 
يمثل  الفني  النشاط  بأن  عميق  اقتناع  من   يتشكل  الدافع  هذا  فإن  منهجية  بطريقة  عنه  وللتعبري 
يمكن  الذي  الفني - كام كتب يف كارمني - هواجلهد األقىص  )“العمل  أكثر سموا لإلنسان  نشاطا 
ويرشح هذا التزامه بفهم كيف يتحقق اخللق الفني وأية  أن يقوم به إنسان لتجاوز وجوده الوقتي”(، 
سامت يتخذها، يف أي مكان ويف أي زمان تدرسه فيه، وما الذي يلزم عمله لضامن نقل األعامل الفنية 

إىل املستقبل. 

كيف يتم حتقيق اخللق الفني
بعد أن ابتعد براندي عن النظريات الشائعة يف ذلك الوقت عن اخللق الفني، والتي كان ال يزال 
تسيطر عليها األسطورة الرومانتيكية عن الفن والتي كانت تعتربه غامضا ال يسهل فهمه واستيعابه، 

حيدد مرحلتني أساسيتني يف عملية اخللق الفني:  تشكيل اليشء وصياغة الصورة. 
من خالل تشكيل اليشء يتخذ الفن جانبا من الواقع وحيمله بقيم رمزية جتعله خمتلفا تشكيليا عن 

الكيفية التي عاش هبا يف اخلربة الوجودية )للجميع، وللفنان نفسه أيضا(.  
يتعلق األمر بام يسميه براندي عملية التلقيص الظاهرايت، مشريا بوضوحا إىل ظاهراتية هارسل، 
والتي تؤدي إىل أن يتجرد”اليشء”، أي ذلك اجلانب من  الواقع الوجودي الذي يلفت انتباه الفنان، 
يتجرد من مرجعياته التي تربطه بذلك الواقع لكي حيتفظ فقط بالعنارص التي يعتربها الفنان يف تلك 

اللحظة أكثر قدرة عىل تلبية احتياجاته اإلبداعية اخلاصة.  
)طبيعية  الوجودية  القيود  من  متحررا  يكون  ألنه  كاملة،  بحرية  يعمل  العملية،  هذه  يف  الفنان 
ونفسية واحتامعية الخ.(.  ولكن هذه القيود ال يتم قمعها، وإنام تعليقها وقتيا، “وضعها بني قوسني” 
)يف“epoché1”، كام يقول براندي مستخدما املصطلح اليوناين الذي استخدامه هارسل(.  إىل درجة 
أنه عندما يكون هذا “اليشء” من خالل صياغة الصورة، تام التنفيذ فنيا، أي أصبح قالبا، سوف يكون 
ممكنا أن نفهم عىل الفور كيف أنه خمتلف ويف نفس الوقت عىل  عالقة باليشء الوجودي.  ويوضح 
ولكن بواقعية خمتلفة،  براندي هذا قائال: ليس غري واقعي مثلام يمكن أن يكون احللم أو “اخليال”، 

والتي، خمالفة للواقع الوجودي، يسميها واقعية نقية. 
يف  اليشء املصاغ يف صورة، بشهادة هذه العالقة األصلية مع “اليشء” الوجودي، يظل اجلوهر 

املعريف، أي هذا اجلزء الذي بدا للفنان مناسبا تركه يف الشئ للتعرف عليه. 

1  يف فلسفة هارسل هوفعل تعليق احلكم عىل وجود الواقع املحسوس وكل واقع حيدد حياة الوعي املوجه لغاية حتقيق التأمل املحايد. 
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عند هذه النقطة وبعد أن تصل عملية اخللق الفني إىل كامهلا يدخل العمل لينضم إىل عامل احلياة، عىل 
نحو سياقي، عامل الواقع الوجودي، رغم أنه، كام أسلفنا، حيتفظ بواقعيته املختلفة )يرشح براندي هذا 
قائال: هكذا كام يمكن حلصاة أن تنتقل بواسطة التيار، ولكنها تبقى دائام “خمتلفة” عنه(. واقع ليس أدنى 
لكي أبرز القدرة اخلاصة للعمل الفني عىل إثارة  “مكثفا”،  من الواقع الوجودي، بل إنني أكاد أقول 
التجربة املكتملة بمجرد حضوره، والذي ال يستطيع اليشء املعادل عموما أن ينتجه )يكفي مقارنة “منظر 
واضعني يف نفس الوقت وجهة نظر الرسام، أو سلة الفاكهة  “الواقعية”  لفريمري مع ديلفت  دلفت” 
لكارافاجو مع أية سلة أخرى هلا حمتوى متطابق من الفاكهة، أو، أخريا، الزجاجات التي رسمها موراندي 

مع الزجاجات املتبقية فعال يف مرسمه يف بولونيا(. 
أي  الوجودي،  العامل  من  مأخوذة  مادية  وسيلة   أي  “ناقال”،  الفنان  “حيتاج  الصورة  “لتشكيل 
بالنسبة  للصورة قوامها املادي، والذي بدونه ال يمكن أن تكون موضع خربة  التي تعطي  من املواد 

لآلخرين. 
ولكن ألن هذه املادة )اخلشب، التيل، الصبغات، الرخام، الربونز، الخ، ومعها أيضا رنني الكلامت 
يف إيقاع شعري والنوت املوسيقية( تعطي جتسيدا للصورة فإهنا تتحول إىل مادة للعمل الفني وهلذا تصبح 
خمتلفة بشدة عن تلك اخلامات نفسها قبل أن يتعهدها الفنان لكي يعطي من  خالهلا قواما للصورة )ومن 
البدهيي أن تصبح خمتلفة عن مجيع اخلامات التي هلا املواصفات الفيزيائية والكيميائية نفسها والتي مل 

تتعرض إىل عملية مماثلة(. 
إن عملية اخللق الفني، من حيث الزمن الظاهرايت، يمكن أن تكون قد تطلبت من الفنان حلظة أو 
عدة سنوات )وهوما يسميه براندي باملدة( ولكن ما أن ينتهي بخروج العمل الفني إىل هنر الوجود، 

فإن املنتج يصبح مستقال بذاته عن مؤلفه.  
منذ تلك اللحظة يدخل العمل يف مرحلة زمنية ثانية، تشري إىل الزمن املستغرق بني صدور العمل يف 
هنر احلياة واالعرتاف الذي يذكر به بني الفينة واألخرى )وهلذا يتحدث براندي عن تارخيانية مزدوجة  

للعمل الفني(.  يعطي براندي هلذه املرحلة، التي تتميز بأن هلا مدة غري حمددة، اسم”فاصل”. 
وحيدث الكشف من خالل االعرتاف )يستخدم براندي املصطلح اليوناين ابيفانيا، أي التجيل(، 
كشف العمل الفني لوعي الفرد، أي أن املستخدم يتحقق من أن هذا املنتج الذي يوجد أمامه يتطابق 
يف الظاهر مع أشياء أخرى كثرية يف احلياة الوجودية )وهوكذلك بالتأكيد يف اجلزء الذي يتعلق بقوامه 
املادي(، ولكن بالعكس يكون املنتج يف عملية اخللق الفني تلك هوالذي يستطيع بطريقة ما أن يقطع 
الطريق مرة أخرى، وهويتسيده بينام يقطع الطريق، ويتحقق فيه، ويستخرج منه ما يعرف لدى اجلميع 
اإلعجاب  يف  تتمثل  والتي  “للجموع”،  السطحية  اخلربة  بداهة  يقصد  )وهوال  اجلاملية  اخلربة  باسم 
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مل باملهارة التقنية، بالقدرة عىل التقليد، وبخصائص خارجية معينة لليشء –املشغل الخ.(     

وقد ال حيدث االعرتاف أيضا لزمن يمثل ظاهرة عىل مدار القرون، ولكنه عندما حيدث يتحقق يف 
حلظة كأنه ومضة، لقطة ترينا بأعني جديدة ذلك الذي ظل حتى هذا الوقت “خمبؤا” يف واقع خمتلف، 

ذلك الواقع الوجودي. 
وعندما حيدث هذا االعرتاف )الذي ال تتواكب مدته، من جانبها املادي، يف العادة مع املدة النوعية 
هلذه اللحظة من الناحية الظاهراتية( ينطلق تلقائيا عند بطل هذه اخلربة االلتزام احلتمي )يعتربه براندي 
من الطبيعة نفسها ومن القوة نفسها التي كان كانط قد سامها باألمر امللزم، إلزاما أدبيا( بتنشيط نفسه 
بكل الطرق حتى يتمكن العمل من البقاء يف احلفظ والصون ألطول زمن ممكن، وهلذا فإن تلك اخلربة 

نفسها يمكن أن تصبح مضمونة ألكرب عدد ممكن من الناس. 

االلتزام باحلامية
لإلنسان،  العام  الوعي  يتضمن  االعرتاف  ألن  نظرا   – النوع  هذا  من  التزاما  أن  البدهيي  من 
رغم أنه يتعلق بخربة فردية ضيقة للغاية - ال يمكن إال أن يتعلق بمسئولية املجتمع كله بمستوياته 
يقع  األخالقية،  الناحية  من  األكرب،  العبء  ولكن  والتقني(،  واإلداري  واملايل  )القانوين  املتعددة 
واملعامريني  الفن  مؤرخي  خاصة  )وبصفة  الفني  لإلنتاج  املختلفة  املجاالت  يف  االختصاصيني  عىل 
املنتج  هذا  أن  عىل  التنبيه  ثم  ومن  االعرتاف  لتفعيل  األدوات  يملكون  الذين  هم  ألهنم  واألثريني( 
لن يتمتع وحسب باحلامية املادية اخلالصة البسيطة )احلفظ(، ولكن أيضا الرتميم، باملعنى الثري الذي 

أوضحه براندي يف افتتاحية نظرية الرتميم. 
ومن نافلة القول بالنسبة لرباندي أيضا أن اإلجراء األول، واألكثر أمهية، الذي جيب اختاذه يتمثل يف 
والذي ال يتواكب مع الفكرة الشائعة اليوم للوقاية ألنه ال يتعلق  ذلك الذي يسميه “الرتميم الوقائي”، 
فقط باملادة ولكن أيضا بصورة العمل )يتعلق األمر إذن بفكرة أوسع، تتضمن يف ثناياها فكرة الوقاية(. 

الصورة، كام هومعروف، تشارك املادة يف االنتشار ولكنها ال تتطابق معها:   متثال “موسى” ملايكل 
أنجلو جزء ال يتجزأ من كتلة الرخام الذي عمل عليه الفنان ولكنه ليس كتلة الرخام تلك.  

وهلذا فإن الصورة ال يمكن أن تكون موضعا للتدخل ألهنا غري مادية.  موضع الرتميم ال يمكن 
أن يكون إال يف املادة فقط، ولكن هناك التزام ملزم لكل جمتمع مدين أن حيافظ سواء عىل مادة العمل 

الفني أو عىل صورته. 
واملثال الذي نقله براندي يف هذا املجال مثال كاشف:  فتحة ساحة أمام كنيسة سانت اندريا ديلال 
فالىل بروما مل تتدخل مطلقا مع مادة العمل، ولكنها غريت تغيريا جوهريا صورته ألن أعمدة الواجهة 



220
اآلن يمكن رؤيتها من بعيد ومن األمام فقط، وهلذا تبدومسحوقة كأهنا أصبحت سنادات.   حيدث 
نفس اليشء إذا خطر ببال شخص أن حيجب من اخلارج نافذة وضع أمامها متثال نشوى   القديسة 

تريزا أو لودوفيكا البريتوين لربنيني. 
األقل - يف ضامن ظروف االستخدام، ويف  يتمثل - عىل  أن  الوقائي جيب  الرتميم  فإن  ثم  ومن 

أنشطة التحكم يف حالة احلفظ والتحقق من الظروف البيئية. 
من ناحية أخرى، يندر جدا أن حيدث أن يعرب العمل الفني الزمن املستغرق بني صدوره يف العامل 
الوجودي واالعرتاف به )الفاصل( بال رضر، سواء يف قوامه املادي أو يف سامته الشكلية، وهلذا فمن 
الالزم أن ختضع للرتميم باملعنى األوسع للكلمة.  أي، ليس فقط بإزالة أسباب الرضراملادي والتغري 
الشكيل يف العمل، كام يف الرتميم  الوقائي، ولكن اإلنشغال مبارشة به:  بادئني عمليات تدخل مناسبة 
للحفظ )وهي دائام عمليات الزمة وجيب أن تسبق العمليات األخرى مجيعها(، والرتكيز عىل إعادة 
طبقاته  تكوين  االعتبار  يف  الوضع  مع  العمل،  يف  أمهية  األكثر  االقل  عىل  أو  األصيل  املظهر  تشكيل 

التارخيية. 
وهذا املظهر الثاين يمثل ما يقصد به براندي الرتميم كنشاط نقدي ويمثل بالتأكيد املظهر األحدث 
واألكثر جتديدا يف نظريته: ألنه للمرة األوىل يف التاريخ يتخىل  الرتميم عن كونه نشاطا فنيا أو ، كام 

يشيع، حرفيا، ليصبح أعىل مستويات النقد الفني.  

خصائص اخللق الفني
وبناء عىل هذا فإن من األسايس أن يتغلغل العمل فيام يملكه من خصوصية وتفرد كعمل فني، أي 
يف البنية الشكلية. وليس من املصادفة أن يتابع براندي طيلة حياته إيراد أمثلة”قراءة”ألعامل فنية يف 
“الطريقة”،  “املدرسة”،  تفردها ومتيزها، أي منفصلة عن كل تصنيف تقليدي )العرص، األسلوب، 
“النوع”( والذي ال يمكن أن تكون قيمته إال قيمة عملية )عاديات قديمة، جتارية، عىل األكثر تعليمية 
يف  تعود  معينة،  شكلية  معايري  عن  أيضا  ولكن  والتذكر(  للتجسيد  أفضل  طريقة  تكون  أن  بمعنى 
واملدارس احلديثة جدا يف ذلك الوقت )اخلطية، والتجسيدية،  األساس إىل نظرية “الوضوح التام”، 
إمكانية  تزعم  أهنا  ومضللة  الالزم  من  أكثر  اجتاهات عمومية  أيضا  وهي  الخ.(  والنورية  واحلجمية 
تعريف جمموعة من األعامل الفنية معا وهي خمتلف أشد االختالف فيام بينها، مهملة ما يمكن أن يكون 

خصوصيا يف كل منها ويمثل غالبا السبب احلقيقي يف االهتامم هبا.   
وال يعني هذا أن املدخل إىل العمل يمكن أن حيدث خارج طرق التصنيف أي بطريقة “تعاطفية”، 
ولكن أداوت املدخل جيب أن تكون مستنبطة واحدة بعد األخرى من كل عمل يوضح حتت الفحص 

م�شطلحات براندي حول الرتميم )مقتطقات من نظرية الرتميم(
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مل املصطلحات  براندي ألجله  يستخدم  والذي  حمدد،  “نظام شكيل”  من  يميزه  الذي  ذلك  عىل ضوء 

التقيليدية، ولكن التامسا لراحة البال وحسب )مثل الرسم والنحت والعامرة الخ( رغم أنه ينبه عىل 
الدوام عىل أن األمر يتعلق بتصنيف خايل من أي تقابل مع الواقع املحدد للعمل الفني، الذي يعترب 

هوالوحيد الذي له أمهية. 
)تلك  الخ( و”فنون املكان”  )شعر وموسيقى  الزمن”  “فنون  املثال  وهكذا ال يوجد عىل سبيل 
التي تسمى بالتشكيلية( وأيضا بالنسبة لتلك األخرية - وهي التي هتمنا هنا - ال يوجد مبدأ موحد 

للتعريف الشكيل. 

اخلط، السطح، الظل، الضوء، اللون، التدرج، الخ، وكذلك تيجان األعمدة  والقواعد والزخاف 
التعريف بشكله  الفني، وليس إىل  العمل  الخ، ال هتدف سوى إىل متييز تشكيل  واألقواس والقباب 
املتنوعة،  احلضارات  من  لنا  تبقت  التي  النامذج  خالل  واملكان  الزمان  عرب  لتصاريفها  يمكن  والتي 
يمكن تعريفها فقط بتذكر أن الشكل يمكن الوصول إليه، يف تلك التي تسمى تقليديا بأسامء الرسم 
“زمننة املكان”،  وتزامنيا وجدليا يف  الزمن”  “مكننة  والنحت، من خالل اإليقاع، والذي يتمثل يف 
بينام يف العامرة فإن مبدأ تعريف الشكل يتكون من املكانية، ليس باملعنى املادي للمكان، ولكن بالتمييز 
هناك  فإن  )وهلذا  اآلخر  دون  أحدمها  فيه  يتحقق  أن  يمكن  ال  والتي  اخلارجي،  الداخيل-  الشكيل  
داخلية للخارج تتوازى معها خارجية للداخل( ولكن أحدمها يمكن أن يكون غالبا بالنسبة لآلخر 

يف حاالت معينة.   
الفنية  األنشطة  عن  خمتلف  العامرة  “قوام”  أن  يؤيدون  من  رأي  يوافق   براندي  ألن  هذا  وليس 
املكان  بجوار  إىل جنبا  يتواجد جنبا  املعامري  العمل  )املكانية( يف  الشكيل  املكان  وإنام ألن  األخرى، 

الوجودي )أو البيئة(. 
إنام  أي وظيفيته:   “خاص بالعامرة”،  جتدر اإلشارة هنا إىل أن براندي ال هيمل حقا ما يعتربونه 
هو فقط يعترب الوظيفية، مثلها مثل جوانب أخرى من العامرة )متثيلها ليشء ما، القيمة الرمزية الخ.(، 
ال تساهم يف خلق الشكل، ألهنا تأيت يف  أعىل موضع، حلظة تكوين اليشء، بل باعتبار أن االحتياج 
األسايس لإلنسان أن جيهز لنفسه  ملجأ، فهي متثل الرمز األسايس لتكوين اليشء وهلذا فهي تتكون  

كأهنا ختطيط سابق عىل التفكري. 
فضال عن هذا، فإنه وال حتى التكتونيا )والتي تعترب يف العامرة توافقا حيقق التخطيط( يمكن أن 
اآلخر  وبعدها  رئيسية،  وحوامل  أعمدة  تستخدم  األثرية  املباين  بعض  الشكيل:   للتمييز  أداة  يعترب 
مزودة   الكنائس  قبة؛ بعض  له   اآلخر  والبعض  له غطاء كوخ،  والبعض  وأقواس؛  أعمدة  يستخدم 
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بأشكال تشبه القباب وبعضها بقباب.  فقط من  خالل الزينة )املعاكس يف املعنى الذي يعطيه براندي 
ومع ذلك ال يمكن أن نتوقف عند اإلقرار بأننا يف حرضة شكل  للزخرفة( تصبح األرض شكال.  
منجز، ولكن البد أن نعرف كيف يمكن أن ندرك خصائصه يف يف ضوء املبدأ التشكييل والذي هو- كام 
قيل - املكانية كجدلية بني الداخل واخلارج:  تلك  التي متيز بني قبة سانتا  صوفيا يف القسطنطينية وقبة 
سانتا  ماريا ديل فيوري بفلورنسا، وأيضا عن قبة سان  بييرتو أو سان  إيفو ألال سابينسا بروما، أي، 
عىل مستوى املقارنات بني احلضارات التارخيية، العامرة اإلغريقية التي تعيل من شأن البعد اخلارجي 
للمكانية، عن تلك الرومانية القديمة، والتي عىل العكس حتبذ البعد الداخيل، أو تلك اليابانية للمبنى- 

احلديقة، والتي تلعب عىل التوزان الديناميكي بني البعدين، ومن ثم كتبادل للتأثري بينهام.  
من الطبيعي أن متثيال مماثال يمكن عمله فيام خيص األنشطة الفنية “التشكيلية” األخرى:  يكفي 
“باب  مسابقة  يف  وجيربيت  برونلسكي  هبام  شارك  واللذين   الصغريين  الشكلني  يف  التفكري  نعيد  أن 
غري  اخلواص  املرسل  فيها  يفرض  التي  مجيعها  األخرى  واحلاالت  فلورنسا  بمعمودية  الفردوس” 
الشكلية للعمل )األيقونات، األبعاد، اخلامات املشكلة، الخ.( وحتى تلك الشكلية )عىل سبيل املثال 

عندما يشري إىل عمل حمدد كنموذج يتم نسخه(.  
وفقط من  خالل التحديد العميق لبنية الشكل يمكن  حلامية العمل الفني  أن يكون مضمونا يف 
قيمه األكثر خصوصية:  ليس ألن اجلوانب األخرى قد تكون هامشية، ولكن ألن الشكل هوالذي 

يميز عمال فنيا وهلذا ال يمكن االستغناء عنه.  

الرتميم كنشاط نقدي
للميض  كافيا  ليس  يشكل رشطا الزما ولكن  لعمل  الشكلية  البنية  تعريف  إمتام  أن  البدهيي  من 
سهلة  الغالب  يف  تكون  ال  خيارات  تتطلب  عملية  فيه:   أصالة  األكثر  اجلانب  تشكيل  إعادة  يف 
بسبب”القطبية الثنائية”املتداخلة يف العمل الفني، والتي حتدد املقارنة اجلدلية الشهرية بني ذلك الذي 

يسميه براندي الدواعي اجلاملية والدواعي التارخيية. 
براندي  ينجح  للتصميم،  املركزي  املعهد  قيادة  التي استمرت عرشين سنة يف  وعىل ضوء خربته 
إعادة  معاجلة  نقديا:   عمال  باعتباره  الرتميم  يف  ذيوعا  األكثر  املوضوعات  بعض  وتوضيح  رشح  يف 
)تنفيذ  الفكرية  القدرات  فيها  تظهر  األخرية  العملية  وهذه   - الفجوات  وسد  واإلضافات  الصياغة 
يرتادها  التي ال  الثقافية، برحالت إىل املجاالت  الفريد لآلفاق  الوحدة االفرتاضية( واالتساع  فكرة 
الصورة/ اإلدراكية  العالقة  يف  التفكري  ثم  ومن  جشتالت  سيكولوجية  )معرفة  مؤرخوالفن  تقليديا 
اخللفية( أمكن التوصل إىل حل مل يمكن من قبل ممكنا ملشكلة استمرت لعقود كثرية من السنوات من 

م�شطلحات براندي حول الرتميم )مقتطقات من نظرية الرتميم(
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مل خالل تقنيات ما تزال حتى اليوم تعترب وظيفية للغاية.  التظليل1 واخلفض البرصي الصويت )ال توجد 

مثل هذه املصطلحات بالتأكيد عند براندي، ولكن الفكرة وتنفيذها موجودان(. 
إن العمل ما أن خيضع إىل عمليات احلفظ يمكن أال حيتاج إىل يشء آخر، ولكن يف العادة تطرح 
احلاجة إىل نزع نواتج خمتلفة األنواع عن سطح العمل الفني بواسطة التنظيف، مثل الرتسبات الطبيعية 
والنقش  الورنيش  )مثل  عمدا  عليها  توضح  التي  الطبقات  أو  الخ.(  الطفيليات  امللوثات،  )الغبار، 
قام  الذي  الشخص  نية  هي  هذه  كانت  إذا  ولكن  املظهر.   من  تعدل  أال  برشط  ولكن  والتلميع(، 
فيها  ذابت  أجزاء  أو  )إضافات(  األصلية  األعامل  أسطح  فوق  موضوعة  أجزاء  أمام  فإننا  بالتدخل 

التدخالت اخلارجية يف األصلية )إعادة صياغة(.  
يف هذه احلاالت تطرح املعضلة حول إزالة هذه التدخالت كام تقىض الدواعي اجلاملية، التي تنزع 
إىل استعادة املظهر األصيل )قدر اإلمكان، نظرا ألنه كام هومعروف فإن كل يشء معرض لتدهور ال 
العمل، كام تستدعي  إليه  الذي وصل  اجلديد  املظهر  اإلبقاء عىل  أم احلفاظ عليها مع  إيقافه(  يمكن 

الدواعي التارخيية. 
يف هذه احلالة أيضا، كالعادة، ال يمكن أن توجد حلول سابقة التشكيل عند براندي، ولكن فقط 
أنه يف األحوال  ثابتا،  يبقى  نقديا هوالذي يمكن أن يؤدي إىل احلل األنسب -  طرح املشكلة طرحا 
الشديدة، إذا مل يمكن التوصل إىل توليفة جتمع بني االحتياجني املتناقضني، فعندئذ البد من تغليب 

الداعي اجلاميل. 
موقف خمتلف، بل عىل النقيض، هوذلك املوقف التي تتمثل فيه املشكلة يف الفجوات.  يف مثل 
هذه احلاالت، وهي أيضا شائعة إىل حد ما، فإن اهلدف الصحيح واملفهوم وهوأن نعيد للعمل - قدر 
اإلمكان – مظهره األصيل، قد حقق يف املايض نتائج غري مقبولة أو عىل األقل غري مرضية.  مل يمكن 
من املقبول رتوش التقليد، حتى التي تتم بنفس األسلوب األصيل، ألهنا بصفة عامة تنتهي إىل حتويل 
األصيل إيل زائف؛ وكذلك مل يكن مرضيا ما يسمى “الصبغة املحايدة” ألهنا تبقي عىل الفجوة كام هي، 

بل تزيدها قوة. 
والوحدة  املادي  االستكامل  بني  الوقت  ذلك  حتى  الناشئ  اخللط  يف  األساسية  الصعوبة  متثلت 
أنه  أي  يتجزأ،  ال  كل  هو  الفني  العمل  أن  كيف  بمالحظة  الصعوبة  هذه  براندي  جتاوز  الشكلية.  
جمموعة أجزاء يمكن جتميعها معا، ولكنه كل ال يتجزأ، أي يشء ما ممثل كل جزء فيه له خواص يمكن 
أن تكون خواص العمل كله )يكفي أن نذكر عىل سبيل املثال جزع بليفيديري، وإىل مجيع املنحوتات 

القديمة التي وصلت إلينا ناقصة يف احلفريات األثرية(. 

1  التظليل هنا هوtratteggio  ومعناه ملء الفجوة بخطوط قصرية بألوان املاء اخلفيفة، فيصبح شكلها مظلال. 
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والكايف  الالزم  من  الفني  للعمل  منه،  األهم  اجلانب  األقل  عىل  أو  األصيل،  املظهر  والستعادة 
استعادة وحدته االفرتاضية.  لقد أراد براندي أن جيرب شخصيا إمكانية الفشل العميل هلذا، عقب 
احلرب العاملية الثانية مبارشة والتي تناثرت عىل إثرها العديد من األعامل الفنية إىل شظايا، جمربا تقنيتني 
ما يزاال قيد االستخدام، ولكنه كان يعتربمها فقط بعضا من احللول املمكنة )وعىل أي حال كمقرتحات 

قابلة للحكم عليها نقديا من اآلخرين(. 
التقنية األوىل )األكثر شهرة( تتمثل يف املعاجلة باخلطوط )التي تسمى باللغة احلرفية رجياتينو أو 
الرسم،  نسيج  تشكيل  إعادة  تتم  التقنية  الرفيعة(، ومن خالل هذه  القصرية  القلم  التظليل بخطوط 
ولكن بعالمات جمردة بحيث ال يمكن اخللط بني األجزاء األصلية واملناطق املعاجلة باخلطوط، نظرا 
ألن هذا يعيد الرتكيب عىل نحوافرتايض للجزء الناقص من الصورة عىل املسافة الصحيحة، ولكن 

يبقى من السهل التعرف عليه كتدخل ترميمي من قريب. 
وتتمثل التقنية األخرى يف التخفيض البرصي-درجة اللون للفجوة، ومن خالل هذه التقنية فإن 
الفجوة، والتي تفرض نفسها برصيا عىل الصورة “عندما تأيت أمامها” وتستبدهلا كصورة، هي اآلن 
“ترتاجع” حتى تتواكب مع خلفية العمل، أو عىل األقل، تسمح للصورة بالعودة إىل الظهور متغلبة 

عىل الفجوة وبذلك جتعل العمل يكتسب من جديد وحدته املفرتضة. 
رغم قرص العمل، عددا كبريا من املشاكل األخرى.  ويعالج براندي يف كتاب “النظرية”، 

خمتفية  جدا  “صغرية  أهنا  عىل  )الزنجار(  السطحية  الطبقة  تقييم  يف  تتمثل  املثرية  املشاكل  إحدى 
موضوعة عىل املادة” ومن ثم يف احلاجة إىل احلفاظ عليها بدال من تدمريها، كام كانت العادة عموما 
)وما تزال عادة مستخدمة( بحجة أنه هبذه الطريقة سوف “يتحرر اللون” من طبقة حتوره )لبس ناشئ 
عن اخللط بني الطبقة السطحية الطبيعية، الطبقة السطحية بفعل الزمن، مع الطبقات السطحية التي 

تضفي القدم املوجود يف ممارسة الرتميم التقليدي(. 
الذي،  الفني  فالعمل  االهنيار،  مشكلة  وهي  األمهية  من  القدر  نفس  عىل  أخرى  مشكلة  وهناك 
وقد فقد فعليا مؤهالته الشكلية فقدا تاما، ال يمكن أن يصبح موضعا للرتميم ألنه سوف يكون من 
املستحيل إعادة تشكيل وحدته االفرتاضية، ويمكن أن يكون فقط موضعا للحفظ، من حيث أنه )يف 
إنساين”،  أو حدث  فيها عىل عمل  التعرف  تزال يمكن  ما  مبتورة ولكنها  “شهادة  التارخيي(  اإلطار 

حتى يف احلالة التي تضطر فيها إىل “جتميع وتركيب” أنقاض أخرى. 
ويف النهاية فإن النفعية القصوى قد وضحت يف التفصيل الذي قام به براندي للامدة يف البنية ويف 
املظهر، ألنه هبذه الطريقة يمكن النجاح يف ضامن انقاذ اجلزء األهم من املادة، أي من املظهر، عندما 
يصبح من الرضوري التدخل بقوة أكرب يف دعامتها )من خالل الفصل، أو النزع من اجلدار، إذا تعلق 

م�شطلحات براندي حول الرتميم )مقتطقات من نظرية الرتميم(
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مل األمر برسم جداري، ومن خالل النقل من داعم إىل آخر من مادة خمتلفة، عامة من لوح إىل تيل، إذا 

تعلق األمر برسم عىل مسند، الخ.( إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي فقد العمل. 

مفهوم فن الرتميم
تتمة  وتشكل  براندي  عند  الفن  مفهوم  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  الرتميم  نظرية  إن  قبل  من  قلنا 
واستكامال له.  وبتحديد أكثر - كام سوف يوضح بعد ذلك، وخاصة يف كتاب”الطريقني”– ينتمي 
الرتميم إىل واحد من القطبني اللذين يطرح من خالهلام الفن نفسه عىل الفكر، أي عىل “الفن كتلقي 

وبدوهنا قد ال يوجد فن.  حيقق الوعي به” )واألخرى، كام هومعروف، هو “الفن كجوهر”(، 
ورغم أهنا بالرضورة استكاملية، فإن القطبيتني جيب أن يبقيا منفصلتني متام االنفصال ألن إعادة-
اخللق )يفضل براندي استخدام مصطلح االعرتاف( ال يمكن أن يكون له طبيعة اخللق الفني نفسها.  
من  ينتهي  أن  ما  نفسه،  الفنان  وال  أنه  هنا، هي  لغايتنا  أمهية  األكثر  وأيضا  مبارشة،  األكثر  والنتيجة 
العملية اإلبداعية:  ومن ثم، فاألوجه أال يقوم بذلك  الفني، يمكنه أن يدخل من جديد إىل  العمل 

املرمم )سوف تكون النتيجة تلك التي يسميها براندي ترميم اخليال(. 
وباملثل، فإذا أردنا أن نلغي الزمن املستغرق من حلظة دخول العمل عامل الوجود )بام يسمى برتميم 
اإلصالح(، يمكن أن نصل إىل خلط غري مقبول بني واقعني خمتلفني من حيث التشكيل )ذلك الواقع 
النقي للعمل الفني خارج سياقي الزمان واملكان املادي واللذين يميزان عىل العكس الواقع الوجودي 
الذي حيدث فيه الرتميم(، ألنه حتى يف هذه احلالة قد يكون العمل ضد أصالة العمل يف وجهه املزدوج 

من مادة وقالب. 
وبالتايل فإن املرمم  اجلديد ال يمكنه )وال ينبغي عليه( أن يكون فنانا، أي مبدعا. وكذلك ال يمكن 
أن يكون حرفيا، ليس ألنه يف الرتميم ال جيب استخدام أدوات حرفية )وإنام علمية، كام يرى البعض 

بطريقة ليس حمايدة(، ولكن ألن املدخل احلريف هوالذي يبدوغري مناسب.
العمل،  لتنفيذ  نموذج  من  ينطلق  جديد،  يشء  ختليق  إىل  اضطر  ما  حالة  يف   احلريف،  أن  واحلق 
ينطلق  املرمم  بينام  الكاملة،  للعملية  أيضا،  التوقيتات  يكن  مل  إن  والطرق،  املراحل  مقدما  وهويعلم 
من العمل املعدل لكي يعيده إىل نفسه بطريق وتقنيات يوحي هبا العمل نفسه )للتعريف املوحد وغري 

املتكرر حتى من جانب أعامل احلفظ(. 
كام  أن احلريف عندما يستهدف إعادة الوظيفية إىل العمل يكون هناك دائام اختالف أسايس نظرا ألن 
إصالح الوظيفية عند املرمم ال يمكن  أن يشكل اهلدف األسايس. ليس ألن أمهية ما يسميه براندي 
بدواعي األدوات قد أفلتت منه:  إنام فقط ألنه مل يعتربها )وهوعىل حق( خاصة بالعمل الفني، مثل 
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الدواعي اجلاملية والتارخيية.  

ومتتلئ نظرية الرتميم  بالكثري من التعبريات املحددة:  أحد أكثر هذه التعبريات تنويرا، كام أعتقد، 
هوالتعبري الذي يشري عىل املرمم باستخدام”الرأس أوال ثم اليدين بعد ذلك”، كام جيدر بنشاط له مثل 

هذا السموالثقايف.  

تعريفات
:  أوىل املرحلتني اللتني متيزان عملية اخللق الفني )واملرحلة األخرى هي صياغة الصورة(.   تشكيل اليشء- 
تلك التي خيضع فيها مظهر خاص من الواقع )وجه، منظر طبيعي، مبنى...( إىل  واملرحلة “السلبية”، 
يعطي  “العاري”.  بنقائه  يبدو  أن  الوجودية، بحيث يمكن  لروابطه  تعليق وقتي  إىل  أي  “حرمان”، 
املوديل،  الفنان يمكن أن يكون من حمبي  الثراء:   أمثلة خمتلفة، أحدها شديد  املجال  براندي يف هذا 
ولكن يف الوقت الذي خيلق فيه تسقط مجيع النبضات الغريزية والوجودية ويتطابق “اليشء” مع ما 
من الطبيعي أن يكون الفنانون فقط هم من أعطوا إمكانية  “يبدو” منه فقط، مولدا مفهوما “حمايدا”. 

“ختفيض الظاهرة” والتي تبقى يف مجيع األحوال رشطا الزما ولكن ليس كافيا للخلق الفني. 
:  عملية اخللق الفني التي تبدأ بتشكيل اليشء، جتد استكامال هلا يف صياغة الصورة،  صياغة الصورة- 
تلك التي يعود فيها “اليشء” إىل اختاذ واقع خمالف ولكنه أكثر قوة  والتي متثل املرحلة “اإلجيابية”، 
من الواقع الوجودي، والذي يسميه براندي الواقع النقي، والذي يميز الصورة أو القالب، أي نتيجة 

عملية اخللق الفني. 
:  املصطلح لدي براندي ليس له املعنى نفسه دائام.  تطرح الصورة يف البداية كمرحلة أوىل من  الصورة- 
أية خربة، سواء وجدانية أو عقلية.  ولكن عىل العكس يف نظرية الرتميم حيث يصبح املصطلح مرادفا 
للشكل )راجع عىل نحوخاص ثنائية املادة -القالب، تلك التي متيز العمل الفني املنفذ ومتيزه بطريقة 
بل تتوقف عند مرحلة “اليشء” أو ربام يصل  جذرية عن األعامل املامثلة التي ال تصل إىل “القالب”، 
هبا احلال إىل أن تفقد ذلك اهلدف أيضا(. إن الصورة – أو القالب – جتد هيكلها يف اإليقاع، والذي 
هونتيجة مكننة الزمان، وكذلك وعىل نحو ارتباطي ال ينفصل زمننة املكان )من الطبيعي أن املكان 

والزمان مفهومان هنا بمعنى ال يتعلق بالظاهرة(.  
اخلاص  األفكار  ختطيط   -“ هو  البلورة  قبل  ما  ختطيط  فإن  لرباندي  بالنسبة  البلورة:   قبل  ما  ختطيط 
بالصورة” من حيث أهنا جوهر معريف.  يف  هذه احلالة فإن الصورة ال تكافئ القالب، وإنام تعمل عىل 
اإلشارة إىل واقع الوعي األكثر بدائية الذي يتواجد فيه جنبا إىل جنب التمثيل واجلوهر املعريف، بشكل 
بمعنى أن الوعي هوالذي يمكنه عرب ختطيط ما قبل البلورة  ال ينفصل ولكنه ال “يمكن أن يمحى”،  
من أن حيمل نفسه بالنوايا،  بمعنى أو بآخر،  مع التطوير حتى الوصول إىل صياغة الصورة، والقالب، 
قبل  ما  تظل  يف ختطيط  التمثيلية  آثار  الفكرة.   تعريف  إىل  الوصول  املعريف حتى  اجلوهر  تطوير  أي 

البلورة، مثلها مثل آثار املعرفة الفكرية التي تبقى يف الصورة/القالب عىل شكل جوهر معريف.  

م�شطلحات براندي حول الرتميم )مقتطقات من نظرية الرتميم(
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مل الواقع  ب”-  تسميته  شاعت  الذي  ذلك  يف  يوجد  الذي  “اليشء”  أي  الظاهرة،  يميز  هوما  التوافق:  

)منظر طبيعي، مبنى، صورة إنسانية الخ ( بينام يميز القالب الواقع النقي للعمل الفني.   اخلارجي” 
يسمى براندي التوافق النوعي للعامرة بالتكتوين )فرع من اجليولوجيا( من حيث أن قالبه ال يعادل أي 
جانب من “الواقع اخلارجي” ولكن احلاجة من جانب اإلنسان ألن حيتمي من تقلبات املناخ وهيرب 

من األخطار واملخاطر بأن يبني حول نفسه شيئا يعادل من حيث الوظيفة الكهوف.  
:  بتعبري البنية الشكلية يقصد براندي اخلصائص النوعية الفريدة وغري املتكررة،  البنية الشكلية، القالب- 

التي تتخذها الصورة )القالب( يف عمل فني بعينه.  
:  هوذلك النوع اخلاص من الواقع الذي يتمتع به العمل الفني، ويمكن جتريبه وجدانيا،  الواقع النقي- 
يوقف فيه أي حكم عىل القيمة، من حيث كوهنا متعلقة باملفهوم، عىل خالف الواقع الوجودي، والذي 

يمكن جتريبه عىل العكس عقليا.  
:  يستخدم براندي املفهوم الذي جاء به هرسل بطريقة مماثلة، بمعنى أن عامل احلياة يطرح  عامل احلياة- 
الواقع  مواجهة  يف  يطرح  الذي  الفني،  بالعمل  اخلاص  النقي،  الواقع  مثل  العلم،  عامل  مواجهة  يف 

الوجودي.  
، ومن ثم هلا وظيفة  املادة:  املادة كام يكتبها براندي “بقدر ما هي مفيدة للتجيل )أي التحقق( للصورة”- 
“ناقل” للقالب ولكنه ليس معادال هلذا السبب مع خامات العمل اليدوي.  فهذه اخلامات يف الواقع 
– ال  ال متثل إال جزءا من املادة )يورد براندي هلذا اهلدف مثال بارتنوين(، ولكن - وفوق كل يشء 
وكذلك  سقطت  قد  اإلصالح  إمكانية  أن  بمعنى   أوال،  موجودة  كانت  التي  اخلامات  نفس  توجد 

االستعادة اجلزئية لعمل باستخدام اخلامات “نفسها”.  
:  ألهداف عملية خالصة يميز براندي املظهر عن بنية املادة.  الصورة، للحق، تشارك  البنية-  املظهر، 
املادة االمتداد، حتى وإن مل تكن تتطابق معها، ولكنها بدوهنا ال تستطيع أن توجد:  من هنا فإن السامح 
بالتضحية قد االستطاعة، يف حالة وجود خطر شديد،  أو يف غياب بدائل صاحلة، “تظل حتت” املادة 
- الصورة، أي البنية، إلنقاذ ما يمثل الصورة، أي مظهرها )املثل األكثر شيوعا هوإزالة رسم جدراي 

من دعامته إذا كانت هذه الدعامة مل تعد قادرة عىل القيام بوظيفتها بشكل مناسب(. 
كام   ، التارخيية املزدوجة: تتعلق إحداها “بالفن كجوهر” واألخرى “بالتلقي الذي يصنع الوعي به”- 
يذكر براندي يف “الطريقني” )صفحة  12(. تتعلق األوىل إذًا بعملية اخللق الفني، وتتعلق األخرى 
بلحظة االعرتاف، وأيضا بالزمن املستغرق بني دخول العمل يف عامل احلياة )وتزامنه، ودخوله الفوري 
يف عامل الواقع الوجودي( وبالتحديد اللحظة التي حيدث فيها االعرتاف.  وسواء التارخيية األوىل أو 
الثانية فكالمها من حيث املبدأ غري قابلة لالنتهاك:  يف الواقع عندما يتم التدخل يف التارخيية األوىل ينشأ 

وعندما يتم الدخول يف التارخيية الثانية ينتهي األمر بإصالح وليس ترميم.  “ترميم اخليال”، 
اكتساب  بعد  ألنه  للرتميم،  األساسية  اللحظة  ويمثل  اخللق،  إعادة  أيضا  براندي  يسميه    : التعرف- 
الوعي فقط نكون أمام عمل فني - أي أمام مظهر للواقع الوجودي تعرض إىل عملية تقليص ظاهرايت 
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ليتحقق بعد ذلك إىل صورة، إىل واقع نقي - يطلق األمر النوعي باحلامية، ومن ثم بالرتميم.  ومن 
نافلة القول أنه بينام يكون خلق واقع نقي حمدود بنفر قليل، فإن االعرتاف عىل سبيل املبدأ ال يعرف 
األدوات  يملكون  داموا  ما  الفني،  العمل  يتملكوا خربة  أن  احتامال  يستطيعون  حدودا، ألن اجلميع 

الثقافية الالزمة. 
:  املدة حتدد االمتداد الزمني للعملية اإلبداعية منذ اللحظة األوىل لتكوين الشكل  مدة، فاصل، حلظة- 
إىل االكتامل األخري بصياغة الصورة )وكام هومعروف يمكن أن تطول إىل عدة عقود، كام حالة باب 
الفردوس يف معامدية فلورنسا، أو حتى قرون كام حدث لكثري من األبنية الدينية!( بينام الفاصل حيدد 
املسافة بني هناية هذه العملية وحلظة االعرتاف بالعمل الفني التي حتدث حتديدا يف اللحظة التي تتم 
فيها، بالتنوير، عندما يتم حدث إعادة اخللق يف نفسها “لذلك”” العمل الفني )من الطبيعي أال يمنع 
هذا من أن كل ذلك يمكن أن يكون مدخال للعمل طويال يف الزمن، ولكنه مع هذا ال يتطابق مع وال 
يغري اللحظة التي حتدث فيها “لقطة” االعرتاف ومن ثم بداية نوع من اخلربة ال يستطيع أن يعطيها 

سوى العمل الفني(
: يف فكر كانط )والذي يعود إليه براندي رصاحة( يمثل األمر امللزم شكل القانون األخالقي   األمر امللزم- 
وبالتايل فإن له قيمة مطلقة، أي ال خيضع لقواعد أو رشوط من أي نوع )اقتصادية، اجتامعية، سياسية، 
دينية، أو إيديولوجية بصفة عامة!(  مثل القول بأنه بالنسبة لرباندي فإن محاية األعامل الفنية تطرح عىل 

نفس مستوى املبادئ األساسية للحياة املتحرضة.
:  يشري إىل كل من اإلجراءات التي تستهدف وقاية العمل الفني من األرضار سواء  الرتميم الوقائي- 
الشكلية )أرضار  النظر  أو من وجهة  اليدوي(،  العمل  تتكون عىل  مادية  املادية )أرضار  الناحية  من 
لصورة العمل تغري رشوط استخدامه األصلية(.  وهلذا فإن األمر يتعلق ليس فقط بتدخالت هلا طابع 
تقني )متابعة بيئية ومرافقة حالة حفظ العمل، وعمليات تدخل حمتملة للصيانة  العادية( وإنام أيضا - 
وأساسا - إجراءات هلا طابع قانوين )موارد مالية، قوانني عمرانية، قوانني متخصصة يف محاية العمل 
الفني(.  من هذه النقطة يربز براندي  الرتميم، عىل أعامل املوازييك الرومانية يف فيلال كازايل بميدان 

أمريينا بصقلية.
:  يشري هذا املصطلح عند براندي يف الغالب إىل جمموعة من العمليات التي تستهدف إطالة عمر  احلفظ- 
املواد التي تشكل العمل الفني إىل أطول زمن ممكن، بينام يف املصطلحات املتخصصة األحدث أصبح 
من املفضل أن يعطى له معنى أكثر شموال يضم جمموعة من األنشطة هلا طابع تقني يستهدف توقع 
و”عالج” تدهور األعامل الفنية. دون االنشغال باملشاكل املرتبطة  )من األصح أن نقول “إبطاء”(  

بالرتميم. 
أو عىل أي حال   - – املظهر األصيل  إىل  األقرب قدر اإلمكان  املظهر  إعادة  يتسهدف  نشاط  الرتميم:  
املظهر األكثر أمهية – للعمل، بقدر ما تسمح به حالة حفظه وعىل ضوء احلاجتني األساسيتني إلحرتام 
أصالة )الدواعي اجلاملية( وتاريخ العمل )الدواعي التارخيية(.  عمليات )معرفية وتشخيصية ووقائية 
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مل وحفظ ونقدية( حيتاج إليها العمل الفني لكي ينتقل إىل املستقبل.

:  مها املعياران الرئيسيان اللذان جيب أن تلبيها أنشطة الرتميم كلها  الدواعي اجلاملية والدواعي التارخيية- 
للقبول التخصيص بالرتميم عىل أنه نشاط نقدي ومن ثم يف خدمة إعادة املظهر األكثر قربا من األصيل، 

أو عىل أي حال األكثر أمهية عىل ضوء نوعي الدواعي يف عالقاهتام اجلدلية التبادلية
:  نظرا ألن اإلضافة ال تتدخل يف قلب العمل الفني، فإن إزالتها من  عدمها جيب أن تتقرر   اإلضافة- 
عىل أساس حكم القيمة الذي حيدد أي من نوعي الدواعي جيب ان تكون له األولوية )دون االستبعاد 

التعسفي ألي حل وال حتى أكثر احلول تطرفا مثل “العبث والتخريب” أو “االستكامل الفني”(.
االستعادة عن  هبدف  الفني  بالعمل  التام  للعبث  تدخال  حتدد  اإلضافة،  عكس  : عىل  الصياغة-  إعادة 
طريق التقليد للمظهر احلقيقي )أو املزعوم( أي إعادة صهر كل يشء إلعطائه واقعا شكليا جديدا.  
وسواء احلل األول  أو الثاين فهام ال يتشاركان، ألن األمر يتعلق يف احلالة األوىل باإلصالح، ويف احلالة 
الصياغة كام يضيف  إعادة  فإن  الرتميم.  ورغم هذا  ثم غريب عىل جمال  بعمل جديد، ومن  الثانية، 
براندي يتم احلفاظ عليها، حتى وإن كانت خطرية عىل العمل، إذا كانت قد سببت تدمريا جلزء أو أكثر 

من العمل )كام أريد العمل عىل خطأ يف واجهة سانتا ماريا يف كوزيمو(
:  تتعلق بقطع يف النسيج التشكييل، والذي يتغلغل يف العمل كجسم غريب، مما يقيد قيدا عميقا  فجوة- 

إمكانية االستمتاع بالعمل.
:  خاصية من خصائص العمل الفني هو أن تكون كال ال يتجزأ  الوحدة االفرتاضية، صورة/خلفية- 
وليس جممال، كأي يشء يف الواقع الوجودي، بدءا من الكائن احليواين، الذي يتشكل من جتميع أكثر 
من جزء، ولكن ال جزء منها يمكن أن حيل حمل اجلزء اآلخر.  يف حالة الواقع النقي، غري الوجودي، 
للعمل الفني، يعكس كل جزء العمل الفني كله، بل هوافرتاضا العمل الفني كله.  وهذا جيعل من 
حاالت  يف  حيدث  كان  )كام  بالتزييف  القيام  دون  الفجوة،  ملشكلة  مقبول  حل  إىل  التوصل  املمكن 
االستكامل بالتقليد أو دون االكتفاء من ناحية أخرى بحل يتمثل يف الصبغة املحايدة )والتي ال يمكن 
أن تكون حمايدة كام يقول براندي( “أمينة ولكنها ليست كافية” ألهنا وإن كانت ال تريد غش املستفيد 
نظرا ألهنا تظهر غريبة عىل العمل إال أنه من الصحيح أهنا تبدوغري قادرة عىل إعادة تشكيل الوحدة 
إىل  براندي  يلجأ  اهلدف  إىل  وللوصول  بالعمل.  السليم  االستمتاع  أجل  من  الرضورية  االفرتاضية 
سيكولوجية  جشطالت وبصفة خاصة للعالقة اإلدراكية بني الصورة واخللفية التي تسمح له بتنفيذ 

التقنيتني الشهريتني لالستكامل:  التظليل والتخفيض البرصي-اللوين
:  إحدى التقنيتني )واألخرى هي التخفيض البرصي-اللوين( اللتني حددمها  براندي للمعهد  التظليل- 
املركزي للرتميم إلعادة تشكيل الوحدة االفرتاضية للعمل الفني.  تتكون من جمموعة من اخلطوط 
الناعمة املتوازية العمودية )باأللوان املائية، لضامن إمكانية مسحها والتأكيد عىل اختالفها يف املظهر(، 
والتي حتبك بطريقة مناسبة من  بعيد نسيج الرسم، بينام من مسافة قريبة يربز التظليل نفسه بوضوح 

بطريقة ال لبس فيها كأداة جتريدية تستهدف فقط استعادة الوحدة االفرتاضية 
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:  يتعلق األمر بمصطلحات يستخدمها براندي وقد سكها ألغراض عملية  التخفيض البرصي-اللوين- 
للمعهد القومي للرتميم لكي يعطي اسام للتقنية التي استقاها براندي نفسه من التأمل يف العالقة بني 
الصورة/اخللفية وتتمثل يف خطوطها الرئيسية يف “ختفيض” درجة اللون بحيث تتجانس اخللفية )مع 
جعلها داكنة أكثر( حتى  جيعلها ترتاجع”تنخفض”برصيا  يف الفجوات وحتى جتعلها مواكبة برصيا - 
يف احلاالت األوفر حظا- مع اخللفية ويف مجيع األحول بام يسمح بعودة ظهور نسيج الرسم، وهكذا 
التعريف  الفجوات.   جمموع  من  اآلن  تتكون  والتي  اخللفية  عىل  للصورة  احلقيقية  الوظيفة  يستعيد 
األول  للمفهوم يف  عمل واسع االنتشار يمكن أن نجده يف “حفظ الرسم اجلدارية” لباولووالورا 
مورا وباول فليبو)بولونيا، 1977 ص 354(:  يتعلق األمر إذًا بعمل ختفيض برصي هلذا اللمسات 
حتى  تتكامل من جديد عىل مستوى الرسم األصيل بام جيعله بالنسبة له استمرارية وعمقا:  هذا هوما 

نحصل عليه بتخفيض درجة اللون يف الفجوات بواسطة طبقة من األلوان املائية.
)وإىل  الطبيعي  القدم  إىل  ترجع  العادية،  غري  اإلضافة  من  بنوع  تتعلق  )الزنجار(:-    السطحية  الطبقة 
عىل  تأثريها  يكون  والتي  منها،  العمل  يتشكل  التي  للمواد  براندي(  يضيف  كام  “التسكني”  طريقة 
مظهر العمل متوقعا يف الغالب من  جانب الفنان )كام يبني هو بوثائق يف املتناول(.   والطبقة السطحية 
تيرس فهم الصورة  “طبقة صامتة خاملة صغرية عىل املادة”،  أو الزنجار يتم احلفاظ عليها باعتبارها 
مقارنة باملادة، وتبدوذات قيمة عالية أيضا من املنظور التشغييل ألهنا حتدد النقطة التي ال يمكن التقدم 

بعدها )عىل سبيل املثال يف التنظيف(
:   حيدد احلالة  األشد للعمل، الذي يتقلص إىل جمرد شهادة يكاد يمكن التعرف من خالهلا  االهنيار- 
عىل عمل )أو يف مجيع األحوال عىل حدث إنساين( ولكن  مل يعد يف وضع  يسمح  - يف  حالة العمل 
الفني – برده إىل الوحدة االفرتاضية دون أن يصبح نسخة أو تقليد للعمل نفسه، وهلذا يمكن أن يتم 

حفظه فقط، دون ترميم.
للرتميم،  معني  هدف  إىل  لإلشارة  تعبري”األصالة”-  الواقع  يف  براندي  يستخدم  ال  األصيل:    النص 
تتمثل يف  لفقه األدب والتي  أكثر  النمطية  املقارنة مع األنشطة  إىل  يلجأ  نقدي ولكن  باعتباره نشاط 
إعادة تشكيل “نص العمل” يف أصالته، أي حتريره من كل ما يمكن أن يكون قد غريه أو حوره )مع 
االختالف اجلوهري أنه يف العمل الفني فإن العالمات التي ترتكها عمليات التدخل ترتك فيه آثارا ال 

يمكن حموها(.  
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املعهد العاىل املركزى للرتميم بروما


