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 ناجح المعموري

نحو قرن من الزمن، اأخذت ق�شة النهاية �شكل 
الأقاويل، هي الأكرث ت�ش���ديقا لكونها ماأ�ش���اة 
مقّدمة يف هذه الر�ش���وم ال�شادرة من القلب. 
اىل هن���اك ي�ش���ر ك���رك دوغال����س، يف فل���م 
فن�شنت مينيللي املقتب�س عن رواية"ال�شهوة 
للحياة"، ن�ش���ف ذهن���ه مع الإب���داع املجنون 
طلق���ة  ت���دّوي  بالغرب���ان.  خمب���ول  والآخ���ر 
ر�شا�شة. يتعرث راجعا اىل حجرته، ي�شتلقي 
عل���ى الفرا����س، يدخ���ن غليونه وبع���د يوم اأو 

يومني ميوت.
من املتوقع، الآن، ت�ش���ويب تام : يف مغامرة 
اإ�ش���تغرقت ع�ش���ر �ش���نوات، واإنهماك ِفَرق من 
الباحث���ني واملرتجم���ني عن اللغ���ة الهولندية، 
جمع �شتيفن نايفه وغريغوري وايت �شميث ما 
يبلغ جملدا، رفيقا لكتابهما العظيم"جاك�شون 
ب���ولك : ملحم���ة امريكي���ة")1989( ����� نف�س 
الط���ول )اأك���رث من 900 �ش���فحة( ومرهق يف 
الطموح على حد �ش���واء. ي�ش���ف ال�ش���ريكان 
ف���ان كوخ ب� ))منظم بالفط���رة((، ويف احلق، 
هما منظمان اأي�ش���ا. ))امل�شرة التي تقاذفتها 
العوا�شف(( لفن�ش���نت، كما يريان هما، كانت 
�شريعة ومبت�شرة، لكن ذلك، كما يبدو، دفعهم 
تلّم����س  خ���الل  م���ن  التعدي���ل  اىل 
ها مع الإجتهاد طويل  طريقهما عبرْ
النف����س. َعَمد املوؤلفان  بحكمة، كي 
يجنبا الكتاب الغرق يف الهوام�س، 
اىل اإي���داع ه���ذه احلوا�ش���ي اىل موق���ع عل���ى 

النرتنت.
اإ�ش���افة اىل جمع درا�شات قرن عن فان كوخ، 

فاإن نايفه و�ش���ميث اأغنا احلكاية ببحوث عن 
املوؤثرات الإجتماعية، الأدبية والت�ش���ويرية، 
وفوق كل �شيء خلفية بلد الفنان. العائلة هي 
مفت���اح الرموز. عل���ى وجه اخل�ش���و�س، كل 
�ش���يء اإبتلى به فن�ش���نت يوما، كان راجعا يف 
املا�ش���ي اىل اأب واأم مت�ش���لطان واىل �ش���غط 

التن�شئة يف بيت ق�س.
املزاج���ي، املحب للكتب، املّيال اىل احلما�ش���ة 
املفاجئ���ة ونوبات م���ن خداع ال���ذات، مل يبداأ 
حياته كبالغ بداية �ش���حيحة. اأول، بداأ العمل 
بن�شاط لالإفادة من عالقات الأ�شرة، لكن فرتة 
من العمل لدى العم �شنت، تاجر فن يف لهاي 
وباري����س ولندن، مل حتق���ق اأي جناح، كما مل 
يكن لدى نائب الدمرال العم فان كوخ �شيئا 
يقدم���ه للفت���ى ال���ذي ل يفقه العم���ل البحري. 
م�ش���تهال عمله كمعلم، ق�شى ب�شعة �شهور يف 
مدر�شة نيكول�س نيكليبي يف رام�شغيت. ثم 
ملهم���ا ب�"رحلة احلجاج"حت���ّول اىل اإجنيلي 

لكنه فقد اخلريطة.
من وجهة نظر العائلة، كان فن�شنت م�شتحيال، 
م�ش���اهيا، يف اأي حلظة"الإب���ن ال�ش���ال"، اأو 
جامعا اأع�ش���ا�س الطيور، اأو متهربا من العمل 
ليكّر����س نف�ش���ه للفق���ر اأو يجع���ل م���ن عاهرة 
حبل���ى ويهدد باأنه �ش���يتزوجها. ))اإنها تعرف 
كي���ف تهج���رين،(( كت���َب، عارفا متام���ا اأن كل 
حركة مغالي���ة يقوم بها تغيظ الأ�ش���رة. ومن 

ثم، كان هناك الولوع املََر�شي بالر�شم.
كان يف نهاية الع�شرينات، عندما وهب نف�شه 
للف���ن، مبا و�ش���فه هو نف�ش���ه ))ه���وى يتفاقم 

باحل�شا�ش���ية،(( وب���داأ مبطالب���ه امل�ش���رفة من 
اأخيه الأ�ش���غر تيو، الذي كان حينها )بف�ش���ل 
العم �ش���نت( تاجرا نا�ش���ئا. كان فن�شنت يوؤكد 
ب���ذور.  باأن���ه زارع جي���د يحت���اج، الآن، اىل 
))اأن���ا اأحرث يف قما�ش���ة لوحت���ي كما يفعلون 
ه���م يف حقولهم،(( كتب يف ر�ش���ائله املوجهة 
اىل تي���و، التي ه���ي فريدة يف تاري���خ الفن ؛ 
ر�ش���ائله احلافل���ة بالعوز، تق���ارب الألف، كما 
ع���دد لوحات���ه الت���ي اأنتجها يف اأقل من ع�ش���ر 
�شنوات، وتقريبا بعدد تخطيطاته. كتبها يف 
الليل كي ي�ش���ّفي ذهنه من النوبات املر�ش���ية 
والإنهاك، وكانت يف اجلوهر حتوي مطالبه، 

نقودا ومواد ر�شم.
))اإمتزجت الإ�شتعارات وت�شّكلت حتت وابل 
من حما�ش���ته،(( يقول املوؤلف���ان. ذلك لأنه كان 
معتم���دا كث���را عل���ى اإقن���اع اأخي���ه مبهاراته، 
الذي، رغم اإخال�ش���ه وتفانيه، مل ي�ش���تطع ان 
يعّول عليه اىل الأبد. عي�شهما معا يف باري�س 
ملدة �ش���نتني بره���ن عل���ى املح���اولت الكافية 
الت���ي بذله���ا تي���و، وحني رح���ل فن�ش���نت اىل 
اآرل، �ش���ار مبقدور تيو التفكر بنف�شه قليال. 
))مل ي�ش���تبق على �شيء وعلى اأحد،(( كما قال 

خلطيبته جو بوجنيه.
بالن�شبة لفن�شنت، وهو مفتون بحلم تاأ�شي�س 
جماع���ة فني���ة �ش���غرة يف اآرل، اأخ���ذ الواقع 
�شكل غوغان، متملقا الإن�شمام اليه واإن بغر 
قناعة ب�شبب اأزمة الكالم التي كان معّر�شا لها 
لي���ل نهار. ))بني فن�ش���نت وغوغ���ان، اأحدهما 
ب���ركان ب���كل معن���ى الكلم���ة، والآخ���ر مهتاج 

عقليا، �ش���راع �ش���ار كان يهياأ نف�شه،(( يكتب 
املوؤلف���ان. ما ح���دث بعدئ���ذ �� مفارق���ة غوغان 
وحادث���ة برت فلق���ة الأذن ����� كان اإنهيارا. ))كل 
م���ا ميكن للمرء اأن ياأمله هو اأن تكون معاناته 
ق�ش���رة،(( قال تيو اىل ج���و، بعد عودته من 

زيارة فن�شنت يف امل�شت�شفى.
الإنطباع الأول جلو بوجنيه عن اأخي زوجها، 
حني اإلتقته يف باري�س بعد �شنة ون�شف، اأثار 
ده�ش���تها. راأت ))رجال قويا عري�س املنكبني، 
بوجه مبت�ش���م يطفح بالعافية، ومظهر موطد 
الع���زم((. ه���ل كان ه���ذا نف����س الرج���ل الذي 
متتلئ ر�ش���ائله بالهواج�س، و�ش���وره معلقة 
يف بيته���ا، وال���ذي كان���ت ُحذرت من م�ش���لكه 
الف���ظ؟ بع���د ع�ش���رة اأ�ش���ابيع م���ات فن�ش���نت. 
يعرف اجلميع اأنه اطلق النار على نف�ش���ه يف 
حق���ل القمح، وقد يك���ون ب�ش���بب معاناته من 
ال�ش���فل�س، ال�ش���رع، اجلن���ون، اأو لأي �ش���بب 

دفعه لفعل ذلك.
على فرا�س موته، قيل ان فان كوخ قال : ))اإنه 
اأنا الذي اأردت قتل نف�ش���ي.(( كم كان رواقيا، 
رف ال�ش���بهات. جبيته، �شبه، ميكن اأن  يحرْ

يعّدا �شيئا �شبيها بالإ�شت�شهاد.
اأيقونة فان كوخ �� الزارع، احلارث، يف البحر 
امل���دّوم، يف حقول املحيط �� كانت مو�ش���وعة 
يف قافية ووزن �شعري. ))اأنا اأر�شم بقلبي،(( 
قال. ))�شربة الفر�ش���اة تعمل مثل ال�شاعة.(( 
غالبا ما ميكنك عّدها : اأربع اأوخم�س �شربات 
يف كل م���رة تن���زل عل���ى قما�ش���ة اللوح���ة اأو 

الورقة ت�شبه دقات القلب اأو نقرات الطبل.

 يكتب �ش���قيقه تفا�ش���يل اللحظ���ات الأخرة 
يف عم���ر ك���وخ قائ���اًل : ظلل���ت اىل ج���واره 
حت���ى انتهى كل �ش���يء. كان من ب���ني اآخر ما 
قاله"هذه هي النهاية التي اأردت اأن اأم�ش���ي 
اإليها"ه���ذا م���ا قاله ف���ان كوخ بعد اأن ف�ش���لت 
حماولة النتحار مل ي�ش���تطع ال�ش���مود اأمام 
النك�ش���ارات والحب���اط ب�ش���بب عالقته مع 
املراأة التي �شدته بق�شوة وعنف. وت�شاعف 
م���ن �ش���يء  اإح�شا�ش���ه بالوح���دة واخل���وف 
جمه���ول وغائ���م كم���ا راأت���ه واجه نوع���ًا من 
ال�شطراب النف�شي القا�شي وهو يعي�س يف 
غرف���ة معتمة. مل يعد قادرًا على مقاومة ذلك، 
لن���ه بحاجة اىل طبيعة مك�ش���وفة، وف�ش���اء 
مت�شع، حيث ال�شم�س القوية، ال�شاطعة، لأن 
ذلك يغذي���ه ومينحه طاقة للدن���و من احلياة 

اليومية املنورة.
�شاعفت عالقته مع غوغان متاعبه وم�شاعره 
جت���اه الآخ���ر، عل���ى الرغ���م م���ن ارتباطهم���ا 
ب�شداقة طويلة وعا�شا معًا يف مر�شم غوغان 
ال���ذي كان رثًا ف���وق اأحد ال�ش���طوح، ل اأثاث 
فيه �شوى �ش���رير نحا�ش���ي ومن�شدة ومعقد 
وحام���ل لوح���ات. اعتقد ب���اأن ما كان���ت عليه 
حال غوغان ب�شبب العوز، لكنه مل يرد تاأكيد 
ذلك بو�ش���فه فنانًا فذًا وذه���ب لتاأكيد قناعته 
بالقليل املتوفر. واأ�شاف معقبًا : لكن روحي 
ل يقيده���ا قي���د، واأخ���رج ع���ددًا م���ن لوحاته 
ليعر�شها اأمام فان كوخ الذي وقف م�شدوها 
يتطل���ع اإليها وق���د متلكته احل���رة، فقد راأى 
خيطًا من املناظر الغارقة من �ش���ياء ال�شم�س 
املتوهج���ة واأ�ش���جار وحيوان���ات ورجال، ل 

ميكن اأن يخلفهم �شوى ر�شام عبقري.... 
مل يك���ن �ش���عبًا عل���ى ف���ان ك���وخ اأن ي���درك 
ب�ش���كل جيد، باأنه خملوق للطبيعة والف�شاء 
املك�شوف، فال هو قادر على البقاء يف املدينة 
وال�شكن بالغرف املعتمة : اأريد اأن اأعود اىل 
احلقول. اأود اأن اأجد �شم�شًا ملتهبة حترق كل 
ما يّف �ش���وى الرغبة يف احلب. ويف �ش���باح 
اأح���د الأي���ام وجد"ثيو"خطابًا �ش���غرًا على 
املن�شدة يقول فيه : عزيزي"ثيو"لقد رحلت 
اىل اآرال و�شاأكتب اليك مبجرد و�شويل اىل 

هناك.
م���ا قاله الفنان فان كوخ يف حلظاته الخرة 
ل يختل���ف كثرًا عما ردده على اأ�ش���ماع اأحد 
املقرب���ني من���ه : اإن امل���وت يري���د اأن ي�ش���طو 
على كل �ش���يء جمي���ل يف حيات���ي، اإنه يريد 

اللحظ���ة  يف  من"بولني"لكن���ه  ياأخ���ذين  اأن 
اىل  تدخ���ل  فيها"بولني"وه���ي  راأى  الت���ي 
ورف���ع  اأخ���رة  نظ���رة  اإليه���ا  نظ���ر  غرفت���ه، 
راأ�شه وارت�ش���مت على فمه ابت�ش���امة الر�شا 
والرتي���اح ومتتم قائاًل :"ه���ذه ملكتي تلقي 
النظ���رة الأخرة على اأح���د رعاياها، ما اأكرث 
اخلر الذي �شنعته يف هذا العامل"واخت�شر 
تورغني���ف فل�ش���فته املتماثل���ة مع ف���ان كوخ 
عندم���ا ق���ال : الآن وهو ي�ش���رف عل���ى املوت 

ويقول اإنه كان �شعيدًا جدًا.
ال�شتاذ علي ح�شني  “�ش���وؤال احلب" كتاب 
الثال���ث وال�ش���ادر ع���ن دار امل���دى ذه���ب من 

يغ���ادر  ومل  اأي�ش���ًا.  الفل�ش���فة  اىل  خالل���ه 
خا�ش���ة،  فل�ش���فة  فاحل���ب  ه���ذا.  اهتمام���ه 
لكنه���ا متنوع���ة، كل الفال�ش���فة الذي���ن كت���ب 
عنه���م علي ح�ش���ني لهم اآراء مهم���ة عن املراأة 
ككائ���ن ومع�ش���وق، لكنه يف ه���ذا الكتاب مل 
يذه���ب عميقًا نح���و املوقف الفل�ش���في حول 
احل���ب وان ت�ش���منت مقالته بع����س الراء 
اخلا�ش���ة بهايدجر / ونيت�ش���ه / �ش���وبنهور 
اأو�ش���ع  اأن مين���ح ف�ش���اء  / وكن���ت اأمتن���ى 
لهايدج���ر م���ع عالقت���ه ال�ش���هرة م���ع حن���ة 
اأرندت، مثلما نقب يف العالقة ال�ش���تثنائية 
بني �ش���ارتر ودي بوف���وار. ال�ش���ذرات التي 

التقطها ال�ش���تاذ علي ح�ش���ني ع���ن املفكرين 
والفال�ش���فة، �ش���ارتر / هايدج���ر / ابيق���ور 
/ تول�ش���توي / �ش���قراط / من يقراأ الف�ش���ل 
الياأ����س  ب���ني  ال�ش���ائع...  اخلا�س"احل���ب 
والرف�س والغ�شب واجلنون"واملكر�س عن 
فان كوخ، �شيكت�ش���ف باأن هذا الفنان اأ�ش���رع 
كث���رًا نحو الهاوي���ة واإرادة النهاية، لنه مل 
يفل���ح بعالقة ح���ب حقيقية. فظل م�ش���طربًا 
وم�شو�ش���ًا بحزنه كثرًا حيث �ش���اعت عليه 
هذه الفر�شة الإن�شانية، وظل يالحق مروية 
الإنث���ى ال�ش���ائعة، لكن���ه مل يع���رث عليها ومل 
ي�ش���تطع التعرف جيدًا عن اللحظة املوحدة 
بين���ه وب���ني الأنثى، بل تع���رف على البع�س 
مع"اور�ش���ول"ابنة  ه���و  حلظت���ه  منهم���ا، 
�ش���احب النزل الذي كان يقي���م فيه يف لندن 
والت���ي تعام���ل معه���ا بو�ش���فها م���الكًا. وقد 
�شحكت من قلبها قائلة : �شاأذهب لأقول ذلك 

لأمي.
قالت له الأّم لحقًا وهي تراه يتجه اىل باب 
اخلروج : نحن نرى من الأف�ش����ل اأن ت�شكن 
يف مكان اآخر. ا�ش����تدار لينظر اىل اور�شول 
التي اخف�شت وجهها اىل الأر�س، فاأما الم 
اأخ����ذت تكمل حديثها : لقد كتب اإلينا خطيب 
ابنتي قائاًل اإنه يريدك خارج البيت، واإنني 
اأرى اإن ه����ذا من اخلر، كل اخلر لو اإنك مل 

تاأت اىل هنا على الطالق.
حكاية احلب ال�شائع، بني الياأ�س والرف�س 
والغ�ش����ب واجلنون تراجيدي����ا الفنان فان 
كوخ التي ا�شتعادها �شردية متوترة وعنيفة 
ال�شتاذ علي ح�شني يف كتابه الثالث"�شوؤال 

احلب"وال�شادر عن دار املدى 2018//
اأثارت هذه الرتاجيديا �شوؤاًل، �شيظل بعيدًا 
عن الإجابة وهذا اأمر مثر لقلق القارئ، لأن 
مو �ش����وعة احلب مثلما هو معروف ق�شية 
فل�شفية ولي�شت عبارة عن حمكيات تعطينا 
تفا�ش����يل ممتع����ة او مثرة للح����زن والفزع 
احيان����ا، مثلم����ا ح�ش����ل يف �ش����رديات ح����ب 

همنغواي والنهاية العنيفة التي وقعت. 
قدم ال�شتاذ علي ح�شني ت�شورًا عن �شعوبة 
احلال����ة النف�ش����انية الت����ي كان مي����ر بها فان 
كوخ، لذا ا�ش����طر اىل ر�ش����م لوحته الخرة 
حي����ث )نظر اىل احل����ذاء املركون اىل جانب 
ال�ش����رير، رفع����ه عن الأر�س وو�ش����عه برفق 
ف����وق كر�ش����يه، تاأمل����ه حلظ����ة وبداأ ير�ش����مه 
بح����رارة وانفعال كما يفعل مع الأ�ش����خا�س 

الذي����ن يحبه����م، انته����ى الر�ش����م، و�ش����ع اىل 
ج����وار احلذاء ورق����ة كتب عليها )انا اأ�ش����ع 
قلبي وروحي يف عملي هذا، ورمبا �ش����اأفقد 
عقلي ب�ش����بب ذل����ك( ومل يكن ي����دري اإن هذا 
احل����ذاء العتي����ق �ش����يثر �ش����جاًل فل�ش����فيًا، 
ففي عام 1936�ش����اهد هايدج����ر اللوحة يف 
معر�س بام�شرتدام، فيقرر اأن يكتب درا�شة 
طويلة بعنوان"اأ�ش����ل العمل الفني"�ش����وؤال 
احل����ب �����س51/ وم����ا زالت تل����ك الدرا�ش����ة 
ذات ح�ش����ور مهيمن يف فل�شفة الفن وظلت 
مثرة للجدل ومبا اأن هايدجر تو�ش����ل اىل 
ان العم����ل الفني هو اأ�ش����ل الفنان وحقيقته 
وبالمكان اأن نعرف القيمة الفنية اخلا�ش����ة 
بالعم����ل م����ن خ����الل ا�ش����تعمالت العمل وما 
يوم����ئ اإلي����ه. وتوق����ف هايدجر ع����ن جوهر 
لوح����ة احل����ذاء، لأن����ه يكم����ن يف �ش����رديات 
اللوح����ة. ويبدو ب����اأن هايدجر تع����رف على 
بع�س من تفا�شيل عالقة فان كوخ يف لندن، 
وا�ش����تعا�س عن الفتاة برم����ز دال عليها، او 
هو ح����ذاء امراأة فالحة، كما اأ�ش����ارت بع�س 
الدرا�شات. قال علي ح�شني : يوؤكد هايدجر 
اإن فان كوخ عندما ر�ش����م احلذاء، كان ير�شم 
بورتريتًا رمزيًا ملعاناته مع الن�شاء، ويكتب 
فروي����د يف حتليله �شخ�ش����ية ف����ان كوخ من 
اإن الر�ش����ام : كان يعي�����س اأك����رث ل����و جن����ح 
يف احل����ب، اإن ف�ش����له يف العث����ور على رفقة 

اأنثوية �شاهم يف انهياره.
حدثت اأوىل حالت النهيار عندما رف�ش����ته 
اجلميلة"اور�ش����ول  الفت����اة   1874 ع����ام 
لوبر"ابن����ة �ش����احب املنزل ال����ذي كان يقيم 

فيه يف لندن / �شوؤال احلب / �س 521//
عزل����ة فان كوخ و�ش����عوره بحاجة ق�ش����وى 
للعالق����ة م����ع اإم����راأة، ه����ذا م����ا ك�ش����فت عن����ه 
ر�ش����ائله والوقائ����ع الت����ي ح�ش����لت وعا�����س 
تفا�ش����يلها واعتقد باأن وجوده يف لندن هو 
ج����ذر الاأزم����ة النف�ش����ية وغادره����ا فزعًا من 

املوقف الذي اظهرته"اور�شول"
اىل  ك����وخ  ف����ان  ر�ش����ائل  ك�ش����فت 
اخيه"ماثيو"والتي ن�ش����رتها تاتو عن رغبة 
ملغ����ادرة لن����دن واإن مل يذك����ر ال�ش����بب، كذلك 
�شدمة كبرة فجرتها ابنة خالته التي قالت 
له مرة : �� كال �� فاأنا جربت احلب مرة واحدة 
�ش����اأرتبط  كن����ت  يقتلن����ي و�ش����واء  اأن  وكاد 
برجل اآخر، اأم �شاأموت هكذا، فاإنني ل اأفكر 

فيك زوجًا / �شبق ذكره / �س55//

فان كوخ.. الحياة..ســيرة حياة ترسم 
موت الفنان من منظور مختلف

يف  اوفر- سري- واز وجوارها، 

10 كيلومرت شامل غرب باريس، 

عدد كبريمن نسخ  لرسوم 

غري ملّونة للفنان لها صلة 

بالقرية، مثبتة عىل لوحات 

إعالن، تعرض  كم هو حقيقي 

متاثلها مع الذي ال يزال هناك. 

هذه املواقع التي تقتفي أثر  

فان كوخ، تضم الكنيسة، دار 

البلدية، املقهى حيث اقام 

فنسنت الشهرين  األخريين 

من حياته، وحقل الذرة بجانب 

املقربة التي ُدِفن فيها واخوه 

تيو  جنبا اىل جنب.

النهاية التي أردت المضي إليها

فان كوخ.. 
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علي حسين

ال�ش���ابعة  يف  ك���وخ  ف���ان  فين�ش���نت  كان   
والثالثني، وقد ك�شف اخرا ان الأمل بال�شفاء 
م���ن امرا����س الو�ش���وا�س فق���رة ج���دا، وانه 
بحاج���ة اىل ان ير�ش���م لوحته الخ���رة، نظر 
اىل احلذاء املركون اىل جانب ال�ش���رير، رفعه 
عن الر�س وو�ش���عه برفق فوق كر�شيه تاأمله 
حلظ���ة وبداأ ير�ش���مه يف ح���رارة وانفعال كما 
يفعل م���ع ال�ش���خا�س الذي���ن يحبه���م، اأنتهى 
الر�ش���م و�ش���ع اىل ج���وار احل���ذاء ورقة كتب 
عليها :"اأنا اأ�شع قلبي وروحي يف عملي هذا، 
ورمب���ا �ش���اأفقد عقلي ب�ش���بب ذل���ك"، ومل يكن 
ي���دري ان هذا احلذاء العتيق �ش���يثر �ش���جاًل 
فل�ش���فيًا، ففي العام 1936، �شاهد الفيل�شوف 
الأملاين"مارت���ن هيدجر"اللوح���ة يف معر�س 

باأم�شرتدام.
مطول���ة  درا�ش���ة  عنه���ا  يكت���ب  ان  فيق���رر 
جن���ده  الفني"حي���ت  العم���ل  بعنوان"ا�ش���ل 
يطرح �ش���وؤال ع���ن معن���ى الفن وم���ا حقيقته، 
وجن���د هيدج���ر يتو�ش���ل اىل نظري���ة تق���ول 
ان العم���ل الفن���ي هو ا�ش���ل الفن���ان وحقيقته 
:""اأننا ن�شتخدم الأ�شياء يف حياتنا اليومية، 
ون�شتطيع اأن نعرف الغر�س من ا�شتخدامها، 
لكّن جوهرها يظّل خمفّيا اأو مغّيبا عّنا، وهذا 
اجلوه���ر ه���و ما يك�ش���ف عن���ه الف���ّن"، عندما 
���ل  نظ���ر هايدج���ر اإىل ح���ذاء ف���ان كوخ، تو�شّ
اإىل ا�ش���تنتاج موؤّداه اأنه يخ�ّس امراأة كان لها 
تاأثر على حياة الر�ش���ام. ولهذا يوؤكد هيدجر 
ان ف���ان كوخ عندما ر�ش���م احلذاء، كان ير�ش���م 
بورتريه���ا رمزيا ملعاناته مع الن�ش���اء، ويكتب 
�ش���يجموند فرويد يف حتليله ل�شخ�ش���ية فان 
ك���وخ من ان الر�ش���ام:"كان �ش���يعي�س اكرث لو 
جنح يف احلب، اأن ف�شله يف العثور على رفقة 

انثوية �شاهم يف انهياره".
حدث���ت اوىل ح���الت النهيار عندما رف�ش���ته 
عام 1874 الفتاة اجلميلة اور�شول لوير اأبنة 
�ش���احبة املن���زل الذي كان يقي���م فيه يف لندن، 
فبعد اأخفائه مل�ش���اعره طوال �شهور اقامته يف 
املنزل، انفجر ذات �ش���باحا معلنًا حبه لل�شيدة 
ال�ش���ابة قائ���ال : اأم����س فكرت ح���ني اويت اإىل 
�شريري يف ا�شم ي�شلح لك. لقد دعوتك مالك.

�ش���حكت من قلبها �ش���ائحة : م���الك ينبغي ان 
اذهب واأروي ذلك لمي 

نظر اليها فن�شت، انه نادرا ما اهتم بامراأة من 
قبل، لقد ن�ش���اأ يف بيت متزمت، ومل يحب فتاة 
من قبل،ومل يكن اعجابه بار�شول جمرد نزوة 

او �شهوة، فهو يحب للمرة الوىل.
نظرت اليه بعينني متعجبتني وقالت : ماذا بك 

اأ�شبحت، ل افهمك هذه اليام.
فق���ال لها وه���و يرجت���ف : م���ا اردت ان اقوله 

اليك، انني.. اعني 
تراجع���ت اور�ش���ول خط���وة اىل ال���وراء : ما 
الذي حتاول ان تقوله يل على وجه التحديد. 
اح�س من خالل �ش���وتها انها خائفة، حاول ان 
يطمئنها قال :"انني احاول اخبك يا اأر�شول 
�ش���يئا تعرفين���ه مقدم���ا وذلك انن���ي احبك من 
كل قلب���ي، ولن اكون �ش���عيدا ال اذا ا�ش���بحت 

زوجتي"
زوجتك �ش���رخت ب�ش���وت ع���ال :"كيف يكون 

هذا وهو م�شتحيل"
نظر اليه���ا وهو يرتع�س وقال :"اآخ�ش���ى الآن 

انني انا الذي ل..
فقاطعت���ه :"ان���ه لأمر غري���ب ان لتعرف انني 

خمطوبة منذ عام.
مر على العرتاف ا�شبوعني وذات �شباح نزل 

اىل غرف���ة ال�ش���تقبال كان���ت اور�ش���ول واأمها 
جال�شتني تتبادلن النظرات 

قال���ت الأم وهي تراه يتج���ه اىل باب اخلروج 
:"نحن نرى من الأف�ش���ل ان ت�ش���كن يف مكان 

اآخر.
وا�شتدار لينظر اىل اور�ش���ول التي اخف�شت 
وجهه���ا اىل الر����س، فيما الم تكم���ل حديثها 
:"لقد كتب الينا خطيب ابنتي قائال انه يريدك 
خ���ارج البي���ت، وانني اأرى انه م���ن اخلر كل 

اخلر لو اأنك مل تاأت اىل هنا على الطالق. 
خرج من البيت ليكتب ر�شالة اىل اخيه ماثيو 
:"ينبغ���ي ان اع���رث عل���ى ام���راة حتبن���ي اأو 

�شاجتمد واحتول اىل حجر".
بدت ل���ه ه���ذه التجربة الفا�ش���لة رمزا ملاأ�ش���اة 
حياته يكتب يف احدى ر�شائله :"امد يدي اىل 
ال�ش���عادة لأحيا كما يحيا الخرون، لكني اجد 

البواب مو�شدة يف وجهي".
 مل يخمد حبه العنيف لور�شول، فاخذ يعاين 
من نوبات ع�ش���بية متفرقة ومنهكة، كانت كل 
منه���ا ت�ش���يبه بالت�ش���و�س وعدم الق���درة على 
التعب���ر عن نف�ش���ه ب�ش���كل مرتابط لأي���ام اأو 
حتى لأ�ش���ابيع، وبدا الياأ�س يالزمه، فا�ش���بح 
خ�ش���ن الطباع، ليحب �شحبة النا�س، ي�شيء 
الظن بهم وي�شيق ب�شحبتهم، فقرر يف �شيف 
عام 1847 مغادرة لن���دن والعودة اىل عائلته 

يف ام�شرتدام.
****

�شاحب الوجه القبيح 
ا�ش���توحى ف���ان كوخ من اور�ش���ول ال�ش���ورة 
الأكم���ل لأمراأة ا�ش���توحى منه���ا وجوه معظم 
ن�ش���ائه اللواتي احبهن فيما بع���د، بعد رف�س 

اور�شول له عا�س حياة م�شطربة، اعتقد فيها 
ان عدم و�شامته كانت �شببا يف ابتعاد الن�شاء 
عن���ه، وقد كت���ب يف احدى ر�ش���ائله :"يف كل 
�ش���باح، عندما اأنظر اإىل املراآة اأقول لنف�شي، 
اأيها الوج���ه املكرر، يا وجه فين�ش���ان القبيح، 
مل���اذا ل تتج���دد؟ اأب�ش���ق يف امل���راآة واأخ���رج، 
والي���وم قم���ت بت�ش���كيل وجه���ي م���ن جدي���د، 
ل كم���ا اأرادت���ه الطبيع���ة، ب���ل كم���ا اأري���ده اأن 
يكون: عينان ذئبيتان بال قرار. وجه اأخ�ش���ر 
وحلية كاأل�ش���نة النار. كانت الأذن يف اللوحة 
نا�ش���زة ل حاجة بي اإليها. اأم�ش���كت الري�ش���ة، 
اأق�ش���د مو����س احلالق���ة واأزلته���ا.. يظه���ر اأن 
الأمر اختلط علي، بني راأ�ش���ي خارج اللوحة 
وداخله���ا، ح�ش���نًا م���اذا �ش���اأفعل بتل���ك الكتلة 

اللحمية؟"
كان ف���ان ك���وخ املول���ود ع���ام 1853 يف قرية 
�ش���غرة م���ن ق���رى اأم�ش���رتدام لب ق�ش���ي�س 
مار�س منذ ال�ش���غر العديد من املهن، ا�ش���تغل 
بائع���ا يف اح���دى املكتب���ات، ومدر����س لغ���ات 
مدر�ش���ة  وحار����س  وامل���اآوى،  الأكل  مقاب���ل 
ابتدائي���ة، كان وال���ده يري���د ان يهيئ���ه ملهن���ة 
الق�ش���ي�س، لكنه قا�شى من درا�ش���ة الالهوت، 
فق���رر ان يجرب حظه يف الر�ش���م :"لقد قررت 
اأن اأتخ���ذ م���ن الر�ش���م حرف���ة يل"وكان الأب 
ينظ���ر اىل م���ا يفعل���ه ابن���ه با�ش���تخفاف، كان 
ي�ش���اهده وهو يكرر ر�ش���م امراة نف�شها اكرث 
من م���رة، فقال له معاتبا : مل���اذا لتتحول اىل 

عمل تتمكن من اجادته 
-ل���ن احت���ول اىل عمل اآخر يا اب���ي لقد قررت 

م�شري 
*  ولكن���ي اراك تعي���د الر�ش���م الواح���د ع�ش���ر 
م���رات، ويبدو يل ل���و انك كنت عل���ى قدر من 

املوهب���ة لتمكن���ت من ر�ش���م ما تري���د من اول 
مرة 

-  ان الطبيع���ة تب���داأ مبقاوم���ة الفن���ان يابي، 
ولك���ن ه���ذه املقاوم���ة يج���ب ان لتثنيني عن 
عزم���ي، ب���ل العك�س يج���ب ان ت�ش���حذ همتي 

حتى اتفوق على ال�شعاب 
* ل يابني ان الفنان الفا�شل عليه ان يكف عن 

امل�شي يف طريقه، ول ي�شيع وقته �شدى 
-ولكنن���ي اأج���د �ش���عادة اك���ب يف ان اح���ول 

الر�شم الفا�شل اىل ر�شم ناجح 
ان الر�ش���م يريحني من الهموم وي�شيء حتى 

ليل الظلمة.
بعدها ايقن الب ان ابنه اجته اهتمامه للفن، 
فقد كان ير�ش����م طوال ع�شر �شاعات يف اليوم 
عل����ى مدى ت�ش����عة ا�ش����هر، يف بيته����م الريفي 
بحثا عن �شلوى جديدة، لكن مل يكن يدري ان 
الق����دار تخبيء له حكاية ح����ب جديدة.كانت 
احلبيب����ة هذه املرة احدى بنات خاله ا�ش����مها 
كاي �ش����رتايكر، جذابة اىل درجة كبرة ذات 
�ش����عر ا�ش����قر وعين����ني زرقاوتني وا�ش����عتني، 
تفي�س ق�ش����مات وجهها مب�ش����حة من احلزن، 
ج����اءت اىل بي����ت عمته����ا م����ع ابنها ال�ش����غر 
لت�ش����رتيح بع�س الوقت بعد وفاة زوجها، ما 

ان راها حتى اخبها بانه �شر�شمها : 
- ان رامبان����ت ل����و كان موج����ودًا لق����رر ان 

ير�شمك فورا 
- وه����ل رامبانت كان يهوى ر�ش����م الن�ش����اء 

الدميمات.
- بل ير�ش����م الن�ش����اء اجلمي����الت الالتي فيهن 

م�شحة من احلزن ي�شهر ارواحهن.
وذات ي����وم �ش����كا لمه �ش����د كاي ل����ه، كان يف 
ذهنه ير�شم لها �ش����ورة املراأة التي احبها يف 

اور�ش����ول، لقد فكر ان كل م����ا يريده كان حبًا 
متتل����ئ ب����ه حياته املوح�ش����ة :"احل����ب زحمة 
و�ش����ط العزلة"عندئذ قال لكاي :"حني راأيتك 

فقدت توازين".
اجاب����ت بحدة : ل اريد ان تكون حياتي رهنا 

لهوى اآخر"
- لكن �ش����اعقة احلب اكرث حيوية وعنفا قال 
لها ثم اأ�شاف : �شوف نبداأ حياة جديدة بعيدا 

عن هنا حتت �شماء اكرث زرقة 
* كال، فانا جربت احلب مرة واحدة وكاد ان 
يقتلني و�ش����واء كنت �شارتبط برجل اخر، ام 

�شاأموت هكذا، فانني ل افكر فيك زوجًا
كان����ت ه����ذه الكلمات ا�ش����به ب�ش����ربة قا�ش����ية 

وجهتها اىل رجل مذهول.
واخ����را قررت كاي ان ته����رب من امطارداته 
له����ا، فع����ادت اىل بي����ت ابيها يف ام�ش����رتدام، 
لكن����ه ظل يالحقه����ا بخطابات����ه امللتهب����ة :"ما 
معنى ان يفكر ان�ش����ان ب�ش����خ�س اخر، معنى 
م����ع  ممكن����ة  لحي����اة  اذ  لين�ش����اه،  ان  ه����ذا 
الن�ش����يان ثمة ا�ش����ياء كث����رة تعيد �ش����ورتك 
ايل والتفك����ر فيك، ليفيد �ش����يئا اخر غر ان 

اراك.انا بب�ش����اطة لا�شتطيع العي�س دون ان 
افكر فيك".

ويقرر اأخرا ان يذهب يف اثرها وي�ش����تقبله 
خاله الق�س �شرتيكر بجفاء : 

- والآن يافن�ش����ت ان����ك ت�ش����بب الكث����ر م����ن 
املتاعب لبنتي 

* دعني اراها ولو ملرة واحدة 
- انها لتريد ان تكلمك 

* ا�ش����غ ايل اأرج����وك انن����ي احبه����ا بجنون، 
لتك����ن بالغ الق�ش����وة عل����ي، انا اأع����رف انني 
مل اوف����ق يف حيات����ي، لكن دعه����ا ان متنحني 
فر�شة واحدة، �شاأجنح حتما، فر�شة واحدة 

فقط هذا كل ما اطلبه 
- يالك من �شعيف قال له اخلال 

* عندئ����ذ قف����ز ف����ان ك����وخ وم����د ذراع����ه اىل 
ال�شمعدان امل�شتعل على املن�شدة وب�شط يده 
عل����ى اللهب املتقد وقال للخال : �ش����اأريك كيف 
انني ل�ش����ت �ش����عيفا، هذه يدي لن ارفعها عن 

اللهب حتى اأرى كاي 
- ما العمل قال له اخلال اىل متى �شيدوم هذا 

البوؤ�س؟

يكت����ب ايرفن����ج �ش����تون يف كتاب����ه املمتع عن 
حي����اة ف����ان ك����وخ :"مل يك����ن يعرتيه �ش����ك انه 
ط����وال ال�ش����نوات ال�ش����بع التي اعقب����ت فقده 
اور�ش����ول يعي�س يف وحدة لتط����اق، بل انه 
ط����وال حياته مل ي�ش����مع اأمراة تق����ول له كلمة 
مالطفة واحدة او تنظر اليه بعينني غائمتني 
بالعاطفة الرقيق����ة، ل اأمراة احبته يوما، ومل 
تكن حياته حياة، وامنا موت، ومل يكن حاله 
�ش����يئا عندم����ا اح����ب اور�ش����ول، فان����ذاك كان 
مراهق����ا، اأم����ا الآن فان حبه ل����كاي يريد به ان 

ي�شد جوعا اىل العاطفة"
****

احلب على طريقة بلزاك 
كان ف����ان ك����وخ ان����ذاك يق����را بل����زاك واغ����رم 
برواي����ت الكب����رة"الب غوري����و، و�ش����حرته 
عب����ارة يف الرواي����ة تقول :"ينبغ����ي لك، لكي 
ت�ش����بح رجال ان حتب ام����راة". قال له والده 
يوم����ًا ان :"اخلط����اأ كله هو خطاأ ه����ذه الكتب 
الفرن�شية التي تقراها، وعندها تواظب على 
م�ش����احبة املجانني، فكيف لن�شان ان ينتظر 

منك ت�شرف البن العاقل"
- وهل ت�ش����مي فكتور هيجو وبلزاك جمانني 

قال فان كوخ 
* ان كتبهم مليئة بال�شر، وهي التي دمرتك 

كان ف����ان ك����وخ ي�ش����ع رواي����ة الب غوري����و 
بالق����رب من راأ�ش����ه وقال يوما لبي����ه :"هناك 
طريق����ة واح����دة لقناع����ك وح�ش����بك ان تق����راأ 

�شفحات قليلة و�شوف تعرف احلقيقة 
ق����ال الب وه����و ي�ش����رخ غ�ش����با : ل�ش����ت يف 
حاج����ة اىل قراءت����ه، لق����د كان يل اخ عظي����م، 
ابتل����ى بق����راءة الكتب الفرن�ش����ية، فقادته اىل 

اجلنون.
مل يك����ن ف����ان كوخ مغرم����ًا بجم����ال كاي فقط، 
وامن����ا بوجوده����ا وخ�شائ�ش����ها، مب�ش����يتها، 
وه����و الآن يريده����ا وق����د اح�����س ان حب كاي 
وله����ذا مل  �شخ�ش����ًا خمتلف����ًا،  من����ه  �ش����يجعل 
يتوقف عن كتابة الر�شائل العاطفية لها حتى 
بعد ان طرده ابيه����ا، ويف نف�س الوقت يكتب 
ر�ش����ائل �شبه يومية اىل �ش����قيقه ثيو، مو�شع 
�شره، الذي كتب اليه يحاول ان يهدئه :"انها 
م�ش����الة ميوؤو�س منه����ا متاما يا فني�ش����ت، ان 
العم �ش����رتيكر يقول انه حت����ى على افرتا�س 
ان كاي حتبك، فهو لن يوافق على الزواج ما 
مل يكن دخلك ال�شنوي األف فرنك، وانت تعلم 

ان هذا الأمر م�شتحيل الآن"
ويكت����ب اىل ماثي����و يرجوه ان يق����راأ ما كتبه 
احل����ب  ان  الب غوري����و وكي����ف  بل����زاك يف 

�شينت�شر يف النهاية.
كان بل����زاك وه����و يكتب الب غوري����و يعي�س 
ق�ش����ة حب عنيفة، ظن فيها بلزاك انه انت�شر 
اخًر، بعد �شل�شلة من ق�ش�س احلب الفا�شلة، 
وابته����ج لذل����ك وطلب م����ن حمبوبت����ه اإيفلني 
هان�ش����كا ان يتزوج����ا، لكنه����ا كان����ت لحت����ب 
ان يجبه����ا احد عل����ى �ش����يء.كتبت اليه انها 
عزم����ت على ال�ش����فر، وان����ه �ش����تتزوجه حاملا 
تعود، لكنها ف�شلت عليه ر�شاما مغمورا ويف 
ر�ش����الة كتبتها له قالت انه����ا لتريد ان جتعل 

منه ان�شان �شقي ب�شبب ارتباطه بها.
يف رواي����ة بل����زاك الأب غوري����و نلتقي للمرة 
الوىل ب�شخ�ش����يية فورتري����ن ال�ش����اب الذي 
يتمتع بذهن �ش����اف وارادة قوي����ة وحيوية، 
انه مرح وكرمي وقوي البنية واثق من نف�شه، 
كان ي�شحر الن�ش����اء من اول نظرة، ويخبنا 
الناق����د هارول����د بل����وم يف مقالت����ه كي����ف نقراأ 
بل����زاك؟، ان فورترين هو ال�ش����ورة املتخيلة 
لبل����زاك ال����ذي كان يط����ارد الن�ش����اء ويحاول 
اليق����اع بهن، وهي ال�شخ�ش����ية نف�ش����ها التي 
�شحرت فان كوخ فكتب اىل اخيه ماثيو :"انا 
جمن����ون حب����ًا، ل لنني ا�ش����حر الن�ش����اء مثل 
ابط����ال بل����زاك، ب����ل لنني اري����د ان اجعل من 
�ش����ورتي �ش����ورتني، �ش����ورة احمق يف نظر 

نف�شي، و�شاحر يف نظر الخرين".
****

لقاء عا�شف مع غوغان 
مقاه����ي  اح����د  يف  يلتق����ي   1888 الع����ام  يف 
غوغان"لرتبط����ا  بالر�ش����ام"بول  باري�����س 
ب�ش����داقة ويعي�ش����ا �شويا يف مر�ش����م غوغان، 
كان مر�ش����ما رثًا على احد الاأ�ش����طح ومل يكن 
به من الثاث �شوى �شرير نحا�شي ومن�شدة 

ومقعد وحامل لوحات 
وقال غوغان لفان كوخ :"انني اقتنع بالقليل 
من املادة تكفي لر�ش����اء مطالب ج�شدي، اما 
روح����ي فال يقيده����ا قيد"، واخ����رج من حتت 
ال�ش����رير ع����ددًا م����ن لوحات����ه ليعر�ش����ها امام 
ف����ان كوخ الذي وق����ف م�ش����دوها يتطلع اليها 
وق����د متلكت����ه احل����رة، فق����د راأى خليط����ًا من 
املناظر الغارقة يف �شياء ال�شم�س ااملتوهجة 
ان  لميك����ن  ورج����ال  وحيوان����ات  وا�ش����جار 
يخلقهم �ش����وى ر�ش����ام عبقري ومتم فان كوخ 
:"ان����ك ياغوغ����ان تك����ره املوج����ودات من كل 

قلبك"
وم�شى فان كوخ يف �شحبة غوغان ير�شم يف 
اندفاع ويف خالل الع�شرين ا�شبوعًا ر�شم ما 
يزيد على مئتي لوحة وعر�س بع�س لوحاته 

يف حم����ال اللوحات اىل جانب اعمال مونيه، 
لكنها مل ت�شتهوي ع�شاق الفن الت�شكيلي 

وذات يوم قال لخيه ثيو :"انني ل�شت ر�شام 
مدين����ة بل ر�ش����ام طبيعة واري����د ان اعود اىل 
احلقول اود ان اجد �شم�ش����ا ملتهبة حترق كل 
ما يّف �ش����وى الرغبة يف احلب"ويف �ش����باح 
اح����د الي����ام وج����د ثي����و خطابا �ش����غرا على 
املن�ش����دة يقول فيه :"عزيزي ثيو لقد رحلت 
اىل اآرال و�ش����اكتب الي����ك مبج����رد و�ش����ويل 
اىل هناك..اخ����وك ال����ذي لين�ش����ى ف�ش����ائلك 

فين�شت"
**** 

احلب يطارده يف كل مكان 
بعد اأا�ش����هر م����ن اقامته يف اآارال، ار�ش����ل اىل 
غوغ����ان لالقام����ه مع����ه يف بيته، كان الر�ش����ام 
الفرن�ش����ي ق����د خ����رج م����ن ال�ش����جن حمطم����ًا 
مري�ش����ا مفل�شا، و�ش����ل غوغان اىل اآرال عام 
1888، وهي����اأ ف����ان ك����وخ ل�ش����ديقه ا�ش����باب 
الراح����ة، ولكن ما ان ح����ل غوغان حتى بدات 
املناو�شات احلامية بينهما، يف البداية كانت 
ت����دور حول الف����ن، وكان غوغان ينتقد اعمال 
ف����ان ك����وخ ويح����اول ان يقلل م����ن قيمتها، ثم 
راح����ت هذه املناق�ش����ات تدور حول الن�ش����اء، 
يف تل����ك ال�ش����نة كان فان كوخ ق����د تعرف على 
را�شيل يف احد املالهي، والتي كانت ال�شبب 
يف ان ي�شتيقظ غوغان يف الثالث والع�شرين 
من كانون الول ع����ام 1888، ليجد فان كوخ 
يحم����ل �ش����كينا، كان����ت امل�ش����ادات تك����رث فيما 
بينهم����ا لك����ن مل يتوق����ع ان ي�ش����ل الم����ر اىل 
ا�شتخدام ال�شالح، وعندما كان غوغان يتهيا 
ل�ش����د �ش����ربة فان كوخ، حتول م�شار ال�شكني 
ليقطع بها فان كوخ �ش����حمة اذنه اليمنى، كان 
الثنان قد دخال قبل يوم يف نقا�س حاد حول 
را�ش����يل، وه����ل هي حتب فان ك����وخ حقا، ومل 
يكن امامه �شوى ان يقطع اذنه ليقدمها هدية 

لها، والتي ما ان راتها حتى فقدت وعيها.
 يعد حادث����ة �ش����حمة الأذن املروعة مت اإدخال 
فن�ش����نت ف����ان كوخ مل�ش����حة عقلي����ة يف ولية 
�ش����ان رميي. وخالل اقامته يف امل�شح، اأنتج 
كمي����ة كبرة من اللوحات من �ش����منها لوحته 

ال�شهرة"“ليلة م�شيئة بالنجوم".
يف ال�ش����ابع والع�شرين من متوز عام 1890، 
خ����رج فين�ش����نت فان ك����وخ اإىل حق����ٍل للقمح، 
خل����ف بي����ت ريف����ي �ش����خم، يف قري����ة اأوف����ر 
�شرواز الفرن�ش����ية الواقعة �ش����مال باري�س، 
وهناك؛ اأطل����ق النار على �ش����دره، وذلك بعد 
18 �ش����هرًا من معاناته من ا�شطرابات نف�شية 
وعقلية، كان ينتابه �ش����عوٌر متزايد بالوحدة 
والقل����ق، وبات على قناعة باأن حياته لي�ش����ت 
�ش����وى ف�ش����ل. ذات يوم، جنح يف احل�ش����ول 
اإىل  يع����ود  �ش����غر احلج����م،  م�ش����د�س  عل����ى 
�ش����احب املنزل الذي كان يقيم فيه. وكان هذا 
هو امل�ش����د�س ال����ذي اأخذه مع����ه حينما توجه 
اإىل احلقول، غر اأنه مل يكن �ش����وى م�ش����د�س 
جيٍب �ش����غر احلجم للغاية، ذي قوة نرانية 
حم����دودة، ولذا فعندما �ش����غط فان كوخ على 
الزناد، انطلقت ر�شا�ش����ة �ش����رعان ما ارتدت 
اإثر ا�شطدامها باأحد �شلوعه دون اأن تخرتق 
قلبه. رغم ذل����ك، فقد فان جوخ الوعي وانهار 

على الأر�س.
وعندما حل امل�ش����اء، ع����اد اأدراجه وبحث عن 
امل�ش����د�س ثانية لالإجهاز على نف�ش����ه، وبعدما 
ف�شل يف العثور عليه، عاد مرتنحًا اإىل امللهى 
يبحث عن را�ش����يل، هناك مت ا�شتدعاء طبيب 
لفح�شه، كما ا�شُتدعّي �شقيقه ثيو، الذي الذي 

و�شل يف اليوم التايل.
كان ثيو يتوقع اإن �شقيقه �شي�شرتد قواه. لكن 
يف النهاية مل يت�شن له فعل �شيء، ليموت فان 

كوخ متاثرا بجراحه. 
اللحظ����ات  تفا�ش����يل  ثي����و  �ش����قيقه  ويكت����ب 
الأخ����رة يف عم����ر �ش����قيقه قائال:"ظلل����ت اإىل 
ج����واره حتى انته����ى كل �ش����يء. كان من بني 
اأخ����ر ما قاله"هذه هي النهاي����ة التي اردت ان 

ام�شي اليها".

فان كوخ بين الحب والفن والرفض 

صعد الت��ل متجاوزا الكنيس��ة وجلس يف 

حق��ل القم��ح االصف��ر، تذكر م��ا قاله له 

صديقه غوغان قبل أسابيع :"اذا كان السم 

موج��ودًا، ف��ان الرتياق موجود". أمس��ك 

بفرش��اته واخذ يرس��م الطيور التي كانت 

تحل��ق فوق رأس��ه، س��اعات متواصلة من 

العمل، وحن تب��ن له انه فرغ من اللوحة 

كت��ب يف اح��د الزوايا"غربان ف��وق حقل 

قمح"ثم حمل املسند واللوحة ليعود اىل 

البيت، هناك القى بجسده عىل الرسير، كان 

يش��عر ان هذه هي أيامه االخرية بالحياة، 

فهو منذ ايام مسكون بفكرة املوت،
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 ستار كاووش

الت���ي  الر�ش���ائل  تع���د 
"ف���ان  ير�ش���لها  كان 
"ثي���و"  ك���وخ" لأخي���ه 
واأو�ش���ح  اأ�ش���دق 
ل�شطرابات���ه  �شج���ل 
النف�ش���ية. وقد ن�شرت 
هذه الر�ش���ائل يف عام 
1937 يف جملد كبر 
حتت عنوان"عزيزي 
ال�ش���رة  ثي���و: 
لفن�ش���نت  الذاتي���ة 
كوخ"والت���ي  ف���ان 
لحق���ًا  اخت�ش���رت 

اإىل"حيات���ي واحل���ب 
�ش���يء واحد"ون�ش���رت يف املكتب���ات العامة������ ويف ذات 
�ش���نة 1976 الرائعة الت���ي قدمت لنا اف���كاره عن احلب، 
�ش���در كتاب"ال�ش���حر وامليالنخولي���ا يف حي���اة فن�ش���نت 
فان كوخ"اإذ جاء هذا العنوان مقتب�ش���ًا من ر�شالة خا�شة 
خالل احدى فرتات تعافيه من مر�شه النف�شي والتي باح 
فيها لأخيه قائاًل:"اأ�شبحت احلياة عزيزة على قلبي، كما 
اين �ش���عيد بك���وين اأعي�س احلب، فحياتي وحبي �ش���يء 

واحد".
وج���اء يف تقرير ل�ش���حيفة هولندية يع���ود تاريخها اىل 
ال�30 من دي�ش���مب لعام 1888:"يف ليلة الحد املا�ش���ية 
ر�ش���ام  ظه���ر  والن�ش���ف  ع�ش���ر  احلادي���ة  ال�ش���اعة  ويف 
ا�شمه"فن�ش���نت ف���ان ك���وخ"يف اأحد املواخر �ش���ائاًل عن 
فت���اة ا�ش���مها )رات�ش���يل(، اإذ قام بت�ش���ليمها اأذن���ه بعد اأن 
اقتطعه���ا من راأ�ش���ه قائ���اًل لها"حافظي على هذا ال�ش���يء 
كم���ا ل���و اأنه كنز ثمني"ثم اختفى بع���د ذلك. وقد مت ابالغ 
ال�ش���رطة به���ذا الأم���ر ال���ذي ل ميك���ن اأن يك���ون اإل عماًل 
تعي�ش���ًا لرجل جمنون، وقد ج���رى البحث عنه يف اليوم 
التايل ليجدوه م�ش���تلٍق على �ش���ريره وبالكاد فيه ا�شارة 
ت���دل على احلياة، حيث مت ا�ش���عافه اىل امل�شت�ش���فى على 

وجه ال�شرعة."
وقد عب فان كوخ يف اإحدى ر�شائله الأوىل عن طموحاته 

التي بقيت مالزمة له على مدار حياته جاء فيها:
“لنحتف���ظ بق���در م���ن ال�ش���جاعة ونك���ون �ش���بورين و 
لطيف���ني، واأن ل نبايل بكوننا غريب���ي الأطوار، ولنفرق 

بني اخلر وال�شر."
قد يحمل كالمه هذا تلميحًا"حلوًا ومرًا"يف نف�س الوقت 
ع���ن التعاطف الذاتي الذي قد يحمله ال�ش���خا�س غريبو 
الأط���وار. وق���د ُف�ش���رت غراب���ة الأطوار ه���ذه التي متيز 
بها"ف���ان كوخ"عل���ى اأنه���ا �ش���رب م���ن اجلنون م���ن قبل 
جران���ه الذي���ن قاموا بط���رده من منزله مم���ا اأدى لحقًا 

لدخوله ماأوى املجانني.
يف ذات الوقت كانت نوبات الكتئاب التي حتل على فان 

كوخ قا�شية جدًا اإذ كتب لأخيه ثيو قائاًل:
“انا غا�ش���ٌب جدا من نف�ش���ي لكوين ل ا�شتطيع القيام 
مب���ا اأح���ب، اإذ اين ا�ش���عر يف هكذا حلظات ب���اأين طريح 

قع���ر بئر عمي���ق مظلم 
موث���وق اليدي���ن وال�ش���اقني عاج���زًا عن فعل 

اأي �شيء."

لك���ن رغم احباط���ه هذا نلم�س فيه �ش���عور خفي بالتفاوؤل 
يدفع���ه وميكن���ه م���ن ال�ش���تمرار بالر�ش���م رغ���م معاناته 

العقلية:
“اإن طموح���ي ه���ذا ق���د تاأ�ش����س عل���ى احل���ب اأكرث من 

الغ�ش���ب وتاأ�ش�س 
عل���ى العقالني���ة اأكرث م���ن العاطف���ة. ول 

اأنك���ر اأين اأعي����س اأحيان���ًا يف بوؤ�س كبر 
ي���زال هنال���ك يف داخل���ي ه���دوء  لك���ن ل 
و�شفاء ومو�ش���يقى.كما اأرى لوحات فنية 
رائعة يف اأفقر الأك���واخ ويف اأقذر الأماكن 
من حويل و يندفع عقلي بقوة ل تقاوم نحو 
ر�ش���م هذه الأماكن. واأرجو اأن ت�شدقني اذا 
قل���ت ل���ك ب���اأين يف بع�س الحيان اأ�ش���حك م���ن كل قلبي 
عل���ى من يظن باأين امتل���ك كل ذلك اخلبث والعبثية التي 
ان���ا ب���ريء منه���ا متامًا، فاأن���ا ل�ش���ت اإل �ش���ديقًا للطبيعة 

وللدرا�شة وللعمل وللنا�س على وجه اخل�شو�س".
ومثلم���ا اك���دت الفنانة"ماي���را كاملان"بع���د م���ا يقرب من 
مرور قرن ون�ش���ف على رحيل"فان كوخ"على اأن احلب 

والعم���ل ميثالن 
"فان �شوية املفتاح الرئي�شي للحياة املثالية،  بداأ

كوخ"ينظ���ر اإىل عمل���ه عل���ى اأنه امل�ش���در الوحي���د الذي 
مينحه �ش���عورًا ل يتزعزع باجل���دوى، وميثل اخلال�س 

الوحيد له حيث كتب قائاًل:
اأجل  م���ن  العم���ل  ب���اأن  فاأك���رث  اأك���رث  اأوؤم���ن  "ا�ش���بحت 
العم���ل هو مب���داأ كل الفنانني العظماء الذي���ن ل تتزعزع 
عزميته���م حت���ى لو كانوا يت�ش���ورون جوع���ًا، وحتى لو 
ا�ش���طروا لأن يقول���وا وداعًا لكل ال���وان الراحة املادية، 
فمهم���ا كان حجم احلزن كب���رًا يف هذه احلياة! يتوجب 
على املرء ان ل ي�شت�ش���لم للحزن، بل يجب على الن�ش���ان 
ان يبح���ث ع���ن اأمور اخ���رى تلهي���ه عن �ش���عور احلزن. 
وال�شيء ال�شحيح الذي يتوجب على الن�شان فعلُه هو: 

اأن يعمل."
لق���د مرت اأوق���ات على )فان ك���وخ( اكتفى فيه���ا بالعي�س 
عل���ى اخلبز والقهوة وعلى �ش���راب الف�ش���نتني )�ش���راب 
م�ش���كر م�ش���نوع من النب���ات( ب�ش���ورة رئي�ش���ية اإل انه 
َبق���ي ملتزم���ًا بعمله الذي اعت���به اأكب مكافاأة لالإن�ش���ان 
يف حياته وي�ش���تحق تقدمي اكب الت�ش���حيات من اأجله، 

اإذ كتب يقول:
"اإين لأوؤم���ن ب�ش���ورة متزاي���دة ب���اأن العم���ل م���ن اأجل 
العم���ل ه���و املب���داأ ال���ذي يعتنق���ه كل الفنان���ني العظماء، 
واأن ل ي�ش���اب بالإحب���اط حت���ى ل���و ق���ارب عل���ى امل���وت 
جوع���ًا، وحتى لو ا�ش���طر للتخل���ي عن كل ا�ش���كال املتع 

املادية“.
لك���ن لو فكرن���ا وبحثنا يف ما يجعل احلي���اة ذات معنى، 
كم���ا فعل )كورت فانغ���وت(، جند اأن الر�ش���ائل التي كان 
ير�ش���لها )ك���وخ( لأخيه كان يح���اول فيها اأن يقنع نف�ش���ه 
اأك���رث مم���ا كان يريد اقن���اع اأخي���ه، اإذ ج���اء يف اأحد هذه 

الر�شائل:
“امتتع بالطبيعة والفن وال�شعر، فاإن كان كل هذا غر 

كاٍف لتحقيق ال�شعادة، اذا ما هو الكايف؟"
وم���ع كل ه���ذا يرى )فان ك���وخ( بيقني قاط���ع اأن معاناته 
النف�ش���ية لي�ش���ت حمل نفي وانكار بل انها متثل حقيقته 
الفنية التي �ش���كلت جزءًا من جتربته ال�شادقة التي تعد 

الأ�شا�س الالزم لفن عظيم، اإذ يكتب لأخيه:
للنا����س  باأن���ه م���ن ال�ش���روري ج���دًا ج���دًا  “ه���ل تعل���م 
ال�ش���ادقني اأن يبق���ون على �ش���لة بالفن؟ فبال���كاد يعرف 
اأي اأح���د منا باأن �ش���ر العمل اجلميل يكم���ن اإىل حد بعيد 

يف العاطفة احلقيقية وال�شادقة."

 ع���ام 2015 مت الحتف���ال مبرور 125 �ش���نة على 
وف���اة العبق���ري فن�ش���نت فان ك���وخ، ه���ذا الفنان 
الذي ت���رك اأثرًا كب���رًا على اأغل���ب الفنانني الذي 
جاءوا بعده. حيث �شتقام بهذه املنا�شبة معار�س 
كثرة للر�ش���م، كذلك �ش���تبداأ العديد من الفعاليات 
الثقافية والفنية التي تتعلق باملنا�شبة، وبالتاأكيد 
�شتن�ش���ر كتب كثرة لها عالقة بهذا الفنان الفريد 
واملوؤثر و�ش���تفرد له املقالت وال�شارات الثقافية 
والبامج التلفزيونية و�ش���يعر�س عمل م�شرحي 
مو�ش���يقي �ش���خم عن حياته. باخت�ش���ار، �ش���وف 
يوؤطر ا�ش���مه بالذهب من جديد و�شي�ش���بح جنمه 

اأكرث ملعانًا واأ�شد بريقًا. 
م���ن ب���ني كل ه���ذه التفا�ش���يل والن�ش���اطات جلب 
انتباه���ي وح���رك م�ش���اعر عديدة بداخلي �ش���يء 
متف���رد وجمي���ل، األ وه���و ر�ش���ائل فن�ش���نت التي 

طبع���ت بكتاب جدي���د بعنوان )ف���ن الكلمة( مع 
عنوان فرعي اآخر هو )اأجمل 260 ر�شالة كتبها 
فن�ش���نت ف���ان كوخ(، وقد اأ�ش���در ه���ذا الكتاب 
متحف فان كوخ يف اأم�شرتدام واجتمع ثالثة 
كت���اب لتقدمي الر�ش���ائل واعداده���ا وانتقائها 
وهم ليو يان�ش���ن وهان�س لوتن ونينكا باكر. 
ي���ا الهي ماه���ذا الكنز اجلمايل والن�ش���اين، 
ب���داأت اأقراأ يف هذا الكت���اب واأّطلع على هذه 
الر�شائل من خالل اللغة الأ�شلية التي كتبت 
به���ا، ر�ش���ائل لواحد م���ن اأهم ال�شخ�ش���يات 
عل���ى مر التاري���خ، اأقراأه���ا واأن���ا اأفكر بهذا 
الر�شام الذي اأنهى حياته باطالقة جمنونة 
من م�ش���د�س اأحمق. اأتابع قراءة الر�ش���ائل 
واأحت�ش����س بيدي جرح الف���ن الغائر الذي 
كان ينزف منه فن�ش���نت، هذا الفنان الذي 
اعتبت���ه دائم���ًا بط���اًل رومانتيكي���ًا رغ���م 
الرتاجيديا التي اأحاطت بحياته، فن�شنت 
الذي كان وليزال فناين املف�شل وبطلي 

الأول يف الر�شم. 
يب���داأ الكتاب بالر�ش���ائل الت���ي كتبها يف 
الع�ش���رين من عمره والت���ي كان يبعثها 
من مدينة لهاي اىل اأخيه يف بروك�شل، 
حيث يبدوؤها بعبارة )الغايل َتّيو(. كان 
ي�شرح له كل �شيء يف الر�شائل وي�شر 
تتعل���ق  وم�ش���ائل  فني���ة  تفا�ش���يل  اىل 

باجلم���ال ونظرته اىل احلياة وعدم فهم الآخرين 
له وبحثه الدائم عن ايحاءات وتعبرات وتقنيات 
جدي���دة يف الفن. وم���ن خالل هذه الر�ش���ائل كان 
ير�ش���مها  الت���ي  اللوح���ات  يف  ي�ش���ركه  فن�ش���نت 
ويحاول اأن يعر�شها عليه من خالل كتاباته هذه. 
ومبا اأنه كان من ال�ش���عوبة اأن ي�شور اأعماله يف 
ذلك الوقت لندرة و�ش���عوبة الت�ش���وير، لذلك جلاأ 
فن�شنت اىل حل جمايل اآخر اأعطى من خالله لتلك 
الر�ش���ائل قوة وتاأثرًا مده�ش���ًا واأ�شبحث وثائق 
مهمة جدًا لت�شوير �شر عمله وكيفية البدء بر�شم 
موا�ش���يعه واختيارها، وق���د اعتبها الكثر من 
موؤرخي الف���ن اأعظم واهم واأجمل ر�ش���ائل كتبها 
ر�ش���ام على مّر التاريخ. كان فن�شنت ير�شم داخل 
الر�ش���ائل م�ش���غرات للوحاته التي يبداأ بر�ش���مها 
ليعر�شها على �شقيقه الذي يحبه كثرًا، لهذا نرى 
اأنه يعيد ر�شم 

لوحات���ه على �ش���كل تخطيط���ات داخل الر�ش���ائل 
والتي ي�ش���ر من خاللها اىل اأعماله املن�ش���غل بها 
يف تلك اللحظات، وبهذه الطريقة كان ال�ش���قيقان 
يتوا�ش���الن ح���ول اأعمال���ه اجلدي���دة، وكان تي���و 
بحك���م ذائقت���ه الفنية وح�شا�ش���يته يف اكت�ش���اف 
الأعم���ال املهم���ة، كمن يحم���ل الفانو�س لي�ش���يء 
الطريق لأخيه الكبر فن�ش���نت، وق���د عمل الكثر 
كي ميهد له الطريق للو�شول اىل باري�س ويعرفه 
فيم���ا بعد عل���ى الر�ش���امني النطباعي���ني، وهناك 
تعلق بغوغان و�ش���واه وقبلهم ب�ش���ديقه ال�ش���اب 

املجدد يف الفن اأميل برنارد. 
ه���ذا الكتاب يعتب براأيي ال�شخ�ش���ي كنز جمايل 
ومعريف وفني حيث نرى ر�ش���امنا املعذب ير�شم 
بالكلم���ات ر�ش���ائلة الت���ي اأر�ش���لها اىل اأخي���ه تّيو 
واأخت���ه فليام���ني و�ش���ديقيه الر�ش���امني غوغ���ان 

وبرنارد واآخرين طبعًا.

فان كوخ والمــرض العقلي

يف الوق��ت ال��ذي كان فيه الكاتب العظيم تولس��توي يصارع م��رض االكتئاب وأزماته 

النفس��ية األخرى كان هنال��ك يف الجزء اآلخر من اوروبا أيقونة إنس��انية أخرى يصارع 

ظ��الم محيط��ه النف��ي املثري لالكتئ��اب. فف��ي الوقت ال��ذي كان فيه"فنس��نت فان 

كوخ")1853/3/30���1890/6/29( يبدع يف رس��م أش��هر وأهم أعامله الفنية كان يف ذات 

الوقت يعاين من أمراضه النفسية املثرية لالكتئاب ويصارع شعور الوحدة الذي يوشك 

أن يش��ل حركته، وبحس��ب بعض اآلراء فإن��ه كان يعاين من اع��راض الهوس االكتئايب 

وهو املرض الذي سيقيض يف االخر عىل حياته عام 1890، أي ُبعيد عيد ميالده السابع 

والثالثون بقليل.

رسائل فنسنت فان كوخ



عـــاء الــمــفــرجــي

 يعد الفنان الهولندي كوخ اأحد فناين النطباعية 
النطباعي���ة  املدر�ش���تني  رواد  م���ن  يع���د  ب���ل 
والوح�ش���ية. تت�ش���من ر�ش���ومه بع�ش���ًا من اأكرث 
القطع �شهرة و�ش���عبية واأغالها �شعرًا يف العامل. 
عان���ى م���ن نوب���ات متك���ررة م���ن املر����س العقلي 
وانتابت���ه ح���الت ال�ش���رع واأثن���اء اإح���دى ه���ذه 
احلوادث ال�ش���هرة، قطع جزءًا من اأذنه اليمنى. 
كان من اأ�ش���هر فناين الت�ش���وير الت�شكيلي. اجته 
للر�ش���م الت�شكيلي للتعبر عن م�شاعره وعاطفته. 
يف اآخر خم�س �ش���نوات من عمره ر�ش���م ما يفوق 

800 لوحة زيتية.
تعر�س اأهم اأعماله يف متحف اأور�ش���اي بباري�س 
)خمي���م البوهيمي���ون، لوحات �شخ�ش���ية(، ويف 
متحف فان غوخ الوطني يف اأم�شرتدام بهولندا.

ومما ل�ش���ك فيه فاأن ال�ش���ينما قد عاجلت �ش���رته 
الإبداعي���ة باأك���رث م���ن فيلم من���ذ منت�ش���ف القرن 
املا�ش���ي وحت���ى الآن، واختلف���ت ه���ذه الف���الم 
بطريق���ة عر����س ه���ذه ال�ش���رة مثلم���ا اختلف���ت 
كب���ر  ب�ش���كل  وتاأث���رت  تقدميه���ا..  باأ�ش���لوب 
بالروايات التي تتعلق مبر�شه العقلي، اأو طريقة 
املتفردة يف الر�شم، حتى �شار جمموع ما انتجته 
ال�ش���ينما عن هذا الفنان يفوق م���ا انتجته عن اأي 

فنان اآخر.
يف الفيل���م الأول عن حياة فان غوخ حاز اجلائزة 
الأوىل يف مهرجان فيني�شيا عام 1948، واأف�شل 
فيلم ق�شر يف بينايل البندقية عام 1950 اعتمد 
املخرج الفرن�شي األن رينيه، ل�شتح�شاره م�شرًا 
فريدًا من نوعه لفنان غام�س، حيث اختار املخرج 
ت�ش���وير اللوحات الرئي�ش���ية بالأبي�س والأ�شود 
يف معر����س يف اأوراجن���ري م���برًا اختي���اره، 
واتبع املخرج الفرن�ش���ي رينيه اأ�ش���لوب ت�شوير 
حياة الفن���ان والأماكن التي عا�س فيها، من خالل 

اأعماله فقط، واعتب الفيلم حتفة فنية.
وبع���د ه���ذا الفيل���م �ش���نع املخ���رج المركي من 
اأ�ش���ل ايطايل فين�ش���يت مينللي فيلما �شخمًا عام 
1956 با�ش���م "�ش���هوة احلياة"والذي اأخذ ا�شمه 
م���ن لوح���ة ر�ش���مها ف���ان غ���وغ ت���دور اأحداثه يف 

اإط���ار ت�ش���ويقي مثر؛ حيث ق�ش���ة حي���اة الفنان 
امل�ش���طرب )فان ك���وخ(؛ حيث يعود اإىل م�ش���قط 
راأ�شه بعدما مت رف�شه من فتاة يحبها، وبعد وقت 
يق�ش���يه مع عاه���رة، ترتك���ه العاهرة ب�ش���بب قلة 
اأموال���ه وتهجره، وظهور ا�ش���طراباته النف�ش���ية 
على م�ش���رح لوحاته. الفيلم ق���ام كرك دوغال�س 

ببطولته.
ثم قدمت اأ�شرتاليا فيلمًا حمل توقيع املخرج بول 
كوك�س عام 1986م وهو )فن�ش���نت: حياة ووفاة 
فن�ش���نت فان جوخ( ويتحدث مبا ي�ش���به الوثيقة 

عن �شرته.
ثم ياأتي الفيلم الفرن�ش���ي الت�ش���جيلي )فان غوغ( 
للمخرج فران�شوا جر معتمدًا على ر�شائله لأخيه 
ثيو يقول فيها:)اأح�س بداخلي بهذا اللهيب الذي 
ل ميكنني اأن اأطفئ األ�ش���نته ويقودين اإىل حريق 
ل اأع���رف م���داه.. واإن كن���ت اأح�ش���ب اأن نهايت���ه 
�ش���تكون جد تعي�ش���ة( وه���و ما ي�ش���كل وثيقة عن 

حياة هذا الفنان العظيم.
ويخت���ار املخرج الفرن�ش���ي موري����س بيال املمثل 
جاك دوت���رون لل�ش���به الكبر بفان غ���وغ، ويقدم 
�ش���رته ب�ش���كل خمتلف فينفي عنه �شفة اجلنون 

معتبًا اإياه فنانًا ليختلف عن باقي العظام.
ويف ع���ام 2017 يقدم املخرجان دوروتا كوبيال، 
م���ن  متف���ردة  ب�ش���رية  ويل�ش���مان جترب���ة  هي���و 
خالل فيلم م�ش���نوع م���ن لوحات مر�ش���ومة باليد 
وبا�ش���تخدام الألوان الزيتية. وهو اأول فيلم يف 
العامل يتكون كاماًل من الر�ش���وم الزيتّية، و�شارك 
يف العم���ل حوايل 125 ر�ّش���امًا م���ن دول خمتلفة 
ح���ول الع���امل �ش���اهموا بح���وايل 65،000 لوحة 

مت على ن�شيج خم�ش�س. زيتّية ُر�شِ
الفيل���م الأخر عن فان كوخ )عن���د بوابة الأبدية( 
من اإخراج جوليان �شنابل، وهو ر�ّشام نيويوركي 
وخم���رج اأفالم، كان ق���د اأخرج فيلمًا عن الر�ش���ام 

النيويوركي جان مي�شال با�شكيات.
ي���دور الفيل���م عن حال���ة ڤان غ���وخ وتاأثرها على 
عالقات���ه، مع الفنان ب���ول غوغ���ان وكذلك عالقته 

القوية ب�شقيقه ثيو.

كوخ سينمائيًا..مرة أخرى


