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القــــول

ثقافة  ....ونيابة

ما أن نذكر او نتذكر اخلطاب الثقايف يف االردن  ،اال
ونتذكر اخلطاب السياسي اجملاور له كفعل متبادل
بينهما  ،دون ذكر التنازعات السرية بني اخلطابني
 ،ف��األول ينتمي اىل فعل احلياة مبفهومها املطلق
وجتليات اجملتمع امل��دين ،اما الثاين فله مربراته مبا
يسمى بالواقية السياسية واالجتماعية .
واعتقد ان مصطلح الواقعية السياسية هو مناخ
يرتاجع فيه التغيري نحو االفضل واملكوث مبنطقة
الواقع البائس دون االلتفات اىل الفعل البعيد للخطاب
الثقايف بل ،هو نأي عن االسرتشاد به والتعامل معه
كڤرتينا مكملة للمشهد العام للمجتمع .

ومتطلبات انتشاره اخلالقة التي ستسهم يف االرتقاء
بالسياسات الوطنية وتوسيع دائرتها يف كل جغرافيا
الوطن ،لتصبح حالة عامة تتقدم مكونات احللول
املستعصية يف االرتباكات التي يعاين منها اجملتمع
كالعنف اجلامعي والعالقات االسرية املشوهة وصوال
اىل املمارسة الفضلى للدميقراطية .
فاحلاجة ماسة إىل رف��ع مستوى ال��وع��ي الثقايف
لدى اجملتمع اىل جانب تنمية مفاهيمهم االنسانية
الرافدة والدافعة لعجلة التطور والتقدم للحاق بركب
احلضارة االنسانية جمعاء .
على اعتباران الثقافة ت

متناسني أن دور الثقافة بالغ التأثري يف رفع مستوى
الوعي لدى الفرد وبالغ القوة يف تشكيل الرأي العام
وتوجيه اجملتمع نحو مدنية ايجابية مشفوعة
بفعل االنتاجية البناءة ،وتعميق الهوية الوطنية لدى
أبناء الشعب.

السياسات التنموية إذن سنبقى منكث يف الواقع

وه��ذا االم��ر يستدعي االستشراف بالفعل الثقايف

املتكلس اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا .

الهوية الوطنية يف ضمائر االج��ي��ال ،وتسهم يف
تشكيل شخصياتهم على أسس سليمة،
ففي نهاية االمر مل يكن للثقافة الدور االكرب يف صنع

حممد العامري
رئيس التحرير
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تشكيل

ربيكا هورن
استجالء االلم عبر ادوات جديدة

ترجمة واعداد  :شادن صالح  /األردن
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ربيكا هورن ( 24مار�س  ) 1944فنانة املانية الأ�صل وخمرجة
�أفالم �سنيمائية ,ومن ا�شهر اعمالها ( انهورن يونيكورن ) وهوعبارة
عن بدلة وق��رن كبري جاء ب�شكل عامودي ب��ارز من اخل��وذة ,
وقناع ر�صا�ص ي�شبه �سروج االح�صنة على الر�ؤو�س..
ربيكا ق�ضت معظم طفولتها يف مدر�سة داخلية وقد متردت على
رغبة والديها بدرا�سة االقت�صاد وقررت دخول اكادميية هامبورج
للفنون اجلميلة ،وبعد �سنني قليلة من دخولها االكادميية كان
يتوجب عليها ترك االكادميية ملر�ض ا�صابها يف الرئة.
تقول ربيكا  :يف عام  1964كان عمري ع�شرين عاما  ،وكنت
اعي�ش يف بر�شلونة  ...املنطقة التي كان با�ستطاعتي ان �أ�ست�أجر
يف ف��ن��دق بال�ساعة وك��ن��ت اع��م��ل ب��االل��ي��اف الزجاجية ب��دون
ارتداء اي قناع النهم اخربوين انه لي�س �ضار ًا وبعد ذلك ازداد
مر�ضي كثريا
وبعد �سنة على اقامتي يف امل�صحة ت��ويف وال���دي وكنت �شبه
معزولة متاما
هذه العزلة الكاملة جعلتني ا�شعر باين اموت قبل ان �أبدا حياتي
خرجت من امل�ست�شفى بالرغم من ان حالتي ما زالت �سيئة للغاية
خرجت لأمار�س حياتي ك�أي طالب للعمل بااللياف الزجاجية
والبولي�سرت.
كان يتوجب علي ان اخذ كمية كبرية من امل�ضادات احليوية

والنوم ل�ساعات طويلة حتى ا�ستطيع ان اجمع قواي وان اعمل
ب�شكل طبيعي .
كان يتوجب علي ان اعمل مبواد لينة وب�سيطة ،وخالل ذهابي الى
ال�سرير كنت ار�سم ب�أقالم ملونة وهي املف�ضلة لدي يف الر�سم.
لقد تنقلت ربيكا ه��ورن يف حياتها بني اك�ثر من مدينة فقد
عا�شت يف هامبورغ لغاية عام  .. 1971وعا�شت يف لندن مدة
عامني (  ) 1972 – 1971وعا�شت لغاية  1973يف برلني.
وكذلك يف باري�س ،برلني ،مايوركا ،ونيويورك وبر�شلونة
بدايات فن اجلسد وجتليات احلركة(بريفورمانس):

هورن كانت واحدة من جيل الفنانات االملانيات اللواتي ظهرن
على ال�ساحة الدولية  ،خ�لال ف�ترة الثمانينيات مار�ست فن
اجل�سد ال��ذي ا�صبح ج��زء ا�سا�سيا من عملها الفني لي�شكل
احلامل االهم يف خطابها االن�ساين يف عدة مو�ضوعات تخ�ص
االن�سان .
وبالرغم من ظروفها ال�صعبة  ،فقد عملت يف جماالت االعالم
املختلفة من االداء والنحت والر�سم وال�سنيما واالفالم وكانت
تكتب ال�شعر اي�ضا ويف اغلب االحيان كان �شعرها يت�أثر بعملها
وملهما لها.
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بعد عودة هورن للأكادميية يف هامبورغ وا�صلت العناية بالأ�شياء
وكانت تعمل ب�أغطية اجل�سد وال�ضمادات اال�صطناعية.
يف اواخر ال�ستينات بد�أت يف العمل على فن االداء وا�ستخدام
امللحقات اجل�سدية.
ففي عام  1968قامت هورن ب�صنع اول منحوتة ج�سدية لها
والتي كانت تت�ضمن اال�شياء واالدوات الالزمة للج�سد االن�ساين
مو�ضحة املو�ضوع باالت�صال بني ال�شخ�ص وبني املحيط الذي
يحيط به
فعملها ( يونيكورن ) واحدة من اهم القطع املعروفة “لهورن “
وهذه القطعة عبارة عن قرن طويل على را�سها عنوانها “ لعبة
الكلمات “
وقدمت كذلك (انهورن ديكومومنتا) يف  1972كان مو�ضوعها
املر�أة التي تو�صف بالقرن و�سموها فهي امر�أة يف عمر  21عاما
وم�ستعدة للزواج وتنفق مالها على اثاث غرفة نومها اجلديدة
« مت�شي يف احلقول والغابات يف �صباح �صيفي وعلى را�سها قرن
ابي�ض بارز ب�شكل مبا�شر من مقدمة الر�أ�س وا�شرطة حتملها
هذه اال�شرطة ت�شبه متاما اال�شرطة التي كانت ترتديها فريدا
كاهلو يف ر�سمة “اللوحة املك�سورة”

يف عملها اجرت هورن عدة طبقات للطبيعة والثقافة والق�ضايا
التكنولوجية وغ��ال��ب��ا م��ا ت�ستخدم امل�لام��ح اال���س��ط��وري��ة يف
مو�ضوعاتها الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف عملها الفني الذي يعتمد
على االح�سا�س املفرط لالن�سان ،واالنفعالية،و الهواج�س،
واملخاوف� .أنها ت�ستخدم يف كثري من الأحيان عالقة اجل�سد
باملحيط واكرث موا�ضيعها عن اماكن ذات الطابع التاريخي او
العاطفي بطريقة معينة وكانت تتخيل ا�شياء خارج حيز املتحف.
فقد اكت�سبت اعمالها م�ساحة مهمة من النقد واالثارة ملا كانت
تطرحه يف كل عمل تقدمه للجمهور وال�سبب اال�سا�س يتعلق بطبيعة
الق�ضايا التي تطرحها والتي مت�س قطاع عري�ض من املجتمع منها
الق�ضايا العامة يف جميع انحاء العامل مبا فيها املتحف.
وا�صبح العمالها اهمية كبرية يف �شتى املتاحف اهمها :متحف
غوغنهامي يف ن��ي��وي��ورك ،ومتحف الفن احل��دي��ث ،نيويورك،
ومتحف الفن املعا�صر يف لو�س �أجنلو�س ،ومعر�ض الفنون نيو
�ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا؛ دي كا�ستيلو ريفويل متحف للفن املعا�صر،
تورينو� ،إيطاليا ،ومعر�ض تيت ،لندن ،ومتحف �سان فران�سي�سكو
للفن احل��دي��ث ،و�سان فران�سي�سكو ،ومركز ج��ورج بومبيدو،
باري�س؛ .وزونرت كون�ست اوند  ،كارل�سروه ،ومتحف �ستيديليك،
�أم�سرتدام ،و فان ابيو�سيوم ،ايندهوفن وغريها الكثري.
فلم تزل ربيكا ه��ورن الفنانة االك�ثر اث��ارة الى جانب الفنانة
الفل�سطينية منى حاطوم املقيمة يف لندن .
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تشكيل

لوحات آني كوركدجيان
تعويذة ضد ندوب الحرب والوجود اإلنساني

حسني بن حمزة  /لبنان
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بني �أبناء جيلها يف املحرتف الت�شكيلي اللبناين املعا�صر� ،آثرت
�آين كوركدجيان (مواليد � )1972أن تبقى داخل �إطار اللوحة
التقليدية و�شروطها اللونية والت�أليفية .ففي الوقت الذي انفتحت
نربات و�أمزجة �أقرانها على الفنون احلديثة وما بعد احلديثة،
وان��دف��ع من ج��اء بعدهم �إل��ى حقول التجهيز والربفورمان�س
والفيديو �آرت ،و�سمح بع�ضهم لتلك الفنون �أو معانيها بالت�سرب
بجرعات كبرية �إلى ف�ضاء اللوحة �أي�ض ًا ،ف�إن الر�سامة اللبنانية
ال�شابة انحازت �إلى الر�سم� .صحي ٌح �أنها مل تق ّيد لوحتها بحدود
�صارمة متع�سفة� ،إال �أنها انفتحت علىى تطورات �سوق الفن
وتطوراته املحلية والعاملية ،وهو ما جعلها ق��ادرة على اللعب
مبهارة على احلافات اخلطرة والآمنة لتك التطورات .هكذا،
ميكن للمتلقي �أن ينتبه �إل��ى رغبة وا�ضحة يف االلتحاق بتلك
التطورات ،ولكن ب�شروط وح�سا�سية اللوحة العادية .ما �ساعدها
تكتف بدرا�سة
على هذا النوع من اللعب �أن الر�سامة نف�سها مل ِ
الر�سم فقط ،بل �إن الر�سم يكاد يكون ترجمة لأ�شياء وطموحات
خمتلفة ومتعددة.

تر�سم �آين كوركدجيان ما ميكن ت�سميته بـ «الر�سم ال ِع َيادي»� .إلى
جانب درا�ستها للر�سم ،ح�صلت الر�سامة اللبنانية على �شهادة
جامعية يف علم النف�س� ،إ�ضافة �إلى درا�سة معمقة يف الالهوت
والدرا�سات الدينية ،وكان �صعب ًا عليها �أن «جتد ت�صاحل ًا بني
املاركي دو �ساد والقدي�س فران�سي�س الأ�سيزي» ،بح�سب تعبريها.
داخل هذه ال�صورة التي يح�ضر فيها التحليل النف�سي والأ�سئلة
الوجودية والدينية ،ك��ان ميكن للحرب الأهلية التي �شهدت
مقتل �أبيها ،وحرمتها من �سنوات الطفولة العادية� ،أن تتحالف
ب�شكل قوي مع اخللفية الدرا�سية ،وتت�سرب ب�سهولة �إلى لوحتها.
هكذا ،بدا الر�سم �أ�شبه بالعثور على تعويذة خا�صة لتخفيف
الآالم ال�شخ�صية ،وعلى طريقة للتعرف على �آالم الآخرين
�أي�ض ًا .بطريقة ما ،حتولت اللوحات �إلى م�سرح لكائنات مذعورة
و ُم َعاقبة ،مع َّنفة وعنيفة .قلبت الر�سامة الطاولة على �شخو�ص
لوحاتها ،وراحت تتجول يف الفناء اخللفي ل�صورهم االجتماعية
العادية .تنب�ش �أ�سرارهم وكوابي�سهم و�أحالمهم ورغباتهم
الأكرث �سرية .تُظهر اجلوانب ال ُع�صابية واله�ستريية وال ُرهابية
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يف دواخلهم .ك�أنها تكتب تاريخ ًا َم َ
ر�ضي ًا للج�سد الإن�ساين الذي
لطاملا ُر�سمت جمالياته العارية وغري العارية يف تاريخ الفن.
من معر�ض �إلى �آخر ،وبغزارة �إنتاجية الفتة ،تورطت كوركدجيان
�أكرث ف�أكرث يف جحيم اجل�سد الب�شري وطبقاته الواعية والالواعية.
ال�ضراوة والتنكيل ح�ضرا بكثافة تار ًة ،وب�صفا ٍء ت�أملي تار ًة �أخرى،
ولكن يف احلالتني ،ح�ضر الأ�سلوب املتق�شف واخل��ط الوا�ضح،
والرغبة يف �إظهار العنف �سواء كان مك�شوف ًا �أو مدفون ًا يف و�ضعية
الأج�ساد املر�سومة �أو خمتز ًال ب�إيحاءات حمددة .ال تريح الر�سامة
كائناتها .تك�شف �آثامهم وجروحهم .هناك دوم ًا رغبة يف �إف�ساد
االنطباعات التقليدية لدى املتلقي ،و�إجباره على خو�ض الرحلة
ال�سيكولوجية التي خا�ضتها الر�سامة نف�سها .الر�سم هو ترجمة
متوا�صلة لأفكار وهواج�س �شخ�صية �أكرث من كونه ارجتاالت لونية
�أو خطوطية .كل لوحة من لوحاتها تقول فكرة �أو م�شهد ًا �أو ت�ؤ ِّول
حالة نف�سية� ،إال �أن الأ�سلوب يتفوق على الفكرة واملو�ضوع دوم ًا.
هناك مذاقات تعبريية معا�صرة يف �أ�شكال هذه الكائنات ،ويف
ال�شحنة الوجدانية والذهنية التي تتجمع يف مالحمها وحركتها
املنك�سرة �أو ال�ضارية .املعا�صرة حا�ضرة ومكثفة �أكرث يف الآالم
املنبعثة من الو�ضعيات التي ت�أخذها هذه الأج�ساد يف اللوحة.
�إنها �أج�ساد مر�ضو�ضة ومع َّنفة .ك�أنها عا�شت للت ّو ما ُي�شعرها
بنوع غام�ض من الذنب .ك�أن احلدث الذي �أ ّرخته اللوحة انتهى
للت ّو ،وما نراه هو فلوله وبقاياه التي تزيد من عزلة �أ�صحابها
وانطوائهم على جروحهم النف�سية الغائرة.
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الر�سامة التي �أقامت معار�ض فردية عديدة يف لبنان وفرن�سا
وبريطانيا ،والقت حفاوة نقدية و�إعالمية م�ستحقة ،تلتحق –
كما �أ�شرنا بتجارب جمايليها ومن ج��ا�ؤوا بعدهم يف االنتماء
�إلى الفنون املعا�صرة وتطوراتها الأكرث راهني ًة ،ولكنها ت�سعى
�أي�����ض�� َا �إل���ى خلق م�ساحة خا�صة ملزاجها ال���ذي يتغذى على
اجلانب ال�سيكولوجي املعتم ل�شخو�صها الذين ال ي�ست�صعب
املتلقي تذكرهم يف احلياة الواقعية اللبنانية العائمة على ندوب
احلرب ،واملهددة بجروح �إ�ضافية يف زمن ال�سلم البارد الذي ال
عالج حقيقي حتى الآن.
يزال مواطنوه بال ٍ
براعة كوركدجيان موجودة يف خميلتها اخل�صبة وقدرتها على
و�ضعيات وم�شهديات مقلقة ومفاجئة وغ�ير معهودة
ابتكار
ٍ
للأج�ساد التي تر�سمها .يف معار�ضها ال�سابقة ،ك َّبلت الر�سامة
رج ًال ب�سروال ن�سائي يف �إحدى لوحاتها .ر�سمت �أج�ساد ًا عارية
�أو مغلفة بغالالت ك�أنها مكفنة �أو موجودة داخل �شرنقة .ر�سمت
ن�سا ًء ب���أث��داء مبتورة ،ون�ساء يلتهمن �أط��ف��ا ًال ،ورج ً
�لا وام��ر�أة
يتبادالن االلتهام ب��دل القبالت .يف معر�ضها الأخ�ي�ر ال��ذي
عر�ضت فيها �أكرث من ثالثني لوحة بال عنوان ،ح�شرت طائر ًا
يف فم مفتوح على ات�ساعه يف لوحة �أخرى� .أخرجت يد ًا ب�شرية
من فم �آخر� .سحبت ج�سد ًا من ج�سدٍ �آخر� .أدارت ر�أ�س امر�أة
بطريقة م�ستحيلة واقعي ًا كي ّ
تع�ض كتفها ،ور�سمت رج ًال ي�ستمني
بع�ضوه ال�صغري املتنا�سب عك�س ًا مع �ضخامة ج�سده.

يوحد كل تلك املو�ضوعات التي تخلق انطباع ًا
الأ�سلوب ّ
كما لو �أنها موجودة يف اجلحيم املتمثل بعالقة الكائن
امل�ضطربة مع نف�سه ومع الآخرين .اللوحات ،ورغم
اخ��ت�لاف تفا�صيلها ،ال ت��ك ّ��ف ع��ن م�ساءلة املتلقي
وحتري�ضه على جتديد انطباعاته الك�سولة والروتينية.
الالفت يف ذلك �أن الر�سامة ال تتعمد �أن ت�صنع �صدم ًة
لدى اجلمهور ،بل يبدو �أنها «تتلذذ» بالواقعية الفجة
حل�ضور كائناتها املقيمة حتت ثقل كوابي�سها وندوبها
غي القابلة لل�شفاء .ك�أن الر�سامة تعيد ر�سم جملة
�صموئيل بيكت ال�شهرية « �أن���ت م��وج��ود وال عالج
لذلك» .امليل الوا�ضح �إلى ت�ضخيم الأج�ساد و�إظهار
بدانتها �أو جعل �أجزاء منها تبدو عمالقة مقارنة مع
باقي الأجزاء يذكرنا ب�شخ�صيات الر�سام الكولومبي
ال�شهري فرناندو بوتريو� ،أما طريقة تلوينها الب�سيطة
وا�ستعمالها للإكريليك والبا�ستيل واحلرب فت�ستدعي
بع�ض جت��ارب الكاريكاتري �أي�ض ًا ،بينما ت�سري رو ٌح
�سريالية قادمة من �أعمال الفنان البلجيكي رينيه
م��اغ��ري��ت بطريقة غ�ير مبا�شرة يف امل���ذاق الكلي
لتجربتها.
ت�ستثمر كوركدجيان هذه الت�أثريات املختلفة داخل
حفلة �أو م�أدبة ت�شكيلية مكتظة بالت�شوهات النف�سية
والكوابي�س والندوب والك�آبات واالنهيارات الع�صبية.
املو�ضوعات تعزّز تفا�صيل امل�أدبة العيادية بتفا�صيل
خمتلفة ،وتُظهر امل��زي��د م��ن التنكيالت ال�سريالية
والنف�سية ال��ت��ي يتعر�ض لها �أ���ش��خ��ا���ص ال��ل��وح��ات.
تنكيالت بد�أت ت�صفو وتهد�أ يف �أعمالها الأخرية التي
برعت يف �إخفاء معامل الأمل ال�صارخة من �أج�ساد
�شخو�صها ،تارك ًة الأ�سى وحده يتجول على وجوهها،
وهو ما يبدو بو�ضوح يف �أغلب لوحات معر�ضها الأخري
يف بريوت ،حيث ي�شعر املتلقي ب�أنه مدع ٌّو �إلى ت�أجيل
الت�أمل يف اللوحات قلي ًال ،والتفرغ ملعاينة الأ�سلوب
يوحد هذه اللوحات ،رغم اختالف مو�ضوعاتها.
الذي ّ
أ�سلوب تراهن فيها الر�سامة على حتطيم كائناتها
� ٌ
والتنكيل بها ب��دل �إجن���از م��دائ��ح لونية وجماليات
تقليدية.
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جمجمة من عظام وسيجارة
فان جوخ

حممد عيد إبراهيم  /مصر

12

جمجمة من عظام وسيجارة

تُعترب هذه اللوحة من �أعمال فن�سنت فان جوخ النادرة ،ي�ص ّور
فيها ج�سد ًا من عظام ،جمجمة ر ّمة تنفث دخان �سيجارة بك ّل
ما فيها من لهفة ،وهي تنظر يف عناء �أو عماء �أو �ألفة نحو �آفاق
املجهول .فهل كان الفنان يحارب الإدمان� ،أم يتط ّلع نحو موته يف
العامل الآخر بك ّل ما فيه من غمو�ض وغرابة ،ففي نظرته �شهوة
للحياة و�سخرية من املوت ،هو الذي �س ّد م�سار حياته مب�سد�س
يف يديه ،بعدما عا�ش حياة ق�صرية مع ّذبة مل يفهمه فيها �أحد.
لوحة �سبقت ال�سوريالية قبل مولدها ب�سنني .كومة عظام متلأ
�إطار اللوحة ،والأ�صفر الغالب على الأ�سود داللة عامل القبور،
ك�أنه �شم�س غاربة فج�أ ًة طفحت على عينيه .والغريب �أن عي َني
امليت يف اللوحة تب�صران و�سط اجلمجمة!
فان جوخ
معدم اغتنى بعد وفاته

الهولندي ف��ان ج��وخ ( 1853ـ  )1890من
ُيعترب الفنان
ّ
الت�شكيلي ،فقد خرج
الفنانني الذين غيرّ وا وجه التاريخ يف الفنّ
ّ
باللوحة من الق�صور وعامل الأثرياء �إلى ال�شارع وعامل النا�س
العقلي نتيجة ال�صرع الذي
العاديني ،وقد ا�شتُهر با�ضطرابه
ّ
ُ
كان ينتابه بني حني و�آخر حتى �أنه �صلم �أذنه حني طلبتها منه
عا�شقة ،ثم �أطلق النار على ر�أ�سه وهو ير�سم و�سط احلقول،
حني غلب على روحه �أ�صفر ال�سنابل فهاج �أع�صابه .قابل بول
جوجان وكانت له معه جوالت يف الفنّ انتهت ب�شجار وقطيعة.
عا�ش فقري ًا ،يقتات اخلبز والقهوة ،وكان �أخوه ثيو يعوله .عمل
بالفنّ ع�شر �سنني فقط� ،أن��ت��ج خاللها  800لوحة و700
ر�سمة ،مل يبع منها �شيئ ًا ،وهي الآن تُباع باملالينيُ .ين�سب �إليه
ريادة املدار�س :الوح�شية ،االنطباعية ،ما بعد االنطباعية.
من أقوال فان جوخ

•امل���ر�أة العادية يف احل��ق��ل ،امل�صرف ،امل�شغل ،ال�شارع،
البيت� ،أهجم عليها مب�شاعري يف درجة اللون وبعاطفتي
يف ال�شكل والو�ضعية.
•ال �أهد�أ حني �أرى الآخرين مع ّذبني ،لكني د ّربتُ نف�سي �أن
�أر�سمهم �إيجابيني يف لوحاتي.
من رسائل فان جوخ

بالن�سبة للتقنية ،ف�إنني �أفتّ�ش عن �أ�شياء كثرية ،وخربتي على
هذا النحو :حتى لو وج��دتُ بع�ض الأ�شياء فال يزال ينق�صني
ال�شيء الهائل؛ لكني �أعرف ملاذا �أفعل ما �أفعل ،و�أنا واقف على
�أر�ضية �صلبة يف مبحثي ،ومع �أين ال �أعرف فنان ًا له مثل هذه
العدد الكبري من الأخطاء كما هو عندي ،لكني ل�ستُ مقتنع ًا
ب�أين خمطئ على نحو متط ّرف .وامل�س�ألة هي� :إن حا�صل �سالبني
موجب ،ولو �أخذتَ � ّأي ر�سمة �أو درا�سة يل ف�س�أريك بنف�سي يف
ٌ
ثقة غريبة الر�سم والأ�سلوب واللون ،فبها �أخطاء لي�س لر�سام
واقعي ّ
قط �أن يفعلها� ،أخطاء فعلية� ،أن��ا مقتنع و�أ�شري �إليها
ّ
ب�صورة جذرية رمبا �أكرث مما قد يفعل الآخرون.
مع ك ّل �أخطائي� ،إال �أنني ال �أزال مقتنع ًا ب�أهدايف� ،أعرف �أين
ما�ض على
�أريد �أن �أحقق �أ�شياء كثرية ،لكني على يقني ب�أين ٍ
أح�س بك ّل ما
أح�س به ،و� ّ
امل�سار ال�صحيح ،ف�أنا �أر�سم ك ّل ما � ّ
�أر�سمه ،وما يزيدين �إ�صرار ًا ذلك الذي �أ�سمعه من الآخرين عن
علي احلياة �أحيان ًا� ،أعتقد �أنه �سيحني
لوحاتي ،وهو ما ُي�ص ّعب ّ
زمان �سوف يندم النا�س فيه على ما �ص ّرحوا بالباطل عما �أقوم
بفعله من �أ�شياء ،عن املعار�ضة والالمباالة التي عاملوين بها،
وال �أفعل جتاه ذلك غري �أن �أن�سحب �إلى نف�سي �أدبي ًا ،فال �أعود
أتق�صدهم لر�سم لوحاتي ،و�ستبقى
�أرى غري الفالحني الذين � ّ
هذه ّ
خطتي دائم ًا ،فمن املحتمل �أن �أتخ ّلى يوم ًا عن مر�سمي
و�أم�ضي لأعي�ش يف كوخ يف مكان ما ،حتى ال �أ�سمع �أو �أرى من
يدعون �أنف�سهم مثقفني.

•�أحلم �أين �أر�سم ،ثم �أر�سم ما �أحلم.
حتب ك ّل �شيء.
•�أف�ضل طريقة ملعرفة اهلل� ،أن ّ
•�أعلم �أين ل�ستُ مع�صوم ًا ،مع ذلك �أواظب فعل الأخطاء،
قدم ّي من جديد.
لكني ك ّلما �أ�سقط �أثب على َ
ّ
أ�ستخف بالر�أي
علي �أن �
•الر�سم عقيدتي ،التي تفر�ض ّ
العام.
•عليك �أن تعمل مع موديل �سابغة املالب�س ،لتكت�شف العري
من خاللها.
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شغلته األنوثة الغارقة في الحلم
غوستاف كليمت كسر األنماط السائدة في الفن
العالمي المعاصر
ترجمة وإعداد :آية اخلوالدة  /األردن

14

غو�ستاف كليمت ,فنان من�ساوي مت��رد على الفنون
الكال�سيكية وابتكر �أمناطا جديدة جذرية من الفن
احل��دي��ث ,حيث �سعى لربط فنون ال�شرق الأق�صى-
فنون اليابان وال�صني  -باملدر�سة الإ�سالمية والفرعونية
و�إذابتها يف وعاء املدر�سة الأوروبية احلديثة املرتكزة
على فكرة االبتكار و�إزاح���ة الفوا�صل بني روح الفن
التطبيقي واحلداثة الت�شكيلية ،حمقق ًا معادلة كربى
�ضد فنون البورجوازية النم�ساوية.
مت��رد كليمت بر�سوماته اخلاد�شة للحياء وت�صويره
للرجال والن�ساء ع��راة ,ومتيزت لوحاته ب�إيحاءاتها
اجلن�سية ,وت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى اجل�����س��د الأن���ث���وي بكافة
تفا�صيله ,را�سم ًا الن�ساء من حميطهُ ,مظهر ًا جمالهن
وب�شاعتهن �أي�����ض�� ًا ,ول��ه��ذا الق��ت �أع��م��ال��ه الرف�ض يف
النم�سا ,على عك�س الو�سط الفني الباري�سي ال��ذي
قدرها واحرتمها.
كليمت الذي احتفل العامل العام املا�ضي مبرور 150
عام على وفاته  -عرب �إقامة العديد من املعار�ض التي
تناولته كفنان ديكور ,متيزت �أعماله مبوا�ضيع احلب
وامل���وت ،وع��ي��ون �شخو�صه الفرعونية ,بينما مل تنل
ر�سومه ق�سط ًا وافي ًا من ال�شهرة ,او حياته اخلا�صة التي
تكونت من جمموعة كبرية من الر�سائل.
ولد غو�ستاف كليمت يف فيينا عام  ،1862يف عائلة
فقرية من مورافيا ,ك��ان وال��ده ارن�ست كليمت يعمل
�صائغا ,ويك�سب القليل ,لذلك ا�ضطر الفنان �أن يعي�ش
طفولة قا�سية مل�ساندة �أ���س��رت��ه ماليا .يف ،1876
ح�صل كليمت على منحة درا�سية يف مدر�سة للفنون
واحل��رف ,حيث در�س حتى  1883الر�سم املعماري,
ويف ع���ام � 1877أل��ت��ح��ق �أخ����اه ارن�����س��ت ب��امل��در���س��ة
و�أ�صبح حفار ًا ,وافتتح ال�شقيقان مع �صديقهم فرانز
مات�ش مر�سم ًا خا�ص لر�سم اجل��داري��ات يف متحف
 ,Kunsthistorischesمت�أثرين بالفنان النم�ساوي
هانز ماكارت.
يف ع���ام  1880ان��ت��ه��ى ك��ل��ي��م��ت م���ن ت��زي�ين ق��اع��ة
البريغثياتر القدمي ,التي عدت من �أعظم اجن��ازات
الفنان وكانت �سببا رئي�سيا يف �شهرته ,حيث ُمنح جائزة
الر�سامني الذهبية ,وتك�شفت �أمامه �أمناط جديدة من
الفن احلديث بعيد ًا عن الر�سم الكال�سيكي .وبعد مرور
ثالثة �سنوات ,انخف�ضت ن�سبة املبيعات يف ال�شركة,
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حيث �أراد فرانز �أن يفتتح فرع ًا متخ�ص�ص ًا يف اللوحات ,كما
وتغري �أ�سلوب كليمت يف الر�سم ,مما جعل ا�ستمرار ال�شركة
م�ستحي ًال� ,إلى جانب �أن ارن�ست تويف يف عام  1892بعد وقت
ق�صري من وفاة والدهما.
وب�سبب هذه امل�أ�ساة املزدوجة ابتعد كليمت عن احلياة العامة,
وركز على التجريب ودرا�سة �أمن��اط فنية معا�صرة �إلى جانب
الأمناط التاريخية التي تتجاهلها معظم امل�ؤ�س�سات الفنية ,مثل
اليابانية وامل�صرية وال�صينية القدمية والفن املي�سينية .ويف
عام  1893بد�أ العمل على ر�سم ثالثية ت�شكيلية لتزيني �سقف
قاعة ماغنا يف جامعة فيينا ،و�أن تكون جمرد متثيل ا�ستعاري
لثالث كليات وهي كلية احلقوق ،وكلية الفل�سفة ،وكلية الطب,
وعلى الرغم من �أن كليمت �أبدع فيها� ,إال انه واجه انتقادات
الذعة وقا�سية ,مردها رموزها اجلن�سية الفا�ضحة ،وروح الي�أ�س
والت�شا�ؤم التي �سيطرت على مو�ضوعاتها ،ورف�ضتها �إدارة
اجلامعة .وللأ�سف دمرت اللوحة �أثناء احلرب العاملية الثانية،
وبقي منها الن�سخ بالأ�سود والأبي�ض.
مل يكن كليمت وحده يف معار�ضته لأ�سلوب الفن النم�ساوي يف
ذلك الوقت ,حيث ا�شرتك مع �أربعني فنان ًا من�ساوي ًا يف ت�أ�سي�س
�أكادميية بعنوان “حركة االنف�صال الفنية فيينا” عام ,1897
وانتخب رئي�س ًا لها ,ومن �أهم �أهداف اجلمعية� :إعالن التمرد
على الفن اجلامد واملعقد وحماربة الأ�سلوب الأكادميي وقواعده
الكال�سيكية مل�صلحة “�أ�سلوب االنف�صال” ،وحم��ارب��ة فنون
ال��ذوق ال�ضعيف ،ورف�ض تق�سيم الفن بني فن للنخبة و�آخ��ر
للعامة .ون��ادى كليمت بنظرية �أنه ال فرق بني �سكان الق�صور
وبني الب�سطاء من عامة النا�س.
خالل هذه الفرتة مل ين�أى كليمت بنف�سه عن اللجان العامة,
وابتد�أ منذ �أواخر عام  1890بق�ضاء عطلة ال�صيف ال�سنوية
مع عائلة الفلوغ على �شواطئ االتري�س ,حيث ر�سم العديد من
املناظر الطبيعية ,التي قورنت بال�صور الفوتوغرافية ل�شدة
دقتها� ,إذ قيل �أن كليمت ك��ان ير�سم با�ستخدام التل�سكوب,
�إ�ضافة �إلى ر�سمه لل�شخ�صيات والتي القت تقدير ًا كبري ًا.
متيزت الفرتة الذهبية للفنان كليمت بالعديد من النجاحات,
حيث ا�ستخدم يف لوحاته جمموعة من �أوراق الذهب ,وخا�صة يف
لوحتيه «ق�صر �أثينا»  1898و»جوديث»  ,1901كما وام�ضى
ف�ترة مطولة بالعمل على لوحتيه «�أدي��ل بلوخ ب��اور» ,1907
و»القبلة»  .1908-1907مل يكن كليمت كثري ال�سفر� ,إذ كانت
�أغلب رحالته �إلى البندقية ورافينا امل�شهورتني بالف�سيف�ساء
اجلميلة ,وعلى الأرجح ا�ستوحى منها �أ�سلوبه الذهبي وخميلته
البيزنطية .ويف عام  1904تعاون كليمت مع جمموعة من
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الفنانني لتزيني ق�صر �ستوكليه لأحد الأثرياء البلجيكيني ,وكانت
من �أروع املعامل الأثرية من ع�صر الفن احلديث ,حيث فاقت
�أعمال كليمت يف قاعة الطعام كل التوقعات ,بينما ان�شغل كليمت
ما بني عام  1907و 1909بر�سم خم�سة لوحات لن�ساء من
املجتمع ملفوفة جميعها بالفراء ,وظهر حبه الوا�ضح لت�صميم
املالب�س واحللي من خالل الت�صاميم التي منحها لعائلة فلوغ,
التي كانت تدير دار ًا للأزياء.
عا�ش كليمت حياة ب�سيطة ج���د ًا ,حيث ك��ان ي��رت��دي ال�صندل
واجل�لاب��ي��ب ال��ط��وي��ل��ة ,وي��ك��ر���س �أغ��ل��ب وق��ت��ه للعائلة واحل��رك��ة
االنف�صالية ,كما مل يكن يختلط كثري ًا بالأو�ساط االجتماعية �أو
الثقافية ,وعلى الرغم من عالقاته الكثرية بالن�ساء� ,إال �أنه متكن
من احلفاظ عليها طي الكتمان ,بعيد ًا عن �أية ف�ضائح �شخ�صية.
�شهد عام  1910ع��ودة ع�صر كليمت الذهبي من جديد ,حيث
ح�صلت لوحته «امل��وت واحل��ي��اة»  1910-1908على اجلائزة
الأول��ى يف املعر�ض ال��دويل يف روم��ا ,على الرغم من �أن الفنان مل
يكن را�ضي ًا عنها ,وقام بتغيري اخللفية من اللون الذهبي �إلى الأزرق.
وال ميكن احلديث عن الفنان الأ�سطورة كليمت من دون التطرق
�إلى لوحته «القبلة» التي اعتربت من �أ�شهر الأعمال الفنية العاملية
التي �أجنزت يف القرن الع�شرين ،و�صنفها �أغلب النقاد �ضمن
�أف�ضل خم�س لوحات يف تاريخ الفن الت�شكيلي العاملي ,واللوحة
ت�صور امر�أة يف حالة هيام �أ�شبه بالذوبان من ت�أثري قبلة يطبعها
على خدها رج��ل يبدو وك���أن��ه قد احتواها متاما .م�ستخدما
الألوان الداكنة واخلطوط وامل�ساحات الزخرفية الذهبية ,كما

جنح كليمت يف ت�صوير احلدث وتلوينهما وتلوين الطبيعة من
حولهما ،ودقق يف تفا�صيل ملب�سهما الذي جاء على �شكل روب
طويل يك�سوه اللون الذهبي مع منمنمات م�ستطيلة باللون الأ�سود
للرجل ودوائر ب�ألوان متنوعة للمر�أة ,موظفا �إح�سا�سه املرتف
و�شهوانيته الوا�ضحة جتاه اجل�سد الأنثوي.
�أما عن ملهمة كليمت و�صاحبة الوجه الأ�شهر يف لوحاته� ,أميلي
فلوغي ,تعرف بها عندما ُكلف هو �شركا�ؤه بر�سم لوحات مل�سرح
بروغ الذي كان قد �أعيد بناءه ,وعندما انتهت اللوحاتُ ،منحوا
و�سام اال�ستحقاق الذهبي من الإمرباطور فرانز جوزيف .وقد
تز ّوج ارن�ست كليمت من هيلني �شقيقة �أميلي يف عام .1891
وبعد فرتة وجيزة بد�أ غو�ستاف كليمت عالقته الطويلة مع �أميلي
امل��ر�أة التي �صارت ملهمته بامتياز وباتت م�صدر ًا لكثري من
كتاباته الأدبية ،وكانت �أي�ضا واحدة من �أملع م�ص ّممي الأزياء يف
اخلا�صة بها
بني عامي  1904و ،1938و� ّأ�س�ست دار الأزياء
ّ
عام  1904بالتعاون مع �شقيقتيها هيلني وبولني وكليمت نف�سه.
ظهرت �أميلي يف عدد من ال�صور الفوتوغرافية التي التقطها لها
كليمت عام  .1906وعلى رغم ال�ضجيج الكثري الذي يحيط
بعالقتهم� ،إال �أن معظم م�ؤرخي الفن يعتقدون �أنهما مل يكونا
عا�شقني ,واملرا�سالت التي كانا يتبادالنها توحي ب�أن العالقة
بينهما كانت �أفالطونية �إل��ى ح�� ّد كبري ,والر�سائل الـ400
التي تبادالها مع ًا واملعرو�ضة يف متحف ليبولد تربز �شخ�صية

متحررة وهادئة ,حيث كان ير�سل لها �أحيان ًا ثماين ر�سائل يف
اليوم هي جمرد مالحظات� ،أو م�شاهدات ،كان ي�صف فطوره،
�أو ي�شتكي من �إ�صابته بالزكام .لقد كانت �أميلي فلوغي املر�أة
الوحيدة التي ا�ستطاعت تروي�ض جموح كليمت يف تلك الأوقات
ال�صعبة ,وكانت يف الوقت نف�سه ملهمته وطبيبته التي خ ّففت
عنه �آثار نوبات االكتئاب التي كان يعانيها.
توفيت �آنا والدة كليمت عام  1915وتويف بعدها الفنان بثالثة
�سنوات ,يف � 6شباط  ,1918بعد �أن �أ�صيب بنوبة قلبية
والتهاب رئوي ودفن يف مقربة هايتزنغ يف فيينا ,تارك ًا وراءه
العديد من اللوحات غري املكتملة .وح�صلت لوحات كليمت على
�أعلى الأ�سعار امل�سجلة للأعمال الفردية يف الفن� ,إذ يف عام
 2006مت �شراء لوحة “�أديل بلوخ باور” جلالريي نويه يف
نيويورك بك  135مليون دوالر �أمريكي ,متجاوزا لوحة بيكا�سو
“�صبي ذو غليون”  1905والتي بيعت عام  2004مقابل
 104مليون دوالر.
الحظ م�ؤرخي الفن جمموعة منتقاة من الت�أثريات امل�ساهمة يف
�أ�سلوب كليمت ,وخا�صة الأ�سلوب امل�صري ,املينو�سي ,اليوناين
الكال�سيكي ,والبيزنطي ,كما ت���أث��ر كليمت بنقو�ش الفنان
الربي�شت دورر� ,أواخر الع�صور الو�سطى الأوروبية� ,إلى جانب
املدر�سة اليابانية “رميبا” ,فتميزت �أعماله برف�ض الأ�ساليب
الطبيعية الأولى ,واال�ستفادة من الرموز والعنا�صر للتعبري عن
الأفكار النف�سية والت�أكيد على حرية الفن وتخلي�صها من الثقافة
التقليدية.
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تشكيل

الناقد شربل داغر:
الفنون العربية لم تدخل بعد مضمار الحداثة

خالد سامح  /األردن
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حطت التجربة الكتابية لشربل داغر يف عدة
حمطات نقدية وعلمية وابداعية ،فهو شاعر
وروائي حداثي وناقد تشكيلي وباحث يف علم
اجلمال وتاريخ الفن االسالمي والرتاث العربي ،كما
أن له العديد من الدراسات االنسانية واملؤلفات
التوثيقية التي أغنت املكتبة العربية ورفدتها
مبادة معرفية وعلمية رصينة ،وقد التقته «فنون»
على هامش زيارته لعمان مؤخرا بدعوة من وزارة
الثقافة حيث قدم حماضرة يف املركز الثقايف
امللكي بعنوان «اخلطاب عن الفن اإلسالمي:
قراءة نقدية» ،وأثارت معه العديد من القضايا ذات
الصلة بالرتاث واالبداع البصري واحلراك التشكيلي
العربي وغريها من احملاور.
ً
بداية اىل أن أن داغر املولود يف العام
جتدر االشارة
 1950حاصل على دكتوراة يف الدراسات العربية
واالسالمية من جامعة السوربون الفرنسية
وأستاذ يف جامعة البلمند (لبنان) ،ترأس جلان
التحكيم يف“ :مهرجان الفنون التشكيلية” يف
البحرين ( ،)2000 ،1997ويف “بينايل الشارقة
الدويل السادس” ( ،)2003ويف “مهرجان ُعمان
التشكيلي” ( ،)2006كما ترأس جلنة حتكيم أول
دورة عربية يف البحث التشكيلي (.)2008
من دواوينه الشعرية“ :فتات البياض”“ ،رشم”،
“تخت شرقي”“ ،حاطب ليل”“ ،غريي بصفة
كوين”“ ،ترانزيت”“ ،وليمة قمر” و”القصيدة ملن
يشتهيها” .وله يف ترجمة الشعر والشعراء:
“العابر الهائل بنعال من ريح”“ ،دم أسود”،
“أنطولوجيا الشعر الزجني-اإلفريقي”“ ،الوصية”
ُ
و”شمل تشابهٍ ضائع”.
لريلكه
وأصدر داغر رواية بعنوان “وصية هابيل” ،ومن كتبه
يف األدبيات وعلم اجلماليات“ :التقاليد الشفوية
العربية”“ ،الشعرية العربية احلديثة”“ ،احلروفية
العربية :فن وهوية”“ ،مذاهب احلسن :قراءة
معجمية-تاريخية للفنون يف العربية”“ ،الفن
اإلسالمي يف املصادر العربية :صناعة الزينة
واجلمال”“ ،اللوحة العربية بني سياق وأفق” و”الفن
والشرق  :امللكية واملعنى يف التداول” .و ُترجمت
دراسات خمتلفة له يف الفنون القدمية (الشرقية
واإلسالمية) ،واحلديثة (الغربية والعربية) إىل
اإلجنليزية واألملانية والفرنسية وغريها.

يف مسريتك الكتابية والثقافية تلتقي ميادين
وحقول خمتلفة ،على رأسها الشعر ،ثم النقد
األدبي فالتشكيلي ،والبحث يف فلسفة الفن
وتاريخ الفن االسالمي وعلم اجلمال وكتابة الرواية،
وغريها ،فهل لك أن تخربنا كيف يتسع عمر املثقف
لكل هذه اجلوانب؟

االجابة عن هذا ال�س�ؤال ترهقني كثريا ،اذ �أنني حتققت �أكرث
من مرةمن �أنني عدلت يف �سريتي الذاتية ترتيب م�ؤلفاتي ح�سب
ميادينها ،وهذا ما ميكن �أن يتابعه القاريء يف قائمة م�ؤلفاتي
وان عاد خ�صو�صا الى ت�صفح ملفات موقعي االلكرتوين ،فبع�ض
�أوجه الكتابه ي�صدر حكما عن خيارات ومقا�صد ،اال �أن بع�ضه
الآخ��ر ي�صدر ب�شيء من امل��ف��اج���أة ،لنف�سي قبل غ�يري ،وهو
يربكني �أي�ضا لدرجة �أنني تدبرت �صورا وا�ستعارات لو�صف ما
�أنا عليه فقلت ذات مرة ان كتاباتي هي �أ�شبه بالبيت ،له غرف
كثرية ،و�أحد النقاد الذي در�سني قال ّيف “ انه جمموعة كتاب
يف كاتب واحد” ،ولو عدت الى �شعري ،ال �سيما الأخري منه جتد
�صورة الأ�صوات املتعددة يف املتكلم الواحد ،هذا التعدد يالزمني
يف �صورة كيانية ال �أكاد �أنفك عنها و�أعتد على العي�ش معها ،وهي
ككل عي�ش فيها م�شاعر فرحة االكت�شاف واملغامرة التي ينبني
عليها التعدد ،لكن فيها م�صاعب التواجد هنا وهناك ويف مكان
�آخ��ر ،لهذه ال �أح�سن تعريفا ملا �أنا عليه ،وما ميكنني قوله يف
�صورة �أكيدة هو �أن هذا التعدد الينفي االخال�ص �أي اخال�صي
التام ،وانهما ّيف مبا يحتاجه كل كتاب ودرا�سة من ان�صراف تام
له ومن اعداد قوي على ما �آمل له.
اللوحة والقصيدة ،من تسبق األخرى عندك ،وكيف
تنظر للعالقة بني الكلمة والصورة؟

هنا االجابة متعددة ،بو�صفي �شاعر من جهة ودار�سا للفن يف
عالقته بالكلمة من جهة ثانية� ،أو بو�صفي من ناحية �شعري
مو�ضوعا ال�ستلهامات �أع��داد من الفنانني العرب بق�صائدي،
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خمتلف متام ًا رغم �أنه كان علينا �أن نعرف ونعاي�ش ماتعرفه
اليابان وتعاي�شه جلهة وجود ثقافة قدمية غنية وجلهة انفتاحها
على احلداثة الغربية يف القرن التا�سع ع�شر ،نحن للأ�سف
�أ�ضعنا فنوننا التقليدية مثل الفن اال�سالمي ،وما تبقى منه
فقري يف �أح��وال عديدة ،وال يتعدى بع�ض احلرفيات� ،أم��ا يف
اجلانب احلديث من فنوننا فنحن �أي�ضا مل ندخل متاما م�ضمار
احلداثة بل تكاد تكون �أحيانا نوعا من الزي احلديث فوق كياننا
 ،لذلك �أعتقد ب�أن هنالك �أ�سئلة �صميمية وم�صريية يتوجب على
العربي وعلى املبدع العربي خ�صو�صا �أن يطرحها على نف�سه،
و�أن يجد الأجوبة املنا�سبة لها� ،أ�ستعمل دائما يف كتباتي لفظ
(الأف�ضلية الثقافية واجلمالية) و�أري��د منه اال���ش��ارة ال��ى �أن
ال�شعوب والثقافات تختلف فيما بينها من دون �أن يكون منوذج
فيها �أف�ضل من غ�يره ،فكل واح��دة منها تختار �أف�ضليات لها
ومت�سك بها وجتددها وتعززها� ،أما نحن يف بالدنا فالأف�ضليات
لي�ست متبناه متاما بل هي مو�ضوع نزاعات وتلفيقات ،وهذا
مايوقعنا يف انتاج ماميكن ان ن�سميه �شبه الثقافة و�شبه الفن.

وب�صفتي االول��ى ك�شاعر ف��ان الق�صيدة التقوم عندي بدور
�صورة ،خا�صة و�أنني �أبتعد عن االن�شاد و�أتخفف من الغنائية،
وه��ذا ما يجعل ق�صيدتي تن�صرف الى ت�شكيل عاملها ابتدا ًء
من املعاينة �أو من حتريك املنظر �أو اللحظة يف حد ذاتها،
وهذا يجعل من ق�صيدتي ذات بناء �صوري تلقائي ومطلوب يف
الآن نف�سه� ،أما بو�صفي ناقدا ف�إنني �أرى �أن جتارب ا�ستلهام
الت�صوير لل�شعر العربي عديدة يف بالدنا وجنحت يف ابراز منت
غزير من الأعمال الفنية املتعالقة مع الق�صائد ،وهي جتارب
حتظى �أكرث ف�أكرث باهتمامات الدار�سني الأكادمييني ف�ضال عن
متابعة النقاد وال�صحفيني لها وهذه التجارب متنوعة ومتعددة
م��ن جهة عالقة ال�����ص��ورة بالق�صيدة ،وم��ن جهة تعبرياتها
بنف�سها ،ولقد تناولت بع�ض هذه التجارب بالدر�س يف العديد
من كتبي و�أراها قد احتلت ن�صيبها من االبداع العربي الراهن،
ولكنها ال تزال حتتاج على ما �أظن و�أقرتح الى مزيد من التفاعل
بني ال�شعر والفنون الأخ��رى ،مثل املو�سيقى والرق�صوالغناء
االن�شادي وغريها� ،أما جلهة جتارب �أعداد من الفنانني العرب
مع ق�صائدي فهي جتارب �أعتز بها بو�صفها جنحت �أو �صدرت
عن تفاعالت مع الق�صيدة مبا �أظهرها يف جتليات �أخرىجمددة
لها مبعنى ما ،هذه التجارب ت�شبه ما �أقوله يف ترجمة �شعري،
اذ �أق��ول ب���أن ترجمة ق�صائدي وال��ى �أك�ثر من لغة هي جتديد
حلياتها ،بل هي حياة ثانية و�أخرى لها ،وما يروقني يف هذا وهذا
ما يظهر يف اللوحة امل�ستلهمة للق�صيدة �أكرث هو �أن الت�صوير
خيانة الزامية للق�صيدة التي تتعامل معها� ،أي �أنها ت�ستعيدها
لتبنيها بطريقة مغايرة وبح�سا�سية �أخرى.

مادمنا نتحدث عن مفاهيم احلداثة والتجريب يف
التشكيل والفنون البصرية اخملتلفة ،ومبا أن
الكثريين يبشرون بأفول زمن “ الفن املتحفي”
أو فنون “الصالون” لصالح أشكال أخرى من
الفنون االنشائية والتجهيزية واملفاهيمية ،ما
هومفهومك للتجريب ،ويف أي اجتاه تسري الفنون
البصرية برأيك؟

عمان حول “اخلطاب يف الفن
حاضرت يف
ّ
االسالمي” ،ولك العديد من الدراسات والكتب
يف “الفنون االسالمية” ،ما رأيك بسعي البعض
ل”عصرنة” الفن االسالمي ،واالنتقال به نحو
فضاءات التجريب واحلداثة؟

نعاي�ش منذ ثالثة عقود انقالبا يكاد يكون تاما يف امل�شهد
الت�شكيلي ،وه��و ان��ق�لاب يعج باملقرتحات الفنية واجلمالية
املختلفة ،وهو ما عرفه الفن عمليا منذ بدايات القرن الع�شرين،
لكنه اتخذ يف العقود الثالثة الأخرية وجهه تكاد �أن تكون حا�سمة
اذا ت�ستند الى �سيا�سات عليا �شجعت ومنت الأ�ساليب التجريبية
على ح�ساب فن “اللوحة” ،هذا ما ظهر يف �سيا�سات البيناليات

لو كان يل �أن �أجيب بو�صفي يابانيا ،لقلت ان الثقافة اليابانية
متيز بني ثقافتها التقليدية الكال�سيكية وبني ثقافتها احلديثة
املت�أثرة حكما بالثقافة الغربية ،فهي ال تزال متم�سكة على �سبيل
املثال بتقاليد م�سرح “النو” كما ا�ستوت منذ عدة قرون فال
تبدل فيها �شيئا ،فيما تعرف اليابان الى جانب “النو” م�سرحا
م�شابها للم�سارح الغربية وه��ذا �أي�ضا ينطبق على عالقتهم
بفنونهم القدمية مثل اخل��ط واللوحات الت�شكيلية ،وال يعني
مت�سك اليابانيني بهذا البناء الثقايف اجللي غياب عالقات
وم�شاريع التفاعل بني �شقي هذه الثقافة� ،أما يف بالدنا فامل�شهد
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الدولية مبا فيها بينايل القاهرة وال�شارقة يف بالدنا ،حيث �أن
هذه امل�سابقات الدولية تكاد�أن حت�صر عار�ضيها يف الفنون
التجريبية وحدها ،وهو ما كان له انعكا�س �سريع على �سيا�سات
العر�ض يف كثري من املدن واملتاحف و�صاالت العر�ض وغريها،
اال �أن هذا التغيري الوا�سع ال يزال كما �أظن مفتعال يف جوانب
منه وهو قيد التناف�س وال�سجال �أي�ضا ،و�سبق يل �أن كتبت �أكرث
من مرة يف �أن هذه التجارب اجلديدة ت�ستند الى �أفكار جديدة
�أحيانا ،اال �أنها على م�ستوى ال�صنع ال تقدم ال�شيء الكثري ،كما
�أعتقد كذلك ب���أن دورة ال�سوق يف اقتناء الأعمال الفنية ويف
حتديد قيمتها املالية والتداولية اليزال يف بداياته وقد يخ�ضع
لتبدالت لي�ست مبن�أى عنها جانب كبري من الفنون التجريبية،
وميكن �أن �أ�ضيف الى ذلك ا�سباب عملية تزيد من حدة ال�س�ؤال
حول مدى دميومةهذه الفنون التجريبية ،اذا عرفنا �أن اللوحة
جنحت يف �أن تكون �أيقونة الت�شكيل االول��ى وعلى مدى خم�سة
ق��رون على الأق��ل ل�سبب �أنها قابلة للحمل واللف والتو�ضيب
ال�سهل ،وهذه الأ�سباب العملية تطرح ت�سا�ؤالت جدية على ق�سم
على الأقل من الأعمال التجريبية اذا �أنها غري قابلة للنقل املي�سر
وهي معر�ضه �سريعا للتلف ،ال �أريد من هذه املالحظات الت�شكيك
امل�سبق بهذه التجارب وامنا �أريد �أن �أثري �أ�سئلة يف م�شهد فيه
مقادير من االفتعال كما قلت ،وبالتايل ال �أ�ستطيع �أن �أركن اليه
والى ما يظهر فيه ب�صورة موثوقة.
كناقد ،أين تضع العرب يف املشهد التشكيلي
العاملي؟

انه �س�ؤال �صعب ،حتى ال �أقول �أنه ي�ستحيل علي االجابه ،لأنه
اجمايل وال �أملك االحاطة الكاملة لكي �أح�سن االجابة عنه� ،أريد
فقط �أن �أ�شري الى جانب واحد من جوانب هذا ال�س�ؤال ،وهو
ماذا نفعل نحن ك�أفراد وجمعيات وحكومات لكي يكون الت�شكيل
العربي حا�ضرا يف امل�شهد العاملي� ،أعتقد �أننا ال نفعل الكثري اذا
يقت�صر الأمر �أحيانا على بع�ض الأ�سابيع الثقافية التي جتريها
هذه الوزارة �أو تلك يف هذه املدينة الغربية �أو تلك ،فال يح�ضرها
اال العدد القليل ودون �أن حتظى باهتمامات النقاد اجليدين،
وهذا ما ي�صح يف ق�ضية مقتنيي الأعمال الفنية من العرب ،اذا
�أنهم يغيبون عن امل�شهد لوال بع�ض اال�ستثناءات القليلة جدا من
عمليات االقتناء وامل��زادات العلنية يف املدن الكربى ،وبالتايل
ف�إن عمل بع�ض الفنانني العرب وجناحهم يف العر�ض يف هذه
املدينة �أو تلك وتوفقهم يف بع�ض الربح وبع�ض االعتبار اليغيب
�ضبابية امل�شهد االجمايل للفن العربي يف امل�شهد العاملي.

أخريا ،مامدى متابعتك لواقع احلراك
التشكيلي األردين ،وكيف تقيمه؟

�أتابع منذ �سنوات بعيدة واقع الت�شكيل يف الأردن من
خالل معار�ض �أتيح يل يف زياراتي لعمان �أن �أتعرف
عليها� ،أو من خالل التعرف على م�شاركات فنانني
�أردنيني يف منا�سبات ت�شكيلية عربية �أو دولية ،وهي
جت��ارب ب��ات يف مقدور املتابع �أن يقول فيها �أنها
تعرب عن حركة را�سخة ذات معامل وحدود وجتارب
�أ�سلوبية متنوعة وخمتلفة على الرغم من �أن عمر �أو
بدايات هذه احلركة ال يتعدى الثمانية عقود ،وهذا
ما حلظته يف وفرة �أعداد الفنانني وتنوع �أ�ساليبهم
ويف ح�ضورهم املميز �أكرث ف�أكرث ويف بروز �صاالت
للعر�ض يف عمان ويف عناية ال�صحافة ب�صورة كبرية
يف ذلك القطاع االبداعي ور�صدها لأهم التجارب
فيه ،وب�صدور دوري���ات وكتب عن ه��ذا الفن وعن
الفنانني االردنيني ،كما يتوافر لديكم عدة كليات
و�أق�سام ومعاهد معنية بتدري�س الفن ،ه��ذه كلها
م�ؤ�شرات �ضرورية لت�شكل بنية ت�شكيلية ولقيام حركة
طبيعية فيها ،على �أن هذا كله يوفر مناخا حمفزا
لتولد التجارب اجلديدة واملميزة ،لهذا قد يكون
اجلواب الأ�شمل عن هذا ال�س�ؤال ممكنا بعد عقود
قليلة حتى ال �أقول بعد �سنوات قليلة.
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تشكيل

فن الفيديو آرت  ..توثيق اللحظة

يوسف الصرايرة  /األردن
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بد�أت الفنون تتجه نحو تقنيات جديدة يف حماولتها اخلروج
عن الأط��ر التقليدية التي �سيطرت على الأ�ساليب الفنية
وحددتها يف �إطار اللوحة ال�صامتة.
وتروم الفنون عرب هذه التقنيات مواكب َة التطور التكنولوجي
املت�سارع ،لذا ظهرت �أنواع متعددة من الفنون ت�ستفيد من
التقنيات الرقمية وتنفتح على احلقول املختلفة متزاوجة مع
ال�سينما واملو�سيقى والر�سوم املتحركة.
من هنا ،ظهرت “فنون الفيديو” �أو ما ُ
ا�صطلح على ت�سميته
“الفيديو �آرت” ( )Video Artsالتي ارتبطت ب�شكل
مبا�شر بفن الت�صوير ال�ضوئي م�ستفيدة من تقنيات ال�سينما
والتلفزيون واحلا�سوب ،مبا يتفق مع ر�سالة الفن التي حتمل
العديد من امل�ضامني والر�ؤى التي يتم التعبري عنها ب�أ�سلوب
جديد خارج القوالب التقليدية للفن.
وبات فن الفيديو ُيعرف باللغة العربية بـ”فيديو الآداب”
�أو “فيديو الفنون”؛ �أي الفيديو الذي يكون حمتواه مهتم ًا
بالأدب �أو الفن وي�سعى �إلى التعبري عن العواطف والأفكار
والهواج�س التي جتول يف داخل الإن�سان� ،سواء �أكان التعبري
�شعر ًا �أم نرث ًا �أم غري ذلك.

تاريخي ًا ،ارتبط ظهور هذا الفن باخرتاع جهاز التلفزيون
يف العام  ،1945وا�ستمر البحث والتطوير عليه بعد �أن
و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزارها ،وظهرت حماوالت
يف فن الفيديو بالواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا يف نهاية
اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات من القرن الفائت � ّأ�س�س لها
الكوري نام جون بايك الذي قام بت�صوير البابا بول اخلام�س
خالل زيارته التاريخية ملدينة نيويورك يف العام ،1965
والأملاين فولف فو�ستيل ،وكالهما ع�ضوان يف حركة الر ّواد
“الفلوك�سو�س” ،وتبعهما فنانون من �أمثال� :إيرين كوفاك�س،
وجان-كري�ستوف �آفرتي.
وقدم ه�ؤالء مناذج �أقرب ما تكون �إلى التجريب واملحاوالت
التي كانت مبثابة البذرة الأول��ى لنمو فن جديد �أ�صبح له
خالل ،فرتة زمنية حمدودة ،حمبوه ورواده .وي َع ّد معر�ض
«�أعمال اجل�سد» من �أوائل املعار�ض التي �أقيمت لهذا الفن،
وذل��ك يف العام  ،1970يف متحف توم مايوين يف والية
كاليفورنيا ،و�شارك فيه جمموعة من الفنانني.
ويف ف�ترة الثمانينات من القرن املا�ضي ،ظهر ع��دد من
الفنانني الذين تخ�ص�صوا بفن الفيديو ،وم��ن �أبرزهم:
بيل فيوال ،وميخائيل �أودنبا�ش ،كما ظهرت يف هذه املرحلة
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موجة الأغنية امل�صو َّرة «الفيديو كليب» واتخذت طابع ًا
جتاري ًا ،رافقها وب�شكل موازٍ �أعمال فن ّية ذات قيمة �إبداعية،
باخلدَ ع غري
مت�أ ّثرة بتقنية املونتاج ال�سينمائي التي متيزت ِ
املرئي ،كما تغلغل احلا�سب
القابلة للتمييز بينها وبني الواقع ّ
الإلكرتوين يف �إنتاج الفيديو الفني لتقدمي �أعمال تبتعد عن
الت�سجيل التوثيقي وتقرتب من عوامل الإبداع الفني.
وعكف بع�ض الفنانني على �إنتاج من��اذج فنية غلب عليها
طابع الدمج بني االجتاهات وامل��دار���س الفنية والتقنيات
ال�سينمائية مبا يف ذلك عامل ال�صوتيات واملرئيات .وقد
وجد بع�ض الفنانني فيها �إمكانية للتعبري عن عاملهم الداخلي
ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا وب�ساطة ،كما �أنها �أتاحت لهم الفر�صة
لالهتمام بالتفا�صيل الدقيقة والرتكيز على مفردات بعينها
تطرح مو�ضوعات ح�سا�سة وتناق�ش ق�ضايا �إن�سانية على قدر
كبري من الأهمية.
كذلك� ،أت��اح فنُّ الفيديو اجلم َع بني �أ�شكال مت�ضادة من
الفنون الب�صر ّية كالعمارة ،والت�صميم ،والنحت ،والفن
الإلكرتوين ،والفن الرقمي وفن الفيديو ..كما وفرت ثورة
الفيديو الرقمي مناخ ًا خ�صب ًا لهذه الفنون ،و�صار بالإمكان
الإبحار عرب عبابها بحرية و�سهولة.
ويف عدد من التجارب ،ن�أى فن الفيديو عن طقو�س العمل
ال�سينمائي� ،إذ لي�س بال�ضرورة �أن يتقيد بال�شروط امل�ألوفة
لل�سينما من حيث احلوار واملمثلني والديكور ،وا�ستطاع �أن
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يجد لنف�سه كينونة خمتلفة� ،إذ �إنه �أتاح فر�صة للعاملني يف
هذا امل�ضمار اجلديد ،التعبري عن ذواتهم و�إف�ساح املجال
خليالهم يف التحليق ،وي�شمل ذلك الفنيني امل�شتغلني فيه
مثل اجلرافيكيني ،وف ّنيي ال�صوت والإ�ضاءة والديكور..
ويف البالد العربية ،ما يزال فن الفيديو يف بداياته ،رغم
�أنه بات ي�شهد اهتمام ًا من الفنانني و�صاالت العر�ض التي
�صارت تقيم له معار�ض مك ّر�سة ،بخا�صة مع بداية الألفية
اجلديدة� ،إال �أنه ما يزال حم�صور ًا مبحاوالت خجولة نظر ًا
لت�أخر �صناعة ال�سينما يف البلدان العربية ،والتي هي من
�أهم روافد هذا الفن .وبرزت بع�ض املحاوالت التي ارتبطت
بواقع احل��ال التي تعي�شه املنطقة العربية مثل االحتالل
الإ�سرائيلي وما ميار�سه من قمع يومي للمواطن الفل�سطيني،
واالحتالل الأمريكي للعراق ،ثم ما ي�شهده العامل العربي
اليوم من ثورات ا�صطلح على ت�سميتها «الربيع العربي».
وقد تُرجمت بع�ض املحاوالت على �أر���ض الواقع جم�سد ًة
جمريات الأحداث يف ال�ساحة العربية ،و�ساعدَ يف �إي�صالها
�ير و�سائل االت�صاالت التي
للعامل ،بال�صوت وال�صورة� ،أث ُ
غدت يف متناول اليد وب�أ�سرع زمن.
ومن �أهم امل�شتغلني يف هذا املجال من العرب ،الفل�سطينية
منى حاطوم التي ب��رزت ك���أول فنان عربي ينجز �أعما ًال
حتمل م�ضامني �إن�سانية قلما يعبرّ عنها الفنان �ضمن
الطقو�س الفنية التقليدية ،وقد جابت بها �أوروبا ونالت عنها

العديد من اجلوائز العاملية .ويف منجزها الفني ،تثور منى
حاطوم على ما هو اعتيادي ومتّ�سق ،وتقف مبواجهة الرتابة
وامل�ألوف ،ففي عملها «مقايي�س البعد» ،يدور حوار حميم
وخا�ص بني الأم وابنتها ،يتمثل ف�ضا�ؤه املكاين باحلمام،
ويظهر يف العمل ج�سد الأم ّ
املغطى بكلمات ُكتبت بالعربية
(هي يف احلقيقة ر�سائل تلقتها الفنانة من �أ ّمها) ،ويرتدد
مرتجم ًا الر�سائل �إل��ى اللغة الإجنليزية،
�صوت حاطوم
َ
ويتداخل ال�صوت مع احل��وار امل�ستمر بني املر�أتني ،ب�شكل
م�شو�ش ،ليتحدث العمل عن تعقيدات املنفى وم��ا تُنتجه
احلروب من �شعور م�ؤمل بالفقد والفراق.
كذلك ،قدم ال�سوري عبد اهلل �صالومة �أعما ًال �ضمن فن
الفيديو ،مثل :فيلم “تعاون الفنون ال�سبعة” الذي ي�ضع فيه
ر�ؤيته للفنون ال�سبعة ،بح�سب ت�صنيف “�إتيني �سوريو” الذي
ق�سم الفنون �إلى :ر�سم ،تلوين ،نحت ،مو�سيقى� ،شعر ،رق�ص
ّ
ً
ً
و�سينما ..مت�سائال عن �إمكان ّية جمعها معا يف عمل واحد.
ُيعد هذا الفيديو ل�صالومة عم ًال جامع ًا يق ّدم لي�س فقط
النتيجة النهائية التي �أنتجتها الفنون ال�سبعة مع ًا ،و�إمنا،
�أي�ض ًا ،مراحل الإجن��از التي متت بالتعاون مع جمموعة
كبرية من الفنانني والتقنيني املخت�صني يف الفنون على
تنوعها ،ويف النتيجة تتداخل الفنون ال�سبعة وتتمازج لتعبرّ

عن “�صراع الأفكار للخروج والراحة” اال�سم الفرعي لهذا
العمل.
ويقدم العراقي ع��ادل عابدين من خالل �أعماله املنفذة
بالفيديو مو�ضوعات تتعلق بال�سلطة ،موظف ًا التمثيل الرمزي
املوحي .ففي عمله “مفردات لغوية �شائعة” ،ي�صور الفنان
فتاة �صغرية ال يتجاوز عمرها �سبع �سنوات وال تتحدث
العربية تقف �أمام الكامريا ،وتردد ما ميليه عليها �صوت
رجل من كلمات باللغة العربية ،منها :احتالل ،اختطاف،
موت� ،إعادة �أعمار ..تبدو الطفلة غري مدركة ملعاين هذه
الكلمات وم��دى ق�سوتها ،يف �إ���ش��ارة �إل��ى �أن ه��ذه الطفلة
التي تعي�ش يف العامل الغربي يف ظروف مهي�أة لنمو طبيعي
للطفل ،تغاير متام ًا الظروف التي يعي�شها �أطفال العراق
يف �سن مماثلة ،والذين يعرفون ويرددون مثل هذه الكلمات
كجزء من واقع حياتهم اليومية.
وم��ع ت��زاي��د االه��ت��م��ام بفن الفيديو ال���ذي يرتبط ب�شكل
�أ�سا�سي بواقع احلياة ،ويناق�ش جوانبها الفكرية والفل�سفية
وال��وج��ودي��ة ع�بر ال�����ص��ورة ال��ت��ي ه��ي الأق���وى يف اخلطاب
الإع�لام��ي ال��ي��وم ،م��ن امل���ؤك��د �أن امل�ستقبل �سيك�شف عن
جتارب عربية مهمة وخ�صبة يف هذا املجال� ،ستحمل ر�سالة
الفن العربي وق�ضاياه �إلى العامل.
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شهادة
إبداعية

الفنان رافع الناصري

شهادة إبداعية
النهر وأنا ،عشق على مر السنين

رافع الناصري  /العراق
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رمبا كنت يف الرابعة من عمري عندما رم��اين �شقيقي
الكبري �سامي يف النهر لأول مرة بني �صيحات و�ضحكات
الأخ���وة والأ���ص��دق��اء ،وعندما �أخ��رج��ن��ي بعد دق��ائ��ق �إل��ى
ال�شاطئ ،جردين من مالب�سي املبتلة وو�ضعها على الرمل
احلار لتجفيفها ،و�أم�سك بكامريته (البوك�س) ليلتقط يل
و�أنا عار متام ًا �صورة نادرة مع �شقيقي منري وهو مبالب�س
ال�سباحة املكونة من مايوه باللون الغامق مع حزام ابي�ض
ون��ظ��ارات �شم�سية داكنة وم��دورة وه��و ما ك��ان �سائدا من
مودة �أهل بغداد يف تلك ال�سنة ،و�صديقهما عما�ش الذي
كان يرتدي مالب�س �سباحة عادية (ال زلت �أحتفظ بتلك
ال�صورة �ضمن جمموعتي الفوتوغرافية يف بغداد).
كان النهر بالن�سبة لنا جزءا حيويا وذا �أهمية خا�صة يف
حياتنا اليومية ،فقد كنا نعي�شه ونتمتع به ح�سب ما يقت�ضيه
كل مو�سم من موا�سم ال�سنة .كان ف�صل ال�صيف هو الأجمل
بالن�سبة لنا ففيه كنا نق�ضي� أحلى الأوق��ات �أثناء العطلة
ال�صيفية التي متتد لثالثة �شهور تقريبا (م��ن حزيران
ولغاية الأول من �أيلول يوم تبد�أ الدرا�سة) .كنا نق�ضي �أيام
العطلة على �ضفاف نهر دجلة طوال �ساعات ال�صباح وبعد
الظهر ولغاية غروب ال�شم�س من كل يوم ،نقوم خالله نزرع
ال�شواطئ ،فرحني ن�سبح ونلعب ون�صيد ال�سمك ال�صغري
بال�سنارة (ال�ش�ص)� ،أو من�سكه باليد ون�ضعه يف جيوب مائية
�صغرية نبنيها على �ضفاف النهر من رمل وح�صاة ناعمة،
نختار تلك الأ�سماك اجلميلة ونتمتع ب�أ�شكالها و�أحجامها
املختلفة لبع�ض الوقت ثم نعيدها �إلى النهر ثانية .كما كنا
نتمتع ب�صحبة الأهل والأ�صدقاء حني ن�سهر معهم يف بع�ض

الليايل املقمرة ن�سمع حكاياتهم وم�سامراتهم امل�شوقة ورمبا
�شيئا من املو�سيقى والغناء .على �شاطئ النهر �أي�ض ًا كنا
نحن ال�صبيان نتبارى برمي احل�صاة الدائرية لت�شكيل �أكرب
عدد ممكن من الدوائر مبختلف �أحجامها على �سطح املاء،
وهذا ما كان بحاجة �إلى مترين وخربة للح�صول على �أكرب
الدوائر و�أكرثها عددا ،وكنت واحدا من الفائزين الدائمني
بهذه اللعبة.
كانت ال�شواطئ التي نزرعها تقع على �ساحل طويل من
جزيرة تظهر يف ال�صيف فقط ،وهي مكونة من رمل وح�صى
ناعم ،يجاور ه��ذا ال�ساحل �شريط من ال��رم��ال البي�ضاء
و�أحراج من �أ�شجار ( الطرفة) .ثم يف اجلهة املقابلة نعرب
جدوال من املاء يقع بني اجلبل واجلزيرة وعلى جانبه �ساحل
طيني عري�ض م��زروع بالبطيخ الأ�صفر والأحمر (الرقي)
واخليار ،ورمبا �شيء من ق�صب ال�سكر .كنا جنتاز كل هذه
امل�سافات لن�صل �إلى الطريق املحاذي للجبل �صعودا �إلى
املدينة .وعندما يبد�أ ف�صل اخلريف يرتفع من�سوب النهر،
فن�شارك الكبار حينئذ بقطف البطيخ والرقي وحت ّمله على
ظهور احلمري بر ًا�  ،أو ن�ضعه يف القوارب اخل�شبية لنقله �إلى
املدينة عرب نهر �سريع اجلريان ل ُيحفظ يف البيوت ذخر ًا
للأيام القادمة .بل �إن بع�ض �أن��واع الرقي تحُ فظ �إلى �أ�شد
�أي��ام ال�شتاء ب��رودة وهي الأربعينية (املغبعانية) ثم ت�ؤكل
طازجة تيمن ًا وتربك ًا.
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يف بغداد ،عندما انتقلنا �إليها يف �صيف عام � ،١٩٥٦أقمنا
يف دار على �ضفة النهر ال يف�صل بينها وبني نهر دجلة �إال
ممر للم�شاة ال يزيد عر�ضه عن ثالثة �أمتار فقط .وكنا
�سعداء بهذه اجلرية ،جنل�س �أمام الدار مع الأ�صدقاء نتطلع
�إلى جمرى النهر ونت�سامر ،ورمبا نلقي ب�أج�سامنا فيه و�صوال
�إلى ال�شاطئ املقابل �سباحة ،ثم نعود فرحني وبكامل لياقتنا.
ع�شت تفا�صيل تلك الأج��واء اجلميلة ،ويف كل ايام ف�صول
ال�سنة ،حلني مغادرتي �إلى ال�صني بعد ثالث �سنوات رائعة
و�سعيدة �أم�ضيتها بجانب النهر.
يف بكني ك��ان لقائي الأول مع امل��اء على �ضفاف بحرية
جامعة بكني ،حني اجتمعنا نحن الطلبة العراقيني اجلدد
للتعارف وق�ضاء �أول يوم عطلة �أ�سبوعية .ثم توالت الزيارات
�إلى تلك البحرية بعد الدرا�سة املرهقة للغة ال�صينية وب�شكل
�شبه يومي تقريبا .عندما حل ال�شتاء وجتمدت البحرية،
متتعنا بالتزلج عليها رغم ال�صعوبة التي واجهناها يف �أول
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الأمر ،لكنها �أ�صبحت ت�سلية طريفة بعد ذلك .ولأن الق�صر
ال�صيفي ،وه��و ق�صر �أم�براط��وري ق��دمي �شا�سع امل�ساحة،
امل�شهور بحدائقه و�أبنيته وبحرياته ،كان قريبا من اجلامعة،
فقد كنا نزوره يف نهاية الأ�سبوع ونتمتع مبياه بحرياته طوال
النهار .بعد �أن انتقلت �إلى �أكادميية الفنون يف و�سط املدينة،
كنت اذهب �إلى بحرية الق�صر ال�شتوي مع بع�ض الأ�صدقاء
للتمتع بالتجديف واللهو طوال يوم العطلة الأ�سبوعية.
يف ل�شبونة �سكنت يف �شقة مطلة على اخلليج حيث يلتقي
نهر التيجو م��ع البحر .ك��ان املنظر م��ن ال�شرفة جذابا
ط��وال النهار ،وكانت �أ�صوات البواخر ت�أتيني ناع�سة من
بعيد .وعندما ا�شتاق �إلى املاء مبا�شرة كنت اق�صد مدينة
كا�شكاي�ش ،القريبة من ل�شبونة ،للتمتع ببحرها الرائع
�إلى �أن يحني وقت الغروب �أو بعده بقليل ،ف�أعود بعد ذلك
بالقطار ثمال مبنظر البحر و�أ�صواته و�سحره.
كان نهر مدينة �سالزبورغ �سريع اجلريان ،وكان اجللو�س

على حافته متعة للعني حق ًا .لكن بحرياتها �شيئا �آخر فهي يف
غاية اجلمال كما �أنها تغري املرء لل�سباحة فيها رغم برودة
املاء ،فاملتعة ال تتم �إال بعد �أن تتكامل ال�صورة وتتحد الطبيعة
مع الإن�سان ،وهو ما حتقق يل يف يوم �أحد رائع ت�أكدت فيه
ب�أن جمال الطبيعة وتناغمها مع الإن�سان هي احلياة بعينها.

النهر و�أن��ا يف طريقي ل�شراء اخلبز والكروا�سان من �أجل
الفطور .يف املركب ال�سياحي ال��ذي يخرتق باري�س �شما ًال
وجنوب ًا ،ا�ستمتعت بالطبيعة اخلالبة على جانبي نهر ال�سني
م�ستعر�ضا على اجلانبني الرتاث املعماري الراقي للمدينة
الأجمل يف العامل على الإطالق.

يف باري�س �سكنا يف مدينة الفنون العاملية التي تقع يف �أقدم
مناطقها ،يف جزيرة �سان
ل��وي�����س Ile st. Luis
التي يخرتقها نهر ال�سني
وي���ل���ف ح���ول���ه���ا ب��ح��ن��ان
غريب .كنت �أجل�س عند
ر�أ�����س اجل���زي���رة� ،أراق���ب
ال��ن��ه��ر وال��ب�����ش��ر وق���وارب
ال�سواح الفرحني ،و�أنتظر
الغروب ال�ساحر وما بعده
حني ت�شع الإن��ارة املذهلة
ع��ل��ى ال��ن��ه��ر واجل�����س��ور
والأبنية القدمية وك�أنها
�أنوار م�سارح خيالية� .أما
�أجمل فعاليات ال�صباح
عندي فكانت عبور ج�سر
“ماري” والتمتع مبنظر

يف �آخر زيارة لنا �إلى القاهرة عام  ،٢٠٠٦قلت ملي :كم
�أن���ا م�����ش��ت��اق �إل���ى النهر
ومالم�سة املاء عن قرب،
قالت :لن�أخذ (الفلوكة)
ونبحر يف ال��ن��ي��ل .كانت
ت���ل���ك ال�������س���اع���ة ال���ت���ي
ق�ضيناها يف ق��ل��ب نهر
النيل العظيم من �أجمل
ال�����س��وي��ع��ات ال�����س��ع��ي��دة.
فقد امتزجت يف خيايل
مياه النيل مع مياه دجلة
يف حل��ظ��ة ع�شق ن���ادرة؛
حل��ظ��ة ت�سللت م��ن حلم
قدمي عمره ع�شر �سنوات،
حلظة نادرة ع�شتها بفرح
طفلي ،وكانت � أجمل من
كل الأحالم يف حياتي.
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باب البحرين

هي البوابة الأولى ملدينة املنامة القدمية واملدخل �إلى �سوقها
الكبري الذي ال يزال حمافظا على عراقته وتاريخه .هي �سوق
ال ت�شبهها �سوق يف البالد ،يلتقي فيها القدمي واحلديث يف
نف�س الوقت .يلقى فيها الزائر كل ما يحتاج حلياته اليومية
من مواد �صغرية �أو كبرية .على �أر�صفتها يختلط الب�شر بني
هندي وكندي ورو�سي وعربي ،وهم يف حركة ال تتوقف طوال
النهار.
يف �شتاء عام  ،١٩٩٨حني كنت �أد ّر�س يف جامعة البحرين،
كنت �أُك�ث�ر م��ن ال�ت�ردد �إل��ى ه��ذا ال�����س��وق ،خا�صة يف �أي��ام
اجلمعة ،ومعي كامرتي ال�صغرية م��ن م��ارك��ة (كونيكا)
اللتقاط ال�صور الفوتوغرافية ال�سريعة ،وت�سجيل ما �أراه
جميال .لقد �سحرتني عمارة ال�سوق التقليدية ،و�سحرين
الظل وال�ضوء ب�شكل خا�ص ،وكذلك تنوع الأ�شكال والألوان
الزاهية فيه .كنت �أحترك بكامل ن�شاطي وحريتي حني
يخف الزحام عند منت�صف النهار ،ويذهب اجلميع لأداء
�صالة اجلمعة .التقطت ع�شرات ال�صور ل��زواي��ا خمتلفة
من ال�سوق وما حوله ،ومن ذلك اخلزين بد�أت �أنظم تلك
ال�صور الورقية و�أرتبها و�أ�صنفها يف جمموعات ثالثية من
اجل ت�شكيل تكوينات فنية وموا�ضيع متنوعة تعك�س الكثري
من واقع املكان �إلى جانب ما فيها من الطرافة واالبتكار.
لقد مرت �أرب��ع ع�شرة �سنة على زمن التقاط تلك ال�صور
الفوتوغرافية .وخالل هذه ال�سنني ،تغيرّ ت بع�ض معامل هذه
ري منها
ال�سوق� ،أو اختفت �أجزاء منها .فقد جدد ق�س ٌم كب ٌ
م�ؤخر ًا ،ورمم ما كان متداعيا �أو مت�ضررا .لكن روح ال�سوق
و�أجواءها البحرينية الأ�صيلة ظ ّلت فيها ،و�ستبقى ما دام
نا�سها الذين يديرونها يتمتعون ،كما كانوا �أبدا ،باحليوية
واملرح والود.

30

31

تخطيطات

التخطيطات للفنان أحمد صبيح
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مسرح

لقطة تعبريية من مسرحية مكان زمان

الديكور والملحقات المسرحية ودورها
في التعبير المسرحي

حممد خري الرفاعي  /األردن
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يعترب امل�سرح فن ًا مركب ًا  ،متتزج فيه جمموعة من الفنون
يف وحدة متكاملة  ،لتخلق لنا عم ًال فني ًا يحاكي احلياة ،
فالقيمة الفنية للم�سرحية ال تظهر �إ ّال باملناظر املالئمة
حلوادثها ،لذا كان على م�صمم الديكور � ،أن يقر�أ امل�سرحية
مرات عدة ملعاي�شة املو�ضوع ،حتى يتمكن من و�ضع ت�صميم ،
ُيعد املعادل الت�شكيلي للن�ص مكان ًا وجو ًا .
ذلك �أن :
« الديكور امل�سرحي هو الإطار الت�شكيلي  ،الذي يعي�ش فيه
الن�ص الدرامي .ي�ساعد املمثل على عملية التعاي�ش يف اجلو
املنا�سب  ،وي�شرتط �أال يتعار�ض املذهب الت�شكيلي  ،مع
مذهب الن�ص امل�سرحي ،و�أ�سلوب الإخ��راج  ... ،لذا يجب
�أن يتما�شى الديكور امل�سرحي �شك ًال وم�ضمون ًا  ،مع جميع
عنا�صر التعبري والت�شكيل ،امل�صاحبة من � ،أداء  ،و�إ�ضاءة
 ،ومالب�س و�أ�سلوب �إخ��راج ،بحيث يخرج العر�ض العام ،
خادم ًا لروح الن�ص وم�ضمونه الدرامي».
�أما املنظر امل�سرحي فهو الوحدة الفنية للعر�ض الذي يعطى
للعمل امل�سرحي قيمته اجلمالية والدرامية  ،ويهدف �إلى
�إظهار املعاين العميقة للم�سرحية بخطوطه و�ألوانه  ..وتكمله
امل�سرحية و�إظهار اجلزء اخلفي منها  ..وخلق احلياة التي
تعي�ش فيها �شخ�صية املمثل والتعبري عنها بطريقة فنية
جميلة  ..فتتكون بذلك الوحدة الفنية .
وهو – الديكور – لي�س فنن ًا م�ستق ًال بذاته داخل العمل امل�سرحي
 ،ولكنه متداخل مع بقية العنا�صر الفنية الأخرى  ،مثل الإ�ضاءة
واملو�سيقى والأزياء والتمثيل  ..وغريها من الفنون التي تخدم
العر�ض امل�سرحي  ،وت�ساعد يف �إبراز م�ضامينه .

وي�ستخدم الديكور امل�سرحي يف الآتي -:
•للتعبري ع��ن البيئة كمكان وزم���ان  ،فهو ي��ح��دد بعد ًا
م�ضموني ًا  ،ينقل لنا طبيعة املكان حمددة  :يف منزل ،
�سجن  ،حديقة � ،شارع عام  ..الخ  .وكذا الزمان  ،وهو
يعرب عن ال�صباح � ،أو امل�ساء � ،أو ال�صيف � ،أو ال�شتاء ..
الخ � ،أو طبيعة الع�صر  ،هل هو ع�صر مملوكي �أو يوناين
�أو ما قبل التاريخ  ..الخ .
•للتعبري عن طبيعة اجلو العام للأحداث  :هل جترى يف
�إطار كوميدي � ،أم تراجيدي �أم تراجيكوميدي .
•للتعبري عن طبيعة الطابع العام للأحداث ( طابع ديني
– طابع حديث – طابع واقعي ) هذا بالطبع �إ�ضافة �إلى
�أن املنظر امل�سرحي  ،يعرب عن طبيعة العن�صر اجلمايل
للعر�ض  ،وحتديد م�ساحة التعبري التمثيلي  ،وي�ساعد
املمثل على احلركة ب�سهولة على خ�شبة امل�سرح  ،من خالل
املداخل واملخارج  ،وتهيئة اجلو العام ..
على انه يجب مراعاة بع�ض الأم��ور الفنية  ،عند ت�صميم
املناظر  ،حتى ال ميل اجلمهور ( لأن املناظر تعترب خدعة
م�ؤقتة ) وهي - :
•�أن يكون املنظر قاب ًال للتق�سيم واللف والدوران والتحريك .
•�أن يكون خفيف الوزن  ،لي�سهل حمله .
•�أن يكون �سهل الرتكيب والفك  ،ل�سرعة التغيري .
•وذل��ك كله حتى ال يهبط �إيقاع  ،العر�ض ويفقد التعبري
ت�أثريه النف�سي والعاطفي .
امللحقات املسرحية وأهميتها يف صدق التعبري

أهمية املنظر املسرحي يف صنع التعبري

يقوم املنظر امل�سرحي ب��دور كبري يف �إظ��ه��ار الأث��ر الكلي
للإخراج امل�سرحي  ،كما ي�ساعد على فهم �أ�شخا�ص امل�سرحية

وهو م�صطلح يعني  ،جميع القطع والأدوات امل�ستخدمة يف
امل�سرحية  ،كالأثاث وال�سيوف والبنادق واملكتب والتليفون ...
وت�سمى بامللحقات امل�سرحية  ،وعلى العاملني ب�إدارة امل�سرح ،

مشهد من مسرحية فصيلة املوت
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عمل قائمة بامللحقات املطلوبة  ،ويقوم املخرج ب�إمالئها على
مدير خ�شبة امل�سرح  ،وعليه �أن يكون يقظا يف �أثناء التدريب
 ،خ�شية �أن ين�سى املخرج �شيئ ًا ،كما ال يجب ا�ستخدامها
يف التدريبات الأولى خ�شية تلفها  .وتنبع �أهمية امللحقات يف
�أنها ت�ساعد املمثل على املعاي�شة  ،وكذلك ت�ساعد املتفرجني
على االقتناع ب�صدق التعبري واال�ستمتاع به .
األزياء وأهميتها يف صدق التعبري

يف امل�سرح ي��دل ال��زي على  ،اجلن�س والو�ضع االجتماعي
واجلن�سية والديانة  ،بل يدل �أحيانا  ،على �أن ال�شخ�صية
تاريخية �أو معا�صرة  ،ويف كل هذه احلاالت ميكن �أن ي�شري
الزي �إلى عديد من التفا�صيل  ،كالو�ضع املادي لل�شخ�صية
و�سنها وميولها وبع�ض مالحمها ،على �سبيل املثال  ،قد
يرتدى املمثل زي ( ثري �صيني ) ي�شري يف �آن واح��د على
املناخ  ،والفرتة التاريخية  ،وهذا الف�صل من ال�سنة �أو ذاك ،
وحالة اجلو واملكان ،وذلك كله ي�ضفي على التعبري امل�سرحي
�صدق ًا وقوة �إقناع  ،وي�ساعد املمثل على معاي�شة دوره .
�إذن تعترب الأزي��اء امل�سرحية عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر
التكوين امل�سرحي  ،وعلى املخرج الواعي  ،دقيق املالحظة
� ،أن يجعل الأزي��اء �أداة ك�شف وتو�ضيح ،لبع�ض التفا�صيل
الدقيقة  ،فقد حر�ص ( �أندريه �أنطوان ) على �أن ُيح ّمل
�سروال موظف املكتب ،تلك االنتفاخات عند ركبتيه  ،وملعان
الكم الأمي��ن  ،ال��ذي يك�شف عن مهنته ،والب��د �أي�ض ًا من
مراعاة الذوق فى اختيار الألوان وطريقة التف�صيل والتنفيذ
 ،ومالءمتها للديكور وت�صميماته و�ألوانه  ،و�ألوان الإ�ضاءة
امل�ستخدمة داخل العر�ض  ،كما �أنها تزيد من حركة املمثلني
و�ضوح ًا  ،وت�سهم يف تو�ضيح تعبرياته  ،ذلك �أنها ترتجم
وتعرب عن طبيعة �سلوكه ،وحركاته و�أغرا�ضه واجتاهاته .
�أذن هي ت�شكل �أداة مهمة من �أدوات املخرج  ،مبا لها من
�إمكانات تعبريية كبرية  ،فهي ت�شكل اللغة والتعبري امل�سرحي
 ،وتعطيه �صفات خا�صة .
ويقول  (:تايروف � ) Tairofأن املالب�س هي اجللد الثاين
للممثل  ،ومن هنا جرت العادة على اتخاذها كائن ًا حي ًا
 ،متحرك ًا على خ�شبة امل�سرح  ،ت�سهم ف��ى وجهة النظر
الت�شكيلية والعاطفية والدرامية فى الن�ص امل�سرحي .
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"“ بينما ي��ذه��ب ( جينو ��� ،س � ،سن�سانى ) ف��ى كتاب
( املو�ضات والأزياء ) بقوله الى �أن م�صمم املالب�س يجب
�أن يبقى ماث ًال �أمام عينيه ما �سي�سفر عنه املكياج  ،و�أثار
الإ�ضاءة  ،ومميزات ال�شخ�صية � ،سواء اجل�سمية منها �أو
النف�سية على طبيعة املالب�س والأزي��اء  ،وذلك قبل �أن يبد�أ
فى عمله  ،كما يجب عليه �أن يعي�ش مو�ضوع العمل الفني .
�أن يعي�ش خمتلف �أطواره وحركاته  ،فكما �أن املمثل بني يدي
املخرج كال�صل�صال بني يدي املثال ،فهكذا يجب �أن يكون
�ش�أن م�صمم الأزي��اء  ،الذي يتحتم عليه �أن يحور ويبدل ،
ويجعل من املمثل خملوق ًا كما ي�شاء له اخليال  ،خملوقا
ولي�س مانيكان ًا “ .
وم��ن امل��ع��روف �أن ال�شخو�ص يف امل�سرح املعا�صر  ،تبد�أ يف
الت�شكل والتعبري عن نف�سها مبجرد ظهورها على املن�صة ،
وحتى قبل �أن تتحرك �أو تتكلم  ،وذل��ك عن طريق وجودها
املادي  ،وما ترتدي من مالب�س  ،فمث ًال ما �أن ترتفع ال�ستارة
عن �شخ�صية (كراب) يف م�سرحية ( ال�شريط الأخري ) حتى
ن�شعر �أننا �أم��ام مهرج من مهرجي ال�سريك “رجل عجوز
مرهق  ،يرتدي بنطلون ًا �أ�سود كاحل ًا  ،ق�صري ًا ج��د ًا عليه ،
و�صدريته �سوداء بدون �أكمام ،بها �أربعة جيوب وا�سعة  ،و�ساعة
ف�ضية ثقيلة و�سل�سلة  ،قمي�صه �أبي�ض مت�سخ ،مفتوح من الرقبة

وبال ياقة  ..ينتعل حذاء ًا غريب ًا � ،أبي�ض قذر  ،برقبة عالية ،
مقا�س ع�شرة على الأقل� ،ضيق ًا جد ًا ومدبب “.
�إذن ن��ح��ن ن���درك امل��و���ض��وع الرئي�سي مب��ج��رد م�شاهدة
ال�شخو�ص على خ�شبة امل�سرح  ،فها هو كراب وقبل �أن ينطق
بكلمة واحدة  ،ينقل انطباع ًا وا�ضح ًا  ،للم�شاهد يدل على
�أننا �أمام �شخ�ص مت�شرد  ،مت�صعلك  ،قبيح املظهر  ،يرتدي
خلق بالية يف داللة
“ على �أن��ه يدير ظهره للمجتمع ال��ذي يعي�ش فيه  ،وال
يتم�سك مبجاراة العرف ال�سائد والتقاليد ال�شائعة  ...كذلك
الب�ؤ�س الوا�ضح يف املظهر اخلارجي  .. ،لهو دليل على نف�سه
البائ�سة  ..كل ذلك يرتاءى للم�شاهد الذكي  ،الذي اعتاد لغة
امل�سرح احلديث  ،وتدرب على حل رموزها “.
�إذن هناك اختزال كئيب وب�آ�س لواقع حال املجتمع الإن�ساين
 ،فالعامل مت اختزاله �إلى رجل عجوز منهك  ،هو كراب .
املكياج وأهميته يف صدق التعبري

ا�ستعمل املكياج منذ القدم على خ�شبة امل�سرح  ،كعن�صر
من عنا�صر الزينة  ،ومتثيل خمتلف ال�شخ�صيات  ،فهاهم
امل�صريون القدماء  ،ي�ستعملون احلناء والكحل ور�سم اخلطوط
ح��ول العيون  ،وال��روم��ان ي�صبغون �شعورهم � ،أو يفتحون
من �ألوانها ويجعلونها بي�ضاء ،وكذلك ا�ستخدمت الأقنعة
امل�سرحية  ،التي تدل على ال�شخ�صية بلونها وتعبرياتها� ،أما
يف الع�صر االليزابيثي  ،و�ضعت الأقنعة بغر�ض الت�سلية  ،فكان
لكل �شخ�صية �أو عاطفة  ،قناع ًا م�سرحي ًا خا�ص ًا بها  ،ثم �أنت�شر
ا�ستعمال امل�ساحيق و الأ�صباغ على الوجه مبا�شرة ،لتغري
معامل الوجه  ،ومتكني املمثل من حتريك مالحمه التعبريية
 ،وقد ظلت طبقة املكياج �سميكة تقارب القناع ب�سمكها �إال �أن
تطورت فنون املكياج وا�ستخداماته .
ومما ال�شك فيه �أن الإ�ضاءة امل�سرحية  ،تتحكم يف املكياج
�إلى درجة كبرية  ،فقد ت�ضفي على وجه املمثل �إ�شراق ًا ،
وت�ساعده على االق�تراب من ال��دور و�صدق التعبري  ،وقد
تف�سده متام ًا  ،وتقلل من ت�أثريه الدرامي � ،إذا ما كانت غري
�صحيحة  ،ومن �أه��م الوظائف التعبريية للمكياج  ،والتي
تخدم املمثل فى �أداءه لل�شخ�صية :
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•�إعطاء االنطباع ال�صحيح عن العمر  ،وال�صفات الظاهرية
 ،واحلالة ال�صحية .
•معادلة الأثر املبي�ض  ،النا�شئ عن �شدة ال�ضوء  ،امل�سلط
على خ�شبة امل�سرح .
•ت�أكيد بع�ض املالمح التعبريية  ،كالفم والعينني  ،واللذان
هما �أدوات رئي�سة متكن املمثل من نقل تعبريه  ،بطريقة
م�شاهدة وم�سموعة  ،وحتى �أبعد م�شاهد فى ال�صالة .
•ت�صويب بع�ض املالمح فى املمثل  ،وخ�صو�ص ًا يف القاعات
الكبرية .
�أذن للمكياج دور رئي�سي يف ا�ستكمال عنا�صر العر�ض
امل�سرحي  ،وهو عن�صر من العنا�صر املخ�ص�صة لقاعدة
الإيهام  ،فنحن حمتاجون دائما و�أب��د ًا �إلى �إح��داث بع�ض
التغريات يف مالمح املمثلني  ،حتى يتالءم كل ممثل مع ما
يقت�ضيه مظهره يف الدور امل�سند �إليه  ،فلي�س من الطبيعي �أن
�إ�سناد دور رجل كهل � ،إلى �شاب فتّي دون احلاجة لتغيري يف
مالحمه  ،و�إمنا يتطلب على الأقل �أن تو�ضع له حلية و�شارب
� ،أو بع�ض خطوط ال�شيب على وجهه  ،ويختلف الأمر ح�سب
املرحلة العمرية لهذا الكهل  ،ف�إما �أن يكون ال�شعر �أبي�ض
خملوط ببع�ض ال�شعر الأ�سود  ( ،ال�شعر امل�ستعار ) �أو يكون
من ال�شعر الأبي�ض كله  ،ويجب �أن يالحظ �إعطاء احلواجب
نف�س الت�أثري  ،حتى ال يكون الأمر مثار ًا لل�سخرية وال�ضحك .
اإلضاءة املسرحية وتأثرياتها التعبريية

الإ���ض��اءة عامل �أ�سا�سي يف �إب��راز ال�شخ�صيات  ،و�إظهار
الت�شكيل  ،حتى ي�ستطيع امل�شاهد املعاي�شة  ،واال�ستمتاع
بالعر�ض امل�سرحي  ،ويجب �أن تتنا�سب كمية ال�ضوء بالقدر
املدرو�س  ،مع اللحظة املطلوب �إظهارها على خ�شبة امل�سرح .
و�أن تكون زوايا ال�ضوء متنا�سبة  ،كل ذلك من �أجل �أن يكون
املمثل مغمور ًا بال�ضوء .
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دعائم اإلضاءة

الكمية  :تتحكم فيها عدة �أحجام ومقا�سات من �أجهزة
الإ�ضاءة .
اللون  :يلعب اللون دور ًا هام ًا يف ت�شكيل العر�ض امل�سرحي
 ،ف���إن الأل��وان ال�ساخنة ت�ستخدم يف الأعمال الكوميدية ،
وال��ب��اردة للأعمال الرتاجيدية  .وميكننا احل�صول على
ال�ضوء امللون  ،من خالل املر�شحات اللونية � ،سواء كانت (
زجاجية �أو بال�ستيكية �أو من اجليالتني )  ،مع ا�ستخدام
املخف�ضات  ،يف تقليل �أو زيادة كثافة اللون  ،لإعطاء املمثل
�أبعاده الثالثة .
التوزيع  :يجب �أن يراعى عند توزيع الإ�ضاءة على املمثل
�أن تكون زواي��ا الربوجكتور  45درج��ة  ،و�أن ت��وزع الإ�ضاءة
على مناطق التمثيل واملناظر والبانوراما ( ال�ستار اخللفي )
بطريقة مدرو�سة .
وللألوان بحال مزجها  ،داللة ولون جديد  ،فعلى �سبيل املثال - :
اللون الأزرق مع الأخ�ضر = يعطى �أزرق �سماوي .
واللون الأزرق مع الأحمر = يعطي بنف�سجي ( رومان�سي ) .
واللون الأخ�ضر مع الأحمر = �ضوء النهار .
وظائف اإلضاءة

الإي�ضاحية والتعبريية  :تتحقق عن طريق الإ�ضاءة
عديد من العنا�صر التي تعمق التعبري امل�سرحي  ،ومتكنه من
حتقيق �أثره الوجداين  ،يف نفو�س املتفرجني مثل :
الر�ؤية � :إعطاء املتفرج ر�ؤية وا�ضحة .
الإي��ه��ام بالطبيعة  :ع��ن ط��ري��ق ال�����ض��وء امل��ل��ون ي�ؤكد
الإح�سا�س بالزمان واملكان .
التكوين  :وذلك من تباين الألوان الباردة وال�ساخنة .

اجلو  :تخلق اجلو املنا�سب للعر�ض  ،فال�ضوء امللون ذو الألوان
الباردة  ،ي�ؤكد اجلو امل�أ�سوي يف امل�سرحيات الرتاجيدية ،
واللون الدافئ يقوم بنف�س العمل يف الأعمال الكوميدية � ،أما
امل�سرحيات ال�ساخرة واال�ستعرا�ضية  ،فتحتاج �إلى �إ�ضاءة
قوية �صارخة  ،لإبراز عنا�صر العر�ض امل�سرحي .
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وبحال �أ�ستخدم اللون كو�سيلة تعبري داللية  ،جند �أن :
• الأبي�ض  :يبدو وك�أنه ي�ضيف اللون  ،وبالتايل فهو يزيد
من احلجـم الظاهري للأ�شياء ،لأنه يعك�س ال�ضوء.
•الأ�سود  :يبدو ك�أنه يطرح اللون  .وبالتايل فهو يقلل من
احلـجـم الظاهري  ،لأنه ميتـ�ص ال�ضـوء .
•الرمادي  :يبــدو ك�أنه يعادل الأ�شياء ويحــايدهــا.
•امل�ساحة البي�ضاء على الأر�ضية ال�سوداء  ،تبدو �أكرب من
امل�ساحة امل�ساوية لها من الأ�سود  ،على �أر�ضية بي�ضاء  ،الن
الأبي�ض يعكـ�س ال�ضـوء والأ�سود ميت�صه.
•�أن التناق�ضات القوية فى القيمة  ،لها قوة جذب هائلة ،
لذا يجب ا�ستخدامها بعناية  ،و�إال �أتت نتائجها عك�سية ،
�أقـلهـا عــدم االرتـيـاح للتــولي ـفـة اللـونيـة .
•فكلما تقاربت الألوان فى الدرجة �أو القيمة  ،كانت مريحة هادئة
•التناق�ض احلاد فى الدرجة �أو القيمة  ،يلفت النظر نحو
ظالل الأ�شياء .
•وال�شك �أن للون �أث��ره  ،ووقعه اخلا�ص على مزاج املتلقي ،
ذلك لأنه ينقل تعبري ًا قوي ًا  ،ويثري م�شاعر خا�صة لها ت�أثريات
معينه فى النف�س الب�شرية  ،تختلف من �أن�سان �إلى �أخر ،
فلكل لون �صداه فى نف�س امل�شاهد  ،لذا وجب العناية الفائقة
بعملية التلوين ال�ضوئي ،و�إخ�ضاعها للدرا�سة قبل التنفيذ .
لذا يتوقف جناح امل�شاهد امل�سرحية  ،على قدر ح�سن توظيف
امل�ؤثر ال�ضوئي اللوين  ،وانعكا�سه فى نف�س املتلقي .
�أذن فامل�س�ألة تعتمد على  ،احلالة النف�سية والعاطفية
للمتلقي  ،وتتوقف على �سهولة الر�ؤية التي تخلق التعبري
املنا�سب  ،القائم على عدة عوامل �أهمها :
•كمية ال�ضوء املغطية ملنطقة التمثيل .
•نوعية الأجهزة ال�ضوئية امل�ستخدمة .

•امل�سافة بني املنبع ال�ضوئي  ،واملنطقة امل�ضاءة  ،التي حتدد
كمية ال�ضوء ونوعيته .
•خلق التباين بني �إ�ضاءة منطقة التمثيل  ،و�إ�ضاءة اخللفية
املحيطة باملمثل .
•ولل�ضوء يف امل�سرح �أهمية كبرية  ،فهو و�سيلة الفنان لإبراز
ما يجري على خ�شبة امل�سرح ،من �أحداث وت�أكيدها  ،ولي�س
املمثل وحده – بطبيعة احلال – امل�ستفيد من الإ�ضاءة
 ،بل بقية عنا�صر العر�ض امل�سرحي  ،وبنف�س الدرجة من
الأهمية  ،فقطع الأث��اث واملكياج واملالب�س والإك�س�سوار
 ..جميعها عنا�صر مرئية  ،حتتاج �إلى الإ�ضاءة و�أثرها
املبا�شر عليها  ،فبقدر جناح فنان الإ�ضاءة يف عمله  ،بقدر
ما ي�صح التكوين النهائي ل�صورة العر�ض امل�سرحي .
وعليه تنق�سم الإ�ضاءة �إلى �أربعة �أق�سام من حيث نوعها :
 الإ�ضاءة اخلا�صة :وهي تلك التناق�ضات بني الظاللوالأ�ضواء التي ت�سلط على وجه املمثل بكثافة عالية وتركيز
�شديد  ،ي�ؤكد كافة املالمح  ،ويخلق القيم الدرامية .
 الإ�ضاءة العامـة  :تتلقى الأ�شياء على اخل�شبة نف�سالقدر من الإ�ضاءة  ،دون متييز بني عن�صر و�آخر.
 �إ�ضاءة اللم�سات  :وهي �إ�ضاءة تكميلية  ،ت�ساعد على�إبراز ال�صورة النهائية للخطة ال�ضوئية  ،وت�ضفي م�سحة من
ال�شاعرية على التكوين العام .
 �إ�ضاءة ملء الظالل :وهي ت�ساهم يف تخفيف حدةالتناق�ض  ،بني مناطق الظل والنور
وال �شك �أن الإ�ضاءة تزيد حدة الت�أثري الدرامي  ،وقد جرت
ال��ع��ادة �أن نقر�أ يف ثنايا الن�صو�ص امل�سرحية احلديثة ،
توجيهات من هذا القبيل :
« �إ�ضاءة مبهرة ( يالها من �أيام �سعيدة ) �أو �إ�ضاءة غامرة (
ف�صل بال كالم رقم واحد ) � ،أو ظالم تام ( امل�شهد اخلتامي
من املغنية ال�صلعاء وامل�ست�أجر اجلديد )  ،وكذلك نالحظ
ا�ستخدام الإ�ضاءة والإظ�لام مع ًا  ،وذلك ما يجمعهما يف
وقت واحد  ،كما يحدث يف ال�شريط الأخري :
« على املائدة جهاز ت�سجيل مبيكروفون  ،وعدد من �صناديق
كرتون حتتوي على �شرائط ت�سجيل ( بكر  ، ) Reelsت�ضاء

املائدة  ،بلون �أبي�ض قوي  ،ويف احلال ت�ضاء املنطقة املجاورة
لها  ،باقي خ�شبة امل�سرح مظلمة “ .
أو قد يكون مصدر الضوء

عن طريق ال�شموع � ،أي ( ن��ور النار ) كو�سيلة متعارف
عليها للكناية عن الليل  ،وك�صورة �شعرية توازي بني امل�سرح
والعامل  ،ففي نهاية م�سرحية عطيل  ..ل�شك�سبري ،وعلى
�ضوء ال�شمعة  ،يرى عطيل �أن قتل ديدمونة يف �صورة �إطفاء
�شمعة  ،فيقول :
« �س�أطفئ النور ثم �أطفئ نورك
�إذا خمدت نارك يا ر�سول ال�ضياء
�أ�ستطيع �أن �أعيده ثانية
لو ندمت  ..لكن �إذا �أطف�أت نورك
يا منوذج اجلمال الرائع الرهيب
فمن �أين يل ب�شعلة  ،بروميثيو�س املقد�سة
التي ت�ستطيع �أن ترد �إليك ال�ضياء ؟
( الأبيات  ، 12 – 7امل�شهد الثاين  ،الف�صل اخلام�س ) “.
�إذن هذا امل�شهد يحتوي قيمة جمالية فكرية  ،نتيجة لتوظيف
الإ�ضاءة كم�صدر طبيعي ،ي�سهم يف خلق اجلو املنا�سب ،
ويثري العواطف والأحا�سي�س  ،مبا يخلقه من ت�أثريات نف�سية
يف جمهور امل�شاهدين .
املوسيقى واملؤثرات الصوتية ووظائفها
التعبريية

املو�سيقى هي « توليفة من عنا�صر متباينة  ،وهي ت�ستح�ضر
نظام ًا جربي ًا �أكرث مما ت�ستح�ضر حديث ًا لغوي ًا  ،و�إذا كان
امل�ستقبل ( املتلقي – امل�ستمع ) يفهم ه��ذه التوليفة ،
باعتبارها ر�سالة عاطفية �أو انفعالية �أو وطنية الخ  ..فهذا
يرجع �إلى تف�سري �أو ت�أويل �شخ�صي  ،يدور يف �إط��ار نظام
ثقايف ح�ضاري � ،أكرث مما يدور يف �إطار “ معنى “ وا�ضح
�صريح “ للر�سالة “  ،لأنه �إذا كانت املو�سيقى تعترب نظام
“ ر�سائل “  ،فهي لي�ست نظام “�إ�شارات �أو رموز “ ذلك
�أن العنا�صر املكونة لها تخلو من الداللة  ،فالدال واملدلول
ممتزجان يف عالمة واحدة متتزج بغريها من العالمات يف
لغة ال تقول �شيئ ًا “ .
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�إذن هي تنقل ر�سالة من مر�سل �إلى م�ستقبل  ،بغ�ض النظر عن
�إمكانية نقل معنى حمدد ،وهي بال �شك تلعب دور ًا هام ًا يف
العر�ض امل�سرحي  ،فهي – املو�سيقى الدرامية – ت�ساعد على :
“ تف�سري الن�ص  ،وعلى خلق اجل��و العام  ،وخلق حالة
وجدانية لدى املتفرج  ،وللمو�سيقى وظائف فرعية � ،إلى
جانب هذه الوظيفة الأ�سا�سية منها � :أن املو�سيقى كالم يجب
�أن يت�ضمن االن�سجام الذي يتوافق مع الن�ص  ،ومن الطبيعي
�أن تهد�أ  ،وتعلو  ،وتهم�س  ،وت�صمت متام ًا  ،كاحلوار يف
الن�ص الأدبي  ،وهي لي�ست خللق ت�أثري معني �أو كالم �أخر�س
� ،أو �شئ �صارخ ومفاجئ  ،كما يت�صور البع�ض” .
�إذن ت�ستخدم املو�سيقى قبل بداية الف�صل امل�سرحي  ،كي
تخلق اجلو العام للأحداث � ،أو يف بع�ض املواقف الدرامية
الهامة � ،أو املواقف التي يريد املخرج زيادة ت�أكيدها والرتكيز
عليها � ،أو �ضمن �أي ر�ؤية �إخراجية مدرو�سة .
وللمو�سيقى امل�سرحية يف العر�ض ال��درام��ي امل�سرحي ،
خ�صائ�ص متعددة �أهمها :
• ت�ستخدم قبل رفع ال�ستارة كمو�سيقى افتتاحية .
•للربط بني املناظر .
•ت�ستخدم مو�سيقى ( الأغ��اين واملار�شات والأحل��ان ) يف
خلفية ال�شخ�صيات  ،من �أجل �إ�شباع اجلو امل�سرحي العام .
•لتدعيم مناطق ال�ضعف التي قد تعرتي العمل  ،وت�ستخدم
لإثارة خيال امل�شاهد ،وت�ساعد املمثل يف الوقت نف�سه على
اجتياز اللحظات احلرجة  ،يف �أدائه ملوقف ما .
•للتعبري عن زمان �أو مكان امل�شهد امل�سرحي .
•لتج�سيد �أبعاد ال�شخ�صية امل�سرحية ..
واملو�سيقى ك�أي عن�صر من عنا�صر العر�ض الأخ��رى  ،من
�ش�أنها دفع عجلة الأح��داث �إلى الأم��ام  ،بحيث ترتبط بها
وتنبع منها البيئة الزمانية واملكانية  ،والتي يحتويها الإيقاع
العام للعر�ض  ،وخ�صو�ص ًا الإيقاع املو�سيقي املرتبط بالإيقاع
الداخلي لل�شخ�صيات واحلدث  “ ،فاملو�سيقى ال تقبل على
�أنها تقليد مقبول  ،ولكنها تربر بالأ�سلوب”.
ويف امل�سرح احلديث �صورة معربة للتعارف بني اللغة الب�شرية
واملو�سيقى امل�سرحية  ،من �أج��ل �إنتاج اخلطاب امل�سرحي
وال�صورة التعبريية املنا�سبة كما يف م�سرحية ( كلمات
ومو�سيقى ) ل�صمويل بيكيت :
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مشهد من مسرحية مكان زمان

مو�سيقى  :فرقة مو�سيقية ت�ضبط النغمات بنعومة .
كلمات � :أرجوكم ! ( يعلو �صوت �ضبط الآالت ) �أرجوكم !
( يتال�شى �صوت �ضبط النغمات )
كم من الوقت �س�أظل هنا حبي�س هذا الظالم ؟
 ( ..وقفة  ..يتوقف الأداء ال�سريع احليوي  ،ب�صوت منخف�ض )
�إذن يف هذا املوقف تعبري عن �صوت ب�شري يروي ق�صته ،
واملو�سيقى حتاول �أن تتجاوب معه  .ولعل ( بيكيت )  ،من بني
جميع كتاب امل�سرح  ،كان �أكرث من ّ�سخر �إمكانات الأ�صوات
خلدمة العمل امل�سرحي  ،بل �أنه يعرتف ب�أن جميع �إنتاجه ما
هو �إال �أ�صوات فيقول :
« �إن عملي �أو �إنتاجي كيان من الأ�صوات الرئي�سة  ،ال�صادرة
بكل متام وكمال ممكن  ،وال �أحتمل م�سئولية �شئ �آخر.
�إذن املو�سيقى كو�سيلة تعبري  ،حتمل يف طياتها دالالتها
ومعانيها  ،وتتكلم بلغتها و�أ�سلوبها اخلا�ص بها .
�أما بالن�سبة للم�ؤثر ال�صوتي يف �أب�سط تعريفاته  ،هو التطابق
ال�صوتي للأحداث اجلارية املرئية  ،ك�إيقاع اخلطوات وو�صد
الأب���واب و�أ���ص��وات الريح وال��رع��د  ..ال��خ  .وامل���ؤث��رات
ال�صوتية عن�صر هام يف عملية الإيهام امل�سرحي  ،والإيحاء
باجلو العام وهي عبارة عن :
« جميع الأ�صوات الغريبة �أو الظواهر املرئية اخلا�صة  ،التي
حتدث على خ�شبة امل�سرح �أو خارجها يف �أثناء التمثيل ..
وميكن احل�صول عليها م�سجلة على ا�سطوانات � ،أو بالطرق
اليدوية  ،با�ستعمال �أجهزة تدار بالأيدي  ..ويجب �أن يكون
ال�صوت منبعث ًا من م�صدره ال�صحيح ،كما ال يجب �أن يغطي
على احلوار».
�أما الآن ويف امل�سرح احلديث  ،تتنوع امل�ؤثرات ال�صوتية بف�ضل

الأجهزة احلديثة  ،التي تتيح �إمكانات وا�سعة يف ت�سجيلها
ومزجها و�إعادة ا�ستخدامها  ،حيث يعتمد توظيفها على :
« مبد�أ الإ�شارة باجلزء �إل��ى الكل � ،أي االجت��اه بحدث �أو
موقف ما  ،عن طريق توظيف �أب��رز مالحمه ال�صوتية ،
ف�صوت العيار الناري يف نهاية م�سرحية �آيفانوف لت�شيكوف
مث ًال  ،يخربنا مبا ال يدع جما ًال لل�شك � ،أن �آيفانوف قد انتحر
 ،كما يخربنا �صوت طائرة الهليكوبرت يف م�سرحية هارالد
موللر ( �أث��ار طافية ) بغرق فتاة �صغرية  ،ال تظهر على
خ�شبة امل�سرح «.
�إذن امل�ؤثر ال�صوتي ينبع �أ�سا�س ًا من البيئة امل�صورة واجلو
ال��ع��ام للم�شهد � ،إذ �أن �إي��ق��اع اخل��ط��وات وو���ص��د الأب���واب
وغريها من امل�ؤثرات التي تتم على خ�شبة امل�سرح هي من
�صلب امل�شهد  ،وتتم ب�شكل تلقائي دون احلاجة �إلى التنبيه
�إليها � ،إال �إذا كان مق�صود ًا �أن يبالغ فيها  ،كما يف املواقف
امل�ضحكة والتمثيل ال�صامت  .ولكن هناك م�ؤثرات �صوتية
خارجية  ،متمثلة يف الظواهر اجلوية من برق ورعد و�أمطار
 ،والأ�صوات التي ت�صدر من طبيعة املكان ( غابة � ،صحراء
 ،ري��ف � ،شارع مزدحم  …… ،ال��خ )  ،ه��ذه امل���ؤث��رات
تكون م�سجلة على �أ�شرطة �أو ا�سطوانات  ،ومنها ما ميكن
تنفيذه على خ�شبة امل�سرح خلف الكوالي�س  ،با�ستخدام �آالت
لإحداث امل�ؤثرات مثل �آلة الرعد و�آلة الريح .

وهكذا جند �أن امل�ؤثر ال�صوتي لي�س جمرد تطابق ال�صوت
مع ال�صورة املرئية  ،بل قد تعدى ذلك �إلى امل�شاركة الفعالة
يف �إث��راء احل��دث  ،وتو�ضيح امل�ضمون  ،من خ�لال الر�ؤية
امل�سرحية للمخرج  .فاملخرج امل�سرحي �إل��ى جانب دوره
الرئي�سي يف تف�سري الن�ص امل�سرحي  ،هو �أو ًال و�أخري ًا �صاحب
ر�ؤي��ة فنية بالن�سبة للن�ص � ،أو لطريقة تعامله مع عنا�صر
العر�ض امل�سرحي املختلفة  ،و�إخ�ضاعها لتحقيق هذه الر�ؤية .
فامل�ؤثرات ال�صوتية ميكن �أن ت�ؤدي ال�شئ الكثري  ،بالن�سبة
لإقامة فكرة كل من املكان واجلو ( �أمطار – ريح – رعد
– �ضجيج ال�شارع )  ،خا�صة و�أن م�شاهد التمثيل ال�صامت
ال ت�ستخدم �أدوات م�ساعدة  ،و�إمنا تعتمد على مهارة املمثل
احلركية .
ومما ال �شك فيه �أن ا�ستخدام امل�ؤثرات ال�صوتية يف م�شاهد
البانتومامي  ،ي�ضفي مزيدا من احليوية والرثاء  ،ون�ستطيع
�أن ن�شعر بالفرق الوا�ضح � ،إذا نفذنا م�شهد ًا معين ًا مب�صاحبة
امل�ؤثرات ال�صوتية  ،ثم نعيده مرة �أخرى دون هذه امل�ؤثرات .
ولكن يجب التنبه �إلى عدم الإ�سراف يف ا�ستخدام امل�ؤثرات
ال�صوتية � ،إذ �أن الإ�سراف ميكن �أن يطفئ بهجة العر�ض ،
بالإ�ضافة �إلى �أنه قد ُيحدث خلل يف توقيت احلركة مع امل�ؤثر .
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مسرح

مسرحية صهيل الطني  /اإلمارات

عروض مهرجان المسرح العربي الخامس في الدوحة:
االنتصار لإلنسان العربي المسحوق

جمدي التل  /األردن
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يف دورته اخلام�سة التي اختُتمت يف 15كانون الثاين املا�ضي
بالعا�صمة القطرية الدوحة ،خ ّيمت االحداث الراهنة التي
يعي�شها الوطن العربي على معظم الأعمال امل�شاركة يف
«املهرجان» وتباينت التوجهات ال�سيا�سية ،لكنها التقت
جميعها يف االنت�صار للإن�سان العربي امل�سحوق وللخراب
الذي حلق به على امتداد عقود من الواقع العربي املثقل
بالتهمي�ش وغياب احلقوق والعدالة .
�شهد املهرجان ت�سعة عرو�ض م�سرحية هي“ ،متارين يف
الت�سامح” من املغرب ،و”امر�أة من ورق” من اجلزائر،
و”العر�ض الأخري” م���ن ق��ط��ر ،و”الدكتاتور” من
لبنان ،و”منديل” من الكويت ،و”انفالت” من تون�س،
و”با�سبورت” من العراق ،و”�صهيل الطني” من الإمارات،
والعر�ض التون�سي اللبناين امل�شرتك “ياما ك��ان» ،حيث
تناف�ست على جائزة �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي  ،وظفر بها العر�ض اللبناين “الديكتاتور”
بني وجع الواقع وظروفه الق�سرية والتمرد واخل��روج من
�إي��ق��اع الب�ؤ�س من جهة وب�ين القلق والهواج�س وال��دواف��ع
الداخلية التي يعي�شها املواطن العربي يف جمتمعه برحلة
من االمل واالمل يف �آن من جهة �أخرى ،جاءت ثيمة العرو�ض
التي قدمت على م�سرحي قطر الوطني ودراما-كتارا يف
الدوحة ،حمت�شدة باملعاين والدالالت خمتزلة �أزمة الإن�سان
العربي املعا�صر.
واتك�أت معظم املعاجلات الدرامية ،للعرو�ض التي تقاطع
معظمها بامل�ضمون ،على ا�ستح�ضار الكوميديا والتهكم،

متبعة الأ�سلوب الرتاجو كوميدي حينا ،والكوميديا اخلفيفة
حينا �آخر ،معربة عن �سخرية الواقع املعي�ش للمجتمعات
العربية ومواطنيها.
كما اتك�أت معظم العرو�ض على اجل�سد والن�ص املنطوق
ما ا�ستدعى و�صفها بامل�سرحيات اجل�سدية الكالمية التي
تعتمد على احل��واري��ن املنطوق واجل�����س��دي ال��ذي �ساهم
ب�شكل كبري يف ت�شكيل الف�ضاء امل�سرحي ،مع ظهور وا�ضح
للن�ص التحتي املتعلق باللغة اجل�سدية للممثل ،بح�سب
�ستان�سالف�سكي� ،إ�ضافة �إل��ى حم��اوالت ج��ادة يف تطويع
عنا�صر ال�سينوغرافيا من حيث االث��راء او ال��دالالت رغم
خلو معظم العرو�ض (با�ستثناء العر�ضني االماراتي �صهيل
الطني والكويتي م��ن��ديل) م��ن الكتل الديكورية الكبرية
وجلوئها لالك�س�سوارات الب�سيطة.
ومل تخ ُل ال��ر�ؤى االخراجية للعرو�ض من تنميط و�إ�سقاط
لتداعيات ما ت�شهده االقطار العربية من حت��والت نتيجة
ال��ظ��روف االقت�صادية وال�سيا�سية التي انعك�ست ب�شكل
مبا�شر واعمق ت�أثريا على فئة ال�شباب نف�سها ،وعربت عن
ذلك من خالل �سياقها العام على نحو �صراعات الفرد
الداخلية واخ��رى جمتمعية ،وتخط للم�ألوف والتقليدي،
مثلما ح�ضرت بقوة �إ�ستعارات ملفردات و�أدبيات ما ا�صطلح
على ت�سميته «ث��ورات الربيع العربي» مثل عبارة «ارح��ل»
وغريها.
وجاء عر�ض االفتتاح بامل�سرحية القطرية «العر�ض الأخري»
التي عر�ضت على امل�سرح قطر الوطني وت��دور �أحداثها

مسرحية العرض االخري  /قطر
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حول ممثل م�سكون بحب امل�سرح �إال ان �إدارة امل�سرح تقرر
اال�ستغناء عنه حيث يعي�ش يف حالة من ال�صراع مع الذات
ي�سعى خاللها ال�سرتجاع جميع ذكرياته ال�سابقة منذ بدايته
وحتى و�صوله الى �أدوار البطولة وعامل ال�شهرة والأ�ضواء،
حيث تتوايل االحداث حني ي�سعى زمال�ؤه �إلى الت�ضامن معه
تارة فيما يناف�سونه على بطولة الدور الرئي�س تارة �أخرى.
العر�ض الأخ�ير من �إنتاج وتقدمي فرقة ال�سعيد للإنتاج
الفني يف قطر ،ومن ت�أليف الكاتب ال�سعودي فهد احلارثي
و�إخ��راج ومتثيل الفنان القطري فالح فايز جاء ف�ضفا�ض ًا
يف توظيف الديكور الى تناوب ال�شخ�صيات على متثيل �أكرث
من �شخ�صية الى وجود خطابات مبا�شرة �إ�ضافة للرتابة
واملبا�شرة يف خطابه الفكري رغ��م ا�ستخدامه اال�سلوب
املك�شوف يف تغيري املالب�س وتبادل االدوار بني املمثلني .
العر�ض القطري ج��اء حممال بفكرة االنتقال ال��ى جمع
ال�سلطة وخيوطها يف يد واحدة �إ�شارة الى الفردية وال�صوت
ال��واح��د وحت�� ّك��م��ه يف م�صائر الآخ��ري��ن م��ن خ�لال فرقة
م�سرحية حيث جاء العمل م�سرحا داخل م�سرح ،جم�سدا
�صورة الزعيم املطلق الذي ال يتوانى عن ا�ستخدام خمتلف
الو�سائل غري امل�شروعة ،لكي يبقى هو الزعيم ال��ذي ال
يناف�سه �أحد.
و�إ�ستند امل��خ��رج فالح فايز يف عر�ضه امل�سرحي ال��ذي
مل يبتعد عن (اال�سلوب الربيختي) ،وع�بر �أرب��ع لوحات
منف�صلة وم��ا بها م��ن �إح����االت على ال��واق��ع احل���ايل يف
املجتمعات العربية،على الفرجة حيث �صمم ت�شكيالت
منتظمة للمجاميع� ،إ�ضافة �إل��ى تفا�صيل وال��وان االزي��اء
والديكور� ،إال ان ذلك مل ي�شفع له من �أن العر�ض فقد بناءه
الدرامي من خالل غياب الرتابط بني تلك اللوحات.
مل يوفق املخرج يف توظيف اال�ضاءة بال�شكل املطلوب يف
العر�ض الذي تتوالى لوحاته �إلى �أن يكت�شف اجلمهور يف
ختامه �أن كل هذه الأح��داث كانت يف م�ست�شفى االمرا�ض
العقلية �،إ�ضافة �إلى �أن حركة املمثلني مل تت�سق مع جمريات
االحداث عالوة على �أخطاء اللغة العربية الف�صحى.
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مسرحية منديل  /الكويت

فيما ج��اء ال��ع��ر���ض امل�سرحي الكويتي «م��ن��ديل» ال��ذي
عر�ض على م�سرح كتارا ومل يبتعد عن امليلودراما وقدمته
فرقة اجليل الواعي امل�سرحي ومن ت�أليف العراقي جواد
الأ���س��دي و�إخ����راج الكويني ع��ب��داهلل ال�ترك��م��اين ،حممال
باجلماليات الفنية وال�����ص��ورة امل�شهدية ال��ت��ي خدمتها
تقنيات ال�سينوغرافيا امل�ستخدمة حيث تعدد الف�ضاءات
على اخل�شبة من خالل ا�ستخدام ثالثة م�شاهد بديكورات
خمتلفة يف �آن واحد تف�صل بينها �ستائر و�ألواح متحركة مما
جعله عر�ضا مكثفا� ،إال ان احلوار ،رغم الإيقاع املن�ضبط
الذي بدا عليه من حيث حركة املمثلني والديكور و�ساهمت
املو�سيقى امل�صاحبة يف تعزيزه ،جاء ب�سيطا مبطنا وغنيا
بالأيقونات.
ومت��ي��ز ال��ع��ر���ض ،امل��ق��ت��ب�����س ع���ن م�����س��رح��ي��ة ج����ورج ب��و���ش�نرا
(فويت�سك) التي تدور حول ق�صة حقيقية جلندي ارتكب
جرمية قتل حيث تتجلى فيها روح عدمية �ساخرة ويعتربها
ال��دار���س��ون ب��داي��ة ل��ن��وع ج��دي��د م��ن ال��درام��ا ،بالتوظيف
الإخ��راج��ي لتقنيات عالية امل�ستوى م��ن ال�سينوغرافيا،
حمموال مب�ضامني وا�سقاطات ال تخلو من عمق �سيا�سي
واجتماعي للمتغريات التي ت��دور يف املجتمعات العربية.
كما متيز بالقدرة العالية للمخرج ال�شاب عبداهلل الرتكماين
على توظيف ايقاع التزامن بني م�شاهد العر�ض وم�ساحاته
وح��رك��ة املمثلني واال���ض��اءة التي ج��اءت متغرية وموزعة
بح�سب متطلبات العر�ض ،وايقاع االداء التمثيلي بني ما هو
يفرت�ض به ان يكون متخيال وما هو واقع العر�ض احلقيقي
من خالل توظيف الديكور لتق�سيم اخل�شبة الى عدة م�شاهد
يف �آن واحد ويف ظل بعدين املتخيل واحلقيقي ،فيما جاء
ا�ستخدام اال�ضاءة ب�سيط ًا وموحي ًا ب�شكل عام.

وزخ���ر ال��ع��ر���ض امل�سرحي التون�سي «�إن���ف�ل�ات» بلوحات
ق��امت��ة وم�شهدية حممولة مب�شاعرانفعالية ع�برت عن
جدلية احل��ب وامل���وت وم��ا بينهما م��ن اح�لام وتطلعات.
العر�ض امل�سرحي “الدويتو” (انفالت)  ،حمل �إ�سقاطات
عن حال املجتمع التون�سي قبيل الثورة ،هو تعبري حقيقي عن
انفالت للم�شاعر االن�سانية وتداخلها وتناق�ضها يف خ�ضم
ط��رح ق�ضايا واح�لام لأف���راد ميثلون �شريحة من معاناة
ملجتمعات و�شعوب �أ�سرية القمع واال�ضطهاد.
وج�سدت الر�ؤية االخراجية للمخرج وليد الدغ�سني ،تلك
الطروحات من خالل �أداء رفيع امل�ستوى للفنانني اماين بلعج
ومكرم ال�سنهوري ،جم�سدين �شخ�صيتي رجل وامر�أة ي�سكنان
حيا قدميا ويحا�صرهما اخلوف من مهاجمة منزلهما من
الغرباء يف زمن تعي�ش فيه البالد تغيريات واح��داث ،حيث
بني اخل��وف والرتقب ينخرطان يف نقا�ش حاد من معقلن
ل�ل�أح��داث ال��ى داع للتغيري فتقرر امل���ر�أة اخل���روج لل�شارع
ومواجهة واقع حمموم ليبقى الرجل وحيدا يواجه املجهول.
العر�ض امل�سرحي ان��ف�لات ال��ذي ك��ان املمثل فيه حامال
للم�ضمون ومت��ي��ز ب��وح��دة م��ف��ردات��ه م��ن دي��ك��ور ومالب�س
و�سينوغرافيا ،جاء يف ن�سقه اخلارجي حيث طغى اللون
االحمر� ،أكان يف اال�ضاءة او مالب�س املمثل (مكرم) واخلوذة
والهراوة ،بالإ�ضافة الى ت�شكيل امل�ستطيالت املتداخلة على
خ�شبة امل�سرح والتي مثلت �ضيق هام�ش احلريات ،معربا
عن تلك الروح املتقدة ل�شهداءاالحداث التي عاي�شتها تون�س
عالوة على رمزية العلم الوطني التون�سي.
اب ْرزالعر�ض تلك العالقة الفكرية التي مل ي�ؤطرها املخرج
باطار خا�ص ،وتربط بني �شخ�صيتي امل�سرحية (الرجل
وامل���ر�أة) ،والتي �شكلت يف ن�صها املنطوق حامال رئي�سا
للعمل ،فيما جاءغري املنطوق من عنا�صر �سينوغرافية
متثلت بالأداء احلركي عربت عن االعت�صامات وال�صدامات
التي �شهدتها تون�س يف تلك املرحلة مثلما عك�ست العديد
من املفارقات االن�سانية ومنها لوحة امل�ست�شفى والإمياءات
باحت�ضان ما ي�شبه الطفل ،او حتى التحول الطفويل للممثلة
(ام���اين) يف اح��د امل�شاهد التي ت�ستح�ضر فيها رغبات
وت�صرفات طفولية تعك�س عمق احلرمان العاطفي الذي
افرزته تلك املعاناة.

مسرحية انفالت  /تونس

كما جاءت عنا�صر ال�سينوغرافيا متممة للعر�ض امل�سرحي
ومتكاملة م��ع الن�ص يف خمتلف م�شاهده وم��ع�برة عن
م�ضامينه رغ��م «انفالتات» قليلة متثلت بال�سيطرة على
توزيع وحركة الإ�ضاءة يف بع�ض امل�شاهد امل�سرحية ،اال ان
التقطيع ال�ضوئي كناية عن ال�صدامات جاء موظفا ب�شكل
مدرو�س ،عالوة على امل�ؤثرات ال�صوتية ل�ضو�ضاء وح�شود
جماهريية ،عالوة على امل�ؤثرات املو�سيقية ال �سيما الأغاين
املختارة حيث �شكلت �أغنية بالأملانية يف لوحة امل�ست�شفى
حتدثت عن احلب واملوت ،ما لبثت ان هي�أت مل�شهد املمثل وهو
يرتدي قناعا واقيا من الأ�سلحة الغازية واملواد الكيماوية.
ويختتم العر�ض الذي جاء من �إنتاج �شركة ا�سبي�س لالنتاج
دراماتورجيا و�إخ��راج وليد الدغ�سني ومتثيل �أم��اين بلعج
ومكرم ال�سنهوري ،م�شاهده يف لوحات متتابعة ت�صعد فيها
املمثلة اخل�شبة وحيدة وقد �صاحبتها مو�سيقى واغنية باللغة
الفرن�سية مطلعها «مع الوقت الطويل مل ميكن الن�سيان»
ما تلبث ان تنتقل ذات املمثلة الى مدرجات اجلمهور يف
ال�صفوف االمامية يف حماولة منها لتوفري اكرب قدر من
التوا�صل العاطفي املحموم فيما يدخل املمثل ويتمو�ضع
يف منت�صف اخل�شبة حيث امل�ستطيل اال�صغر ويدور حوار
بينهما تعرب فيه املمثلة عما تعانيه من حرمان عاطفي ما
تلبث ان تغادر اخل�شبة بعدها ليبقى املمثل(رفيقها) وحيدا
يف متو�ضعه وقد تركزت نحوه اال�ضاءة فيما غلبت العتمة
معظم م�ساحات اخل�شبة ملقيا ت�سا�ؤالت مثرية نحو :ملاذا
تركته رفيقته ،وم��اذا لو كان التاريخ ال��ذي تعلمناه كذبة
كبرية.
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مسرحية باسبورت  /العراق

�أم��ا العر�ض امل�سرحي العراقي «با�سبورت» ال��ذي قدمته
الفرقة الوطنية العراقية للمخرج عالء قحطان على (م�سرح
الدراما-كتارا) وتدور �أحداثه داخل حمطة القطار بوجود
�أرب��ع��ة �أ�شخا�ص ينتمون ل�شرائح اجتماعية خمتلفة حيث
يناق�ش �سعي �شبان �أربعة يف حمطة ،لل�سفر نتيجة القهر الذي
يعانونه يف وطنهم العراق من تداعيات و�إف���رازات ما بعد
االحتالل و�سيطرة رجال الدين واملفاهيم الطائفية والعرقية
واالره��اب على امل�شهد ال�سيا�سي واالجتماعي ،ال�سفر دون
ج��دوى �إل��ى �أن يحدث انفجار داخ��ل املحطة فيبقون حتت
الردم يف جوف الأر�ض ،والتي �شكلت حلظة الدفع التي تنطلق
منها �أح��داث العر�ض امل�سرحي ،وجاء حممال بقيمة فكرية
ويعربون من خالل عدد من اللوحات عن معاناتهم ب�شكل
تف�صيلي والأ�سباب التي دفعتهم للتفكري بال�سفر.
مسرحية الديكتاتور  /لبنان
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ورغ��م ان املخرج ب��ذل جهدا يف اال�شتغال داخ��ل الف�ضاء
امل�سرحي وتوظيف حل��ظ��ات ال�صمت مب��ا ي��خ��دم الثيمة
الرئي�سة للعر�ض معربة عن حالة اخلوف وغياب التوا�صل
ب�ين اف���راد املجتمع ال��واح��د� ، ،إال ان��ه مل يوفق يف توزيع
اال�ضاءة يف الف�ضاء امل�سرحي والتي جاءت ال�سباب تقنية،
باال�ضافة الى تكرار احلوارات التي مل تكن مفهومة ب�سبب
الأخ��ط��اء يف خم��ارج احل��روف ع�لاوة على ت�شظي البنية
الدرامية وغياب توا�صل بع�ض عنا�صر ال�سينوغرافيا ما
افقد العر�ض التوا�صل مع اجلمهور.
وجاء العر�ض اللبناين «الديكتاتور» من �إخراج لينا �أبي�ض
وت�أليف الراحل ع�صام حمفوظ والذي ح�صل على جائزة
املهرجان (جائزة ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي)،
جم�سدا لتعرية ���ص��ورة الديكتاتور ال��ذي يعتقد �أن على

اجلميع �أن يكون خا�ضع ًا له م�ؤمن ًا به �صامت ًا �إزاءه ،باعتباره
املخ ّل�ص للب�شرية والعارف بالأمور وبواطنها.
العر�ض امل�سرحي الذي قدم على م�سرح قطر الوطني،
وجاء حممال ب�أ�سلوبية الغروت�سك ،وحمموال بالأداء املتميز
للفنانتني جوليا ق�صار وعايدة �صربا من خالل �أدواتهما
بال�صمت وال�صوت واحلركة ،قدم خطابا م�سرحيا بعيدا
عن املبا�شرة قريبا من جوانية االن�سان مقرتبا من عقله
ووجدانه ،ويتحدث عن امر�أتني (وه��و الن�ص ال��ذي كتبه
الراحل حمفوظ لرجلني)هما �سيدة وخادمتها متار�سان
يوميا لعبة التوهم حت�سرا على غياب زوج كان يعنى لل�سيدة
ال�شيء الكثري ،ومتلآن اخل�شبة حركة و�صخبا ،يف عراك
�أدائ���ي مبهر وب���إي��ق��اع من�ضبط ي�ت�راوح م��ا ب�ين ال�صمت
وال�صوت واحلركة.
وتنقلب لعبة ال�شخ�صيتني حني يعرتف �سعدون �أنه امللك
و�أنه وقع �أ�سريا يف يد اجلرنال ،وبالتايل فمن حقه �أن يعامل
كملك ال خ��ادم ،و�أن على اجل�نرال �أن مي�سح له ح��ذاءه ال
العك�س ،فيما ي�صر امللك� /سعدون على �أن يقتل على يد
اجلرنال رغبة يف التطهر ،حيث تعود هنا �شخ�صية املر�أتني
�إلى حقيقتهما الأنثوية ،لتجل�سا على �أر�ض الغرفة منهكتني
م�سكونتني بحزن عميق.
ووفقت املخرجة ابي�ض يف ر�ؤيتها االخراجية بخلق حالة من
التماهي وتوظيف �إ�سقاطات و�إح��االت مع الن�ص اال�صلي
حيث ج��اءت �شخ�صية الديكتاتور (اجل�ن�رال) �شخ�صية
وهما يرثيه
م�ضطربة نف�سيا يحيا يف غرفته املغلقة يزاول ْ
نفاق خادمه (�سعدون) الذى ميثل املر�آة املقعرة م�ضخما
من حقيقة �سيده �إذ ي�سمعه ما يحب �أن يو�صف به ،فهو
الأطول والأجمل والأكرث رجاحة من كل العامل ،وهو الذي
يت�صل بالآخرين عرب الهاتف لينقل �إليهم �أوامر اجلرنال
الذى يعتقد �أنه يقود ثورة هدفها الإطاحة بامللك حتى ولو
كلفته �سجن كل ال�شعب ونوابه وقتل كل معاونيه من ال�ضباط
واجلنود ،فيما عك�ست الر�ؤية بعدا �آخرا متثل ب�أن ما �شاهده
اجلمهور لي�س �إال لعبة تلعبها امر�أتان انتقاما من ملك قتل
زوج ال�سيدة فيما احل�سرة متلأ قلبها.

ازدواجية البعد احلكائي ،على الأداء املتميز ملمثلتني اللتني
تنقلتا بني حاالت وحتوالت �سيكولوجية وانفعالية بطريقة
كوميدية  ،حيث كان خروجهما ودخولهما اللعبة حم�سوبا
بدقة� ،إذ تكفي �إي��ح��اءة او عبارة من ممثلة (اخلادمة/
�سعدون) �أو خلع الرداء الع�سكري عن الأخرى (ال�سيدة/
الديكتاتور).
ديكور العر�ض الذي مل توظف فيه م�ساحات وفراغات كثرية
على اخل�شبة ،جاء عبارة عن �ستة مكعبات خ�شبية بي�ضاء،
و�أربعة من العواك�س املعدنية والتي مت توظيفها جيدا حيث
ت�صبح تارة كر�سيا حلكم الديكتاتور او �سريرا ومقعدا فيما
تنقل العواك�س املعدنية املقعرة �صورة اجل�نرال واخل��ادم
بتكبري ال يعك�س حقيقتهما اجل�����س��دي��ة ،يف ح�ين ج��اءت
املالب�س معربة عن �شخ�صيتي العر�ض يف �شكليها �سعدون/
الديكتاتور او ال�سيدة وخادمتها �إ�ضافة �إلى االك�س�سوارات
التي كانت حممولة باملعاين حيث الديكتاتور/ال�سيدة
تنتعل فردة حذاء واحدة وهي ت�سري بعرج وا�ضح لتعك�س ان
�سريورة الديكتاتور حتمل اعوجاجا فيما هاتف �سعدون/
اخلادمة مربوطا بحبل يف و�سط اجل�سد وهو ما يعرب عن
مدلوالت كثرية �أبرزها تطويق الديكتاتور له وحتجيم قيمة
ذلك الهاتف والبطوالت الوهمية.
مسرحية متارين يف التسامح  /املغرب

اعتمدت املخرجة يف العر�ض الذي كان البد فيه من ك�سر
اجل��دار ال��راب��ع للخروج من حالة الإي��ه��ام او الثنائية يف
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�أما العر�ض املغربي متارين يف الت�سامح لفرقة «نحن نلعب
للفنون»وهو مقتب�س عن ن�ص و�أ�شعارعبد اللطيف اللعبي،
ودراماتورجيا و�إخراج حممود امل�شاهدي ،وقدم على م�سرح
الدراما-كتارا  ،فقد جمع بني الرق�ص وال�شعر واملو�سيقى من
خالل �شخ�صيات تتحرك داخل ف�ضاء اخل�شبة لتقدمي لوحات
درامية وتدخل يف م�شاركة مع اجلمهور حول الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي للحياة العربية حت��ت ظ��ل ك��ل تلك التحوالت
ال�سيا�سية او ما عرف بـ (الربيع العربي).
وتدور �أحداث العر�ض الذي ينتمي �إلى مدر�سة ما بعد احلداثة،
وتتناغم فيه تعددية الأداء مع جماليات ال�سينوغرافيا يف ر�ؤية
�إخراجية معا�صرة ٬حول �شخ�صيات تتعاقب لتطرح ب�أ�سلوبها
وعفوية خا�صة م�شكلة كل منها بح�سب موقعها االجتماعي،
�أ�سئلة الراهن املحمل بانت�شار الأحكام امل�سبقة والالت�سامح.
و�سعى العر�ض �إلى �إب��راز ن�ص امل�ؤلف املغربي عبد اللطيف
ال��ل��ع��ب��ي وال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ث��واب��ت ال��ف��ك��ري��ة والإب��داع��ي��ة
حيث ال جم��ال مل��ه��ادن��ة ال��واق��ع �أو القفز ف��وق تناق�ضاته،

ع�بر جمموعة م��ن اللوحات املتمايزة ظاهريا يف تيمتها،
وامل���ت���وج���ة ���ض��م��ن��ي��ا ح����ول ع��ن��ف ال�لات�����س��ام��ح يف ال���واق���ع،
والعالقة مع الآخ��ر ،وامل��ر�أة ،وال�سجن ،واالختالف الثقايف.
وا���س��ت��ن��دت ب��ن��ائ��ي��ة ال��ع��ر���ض ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن ال��ل��وح��ات
املنف�صلة لتقر بالالت�سامح كحقيقة يف ع�لاق��ات املجتمع
العامة واخلا�صة حيث حملت لوحات دالالت تنفر من غياب
الت�سامح ،فيما �سعت معظم اللوحات �إلى ر�ؤية م�شهدية تو�ضح
�آثار الالت�سامح ،والعالقة مع الآخر ،واملر�أة وال�سجن والنظام
ال�سيا�سي ،واالخ��ت�لاف الثقايف والديني ،موظف ًا املو�سيقى
والغناء والرق�ص وال�شعر ب�شكل مكثف وب�أ�سلوب �ساخر خلدمة
املحتوى الدرامي.
ووظف امل�شاهدي ر�ؤيته االخراجية �ضمن عنا�صر عديدة لبناء
جماليات العر�ض ،متكئ ًا على لغة موازية متثلت بالرق�ص
والغناء والكيوريغرافيا واملو�سيقى لتلطيف عنف الالت�سامح،
وهو ما �أثرى بهاء اللون وتعبريية اجل�سد عند املمثلني� ،إ�ضافة
�إلى �شفافية ال�سينوغرافيا ال �سيما الديكور املتحرك والتي
جعلت من ف�ضاء الكوالي�س خلفية فاعلة لبناء جمالية العر�ض
�إال ان اال�ضاءة مل توظف بال�صورة املطلوبة.
ورغ��م حيوية املمثلني ومهاراتهم ومتيز �أدائ��ه��م احلركي
واجل�سدي الراق�ص و�أدائهم املتقن ،يف العر�ض الذي حمل
م�ضامني واحاالت كثرية تتعلق باملتغريات العربية وابرزها
تلك التي تتعلق با�ستمرار حالة اال�ضطهاد واحلرمان التي
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مسرحية صهيل الطني  /اإلمارات

تعي�شها املر�أة العربية رغم تلك التحوالت ،و�إجتهاد خمرج
العمل لن�سج ما ي�شبه بانوراما م�شهدية ذهبت يف ف�ضاءات
خمتلفة� ،سعى من خاللها �إلى التغلب على االنف�صال املحتمل
للجمهور عن اخل�شبة ،ب�سبب �صعوبة اللهجة املغربية املحلية
امل�ستخدمة وانعدام لغة التوا�صل مع اجلمهور ،لكنه مل يوفق
يف معاجلته االخراجية يف كثري من موا�ضع العر�ض.
�إت��ك���أ العر�ض االم��ارات��ي «�صهيل ال��ط�ين»وه��و م��ن �إن��ت��اج
وتقدمي م�سرح ال�شارقة الوطني يف دولة واخراج وت�صميم
ال�سينوغرافيا حممد العامري وعر�ض على م�سرح قطر
الوطني ،على الن�ص املنطوق لأم�ين ع��ام الهيئة العربية
للم�سرح الكاتب �إ�سماعيل ع��ب��داهلل ،وال��ذي ج��اء مفعما
بال�صور ال�شعرية البليغة.
ويتحدث العر�ض عن حكاية فتاة تعاين من ا�ضطهاد والدها
لها والذي تعلمت منه حرفة نحت ا�شكال من ال�صل�صال
وال��ط�ين حيث ي��ق��وم بحب�سها ع�شرين ع��ام��ا يف ق��ب��و؛ ما
دفعها الى ت�شكيل رجل احلرية من الطني بهدف الهروب
من تلك املعاناة يف اح��االت عك�ست ظلم بع�ض االنظمة
التي حدثت فيها متغريات م��ا ي�سمى «الربيع العربي».
ورغم �أن العر�ض الذي جاء فيه الن�ص يحمل الكثري من
ال�صور ال�شعرية والكثري من ال�سرد كذلك ،ق��دم �صورة
ب�صرية جميلة واداء حركيا وج�سديا الفتا� ،إال ان خمرج
العمل مل يوفق يف مو�ضوع الفتاة االخرى التي جاءت كمر�آة

وتناظر للفتاة اال�صل وبدت ك�أنها مقحمة وال داعي لها يف
عر�ض تتجلى التيمة الرئي�سة والت�شكيل الب�صري له بو�ضوح.
يف هذا العر�ض كانت ال�سينوغرافيا غالبة �إ ّال �أنها كانت
فائ�ضة ومعيقة �ض ّيقت امل��ك��ان ،حيث �سال�سل تتدلى يف
مقدمة اخل�شبة و�سلم كبري يب�سط هيمنته وفرن قرب كتلة
ال�سلم فيما على اجلانب الآخر كر�سي ال�سلطة ومن خلفه
خيال الظل وجمموعة من الأع�ضاء الب�شرية متناثرة على
ال�سلم يف �أ�شكال وتكوينات� ،إ�ضافة الى وجود �شخ�صيات يف
تكوينات متحركة على خ�شبة امل�سرح
والكل مغمور بالطني حيث متثل هذه الأ�شكال والتكوينات
خملوقات ومتاثيل  ،وابنة حتاول �أن جتد حلمها من دون
علم الأب كي جتد حريتها من خالل احللم.
وتن�سل االي���ح���اءات وامل��ح��م��والت م��ن ال��ع��ر���ض امل�سرحي
امل�شرتك «ياما ك��ان» لفرقة م�سرح البيت تون�س -لبنان
ت�أليف يارا �أبو حيدر ،عن فكرة و�إخراج وحيد العجمي,فيما
غابت عنه بنائية الن�ص ومتا�سكه رغ��م و�ضوح الفكرة
الرئي�سة فيه .
وتدور حكاية العر�ض حول بيت وكيفية حمايته ،يف الوقت
ال���ذي يت�صارع فيه �أف���راد الأ���س��رة ال��واح��دة ويتبادلون
احلكايات واخلالفات ،يكون الآخر قد و�صل واحتل البيت
وما عليهم �سوى حمل ما تبقى لهم ثم املغادرة.
مسرحية كان ياما كان  /تونس – لبنان
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مسرحية إمرأة من ورق  /اجلزائر

ويبد�أ العر�ض ال��ذي قدم على م�سرح الدراما-كاتارا يف
الدوحة من داخل ال�صالة و�صو ًال الى ف�ضاء اخل�شبة فك�أن
الآخ��ر واحد من املتلقني يف ال�صالة يهدد املمثلني الذين
عمدوا الى ال�صراخ منذ حلظات العر�ض الأولى ثم عادوا
الى ف�ضاء اخل�شبة ليدخلوا يف لوحات ترتكب مع تركيب
مفردات الديكور وحلظة التقاط ال�صورة الفوتوغرافية يف
حلظة فكرة وتوقف عن نب�ش اخلالفات وترب�ص �أحدهما
بالأخر.
ورغم ان املخرج ا�ستطاع من خالل امل�سرحية � ،أن يبني
عر�ضه بذكاء جمايل اال انه مل يوفق يف امل�شهد االول من حيث
دخول املمثلني العر�ض من �صالة اجلمهور ،يف م�سرح تنطبق
عليه �شروط اللعبة االيطالية ،وهو ما ينتق�ص من احلميمية
املفرت�ضة املمكن خلقها م��ع اجلمهور يف ه��ذه احل��ال��ة.
وركزاملخرج خطابه الب�صري على جمموعه من اال�شارات
والعالمات الدالة اللغوية (الن�ص املنطوق) وغري اللغوية
التي منها العنا�صر (اال���ش��ي��اء) متمثلة بعنا�صر رئي�سة
م��ن ال�سينوغرافيا ومنها القطع وال�صناديق املتحولة
واالك�����س�����س��وارات وامل�لاب�����س� ،إ���ض��اف��ة ال��ى االل����وان ،بحيث
ج��اءت ه��ذه العالمات بهدف �إث���راء اخلطاب ال��درام��ي .
ولعل ثالوث اجل�سد والأل��وان والأ�شياء  ،يحوي من خالل
توظيفه ك�أ�شياء مادية نفعية مرتبطة بالواقع ،مثلما ي�ؤدي

54

وظيفة ايحائية رمزية ترثي جماليات الفرجة امل�سرحية .
وما تركيزاملخرج على داللة االلوان يف العر�ض امل�سرحي “يا
ما كان” اال للت�أثري يف املتلقي وخلق متعة ب�صرية للعر�ض.
وم����ن امل�ل�اح���ظ ان����ه م���ن اي��ح��ائ��ي��ة ال���ل���ون ك���ذل���ك ان
ارت���ب���ط���ت ك����ل ���ش��خ�����ص��ي��ة م����ن ���ش��خ�����ص��ي��ات ال��ع��ر���ض
امل�سرحي بلون حم��دد خا�ص بها وين�سجم م��ع انتمائها
ال���ع���م���ري واالج���ت���م���اع���ي وك����ذل����ك ج������اءت امل�ل�اب�������س.
فيما جاء توظيف الثالوث املذكور�سابقا من خالل عالمة
اخرى تتمثل بارتكازه على حتريك اج�ساد املمثلني داخل
الف�ضاء امل�سرحي ب�إيقاع من�سجم و�شعرية اخلطاب اللغوي
يف الن�ص املنطوق ،ومن هذا املنطلق جاءت االج�ساد حية
وفاعلة تت�سم بطابع الكوميديا اخلفيفة ال�ساخرة من الواقع
االجتماعي وال�سيا�سي اللبناين ولي�س بعيدا عن العربي
يف بع�ض ق�ضاياه املركزية مثل الق�ضية الفل�سطينية التي
�شكلت حمموال كبريا يف اك�ثر من مو�ضع يف امل�سرحية.
ام��ا فيما يتعلق يف امل��ن��ط��وق فا�سم ال��ع��ر���ض ه��و اول ما
يلفت االنتباه يف مو�ضوع اللعب على املفردات وهي �سمة
ل��دى اال�شقاء اللبنانيني يف امل�سرح  ،حيث ج��اءت عبارة
ياماكان �إذا ما دخلت جتزيئات حم��ددة حتمل مدلوالت
كثرية ال تبتعد كثريا ع��ن قيمة العر�ض الرئي�سة ،ياما
وكان كمقطعني مبعنى كان هناك فعل او مقام  ،ويا مكان
ت�أتي حماولة للتوا�صل مع املكان وخماطبته ،واالخرية التي

ترتبط ب�سرد احلكاية والتي ت�أتي ب�شكل ك��ان يا ماكان.
وجعل املخرج بعد اال�شياء وفراغاتها يف عالقة ان�سجام
ت���ام م��ع امل��م��ث��ل�ين ل��درج��ة حت���ول ال�����ش��يء ف��ي��ه��ا �شخ�صية
م�سرحية وم ��ا ارت��ب��اط ج�م�ي��ع امل�م�ث�ل�ين ب �ه��ذه العنا�صر
اال���ش��ي��اء (ال�����ص��ن��ادي��ق وغ�يره��ا) اال تعبري وا���ض��ح ودال
على العالقة اجلدلية (الدياليكتيكية) التي جمعت بني
املمثل والعنا�صر(اال�شياء) بحيث تعمل على قلب الأدوار
الطبيعية وتقوم ب�أن�سنة ال�شيء وحتويل االن�سان الى �شيء.
جاءالعر�ض مفعما باللعب على التناق�ضات حيث جند ال�شقيق
الذي يحمل بندقية مل يتم جتريبها وال مرة وعليه حرا�سة
البيت يرتدي ب��زة ر�سم على ظهرها �صورة زه��رة  ،حيث
حملت البندقية �إحاالت على ا�سلحة اجليو�ش العربية التي
مل ت�ستخدم يف وجه الغا�صب احلقيقي فيما دخل حاملوها
معارك مع ال�شقيق يف م�شهد عراك ال�شقيقني حامل البندقية
و�شقيقه املحامي ،كما جاء ذلك التناق�ض يف ذات ال�شخ�صيتني
املذكورتني �إذ انهما على ط��ريف نقي�ض يف طروحاتهما ،
�أحدهما يرتدي مالب�س داكنة والثاين بي�ضاء فيما يتمو�ضع
االخري غالبا يف مقدمة اخل�شبة وي�سلط عليه ال�ضوء فيما
يرتاجع االخر يف عمق امل�سرح غالبا يف الظل ،بالإ�ضافة الى
املحموالت التي يعربان عنها فيما يتعلق بال�ش�أن اللبناين.
االحاالت واال�سقاطات على مو�ضوعات ذات بعد �سيا�سي يف
العر�ض الذي اقرتب من التجريب يف موا�ضع عديدة وجاء
فيه االداء الفني واجل�سدي  /احل��رك��ي للممثلني مميزا
ال�سيما الفنانة الكبرية حنان احلاج علي .
اال���ض��اءة التي تعددت فيها االل���وان ج��اء بع�ضها حممال
مب��دل��والت ان�سجمت مع العر�ض فيما اع�تراه��ا التفاوت
وعدم االنتظام يف التوزيع يف كثري من االحيان ،اال اذا كان
املق�صود من ذلك االحالة على ظروف االنقطاعات املتكررة
يف الكهرباء يف لبنان ،فيما مل توظف املو�سيقى ومل تن�سجم
مع العر�ض كما هو مطلوب ،وجاءت مفرغة من م�ضامينها.
�أما النافذة االفرتا�ضية فجاءت معربة عن االمل امل�ستمر
كما ج��اءت مرافقة اجل��دة التي كانت يف البداية جتل�س
وحيدة يف البيت ،وج��اء م�شهد العائلة التي حتمل معها
�صناديق “احلكاية ..ك��ان ي��ام��ا ك���ان» م��ع�برا ع��ن حالة
الت�صالح بني احلا�ضر واملا�ضي العريق.
ووتلخ�ص حكاية العر�ض امل�سرحي اجلزائري «�إمر�أة من

ورق» من �إنتاج وتقدمي امل�سرح الوطني اجلزائري واملقتب�س
ع��ن رواي���ة «�أن��ث��ى ال�����س��راب» للكاتب اجل��زائ��ري وا�سيني
الأعرج و�إعداد مراد ال�سنو�سي �إخراج �صونيا ،ب�أن الكاتب
يخلق �شخ�صية خيالية كبطلة لأعماله تكون فيها الأمور
طبيعية �إلى �أن تتحول تلك ال�شخ�صية املتخيلة لدى زوجة
الكاتب الى كائن حي ي�شاركها حب ال��زوج وحياته حيث
ت�صبح حينها �أمرا ال ميكن ال�صرب عليه.وينقل ال�سنو�سي
�شخ�صية ليلى وهي �شخ�صية ورقية يف الرواية الى امر�أة
ع�صرية تريد ان ت�ستغل فر�صة مر�ض �أ�ستاذها لل�ضغط
عليه كي يعني اح��دى الن�ساء يف كتاباته ،ليدور ال�صراع
بينهما ملعرفة حقيقة العالقة التي جتمع الأ�ستاذ مبع�شوقته
يف كتاباته وبني زوجته احلقيقية.
ويتعدى العمل كونه يحمل تلك احلكاية �إلى تبني خطابا
�سيا�سيا مبا�شرا فيه ا�ستح�ضار ل�شخ�صيات يف الذاكرة
اجلمعية اجلزائرية ،ويحمل خ�صو�صية ما جرى يف املجتمع
اجلزائري ال �سيما امل�شهد الثقايف � ،إذ يوثق مل�أ�ساة االحداث
االرهابية الدموية التي ع�صفت باجلزائر يف الت�سعينيات
من القرن املا�ضي.
ووظفت خمرجة العر�ض �صونيا وال��ذي ي�ستهل م�شاهده
ب�ستارة ومتوجاتها ومن خلفها ظالل �إمر�أة لتعك�س امل�شهد
االفرتا�ضي للمر�أة املتخيلة بح�سب الرواية اال�صلية مرمي ،
الذاكرة االنفعالية للممثلتني ليديا العريني ورجاء هواري
وعربت املخرجة عن ر�ؤيتها االخراجية من خالل �ستارتني
�شفافتني لتمثال حواجز افرتا�ضية تخفي خلفها �شخ�صية
املر�أة االفرتا�ضية بح�سب الرواية مثلما جاء االك�س�سوارات
مثل االوراق املتدلية حمملة بالإ�شارات والعالمات غري
اللغوية ومالب�س الزوجة ومرمي واللونني االبي�ض واال�سود،
والت�ضاد ال��ذي يجمع بينهما ،ا�ضافة الى عر�ض ب�صري
م�أخوذ من التاريخ اجلزائري لتلك املرحلة وجنازة الكاتب
امل�سرحي اجلزائري عبدالقادر علوال والتي عملت على
�إثراء اخلطاب الدرامي.
و�إتك�أ العر�ض الذي جاءت ر�ؤيته االخراجية غري وا�ضحة
املعامل ،على اجلهد املبذول من املمثلتني على اخل�شبة يف
التعبري عن حالتهما النف�سية ،والن�ص الذي جاء �سرديا
وهو ما �سبب بع�ض امللل لدى اجلمهور رغم التوظيف املوفق
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لل�سينوغرافيا ،ا�ضافة �إلى ان التكرار وتعدد النهايات يف
العر�ض �شوها فكرته التي ت�صب يف املعاناة الوجدانية التي
عا�شها املثقفون والفنانون اجلزائريون يف بالدهم يف فرتة
من فرتات التنوير التي واجهتها ال�سلطة بكل حزم.
العر�ض ال��ذي مت خالله توظيف موفق خليال الظل من
خ�لال ال�ستائر وحركتها هبوطا و�صعودا ك��ان بها تفتح
زمن احداث الرواية وهو ما اعطى بع�ض التف�سريات حول
حقيقة �شخ�صية مرمي التي تبني انها جماز وحقيقة للواقع
اجلزائري ،اما فيما يتعلق يف الن�ص املنطوق الذي توزع
بني املحكية اجلزائرية (الدارجة) والف�صحى ،فقد بدى
خطابيا وهي من �سمات امل�سرح التوثيقي ،اال انه يخاطب
العام وهو موجه كتوثيق للمرحلة.
ورغم الروح احلما�سية العالية لدى املمثلتني اللتني بذلتا جهدا
مميزا وكبريا حالة من التقابل عندما كانتا تتحدثان �سويا ،فان
تعمدهما الى تخفيف �سرعة احلديث لإي�صال امل�ضامني والفكرة
الى اجلمهور الذي قد يعاين من اللهجة والتوجه نحو اخلطاب
الوطني ،انعك�س �سلبا على ايقاع االداء الذي هبط نوعا ما وهو
ما زاد من ثقل العر�ض يف فرتات معينة.
جاءت اال�ضاءة ثابتة معظم م�شاهد العر�ض فيما علت
ا�ضاءة خ�ضراء مقدمة اخل�شب عندما جل�ست املر�أتان
تتحدثان عن ذكرياتهما عن الكاتب وهو ما حمل دالالت
اللون وما يوحيه من دالالت الهدوء والت�سامح وال�سالم.
امل�ؤثرات ال�صوتية واالغاين احلزينة كانت حا�ضرة ب�شكل
ات�سق مع العر�ض ال �سيما تلك التي �صاحبت اجلنازة.
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ووفقت املخرجة يف توظيف لعبة الدوائر حيث الدائرة
االولى الكر�سي والثانية مثلت العودة الزمنية الى الوراء،
وتوظيف االوراق وتعرب عن قراء الرواية ونف�سية املر�أة فيما
مثلت الثالثة جلو�س املر�أتني على الأوراق و�إقحامهما فيها،
وجاء متزيق الأوراق من قبل الزوجة الفنانة ليديا لعك�س
احلالة ال�سيكولوجية لها ،ام��ا م�شهد اح��راق االوراق يف
م�ستهل العر�ض فعرب عن احراق تلك املرحلة الدموية من
تاريخ اجلزائر ،والورق املتديل من االعلى حمل دالالت على
ا�ستمرار االبداع.
وحملت اللوحة االخ�يرة للعر�ض ال��ذي قدم ق�ضية على
امل�ستوى الفكري واجلمايل ،بعدا جماليا حيث تغيب مرمي
فيما الزوجة تتلوى حزنا و�أمل��ا على الكر�سي ال��ذي ي�شكل
ان�صاف دوائر.
يف ختام املهرجان ال��ذي ك��ان ل�ل�أردن تواجد فعال فيه مت
تكرمي نقيب الفنانني الأردن��ي�ين ح�سني اخلطيب و�شهد
م�شاركات لكل من الكاتب مفلح العدوان والناقدة واملخرجة
جمد الق�ص�ص والفنانة �أ�سماء م�صطفى وح�صل املخرج
خليل ن�صريات على جائزة يف م�سابقة الن�ص امل�سرحي
املوجه للطفل ،مثلما �شاركت م�صممة الأزي��اء هالة �شهاب
يف ت�أطري ور�شة حول «الأزي��اء امل�سرحية �شخ�صيات داللية
ومعرفية» جاء عدد من التو�صيات �أبرزها �أن تكون العرو�ض
املقدمة لدورات املهرجان املقبلة باللغة الف�صحى �أو اقرب
ما يكون �إليها ،وان يعمل خمرجو العرو�ض على تقدمي نوعا
من االبتكار والإبداع يف �أعمالهم امل�سرحية املقبلة و�أن يتم
عر�ض العمل على يومني متتاليني لتفادي الأخطاء �إن وجدت
يف العر�ض الأول.

مسرح

المسرح الفقير
جيرزي جروتوفسكي

د.عمر نقرش /األردن
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�أنّ معظم الر ّواد امل�سرحيني الذين قاموا بثورات م�سرحية
�أ�صبحت ه��ذه ال��ث��ورات ت�شكل خطوط ًا رئي�سية يف تاريخ
امل�سرح ،وبالتايل �أ�صبح للإخراج امل�سرحي تقاليده املميزة
وامل���ؤث��رة �سلب ًا �أو �إيجابا ،وك��ل ه��ذا �أعطى للم�سرح �سمة
التجريب بهدف الو�صول �إل��ى �أ�ساليب م�سرحية جديدة
للتعبري ،ولكن هذا اليعني �أنّ التجريب يف امل�سرح جديد
على تاريخه بل �أنّ مالحمه موجودة منذ ن�ش�أة امل�سرح.
فمث ًال حني �أدخل ال�شاعر (اي�سخلو�س) املمثل الثاين �إلى
امل�سرح كان جمدد ًا ،وحني �أدخل (�سوفوكل�س) املمثل الثالث
هو الأخر كان جمدد ًا.
« فمن املتفق عليه �أنّ معامل التجريب .خا�صة معمل
جروتوف�سكي بداية م�ؤكدة من بدايات التجريب املعا�صر».
هذا بالإ�ضافة �إلى كل من (بيرت بروك) ،و(�أريان منو�شكني-
م�سرح ال�شم�س) ،و(بريخت) ،و(�ستان�سالف�سكي) حيث
ي�شكلون مرحلة متقدمة من التجريب املعا�صر يف امل�سرح
ب�شكل عام والإخراج امل�سرحي ب�شكل خا�ص.
فال�سمات املميزة للم�سرح الغربي خالل هذا القرن ظهور
اجتاه جديد ق ّلل فيه املخرجون من دور الن�ص امل�سرحي
(امل���ؤل��ف) حم��اول�ين تعوي�ض ذل��ك ع��ن ط��ري��ق العنا�صر
امل�سرحية الأخ���رى مثل املمثل ،ال��دي��ك��ور .....،وم��ن بني
املخرجني ال��ذي��ن ات�سموا بهذه ال�سمة (انتونني ارت��و)،
و(جوردن كريج) ،و(�أدولف �أبيا) ،و(جريزي جروتوف�سكي
) ال��ذي عمل على تعوي�ض النق�ص ال��ذي يحدثه الن�ص

امل�سرحي عن طريق املمثل املتعدد امل��واه��ب وال��ق��درات،
وه��ذا وا�ضح من خ�لال التجارب امل�سرحية التي قدمها
(جروتوف�سكي) يف معمله امل�سرحي يف (بولندا).
فالن�ص امل�سرحي بالن�سبة له غري �ضروري دائم ًا ويذهب �أبعد
من ذلك حيث يعترب �أنّ الن�ص امل�سرحي يحافظ على فعاليته
عندمــا يغيب كمــا هو احلــال يف (كوميديا ديالرتي) ،والدور
الذي يلعبه الن�ص امل�سرحي يف عـرو�ضه هو عبارة عن حم ّفز
لإثــارة العاطف ــة وتعميق احل�س لدى املمثل.
لقد�سية الن�ص امل�سرحي
وي ّربر (جروتوف�سكي) �إ�سقاطه ّ
��وح وحمفز هو �أنّ االل��ت��زام بن�ص امل�ؤلف
وع��دّه جم�� ّرد م ٍ
و�أفكاره هدف من �أهداف امل�سرح التقليدي،وهو الذي يقف
بال�ضد منه ويرف�ضه بكامل �أ�شكاله.
وم��ن الأمثلة التي تو�ضح ذل��ك ما فعله (جروتوف�سكي)
عندما ق��دم م�سرحية (م�أ�ساة الدكتور فاو�ست ) حيث
�أج���رى على الن�ص جمموعة م��ن التحويرات والتغريات
التي متثلت ب�إ�ضافة م�شاهد جديدة وحذف بع�ض امل�شاهد
الأ�صلية يف الن�ص .
ولـ(جروتوف�سكي) طريقته اخلا�صة يف اختيار الن�صو�ص
حيث ي�ؤكد �أ ّنه يهتم بالن�صو�ص التي متت ب�صلة �إلى تقليد
كبري ،لأ ّنها بالن�سبة له متثل املا�ضي وبالتايل تتيح له مثل
ه��ذه الن�صو�ص فر�صة املواجهة بني جت��ارب ومعتقدات
قدمية و�أخرى حديثة «لي�س الن�ص جوهر امل�شكلة ،املجابهة
هي اجلوهر» وطريقة املجابهة تتم عن طريق اتخاذ �أحد
موقفني الأول يتمثل بتف�سري وبتحليل الن�ص من املمثلني
وامل��خ��رج ،وهنا تكون النتيجة (�أدب م�سرحي) واملوقف
الثاين يتمثل ب�إهمال الن�ص والتعامل معه بو�صفه جمرد
ذريعة للقيام بتف�سريات وتغريات والنتيجة تكون هنا عدّه
حمفز ًا ومثري ًا .
ومن خالل ما �سبق نالحظ �أن هنالك انقطاع ًا بني م�سرح
(جروتوف�سكي) وامل�سرح الأدب��ي املتمثل (بالن�ص) وحتى
�إذا ما كان هنالك ات�صال بينهما ف�إنه يعطي لنف�سه حرية
الت�صرف بالن�ص امل�سرحي ،وهذه �إحدى مميزات م�سرحه
املهمة ويتخذ منها منطلق ًا ملواجهة امل�سرح التقليدي الذي
اعتاد احلفاظ على قد�سية الن�ص مبا يحمل من �أفكار
وم�ضامني.
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وب��ن��ا ًء على ذل��ك ،عمل على البحث عن بديل يع ّو�ض به
مايحدثه ال ّن�ص من ف��راغ  ،ومل يجد �أف�ضل من البديل
اجل�سدي للممثل وهذا يعنى �أ ّنه �إذا كان املمثل �سابق ًا مبثابة
ناقل للغة الن�ص فان اللغة البديلة يف عرو�ض (جروتوف�سكي)
هي ج�سد املمثل  ،وللقيام مبثل هذه املهمة البد من توافر
ممثل ميتلك �أدوات متطورة ت�ساعد على حتقيق تلك الغاية
عرب املادة اخلام التي ال ميكن اال�ستغناء عنها« ،وجدنا من
املمكن �أنّ يعي�ش امل�سرح بدون مكياج وبدون �أزياء وم�شاهد
م�ستقلة و بدون مكان متثيل منف�صل وبدون �إ�ضاءة وت�أثريات
�صوتية ....ولك ّنه ال ميكن �أنّ يعي�ش بغري ات�صال حي ودائم
ومبا�شر بني املمثل واجلمهور» وانطالقا من هذه الأر�ضية
دعى (جرتوف�سكي) �إلى م�سرحه الفقري.
فجرتوف�سكي حتا�شى �إتباع �أ�سلوب واحد يف معمله امل�سرحي
خوف ًا من الو�صول �إلى النمطية مع مراعاة عدم الو�صول �إلى
درجة التجميع ب�شكل غري من�سجم « نحن نحاول يف املقام الأول
�أن نتحا�شى �إتباع �أ�سلوب واحد ،بل ننتقي ما نعتربه الأف�ضل بني
خمتلف الأ�ساليب ،حماولني يف ذلك �أنْ نقاوم التفكري بامل�سرح
باعتباره جتميع ًا لعدة تخ�ص�صات فنية ،فنحن نهدف �إلى
حتديد طبيعة امل�سرح التي يتميز عن �سائر الفنون».
ولتحقيق �أه����داف (جروتوف�سكي) على �إن�����ش��اء معمله
امل�سرحي الذي حاول من خالله تخلي�ص املمثل من العوائق
التي تقف مانع ًا �أم��ام دخ��ول املثل �إل��ى �أعماق ذات��ه ،ومن
�أجل ابتكار لغة ج�سدية و�صوتية قادرة على التعبري ،وي�ؤكد
(جروتوف�سكي) على �أنّ مثل هذه العوائق هي يف الأ�صل
نابعة من �شخ�صية املمثل .وتكون على درج��ات ومراتب
خمتلفة وتختلف يف الوقت نف�سه من �شخ�ص �إلى �آخر.

ومن العوائق الأخ��رى التي الحظها (جروتوف�سكي) عند
ممثليه .العوائق التي تواجه ال�صوت ومتنعه من اخلروج
ب�شكل �سليم ،ولع ّد ال�صوت خامة مهمة يف ج�سد املمثل
عمل عن طريق جمموعة من التمرينات املخ�ص�صة لذلك
على التخل�ص من العوائق ال�صوتية التي يعاين منها املمثل.
بحيث يتمكن املمثل من �أنْ يو ّلول وي�صرخ دومنا �أن يق ّلد
�أح��د ًا « ،يجب �أن ي�ستغل املمثل �صوته كي يخرج �أ�صوات ًا
وترنيمات ال ي�ستطيع امل�شاهد �إتيانها �أو حماكاتها».
وميكن تق�سيم التمرينات التي طورها (جروتوف�سكي) �إلى
فئتني-:
التمرينات ال�شكلية :والتي تت�ضمن �سل�سلة من الأ�شكال
الثابتة و�أنواع احلركة امل�ستقلة احل ّرة واملتعاقبة امل�شرتكة
الإيقاعية ،والتمرينات اجل�سدية :وهي عبارة عن �سل�سلة
متوا�صلة من القفزات الأكروباتية واحلركات البهلوانية
والوقفات،
و(ج��روت��وف���س�ك��ي) مل ي�ك�ت� ِ�ف ب��إ��س�ق��اط قد�سية الن�ص
قد�سية العنا�صر
امل�سرحي .بل و�صل به الأمر �إلى �إ�سقاط ّ
الأخرى واال�ستعا�ضة عنها بج�سد املمثل ،وهذا يعني تكثيف
كل عنا�صر العر�ض امل�سرحي لتنبثق من املمثل  « ،لقد

وب�شكل عام ميكن ت�صنيفها �إلى فئتني-:
العوائق النف�سية الع�ضلية :وه��ذه العوائق ي�سهل
�إزالتها �أكرث من غريها ،وذلك بوا�سطة التمارين التقوميية
ومت��اري��ن اليوغا(�ضبط النف�س) وع��ن ط��ري��ق الرتكيز
والألعاب الأكروباتية .مع مراعــاة �إيـجاد الدافع �أو املربر.
العوائق النف�سية :وهي ناجتة عن النزاعات النف�سية
و�أثرها على الطبع وحلل مثل هذه امل�شكلة البد من توافر
الوقت الكايفْ � ،إذ يعتمد حلها على �إزال��ة �أو تغيري م�ستوى
و�أ�سباب هذه النزاعات النف�سية.
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عزفنا متام ًا عن ا�ستخدام املن�صة� ،إنّ ما يلزمنا بالفعل
قاعة خالية ت�صلح جللو�س املتفرجني ،وي����ؤدي املمثلون
�أدواره���م بنظام يختلف من عر�ض لآخ��ر ،وت�صبح �أ�شد
العالقات تنوع ًا ممكنة �أي�ض ًا» وتربيره يف ذلك �أ ّنه اعترب
�أنّ امل�سرح الذي ي�ستخدم العنا�صر الت�شكيلية من ديكور
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و�إ�ضاءة ومالب�س...م�سرح ًا (طفيلي) وذلك لأنه ي�ستمد
ب��ق��ا َءه وحيويته ع��ن طريق الإف���ادة م��ن ك��ل م��ا ه��و جديد
ومتطور يف فنون الديكور والأزياء واملو�سيقى ....وبالتايل
ف�إنّ هذا امل�سرح يقدّم عرو�ض ًا م�سرحية مكونة من توليفات
غري من�سجمة.

وم�سرح (جروتوف�سكي) يرف�ض الإ���ض��اءة امل�سرحية �أو
الت�أثريات ال�ضوئية ،حيث يكتفي بالإ�ضاءة الثابتة والإ�ضاءة
املنبعثة من داخل املمثل ،وكذلك الأمر بالن�سبة للمكياج،
حيث ا�ستعا�ض عنه بقناع خا�ص ي�صنعه املمثل بع�ضالت
وجهه بتلقائية ،والأم��ر نف�سه ينطبق على املو�سيقى حيث
يعمل املمثل على خلق مو�سيقاه اخلا�صة بنف�سه بعيد ًا عن
املو�سيقى احل ّية �أو امل�سجلة� .أ ّم��ا بالن�سبة للديكور ف�إ ّنه
يعو�ضه عن طريق اال�ستخدام املن�ضبط للحركة والإمياءة.
حيث ي�ستطيع املمثل �أنْ يحور الأر�ض �إلى بحر �أو مائدة �أو
كر�سي �أو قطعة حديد وبطريقة تلقائية.
وجت��در الإ���ش��ارة هنا �إل��ى �أ ّن��ه ال ميكن اجل��زم ب���أن هنالك
و�صفه حم��ددة لـ(جروتوف�سكي) ولكن ميكن القول ب�أن
هنالك منهج ًا لـه ك��ان يتطور م��ع تطور �صاحبه ب�صفة
يخ�ص التجريب
م�ستمرة و�أن هذا املنهج كان ي�سعى يف ما ّ
يف جمال املمثل �إلى اكت�شاف �إمكانات جديدة للتعبري من
خالل تدريب خا�ص و�شاق وطويل ،وه��ذا التدريب -على
الرغم من طول مدته -لي�س هدف ًا يف حد ذاته و�إمن��ا هو
جمرد و�سيلة لتحقيق هدف �أك�بر بكثري يتمثل يف �إزاح��ة
احلدود الفا�صلة بني اجل�سد والروح مع توافر �صالبة وثقل

للج�سد لي�صبح معهما �أداة طيعة للتعبري ،والتدريبات
تهدف يف جمملها �إلى جتاوز املمثل حدود املهارة يف الأداء
لالرتقاء �إلى ما هو �أ�سمى :القدرة على الإبداع� .إبداع يتم
يف �إطار فل�سفة متكاملة حيث ي�سعى املمثل �إلى تقدمي ج�سده
قربان ًا كي ي�صل �إلى الآخرين ويت�صل بهم ليتوا�صل ويتحد
الطرفان بامل�شاركة يف الطق�س امل�سرحي دون االعتماد
على كل بهارج امل�سرح التقليدية و�إمنا االعتماد على فل�سفة
�أ�سا�سية هي خلق عالقة ح ّية بني املمثل واملتفرج.
ومثلما ر ّكز (جروتوف�سكي ) على املمثل ،ف�إ ّنه يف الوقت
نف�سه اهتم بامل�شاهد حيث �إن امل�سرح يف مفهومه هو ما يدور
بني املمثل وامل�شاهد ،وبالتايل هذا مربر منطقي الهتمامه
بامل�شاهد ولكن اهتمام لي�س هدفه حتقيق املتعة الرخي�صة
بل بجعله م�شارك ًا ايجابي ًا يف العر�ض امل�سرحي عن طريق
املواجهة بينه وبني املمثل .حيث ي�ستطيع امل�شاهد �أنْ يفهم
�شعوري ًا �أو ال �شعوري ًا �أن العمل امل�سرحي مبثابة دعوة له
لأن يعمل مثله ،وهذا ال�شيء يثري لدى امل�شاهد املعار�ضة
�أو النقمة ومن هنا تبد�أ املواجهة بني امل�شاهد والعر�ض
امل�سرحي« .و�إذا كان (بريخت) مهتم ًا ب�أن يدفع امل�شاهد
�إل��ى التفكري فان (جروتوف�سكي) مهتم ب���أنْ يزعجه على
م�ستوى عميق جد ًا» واهتمام (جروتوف�سكي) بامل�شاهد �إلى
هذا احلد معناه �أن امل�شاهد لديه احتياجات روحية عميقة،
والعر�ض امل�سرحي يقوم ب��دوره بتلبيتها ،وحتى ي�ستطيع
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ف���إ ّن��ه عمل على توجيه ر�سالته �إل��ى
نخبة متميزة من اجلمهور ،وهذا معناه �أنّ جمهوره جمهور
نخبة ولكن هذه النخبة ال حتددها اخللفية االجتماعية �أو
احلالة املادية والحتى احلالة الثقافية «فالفكرة هي ذاتها
لي�ست جديدة كل اجلدة ولكن الطريف فيها هو قلة عدد
امل�شاهدين الذين يجب �أ ّال يتجاوز الع�شرين م�شاهد ًا «.
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ارتو) يف م�س�ألة الت�أكيد على دور �أهمية اجل�سد يف العر�ض
امل�سرحي� .إ ّال �أنّ (جروتوف�سكي) يف �أكرث من مكان وح�سب
ما الحظ الباحث من خالل �إطالعه ينظر �إل��ى درا�سات
(ارتو) على �أنها مل ت�صل مرحلة الن�ضوج و�أ ّنها التعني �شيئ ًا
بالن�سبة له.

واجلدير ذكره هنا �أن املخرج امل�صري (�أحمد زكي) يف
كتابه (عبقرية الإخ��راج امل�سرحي) يبدي ر�أيه يف م�سالة
العالقة بني املمثل واجلمهور يف م�سرح (جروتوف�سكي)،
حيث يعتقد �أن هذه العالقة التي طرحها (جروتوف�سكي)
بهذا ال�شكل قد �سبقه �إليها املخرج الرو�سي (اخنيوكوف)
واملخرج الفرن�سي (جاك كوبو) ولكن الأمر يختلف فقط يف
م�س�ألة جمهور النخبة وعملية حتديد عدد احل�ضور.
ويرى الباحث �أ ّنه كما ت�أثر(جروتوف�سكي) بغريه و�أ ّثر هو
الآخر يف غريه .فقد التقى مع املخرج الفرن�سي (انتوين

وي��خ��ل�����ص ال��ب��اح��ث م��ن خ�ل�ال م��ا���س��ب��ق �إل����ى �أنّ م�سرح
(جروتوف�سكي) من امل�سارح املميزة يف اجتاهها الإخراجي
من حيث الت�أكيد على �أهمية املمثل ب�شكل ملفت للنظر،
حيث مل يتناول بعد (�ستان�سالف�سكي) �أح�� ٌد تقنية املمثل
بالدرا�سة والتحليل �أكرث من (جروتوف�سكي)� ،إ�ضافة �إلى
اهتمامه بامل�شاهد وتلبية حاجاته الروحية ع��ن طريق
العر�ض امل�سرحي و�إ���ش��راك��ه بطريقة غري مبا�شرة فيما
يعر�ض ،وب��ذل��ك فهو ي�شكل �إح���دى ال��ب��داي��ات املهمة يف
جمال التجريب امل�سرحي املعا�صر الذي يهدف يف جممله
�إل��ى الوقوف �ضد امل�سرح التقليدي خا�صة تلك الثوابت
التي حافظ عليها هذا امل�سرح يف عالقته بالن�ص الأدبي
والوظيفة امل�سرحية للممثل .
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أنجيلينا جولي
بين النجومية وااللتزام اإلنساني

حممود الزواوي  /األردن

63

تقدّم املمثلة �أجنيلينا جويل منوذجا نادرا بني جنوم هوليوود
كفنانة جتمع ب�ين ال�شهرة ال�سينمائية العاملية وب�ين ال��دور
الإن�ساين الذي تقوم به يف تقدمي اخلدمات لالجئني يف �سائر
�أنحاء العامل .و�سنلقي ال�ضوء يف هذا املقال على هذين اجلانبني
املتميزين يف حياة الفنانة �أجنيلينا جويل والنجاح الذي حققته
يف كل منهما ،وما تنطوي عليه �شهرتها ال�سينمائية من مفارقات
بالن�سبة لن�ش�أتها الأ�سرية املتوا�ضعة.
وقدّمت هذه الفنانة مثاال على دورها الإن�ساين النبيل خالل
زيارتها ملخيم الزعرتي لالجئني ال�سوريني يف حمافظة املفرق
كمبعوثة للأمم املتحدة و�سفرية النوايا احل�سنة ،لالطمئنان
على �أو���ض��اع الالجئني .والتقت خ�لال تفقدها للمخيم عددا
من العائالت والأطفال الذين كانوا قد و�صلوا للتو عرب احلدود
ال�سورية �إلى الأرا�ضي الأردنية ،وطالبت بوقف معاناة الأمهات
ال�سوريات داخل �سوريا وخارجها ،وعربت عن تقديرها لدور
الأردن الإيجابي يف احل ّد من املعاناة الإن�سانية لل�شعب ال�سوري،
كما تربعت مببلغ � 800ألف دوالر لدعم الالجئني ال�سوريني ،ثم
�أعقبت زيارتها �إلى الأردن بزيارات مماثلة لالجئني ال�سوريني
يف لبنان والعراق وتركيا.
وقد حر�صت الفنانة �أجنيلينا جويل على عدم جذب االنتباه
خالل وجودها يف مدينة عمان ،جتنبا لت�سليط الأ�ضواء عليها
كنجمة �سينمائية عاملية ال�شهرة ،وحر�صا منها على الرتكيز
على مهمتها الإن�سانية يف خدمة الالجئني ال�سوريني.
يعود اهتمام املمثلة �أجنيلينا ج��ويل ب��الأع��م��ال اخلريية
واخلدمات الإن�سانية �إلى �سنوات عديدة ،وبد�أ خالل زيارتها
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لكمبوديا لت�صوير م�شاهد من فيلمها “الرا كروفت غازية
القبور” يف العام  ،2001حيث اطلعت على الأحوال امل�أ�ساوية
والفقر املدقع املنت�شر بني النا�س هناك .وكر�ست جهودها
منذ ذلك الوقت للأعمال الإن�سانية خلدمة الالجئني ،وقامت
بجوالت ميدانية يف مواقع الالجئني يف �أكرث من ثالثني دولة ،مبا
يف ذلك العراق خالل حرب اخلليج الثانية وليبيا خالل الثورة.
ومت تعيني �أجنيلينا جويل �سفرية نوايا ح�سنة للمفو�ض ال�سامي
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف العام  .2001وبعد �أكرث
من ع�شر �سنوات من العمل ك�سفرية النوايا احل�سنة مت منحها
يف العام  2012لقب مبعوثة خا�صة للمفو�ض ال�سامي للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وت�ص ّر �أجنيلينا جويل على حت ّمل
جميع نفقات �سفرها خالل جوالتها امليدانية املتعلقة بالالجئني
على ح�سابها اخلا�ص وعلى م�شاركة موظفي املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ظ��روف عملهم و�إقامتهم
املتوا�ضعة .وهي تخ�ص�ص ثلث دخلها من �أفالمها ال�سينمائية
للتربع للأعمال الإن�سانية .وكانت �أول �شخ�ص مينح جائزة
مواطن العامل من رابطة املرا�سلني ال�صحفيني يف الأمم املتحدة
يف العام  2003تقديرا خلدماتها الإن�سانية ،وذلك من بني
ع�شرات اجلوائز التقديرية املرموقة التي ح�صلت عليها خالل
ال�سنوات الأخرية.
وال تقت�صر الن�شاطات الإن�سانية للممثلة �أجنيلينا جويل على
ق�ضايا الالجئني ،بل متتد �إل��ى ق�ضايا �إن�سانية متعددة .فقد
�أ�س�ست خالل ال�سنوات الأخرية العديد من املنظمات اخلريية
داخل الواليات املتحدة وخارجها .ومت ذلك بالتعاون مع عدد
من ال�شخ�صيات البارزة يف خمتلف امليادين ،و�شملت املجاالت

ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة وال�صحية
والتعليمية و����ش����ؤون ال��ه��ج��رة ،خا�صة
املرتبطة بالأطفال.
حتتل املمثلة �أجنيلينا جويل مكانا
ب���ارزا يف ه��ول��ي��وود ك��واح��دة م��ن �أ�شهر
جنماتها ومن �أعالهم �أجرا .وهي ممثلة
موهوبة ر�شحت ملا جمموعه  92جائزة
�سينمائية وفازت ب�إحدى وثالثني جائزة،
بينها جائزة الأو�سكار وثالث من جوائز
ال��ك��رات ال��ذه��ب��ي��ة .ك��م��ا ح�صلت على
جائزة خيار ال�شعب مرتني بني العامني
 2005و ،2009وذلك يف ت�صويت
�سنوي يجرى يف ال��والي��ات املتحدة يف
ميادين ال�سينما والتلفزيون واملو�سيقى .ولقبت �أجنيليا جويل
ب�أكرث جنمات هوليوود جاذبية يف ا�ستطالعات �شعبية ويف عدد
من املجالت الفنية الأمريكية والأوروبية ،و�أ�صبحت ثالث ممثلة
ي�صل �أجرها �إلى  20مليون دوالر عن الفيلم بعد النجمتني
ال�سينمائيتني جوليا روبرت�س وكامريون دياز ،وحققت ذلك يف
فيلم “م�سرت وم�سز �سميث” ( .)2005ووق��ع اختيار جملة
“فورب�س” على �أجنيليا جويل ك�صاحبة �أعلى �أجر بني املمثالت
الأمريكيات خالل العامني  2009و.2011
حتمل �شهادة ميالد هذه الفنانة املرموقة ا�سم �أجنيلينا جويل
فويت ،وهي ابنة املمثل القدير جون فويت احلائز على جائزة
الأو�سكار واملمثلة الراحلة مار�شالينا بريتراند .عا�شت �أجنيلينا
ج��ويل ح��ي��اة طفولة �صعبة وغ�ير م�ستقرة مت��ي��زت بنزعتها
اال�ستقاللية و�شخ�صيتها املتمردة .وعا�شت بعيدا عن والدها
ال�شهري بعد انف�صال والديها وهي يف ال�سنة الأولى من العمر.
وا�ضطرت والدتها �إلى التخلي عن عملها الفني واالعتماد على
دخل حم��دود لإعالة �أجنيلينا و�شقيقها الأك�بر املمثل جيم�س

هافني .ومن املفارقات �أن �أجنيليا كانت ت�شعر خالل درا�ستها
الثانوية باالنعزال عن �أقرانها الطلبة من �أبناء وبنات الأ�سر
الرثية ،وكانت ت�ستخدم املالب�س امل�ستعملة �أحيانا ب�سبب احلاجة
خ�لال تلك املرحلة م��ن حياتها ،كما �أن��ه��ا عانت م��ن نوبات
االكتئاب عرب �سني املراهقة.
وات�سمت عالقة �أجنيلينا جويل مع والدها جون فويت باجلفاء
واخل�صام واالنقطاع عرب معظم حياتها ،ومل ت�ستخدم ا�سم
�أ�سرتها عرب م�شوارها الفني ،وقامت يف العام  2002بتغيري
ا�سمها قانونيا �إلى �أجنيلينا جويل ،متخلية عن ا�سمها الأخري
“فويت” ،و�أعلنت مقاطعتها التامة لوالدها بعد ذلك .وكان
والدها جون فويت ادع��ى قبل ذلك �أن ابنته �أجنيلينا جويل
تعاين من ا�ضطراب عقلي.
ورغم هذا االنقطاع بني �أجنيلينا ووالدها فقد ظهرت معه
يف فيلمني ،الأول هو فيلم “البحث عن خروج” ()1982
حني كانت يف �سن ال�سابعة ،والثاين هو فيلم اخليال العلمي
“الرا كروفت غازية القبور” ( .)2001وقام جون فويت بدور
والدها يف هذا الفيلم خالل فرتة م�صاحلة ق�صرية بني االبنة
و�أبيها.
�أظهرت �أجنيلينا جويل ولعا بالتمثيل يف �سن مبكر حني كانت
ت�شاهد الأفالم مع والدتها .وكان حلمها منذ الطفولة �أن ت�صبح
ممثلة .وبد�أت يف �سن احلادية ع�شرة بتلقي درو�س يف التمثيل.
وم��ن املفارقات �أنها توقفت عن ذل��ك يف �سن الرابعة ع�شرة
و�أ�صبح حلمها �أن ت�صبح مديرة م�ؤ�س�سة لدفن املوتى واقت�صرت
على ارتداء املالب�س ال�سوداء و�صبغت �شعرها باللون البنف�سجي.
�إال �أنها �أ�صبحت بعد فرتة عار�ضة للأزياء تتنقل ما بني لو�س
�أجنيلي�س ونيويورك ولندن ،قبل �أن تعود �إلى درا�سة التمثيل من
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جديد يف �سن ال�ساد�سة ع�شرة .كما ظهرت يف عدد من �أ�شرطة
الفيديو املو�سيقية لبع�ض الفرق الغنائية ال�شهرية.
وك��ان فيلم اخليال العلمي “�سايبورج – اجل��زء الثاين”
(� )1993أول فيلم تقوم ببطولته ،و�أعقبته بفيلم “بدون �أدلة”
(� ،)1995إال �أن هذين الفيلمني مل يحققا جناحا يذكر .ثم
تقا�سمت بطولة فيلم “قرا�صنة احلا�سوب” ( )1995الذي
�شكل نقلة نوعية يف م�شوارها ال�سينمائي ،والتقت خالله بزوج
امل�ستقبل املمثل الربيطاين جوين يل ميلر ،ودام زواجهما �أربع
�سنوات .كما تزوجت من املمثل بيلي بوب ثورنتون الذي يكربها
بع�شرين عاما ،وكانت زوجته اخلام�سة ،وطلقت منه بعد عامني.
وم��ن �أب���رز �أف�ل�ام �أجنيلينا ج��ويل الأخ����رى فيلم “فتاة
معرت�ضة” ( )1999ال��ذي ف��ازت ع��ن دوره���ا فيه بجائزة
الأو���س��ك��ار ،وفيلم “الرا ك��روف��ت غ��ازي��ة القبور” ()2001
ال��ذي ث ّبت جنوميتها ،خا�صة ك�إحدى جنمات �أف�لام احلركة
واملغامرات .ومن املفارقات �أنها قبلت دوره��ا يف هذا الفيلم
على م�ض�ض .ومن �أفالمها �أي�ضا فيلم “م�سرت وم�سز �سميث”
( ،)2005وفيلم “الطفل البديل” ( )2008الذي ر�شحت
عن دورها فيه جلائزة الأو�سكار ،وفيلما “�سالت” و”ال�سائح”
( )2010وفيلم الر�سوم املتحركة كنج فو باندا – اجلزء
الثاين ( .)2011كما خا�ضت الفنانة �أجنيلينا جويل جمال

الإخراج والت�أليف ال�سينمائي يف الفيلم الروائي “يف بالد الدم
والع�سل” ( )2011الذي يتناول ق�صة �إن�سانية خالل حرب
البو�سنه ،كما �أخرجت قبل ذلك الفيلم الت�سجيلي “مكان يف
الزمان” ( .)2007وقد �شهدت امل�سرية ال�سينمائية للممثلة
�أجنيال جويل وثبة نوعية نحو النجومية العاملية بالتزامن مع
توجه جهودها نحو خدمات الالجئني وغريها من الن�شاطات
الإن�سانية يف �أوائل القرن احلادي والع�شرين.
وتعي�ش املمثلة �أجنيلينا جويل منذ العام  2005مع �شريك
حياتها املمثل براد بيت ،ولهما �ستة �أطفال بينهم ثالثة بالتبني،
وه��م من مواليد كمبوديا وفيتنام و�إثيوبيا .وحتظى عالقة
املمثلني �أجنيلينا جويل وبراد بيت بتغطية غري م�سبوقة من قبل
و�سائل الإعالم ،وخا�صة يف ال�صحافة ال�صفراء.
كما �أن �أجنيلينا جويل من هواة نق�ش الو�شوم على ج�سمها
الذي يحمل  13و�شما ت�شمل جمال ور�سوما ورم��وزا ،منها ما
هو منقو�ش بلغات �أجنبية ،ككلمة “العزمية” باللغة العربية.
ويرتبط بع�ض هذه الو�شوم ب�أ�شخا�ص �أو �أحداث عزيزة عليها.
وي�ضطر الفنيون ال�سينمائيون ال�ستخدام املاكياج لتغطية بع�ض
تلك الو�شوم �أحيانا �إذا تطلب الأمر ت�صوير �أجزاء معينة من
ج�سمها.
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سينما

زهرة تزور قرب زوجها حسن بكري يف البعنة

«زهرة»
ذاكرة الجرح المفتوح على أوجاع الوطن

أ .د .حلمي الزواتي  /األردن
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ذكرت قبل نحو ثالثة عقود ،و يف منا�سبات كثرية� ،أن فل�سطني
ت�سكن يف قلب كل فل�سطيني ،يحملها معه �أينما ذهب ،و حيثما
�ألقى ع�صا الرتحال .كل �شعوب العامل ت�سكن �أوطانا معروفة
احلدود و املعامل عدا الفل�سطيني ف�إن وطنه ي�سكن فيه ،و يجري
يف روحه وقلبه جمرى الدم يف العروق( .)1و بعد هذه ال�سنوات
العجاف من عمر النكبة الفل�سطينية� ،أراين حمقا يف �أن �أت�ساءل
و يت�ساءل معي كثريون� :أال تزال هذه املقولة على حالها �أم �أن
الفل�سطيني كال�سمك تفارقه احلياة �إذا غ��ادر موطنه املاء؟
�أم �أن ال�سمك الفل�سطيني برمائي ح�صرا؟ كل �شعوب الأر�ض
تتوارث الفنون و العلوم و تتقا�سم الرب و البحر�،أما الفل�سطيني
فهو وحده يتوارث اللجوء و اجلوع و حكايات الأجداد ،و يتقا�سم
عذابات الهوية و االنتماء ،و احلفاظ على مفتاح بيته و حقه يف
الرجوع .هذا ،على الأقل ،ما ي�ؤكده حممد بكري و �أبطال فيلمه
الوثائقي الرائع “زهرة” من داخل اجلرح الفل�سطيني امل�شرع
على �أبواب ال�شم�س و العذاب منذ ما يزيد على �ستة عقود ،هي
عمري و عمر حممد بكري نف�سه ،و عمر الذين عا�شوا النكبة �أو
تداعياتها ...عمالقة النار ه�ؤالء املبدعون الفل�سطينيون ،كما
و�صفهم املفكر العربي الراحل الدكتور �شاكر م�صطفى!(.)2
و رغم ات�ساع اجلرح الفل�سطيني بني الطعنة و الآه ،و بني �أنني
الغريب املوجوع بجراحات الوطن و دموع الأمهات و الأخوات،
بقيت ع��ذاب��ات الفل�سطينيني ال��ذي��ن قب�ضوا على اجلمر يف
قراهم و حماجرهم ،وه��م ي�ستلون من ال�صخر ما يطعمهم
من جوع و يك�سيهم من عري ،ماثلة �أبدا و ال تفارق )3(.لقد
بقوا يف مدنهم و قراهم “ي�صارعون التنني الأزرق ذا الر�ؤو�س
ال�ستة”( )4يف غياب عربي و عاملي ممنهجني ،بل يف حمالت
وا�سعة من التعتيم و االق�صاء ،حتى حمل لنا هذه الهموم كوكبة
من �شعراء الداخل الفل�سطيني ،عرفوا �آنذاك ب�شعراء الأر�ض
املحتلة ،متحدين �آلة القمع و القهر و االقتالع� .ألي�س هذا ما �أكد
عليه حممود دروي�ش يف بواكريه ،وتوفيق زياد و�سميح القا�سم و
را�شد ح�سني و �سامل جربان و حممود الد�سوقي يف عنادهم و
غ�ضبهم املقد�س.
يقول حممود دروي�ش من ق�صيدة “يوميات جرح فل�سطيني”
التي �أهداها الى ال�شاعرة فدوى طوقان يف �أعقاب لقائهما يف
حيفا بعد نك�سة عام :1967
�آه يا جرحي املكابر
وطني لي�س حقيبه
و �أنا ل�ست م�سافر
�إنني العا�شق  ،و الأر�ض حبيبه ()5

حممد بكري ،اخملرج و املمثل الفلسطيني

ويقول توفيق زياد يف ق�صيدته “هنا باقون” متحديا االحتالل
و �آلته القمعية:
هنا  ..على �صدوركم  ،باقون كاجلدار
جنوع  ..نعرى  ..نتحدى
نن�شد الأ�شعار
ومنلأ ال�شوارع الغ�ضاب باملظاهرات
ومنلأ ال�سجون كربياء
ون�صنع الأطفال  ..جيال ثائرا  ..وراء جيل
ك�أننا ع�شرون م�ستحيل
يف اللد ،والرملة ،واجلليل
�إنا هنا باقون()6
�أو لي�س هذا �أي�ضا ما يف�سر و�صية �إميل حبيبي �صاحب “�أبي
�سعيد النح�س املت�شائل( “ )7ب���أن ينق�ش على ق�بره “�إميل
حبيبي ب��اق يف حيفا”( .)8و�إ���ص��رار العالمة الفل�سطيني
الدكتور �إبراهيم �أبو لغد �أن يعود من �شيكاغو �إلى يافا و لو يف
كفن(...)9و ما نق�ش على قرب �شاعرة فل�سطني فدوى طوقان
“كفاين �أموت عليها”)10(.
لقد متكن حممد بكري ،بكل اقتدار� ،أن يقدم لنا و للعامل لوحة
نا�ضجة مكتملة املعامل و احلدود ب�ألوان العلم الفل�سطيني ،ب�ألوان
طيف �شم�س اجلليل  ،حيث نرثت “البعنة” ( ،)11قرية الفنان
املبدع بكري� ،شعرها على كروم الزيتون لتجففه بعد يوم مثقل
باملطر و التعب ا�ستدعى “زهرة” لأن تخرج حافية القدمني على
عجل فتغطي قرب زوجها ح�سن “بامل�شمع” خ�شية �أن ت�صيبه ال�سماء
و لو بقطرة ماء ،و لتطمئنه على “البعنة” و على كومة اللحم التي
تركها �أمانة يف عنقها� .أي حب هذا و �أي وفاء؟؟ نعم �إنه حب ح�سن
و وفاء “زهرة” و ما �أكرث الزهرات و االبطال يف �شعبنا العظيم!!
ح�سن بكري ال��ذي �سلبه امل�ستوطنون اجل��دد القادمون من وراء
البحار حياته و املحجر الذي كان ي�ستل منه رغيف �أوالده الع�شرة،
على حد تعبري الراحل حممود دروي�ش ،ال يزال �شهيدا و �شاهدا
على هول الفاجعة التي �أملت بالفل�سطينيني!()12
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اهلل اهلل يا �أمنا “زهرة”!! اهلل اهلل يا هذا الوجع املحبب و
الأمل امل�شتهى!! اهلل اهلل يا هذا احلب الذي قتل �صاحبه و بقي
خالدا يف قلوبنا و �أرواحنا ،و غاب عن �ضمري االن�سانية املري�ض
املتحجر امل�س ّي�س!!
و يف ه��ذا ال�سياق ،يح�ضرين الآن ما رواه �صربي جري�س يف
كتابه “العرب يف ا�سرائيل”( )13من ق�صة نقلها عن املحامي
الفل�سطيني حنا نقارة ،الذي ورد ذكره يف الفيلم ،و ن�شرتها
جريدة االحتاد احليفاوية يف حينه .يقول حنا:
“ و عندما قال �أح��د الفالحني ملدير يف [مديرية عقارات
ا�سرائيل :م��اذا تعر�ضون علي؟ هل ثمن �أر���ض��ي  200لرية
للدومن؟ �أجابه املدير :هذه لي�ست �أر�ضك .هذه �أر�ضنا .و نحن
ندفع لكم �أجرة “نطارة”! �أنتم ل�ستم �سوى “ نواطري” ،نطرمت
�أر�ضنا � 2000سنة و نحن ندفع لكم �أجركم)14(”.
ما «�أعدلك» �أيها «اخلواجا» الغريب عن �أر�ضنا و مائنا و �سمائنا!!
يا ذا العينني ااخلزريتني و ال�سحنة الآري��ة .الفل�سطينيون يا
«خ��واج��ا» لي�سوا ن��واط�يرا ،و �إمن��ا النواطري( )15هم الذين
مكنوكم يف الأر���ض ،حموا ح��دود دول��ة االحتالل �ستني عاما،
و غللوا يد ال�ضحية الفل�سطيني كما قال ال�شاعر الفل�سطيني
الراحل برهان الدين العبو�شي يف ق�صيدته «كنت �سهما» ،و التي
�ألقاها يف مهرجان امل�ؤمتر العام لكتاب فل�سطني يف القاهرة يف
� 15أيار/مايو  ،1969حيث يقول يف مطلعها:
مايل �أراك غدوت �سيفا مغمدا
و ال�سيف �أجود ما يكون جمردا
فلقد عهدنا فيك ليثا �أغلبا
يوم الكريهة ال تط�أطئ للردى
و ال�شيب ثار عليك غري مهادن
فك�أمنا �أ�صبحت فيه م�صفدا
و بالدك احلريى ت�صرم حبلها
و �شبابها كالتائهني ت�شردا
ف�أجبته �إين وحقك مل �أزل
ذاك الأبي �أخا املروءة والفدا
�أهتز �إن �صرخت و�أنفر �إن دعت
لكن قومي غللوا مني اليدا()16
و بعيدا عن فذلكات املخرجني وحيلهم الفنية و نظرياتهم
العبثية ،وعن �ألفية ابن مالك و خ�صائ�ص ابن جني ،و كتاب
�سيبويه ،و بعد �صراعه الطويل مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على
خلفية فيلمه الوثائقي “جنني جنني )17(”،الذي ف�ضح من
خالله عن�صرية االحتالل و همجيتة  ،يقدم لنا حممد بكري
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زهرة قبيل افتتاح عرض الفيلم يف قرية البعنة

فيلمه الرائع “زهرة” الذي يحكي ق�صة كل واحد منا و �إن اختلفت
التفا�صيل .يحكيها بلغة هي �أقرب الى القلب و الروح من قربها
�إلى لغة اخلليل ابن �أحمد الفراهيدي �صاحب “كتاب العني”� .إنه
ي�سردها بلغة �سهلة مي�سرة يعرفها كل فل�سطيني عن ظهر قلب.
�إن هذا الفيلم منوذج رائع للذاكرة ال�شفوية اجلماعية ،يرويها
ا�شخا�ص عاي�شوا احل��دث جيال بعد جيل ،ولد بع�ضهم حتت
االحتالل و البع�ض الآخ��ر قبل النكبة حتت االنتداب� .إن هذا
العمل املتميز بر�أيي هو ت��و�أم “التغريبة الفل�سطينية” لوليد
�سيف )18(.ففي الوقت الذي يقدم فيه فيلم “زهرة” ملحمة
اال���ص��رار على ال��ع��ودة ال��ى الوطن واحل��ي��اة فيه بكل تكاليفها
الباهظة ،و هي طبعا ال تقل عن تكاليف اللجوء—فال�ضحية
هي ال�ضحية و لكن اجلالد خمتلف—تقدم تغريبة وليد �سيف
م�أ�ساة اللجوء بكل تفا�صيلها و جراحاتها العميقة التي ال تلتئم
�إال بالعودة الى الفردو�س املفقود ...فل�سطني.
ي�سرد فيلم “زهرة” ملحمة حقيقية ل�صمود و كفاح عائلة
جليلية من “البعنة” هي عائلة “زهرة” خالة املخرج حممد
بكري و مر�ضعته ،حيث �أجربت و زوجها و طفالها على اخلروج
من قريتهم “البعنة” حتت ح��راب الع�صابات ال�صهيونية و
تخاذل الأنظمة العربية .تخرج “زهرة” مكرهة عرب اجلبال
الى جنوب لبنان .ولأن “زهرة” تعرف يقينا �أن الفل�سطيني ال
يعي�ش خارج موطنه ،فقد عادت ليال على ظهر حمار مع طفليها
حممد و فاطمة عرب بها احلدود التي ر�سمتها الأمم املتحدة و
حر�سها احلكام العرب .عادت �إلى قرية “دير الأ�سد” القريبة
من”البعنة” .و “دير الأ�سد” هذه ،ملن ال يعرفها ،هي عا�صمة
ال�شعر ال�شعبي الفل�سطيني .لقد ب��رز منها ال�شاعر حممد
�أبو�سعود الأ�سدي و ولده البكر ال�شاعر �سعود الأ�سدي ،و �أبو
غازي الأ�سدي وغريهم كثريون .كما �أنها م�سقط ر�أ�س العالمة
الرتبوي الدكتور لطفي الأ�سدي ،الذي القى ربه منفيا غريبا يف

�إحدى �ضواحي مدينة �شيكاغو الأمريكية )19( .و هي �أي�ضا
حا�ضنة ال�شاعر حممود دروي�����ش ،حيث جل���أ اليها طفال بعد
عودته من جنوب لبنان وقد �سوت الع�صابات ال�صهيونية قريته
“الربوة” بالأر�ض.
و بعودة “زهرة” وزوجها و �أطفالهما تنتهي رحلة اللجوء و تبد�أ
رحلة ال�صمود و الدفاع عن الأر���ض التي �صودرت ،و �صودرت
معها �أي�ضا حياة ح�سن بكري زوج “زهرة” ،لتقام عليها
م�ستوطنة “كرمي ئيل” للقادمني اجلدد .نعم! لقد كانت فل�سفة
ح�سن تقوم على يد تقب�ض على املحراث و الف�أ�س (الوطن) ،و
يد �أخرى مت�سك القلم و الورق (العلم) .بال�صرب و الأمل ير�سم
ح�سن بكري م�ستقبل �أوالده ،و بالذات حممد الذي �أراده �أن
يذهب �إلى مو�سكو لدرا�سة الطب رغم الفاقة و �ضيق احلال.
و يهدد يت�سحاق� ،ضابط املخابرات ال�صهيوين ،حممدا قائال:
“�إذا ذهبت الى مو�سكو لدرا�سة الطب فلن جتد �أباك عندما
تعود ”.نعم! يريدون �إرهاب الفل�سطيني و جتهيله ثم اقتالعه
من �أر�ضه ،و على �أح�سن الأحوال يريدونه عامال يف م�صانعهم
�أو يف مزارعهم �أو بناء لبيوت جديدة للم�ستوطنني القادمني الى
“�أر�ض امليعاد” على �أنقا�ض بيوت و �أرا�ض اغت�صبوها ،يف غفلة
من الزمن ،و بقوة ال�سالح و االره��اب .و هكذا ت�ستمر معاناة
“البعنة” مب�صادرة الأر�ض و تدمري اجلمعية التعاونية وتخريب
�سيارتها التي كانت تدر بع�ض املال الذي مكن كثريا من الأ�سر
“امل�ستورة” على التغلب على م�صاعب احلياة بكل تكاليفها،
ومن ثم الت�ضييق على حنا ابراهيم املنا�ضل الفل�سطيني الذي
�أ�س�س اجلمعية و ا�شرتى �سيارتها ،و وقف �شوكة يف حلق وزير
التموين ال�صهيوين العن�صري �آنذاك.
ثم ير�سم حممد بكري املخرج لوحة متحركة بدموع حممد
ح�سن بكري الطبيب العائد من مو�سكو ،حيث تر�صد الذاكرة
احلية و�صول الباخرة الى ميناء عكا احلزين ،وما �أن تط�أ قدما
الطبيب حممد الأر���ض حتى يبد�أ البحث عن وجه �أبيه—مع
�أنه يعلم متاما �أنه تويف خالل وجوده يف مو�سكو—بني الوجوه
التي جاءت من “البعنة” لت�ستقبل ابنها الطبيب العائد ومعه
زوجته جينا (�أم ح�سن) الطبيبة الرو�سية التي عاجلت فقراء
“البعنة” و منطقة ال�شاغور دون مقابل .لقد �أراد حممد �أن
يقول للواقع ال� ...أبي مل ميت � ...إنه يف �أناي ...نعم �أراه يف قلبي
و �إن ع�شي عنه الآخرون ،و ه�أنذا �أراه ي�شق ال�صفوف ليعانقني و
قد عدت كما �أرادين طبيبا حقق له طموحاته العري�ضة!!

تكرمي حممد بكري يف بلدة كفر قرع ،فلسطني

�أن ال كرامة لنبي خ��ارج وطنه ،و �أن ال�سمك الفل�سطيني ال
ي�ستطيع احلياة خارج وطنه فل�سطني .لقد �أدركت الآن ما فاتني
�إدراكه من �أن احلياة قد فارقتني منذ عقود ،و بالتحديد منذ
اللحظة الأولى التي فارقت فيها الوطن!! لقد ت�أكدت �أي�ضا �أن
الفل�سطيني هو الكائن الب�شري الوحيد الذي ال تكتمل فرحته و
ال �ضحكته ،و �إذا ما غافل نف�سه و�ضحك ،تنهد من �أعماق جوفه
وقال :اهلل ي�سرت!! رمبا �أبدو �ضعيفا يف هذه اللحظة ،و لكنني
�أراها رحلة طائر الفينيق الفل�سطيني ،الذي �سرعان ما ينف�ض
عن جناحيه الرماد و يعود للحياة من جديد!!
و �أنت يا �أمنا “زهرة” !!....يا ذات ال�صرب املعجز و الإرادة
ال�صلبة التي ال تعرف احلواجز و احلدود!! لقد �أ�صبحنا يا �أماه
يف خريف العمر ،و “ا�شتعل الر�أ�س �شيبا” ،و القلب حزنا ،و
النف�س كمدا ،ومل يبق يف النف�س مكان للفرح ،حيث نزل احلكام
الربابرة و “�شبيحتهم” املجرمون من �سفوح اجلبال ،يذبحون
كل جميل ،و يدو�سون الأزه���ار و يدن�سون بهاءها ب�أحذيتهم
الثقيلة ال�ضخمة .يا �أم���اه !!...لقد �ضاقت علينا الأر���ض مبا
�صغرت!! و لذا ف�إنني �أ�ستعطفك �أن تف�سحي يل مكانا �إلى جوار
العم ح�سن[ ،و ك�أين بك الآن تقولني“ :من غري �شر يمَ ّ ا ،متكل�ش
ه�سا بزعل” و �إن تعذر ذلك ،ف�أر�سلي �إيل حفنة من
هيك ،واهلل ّ
تراب اجلليل الطاهر بيديك الكرميتني ،ليد�سها �أوالدي يف ثنايا
كفني يف رحلتي الأخرية يف هذا املكان الق�صي من العامل ،علها
ت�ؤن�س غربتي الطويلة املوح�شة!!

�آه يا حممد من القلب املحزون و النف�س القلقلة و العقل الطموح
الذكي و�سط �ضجيج املعارك اله�شة املزيفة ،كما يقول القا�ص
امل�صري الراحل ف��اروق منيب )20(.لقد علمتني يا عزيزي
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سينما

املمثل السوري رشيد عساف يف مشهد من مسلسل راس غليص

اإلنتاج الدرامي العربي المشترك  -األردن نموذج ًا:
حديث البدايات وأثر المعيقات

حممد جميل خضر  /األردن
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للحديث عن التجربة الأردنية املتعلقة بالإنتاج الدرامي العربي
امل�����ش�ترك ،وق��ب��ل ال��ذه��اب نحو رح��ل��ة ال��ب��داي��ات ،وال��ول��وج يف
�أثر املعيقات ،ثمة ما يدعو �إلى ت�أمل عدد من املفاهيم ذات
العالقة ،و�سرب غورها ،ورمبا� ،إن ت�سنى لنا ذلك االتفاق على
قوا�سم م�شرتكة حولها .نحن بحاجة �إل��ى تقعيد للمفاهيم
وامل�صطلحات ذات ال�صلة باملو�ضوع  ،فمو�ضوع الإنتاج الدرامي
العربي امل�شرتك هو اح��د املفاهيم التي �سنبحث من خالله
التبا�سات مو�ضوعة االنتاج الدرامي امل�شرتك وجتلياته يف واقع
الفعل الثقايف االردين والعربي .

وليد سيف

التباس املصطلح

لعل م�صطلح الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن الدراما العربية نف�سها ،والدراما على وجه العموم ،يعاين
من التبا�سات عديدة على �صعيد الفهم ،والتناول ،وبالتايل
الفعل ورد الفعل .فكثري من غري املخت�صني ،وحتى من املخت�صني
�أحيان ًا ،يورد مفردة دراما وهو يق�صد فقط :الأعمال التلفزيونية
اجل��ادة� ،أو امل�سل�سالت غري الكوميدية .وهذا ،خط�أ ابتدائي،
�سيجني من ورائ��ه نتائج خاطئة ،فما ك��ان م�ستهله خاطئ ًا،
�ست�أتي نتائجه ،بال�ضرورة خاطئة ،من باب �أن املخرجات هي
نبت املدخالت و�صنوها ومكملها املنطقي ّ
ال�ش ْرطي� .آخ��رون
يق�صدون بالدراما الأعمال التلفزيونية والإذاعية على تن ّوعها،
م�ستثنني منها امل�سرح وال�سينما ،وهذا �أي�ض ًا تعامل غري دقيق مع
م�صطلح الدراما الذي ُيق�صد به علمي ًا ومنهجي ًا �أي عمل درامي
�أكان �إذاعي ًا �أم تلفزيوني ًا �أم م�سرحي ًا �أم �سينمائي ًا.
�إن��ه��ا� ،أي ال��درام��ا ،حقل �أ�سا�سي من حقول الفنون الأدائ��ي��ة
التي ين�ضوي يف �إطارها� ،إل��ى ذلك الرق�ص والغناء والعزف
واال�ستعرا�ض وغريها من الفنون الأدائ��ي��ة ،متداخلة �أحيان ًا
مع عديد الفنون الب�صرية على �صعيد الكادر اخللفي للم�شهد
وال�سينوغرافيا والإك�س�سوارات وغري ذلك من م�ؤثثات ب�صرية
�أخرى.
ويف الدراما تتالقى طاقات التمثيل مع مقرتحات الإخراج ،مع
جهود املونتاج والديكور واملكياج ،وتقنيات عديدة �أخرى لت�شكل
مبجموعها ما ميكن �أن نطلق عليه ف ّن ًا درامي ًا.
التبا�س �آخر ،يتعلق مب�صطلح الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك،
ويتعلق بال�س�ؤال عن متى ميكن �أن نقول هذا �إنتاج درامي عربي
م�شرتك؟ هل عندما يكون املنتج من بلد عربي وباقي مكونات
العمل من خمرج �إلى ممثلني �إلى تقنيني من بلد عربي (واحد)
�آخ��ر؟ �أو �إذا كانوا من بلدان عربية عديدة ،واملنتج (وحده)
من بلد خمتلف عن باقي مكونات العمل؟ هل ميكن النظر �إلى
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جتربة �شركة املركز العربي للأعمال ال�سمعية والب�صرية على
�سبيل املثال ،و�إلى خمتلف �أعمال ال�شركة من هذه الزاوية؟ حتى لو
ت�صادف �أن �أحد �أعمالها “املن�صور” مث ًال ،كاتب ن�صه وخمرجه
ومعظم ممثليه حمليون (�أردنيون �أق�صد) با�ستثناء عدد حمدود
من امل�شاركني متثي ًال فيه (ال�سوري عبا�س النوري وغريه)؟؟
بع�ض الأعمال ال�سورية جاءت بتوقيع �سوري من كتابة �إلى �إخراج
�إلى متثيل �إلى تقنيات ،با�ستثناء بطلة العمل ومنتجه ،كما يف
“ال�شم�س ت�شرق من جديد” �إخراج هيثم ح ّقي و�إنتاج املركز
العربي للخدمات ال�سمعية والب�صرية عن ن�ص لأمل حنا ومن
بطولة الأردنية �صبا مبارك التي مل ي�شرتك غريها من خارج
�سوريا يف العمل ،فهل ميكن التعامل مع هكذا حالة بو�صفها
جزء ًا من الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك؟
هي �أ�سئلة معلقة بر�سم الإجابة عنها ،ملن رغب �أن يفعل ،و�إن
كنت �أن��ا �شخ�صي ًا �أميل �إل��ى و�ضع �أي عمل فيه نفحة عربية
م�شرتكة ولو رمزية ،يف �إطار الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك.
حديث البدايات

من امل�ؤكد ان ال�ساحة الدرامية الأردنية ،واحدة من ال�ساحات
العربية ال�س ّباقة على �صعيد الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك.
فعلى �سبيل املثال م�سل�سل “فندق باب العامود”  ،الذي عر�ضه
التلفزيون الأردين من �إخ��راج عدنان الرحمي وت�أليف الفنان
�أدي��ب احلافظ يف العام  ،1968وال��ذي �شارك فيه الفنان
ال�سوري الراحل هاين الروماين (� 27آب (�أغ�سط�س) 1939
� 8 -شباط (فرباير) .)2010

فمنذ ان افتتح امللك الراحل احل�سني بن طالل يف  27ني�سان
(�إب��ري��ل) كانت ال�ساحة االردن��ي��ة �سباقة ال��ى االنتاج العربي
امل�شرتك .
وكان م�سل�سل «فندق باب العامود» بطولة قمر ال�صفدي وحممد
العبادي وغريهما� ،أول م�سل�سل يدخل يف قائمة الأعمال الأردنية
املعبرّ ة عن �إنتاج عربي م�شرتك وممثلة له ،فهو ،بالطبع ،لي�س
�آخر هذه امل�سل�سالت ،بل على العك�س من ذلك� ،إذ مل ُ
يخل عمل
تلفزيوين �أردين ،تقريب ًا ،من جنم عربي .يف �سياق �آخر،
ف���إن اجل��زء الثاين من امل�سل�سل ال�سوري «�صح النوم» �إنتاج
ال�����س��وري خ��ل��دون امل��ال��ح و�إخ���راج���ه��� ،ص�� ّور ال��ع��ام  1973يف
التلفزيون الأردين ،وال��ذي �شارك فيه الفنان الأردين زهري
النوباين يف واحدة من حلقاته.
وتوالت بعد ذلك الأعمال الأردنية امللتزمة �إلى حد بعيد مبفهوم
الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك.
فم�سل�سل «دليلة والزيبق» الذي �أنتجه التلفزيون الأردين يف
العام 1976من �إخ��راج ال�سوري �شكيب غنام عن ن�ص كتبه
ال�سوري عبد العزيز هالل ،يتجلى ك�أمنوذج ٍّ
وناطق
والفت
فذ ٍ
ٍ
بالعربية الف�صحى للعمل امل�شرتك .فامل�سل�سل �أف�سح جما ًال
لنجوم �سوريني عديدين امثال :منى وا�صف بدور دليلة ،وكذلك
هاين الروماين و�سلمى امل�صري� ،إلى جوار ممثلني �أردنيني:
ح�سن �أبو �شعرية بدور الزئبق ،جودت �صالح� ،إميان هايل ،عبد
الكرمي القوا�سمي ،عدنان بركات وخ�ضر بي�ضون وغريهم .فيما
قدّمت فرقة جيل جاللة املغربية افتتاحية امل�سل�سل ،مبعزوفة
حتمل ا�سم «فل�سطني» .قبله جاء م�سل�سل «الأخر�س والقالدة
اخل�شبية» الذي �شارك فيه من �إخراج عدنان الرحمي عن ن�ص
للفنان الأردين ه�شام يان�س الذي نتمنى له ال�شفاء يف العام
 ،1973املمثالن امل�صريان :عبد اهلل غيث و�سناء جميل،
�إلى جوار املمثلني الأردنيني :الراحل حممود �أبو غريب ونبيل
�صواحلة وحممد عاي�ش وغريهم.

مشهد من مسلسل عمر

ب�ين «دليلة وال��زي��ب��ق» و»الأخ���ر����س وال��ق�لادة اخل�شبية» �أنتج
التلفزيون الأردين يف العام  1975م�سل�سل «و�ضحا وابن
عجالن» لن�ص كتبه �أحمد عويدي العبادي و�سيناريو وحوار
خالد حمدي و�إخ��راج ال�سوري غ�سان ج�بري .امل�سل�سل تناول
ق�صة حب من البادية الأردنية بني ال�شيخ الفار�س وال�شاعر ابن
عجالن والفار�سة و�ضحى وقد حظي امل�سل�سل بن�سبة م�شاهدة
كبرية يف العامل العربي .و�أدى �أحد �أدوار البطولة فيه النجم
امل�صري يو�سف �شعبان ،والفنانة ال�سورية �سلوى �سعيد� ،إلى
جوار جنوم �أردنيني كرث من بينهم نبيل امل�شيني وعادل عفانة
وحممد العبادي وغريهم.
وه��و امل�سل�سل ال���ذي �أع���اد امل��رك��ز العربي للخدمات ال�سمعية
والب�صرية �إنتاجه قبل زهاء �أربعة �أعوام من ت�أليف حممد البطو�ش
و�إخراج عزمي م�صطفى ،وعر�ضته كملحمة درامية بدوية �شهرية
�شا�شة  mbcرادي��و وتلفزيون العرب ،بتمثيل م�شرتك ملمثلني
�أردنيني و�سوريني وغريهم :روحي ال�صفدي ،ال�سورية مرح جرب،
زهري النوباين ،نبيل امل�شيني ،نارميان عبد الكرمي ،نادرة عمران،
�شاي�ش النعيمي ،ه�شام حمادة ،مارغو حداد وغريهم.
ج�سد “و�ضحا وابن عجالن” يف ن�سختيه حياة البادية وقدمها
ّ
ب�شكل مل يعهده امل�شاهد يف امل�سل�سالت البدوية الأخ��رى التي
باتت تعاين �شح ًا وغياب ًا كبري ًا عن ال�شا�شة بخالف ما كان عليه
احلال فيما م�ضى ،فال �أحد ين�سى م�سل�سل م�سل�سل “�ساري”
و”منر بن عدوان” وغريهما.
م�سل�سل “را�س غلي�ص” �أنتجه تلفزيون دبي يف العام 1976
وحقق جناح ًا باهر ًا يف الدول العربية �آنذاك ،وهو من �إخراج
ال�سوري عالء الدين كوك�ش ،وقد �صور بالكامل بعربة النقل
اخل��ارج��ي يف منطقة العوير يف دب��ي ،ك����أول عمل ب��دوي يتم
ت�صويره يف ال�صحراء� .سيناريو العمل �أُ ِخ َذ من رواية �سجلتها
ب�صوتها مرمي امل�شيني جدة الفنان الأردين الكبري نبيل امل�شيني
ال��ذي �شارك يف الن�سخة الثانية من امل�سل�سل بعد  32عام ًا،
تقريب ًا ،من �إنتاج الن�سخة الأولى.
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و�إذا ك��ان الفنان ال�سوري القدير عبد الرحمن �آل ر�شي هو
(غلي�ص) الن�سخة الأولى ،ف�إن ابن بلده ال�سوري ر�شيد ع�ساف
كان (غلي�ص) الن�سخة الثانية ،فيما قامت الفنانة امل�صرية
املعتزلة هناء ث��روت بلعب دور حمده ال��ذي �أدت��ه يف الن�سخة
الثانية الفنانة ال�سورية مرح جرب.
يف الن�سخة القدمية التي �شدت الأنظار عام  1976وقدمت
يف  13حلقة ب��د�أت الأح��داث مع الرتكيز على �أعمال غلي�ص
الإج��رام��ي��ة واع��ت��داءات��ه على القبائل املحيطة و�سلب ونهب
�أموالهم وحاللهم� ،أما يف “را�س غلي�ص” اجلديد الذي قدم
الن�سخة الأ�صلية للرواية ف���إن الأح���داث ب��د�أت وغلي�ص طفل
يعي�ش مثل غريه يف كنف والديه� ،إلى �أن ر�أى مقتل والده و�ضيفه
(دخيلة) على يد جماعة من العربان ،ثم زواج عمه من �أمه
التي ر�أت �أنواع الذل واملهانة على يد زوجة عمه الأولى ،هي �إذ ًا
طفولة �ش ّكلت �شخ�صية غلي�ص املحبة لالنتقام من الآخرين
واالعتداء على القبائل الأخرى.
ُ�ص ِّو َر ْت الن�سخة الثانية من “را�س غلي�ص” يف �أكرث من بقعة
ومكان ،كحال القبائل البدوية التي تنت�شر يف عدة مناطق ومنها
البرتاء .وفيه ت�ألق ،كعادته ،الفنان ال�سوري ر�شيد ع�ساف ،وقدّم
دور غلي�ص بروح جديدة تختلف عما قدمه الفنان عبدالرحمن
�آل ر�شي قبل زهاء  32عاما.

ويح�سب لـ”را�س غلي�ص” الإم��ك��ان��ات الكبرية التي ر�صدت
لن�سخته اجلديدة ،وي�ؤخذ عليه كم ال�شر الذي احتواه ،لي�س فقط
يف �شخ�ص غلي�ص ،بل عند �آخرين غريه ،الأمر الذي ال يعك�س
حقيقة البدوي املعروف بالب�ساطة وحب اخلري ونبذ ال�شر.
“حذاء الطنبوري” يف �سياق مت�صل ،هو م�سل�سل �أردين من
الرتاث العربي ال�شعبيُ ،ع ِر َ�ض من �إخراج �سامل الكردي العام
 1975وبطولة املمثل امل�صري الراحل عبد املنعم �إبراهيم،
�إلى جوار فنانني �أردنيني :ح�سن �أبو �شعرية ،الراحل حممود �أبو
غريب ويو�سف اجلمل وغريهم.
وكذلك م�سل�سل “ملحمة احلب والرحيل” ال��ذي �أُنتج حملي ًا
(يف الأردن) عن ن�ص للكاتب وال�شاعر الأردين د .وليد �سيف
و�إخ��راج الأردين �صالح �أبو هنود ،وبطولة كوكبة من النجوم
امل�صريني :جالل ال�شرقاوي يف دور كليب� ،صالح ال�سعدين يف
دور الزير �سامل� ،أحمد ماهر ،هناء ثروت يف دور اجلليلة� ،أحمد
خليل يف دور همام و�أحمد مرعي .امل�سل�سل يحكي ق�صة حرب
الب�سو�س بني بكر وتغلب �أبناء وائل.

هل نكتف هنا مبا يتعلق بحديث البدايات ،التي رافقها حكم ًا،
حديث عن بع�ض منجزات الأردن احلديثة على �صعيد الإنتاج
ال��درام��ي العربي امل�شرتك ،عند تناولنا لأع��م��ال �أُن�� ِت َ��ج منها
ن�سختان؟ �أم نوا�صل متذكرين الأعمال امل�سرحية امل�شرتكة؟
مثل م�سرحية “البالد طلبت �أهلها” التي �أنتجها الفنان الأردين
وال �شك �أن امل�سل�سل ا�ستثمر النجاح الكبري الذي حققه “را�س
زه�ير النوباين ،و�شارك يف بطولتها ،كما �شارك يف ت�أليفها
غلي�ص” يف ن�سخته القدمية ،وتعلق به النا�س �أيامها ،وجاء يف
مع ال�شاعر الفل�سطيني الراحل عبد اللطيف عقل ،و�أخرجها
وقت �أ�صبح اجلمهور العربي متعط�ش ًا مل�شاهدة الأعمال البدوية
التون�سي املن�صف ال�سوي�سي ،وكانت كما يقول النوباين يف حوار
التي يفتقدها و�سط زخم امل�سل�سالت.
معه �أهم حمطة يف م�شواره الفني� ،إذ �ش ّكل
مشهد من مسلسل الصعود إىل القمة وقتها م��ع عقل وال�سوي�سي م��ا �أط��ل��ق عليه
“الثالثي اجلميل”.
ب��داي��ات ال���درام���ا ال�سينمائية الأردن���ي���ة،
ورغم وهنها وقلة عددها ،وبقائها يف خانة
املحاوالت اخلجولة� ،شهدت �أ�شكال خمتلفة
م��ن ال��ت��ع��اون ب�ين فنانني حمليني وفنانني
عرب ،وهنا ميكن احلديث عن �أفالم مثل:
“�صراع يف جر�ش” ال��ذي يحتوي مل�صقه
على ا�سم وا�صف ال�شيخ بو�صفه خمرجا
له ,وهو يع ّد �أول فيلم روائي �أردين طويل،
���ش��ارك يف �صنعه جم��م��وع��ة ه����واة منهم
�إبراهيم �سرحان الذي قام �أي�ض ًا بت�صوير
الفيلم ،و�صبحي النجار ،وهو فني خراطة
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معادن �سبق له �أن ا�شتغل يف ت�صليح �آالت
عر�ض �سينمائية ونتيجة لذلك �صار يع�شق
ال�سينما ،وك��ان ل�صبحي الف�ضل الأك�بر يف
عملية �إن��ت��اج الفيلم م��ن الناحية التقنية،
لأنه قام ،م�ستخدم ًا و�سائل بدائية ،بت�صنيع
خمترب التحمي�ض وطاولة املونتاج ومعدات
�أخرى ،وتو�صل �إلى طريقة لت�سجيل ال�صوت
با�ستخدام ملبة �آلة العر�ض ،وكذلك �إجراء
عملية تزامن ال�صوت وال�صورة اعتماد ًا على
ت�شغيل �آلتي عر�ض مع ًا .تتحدث ق�صة الفيلم
عن ع�صابة دولية لتهريب الآثار يف منطقة
جر�ش وق��ي��ام ال�شرطة مبالحقتها و�صوال
�إل��ى الق�ضاء عليها .لكن املقدمة الدعائية
التي جرى �صنعها للدعاية لعرو�ض الفيلم
يف ال�����ص��االت ك��ان��ت تت�ضمن م�شاهد ملدن
فل�سطني وتت�ضمن تعليقا ذا م�ضمون وطني حما�سي .واليوم،
ف�إن م�شاهد مدن الأردن وفل�سطني واملناطق الأثرية التي تظهر
يف الفيلم ت�شكل وثيقة ب�صرية حية ملرحلة من تاريخ الأردن.

مشهد من مسلسل وضحا وابن عجالن

فيلم “عا�صفة على البرتاء” ال��ذي �أنتج من �إخ��راج اللبناين
فاروق عجرمة العام  ،1968ميثل �إنتاج ًا �أردني ًا لبناني ًا �إيطالي ًا
م�شرتك ًا ،ويتناول ق�صة ع�صابة دولية لتهريب الآثار يطاردها
الأنرتبول.
فيلم “الطريق �إل��ى القد�س” �أخرجه العام  1969املخرج
الأردين عبد الوهاب الهندي ،و�أكمله املخرج اللبناين تي�سري
عبود .وهو يتحدث عن طالب جامعي يرتك درا�سته يف م�صر
لاللتحاق بالعمل الفدائي ث�أر ًا ملقتل �صديقه.
فيلم “حكاية �شرقية” �أخرجه الأردين ال�سوري ال�شرك�سي
جندت �أنزور يف العام  1991عن ن�ص للكاتب ال�سوري الراحل
هاين الراهب ،وهو فيلم ميزج بني اخليال والواقع من خالل
حكاية �صحفي ت�سيطر عليه الهواج�س والذكريات ويعاين يف
حياته اليومية من كل �أن��واع امل�شاكل ،ويجد نف�سه بعد رحلة
با�ص وقد �أ�صبح بط ًال بعد �أن �أنقذ الركاب� .شارك الفنانون
والتقنيون الأردن��ي��ون يف الفيلم متطوعني من دون �أج��ور� .أما
البطالن الرئي�سيان فيه فهما الأردنيان جولييت عواد وحممد
القباين .والفيلم من مقا�س  16ملم .وقد عر�ض يف العديد من
املهرجانات ال�سينمائية العربية والدولية.
�إ�ضافة لهذه الأفالم ميكن القول �إن هناك جمموعة �أفالم كانت
ثمرة لإنتاج م�شرتك مع تركيا’‘ :ن�سر ال�شرق’’ (،)1977

‘’رجل من الأردن’’ ( )1984و’’رجل القانون’’ (،)1984
وهي �أف�لام مغامرات ناطقة باللغة الرتكية ،ا�ستغلت طبيعة
الأردن ومناطقه الأثرية.
أثر املعيقات

ال �شك �أن ح��رب اخلليج الثانية� ،أو الأول���ى ،بح�سب طريقة
الت�صنيف ،التي �شنتها �أمريكا ودول التحالف على العراق يف
العام  1991بعد احتالله الكويت ،ق�صمت ،مطالع ت�سعينيات
القرن املا�ضي وحتى نهاياته ،ظهر الدراما الأردنية ،لي�س يف
ُبعدها العربي امل�شرتك فقط ،ولكن حتى على �صعيدها اخلال�ص
وال�ض ّيق ،بعدما توقفت ال�سوق الأهم ل�شراء الأعمال الأردنية،
�أال وهي ال�سوق اخلليجية عن �شراء تلك الأعمال �أو �إنتاجها �أو
تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال التعاون معها� .ضربة ال تزال كثري من
�آثارها باقية كندبة يف روح الدراما املحلية ،ويف خمتلف وجوه
جتلياتها.
وجزْ ٌر
َم ٌّد َ

با�ستثناء ه��ذا املعيق امل���دوي ،تبقى املعيقات الأخ���رى مما
يدخل يف باب املد واجلزر .فاملركز العربي للخدمات ال�سمعية
والب�صرية الذي ا�ست�أنف مطالع الألفية الثالثة الإنتاج الأردين
ال�ضخم (لكي ال نقول �إن �أعما ًال قبله مل تنتج� ،إذ �أنتجت �أعما ٌل
ت�سعينيات القرن املا�ضي لي�ست ذا بال تقريب ًا) ،بعمل عربي
م�شرتك مهم هو م�سل�سل “ذي قار” من �إخراج ال�سوري با�سل
اخلطيب عن ن�ص للكاتب الأردين جمال �أبو حمدان وم�شاركة
جمموعة من املمثلني الأردن��ي�ين وال�سوريني� ،إ�ضافة للممثل
القطري نا�صر عبد الر�ضا ،و�شقيقه �ضيف امل�سل�سل حمد
عبد الر�ضا ،واملمثل الفل�سطيني املقيم يف �سوريا ب�سام لطفي
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وغ�يره��م ،راوح خ�لال العقد املا�ضي،
بني َمدٍّ �أ�شعل الدراما العربية وو�صل يف
بع�ض الأعوام �إلى �إنتاجه لأكرث من ثالثة
وجزْ ٍر و�صل
م�سل�سالت يف العام الواحدَ ،
ح��د الغياب كما ه��و احل��ال منذ زه��اء
ثالثة �أعوام .وما بني مدّه وجزره� ،أعاد
املركز ،ب�أمانة ،احلياة ملفهوم الإنتاج
الدرامي امل�شرتك انطالق ًا من البو�صلة
الأردنية يف هذا ال�سياق ،فجاءت �أعمال
مثل“ :احلجاج”“ ،املن�صور”“ ،زمان
الو�صل”“ ،املرابطون والأندل�س”،
“�آخر �أيام اليمامة”“ ،امر�ؤ القي�س”،
“�أبناء الر�شيد :الأم�ي�ن وامل�أمون”،
“�سر النوار”“ ،االجتياح”“ ،الطريق
مشهد من مسلسل ذي قار
الوعر”“ ،دعاة على �أب���واب جهنم”
و”الطريق �إلى كابول” و”ال�شم�س ت�شرق
من جديد” وغريها ،وقبل ذلك “رحلة زمن” ،و”ال وقت للحب”
وغريهما ،من الأعمال التاريخية واالجتماعية املعا�صرة ،التي
حققت معظم �شروط الإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك ،وتبنت
مفهومه وروحه و�ألقه .و�إن كانت معظم الأعمال ال�سابقة هي
من الإنتاج التنفيذي للمركز ب�إنتاج �أ�سا�سي لتلفزيونات قطر
والإمارات ،ومن بعدهما ليبيا� ،إال �أن ما ي�سجل للمركز هنا هو
روح املبادرة ،وتنويعه بني النجوم الأردنيني وال�سوريني يف تلك
الأعمال ،مع �إ�شراك بع�ض جنوم الدراما اخلليجية �أحيان ًا.
وعند احلديث عن الأعمال امل�شرتكة مطلع الألفية الثالثة فال
ميكن جتاوز م�سل�سل “التغريبة الفل�سطينية” الذي و�إن �أنتج
�سوري ًا� ،إال �أن الن�ص فيه للأردين د .وليد �سيف ،الذي �ش ّكل يف
مرحلة ما ثنائي ًا مع املخرج ال�سوري حامت علي خمرج “التغريبة”
التي �شارك فنانون �أردنيون كبار �أدوار البطولة فيها� ،إلى جوار
�أ�شقائهم ال�سوريني .ويف “التغريبة” قدمت الفنانة الأردنية
جولييت عواد �أجمل �أدوارها على الإطالق .ثنائي �سيف -علي
عاد �إلى احلياة بعد انقطاع ال ب�أ�س به من خالل م�سل�سل “عمر”
الذي ُع ِر َ�ض رم�ضان  ،2012مب�شاركة �أردنية الفتة على �صعيد
التمثيل واملو�سيقى وتقنيات �أخرى.
ت�ش ّكل ال�سيا�سة� ،إلى ما تقدم ،عائق ًا مهم ًا يف تعزيز فكرة الإنتاج
امل�شرتك .وع��ادة تت�أثر ال��درام��ا العربية ،كما يت�أثر الإن�سان
العربي ،باخلالف بني الأنظمة العربية.
اللهجة الأردنية قد ت�شكل عائق ًا� ،إن كان املق�صود �إنتاج عمل
درامي معا�صر يحمل هوية حملية ورغب املنتجون واملخرجون
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�إ���ش��راك ممثلني ع��رب فيه .و�إن ك��ان املنتج الأردين ع�صام
ح��ج��اوي ح�� ّل ه��ذا امل��ط��ب ،م��ن خ�لال اال�ستفادة م��ن طاقات
عربية يف الأعمال التي ينتجها بلهجتهم بعد �أن يكون الن�ص
قد حدّد �أ�سا�س ًا �أن هذه ال�شخ�صيات ت�شارك بجن�سيتها ،كان
يتزوج �أردين على �سبيل املثال من �سورية “وين ما اطقها عوجة
منوذج ًا” ،فت�أتي حواراتها بلهجتها نف�سها� ،أو �أن يت�ضمن العمل
م�شاهد تتعلق بتاجر �سوري ،وهكذا الأمر دواليك.
الأزم��ة االقت�صادية العاملية ت�شكل معيق ًا �آخ��ر ،وك��ذا تراجع
اهتمام احلكومات الأردنية املتعاقبة بالدراما املحلية عموم ًا،
دون �أن يهتموا �إن كانت هذه الدراما �ستحمل بعد ًا عربي ًا �أم ال.
عودة الروح

و�أخ�ير ًا ف�إن كثري ًا من الفنانني الأردنيني ،ا�ستفادوا من عودة
الروح للإنتاج الدرامي العربي امل�شرتك التي نرجو �أن ال تكون
�سحابة �صيف ،والفنانة �صبا مبارك يف املقدمة منهم ،وكذا
الفنان �إي��اد ن�صار ،و�إن كانت مبارك ن ّوعت من ا�ستفادتها
بني م�صر و�سوريا وبع�ض دول اخلليج ،ف���إن ا�ستفادة ن�صار
اقت�صرت على م�صر .الفنان منذر رياحنة حلق بهم يف هذا
امل�ضمار ،وهناك مي�س حمدان و�شقيقتها .الفنانة عبري عي�سى
قدمت عديد الأعمال يف الكويت وال�سعودية ورمبا دول خليجية
�أخرى .الفنان يا�سر امل�صري �شارك يف �أعمال خليجية وكذا يف
الفيلم امل�صري “كف القمر” من �إخراج خالد يو�سف .وعديد
املخرجني الأردنيني �إما ا�ستقروا يف دول الإنتاج الدرامي العربي
(حممد عزيزية و�إياد اخلزوز مناذج ًا) �أو ي�سافرون ويعودون
(�أحمد دعيب�س وحممد عاي�ش مناذج ًا).

سينما

مسلسل حرمي السلطان

الدراما التركية المدبلجة
البطل كوسيلة تأثير

ابراهيم العامري  /األردن
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���ش��ه��دت ال��ع��ق��ود الأخ���ي��رة ت���ط��� ّو ًرا
���س���ارع���ا يف ب��ن��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات
م���ت���� ً
املعا�صرة ،مما انعك�س على و�سائل
االت�����ص��ال اجل��م��اه�يري ،و�أ���س��ه��م يف
تنميتها تقن ًيا ووظيف ًيا ،وع�� ّم��ق من
ت�أثريها يف حياة الأفراد واجلماعات،
ف�ض ًال عن زيادتها مل�ساحات النقا�ش
العام ،و�إتاحتها فر�ص التفاعل بني
اخل��ط��اب��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��ائ��دة يف
واق��ع حم��دد ،والتعامل مع الظواهر
املجتمعية املتباينة بق�صد تعزيزها �أو �إ�ضعافها.
وتعد الدراما التلفزيونية من �أبرز الفنون و�أو�سعها انت�شا ًرا
و�أكرثها قبو ًال لدى عموم الأف��راد ،بو�صف التلفزيون احد
�أهم الو�سائط ال�سمعية والب�صرية حيث جتمع املادة املتلفزة
وخ�صو�صا الدراما بني ال�صوت وال�صورة واحلركة واللون
وتتعداها ال��ى الرمز  ،و بذلك ميكن للمادة التلفزيونية
الولوج �إلى �أفكار الفرد وم�شاعره عرب �أهم منفذين ح�سيينّ
له ،هما العني والأذن ،وهما املنفذان اللذان متر منهما
اختالف
غالبية امل���ؤث��رات احل�سية �إل��ى وع��ي امل��رء ،على
ٍ
يف تقدير ن�سبة هذه الغالبية بني الباحثني .ف���إذا �أ�ضفنا
�إلى ذلك �أن املادة التلفزيونية ميكن �أن ت�صل �إلى ماليني
الأفراد يف الوقت ذاته ،وبخا�صة يف ع�صر الف�ضائيات الذي
نعي�شه ،وب�أ�سلوب �سهل م�ش ّوق �آمن منخف�ض التكلفة ،فلنا �أن
املوجه من خالل
نت�ص ّور الت�أثري الهائل للخطاب الإعالمي ّ
التلفزيون على وعي النا�س وثقافتهم.
ويف ظل �سيادة االع�لام لو�سائل الت�أثري على املجتمعات
وال���ذي ت�ستخدمه ال���دول الطاحمة لن�شر ثقافتها وبناء
ايدولوجيات م�ساعدة لها ف���إن ه��ذه ال��دول ال ت�ستخدم

املمثل الرتكي جناتي شاشماز

مشهد من مسلسل وادي الذئاب

احلديد والنار لإر���س��اء قواعدها وثقافتها يف املجتمعات
الهدف حيث �أن هناك ما ي�سمى بـ ‘القوة الناعمة’ التي
جترب الآخرين (طوعا) على انتهاج ال�سيا�سات التي تريد،
وفق ر�ؤيتها اخلا�صة ،دون وخز .وبالت�أكيد ف�إن �أهم هذه
القوى هو الإعالم الذي يح ّرك اجلماهري ويطيح باحلكام،
وهو الذي ي�ضبط �إيقاعات ما ،حتددها ر�ؤية �أيديولوجية
و�سيا�سية وفق متغريات عديدة.
وتعمل امل��ادة االعالمية خ�صو�صا الدرامية على توجيه
املتلقي نحو ر�ؤية معينة� ،أو �إبراز �شخ�صية ما و�إخفاء �أخرى
يف وعيه  ،وفق ر�ؤية يراها القائمون على انتاج هذه املواد
وه��ذا الفعل اخلطري ينطوي على نوايا لي�ست بال�ضرورة
�سيئة اال �أنها تتميز بت�أثريها القوي على وعي املتلقي الذي
ينحاز للأبطال يف االعمال الدرامية ملا لهم من �صفات
قريبة لتوجهاته و�أح�لام��ه .ل��ه��ذا تعد امل���ادة االعالمية
خ�صو�صا الدرامية راف��د �أ�سا�سي ومهم لتحريك ال��ر�أي
العام جتاه ق�ضية ما� ،أو تذويب و�إخفاء تلك الق�ضية.
ومما ال �شك فيه ان االنتاج الدرامي الرتكي ال ين�سلخ باي
حال من االحوال عن التوجه ال�سيا�سي للدولة الرتكية والتي
تبحث يف مقاربات على اال�صعدة الثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية مع جريانها العرب وبالتايل تعزيز تواجدها
�أيدولوجيات بني �شعوب العامل العربي والتد�شني ملرحلة
جديدة ت�صنع فيها الدولة الرتكية لنف�سها دورا مل يعد
هام�شيا  .ومب��ا ان االع�ل�ام يف ال��وق��ت احل���ايل ه��و اهم
و�سائل الت�أثري يف املجتمعات والذي يقارب ب�أهميته الو�سيلة
الع�سكرية جاء االنتاج الدرامي الرتكي الذي �صبغ بلون عربي
عن طريق اختيار احد اكرث اللهجات العربية رواجا وهي
اللهجة ال�سورية كو�سيلة لتمرير مناذج من االبطال الرتكيني
وتر�سيخهم يف عقول امل�شاهد العربي الذي ما انفك يلهج

مشهد من مسلسل نور

ب�أ�سمائهم مقلدا اياهم ومتخذا منهم قدوة فرنى البطل
العاطفي مثل مهند واملطالب بامل�ساواة االجتماعية القادم
من الطبقة الكادحة مثل يحيى وانتهاء ببطل املخابرات
املنخرط يف حياة املافيا واملدافع عن الق�ضية الفل�سطينية
مراد علمدار �أو علي جندان .
و تعاين الدراما العربية من غياب عن�صر البطل النوعي
والر�ؤية النوعية وينزاح معظم االنتاج العربي الى امناط
كاريكاتورية من االبطال ومقاربات هزيلة ل�صورة البطل
 .ونعني بالبطل النوعي تلك ال�شخ�صية التي تفكر وتطرح
ق�ضايا املجتمع بوعي خمتلف وطريقة تفكري خمتلفة وبلغة
خمتلفة اي�ض ًا .مبعنى �آخر نقل املفكر او الفنان احلقيقي
ك ُمنتج ور�ؤية وخطاب الى ف�ضاء ال�سرد وال�صورة واحلركة
يف الدراما كبطل وممثلني و�أحداث.
وادى انعدام هذا العن�صر (البطل النوعي ) ب��دوره الى
انعدام اخلطاب الثقايف املراد يف جممل التجربة الدرامية
مما ادى الى منو �صور اكرث هزالة للمنتج الدرامي وا�صبح
لدينا يف النهاية جتربة تغذي نف�سها م��ن نف�س م�سائل

اله�شا�شة الثقافية التي يعي�شها املجتمع العربي على جميع
اال�صعدة مبا يف ذلك طريقة العي�ش والتعبري عنه  .وبذلك
يتحول اخلطاب الثقايف النا�ضج يف املجتمع العربي عموما
وال��درام��ا خ�صو�صا و ال���ذي تنتجه امل�ؤ�س�سات العلمية
والرتبوية والثقافية الى خطاب يقيم يف الهام�ش او يتم
انتاجه كامتداد حلالة ال�تردي الثقايف العربي والتبعية
ال�سيا�سية والفكرية .
�إن ه�شا�شة هذا اخلطاب الدرامي يف الثقافة املرئية للمنتج
العربي الدرامي يعطي فر�صا كاملة حل�ضور ما هو قادر على
احللول بدال منها على م�ستوى الر�ؤية والبطل النوعي وهذا
ما ا�ستفادت منه الدراما الرتكية املتطورة تقنيا على �صعيد
الطرح واالنتاج وال�سرد حيث مل يجد منتجي الدراما الرتكية
�صعوبة يف االتيان ب�شخ�صيات ابطال نوعيني معظمها جاء
ب�شكل مبالغ فيه لتكون عالمة على حياة الواقع الرتكي التي
تنوي هذه امل�ؤ�س�سات ت�صديره للوطن العربي ولتكون هذه
ال�شخ�صيات التي ا�صبحت تعي�ش وتقلد يف جمتمعنا ك�صورة
وردية للدولة الرتكية

81

شخصية مراد عاملدار يف مسلسل وادي الذئاب

مراد علم دار كثيمة
بعد افول ع�صر رافت الهجان واملحاوالت اخلجولة من قبل
الدراما العربية والتي كان اخرها م�سل�سل رجال احل�سم
لل�سوري جندت انزور لإنتاج بطل قومي خمابراتي يحارب
�ضد العدو االوحد لالمة العربية ,جاء مراد علمدار بطل
م�سل�سل وادي الذئاب الذي احدث نقلة نوعية يف مو�ضوع
ال��درام��ا الرتكية والتي ترتبط بالتوجه الرتكي الر�سمي
للدفاع عن الق�ضية الفل�سطينية وم��راد علمدار او علي
جندان فتى امللج�أ الذي ربته الدولة الرتكية وغريت وجهه
بطريقة هوليودية للدخول يف قلب املافيا الرتكية حيث يبد�أ
يف التقرب من زعماء املافيا والت�سلل �إلى غرف عملياتهم
ملعرفة خمططاتهم يف االجزاء االولى من امل�سل�سل ليتحول
بعد ذلك الى العميل الذي يحدث ازمة ر�سمية بني الدولة
ال�صهيونية وتركيا عندما نراه يف اجلزء الرابع من امل�سل�سل
وهو يدخل الى ال�سفارة ال�صهيونية يف تركيا والتي اختطفت
اب��ن ميماتي ذراع��ه االمي��ن يف امل�سل�سل حيث يقتل عدد
من احلرا�س فيها منقذا ابن ميماتي  .هذه ال�صورة تعيد
للأذهان احلاجة الذهنية للمتابع العربي ل�صورة البطل
الذي ينتقم من عدوه والذي يدافع عن احلق بقوة وقدرة
مدعومة من اجلو العام لدولته القوية .
�صورة البطل يف امل�سل�سالت الرتكية املدبلجة الى العربية ما
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زالت ت�ستح�ضر البطل اخلارق القادر على القيام بكل �شيء،
ال�شجاع النبيل الو�سيم العا�شق الذي يقدم الطاعة لوطنه
ويعمل من �أجل م�صلحتها ،املثايل الذي ال ميكن وجوده اال
يف م�سل�سالت الت�شويق واالثارة .هذا بالن�سبة لأبطال اخلري
�أم��ا �أبطال ال�شر فلم تتعدى �صورة البطل فيهم ال�صورة
الكال�سيكية �أي�ضا من البطل ال�شرير ،حيث �ص ّور امل�سل�سل
ابطال ال�شر يف مظهر ب�شع ،يف الغالب �سفاحني حمبني
لل�سلطة قا�سيي املالمح دنيئي التفكري وال مبد�أ لهم �سوى
الو�صول لهدفهم ب�أي طريقة كانت .ولكن هذه امل�سل�سالت
مل تغفل بع�ض اجل���وان���ب امل��ع��ت��دل��ة ال��ت��ي تعطي البطل
�صفة واقعية يف بع�ض الأح��ي��ان كي تبدو ال�صورة متقبلة
الى حد ما .
يف النهاية نالحظ �أن الدراما الرتكية املدبلجة تقدم حالة
م�صنوعة بعناية لنماذج �أبطال تقدم تركيا من خاللهم
���ص��ورة مبهرة عنها ك��دول��ة قوية م�ستقلة الإرادة ق��ادرة
على هزمية �أعدائها و�إيقافهم عند حدهم بزنود �أبنائها
وا�ضحا �أن �صناع
وذكائهم احلاد و�إخال�صهم لوطنهم .وبدا
ً
الدراما الرتكية مهتمني ب�صناعة �أبطال جدد وت�صديرهم
الى دول اجل��وار ملا ل�صورة البطل من ت�أثري على املتلقي
ب�شكل فردي وجمعي وملا للأبطال من قدرة على الو�صول
ملحبيهم واي�صال ر�سائل �صناع االعمال الدرامية للمتلقني .

سينما
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في الفيلم الصربي “حلم ليالي الشتاء”
االنتحار وسيلة خالص
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هل يف االنتحار راحة؟ وهل يع ّد واحد ًا من و�سائل مقاومة
احلياة باحليلة؟ وهل �إن ت�سربت من بني �أيدينا كل احللول
وجب علينا �أن نتخذ منه و�سيلة للخال�ص؟ هذه الأ�سئلة
و�أخ���رى غريها يجيب عنها ،ب�شكل غري مبا�شر ،الفيلم
ال�صربي احل��ائ��ز على �أرب���ع ج��وائ��ز عاملية “حلم ليايل
ال�شتاء” (�إنتاج  )2004ملخرجه غوران با�سكاليفت�ش.
يحكي الفيلم ق�صة فتاة متوحدة ووالدتها التي تعمل نادلة
يف مقهى .هما الجئتان من البو�سنة ،تع ّرفتا على قاطنة
البيت الذي ت�سكنانه� ،سيدة طاعنة يف ال�سن متوت يف وقت
الحق كما ت�شري رواية الفيلم .ويكون لل�سيدة مالكة البيت
التي توفيت ابنٌ ق�ضى ع�شر �سنوات من عمره يف ال�سجن،
لكنه يعود �إلى بيته ليجد فيه �سكان ًا جدد ًا غري �أمه .يقرر �أن
يطردهما .لكنه يغري ر�أيه بعد �أن يتعاطف مع الأم “ماريا”
وابنتها املتوحدة “جوفانا” .ثم تبد�أ رحلة التعارف بني كل
من الزار العائد من ال�سجن والفتاة املتوحدة و�أمها؛ فتن�ش�أ
عالقة �أبوية حميمة ب�شكل تدريجي بني الزار وجوفانا التي
ت�شغله لدرجة كبرية جتعله ي�ص ّر على التفكري يف �إيجاد
ح ّل مل�شكلتها ،فيبقى على توا�صل كبري مع حالتها املر�ضية
يتابعها بعناية ،ويحاول ب�شتى الو�سائل �أن يوقظها مما
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اخملرج غوران باسكاليفتش

يعتقد �أنه
هروب من واقع ينبغي عليها التعاي�ش معه .لكنّ
ٌ
حماوالته كلها تف�شل بالطبع.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنّ توافق ًا يكاد يكون ملمو�س ًا بني الزار
وجوفانا .ف ـ “الزار” يكاد يح�سد “جوفانا” على حالها؛
اخلا�ص بها .تر�سم وتلون وتعيد
فهي تعي�ش عاملها الربيء
ّ
مفردات وع��ب��ارات معينة ت�ستح�ضرها م��رة تلو م��رة بكل
براءة وعفوية ،وتبكي يف �أوقات �أخرى ،وت�ضع �أحمر ال�شفاه،
ومت�سك مر�آتها ،وتغني ،وت�صنع �أ�صوات ًا كثرية غالب ًا ما
تكون غري مفهومة ،لكنها تت�سم باللطف والرباءة ،رغم �أن
من ال يدرك حالتها ميكن له �أن ي�صفها باجلنون!
ي�شكل االغرتاب وعي ثالثتهم ويوحدهم ،ف ـ “الزار” جندي
�سابق �شهد الكثري من جرائم احلرب وكان مناه�ض ًا لها،
عاد �إلى م�سقط ر�أ�سه بعد �أن ق�ضى مدة حب�س طويلة عن
ذنب اقرتفه خط�أ� .أما ماريا؛ فقد هجرها زوجها عندما
علم ب�أن ابنته م�صابة بداء التوحد ،فلم يحتمل �أن تقع على
عاتقه م�س�ؤولية كهذه فهرب .وجوفانا ُم�صابة مبر�ض �أقل
ما ميكن �أن يقال عنه هو �أنه داء يه ّم�ش �صاحبه ويجعله
يغرق يف اغ�تراب من ن��وع خا�ص .كالهما ،الأم وابنتها،
الجئتان وحيدتان جمعهما القدر ب ـ “الزار” ف�أ�صبحوا
ثالثة يجمعهم قا�سم االغرتاب امل�شرتك.

مل يكن الزار جمرد جمرم قتل �صديقه خط�أ �إثر عراك يف
�إح��دى احلانات التي ن�سفها الزمن بعد غيابه عنها مدة
حرب ال تزال م�شتعلة يف كوابي�سه
ع�شر �سنوات� .إنه �ضحية ٍ
التي ال تتوقف عن ال�صراخ يف الوعيه ،و�أثناء نومه ،فتوقظه
يف ع ّز العتمة وتدفعه يف كثري من الأحيان �إلى �شرب ماء
كثري لرمبا ي�ساعده على تخطي الو�ضع الذي هو فيه  -يف
�إ�شارة وا�ضحة �إلى جرائم احلرب ال�صربية.
ال ّ
�شك ب�أنّ الفيلم يحتفي بالرمزية ،حيث �أنّ مر�ض التوحد
“ ”Autismلدى جوفانا ،وما ي�صاحبه من تكرار لفظي
�أتوماتيكي ي�سمى علم ّي ًا “ ،”Echolaliaميكن �أن يكون
رمز ًا فا�ضح ًا وجل ّي ًا للعنف املتكرر الذي �شهدته البالد �أيام
احلرب .وك�أن املخرج يريد �أن ي�شري �إلى �أنّ بالده ب�أ�سرها
تعاين من مر�ض التوحد ،وال ت�ستطيع التعاطي مع ما�ضيها
وجرائمها التي ارتكبتها يف حقّ كثري من الب�شر.
الفيلم قامت �إلى �أبعد ح ّد ،رغم دغدغات الفرح التي تبعثها
�ضحكات جوفانا ،وعالقة احلب التي تطورت بني كل من
�شاهد يت�ساءل� :إلى � ّأي ح ّد
ماريا والزار ،لدرجة جتعل املُ ِ
يلعب القدر دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف حكاية هذا الفيلم؟ و�أين يكمن
احل ّد الفا�صل ما بني فعل الإن�سان وفعل القدر؟
هذه الأ�سئلة هامة لأن الفيلم ي�شري ،وب�شكل كبري� ،إلى �أنّ
كثري ًا من النا�س ،متام ًا كما هي �شخ�صيات الفيلم الثالث
الرئي�سة ،ما �إن ت�صل �إلى �شط الأمان حتى تبد�أ م�شكالت
جديدة مبالحقتها ،فت ُ
ُقتل الأ ّم ،ويجدها الزار يف م�شهد
خميف ،حيث جوفانا املتوحدة التي ال تعي �شيئ ًا من امل�شهد
�سوى النظر �صوب �أمها املقتولة مبق�ص كانت هي ت�ستخدمه
لق�ص الورق ..و ُي ّت َه ُم هو بهذه اجلرمية ،يف �إ�شارة �إلى �أن كل
ّ
ً
ً
�شيء �سيء ح�صل نتيجة حتمية لقدر يرت ّب�ص ب�شخ�صيات
الفيلم الثالث هذه.

حينها فقط يقف الزار حائر ًا بني دائرته القامتة ودائرة
جوفانا املبتهجة .هل يقتلها ثم يقتل نف�سه؟ الزار مت�أكد �أن
معد ،لأنه لو كان كذلك لتمنى �أن ي�صاب
مر�ض جوفانا غري ٍ
به هو �أي�ض ًا لريتاح .لكنه يقطع حريته حني يقرر – وب�شكل
�شاهد – �أن ينتحر .ولرمبا يف قرار انتحاره هذا
يفاجئ املُ ِ
– رغم ق�سوته – �إ�شارة وا�ضحة �إلى �أنه نفذ ما �أراد دون
�إم�ل�اءات من �أح��د� ،أو تدخل من القدر ال��ذي يعتقد �أنه
يرتب�ص به .وبهذا ينتهي الفيلم مب�شهد حقيقي للطبيعة
يحاكي ر�سومات جوفانا املعلقة على احلائط ،مع فارق �أن
فعلي �إلى �أن
جوفانا ترك�ض وتلعب فيها بني الأ�شجار ب�شكل ّ
تختفي متام ًا عن الأنظار.
�سواء اقتنعنا بنهاية فيلم «حلم ليايل ال�شتاء» �أم مل نقتنع،
فخال�صة القول �أن ثلثه الأخري خان بدايته التي كانت مب�شرة
بحياة جديدة واظبت �شخ�صيات الفيلم الثالث �أثناءها
على التما�شي معها ب�شكل تدريجي بهدف الو�صول �إل��ى
فكرة «التعاي�ش عن طريق التغيري» ،لكنّ �إحباطات الو�ضع،
وتداعيات احلرب ،والفو�ضى والهياج ال�سيا�سي؛ كل ذلك �أدى
�إلى الو�صول �إلى جدار �صلب ال نافذة فيه .ك�أن احللول كلها
باب واح ٌد للي�أ�س
وطرق التوا�صل انتهت جميع ًا ،فلم يبق �إال ٌ
مفتوح ًا يف ّعله فعل االنتحار كخال�ص �أكيد من كل الأزمات.
بالد ال تفهم منها �سوى
وتبقى «جوفانا» �شاهدة خر�ساء على ٍ
جمرد �أ�صوات بريئة ،ومتتمات تكررها دون �إدراك ،عرب لغة
غري مفهومة ،وفن ال تر�سم فيه �سوى الطبيعة ب�أ�شجارها
ذات النمط الواحد.
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موسيقى

الراحل يوسف خاشو

يوسف خاشو مؤلف سيمفونيتي
“الهاشميون” و“القدس”

سمرية عوض  /األردن
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يعرف املو�سيقار يو�سف خا�شو الراحل بج�سده عنا ،واخلالد يف
العامل �أجمع مبو�سيقاه بـ “�أبو املو�سيقى الأردنية املعا�صرة” ،كيف
ال ،وهو الذي قدم املو�سيقى الأردنية �إلى العامل  ،بعد �أن �أ�سهم يف
نقلها �إلى املكانة املو�سيقية العلمية املعا�صرة ،بعد �أن كانت تعرف
كمو�سيقى بدائية تقليدية� ،إذ ت�شري املراجع الى �أن املو�سيقى قبل
الأربعينيات من القرن املا�ضي ،كانت �أحل��ان راق�صة ودبكات
خمتلفة ،توارثتها الأجيال ،وحفظتها ب�أ�سلوب النقل.
بد�أت جهود املو�سيقى الفنان يو�سف خا�شو ب�إنتاج م�شرف وجاد
حني �أل��ف ال�سمفونية الأول��ى والثانية امل�سماة الثورة العربية
الكربى ،و�سمفونية القد�س .وهناك ا�سماء كثرية وم�ؤلفات
عديدة وبحوث احت�ضنت ال�تراث االردين الغنائى واملو�سيقي
وا�ستطاعت تدوينه با�سلوب علمي مدرو�س من الناحية املنهجية
والبحثية فاجلانب الكتابي �أهم �شيء يجب ان يطور من اجل
احلفاظ على امل�ؤلفات الفنية الى جانب انه دليل وعي وادراك،
دوره الفاعل يف تن�شيط املو�سيقى االردن��ي��ة وهكذا ا�ستطاع
االردنيون ان ينه�ضوا مبو�سيقاهم خالل اربعني عاما وا�ستطاعت
املو�سيقى االردنية ان ت�ساير احلداثة والتقنية والعلمية التي
نه�ضت بها مو�سيقى خا�شو مبا يعزز الهوية االردنية الغنائية
ويربزها ك�أحد مالمح االردن احل�ضارية.

نوادي يف مدينة القد�س،
ح��ت��ى ع����ام ()1948
عام النكبة ،فذهب �إلى
ب�ي�روت ،ليكمل م�شواره
االبداعي.
ت����ع����رف ع���ل���ى زوج���ت���ه
اال�������س���ت��رال������ي������ة ع�����ام
( ،)1954تنقل لفرتة
م���ن ال���وق���ت ب�ي�ن حلب
ودم�����ش��ق ،ليغادر برفقة
املوسيقار يوسف خاشو
زوج��ت��ه ال���ى ا���س�ترال��ي��ا،
هناك يكمل درا���س��ة املو�سيقية ،ولنعرف �أن��ه بعدها ب��د�أ يف
ت�سجيل الأوبرا ،ف�سجل هناك ا�سطوانتني.
جوزيفني :ذاكرة األبنة
جوزفني خا�شو االبنة الوحيدة للمو�سيقار – والتي �ستتزوج الحقا
من االقت�صادي �سامي قموة ،واملتيم بدوره مبو�سيقى خا�شو ،كما
�سنعرف الحقا ،تقول :دربني والدي على عزف البيانو ،وعندما
كان يعزف ال يهم �أين يكون،

من هنا نعتقد ندعو اجلهات املعنية واملتخ�ص�صة ان ت�أخذ على
عاتقها ن�شر امل�ؤلفات املو�سيقية للمبدع خا�شو ،وار�سالها الى الفرق
ال�سمفونية العاملة يف الوطن العربي من اجل تقدميها للم�ستمع
العربي والعاملي ا�سوة مب�ؤلفات موزارت وهايدن وبتهوفن ,فالتكامل
وت��ع��ود ج��وزف�ين يف ذاك��رت��ه��ا ال��ى ال��ع��ام حني� 1966أ�سهم
االبداعي والتعامل اجلمايل حيال الفنون والثقافة اليتمان اال عرب
والدها بت�أ�سي�س �أول �أورك�سرتا
عمليات جمع االب����داع املخفي
اردن����ي����ة ،ويف ع����ام 1967
ون�شره ورفعه الى امل�ستوى الذي
عبقريته تكمن في أنه
ي�ؤلف �سيمفونية القد�س ،كيف
يليق به حتقيق ًا للمنظور التكاملي
قدم األلحان األردنية بشكل
ال واجل����رح ن����ازف ،وال��ق��د���س
يف م��اه��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وج��وه��ره��ا
مدينته التي �شهدت طفولته،
النابعني م��ن الأ���ص��ال��ة والعطاء
تستسيغه األذن الغربية
و�أولى �أحلانه.
الإبداعي احلقيقي.
ما يهمه �أن يظل ي�ؤلف املو�سيقى ويكتبها ،يعزف املو�سيقى طوال
الليل ،كان ي�سعى دوما لت�شجيع ال�شباب وال�صبايا للتعامل مع
املو�سيقى ب�شكل جدي ،همه �أن ينه�ض باملو�سيقى الأردنية.

طفولته املقدسية
ولد املو�سيقار يو�سف خا�شو يف القد�س العام  1927ودر�س يف
مدر�سة ،الفرين�سي�سكان حيث اكت�شفه �أ�ستاذه �أوغ�سطني الما
مذ كان يف التا�سعة
من عمره ،وتنب�أ بعبقريته املو�سيقية ،فدر�سه املو�سيقى ،وكان
الما يعزف البيانو كل يوم �أحد يف كني�سة القيامة يف القد�س
بنف�سه ،فكان �أن علمه البيانو ،و�سمح له �أن يعزف �أيام الآحاد
يف كني�سة القيامة� ،إميانا به ،وبفرادته املو�سيقية .تخ�ص�ص
خا�شو يف درا�سة املو�سيقى الكال�سيكية وك�شاب عزف يف عدة

وتنوه جوزفني الى �أن عبقرية
والدها تكمن يف انه قدم الأحلان الأردنية ب�شكل ت�ست�سيغه الأذن
الغربية.
يعود خا�شو �إلى االردن وي�ؤلف �سيمفونية الها�شميون مبنا�سبة
الذكرى ال�ستني مليالد املغفور له امللك احل�سني بن طالل.
قموة :صداقة موسيقية
فيما ي�ستعيد االقت�صادي �سامي قموه اللقاء الأول باملو�سيقار
خا�شو العام ( )1977عندما تعرف على ابنته الوحيدة،
وبد�أت بيننا �صداقة طويلة تعرفت فيها على عامله الذي يركز
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املوسيقار يوسف خاشو يف صورة نادرة

ولأن خا�شو ي�ؤمن ب��االب��داع ي�ستذكر املو�سيقي الأردين طارق
على تطوير املو�سيقى العربية ال�شرقية �شهدت معاناته و�شغفه
النا�صر املو�سيقار خا�شو عميد الأكادميية املو�سيقية الأردنية
بتقدمي مو�سيقى حديثة وبالذات تطوير املو�سيقى ال�شرقية فمنذ
�آن��ذاك ال��ذي فتح له �أب��واب الأكادميية رغم �أن القانون ي�شرتط
ان تعرفت عليه الى ان رحل الحظت ن�شاطه وحيويته يف متابعة
احل�صول على الثانوية العامة ،للدرا�سة فيها ،وذلك ملا عرف عن
عمله و كتابته للمعزوفات والنوتات املو�سيقية.
النا�صر من موهبة �إبداعية ،وخالل �أقل من �سنة تعلم كتابة النوته
وي��زي��د ق��م��وة� :أجن����ز خا�شو
وقراءتها حيث مل يكن يتقنها
�أعماال مو�سيقية كثرية ،حيث
بل كان يعتمد على �شقيقته التي
�أل����ف �سيمفونيته ال�شهريه
المؤلف األردني
تعلم منها �أول العزف رغم �أنها
“�أحلان من االردن” �أهداها
ت�صغره وك��ان��ت تتلقى درو���س��ا
الى
اتجه
الذي
الوحيد
ال��ى حفيده ال��وح��ي��د ف��ار���س،
يف البيانو على يد معلمة بيانو
كان كل همه ان ينقل املو�سيقى
رو�سية يف مركز �إربد للمو�سيقى
الكتابة األوركسترالية
االردن�����ي�����ة ال��ب�����س��ي��ط��ة ال���ى
الذي كان يديره �أ�ستاذهم الأول
مو�سيقى عاملية بلغه مو�سيقية
يف املو�سيقى د.حممد غوامنة.
�سيمفونية .
أغانينا يف موسيقاه
ب���د�أت رح��ل��ة خا�شو يف �إدخ���ال املو�سيقى يف منهاج امل��دار���س
ي�شيد د.حممد غوامنة باملو�سيقار خا�شو وحر�صه على املو�سيقى
االردنية ،كان يحلم بذلك ،فهو يرى انه دون مو�سيقى راقية وثابة
فهو من املبدعني الرواد يف املو�سيقى االردنية ،اعتنى املو�سيقية
تدفع الطالب الى االبداع ،ال ميكن لنا �أن نتقدم ،من هنا حاول
باي�صالها الى العاملية عرب الربط الذكي بني اال�صالة واملعا�صرة
كل جهده ان يقدم �شيئا ،عاد الى االردن بدعوة كرمية من امللك
من خالل م�ؤلفات مو�سيقية ابدعها تنتظم �أنغام ت�أليفية ذات
احل�سني “املغفور له باذن اهلل” و�ألف جمموعة من ال�سيمفونيات
طبيعة توزيعية هارمونية ال�سيمفونية ،او �سل�سلة �أحلان.
منها �سيمفونية “الها�شميون” كما كان يحلم بعمل �سيمفوين
كبري ج��دا ،يليق بالغنى احل�ضاري ل�ل��أردن� ،إذ �أجنز80%
كما كان له ف�ضل ت�أ�سي�س �أول جامعة مو�سيقية يف الأردن لتكون �أول
من خمطوطة �سيمفونية البادية ،فكان يحلم ب���أن ه��ذا العمل
جامعة متخ�ص�صة منفردة يف الوطن العربي ،فهو يرى ان املو�سيقى
ال�سيمفوين الكبري يقدم البادية وال�صحراء ب�شكل يقدم الأردن
ت�ستحق جامعة خا�صة بها.فولدت االكادميية االردنية للمو�سيقى.
واحل�ضارة العربية للعامل ،واملخطوطة ما تزال موجودة يف بيت
ابنته وهي مكتوبة بخط يده ،وحتتاج ملن يكملها ويقدمها للعامل
ابدع خا�شو ما يزيد عن � 12سيمفونية يف قالب مو�سيقي عاملي
حتقيقا حللم مو�سيقي راوده طويال.
 ،تكونت من  4حركات مو�سيقية وهو نظام ال�سوناتا ،اعتمد
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بالأ�صل على �أحلان �أغاين �أردنية
سكرية :هكذا عرفت
م��ث��ل� :شدينا عاخليل ال�ضمر،
جوزفين :هم والدي
خاشو
بالليل يا عيني بالليل ،خزاة العني
هيثم �سكرية ماي�سرتو الأورك�سرتا
الموسيقى
يؤلف
يظل
أن
يا مدلل� ،أم رمو�ش الطويلة ،و
الوطنية الأردنية� /أ�ستاذ الت�أليف
غ�يره��ا مم��ا نقلها م��ن املحلية
املو�سيقي  /الأكادميية الأردنية
ويكتبها ويعزفها
ال��ى العاملية م��ن خ�لال النظام
للمو�سيقى ي��ق�����ص ح��ك��اي��ت��ه مع
ال�سيمفوين اجلميل لنجدها يف
خا�شو فيقول :مل �أل��ت��ق بيو�سف
�سائر �أنحاء العامل و مراكز الأبحاث املو�سيقية والفنية .
خا�شو  ،ولكني �أكرث النا�س معرف ًة به !
وي�ستذكر غوامنة ما �أبدعه املو�سيقار الأردين الراحل يو�سف
هل تعرف يو�سف خا�شو ؟ هذا ال�س�ؤال الذي طرحه علي �أ�ستاذي
خا�شو من �سيمفونيات و�أعمال مو�سيقية رقيقة ذات طابع عاملي
عزيز ال�شوان عندما علم �أنني طالب �أردين  ،وكان ذلك يف �أول
مثل �..سيمفونية” امللك احل�سني بن طالل” � ..سيمفونية
ح�صة ت�أليف يف �أكادميية الفنون يف القاهرة �سنة ، 1988
“ال�شريف احل�سني بن علي”..و�سيمفونية “القد�س”.
�أجبت بنعم وبكل فخر  ،وكنت �سعيد ًا لأن م�ؤلف ًا �أردني ًا يذكر
ا�سمه يف م�صر  ،وقررت �أن �ألتقي به عند عودتي �إلى الأردن
ألتق به على الإطالق .
ولكن وللأ�سف مل � ِ
سمفونية القدس والتكامل االبداعي
وي�شري املو�سيقي العراقي الراحل ا�سعد حممد علي يف �أحد
خاشو يف رسالة ماجستري
�أبحاثه املن�شورة ال��ى �أن��ه “اذا ك��ان ال��ق��ارىء يعرف حممود
و�أ�ضاف �سكرية :اخرتت يو�سف خا�شو كمو�ضوع بحث ر�سالة
دروي�ش ف�إنه قد يجهل �أ�سم كبري يف حقل الت�أليف املو�سيقي هو
املاج�ستري وال��ت��ي ك��ان��ت منحة درا���س��ي��ة مبكرمة ملكية من
يو�سف خا�شو هذا املبدع الذي مهد الى ما �سيعرف م�ستقب ًال
�صاحبي اجلاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم وجاللة امللكة
بالفن الوطني يف حقل املو�سيقى ,واين هنا اذك��ر �سمفونية
رانيا العبداهلل املعظمة تقدير ًا ل��دوري املو�سيقي يف ت�أ�سي�س
القد�س للراحل خا�شو وهي واح��د من اثنتي ع�شرة �سمفونية
الأورك�سرتا الوطنية الأردنية  ،وكان اختياري ليو�سف خا�شو
اجنزها يو�سف خا�شو ال��ى جانب افتتاحية فل�سطني (التي
لعدة �أ�سباب� :أولها:
عزفت اول مرة عام  1978يف بغداد) ا�ضافة الى م�ؤلفات
تكرمي هذا امل�ؤلف الكبري الذي كتب العديد من ال�سيمفونيات التي
اورك�سرتالية وغنائية ا�ستوحت ال�تراث اللحني الفل�سطيني,
ترتقي الى امل�ستوى العاملي .ا�ضافة لإظهار الهوية الأردنية يف
فكانت عالمة كبرية من عالمات االبداع يف الوطن العربي ,ان
ر�سالتي من خالل م�ؤلف �أردين  ،وهو امل�ؤلف الوحيد الذي اجته
�سمفونية القد�س املنجزة خالل الثمانينات ذات �شكل �سمفوين
الى الكتابة الأورك�سرتالية  .ف�ضال عن حبي يف �إظهار اجلانب
كال�سيكي ب�أربع حركات هي امتداد الفتتاحية فل�سطني التي
الوطني وتعريف امل�صريني باملوا�ضيع الوطنية التي تناولها يو�سف
اجنزها خا�شوا مطلع ال�سبعينات ,وال�سمفونية ذات بناء درامي
خا�شو يف م�ؤلفاته  ،وذلك من خالل التحليل التف�صيل�صي .
ا�ستوفى ابعاد الفكرة التي حاولت ا�ضفاء �شكل جمايل خا�ص
على مو�ضوع القد�س و�سجلها يف ايطاليا ,ف�أ�ضاف بذلك بعد ًا
ويف حقيقة الأم���ر �أن��ن��ي �أنهيت
اخر الى ابعاد التكامل االبداعي,
خ��ط��ة ال��ب��ح��ث وك���ان ع��ن��وان��ه��ا (
والن االبداعات كافة التخلو من
هيثم سكرية:لم ألتق
الكتابة الأورك�سرتالية عند يو�سف
عالقات ادائية وتاريخية وتقنية
خا�شو )  ،وقمت بجمع �أعماله من
والن ال ��زم ��ن ي �ف��ر���ض � �ش��روط
بيوسف خاشو لكنني أكثر الأ�سطوانات القدمية ومعاجلتها
توا�صله املتغاير على ممار�سات
يف الأ�ستوديو با�ستخدام التقنيات
ً
ال��ف��ن��ون االب���داع���ي���ة وان��واع��ه��ا
معرفة به!
الناس
املعا�صرة لتنقية ال�صوت ليتم
وا�شكالها ف�أن املو�سيقى اجلدية
ن�سخها الحق ًا على ا�سطوانات حديثة ،وقام بتمويل ذلك معايل
ا�ستطاعت ان ت�ضيف بعد ًا ثقافي ًا الى (املنظور الثقايف العام)
ال�سيد �سامي ق َموه  ،ولكنني ا�صطدمت بواقع م�ؤمل وهو عدم
وي�صبح تقليد ًا ي�ضاف الى التقاليد الثقافية املعروفة يف الوطن
توفر امل��دون��ات املو�سيقية مل�ؤلفاته ومل �أج��د �إال القليل منها ،
العربي ,والظرف الذي حتتاجه الفنون ال�سيما املو�سيقى اجلدية
فقمت بتغيري خطة البحث لت�صبح (املو�سيقى الربوجرامية عند
يتمثل ب�ضرورة ن�شر امل�ؤلفات او اال تبقى م�ؤلفات املبدعني الرواد
كل من رفعت جرانة ويو�سف خا�شو – درا�سة حتليلية مقارنة)
مركونة على رفوف عالية او يف االر�شيف” ،انتهى االقتبا�س.

89

املو�سيقى بالفنون الأخرى كالدراما والر�سم وال�شعر  ،فقام
 ،وتناولت �سيمفونية “الها�شميون” كعينة للبحث والتحليل،
يو�سف خا�شو بربط مو�سيقاه بالدراما حيث �صور من خالل
وت�أخرت يف تخرجي ف�صال درا�سيا كامال لهذا ال�سبب ،تناولت
املو�سيقى ق�صة �سردية بتفا�صيلها الدقيقة  ،واحلق يقال �أن
يو�سف خا�شو من خالل حمورين  ،الأول وهو اجلانب النظري
يو�سف خا�شو �أب��دع بكل ما حتمل هذه الكلمة من معنى يف
ك�سريته الذاتية و�أه��م �أعماله � ،أ�سلوبه يف الكتابة  ،و�أه��م
ت�صوير الدراما باملو�سيقى  ،وهذا ر�أي �أ�ساتذتي امل�شرفني على
اجلوائز التي ح�صل عليها  ،وا�ستعنت بذلك بربنامج الأوائل
ً
ر�سالتي �أي�ضا  ،ومتيزت مو�سيقاه
ال��ذي �أنتجته وزارة الثقافة من
ب��امل��ي��ل ال����ى ح���ري���ة الإن���ط�ل�اق
ب��ح��ث و�إع������داد ���س��م�يرة ع��و���ض،
قموة :أنجز%80من
والإ���س��راف يف اخل��ي��ال والك�شف
وكذلك ا�ستعنت ب�أوراق العمل التي
مخطوطة سيمفونية البادية عن العواطف والإنفعاالت ب�شكل
قدمها ك��ل م��ن د.حم��م��د غوامنه
 ،د.ع��ب��داحل��م��ي��د ح��م��ام  ،معايل
�صارخ و�صريح .
ال�سيد �سامي ق َموه  ،كما التقيت مع
التي كانت حلمه الكبير
 .2ا���س��ت��ط��اع ي��و���س��ف خ��ا���ش��و
ابنته ال�سيدة جوزفني خا�شو وكان
حتقيق ال��ت��وازن ب�ين درا���س��ت��ه الغربية لفنون الهارموين
لها دور يف هذا اجلانب  ،واجتهدت يف تق�سيم مراحل حياته الى
والتوزيع الأورك�سرتايل من جهة وبني هويته العربية من
ثالثة مراحل :
جهة �أخ���رى  ،وه��ذه املعادلة ت�صعب على الكثريين من
(  ) 1927-1966تناولت يف ه��ذه الفرتة ميالده ون�ش�أته
�أ�صحاب �أن�صاف املواهب حيث يتجهون الى التقليد � .أما
وبداياته الفنية وتعليمه وزواجه وتنقالته وبع�ض اجنازاته كعازف
يو�سف خا�شو فلقد طوع بذكاء علوم املو�سيقى الغربية يف
ورئي�س جوقة وماي�سرتو ومرافقته لبع�ض مغني الأوبرا العامليني .
خدمة الهوية العربية  ،فامليلودية ظاهرة يف �أعماله بو�ضوح
رغم الكثافة الهارمونية امل�ستخدمة .
(  ) 1967-1988تناولت يف هذه الفرتة رجوعه الى الأردن
 .3جتلت القومية عند يو�سف خا�شو م��ن خ�لال ا�ستخدامه
وهي من �أهم حمطات حياته حيث �ساهم يف �إن�شاء املعهد املو�سيقي
للمقامات العربية  ،والأحان الأردنية  ،ووظف ذلك من خالل
الأردين التابع التابع لوزارة الثقافة  ،وقام بت�أليف كتب متخ�ص�صة
الكتابة املالئمة لآالت الأورك�سرتا املختلفة  ،وكلمة “قومية”
بالنظريات املو�سيقية  ،وكانت هذه الفرتة خ�صبة الإنتاج حيث
هنا ال �أعني بها و�صف �إمن��ا هي مدر�سة من املدار�س التي
قام بكتابة �أهم �أعماله ك�سيمفونية القد�س والعمل ال�سيمفوين
ظهرت يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر والتي اجته
( �أحلان من الأردن ) .
م�ؤلفوها الى التم�سك بهويتهم معتزين با�ستقاللهم الفكري
( )1989-1997ويف هذه الفرتة كتب يو�سف خا�شو رائعته
وال�سيا�سي والثقايف والفني  .وكانت من �إح��دى التو�صيات
“ �سيمفونية الها�شميون “ وكذلك الراب�سودية  ،وهي �سيمفونية
التي ذكرتها يف ر�سالتي �أن يعترب يو�سف خا�شو واح��د ًا من
ت�صويرية من �أربع حركات حملت �أ�سم البحار  ،كما �ساهم يف
امل�ؤلفني القوميني العرب جنب ًا الى جنب مع امل�ؤلفني القوميني
ت�أ�سي�س الأكادميية الأردنية للمو�سيقى بالتعاون مع املهند�س
امل�صريني �أمثال رفعت جرانة وعزيز ال�شوان وكامل الرمايل
نبيل النرب وعدد من املهتمني واملثقفني وعني �أول عميد لها ،
ويو�سف جري�س و�أبو بكر خريت وغريهم .
وهي �أول جامعة �أردنية منفردة التخ�ص�ص باملو�سيقى كان يل
 .4اهتم يو�سف خا�شو بت�صوير �أدق التفا�صيل يف �سرده لق�صته
�شرف تدري�س الت�أليف املو�سيقي والهارموين فيها بعد وفاة
الدرامية من خالل ا�ستخدام عن�صر ( اللحن الدال )  ،وهو
يو�سف خا�شو �سنة  1997ولغاية ح�صويل على املكرمة امللكية
�أ�سلوب من �أ�ساليب املو�سيقى الت�صويرية حيث ي�ستخدم
ال�سامية لإ�ستكمال درا�ستي العليا �سنة .2003
امل�ؤلف حلن ًا مميز ًا لإحدى مفرداته الدرامية ويقوم بعمل
بتحليل سيمفونية “الهاشميون”
تنويعات حلنية تتنا�سب مع التفاعالت الدرامية يف الق�صة
واملحور الثاين ال��ذي عمل عليه �سكرية ،وهو اجلانب العملي
مما يربز جانب ًا م�ؤثر ًا وعن�صر ًا هام ًا ي�ؤثر على الإنفعاالت
حيث قمت بالتحليل التف�صيلي لهذه ال�سيمفونية .ومن خالل
النف�سية للم�ستمع ليذهب به ال��ى داخ��ل العمل الدرامي
هذه الدرا�سة ا�ستطعت �أن �أ�ستخل�ص النتائج الآتية:
ليعي�ش مع املو�سيقى بفهم ووعي وا�ستمتاع .
� .1إبدع يو�سف خا�شو من خالل كتابته الأورك�سرتالية م�ستخدم ًا
 .5وب��ال��ن�����س��ب��ة ال�����ى ���س��ي��م��ف��ون��ي��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ون The
�أ�سلوب املو�سيقى الربوجرامية Program Music
 Hashemitesتكونت من خم�س حركات ارتبطت
وهو نوع من املو�سيقى ظهر يف الع�صر الرومانتيكي يربط
كل حركة بحقبة تاريخية من تاريخ الها�شميني منذ ن�ش�أة
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الر�سول حممد “�ص” الى �سرية امللك الراحل احل�سني بن
طالل “طيب اهلل ثراه” مرور ًا بالتعريف بالها�شميني عرب
الزمن ونواياهم الطيبة وجهودهم اخلرية ون��زول الوحي
وانت�شار الإ�سالم والتعريف بالإ�سالم كدين ال�سماحة واملحبة
 ،ومن ثم الهجرة الى احلب�شة وهي دولة تعتنق امل�سيحية
م�شري ًا الى ترابط الأديان ال�سماوية التي ترتيط برب واحد
 ،كما �صور �أي�ض ًا بع�ض الغزوات التي قام بها امل�سلمون
كغزوة بدر وغزوة م�ؤته  ،ثم احلدث الأكرب وهو فتح مكة
وتدمري الأ�صنام  ،ثم انتقل بعد ذلك الى الدولة العثمانية
و�آثار ا�ضطهاد وظلم هذا احلكم على العامل العربي حينما
كان ال�شريف احل�سني بن علي هو �شريف مكة  .ثم �صور بعد
ذلك بداية الثورة العربية الكربى ون�ش�أة الإمارة  ،ثم اململكة
الأردنية الها�شمية على يد امللك احل�سني بن طالل  ،و�أخري ًا ويف
احلركة اخلام�سة �صور �إجنازات الها�شميني احلديثة حتت
قيادة جاللة امللك احل�سني بن طالل واملبنية على احلرية ،
الدميقراطية  ،وحقوق الإن�سان .
ويف احلقيقة �أن هناك العديد من النتائج التي تو�صلت اليها
من خالل التحليل العلمي ال جمال لذكرها الآن حيث �أنوي عمل
كتابني عن يو�سف خا�شو  ،الأول �س�أقوم بكتابته بلغة ب�سيطة
كما يف هذا املقال وهو موجه للمثقفني واملتذوقني والثاين بلغة
مو�سيقية موجه الى املتخ�ص�صني والدار�سني.
أعمال يوسف خاشو
وتاليا قائمة ب�أعمال املو�سيقار يو�سف خا�شو ح�سبما اثبتها
�سكرية يف ر�سالة املاج�ستري ،التي ت�ستحق �أن ترى النور يف كتاب.
�أو ًال  :الأعمال ال�سيمفونية:
"��� .1س��ي��م��ف��ون��ي��ة ال��ق��د���س Jerusalem Symphony
عام . 1967
� .2سيمفونية احل�سني بن طالل Hussien Ben Talal
 Symphonyعام . 1972
� .3سيمفونية احل�سني بن علي Hussien Ben Ali
 Symphonyعام 1975
� .4سيمفونية واه فل�سطني  Oh..Palestineعام . 1976
� .5سيمفونية البحار اجلزء الأول The Wandering
 Aegean Sailor Iعام . 1978
� .6سيمفونية البحار اجلزء الثاين The Wandering
 Aegean Sailor IIعام 1979
� .7سيمفونية �أردن احل�سني Hussien’s Jordan
عام  . 1986 – 1985كتبها مبنا�سبة عيد ميالد امللك
ح�سني بن طالل – رحمه اهلل .
 ، The Chian Rhapsody ( Scio ) Part I .8عام

. 1992
 ، The Chian Rhapsody ( Scio ) Part II .9عام
. 1992
� .10سيمفونية الها�شميون The Hashemites
 ، Symphonyعام 1993
�.11أحلان من الأردن اجلزء الأول Melodies from
Jordan I
�.12أحلان من الأردن اجلزء الثاين Melodies from
Jordan II
� .13سيمفونية البادية ( مل تكتمل ب�سبب وفاته ).
 6 .14مقطوعات فال�س قام بتوزيعها للأورك�سرتا ،وهي من �أحلان
مدام نان�سي زنانريي  ،بعنوان . Jordan Walses
ثاني ًا :املو�سيقى الت�صويرية:
 .1م�سرحية الطريق اخل�ضراء � :إخ��راج لينا التل  ،وت�ضم
مو�سيقى ت�صويرية و�أغاين للأطفال  ،قام امل�ؤلف بالعزف
على �آلة البيانو .
 .2امل�سرحية الغنائية مدينة ال�سو�سنة � :إخ��راج لينا التل ،
قام امل�ؤلف بقيادة �أورك�سرتا القوات امل�سلحة التي رافقت
�أداء امل�سرحية .
 3جر�ش �إطالل وظالل :وهي مو�سيقى و�صفية ملدينة جر�ش،
قام بكتابتها وت�سجيلها بدعم من وزارة ال�سياحة الأردنية.
ثالث ًا  :الأغاين :
 جمموعة من �أغاين الأطفال كتبها للأورك�سرتا  ،ومت تقدميهامن خ�لال م�سرحيتي “ الطريق اخل�ضراء “ و “ مدينة
ال�سو�سنة “ .
 �أغنية “ واه فل�سطني “ للأورك�سرتا  ،وهي من كلمات الأديبالأردين عبداملنعم الرفاعي  ،و�أحل��ان مو�سيقار الأجيال
حممد عبد ال��وه��اب  ،ق��ام يو�سف خا�شو بعملية التوزيع
املو�سيقي والكتابة للأورك�سرتا.
حاز خا�شو على و�سام الإ�ستقالل من امللك احل�سني بن طالل
– رحمه اهلل – عن �سيمفونية �أردن احل�سني  ،وو�سام الكوكب
الأردين ،عن �سيمفونية القد�س.
ويختتم �سكرية حديثه ال�شهي املفعم باملو�سيقى بدعوة وزارة
الثقافة الأردنية الى تبني م�شروع �إعادة تدوين �أعمال يو�سف
خا�شو ،هذا الأرث الفني والثقايف املهم لهذا امل�ؤلف الكبري الذي
مل يزل حيا من خالل �أعماله املو�سيقية الكبرية.
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موسيقى

المايسترو صخر حتر
العود المصري أقرب إلى قلبي
فتحي الضمور  /األردن

92

املايسرتو صخر حرت مع فرقة عمان للموسيقى العربية

كاد �أن يبكي عندما ب��د�أ يتحدّث عن فرقة الفحي�ص لإحياء
ودمعت عينه
الترّ اث ،وقد و�صف تلك الفرتة بالزمن اجلميل.
ْ
وهو ي�ستذكر الراحل الفنان «عامر ما�ضي» ،و�سمعتُ ن�شيج قلبه،
وهو يروي م�شاهد حفل التكرمي ،الذي �أقامته ال�سفارة امل�صرية
يف ع ّمان ،مبنا�سبة فوزه باملركز الأ ّول يف امل�سابقة الدّول ّية لآلة
العود ،والتي �أقيمت يف العام ( )1993بالقاهرة.

الفرقة التي ت� ّأ�س�ست على يده يف العام (� )1982إلى جانب
�سيمون حترّ ،وزياد �سمريات ،وجري�س �سماوي ،و�أمين �سماوي
 ،و�سليم �سماوي ،و�سهيل �سمريات ،ون�ضال م�ضاعني ،ووليد
خم��ام��رة ،وجمموعة م��ن الأ���ص��دق��اء .حيث ك��ان��وا يلتقون يف
ّ
ويخططون لت�أ�سي�س فرقة الفحي�ص لإحياء ال�ّت.رّ اث.
بيوتهم،
انطلقت يف
و�أ�ضاف قائ ًال ب���أنّ ال ّنواة الأ�سا�س ّية لهذه الفكرة
ْ
العام ( )1977من مركز هيا الثقا ّيف – ف��رع الفحي�ص،
الكائن �آن��ذاك يف بلدة الفحي�ص .واملتم ّثل يف رئي�س الفرع “
نبيل �صواحلة” وموظفيه “حياة حت” و “خالد حدّادين” فقد
كان �صخر حترّ يعمل فيه كمتط ّوع �إلى جانب �سيمون حترّ وزياد
�سمريات ،وجمموعة �أ�صدقاء.

هو ابن مدينة الفحي�ص ،تلك املدينة التي كانت وما زالت ت�صدّر
الإبداع �إلى العامل ك ّله .ملع جنمه يف اخلام�س والع�شرين من �شهر
ني�سان يف العام ( )1963للميالد .فنان ي�صف زوجته باملُلهمة
املو�سيقي .كان يتحدّث عن
التي ي�ستقي وي�ستوحي منها �إبداعه
ّ
“�أ ّم كرم” وي�صفها باحلبيبة التي يتل ّهف �إل��ى ر�ؤيتها وك�أ ّنه
يراها لأ ّول م ّرة .وقال� :إ ّنها حت ّرك م�شاعره وعواطفه فينعك�س
ذل��ك �إيجاب ًا على مو�سيقاه وف�� ّن��ه ،ويف مرحلة متط ّورة �أكرث
�أ�صبحت “�أ ّم كرم” ال�شريك الأه ّ��م يف حياته الفن ّية كذلك؛
فهي التي ته ّيئ له �أ�سباب الراحة والوقت ،وتقوم مبتابعة كافة
اخلا�صة ،الأمر
�أعماله الفن ّية ،وت�سهم يف مقرتحاتها ور�ؤيتها
ّ
الذي تر�شده ذائقتها الفن ّية العذبة ب�أن يختار الأن�سب والأجمل
الفني.
يف عمله ّ

مل يكن �أمامنا �سوى التفكري ج��د ّي�� ًا ب�إن�شاء فرقة الفحي�ص
لإح��ي��اء ال��ّت�ررّ اث ،حت��ت مظ ّلة “دير الالتني” يف الفحي�ص،
وكان راعي رع ّية الالتني �آن��ذاك “يعقوب حجازين” الذي مل
يتوانَ عن تقدمي �أق�صى خدماته للفرقة ،من �صوت ّيات ،وتوفري
املكان املنا�سب لأع�ضاء الفرقة للقيام بتدريباتهم الفن ّية .ويف
ؤ�س�سات الر�سمية عن احت�ضان الإبداع
الوقت الذي تخ ّل ْت به امل� ّ
ورعايته ،كانت ر�سالة الأدي���رة والكني�سة تهدف �إل��ى جتميع
ّ
وتهتم بهم يف كافة احلقول الأدب ّية والفن ّية.
ال�شباب وترعاهم ّ

ٌ
ٌ
خمتلف حتّى يف
خمتلف لي�س كف ّنان وح�سب ،بل ك�إن�سان،
هو
حم ّبة الآخرين له .فما �أنْ دخلنا “دوزان كافيه” املكان الذي
ا�ست�ضافنا فيه الف ّنان اجلميل هيثم عامر لإدارة هذا احلوار،
حتّى تهافت ك ّل من هناك لتح ّية ماي�سرتو املو�سيقى الأردن ّية
“�صخر حت” وع ّمت مظاهر البهجة والبهاء فرح ًا بوجوده.

كان �أكرث حديثه عن فرقة الفحي�ص لإحياء الترّ اث ،حيث كان
الكالم ين�ساب من بني �شفتيه عذب ًا ورطب ًا ذو �شجون ،عن تلك

يف تلك الأث��ن��اء ت�ص ّفحتُ مع املاي�سرتو موقع “الفي�سبوك”
حيث كنت قبل ذل��ك قد ن�شرت خرب لقائي بالف ّنان “حت”
ليت�س ّنى ملحبيه وللمهت ّمني بحقل الفنّ من طرح �أ�سئلتهم و�إبداء
مما ُكتب على املوقع ،عن �أ ّول عر�ض ف ّني قدمته
�آرائهم .فكان ّ
الفرقة يف مهرجان جر�ش .فامتلأ وجه الفنان اجلميل بالفرح
والبهاء ،وقال:
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“ عندما علمنا بقبول طلب م�شاركتنا يف املهرجان لأ ّول م ّرة،
قمنا بالإعالن عن ذلك �سري ًا على الأقدام .فقد ك ّنا ّ
ندق �أبواب
بيوت بلدة “الفحي�ص” بيت ًا بيت ًا ،لدعوة النا�س حل�ضور احلفل
الذي �ستقدّمه “فرقة الفحي�ص لإحياء الترّ اث” ،ون�شدّد على
�أن يكونوا يف موقع احلفل ،وذل��ك من �أج��ل ت�شجيع الفرقة،
و�إ�شعال لهيب احلما�س والألق يف �إح�سا�سهم .فكان ما مل نكن
نتو ّقع يف اليوم الأ ّول ،حيث امتلأ “م�سرح ال�صوت وال�ضوء”
باجلمهور ،الذي كان وقتئذٍ يتّ�سع لأربعمائة �شخ�ص .ويف اليوم
الثاين كذلك الأمر� ،أ ّما العر�ض الذي قدّمناه يف الليلة الثالثة،
فقد كان عر�ض ًا متم ّيز ًا ،وليلة ال تُن�سى داخل حدود “م�سرح
ال�صوت وال�ضوء” فلقد �أحدثت الأع��داد الهائلة التي جاءت
حل�ضور احلفل �إرب��اك�� ًا يف امل��وق��ع ،الأم��ر ال��ذي ا�ضط ّر �أه��ايل
الفحي�ص القادمني ل�سماع الفرقة من �إخالء املقاعد ،لإتاحة
املجال للجمهور املذهل من اجللو�س على املقاعد واال�ستمتاع
بالعر�ض اجلميل الذي قدّمناه .وال �أن�سى �أنّ �أذكر �أنّ ما قدمناه
كان حديث ال�صحافة ،وحديث النا�س.
كان احلديث مع “�صخر حترّ مليئ ًا باملتعة والفرح والفائدة.
حتدّثنا كثري ًا عن �صناعة ال ّنجم واملو�سيقى يف الأردنّ  ،وعن
يحب ،وع��ن فرقة الفحي�ص للمو�سيقى العرب ّية،
ع��وده ال��ذي ّ
وعن م�شاركاته واجلوائز التي ح�صدها .لك ّني كنت بني احلني
والآخر� ،أعود به للحديث عن “فرقة الفحي�ص لإحياء الترّ اث”
فيقول:

املوسيقي صخر حرت

اجلنوبي لأ ّول
يف العام ( )1985قدمنا عر�ض ًا على امل�سرح
ّ
م ّرة ،وقد انت�شرت الفرقة انت�شار ًا �سريعا ،لأ ّنها كانت تقدّم مادة
مو�سيقي ،بدء ًا ّ
باملو�شحات،
مو�سيق ّية متن ّوعة ب�أكرث من “بلوك”
ّ
ومرور ًا بالأغاين الطرب ّية ،وانتها ًء بالأغاين الفلكلور ّية الأردن ّية.
ويف الوقت ال��ذي كانت فيه امل� ّؤ�س�سات ال ّثقاف ّية الر�سم ّية
تن�سحب ان�سحابا تكتيك ّي ًا من تقدمي الأغن ّية الرتاث ّية الأردن ّية،
وت�سهم يف ن�شر ال ّثقافة الغرب ّية ،كالباندات الغرب ّية والفرانكو
اراب ،كانت فرقة الفحي�ص لإحياء الترّ اث تعيد جمد الأغنية
وعملت على تثقيف اجلمهور الأرد ّ
ين،
الرتاث ّية الأردن ّية و�ألقها.
ْ
املو�شحات ،والفلكور الأرد ّ
من خالل ّ
ين ،بقالب خمتلف ،وجملة
مو�سيق ّية فريدة.
وعندما �س�ألته عن الفرتة التي جت ّمدت فيها الفرقة ،وعن
الأ�سباب التي �أدت �إل��ى تو ّقف ن�شاطاتها ،ت���أ ّوه قائ ًال ،والأمل
يعت�صر كلماته:

املوسيقي صخر حرت يف إحدى الربوفات
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جت ّمدت الفرقة يف العام ( ،)1986وال�سبب يف ذلك يعود �إلى
انقطاع ،بل انعدام الدعم املا ّ
يل لها .ويف حماوالت با�سلة م ّني
لإعادة النب�ض من جديد �إلى �شريان “فرقة الفحي�ص لإحياء
الترّ اث” تقدّمتُ مبقرتح لبلد ّية الفحي�ص ،يت�ض ّمن ّ
خطة وافية
متكاملة ،وبرناجم ًا �شام ًال� ،إ�ضافة �إلى �إقامة دائرة ثقاف ّية يف
البلد ّية ،على �أنْ �أحظى بالدعم امل��ا ّ
يل لثالث �سنوات متتالية
فقط .وكنت قد قطعت على نف�سي عهد ًا �أمام جميع ،ب�أن �أ�ضمن

لهم ا�ستمرارية الفرقة بعد ذل��ك ،دون تقدمي
� ّأي دعم مهما كان نوعه و�شكله .فت ّمت املوافقة
على ما ج��اء يف املقرتح ال��ذي قدّمته للبلد ّية،
لك ّني فوجئت بت�صريح “جري�س �صوي�ص” رئي�س
البلد ّية ،عندما اعترب �أمر موافقته على �إعادة
�إحياء الفرقة ،م�شروط ًا ب���أن تكون حتت مظ ّلة
“جمع ّية الفحي�ص حلفظ الترّ اث” .فاعرت�ضت
ب�شدّة على ذل��ك ،فالفرقة منذ ثالثني عام ًا مل
تكن تخ�ضع لهيئة �أو جهة مع ّينة ،فكيف يكون
ذلك الآن؟! وغ��ادرت املكان ،ومنذ ذلك الوقت
فقدت الأمل يف ا�سرتجاع املجد والألق للفرقة.
و�أن����ا �أت�����ص�� ّف��ح الأ���س��ئ��ل��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال�� ّت��وا���ص��ل
االجتماعي “الفي�سبوك” لفت انتباهي ظهور
ّ
الآن�سة “مي �صوي�ص” رئي�سة جمع ّية الفحي�ص
يبد ابن
حلفظ ال�ّت�رّ اث ،ب�س�ؤالها الف ّنان “حت”  ،مل��اذا مل ِ
اهتماما بفرقة الفحي�ص
الفحي�ص الفنان “�صخر حت”
ً
للمو�سيقى العرب ّية ،فهي ت�ستحق من ابنها املبدع �أن يعطي جزء ًا،
ولو قلي ًال من وقته لتوجيه �أع�ضاء الفرقة اجلديدة وتدريبهم؟!
وبعد �أن قر�أت له ما جاء على ل�سان الآن�سة �صوي�ص ،قال دون
تردّد� :إنّ �سبب ابتعادي عن فرقة الفحي�ص للمو�سيقى العرب ّية،
هو حماوالتي العديدة واجل��ادّة لإع��ادة �إحياء فرقة الفحي�ص
لإح��ي��اء ال�ّت�ررّ اث ،ب��دء ًا من �إدارة الفرقة ،وم���رور ًا مبحاوالت
ّ
ال�شباب ،وانتها ًء ببلد ّية الفحي�ص يف عهد ال�س ّيد “جري�س
�صوي�ص”� .إ�ضافة �إلى حت ّفظي على �شكل الفرقة من حيث وجود
الآالت الغرب ّية الكهربائ ّية فيها ،مثل �آلة “الأورغ” مث ًال .فهذه
الآلة غري قادرة على �صناعة النغمة ال�شرق ّية كما يدّعي البع�ض.
علمي ،قال� :إنّ مراحل املقطوعة اللحن ّية،
ويف حتليل �
أكادميي ّ
ّ
تختلف على الآالت ال�شرق ّية ،بعك�س الآالت الغرب ّية ،حيث �أنّ ربع
الدرجة املو�سيق ّية على الآلة ال�شرق ّية متغيرّ ،بعك�س الآلة الغرب ّية
ثابت ،فتكون بذلك �أقرب �إلى اجلمود ليجعل النغمة بعيدة عن
الإب��داع .و�أ�ضاف �أ ّن��ه بال ّرغم من ك ّل ذلك� ،أنا على ا�ستعداد
لتقدمي ك ّل الدّعم للفرقة اجلديدة� ،إال �أن يكون م�شرف ًا عليها!
وعندما �س�ألته �إذا ما كان لديه حت ّفظ �أي�ض ًا على م�شرف الفرقة
لدي عليه � ّأي حت ّفظ
الفنان “معت�صم قندح” �أجاب� :أبد ًا لي�س ّ
على الإطالق.
عازف العود املبدع “�صخر حت” �شارك يف العام ()1993
بامل�سابقة الدّول ّية لآلة العود ،والتي �أقيمت يف القاهرة ،وح�صل
على املركز الأ ّول من بني ( )16دولة عرب ّية وعامل ّية ،من خالل
مباريات كانت تقام على ثالث مراحل ،بحيث يعزف املت�سابق

يف ك ّل مرحلة �إجبار ّي ًا مقطوعتني ،وواحدة اختيار ّية� ،إ�ضافة �إلى
تقا�سيم متن ّوعة.
هذه امل�سابقة التي �أقيمت على هام�ش مهرجان املو�سيقى العرب ّية
الثالث حتت مظ ّلة وزارة الثقافة امل�صر ّية يف دار الأوبرا ،منحت
الف ّنان “حت” ميدال ّية ذهب ّية� ،إ�ضافة �إلى (� )5آالف جنيه ًا
م�صر ّي ًا ،حل�صوله على املركز الأ ّول.
ق�صة
“�صخر” الذي � ْ
أدركت عينيه الدموع عندما بد�أ يروي ّ
�أب��ي��ه ،عندما ك��ان ي�ستمع �إل��ى اخل�بر ال��ذي �أعلنه التلفزيون
الأرد ّ
ين عن فوز الأردنّ باملركز الأ ّول يف امل�سابقة الدّول ّية لآلة
العود .وهو ال يذكر �أ ّنه ر�أى �أباه وهو يبكي� ،أو �سمع من �أحد �أ ّنه
بكى� ،إال عندما �أخربه �إخوته وقتها ب�أنّ �أباه قد ذرف الدموع على
نب�أ فوز ابنه باجلائزة الكربى.
وملّا �س�ألته عن ا�ستقبال الأردن له وعن تكرميه بهذا املنجز،
تن ّهد ومبرارة وقال� :إ ّنه مل يحظ �سوى بخرب على التلفاز ،و�إنّ
الذين �أقاموا له حف ًال تكرمي ّي ًا مذه ًال يليق بحجم اجلائزة عند
ال�سفارة امل�صر ّية
عودته �إلى الوطن باملركز الأ ّول ،هم �أع�ضاء ّ
امل�صري �آنذاك “ وجيه حمدي”
يف ع ّمان ،وعلى ر�أ�سهم ال�سفري
ّ
ولأنّ امل�صر ّيني يتقنون �أي�ض ًا فن التكرمي ك ّرموين ّ
علي
وتف�ضلوا ّ
بدعوتهم للفنان “ غ��ازي ال�شرقاوي” كي ال �أع��زف على �آلة
العود� ،إنمّ ا �أ�ستمتع بفقرات ومظاهر حفل التكرمي.
�أ ّما عن �صناعة النجم الأرد ّ
ين قال� :إ ّنه و�صل �إلى قناعة بعد
عمله لأكرث من ثالثني عام ًا يف املو�سيقى ،ب�أنّ الفنّ هنا لن يكون!
الفني بعيدون ك ّل البعد
ويعزو ذلك �إلى �أنّ القائمني على ال�ش�أن ّ
الفني يف
عن الفنّ  ،و�أنّ املح�سوب ّية بك ّل �أ�شكالها تنخر اجل�سم ّ
البلد .وقال �إ ّنه لي�ؤ�سفني ما �آلت �إليه املو�سيقى يف الأردنّ خالل
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الع�شرة �سنوات الأخرية ،فلقد عادت بنا �إلى ما قبل الثمانين ّيات
عندما كان النا�س يف تلك الفرتة يعتربون الفنّ “عيب” والأم ُّر
من ذلك �أ ّنهم يعتربونه الآن “عيب وحرام”! وح ّمل امل� ّؤ�س�سات
الفن ّية الر�سم ّية امل�س�ؤول ّية الأك�بر يف برت �أط���راف املو�سيقى
الأردن ّية ،كونها تعمل على ترويج املو�سيقى الغرب ّية “الهجينة”
بحجة التط ّور ومواكبة العوملة.
ّ
وقال� :إ ّنه لي�س مع الر�أي الذي يقول ب�أنّ الرتكيبة االجتماعية
�سبب يف ف�شل �صناعة املو�سيقى ،ذلك لأنّ الرتكيبة ذاتها تعمل
على �إفراز قامات ثقاف ّية واجتماع ّية و�سيا�س ّية.
الروائي هزاع الرباري ل�ضيفنا ،فيما �إذا كان هناك
ويف �س�ؤال
ّ
من خطر على الآالت الوتر ّية الآن ،يف ظ ّل امل ّد التكنولوجي؟ قال
�إنّ التكنولوجيا الآن ت�سهم �إ�سهام ًا مبا�شر ًا يف �ضياع املو�سيقى
العرب ّية ب�سبب �ضياع الآلة الوتر ّية وعدم �إقحامها يف املو�سيقى
الدخيلة .فلو �أخذنا �آلة العود مثا ًال على ذلك ،ف�أنت عندما تكون
�أمام عازف العود وهو يحت�ضن �آلته ويعزف بها ،ف�إ ّنك ال ت�سمع
�أنغام ًا وح�سب ،بل ت�سمع �إح�سا�س العازف كذلك ،فيخرتق النغم
واللحن اجلميل بان�سياب �إلى وجدانك و�أعماقك.
امل�صري هو الأقرب �إلى قلب و�إح�سا�س “حت” لأنّ �أنغامه
العود
ّ
ذات �شجن ،وطبقة ال�صوت فيه رخيمة .لك ّنه يعتمد يف �إقامة
حفالته وعرو�ضه على عود ب�صناعة ترك ّية ،وال�سبب يف ذلك
الرتكي “فاروق تورنز” وهو �أ�شهر �صانع
يعود �إلى �أنّ الف ّنان
ّ
�أعواد يف العامل �أهداه ذلك العود ،و�أ ّنه بح�سب قول “�صخر”
طلب منه موا�صفات العود الذي �سي�صنعه له ليهديه �إ ّياه ،فما
امل�صري
كان من “حت” �إال �أن �أملى عليه موا�صفات العود
ّ
بقالبه املعروف ورخامة �صوته .فكان “حلت” ما طلب من
موا�صفات على عوده ال�شخ�صي ،وال��ذي �أه��داه �إ ّي��اه “تورنز”
بكلفة و�صلت �إلى ( )2500دوالر.
وعن قيمة العود وكفاءته ،قال “حت” يرجع ذلك �إلى �أنّ هناك
�أع��واد ًا لها قيمة تاريخ ّية ،كعود فريد الأطر�ش مث ًال ،وهناك
من لها قيمة م�صنع ّية من حيث طريقة ال�صناعة ود ّقتها،
ونوع اخل�شب والقوالب فيها .ولفح�ص اخل�شب كذلك دور يف

املوسيقي صخر حرت يف أحد احلفالت
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ال�صايف ،ومعاجلة اخل�شب من اجلفاف
جودة الأعواد ورنينها ّ
قبل الت�صنيع ،ودوزان الأخ�شاب التي يتك ّون منها وجه العود
للح�صول على �أ�صوات متجان�سة.
فتاة جميلة �س�ألت �ضيفنا ،فيما لو �أ ّنه اعتزل العزف على �آلة
العود نهائ ّي ًا ،فمن �سيكون جدير ًا بعوده ليهديه �إ ّي��اه ويعزف
عليه؟ �ضيفنا الأجمل مل يرتدّد �أبد ًا يف �أن يلقي بعوده يف �أح�ضان
الفل�سطيني “�سيمون �شاهني” و�إذا كان
عازف العود ال�شهري
ّ
ا َ
خليار لأحد طالبه ،فهو �إ ّما “عبد الوهاب كيايل” �أو “همام
عيد” �أو “ع�صام عليان”.
املاي�سرتو م��ول��ع ه��ذه ال��ف�ترة ب�سماع وط��ن�� ّي��ات “حممد عبد
الوهاب” لأنه يعزف املو�سيقى وي�سمعها من �أجل املرحلة.
وعندما �س�ألته ع ّما يحدث الآن على الأر�ض العرب ّية ،قال� :أنا
�أعي�ش احلالة الأردن ّية ،وبالرغم من وجود حراكات� ،إال �أ ّنني
وبقرارة نف�سي مطمئن داخل ّيا على �أمن الأردنّ  ،و�أ�ستبعد حدوث
العربي ب�شكل عام،
يخ�ص الربيع
� ّأي �شيءٍ على �أر�ضه .وفيما ّ
ّ
ف�إ ّنه من امل�ؤ�سف �أن �أق��ول ب���أنّ ال�شعوب العرب ّية لي�ست م�ؤهلة
�شعبي ليفرز
عربي
ّ
ملمار�سة احلر ّية والتغيري ،وال يوجد وعي ّ
مما هو موجود عليه الآن ،بدليل الأو�ضاع ال�سيئة ،والدم
�أف�ضل ّ
املجاين الذي �أفرزته الثورات العرب ّية .وكنت �أعتقد �سابق ًا وكليّ
�إميان ب�أنّ ال ب ّد من �صحوة لل�شعوب العرب ّية� ،إال �أ ّنني الآن �أكرث
�إميان ًا بنومها العميق من �صحوتها املخ ّربة ،لأ ّنها يف ثوراتها التي
ال ت�سمن وال تغني من جوع ،ما هي �إال حتت ت�أثري ّ
خمطط غربي
العربي .و�إنّ ما
ال يريد �سوى حتقيق م�صاحله على ح�ساب الدّم
ّ
ّ
حدث على الأر�ض العرب ّية وما يحدث الآن خمطط ومد ّبر له،
وهو لي�س وليد ال�صدفة.
�شريين الأخر�س كان لها م�شاركة فاعلة على موقع التوا�صل
االجتماعي “الفي�سبوك” يف �س�ؤال املاي�سرتو عن جتربته يف
ّ
التلحني .حيث قال �إنّ حماوالت قدمية كانت له يف هذا املجال،
إبداعي من
و�أ ّنه قبل فرتة لي�ست ببعيدة ح�صل على التف ّرغ ال ّ
وزارة ال ّثقافة يف العام ( )2008لعمل م�شروع ت�أليف جمموعة

فرقة الفحيص ومؤسسها صخر حرت

من القوالب املو�سيق ّية العرب ّية ،و�إنّ بع�ض الأعمال التي قدّمها
هي الآن متداولة الآن من قبل جمموعة من العازفني ،مثل
مقطوعات“ ،ملتقى” و “رياحني” و “لونغا كرم”.
“�صخر حت” الذي يدينُ للفنان الراحل “عامر ما�ضي”،
اعتدل يف جل�سته ،وا�ستقام له ال��ك�لام ،عندما ب��د�أ يتحدّث
عن �صاحب الف�ضل الأك�بر والأه ّ��م يف حياته الفن ّية ،الراحل
“ما�ضي” الذي ه ّذب ف ّنه و�صقل موهبته ،من خالل التعليم
املبا�شر.
و�أف�صح “حت” �أ ّن��ه لوال وج��ود ما�ضي يف حياته لفقد ال ّثقة
بنف�سه ،ولرتك املو�سيقى .ومن باب �إ�سداء اجلميل ور ّد – ولو
�شيئ ًا قلي ًال من املعروف – للفنان الراحل “عامر ما�ضي” كانت
ر�سالة “املاج�ستري” التي قدّمها “حت” بعنوان “عامر ما�ضي
– رحلة مع النغم” ،والتي ُطبعت فيما بعد لت�صبح كتاب ًا بدعم
من وزارة الثقافة .ولأنّ املاي�سرتو “�صخر” اعترب “ما�ضي”
ع�� ّراب��ه يف تلك ال��ف�ترة ،كانت �إح���دى املقطوعات املو�سيق ّية
إبداعي ،حتمل عنوان
التي قدّمها من �ضمن م�شروع التف ّرغ ال ّ
“الع ّراب” وهي مهداة �إلى روح الفنان “عامر ما�ضي”.

ومما �أجنزه “حت” على �صعيد م�شاركاته الفن ّية:
ّ
•اجلائزة التقدير ّية التي منحها اتحّ اد الإذاعات والتلفزيونات
العرب ّية عام ( )1987ومق ّره تون�س ،عن م�شاركة فرقة
الفحي�ص لإحياء الترّ اث يف مهرجان جر�ش عام (.)1987
•جائزة الدّولة الت�شجيع ّية عام ( )1992من وزارة الثقافة
الأردن ّية ،وذلك يف جمال الفاظ على الترّ اث.
•اجلائزة الأولى يف امل�سابقة الدّول ّية يف م�صر عام (.)1993
وم��ن منجزات “حت” �أ ّن���ه ّ
نظم �أ ّول ملتقى ل��ع��ازيف العود،
واملو�سيق ّيني الباحثني يف �آلة العود و�صانعيه ،وذلك على هام�ش
مهرجان جر�ش ،وبدعم منهّ .
العاملي الأ ّول لآلة
ونظم امللتقى
ّ
العود عام ( ،)2003وامللتقى العاملي الأ ّول لآلة القانون عام
( ،)2004وامللتقى العاملي الأ ّول لل ّناي ع��ام (،)2005
وامللتقى العاملي الأ ّول لآلة ال�سم�سم ّية عام ( ،)2006وامللتقى
العاملي الأ ّول لآلة الكمان عام (.)2007
ومن م�شاركاته:
•مهرجان العود بتطوان يف املغرب.

يخ�ص الأغنية الوطن ّية ،قال ب�أ ّنها �أغنية تعبو ّية� ،أقرب
وفيما ّ
امللحنة ب���إب��داع .واخت�صر
�إل��ى الأه��زوج��ة منها �إل��ى الأغنية ّ
احلديث عنها ،بتعبريه� ،أ ّنها ال مت ّثل �سوى االعتداء على الترّ اث.

•عدّة مهرجانات يف م�صر.

على املهت ّمني وغريهم� ،أن يعرفوا �أنّ “�صخر حت” هو:

•مهرجان دار ثقافات العامل بفرن�سا.

•م� ّؤ�س�س فرقة “نايا” ّ
لل�شابات الأردن ّيات يف العام (.)2002
•قائد فرقة “ع ّمان للمو�سيقى العرب ّية”.
•قائد فرقة الر ّواد ،والقائمة على �أ�سا�س رعاية الفنانني كبار
ال�سن.
ّ

•مهرجان اليونان.

•مهرجانات يف �أملانيا ،وال�سويد ،وتركيا ،ولأكرث من م ّرة يف
�أمريكا والرنويج ،ويف كافة دول اخلليج.
ي�ستمع �إل��ى العمالقة �أم��ث��ال حممد عبد ال��وه��اب� ،أم كلثوم،
فريوز ،فايزة �أحمد ،فتحية �أحمد .ومن اجليل الو�سط ،لطفي
ب�شناق ،حممد احللو .ومن اجليل احلايل� ،شريين عبد الوهاب،
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املوسيقي صخر حرت يف إحدى بروفاته

ف�ضل �شاكر ،وائل كفوري ،ويعجبه �صوت نان�سي عجرم .ومن
الأردن�� ّي�ين� ،إ�سماعيل خ�ضر ،فهد جن��ار ،رام��ي خليل ،غادة
ال�صباغ ،نتايل �سمعان ،ويع�شق
ع ّبا�سي ،متعب ال�س ّقار ،يزن ّ
�صوت مي�سون ال�ص ّناع ج��د ًا على طبيعة �صوتها ول��ون غنائها
يبد �سوى ح ّبه وع�شقه لعزف الفنان
الفريد .ومن عازيف العود مل ِ
العراقي “خالد حممد
الفل�سطيني “�سيمون �شاهني” والفنان
ّ
ّ
علي”.
خم�س �ساعات و�أك�ثر مع ا َمل ِ��رح املاي�سرتو ،مع الكبري “�صخر
حت” مل �أ�شعر بها كيف م�ضت ،وك�أ ّنها تلك الفرتة الزمن ّية ما
بني طرفة عني وارتدادها.
بقي �أن �أثبت يف هذا احلوار ال�ش ّيق ب�أنّ املاي�سرتو “حت” حا�صل
على �شهادة الدبلوم يف الهند�سة املعمار ّية ،والبكالوريو�س
يف املو�سيقى ،واملاج�ستري يف املو�سيقى �أي�ض ًا ،وم��ن جامعة
“الريموك” .وهو الآن يطمح بتح�صيل درجة الدكتوراه ،بهدف
ال�شعبي يف الأردنّ  ،من �أجل املحافظة على الهو ّية
تطوير الفن
ّ
الثقاف ّية الفن ّية الأردن�� ّي��ة“ .حت” ال��ذي يهوى جمع ال�ّت�رّ اث
املو�سيقي الأرد ّ
والعربي ،ميتلك �أك�بر مكتبة مو�سيق ّية يف
ين
ّ
ّ
الأردنّ  ،حيث يقول �أنّ مكتبته املو�سيق ّية �ضخمة وهائلة ،و�أ ّنه
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ك��ان ي�سافر من بلد �إل��ى �آخ��ر فقط من �أج��ل احل�صول مادة
مو�سيق ّية لي�ست متو ّفرة يف الأردنّ .
املهم ،ونحن نحت�سي القهوة التي
وقبل االنتهاء من هذا احلوار ّ
تخلو من ح ّبات ال�س ّكر ،قلت له حدّثني عن “�صخر” الإن�سان،
فقال مبت�سم ًا:
حمب للحياة ،وعا�شق
�أنا خمل�ص لأ�صدقائي ولبلدي ولل ّنا�سّ ،
للفرح� ،أ�ستمتع ب�أب�سط الأ�شياء� ،أفتّ�ش عن الفرح دائم ًا ،ويف
بع�ض الأحيان �أبحث عن املتعة والفرح فال �أجدهما“ .بيتوتي”
عاطفي� ،أح ّ��ب عائلتي كثري ًا ،مت�سامح ج��د ًا .عا�شق للمطبخ،
و�أجيد فنّ الطبخ ،واملن�سف هو الأكلة الوحيدة التي جتعلني
أهتم لراحتي وراح��ة ج�سدي،
�أخ��ل ب��� ّأي موعد و� ّأي اتّفاق .ال � ّ
أق�صر يف بيتي،
�أرهق نف�سي كثري ًا بالعمل ،الأمر الذي يجعلني � ّ
أق�صر مع الآخرين� .أنا �إن�سان يفتقد �إلى القدرة على التوازن،
و� ّ
فال �أ�ستطيع �أن �أو ّفق ما بني العمل وما بني الواجبات ،خ�صو�صا
االجتماع ّية منها ،وذلك نتيجة لطبيعة العمل املرهق .وللأ�سف
ال�شديد �أنا �أعمل الآن يف جمال املو�سيقى فقط من �أجل لقمة
العي�ش! و�أمت ّنى لو �أ ّنه تهي�أت �أ�سباب ال ِغنى �أن اتّخذ من “�أوتنه”
وهي قرية يف “الرنويج” م�ستقر ًا يل.

موسيقى

«الهيب هوب»:
اتفاق على سرعة انتشارها واختالف
على تأثيرها في أوساط الشباب
جعفر العقيلي  /األردن
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انت�شرت يف الآونة الأخرية بني �أو�ساط ال�شباب العربي بعامة،
ثقافة “الهيب هوب” ( ،)Hip hopو�صارت العنوان الأبرز
لفرق فنية ومو�سيقية خمتلفة ،حتظى بالقبول الكبري والإقبال
الوا�سع على عرو�ضها من ال�شباب الذين ي��رون يف ما تقدمه
تعبري ًا عن ق�ضاياهم وهواج�سهم وتطلعاتهم.
ورغ��م �أن ن�ش�أة ه��ذه الثقافة يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
تعود �إلى �سبعينيات القرن الع�شرين� ،إال �أن ت�أثريها يف ال�ساحة
العربية ورواج��ه��ا فيها حديث ال���والدة ،ورمب��ا يعود ذل��ك �إلى
ما �ساهمت به و�سائل االت�صال احلديثة من فتح الباب لهذه
الثقافة على م�صراعيه ،ف�صار م�شهد ال�شباب يف مقتبل العمر
يرتدون البناطيل الطويلة والقم�صان الوا�سعة ب�ألوانها املتنافرة
�أو املت�ضادّة معتاد ًا وطبيعي ًا ،وباتت ال�شوارع وال�ساحات العامة
ت�شهد جتمعات �شبابية متار�س ما يحلو لها من �أ�شكال هذه
الثقافة التي تن�صهر رغ��م تعداد �أمناطها يف بوتقة واح��دة،
فال�شكل احلركي لهذه الثقافة يتمثل يف رق�ص “الربيك دان�س”
( ،)Breakdanceوالغنائي يف “الراب” (،)Rap
والتكنولوجي يف “الدي جي” (� ،)DJأي فن ت�شغيل الأقرا�ص،
والب�صري يف الر�سم على اجلدران �أو ما ي�س ّمى “اجلرافيتي”
(.)Graffiti
“الهيب هوب” حركة ثقافية قادها الأمريكيون الأفارقة (من
�أ�صل �إفريقي) كرد فعل على املمار�سات العن�صرية �ضدّهم،
ولت�أكيد هويتهم والتعبري عن �إرثهم وح�ضارتهم التي ينتمون لها
والتي ي�شكل الإيقا ُع ال�سري ُع ال�سم َة الأبرز منها ،فاملت�أمل لهذه
الثقافة يجد �أن احلركات الراق�صة فيها تعتمد على خفة اجل�سد
���واف متتالية
و�سرعته ،كما �أن كلمات الأغ���اين تكون ذات َق ٍ
ومتالحقة� ،أما الر�سم فتُ�ستخدم فيه مواد “رخي�صة” �أو قليلة
الكلفة مثل “الإ�سربيه”.
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ي��ق��ول الأك���ادمي���ي امل��ع��روف يف درا���س��ة املو�سيقى “باتريك
باتر�سون”� ،إن ثقافة “الهيب هوب” ه��ي ر ّد على الظلم
والعن�صرية الذي تع ّر�ض له ال�سود على يد البي�ض ،وهو �أي�ض ًا
نظام لالت�صال بني ال�سود يف �أنحاء الواليات املتحدة� ،إذ يعبرّ
عن همومهم وم�شاكلهم امل�شرتكة من الفقر والبطالة واال�ستعباد
والعن�صرية..
ك��ان من املمكن �أن تظل ه��ذه الثقافة حم�صورة يف �إطارها
ال�ضيق (الأمريكيون الأفارقة) ،غري �أن ال�سيا�سة الأمريكية،
كما ي�ؤكد “باتر�سون” ،عملت على تطوير هذه الثقافة ورعايتها
ون�شرها بالو�سائل املتاحة ،بغية �إ�شغال ال�شباب باالنظمام �إلى
فرق “الهيب هوب” ،واملناف�سة يف الرق�ص والغناء ب��د ًال من
االن�ضمام �إلى الع�صابات وممار�سة العنف واالجتار باملخدرات.
ويف ما بعد تزايدت �أع��داد الأمريكيني “البي�ض” املن�ض ّمني
لهذه الفرق ،ثم ب��د�أت و�سائل الإع�لام املختلفة ت��روج لها ما
جعلها حتقق جناح ًا و�إقبا ًال جماهريي ًا منقطع النظري .وكان
هذا االنت�شار �أحد �أبرز الأ�سباب التي زادت من هيمنة الثقافة
الأمريكية على العامل.

ي�ضاف �إلى ذلك� ،أن هذه الثقافة م�سرحها الأول هو ال�شارع،
و�أنها ن�ش�أت �ضمن جمتمعات فقرية ومه َّم�شة ،فكانت �أدوات
التعبري لديها ب�سيطة ومتاحة ،لذا وجد ال�شباب يف املجتمعات
التي ت�أثرت يف ما بعد بهذه الثقافة ،وبخا�صة العربية� ،سهول ًة يف
التعاطي معها لي�ست موجودة يف فن �آخر ،فمن املمكن االنخراط
فيها �ضمن �شروط مي�سرة جد ًا ،فم�سرح الرق�ص هو ال�شارع،
و”الدي جي” ال يحتاج �إال لبع�ض التدريبات ال�سريعة قبل
عملية ت�شغيل الأ�سطونات والتالعب بها ب�شكل �آيل ،والر�سام ال
يحتاج تعداد ًا يف الألوان �أو موهبة يف اخلطوط والر�سم لينفذ
لوحته على واجهة ج��دار �أو �سور �أو �شارع ،ومغني “الراب”
(�أو “الرابر” كما يحلو لبع�ضهم ت�سميته) ال ُي�شرتط �أن يكون
�صوته جمي ًال� ،إذ هو يف احلقيقة يردد كلمات متالحقة قافيتها
موحدة تعالج موا�ضيع خمتلفة قد تكون �شخ�صية �أو اجتماعية
�أو عاطفية �أو �سيا�سية .ويتم طرح هذه املوا�ضيع يف العادة ب�شكل
مبا�شر� ،إل��ى جانب كونها مثري للجدل ،بخا�صة �أن �ألفاظها
وم�ضامينها جريئة ومتحررة �إلى حد كبري.
هذه الثقافة التي هي وليدة ال�شارع الغربي ،تلقى جد ًال وا�سع ًا
على ال�ساحة العربية ،فمن م�ؤيدٍ لها يرى �أنه ما من �ضري يف
ا�ستعارة القالب املو�سيقي وال�شكلي لهذه الثقافة من الغرب مع
وجوب �أن يكون املحتوى معبرّ ًا عن ق�ضايا ال�شارع العربي وهمومه
راف�ض لهذه الثقافة �شك ًال وم�ضمون ًا انطالق ًا من
ومعاناته� ،إلى ٍ
�أن ن�ش�أتها الفنية ذات خ�صو�صية مرتبطة مبجتمعات الغرب،
ومن �أنها �شهدت خما�ضات كبرية لتبلغ ما بلغته اليوم ،وبالتايل
ف�إن ما يق َّدم عربي ًا �ضمن �إطار هذه الثقافة �سيظل تقليد ًا �أعمى
و�سطحي ًا� ،أو ال يتعدى كونه والد ًة مبكرة ال ميكن �أن ينتج عنها
�إال “جنني م�ش ّوه” وفق منطوق هذا الفريق.
حممد الباير ،مع ّد ومقدم برامج فنية يف قناة “دبليو تي يف”،
يو�ضح �أن��ه على امل�ستوى ال�شخ�صي ال ّ
يف�ضل ه��ذا النوع من
الثقافة ،بخا�صة مو�سيقى “الراب” التي يرى �أنها لي�ست فن ًا
وال تنتمي �إلى عامل الأغاين والطرب ،مو�ضح ًا �أنه ال يتطرق يف
براجمه لهذه املو�سيقى ،لأنها ،بح�سبه“ ،حمدودة االنت�شار وال
جتد الكثري من املتابعني لها” .غري �أنه يعود لي�شدد على �أنه رمبا
يتطرق لثقافة “الهيب هوب” يف براجمه م�ستقب ًال �إذا ما تطور
م�ستوى ما يق َّدم من خاللها مبا ميكن �أن يد َرج يف �إطار الفن.
ورد ًا على هذا الر�أي ،ي�ؤكد �أحمد �شحادة املعروف بـ”كاز” من
فرقة الراب “ترابية”� ،أن “الراب” هو مو�سيقى ،واملو�سيقى
حتمل لغة عاملية ،وال حدود لها ،وبالتايل فمن ال�صعب ت�صنيفها
�أو �إدراجها �ضمن قالب حمدد.
ويذهب “كاز” �إلى �أن ما َر ّوج لهذا النوع من الثقافة هو ظروف
اال�ضطهاد والظلم والقهر والتهمي�ش التي يعي�شها الإن�سان
العربي ،والتي تت�شابه مع معاناة الأفارقة الأمريكيني الذين
ابتدعوا هذه الثقافة بداية ،م�شري ًا يف �سياق حديثه عن جذور

هذه الثقافة� ،إلى �أن كلمات �أغاين “الراب” مت�صلة بال�شعر
العربي املحكي ،م���ؤك��د ًا �أن �شاعر ًا بحجم �أحمد ف���ؤاد جنم،
هو مثال على “الرا َبر” الذي يناق�ش ق�ضايا الطبقة املقهورة
واملظلومة يف املجتمع العربي.
�إليانا �سعيد ،طالبة جامعية مهتمة باملو�سيقى ،ترى �أن ما ذهب
�إليه “كاز” غري دقيق ،فلكل منطقة ،بح�سبها ،قوالب مو�سيقية
خا�صة ،و�إال فلماذا متيزت املو�سيقى الإفريقية بالطبول ذات
الإيقاع ال�صاخب وال�سريع ،والإ�سبانية باجليتار الكال�سيكي
والفالمنكو ،والعربية ب�شجن العود؟ وت�ؤكد �إليانا“ :حتى يف
ال��دول��ة ال��واح��دة ،تتنوع املو�سيقى؛ ف�نرى يف الأردن مث ًال �أن
الهجيني خا�ص باملناطق ال�صحراوية املمتدة ،بينما تنت�شر
يف العقبة املو�سيقى املعتمدة على �آلة ال�سم�سمية” ..وال تخفي
ال�شابة اهتمامها بثقافة “الهيب هوب” بـ”ن�سختها العربية”
كما ت�سميها ،لأن هذه الثقافة ممتعة وجاذبة وم�شوقة ،بخا�صة
ما يت�صل منها بالرق�ص والر�سم ،لكن من ال�ضروري ،كما ترى،
الوعي ب�أن هذه الثقافة م�ستوردة وال ي�صح -دفاع ًا عنها� -أن
نلغي الظروف التي ن�ش�أت فيها� ،أو نلوي عنق احلقيقة ونقول
�إن جذورها عربية و�إن ال�شعراء واملو�سيقيني العرب القدماء �أو
املحدثني تو ّفر لديهم ما يقارب هذا النوع الثقايف الفني.
غري �أن ط��ارق �أب��و كويك ،ع��ازف جيتار و�إيقاع وكاتب كلمات
ومغ ّني “راب” و�صاحب امل�شروع الذي يحمل ا�سم “الفرعي”،
ي�ؤكد �أن �إقبال ال�شباب على هذه الثقافة يعود �إلى “�أننا كعرب
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نحب القافية وال�شعر واالرجتال والإيقاع” ،ومن هنا ف�إن هذا
الفن “�شيء نقْدر على ا�ستيعابه والتوا�صل معه والإح�سا�س
به” ،م�ؤكد ًا �أن مو�سيقى “الراب” ذات �إيقاع خما�سي ،و�أن هذا
الإيقاع ظهر يف ال�سودان ،مو�ضح ًا �أن مو�سيقى املنطقة العربية
إيقاعا “املايرن” و”امليجر” يف
خ�صبة ومتنوعة ومتطورة ،وما � َ
الغرب �إال “النهاوند” و”العجم” يف حقيقة الأمر ،املعرو َفني
عند العرب منذ القدم.
ومن جهة �أخرى ،كما ي�ؤكد �أبو كويك“ :هذا النوع من الثقافة
ميثل م�ساحة للتعبري املبا�شر عن ق�ضايانا املتنوعة” ،م�شري ًا
�إلى �أنه ي�ستخدم لغته يف ما يقدمه ،بخا�صة �أنه ي�ؤدي “الراب”
على اجليتار وهي �آلة غري منت�شرة يف العديد من الفرق اخلا�صة
بـ”الراب”.
�أما الباحث االجتماعي د�.إ�سماعيل الزيود ،في�ؤكد على فكرة
“الثقافة امل�ستو َردة” ،و”التقليد الأعمى للغرب” ،م�شري ًا �إلى
“امل�ستن�سخة”
�أن املحطات العربية التي تبث برامج امل�سابقات
َ
من مثل “�أرب �أيدول” ( )Arab Idolو”ذا �إك�س فاكرت”
( )The X Factorو”�أربز ق��وت تالنت” (Arabs
� ..)Got Talentساهمت يف الرتويج لثقافة “الهيب
هوب” ب�شكل كبري ،ع��ا ّد ًا ه��ذا النوع من الثقافة “يخلو من
الإبداع” ،بخا�صة �أنه مرتبط بفئة عمرية مل يت�سنَّ لها بعد
�أن تن�ضج وتبلور هويتها الثقافية املميزة واهتماماتها احلقيقة،
�أو تكت�سب خربة حياتية ،وبالتايل فهذه الفئة تتقاذفها �أمواج

الثقافات املختلفة ،ويجذبها بريق ما تر ّوج له الف�ضائيات من
“التميز” و”االختالف” ،فتظن �أن �أي عمل تقوم به -كبري ًا �أو
�صغري ًا ،و�سه ًال �أو �صعب ًا -هو “موهبة خارقة” ،وهذا ما يجايف
املنطق والواقع ،لأن املوهبة احلقيقية ،بر�أيه“ ،ال بد لها من
جذور قوية تنمو عليها الفروع والأوراق والأغ�صان لتكون ثمارها
طيبة يف النهاية”.
هذا ما تتفق معه طالبة املو�سيقى مي ال�سخن ،التي تت�ساءل� :أين
الفن يف كلمات �أغنية تقول“ :ب�صحى ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا
َب ْط َلع من ال َ
أو�ضه
ال ِب ْ�س َع املو�ضه
َب ْر َك ْب باملوا�صالت
والطريق مليان ُح َفر ومط ّبات”.
لكن الباحثة الأنرثبولوجية ملياء الراعي تختلف مع ما جاءت
به ال�سخن� ،إذ ترى �أن اجلديد دائم ًا يقا َبل بالرف�ض والهجوم،
م�ؤكدة �أن هذه الثقافة تعبرّ عن جيل يبحث عن مالحمه و�صوته
اخلا�ص خارج �إطار الأ�شكال التقليدية ،وهي تقدم فن ًا ملت�صق ًا
ب�إيقاع احلياة اليومية ،وبالتايل متميز ًا ب�صبغته التوا�صلية مع
اجلمهور ،فهو ال يتطلب كلمات �شعرية منمقة ،وجمهوره ال يحتاج
�إلى تذكرة باه�ضة الثمن �أو مقاعد فارهة يف م�سرح كبري..
ت�ؤكد الراعي�“ :أنا مع انفتاح الثقافات دون رقابة �أو �سلطة”،
مو�ضح ًة �أن ال�شباب يتوا�صلون مع جمهورهم عرب “اليوتيوب”
وميدون ج�سور التوا�صل مع فرق فنية مماثلة يف �شتى الأقطار،
ويعملون مبنطق يختلف عن منطق “التجارة” بالفن�“ ،إمنا
يرمون �إلى تك�سري الأ�صنام ويختارون الأدوات التي يجدونها
منا�سبة لذلك”.
ورد ًا على من يرى �أن ثقافة “الهيب هوب” تخلو من الإب��داع
وتقودها فئة عمرية تنق�صها اخلربة ،تقول الراعي �إن “اخلربة
تتح�صل �إال بالتجربة .ويف النهاية اجلمهور هو
ال ميكن �أن
ّ
َ
احل َكم” ،وت�ضيغ“ :عندما بد�أ زياد الرحباين جتربته املو�سيقية
مت�أثر ًا باملو�سيقى الغربية ،ثار اجلميع عليه ،لكنه ا�ستطاع �أن
يطور جتربته اخلا�صة التي حتمل قيمة فنية عالية” ،مت�سائل ًة:
“من منا اليوم ال ي�سمع مو�سيقى زي��اد الرحباين وي�ستمتع
َ
ب�أدائه؟!”.
من هنا ت��رى ال��راع��ي �أن جتربة “الهيب هوب” �ستتطور يف
مقبل الأيام ،و�سيحاول ال�شباب �أن ي�ضيفوا �إليها من خرباتهم
وجتاربهم الكثري ،متفاعلني مع ثقافات العامل بعيد ًا عن االنغالق
والعزلة ،فلديهم �أو ًال و�أخري ًا �شيء حقيقي يريدون التعبري عنه.
النا�شط �سامل خري ،وهو من املهتمني واملتابعني ملا يق َّدم من
�أ�شكال تنتمي لثقافة “الهيب هوب” ،ي���ؤك��د �أن معظم ما
يق َّدم يف هذا الإطار من مو�سيقى ينال �إعجابه ،لكنه يتحفظ
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على الأزياء التي يرتديها ال�شباب “الرا َبرز” ،وعلى تغيريهم
�أ�سما َءهم احلقيقة وا�ستبدال �أل��ق��اب “�سخيفة” بها .هذا
ال��ر�أي يرد عليه “كاز” مو�ضح ًا �أنه اختار هذا اللقب لنف�سه
حتى يكون “مميز ًا عن الآخرين” ،ويقول“ :ا�سمي احلقيقي
�أحمد ،وهناك الآالف يحملون هذا اال�سم� ..أما كنيتي (كاز)
فهي خا�صة بي وحدي”� ،أما املالب�س فريى “كاز” �أنها مبثابة
“يونيفورم” خا�ص مبغ ّن ِيي “الراب”.
من جهته ،ي�ؤكد �أب��و كويك �أن كنيته “فرعي” كانت خا�صة
مب�شروع حم َّدد َ
عمل عليه يف املا�ضي ،وهو الآن معروف با�سمه
احلقيقي “طارق” وال��ذي من خالله يقدم جديده مع فرقة
“مربع” ،مو�ضح ًا �أن هذه الألقاب متيز امل�شاريع بع�ضها من
بع�ض“ :عندما يفتح �أحدهم مطعم ًا ،ف�إنه بالت�أكيد ال ي�ضع
ا�سمه احلقيقي عليه ،بل يختار له ا�سم ًا منا�سب ًا ملا �سيقدمه
فيه”� .أما عن املالب�س فيقول �أبو كويك �إن العديد من م�ؤدّي
زي معني.
“الراب” مل يعودوا يتقيدون ب�شكل مالب�س حمدد �أو ّ
ويف احلديث عن ال�شكل الب�صري لثقافة “الهيب هوب” واملتمثل
بــ”اجلرافيتي” ،ي��رى “زومبي” ال��ذي َ
رف�ض الإف�صاح عن
ا�سمه احلقيقي ،واملتخ�ص�ص -كما يقول -بالر�سم على �أ�سوار
�أدراج ع ّمان ،يرى �أنه يجد يف ما يقدمه م�ساحة للتعبري عن
�أفكاره من دون �سلطات �أو قيود ،م�ؤكد ًا“ :عملية الر�سم والكتابة
مبادة (الأ�سربي) حتتاج �إلى حرفية عالية ،وحتمل يف م�ضمونها
ر�سالة مبا�شرة هدفها التغيري وك�سر منطية الفن وجموده”،
م�ضيف ًا باملحك ّية“ :ما َب ْد َنا جالرييهات وال ما يحزنون! ال�شارع
ِب َ�س ْع َنا وزيادة!”.
�أم��ا ر�سام اجلرافيتي امل��ع��روف بـ”�أرو” ،فهو يكتفي بر�سم
ا�سمه ب��احل��روف الإجنليزية ( )AROوب�أ�شكال وخطوط
متنوعة ،م�ؤكد ًا يف مقابلة م�ص ّورة �أجراها معه تلفزيون الويب
“عرمرم”� ،أنه يختار الأماكن املك�شوفة للنا�س ،ثم يبد�أ الر�سم
ب�سرعة ،م�ضيف ًا�“ :أ�صبح ا�سمي مثل (�ستايل) منت�شر يف كل
مكان ..و�أنا بذلك �أعبرّ عن نف�سي” .قام “�أرو” بالر�سم على

ج��دران جمعية �أيتام يف حارته ،لكن املبنى هُ جر منذ زمان
بعيد ،وحتول مبرور الوقت �إلى مكان للعب الأطفال ،و”�أرو”
فخور بتزيينه جدران املبنى با�سمه لأن ذلك كما يرى “يج ّمل
املنطقة”.
ال�سيدة �أم ع��دن��ان القاطنة يف ح��ارة “�أرو” ،تنظر �إل��ى ما
“يخرب�شه” الفتية على اجل����دران ،على �أن���ه “تخريب”
و”تب�شيع” ب�صري ،مت�سائلة ب�أ�سى�“ :أين الر�سالة يف عبارة من
مثل (�أبو علبة وب�س) �أو (زعرجني وداق على �أ�سنانه ممنوع
الت�سو�س)!”.
�أما الدهّ ان �أبو �شادي الذي يعمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات امللت�صق
جدارها بجدار �أحد �أدراج ع ّمان ،فيقول“ :ح�سبي اهلل ونعم
الوكيل على هَ ـال�شباب” ،مو�ضح ًا�“ :أ�ضطر يف كل �صباح �إلى
حمل دلو الدهان الأبي�ض وطم�س الكتابات والر�سومات له�ؤالء،
لأن يف بع�ضها ما يخد�ش احلياء”.
“اجلرافيتي” بح�سب الراعي مل ين�ضج بعد يف الأردن كما يف
دول �أخرى مثل م�صر ،حيث �أ�صبح هذا الفن هناك ميثل “ثقافة
ب�صرية عالية” ويحمل ر�سائل مهمة وواعية .وترى الراعي �أن
“اجلرافيتي” ك�أي نوع فني �آخر ،هناك من يجيده ويقدم �شيئ ًا
جمي ًال ومهم ًا يف �إطاره ،وهناك من يتخذه و�سيلة للتخريب �أو
ت�شويه جماليات املكان.
تتعدد الآراء؛ تت�آلف �أو تتخالف ،لكنها جميعها تتفق على �أنه
لي�س من املمكن �إنكار �أن ثقافة “الهيب هوب” تنت�شر اليوم
بني �أو�ساط الن�شء وال�شباب �أك�ثر من �سواها ،و�أن �أي دعوة
�إل��ى ع��زل ال�شباب يف ح�صون م�س َّيجة و�إبعادهم عن الت�أثر
بهذه الثقافة� ،سيكون كالدعوة �إلى �إلغاء الهاتف املحمول� ،أو
“الفي�س بوك”� ،أو �أجهزة ال�ستااليت التي �صارت جزء ًا �أ�سا�سي ًا
يف حياتنا املعا�صرة .ل��ذا ،رمبا �أن ال�شيء اجل��اد ال��ذي ميكن
تقدميه لل�شباب يف هذه املرحلة هو تعميق الوعي لديهم ب�ضرورة
�أن يقدموا� ،ضمن �إطار هذه الثقافة ،ب�صمتهم اخلا�صة ،و�أن
يطوروا فيها مبا يعبرّ عن واقعهم وحياتهم.
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كتابة
الصورة

عراق األمير
سر ٌ بين الوهاد
خملد بركات  /األردن

اعتلى الأمري ( طوبيا ) العموين التلة واحلر�س �سرب من وعود،
و�أ�شار �إلى البعيد �صارخا :املجد لهذه التالل ،املجد لهذه التالل .

بالغمو�ض وال�سحر والغي�صالن� ،أكمات الزعرور متيل ب�أعناقها
على مقربة منا .نحن ثلة بوهيمية املرتقى مل ت�سعفها النجوى
لتقول �شيئا ،غري ال�صمت والظفر ب�شيء من �صلوات الروح
املعب�أة بالوخز واحلزن وامل�شوار الطويل.

•( الربدون )()1ع�صي على الفهم وعلى طارقات النوى.
ردد احل���ر����س ع���ب���ارة الأم���ي��ر وان�������س���ل���وا ب�ي�ن �أ���ش��ج��ار
ال������رم������ان ،وال����دف����ل����ى ت��ل��م��ل��م ح�������ش���رج���ات اخل����ري����ر.
هل تريد املزيد �أيها ال�سائح ؟

ويقرتب ال�سائح و�أظنه ( فلندي ) من �أ�صل لبناين ،يهمهم بلغة
م�شو�شة التقطت منها:

ر ّد احلر�س بوجوم :ولكن ال�سلوقيني يف الطريق �إلينا� ،إنهم ال
يعرفون الرحمة.

•لقد ر�أيتها يف الكهف العميق ،كانت كاهنة مزدانة باحلبق .
و�ضحكت خماطبا �إ ّي����اه :كاهنة ع���راق الأم�ي�ر ر�سمت درب
اخل�لا���ص م���رارا ،وه��ي تخرب�ش على ال�ت�راب الطاهر �شكل
القادم ،و�أن (هركانو�س) يف طريقه �إلى االنتحار.
مل يعرين انتباها� ،أخرج كامريا �صغرية وراح يلتقط �صورة
ت��ذك��اري��ة حل����رذون و���س��ي��م ي�صلي ف���وق م�صاطب ال�صخر،
(كري�ستي باخو�س) تلملم �أزه���ار ال��دح��ن��ون� .أ�شحت بعيني
�صوب الينابيع املجه�شة يف البكاء ،وهي �سر يف باطن الوهاد
الع�صية على الأف��ه��ام� .صوت من بعيد� :إل��ى ( املعلقة )()2
ه ّيا  ،فلن�صعد �إلى الكهف املائي .ودلفنا ،كنا ثلة من ع�شاق
ل�سحر الأمكنة اخلالدة ،قطرات املاء ت�سح من �شقوق علوية،
(املعلقة) مغارة جعيتية حبلى بالق�صائد ودندنات يبوح بها
اجل��ن ،الطحالب والأع�����ش��اب الغريبة خ��رائ��ط روم��ي��ة تغازل
الألباب ،ثمة �سكون عميق� ،صلوات م�ؤمنني متعبني تنداح يف
العتمة الرقيقة .يف �ساحة ( املعلقة ) وقفنا مرتنحني من هول
امل�شهد الريفي اجلميل ،كانت الوهاد منب�سطة ،التالل ممرعة
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•ه��ذا ( ق�صر العبد ) حتفة فنية تختزل عبقرية البناء،
هي �شاهدة على عظمة كائنات الريف ،لقد بناه املهند�س
(هركانو�س) ثم انتحر ،يا للفاجعة !!
واحت�سينا كوبا من ن�سائم عليلة هبت من الب�ساتني ،م�شاتل
الب�صل واخل�س على قارعة الطريق ،خ�ضراء ،مثل جنة
بربوة �أ�صابها واب��ل ،خرير ال�سيل مو�سيقى قروية ال حدود
لفخامتها� .أتعكز على ظلي وهو بجانبي ،ال ُّ
يكف عن الأ�سئلة
هذا اخلواجة ،يح�سبني دليال �سياحيا ذكيا ،لكنني حم�ض
كائن ريفي ه�ش �أ�ضاع العمر يف تفتي�ش املدائن عن �سراب،
ومل يفطن �إلى تفكيك �أحاجي موطنه الأ�صلي ،القرى مرايا
تعك�س خيباتنا املريرة!!
•هذا الق�صر نق�ش �أزيل على خا�صرة هذه القرية ،متعن فيه جيدا.
نرث عبارته يف الف�ضاء ،و�أطلق �ساقيه للريح.
الربدون :من الأ�سماء القدمية ملنطقة عراق الأمري .
املعلقة :هي مغارة عجيبة هناك� ،سميت كذلك لأنها معلقة
بني ال�صخور العالية.

ربيكا هورن  -املانيا

