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غ�سان تهتموين
ّ

أول
القــــول

تلوث الحواس
اذكر انني نظمت ندوة يف احد الصحف االردنية بعنوان
التلوث البصري وكان ذلك يف العام  1997حيث اثارت
االفكار املطروحة جمموعة من االسئلة تتمثل يف
االمناط املعمارية اخملتلفة يف عمان وطرائق وضع
االعالنات التي متأل الواجهات املعمارية  ،بل تقوم تلك
االعالنات بإخفاء التصميم اجلمايل للعمائر .
تلوث احلواس من االمراض غري املطروحة يف عاملنا
العربي  ،كما لو انها مساحات اعتيادية يتجاوزها
االنسان املاكث يف تلك امللوثات كشيء طبيعي ،
كاألصوات املتنافرة والعالية واملستمرة التي تخرتق
االذن البشرية يوميا .
خليط متنافر م��ن األص����وات ذات اس��ت��م��راري��ة غري
مرغوب فيها ،وحتدث عادة بسبب التقدم الصناعي،
يرتبط التلوث السمعي أو الضوضائي ارتباطًا وثيقًا يف
األماكن املتقدمة وخاصة األماكن الصناعية .وتقاس
عادةً مبقاييس مستوى الصوت،
والديسيبل هي الوحدة املعروفة عامليًا لقياس
الصوت وشدة الضوضاء

على النفس  ،اىل جانب التلوث البصري الذي يحتل القيم
الكربى يف املشهد العام  ،فقد ح��رم املعماريون
من مشاهدة تصاميمهم املعمارية املرشومة
باإلعالنات العشوائية  ،اعالنان ال تلتزم بنموذج حمدد
لطبيعة اخلطوط او االلوان او االحجام .
ان انسان العصر االن يعاين من ع��دة ام��راض جراء
التلوث البصري والسمعي والشمي فقيمة احلواس
اصبحت يف ادنى سلم اولويات البلديات العربية ،
يقول تقرير ملعهد األم��راض العصبية والنفسية
يف لوس اجنلس ان الضجيج يولد االرهاق اجلسدي
والنفسي والفكري على ال��س��واء ،ألن��ه يتطلب منا
جمهودا جسديا وعقليا متواصلني .ف��األذن تتلقى
موجات الصوت اخملتلفة وترسلها اىل الدماغ حيث
يتم إحساس السمع ،فاذا جمعت اجلهد الفيزيولوجي
الذي تبذله لسماع شيء ما ،كصوت شخص على
الهاتف او ق��رع ج��رس او ص��وت مرتفع لطفل أي
جملموعة األص��وات اآلتية من شتى أنحاء احمليط
اخلارجي حولنا ،تبني لك مقدار اجملهود والطاقة
التي تصرفها من هذا اجملال يوميا ،ومع ان االصوات
مهما علت ال تسبب الصمم او احلاالت العصبية ،اال انه
من املؤكد انها تزيد منها ان هي وجدت باستمرار.

فنحن يف ال��ش��رق االوس���ط على سبيل املثل مل
نحرتف الصناعات الثقيلة لكننا نعاين من الضوضاء
التي اصبحت ج��زء م��ن يومنا  ،ك��أص��وات املركبات
وصواعق الصوت التي تصدر منها وطرائق احتفالنا
ب��األف��راح  ،وص��االت االع���راس التي ال حتسب حسابا
جلريانها وصوال اىل سائق التاكسي الذي يفرض عليك
نوع من االغاين بدرجة هو يحبها .

“كلها امور تعمل على رفع الضغط النفسي على
االنسان وهذا يعني زيادة توتر اجلهاز العصبي وتأثري
ذلك السلبي على أجهزة اجلسم اخملتلفة ،وبالتأكيد
على وظائفه النفسية.

ان املسألة تتمثل بالثقافة السلبية التي ميارسها
هؤالء وال يدرك حجم االخطار التي تسببها تلك االصوات

فقد جاء الوقت الذي نذهب فيه اىل اقرار تشريعات
حتمي احلواس من التلوثات اجلديدة .
حممد العامري
رئيس التحرير
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تشكيل

القدس والمقدس
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حممد ابوزريق  /األردن
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تعترب ق�ضية القد�س من �أه��م الق�ضايا املف�صلية التي تت�صل
بال�سالم وبدونها لن يتحقق .اذ �أنها لي�ست ق�ضية الفل�سطينيني
فقط او ق�ضية العرب بل تتعدى ذلك لت�صبح ق�ضية امل�سلمني
الق�سري
جميع ًا ،وهي تتعر�ض اليوم للق�ضم والهدم والتهجري
ّ
للفل�سطينيني منها ،و�إق�صائهم الى املجهول ،وهي بالتايل متثل
املعركة املف�صلية مع ا�سرائيل .وتعترب الثقافة املعقل الأخري من
معاقل املقاومة للإحتالل ،بعد �أن ّمت التفريط مبقدرات الأمة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية ومل يتبقَّ لنا �إال اجلبهة
الثقافية ،والتي يحاول العدو اخرتاقها با�ستمرار ،من خالل
م�ؤمترات م�شبوهة تعقد حتت م�سم ّيات خمتلفة با�سم ال�سالم
واالقت�صاد وح��وار الأدي��ان وغريها من �أ�شكال التطبيع .يقول
ادوارد �سعيد( :الثقافة متثل �أداة للمقاومة يف مواجهة حماوالت
الطم�س والإزالة والإق�صاء� .إن املقاومة �شكل من �أ�شكال الذاكرة
مقابل الن�سيان” .ولعل الفن الت�شكيلي هو �أحد �أهم املفا�صل
الثقافية الفل�سطينية التي تقوم بهذا الدور� ،إذ بعد ما يقارب
عاما من حتوالت امل�شهد الت�شك�سلي الفل�سطيني يف ٍّ
كل
ال�ستني ً
من ال�شكل وامل�ضمون ف�إن هذه التحوالت قد واكبت وان�سجمت
مع وظيفة اخلطاب الثقايف الفل�سطيني ،الذي انتقل من التوثيق
إ�ل��ى التحري�ض ومن التثقيف �إل��ى التعبري ،ومواكبة ا ألح��داث
و�صوال �إلى خطاب �إن�ساين جمايل قادر على خماطبة الآخر يف
املنتديات واملهرجانات الدولية �أو�صلت �إلى �صياغة هوية ثقافية
تنامت مع الزمن ابتدا ًء ب�أعمال ا�سماعيل �شموط و�صوال �إلى
�أعمال الفنانني الفل�سطينيني املعا�صرين املوزعني يف ال�شتات
�إذ (تعترب النكبة �إحدى �أهم الركائز «من خالل الرتكيز على
متثيالت النكبة يف الت�شكيل الفل�سطيني» وهذا يعني �أن للنكبة
رموزها وعنا�صرها وموتيفاتها يف خ�صو�صيتها الأولية ،كما
�أنّ لها �إ�سقاطاتها وجتلياتها يف �سياق التطورات التاريخية؛
الأح��داث واملتغريات ،كمو�ضوعات متميزة حت ّلق يف ف�ضاء ما
�أنتجته النكبة ،وحول النكبة وما بعدها ب�صورة عامة)1.
ولعل التطور الأهم الذي �شكل ّ
ونظم هذا امليدان الإبداعي كان
بالثورة الفل�سطينية وما �صاحبها من �أح��داث� ،أدت �إلى بلورة
وع��ي ع��ام تفاعل معه الت�شكيلي الفل�سطيني فع ًال وتنظري ًا،
و�صو ًال �إلى تو�سع هذه احلركة الت�شكيلية الفل�سطينية التي نراها
اليوم وق��د توزعت يف �شتات الأر���ض وتنوعت يف م�ضامينها،
وال مركزيتها ذلك �أن الفنان الفل�سطيني اليوم وخا�صة �أولئك
الذين يعي�شون يف عوا�صم العامل لي�س لهم �إال االعتماد على
قدراتهم و�إبداعهم وا�ستقاللهم الر�ؤيوي �،إذ ال يوجد �سلطة
يعتمدون عليها يف دعمهم ،وباملقابل لي�س هناك من �سلطة ت�ؤطر
مما �أدى �إلى حرية الطرح وحرية الإبداع .
�إبداعهم ّ
 1عزت حر�ش�/شفا عمرو /ر�سالة اليكرتونية على االنرتنت.

�إن ع�سر ال��والدة بعد النكبة ل�شعب م�ش ّرد تتنازعه قوى الفقر
واجلهل واملر�ض �إ�ضافة �إلى التهمي�ش والقمع هذه الوالدة الع�سرية
تبني �أهمية �إ�سماعيل �شموط كرائد للحركة الفنية الت�شكيلية
الفل�سطينية املعا�صرة ،ال باعتباره �أول من در�س الفن فح�سب(
بل لأنه �أي�ضا و�ضع اللبنات الأولى بجدية و�إميان وعمق حلركة
ت�شكيلية فل�سطينية معا�صرة ،ولدت مع النكبة ،مع حدث �إن�ساين
رهيب ،ور�سخ منذ والدة تلك احلركة ثوابت للر�سم والت�صوير
الفل�سطيني جعلت من الإن�سان وق�ضية الإن�سان ووطن الإن�سان
الفل�سطيني املو�ضوع الرئي�سي يف العمل الفني) 2بحيث ميكننا
القول �إن غالبية الفنانني الفل�سطينيني من اجليل الثاين والثالث
قد خرجوا من عباءته يف بداياتهم ثم ا�ستقلوا تدريجيا فيما بعد.
و�إذا كانت البدايات نوع من التوثيق يف خم�سينيات القرن املا�ضي
متمثلة ب�أعمال ا�سماعيل �شموط ومتام الأكحل ف�إن هذا التوثيق
ي�أخذ �أبعادا وحتوالت جديدة يف ال�ستينيات مع وجود عدد جديد
من الفنانني الفل�سطينيني وبروز الثورة الفل�سطينية وكفاحها
امل�سلح �ضد االحتالل �أمثال كمال بالطة وم�صطفى احلالج
و�أحمد نعوا�ش� ،سامية حلبي ،كامل املغني ،برهان كركوتلي،
�إبراهيم غنام ،مي�شيل جنار� ،إبراهيم هزمية ،و�آخرين وهذه
الأ�سماء هي �صانعة للحدث الت�شكيلي الفل�سطيني ال��ذي هو
عفوي و�إن�سا ّ
ين للنكبة وما بعدها ،وهي ركائز �ساهمت
انعكا�س ّ
علي يف حتديد هويته الثقافية امللتزمة �سواء يف اللوحة
ب�شكل ِف ّ
 2عبد الرحمن اللبان /ندوة عن الفن الت�شكيلي الفل�سطيني/جامعة
بريوت العربية .1979
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�أو البو�سرت ال�سيا�سي والن�ضايل والذي ا�ستجاب لتلك املرحلة
الهامة يف �صياغة الهوية وتثبيتها عربيا ودوليا.
�إن للمل�صق ال�سيا�سي يف تاريخ م�سرية الق�ضية الفل�سطينية دوره
البارز والهام ،ولقد �شارك عدد كبري من الفنانني الفل�سطينيني
يف �إعداد مثل هذه املل�صقات ملنا�سبات وطنية وثقافية متعددة،
فقد « بد أ� الفنان الفل�سطيني يبحث عن رموز لو�صف الثورة،
حيث ا�ستعملت ال�صورة الفوتوغرافية يف املل�صقات ،و ّمت الرتكيز
على اخلط والكتلة لإبراز القوة الفل�سطينية والع�ضالت وبع�ض
الأج�ساد الغائمة ،ويعيد الباحث املنا�صرة املرحلة الرموزية
اخلا�صة باملل�صق �إلى الفرتة املمتدة منذ هزمية  1967وحتى
 ،1982ويرجع الأمر �إلى �أن املل�صق كان نتاج م�ؤ�س�سات الثورة
بالتعاون مع الفنان� .أم��ا يف مرحلة الثمانينيات فقد �أ�صبح
املل�صق �أكرث اهتمام ًا بالت�شكيل واالخت�صار ،وا�ستبدال الرموز
بالعالمات الت�شكيلية املجازية مقرتب ًا من اللغة الت�شكيلة العاملية
للمل�صق ،و�إن طغى الغمو�ض والتعقيد على بع�ض املل�صقات3 ».
وق��د �ساهم يف ه��ذا الإجن���از فنانون فل�سطينيون يف ال�شتات
العربي والعاملي وخا�صة الفنانون الفل�سطينيون يف �سوريا ولبنان
والأردن وهناك مئ�آت من الأ�سماء التي ميكن اال�ست�شهاد بها يف
هذا املجال. .
 3عز الدين املنا�صرة//الفن الت�شكيلي الفل�سطيني يف القرن الع�شرين/
دار جمدالوي للن�شر والتوزيع/ط/1عمان .2003
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�أما اجليل الثالث فقد ظهر يف ال�سيعيتات والثمانينات �أذكر
منهم� ،سليمان من�صور ،نبيل ع��ن��اين ،تي�سري ب��رك��ات فريا
متاري عبد عابدي ،عبد الرحمن املزين ،والعديد من الفنانني
الفل�سطينيني يف ال�ضفة والقطاع والداخل الفل�سطيني �إ�ضافة
�إلى فناين ال�شتات.
�إن احلركة الت�شكيلية الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع قد فامت
ب�أك َرث من دور ن�ضا ّ
يل على ال�صعيد الثقايف والإعالمي .فقد قام
الفنانون الت�شكيليون مبعار�ض داخلية ت�ستهدف �إ�شاعة الوعي
الب�صري ل��دى املجتمع القل�سطيني وتعامل الت�شكيليون على
هذا امل�ستوى بحرفية عالية من حيث طرحهم لل�شكل الفني
والتقنية والأ�سلوب مع احلفاظ على توا�صلهم مع اجلمهور وذلك
با�ستعمال املفردة الفل�سطينية والتحفيز على الن�ضال وال�صمود
و�إ�شاعة قوى الت�ضامن والوحدة بني النا�س .
ول��ق��د د�أب االح��ت�لال على اع��ت��ق��ال الفنانني الفل�سطينيني
والتحقبق معهم و�إغ�لاق معار�ضهم و�إع��دام لوحاتهم ومنعهم
الب�صري عليه ثقافيا
م��ن ال�سفر ،لأن���ه ي��ع��رف خطر ال��ف��ن
ّ
ومعنويا يقول املرحوم ا�سماعيل �شموط بهذا ال�صدد « :ويف
ليلة االفتتاح هوجم مقر جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف
غزة و�أحرقوا املكان ف�أتت النار على كافة اللوحات...ويف عام
� 1980صدر قرار احلاكم الع�سكري ب�إغالق قاعة العر�ض
الوحيدة يف فل�سطني وهي «غالريي  ،»79كما ا�ستدعي عدد
كبري من الفنانني الفل�سطينيني ال�ستجوابهم ح��ول لوحاتهم

ون�شاطاتهم و�صدرت �أحكام بال�سجن
على كثري منهم كما ح�صل مع الفنان
فتحي غنب الذي �سجن ب�سبب لوحاته
املثرية لل�شغب وا�ستعماله لألوان العلم
الفل�سطيني».
ل��ق��د ا���س��ت��م��ر االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��و ّ
ين
الغا�صب وامل��ج��رم يف مالحقة الفنان
الت�شكيلي الفل�سطيني امللتزم بق�ضايا
الوطن والأمه لأنه يعرف �أن هذا امليدان
الب�صري هو حافظ للذاكرة الفل�سطينية
ّ
وم��ك�� ّون �أ�سا�سي م��ن مكونات الثقافة
الفل�سطينية التي هي الأهم يف مواجهة
االح��ت�لال وخمططاته واحل��ف��اظ على
الهوية التي ح��اول با�ستمرار �سرقتها
من خالل ا�ستعمال املفردات الب�صرية
الفل�سطينية على �أن��ه��ا ثقافة يهودية
���س��واء يف البا�س امل�ضيفات يف �شركة
العال الإ�سرائيلية الثوب الفل�سطيني �أو
يف ادعاء الأكالت ال�شعبية الفل�سطينية
ع��ل��ى ان��ه��ا ا�سرائيلية او يف عمليات
ال��ت�����س��وي��ق ال�����س��ي��اح��ي ب��ت��زي��ي��ف اللقى
الأثرية الكنعانية على �أنها �إ�سرائيلية
فهو مل يكتف ب�سرقة الأر�����ض وط��رد
ال�سكان الفل�سطينيني والتنكيل بهم،
ب��ل �أراد �أن ي�سرق ال��ت��اري��خ والهوية.
ولع ّل العديد من اعتقاالت الفنانني الفل�سطينيني يف العديد
من االنتفا�ضات ويف �أوق���ات خمتلفة أ�م��ث��ال عدنان الزبيدي
وجواد �إبراهيم وخالد حوراين وغريهم الكثري ،لدليل �آخر على
عنجهية االحتالل الذي يلقى الدعم والت�أييد من القوى الكربى
وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية.
ولقد تفتّحت الكثري من املواهب الت�شكيلية وراء الق�ضبان يف
ال�سجون الإ�سرائيلية �أمثال حممد الركوعي وزه��دي العدوي
وحممود عفانة وحممد �أبو كر�ش وقد ر�سم ه�ؤالء الفنانون على
املناديل ب�ألوان ب�سيطة ه ّربت لهم من بني الق�ضبان .وقد نالت
هذه الر�سوم �شهرة وا�سعة �أ�سهمت يف تعميق الوعي الن�ضا ّ
يل
والثقا ّيف للمعتقلني يف داخل املعتقالت ويف خارج ال�سجن.
ويف غمرة االجتياح واملجزرة التي يتعر�ض لها �أهلنا يف غزة ف�إنّ
الغزي �سيكون له دور مهم يف رفع املعنويات واخلطاب
الفنان
ّ
امللتزم الذي ين�شر وعي اجلماهري يف العمل واملطالبة باحلرية

ا�ستثنائي يف التوثيق ملا
وطرد االحتالل ،و�سيكون له �أي�ضا دور
ّ
يحدث والقيام مبعار�ض دولية تربز هوية ال�شعب الفل�سطيني
والتعريف بق�ضيته العادلة.
�إن “�أية درا�سة نقدية تتم مبعزل عن البحث يف الأحداث و�أثرها
يف ا إلن��ت��اج الفنينّ �ستبقى قا�صرة ع��ن حتديد اخل�صو�صية
اجلمالية والتعبريية للفن الفل�سطيني 4”.ونتيجة للتغريات
العربية والعاملية التي لها م�سا�س مبا�شر بالق�ضية الفل�سطينية
ون�شوء ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع وانح�سار دورها
التعبوي والثقايف على عموم الفنانني الفل�سطينيني يف ال�شتات
فقد ابتكر الفنان الفل�سطيني �آليات عمل ومبادرات �إبداعية
خا�صة به ليقرتب �أكرث ف�أكرث من تطوير خطابه اجلما ّ
يل ليتنزع
اعرتاف العامل الإن�سا ّ
ين مبفهومه الوا�سع ب�إبداعه من خالل
امل�ؤمترات واملهرجانات واملعار�ض الدولية وا�ضعا ب�صمته وهويته
التي ال ميكن حموها.
 4خليل �صفية�/صوت فل�سطني /عدد / 228كانون ثاين.1987
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تشكيل

مسالك التحوالت
عن التجربة المغربية لمحمد قريش

فريد الزاهي  /املغرب
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بعد �أن تابع حممد قري�ش درا�سته الفنية ببغداد ،هاجر �إلى يف
نهاية القرن املا�ضي �إلى �أم�سرتدام لي�ستقر بها .وقد �صاغ هذا
الفنان ال�شاب الذي تتلمذ على �شاكر ح�سن �آل �سعيد جتربة فنية
متميزة تت�سم بالتعبريية احلركية ذات املنزع التلويني .قادته
خطاه منذ �سنوات قليلة �إلى املغرب حيث عر�ض بالرباط �أعماال
تر�صد جتربة العودة �سنة � 2003إلى بغداد بعد غياب دام
ع�شر �سنوات ترجم فيها ر�ؤاه لبغداد الدمار واليباب.
ويف لقائه ب�أحد �أ�صحاب الأروقة باملغرب ،اقرتح عليه الإقامة الفنية
مب�صنع قدمي للأ�سالك املعدنية .ويف هذا الف�ضاء التقط الفنان كل
ما يحيط به و�صاغ جتربة جديدة نتابع هنا مالحمها و�سماتها.
ي�صوغ حممد قري�ش ،الفنان العراقي املقيم بهولندا جتربة

فنية قائمة على احلركية حيث حرية احلركة والنرب واحل�سية
متكنه من ا�ستك�شاف مغاور ذاته بالعالقة مع عامل تغدو فيه الغربة
موطنا متخيال .هكذا �صار يبلور فنا منفتحا على الأثر وم�ستحثات
الذاكرة ،مو�سوما بحب جارف للمادة واللون .وهنا وهناك تنطبع
احلروف والكتابات غري املقروءة وال�صفحات املطبوعة املل�صقة،
على هوى الإح�سا�سات وحركة اللوحة� .إنها جتربة تف�صح عن
مرجعياتها ،تارة بالإحالة �إلى التعبريية اجلديدة جلورج بازيليت�س،
وللبوب �آرت على طريقة جريار ري�شرت ،بحيث �إن الفنان ال�شاب
يت�شرب بهذه الت�أثريات ويعيد �صياغتها كي يجد نف�سه يف الأخري
�أقرب �إلى الفنان الأملاين �أن�سيلم كييفر ،املتولع بالهجانة الب�صرية
يف لوحاته كما يف منحوتاته.
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الترحال المضياف
حني التقيت حممد قري�ش من �سنوات لأول مرة بالرباط واطلعت
على �أعماله ،ورد يف خاطري العمل الرا�سخ وامل�ؤ�س�س ل�شاكر
ح�سن الذي تعرفت عليه قبيل وفاته ،واملحبة والتقدير اللذين
يحظى بهما لدى طلبته وتالمذته (من قبيل هيمت حممد علي
املقيم بباري�س ،والفنان القطري يو�سف �أحمد)� .إنها الذكرى
التي ي�ؤكدها يل حممد قري�ش يف ر�سالة بعث يل بها جوابا على
�أ�سئلة طرحتها عليه .وبالفعل ،ف�إن ب�صمة هذا الفنان واملنظر
الذي يفكك اللوحة بالنار والأ�شياء واحلركية اجلاحمة ،تخ�ضع
هنا لالبتكار املتجدد من خالل مقاربة �شخ�صية حتول ف�ضاء
اللوحة �إلى زمنية ذاتية و�إلى م�ساءلة م�ستمرة ملعنى الوجود.
الإقامة باملغرب ترتجم اجن��ذاب الفنان لبلد كان قد عر�ض به
من قبل �أعماال ت�ستحق �أن نتوقف عندها ها هنا� .إنها �إقامة غري
عابرة مكنت قري�ش من �أن ي�سكن اللوحة كما البلد الذي ي�ست�ضيفه
ومينحه ف�ضاء للت�أمل ،قريبا من م�سقط ر�أ�سه ومن متخيله ومن
الأحا�سي�س الوجدانية اجلديدة املعي�شة� .إنه ف�ضاء غريب ال تزال
ذاكرته متقدة ،يحوي �آالت ب�أ�شكال ظريفة مت احلفاظ عليها كي
تندمج يف جغرافية املكان .بل هو حمرتف �شا�سع ال يزال يحتفظ
ب�آثار احلياة الآلية التي كانت ت�شكل هوية امل�صنع.
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يقول الفنان عن عالقته الأول��ى باملكان« :وعند �أول خطوة يف
املكان ،كان يف داخلي رف�ض م�سبق وعدم رغبة بالقبول! لكن،
بعد �أن توغلت يف املكان دخوال وعرفت ب�أنه كان م�صنعا للحديد
وخا�صة عندما وجدت �أنقا�ض وبقايا احلديد وهي �صدئة و�أن
املكان يغ�ص باحلديد امل�ستعمل من �أ�سالك و�صفائح وم�سامري،
تغري ر�أي��ي ر�أ�سا على عقب وقلت يف نف�سي ب�أنني قد وجدت
�ضالتي يف ه��ذا املكان ،وعرفت متاما ما ال��ذي �سوف �أعمله

!وج��دت املكان مبا يحتويه خا�ضعا للتعرية ومنا�سبا جدا ملا
ي�شغلني» .هكذا كانت ح�سا�سية قري�ش بح�ضور املكان وفرادة
ذاكرته املمهورة باخليوط و�صفائح احلديد مدخال ال�ستقراره
به ،ال باعتباره فقط مو�ضوع ال�ضيافة وذاتها و�إمن��ا باعتباره
ذات بحث ت�شكيلي متيقظة لهذه الذاكرة وخمزونها .وهكذا
قام بتجميع �صفائح احلديد وخيوطه ليوظفها يف �أعماله توظيفا
رمزيا وت�شكيليا .كما �أن��ه �أي�ضا �صار مفعما بهذه ال�ش�ساعة
الكا�سرة للف�ضاء �إلى حد م�ضاهاتها يف الت�سامي .وال �أدل على
ذلك من اللوحات الهائلة التي �أجنزها كحوار مع روح املكان،
وب�شكل تتعدد فيه الأ�صوات والرغبات.
من التعرية إلى الصدأ
ت�شكل اللوحات التي عر�ضت يف رواق االوداية بالرباط منذ �سنوات
التمهيد الأويل للأعمال املنجزة خ�لال �إق��ام��ة الفنان بالدار
البي�ضاء� .إنها ت�شهد على الأثر الذي تركته يف نف�س الفنان زيارته
لبغداد �سنة  2003بعد �أن كان غادرها �إلى �أوروبا لفرتة طويلة.
فقد كان للطابع الكارثي الذي خلفته احلرب على البلد وقع الوعي
ال�شقي على الفنان� .أر���ض يبا�س ،وقلوب جافة وعيون رم��داء،
ومنظر بئي�س كان اللون الرمادي ،كما يقول الفنان ،عنوانه املعرب.
بيد �أن اال�شتغال على املادة و َم ْ�شهدة هذا الب�ؤ�س واخلراب هو ما
�سيقود الفنان هنا باملغرب �إلى منحنا ت�أويال جديدا له.
كان االنتقال من برانية الإح�سا�س �إلى ا�ستبطان وقعه و�آثاره

يتطلب من الفنان ت�أمال ن�شيطا ،مفتوحا على امل�سافة والزمن.
فنحن ل�سنا ببغداد بل هنا باملغرب ،وكل �شيء هنا يذ ِّكره ببغداد
الزاهرة قبل احل��رب .كما ل�سنا �أي�ضا �سنة  2003و�إمن��ا يف
 .2012-2011و�سواء تعلق الأمر باملحرتف �أم مبجموع
الأمكنة التي زاره��ا الفنان ،ف�إنه ت�ش َّرب مبا التقطته حوا�سه
التوحد
ومتثلته .وما جنم عن ذلك هو م�سار تعبريي تنافذي عن ُّ
بني اجل�سد ال�شخ�صي والذاكرة اخل�صو�صية.
وه��ك��ذا انح�سرت احلركية امل��ع�برة والتعبريية لتتحول �إل��ى
ا�شتغال مثابر على ف�ضاء اللوحة .و�سارت الهجانة �إلى حدودها
الق�صوى من خالل حتويل اللوحة �إلى ف�ضاء مر ّكب يتبنى فيه
الفنان جملة من امل�ساعي تكفل له ال�سري بتعبرييته �إلى �أعاليها.
كما �أن احلركية اخلال�صة حت ّللت يف ا�شتغال �أكرث تب�صرا على
�سطح اللوحة .والإح�سا�س العفوي غدا تعبريا وانفراجا مييل �إلى
�أن يكون م�شهدة متجددة ومت�شكلة با�ستمرار .وهكذا ،من لوحة
لأخرى� ،صار عمل الفنان ينحو باجتاه اال�شتغال املت�سل�سل كما لو
�أنه يرغب يف اال�ستك�شاف العميق لتجربته هذه ووجوهها املتعددة.
كما �أن اجلموح الذي ميز العمل ال�سابق مت �ضبطه كي يرتك املكان
لإيقاع تعددي ت�أتي الألوان واملواد واملاد لترتجمه ب�شكل علني.
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حكاية بصيغة الجمع
تبدو اللوحة موزعة بطريقة التقعري التي تبلور احلكاية و�شذراتها
��اك .وكالمه يخ�ضع للتحويل
الذاكرية .فالفنان هنا يتحول �إل��ى ح ٍ
الواعي عرب الإيقاع والعمل الت�شكيلي .واحلكاية حا�ضرة ح�ضورا ملفتا
للنظر ،بحيث تت�سلل �إلى اللوحة عرب العديد من العنا�صر من بينها:
�صفائح احلديد التي مت ِّكن قري�ش من ا�ستعادة ذاكرة املحرتف
و�إدراجها يف م�سعاه الت�شكيلي ومتلُّك روح املكان .فهي متنحه
قدرة الذاكرة على احلديث عن بغداد التي ظلت ل�سنوات حتت
النار وال��دم .احلديد ال�صدئ ذاكرة حية للأثر ال�سابق للنار
وللأثر الالحق للرطوبة والزمن .وال�صفيحة احلديدية �أي�ضا
حجاب رم��زي جبار ولوحة للزمن .إ�ن��ه زمنية تتحدى الزمن
وت�سجله يف ثناياها .ومن التعرية الطبيعية التي يدرجها اجل�سد
يف ذاته بو�صفها �سمة وو�شما ووجدانا� ،إلى �صد أ� املعدن الذي
ي�شوه امل�ساحة املل�ساء والبهيمة للحديد ،مير الفنان من الآثار
الب�صرية احل�سية �إلى الآثار الب�صرية الوجدانية املثرية للكثري
من املعاين والدالالت التي تعلن عنها الذاكرة ال�شخ�صية.
احلديد �أي�ضا جمموعة من الق�ضبان التي تخط على اللوحة ما ي�شبه
الكتابة امل�ستع�صية على الفك ،وليوهم ب�صورة االنحبا�س يف اجل�سد
والذاكرة� .إن هذه الكتابة «امل�سمارية» حتليق يف الزمن واحلكاية
والتاريخ� .إنها متار�س لعبة مزدوج يف اللوحة ،لعبة الكالم املقنع
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ولعبة الرمح املحارب؛ كما لو �أن ثنائية َّ
امل�سطح واحلا ّد تبلور هنا
جدلية خ�صو�صية للجلد والقلم ّ
(الرق) .وهو جماز وجيه لأن قري�ش
يبدو وك�أنه يحرر ج�سده كي مي ّكنه من التكفل بالوظيفة املزدوجة
للج�سد البالغ احل�سا�سية واجل�سد املفكر يف العامل.
متكن عمليات الل�صق والتغليف والكوالج وغريها من التقنيات،
من ت�ضعيف امل��ادة امل�ستعملة ومن الإبانة عن الأث��ر اجلمايل
املبتغى .تتحول هذه الآثار �إلى نقط ت�ضفي على التقنية اجلديدة
�صورة م�ستحدثة وح�ضورا م�ضاعفا َّ
ومبطنا� ،أعني ح�ضور املادة
وح�ضور الأثر� .أما الكوالج فيم ّكن من �إدخال معطيات جديدة
تكون متعلقة عموما ب�أ�شياء يتم العثور عليها وا�ستغالل وجودها،
ك���أوراق كتب قدمية غريبة امل�ضامني �أحيانا ،وقطع اجلرائد،
و�صور لوجوه ن�سائية ،وقطار ،الخ .ت�أتي هذه العنا�صر امل�ضافة
لإغناء املعطى امل��ادي يف مبا�شرته الواقعية من جهة ،وق�صد
�إعادة ابتكار هذا الواقع وخلق تنا�ضدات داخله ومتكني املتلقي
من الر�ؤية والتدقيق ومن القراءة والت�أويل من جهة ثانية.
لكن ،يف منتهى هذا الإقامة ،بد�أت تظهر �صور م�شخ�صة على
م�ساحة اللوحة .فعدا الوجوه الن�سوية ،ثمة �صور رمزية ت�صاحب
ب�صريا جمال مطبوعة ،كما هذه اجلملة القائلة« :ال�سماء زرقاء
ولذلك فهي جتعل عيني ترتقران بالدموع» .هنا يتم متثيل زرقة
ال�سماء يف �شكل �أ�سطوانة زرقاء ترنو �إليها �شخ�صية �شيئية يف

�شكل �سندان (باعتبار �أن ال�سندان �أحد العنا�صر احلديدية
للمحرتف) .ثمة �أ�شكال مكعبة ت�أخذ م�سار متاهة هند�سية،
ٌ
مبثوث
وقو�س ق��زح يف �شكل ن�صف دائ��رة �أو يف �شكل دائ��رة
طر ُفها يف قما�ش رم��ادي خميط ب�شكل الف��ت للنظر و�سالمل
ملونة وت�صاميم من�ش�آت ،وق�ضبان حديد منتظمة مل�صقة على
خلفية داكنة وعلى بيا�ض ،و�أقرا�ص حديد مل�صقة على خلفية
بي�ضاء مكونة من غبار املرمر ،وهي كلها عنا�صر ت�أتي لت�ؤثث
اللوحة ولتمنحها تعددا ت�شكيلي  ،ولتكون من ثم �شاهدا على
بحث عن معان جديدة و�آثار لي�ست ب�أقل جدة.
وهكذا نح�س وك�أننا ننغم�س يف ر مزية بد�أت منذ بداية الإقامة،
عرب ه ْو�س مزدوج :هو�س احلروف املن�ضدة التي يطبعها الفنان
بنموذج موجود �سلفا ،والتي ينطلي لونها الأ�سود على ف�ضاء
اللوحة� ،أحيانا باملقلوب؛ وهو�س الرقم املرجعي الذي مينحها
طابعا �آليا قريبا من البوب �آرت.
تت�شابك الكتابة اليدوية والكتابة املطبوعة� ،سواء باللغة العربية
�أو اللغات الالتينية وتت�صادم لتخلق �ضربا من اللغو الب�صري
الذي ي�شحن اللوحة وي�شبعها من جهة ،ويحرر ف�ضاءات �أخرى
ذات �أل��وان داكنة �أو بي�ضاء من ناحية ثانية� .إن تناظما كهذا
يبدو كما لو كان عبارة عن توا�صل حمجوز ،خا�صة و�أن الكتابة
اليدوية تتحول �إلى خرب�شات والأحرف املطبوعة �إلى ف�ضاء لغو
نخال معه �أننا يف برج بابل.
السماء تتشح باأللوان
حني مي�سك نظرنا مبجمل �أعمال قري�ش ،وبطابعها الت�سل�سلي،
وب��االن��زالق��ات والتنويعات التي تطر�أ عليها من ف�ترة �إقامة
لأخ��رى ،ننده�ش حلال الوجد ال��ذي اندفع فيه الفنان وك�أنه
ي�سعى للخال�ص ،و�إلى توليد م�ستمر ملا تراكم يف بواطنه بعيدا
عن روائح بلده و�ألوانها .فاجلراح (التي ي�شد ُّد عليها احلديد
وا�ستعماالته املذكورة) تنفر�ش على اللوحة ،وتن�صاع للت�ضميد،
تنكتب وت�صدح وتنطبع على �شا�شة اللوحة كما على �شا�شة
احللم .والهذيان (الذي يعلن عنه ا�شتغال احلروف والكتابات
املختلفة) يتم�شهد من خالل الرتابطات الهجينة الب�صرية منها
واملادية .و�إذا كان الطابع احلركي يخ�ضع هنا للكبح ف�إن حدة
العنا�صر املتنافرة ي�أخذ بنا�صية اال�شتغال على ال��ذات ب�شكل
�أكرث فاعلية .من ثم ،فما ت�ستقبله م�ساحة اللوحة يبدو كما لو
كان �شذرات حكاية تن�صاع للحكي ب�شكل متقطع من خالل كل
ما يت�شكل ك�صورة� .إنها حكاية ال تنقطع �أنفا�سها ،قريبة من
الهو�س ،غري �أنها تعرف كيف تن�صاغ م�ستعملة �أحيانا مواد
و�ألوان خمتلفة وتناظما ال يقل يف اختالفه.

�أما الأعمال الأخرية من هذه الإقامة ،فهي ال ميكن �إال �أن ت�شد
انتباهنا �سواء من خالل ا�ستعمال الأل��وان الأقل د ْكنة والأكرث
ن��ورا والقريبة من امل��رح� ،أم من خالل جت��اوز �إ�شباع اللوحة.
وك�أننا بالفنان يف حمرتفه الرحمي ،وهو ي�سعى نحو �أعماق
وجوده ،قد ال م�س ،ال عمق ب�صره و�أح�شائه و�إمنا �سطحها� .إنه
االنزالق نحو رمزية �أكرث انفتاحا و�أقل تعقيدا ،وتوليد دالالت
�أقل توترا ،ومعه عودة امل�شخ�ص جل�سد اللوحة...
�إن قري�ش مينحنا نظرة للعامل ينحتها من املادة ومن احلركة
والعالمات .وهذه الأخرية ت�شكل لديه مرجعية (البيتلز مثال) و
تعبريا �شخ�صيا� ،إ�ضافة �إلى كونها مرجعية لها عالقة بالهوية،
و�أثرا ب�صريا .تتحول املادة �أي�ضا �إلى عالمة للزمن كما للف�ضاء.
�إنها تتحدث لغة يخطها ال�صد�أ حني يتم حتويله �إلى مداد على
هوى حفيف الل�سان و�صخبه.
ترتبط احلركة ب�شكل وثيق ب�شغف الأث��ر ه��ذا ،كما ب�سيالن
الزمن ،الذي ال يكون هنا فقط تفكريا وجوديا و�إمنا �أي�ضا انكتابا
على ج�سدية املادة ،باعتبارها رحما .تتحول املادة يف تعدديتها
الهجينة �إلى �سند م�ساحي كي تتمظهر من خالل عملية احلجب
والك�شف الذي يعيد �صياغتها ومينحها قدرا جديدا.
فمن املادة �إلى اللون ي�سكن الرتحال اال�ستك�شايف للذات والعامل
م�سريا فنيا بكامله يظل هو نف�سه ،لكنه ين�صاع النزالقات
متعددة� .إنها انزالقات الر�ؤية التي وهي تفرغ �شحناتها من
العنف ومن الإ�شباع ،تبلغ ذروة اخللو�ص ،وتغدو مرئية لذاتها،
�سابحة يف �سكينة �شهودية� ....إنها بداية ال مراء فيها لر�ؤية
جديدة حيث يبدو �أن اجلراح بد�أت تندمل كي تنجم عنها عالقة
متجددة بالذات والعامل.
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روسدان في « بالد العجائب» الجورجية
عوالم تحتفي بالخيال والواقع اليومي

هاين احلوراين  /االردن
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يعد معر�ض الفنانة اجلورجية رو�سدان خيزن�شيفيلي “بالد
العجائب” ،من املعار�ض امللفتة التي ا�ست�ضافتها العا�صمة ع ّمان
يف العام  ،2013كون الأعمال حتمل طابع الفرادة مبزاجها
املختلف عن العرو�ض الع ّمانية ،وتنبع فرادة �أعمال رو�سدان من
حميميتها ،وال�شحنة العاطفية التي تطلقها مل�شاهدها لت�صل الى
القلب ،الى جانب متانة بنية الأعمال وال�سيطرة املحكمة للفنانة
على م�ساحة العمل وعلى خامة ا ألل��وان الزيتية التي توظفها
ب��اح�تراف��ي��ة ع��ال��ي��ة م���ن أ�ج���ل
الو�صول �إلى قوة تعبريية عالية
عن مو�ضوعاتها املطروحة .

و “ بالد العجائب “ التي تتحدث عنها رو�سدان يف �أعمالها ،هي
يف واقع الأمر عامل رو�سودان نف�سه ،حيث املر�أة هي مركز هذا
العامل ،بينما يتنوع “حميطها” يف كل لوحة بتفا�صيل حميمة
ومثرية من احلياة اليومية .مثل طقو�س �شرب القهوة ،التي
تع�شقها رو�سودان يف حياتها احلقيقية .ومثل الأجواء املنزلية
التي حتت ّل ح ّيز ًا هام ًا يف ف�ضاءات لوحاتها؛ فهناك ال�سرير
التقليدي وزخارف ال�شرا�شف ،واملقاعد اخل�شبية والرتابيزات

ت��غ�� ّرد �أع��م��ال رو���س��دان “ بالد
العجائب “ “خارج ال�سرب
“ ،فهي ال تقتفي �أثر املو�ضات
الرائجة يف احلركة الت�شكيلية
املعا�صرة ،و�إمنا تتح ّرى امل�سار
التاريخي للوحة اجلدارية و التي
تطورت عرب الزمن ،فمقايي�س
الأعمال ت�تراوح ما بني احلجم
امل��ت��و���س��ط وال�����ص��غ�ير ،وامل����واد
امل�ستخدمة هي الأل��وان الزيتية
ال��ت��ي هجرها معظم الفنانني
امل��ع��ا���ص��ري��ن ،وم���ع ذل���ك ف����إن
لوحة رو���س��ودان خيزن�شيفيلي
تنتمي �إلى عامل املعا�صرة ،رغم
تعاملها مع مو�ضوعات جتمع ما
بني اخليال وال��واق��ع من خالل
�أبجديتها اخلا�صة.
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املتق�شفة ،والبيانو �أو جهاز “اجلرامافون” القدمي� ،أر�ضيات
معيني ال�شكل .هناك املائدة و�آنية الزهور
الغرف املغطاة ببالط ّ
يف خلفية �شاربة القهوة.
�إن��ه عامل �أليف وحميم ويحفل بع�شرات التفا�صيل احلميمة
التي كانت ج��زء ًا من حياتنا اليومية وباتت اليوم ج��زء ًا من
عامل حلمي وطفو ّ
يل يقبع يف ذاكرتنا� ،أو نراه يف �أحالمنا �أو
نطالعه يف �صفحات الروايات ،وها نحن نراه يف لوحات رو�سدان
خيزن�شيفيلي ،وقد حتول �إلى تفا�صل حميمة من عامل ي�صنع
خيال الفنانة اجلورجية.
ففي احلديث عن رو�سدان وعن فهمها لبالد العجائب تقول
�إ ّنه �أقرب ما يكون �إلى ف�ضاء متخيل ،حيث تعي�ش �شخ�صيات
تلك البالد حياتها اخلا�صة .لكن رو���س��ودان تعرف �أن عامل
بالد العجائب رغم طابعها املتخيل ،ف�إنه يف الوقت نف�سه عامل
واقعي يحيط بنا ،لكن ر�ؤيته تتطلب النظر اليه من الوجه الآخر
للمر�آة .وبكلمات �أخرى فهو لي�س جمرد انعكا�س حريف للواقع
الذي تظهره املر�آة عادة ،و�إمنا يتطلب �أكرث من ذلك �إلى اخليال
واحللم لر�ؤيته كما ر�أته رو�سودان يف �أعمالها.
حين تكون المرأة محور أعمالها:
ت�ضافرت يف �أع��م��ال رو���س��دان ع��دة عنا�صر منها ،ال��ف��راغ يف
التكويني لها ( .وتف�سر ذلك عادة ب�أنهما
اللوحة ،وطبيعة البناء
ّ
يرمزان �إلى ال�سماء والأر�ض)
الل��وان
وحت ّقق الفنانة منظومتها اللون ّية عرب جمموعة من أ
امل��ت��ج��اورة ،ك��الأ���س��ود والأب��ي�����ض ،حيث ترتكز الت�شخي�صات
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الإن�سان ّية على تلك امل�ساحات ،لتعك�س متان ًة يف التكوين والأداء.
ويتج ّلى ذلك يف لوحة (طاولة القهوة) ،حيث تهمل رو�سدان منظور
الطاولة التي تتوزع على �سطحها ثمانية فناجني من القهوة .هنا
جند �أن لك ّل فنجان جماله احليوي امل�ستقل ،عاملة على معاجلة
خلفيات الفناجني باللون الأبي�ض .هكذا نحن �إزاء معاجلة فنية
فذة للتناظر بني الفناجني ال�ستة وف�ضائها بطريقة تنفي الرتابة
عن العمل ،ويف الوقت نف�سه ت�ضفي طابع الوحدة عليه.

الرموز واإلشارات:
�إلى جانب البناء املميز للوحة
رو������س�����دان ي��ح��ف��ل ف�����ض��ائ��ه��ا
ال��ع��ام بالعديد م��ن امل��ف��ردات
اخلا�صة بها ،دوائ��ر تتو�سطها
�أج�سام م�صلبة �أو جم�سمات
م��ف��رغ��ة لأ����ش���ك���ال م��ك��ع��ب��ة �أو
خمروطية والكثري من النقط
و “ ال�شحطات” ال��ت��ي ترمز
ع��ن��ده��ا إ�ل����ى ال���ه���واء ت��ر���س��م
رو����س���دان رم���وزه���ا م��ب��ا���ش��رة
بالفر�شاة ت��ارة ،وت��ارة �أُخ��رى
حتفرها حفر ًا على �سطح اللون
قبل �أن يجف ،ت��ارك��ة �سطح ًا
مليئ ًا ب��اخل��دو���ش وا إل����ش���ارات
وامل�ستويات اللونية التي جتعل
من ف�ضاء لوحتها عامل ًا حلمي ًا
ي�ستدرج الت�أمل والذهاب بعيد ًا
يف خياالت هذه الفنانة.
العن�صر الثالث ،ورمب��ا الأهم
ه��و “ باليتة” أ�ل���وان���ه���ا� .إن
غالبية �أعمالها منفذة بلونني
رئي�سيني �أو ثالثة ،لكنها حت�سن
ا�شتقاق درجات لونية ال حد لها
من العنا�صر اللونية الأ�سا�سية،
مازجة ما بني مبد�أي االن�سجام
ال��ل��وين ( ال��ه��ارم��وين ) ال��ذي
يحتل غالبية م�ساحة اللوحة،
مع الت�ضاد اللوين والذي غالب ًا ما يقت�صر على نقاط مركزية
يف اللوحة ما ي�ضفي �أجواء من الده�شة والإثارة على كل واحدة
منها� .إن معاجلة رو�سدان احل�سا�سة للألوان الزيتية تعطى ميزة
خا�صة لأعمالها وتظهر �سيطرتها التامة على عجينة �ألوانها.
من املرجح �أن رو���س��دان خيزن�شيفيلي مدينة لثقافة بلدها،
جورجيا ،الذي كان يوم ًا جزء ًا من االحتاد ال�سوفياتي ،وبات
بلد ًا م�ستق ًال معتز ًا ب�شخ�صيته القومية ،والذي ي�شاطر العامل
العربي العديد من �أمناط احلياة والثقافة ،مبا يف ذلك الغنى
الروحي واخليال ال�شعبي .كما �أن الفنانة اجلورجية ا�ستفادت
الفني ال�شديد ال�صرامة ،والذي تلقته
بقوة من تقاليد التعليم ّ
من درا�ستها يف �أكادميية الدولة للفنون يف تبلي�سي ،العا�صمة

اجلورجية .ورمب��ا �أفادتها درا�ستها العليا لفنون ال�سينما يف
ت�شكيل ف�ضاء لوحتها ،حيث �ألزمتها ب�إعداد ع�شرات ومئات
التخطيطات الفنية للم�شاهد ال�سينمائية ،علم ًا �أنها تفادت
احرتاف الإنتاج ال�سينمائي و اختارت البقاء كفنانة ت�شكيلية
م�ستقلة.
�أقامت الفنانة رو�سدان خيزن�شيفيلي �ستة معار�ض �شخ�صية
لأعمالها ،اثنان منهما يف تيلي�سي ،حيث تعي�ش و تعمل ،و�أربعة
يف عوا�صم عاملية مثل مو�سكو ولندن وباري�س ويف الرنويج ،كما
�شاركت يف معار�ض جماعية يف بلدان �أخ��رى منها الواليات
املتحدة وهولندا .وها هي تقيم لأول مرة معر�ضها ال�شخ�صي
ال�سابع يف العا�صمة الأردنية بدعوة من جالريي ر�ؤى 32للفنون.
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في حوار مع الفنانة االماراتية نجاة مكي

خالل تجربتي أوجدت الكثير من الرموز التي تنتمي إلى البيئة
ولدت في بيئة البحر بما فيه من إيقاعات المد والجزر واللون األزرق والتموجات
حوار :عمر شبانة  /االردن
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هي جتربة متتد على مدى ثالثة عقود� ،شهدت جمموعة من
التحوالت والتطور ،من الواقعية �إل��ى التجريدية التعبريية،
رحلة مبئات الأعمال الفنية التي باتت ت�شبه �صاحبتها ،جلهة
الب�صمة التي تتميز بها ،وبقدر ما تتميز الفنانة الإماراتية جناة
مكي بطابع خا�ص ،ف�إنها ت�شكل مفردة من مفردات الت�شكيل
الإماراتي الأ�صيل احلامل للرموز والعنا�صر التي جت�سد الهوية،
وبقدر ما ي�شكل هذا الفن �أي�ض ًا جزء ًا من حركة ت�شكيلية عربية
وكونية .جتربة جديدة /قدمية ،متجددة ومتنوعة ال�سياقات
تخو�ضها الفنانة ،وعدد كبري من الأعمال اجلديدة للفنانة التي
متزج القدمي باجلديد ،وتفجر الأ�شكال والألوان �ضمن جتربتها
املتجددة واملفاجئة دائما ،ف�أعمالها تتنوع يف �أحجامها كما تتنوع
بني التجريد الكامل و�شيء من التج�سيد ،وعندما تتجول العني
يف �أعمالها �ستغرق يف احتفالية لونية متنح طاقة رمزية وتعبريية
هائلة ،تتفجر فيها ازدواجية اللون واحلركة يف ان�سجام وتناغم
كبريين .ولكن الثيمة الأ�سا�سية تظل يف �أعمالها اال�شتغال على
الرتاث و�إن تعددت ال�صور والأ�شكال والألوان ،فتتوهج ال�شم�س
ومياه البحر ورمال ال�صحراء يف تناغم وتقارب مثريين .جتربة
باتت ت�ستحق امل�ساءلة واحلوار ،وهو ما كان يف هذا اللقاء معها،
يف دبي:
نعرف جتربتك ،املمتدة ما يزيد على ثالثني عاما ،لكن نريد
�أن نعرف ،من وجهة نظرك ،ما الإجناز الأ�سا�سي يف م�سريتك
الفنية ،و�أية هوية ا�ستطعت تكوينها خالل هذه امل�سرية� ،سواء
على م�ستوى ابتكار اجلماليات �أو على �صعيد معاجلة املو�ضوعات
وامل�ضامني؟
بعد هذا امل�شوار الطويل ،أ�ج��د �أنني تطرقت إ�ل��ى الكثري من
املو�ضوعات ،وتناولت الكثري من الأ�شياء ،وقد �أوج��دت خالل
جتربتي الكثري من الرموز التي ا�شتغلت عليها ،وخ�صو�صا الرموز
التي تنتمي �إلى البيئة املحلية ،مع ما تطلبته التجربة من اطالع
على جتارب حملية وعربية وعاملية يف املعار�ض والبيناليهات.
ومع التغريات ال�سريعة التي ت�شهدها احلركة الت�شكيلية ،باتت
الرموز عندي تتخذ �أ�شكاال خمتلفة ،وذات مدلوالت جديدة على
�صعيد اللون والكتلة ،هي التي تتحدث عن العمل الفني.
بالعودة �إلى البداية ،دعينا نتذكر كيف اخرتت رموزك وعنا�صر
عملك الفني؟
هذا �س�ؤال جيد ،طبعا �أول ما يخطر ببايل هو البيئة التي متد
الفنان واملبدع عموما ،ال�شاعر والر�سام و�سواهما ،باملو�ضوع.
فالبيئة هي التي تفر�ض نف�سها على الإن�سان ،وه��ي تفر�ض
ثقافتها ،ف�أنا مثال ول��دت يف بيئة البحر ال��ذي يلهم الفنان،
مبا فيه من �إيقاعات املد واجل��زر واللون الأزرق والتموجات،

وتغريات لون املاء البحري ،واحل�سا�سيات التي تت�شكل وتتج�سد
من هذا املناخ ،من خالل حركية معينة وديناميكية عرب �ألواين
التي �أع�بر بها عن حركة النا�س والعربات يف امل��اء وما متثله
من رم��وز .رم��وز ملا تزخر به البيئة من عنا�صر� ،إ�ضافة �إلى
العنا�صر الرتاثية يف دبي القدمية التي ع�شت فيها ،وما تنطوي
عليه من زخ��ارف تراثية وحت��ف معمارية الأ���س��واق القدمية.
هذه امل�شاهدات واملخزون الب�صري كانت م��ادة مهمة .وبعد
ذلك كانت املدر�سة والأ�سرة ،كانت بيئة ب�سيطة ،وكنت �أتعامل
معها ب�شغف ،فمن خالل احلكايات ا�ستطعت تخزين الكثري من
الذكريات املهمة التي �أ�ستخدمها يف �أعمايل .هناك خمزون
امليثولوجيا واجلنيات وق�ص�ص املجتمع ب�صورة عامة.
المخزون الثقافي والبصري
كيف ا�ستطعت توظيف ه��ذه العنا�صر كلها لتقدمي لوحتك
وجتديدها؟
عندما �أتذكر عن�صرا من العنا�صر التي �أختزنها� ،أجد �أنها
تفر�ض نف�سها يف اللوحة ،وعلى �سبيل املثل �أتذكر “بقالة”
والدي املخ�ص�صة لبيع الأع�شاب ،فقد كانت الزهورات بالن�سبة
�إيل جمموعة من الألوان والروائح التي ال تن�سى ،وكذلك الأمر
بالن�سبة �إلى الكتل وال�صناديق التي تختلف وتتنوع ،وكنت �أتوقف
عند هذه الألوان والتكوينات التي �شكلت خمزونا كبريا لدي.
وم��اذا عن عالقتك باللون منذ البداية ،كيف كنت تختارين
�ألوانك؟
يف البدايات كنت �أميل �إل��ى الأل���وان الرتابية والبيئية ،مثل
الور�س والزعفران و�ألوان ال�صحراء وبيئة الإم��ارات ورمالها،
فقد وظفتها ب�صورة تراثية حتمل القيم والرموز الرتاثية من
املجتمع .هذا �إ�ضافة �إلى اللون الأزرق الذي كان جزءا من البيئة
املحيطة .وما زالت الألوان تتداخل يف عملي بح�سب اللحظة التي
�أ�شتغل فيها ،فالأزرق يفر�ض نف�سه يف حلظة معينة ليتجاور مع
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لون �آخر ،يف �إطار ر�ؤيتي للوحتي وما �ستكون
عليه� ،ضمن ر�ؤي��ة فنية ومو�ضوعية .فالبيئة
والرتاث هما امللهمان.
التوازنات بين عناصر العمل
لكل فنان بداية مع عمله ،ال�شاعر يبد�أ بجملة،
والر�سام ب�ضربة فر�شاة ،كيف تبد�أ جناة مكي
لوحتها؟
ت��ب��د أ� ب�سكب ل��ون على القما�شة ،وا�ستعمال
الفر�شاة ،لكنني الآن �أميل �إلى ا�ستخدام يدي
و�أ�صابعي بدال من الفر�شاة ،ففي البداية �أ�سكب
كمية كثيفة م��ن ال��ل��ون� ،أتركها ف�ترة و�أع��ود
لأ�شتغل عليها �ضمن عملية تت�ضمن اخليال
واملخزون الذاكرة والعالقة مع الواقع ،عملية
معقدة تنتهي بـ”�صناعة” اللوحة �أو ابتكارها
و�إبداعها ،وا�ستمرار العمل عليها حتى حلظة
الر�ضا النهائي عن اللوحة ،وهي حلظة قناعة
ب�أن ال جمال لأي زيادة �أو �إ�ضافات ،وعندها
�أت��وق��ف و�أق����رر ان��ت��ه��اء ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ل��وح��ة.
وهذه القناعة ت�أتي نتيجة ر�ؤية التوازنات بني
عنا�صر العمل الفني ،اللون والكتل والتكوينات
املختلفة.
وما �أهمية املحيط وت�أثريه يف عملك ،هل له
ت�أثري كبري� ،أم �أن ما ت�صممني عليه تنفذينه
دون ت�أثريات تذكر؟
طبعا هناك ت�أثري للمحيط وطبيعته ،فالفنان ال ي�ستطيع العمل
يف ظل �إزعاج مفرو�ض عليه من اخلارج ،لكنني �أ�ستمتع بالعمل
يف ظل وجود املو�سيقى مثال� ،أو الأغنية اجلميلة� ،أو حتى الهدوء
الكامل .ف�أنا ال ميكن �أن �أر�سم يف �أجواء �صاخبة ،رمبا �أ�شارك

يف ور�شة متخ�ص�صة بالر�سم ف�أر�سم ،يف بينايل �أو �سيمبوزيوم
ميكن يل �أن �أبدع و�أتفاعل مع التجارب امل�شاركة ،فوجود عدد
كبري من الفنانني يعملون ي�شجع على العمل والإبداع.
الدراسة التي تصقل الموهبة
ننتقل للحديث عن عنا�صر تكوين الفنان ،املوهبة واخل�برة
والتجربة و�سواها� ،أي هذه العوامل كانت الأهم بالن�سبة �إليك؟
املوهبة �أوال طبعا ،فمن ال ميتلك املوهبة ال ميكن �أن يدخل
التجربة ،ثم ت�أتي الدرا�سة التي ت�صقل املوهبة ،وبال درا�سة تظل
املوهبة مادة خام ال ميكن �أن تنتج فنا جديدا ،فالدرا�سة تفتح
للفنان الطرق والأ�ساليب لي�سلك الدرب التي يريد.
الدرا�سة مهمة ،ولكن ما الفرق بني من يدر�س مرحلة معينة ومن
يتجاوزه �إلى مرحلة متقدمة؟ وما �أهمية الثقافة للفنان ،و�أهمية
ال�شعر ب�صورة خا�صة؟
الفرق هنا يف اكت�ساب املعلومات والعلم املتعلق بالتجارب الفنية
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العاملية ،واالطالع على املعار�ض واملتاحف ،وبخ�صو�ص ال�شعر
فهو �صورة لغوية ميكن للفنان �أن يحولها �إلى لغة ب�صرية ،يحول
الق�صيدة �إلى ر�ؤية باللون واحلركة ،وهنا تتدخل بع�ض التقنيات
احلديثة.
االستخدام الفني للتقنية
يف ما يتعلق بالتقنية وعالقتها بالفن ،كيف تنظرين �إلى هذه
العالقة وت�أثرياتها على عملك؟
اليوم �أ�صبح الفنان �أكرث معرفة باخلامات واملواد ،لأن اخلامات
احلديثة �أعطتنا م�ساحات جديدة للعمل والتغيري ،وا�ستخدام
التقنية يجب �أن يكون ا�ستخداما فنيا ،ويجب �أن يتم ذلك �ضمن
م�سار فني �أوال ،وا�ستخدام مبدع للخامات والتقنيات ،دون
اخل�ضوع للجانب التجاري ،مع �أن اجلانب التجاري مهم لت�سويق
الأعمال الفنية وترويجها .ال يجوز هذا اال�ستخدام والتوظيف
الع�شوائي للمواد واخلامات ،ويجب �أن يتم التوظيف �ضمن ر�ؤية
جمالية وفنية .فتوظيف التقنيات يجب �أن يكون فنيا ،فعندما
�أ�ستخدم الرمل مثال ،مبكن �أن �أ�ستخدمه بطرق خمتلفة ،وميكن
الإ�شارة هنا �إلى ا�ستخام عبيد �سرور للرمل بطريقتع اخلا�صة،
وبعيدا عن تلك الطريقة التجارية ،و�إمنا بتوظيف جيد لعنا�صر
البيئة.
مبنا�سبة احلديث عن البيئة وا�ستخدام عنا�صرها ،ف�إلى �أي
حد ا�ستطاع الفنان الإماراتي توظيف عنا�صر البيئة يف جتربته
الفنية؟
�أ�ستطيع هنا �أن �أ�ستح�ضر جتارب كثرية من بينها جتربة عبيد
�سرور مع الرمل ،وجتربة الدكتور حممد يو�سف مع �أ�شجار
النخيل ،وا�ستخدام منى اخلاجة للزخرفات يف �أعمالها ،وكذلك

ما قدمه الفنان عبد القادر الري�س يف جتاربه وعالقته الوثيقة
مع البيئة ،وغري ذلك من التجارب املحلية .والآن هناك الكثري
من التجارب اجلديدة التي ت�سهم وتقوم بالتجديد والتطوير
واال�ستفادة من التجارب العاملية.
كيف كانت جتاربك العربية والعاملية؟
بالن�سبة يل ك��ان ت���أث�ير ال��ت��ج��ارب العاملية ك��ب�يرا ،م��ن خالل
امل�شاركات اخلارجية ،بدءا من التجارب اخلليجية وما �شكلته
من اختالف ،م��رورا بالعامل العربي ،وخ�صو�صا بالنظر �إلى
�سوريا وم��ا متثله من بيئة خمتلفة ومتميزة ،فقد تعرفت يف
�سوريا على الكثري من التجارب املهمة .ويف ال�صني كانت هناك
جتربة خمتلفة ال تتكرر من حيث �سماتها ومميزاتها ،لأنني
ع�شت يف ال�صني �أربعني يوما بني الكثري من فناين العامل ،وما
تنطوي عليه التجارب من تنوع وغنى يف الثقافة والتقاليد.
وكذلك الأم��ر يف �أمريكا فقد ا�ستفدت من جت��ارب كثرية من
خالل زيارات للمتاحف واملعار�ض.
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الشباب والتطور داخل الحداثة
حدثينا باخت�صار لو �سمحت عن التجارب
الت�شكيلية الإماراتية ،وما تو�صلت �إليه
من جديد؟
�أت����وق����ف ه��ن��ا ع��ن��د ال��ت��ج��ارب
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ب�������ص���ورة ع��ام��ة،
وال����ت����ج����ارب ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا
ال��ف��ن��ان��ات ال�����ش��اب��ات ب�صورة
خ��ا���ص��ة ،مب��ا ت��ق��دم��ه م��ن فكر
و�إب���داع ،وم��ا تتميز به من فكر
حداثي ب��روح جديدة تختلف عن
احل��داث��ة ال��ت��ي ا�شتغلنا عليها يف
الثمانينات ،لأن ال�شباب قد ت�أقلموا مع
املفاهيم احلديثة وتعاي�شوا مع مفرداته،
بينما جيلنا ما تزال عالقته مع هذه املفردات عالقة
ب�سيطة .ومن ذلك على �سبيل املثال الربامج امل�ستخدمة يف
الكمبيوتر ،مثل برنامج “الفوتو�شوب” الذي كان �أمرا غام�ضا
و�صعبا يف فرتة ما ،ثم �أ�صبح من الأمور ال�سهلة اليوم .فاليوم
�صار يف �إمكان �أي �شخ�ص �أن يلعب بال�صورة ليقدم لنا عمال
قد يكون جميال لكنه لي�س عمال فنيا� ،إذ �إن التقنية وحدها ال
تقدم عمال فنيا ،فالكمبيوتر هو جمرد �أداة ال ميكن �أن تنتج فنا
من دون خيال الفنان وموهبته ور�ؤيته .وال بد من وجود الر�ؤية
الوا�سعة للعامل �أي�ضا حتى تتحقق �شروط العمل الفني.
نتوقف مع ما ميكن اعتباره �شكال من الفلتان يف ال�ساحة الفنية،
بحيث تختلط املعايري ،وي�ستطيع كل من يدعي الفن الدخول
لل�ساحة ،فكيف ميكن ف��رز ال��ت��ج��ارب الفنية احلقيقية عن
التجارب الزائفة؟
هذه امل�س�ألة تتعلق بالو�ضع الثقايف عموما ،ولي�س بالفن الت�شكيلي
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حتديدا ،والعامل كله ي�شهد مثل هذا الفلتان
كما ت�سميه ،لكن الرتكيز ميكن �أن يفرز
التجارب اجل��ادة ،وهناك الآن من
يفرز اجليد من ال���رديء ،فمن
يقلد عمال لبيكا�سو يجري
اكت�شافه ب�سهولة ،وهكذا مع
غريه من الفنانني.
هناك اليوم ظاهرة العمل
على ت�شويه الوجه والكيان
الب�شري ،كيف تنظرين �إلى
هذه الظاهرة؟
ه��ي ظ��اه��رة طبيعية م��ا دام��ت
ت�ستخدم الأدوات الفنية ب�شكل
�سليم ،فمن املمكن والطبيعي للفنان
�أن ير�سم ما ي�شاء كما ي�شاء ،وعلى �سبيل املثل
ميكنني ر�سم ال�شيطان يف �صورته الب�شعة ،ولكنك �ستجد لوحة
جميلة.
�أخريا ،ويف هذا الإطار ينبغي احلديث عن النقد الفني� ،أين هم
نقاد الفن الت�شكيلي يف الإمارات؟ وحتى يف العامل العربي كله؟
طبعا هناك م�شكلة يف نقد الفن الت�شكيلي على امل�ستوى العربي،
وبالقيا�س ميكن النظر �إلى الو�ضع النقدي يف الإمارات قيا�سا
�إلى ُع ْمر التجربة الت�شكيليةـ التي ما تزال تخطو خطواتها التي
ال تتجاوز الثالثني عاما ،ولكنها و�ضعت خطواتها على الطريق،
وباتت لها ب�صمتها ،لكن النقد لي�س �سهال ،فالناقد بحاجة �إلى
الثقافة واخللفية الرتاثية ،وهناك جمموعة من ال�شباب الذين
يحاولون تقدمي قراءات انطباعية و�شخ�صية للأعمال الفنية،
وعدا ذلك فالتجارب النقدية تكاد تنح�صر يف م�صر و�سوريا
وال��ع��راق وتون�س وامل��غ��رب العربي عموما .فالفن ع��ب��ارة عن
تراكمات ،ولو ق�سنا عمر جتربتنا الإماراتية بالتجربة الفنية يف
م�صر و�سوريا لوجدنا الفارق الكبري .هناك املعاهد والكليات
التي تقدم التجارب الفنية والنقدية منذ ق��رن من الزمان،
بينما يف الإم���ارات ما زلنا يف البدايات .طبعا هناك النقاد
ال�صحافيون الذين يكتبون يف ال�صحف كتابات �سريعة ،وهناك
نقاد كتبوا الدرا�سات ،والآن هناك من يتجه للنقد احلقيقي
واملعمق ،لكن الأمر يتطلب �سنوات ،ع�شر �سنوات على الأقل.
فنحن نحتاج �إلى ناقد قدير يدر�س العمل من جوانبه اجلمالية
واملو�ضوعية والق�ضية التي يريد الفنان �أن يعرب عنها.

تشكيل

لوحات الفنانة األردنية رهام غصيب
استدراج الفردوس اللوني عبر ذاكرة المكان

رسمي اجلراح  /االردن
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تقارب تنقيطية الفنانة الأردنية رهام غ�صيب تنقيطية الفنان
الفرن�سي جورج �سورا و الذي ابتكر تلك التقنية بالر�سم  ,حيث
عرف فيما بعد باملدر�سة التنقيطية ن�سبة �إلى �سورا  ,والتنقيطية
هي م�ساحات لونيه ب�أالف النقاط املتجاورة متفاوتة الأحجام
ملو�ضوع مرئي وتلك التلوينية اعتمدتها الفنانة وال تزال توا�صل
�أجناز لوحاتها يف ذات الأ�سلوب منذ ع�شرات ال�سنني.
مق�صد الفنانة غ�صيب يف لوحاتها جبال العا�صمة الأردنية
عمان و م�شاهد �أخ��رى من الريف الأردين ال��ذي تلتقط منه
م�شاهد ب�سيطة حتيلها الى امكنة تعج باحليويةو الإ�شعاع اللوين.
وكما البناء التكويني مرتاكم وحميم فان اللون �أكرث حميميه حيث
التلوينية ال�شاعرية و احلاملة واللوحة م�ضاءة ب�ضربات فر�شاتها
ا�شبه بتطريز لوين �أخاذ  ,وحتيل الفنانة امل�شهد امللتقط والذي
غالبا ما تلتقطه من نافذة بيتها يف جبل عمان او من زياراتها
املتكررة وجوالتها يف خمتلف الأنحاء الى جنان من اللون فاجلبال
التي تعج بعمارات اال�سمنت و الرماديات يغفو يف جنباتها اليا�سمني
والع�صافري والورد اجلوري وظالل �صف�صاف وحور مرتاق�ص .
تعكف الفنانة على امل�شهد وتقدمه للمتلقي مكانا جاذبا ممتعا
ب�صريا بنكهة أ�ل��وان متنوعة ومتعددة  ,حتى امل�شهد ال�شتوي
ال��ذي تختاره للر�سم يكتنز باللون ورذاذ املطر وقو�س قزح
و�أزهار تت�سيد امل�شهد ك�سجادة لونية .

فالطبيعة يف لوحاتها من خميلة فنانة حاملة رقيقة الإح�سا�س,
تعمد ال��ى �صوغ امل�شهد املتاح للجميع مل�شهد ينب�ض ب�ألوانه
ليكون مادة ب�صرية ثرية تعج باملفردات الفردو�سية �سواء كانت
املفردات عمرانية ملدينة عمان القدمية
�أو ملواقع �أثرية.
حافظت غ�صيب خالل م�سريتها الفنية
على ا�سلوبها الفني والذي �شكل هويتها
يف ط��ري��ق��ة ���ص��ي��اغ��ة ال��ل��وح��ة ,وت��ع��رف
ال��ف��ن��ان��ة ب��ف��ط��رت��ه��ا وت��ل��ق��ائ��ي��ة طرحها
للمو�ضوع  ،ويعد توثيق الفنانة للم�شهد
الطبيعي الأردين التزاما جت��اه طبيعة
تعرف كيف تبث �سحرها  ,ففي لوحاتها
تقرتح الفنانة كل جتربة ف�صوال جديدة
من اللون وتر�صد الطبيعة الأردنية.
تلتقط الفنانة م�شاهد م��ن الف�صول
الطبيعية الأرب��ع��ة ،فيما تعد لوحاتها
الف�صل اخلام�س االفرتا�ضي� ،أي اللون،
حيث جتمع كل الف�صول يف طق�س اللون.
�أداء الفنانة تغزل بالطبيعة التي �أحبتها
وع�برت م��ن وجدانها بطريقة مغايرة
وكان لها �أ�سلوب ًا جميال ذا قيمة �إبداعية
عالية ،لأن العملية الفنية لي�ست ت�سجيال
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للواقع بقدر ما هي �إعادة بناء لهذا الواقع بفهم نابع من هواج�س
و�إح�سا�س جتاه العمل الفني..
لوحات الفنانة غ�صيب ثرية باللون والبهجة والعاطفة امل�ؤثرة
التي جتر الروح نحو الفرح ,وهي تك�شف فيها عن �أ�سرار املكان
وذاكرته وعن عمق روحها جتاه ذلك امل�شهد .لقد غرفت من
الطبيعة ما حتتاج له نف�سها من �شعور وح�س مرهف باللون،
وقدمته للم�شاهد بلوحات حتمل ر�سالة فنية.
تبعث الغنائية وال�شاعرية اللونية يف لوحاتها ال�سحر الب�صري
وحتيلها �إلى كرنفال لوين لتعدد القيم والتدرجات اللونية يف
كل موقع من اللوحة ،وهي تر�سم من خميلة طافحة يف اللون
وتزخرف اللون باللون ل�تروي �سرية الف�صل الطبيعي وك�أنها
تزف فرح الف�صول وت�أنق الأيام املتبدلة على مدار الوقت.

ت�ستطلع الفنانة املكامن اجلمالية يف امل�شهد املتاح للجميع،
وبفطرية ال�شاعر تطرح امل�شهد يف كل م��رة بت�أثيث خمتلف
وبعيد ًا عن �إغراءات امل�شهد والوقوع يف مطب الت�سجيلية الدقيقة
�أفا�ضت الفنانة اللون على امل�شهد ليغدو متعة جمالية ،ولوحات
الفنانة بتناولها ملو�ضوعة البيئة وللأطر االجتماعية املحلية،
وفقا ملا ذكرته الأمرية وجدان الها�شمي يف كتابها الفن احلديث
فـ ــي الأردن ،ال�����ص��ادر ع��ام  ،1997تذكرنــا باملنمنمات
العثمانية .
رغم ان الفنانة حت�شد كتال كثرية على �سطح لوحتها الأبي�ض
الى �أن تعدد الكتل الكثرية غري معيق للتجوال الب�صري وت�ضمن
الفنانة اغلب لوحاتها منحنيات جلبال او للدروب او لتالل او
حلارات او �أوديه وتلك ال�صيغة متنح اللوحات رومان�سية يغلفها
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اللون  ,وما اللون لتلك الكتل اال نزف من وجدان ح�سا�س لفنانة
رقيقة النظرة و�شفيفة يف النظر للأ�شياء .
ياتي الت�شخي�ص يف لوحات الفنانة غ�صيب قليال وهي ال تخ�شى
زج ال�شخو�ص يف لوحاتها  ,لكنها حتر�ص على ان ال يلعب
الت�شخي�ص دورا ي�ؤثر على ف�ضاء لوحتها النقي  ,فامل�سالة لي�س
اهمال �إيقاعات احلياة اليومية بل ان االمر برمته هو جت�سيد
املنظر ال�صاف بتكثيفات تقود ال��ى ام��ت��دادات ب�صرية لها
ت�أويالت خمتلفة .
جاء احل�ضور االن�ساين �ضئيال من ناحية احلجم ف�أمام املنظر
ال�ضاج بطاقة اللون بدا ال�شكل االن�ساين كتلتة ح�ضورها خجوال ,
وعلى الرغم من �ض�آلة احل�ضور االن�ساين اال ان من ح�ضروا قد
�سدو نق�صا كبريا يف ذلك املجال فقد كانوا �ضمن طبوغرافيا
اللوحة ومن �ضمن عنا�صرها ون�سيجها املتوافق وهي اي�ضا ال
تريد ان توقظ املكان املرق بال�سكون ب�ضجيج النا�س .
يف لوحات الفنانة غ�صيب مو�سيقى غام�ضة  ,من تنقيطية
مكثفه و�إيقاع النقاط وجماوراتها املتنوعة  ,وتاتي مو�سيقى
لوحاتها ال�صامتة من�سابة من معاريجها اللونية وطريقة اداءها
ال�صوفية يف ط��رح املو�ضوع وطريقة التلوين وال��ر�ؤي��ة الفنية
للم�شهد فهي تعرف كيف متنحه �صفات ال�سكون احلميمية
وجتعله غناء ا وثريا .
ميكن و�صف اداء الفنانة غ�صيب بانه تر�صيع ل��وين لف�ضاء
هدوءه �آ�سر ,لت�ؤكد نورانية اللون و�سرمديته  ,وهي بذلك االداء
تتحرر من االن�سياق وراء تفا�صيل كثرية ترهق اللوحة وحتملها
عبئا من الكتل ال طائل منه  ,فهي ال تبتغي مالحقة التفا�صيل
بقدر ما ت�شعر بروحة املنظر  ,فهي تواقة لالنعتاق من مكبالت
التفا�صيل .
طريقة اداء الفنانة برت�صيع الكتل باللون مينح الر�سم انطالقة
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�ضوئية وحرية  ,وهي اذ تنقط بري�شات متفاوتة الأحجام كثريا
 ,امنا تخ�شى على احلديقة ت�ضمر  ,وتتقل�ص لتختفي  ,وتخاف
على الريف املطمئن ان تغتاله عدوى االبنية ال�شاهقة و اال�سمنت
الكئيب و احلديد �ألقا�س  ,فهي ابنة املكان الأنيق ولوحتها �أداتها
للدفاع عنه .
تاتي �أهمية لوحات الفنانة يف جدية الطرح من ناحيه ملنظر
يرتاءى للجميع  ,ومن ناحية �أخرى لفطرية ال�صياغة وهي ت�ؤكد
�صدق االرتباط باملكان و الزمن الأخر  ,اذ لو �أرادت ان تعرب عن
حقيقة امل�شهد ملا كان بذلك ال�صورة  ,انها ت�أنق امل�شهد وجتعله
مزهوا ومزفوفا باللون .
تختار الفنانة اللون طازجا دون مزج اال يف حاالت نادره وهي
تتح�صل على امل��زج الكيميائي للون من جت��اور النقاط  ,فمن
الأنبوب الى اللوحة مبا�شرة ال و�سيط بينهما  ,ذلك اخليار مرده
االحتدام ال�شعوري اللوحة و الولوج الى طق�س التلوين مبا�شرة
دون ان ت�ضيع الفكرة بالبحث عن �صيغ اللون .

لوحات الفنانة حالة
م���ن ال���ت���داع���ي احل��ر
للتعبري ع��ن ال�صور
املتخيلة ع��ن امل��رئ��ي
و ال�لام��رئ��ي  ,والن
مناخها لوين خال�ص
ف���ه���ي ت���ك�������ش���ف ع��ن
روح���ه���ا ال��رق��ي��ق��ة ,
فهي ت�ستعري امل�شهد
�صورة تلتقطها العني
ك�أي عني اخرى لكنها
ت��ق��دم ل��ن��ا ف��ي��م��ا بعد
امل�شهد �صيغة جمالية
فيها ل����ذاذات تغري
بالتذوق وتدفع العني
للتجوال .
ت���ع���ب�ي�ري���ة ال��ف��ن��ان��ة
ال�شاعرية هي نظرة
�أع���ج���اب ل��ف��رادي�����س
الطبيعة النادرة  ,ويف
�أعمالها ربيع طازج و
ط��وف��ان م��ن الأخ�ضر
وخ���ري���ف مل ي��ه��اج��ر
و تتجاور التدريجات اللونية من الأزرق و الأحمر و الأ�صفر و
الربتقايل و الزهري و الرمادي و اخلمري وتر�شها بالأبي�ض
�سكر اللون حتى تغدو اللوحة قطعة ت�شحذ عني املتلقي باملتعة
الب�صرية .
مفاتيح لوحات الفنانة غ�صيب للعني متعددة فهي اما ا�ص�ص
الزهور او نافذة من بيت عتيق او دربا رمادية متيل للزرقة او
باقة ورد او حديقة زهور كل تلك املفاتيح تتيحها للمتلقي ليعرب
الى داخل اللوحة وعواملها ال�ساحرة  ,ولتوفر للم�شاهد اجلذب و
الإدها�ش و احلوار و التفاعل والتذوق مل�شهد نقي وبريء وبكر .
تطل الفنانة على امل�شهد من عل  ,ذلك هو منظور الفنانة ,
وتق�صد من ذلك الرتفق به ولت�ستطيع ان جتلب اعمق تعبريا عن
عالقة ال�ضوء بالطبيعة ومن ثم تر�ش الوانها الناب�ضة و اخلفيفة
فوق الكتل اللونية الكبرية  ,مما ي�شكل ذلك �شعورا بالتلقائية
لتكون اللوحات حالة من حلم انطباعي من �أق�صى مكان يف
ذاكرتها وذاكرة الطبيعة .
الفنانة غ�صيب م��وال��ي��د ع��م��ان – الأردن ،در���س��ت الأدب

الإجنليزي والفنون اجلميلة ف ــي الواليات املتحدة،وقد �أقامت
ت�سع معار�ض ف��ردي��ة منذ ع��ام  .1987كما �أن��ه��ا ا�شرتكت
يف عدد من املعار�ض التي �أقيمت يف املنطقة وخارجها ،ويف
مقدمتها معر�ض �أقامه �إحتاد خريجي اجلامعة الأمريكية يف
بريوت ل�شمال �أمريكـا يف مدينة داال�س ،تك�سا�س (،)1992
ومعر�ض �أقيم يف مدريد ع��ام  1993خ�لال امل�ؤمتر ال��دويل
للتمري�ض ،ومعر�ض متنقل نظمه املجل�س الدويل للمر�أة والفن
يف وا�شنطن العا�صمة ( ،)1995-1994ومعر�ضني للـفـ ــن
املعا�صر يف الكويت ( )1999والبحرين ( ،)2000ومعر�ض
للفن املعا�صر يف املتحف الوطني للفنــون اجلميلة (عمان،
 ،)2000ومعر�ض متنقل يف الواليات املتحدة بعنوان ن�ساء
العامل ( ،)2001ومعر�ض بعنوان واحـد وع�شرون فنانة وفنان ًا
من الأردن يف قاعة �أربعة جدران (عمان ،)2001 ،ومعر�ض
بعنوان م��ن املحيط �إل��ى اخلليج يف املتحف الوطني للفنون
اجلميلة (عمان ،)2002 ،ومعر�ضني يف قاعة زارا (عمان،
 2003و  ،)2005ومعر�ضني يف جالريي الينز للفن املعا�صر
يف عمان  2006و.2007
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تشكيل

الكاريكاتير شاهد على عصرنا
الفنان محمود صادق رسومات تمتلك سرعة البديهة
والقبض على الفكرة دون ابتذال.
د.خالد احلمزة  /االردن
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الكتابة عن فن الكاريكاتري ب��د�أت مت�أخرة مقارنة بالكتابة
عن امل��ج��االت الفنية الأخ���رى .فكان ينظر �إل��ى الكاريكاتري
ب�أنه جمال قليل القيمة الفنية ،فهو ال يتعدى التعليق الوقتي
والتفاعل مع الأحداث اجلارية ليذهب بذهابها .وهذا الأمر له
عالقة مبا كان يعتقده �أ�ساتذة الفن القدامى وذلك يف الفرتة
املمتدة من القرن ال�سابع ع�شر وحتى التا�سع ع�شر من �أنه
و�سيلة للرتويح عن تالميذهم �أثناء العمل املجهد ولي�س جماال
ي�ستحق االح�تراف .وبد أ� بعد ذلك االهتمام به من قبل علماء
ال�سيا�سة واالجتماع ،ولي�س م�ؤرخي الفن حتى �أتى جومرب�ش
فاهتم به وكتب مع زميل له مقاال ن�شر يف عام  .1938وقد
�أمال ب�أن يتو�سعا يف املو�ضوع وين�شرا كتابا وهو ما مل يتحقق
وبقي الكتاب خمطوطا .ثم تبعهما �آخ��رون وكتبوا يف مو�ضوع
الكاريكاتري �ضمن جمايل النقد الفني وتاريخ الفن ولكنها بقيت
قليلة بالنظر �إلى �أهمية الكاريكاتري املتعاظمة وانت�شاره مبختلف
الو�سائط والأ�شكال يف ع�صرنا .ويبدو �أن هذا الو�ضع قد انعك�س
على متابعة الكاريكاتري يف العامل العربي �إذ �أن ما ين�شر عنه يف
اللغة العربية ال يتعدى مقابالت مع بع�ض الر�سامني العرب �أو
متابعات غري وافية وغري متنا�سبة مع املنتج الغزير من ر�سومات
الكاريكاتري عرب العقود ال�ستة �أو ال�سبعة املا�ضية.
وكغريه من الفنانني العرب الذين يجمعون بني �أ�شكال الفن

التقليدية ور�سم الكاريكاتري طغى االهتمام مبنجز حممود
�صادق يف جمال الت�صوير على منجزه الغزير يف فن الكاركاتري
ال�صحفي الذي ي�ستحق الإلتفات �إليه.
ن�شر �صادق ب�شكل ا�سا�سي يف ثالث �صحف عربية يومية هي
الد�ستور وال�شعب الأردنيتني والراية القطرية .وك��ان �صادق
قد بد أ� مبكرا يف ن�شر ر�سوماته وذلك منذ �أن كان يف املرحلة
الثانوية وا�ستمر يف ن�شرها حتى العام  .1998ومتيز �صادق
بر�سوماته حمليا وعربيا �إذ �أثر على مفهوم الر�سم الكاريكاتريي
يف الأردن وتبعه كثريون يف طريقة الر�سم و�أ�سلوب التعبري� ,أما
عربيا فقد �سبقته �شهرته يف املجال وطلبت منه الراية القطرية
ن�شر ر�سوماته ب�شكل منتظم ،ولقد ن��ال قبل ذل��ك اجلائزة
الثانية يف دم�شق عن م�شاركته يف معر�ض احت��اد ال�صحفيني
العرب للكاريكاتري .ونعرف ب�أن الفنان جو�شوا رينولدز Sir
 Joshua Reynoldsقد �أنتج �أثناء درا�سته يف �إيطاليا
العديد من احلواريات الكاريكاتريية ولكنه توقف متاما بعد
عودته �إلى بالده وذلك العتقاده ب�أن ال�شهرة يف الكاريكاتري
تدمر الفنان ذي الطموح الكبري .لقد توقف �صادق تقريبا يف
عام  1998عن ر�سم الكاريكاتري ولكن دون الأخ��ذ بر�أي
رينولدز لعدم انطباقه عليه .فقد ك��ان منتج ���ص��ادق يف كل
املجاالت الفنية التي مار�سها مبا فيها الكاريكاتري م�ستمرا
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موقفه املنحاز دوما �إلى احلق منطلقا
من نظرة �شمولية ذات بعد �إن�ساين
عميق ب��ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه واح���دا من
ال�شعب الذي وقع عليه الظلم .وتت�سم
�أفكاره املر�سومة بالعمق والب�ساطة يف
�آن واحد حيث يبدو فيها وك�أنه املواطن
ال��ع��ادي النبيه ال���ذي ال تخفى عليه
�أالعيب ال�سيا�سة �إذ ي�ستطيع �أن يدرك
ج��وه��ر الأم����ور بفطرته ب��ال��رغ��م من
كرثة التعقيد يف امل��داوالت واملبادرات
الدولية و�أب��رزه��ا تلك التي متثلت يف
حم�����اوالت حت��ق��ي��ق م���ا ع���رف ب��احل��ل
ال�سلمي للق�ضية.
ومقدرا تقديرا عالي أ� دون �أن يرتك بع�ضها على البع�ض الآخر
�أثرا �سلبيا .ويبدو �أن توقفه قد �أتى من رغبته يف الرتكيز بدرجة
�أكرب على الت�صوير.
ويثري النظر يف جمموعة من الر�سومات العديد من الأ�سئلة
مثل :ما هي الأفكار الغالبة على مو�ضوعاتها؟ وما هو التطور
الداخلي يف فنيتها؟ ثم ما هي ال�سمات التي متيزها عن غريها
من ر�سوم الكاريكاتري ال�شائعة وقتها؟ وقبل ذلك كله ما �أوجه
العالقة بينها وبني الت�صوير لديه؟ وهل تت�سق تطورات الر�سم
الكاريكاتريي الفنية مع التطورات احلا�صلة يف ت�صويره؟ بديهي
�أن من ال�صعب الأجابة عن كل تلك الأ�سئلة ولكن ال نعدم �أن
نقدم �إ�ضاءات ميكن لها �أن تزيد من فهمنا لهذا اجلانب الفني
الهام من منتجه ،وقد ت�ضيء يف الوقت نف�سه منتجه االبداعي
يف اجلوانب الفنية الأخرى عامة والت�صوير خا�صة.
عالج �صادق يف ر�سوماته املو�ضوعات
ال�سيا�سية ولكنه تناول بع�ض املو�ضوعات
االجتماعية .ركز على م�سائل مت�صلة
بتطورات الق�ضية الفل�سطينية من حيث
مواقف الأنظمة العربية منها �أو الناجتة
عنها ،وتناول كذلك االنحياز الغربي
عامة والأمريكي خا�صة �إل��ى املعتدين
ال�صهاينة بالإ�ضافة �إل��ى التعليق على
م��ا يقرتفوه م��ن ج��رائ��م بحق الأر����ض
والإن�سان .وميكن لنا �أن نعترب ر�سومات
�صادق ت�سجيال متواترا لكل التفا�صيل
التي م��رت بها الق�ضية خ�لال العقود
التي �أن��ت��ج فيها ك��اري��ك��ات�يره .وللفنان
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يطغى على ر���س��وم��ات ���ص��ادق �سرعة
البديهة وطرافة الفكرة دون ابتذال� ،إذ جتده يعرب عن الفكرة
مبا�شرة بحيث يحملها ر�سالة �صادمة للذين ركنوا �إلى الإ�ستكانة
وانتظار احلل دون عمل حقيقي .جنده كثريا ما يدين قبولنا
لواقع ال ميكن لأمة مهدورة احلقوق �أن تر�ضى به .ك�أنه يو�صم
النظام الر�سمي العربي بالرغم م��ن �أن��ه بطل ر�سوماته يف
الغالب ،مبا يف ذلك من مفارقة ،بعدم ال�صدق واجلدية� .إنه
يقف بجانب املواطن لأن��ه ي��راه مغلوبا على �أم��ره وعاجزا عن
التعبري عن حاله فيعطيه ل�سانا ق��ادرا على ك�شف املحجوب
وناطقا مبا يفكر به ويحلم بقوله .ولهذا نرى كاريكاتريه ممل�ؤا
بالإثارة املبنية على نفاذ ال�صرب من عدم الإح�سا�س بالإحراج،
ومتحرقا �إلى جتاوز الإحباط املميت والتغلب على املعيقات بغية
اخلروج من حالة الرتدي الطاغية �إلى و�ضع �أف�ضل ن�ستحفه.

املعنى الرمزي الذي يريد دون تكلف.

ويبدو �أن التعبري عن موقف �أو حدث ما يف الكاريكاتري قد خفف
العبء عن كاهل �صادق يف جم��ال الت�صوير فهو يعي الفرق
بينهما من حيث الإنت�شار والتلقي ،ويعرف كذلك حاجته هو
ك�أن�سان متفاعل مع ع�صره الواقعي للتعبري عن موقفه الذي
ال يختلف كثريا عما يجول يف نف�س �أي مواطن عربي� .صحيح
�أن هذه الر�سوم قد �إرتبطت ب�أحداث �أو مواقف �سيا�سية معينة
ولكن معظمها يبقى �صادقا على الدوام اي �أنه ال يذهب بذهاب
احل��دث ال��ذي أ�ث��ار الفنان و�أراد �أن يثبت موقفه منه .ويعود
ذل��ك لأ�سباب كثرية منها عمق الفكرة بالرغم من ا�سلوبها
ال�سهل املمتنع وكذلك ب�سبب اللم�سة الإن�سانية التي ال تفارقها
وخا�صة ما يتعلق بالإن�سان العربي ومعاناته الطويلة ،وقد بد�أت
ب��وادر خروجه منها مع بداية العقد الثاين من القرن الواحد
والع�شرين .ويتمثل ذلك فيما ن�شهده الآن من خما�ض ع�سري متر
به ال�شعوب العربية يف بحثها عن مكان لها حتت ال�شم�س تتمتع
فيه باحلرية والكرامة والدميوقراطية.
يحتاج ر�سام الكاركاتري �إلى قدرة خا�صة يف الر�سم الواقعي
للأ�شخا�ص والأ�شياء بحيث ميكنه �أي�ضا العمل على حتويرها
بق�صد التكثيف واملبالغة للح�صول على التعبري القوي عن الفكرة
وبنف�س الوقت �سهلة الو�صول �إلى املتلقي العادي .نتحدث هنا عن
ر�سم الكاريكاتري يف فرتة ما قبل الكمبيوتر حيث يعتمد الر�سام
على قدراته ومهاراته يف �إخراج الفكرة وتقدميها على ورق �إلى
ال�صحيفة .وينطبق ما و�صفناه مل�ؤهالت ر�سام الكاريكاتري على
�صادق الذي بقي حمافظا على الطريقة التقليدية يف الر�سم
حتى بعد �أن ا�ستخدمت الكرثة الغالبة من ر�سامي الكاريكاتري
برامج الر�سم على الكمبيوتر .ف�صادق يتمتع بحرفية متمكنة يف
الر�سم الواقعي ومن ثم تلخي�صه ،ويعرف كذلك كيفية ت�ضمينه

وع��ن��د ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ك��وي��ن��ات الفنية
لر�سوم �صادق جندها �إخت�صارية وخلو
من الأل���وان �إذ ر�سمت بالأ�سود على
�أبي�ض ،ولي�س بها خلفيات �أو بيئات
وا�ضحة املعامل �أي لي�س بها زي��ادات
خ���ارج ال�����ض��رورة .ولكننا ن���درك ب���أن
املكان يف ر�سوماته حقيقي بالرغم من
عدم وجوده فهو الغائب احلا�ضر وقد
يكون يف ذلك خ�صو�صية �صادق .فقد
حمل الكثري من ر�سوماته فكرة الوطن
الذي تفرق �أوطانا �أو ما ي�شبهها ،وقد
�أ�شار كثريا �إل��ى الوطن املفقود ،وبذا
فهو يعرب عن الوطن وك�أنه مكان قفر
�أوذاك املدى الوا�سع املفتوح الذي ي�شبه احللم الذي مل يتحقق
بعد ولذا مل ي�ستح�ضره و�أبقاه حلما.
�إنه يعتمد يف ر�سوماته على عدد قليل جدا من العنا�صر املمثلة
للمو�ضوع �سواء �أكانت �أ�شخا�صا �أو ا�شياء ،وبذا تخرج تكوينات
الر�سوم وا�ضحة مكتملة بذاتها .وير�سم �صادق عنا�صر مو�ضوعه
مقت�صدا يف خطوطه ويتفق هذا التوجه مع التعريف الأق��دم
لهذا الفن .فنجد توجهه ي�سري مع و�صف نقاد الفن الفرن�سيني
للكاريكاتري يف القرن ال�سابع ع�شر �إذ عرفوه ب�أنه الر�سم بخطوط
قليلة معربة ،ويبدو �أنه كان يف �أذهانهم ر�سومات فنان الباروك
الإيطايل العظيم لورنزو برينيني Lorenzo Bernini
الذي ا�شتهر يف زمانه بر�سم الكاريكاتري.
ويلفت االنتباه ح�ضور ال��دائ��رة ال�سوداء �أو النقطة الكبرية
كعن�صر دائ��م يف ر�سومات ���ص��ادق ،ولقد ب��دت ه��ذه الدائرة
وك�أنها توقيعه حتى دون �أن ي�ضع توقيعه احلرويف� ،أي بدت بديال
عنه .وتعمل هذه الدائرة كعن�صر تكويني هام وتلعب دورا م�ؤثرا
فيه حيث جند ح�ضورها الفني معادال خلطية الر�سوم لأنها يف
الغالب امل�ساحة امل�صمتة الوحيدة يف الر�سم الذي بني كليا على
اخلطوط .ولهذه الدائرة كذلك معنى �أو معان ترتبط بالر�سائل
التي �أراده���ا �صادق يف املو�ضوعات التي طرحها .فقد تكون
ممثلة للآو�ضاع العربية برمتها من وجهة نظره يف الوقت الذي
�أنتج فيه ر�سوماته� ،أو هي الهوة املظلمة �أو الثقب الأ�سود الذي
تبتلع كل بارقة �أمل يف تلك احلالة املرتدية للأمة� ،أو هي املعادل
الب�صري للدائرة املظلمة التي حتيق بنا وعلينا اخلروج منها.
لطاملا �ساعدت الكتابة يف جمال الكاريكاتري يف تو�ضيح الر�سالة
التي يقدمها الر�سم ،وغالبا ما تكون كلمات �أو جمل ق�صرية،

31

التي هو ب�صددها وتظهر التوافق التام
بني الر�سالة والر�سم املعرب عنها دون
�إقحام م�صطنع �أو لوي للفكرة .وهنا
جند بع�ض ر�سوماته ال ميكن التعبري
عنها لفظا بدقة فهي يف ه��ذه احلالة
حتتاج �إلى �صفحات كثرية لتو�ضح فقط
بع�ض جوانب الر�سالة املق�صودة.

وتختلف طريقة ظهورها تبعا لر�ؤية الفنان وغر�ضه منها .وال
جند عند �صادق ما يعرف بالبالونات وقد يعود ذلك لندرة
احلوار بني �شخ�صياته �أو ما يطلقونه من ت�صريحات ،ويركز
بدال منها على التعبري اللفظي املوازي للر�سم ،وي�ضعه غالبا دون
�إطار فهو جزء ع�ضوي من الر�سم ولكننا جنده �أحيانا يتعا�شق
مع �أحد عنا�صره بطريقة طبيعية وغري مفتعلة .والكلمات �أو
العبارات التي تظهر يف ر�سومات �صادق عبارة عن هواج�س
�أ�شخا�ص �أو و�ضعت على ل�سان حيوانات �أو يافطات علقت على
جمادات لها عالقة ع�ضوية باملوقف املراد التعبري عنه .وينبيء
معظمها عن تعليق مراقب هو الر�سام نف�سه متقم�صا �شخ�صية
املواطن العادي .وظهر لدى �صادق موقف متميز من الكتابة
يف العديد من ر�سوماته باعتبارها ممثلة للكالم ،فقد ا�ستعمله
يف �أحيان كثرية مزدريا كرثة الكالم الذي ال يف�ضي �إلى �شيء
ذي بال .وهو مت�سق يف ذلك مع نف�سه كر�سام كاريكاتري فهو ال
ينف�صل عن جمتمعه العربي الذي يحتفي بالكتابة في�ستخدمها
ولكن يف �أ�ضيق احلدود.
يتمتع �صادق يف ر�سوماته بقدرة على تكييف �إخراج الفكرة �إلى
واقع ب�صري من خالل منا�سبة الر�سم ملو�ضوعه ،وتدلل ر�سومه
املن�شورة على �أنه يعمل كثريا على ر�سمه حتى ي�صل �إلى احلالة
التي تر�ضيه ،وع��ادة ما تتميز بالإختزال ،وميكن القول ب�أن
القليل كثري لديه .وقد �شاع عند �صادق تقدمي بع�ض الأفكار
من خالل ر�سم عن�صر مير بثالثة مراحل .وعادة ما يكون يف
الر�سم من هذا النوع عن�صر�أو �شيء ما يتحور يف ثالثة حاالت
ي�صبح يف الأخ�يرة نقي�ضا ل�ل�أول .فاحلمامة تتحول �إلى قنبلة
مثال� ،أو ال�شخ�ص املقهور واملكمم الذي ال ي�سمح له بالكالم
�إلى بركان .وتنم هكذا معاجلة عن فهم جوهر امل�شكلة الفنية
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�إن ل��دى ���ص��ادق م��رون��ة يف النظر �إل��ى
الأ�شكال �أو ا ألن��واع الفنية اجلديدة يف
ما بات يعرف بفنون ما بعد احلداثة،
ويتقبلها بالرغم من �أنه يبجل �أ�شكال
الفن التقليدية عامة وف��ن الت�صوير
خا�صة �إال �أننا نراه هنا يقدم فنا للعامة
�أو لكل من لديه عينان كما قالها فان
خوخ مرة .فكل من يقلب �صفحات جريدة ميكن له �أن ي�ستقي
طبقة من املعنى يف الر�سم .فهو يعرف اجلمهور املتوجه �إليه
وعلى �إط�لاع على تراثه ال�شفهي وع��ادات��ه وتقاليده عامة و
طرائفه ولزماته اللفظية و�أمثاله العامية ال�شائعة خا�صة .فهو
يراعي دوما ال�سياق الذي يقول فيه كلمته �أو ر�سمه ولذا جتده
ي�ستخدم الرموز املتعارف عليها عامليا �أو املتداولة حمليا مما
يقربها من املتابع لر�سومه .وعادة ما حتمل ر�سومه دعابة لطيفة
�أو�سخرية الذعة �أوهجاء تهكمي مملوء بالأ�سى.
�إن من يعرف حممود �صادق معرفة غري حميمة ال ميكن له �أن
ي�ستنتج ب�أنه فنان كاريكاتري متمكن وذل��ك ب�سبب �شخ�صيته
الرزينة اجتماعيا و�أكادمييا و�إداريا ،ولكن من يعرفه عن قرب
يرى ملحاته الطريفة وتعليقاته الالذعة على مواقف قد تبدو
للبع�ض عادية �أو مير عليها دون �أن يالحظها .ومب��ا �أن هذا
اجلانب مل يتح له الظهور جليا يف ت�صويره فكان ال بد له من
و�سيلة �أخرى ت�ستوعبه� .إن �صادق يف قرارة نف�سه ينظر لر�سم
الكاريكاتري كفن ولذا حقق فيه كل تلك اخل�صو�صية الوا�ضحة
�سواء �أكان يف الأفكار �أو يف التعبري الب�صري عنها .ويحتاج ر�سام
الكاريكاتري �إلى قدرة على الغو�ص يف جوهر امل�س�ألة وت�شكيل
موقف منها ثم القب�ض على الفكرة املنا�سبة للتعبري عنه.
ونعرف ب�أن بع�ض ر�سامي الكاريكاتري الإعالم يف الوطن العربي
قد اعتمدوا ب�شكل رئي�س يف ر�سومهم على كتاب �ساخرين كبار
يف م�سريتهم الفنية حيث كانوا يزودونهم بالأفكار التي يقومون
بالتعبري عنها �إال �أن �صادق كان يعتمد على �أفكاره هو ومن هنا
خرجت ر�سومه مندجمة يف الأفكار التي حتملها ب�شكل طبيعي
يبدو وا�ضحا يف اكتمالها الفني.

تشكيل

نال الجائزة األولى في بينالي الفن اآلسيوي الخامس عشر
بشار الحروب :اعمالي تتمحور حول الهوية والمكان والذات
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ي�سعى الفنان الت�شكيلي الفل�سطيني ب�شار احلروب الى حماولة
خلق افكار جديدة حتاكي مفهوم الفن احلديث عرب خماطبته
روح االن�سان و�أفكاره اجلديدة  ،اعمال الفنان احلروب تتمحور
ح��ول ذات���ه وح��ي��ات��ه ،لكنها يف ال�سياق ذات���ه تالم�س الو�ضع
االن�ساين واالجتماعي الذي يعاين منه ال�شعب الفل�سطيني جراء
االحتالل اال�سرائيلي ،اعمال املعا�صرة للفنان احلروب ت�شرح
مفهوم الهوية واملكان والذات ،كما يقول “احكي ق�صتي بر�ؤية
تتنا�سب مع املفهوم اجلديد للفن وتقدم االن�سان الفل�سطيني
بعيدا عن ال�صورة النمطية ،اقدم ما هو جديد واريد ان اقدم
�شيء اتوا�صل من خالله مع العامل بدون ان اتبنى افكار الغرب،
وان اوظف كل ما هو جديد يف جتربتي و�سياقي الفني”.
اثرت افكار وكتابات املفكر الفل�سطيني الراحل ادوارد �سعيد
على طبيعة ما يعمل الفنان ب�شار احلروب وهو فنان واكادميي
من مواليد مدينة القد�س ويفيد احلروب بقوله «كتابات ادوارد
�سعيد وج���دت لها مكانا خا�صا يف ذات���ي ،زادت م��ن وعيي
كفل�سطيني وان�سان يف فكرة ال�صراع واال�ستعمار والهوية ،وكيف
ميكن ان ادافع عن هويتي واقود حوار مع االخر».
وعن دوره كفنان يقول احلروب «ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايانا
املختلفة ،وخلق ت�سا�ؤل جتاه ق�ضايا مثرية وتقدميها الى العامل،
فهوية االن�سان املعا�صر وت�شظياتها موجوده يف العامل لكنها
موجوده بكرثة يف فل�سطني ،الهوية �شيء متغري ،احاول من خالل
الهدم والبناء فيها ،وتقدميها من خالل ت�سا�ؤالت بينها وبني
املكان لتكون مو�ضوعي امل�ستمر وحماولة املعرفة».

اجل�سد بالن�سبة للفنان الفل�سطيني احلروب هو عنوان رئي�سي
للعمل الفني «ا�ستخدم ج�سدي كو�سيط يف اعمايل الفنية من
خالل (الفيديو �أرت) او اللوحة امل�سندية او ال�صورة� ،ساعدين
ا�ستخدام و�سائط خمتلفة من خالل االعمال االن�شائية والفيديو
وال�صورة ب�شكل ع��ام ،يف االنتفا�ضة الثانية قدمت م�شروع
(ال�شهيد) �سقط انا�س كرث �ضحايا وحدث انق�سام يف اجل�سم
الفل�سطيني� ،شعرت بانعدام االم��ن ال�شخ�صي ،قمت بر�سم
من��وذج الي ان�سان يعي�ش يف البلد ،كل �صور ال�شهداء ت�شبه
بع�ضها على جدران ال�شوارع ،وقمت باعادة متثيل لهذا املوت
من خالل وجهي يف ظل غياب االمن ال�شخ�صي
نتحول الى �ضحايا ،هذا العمل خلق حالة من
التفاعل بني النا�س وا�صبحوا جزء منه».
م�شاريع متعددة اجنزها الفنان ب�شار احلروب
حتاكي همه الرئي�سي (ال��ذات وامل��ك��ان) ،ففي
ع���ام  2008اخ��ت��ار ق��ري��ة اردن��ي��ة (�شطنه)
من���وذج لعمل فني يحكي ف��ك��رة حبل الغ�سيل
ودالالته االن�سانية واملكانية العادة احلياة للقرى
الفل�سطينية املهجرة ،فقد اختار قرية اردنية
ت�شبه ال��ى حد بعيد من��وذج القرى يف فل�سطني
«اثرت ا�شراك �سكان القرية يف امل�شروع ،وكان
ه��ديف اع��ادة احلياة ال��ى القرية و�سكانها من
خالل حبل الغ�سيل امللون والذي يجمع كل افراد
العائلة ،فامل�شاريع التي تهمني هي التي ي�شرتك
معي فيها اجلمهور».
االمكنة التي تعاين من عزلة هي عنوان هام
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للفنان احل��روب فقد نفذ م�شروع القط
(احلامي) م�ستخل�ص العبارة من الثقافة
الفرعونية واعتزازها بالقطط كحامية
لالن�سان واحلياة ،نفذ هذا امل�شروع يف
قرية �شبه مهجرة يف االردن« ،ا�ستخدمت
اجلرافيتي خللق احلياة يف املكان ،دور
ال��ف��ن��ان اجتماعي ان�����س��اين ي��ه��دف الى
خلق ح��وار ويعالج ق�ضايا خمتلفة ،كما
يف م�شروعي (هنا /االن) ا�شتبكت مع
االر���ض من خالل انتمائي الى االماكن
املت�شابهه».
فيما ي�ستعد ال��ف��ن��ان احل����روب لعر�ض
جتربته اجلديدة ،وهي عبارة عن عمل
تركيبي من  60قطعة كوالج ،وعمل اخر
«عتبة» فيديو تركيب ،يف م�ؤ�س�سة الفنون
املعا�صرة يف لندن خالل �شهر حزيران
امل��ق��ب��ل� ،ضمن م�����ش��روع نقطة ان��ط�لاق
حتت عنوان «الطريق ت�أخذين و�أنا اريد»،
امل�شروع يعتمد على جمع مقتنيات للفنان
خالل يومياته يف العا�صمة الربيطانية لندن يف وقت �سابق،
حيث اجنز اعمال فنية مما جمعه ،وقام بتحويل هذه املقتنيات
يف �سياق يومياته الب�صرية التي ت�شتبك مع االحداث ال�سيا�سية
واالن�سانية.
الفنان احلروب ذهب يف اعماله الى ا�ستخدام ادوات الع�صر يف
تقدمي افكاره بطرق ب�صرية حديثة ومعا�صرة كما يقول «حاولت
م�ؤخرا من خالل م�شاريعي الرتكيز على ق�ضية البحث يف الذات
وعالقها بالذكريات .باملكان ،جتربة االقامة (م�شروع نقاط)
مغادرة وا�ستمرار لهذا البحث من خالل طرح عالقة املكان
بالذاكره وم�س�ألة ا�سقاط ذكريات خا�صة يف مكان لي�س بف�ضاء
عام وامنا يحمل خ�صو�صية ذكريات اخرين.
وي�ضيف احلروب يف م�شروعي اجلديد «اعمل على ا�ستح�ضار
ذاكرة �شخ�صية يف مكان التربطني به اي عالقة وامنا يحاكي
ق�ص�ص اماكن كانت تربطني بها عالقة ذاتية ،حيث يطرح
الذكريات وينقلها من الف�ضاء اخلا�ص الى العام وي�شارك االخر
فيها كذكريات تخ�صه او حتاكيها».
يف جتربته اجلديدة “الطريق ت�أخذين وانا اريد” كما يقول
“اعمل على نقل الفعل العادي اليومي من �سياقه العام الى
اخلا�ص ،من خالل جتميع ق�صا�صات واراق اجمعها يوميا ب�شكل
ع�شوائي من اماكن ازورها وامر بها لت�صبح بعذ ذلك كجزء من

ذاكرة �شخ�صية ممثلة بكوالج ب�صري يومي ارتبطت بفعل وهذا
الفعل ارتبط بزمان ومكان لت�صبح يوميات ومفاتيح لذاكر يف
مكان ما ،هنا احاول ان �أخلق القيمة ويطرح �س�ؤال القيمة يف
للعمل الفنية ،منْ وكيف ملاذا؟”.
اما امل�شروع االخر بعنوان “عتبة” وهو فيديو ان�شائي ،يعك�س
العمل القائم على ا�ستح�ضار ذاكرة من مكان الى مكان اخر
ويو�ضح الفنان احل��روب فكرته “وجدت بيت له نف�س الق�صة
يف لندن ،يت�شابه مع بيتي يف فل�سطني ،حيث عملت على اجناز
اح�سا�سي ال�شخ�صي الى اح�سا�سي العام ،خللق ت�سا�ؤالت حول
املكان والتغريات التي تلم�س املكان ،وكان الهدف ان�سنة البيت
من خالل ذاكرتي”.
تناق�ش اعمال الفنان احل��روب فكرة الذاكرة واملكان والهوية
الذاتية “عالقتي م��ع ال��ذاك��رة �سببها التغريات التي نعاين
منها يف فل�سطني ،وت�سليط ال�ضوء على التغريات التي يحاول
االحتالل (اال�سرائيلي) فر�ضها علينا ،من خالل اعمايل الفنية
الب�صرية احاول جمابهة االحتالل ،وتقدمي �صورة عما يعانيه
االن�سان الفل�سطيني ،يف الوقت الذي ي�شهد فيه العامل تغريات
�سريعة للهوية ،وحماولة م�سح الهوية والثقافة الذاتية للفرد او
لل�شعوب”.
يرى الفنان احل��روب انه من جيل ال�شباب الفل�سطيني الذي
يحاول وبعد ف�شل امل�شروع اجلمعي بعد اتفاقية “او�سلو” انه
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يحاول من خ�لال اعماله البحث عن هويته ال�شخ�صية اكرث
من اي وقت م�ضى” وت�س�أل الفنان احل��روب “ان اين من كل
ما يجري من احداث وتغريات �سيا�سية كانت نتائجها اتفاقية
او�سلو” ،م�ضيفا “الهوية الوطنية اخلا�ضعة للجدل والنقا�ش
انا معها واحرتمها ،هذا ال�سبب ال��ذي يدفعني لأن اعمل فن
يقدمنا للعامل ،لذلك ا�سعى لتكوين لغة ب�صرية عاملية من اجل
التوا�صل” ،ي�سعى الفنان احلروب من خالل اعماله اليجاد
لغة م�شرتكة حتاكي ما يتم اجن��ازه من فنون عاملية وتخاطب
ال�شريحة االو�سع من متلقي الفن املعا�صر يف العامل.
يف م�شروع (ان��ا امل�سيح وال��ع��ذراء م��رمي ام��ي) ي�سعى الفنان
احلروب الى اعادة متثيل وطرح االفكار هي لي�ست بال�ضرورة
تبني لها او الت�شبه بقدا�ستها بقدر طرحها يف �سياق احلا�ضر
وا�ستمرارية للفعل واث��ره ،يعمل ب�شار على اعادة متثيل �صورة
امل�سيح من خالل ا�ستخدام البورتربه ال�شخ�صي له لطرح عدد
من امل�سائل التي بع�ضها جديل ،يقول ب�شار حول هذا امل�شروع “
من خالل هذا امل�شروع وتبني �صورة امل�سيح لي�ست من الناحية
الدينية وااللوهية بقدر ت�سليط ال�ضوء على معانات الفل�سطينني،
وان كل فل�سطيني هو م�سيح ال زال يحمل معاناته وي�صلب كل
يوم ك�أن تاريخ ال�صلب وممار�سته م�ستمرة حتى هذا اليوم”.
وي�ضيف حول امل�شروع “كذلك العمل هو حتدي لالفكار املتطرفة
التي تخلق حروب طائفية يف املنطقة فهو كم�سلم يتبنى �صورة
امل�سيح متجاوزا احلدود التي و�ضعتها االديان ،كذلك من خالل
اعادة عملية التمثيل يعمل على طرح ايقونة امل�سيح الفل�سطيني
الذي من املفرو�ض ان تكون مالحمة فل�سطينية لي�ست اوروبية”.
ويبحث م�شروعه الفني (ارخبيل رمادي) يف مفهوم نقل املكان
من حيزه الطبيعي واختزاله يف ف�ضاء مفتوح لطرح ت�سا�ؤالت

ح��ول امل��ك��ان مبفهومه ال�سيا�سي ،العمل ع��ب��ارة ع��ن خارطة
لل�ضفة الغربية التي احتلت عام  ١٩٦٧فمن هذا التاريخ ابتدء
اال�سرائيليون بال�سيطرة على املرتفعات واملناطق اال�سرتاتيجية،
واقامة امل�ستوطنات وربطها عن طريق توا�صلها اجلغرايف،
فا�صبحت امل��دن والقرى الفل�سطينية كجزر متناثرة ي�صعب
التوا�صل يف ما بينها،كما ي�صعب ايجاد اي م�ستقبل �سيا�سي لها.
ام��ا يف م�شروعه الفني (خ���ارج االط���ار) وال���ذي ح�صل على
اجلائزة االولى  2012يف بينايل الفن اال�سيوي اخلام�س ع�شر
يبحث يف ق�ضية االغرتاب من املنظور الذاتي الذي يعي�شه الفرد
يف جمتمع تزداد تعقيداته نتيجة لظروف �سيا�سية واجتماعية
ودينيه .فالعي�ش يف جمتمع ت�سوده عقلية القبيلة واحل��زب
والعقيدة الواحدة وتنبذ االختالف والتنوع توفر ظروف مال ئمة
لالغرتاب وانعزال الفرد وتو�سع الفجوة مابني الفرد واملجتمع
والذي هو ال�سياق الطبيعي له مما تخلق حالة ت�شظي يف بنية
املجتمع ويكون له اثر وانعكا�س وا�ضح على الفرد.
وي�شري الفنان احلروب الى ان امل�شروع يتناول امل�شروع اجل�سد
كمادة للتعبري يف �صناعة الفن ويبحث يف مفهوم اجل�سد وقدرته
ك��م��ادة يف ط��رح النقا�ش الت�سا�ؤالت ح��ول ق�ضية االغ�تراب
الفردي التي غالبا ما تهمل من قبل املجتمع.

36

تشكيل

إليزابيث كاتليت ()1915 - 2012
ف ّنانة االحتجاج األسود
ماري رورك ،وفاليري جي .نيلسون
إعداد وترجمة :إلياس فركوح  /األردن
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توفيت يف املك�سيك يف 2
ني�سان� /إبريل ،2012
ع��ن  96ع��ام�� ًا ،ال َن َّحاتة
وف����ن����ان����ة ال���ل���ي���ث���وغ���راف
�إل��ي��زاب��ي��ث ك��ات��ل��ي��ت ،التي
اع�� ُت�ِب�رِ َ ت واح���د ًة م��ن �أك�ثر
الفنانني الأفرو � -أمريكيني
�أهمي ًة يف القرن الع�شرين
لت�صبح
(حتو َلت منحوتاتُها
َ
رموز ًا حلركة احلقوق املدن َّية)،
رغ����م �أن���ه���ا �أم�������ض���ت معظم
ف�ت�رات حياتها يف املك�سيك.
مزجها املهيب ل ُك ٍّل من
َع َك َ�س ُ
الفن والوعي االجتماعي ت�أث َري
الر�سام الأمل��اين ماك�س بخمان
ّ
،Max Beckmann
واملك�سيكي دييغو ريفريا Diego
 ،Riveraوف��ن��اين منت�صف
القرن الع�شرين �أمثالهما ،ممن
جعلوا من الفن و�سيل ًة لنقد
البنى ال�سلطوية.
“كانت ك��ات��ل��ي��ت ،وم��ن��ذ
ب���داي���ة اح�ت�راف���ه���ا ل��ل��ف��ن،
�سيا�سي
ج���زء ًا م��ن حم��ي ٍ��ط
ٍّ
عري�ض َ
�شمل فنانني ينتمون
�إلى عدة �إثنيات عانوا من
ال�لاع��دال��ة االجتماعية”،
بح�سب ما �ص َّر َحت ميالين
�آن ه��ي�رزوغ Melanie
Anne
Herzog
ل�����ص��ح��ي��ف��ة ال����ت����امي����ز ع���ام
 ،2005وهي التي ن�شرت عام
� 2000سرية الفنانة الذات ّية:
“�إليزابيث كاتليت :فنانة
�أمريكية يف املك�سيك”.
ب����دا ق����رار ك��ات��ل��ي��ت يف
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى هويتها
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الإثن ّية ،وانخراطها يف الن�ضاالت �ضد اال�سرتقاق والتمييز
ال َّ��ط�� َب��ق��ي ،ق����رار ًا َج�����س��ور ًا وغ�ير م���أل��وف يف الثالثينيات
والأربعينيات ،يف الوقت الذي اعتقدَ الأف��رو � -أمريكيون
و� ِأملوا بـ”�أن يتم ّثلوا �أكرث داخل الأخالقيات الأوروب َّية”،
كما َ
قال راعي الفنون الوري �ستوك�س �سيمز Lowery
 ،Stokes Simsيف مقابلة مع “الراديو الوطني العام”
�سنة .1993
جاب َهت كاتليت ،بثقتها يف قدرة الفن على تعزيز التغيري
االجتماعي ،املمار�سات املنافية للعدالة الأ�ش ّد م�ضايق ًة
�ضد الأف��رو � -أمريكيني ،مبا فيها ح��االت َّ
ال�ش ْنق والقمع
وال�ضرب .وكانت منحوتة “الهدف” ”The Target
 )(1970واح���دة م��ن �أ�شهر �أعمالها ،وك��ان��ت با�شرت
بتنفيذها �إثر �إطالق ال�شرطة النار على �أحد �أفراد منظمة
الـ”بالك بانرثز /الفهود ال�سود” ،وتُظهر ر� َأ�س َر ُج ٍل م� َّؤطر
بدائرة التهديف مل�سد�س.
اجرتحت تعبريات �أكرث تفا�ؤ ًال من خالل لوحات
غري �أنها
َ
ليثوغرافية ومنحوتات ل ُك ٍّل من هارييت تبمان Harriet
 ،Tubmanال َع ْبدَ ة التي قادت �آخرين نحو احلر ّية،
و�سوجورنر ت��روث  ،Sojourner Truthال َع ْبدة

الأخرى النا�شطة من �أجل �إلغاء اال�سرتقاق .وغالب ًا ما كانت
تعود �إلى املو�ضوعة الدائمة املتم ّثلة بالأُم وطفلها ،وعك�ست
�سل�سل ُة �أعمالها الليثوغرافية املطبوعة عام  1946املُ�س َّماة
“املر�أة الزجن ّية  ”The Negro Womanالكرام َة
البطول ّية التي عاينتها يف مو�ضوعاتها.
“�أردتُ �أن أُ�ظ��هِ ��ر خمتلف �أوج���ه ت��اري��خ الن�ساء ال�سود
وقوتهن”� ،أ ْد َل���ت كاتليت بهذا ل�صحيفة �سان بيرت�سربغ
تاميز يف � ،1992شارح ًة“ :الن�ساء العامالت ،الن�ساء
الريفيات ،ن�ساء املدن ،الن�ساء العظيمات يف تاريخ الواليات
املتحدة”.
أف�سح املجال
ُبني عمل كاتليت املب ِّكر على ت�شكيل الوجه مما � َ
للتكعيب ّية ك ّلما حتر َكت باجتاه املنحوتات �شبه التجريد ّية،
وهو امل�آل الذي باتت ّ
تف�ضله بعد درا�سة ال�شكل عندما كانت
طالبة قيد التخرج �أواخر الثالثينيات.
َظ َّل تاريخا اجلنوب الأمريكي والإفريقي الأمريكي ماثلني
وبارزين يف منحوتاتها .وتُظهر منحوتة “الوحدة ال�سوداء”
العائدة ل�سنة  1968قب�ض ًة من خ�شب املاهاغوين امل�صقول
جانب منها (الأمام) ،و ِقناعني �إفريقيني ي�شبهان
الالمع يف ٍ
ال��وج��ه يف اجل��ان��ب الآخ����ر (اخل���ل���ف) .وك��ذل��ك منحوتة
“�إجال ًال لأخواتي ال�صغريات ال�سوداوات” يف ال�سنة نف�سها،
امل�شغولة من خ�شب الأ ْرز الأحمر ،مت ّث ُل امر أ� ًة بر� ٍأ�س مرفوع
جتريدي .ثم حت ّو َل هذان ال�شكالن
وقب�ضة م�شهرة على نح ٍو
ّ
الب�سيطان “ال ليكونا رمزين فقط حلرك ٍة ما ،و�إمن��ا هما
ر�سالة َخ ّطية بتوقيعها ت�شهد على �أنّ ر�أ�سها وقلبها كانا قد
جتذرا عميق ًا يف الن�ضال” ،بح�سب ما كتبت الينل جورج
 Lynell Georgeعام  1999يف جريدة التاميز.
وكعادتها يف الأ�شكال املطبوعة لأعمالها؛ َر َ�س َمت كاتليت
الف� ��رو –
جم�م��وع��ة م��و��ض��وع��ات ذات ع�لاق��ة ب��ال��رج��ال أ
�أم�يرك��ي�ينُ :ع�� َّم��ال م�صانع ،رج���ا ًال م��ن الطبقة الو�سطى
ب�سرتات ورب��ط��ات ُع��ن��ق ،وعلى نح ٍو ب��ارز َر� َ��س�� َم��ت �أي�ض ًا
�أ�شخا�ص ًا مثقفني مثل مارتن لوثر كينغ.
ب��ع��د انتقالها للمك�سيك يف الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ل��درا���س��ة فن
ال�سرياميك ،أ� ْب َقت على التزامها بق�ضايا الأفرو � -أمريكيني،
لكنها � َ
أخذت باالعتبار كذلك ن�ضاالت ال ُع ّمال املك�سيكيني.
ولقد �أ�شارت �إلى هذا بـالتو�صيف التايلَ :
“�شعباي االثنان”
 ،my two peopleو�أح��ي��ان�� ًا أ�ق��دَ َم��ت على دمج
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مالحمهما اجل�سد ّية يف �أعمالها.
و�سرعان ما وج��دَ ت يف مك�سيكو �سيتي �ضالتها من خالل
خمت�صة بالغرافيك ،مك ّونة من جمموعة فنانني
ور�شة فن ّية
ّ
معروفني ب�إجناز �أعمال جدار ّية هائلة احلجم غايتها دعم
وم�ؤازرة ق�ضايا عامة .وهناك حظيت مب�ستوى من القبول مل
وتزوجت زمي ًال لها يف تلك
تعرفه على الإطالق يف وطنها،
َ
الور�شة هو فران�سي�سكو م��ورا Francisco Mora
�أواخر الأربعينيات.
“ث ّمة م�سلكيات خمتلفة حيال الفن يف املك�سيك” ،قالت يف
مقابلتها مع جريدة �سان بيرت�سربغ تاميز“ :ف�أنت حتظى
َ
َ
باعتبارك �شيئ ًا
كونك فنان ًا ،وال ُينظر �إليك
بالتقدير
غريب ًا”.
ورغ��م اكت�سابها املواطنة املك�سيك ّية يف � ،1962إلاّ �أنها
تاب َعت مالحقة ق�ضايا ال�سود يف �أمريكا .وت�ضم َنت �أعمالها
الليثوغراف ّية منذ نهاية ال�ستينيات �صور ًا لقائدَ ْي الن�شاطات
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االجتماع ّية يف تلك ال�سنوات ،مالكومل �إك�س Malcolm
 ،Xو�أجنيال ديفيز .Angela Davis
يف مقابلة �أجرتها ج��ري��دة التاميز ع��ام  ،2005قالت
ت��ري��ت��وب��ي��ا ه��اي�����س ب��ن��ج��ام�ين Tritobia Hayes
 ،Benjaminمديرة غالريي الفن يف جامعة هوارد
يف وا�شنطن العا�صمة�“ :إليزابيث كاتليت جزء من تاريخ
فن االحتجاج يف �أمريكا .لقد �صاغت مواقفها عرب فنها
من �شروط الظرف الإن�ساين ،وحيال العدالة االجتماعية
والإجحاف”.
أ� ّدى وجود جت ُّمعات ي�سار ّية تنحو باجتاه االندماج �إلى �أن
تعلن حكومة الواليات املتحدة ب�أنّ كاتليت “�شخ�صية غريبة
غري مرغوب فيها” عام  ،1959وذلك حني �شاركت يف
جمع �شمل الأمريكيني املقيمني يف املك�سيك امل�شتبه بكونهم
منخرطني يف �أن�شطة �شيوع ّية .ويف فرتة ال�ستينيات ُح ِر َمت
من احل�صول على ت�أ�شرية دخ��ول للواليات املتحدة ،مما
�ش َّك َل عام ًال معزز ًا – �إ�ضاف ًة �إلى كونها �إفريقية الأ�صل –

لأن تكون �شخ�ص ًا مغمور ًا ،ن�سبي ًا ،داخل الت ّيار الرئي�س يف
الفن الأمريكي.
ول��دت �إليزابيث كاتليت يف  15ني�سان� /إبريل 1915
لعبيد حم��رري��ن� .أبوها
يف وا�شنطن العا�صمة ،حفيدة
ٍ
بروف�سور يف الريا�ضيات تويف قبل والدتها ،و�أُمها عملت
م�س�ؤولة �ضبط احل�ضور والغياب يف �إحدى املدار�س .نالت
�شهادة البكالوريو�س يف الفن من جامعة ه��وارد ،املعهد
التعليمي التاريخي لل�سود ،منت�صف الثالثينيات ،بعد
ب�سبب من �أنها
�أن ُط ِ��ردَت من معهد كارجني التكنولوجي ٍ
“ ُمل َّونة !”colored
ان�ضمت �إل��ى “�إدارة النهو�ض بالعمل” ،الربنامج الذي
عمل على توظيف عدد كبري من الفنانني اجلائعني �إبان
ف�ترة الك�ساد ،ومت تعريفها بريفيريا وزميله املك�سيكي
ف��� َّن���ان اجل����داري����ات م��ي��غ��ي��ل ك��وف��ا ّروب��ي��ا���س Miguel
 ،Covarrubiasحيث كان لفكرهما ال�سيا�سي ت�أثريه
على �أعمالها امل�ستقبل ّية.
عملت كاتليت يف تدري�س الفن يف “نورث كاروالينا هاي
�سكول” لفرتة م��ن ال��وق��ت ،لكنها �أُ ْح�� ِب َ��ط��ت ب�سبب عدم
امل�ساواة يف الرواتب بني الأ�ساتذة ال�سود والبي�ض .ثم انتقلت
�إلى ما ُيعرف الآن بجامعة �أيوا ،لتنال منها درجة الدكتوراة
يف الفن عام  .1940وكان من بني هيئة التدري�س امل�شرف
عليها الف ّنان غرانت وود  ،Grant Woodامل�شهور

بلوحته املُ�س َّماة “القوط الأم�يرك�ي��ون American
 ،”Gothicوالتي ر�سمها يف  1930وفيها رج ٌل وامر�أة
ريفيان متزمتان من �أيوا (هنالك �أكرث من ت�أويل يف ت�أمل
هذه اللوحة التي باتت �أيقونة عن اجلنوب الأمريكي) ،ولقد
َ�ش َّجعها لأن حتتذي به وتعمل ما عمله هو؛ وذلك ب�أن ت�ستعني
بثقافتها وجمتمعها كمو�ضوعات لفنها.
أنا�س بي�ض طوال حياتي،
“مل �أكن حماطة يف �أي وقت ب� ٍ
�سوى بالذين �أت��ع��ارك معهم ”.قالت كاتليت يف ما بعد،
وا�صف ًة دعم وود لها غري املتو َقع.
�أما مو�ضوع تخرجها ،فكان منحوتتها “�أُ ٌم زجن ّية وطفل”،

وف���ازت باجلائزة الأول���ى يف معر�ض كولومبيا ،1940
ومعر�ض �شيكاغو للفنانني الأفرو � -أمريكيني.
حني ُع ِّي َنت �أ�ستاذة كر�سي لق�سم الفنون اجلميلة يف جامعة
دي�لارد يف نيو �أورل��ي��ان��ز ع��ام  ،1940مل يكن م�سموح ًا
للأفرو � -أمريكيني بدخول موقف ال�سيارات املحيط مبتحف
نيو �أورليانز ،فما كان من كاتليت �إلاّ �أن حتتال على هذا
احلظر بجعل طالبها ي�ستقلون احلافلة حتى باب املتحف.
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ويف  ،1941انخرطت كاتليت يف �أن�شطة املركز الفني
ملجموعة اجلانب اجلنوبي يف �شيكاغو ،وكان نقطة جذب
للفنانني ا ألف���رو � -أمريكيني التقدميني .وه��ن��اك التقت
بالفنان ت�شارلز وايت  ،Charles Whiteوانتقلت
معه �إل��ى نيويورك بعد زواجهما .ثم ما لبثت �أن ان�ضمت
�إل��ى هيئة التدري�س يف كلية ج��ورج وا�شنطن كارفر ،وهي
أ�شخا�ص تقدميني
مبثابة مركز تعليمي يف هارمل ُيدار من �
ٍ
وراديكاليني .وهناك ،بح�سب ما كتبت ه�يرزوغ عنها يف
�سريتها“ :جتذرت قناعتها ب�أنّ على فنها �أن يتجه مبا�شر ًة
للجماهري العري�ضة من ال ُع ّمال”.
يف نهاية الأربعينيات انتقلت ملك�سيكو �سيتي و�سرعان ما
انف�ص َلت عن زوجها الأ ّول .ومن خالل ور�شة �أعمال احلفر
َ
والطباعة ،تعرفت �إلى مورا (زوجها الثاين) الذي عر�ض
عليها تعليمها اللغة الإ�سبان ّية ،ثم تويف يف ُ .2002ر ِز َقت من
مورا بثالثة �أبناء �أعانوها على موا�صلة حياتها :فران�سي�سكو:
معني باجلاز .وخوان� :صانع �أفالم .وديفيد :ف ّنان.
مو�سيقي ّ
ّ
كما �أنها َجدّة لع�شرة �أحفاد و�ستة �أبناء �أحفاد.
يف � ،1959أ�صبحت �أ ّول ام��ر�أة تر�أ�س ق�سم النحت يف
اجلامعة الوطنية امل�ستق ّلة املك�سيك ّية ،وهو املن�صب الذي
�شغلته حتى تقاعدها يف .1975
عند مبا�شرة “متحف اال�ستديو” يف ه��ارمل العمل على
معر�ض كبري لأعمالها الفن ّية عام  ،1971منحت
�إقامة
ٍ
وزارة اخلارج ّية كاتليت ت�أ�شرية دخول �إثر انهمار عرائ�ض
دعم �سمعتها
ا�سرتحام من �أجلها .وكان لهذا املعر�ض �أن َ
وك�صوت يعلو ل�صالح الأفرو
املتنامية كف ّنانة من ال��ر ّواد
ٍ
 �أمريكيني .تبع ذلك معار�ض �أخرى يف الواليات املتحدةواملك�سيك ،واقتنت �أعمالها املتاحف الرئي�س ّية.
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ومبنا�سبة �إقامة متحف كاليفورنيا للفن الأفرو � -أمريكي
معر�ض ًا لأعمالها يف لو�س �أجنل�س ع��ام  ،1999قالت
كاتليت جلريدة التاميز�“ :إنّ م�شاهدة ك ّل ه�ؤالء النا�س �إمنا
تبعث يل بر�سالة تفيد ب�أين رمبا � ُ
أفعل �شيئ ًا ولو ب�سيط ًا مما
كنت �أريد فعله� ،أ ْال وهو �إدخال الأفرو � -أمريكيني للمتاحف.
و�إين �أ�ؤمن فع ًال �إنْ كان لهذا عالقة بهم ،ف�إنهم �سي�أتون”.

إفادات ذات معنى
* “لطاملا �أردتُ �أن يكون فني يف خدمة النا�س ال�سود� ،أن
يكون انعكا�س ًا لنا� ،أن ينتمي لنا� ،أن مي ّثلنا� ،أن يجعلنا نعي
�إمكاناتنا وجهودنا� .إنَّ َت َعلُّم كيف نفعل هذا ك ّله ومتريره
للآخرين �إمنا هو �أحد �أهدايف”.
* “�إين مهتمة بتحرر امل���ر�أة من أ�ج��ل االكتمال الذاتي
للن�ساء .مهتمة بذلك لي�س فقط من �أجل العمل وامل�ساواة
مع الرجال؛ ولكن من �أجل ما ميكن �أن ي�ساهمنَ به يف �إغناء
الإن�سان ّية� .إنَّ م�ساهماتهنّ قد �أُ ْن ِك َرت عليهنّ ”.
* “للتعبري عن امل�شاعر من خالل ال�شكل املج ّرد ،واللون،
واخل ّ
��ط ،والف�ضاء؛ حاولتُ الو�صول �إل��ى النا�س العاديني
الذين ال ميلكون �إلاّ القليل من التجارب �أو فهم مبادئ الفن،
و�أن �أجد ِ�صل ًة تربطهم مبا ي�شعر به كث ُري من النا�س حيال
مو�ضوع ما� ،إنْ كان َغ َ�ضب ًا ،ا�ستيا ًء ،قو ًةَ ،جما ًال ،ت�ضحي ًة،
ٍ
تفهم ًا� ،أو � ّأي �أمر �آخر .ولكن ث ّمة �أمر ما م�شرتك”.
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* “�أنا �سوداء ،امر�أةَ ،ن ّحاتة ،وف ّنانة �أعمال طباع ّية .كما
وج ّدة ل�سبع بنات �صغريات
�أنني متزوجة ،و أُ�م لثالثة �أبناءَ ،
و َو َل��د .ولدتُ يف الواليات املتحدة و�أعي�ش يف املك�سيك منذ
� .1946أ�ؤمن ب�أنّ جميع هذه احلاالت التي مررتُ بها قد
�أث ّرت على �أعمايل وجعلتها على ما تبدو عليه اليوم .م�صدر
�إلهامي هو ال�شعبان الأ�سود واملك�سيكي ،هُ ما َ�شعباي االثنان.
وفني يخاطب هذين ال�شعبني مع ًا”.
* “تع ّلمتُ كيف �أ�ستخدم فني خلدمة النا�س ،خلدمة
املنا�ضلني من النا�س ،خلدمة �أول��ئ��ك الذين من �أجلهم
ي�صبح للواقعية معنى”.
* “�أعتقد �أنّ مبقدور الفنّ جعل النا�س يعون الأ�شياء
من حولهم� .أما يف ما يتعلق ب�أولئك الذين تعر�ضوا لل ُغبنْ
والإجحاف؛ فب�إمكان الفنّ �أن يجعلهم يرون الأ�شياء على
نح ٍو �آخ��ر ،يجعلهم يدركون �أن �أنا�س ًا �آخرين يف ثقافات
�أخرى ميلكون التجارب نف�سها”.
مظهر مهما كان ،ب�صرف
* “ال تهملوا �أو تتغافلوا عن �أي
ٍ
النظر �أين هو”.
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* “لطاملا ُ�س ِب َكت الن�ساء داخل وظيفة الأمهات ومدبرات
البيوت ،ونحن يف احلقيقة جيدات يف �أداء هذه الوظيفةَّ .مت
َق ْو َل َبة الن�ساء ال�سود داخل وظيفة َح ْمل م�س�ؤولية جناة القوم
ال�سود من خالل موقعهنّ ك�أمهات وزوجات ،يقمنَ بحماية
وتعليم وتن�شئة الأطفال والرجال ال�سود .ميكننا التع ّلم من
الن�ساء ال�سود .كان عليهنّ الن�ضال لقرون عدة� .أ�شعر ب�أننا
منلك التعبري عن الكثري الكثري ،وينبغي علينا املطالبة ب�أن
يُنْ�صَت �إلينا ،واملطالبة ب�أن ُنرى ،لأننا نعرف ون�شعر ونقدر
على التعبري على نح ٍو كبري ،وامل�ساهمة بقدر عظيم من
الأداء َ
اجلمايل”.
* “يف املرحلة الثانوية كنتُ دائم ًا طالبة متطرفة جد ًا.
�أذك ُر يف تلك الفرتة �أين كنتُ �أقف �أمام مبنى املحكمة العليا
يف وا�شنطن العا�صمة مع ِّلق ًة َح ْب َل �أن�شوطة حول رقبتي،
احتجاج ًا على عقوبة ا إلع��دام من دون حماكمة .ال �أتذكر
اجلماعة التي كنتُ �ضمنها ،كل ما �أتذكره هو اعتقالنا من
ِق َبل رجال الأمن”.

شهادة
إبداعية

األشياء ولذة الجوهر

حممد العامري  /األردن
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الر�سام على التلوين و�إتقان ّ
اخلط فهذا الأمر
مل َي ُعد الفنُّ بالن�سبة يل ا�ستعرا�ض ًا لقدرات ّ
�أ�صبح خلفي؛ كوين جربته واختربته �إلى مديات بعيدة  ،اختبارات دقيقة و�صعبة طارحا
�أ�سئلة كونية � ،أ�سئلة تتقاطع مع املناخات ال�صوفية املج ّردة ،والتي تنزاح نحو جوهر
الأ�شياء ،بعيد ًا عن ظاهرها و�شكلها؛ �أي مبعنى االنخراط يف غبطة الأ�شياء ور�صد وجودها
يف الطبيعة ،يف املحيط واحليز املعا�ش؛ ذلك الوجود القلق واملتح ّول يف �أو�ضاعه اجلمالية
ال�ساقط عليه واختالل الظالل تارة ،وركودها تارة اخرى.
عرب اختالف طبيعة النور ّ
إ� ّنها احلالة العرفانية العالية يف النظر �إلى جوانية الأ�شياء وحيو ّيتها  ،فالألوان والأ�شكال
ما هي �إال و�سيط ًا ب�صري ًا يتح ّقق على ال�سطح الت�صويري لنقل ما تي�سر من احلالة ال�صوفية
يف الر�ؤيا �إلى ُم�شاهد جديد يحدّق يف روحك املاكثة يف مربع اللوحة ،يك�شف ع�شقك عرب
ر�صد عالمات اللوحة كجغرافيا ترحل بك الى عتماتها ونورها اخلافت وال�ساطع ،ويك�شف
م�سارات خطوط يدك يف اللوحة ،عنفها ور�ضاها ،نعومتها وق ّوتها الكامنة يف مكوناتها
اجلمالية.
قراءات تراكم ّية لتاريخ روحك على اجلدار ،ده�شة مناكفة تك�شف خاللها خ�ساراتك يف
احلياة وجتلياتك العالية .تربح تلك اخل�سارات كي تعود �إليها مرات ومرات.
�إنّ التّجريد الذي �أفعله هو يف املح�صلة واقع يتحرك يف حميطنا ،واقع ال تراه العني الأم ّية،
واقع يحتاج �إلى عني حاذقة ،عني مث ّقفة ،فالو�صول �إلى التّجريد ،هو مبثابة تقط ٍري للأ�شكال
الواقع ّية بلغة فن ّية عال ّية.
�إنها حالة ال تتح ّقق �إال عرب اخلربة والوعي العميق مباه ّية الفن .فحني ي�صبح الفنجان
املُهمل قيمة فنية يف �سياق العمل ،وحمفز ًا �أ�سا�سي ًا يف بناء جمال ّيات اللوحة وكذلك
فعل �آخر ،فتنتق ُل من املهم�ش �إلى امل ِنت يف ال ّلوحة،
الزجاجة امللقاة على الأر�ض تتح ّول �إلى ٍ
ّ
وت�صبح مناخ ًا لطرح �أ�سئلة ال�شكل الب�سيط واملع ّقد؛ �أ�سئلة الظالل وال�شفاف ّيات والعنا�صر
املجاورة للمهمل .حيث ت�أخذ العنا�صر قيم ًا جديدة ذات بعد يختلف عن وجودها الأول،
لتنتقل من ما�ضيها �إلى حا�ضرها اجلديد ،والذي يتح ّقق عرب قراءات تراكم ّية من قبل
املُ�شاهد ،قراءات متنوعة تنتظم عرب مرجع ّيات القارئ الثقاف ّية لت�صبح تلك العنا�صر
مدار ًا للبحث والتّ�سا�ؤل واملتعة الب�صر ّية.

التلوين والعناصر  .....األصل واجتراحات التغيير
الطبيعي� ،أي وجودها
ال ميكن للعنا�صر �أن تبقى ماكثة بوجودها
ّ
مكان لالحتالل من قبل الر�سام ،احتالل
املرئي ،بل تتح ّول �إلى ٍ
ّ
إيجابي عرب الدخول �إلى منطقة العن�صر بال ا�ستئذان والعبث
� ّ
يتم من خاللها اجرتاحات
بوجوده كمادّة �شكل ّية وب�صر ّيةّ ،
جديدة يف حر ّية ت�صرف الف ّنان بالعنا�صر املُ��راد ا�ستخدامها
الواقعي ويكون
يف العمل الفني ،حيث يتغيرّ لون العن�صر و�شكله
ّ
العن�صر معر�ض ًا للإ�ضافات كما لو �أ ّننا يف حماولة خللق جديد،
ملا هو موجود يف الأ�صل .فاملوجود ب�صفته الواقع ّية املح�سو�سة
معر�ض للتخ ّيل واملناكفة من قبل الفنان ،مناكفة تندرج يف
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حماولة الفنان لتحقيق وج��وده كمبدع و�صانع للحياة ،كونه ال
يقتنع بواقع ّية تلك العنا�صر ،فرييد لها �أن تكون على خالف
أ�صل
طبيعتها املتواجدة فيها �أ�ص ًال ،حيث يتح ّول الأ�صل �إلى � ٍ
جديد بالن�سبة للف ّنان ،كون جميع اال�شكال املرئ ّية واخليال ّية
مع ّر�ضة ال�ستخدامات الف ّنان يف عمله الفني ،فهو يعترب نف�سه
م�ضيف ًا ال مقلد ًا ملا هو موجود يف املحيط واحل ّيز و�صو ًال �إلى
والفني ،الذي يتمظهر يف
النف�سي
اقرتاحات الف ّنان لتن ّوع خياله
ّ
ّ
الت�صويري.
م�ساحة ال�سطح
ّ
ما �أفعله يف اللوحة ،جغرافيا خالقة ،جغرافيا من العواطف ال

المتخيل والواقع  ...لذة التحوير وفضاءات التأويل
( إن المعنى جناح لجسد الصورة ) أبو اليزيد البسطامي

حني �أنظر �إلى املك ّونات الب�صرية يف املحيط واحل ّيز ،تثريين
�أم��اك��ن ت��واج��ده��ا و���ص��ف��ات وج��وده��ا يف ال�� ّت��ج��اور واحل�����ض��ور؛
احل�ضور الباهت ،واحل�ضور القوي ،فمِ ن املمكن �أنْ تكون ال ُكتل
الظل ّية عن�صر ًا مهم ًا وت�شخي�ص ًا ل ِق َط ٍع من ال ّليل ،م�ساح ًة داكن ًة
جمز�أة من عتمة ليل ما ،وحني �أوا�صل التحديق يف الكتل الظل ّية،
الظل نف�سه ،فوجود ِّ
�أنتهي �إلى ظالل داخل ِّ
الظل كمادة منظورة
متح ّولة عرب م�سار ال ّنور ،كتل متحركة تتبدّل ب�سال�سة ان�سحاب
ال�ضوء ومنبع م�سقطه ،الذي يتح ّكم بو�صف الكتلة الواقع عليها
ال ّنورّ ،
فالق�شة يف ال ّنور تتح ّول �إلى خط ٍ رمادي واقع �إلى اجلوار
والغريب يف الظ ّل ،إ� ّنه يتح ّرك من منبع ال�شكل نف�سه كما لو أ� ّنه
إرادي يتح ّقق بفعل عن�صر �آخر،
من ِت ٌج لظالله ،ظ ٌّل واهم كونه ال � ّ
هو ال ّنور ،ال ّنور الذي يح ّقق ّ
الظالل الباهتة والعميقة والغائرة،
القيم املتواجدة بني ّ
ال�شقيقني تتح ّقق
فالظ ّل �شقيق ال�� ّن��ور،
ُ
بوجودهما متّ�صلني ف�أجد نف�سي يف ال�ضلع الثالث لتلك الثنائية،
�أج�ترح ظ�لايل اخلا�صة و�أك�سر منظومة املنظور املتح ّقق يف

طبيعة الأ�شياء املرئية ،ان�صرف عن الواقع وال �أن�ساه� ،أتذ ّكره
للمناكفة و�إع��ادة خلقه من جديد ،وكذلك �أتذ ّكره كي �أن�ساه،
فالتمرين الذي �أمار�سه هو جمموعة حماوالت ملحو ما �أعرفه
احلقيقي يل كف ّنان �أ�صعب بكثري
عن املرئي ،املحو هو التحدّي
ّ
ْ
من تذكر وحفظ الأ�شياء� ،إميانا م ّني ب�أنَّ الإبداع واخللق اجلديد
يجب �أنْ ميكث يف الإ�ضافة ،والإ�ضافة نقي�ضها التقليد ،الإ�ضافة
ت�أتي بالن�سيان؛ ن�سيان ما اختزن بال ّذاكرة من �صور و�أ�شكال كي
اخلا�صة ،من هنا �أرى �إلى �أنّ ال ّت�أويل منطقة مهمة
تنتج �أ�شكالك
ّ
املرئي ،والفكاك من املنجز
وخطرة ملناكفة اجلاهز يف املحيط
ّ
املتح ّقق هو التخييل واملحو والت�أويل ،الفكاك منه فعل خالقّ
كونه فعل �إ�ضافة ولي�س فعل تبعية ،الفكاك منه �أنت �أ ّيها الف ّنان
ب�صدقك ال�صايف ،برجفة قلبك اخلافق باخليال ،بق ّوة االجنرار
�إلى القلب يف الر�سم ،بق ّوة ال ّثقة فيما تفعله ،بق ّوة الق�شعريرة
يف اللوحة امل�ستقلة ،اللوحة العارية من الآخرين ،لوحة جترتح
حياتها ووجودها الفذ.
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مل يعد مت�سع للوقت للتبع ّية يف ال�سيا�سة والفن واحلياة ،فالطريق
البكر ملي ٌء بالأع�شاب والده�شة ،ملي ٌء بحجارة مل ّونة مل ت�سقط
عليها عني ،ملي ٌء ّ
بالظالل الطر ّية والبذور املختبئة.
الطريق الوعر ال ي�سلكه �إال املغامر ال�صعب الباحث عن ل ّذة
جديدة مل ي�سبق لأحد �أن �صاغها ،الطريق الوعر �شقيق القوة
وال�شجاعة للدخول يف مناكفة مفاجئة ،الطريق البكر ال �أثر فيه
لأح��د� .أنا هناك حيث ال �أحد يجاورين �أن���أى بذاتي بعيد ًا عن
التّابعني وحملة احلقائب لأ�سيادهم فكيف يل �أن �أكون هناك و�أنا
�س ّي ٌد فيما �أفعل� ،س ّيد بعاطفتي الرب ّية� ،س ّي ٌد ب�أ�سلحتي الوا�ضحة،
�س ّي ٌد بغمو�ضي الغامق.
بال�صور املكت�شفة� ،صور
ـ�صور التي ال تعرفهاّ ،
كل �شي ٍء يبد�أ بــالـ ّ
تك�شط عنها الغبار لتلمع مراياك؛ �أنا من وجد ال�صور املختبئة
يف املدى البعيد ،ال�صور القريبة من عيون العميان ،العيون الأم ّية
التي مت ّر على ال�صور دون �أن تراها ،ك ّل ا�شراقاتي م�شفوعة
بالع�شق ال�صايف ،ال �أرجت��ي غبطة من �أح��د ،ف�أنا أ�ه��ل الغبطة
وخزان احلبور لذاتي بو�ضح املمتنع ...املتمنع  ...القا�صي ...
امل�ستلذ بهي�أته  ...املتمتّع بان�سكاب ال ّنور يف ك�أ�سه  ....ال�ساكب
للبهجات والأمل  ...املنده�ش بوجوده  ...الغامق بو�ضوحه .....
ال�شقي باملعرفة  ....ال ّرائي للخذالن ....
املاكث باحلركة ....
ّ
املن�سكب يف ال ّنور  ....املت�ألمّ من الزّيف  ....املختلف يف مواجهة
احلب...
القطيع  ....الالحمدود يف اجلغرافيا  ....القاب�ض على ّ
الرابح للخ�سران  ...املتف ّرج على الوهم  ...الكا�شف للوهم ...
املتح ّقق من عوراتهم  ....املع ّر�س يف الرغبة البكر  ...القلق
ب�سكونهم  ...املطل من نوافذ و�ضوحه ال�شائك باختالفه ....
املناكف للقطيع ...
الناقد لظرفاء ال�سلطة  ....املت�ضاحك على وهمهم  ...املتهكم
على ظرفاء امليكرفون ال ّراف�ض خلطباء الوهم  ....التابعون ال
تابع لهم  ...الراف�ض له�شا�شة اللوحات  .فالإ�شراق هو الذي
يقتلهم ،لقد ف�ضح �أمرهم م�سار ال�سراج !
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لوحة العالمات  ....طرائق الوجد :

ت�شبه �سوى �أر�ض للعي�ش ،جغرافيا مو�شاة بالعالمات ال�صغرية،
عالمات تقودنا نحو الع�شب الرطب ،عالمات ت�أخذك �إلى مم�شى
الع�شق ،مم�شى احل�صى ال�لام��ع بح�ضوره ،ال��ك��رمي ب�ألوانه،
املتل�ص�ص على ان�سحاب ظالله ،ال�صايف يف النور.
ّ
كر�سي الأحمر� ،أر�ض
عالمات ونقط  ....ترا�شقات رمل على
ّ
�صفراء وخ�ضراء و���س��م��اوات مقلوبة يف الأ���س��ف��ل ،انعكا�سات
طري ،خط
عنا�صر يف جوف الأزرق العميق ،ميالن ع�شبة كخط ّ
قاطع لليونة اللون و�سكره ،خمرة من لون وخط تنت�شي بح�ضورها
الأكيد .تر ّنح جديد كانفجار نور من غرة جبل ،ان�سكاب نبع
يف الب�صر وطهارة يف ب�صرية راك��دة .جدر رجراجة بالألوان
 ،رق�ص �صو ّيف من�سكب يف دوران اخلطوط� ،أر���ض ال ت�شبه �إال
مو�سيقى مت�سل ّلة يف ثنايا الداكن وامل�ضيء  ....يف ثنايا العني
الرائ ّية  ....يف تالفيف اخليال  ....يف تنهدات النف�س  ....يف
ت�ش ّققات الروح ...انثياالت النور يف النف�س  ....حمموالت الن�ص
يف امل�شهد � ...شفرة التوا�صل بني قطبني � ...شواهد اجلدار ....
طاقة العر�ض ومغذيات ال�ضوء ...جتاور اخلطوط وتبادل ال�شعاع
يف اللون  ...مال�سة ال�سطح وخ�شونته.
تتابع النقط  ...تراكم النقط كما لو �أ ّنها منال يف الفراغ ....
تلك �شواهد م�ضللة تقودك ملجهول لذيذ متاما كتجربتك الأولى

مع اخلمرة  ...عقاقري ب�صر ّية تن�سرب اليك عرب م�سامات
عري الف ّنان الذي ميكث فيه حلظة الفعل  ....حلظة
روحك ّ ....
الطريان يف م�ساحات �شا�سعة  ...خوف من الإفهام وانغما�س
يف �سكرة الغمو�ض فامل�شهد يقفز من املعنى ك�سهام رعناء .....
املرئي يف �شفافيتك �أيها املُ�شاهد
�صعقة غري حمتملة  ....ارتكاز ّ
 ...حلمك ال�سائل يف ال�سرير وم�سافة خطاك نحو العمر الرتكاب
احلنطة  ....رحى الطحن الباهت يف جوفك  ...فراغ يدك من
الورد  ....بحثك عن امتال ٍء ما باللون.
تلك العالمات مل تكن بوجدها �صدفة ،وج��ود يحكمه التوازن
واالنتظام يف �سياق الإيقاع .توا�صل بني العنا�صر املنفردة لتنتظم
جمع ًا متما�سك ًا .جمع العنا�صر يف م�سارات من�سجمة.
طرائق مل�سا ِر الوجد يف جغرافيا اللوحة ....
طرائد لإيقاعات تن�سرب يف مناخ اخلطوط وحتوالتها
�صي ٌد ِلعينْ حادّة
مدارات للطريان
عالمات فارقت اللون يف ال�سرير فتبعني يف احللم
فالوجد يتحقق بالت�أويل ،وال خيال يف اللوحة بال واقع متحقق !
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تخطيطات

الفنان الفلسطيني حممد الوهيبي
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مسرح

نجوم الدراما االردنية ومشاركات هامة
في الدراما المصرية والعربية
االسماء االردنية البارزة لن تغيب عن الشاشة في رمضان
صالح أسعد  /االردن
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يقول املثل ال�شعبي « وي��ن ماترميه
بيجي واق���ف» وه���ذا م��ا ينطبق على
ال���ع���دي���د م���ن امل���ب���دع�ي�ن االردن���ي�ي�ن
وبالتحديد يف جمال الدراما وقد ت�أكد
هذا جليا عرب �سنوات و�سنوات حيث
�أك��دوا قدرتهم على مناف�سة �إخوتهم
من الفنانني العرب �سواء كان ذلك
م��ن خ�ل�ال االع��م��ال امل�����ش�ترك��ة التي
���ص��ورت يف االردن او مت ت�صويرها
باخلارج .
وخم��ط��ئ م��ن اع��ت��ق��د ب����أن ال��ظ��روف
ال�سيئة التي متر بها الدراما االردنية
هي ال�سبب يف انتقال فنانينا وت�ألقهم
باخلارج فالعديد من ه�ؤالء انتقل قبل
االزمة ولكن االهم من هذا ان ه�ؤالء
الفنانني االردنيني متت اال�ستعانة بهم
باالعمال الدرامية نظرا لقدراتهم
الفنية املميزة واثبات تواجدهم مما
دعا املنتجني العرب لال�ستفادة من
ا�سمائهم وجناحاتهم لدرجة جعلت
ن�سبة الفنانني االردنيني املتواجدين
يف ال���درام���ا ال��رم�����ض��ان��ي��ة امل�صرية
تقرتب من ن�سبة ا�شقائهم ال�سوريني
واالهم من ذلك �أن معظمهم يقومون
ب����أدوار البطولة �أو ب����أدوار هامة يف
االع��م��ال العربية امل�شرتكة كما هو
احل��ال يف م�سل�سل « خيرب « �إن هذا
التواجد لنجوم الدراما االردنية من ممثلني وخمرجني وحتى
مو�سيقيني جاء لي�ؤكد نقاط هامة �أبرزها ب�أن الفنان االردين
لديه االمكانيات والقدرات التي ت�ؤهله للمناف�سة ولكن يف نف�س
الوقت ف�إنها �أكدت ب�أننا يف االردن نعاين من م�شكلة الت�سويق
واالنتاج وان االم��ر ال يتوقف على الدولة فقط وامن��ا يجب ان
يكون هناك دور للدولة والقطاع اخلا�ص والفنانني الن ما و�صلنا
اليه من واقع �سيء للدراما االردنية جاء كنتيجة طبيعية ل�سيا�سة
املنتج املنفذ واالعتماد على الدولة �أو القنوات اخلارجية وعدم
وج��ود املنتج االردين احلقيقي ال��ذي ينتج من ماله اخلا�ص
با�ستثناء حالة او حالتني يف ال�سنوات االخرية ...
على العموم �إن غاب فنانونا عن ال�شا�شات العربية من خالل
امل�سل�سالت االردنية ف�إنهم �سيطلوا علينا خالل �شهر رم�ضان

املقبل من خ�لال اعمال عربية متنوعه ومميزة وبالتحديد
امل�صرية ومن هذا املنطلق �سيكون لنا وقفة لت�سليط ال�ضوء على
هذه االعمال .
�سيكون امل�سل�سل التاريخي « خيرب « هو االكرث من حيث امل�شاركة
االردنية فيه فالإخراج ل�شيخ املخرجني العرب االردين حممد
عزيزية وي�شارك يف التمثيل عدد من الفنانني االردنيني وهم
حممد القباين  ،عبري عي�سى ،و���س��ام الربيحي واملو�سيقى
الت�صويرية لوليد اله�شيم ...وي�شارك يف العمل �أكرث من خم�سني
فنان عربي من خمتلف اجلن�سيات ومنهم امين زيدان � ،سالفة
معمار ،قمر خلف  ،بيارداغر  ،جواد ال �شكرجي � ،سناء نافع ،
احمد ماهر وغريهم وامل�سل�سل من ت�أليف ي�سري اجلندي وانتاج
�شركة ايكيوميديا القطرية واملنتج املنفذ حم�سن العلي ...
يعترب هذا العمل من اكرث امل�سل�سالت الرم�ضانية تكلفة وتكنيك
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حيث تعامل فيه املخرج حممد عزيزة مع احدث الو�سائل الفنية
والتقينة من حيث الكرومة والغرافيك فلأول مرة بتاريخ الدراما
العربية ت�ستعمل �شا�شة كرومة م�ساحتها ثمانني مرت مربع وهو ما
ت�ستعمله هوليود يف انتاجاتها ال�ضخمة وهذا ما ا�ستوجب اح�ضار
كامريات خا�صة بذلك حيث مت الت�صوير يف القاهرة.
ويحكي امل�سل�سل ق�صة اليهود يف اجلزيرة العربية وامل�ؤامرات
والد�سائ�س التي كانوا يقومون بها بالوقيعه بني القبائل العربية
وخا�صة بعد هجرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الى املدينة
مما �أدى الى اجالئهم من اجلزيزة العربية .
كما يتناول العمل عن�صرية اليهود وحماولة انف�صالهم عن
املجتمع يف حالة قوتهم و�سطوتهم وهنا ا�سقاط على الواقع
احلا�ضر الذي نعي�شه من خالل عن�صرية الكيان ال�صهيوين ...
ومن النجوم املهاجرين الى القاهرة منذ �أكرث من خم�س �سنوات
وحقق جناحا يف الدراما امل�صرية و�أثبت وج��وده و�أ�صبح من
جنوم رم�ضان الفنان االردين �إياد ن�صار والذي ي�شارك هذا
العام يف امل�سل�سل التلفزيوين « موجة حارة « من انتاج جمموعه
قنوات  mbcعن ق�صة الكاتب الراحل ا�سامة انور عكا�شة “
منخف�ض الهند املو�سمي” ويف هذا العمل يعود اياد للعمل مع
املخرج حممد يا�سني والذي �سبق له التعاون معه يف م�سل�سل “
اجلماعه” �أحد �أبرز حمطات م�سرية �إياد يف الدراما العربية
حيث �أدى �شخ�صية “ ال�شيخ ح�سن البنا “ م�ؤ�س�س حركة
االخوان امل�سلمني .
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وعودة الى م�سل�سل “ موجه حارة “ فهو يتناول ق�صة �صراع
املبادئ والقيم يف زمن اختلفت فيه املعايري من خالل عائلة �سعد
العوجاين حيث ي�ؤدي اياد �شخ�صية �ضابط باالداب معروف عنه
ال�صرامة والعنف مما ينعك�س على عالقته مع عائلته وبالتحديد
زوجته ا�ضافة الى �شقيقه �صاحب امليول الي�سارية واال�شرتاكية
والذي ال يحب ال�شرطة واالمن النها تقمع احلريات  .وي�شارك
يف بطولة امل�سل�سل خالد �سليم ورانيا يو�سف ومدحت �صالح
و�صبا مبارك و�سيظهر اياد ب” لوك” جديد بوجود ال�شوارب
وتغيريات عديدة مبالمح وجهه ...وهذه املرة الثانية التي ي�ؤدي
فيها اياد دور ال�ضابط بالدراما امل�صرية حيث �سبق وان �أداه يف
م�سل�سل “ املواطن اك�س” .
�أما ال�ضيف اجلديد على الدراما امل�صرية يف رم�ضان هذا العام
هو الفنان “ يا�سر امل�صري” من خالل م�شاركته يف م�سل�سل

“ حتت االر�ض” مع املخرج ال�سوري
ح���امت ع��ل��ي وم���ن ان���ت���اج ���ش��رك��ة ك��ان
لالنتاج ال�سينمائي با�شراف املنتجه
دي��ن��ا ك���رمي ع��ن ن�����ص له�شام ه�لال،
حيث ي����ؤدي يا�سر �شخ�صية ال�شاب
القاهري “ علي املريي” كما ي�شارك
يف بطولة امل�سل�سل �أمري كرارة واملمثلة
الرتكية “ �سوجنول اودان “ املعروفة
عربيا ب�شخ�صية “ نور” �إ�ضافة الى
اجلزائرية �أمل ب�شو�شة وامل�سل�سل من
نوع ق�ص�ص احلب التي تعتمد �أحداثها
على املفاج�آت والت�شويق ...
ومما جتدر اال�شارة اليه هذه امل�شاركة
االولى ليا�سر يف الدراما امل�صرية ولكن
�سبق وان كانت له م�شاركة يف ال�سينما امل�صرية من خالل فيلم
“ كف القمر” للمخرج خالد يو�سف .
ويا�سر �ستكون ل��ه اك�ثر م��ن اط�لال��ة م��ن خ�لال رم�ضان هذا
العام فبالإ�ضافة الى م�سل�سل حتت االر�ض �ستكون له م�شاركة
يف امل�سل�سل االماراتي التاريخي “ احلرير والنار” وامل�سل�سل
البدوي االردين” توم الغرة” والذي �سيعر�ض على �أكرث من قناة
تلفزيونية عربية .
ويتنظر ان ي�شهد رم�ضان هذا العام اول بطولة مطلقة للفنان
االردين منذر رياحنة يف الدراما امل�صرية من خالل م�سل�سل
“ العقرب “بعد ت�ألقه العام املا�ضي بت�أدية �شخ�صية “ دياب”
يف م�سل�سل “ خطوط حمراء” مع الفنان امل�صري �أحمد ال�سقا
والذي ينتظر ان يظهر ك�ضيف �شرف يف م�سل�سل “العقرب “
من اخراج املخرج ال�سينمائي املخ�ضرم “ نادر جالل” ومن
ت�أليف ح�سام مو�سى وي�شارك بالبطولة هالة فاحر� ،أروى جودة

 ،لقاء اخلمي�سي  ،اميان العا�صي  ،لقاء �سويدان  ،حممد لطفي.
وي��ن��درج العمل حتت نوعية م�سل�سالت املغامرات والت�شويق
والعنف حيث تدور �أحداثه حول اعمال البلطجة وجتار ال�سالح
واملخدرات يف م�صر وهذه االدوار التي �سبق وان قدمها منذر
بال�سينما والدراما امل�صرية وجنح بت�أديتها.
وقد حر�ص منذر واملخرج نادر جالل على تقدمي هذا العمل يف
رم�ضان هذا العام بعد ان قرر املنتج حممود �شمي�س ت�أجيله الى
العام املقبل مما ا�ضطر الى تغيري �شركة االنتاج والعمل ليال
نهارا لالنتهاء من العمل ولتحقيق ذلك فقد كان ومنذر وجالل
وطاقم العمل يعملون مبعدل (� )18ساعة يوميا ...
�أم��ا الفنانة االردن��ي��ة �صبا مبارك فمن املنتظر ان تظهر يف
رم�ضان هذا العام يف ثالثة �أعمال منها عمالن م�صريان هما :
موجة حارة مع الفنان االردين اياد ن�صار حيث يلتقيان بعد �ست
�سنوات من �آخر لقاء لهما معا يف امل�سل�سل االردين “ االجتياح”
�أمام امل�سل�سل الثاين فهو “ خلف اهلل” حيث تقوم بالبطولة �أمام
الفنان الكبري نور ال�شريف وامل�سل�سل من
النوع ال�صعيدي حيث ت���ؤدي �صبا دور
ام���ر�أة �صعيدية تربطها عالقة بخلف
اهلل “ ن��ور ال�شريف” وامل�سل�سل من
ت�أليف زك��ري��ا ال�سيلي واخ���راج ح�سني
�صالح وي�شارك بالبطولة اي�ضا عبري
���ص�بري ،ل��ق��اء ���س��وي��دان � ،سمرية عبد
العزيز  ،خليل مر�سي  ،بهاء ثروت .
أ�م����ا امل�سل�سل ال��ث��ال��ث وال����ذي تقوم
�صبا ببطولته فهو م�سل�سل “ زين”

57

وال��ذي يجمع ما بني فنانني من االردن ا�ضافة
ال��ى بع�ض الفنانني العرب ومنهم قي�س ال�شيخ
جنيب م��ن �سوريا ونيللي ك��رمي وع��م��رو يو�سف
من م�صر وفنانني اردن��ي�ين �شباب منهم دميا
ال�شوملي ا�ضافة ال��ى ظهور ع��دد من الفنانني
االردنيني ك�ضيوف �شرف والعمل من انتاج �صبا
مبارك كمنتجة منفذة ل�صالح قنوات mbc
ومن اخ��راج املخرج ال�سينمائي االردين حممد
احل�شكي وت�أليف ثريا حمدة .
والعمل من االعمال الكوميديا الدرامية حيث
تدور احداثه حول فتاة اردنية “ زين “ تعود الى عمان من دبي
بعد وفاة والدها والذي كان ميلك �شركة انتاج قدمية تعاين من
“ زي��ن “ والتي تلعب دوره��ا
الديون الكثرية مما دف����ع
�صبا مبارك الى ترك عملها وحياتها يف اخلارج للعودة مل�ساعدة
عائلتها والعمل يف ال�شركة من جديد اال انها تكت�شف بعد ذلك
وج��ود �شريك لوالدها يقوم بار�سال ابنه لالطالع على عمل
ال�شركة وتتوالى االحداث،وهو يعترب عمل مت�صل منف�صل كل
حلقة حتمل ق�صة منف�صلة تابعة للق�صة الرئي�سية.
كما ان للفنان االردين ن�ضال جنم يطل يف االدراما امل�صرية
ب�شهر رم�ضان امل��ب��ارك لهذا ال��ع��ام حيث ي�شارك يف بطولة
امل�سل�سل امل�صري “ ف�ض ا�شتباك “ والذي تدور احداثه حول
ال�صراع القائم ب�ين من يهتم بالدفاع عن االر���ض والوطن
وامل��ب��ادئ وم��ن يبعيون ار�ضهم ووطنهم من اج��ل م�صاحلهم
ال�شخ�صية وارتباطهم باملافيا العاليمة .
ويج�سد ن�ضال دور ( خالد حلمي ) مندوب املافيا يف م�صر وزعيم
املافيا يف املانيا وتتالحق االحداث وتت�صاعد بينه وبني �ضابط
ال�شرطة الذي يلعب دوره ( �أحمد �صفوت)  ،ويعد امل�سل�سل من
م�سل�سالت االك�شن االجتماعية والتي التخلو من الرومان�سية .

امل�سل�سل ق�صة و�سيناريو وحوار حازم متويل ومن اخراج �أحمد نور
وي�شارك يف بطولته الى جانب ن�ضال جنم واحمد �صفوت كل من :
�أحمد ماهر  ،اينا�س �شيخة  ،خالد حلمي كما ان للوجوه اجلديدة
تواجدا ملحوظا يف امل�سل�سل �أمثال رمي م�صطفى وغريها .
يذكر ان هذه لي�ست املرة االولى التي ي�شارك فيها الفنان ن�ضال
جنم بالدراما امل�صرية اذ �سبق له وان �شارك مب�سل�سل ( فرح
العمدة ) مع الفنانة غادة عادل يف العام املا�ضي .
ومن النجمات االردنيات امل�شاركات دائما يف الدراما العربية
عامة والدراما امل�صرية والتي و�ضعت ب�صمات بنكهات خمتلفة
يف العديد من االعمال الفنانة “ مي�س حمدان “ حيث �ست�شارك
هذا العام يف بطولة م�سل�سل “ كيكا عالعايل” وامل�سل�سل من
ت�أليف ح�سام مو�سى واخراج نادر جالل ي�شارك ببطولة امل�سل�سل
ح�سن الرداد واحمد �صفوت واينت عامر و�صالح عبداهلل ومن
انتاج �شركة .
وتدور احداث امل�سل�سل حول �صراع الطبقات الفقرية يف املجتمع
وحماولتها الو�صول �إلى ال�شهرة والنفوذ واملال اعتقادا منها ب�أن
الأغنياء هم الأقوى ،حيث ان ا�سم امل�سل�سل م�ستوحى من لعبة
قدمية �شهرية كان يلعبها �أطفال املناطق ال�شعبية يف م�صر يطلق
عليها ا�سم “ كيكا عالعايل”  ،حيث ي�صعد الطفل �إلى
منطقة عليا حتى ال يلم�سه �أحد من �أ�صدقائه  ،يعد هذا
العمل من نوعية االعمال االجتماعية الرومان�سية .
وعن دور مي�س يف امل�سل�سل فهي فتاة من و�سط �شعبي
تت�سم بالو�صولية ،وت�ضع م�صلحتها فوق كل �شيء ومن
اجلها ت�سعى للو�صول بكل الطرق .
يذكر ان م�سل�سل « كيكا عالعايل « كان من املفرت�ض
�أن يعر�ض يف رم�ضان املا�ضي  2012ولكن ولظروف
انتاجية مت ت�أجيل العمل ليعر�ض ههذا العام على
الف�ضائيات العربية .
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وبعيدا ع��ن ال��درام��ا امل�صرية
ف����إن���ه ���س��ي��ك��ون ه��ن��اك ت��واج��د
للفنانني االردنيني يف الدراما
اخلليجية حيث تقوم الفنانة
االردن���ي���ة « ���ص��ف��اء ���س��ل��ط��ان»
ببطولة م�سل�سل « احلرير والنار
« �أو « قلب الغزال» وهذا العمل
م��ن ن���وع ال���درام���ا التاريخية
الرتاثية يف �إطار الفنتازيا حول
عدة ق�ضايا م�ستقاة من الواقع
ح��ي��ث ي��ن��اق�����ش ه��م��وم االن�����س��ان
وب��ح��ث��ه ال����دائ����م ع���ن احل��ري��ة
والتحرر من قيود ال�سلطة واجلاه
وامل��ال  ...وت���ؤدي �صفاء �سلطان
دور « غجرية « يتعرف عليها
االمري فيحبها ويطلب الزواج منها وهنا تبد أ� اخلالفات وامل�ؤامرات
 ..وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل الفنان االردين يا�سر امل�صري �إ�ضافة
الى الفنانني اخلليجيني ابراهيم الزردجايل -بدرية احمد -ليلى
�سلمان وامل�سل�سل من ت�أليف حممد عبداهلل احلمادي واخراج املخرج
االردين عبد الباري ابو اخلري وقد مت ت�صويره يف دولة االم��ارات
العربية املتحدة وبالتحديد يف امارة الفجرية .
كما ت�شارك �صفاء اي�ضا يف بطولة امل�سل�سل ال�سوري « منرب
املوتى» ( الوالدة من اخلا�صرة  )3والذي ي�شارك فيه العديد
من جنوم الدراما ال�سورية منهم عابد فهد وق�صي خويل وبا�سم
ياخور و�سامر ا�سماعيل ومي ا�سكاف و�شكران مرجتى وعبد
الهادي ال�صباغ ام��ا االخ��راج ف�سيكون للمخرج �سيف الدين
ال�سبيعي بعد ان�سحاب املخرجة ر�شا �شربتجي والتي قامت
ب�إخراج اجلزئني االول والثاين.

كما اننا يجب ان النغفل تواجد �أكرث من خمرج �أردين يف الدراما
اخلليجية خالل �شهر رم�ضان املبارك ومنهم حممد العوايل يف
م�سل�سل « �سكتم بكتم  »4للفنان ال�سعودي فايز املالكي ال�شهري
ب�شخ�صية « مناحي» وق��د و�ضع املو�سيقى الت�صويرة للعمل
الفنان االردين ماهر احللو .
وكذلك املخرج �أحمد دعيب�س من خالل امل�سل�سل الكويتي « ميعه
�أهل « من بطولة الفنان عبد العزيز امل�سلم و �أحمد ال�صالح
وبا�سمة حمادة  .واملخرج �سائد ه��واري يف م�سل�سل « الويل «
من بطولة عبد االمام عبداهلل والهام ف�ضالة ويعقوب عبداهلل
وابراهيم الزدجايل .
وكذلك املخرج حممد عاي�ش من خ�لال امل�سل�سل اخلليجي «
اخلطاف « من بطولة يو�سف اجل���راح ،مطرب ف��واز� ،سمري
النا�صر ،عبدالعزيز امل��ب��دل ،ماجد مطرب ،ط�لال ال�سدر,
غزالن و�أمينة العلي و�آخرين.
كما �ستعر�ض ق��ن��وات قطر ودب��ي والكويت امل�سل�سل االردين
ال��ب��دوي “ ت��وم الغرة “ من ت�أليف الزميل م�صطفى �صالح
واخراج ب�سام امل�صري وي�شارك ببطولته معظم جنوم الدراما
االردنية ومنهم يا�سر امل�صري  ،مارغو حداد  ،ر�شيد ملح�س ،
نادرة عمران  ،روحي ال�صفدي ،عبري عي�سى و�آخرون ومن انتاج
املركز العربي .
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مسرح

المسرح الياباني

ماجد حممد الدهامني  /األردن
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ان عملية التغري يف اليابان مل تكن عملية تطورية بل ثورية ،كما
مل تكن هناك فرتات انتقال او فر�صة لالقتبا�س التدريجي ،فلقد
كانت اليابان متخلفة بقرون عن العامل الغربي ،ول�سد هذه الفجوة
البد ان يكون ذلك يف اق��رب واق��ل وقت ممكن  ،وه��ذا ماحدث
فعال ،ففر�ضت احلركة ال�صناعية والثقافية الغربية نف�سها علي
النظام االقطاعي املبا�شر دون انتظار او حاجة ايل فرتة انتقال
للتكيف ..ولي�س مب�سغرتب اذن اذا وجدنا العادات واملعتقدات
القدمية تعي�ش جنبا ايل جنب مع �أغلب الو�سائل واالجتاهات
احلديثة ..ويندرج حتت هذه املفاهيم امل�سرح الياباين.
ومن ا�شهر امل�سارح يف اليابان كان م�سرح (نو) الذي يبلغ عدد
امل�سرحيات التي يقدمها حوايل  350م�سرحية ،وعا�ش حتي
الأن مايقارب من �سبعمائة ع��ام .وم�سرح (ن��و) ه��ذا هو نوع
غريب من امل�سارح المثيل له يف اي��ة بقعة اخ��ري من العامل،
انه ميثل ايل حد كبري تخ�صي�ص العنا�صر ال�سحرية يف الفن
امل�سرحي ك�شئ مميز عن العنا�صر االدبية يف الدراما ،ان االثر
ال��ذي يرتكه االداء يف املتفرج ال��ذي ال يفقه كلمة واح��دة من
اللغة اليابانية ،والذي قد ال تربطة باملو�ضوع ايه عاطفة ،اثر
قوي ميلك عليه م�شاعرة واحا�سي�سة ،وتعمل املالب�س والديكور
واملو�سيقي واحلركات الراق�صة واالمي��اءات وتعبريات الوجه
وامل�ؤثرات ال�صوتية وجتمعات املمثلني والتوقيت جمتمعة لتخلق
جمموعة جمالية حترك م�شاعر امل�شاهدين وت�سمو بهم ايل
حد يفوق الو�صف وم�سرح(نو) يف حد ذاته يدخل ال�سرور علي
احلوا�س والعواطف بطريقة مبا�شرة ،اذ يجل�س اجلمهور علي
جانبي من�صة امل�سرح املثلثة ال�شكل وال

�شجرة �صنوبر ملتوية واليوجد اى �شئ
علي املن�صة اال الو�سائد التي يجل�س عليها العازفون واملطربون
واليغادرونها اثتاء االداء ،كما يوجد عي املن�صة الرئي�سية اي�ضا
من�صة او من�صتان �صغريتان ا�ضافيتان.
وي�ستخدم املمثلون ممرا �ضيقا طويال يف الدخول واخل��روج ،
وهناك �ستة انواع من امل�سرحيات التي يقدمها م�سرح(نو) وهي:
م�سرحية الآله ،املعركة ،ال�شعر امل�ستعار(اوم�سرحية املراة)،
وم�سرحية املجنون ،االنتقام،االر�ض ..فغالبا ما يتكون العر�ض
امل�سرحي من م�سرحيات م�أخوذة من هذه ال�ضروب املختلفة..
وجن���د ان م�����س��رح (ن���و) الي�����ص��ادف الأن ه���وي واق��ب��ال من
اجلمهور ،اال من لدي ال�صفوة القليلة من امل�شاهدين من ذوي
االذواق الرفيعة ،وهو ي�شبه يف ذلك بع�ض م�سارح الغرب التي
تقدم امل�سرحيات اليونانية الكال�سيكية والتي اليهتم مب�شاهدتها
االقلة خمتارة من امل�شاهدين ويوجد ممثالن رئي�سيان،كما هو
احلال يف امل�سرح اليوناين القدمي ي�ؤدي اولهما االدوار الن�سائية
وهو الوحيد الذي يلب�س قناعا ،وهناك انواع كثرية من االقنعة
متناهية يف اجلمال لب�ساطتها وت�صميمها الرائع ،ويرمز كل
منها ايل نوع خمتلف من ال�شخ�صيات ،وتبدو املالب�س اي�ضا
فخمة ذات �ألوان رائعة متنا�سقة ،وتعزف املو�سيقي علي الوان
خمتلفة من الطبول ال�صغرية والنايات املرتفعة ال�صوت.

م�صنوعة من اخل�شب الالمع وتعلوها مظلة ت�سندها اربعة
اعمدة ،اما املناظر -ان �صح ن نطلق عليها هذا اال�سم -فهي
تقليدية ككل �شئ اخر ،يف هذا امل�سرح � :شا�شة ر�سمت عليها

مسرح كوبوكي
يحتل هذا امل�سرح املركز الثاين بني امل�سارح اليابانية التي ت�شتهر
مب�ستوياتها املختلفة ،وهو �أي�ضا م�سرح تقليدي ن�ش�أ يف القرن
ال�سابع ع�شر �أي بعد حوايل ثلثمائه �سنة منذ ن�ش�أة م�سرح (نو)
وعنا�صرة هي نف�س عنا�صر م�سرح(نو) ولكن هناك املو�سيقى
التي يزيد من حدتها ا�ستخدام اجليتار الياباين وبع�ض الآلآت
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ال��وت��ري��ة االخ���ري واالق��ن��ع��ة التي يرتديها املمثلون الرئي�سيون،
والرق�صات ذات الأ�سلوب الرفيع والتمثليات التي ت�ستقي مادتها من
اال�ساطري والتاريخ ،وذلك ايل جانب ما ادخل عليها من مو�ضوعات
حديثة ،وا�ضطالع املمثلني الرئي�سني يف الفرقة بتمثيل الأدوار
الن�سائية ،ولقد ا�س�ست م�سرح (كابوكى) أ�م��راة كانت ت�ستخدم
الن�ساء يف ب��ادئ االم��ريف التمثيل ولكن �سرعان ما ا�ستغني عن
ذلك ال�سباب تتعلق باالداب العامة ،ومنذ ذلك احلني �أ�صبح جميع
املمثلني من الرجال  ،ويختلف م�سرح الكابوكى اختالفا جوهريا عن
م�سرح (نو) فممر خروج ودخول املمثلني كثريا ما ي�ستخدم لالداء
نف�سه ،فهو ي�سخدم مثال ك�شرفة او ك�شارع �أو كطريق جبلي او �شئ
من هذا القبيل ،االنه لي�س هناك – ايل جانب ذلك – اوجه ت�شابه
بني امل�سرحني،فالكابوكي م�سارح مت�سعة وحديثه وبها ماي�شبه بناء
االوبرا ،ومن�صة امل�سرح مزودة ب�ستار وبجميع االجهزة امل�ستخدمة
يف امل�����س��رح احل��دي��ث ،وم��ع��ظ��م امل�����س��رح��ي��ات ت�ستخدم املناظر
وم�ستلزمات اخرى منتقية ال�صنع ،اما منطقة االداء فوا�سعة بنيت
فيها من�صات كبرية تدور حول نف�سها ،وميكن ان تت�سع ملجموعتني
كبريتني معقدتني من املناظر ،تو�ضعان فوقها يف وقت واحد.

امل�سرح الياباين علي امل�سارح بامريكا ،ال ينح�صر فقط يف
االجهزة التي متتاز بهامن�صة امل�سرح الياباين ،فاءن و�سائل
الراحة يف امل�سارح اليابانية كبرية ،وا�ضاءتها ممتازة وحتتوى
علي �صاالت وا�سعة واماكن للتنزه ومطاعم ،لبيع امل�شروبات ،
واماكن لبيع الكتب واحللويات ولعب االطفال ،كما يوجد بها
اي�ضا حمال للتجميل ،وت�ستطيع ا�سرة ب�أ كملها ان تذهب ايل
هذه امل�سارح لتم�ضية يوم ب�أكمله طلبا للمتعة واال�سرتخاء
ه��ذا باال�ضافة ايل وج��ود مظهرين اخرين من مظاهر امل�سرح
الياباين ،احدهما نوع غريب من املنظمات امل�سرحية تعرف با�سم
(ف��رق اوب��را الفتيات)وهذه الفرق عبارة عن فرق من املمثالت
تتكون كلها م��ن فتيات �صغار ال�سن وك��ان��ت م��ن �أ�شهرها فرقة
(تاكارازوكا) وا�شتق ا�سمها من ا�سم املكان الذي ن�شات فيه ،وتوجد
مدر�سة تتدرب فيها الفتيات وم�سرح يقمن فيه بالتمثيل كجزء من
مقرر تدربهن ،واكرث املمثالت �شعبية بينهن الالتي ي�ؤدين ادوار
الرجال ،وهن يحلقن �شعورهن كالرجال ويلب�سن مالب�س الرجال
ولهن جمهور كبري من املعجبني اغلبهم من الن�ساء.

ويعترب التمثيل يف اليابان حرفة �شريفة ينظر اليها باالحرتام،
وهناك ممثلون يرجعون وراثة حرفتهم بكل فخر واعتزازبدون
انقطاع ايل اجيال عديدة م�ضت ،ويعرب جمهور امل�شاهدين
عندما ي�شاهدون م�شهد رائ��ع االداء ف�أنهم ال ي�صفقون بل
يهتفون با�سم املمثل.
المسرح الحديث
جند انه ايل جانب هذه االنواع من امل�سارح التقليدية  ،يوجد
امل�سرح املعا�صر الذي اخذ يف االزده��ار منذ حوايل  50عاما
او اقل  ،وهو يقدم م�سرحيات حديثة االخراج ،غربية كانت ام
يابانية وا�شكاال من الت�سلية من نوع اال�ستعرا�ضات واملنوعات،
ويت�شابه عر�ض امل�سرحيات احلديثة يف كل من اليابان وامريكا،
اال فيما يت�صل بتفوق اجهزة من�صة امل�سرح الياباين ،واليابانيون
علي معرفة وثيقة ب���آداب امل�سرح املعا�صريف الغرب...وتفوق

مسرح بونراكو
والبد بدان نذكرهنام�سرح (بونراكو) للعرائ�س،حيث ان عمر امل�سرح
يقارب عمر م�سرح كابوكى ،والعرائ�س غاية يف اجلمال ،وهي �صنعت
بابداع دقيق ومثري للده�شة ،ويبلغ حجم العرو�سة ثلثي حجم االن�سان
الطبيعي ،ويحرك كل واحدة منها اثنان من العبي العرائ�س  ،وعلي
الرغم من ان العبي العرائ�س يظهرون للعيان ،اال ان امل�شاهدين
�سريعا ماين�سون وجودهم ،اذ تبدو حركات هذه العرائ�س كما لو
كانت تنب�ض باحلياة فعال  ،وهذا الفن يتطلب تخ�ص�صا رفيعا ،وهو
يعترب من الفنون املح�صورة يف عدد قليل من النا�س ،ورغم ان هذا
الفن من الفنون الراقية االنه اخذ يف التدهور.
ويعترب امل�سرح الياباين يف جمموعة م�سرحا متنوعا و�شعبيا
ويت�صف بالفن الرفيع ،ومت�شيا مع التطور االقت�صادي اي�ضا،
فبناء امل�سارح ال�ضخمة وانتاج �ألوان م�سرحية خمتلفة ،يتطلبان
انفاق ر�ؤو�س اموال كثرية ،فلي�س من امل�ستغرب اذن ان هناك
ب�ضع نقابات كبرية ترعي �ش�ؤون امل�سارح ،ايل جانب االن��واع
املختلفة للفنون امل�سرحية.
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مسرح

قراءة في كتاب :حوار مع الكوميديا
لمحمد قيسامـــــــي
قراءة :د .سعيد بوعيطة  /املغرب
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لقد �شكل الن�ص الأر�سطي م�صدرا حموريا لأغلب الدرا�سات
 .وعلى الرغم من الدرا�سات و الأبحاث املختلفة لأر�سطو ،
ف�إنها مل تعمل �سوى على �إعادة �صياغة الن�ص الأر�سطي بنوع
من التنظيم� .إذ ال ميكن لأي ن�ص �أخر �أن يقارن ( على الأقل
من الناحية التاريخية) بالن�ص الأر�سطي .بل ميكن القول ب�أن
تاريخ الفن ( النقد)  ،ما هو �إال �إعادة ت�أويل الن�ص الأر�سطي.
وعلى الرغم من التطور املعريف الذي �شهدته جل الفنون ،بدءا
بهورا�س  Horace /يف
ـ  L’art poétiqueـ فن ال�شعرية ـ ( ب�إعتباره من �أوائل
مرتجمي �أر�سطو ).مرورا بجل

ت�أتي �أهمية الكتاب من م�س�ألتني  :تتجلى الأولى يف كون يف كون
الباحث حممد قي�سامي نف�سه

الأبحاث التي برزت خالل ع�صر النه�ضة يف كل من� :إيطاليا (
مع �سكاليجر، scaliger /

يتوفر على ثقافة م�سرحية متميزة ( ممار�سة و كتابة)،
وم�شاركاته العدة يف مهرجانات ول��ق��اءات م�سرحية مغربيا
وعربيا� .إ�ضافة �إلى �إبداعاتة امل�سرحية املتميزة� .أما الثانية ،
فتكمن فتتعلق بطريقة الت�أليف� .إذ عمل الأ�ستاذ قي�سامي على
جتاوز البحث الأكادميي ال�صارم .وعو�ضه ( يف هذا الكتاب)
بكتابة �شيقة ت�ستثمر تقنيات املقامة و امل�سرحية و التوليف بني
الن�صو�ص .ق�ص ـ ــد

و�إجنلرتا ( مع كل من :كولريدج )،Coleridge/و�صوال
�إلى النقد اجلديد مع ريت�شاردز I,A /

الوقوف على حقائق حمتملة حول جن�س الكوميديا .وقد �إعتمد
يف ذلك على لعبة اخل ـ ـ ـ ـ ـيـال و التخييل .ي�ؤكد الباحث حممد
قي�سامي ،على �أن فعل الكتابة  ،ي�شق كل املعامل املمكنة .وقد
�إ�ستعمل من أ�ج��ل ذل��ك  ،املعاين املبثوثة يف ثنايا امل�صادر و
املراجع.لكنه على منوال خمتلف.

كا�ستلفرتو� ،castelverto /إلخ� ،)...أملانيا ( مع لي�سني ،
 LESSINGهوردرHerder/
ا إلخ���وة �شليجل ، Schlegel/نوفالي�س، Novalis/
هولدرلني� Holderlin /إلخ.)....

 ، Richardsو�إمب�سون  .w.Empson/لكن هذه
املرحلة التاريخية الطويلة  ،كانت عامال م�ساعدا على �ضياع
جزء هام من كتاب ـ فن ال�شعر ـ لأر�سطو .خا�صة اجلزء املتعلق
بالكوميديا .مما �أدى إ�ل��ى نق�ص ب��ارز ملعرفتنا بهذا اجلن�س
امل�سرحي .وعل الرخم من �إهتمام النقاد بالكوميديا  ،فقد ظل
ح�سب الدكتور ح�سن املنيعي  ،جن�سا �إ�شكاليا .يعرف غمو�ضا و
تداخال مع �أجنا�س م�سرحية �أخ��رى  ،خا�صة :امل�أ�ساة  .مما
جعل امل�سرح احلديث  ،ميزج �أحيانا بني الكوميدي و امل�أ�ساوي /
الرتاجيدي .يف �إطار نوع ي�سمى ـ دراماتولوجي .
من هذا املنطلق  ،متيز يحديد الكوميديا بنوع من ال�ضبابية
و الإلتبا�س  .وكل بحث يف �أ�صولها ،يعد �إبحارا نحو املجهول
وركوبا للمغامرة .لأنه بحث يف اخلفي و الغائب .و املتجلي

ليت�أ�س�س فعل الكتابة على الإخ�تراق و الإنزياح عن امل�ألوف.
يبتعد عن الكائن ،لي�ؤ�س�س املمكن.
ب�إعتباره �ضربا من املحال يف هذا النوع من الكتابة.
�إن عدم و�صول اجلزء اخلا�ص بالكوميديا بد�أ �أم��را م�سلما
به .ن�ش�أت عنه حقيقة مفادها غياب ن�ص الكوميديا لأر�سطو.
ي�صبح الفعل يف مثل ه��ذه الكتابة  ،تبكيتا و تنكيتا .يرتبط
بالتجريب .لأن هذا الأخري كما يقول جيم�س رو�س �إيفانز ،هو
غزو املجهول .تطمح هذه الكتابة �إلى

يف اجلزء املفقود من كتاب ـ فن ال�شعر ـ لأر�سطو .و املتعلق بالكوميديا .

حتقيق غايات عدة � .أهمها:

�إن ه��ذا هو الهم الأ�سا�سي ال��ذي �سعى �إليه الباحث حممد
قي�سامي يف كتابه ـ حوار مع الكوميديا ـ ـ ال�صادر عن مطبعة
تريفة ( بركان  /املغرب )  ، 2010يف � 200صفحة  ،من
القطع املتو�سط .

�أ ـ �إعادة كتابة ن�ص �أر�سطو املفقود حول الكوميديا .وذلك
من خالل ت�أ�سي�س قواعد حمتملة الت�صديق �إن هذا ما حتاول
�شخ�صيات هذا العمل القيام به عن طريق املتخيل وبوا�سطة
التخييل
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ق�صد و�ضع تقا�سيم لن�ص جمهول.هذا
الن�ص ال��ذي مل ي�صلنا منه �سوى بع�ض
ال�شذرات التي ظلت
مثار نقا�ش ب�ين ال��دار���س�ين .فقد �أ�شار
�أر�سطو نف�سه يف الف�صل ال�ساد�س من
كتابه ـ فن ال�شعر ـ
ب�أنه �سيخ�ص�ص احلديث عنها فيما بعد.
لكن هذا ـ املابعد ـ مل ي�صلنا منه �شيء.
على الرغم من كون بع�ض الباحثني قد
عملوا على �إب��رازه��ا إ�ل��ى ال��وج��ود .فعلى
�ضوء مقطوعة يونانية جمهولة امل�ؤلف،
تعود �إلى القرن الأول قبل امليالد ( عرفت
هذه املقطوعة يف �أوربا ب�إ�سم :تركتاتو�س
ك��وا���س��ي��ل��ي��ن��ي��ان��و���س .ن�����ش��ره��ا ك��رام��ر/
 . j.a.cramerعام  1839ون�سبها
�إلى �أحد �شراح �أر�سطو� .أما لني كوبر/
 Line cooperعام  1956فقد
عمل على �صياغة نظرية �أر�سطو حول
الكوميديا .
�إن غياب الن�ص الأ�صلي للكوميديا  ،قد �أح��دث �شرخا يف
الت�صورات الدرامية الالحقة .خا�صة يف امل�سرحيات الكوميديا.
فظلت تفتقر إ�ل��ى البناء ال��درام��ي ال��ذي يعي تقنية الكتابة
الكوميديـ ـ ــة.
الأم���ر ال��ذي �أدى بالكثري إ�ل��ى جعل ال�ضحك هدفا لإر���ض��اء
اجلمهور /املتلقي.
فهل حاول الباحث حممد قي�سامي بناء هذا الن�ص املفقود ؟
كيف عالج ذلك ؟ ما هي النتائج
التي تو�صل �إليها ؟
حني نت�صفح فهر�ست كتاب ـ ح��وار مع الكوميديا ـ ملحمد
قي�سامي ،جنده يت�ضمن ت�صديرا للم�سرحي املغربي الدكتور
ح�سن املنيعي .ومقدمة و�سمها الباحث حممد قي�سامي ،ب
ـ �سب ـ ــع مفارقات بني الن�صو�ص و الظالل ـ م�شريا �إل��ى �أنه
�سيعتمد على احلوارية  .ق�صد �إخراج هذا اجلزء املفقود .مما
جعله ينطلق مما يلي :
�أ ـ �إ�ستح�ضار الن�ص الغائب  :لأن الن�ص احلا�ضر يذكر بالن�ص
الغائب .

ب ـ بناء الن�ص املفقود :يعمل من خ�لال ذل��ك على توظيف
جمموعة من اخلطوط املمكنة .و توليف الن�صو�ص فيما بينها.
مبعنى جعل الن�صو�ص تتحاور فيما بينها من �أجل بناء الن�ص
املفقود.
بعد ذلك تناول الباحث قي�سامي  ،حماور الكتاب  .وهي على
�شكل جمموعة من الليايل.تتكون الليلة الأولى و الثانية من ثماين
مفارقات .يتناول الباحث من املفارقة الأولى �إلى ال�س ـ ـ ــاد�سة،
�شخ�صيات هذه احلوارية ( حوار من �صنع امل�ؤلف).وتتجلى يف
�سبع �شخ�صيات :ال�سـ ـ ــا�ساين ،ال�شاطر ،العيار ،املحبظاتي ،
�صاحب ال�سماجة و الزاعار .كل واحد من ه�ؤالء  ،يقوم ب ـ ــدور
معني .يقوم املحبظاتي بتمثيل دور �أر�سطو .يف حني �سيمثل
�صاحب ال�سماجة� ،أر�ستوفاني�س يف احلوارية� .أما ال�شاطر و
العيار و الزعار ،فيمثلون الكور�س .و�سي�ستلم عي�سى بن ه�شام
�سل ــطة
احلكي .لتقدمي �أج��زاء وف�صول و مقاالت اجل��زء املفقود من
الكوميديا املن�سوب لأر�سطو .يعمــل
الباحث على �صياغة ذلك من خالل تداخل الواقع باخليال و
احلقيقة باملحال ( حوار مـ ـ ـ ـ ــع الكوميديا� ،ص .)29 :يف حني
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يتناول يف املفارقة ال�سابعة ن�ش�أة ال�شعر و �أق�سامه .بـ ـ ـ ــدءا من
املحاكاة �صوال �إلى التطهري) الكاتر�سي�س) .لأن �أ�سا�س الفن
عند �أر�سطو ( ال�شعر �أو النرث) هو املحاكاة� .إن حماكاة الأفعال
النبيلة تتجلى يف �شعر املالحم و البطوالت .كما هو ال�ش�أن
عند هومريو�س يف الإلياذة و الأودي�سيا.يف حني تركز امللهاة /
الكوميديا على حماكاة �أفعال الأردال
معتمدة على على اجل��ان��ب ال��ه��زيل .تتحدى وظيفة ك��ل من
الرتاجيديا  /امل�أ�ساة و الكـ ـ ـ ـ ــوميديا /امللهاة يف الأثر النف�سي
الذي حتدثه يف املتلقي .والذي يتجلى يف التطهري.
�أما يف الليلة الثالثة ( املقالة الثانية) ،فيتناول الباحث �أ�صل
امللهاة .فريجع ن�ش�أتها �إلى القـرنني
ال�سابع و ال�ساد�س قبل امليالد .وقد جتلت يف الأنا�شيد الإحليلية و
الهجائية ( الفاليه)�.إذ كانت هذه الأنا�شيد تقام يف مهرجانات
�شتوية .تعمل على متجيد ديوني�سو�س
ب�إعتباره رمزا للإخ�ص ـ ــاب.
ي��ق��وم ب��ذل��ك جم �م��وع��ة ال �ك��وم��و���س /
 Komosيحملون الفاللو�س .و مرددين
الأغنية الفالية .ويرتدون
�أردية متثل وحو�شا وطيورا .تت�ضمن هذه
الأنا�شيد الفالية  ،الكثري م��ن النكاث
الغليظة و ال�صخب.
وقد �أطلق لفظ كوميديا للداللة على هذه
الأ�صناف العديدة من الن�شاط امللهاوي.
لأن ا�صل كلم ـ ــة
كومو�س �إحتفال �أو موكب ريفي �صاخب
ومعربد .وكلمة ((�odeأغنية  .وتطورت
بع�ض �أوج ــه
هذه الن�شاطات للتحول �إل��ى كوميديا).
���ص� .36 :إن الكوميديا (ح�سب هذا
الت�صور) ،قد ن�ش�أت فـي
ال��ق��رى.و�إرت��ب��ط��ت ب��الأن��ا���ش��ي��د الفالية
املرتبطة بدورها بديونيزو�س  .ويف الليلة
الرابعة ،تناول الباحث
حممد قي�سامي ،مراحل تطور الكوميديا .
مما جعله مييز بني ثالثة �أنواع ومراحل:
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 1ـ الكوميديا القدمية� :إمتدت من � 486إل��ى  400قبل
امليالد:
حيث بد�أت مع ال�شاعرين الال ثينيني :كراتي�س Kratios /
وكراتينو�س Kratinos ( 520 /
ـ  423قبل امليالد.).لكن الكوميديا القدمية  ،قد و�صلت
�أوجها على يد �أر�ستوفان�س.ب�إعتباره من
�أهم كتاب الكوميديا القدمية.
 2ـ الكوميديا الو�سطى 404 ( :و � 338أو � 336أو 321
قبل امليالد):
عرفت الإنت�شار منذ عام  400قبل امليالد .وقد �إجتهت نحو
التهكم على ال�سلوك الإن�ساين الهابط.

وتعترب م�سرحية ـ ـ بلوتو�س ـ لأر�ستوفاني�س �إح��دى مناذج هذه
امل�سرحيات.
 3ـ االكوميديا احلديثة  ( :ال�شطر الأخري من القرن الرابع
قبل امليالد).
لقد �إ�ستمدت موا�ضيعها من احلياة الإجتماعية.املعا�صرة .كما
حلت الفكاهة  ،حمل النـ ـ ـ ـ ــكات
الالذعة .ومن �أهم كتاب هذه املرحلة منادرو�س وديفيلو�س /
. Diphilos

 1ـ تاريخي .
 2ـ ت�أملي.
ويتفرع التاريخي �إلى ما يلي:
 1ـ روائي.
 2ـ ت�أملي.
�أما الق�سم القائم على املحاكاة  ،فيتفرع �إلى :
 1ـ �سردي.

ويف الليلة اخلام�سة  ،تناول الباحث و�سائل املحاكاة بنوع من
التف�صيل .فالو�سائل ( ح�سب الباحث)  ،حتدد نوع الفن.فقد
يتناول فنانون خمتلفون نف�س املو�ضوع ،لكنهم يختلفون يف املادة

وتتفرع الدراما �إلى ما يلي :

املوظفة( الو�سيلة).وتت�شكل هذه املادة من نوعني:

 1ـ تراجيديا .

�أ ـ ـ مرئي  :كما هو �ش�أن اللون يف الت�صوير� .أو ال�شكل  .كما يف
فن النحث و العمارة.

 2ـ كوميديا .

ب ـ �سمعي  :يت�شكل من خالل ثالثة �أبعاد ( ال��وزن  ،الإيقاع،
واللغة .).وقد جتتمع �أو تتفرق .لتكون مادة على ال�شكل الثايل:
 1ـ مادة ال�شعر  :اللغة  ،الوزن و القافية.
 2ـ مادة الرق�ص  :الوزن ( وحده).
 3ـ مادةالعزف على الأالت املو�سيقية  :الوزن والإيقاع.
 4ـ مادة ال�شعر امللحمي و الرثائي  :اللغة و الوزن .
 5ـ مادة ال�شعر الغنائي  :اللغة  ،الوزن  ،و الإيقاع.
 6ـ مادة ال�شعر الرتاجيدي و الكوميدي  :اللغة  ،الوزن  ،و
الإيقاع (.مثل الغنائي).

 2ـ درامي .

 3ـ ميميات .
 4ـ م�سرحيات �ساتورية.
�إن الإختالف يف الطريقة  ،هو الذي يحدد �أنواع ال�شعر.لذلك
�إخت�صت الدراما يف حماك ـ ـ ـ ــاة
�أ�شخا�ص يفعلون و يعملون مبا�شرة �أمامنا .بهذا الفهم  ،ف�إن
الرتاجيديا و الكوميديا تتوحدان يف يف الطريقة على الرغم من
�إختالفهما�.إن �سوفوكلي�س  ،يحاكي كما يحاكي �أر�ستوفاني�س.
لأن كليهما
يحاكي �أ�شخا�صا يف حالة حركة  .لهذا ق��ال بع�ضهم � ،إن
م�ؤلفتهم عبارة عن درامات.

أ�م��ا مو�ضوع امللهاة  /الكوميديا  ،ح�سب م��ا ج��اء يف الليلة
ال�ساد�سة من الكتاب  ،فريتبط بت�صوير
النا�س الأراذل يف اجلانب القبيح من الأفعال وحماكماتهم.
فقد تتوحد الكوميديا و الرتاجيديا يف طريقة املحاكاة على
الرغم من �إختالفهما� .أما �أ�سلوب املحاكاة  ( ،ح�سب الباحث
قي�سامي) فيتنوع
ح�سب تنوع ال�شعر نف�سه .لأن ق�سما منه غري قائم على املحاكاة
 .ويتفرع �إلى ما يلي :
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�أما باقي الليايل التي ت�ضمنها الكتاب فقد حددها الباحث كالثايل:
الليلـــــــــــــــــــــــــة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة

املحـــــــــــــــــــــــــــور

احلادية ع�شرة

بني الهزيل و الكوميدي
تعريف الكوميديا
تق�سيم الكوميديا من حيث
الكم.
تركيب الأفعال

الثانية ع�شرة
الثالثة ع�شرة
الرابعة ع�شرة
اخلام�سة ع�شرة

اخلرافة
الأفعال و الأخالق
الغ�ضب و ال�سخرية
الأخالق

ال�ساد�سة ع�شرة
ال�سابعة ع�شرة

الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر
الف�ضيلة و الرديلة

الثامنة ع�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

يف النقمة و اخلزي
و الوقاحة.
يف الهزل و الدعابات
ال�ضحك و امل�ضحك
يف اللذة و الفعل و الأمور
النافعة
ال�ضحك املنبعث من اللفظ.
ال�ضحك املرتبط باملوقف.

الرابعة و الع�شرون

�إر�شادات ل�شعراء املالهي

اخلام�سة و الع�شرون
ال�ساد�سة و الع�شرون
ال�سابعة و الع�شرون
الثامنة و الع�شرون
التا�سعة و الع�شرون
الثالثون

املنظر امل�سرحي.
الأ�سلوب ( الإلقاء).
املجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
الن�شيد  ،اجلوقة و الغناء.
التطهري.
بني الكوميديا و الرتاجيديا.

التا�سعة ع�شرة
الع�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون
الواحد و الع�شرون
الثانية و الع�شرون
الثالثة و الع�شرون
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املاهيــــــــــــــــــــــــــة
الهزل غاية بينما الكوميديا و�سيلة
حماكاة الأراذل يف الفعل الهزيل
املقدمة(غناء اجلوقة).
الف�صول ـ م�شهد اخلروج ـ (�ستة
�أجزاء) تقوم الكوميديا احلديثة على
ال�شخ�صية و احلبكة.
املادة اخلام.
حماكاة الأفعال الناق�صة.
ترتبط بجل الإنفعاالت.
ترتبط بال�شخ�صيات وت�شكل حمور
املو�ضوع.يربز اجلانب الذهني
لكل الت�صرفات.
يرتبط مبو�ضوع املحاكاة.
يحققه العمل امل�سرحي يف نف�سية
املتلقي.
الهزل تهكم و الدعابة �إمتاع.
امل�ضحك جزء من فعل قبيح� .أما
ال�ضحك ف�إثارة الفعل.
�إثارة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفعل.
املحاكاة ( من غريه) ترتبط
بخطاب ال�شخ�صيات.
يرتبط بال�شخ�صيات كذلك.
�أ�سا�س الكتابة يف الكوميديا هي
الفكرة اجليدة.
يرتبط بالديكور و مالب�س
ال�شخ�صيات.
يرتبط بطريقة التعبري و الأداء.
كل ما خالف الإبتذال و الدارج.
�أ�سا�س الكوميديا.
مكونات الكوميديا.
هدف امل�سرح ب�صفة عامة.
كل منهما يعالج ال�شر بطريقته
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�صة.

ج ـ الأجون  )Agon(/مناق�شة
ج��دل��ي��ة ( م���ب���اراة ك�لام��ي��ة) بني
فردين حول م�س�ألة معينة .ت�شكل
حمور امل�سرحية.
د ـ الربابا�سي�س: Parabasis/
يتجلى يف اخلطاب املبا�شر  .بحيث
تتقدم اجلوقة �إلى الأمام
لتخاطب اجلمهور مبا�شرة ب�إ�سم
ال�شاعر.
ه��ـ ـ��ـ الف�صول :تتلو ه��ذا الن�شيد
عدة م�شاهد ق�صرية .تف�صلها عن
بع�ضها البع�ض �أنا�شيد اجلوقة.
وقد تطور ذلك لي�صبح عبارة عن
ف�صول.
تبدو بع�ض هذه املحاور ك�أنها نوع من التكرار.لكن �شمولية
املو�ضوع و �ش�ساعته تطلبت نوعا

و ـ م�شهد اخلروج ( )Exodos
 :يت�ألف من الن�شيد الأخري الذي يعقبه �إن�سحاب اجلوقة .

م��ن التف�صيل.و �إذا ح��ددن��ا حم���اور ال��ك��ت��اب و ماهيتها من
خالل هذا اجلدول  ،ف�إن بع�ض املحاور تتطلب التو�ضيح �أكرث.
نظرا لأهميتها .وهي كالثايل :تق�سيم الكوميديا � ،إر�شادات
ل�شـ ـ ـ ـ ــعراء املالهي ،املنظر امل�سرحي  ،الأ�سلوب  ،ن�شيد اجلوقة
و الغناء  ،التطهري ،بني الكـ ـ ـ ـ ــوميديا و الرتاجيديا.

 2ـ �إر�شادات ل�شعراء املالهي :بحيث ينبغي مل�ؤلف الكوميديا
التفكري بعمق يف و�ضع الفكرة
لأن الفكرة اجليدة و املبتكرة هي التي تنبني عليها الكتابة يف
الكوميديا .تعتمد امللهاة  /الكوميديا

 1ـ تق�سيم الكوميديا من حيث الكم  :تتكون من �ستة �أجزاء
كمية  .وهي كالثايل :

على عنا�صر ك��ث�يرة .م��ن أ�ج���ل �إج��ت��داب النفو�س م��ن خالل
الأ�شخا�ص  ،املواقف  ،الأفعال  ،الأفكار

أ� ـ املقدمة ـ الربولوج� ، Prologos /إنها اجلزء الذي ي�سبق
دخول اجلوقة.بح ـ ـ ـ ـ ــيث تعر�ض فكرة و مو�ضوع امل�سرحية.
ي�ضم ممثلني �أو ثالثة .وغالبا ما يكون على �شكل حوار.

و الكلمات و ما ي�صاحبها من حتوالت مفاجئة و ترقب و ت�شويق.
 3ـ املنظر امل�سرحي  :غالبا ما يرتبط بطريقة املحاكاة .يف هذا
الإطار نتحدث عن جمموعة

ب ـ غناء اجلوقة:ينق�سم �إلى املدخل و الدخيلة :

الأالت .وهي كالثايل:

ـ البارودو�س  : Parodos /عبارة عن �أغنية ت�ؤديها اجلوقة
�أثناء دخول الأرك�سرتا .تت�ألف

ـ الدي�ستيجيا� :Distigia /ألة حتمل املمثل �إلى م�ستوى �أعلى.

اجلوقة من �أربعة و ع�شرين رج�لا  .ت�صرفاتهم م�ضحكة و
مالب�سهم غريبة.
ـ الأ�ستا�سيمون : Stasimon/عبارة عن �أغنية جماعية
ت�ؤديها اجلوقة .و مرثية تن�شدها
اجلوقة بالإ�شرتاك مع املمثل.

ـ الثيوجليون:Theologeion/عبارة عن من�صة يتحدث
من عليها املمثل القائم بدور االه من الألهة.
ـ املاخينا :Machina/من�صة حتمل القائم بدور الإله حني
يعلن م�شيئته يف نهاية الرتاجيديا
ب�إعتبارها حال لعقدتها.
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ـ الإكوكليما : Eccyclema /من�صة تنقل منظرا ما من
داخل املنزل �إلى اخلارج .

 6ـ املوازنة بني الرتاجيديا و الكوميديا� :إن كل من هذين
النوعني امل�سرحيني  ،يقوم على

 4ـ الأ�سلوب  :تت�صف به لغة ال�شعر يف امل�سرح .كما يرتبط
بطرق التعبري و الأداء.

املحاكاة .لكن الإختالف كامن يف امل�ضمون  ،طريقة ال�صياغة و
الهدف .و�إذا كانت الرتاجيديا ،

 5ـ الن�شيد ،اجلوقة و الغناء� :إن �شخ�صيات الكوميديا �ش�أنها
�ش�أن �شخ�صيات الرتاجيديا.

تعالج م�شكلة ال�شر من خالل املوت .ف�إن الكوميديا متنح طريقا
للخال�ص.وذلك من خالل امليالد

تتكون من املمثلني ومن اجلوقة ( الكور�س).لكن عدد �أف��راد
اجلوقة يف الرتاجيديا ال يتجاوز 15
ممثلني .فيما ي�صل �إلى �أكرث من ذلك يف الكوميديا .لكونها �أكرث
فعالية من مثياتها يف الرتاجيديا.
�إذ ت�ساهم يف حركة امل�سرحية.
 5ـ التطهري :يف الكوميديا جند نوعا من الت�أثري التطهريي.
ي�شبه التطهري العاطفي .و�إذا كان
كاتب الرتاجيديا يثري امل�شاعر املالئمة لهذا النوع امل�سرحي(
ال�شفقة والفزع).ق�صد تطهري الذات.

اجلديد� .إن الكوميديا ـ بهذا املعنى ـ تتجنب ال�شر  .فيما تعمل
الرتاجيديا على مواجهت ـ ـ ــه .و�إذا كانت الرتاجيديا تعالج
م�شكلة الفرد  ،ف���إن الكوميديا تعالج م�شكلة اجلماعة� .إن
الرتاجيديا تعم ـ ــل على تطهري نوازع ال�شر الناجتة عن ال�شطط
و الغطر�سة و ال�صلف� .أما الكوميديا ،فتعمل عل ـ ــى
تطهري النف�س من مواطن الظغن.
ميكن �أن جنمل �أ�س�س كتاب ـ حوار مع الكوميديا ـ للباحث
امل�سرحي حممد قي�سامي  ،يف �أهم
ما يتعلق بهذا النوع امل�سرحي .تتجلى يف الن�ش�أة  ،التطور،
الو�سائل ،املو�ضوع و الأهداف.

�أما كاتب الكوميديا فيعمل على �إثارة العواطف املالئمة للبهجة
و ال�ضحك .ق�صد تطهريهما من الإف ��راط ال�ضار بوا�سطة
الإنفعال الذي حتدثه امل�سرحية ( تراجيديا �أو كوميديا ).يف
نف�سية املتلقي.

�إن كتاب ـ حوار مع الكوميديا ـ قد عرف النور نتيجة جهد بارز
للأ�ستاذ حممد قي�سامي�.أغنى

وعند زوال الإنفعال  ،يتم التطهري.

املكتبة امل�سرحية املغربية و الثقافة العربية ب�صفة عامة.
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مسرح

مانينيات العبسي نموذجا
دراما ال ّث
ّ
كتب للطبقة البسيطة بوصفها واقعا متحركا
بقلم  :يوسف حمدان  /األردن
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الرصيف البارد
َّ
�أمام احلديث عن “الر�صيف البارد” كان ال ب ّد يل من الإ�شارة
�إلى �سبب �أو �أكرث من تلك الأ�سباب التي حت ّول معها كاتب الق�صة
الق�صرية الناجح� ،إلى كاتب م�سل�سل ناجح ..كما فعل �إبراهيم
العب�سي يف م�سل�سله “ ال ّر�صيف البارد “ الذي �أخرجه ب�سام
�سعد وقام بتمثيله نخبة من املمثلني املعروفني ،..وعندما يكتب
العب�سي م�سل�سال ،فال ب ّد لنا من ا�ستذكار ق�ص�صه الق�صرية،
ومو�ضوعاتها النابعة من البنية التحتية للمجتمع وواقعيته
املج ّردة..
فالعب�سي من وجهة نظري مبا فيه من �شدّة احل�سا�سية لطبقته
االجتماعية «الب�سيطة» ف�إنه ال مييل ،وال يحب و�ضع الرتو�ش
التجميلية لهذا الواقع ..وعندما نرى لقطة يف م�سل�سل للعب�سي
«مز ّوقة» ف���إنّ ذلك كما �أعتقد خارج عن �إرادت��ه .وال يكون �إال
من فعل فاعل ،كاملنتج �أو امل��خ��رج ،..ف�أبو �صالح مثال ينتمي
�إلى طبقة اجتماع ّية م�سحوقة� ،ش�أنه �ش�أن جاره « الكندرجي
«� ..إال �أن الكاتب ن�سج لهما قدرين خمتلفني ،وكان بارعا يف
ذلك ،..وبارعا �أكرث يف ن�سج �شخ�صية «الكندرجي» و�إ�شباعها
بالقناعة والفل�سفة احلكيمة ،..فجعل منها �شخ�صية ممثلة
للخري وجلانب �سليم و�صحي من جوانب املجتمع ،..بخالف
ال�شخ�صية الأولى �شخ�صية «ال�سمكري» «�أبو �صالح» التي جعلها
�شخ�صية �ضائعة وحائرة ال عقل لها وال تدبري..؟! ،وخالية من
الهدف وفري�سة �سهلة لالقتنا�ص ،..وهذه ال�شخ�صية هي التي
دخ َل ْت عليها الرتو�ش ،وز ّوقتها فر�شاة غري فر�شاة العب�سي كما
�أُ ِ
�أعتقد..؟!!
�أم��ا ال�ضلع الأخ�ير للمثلث ،فهي �شخ�صية �صاحب الأم�لاك
وال��ع��ق��ارات امل��ت��ه��ال��ك ع��ل��ى امل����ال ،وج��م��ع��ه ب�شتى ال��و���س��ائ��ل
اال�ستغاللية ،من عرق جبني ابنته� ،أو من (خل ّوات) دكاكينه ومن
�أية فر�ص ا�ستغاللية �أخرى ..فربع الكاتب واملخرج واملمثلون،
يف جت�سيد هذه ال�شخ�صية الثالثة ،لرناها كما ر�أيناها ،تقتن�ص
ومتت�ص
طموحات الآخرين ،وتقتل �أفراحهم و�إن�سانيتهم،..
ّ
رحيق وجودهم ،ب�شراهة ب�شعة ومزعجة ،!!...وعندما حت ّولت
هذه ال�شخ�صية من �أق�صى الب�شاعة �إلى �أق�صى اجلمال فج�أة،
نتيجة دخولها يف امتحان وجتربة مع �إن�سانية الآخرين من خالل
“حماولة” واحدة فقط ،ا�ستنكرنا كم�شاهدين..؟! ،ومل يقنعنا
الكاتب ب�أنّ تلك ال�شخ�صية احلادّة (هكذا) ،وبقدرة قادر �أمام
�أ ّو ِل “عمل معروف” مبا�شر معها ،تتحول �إلى �شخ�صية “ رزينة
“ ونبيلة م�شاعر و�صاحبة �ضمري؟!( ..هذه) �أي�ضا من رتو�ش
الإخراج يف ر�أيي...؟!!
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 ....وبقي �أن أ�ق���ول� :إن
�إب���راه���ي���م ال��ع��ب�����س��ي قد
الم�س من خالل م�سل�سله
ه��ذا ق�ضايا �أخ���رى مثل
ق�ضية امل�����ر�أة ...عندما
�أت�����ى مب��ج��م��وع��ة من���اذج
م���ن ال��ن�����س��اء ..ق���ال لنا
من خاللهن� :إن هنالك
يف ه��ذا املجتمع ،امل���ر�أة
املظلومة والظاملة واملثالية
والطموحة ..وال�ضحية،
متاما كما �إن هنالك رج��ا ًال مثلهن ،يف الأق��دار وال ُف َر�ص..؟!،
وما دام الأمر كذلك ،فال �ضرورة لو�ضع ق�ضية “م�ساواة املر�أة
والرجل” على الطاولة للنقا�ش..؟!!
 ...امل�سل�سل من حيث املو�ضوع مل ي���أت بجديد ..ومل يعالج
الق�ضايا املطروحة ب�أ�سلوب مبتكر ..ك ّل ما فيه كان م�ألوفا يل
كم�شاهد ..وكنتُ �أقول يف نف�سي :ر�أيتُ مثل هذا يف م�سل�سالت
ّ
وحت�ض
�سابقة� ..إال �أن الو�سيلة من حيث ال�شكل كانت تغري
امل�شاهد على املتابعة ..فالك ّل يبحث عن نف�سه ،وع ّما ي�شبهه
يف هذا امل�سل�سل ،متاما كما نفعل عندما ننظر يف املر�آة ،ونحن
يف مت��ام الإدراك �أننا �سوف ن��رى وجوهنا كما ه��ي ،..ال كما
(ز ّوقناها..)..
 ...كان املمثلون رائعني يف �أدائهم لأدوارهم ،خا�صة يف احللقات
الأخ�ي�رة ،..حممود �سعيد ،ف���ؤاد ال�شوملي� ،أحمد القوادري،
�شفيقة الطل ،تي�سري عط ّية ومها الأ�شقر ... ،وكانت “بدرية”
يف عني امل�شاهد� ،أكرث ت�ألقا وجاذبية وق�سوة ،..ومن خاللها
قال لنا �إبراهيم العب�سي (كم�شاهدين) ك ّل ما �أراد �أن يقوله
م�سل�سله الذي ال يخلو من الإيجابيات ك�أهداف �سامية ،بالرغم
من تركيزي على ال�سلبيات يف تناويل له اعتقاد ًا مني �أن املحاباة
ت�ض ّر وال تنفع ال�صديق...

وجوه وأقنعة
«وجوه و�أقنعة” هو امل�سل�سل التلفزيوين الثالث للكاتب �إبراهيم
العب�سي الذي يتم عر�ضه على �شا�شة التلفزيون الأردين بنجاح
ملحوظ ،ومل�ست هذا النجاح من خالل ما �سمعته من حديث
النا�س هنا وه��ن��اك ع��ن ه��ذه امل�سل�سالت اجل���ادة والواقعية
القريبة من قلوب النا�س وم�شاعرهم ،والتي تعرب �أحداثها عن
�أحوالهم ،وما يواجهونه يف حياتهم ،من نكد العي�ش ومرارته،
خا�صة عندما ت�ضع الإ�صبع على اجلرح ،وهو ما جعل �أكرث من
ّ

�صحيفة ،و�أكرث من قلم ين ّوه بها وب�أهدافها الإن�سانية الواعدة،
فارتقت بامل�سل�سل املحلي اجلاد ،ليتب ّو�أ مكانته اجلديرة به بني
امل�سل�سالت العربية الهادفة ،ولعلنا وجدنا يف م�سل�سل “وجوه
و�أقنعة” للعب�سي ،ما هو �أ�شمل و�أعمق معنى؟! ..فعامل “ وجوه
و�أقنعة “ كان مثل عامل البحر يف كثري من جوانبه� ،سمك ًا �أكرب
ي�أكل �سمك ًا �أ�صغر ،ومثل عامل الغاب ..الأقوى يفرت�س الأ�ضعف،
وم��ث��ل ع��امل الب�شر ،ال���ذي م�شى على خطى ميكافيلي يف “
ربر الوا�سطة “ ،..فكان يف ال ّنتيجة �أن �أفرز لنا ال ّنهاية
الغاية ت ّ
(العقاب) ..كرف�ض لتلك العوامل املبن ّية على الغرائز ،بدون
�أدنى ا�ستعمال للعقل �إال ما ندر؟!!...
لي�س مو�ضوع “وجوه و�أقنعة” جديد ًا على �شا�شة التلفزيون..
م�سل�سالت كثرية عاجلت مثل هذه الأفكار ..ولكن جديد العب�سي
ك��ان يف ه��ذه الواقعية التي ا�شتهر فيها ..ويف ه��ذه الب�ساطة
واحلبكة املتينة يف ت�سل�سل الأحداث وترابطها يف بع�ضها البع�ض،
 ..وهذه البطوالت املتعددة يف الأدوار ،كما لو �أنها عمارة عالية
ذات �أعمدة متعددة ،ونوافذ م�ضيئة يف عدّة اجتاهات ،وذات
�أ�شكال هند�سية فيها ب�ساطة م�ستقاة من هموم البيت الإن�ساين
الب�سيط ،امل�ستظل ب�أ�شجار العادات والتقاليد املتناثرة ،يف كثري
من ال�شوارع اخللفية للمدينة الع�صرية!!..
كاتب هذا امل�سل�سل حمظوظ بتجمع هذا الرهط من املمثلني
الأردن���ي�ي�ن امل��ع��روف�ين ،ال��ذي��ن ع��ا���ش��وا أ�ح���داث���ه ،و�أ�شبعوها
ب�أحا�سي�سهم وقدراتهم الأدائية ،حتى ُ
خل ِّيل �إلينا كم�شاهدين

�أن “ �سعيد ال �ق��اروط “ على �سبيل امل��ث��ال ،ك��ان ا�سم ًا على
م�س ّمى ،..فهو �سعيد لأن��ه ك��ان قانع ًا ..وه��و “ ق��اروط “ لأنه
“ال�صدق”..
ك��ان قليل احل��ظ ..وكثري “الت�صعلك” وكثري
ّ
وكثري “الإن�سانية” ..ومن خالل هذه ال�شخ�صية الرائعة روعة
ممثلها الظريف ربيع �شهاب ،ا�ستطاع �إبراهيم العب�سي ككاتب
درام��ا� ،أن يبني (عمارته) الفكرية مل�سل�سل “ وج��وه و�أقنعة
“ ..و�أن يجعل دعامتها هذه ال�شخ�صية الفريدة واملذهلة
يف اال�ستك�شاف ،..ا�ستك�شاف “ َد َن��� ِ��س “ الع�صر و َر ْف���ِ��ض��ه،
ثم حماكمته و�إدانته ..بال ّ
توجه
لف �أو دوران ..وك���أنَّ الكاتب ّ
بدعوته هذه �إلى كل املواطنني ،ليتحولوا �إلى (قواريط) مثل
�سعيد القاروط( ،..قواريط) بعيدين عن رج�س احلياة وج�شعها
وو�صولية �إن�سانها من �أمثال “برهان �أبو ال�سبل” و “�أبو �شريف”
و”ح�سنية” و”هن ّية”�...أ�سماك البحر القو ّية التي كانت تلتهم
الأ�سماك ال�ضعيفة:مثل�“ :أبو من�صور” ،ومثل “�أم �إبراهيم”
�ضح ّية “ �أبو ال�سبل” الأول��ى ،ومثل “ندى” �ضح ّية “�سن ّية”
زوج��ة �أبيها ..ومثل ع��زّت ال��ذي راح �ضحية “�سعدي” الذي
ج ّر رجله �إلى عامل ال�سرقة واالنحراف ،..ومل يكن هذا فقط
ج�سده �إب��راه��ي��م العب�سي يف �شخو�ص م�سل�سله..؟! ،لقد
م��ا ّ
ر�سم لنا �شخ�صيات أ�خ��رى و�سطية مثل “ �أب��و ع��زّت “ و “
�أ�ستاذ م�صباح” و “فاطمة” و”�أم من�صور” ..وبني لنا اله ّوة
ال�سحيقة التي يحفرها جمتمع “وجوه و�أقنعة” املز ّيف للجيل
القادم الذي مثله ذلك ال�شاب “من�صور” الذي �سار على درب
الهزمية والغ�ش والكذب ..فخ�سر نف�سه ومل ي�صل �إلى الهدف
و�ضحت بالكثري من اجلهد والدموع من
الذي حلمت به �أ�سرتهّ ..
وحطم نف�سه ّ
�أجل حتقيقه ..فخذلهاّ ..
وحطمها..
ك��ذل��ك م��ا و���ص��ل �إل��ي��ه ال�صديقان “�سعدي” و”عزّت” من
م�سلك خاطئ ..ي�سلكه ال�شباب عاد ًة عندما ال يجدون التوجيه
والرعاية ..وع�لاج ذلك و�صفه لنا الكاتب من خالل البطلة
“ندى” ابنة الأ�ستاذ “م�صباح” يتيمة الأم ..والتي حت ّول
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�ضعفها إ�ل��ى �إرادة فا�ستلهمت من واقعها الهدف الأ�سمى،
وا�ستع�صمت بطريق ال�صواب ،من �أجل الو�صول �إلى النجاح..
ولتجعل من جناحها �أداة لإنقاذ �أبيها من زوجته اجلاهلة و غري
املبالية ب�إن�سانية الآخرين..
و�ش�أن “ندى” كان اليتيم “�إبراهيم” ..الذي �ض ّيعه “برهان
�أبو ال�سبل”..؟! عندما تركه لقمة �سائغة حلياة ال ترحم؟!..
فتنكب الكاتب يف مه ّمة �إنقاذ ل��ه ،عندما �أه��داه “ال ّنجاح”
وجعله يعود إ�ل��ى حارته ونا�سه� ،شابا قو ّي ًا وظافر ًا وم�شحونا
بالإن�سانية ..ليقول لنا  -الكاتب  -من خالله� :إن ال�ضعف لي�س
دائم ًا طريق ًا للهزمية ،..و�إنّ ورد ًة يانعة قد تنبت يف �صحراء
قاحلة� ،إذا امت َّدت �إليها يد راعية ورحيمة؟!!..
وكما قلت يف البداية �إنّ �إبراهيم العب�سي منح البطولة لكثريين
يف م�سل�سله ..وجعلنا نتعاطف ونقبل ونرف�ض ..كما جعلنا
ن�ضحك ونبكي ونكفكف الدموع التي كانت “تفور” من عيوننا
من وقت �إلى �آخر ،ونحن نتابع م�سرية الظلم التي حمل لواءها،
“برهان �أبو ال�سبل” �ض ّد زوجته وابنها اليتيم ومن ّثم �ض ّد “�أبو
وتع�سف م�ستغ ًّال حاجته
من�صور” الذي دا�س على جبهته ب�صلف ّ
�إلى املال ،من �أجل ابنه الذي يتعلم يف بالد الغربة...
فهذا “برهان �أبو ال�سبل”( ..عمالق) الو�صولية ،على ح�ساب
ك�� ّل �شيء و� ّأي ���ش��يء ..رج��ل قا�سي القلب ،..من نتاج عي�شة
احل��رم��ان ال��ت��ي ،جعلت منه ع��ب��د ًا لهدف واح���د ،..وه��و جمع
أرا�ض
املال ،ب� ّأي طريقة و� ّأي ثمن ..ف�أ�صبح �صاحب معار�ض و� ٍ
أر�صدة يف البنوك ..وا�شرتى له زوجة (عاملوديل)..
وعقارات و� ِ
كديكور لطموحه الو�صويل؟!!..
 ...وه��ذه “هن ّية” زوجته ..التي ر ّباها �أبوها “�أبو �شريف”
على الطمع والو�صولية االنتهازية ،والغدر ..حتى ا�ستطاعت �أن
تنت�صر على “ا ْالخطبوط” الأكرب /زوجها “برهان �أبو ال�سبل”
بالتعاون مع �أبيها .. ،فا�ستلبا منه ك ّل �شيء ،..لتكون نهايتهما
بالتايل ،رمي ًا بالر�صا�ص على يديه؟!...ولينتهي “�أبو ال�سبل”
�أمام م�صريه املحتوم كقاتل..؟!!..
(وجوه و�أقنعة)� ..أخرجه موفق ال�صالح وقام حممد القباين
ّ
“تخن �شواربه”....على
ب��دور “برهان �أب��و ال�سبل” ال��ذي
النا�سّ ،ثم ق�صق�صها من �أجل عيون “هنية”....؟!!

رياح الليل
بعد “الر�صيف البارد” ب�أ�سابيع قليلة بث التلفزيون الأردين
م�سل�سال �آخر بعنوان “رياح الليل” للكاتب �إبراهيم العب�سي،
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وقد �شدتني ا ألح��داث وا إلخ��راج اجليد وح�سن �أداء املمثلني..
كذلك املقدمة ال�شعرية التي كتبها حممد الظاهر..
فعندما يكتب كاتب ما م�سل�سال جيد ًا بهذا امل�ستوى فال �شك �أن
امل�شاهد �سيبدي من االهتمام ما يجعله �أكرث الت�صاقا ومتابعة
خا�صة �إذا كان الكاتب قد تبنى ق�ضية ملت�صقة بالهم
لأحداثهّ ،
اليومي للنا�س ،وهذا ما فعله العب�سي يف “الر�صيف البارد”
ويف “رياح الليل” وما قد يفعله م�ستقبال وربمّ ا مبعاجلة �أكرث
و�أقدر �شموال ،ملوا�ضيع �أكرث �أهمية� ..أقول هذا و�أنا على دراية
بطموحاته ككاتب �صديق ،ي�سعى بجد ليكون كاتب ًا مرموق ًا،
�سوا ًء فيما يكتبه من ق�ص�ص ق�صرية� ،أو م�سل�سالت واقعية
ناجحة ،تثري اهتمام امل�شاهد الأردين والعربي ،ال يخ�ضع فيها
لربيق اخليال ،وال يجد يف غري “الواقعية” نبعا رائقا ل ّأي فنّ
�أ�صيل ،يعرب فيه عن جمتمعه الذي انحدر منه ،وترعرع فيه.
هذا الكالم لي�س من باب الت�شجيع فح�سب ،بل للت�أكيد املطلق
على حقيقة واقعة وملمو�سة وجدناها جم�سدة فيما �شاهدنا
وا�ستمتعنا مب�شاهدته على ال�شا�شة الأردنية ..ومن الإن�صاف
�أن نو�صل �أ�صواتنا لكل املعنيني ب�صناعة امل�سل�سل الأردين لن�شد
على �أيديهم من ناحية ولن�شكرهم من ناحية �أخرى ولنطالبهم
بالأف�ضل دائ��م��ا.وب��الأك�ثر الت�صاقا بنا كمجتمع ل��ه عاداته
وتقاليده الرا�سخة ذات النكهة اخلا�صة والنقاء الأ�صيل.
يف “رياح الليل” ع�شنا الهموم وذقنا العذابات وحلمنا وجتاوزنا
يف �أحالمنا ..وطمحنا وجتاوزنا يف طموحاتنا ..وغلطنا وجتاوزنا

يف �أغ�لاط��ن��ا ..و�أحببنا
ب�صدق وكرهنا ب�صدق..
و���ض��ح��ي��ن��ا وت��ف��اع��ل��ن��ا مع
�أقدارنا ..قبلناها وحاولنا
�أن ال ن��ق��ب��ل��ه��ا ..وك��ن��ا
ن�شامى وك��رم��اء و�أنقياء
ح��ت��ى ال���ن���ه���اي���ة ..وك��ن��ا
“نعي�ش” �صوابا وخط�أ..
���ص��ورة طبق الأ���ص��ل من
جمتمع متكامل مثل كل
املجتمعات له خ�صو�صيته
وم�����ش��اك��ل��ه ..وت��ق��ال��ي��ده..
وقد ر�سمت ري�شة العب�سي كل هذه املالمح وج�سدتها بدقة وفن
حي ،..كما �أنّ املخرج عروة زريقات قدم لنا عمل
ودراية ونب�ض ّ
العب�سي هذا ب�صورة الئقة و�إطار جميل وكان بالفعل مبدعا يف
�إبراز هذا “احلدث” و�إمتاعنا به ..ووجدنا �أنف�سنا ننبهر بهذه
املقدرة على الإخراج الفني بهذه احليوية “الرائقة” حتى وجب
علينا �شكره وتقديره بهذا التنويه ،..وبالت�أكيد ما كان �إبراهيم
العب�سي �أو عروة زريقات لينجحا يف “رياح الليل” هذا النجاح،
لو مل يحظ ه��ذا امل�سل�سل بباقة من ممثلينا الأك��ف��اء ..فهذا
املمثل الكبري حممود �أبو غريب بنكهته البلدية ولهجته الب�سيطة
وان�سجامه الرائق مع دوره� ..أو “خمي�س” داود جالجل يف دور
جديد عليه ولكنه �أبدعه ..لدرجة فوزه “بكراهيتنا له” ..وحممد
القباين الطيب وفاعل اخلري ،وحامل الن�صائح الف�ضويل ..يف
دور جديد عليه �أجاده� ،..أي�ض ًا “علي” �أو ف�ؤاد ال�شوملي الذي

حتى يف اجلد وم�ض ..وك��ان من �أح��ب �أبطال امل�سل�سل لقلوب
امل�شاهدين ،لوفائه لأ�صدقائه و�أه��ل��ه ..كما �أب��دع��ت �سمرية
خوري يف �أداء تلطها وظلمها وق�سوتها وفناننا الكبري “ال�شيخ”
عبد الكرمي القوا�سمي �أث��ار �شفقتنا وحزننا ..فرثينا له..
و�إبراهيم �أبو اخلري �صاحب احليل والدهاء والكوميديا املتميزة
وامل�ؤامرات وال�شيطنة كان رائعا �أي�ضا ..و�أحببناه رغم �إجرامه
يف حق حممود وتعديه على الذمم.
و أ�ي�����ض�� ًا بطل امل�سل�سل “حممود” و�أع��ن��ي روح��ي ال�صفدي..
�صاحب اللهجة املحببة والدافئة وال�صوت ال�صقيل ،والأدوار
امله�ضومة� ..شدنا �إليه بحما�س وعقالنية حتى �آخر امل�سل�سل،
كذلك الفنانة املبدعة جيانا عيد التي حزّت قلوبنا وتربعت يف
جراحنا ..ومتنينا لو عادت �إلى حممود يف نهاية امل�سل�سل،..
نحن اجنرفنا وراء عاطفتنا كم�شاهدين ،بينما ظ ّلت هي على
�شجاعتها و�صمودها ،يف اتخاذ لقرارها ..فلم تع�ض اليد التي
�أح�سنت �إليها ورعتها ،..كان اخليار �صعبا عليها ..فاختارت
بعقلها وتركت قلبها جمندال يف جراحه العميقة..
كما يجب التنويه ب��رن��ده زك��ري��ا الطيبة الإن�����س��ان��ة املراعية
لإن�سانيتها ..ور�شيدة الدجاين ذات اجلرية والع�شرة الطيبة..
واللم�سات احلنونة ..وبقيت �شفيقة الطل يف دوره��ا اجلديد
عليها �أي�ضا ..دور العا�شقة التي تطارد وال ت�ست�سلم ..وتنجرف
وراء ال�شر �إلى ح ّد احلقد ،..فتنال جزاء �أفعالها يف النهاية.
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�أجمل ما يف الن�ص امل�سرحي ال��ذي ينجزه حميي الدين
زنكنه  ،الكاتب الكردي املعروف ،قدرته على �إدها�ش املتلقي،
قارئا كان �أو متفرجا .وهذه واحدة من �أهم ال�صفات التي متتاز
به م�سرحياته ،التي يحر�ص فيها على تقدمي كل ما هو بعيد
عن امل�ألوف من الثيمات الفكرية  ،وحتى يف حالة كونها ثيمات
متداولة ،ف�إن الن�صو�ص التي يكتبها ،تظل الده�شة هاج�سها
الذي ال يتنازل عنه ،لكن يف هذه املرة عن طريق خلق ال�شكل
امل�سرحي الذي يحقق له غايته يف االرتقاء بفنية �صدمة التلقي ،
التي تع ّد �شاغال �أ�سا�سيا يجهد نف�سه يف �سبيل �أن تكون ناجحة
وم�ؤثرة .
وزنكنه كما عرفناه يف م�سرحياته الكثرية  ،يحملنا معه �إلى
الن�ص منها .وهي
تلك الأقاليم واملجاهل التي تت�شكل جماليات ّ
جماليات ال يقدر على الو�صول �إليها غري �أولئك الذين يحر�صون
على االم�ساك بجمرة االبداع  ،حتى و�إن كانت �أكفهم و�أ�صابعهم
�ستكتوي بها� .إنه �صاحب �إرث كبري يف الت�أليف امل�سرحي ،وله يف
هذا امليدان ما يجعله واحدا من �أبرز و�أهم م�ؤلفي امل�سرح يف
العراق .وهكذت ت�صبح الكتابة عن م�سرحه  ،نوعا من املجازفة
�إن مل يكن �صاحبها ممن ميتلكون �أه��م عنا�صر القدرة على
ك�شف جتليات الن�صو�ص التي �أجنزها ،وذلك لأن فقدان هذه
القدرة� ،سوف لن ميكن الناقد من تقدمي مقاربة ناجحة بني
منجزه وبني االبداع الفني .
ما �سبق يعني �أننا �أمام جتربة فنية نا�ضجة  ،ال يف�صلها
عن التجارب امل�سرحية الراقية�،أي حاجز مينعها من م�ضاهاة
هذه التجارب التي ي�شار �إليها دوما باعتبارها ن�صو�صا عظيمة
الأهمية .وم�سرحية (اخل��امت)* التي نتوقف �أمامها يف هذه
املقالة ،حماولني الك�شف عما يف طبقاتها الداخلية  ،واحدة
من هذه الن�صو�ص ،التي تع ّد الكتابة عنها �ضربا من التحدي،
وطريقا يف الوقت نف�سه للك�شف عن �شروط الكتابة االبداعية
الناجحة و�أبجدياتها التي على امل�ؤلف ا�ستخدامها ،وهي الكتابة
التي يعترب حميي الدين زنكنه �أحد اهم �أركانها يف امل�سرح
العراقي  ،جنبا �إل��ى جنب مع ع��ادل كاظم ونورالدين فار�س
ويو�سف العاين و�سواهم  ،ومثله يف امل�سرح الكردي كذلك  ،على
الرغم من ا�ستخدامه اللغة العربية  ،وتقدميه ثيمات �أقرب ما
تكون �إلى الثيمات االن�سانية العامة منها �إلى الثيمات الكردية
اخلا�صة ،وهذا مما يح�سب ل�صالح فنه امل�سرحي يف اعتقادنا ،
ولي�س �ضدّه كما قد يت�صور البع�ض من �أ�صحاب النظرة القا�صرة
 ،الذين ال ميكنهم �إ�صدار �أحكام نقدية �صحيحة وم�ؤثرة.
ي�شري الظاهر من امل�سرحية �إلى �أنها ت�ص ّور بع�ض جوانب
حياة اخلليفة العبا�سي ه��ارون الر�شيد ،ذي ال�سمعة التي ال

يختلف حولها الكثريون  .وهو اختيار كما �سرنى الحقا� ،أفاد
الن�ص وارتقى به ،من حيث �أن زنكنه �أراد تخ�صيب امل�سرحية
ّ
با�ستح�ضار التاريخ ،ومعاجلته بفنية عالية ،وعلى غرار الآخرين
من املبدعني الكبار ،الذين يبحثون عن اجل�لال يف التاريخ،
وعن �إ�شراقاته املبهرة .ومما يلفت االنتباه يف امل�سرحية ،رغبة
الر�شيد ب�شراء خامت من �أحد التجار  ،جاء �إلى ق�صر الر�شيد
مع املدعوين �إلى احتفال دعاهم �إلى ح�ضوره .قد يكون اخلامت
من الذهب ،ورمبا من معدن ثمني �آخر .ال نعرف الكثري عنه ،
ولكن من الأف�ضل ملعرفته ،عدم اال�ست�سالم لأي تف�سري قبل
الن�ص ومعرفة �أبعاده� .إن �أي تف�سري �سريع ،ال بد �أن يكون
فهم ّ
الن�ص �أي�ضا الكثري من
�سطحيا و�ساذجا ،ومن �ش�أنه �أن يفقد ّ
عنا�صر جماله ،التي ال تنح�صر يف الق�شرة اخلارجية  ،امل�ضللة
يف الغالب للمتلقي ذي القدرات التقبلية املحدودة .ومن بني ما
يعنيه هذا  ،وجوب الأخذ مببدا الت�أويل ،ومعرفة الأقنعة التي
ي�ستخدمها امل�ؤلف لإي�صال ثيماته ،وبالتايل الك�شف عما تخفيه
وراءها بهدف تقدمي حكم نقدي نكون فيه على �صواب.
وعلى هذا فما دمنا ب�صدد احلديث عما حتت الق�شرة
الن�ص ،ف�إن ما قد يظنه
 ،ويف الأعماق ،الكت�شاف امل�سترت من ّ
املتلقي جمرد ت�صوير الغاية منه تقدمي جوانب من حياة الر�شيد
بهدف �إمتاع املتفرج� ،إمنا هو ظن خاطئ ،وتف�سري غري دقيق
لكل ما �سرياه يتحرك �أمام عينينه ويتكلم على م�سمع منه� ،إذ
�أن امل�ؤلف ال��ذي و�صل �إل��ى �أرف��ع درج��ات احلكمة بعد جتربته
امل�سرحية الوا�سعة  ،ي�سعى �إل��ى ما هو �أك�بر �ش�أنا .و�إل��ى هذا
ف���إن زنكنه ال��ذي يتخفى وراء �شخ�صيات و�أح���داث يختارها
بعناية ،يقوم بتفكيك بنية ال�سلطة ،التي هي يف املعنى املوازي

77

يتم النظر �إليها
 ،بنية الدولة العبا�سية ،التي ّ
وتفكيكها من مدخل فرتة حكم هارون ولي�س
من �أي مدخل �آخر .وهنا وبعد جريان الأحداث
� ،سوف يكت�شف املتفرج تلك املفارقة املده�شة،
وذل��ك ال�سر ال��ذي دف��ع زنكنه الختيار هذه
الفرتة من حياة الدولة العبا�سية ولي�س غريها
من الفرتات .لقد اختارها لأنه �أراد �أن يقول
من خاللها التايل� :إذا كانت فرتة هارون التي
هي �أف�ضل الفرتات كما يذهب الكثريون حتمل
مثل هذه الأفعال امل�شينة ،فكيف هي حال بقية
الفرتات ،وما الذي يفعله اخللفاء الآخ��رون؟
و�سوى ه��ذا �أي�ضا ،ف�إننا وم��ن خ�لال متابعة
تفرعات ال�صراع و حركته الطبيعية�،سوف
ن�صل �إلى قناعة تفيد ب�أن اخلامت لي�س هو ما
يتزين به البع�ض على الرغم من �صحة هذا القول ،و�إمنا هو مبا
ال يقبل ال�شك كذلك ،املدخل الذي اختاره امل�ؤلف للك�شف عن
املخفي من �سلوك هارون ،الذي هو �سلوك احلاكم الذي يظهر
غري ما يبطن ،ويتظاهر بالتقى والورع  ،يف حني �أنه لي�س كذلك.
�أي �أن امل�ؤلف �أراد ت�صوير نزوات احلكم ،بطريقة ذكية تبتعد كل
البعد عن الع�سف ،والتدخل ب�سلوك ال�شخ�صيات ،التي يرتكها
زنكنه تت�صرف كما يحلو لها الت�صرف ،ولي�س كما يحلو له هو
�أن يراها تت�صرف.
بل ومبا ال يبتعد عن هذا الفهم ،ف�إن بنية امل�سرحية ،وما
تف�ضي �إليه امل�شاهد التي تع ّد مبثابة عمودها الفقاري ،وما ميكن
�أن ن�ستنتجه من امل�شهد الأول ال��ذي نظن �أن زنكنه قد �أراده
ا�ستهالال و�إ�شارة �إلى نيته يف تفكيك ال�سلطة وك�شف امل�ستور من
عيوبها ،جميعها ت�ؤكد �صحة ما نذهب �إليه من التف�سري ،الذي
نرى فيه �أن الغاية الرئي�سية تتمثل يف تقدمي �صورة لهارون/
الدولة  ،تختلف عن تلك التي قدمتها كتب التاريخ  ،وامل�ؤرخون
املنحازون للدولة العبا�سية ،ب�صرف النظر �إن كنا �سنتفق
مع امل�ؤلف يف ما يذهب �إليه �أو نختلف معه .وهذا يحتّم علينا
ابتداء عدم النظر �إلى �أي م�شهد من امل�سرحية ،مبعزل عن بقية
الن�ص،
امل�شاهد،ومثل هذا �أي�ضا ،ف�إن املقاربة الناجحة �إلى ّ
حتتم عدم النظر �إلى هارون م�سرحية اخلامت/هارون املتخيل،
مبعزل عن هارون التاريخ /هارون الواقع ،وذلك لأنها جميعها
تقتحم املخيال من حيث �شاء املتلقي �أو مل ي�ش�أ ،ورمبا بالقوة
نف�سها ،باال�ضافة �إلى �أن الرابطة التي جتمعها ببع�ضها �أقوى
من �أن متزّقها �أية حماولة من هذا النوع.
ال نق�صد من اال�شارة �إلى م�شهد اال�ستهالل ،التلميح �إلى
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�أي من احلاالت التي قد يعدّها البع�ض ع�سفا ميار�سه امل�ؤلف ،
ب�أن يفر�ض على املتلقي الذي قد يطيل البحث عن مغزى وجود
هذا امل�شهد ،تف�سريا حمدّدا يريده هو كم�ؤلف ،ولي�س التف�سري
الذي ي�أتي يف �أعقاب اكتمال عملية التلقي ،لكن يف احلدود التي
نفهمها من هذا امل�شهد الذي ي�ؤ�س�س لطريقة فهم امل�سرحية
وتف�سريها ،ف���إن زنكنه ي�ضع ه��ارون الر�شيد يف و�سط والة
الأقاليم وقادة اجلي�ش ،وغريهم من كبار التجار واملو�سرين
الذين جاءوا تلبية لدعوته ،وهم يحملون الهدايا كذلك .هذا ما
ميكن �أن نفهمه من ظاهر امل�شهد/تقدمي الهدايا الثمينة لهارون
الر�شيد .ولكن لي�س هذا هو التف�سري الدقيق الذي ميكننا الأخذ
به ،واالطمئنان �إلى ما �سيحملنا �إليه من حتليل .ويف مقابل هذا
ف�إننا بحاجة �إلى تف�سري �آخر ،نقنع املتلقي به ،خ�صو�صا ونحن
نعرف �أن امل�ؤلف ال ين�سخ واقعا حرفيا ،وبالتايل ف�إننا وباجتاه
البحث عن مثل هذا التف�سري ،ال ب ّد �أنّ نبحث عن حقيقة هارون
يف مكان �آخر من امل�سرحية ،متا�شيا حتى مع �ضرورة عدم جتزئ
امل�شاهد والنظر �إليها باعتبارها كتال م�ستقلة عن بع�ضها ،وهو
ما �سنكت�شفه يف امل�شهد الذي يقول فيه هارون لل�سياف/م�سرور،
بعد �أن يكون هذا ال�سياف قد �أخربه ب�أنه على ا�ستعداد لتنفيذ
جميع �أوامره بالقتل :ال..ال ..لي�س يف مثل هذا اليوم  ،و�أنا ّ
مول
وجهي �شطر امل�سجد احلرام .مباذا �أجيب جدّي ر�سول اهلل..
ال ..ال ..
ولأن حقيقة هارون الر�شيد لي�ست هنا يف هذه الكلمات
امل�صقولة ،و�إمنا يف مكان �آخر يظهر لنا فيه �سلوكه كما هو يف
الواقع ،ف�إنه علينا امل�ضي يف بحثنا عنها ،حتى تكون �صورتها
وا�ضحة وغري م�شو�شة �أو �ضبابية  .ونحن يف هذا االفرتا�ض،
�إمنا ننطلق من االقتناع ب�أن ل�سانه يف هذا املقطع ،هو نف�سه
ل�سان كل �أولئك الذي ي�صلون الى كرا�سي احلكم حتت ذريعة

ال�سبب الديني ،الذي يتم فيه احلديث عن الن�سل الذي يرتبط
بالنبي ،وعن ظالل اهلل يف الأر�ض التي يزعمون �أنهم ميثلونها.
�إننا يف هذا البحث ،نحقق من جانب �آخر� ،شرط عدم جتزيء
الن�ص ،وع��دم النظر �إل��ى �أي م�شهد باعتباره بنية درامية
ّ
منف�صلة� ،أو متنا م�ستقال عن �سواه من املتون الأخرى .وحتى
ف�إن الكلمات التي يقولها هارون لل�س ّياف  ،ال تخفي موافقته على
عملية القتل التي �أب��دى م�سرور ا�ستعداده لتنفيذها”ال..ال..
لي�س يف مثل هذا الوقت” .ولكنه وهذا ما تف�ضي �إليه بنية اللغة
و�إحاالتها ،يريد �أن يقوم ال�سياف بذلك يف يوم �آخر ،وبدهاء ال
ينك�شف معه �أمره.
�إنها مهمة �صعبة ،ولي�س من الي�سري الك�شف عن حقيقة
ه���ارون /ال�سلطة  ،ال���ذي ي��ح��اول التظاهر بالتقى وال���ورع.
لكن ما دام امل�ؤلف قد �أعطى كما ذكرنا العنان ل�شخ�صياته
فرتكها تتحرك وتتكلم على هواها ولي�س كما يريد هو منها �أن
تقول وتفعل،ف�إنه بذلك وبعد �أن نرى ما يحدث الحقا يف بقية
م�شاهد امل�سرحية ،يكون قد �أو�صلنا إ�ل��ى احلقيقة التي م ّهد
الطريق �إليها بامل�شهد اال�ستهاليل ،وهو مما �سنكت�شف معه
ازدواجية مواقف هذه ال�شخ�صيات ،وعفن ال�سلطة وب�شاعتها،
وزيف �أطروحاتها التي بوا�سطتها يفر�ض اخللفاء على الرعية
قد�سيتهم حتت الذريعة الدينية .ومن هنا جاء القول ب�أن زنكنه
ال يقدم ن�صا عاديا ،و�إمنا واحدا من الن�صو�ص عميقة اجلدل،
التي تفكك ال�سلطة  ،وتنزع عن اجلالد قد�سيته الزائفة .وهي
نف�سها القد�سية التي تتخفى وراءها �أغلب الأنظمة التي متار�س
القتل والرتهيب و�سواهما من �أعمال القهر .وهكذا يتبني لنا
ب���أن ه��ارون الر�شيد ال��ذي يقف �أمامنا يف ق�صره باحثا بني
الوجوه عن التاجر �صاحب اخلامت بني مدعويه ،هو نف�سه هارون
التاريخ الذي حاول امل�ؤرخون تزيني �صورته ،وهو نف�سه هارون
ال�سلطة الذي ال يتورع عن تبديد �أموال بيت مال امل�سلمني من
�أجل حتقيق نزواته اخلا�صة ،التي منها احل�صول على اخلامت.
و�سوف يتوقف املتلقي طويال ليتمعن يف هارون الذي يراه �أمامه،
وهو يقول بعدما �أ�صبح اخلامت بني يديه� :أي ا�سم ميكن �أن يليق
ب�سمو هذا اخلامت الرباين ،ويرتقي �إلى عل ّوه ال�سماوي؟
هارون هذا الذي ير�سم له زنكنه �أكرث من �صورة  ،جميعها
بدون ا�ستثناء تثري ا�شمئزاز املتلقي  ،هو نف�سه هارون ال�سلطة
الفا�سدة ،التي ال ت�سعفها كل دعاوى الرباءة الزائفة ،وحماوالت
التظاهر بالتقى والورع .وعندما الوزير جعفر يبد أ� احلديث عن
ج�شع التاجر ال��ذي يطالب بثمن كبري يف مقابل التنازل عن
اخلامت ،يقول اخلليفة  :لي�ست كثرية عليه� ..إنه د ّرة نفي�سة ال
مثيل لها..

قد يكون اخلامت د ّرة نفي�سة كما ي�صفه ه��ارون ،بيد �أنه
مل يعد جم� ّرد حلقة من الذهب �أو �سواه من املعادن الثمينة
تو�ضع يف �أحد �أ�صابع اليد .وحتى لو مل جنهد �أنف�سنا يف البحث
عن الت�أويل املنا�سب الذي نفهم من خالله ما يق�صده اخلليفة
حينما يقول “قرنان من الزمان يف خامت �صغري حجما ،يفوق
البالد والعباد قدرا” ،ف�إن معرفة اخلليفة والك�شف عن حقيقة
الدولة ،ما كان يف مقدورنا الو�صول �إليهما لوال اخلامت ،الذي
يف مقابل احل�صول عليه ،تنازل هارون عن كل ما يف بيت مال
امل�سلمني ،ال��ذي قد ال يعني امل��ال ح�صرا و إ�من��ا �أ�شياء �أخرى
تنازل عنها ،يف الوقت الذي يظل يزعم فيه �أنه ال ميار�س �سلوكا
حترمه ال�شريعة :الهدية من غري ر�ضا �صاحبها ،وطيب نف�سه،
�أبغ�ض �إلى اهلل من املال املغت�صب احلرام.
يف �أعقاب هذا ي�صبح من حق املتفرج ال�س�ؤال :وهل حقا
مل ميار�س هارون احلرام وما يخالف ال�شريعة يف تنازله عما يف
بيت مال امل�سلمني؟ �أي هل هو بعيد عن احلرام � ،أم �أن احلقيقة
ال تغطى بغربال كما يقال ،وال ب ّد �أن يظهر كل �شيء على حقيقته،
ب�صرف النظر عن خمتلف الكلمات والعبارات الطنانة الرنانة
التي يقولها اخلليفة؟ نحن ل�سنا يف حاجة كبرية لإجهاد العقل
حتى ن�صل �إلى اجلواب املقنع ،ولعل وقفة �سريعة �أمام ما يقوله
ال�سياف نف�سه تكفي لت�أييد هذا القول .فماذا يقول ال�سياف
للتاجر الذي يطلب مفتاح بيت مال امل�سلمني يف مقابل التنازل
عن اخلامت؟ �إنه يقول له يف ده�شة �شديدة :مفتاح بيت املال؟
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مال امل�سلمني؟ يا جل�شعك الذي ال يعرف حدا؟
مبعنى �آخر ف�إن ما يقوم به الر�شيد لي�س �سوى ال�سرقة
بذاتها ،بداللة الكالم الذي يقوله للتاجر معرت�ضا على ال�سياف:
�سيكون لك ما ت�شاء  ..وب�إذن اهلل تعالى لن يخيب لك رجاء .
ما م�ضى كان ا�ستهالال وتوطئة ال ب ّد منهما �إلى �شخ�صية
ه���ارون .وهما �أي�ضا ال ب�� ّد منهما ل��ر�ؤي��ة م�شهد ال�سلطة يف
جزئياتها امل�شينة  ،التي يحاول الكثريون �إخفاءها ،بتقدمي
�صور خمادعة حتى و�إن كان مثل هذا العمل هو الكذب بعينه.
وبالتايل ف�إن ما �سوف نراه يف امل�شاهد ال�سبعة التي تتكون منها
امل�سرحية،لن يحيد عن فكرة تفكيك ال�سلطة ،حتى و�إن كان
هذا امل�شهد �أو ذاك ،مما ال تظهر فيهما �أي من �شخ�صيات
الدولة العبا�سية كاخلليفة �أو الوزير جعفر �أو ال�سياف،وذلك لأن
امل�شهد اال�ستهاليل يعو�ض عن ذلك مبا �سبقت اال�شارة �إليه من
�إظهار جتاوزات الدولة وجرائمها ،وهذه هي نف�سها غاية من
�سيم�ضي �صارخا بني النا�س لإخراجهم حتى من غرف نومهم ،
بهدف دفعهم للتعبري عن رف�ضهم للخديعة  ،مبا فيها هذه التي
يعي�شونها يف هذا الزمن  ،ومنها خديعة تقدي�س اجلالد .نعم..
فما نراها يف اخلامت �إمنا هي حقيقة الر�شيد  ،ولي�ست تلك التي
نقر�أها يف بع�ض كتب التاريخ� .إنها التي ي�صور امل�ؤلف العديد من
�أ�شكالها ،وال يرتك �أيا منها يف العتمة التي قد تثري االلتبا�س،
وت�شكك املتلقي يف حدود الطريق التي عليه �سلوكها قبل �إ�صدار
حكمه على ما يراه وعلى امل�سرحية  .وهو احلكم الذي نرى ب�أن
زنكنه ال يتع�سف يف حتديده بتاتا  ،وبعك�س الكثري من امل�ؤلفني
الذين ميار�سون مثل هذا الع�سف على ال�شخ�صيات وعلى املتلقي
على حد �سواء.
بعد كل ما �سبق نتبني �أ�سباب اختيار �شخ�صية ه��ارون
الر�شيد ،وتف�ضيلها على غريها لبناء هذا الن�ص امل�سرحي.
وزنكنه بهذا االختيار  ،يكون قد ظفر بواحد من �أهم عنا�صر
الن�ص ،وهو العن�صر املرتبط بعالقة هارون بكل من
تخ�صيب ّ
�ألف ليلة وليلة والتاريخ ،مع ما يف هذه العالقة من مقرتبات �إلى
االث��ارة  ،يف مقدور امل�ؤلف توظيفها يف معاجلته الفنية  ،التي
يوفر لها العن�صران ال�سابقان:الليايل والتاريخ� ،أ�سبابا �أخرى
للنجاح ،قد ال تتوفر لغريها من املعاجلات .وال نق�صد هنا ا�سم
هارون املجرد ،فالكاتب وكما نالحظ ا�ستفاد حتى من طريقة
�شهرزاد يف �سرد حكاياتها �أمام �شهريار ،وهي اال�ستفادة التي
الن�ص نكهته ،لي�س من حيث طريقة عر�ض احلكاية
منحت ّ
وحدها  ،و�إمنا من خالل مت ّيز الف�ضاءات  ،وعلى غرار ما نراه
من حر�ص �شهرزاد على تقدمي ما يثري ده�شة �شهريار ،واملتلقي
على ح ّد �سواء .على �أنه ينبغي �أن ال يفهم من هذا� ،أن زنكنه
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ي�ستح�ضر التاريخ �إلى الن�ص ا�ستح�ضارا �آليا تلقي ال�شخ�صيات
فيه املواعظ بالطريقة نف�سها التي نراها يف ع�شرات الن�صو�ص
امل�سرحية ال�سقيمة .فم�سرحية اخلامت مبا �سبقت اال�شارة �إليه،
توازي بني رغبة امل�ؤلف يف تخ�صيبها مبا �سبق ذكرهما ،وبني
رغبته يف تفكيك بنية ال�سلطة ،والك�شف عن عيوبها وامل�آخذ التي
يغ�ض الكثريون النظر عنها وال يذكرونها يف �أحكامهم .
على �أنه من اخلط�أ االعتقاد ب�أن معايري جناح امل�سرحية
تنح�صر يف عملية ا�ستح�ضار التاريخ ،واختيار ال�شخ�صية
الهامة ،و�إمنا هناك العن�صر الأهم الذي يرتبط مبعرفة الكاتب
بال�صنعة  .وزنكنه �إلى جانب هذا يعرف �أف�ضل ال�سبل للك�شف
عن الزيف الكبري يف حياتنا بنفاذ ب�صره وب�صريته معا .وعلى
�سبيل املثال ف�إنه عندما يريد التعبري عن فداحة الثمن الذي
قدمه اخلليفة للتاجر من �أجل احل�صول على اخلامت منه ،ف�إنه
يقول على ل�سان الوزير جعفر  :موالي� ..أما يكفي ..لقد غدت
الأكيا�س (يق�صد �أكيا�س النقود التي مت تقدميها للتاجر) جبال.
قد تفي الكلمات القليلة املا�ضية بالغر�ض الذي يتمثل
هنا بت�صوير �إ�سراف اخلليفة على نزواته� ،إال �أن زنكنه من �أجل
�أن ي�صدم املتفرج ،ويدفعه التخاذ موقف �ض ّد مثل هذا العمل
الذي متار�سه ال�سلطة  ،يقول على �أكرث من ل�سان”موالي �أمري
امل�ؤمنني ...بيت املال قد فرغ “و” موالي ..بيت مال امل�سلمني
قد فرغ ..فرغ متاما من �أموال امل�سلمني” و” موالي  ..مل يبق يف
بيت املال درهم وال دانق».
احلوارات التي �سبقت اال�شارة �إليها ،وغريها الكثري مما
يف امل�سرحية  ،جميعها حتتم علينا االنتباه ملا فيها ،والتعامل
معها بطريقة حتملنا �إلى احلفر بحثا عم ي�سترت وراء مفردات
بعينها .ومبا يو�ضح هذا  ،ف�إن ما يرد على ل�سان �سلمان ،وهو
�أحد ال�شخ�صيات التي �سيكون لها دور كبري يف ال�صراع �ض ّد
الظلم والطغيان ،لن ي�ستطيع الت�أثري يف املتفرج ،وبالذات يف

اجلانب الذي يتعلق بنظرته �إلى اخلليفة ،بل وعلى عك�س ذلك
متاما  ،ف�إننا قد ن�ضحك �ساخرين منه ،ومن �أقواله التي يطلقها
بجهل مطبق :يظهر �أن اخلليفة روحي فداه ،قد �أرهقه بع�ض
ال�شيء � ،إذ �صرف �أمواله يف م�صالح اال�سالم ون�صرة احلق،
ويف حت ّمل نفقات حجيج بيت اهلل.
�سوف ن�ضحك بالفعل �ساخرين من مثل هذا الكالم  ،ومن
العقلية التي تقف وراءه  ،لأننا نكون يف م�شاهد �أخرى قد ر�أينا
ما مل يره �سلمان .ولكن ب�سبب الدور الذي �سيقوم به الحقا ،ف�إن
امل�ؤلف ال ب ّد �أن يح ّرره من �أوهامه التي جعلته خملوقا مذعنا
و�ساذجا �إلى هذا احلد ،يقدّ�س جالده اخلليفة ،دون �أن يعرف
حقيقته� .أو مبعنى �آخر ،ف�إن زنكنه �سرعان ما ي�ضعه يف مواجهة
ال�سلطة التي يريد �أحد رجالها �سرقة حبيبته زينب منه� .إنه
عند هذه املواجهة  ،يقول ب�صالبة وبدون تردد” م�سخك اهلل
يا ه��ذا� ..أه��ي �سمكة ا�صطدتها لأعطيك �إي��اه��ا� ..إنها �س ّيدة
فا�ضلة� ..شريفة وطاهرة».
ما �سبق يعني �أن احلديث عن عنا�صر النجاح ،ميت ّد باجتاه
الك�شف عن جميع هذه العنا�صر ،ولي�س عن بع�ضها ،ومنها ما
يرتبط كذلك بكل من� :سلمان وزينب وفرات ابنها� .إن املتلقي
مثال ال ميكنه �إال �أن يتوقف �أم��ام هذه ال�شخ�صيات  ،التي يف
مقدوره �أن يطل من خاللها على الواقع املعا�ش  ،يف زمن هارون،
بكل �إ�شكاالته ومتاعبه� .إن زينب على �سبيل املثال ،تع ّد منوذجا
راقيا ميكن �أن يقتدي به كل الذين يبحثون عن اخلال�ص ،ولأنها
كذلك  ،وتريد �أن تكون م�ؤثرة يف هذا الواقع  ،ف�إننا ن�سمعها
تقول ل�سلمان” �أنت ا�ستمر�أت الهوان ،وزرعت نف�سك وتدا ياب�سا
م�أرو�ضا� ..آه ..لقد خاب �أملي فيك».
�صحيح �أن �سلمان قد �سكنه اخلوف من ال�سلطة ،ومن
بط�ش ال�سياف ،و�أنه كما تقول عنه زينب �أ�صبح رجال مذعنا

وخانعا� ،إال �أنه يف نهاية املطاف  ،يثور �إر�ضاء للحبيبة ،على
اعتبار �أنها احللم الذي ال ي�ستطيع العي�ش بدونه ،ومن هنا فقد
وافق على �أن ي�ضع نف�سه يف مواجهة قدره:
�سلمان ( :بده�شة) دراهم ..دراهم حقيقية
الوزير  :بل دنانري ..دنانري حقيقية  ..يا �سيء الظن والطالع
�سلمان  :م�ستحيل� ...أوقعتم على كنز؟ �أم �سرقتم بيت املال؟
اخلليفة  :بل هو مالنا احلالل
�سلمان  :كذب ..ال ميكن لأحد �أن ميلك كل هذا ويكون
ل�ص� ،أو خليفة ..كالهما
حالال ..ال ب ّد �أنّ �صاحبه ّ
�سارق ..الأول ي�سرق التجار واملو�سرين ..والآخر
ي�سرق الفقراء واملعدمني.
رمبا يقول املتلقي ب�أن �سلمان مل يكن يعرف �أولئك الذين حتدث
معهم ،لذا فقد امتلك جر�أة كبرية يف احلديث،ويف قول ما قد
ال يجر�ؤ �أحد على قوله يف وجه اخلليفة ووزي��ره وال�سياف� .إال
�أنه يف حواره ي�ضع املتفرج �أمام املوازنة التي يقارب من خاللها
بني اخلليفة والل�ص ،وهي موازنة بقي هدف الو�صول �إليها �شغل
زنكنه الأ�سا�سي.
وهذا يعني و�صوله �إلى احلد الذي �سوف يعلن عنده البدء
بهجومه الأخ�ير على �سلطة ه��ارون  ،بعد �أن يكون قد و�ضعها
حتت عد�سة املجهر ،لريينا �أدق مفا�صلها ،وليقول كل ما يظل
م�سكوتا عليه ،يف هذا الزمن �أي�ضا  ،ولي�س يف زمن الر�شيد
وحده.
* حميي الدين زنكنه/اخلامت(م�سرحية) /وزارة الثقافة-ال�سليمانية 2004
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مسرح

التشكيل والمسرح..
البحث عن جماليات المشهد
حسني نشوان  /األردن
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ي�شري تاريخ تطور امل�سرح �إلى العالقة املتينة والدور املهم الذي
لعبه الفن الت�شكيلي يف م�سرية �أبي الفنون منذ القدم ،فكالهما
ينتمي �إلى احلقل الب�صري الذي �شهد الكثري من التحوالت يف
القرن املا�ضي واحلايل .وكان امل�سرح والفن الت�شكيلي من �أكرث
احلقول الإبداعية ت�أثر بخ�صائ�ص الع�صر الذي يت�سم بال�سرعة
وتدفق املعلومات واالنفتاح وتداخل الفنون على اختالف و�سائلها
التعبريية.
وقد تطورت املادة الدرامية و�شكل العر�ض امل�سرحي بفعل ظهور
ا إلجت��اه��ات وامل��دار���س وامل��ذاه��ب والأ�ساليب والتطورات التي
جرت على املعمار امل�سرحي وعلى �شكل العر�ض.
�إن �إطالق �صفة �أبي الفنون على امل�سرح مل ت�أت من فراغ ،بل
جاءت من كونه ي�ستطيع �أن يحتوي وميلك الو�سيلة للإفادة من
غالبية الفنون الأدبية والب�صرية ،فامل�سرح يجمع بني ال�شعر
والنرث ،واحلوار واحلركة ،وال�صورة الكالم ،ويجاور بني الفراغ
والكتلة ،والظل والنور ،واحلقيقة والوهم ،واملتحرك وال�ساكن،
وميزج بني النزعات ال�سوريالية والواقعية ،والتيارات احلديثة
والتقليدية ،ومن �أهم وظائف هذا النوع من الفن مقدرته على
حتويل الن�ص الأدبي املقروء �إلى �صورة مرئية ،وحتويل الن�ص
الب�صري �إل��ى حامل للدالالت ،وهو �أم��ر يت�شارك فيه املخرج
واملمثل وك��ل امل��ف��ردات الفنية التي تت�صل بالعمل امل�سرحي
وبيئته ،وهي عنا�صر كثرية تتنوع بني الديكور ،الأزياء ،الإ�ضاءة،
املو�سيقى ،حركة املمثل ،ت�شكيالت الفريق على اخل�شبة.

يقول كارل النزويرث يف كتابه “الإخراج امل�سرحي”� :إن امل�سرح
ي�ضم جميع العنا�صر التي تت�ضافر مع ًا للو�صول �إلى التجربة
امل�سرحية ..،وامل�سرح هو املكان الذي تلتقي فيه جميع الفنون”
�أما الفن الت�شكيلي الذي يت�شابه مع امل�سرح يف الف�ضاء واحليز
املحدد ب�إطار ،فهو يتنوع بني الر�سم “الت�صوير” الت�صميم،
النحت ،اجلرافيك ،والزخرفة ،وقد طر�أ على م�سريته التاريخية
حتوالت يف املو�ضوع وال�شكل والأ�ساليب والتقنيات ،والنزعات
التيارات الفكرية واجلمالية التي عربت عنها جملة املدار�س:
الواقعية ،التعبريية ،ال�سوريالية ،التجريدية  ،والدادائية التي
ظهرت بعد احلرب العاملية الأول��ى ،ومل يقت�صر ت�أثريها على
اللوحة و�إمن���ا �أل��ق��ت بظاللها على و�سائل التعبري يف ال�شعر
والرواية وامل�سرح.
ومع �أن الت�شكيل يف كل �أنواعه يتحدد ب�إجناز الفنان منفرد ًا،
بعك�س امل�سرح الذي يحتاج �إلى فريق متكامل �إال �أنهما ينطلقان
من تربة واحدة ،وحديقة واحدة تنتمي للفن ،وي�سعيان �إلى �إعادة
امل�شاهدات واملرئيات وخمزون الذاكرة والأحداث والوقائع يف
ال�صورة .ولكن امل�سرح والت�شكيل ال يقومان ب�سرد الأحداث �أو
حماكاة امل�شاهدات الواقعية ،بل يذهبان �إلى نوع من الإيحاء
الذي يعيد ت�صوير املقروء واملرئي عرب ت�آلف عدد من مفردات
ال�صورة ومكوناتها وعنا�صرها التي تت�صل باللون ،الكتلة،
الإ�ضاءة ،احلركة ،فامل�شهد امل�سرحي هو �سل�سلة من اللقطات
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التي ت�شبه اللوحة“ ،وقد جرى
ت�صفيفها بطريقة متتالية..
وال�����ص��ورة املت�شكلة فيها هي
جم �م��وع��ة م���ن االح� �ت� �م ��االت
()1
الفكرية مل�سار الأحداث”..

من الطبيعية إىل
الواقعية
لقد جتلت العالقة بني الت�شكيل
وامل�����س��رح م��ن خ�لال االهتمام
ال����ذي ي��ب��دي��ه امل�����ش��ت��غ��ل��ون يف
احل��ق��ل�ين ب��ال��ف�����ض��اء واحل��ي��ز
واملكان ،ومن خالل ا�شتغالهما
على اجل�سد والألوان واخلطوط
والإ���ض��اءة وال��دي��ك��ور ،والنظر
�إلى الوجود والواقع ك�شبكة من
العالقات والأف��ك��ار التي يعاد
ت�شكيلها وبنائها بتبادل املواقع
“ .فالت�شكيلي مي�سرح اللوحة ،وامل�سرحي ي�شكل الن�ص وير�سمه
ب�صري ًا”.
وم��ع ظهور الفن الت�شكيلي يف امل�سرح منذ ال��ق��دم ،ظل هذا
احل�ضور متالزما بتعبريات مبا�شرة وغري مبا�شرة� ،سطحية �أو
عميقة عن طريق اللون واخلط والكتل والفراغات ،ومن خالل
اللوحة ،والفنان ،والتحوالت التي طر�أت على �أ�ساليب احلركة
الت�شكيلية ونزعاتها الفكرية التي تقوم على التحري�ض للتخل�ص
با�ستمرار من املحددات والأطر اجلامدة.
وكان الفن الت�شكيلي �أكرث الفنون ح�سا�سية ب�إزاء البيئة املحلية
والرت���دادات الأح���داث ،وال��وع��ي ل�ل�آث��ار التي ترتكها احل��روب
وامل��راح��ل الفا�صلة يف التاريخ ،وع�صر التكنولوجيا والعوملة
وانعكا�ساتها على ال�سلوك االجتماعي ،وكان الت�شكيل لي�س الأكرث
ا�ستجابة للتحوالت الأ�سلوبية من الفنون الأخ��رى فح�سب ،بل
كان الأكرث مترد ًا على الواقع ال�ساكن ،وترك جملة من الت�أثريات
الأ�سلوبية على و�سائل التعبري يف غالبية الفنون ،ومنها امل�سرح.
لقد كانت التحوالت التي �شهدتها اللوحة يف انتقاالتها من
الطبيعية �إل��ى الواقعية وما بعده ،ثم االنطباعية والدادائية
والتكعيبية وال�����س��وري��ال��ي��ة يف مثابة امل��ح��رك��ات ال��ت��ي وج��دت
�أ�صداءها على خ�شية امل�سرح بتجارب ومعاجلات موازية م�شتقة
من النزعات التي �شهدتها احلركة الت�شكيلية.
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“الت�شكيل يعلمنا �أن الفن ال يخ�ضع لتحديدات تاريخية �أو
()2
ل�سياقاته بقدر ما يخ�ضع ل�سر اجلمال”
وك��ان ح�ضور الت�شكيل ظاهر ًا من خ�لال امل�شاركة يف ت�صيم
ف�ضاءات امل�سرح ،وهناك الكثري من الفنانني الت�شكيليني الذين
قدموا جتاربهم يف الديكور ،ومنهم بيكا�سو ،الكويتية �شيخة
�سنان ،التون�سي املنجي معتوق ،وحممد اجلالو�س ،وكتابات
الر�سامني يف امل�سرح ،ومنها كتابات الفنان اال�سباين بيكا�سو يف
امل�سرح.
كما تبدى من خالل م�ساهمات عدد من الت�شكيليني يف الإخراج،
�أو ا�ستلهامهم للعمل امل�سرحي يف اللوحة� ،أو م�سرحة حيواتهم
على اخل�شبة ،وتعددت �أ�شكال احل�ضور التباديل يف امل�سرح
ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر ،فقد ظل هاج�س اللوحة االنتقال من
ال�سكون �إلى احلركة ،والإفادة من التكنولوجيا التي ظهر ب�أثرها

فن “الفيديو �آرت” ،وباملقابل ذهب امل�سرح لإثراء حيز اخل�شبة
باملفردات الب�صرية من خالل “ال�سينوغرافيا” التي تعتمد على
نقطة لقاء بني الت�شكيل وامل�سرح من خالل اجل�سد الذي يعترب
()3
العن�صر اجلوهري يف الفن الب�صري املعا�صر وامل�سرح”

عودة على بدء
مل تكن العالقة بني الت�شكيل وامل�سرح وليدة الع�صر احلديث ،بل
ظهرت منذ الع�صور القدمية التي اقرتنت باحلفر على جدران
كهوف ال كا�ستلو يف كانتبريا �أ�سباين .وك��اك��ادو ب�أ�سرتاليا،
وكثري من الكهوف التي تعود �إلى نحو �أربعني �ألف �سنة فيفرن�سا
و�أفريقيا و�أمريكا وت�صور حيوانات كالثريان واخليل والغزالن
ور�سومات جتريدية ف�سرتها بع�ض النظريات ب�أنها تهدف
�إلى التوا�صل مع االخرين ،وبع�ضهم عزاها لأ�سباب دينية �أو
احتفالية.
ومب��ق��دار م��ا ك��ان��ت ال��ر���س��وم��ات الكهفية متثل ن���واة املحاولة
الت�شكيلية الأولى ،فقد كانت �أي�ض ًا ت�شري �إلى امل�شهد امل�سرحي
الأول “البدائي” بامتياز ،من خالل اختيار احليز املظلم للكهف
الذي ي�شبه خ�شبة امل�سرح ،وا�ستعادة م�شاهد البيئة املحيطة يف
اخل��ارج� ،أو الأح�لام والبطوالت ،وكان يرتافق مع الفعل نوع ًا
من احلوارات �أو املونولوجات واحلركات والإمياءات والإ�شارات
والرموز الطقو�سية.
لقد ب��د�أت و�سيلة التعبري البدائية قلقة بني التدوين والر�سم
والفعل احلركي ال��ذي ينقله الفنان البدائي من دواخله �إلى

اجلدار الذي ي�شبه خ�شبة امل�سرح املعتمة ،ويف الوقت كان يبحث
عن و�سيلة للخروج من �إلى النور واجلمهور.
و�إذا كانت الرموز الطق�سية والرغبة يف التوا�صل مع البيئة
اقرتحت التعبري الت�شكيلي ،ف�إن تطور و�سيلة التعبري ال�شفاهية
يف ذلك الوقت ،وظهور �أمن��اط التبادل النفعي وفر الفر�صة
الجتماع النا�س ووفر �أي�ض ًا ف�ضاء للم�سرح الذي حمل معه الفنان
البدائي تلك ال�صور الأول��ى التي دونها على اجل��دار ليعيدها
مم�سرحة �أمام اجلمهور.
كما ارتبطت ر�سومات الفنان البدائي بالتعويذات والطال�سم
والرتميزات الدينية ووالإ�شارات الأ�سطورية ،وان�شغلت مبحاولة
معرفة الكون املحيط ،ف�إن امل�سرح مل يبتعد عن تلك املناخات
التي �صورت الآلهة على أ�ب��واب امل�سرح واملعابد .ويف الع�صور
الو�سطى ظ��ل الت�صوير م�سكون ًا بالتعبري الكن�سي وجت�سيد
الق�ص�ص الدينية ،وهي الفكرة ذاتها التي رمبا انتقلت �إبان
احلقبة اململوكية لتج�سيد احلكايات ال�شعبية مبا كان يعرف
بـ”�صندوق العجب” ،و”احلكواتي” ،التي ج�سدت :عنرتة
بن �شداد� ،سيف بن ذي يزن� ،أبو زيد الهاليل ،الأم�يرة ذات
الهمة ،وكانت تعتمد على الر�سم والظل والنور واحلوار والغناء
واملو�سيقى كفن فرجوي ،وظهور عدد من الفنانني ال�شعبيني يف
الر�سم  ،والفرجة ،وباملنا�سبة فقد تزامن انت�شار تلك الفنون
مع ظهور اللوحة امل�سندية (اللوحة املعلقة على اجلدار) التي
انتقلت من الغرب �إلى البلدان العربية.
ومع حلول ع�صر النه�ضة ال��ذي امتاز بتطور التقنيات والآل��ة
واملنظور ،بد�أ ا�ستعمال الر�سوم يف خلفيات امل�سرح ،وا�ستعمال
الإ�ضاءة ،برز العديد من الفنانني الإيطاليني الذين برعوا يف
املناظر الطبيعية ،ثم دخلت الأ�شكال املج�سمة النحتية لل�سيطرة
على الكتل وامل�ساحات و�ضبط الفراغ ،ومنهم :فيليب لوثر برج ،
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وجون ويب.
وك��ان للفنانني الرو�س مطلع
ال���ق���رن امل���ا����ض���ي ،وم��ن��ه��م:
ق�سطنطني ك���اروف���ن ،ليف
بك�ست والك�سندر جالوفني
ت�أثري على اجتاهات امل�سرح
ب�����اخل�����روج م����ن امل���ح���اك���اة
والتقليد �إلى الإيحاء ،وبرزت
ال��واق��ع��ي��ة اجل���دي���دة ك��اجت��اه
م�����س��رح��ي ي���ف���ارق ال��واق��ع��ي��ة
وي���ذه���ب ل��ل��ت��ع��ب�يري��ة ب��ت���أث�ير
امل��در���س��ة الأمل��ان��ي��ة ،ث��م تلتها
ن��ظ��ري��ات �أودل����ف أ�ب��ي��ا التي
تقوم على الت�أثريات النف�سية
وال�سيكولوجية للون وال�ضوء
واملو�سيقى لتغدو العالقة بني
امل�����س��رح وال��ت�����ش��ك��ي��ل ،عالقة
ع�ضوية متكاملة.

قماش التشكيل وفضاء املسرح
من العر�ض ال�سابق ،يبدو �أن �سرية اللوحة الت�شكيلية مثلت املخترب
التقني والأ�سلوبي مل�سارات امل�سرح يف حتوالته املختلفة ،وتوازت
تلك التحوالت مع التيارات الفنية التي ب��د�أت يف القرن التا�سع
ع�شر بظهور الت�أثريية واالنطباعية التي �أولت ال�ضوء �أهمية بالغة
على يد فان كوخ ،ثم كلود مونيه ،وما جرى من حتوالت تت�صل
بالتمازج اللوين الذي تطور على يد �إدوار مانيه وبيري �أوجا�ست
رينوار.
وعملت ال��ن��زع��ات الفكرية وال��ت��ي��ارات الفل�سفية يف القرن
الع�شرين على حت��رر الفنان م��ن النمطية التعبريية للبحث
عن جوهر الأ�شياء ولغتها اخلا�صة و�أبجديتها التي تقوم على

عنا�صر ال�صورة ،وعالقة املفردات املكونة للم�شهد الب�صري يف
اللوحة �أو العلبة الإيطالية ،فاملخرج امل�سرحي ينظر للن�ص بعني
الت�شكيلي ،والر�سام ي�ستعيد امل�شهد مبناخات امل�سرح وحركته،
وكانت ملثل هذه العالقة �أثر كبري يف الت�أثري املتبادل من خالل:
 مالزمة الر�سم والفنون الب�صرية كخلفية للحدث امل�سرحيمن خالل الديكور والأزياء والإ�ضاءة والت�شكيالت اجلماعية
واحلركة.
 بروز العناية بتوزيع الكتلة والفراغ والظل والنور ،والتجاوراتاللونية واخلطوط والأبعاد واملنظورية وامليزانني.
 ظهور ف��ن ال�سينوغرافيا لت�أثيث بيئة امل�سرح باملفرداتال��زخ��رف��ي��ة ال��ت��ي حتقق ال��ت��وازن واالن�����س��ج��ام م��ع احلركة
والإيقاع.
 ا�شتغال ع��دد م��ن الفنانني بر�سم ع��دد م��ن امل�سرحياتو�أبطالها.
 قيام عدد من امل�سرحيني با�ستعادة �سرية الر�سامني من خاللالعرو�ض امل�سرحية� ،أو قدموا �أعما ًال م�سرحية م�ستوحاة من
لوحات عاملية.
 ظهر ت�أثري العالقة على الكتابات النقدية يف امل�سرح والت�شكيلبرتا�سالت تنطلق من خ�صائ�ص ال�صورة.
 -برزت الكثري من التعبريات التي ت�شري �إلى الأزمة التي تركها
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تطور التلفزيون وال�سينما والف�ضائيات كتحد
للم�سرح واللوحة يف �آن معا ،وهي �أزمة مركبة
ارت��ب��ط��ت بال�سرعة وال��ت��ط��ور التكنولوجي
الهائل واختزال املكان وت�سيد ال�صورة.
 ت�أثر اللوحة بحركية امل�سرح وال�سينما ،بظهورف��ن “الفيديو �آرت” ،وال��ف��ن��ون الإن�شائية
والرتكيبية ،والإف����ادة م��ن م��ف��ردات البيئة
و�إعادة تدويرها جمالي ًا.

استنطاق النص باللون
جاء ت�أثر امل�سرح بالت�شكيل من خا�صية ووظيفته
تقوم على حتويل الن�ص املقروء �إلى عر�ض حركي
م��رئ��ي� ،أو “رواية ب�صرية” وتقدميه للمتلقي
بتعبريات حممولة على اللون واخلط واملو�سيقى
واحلركة �أو حممولة على اجل�سد واملتخيل بان�سجام ميثل وحدة
واحدة تختفي معها كل امل�ؤثثات الأخرى �أو تذوب يف ال�صورة.
“الن�ص املكتوب ن�ص �صامت ،ي�ستنطق بالألوان ،وت�شكيل اللوحة
على خ�شبة امل�سرح تتم بالتناغم الب�صري بني الديكور وحركة
املمثلني ،وتتم ب�إ�ضافة ال�ضوء وكتل الألوان والتنا�سب بني الظل
والنور ،واحت�ساب العمق وال�سطح ،ور�سم الظالل اخلفية التي
()4
تن�سم وطبيعة احلوار”..
وقد �أفاد العاملون يف امل�سرح لي�س من عنا�صر الر�سم و�أنواعه،
بل ت�أثروا بنزعاته املتمردة ،فقد حتول الن�ص امل�سرحي من
حماكاة الواقع �إلى الإيحاء من خالل الرمز والإ�شارة من خالل
ال��ض��اءة وتوزيع الفراغات والكتل وتكامل امل�شهد
اخلطوط و إ
الب�صري.
ومع اخرتاع امل�صباح ت�أثر امل�سرح بالنزعات االنطباعية ومزج
الألوان ،برزت العناية بت�أثيث الق�ضاء امل�سرحي وزخرفته لإثراء
ال��دالالت من خالل “ال�سينوغرافية” ،التي تقوم على الطرز
الزخرفية التي اقرتحا الفنان الت�شكيلي جوجان ،وي�صفها
مار�سيل فريدفوت :ب�أنها ولدت من فن الزخرفة” وتعني فن
ت�أثيث وتنظيم املكان �أو احليز �أو الف�ضاء امل�سرحي وي�شتمل على
ال�صور والأ�شكال والكتل والإ�ضاءة واللون والفراغ والإيقاع ،وهو
ت�شكيل ي�سهم يف بناء الدالالت الب�صرية.
“فاملمثل وعنا�صر البيئة امل�سرحية ب�أبعادها الت�شكيلية ،ديكور،
�إ���ض��اءة � ،أزي���اء ،..يعمل املخرج على �إنتاجها يف وح��دة فنية
()5
ت�شكيلية  ،و�أخرى تعبريية لتعميق فعل التلقي الب�صري.

مسرحة اللوحة
يف الع�صر احلديث ،مع تطور ال�صورة ونزعات م�سرح اجل�سد،
تركز االهتمام على امل�شهدية ،م�ستفيدة من املدار�س الت�شكيلية،
وخ�صو�ص ًا التكعيبية والتجريدية وال�سوريالية ،وكانت فكرة
“امليزانني” يف امل�سرح تعادل املنظور يف الر�سم ،وهي فكرة
تقوم على ترتيب امل�شاهدات على قما�ش اللوحة� ،أو اخل�شبة”
بطريقة بنائية �إن�شائية ي�ستطيع املخرج من خاللها ت�شكيل
ال�صورة الفنية بوا�سطة عنا�صر التكوين الت�شكيلية يف ف�ضاء
امل�����س��رح ،..مبعنى �أن الت�شكيل احل��رك��ي ال ب��د م��ن ارتباطه
بالعمق املرجعي لفل�سفة الفن الذي ينعك�س بدوره على املنجز
الإبداعي للمخرج ومييز �أ�سلوبه يف التعامل مع تنظيم الف�ضاء
()6
الت�شكيلي”
يف �سياق العالقة املتبادلة بني امل�سرح والت�شكيل فقد جل�أ عدد
من الفنانني الت�شكيليني باال�ستفادة من فن امل�سرح وال�سينما
ال�ضافة احلركة وال�صوت واملو�سيقى �إل��ى العمل الفني ،وحل
م�شكلة ال�سكون يف العمل الت�شكيلي ،فظهر فن “الفيديو �آرت”
ال��ذي خ��رج من الإط���ار ال�ساكن �إل��ى ف�ضاء امل�سرح وحيويته
وحركته.
يقول �أح��د الفنانني“ :تعاملت مع لوحاتي من منطلق كوين
م�صمم ًا م�سرحي ًا” ،فالفنان الت�شكيلي يف الأعمال الواقعية �أو
التعبريية يوزع ال�شخ�صيات واملجاميع والتونات اللونية وفق
تتابع الأح��داث ،ومتطلبات اجلمال والتوازن ،ويجاور الأل��وان
واخلطوط وفق اقرتاحات حتقق انتقال العني براحة.
وهناك الكثري من التجارب الفنية والأعمال التي متتلك احل�س
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امل�سرحي ،منها :الفرن�سي ه�نري ماتي�س ،دافيد روبرت�س،
مارك �شاجاك� ،سلفادور دايل ،فكتور فازاريلي ،فان كوخ وبابلو
بيكا�سو ،ومن �أبرز �أعمال الأخري  :العبو ال�سريك ،بل �أن بيكا�سو
كان يلب�س ابنه بول ثياب املهرج وير�سمه ،وكانت �أعماله ،ومنها:
“امر�أتان راك�ضتان على ال�شاطي ““ ،جرنيكا” م�ستوحاة من
احلركة امل�سرحية والباليه ،ومل يكتف بذلك كتب م�سرحية
بعنوان“ :اللذة مم�سوكة من ذنبها” .وم��ن بني الت�شكيليني
الذين كتبوا يف امل�سرح :جياماكو باال ،امربتو بوت�شيني.
من الفنانني الأردنيني اهتم الفنان مهنا الدرة يف �أعماله الأجواء
اال�ستعرا�ضية والرق�صات و�صور املهرج يف عدد من اللحظات،
وكثري من �أعماله لل�شخ�صيات ب�ضربات فر�شاة �سريعة ت�شبه
امل�شاهد امل�سرحية� ،أما الفنان العراقي جرب علوان فقد برزت يف
غالبية �أعماله الأجواء امل�سرحية التي تت�سم بالإ�ضاءة واحلركة
واحل��وار ،و�أحيانا املونولوج ،وكذلك �أعمال ال�سورية �سو�سن
الزعبي التي متتاز باجلموع واحلركة والإ�ضاءة اخلافتة.
يف املقابل هناك الكثري من الأعمال امل�سرحية التي ا�ستعارت
“امل�شهدية الب�صرية” وحاولت الت�شابه مع اللوحات من خالل
ل امل�سرح لري�سم
الت�شكيالت و�سطوع الإ�ضاءة والدخان الذي مي أ
�أ�شكا ًال �سحرية م�ستفيدين من ت�أثريية �سوزان التي حترف
اخلطوط املكونة للأ�شكال لإحداث االنفعال الب�صري ،وكذلك
وا�ستعمال النقط الب�ؤرية للرتكيز على م�ساحة دون �أخرى جلذب
نظر املتلقي ،والإفادة من مانيه ورينوار با�ستعمال انت�شار ال�ضوء
خللق نقاط تتداخل تعمل على امتزاج ال�سطح مع ال�شخ�صيات
والديكور لتذيبها معا خللق الت�أثري النف�سي واالنفعال الب�صري،
وهي غالب ًا ما يتم توظيفها يف امل�سرح اال�ستعرا�ضي.
ويف كثري من الأعمال امل�سرحية الأردنية ا�شتغال على امل�شهدية
والإفادة من الت�شكيل وعنا�صره اجلمالية ،ومنها �أعمال املخرجة
جمد الق�ص�ص التي ت�ستند �إلى تنوع حركات اجلموع وت�شكيالت
املمثلني ليبدو امل�شهد يف متازجه مع الإ�ضاءة والديكور كتلة
واح��دة ت�شبه اللوحات التعبريية ،ويف �أعمالها الأخ�يرة“ :بال
عنوان”�“ ،سجون” و”�أبي�ض و�أ�سود” ،تداخل ج�سد املمثل مع
الديكور والن�ص واال�ستعرا�ض لت�شكيل �صورة حتمل الن�ص ،ويف
“قبو الب�صل” تقدم امل�سرحية اجلملة احلوارية وفق ت�شكيالت
اجل�سد ،بعر�ض عنا�صر العمل كلوحة ت�شكيلية تتكون من ن�سيج
متكامل بني اال�ضاءة والديكور واالغنية واملو�سيقى واحلركة.
كما ظهرت ال�صورة يف مناخاتها النه�ضوية القريبة من �أعمال
مانيه ورام�برن��ت يف م�سرحيات ،نبيل اخلطيب ال��ذي اختار
الديكور للتعبري عن امللمح الأر�ستقراطي يف”نهاية العامل لي�س
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�إال”  ،بينما مال للب�ساطة والرمزية يف م�سرحية “ ق�صة حب
الف�صول الأخرية” التي تكون فيها الديكور من لوحة جدارية
ملدينة متتد من �أعلى امل�سرح �إلى �أ�سفله ب�شكل مقلوب.
�أما حكيم حرب الذي در�س على يد عبد احلمن عرنو�س الذي
يعنى كثري ًا بامل�شهدية ،فقد ذهب لل�صورة للنه�ضوية والأقنعة،
ومنها“ :نريفانا”�“ ،سمفونية ال��د مكبث” ،ملهاة ع��ازف
الكمان”“ ،ميديا” و”خ�شخا�ش” التي قدمها عن رواية الكابتة
�سميحة خري�س ،وهي رواية تقوم على �شخ�صية فان كوخ ولوحته
ال�شهرية “زهرة اخل�شخا�ش” ،وهي �أ�ص ًال تقوم على تقنيات
توظف اللون ،وقد ا�ستعمل املخرج يف امل�سرحية الألوان الداكنة
التي ت�شبه �أعمال رامربنت ،ولي�س الألوان ال�صارخة التي تقارب
�أعمال كوخ لإ�ضفاء احلالة النف�سية املرتبكة لأبطال الرواية.

جتارب عربية
من التجارب العربية التي ا�شتغلت على الت�شكيل وامل�سرح،
“ور�شة املخترب امل�سرحي “ بالطائف ،مب�شارك م�سرحيني
وت�شكيليني ،وقد عنيت الور�شة بدرا�سة الفراغ والكتلة ،االهتمام
باملجاميع والت�شكيالت جمالي ًا ،اعتماد الر�ؤية الت�شكيلية وفق
لقطات ،االهتمام باحل�ضور اللوين ،تطوير مفهوم ال�سينوغرافيا
 ،توظيف الإ�ضاءة واجل�سد لتكوينات نحتية ،ومن امل�سرحيات
التي نتجت ع��ن ال��ور���ش��ة“ :البابور”� ،أن��ا م�سرور ي��ا قلعة”
التي اعتمدت على الت�شكيالت والتكتالت اجل�سدية ،و”لعبة
الكرا�سي” ،التي �أفادت من لوحة فان كوخ “�أكلوا البطاطا”.
�إن ا أله��م يف العالقة بني الت�شكيل وامل�سرح �أنهما يلتقيان يف
بعدين زمانيني يتوا�صالن بني املا�ضي وامل�ستقبل يف �آن مع ًا،
فاملتتبع لتاريخ امل�سرح من الع�صر الروماين يقف عند ت�أثري
الأ�ساليب الت�شكيلية ومدار�سه الفنية على مراحل تطور امل�سرح
ال��ذي انتقل م��ن الطبيعية �إل��ى الواقعية فالتعبريية ث��م �إل��ى

التكعيبية والتجريدية وال�سوريايل ،ويالحظ ان�شغال منظري
امل�سرح يف الع�صر احلديث يف ظل �سيطرة ال�صورة والتطور
التكنولوجي بتفكري م�شرتك ملا حتلم به اللوحة وامل�سرح يف
رغبتيهما لالنتقال من اجلانب احل�سي الب�صري �إلى الذهني
الإيحائي من خالل ا�ستعمالهما وتوظيفهما للبنائية الإن�شائية
التي تعرب عن النزعة “امل�ستقبلية”.
لقد �ألهمت بع�ض الكركرتات وال�شخ�صيات الفنية والنجوم
ع��ددا من الفنانني الت�شكيلني الذين �أع��ادوا ر�سم م�شهديات
م�سرحية ب�إ�ضفاء م�شاعرهم نحوها ،وم��ن الفنانني الذين
اهتموا بال�شخ�صيات امل�سرحية الفنان الرو�سي وم�صمم الأزياء
والديكور الك�سندر فا�سيلييف الذي ر�سم رواد امل�سرح الرو�سي
ب�أزيائهم وومكياجهم واك�س�سواراتهم ،ومناخات العر�ض الذي
يحيط بهم.
وتناولت الكثري من العرو�ض امل�سرحية حياة الفنانني الت�شكيليني
و�سريهم ،منها حياة الر�سام مارك روثكو يف م�سرحية بعنوان
“�أحمر” الذي قام ببطولتها الفنان الربيطاين الفرد مولينا.

وكذلك ت�صوير حياة الكاتب والر�سام اللبناين ج�بران خليل
جربان يف م�سرحية “جربان لوحة عمر” وكذلك حياة فان كوخ
وحبيبته ماري  ،ور�سائله مع �أخيه ثيو يف م�سرحية حملت عنوان:
“ 45دقيقة ملاري” ،وعمل م�سرحي اجتمع فيه دافن�شي ومايكل
�أجنلو وميكافيلي يف م�سرحية بعنوان“ :مناف�سة �إلهية”.
وم��ن ال�شخ�صيات امل�سرحية ال��ت��ي ق��دم��ت ك���أع��م��ال فنية يف
لوحات عاملية ،مريندا االبنة الوحيدة لربو�سبري يف م�سرحية
“العا�صفة” ل�شك�سبري.
خال�صة الأمر �أن العالقة بني الفن الت�شكيلي وامل�سرح مل تتوقف
عند الديكور والأزياء واجلانب التزييني ،بل ت�شكلت منذ القدم
عند �س�ؤال الفن ،م�ستجيبة لفل�سفة البحث عن اجلمال ،وكانت
تزداد قوة مع تطور التقنيات امل�سرحية والأ�ساليب الت�شكيلية،
والنزعات الفنية واالجتاهات والتيارات الفكرية للتعبري عن
روح الع�صر مب�شهدية ب�صرية التي ترثي عتبات احل�س ب�صورة
ال ت�شبه الواقع.
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ين�شغل املتلقي كثريا مبا ي�سمعه �أو ي�شاهده ،وقد تنطبق ر�ؤيته
من خالل توا�صله يف عملية التلقي تلك ،وقد ال تنطبق هذه الر�ؤية
الذهنية ،وجند �أر�سطو  322ق .م–  384ق .م ،يتحدث يف
كتاب فن ال�شعر الف�صل احل��ادي ع�شر عن التحول والتعرف،
ون�سوق ر�أي��ه لن�ؤكد �أن عملية التحول والتعرف قد تخون ر�ؤية
املتلقي وخا�صة �أنه حتدث عن حتول «Peripeteia /Peripety
“جمرى الفعل” ففي تراجيديا �أوديب ي�أتي الر�سول ،ويف تقديره
�أنه �سيبهج �أوديب ويخل�صه من خماوفه املتعلقة ب�أمه ،ولكنه يحدث
عك�س الت�أثري الذي انتواه ،عندما يطلعه على �سر مولده” 1وال �شك
�أن املتلقي لديه قدرة ذهنية على فهم العر�ض امل�سرحي من خالل
العالمات التي يبثها العر�ض ،فالعر�ض ميثل حالة املر�سل ،واملتلقي
املر�سل �إليه ،وهناك املقال الذي يدور بينهما ،فتلك الر�سالة متثل
حالة التوا�صل بني العر�ض امل�سرحي واملتلقي»العر�ض امل�سرحي
يف غالب االحيان مر�سلة « م�سج « تتكون من عدة عالمات تبث
ق�صدا من اخل�شبة يف اجتاه املتلقي ،الذي يكون يف و�ضعية حملل
ينح�صر جمهودة يف �شيء واحد وهو فك هذه العالمات» 2ويتحدث
ح�سن املنيعي عن ال�سمي�أة يف العر�ض امل�سرحي «يتوخى امل�سرح يف
الأ�سا�س اقحام املتفرج يف عامل من ال�صور والأ�صوات واملرتكزات
املادية التي ت�شكل مكونات العر�ض امل�سرحي ،ومبا �أن الن�ص يخ�ضع
لعملية امل�سرحة ،ف���إن العملية ال تكت�سي م�شروعيتها �إال عندما
3
تخ�ضع لعملية موازية هي عملية ال�سمي�أة»
فاملتلقي يف امل�سرح كما يبني باتري�س بافي�س من خالل التعريف
الذى يطرحه فى حديثه عن الإر�سال والتلقى فى امل�سرح ب�أنه

« ال يخفى على القارئ �أنه بالإمكان تناول كل من الن�ص والعر�ض
من زاوي��ت�ين ،زاوي��ة الإر���س��ال  Productionوزاوي���ة التلقى
 ،Receptionفب�إمكاننا درا���س��ة م�صادر الن�ص ،و�سياقه
الأدبى ،وامل�ؤثرات التى تركت ب�صماتها على امل�ؤلف ،وتعديالت
املخرج على الن�ص فى مرحلة ال�بروف��ات ،والظروف املحيطة
بالعر�ض ،وما �إلى ذلك» ،4وعليه ف�إن نظرية التلقي بر�أي رومان
اجناردن  1970– 1893تتمثل بالإ�شارة �إلى ثالثة جوانب:
تركز على العمل – الن�ص– بني �إنتاج للمت�صور �أو املقرتح
وبني العمل–عر�ض ًا� -أى �إعادة �إنتاجه ،وتركز على املتلقى ،وكيف
يتعامل مع الإبداع مع اختالف الو�سائط و�أفق التوقعات والثقافة
وغريها فى تلقى العمل ،و�أخريا م�ضمون الر�سالة املر�سلة من قبل
امل�ؤلف واملخرج ،والتى متثل جانب الق�صدية والعمدية دون غريها
من جوانب الر�سائل الأخرى وم�ضامينها .5فمهما كانت عملية
التلقي وهي هنا احلديث عن التلقي يف امل�سرح ،وخا�صة العر�ض
امل�سرحي ،جند �أن ما قاله �إجن���اردن يت�ضمن املو�ضوع مدار
العر�ض امل�سرحي ،وهو فكر الكاتب يف حالة الن�ص امل�سرحي ،ثم
ي�أتي طرح املو�ضوع يف العر�ض امل�سرحي مع االختالف والتحوير
الذي طر أ� على الن�ص ،ليكون العر�ض امل�سرحي مو�ضوعا جديدا
ي��راه املتلقي ،وعليه �ستكون الر�سالة هي ر�سالة العر�ض الذي
�أراده��ا املخرج ،ولكن بافي�س يرى �أن تف�سري العر�ض امل�سرحي
يخ�ضع جلانب «داليل حيث يخ�ضع ملنظومة العالمة الن�صية/
املغلقة ،فالعالقة بني ال��دال واملدلول مرجعها الرئي�س هنا هو
الن�ص ،في�سهل التعرف على الآلية الداللية عن طريق التحليل،
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وم��ن ث��م �إم��ك��ان ال��و���ص��ول إ�ل��ى نتائج مقنعة ،واجل��ان��ب ا آلخ��ر
ا�شتقاقات �سيمانطيقية  Semantiqueوهو علم الداللة ،الذى
يهتم بدرا�سة الكلمات ،وهو ما ي�ؤدى �إلى القول ب�أن التغري الداللى
ما هو �إال تغري فى املعنى؛ حيث تكت�سب الكلمة قيمة داللية حمددة
�أو جديدة ،ا�ستناد ًا �إلى عوامل نف�سية ومنطقية ولغوية” 6وهذا ما
ينطبق على العر�ض امل�سرحي ،فعملية ت�أويل العالمة تخ�ضع لأبعاد
متعددة لدى املتلقي ،نف�سية ومنطقية ولغة و�صورة ،وال�صورة
قد تنوب عن اللغة ،وقد ت�شرتك ال�صورة واللغة معا يف العر�ض
امل�سرحي ،ولكنهما �أحيانا تنف�صالن ،إلع��ط��اء بعد ال�صورة
ح�ضورية �أكرث من اللغة ،وخا�صة �أن العر�ض امل�سرحي مهما كان
خطابيا �سيلج�أ �إلى و�سائل �أخرى بعيدا عن اللغة خلطاب مبا�شر،
فتكون ال�صورة هي التي ت�ستبدل باللغة ،لتمثل اخلطاب املبا�شر
واخلطاب الت�أويلي ،فال�صورة جمموعة من العالمات ،واملتلقي
يقر�أها مبا لديه من �أبعاد معرفية متعددة �إ�ضافة للبعد النف�سي.
و�إذا ما طبق مفهوم التلقي االجتماعي عند « هانز روبرت ياو�س
 “ Hans Robert Jaussعلى العمل امل�سرحي من حيث
تركيزه على �آراء اجلمهور ،جند �أن التلقي يرتبط بالقائمني على
العر�ض امل�سرحي ،ويبدو ا ألم��ر �أكرث ت�شعبا من العمل الأدب��ي،
لأن العر�ض امل�سرحي يت�ضمن الن�ص امل�سرحي امل�ؤلف ،والعر�ض
امل�ؤدى ،واملنتج للعر�ض املخرج ،فيبدو التوا�صل مبنيا على �أ�سا�س
معريف �سابق بالعر�ض .وهذا ما نلمحه عند الأملاين “ فولفغانغ
إ�ي��زر  “ Wolfgang Iserوه��و ي�ؤكد على مقولة “ التلقى
اجلمالى” ،وهى �أن “ الن�ص يهيمن على عملية التلقى ،ويحمل
�آليات تلقيه بداخله� ،أى �إن الن�ص يحدد نوعية التلقى و�آلته التى
تنبع من داخله ،مما ي�سهم فى توجيه يجعل املتلقى ي�ستجيب ملا
�أراده الكاتب من منطلق تطور فكر الن�ص املتتالى؛ الأمر الذى
يتخطى حدود القراءة ن�ص ًا و�صو ًال �إلى القراءة عر�ض ًا من خالل
عنا�صر العر�ض امل�سرحى .7ثم �سنجد �أن مفهوم اللذة اجلمالية
على ر�أي �آن �أوبر�سفيلد  Ann Ubersfeldحيث “ميكن
للمرء �أن يقول �أي �شيء تقريب ًا عن لذة املتفرج ،ومن ثم قد تبدو
�أكرث الأطروحات تناق�ض ًا وك�أنها جميع ًا �صحيحة ،ولذا يت�سنى لنا
احلديث عن لذة القبول ولذة النفور ،لذة الفهم ولذة عدم الفهم،
ولذة الإبقاء على م�سافة ذهنية ولذة االنطالق مع عواطف املرء،
لذة متابعة ق�صة ما ولذة النظر �إلى لوحة ،لذة ال�ضحك ولذة
البكاء ،لذة احللم ولذة املعرفة ،لذة اال�ستمتاع ولذة املعاناة ،لذة
الرغبة ولذة التح�صن �ضد الأهواء ،وي�ستطيع املرء �أن ي�سرت�سل
إ�ل��ى ما ال نهاية فى لعبة التقابالت تلك” 8وي�شري الفيل�سوف
االرلندي باركلي �إلى «املوجود هو املدرك» 9ف���إدراك الن�ص من
خالل قراءته �أو اال�ستماع �إليه ،ومن خالل ر�ؤيته �أي�ضا ،فالعر�ض
املرئي يتكون من جميع نقاط التوا�صل واالت�صال من اللفظ �إلى
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الرمز والإ�شارة وال�صورة الثابتة واملتحركة ،مبا فيها اجل�سد
وهو بالتايل �صورة متعددة ،فاملتلقي هو الذي يدرك هذه الأ�شياء
من خالل الر�سالة التي يتلقاها ،ليبني عليها ت�صورات ذهنية،
�أوت�شكيل �صورة ذهنية عما يقر�أه وي�سمعه وي�شاهده وهو بالتايل
م�شارك ب�إنتاجية ما يقر�أه وي�سمعه وي�شاهده.
وعليه ن�شري �إلى ما يبينه �إيزر ب�أن العمل الأدبي له « قطب
فني وقطب جمايل ،فالقطب الفني يكمن يف الن�ص الذي يخلقه
امل�ؤلف من خالل البناء اللغوي وت�سييجه بالدالالت والتيمات
امل�ضمونية ق�صد تبليغ ال��ق��ارئ ب��ح��م��والت ال��ن�����ص املعرفية
والإيديولوجية� ،أي �إن القطب الفني يحمل معنى ودالل��ة وبناء
�شكليا� ،أما القطب اجلمايل ،فيكمن يف عملية القراءة التي تخرج
الن�ص من حالته املجردة �إلى حالته امللمو�سة� ،أي يتحقق ب�صريا
وذهنيا عرب ا�ستيعاب الن�ص وفهمه وت�أويله» 10ه��ذه الإ�شارة
ت�ؤكد على العالقة امل�شرتكة ما بني الن�ص واملتلقي ،فاملتلقي هو
الذي يك�شف ما يخفي من داللة الن�ص ،والن�ص هو الر�سالة التي
�ستقود �إلى فهمه من خالل املتلقي .مادام املتلقي هو من ي�شاهد
العر�ض امل�سرحي الذي يحتوي على الت�ضمني والذي ي�شري �إلى
«�إلى جملة املعاين الثانوية بالن�سبة �إلى معنى �أول ثابت يحدده
التعيني» 11فمهمة املتلقي للعر�ض امل�سرحي فهم وت�أويل الإ�شارات
املخفية املت�ضمنة يف العر�ض املرئي� ،أو ال�صورة املرئية.
�إن ال�سيميائية بحثت يف �ش�أن التوا�صل اللغوي عرب العالمات،
ولكن العالمة اللغوية مل تقت�صر على اللغة لتو�صيل الر�سالة،

فالعالمة اللغوية « ت�شكل ملتقى العالمات ،وقناة مركزية متر
عربها الداللة من خمتلف الف�ضاءات ال�سيميائية اللغوية وغري
اللغوية ،ليعاد انتاجها وحتقيقها معرفيا �أو جماليا بوا�سطة اللغة
« 12من هنا ندرك �أن الداللة الفنية يف امل�سرح مثال �ستدرك من
خالل اللغة حيث متثل اللغة الطريقة الوا�صفة من خالل م�شاهدة
العر�ض ،فالك�شف عن العر�ض مهما كان عبارة عن �صورة مرئية
وم�سموعة وغري لفظية ال يف�صح عنها �إال باللغة .فالعالمة الفنية
متمثلة مبكونات عنا�صر العر�ض امل�سرحي من �سينوغرافيا ب�شكل
عام تنتجها اللغة؛ لتقف على قراءة ذات داللة عما حتدثت به
العالمة املرئية وامل�سموعة.
ولهذا �سنجد �أن امل�سرح يقر�أ �إذا ما جاز لنا التعبري من وجهات
نظر خمتلفة ،وق��د تدمج معا إلع��ط��اء تف�سري وق���راءة للعر�ض
امل�سرحي� ،أم��ا تلك وجهات النظر فهي تتمثل بالن�ص ،والذي
�سيبدو يف العر�ض امل�سرحي مو�ضوع ما ت��دور حوله الأح��داث،
وجهة نظر املخرج ال��ذي و�ضع ت�صورا من خالل ر�ؤي��ة الن�ص؛
لينتجه على �شكل �صور من الداللة اللفظية والداللة غري اللفظية،
ووجهة نظر املمثل الذي ي�سوق لنا العر�ض امل�سرحي �سواء �أكان
من خالل احلوار املونولوج والديولوج �أو من خالل احلركة والفعل،
وكذلك هناك وجهة نظر تتمثل بال�سينوغرافيا ك�أيقونات ال بد
�أنها تعطي ان�سجاما مع املو�ضوع والعر�ض امل�سرحي ،وكل هذه
الوجهات ت�صور ذهنيا لدى املتلقي العامل والعادي ،لأن هناك
�أكرث من متلق للعر�ض الفني امل�سرحي .ويقول الفيل�سوف الأملاين
مارتن هايدجر ”Martin Heidegger1889– 1976
أ�م��ا ما هو فني فينبغي �أن ي�ستمد من العمل الفني ،ونحن ال
ن�ستطيع �أن نعرف ما هو العمل الفني اال من جوهر الفن” 13من
خالل هذا القول ندرك �أن معنى احلياة يكمن يف الفن ،وال بد
�أن نتعرف احلياة والداللة واملعاين املختلفة من داخل الفن...
هايدجر يلح على ق��راءة العمل الفني ،ومنها امل�سرح كما نرى
قراءة حمايثة بعيدا عن كل امل�ؤثرات الأخرى ،ولكننا مهما قر�أنا
العر�ض امل�سرحي ال بد �أننا �سندرك �أن هناك مو�ضوعا ،وهناك
�أ�سلبة باال�شتغال على املو�ضوع من خالل نظرة املخرج ،وهناك
عالمات �أخرى ت�شاركية تنتج العمل مثل ال�سينوغرافيا .وعليه
ميكن ت�صور قول الفرن�سي بول فالريي Paul Valéry1871-
 ،1945باحلالة ال�شعرية ليكون العمل الفني حلظة حميمية
للمتلقي وف�ضاء لتجربة خا�صة  ،14وهذا يعني امتالك الت�صور
الذهني من خالل امتالك بعد معريف �سابق لدى املتلقي ،ليتخذ
ر�ؤية وموقف مما ي�شاهده �أو ي�سمعه .ومهما تكن نظرة الرو�سي
�أخلريدا�س جوليان غرميا�س Algirdas Julien Greimas
 ،1992-1917وهو يتحدث عن ال�سيميائيات حيث “ يتمثل يف
درا�سة الإن�ساق ولي�س العالمات” 15ف�إن العر�ض امل�سرحي وهو يتكون

من عالمات متعددة ت�شكل �أخ�يرا ن�سقا معينا للعر�ض امل�سرحي،
ولكن من خالل تلك العالمات التي متثل اجلزئيات لت�شكل ال�صورة
الكلية .و�إذا ما كانت ال�سيميائية تهتم بداية بال�شعر والرواية كان
اهتمامها « يف امل�سرح والدراما �أقل بكثري بالرغم من غنى االت�صال
16
امل�سرحي جلهة كونه جمال ا�ستق�صاء �سيميائي حمتمل فريد»
فامل�سرح من خالل قول �إيالم كري مملوء بالعالمات التي حتيل �إلى
عالمات �أخرى ،لفهم امل�سرح والعر�ض امل�سرحي.
ويتمثل هذا الفهم من خالل التوا�صل ما بني املتلقي والعر�ض
ممثال بكل مكوناته الفنية والتقنية .والناقد البلجيكي �أوكتاف
زيخ  Octave Zichيبني �أن “ كل ما ما ي�شتغل يف ال�سياق
امل�سرحي على اخل�شبة يتحول �إلى عالمة “  17وي�شري كري �إلى
املق�صود بامل�سرح من خالل ال�سيمياء ،حيث يبني �أن كلمة م�سرح
« ترجع �إلى مركب ظاهرة ت�شارك يف تعامل امل�ؤدي– امل�شاهدين،
�أي �إنتاج املعنى و�إي�صاله من خالل العر�ض نف�سه والأن�ساق التي
ت�شكل �أ�سا�سا له ...وي�شري كذلك �إلى معنى الدرما فهي تعني ذلك
ال�ضرب من التخيل  Fictionامل�صمم للتمثيل امل�سرحي واملبني
على �أ�سا�س اتفاقات  conventionsدرامية خا�صة ،فنعت
م�سرحي يقت�صر بالتايل على ما يجري بني امل�ؤدين وامل�شاهدين
18
يف الوقت الذي ي�شري معه نعت دراما التي ترتبط بتخيل املمثل”
�إن الأ�شياء يف امل�سرحية على م�ستوى املو�ضوع واحلقائق
والأمور احلياتية �ستبدو خمتلفة عما �ألفه الإن�سان يف الواقع ،ويبني بيرت
بوغاترييف  “ P.Bogatyrevيف امل�سرح تكت�سب الأ�شياء التي تقوم
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ب��دور العالمات امل�سرحية مقومات خا�صة وخ�صائ�ص نوعية
ب�صفات ال منلكها يف احلياة الواقعية “ 19وهنا �إ�شارة �إلى الفن
امل�سرحي ،و�إن �إدراك تلك العالمات وفهمها يتم من خالل
اخل�صائ�ص التي ميزتها يف العر�ض امل�سرحي ،ومهما كانت
م�شابهة للواقع� ،إال �أنها متلك ر�ؤية �أخرى تدعونا للتوا�صل معها.
والبع�ض يتحدث عن هذه الأهمية ال�سيميائية للم�سرح ويبني ذلك
جريي فلرتو�سكي  “ Jveltruskyالوحدة الدينامية ملجموعة
كاملة من العالمات” 20وهذه الإ�شارة تعطينا الت�صور الكلي عن
العر�ض امل�سرحي من خالل عالمات عدة ،ولكنها بالتايل �ستمثل
املو�ضوع برمته ،لأن قراءة العالمات و�إن كانت منف�صلة �ستبدو
مندجمة مع العالمات الأخرى لإنتاج معنى ،وهذه هي الغاية من
العر�ض امل�سرحي ،ليحقق توا�صال ما بني العر�ض واجلمهور.
�إن لتعدد الداللة خا�صية �سيميائية ،فالعالمة ال حتمل معنى
واح��دا ،ولكنها تعطي داللة ملعاين خمتلفة « العالمة امل�سرحية
حامل ما ،قد يحمل لي�س معنى واحدا وح�سب بل عددا غري حمدود
من معاين الرتتيب الثانوي» 21وهذه الإ�شارة ال تبدو مقلقة ،لتوالد
العر�ض بقدر ما تعني مدى الفهم والإدراك والت�أويل من خالل
الر�سالة «العالمة» التي تلقاها امل�شاهد� ،إن اللبا�س يف العر�ض
امل�سرحي قد يدل على املكانة االجتماعية يف العر�ض ،وقد يدل
على حالة التهكم وال�سخرية مثال ،وقد يدل على البعد النف�سي
كذلك،وقد يدل على الغنى والفقر ،فعالمة اللبا�س ل�شخ�صية ما
يف العر�ض امل�سرحي ت�ؤول على �أنها اقت�صادية ،اجتماعية ،نف�سية
و�أخالقية� ،إن هذا التف�سري يعطي ت�شابكا ما بني املتلقي والعر�ض
امل�سرحي .واملتلقي متعدد كالتوا�صل م��ع العر�ض كمتعدد،
وتختلف ر�ؤية متلق عن ر�ؤية متلق �آخر.
و�سنجد �أن مفهوم الداللة بالت�ضمن يعني تعدد العالمة والتي
تك�سب معنى ثانويا ،والت�ضمن ميثل «حامل– عالمة العالمة–
العالمة :حامل– عالمة العالمة امل�سرحية ،فالتاج يكت�سب
املعاين الثانوية مثل اجلاللة واغت�صاب ال�سلطة 22 »...ومبا
�أن امل�سرح يتكون من حامل عالمة ما ،ي�شري جيندريك هونزل
 Jindrich Honzelوه��و خم��رج م�سرحي وب��اح��ث إ�ل��ى “
دينامية العالمة ،حيث �أن �أي حامل م�سرحي ميكنه مبدئيا �أن
يقوم مقام �صنف مدلول للظواهر ،لي�س هناك عالمات متثيلية
ثابتة يف املطلق ،فالديكور ال��درام��ي مثال ال ي�صور يف �أغلب
الأحيان بوا�سطة و�سائل ف�ضائية ومعمارية �أو ت�صويرية ،بل قد
ي�شار �إليه ب�إمياءة كما يح�صل يف امليمياء ،وبوا�سطة �إ�شارات
لفظية �أو �صوتية “ 23وبناء على ما قالة هونزل قد جند �أن «
املمثل ال يكون بال�ضرورة �إن�سانا فقد يكون دمية « 24ورمبا ن�شري
هنا �إل��ى امل��دى التوا�صلي القائم على الفهم والإدراك ما بني
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املتلقي والعر�ض امل�سرحي ،مهما كانت الوا�سطة التي متثل الدور
يف العر�ض امل�سرحي ،وعليه ف�إن م�سرح الظل وم�سرح العرائ�س
يقوم ب�أداء الدور امل�سرحي ،مهما كان هناك ممثل �آخر يحرك
هذه الدمى ،ولكن التوا�صل يتم من خالل املتلقي عرب م�شاهدته
للعرائ�س وخيال الظل.
�إن التوا�صل يف امل�سرح العر�ض امل�سرحي احل��ي ،يتم ما بني
املتلقي والعر�ض ،وال��ذي يتمثل مبجموعة من ال�صور ،والتي
متثلت بعالمات متعددة ،وه��ذا يدل على مقدرة الإن�سان على
الت�أويل والبحث امل�ستمر عن حاالت توا�صلية ،وي�شري �سعيد بنكراد
�إلى ال�سلوك ال�سيميائي وهو» جمموعة من الإكراهات اجلديدة
امل�ضافة �إلى ال�سلوك الطبيعي البيولوجي للإن�سان»  ،25ون�ستدل
من خالل هذا القول �أن الطقو�س الب�شرية ،ومبا فيها امل�سرح
كحالة طق�سية ،هي ت�صرفات تنم عن حاالت نف�سية متثل �صورا
خمتلفة من املعرفة الإن�سانية ،وهي بالتايل معرفة ت�ضاد ،لأن ما
يقوم به جمموعة من النا�س ال يتفق مع جمموعه �أخرى ،ولهذا
اخرتع الإن�سان ت�صرفاته لي�صل �إلى حالة من الأمان واال�ستقرار
والت�أمل والت�أويل « ،فال�سلوك ال�سيميائي �صياغة جديدة للتجربة
الإن�سانية خ��ارج �إك��راه��ات احل�ضور امل��ادي للأ�شياء»  26وهذا
حتما �سيقودنا �إلى الأ�شياء املتعددة الوجود كما يرى �أبو حامد
الغزايل450هـ505 -هـ يف كتاب معيار العلم يف املنطق فهذه
الأ�شياء « موجودة يف الأعيان ،وموجودة يف الأذهان ،وموجودة
يف الل�سان»  27ن�ستدل من هذه الأ�شياء الثالثة على املعرفة التي
ميتلكها الإن�سان ،لي�صيغ �سلوكا ما ،وهذا ال�سلوك ميلك القدرة
على الت�أويل ،فمهما كانت ال�صورة املرئية �أو امل�سموعة جديدة
كتجربة جديدة للمتلقي ،ال بد �أنه ميلك �شيئا من معرفة م�سبقة
حياتية يربطها مبا ي�شاهد وي�سمع ،ومن خالل امل�شاهدة وال�سماع
ينتج ت�أويال معرفيا جديدا من خالل ال�صورة املعينة الآن ،وبناء
على ر�ؤية �سابقة يف الأعيان ،و�صورة ذهنية متماثلة  ،ويعرب
عن تلك ال�صورة �أخريا ب�آله الل�سان ،التي تك�شف لنا املعنى

الذي تو�صل �إليه املتلقي من خالل تلك املنطلقات الثالث الأعيان
والأذهان والل�سان ،وبالإ�شارة �إلى �آلة الل�سان ،نتبني �أن ال�صورة
متثل ل�سانا تك�شف لنا املعنى .ومبا �أن « الل�سان �أرقى الأن�ساق
التي ي�ستعملها الإن�سان يف التوا�صل فهو م�ؤول كل الأن�ساق» 28وهنا
ميكن الإ�شارة مرة �أخرى �إلى اللفظ واملعنى ،ولكننا �سن�ست�شف �أن
اللفظ واملعنى ن�سقان متالحمان كل منهما ينتج الآخر ،فالل�سان
الذي يتحدث عن املعني ،ال�سبب يف ذاك احلديث هو املعنى الذي
حركه وجاء بت�أويل جديد ،ولذا ف�إن العر�ض امل�سرحي من خالل
م�شاهدته جند �أنه حافل مبعنى متعدد ،وهذه املعاين ي�صفها
الن�سق الل�ساين لإعطاء داللة ما ،وت�صفها ال�صورة� ،أو متثلها
ال�صورة امل�سرحية على اعتبار �أنها قائمة مقام الل�سان.
و�إذا ما �أ�شار روالن بارت 1979–1915م �إلى �أن امل�سرح
يت�سم « بتعدد �أ�صوات �إعالمية ،وبكثافة من العالمات»  29جند
ال�سيميائي البولوين تاديوز كاوزان  T.Kowzanيبني �أن “ كل
�شيء يف التمثيل امل�سرحي عالمة “  ،30فمن مقولة كاوزن وبارت
نتبني �أن امل�سرح يتمثل من بنى متعددة ،وهذه البنى �سواء �أكانت
اللفظ� ،أو ال�صورة ،وال�سينوغرافيا ب�شكل عام ،عالمات ميكن
�أن ي�ستعملها املخرج امل�سرحي ،ويتوا�صل معها املمثل واملتلقي
ملعان متعددة ،ال يوجد يف امل�سرح فائ�ض عن
من خالل حتميلها ٍ
احلاجة ،وال توجد حالة من دون �إ�شارة وداللة ،و�إذام��ا وجد
هذا ال�شيء ،ف�إنه �سيكون و�سيلة تعرث يف العر�ض امل�سرحي ،وتخلق
فيه فجوة تتعلق بعملية التوا�صل املتعددة� ،سواء �أكانت ما بني
املمثل واملمثل ،واملمثل والأ�شياء الأخرى� ،أو بني املمثل واملتلقي،
واملتلقي وعنا�صر التقنية امل�سرحية .وعليه ف�إن بري�س بالإ�شارة
�إلى الأيقونة يبني �أنها مهما كانت تدل على �أيقونة �شيء ما « تكون
�أيقونة لأي �شيء �آخر بعدما يكون �شبيها له ،وبقدر ما يكون قد
�أ�ستخدم كعالمة له « 31وجند �أن ال�شاهد دليل وا�ضح يقود �إلى
عالمة ما ،فطرق الباب ي�شري �إلى �شخ�ص يقف باخلارج� ،إن هذا
اال�ستدالل ي�ستبني من خالل عالقة ال�شيء بال�شيء الآخر ،فالطرق
مهما كانت امل�سببات فهي �صفة �إن�سانية ،فال ي�صل �إلى �إدراك
املتلقي �أن الريح هي ال�سبب مثال يف بداية الأم��ر� ،أو �أن هناك
كائنا حيوانيا �آخر يت�سبب بهذا ،فال بد �إذن �أن حتدث اال�ستجابة
من املتلقي ،ون�شري �إلى اال�ستدالل مبا حتدث عنه عامل الل�سانيات
الرو�سي روم���ان جاكوب�سون Roman Jakobson1896-
 ،1982عن املجاز باملجاورة �أو ا�س�ستبدال العلة باملعلول ،ك�أن
يقوم البيت الأبي�ض مقام رئي�س الواليات املتحدة مثال ،وميكن
32
�أن ن�ستخدم الإبانة “ كتعبري عن ال�صنف الذي هو جزء منه”
فاجلواب عن �س�ؤال ما هي احل�صاة؟ يكون بر�ؤيتها ولي�س بتعريفها
تعريفا لفظيا .وهكذا ي�ستطيع املتلقي �أن يتوا�صل مع هذه احلقيقة
الدالة بطريقة �أخرى ،وهي �أ�صال رمز ،فللح�صاة �صورة ذهنية.

�إن العالقة التي تربط املتلقي بالعر�ض امل�سرحي ،تلقي الإعالم
امل�سرحي ،وه��و يحمل ر�سالة من العر�ض �إل��ى املتلقي ،فعليه
ميكن �أن نعرب عن طلوع ال�شم�س �أو غيابها بوا�سطة الإ�ضاءة �أثنا
العر�ض امل�سرحي ،ورمبا بالإمياءه �إلى ذلك �أو حتى بالتلفظ.
فهاملت �شك�سبري قد ن�ستدل على جنونه من خالل هيئته املزرية،
وعدم اال�ستحمام ،ورمبا ي�ستدل على ذلك من خالل الأ�صوات
ال�صارخة ،ومن خالل العبث بال�سيف ،والهذيان ،وعدم تراتب
اجلملة وتنا�سقها ،وهذه الأ�شياء عالمات ذات داللة توا�صلية مع
املتلقي ،فلي�س �شرطا �أن يرتكب القتل على خ�شبة امل�سرح ،وكان
يحدث هذا قبل �شك�سبري ،ولكنه ا�ستبدل باحلديث عن القتل
مثال� ،أو عن اخليانة ،بالإ�شارات الدالة على هذا الفعل.
�إن االت�����ص��ال يف العر�ض امل�سرحي متعدد ،ف��ب��ا إل���ش��ارة إ�ل��ى
العالقات البونية كما �أ�شار �إليها عامل االنرثبولوجيا الأمرييكي
ادوارد .ت .هال  E.T.Hallوهو علم خا�ص بالكودات الف�ضائية
“ مالحظات ونظريات ا�ستخدام الف�ضاء املرتابطة كتبلور خا�ص
للثقافة “ ،33فهذا القول ينطبق على الف�ضاء امل�سرحي كله ،مبا
فيه الف�ضاء ال�شكلي ،والف�ضاء غري ال�شكلي الذي يتعلق بدرجات
القرب بني امل�شاهدين مثال ،وعالقة دور املمثل باملمثل الآخر،
والف�ضاء ال�شكلي الذي يتعلق بالعمارة من حيث �شكل امل�سرح،
جتهيزاته ،والتقنيات واملقاعد مثال.
�إن التوا�صل يف العر�ض امل�سرحي الذي يتمثل مبقدمة وعر�ض
وخ��امت��ة ،يتعدد وي��ت��ن��وع ،فقد ال تكون املقدمة لفظية ،ورمب��ا
تكون نغمة مو�سيقية ،ورمب��ا تكون حالة �إ���ض��اءة ،ورمب��ا تكون
حالة ديكورية ،وه��ذا ما ينطبق على اخلامتة ،ورمب��ا العر�ض
�أي�ضا ،ولهذا ف�إن ال�صورة وال�شكل والإ�ضاءة قد تعرب عن معنى
العر�ض امل�سرحي بعيدا عن ال�صورة ال�صوتية ال�سمعية من قبل
املمثل الإن�سان .وعليه ف�إن مفهوم اال�ستناله ي�ستدل به على مدى
الإدراك لل�صورة املرئية وال�سمعية « ماذا يفعل الواحد منا لينفذ
�إلى هناك من خالل هنا ،كما يقول» 34وهذه اال�ستنالة تبني عن
عالقة العامل احلقيقي بالعامل املبني� ،أي من خالل الت�صور يف
العر�ض امل�سرحي ،وهنا ندرك دور اال�ستعارة يف تبيان ذلك.
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سينما

قراءة أولية في بدايات النقد السينمائي في
المطبوعات األردنية

ناجح حسن  /األردن

97

يف الثالث من �شهر �شباط عام � ،1950صدر العدد الأول
من جملة “الأردن اجلديد” ،وهي جملة �أ�سبوعية ثقافية جامعة،
كان �صاحب امتياز �إ�صدارها ،ورئي�س حتريرها الراحل عبد
الرحمن الكردي ،غري �أن هذه املجلة مل ُي َق َّي�ض لها اال�ستمرار
طوي ًال ،لأ�سباب ال نعرفها ،فقد �صدر منها �ستة ع�شر عدد ًا فقط،
حملت الأعداد الثالثة الأخرية منها ا�سم ال�سيد حممد الكردي
�صاحب امتيازٍ  ،والأ�ستاذ املحامي راتب دروزة رئي�س ًا للتحرير .
َ
املت�ص ّفح لأعداد هذه املجلة ،يلحظ اهتمامها اجلدّي والر�صني
بالفن ال�سابع يف فرتة مبكرة ن�سبي ًا من تاريخ ال�صحافة الأردنية،
خ�ص�صت املجلة ح ّيز ًا وا�سع ًا يف �صفحاتها للفنون ب�شكل عام
حيث ّ
من م�سرح ومو�سيقى وعرو�ض باليه � ..إلخ� ،إلى جانب زاوية ثابتة
حملت عنوان “نقد الأفالم” تارة ،و “ال�سينما” تارة �أخرى ،كان
ي�شرف عليها ويحررها ناقد �سينمائي مت�س ّلح بثقافة فنية الفتة يف
حقل الفن ال�سابع ،وكان يوقع مقالته بـ( :ع� .سماوي) .
ويف حني �أن “�سماوي” هو ا�سم لإح��دى العائالت املعروفة يف
بلدة “الفحي�ص” الأردنية ،ف�إن اال�سم الأول لهذا الناقد ،ما زال
جمهو ًال ،وال نعلم �إذا كانت هناك �أ�سباب اجتماعية �أو �سيا�سية �أو
غريها حالت دون توقيع مقاالته با�سمه ال�صريح .
تق�صي اال�سم الأول لهذا الرجل الذي يكاد
وقد حاولت مرار ًاّ ،
يكون �أ ّول ناقد �سينمائي �أردين (باملعنى العلمي للنقد ال�سينمائي)،
غري �أن حماوالتي باءت بالف�شل .واملثري �أن هذا الناقد كان يكتب
وفق �أ�صول و�أ�س�س املتابعة النقدية احلقيقية ،من حيث ا�ستكمال
كتابته للعنا�صر الفنية واجلمالية والفكرية ال�ضرورية للنقد،
و�سعيها �إلى رفع م�ستوى الذائقة الفنية واجلمالية لدى املتلقي،
وحديثه عن دور ال�سينما الإيجابي وال�سلبي مع ًا ،يف بنية املجتمع
الذي يعي�ش فيه ويتابع عرو�ض �صاالته ال�سينمائية املتنوعة .
امل���ده�������ش يف ك��ت��اب��ة
الناقد (ع� .سماوي)
عن الأف�لام� ،أنه كان
ي��درج يف مو�ضوعاته
ا�������س������م ال����ف����ي����ل����م،
وامل��م��ث��ل�ين ف���ي���ه ،ثم
امل�����خ�����رج� ،إ����ض���اف���ة
�إل�����ى و����ض���ع ال��ف��ي��ل��م
(م��و���ض��وع ال��ك��ت��اب��ة)
�ضمن �سياق الأعمال
الأخ�������رى ل��ل��م��خ��رج،
م��ن ح��ي��ث الأه��م��ي��ة.
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وه�����ذه ال��ع��ن��ا���ص��ر،
باملنا�سبة� ،أ�صبحت
م��ن تقاليد الكتابة
ع�������ن ال�����ع�����رو������ض
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف
�أرقى و�أهم املجالت
امل����ت����خ����� ّ����ص���������ص����ة
بال�سينما يف ع��امل
اليوم ،مثل� :إمباير،
برميري ،فيلم ريفيو،
وغريها .
وه��������ذا م�����ا ك���ان���ت
ت��ف��ت��ق��ده ال��ك��ت��اب��ة
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف
املا�ضي ،وم��ا جنده
لدى (ع� .سماوي) كتقليد را�سخ ،وبديهية �أولية يف الكتابة ،يف
زم��ن ك��ان االهتمام يف من�ص ّب ًا على �أخبار النجوم ،وحياتهم
اخلا�صة .
ّ
ون��ورد هنا على �سبيل املثال ال احل�صر ،منوذجني من مقاالته
يبينان امل�ستوى املتم ّيز لكتاباته :الأ ّول ع��ن الفيلم امل�صري
“العي�ش وامللح” وكان قد ظهر يف مقالته بالعدد احلادي ع�شر
من املجلة ،بتاريخ  28ني�سان  ،1950والثاين عن فيلم “�أ�ضواء
املدينة” ل�شاريل �شابلن يف العدد الرابع ع�شر من املجلة نف�سها
وبتاريخ  2حزيران . 1950
من النموذج الأول يبد أ� (ع� .سماوي) مقالته كالتايل :
“�سعد عبد الوهاب� ،شاب تخ ّرج من اجلامعة ،وافتتح مكتب ًا
للمحا�سبة ،يلتقي بفتاة حتبه ،وتتو�صل (من �أجله) بجمالها
عند �أحد الأثرياء ليلحقه بوظيفة مقابل الثمن ..ويلتحق ال�شاب
بالعمل ،ويجعله �إخال�صه فيه و�إخال�ص الفتاة �صديقني للرثي بعد
�أن ا�ستطاعا �أن ي ْنزعا عن نف�سه نواياه ال�سيئة”.
ويتابع ���س��م��اوي“ :كانت نعيمة عاكف ويف �أول �أدواره����ا روح
(ال��ف��ل��م) ،ول��واله��ا ل��ك��ان �سقوطه حمتم ًا ،فقد ك��ان��ت خفيفة
برق�صاتها ومتثيلها و�صوتها ،وك��ان �صوت �سعد عبد الوهاب
جمي ًال� ،أحلانه موفقة لوال �أن ميكرفون �سينما (الفيومي) �أ�ضاع
علينا هذه ال ّلذة”.
“ ...الفيلم ملىء بالقف�شات ،وقد �أعجبنا خ�صو�ص ًا الأوبريت
التي قدّم �أحلانها على فراج ،والق�صة هي التي تتك ّرر دائم ًا يف

الأفالم امل�صرية ،وقد �سئمنا هذا اللون الذي ال جتديد فيه”.
نالحظ هنا �أن الناقد (ع� .سماوي) قد التقط التقليدية يف
م�ضامني ال�سينما امل�صرية ،ومن الطريف �أنه كان يكتب كلمة
(فيلم) هكذا دون ياء( :فلم) ،وهو ما �شاع طوي ًال يف ال�صحافة
العربية .
ويكتب يف النموذج الثاين ،عن فيلم «�أ�ضواء املدينة» وهو من
الأف�لام ال�شهرية ج��د ًا يف تاريخ ال�سينما العاملية ،على النحو
التايل :
«�أ ّول فيلم ناطق ظهر فيه (�شابلن) عام  ،1931وكان ظهوره
فيه نك�سة فنية لأنه كما قيل وقتها (لي�س كل �شيء يف الأفالم)
فقد �أع��ادت هوليوود إ�خ��راج هذا الفيلم مرة ثانية هذا العام،
ويبدو �أنه م�س ّلي ًا ومليئ ًا باحلوارات واحلوادث احليوية الطريفة،
لدرجة جتعل معظم الأفالم تبدو من منتجات ن�صف قرن م�ضى».
«وت��دور ح��وادث (الفلم) ح��ول �شابلن ال��ذي يقع يف حب بائعة
الزهور العمياء ،بحيث تظنه مليونري ًا ،ولكنه ال يحبها ،فيرتكها
يف �أحالمها ،ويعتمد للخروج من امل�أزق على �صداقته من مليونري
�أمريكي وهو رجل ع�صبي يغدق عليه املال وهو �سكران ،ولكنه
يبخل عليه يف حالة �صحوه .وبعد (م��ا) يح�صل على النقود
الالزمة لإجراء عملية لبائعة الزهور العمياء ،يلقى به يف ال�سجن
ظلم ًا ،و (مل��ا) يخرج من �سجنه يلتقي بفتاته بعد �أن تكون قد
�شفيت من عماها».
«وينتهي (الفلم) مينظر مثري :عندما تدرك الفتاة �أن �صديقها
يح�س بالفرح والعار مع ًا»!
مل يكن �إ ّال أ� ّفاق ًا فيجعله ذلك ّ
«و (الفلم) مليء باملفاج�آت الليلية التي كانت متر به يف رفقة
�صديقه املليونري».
«وق��د ا�ستخدم (�شابلن) احليل ال�صوتية على نطاق وا�سع
بالن�سبة لوقت ظهوره ،وال �شك �أن (�أ�ضواء املدينة) �سيظ ّل خالد ًا

خلود (الفلم) و�سيجد فيه متفرجو ال�سينما بعد م�ضى  20عام ًا
على الأفالم التي تتك ّلم �أكرث مما تتحرك طعم ًا جديد ًا وكذلك
يف �أفالمه الأخرى ،التي يجري (العمل) على �إعادة �إخراجها:
الأزمنة احلديثة ،الديكتاتور العظيم ،وم�سيو فريدو».
على ���ض��وء م��ا �سبق ،وم��ع ا ألخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار طبيعة اللغة
ال�صحفية ال�سائدة يف حقبة اخلم�سينيات من القرن املن�صرم،
والتي يجب �أن ال حتاكم بق�سوة عرب مقارنتها باللغة ال�صحفية يف
�أيامنا هذه ،تكون جملة «الأردن اجلديد» قد �ساهمت يف تزكية
االهتمام اجلماهريي املتزايد بال�سينما ك�أداة ات�صال جديدة،
وكانت يف الوقت نف�سه املحطة الأول��ى لن�ش�أة النقد ال�سينمائي
وتطوره ،كما كانت القناة الرئي�سة لهذا النوع من النقد ،من
خالل قلم الناقد ال�سينمائي الرائد (ع� .سماوي) الذي ن�أمل يف
التعرف – م�ستقب ًال – على باقي موا�ضيع اهتماماته ال�سينمائية
التي ن�شرتها جملة «الأردن اجلديد» ،تلك املجلة التي �أ�صبحت
عدة �صحف وجمالت حملية فيما بعد ،حتذو حذوها ،من حيث
االهتمام بالفن ال�سابع والكتابة عن عرو�ض ال�صاالت املحلية وفق
�أ�س�س نقدية �سليمة .
حتى ه��ذه اللحظة ال تتوفر لدينا معلومات واف��ي��ة ع��ن املجلة
ال�سينمائية الوحيدة التي ظهرت يف الأردن يف �أواخر اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،وحملت عنوان «ال�سينما» وكان �صاحبها ورئي�س
حتريرها حممد �سعيد ا�شتكنتنا ،وق��د �صدر منها ح��وايل اثنا
ع�شر عدد ًا ،وتوقفت ب�صورة مفاجئة ،وللأ�سف ف�إن املجلة فقدت
�أعدادها ومل يت�سنَّ لنا الإطالع على �أي عدد منها ،بيد �أن الذين
اطلعوا على �أعدادها يروون �أنها مل تكن بامل�ستوى اجلاد والهادف،
و�أغلبية ما كانت تن�شره عبارة عن �صور لنجوم ال�سينما العاملية
(هوليوود) �آنذاك ،وم�شاهد ولقطات من �أفالم ال�سينما امل�صرية،
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�إ���ض��اف��ة �إل����ى �أخ���ب���ار وتعليقات
ق�صرية متنوعة ،تعمل على جذب
الق ّراء و�إثارة انتباههم .
والفتقارنا �إل��ى وث��ائ��ق ومعلومات
ح���ول ه���ذه امل��ج��ل��ة مي��ك��ن ال��رج��وع
�إليها� ،إذ ال يوجد لها �أي أ�ث��ر يف
مركز الوثائق يف اجلامعة الأردنية،
�أو يف �أي مكان �آخر ،ف�إن معلوماتنا
عنها اقت�صرت على ما زودين به
الزميل الناقد ر�سمي حما�سنة من
�أغلفة ل��ه��ذه املجلة ال��ت��ي ان��دث��رت
و�ضاعت حمتوياتها يف غياهب الن�سيان .

ويف �أواخر ال�ستينيات �صدرت جملة �شهرية �أخرى حملت عنوان
«هواة الفنون» عن نادي هواة الفنون بعمان ،حمررها امل�س�ؤول
ورئي�س حتريرها نايف نعناعة ،وهي جملة تعنى ب�ش�ؤون الفن
والفنانني ،و�أخبار �صناعة ال�سينما العربية والعاملية� ،إلى جانب
بع�ض املقاالت ال�سينمائية امل�أخوذة عن جمالت �أخرى.

وقد �أ�شار يل �سميح ابو �شيخة �أحد الأ�صدقاء العاملني يف �إدارة
�إحدى دور العر�ض ال�سينمائية الكربى يف عمان ،وكان قد اطلع
يف فرتة ما ،على هذه املجلة �إب��ان �صدورها ،ب�أنها كانت تن�شر
غالب ًا �صور ًا كثرية ملمثلني وممثالت �أجانب ذوي �شهرة �آنذاك،
و�أغ�ل��ب ه��ذه امل��واد م ��أخ��وذة ع��ن جم�لات �أجنبية �شبيهة ،ومل
حتمل يف طياتها �أية حماولة للنقد ال�سينمائي ،وكانت تفتقر �إلى
املو�ضوعات التي ت�صلح �أن تكون م�ؤ�شر ًا على التط ّور ال�سينمائي
يف العامل ،ومل تت�ضمن �صفحاتها �أية حماولة لنقد ما يعر�ض من
�أفالم يف العا�صمة عمان يف تلك الفرتة ،با�ستثناء ما كان ين�شره
بع�ض �أ�صحاب ال�صاالت من �إعالنات ترويجية عن �أفالمهم
اجلديدة� ،أو التي �ستعر�ض قريب ًا ،والفتقارنا – كما �أ�شرت –
للوثائق واملعلومات ال�ضرورية حول هذه املجلة ،ف���إن تركيزنا
�سيكون على املجالت الفنية والثقافية ال�صادرة يف الأردن ،والتي
�أمكن الرجوع �إلى �أعدادها لتوفرها يف مراكز البحث �أو لدى بع�ض
املهتمني بال�سينما ،مثل جملة «فن» ،التي �صدرت يف مطلع �أيار
 1954وا�ستمرت يف ال�صدور حتى تاريخ  17متوز ،1954
وهي جملة فنية�،أدبية ،اجتماعية ،ريا�ضية ،هزلية ،م�ص ّورة،
ن�صف �شهرية ،وق��د بلغ جمموع ما �صدر منها خم�سة �أع��داد
فقط ،كانت تتناول ،ب�صورة خا�صة� ،أخبار ال�سينما والنجوم� .أما
�صاحب امتيازها فهو زهري �سري العامل الب�سطامي ،وحمررها
امل�س�ؤول عادل عبد الكرمي املنري .

خ�ص�صت املجلة �أك�ثر من مو�ضوع عن الفن ال�سينمائي،
وقد ّ
ومتابعات �سينمائية مثل «تون�س وامل��ه��رج��ان ال���دويل للأيام
ال�سينمائية» ،ومقالني عن «ال�سينما ال�سوفيتية» ،و «ال�سينما
الهندية»� ،إلى جانب مو�ضوعني �آخرين �أحدهما عن «ال�سينما
البلغارية» والآخ���ر ع��ن «م��وج��ة الأف�ل�ام اجل��دي��دة يف ال�سينما
الفرن�سية» .وقد ظهرت هذه املقاالت مرفقة بالعديد من ال�صور
عن هذه الأفالم� ،إ ّال �أنها خلت جميعها من توقيع ا�سم �أي ناقد
�أو كاتب �سواء على ال�صعيد املحلي� ،أو العربي ،ويبدو �أن تلك
املو�ضوعات كانت م�أخوذة عن جمالت �أخرى! .

ويف مطلع �آذار لعام � 1959صدر العدد الأول والأخ�ي�ر من
جملة فنية حملت عنوان «هنا عمان» التي قدمت نف�سها للقارئ
ب�أنها جملة �شهرية ت�صدر عن �إذاعة اململكة الأردنية الها�شمية
واقت�صرت موادها على برامج الإذاع���ة ،بالإ�ضافة إ�ل��ى بع�ض
املو�ضوعات الفنية والثقافية و�أخبار �صناعة ال�سينما القادمة من
�أ�ستوديوهات م�صر وهوليوود .

قبل ذل��ك بعامني كانت هناك جملة فنية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
الإذاع��ة والتلفزيون بغري انتظام ،وهي حتمل عنوان «الإذاع��ة
املتخ�ص�صة بالنقد
والتلفزيون» ،وظهرت فيها بع�ض املقاالت
ّ
ال�سينمائي ،لكتّاب منهم :ريا�ض عودة �سيف ،زهري �صيام� ،أحمد
اللبابيدي ،و�آخ��رون ،وكان ير�أ�س حتريرها عبد الرحيم عمره،
غري �أنها توقفت بعد عام واحد من �صدورها .
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يف منت�صف ال��ع��ام  ،1971أ�����ص���درت �صحيفة «ال�����ص��ب��اح»
اليومية التي كان ير�أ�س حتريرها عرفات حجازي ،جملة فنية
متخ�ص�صة ،وزع��ت مع عدد يوم  ،1971/6/19على �شكل
ّ
هدية جمانية ،وحملت ا�سم «ال�صباح الفني» ،وكان الهدف من
�إ�صدارها «امل�ساهمة يف تطوير احلركة الفنية الأردنية ودفعها
نحو التقدم والنجاح ،وك�شهادة تقدير لدور الفنان الأردين يف
ن�شر ر�سالة الفن» ،وكان امل�شرف على �إ�صدارها والقائم على
حتريرها �صبحي القدرة .

ومن ال�ضروري ،الإ�شارة هنا �إلى جملة �أخرى ظهرت
ب��اال���س��م نف�سه ،وك���ان ي��ر�أ���س حت��ري��ره��ا ال�صحفي
ع��رف��ات ح��ج��ازي ،وك��ان��ت مو�ضوعاتها على غ��رار
زميلتها ،ومن ك ّتابها يف حقل النقد ال�سينمائي نذكر:
توفيق م���راد� ،سميح ب���دران .وك��ان م�صريها مثل
�سابقتها� ،إذ توقفت عن ال�صدور بعد �أعداد قليلة .
يف منت�صف الثمانينيات �أ�صدر ال�صحفي با�سم
�سكجها ،جملة �شهرية بعنوان «�صوت و�صورة» وهي
تعنى ب�ش�ؤون الن�شاطات ال�سينمائية ،والثقافية،
والفنية ،واالجتماعية ،والرتفيهية ،ور ّك��زت على
ن�شر برامج الإذاعة والتلفزيون والفيديو ،ولكنها
ما لبثت �أن توقفت عن ال�صدور هي الأخرى ،وعاد
حمررها �إلى �إ�صدارها عام  ،1994ثم توقفت
بعد عددين .
متخ�ص�صة بعنوان «�صحيفة
يف العام  ،1995ظهرت �صحيفة
ّ
النجوم» مديرها العام ورئي�س حتريرها امل�س�ؤول علي املزايدة،
وكانت ت�صدر مرتني يف ال�شهر ،و�أغلب موادها عبارة عن �أخبار
و�صور لعدد من النجوم ،وموا�ضيع منوعة تهدف �إل��ى جذب
القارئ و�إبهاره ال �أكرث .
ويجدر �أن ننوه ،بعد �سردنا لتاريخ هذه املجالت وتعرثها� ،إلى
�أن هناك حماوالت خمل�صة تناولت الأفالم ال�سينمائية بالنقد
والرتجمة ،وكانت تن�صب بالدرجة الأول��ى على امل�ضمون �أكرث
من ال�شكل والأ�ساليب الفنية للعمل ال�سينمائي ،وقد ظهرت هذه
الكتابات يف ن�شرات ال�سينما التي تتبع النادي ال�سينمائي االردين
ونادي ال�سينما والفيديو وامل�سرح باجلامعة الأردنية ،ون�شرة نادي
�سينما جامعة الريموك ،ون�شرة «�سينما» ال�صادرة عن نادي
�أ�سرة القلم الثقايف يف مدينة الزرقاء ،و «كرا�سات ال�سينما والفن»
وهي ن�صف �شهرية كانت ت�صدر عن النادي ال�سينمائي الأردين،
وكانت ت��ر�أ���س حتريرها الفنانة الت�شكيلية جانيت جنبالط،
وي�شرف عليها الناقد ال�سينمائي الراحل ح�سان �أب��و غنيمة،
خا�صة بكل عر�ض من عرو�ض جلنة ال�سينما
بالإ�ضافة �إلى ن�شرة ّ
يف م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ،تع ّرف بالفيلم وخمرجه ،وتوزع
على احل�ضور قبل العر�ض وي�شرف عليها الناقد عدنان مدانات .
ويذكر �أن جلنة ال�سينما يف م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان� ،أ�صدرت
اخلا�صة بعرو�ضها مثل :ن�شرة �أفالم مي�شيل
عدد ًا من الن�شرات
ّ
خليفي،ون�شرة �أفالم جان �شمعون ومي امل�صري ،ون�شرة مهرجان
الفيلم البلغاري ،ون�شرة الأفالم الت�سجيلية احلديثة ،التي �أقيمت
بالتعاون ع وكالة الغوث الدولية (الأون���روا) ،ون�شرة مهرجان

�أف�لام املخرجة الأملانية مونيكا م��اورر  ،ون�شرة �أف�لام املخرج
ال�سوري حممد مل�ص .وكانت رابطة الكتاب الأردنيني �أ�صدرت
خا�صة بعر�ض �أ�سبوع الأفالم الكال�سيكية العربية مبنا�سبة
ن�شرة ّ
االحتفاالت العاملية مبرور  100عام على ال�سينما ،وال ب ّد من
الإ�شارة �إلى �أن معظم هذه الن�شرات �صدر يف حقبتي الثمانينيات
والت�سعينيات من القرن املن�صرم .
بقي �أن نذكر �أن هناك ن�شرة �سنوية ت�صدرها بعثة االحت��اد
الأوروب��ي بعمان على هام�ش مهرجان الفيلم الأوروب��ي كل عام،
وتت�ضمن ملحة موجزة عن كل فيلم من الأف�لام املعرو�ضة ،مع
تعريف باملخرج والعاملني يف كل فيلم .
الحظ �أي�ض ًا االهتمام الوا�ضح من قبل القائمني على حترير
و ُي َ
املجالت والدوريات الثقافية بوجود نقد �سينمائي على �صفحات
املتخ�ص�صة بالآداب والثقافة رغم ما اكتنف �أغلبها
هذه املجالت
ّ
من تعرث �شديد كما هو احلال بالن�سبة ملجلة «فنون» ال�صادرة
عن وزارة الثقافة ،وفيها جند م�ساحة وا�سعة من االهتمام
باجلانب ال�سينمائي يف عر�ض الأف�لام �أو الدرا�سات النظرية
والتطبيقية ،والتي اجتهت م�ؤخرا �إل��ى اال�ستعانة بالعديد من
النقاد ال�سينمائيني يف هيئات حترير �أبوابها الفنية املتنوعة،
و�إفراد م�ساحة وا�سعة للنقد ال�سينمائي املنهجي .
لقد عملت تلك الإ�صدارات جمتمعة على تكري�س مو�ضوعات النقد
ال�سينمائي �ضمن الفعاليات الثقافية املحلية ،مثلما ا�ستوعبت
الكثري من املجالت وال�صحف اليومية ال�صادرة الى هذه اللحظة
العديد من الكتاب واملهتمني يف حقل كتابة النقد ال�سينمائي.
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معالجات جمالية لكالسيكيات ادبية رفيعة
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ا�ستعادت اربعة افالم روائية طويلة من بني نتاجات ال�سينما
الربيطانية احلديثة الوانا من احلقبة الزمنية الطويلة املمتدة
طيلة اكرث من قرنني فائتني ،حاكت فيها برباعة عواطف حميمة
تتدفق بتوازن دقيق بني حرفة اللغة ال�سينمائية وال�سرد االدبي .
فيلم (جني اير) للمخرج كاري فوكوناغا �أ�ستعاد �ألق الرواية
ال�شهرية ل�شارلوت برونتي التي خرجت للنور العام ،1874
و�أعيد اقتبا�سها وترجمتها لعدة اعمال �سينمائية وتلفزوينة
مرات كثرية يف لغات عاملية خمتلفة.
اما الق�صة التي مل تتغري يف �أي من االعمال فتدور حول “جني
�آير” التي لعبت دورها يف فيلم فوكاناغا ميا فا�شيكوف�سكا
فيما لعب دور امل�سرت رو�شي�سرت الرجل الغني الو�سيم الغام�ض،
مايكل فا�سيندر ،وال��ذي يقع يف غرام هذه املربية التي عانت
الأمرين منذ طفولتها من خالل ق�سوة خالتها ،وخيالها اجلامح
املتعلق ب�أحالم البحث عن حياة �أف�ضل وحترر من تلك البيئة
التي تكبحها وحتد من طموحها لتدور بينهما ق�صة حب م�أ�ساوية
تنتهي بعودتها له بعد هجرانه و�إ�صابته بالعمى.

ادت املمثلة املخ�ضرمة ج���ودي دني�ش ب���دور م��دب��رة املنزل
ب�شخ�صية عاقلة وحمكية يف ذات الوقت تتمتع بق�سوة ،م�ستمدة
�شخ�صيتها من وحي القرن التا�سع ع�شر .وتظهر ميا التي لعبت
دور جني �آي��ر بدورها متوازنة على نحو مثايل بني العقالنية
والعاطفة واخلجل والقوة بدور املربية التي تقع يف غرام ال�سيد
الو�سيم و�سط العودة لوم�ضات من طفولتها البائ�سة يف منزل
خالتها ومعاناتها من اليتم.
ويف احلقيقة ف�إن �شخ�صية جني �إير ت�ستمد حكايتها من كاتب
الق�صة يف ملج�أ الأيتام حيث القت مع �شقيقاتها العذاب من
الق�سوة واحلرمان على مدى �أكرث من عام كامل ،بل كان من
ن�صيب �شارلوت �أن ترقب �إح��دى �صديقاتها ال�صغريات وهي
متوت من اجلوع والربد يف ليلة مظلمة.
وك��ان حلياة امللج�أ القا�سية ت�أثري �سيئ على �صحة �شارلوت،
فبقيت طوال حياتها الق�صرية تعاين من الأمرا�ض ،كما عجلت
يف وفاة اثنتني من �شقيقاتها �إليزابيث وماريا وهما مل تتجاوزا
العا�شرة من العمر بعد �إ�صابتهما بال�سل .وحني �أخرجهما �أبوها
من دار الأيتام هي و�شقيقتها �إميلي ،عا�شت ال�شقيقات الثالث
�إميلي و�آن و�شارلوت مع �شقيقهما الوحيد برانويل ،يف بيت يف
مقاطعة يورك�شاير خم�ص�ص لراعي الكني�سة هناك ،ي�شرف
على مقربة وت�صفر فيه الريح .لكنه رغم ذلك كان املكان الذي
فجر املواهب الأدبية لدى ال�شقيقات الثالث والأخ الوحيد.

103

فيما املمثل فا�سبندر بدور رو�ش�سرت املعزول عن العامل ب�سبب
زواج���ه م��ن �سيدة م�صابة باجلنون ورق��ة قلبه م��ن تعر�ضها
للتعذيب يف م�ست�شفى املجانني يف�ضل االبقاء على �سره مكتوما
حتى يقع يف ح��ب املربية لت�أتي الكلمات يف الفيلم واجلمل
لتن�سدل كاملاء الهادي ب�إجابات عميقة �شديدة الكال�سيكية
والدقة والذذكاء حتى و�سط العاطفة اجليا�شية لهذه الق�صة
الرومان�سية.
حبكة خمتلفة على غرار االطروحات التي تكررت عرب الزمن
يف ن�سخ عاملية منها مثال العمل ال�سينمائي الذي قدم يف العام
 1997للمخرج فرانكو زيفرييل ومن بطولة ويليام هارت
و�شارلوت غين�سبو ،الى جانب نف�س الفيلم الذي وقعه املخرج
فرانك هيل من العام  1914وهو فيلم �صامت واعيد انتاج
فيلم جني �آير �أي�ضا يف العام  1934من قبل املخرج كري�ستني
كابانا وبطولة كل من ميبيل باليت ونورمان تريفور.
وعلى م��ر التاريخ قدمت الق�صة يف ال��ع��ام  1944م��ن قبل
املخرج روب��رت �ستيفن�سون ومن بطولة اور�سون ويلي�س وجون
واول ن�سخة ملونة من فيلم (جني �آير) كانت يف العام 1970
للمخرج دي��ل�برت م��ان وب��ط��ول��ة ج���ورج ا���س �سكوت و���س��وزان��ا
ي��ورك  ،وحتى اليوم مل ت��زل الق�صة التي تك�شف حكاية جني
�آير وعالقتها مب�ؤلفتها برونتي �سحرها اخلا�ص برغم اختالف
االداء بني عمل و�آخ��ر و�سط الرتكيز على جوانب خمتلفة من
ال�شخ�صيات لتبدو �آخر ن�سخة منه كال�سيكية معا�صرة عاجلت
�شخ�صياتها العواطف بتوازن وخفة مع احلفاظ على طابعها
اال�صلي كما يف الرواية.

اآلمال الكبيرة
من بني واحدة من ا�شهر رواي��ات ت�شارلز ديكنز ح�ضر الفيلم
الروائي (الآمال الكبرية) الذي خرج الى النور يف فيلم للمخرج
مايك نيويل وبطولة كل من رالف فينيز وهيلينا بونهام كارتر

وهوليداي غارنر ،وفيه يعر�ض جانبا من �أعمال ديكنز التي
حتلل املجتمع الربيطاين يف تلك الفرتة وطبقاته وت�أثريات الثورة
ال�صناعية� ،إلى جانب عر�ض العمق الإن�ساين وتعقيدات عواطفه.
وه��ي ق�صة ا�ستلهمت يف فيلم �سينمائي للمرة لأول��ى العام
 1934والثانية العام  1946ونال جائزتي �أو�سكار من قبل
عمل املخرج ديفيد لني ،وكان من بطولة جون ميلي�س وفالريي
هوب�سون ،وقدمت مرة �أخرى بن�سخة خمتلفة للمخرج الفون�سو
كورون العام  1996ومن بطولة غوينث بالرتو وايثان هوك �إلى
جانب العديد من الأعمال الكرتونية �أي�ضا.
ملخ�ص الفيلم يكمن يف ق�صة ال�صبي “بيب ـ جريمي �إيرفيد”
اليتيم �إبن الأعوام ال�سبعة ،الذي يعي�ش يف كنف �أخته وزوجها
احل��داد ،يقوده حظه العاثر ع�شية عيد امليالد وخ�لال زيارة
قرب والدته �أن يلتقي بهارب من العدالة هو “ماغويت�ش ـ رالف
فيني�س” ،فيطلب منه طعام ًا و”مربد ًا” لقطع �أغالله ،ويفي
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ال�صبي بالوعد ،لكن ال�شرطة تنال منه ،بعد �أن يكون هذا
الهارب الغام�ض قد علم �إ�سم ال�صبي.
ويف ملحات للفيلم تت�سرب حلظات امللل وب���رود �شخ�صيات
�أبطاله التي ال تعك�س هذه العاطفة كما ر�سمتها الرواية اال�صلية
وتعقيداتها يف احلب ال�صعب وامل�ستحيل بني بيب وا�ستيال ذات
القلب البارد التي ما تنفك تردد �أن “من دون قلب».
فمع تطور ال�صداقة بني بيب وبني ربيبية هافي�شام وت�ؤدي دورها
املمثلة “هيلينا بونهام كارتر” ،حيث حتمل �أكرث دور عميقا كما
يظهره الفيلم من خالل حتكمها يف م�صري كل من ا�ستيال وبيب
وارتباط كل الأحداث بها ولو من وراء �ستار ،لتبدو احلكاية �أكرث
تعقيدا من احلقيقة ،بدءا من منو بيب وحتوله ل�سيد نبيل من
قبل راع خفي ،لينتقل �إلى لندن ويخترب حياة الأثرياء مع التكفل
بكافة م�صاريفه ،على �أن يحتفظ ب�إ�سمه «بيب” كما هو وفقا
لراعية ال�شرعي ،معتقدا طوال الوقت �أن هافي�شام هي راعيته
و�أنها �ست�ساعده لنيل قلب ا�ستيال.
ويغيب عن الفيلم ذاك العن�صر الت�شويقي الذي يحمل �أحداث
الرواية الأ�صلية ،لتختفي تفا�صيل هيئة هافي�شام طوال الفيلم
بثوب الزفاف ،كما هي وكل الأ�شياء الدقيقة التي تكمل ال�صورة،
التي ما لبثت �أن ت�سارعت يف اجل��زء الأخ�ير على نحو مكثف
وب��دون عمق حتى ،ليكت�شف احلقيقة وترتابط اخليوط فيما
بينها ،كا�شفة عن �سر احلكاية والرعاية لبيب ،وكل تفا�صيل
حياة ا�ستيال واملتورطني يف كل اجلرمية التي تعود لدهر بعيد.

واملخرج نيويل مل ي���أت مبا هو جديد علما �أن��ه �أخ��رج من قبل
�أعماال م�ستوحاة من روايات مثل هاري بوتر يف العام 2005
وغريها من الأعمال املختلفة.
يف هذا الفيلم ت�شوي�ش �أكرث مما هو مفرو�ض ليعر�ض ا�ستغالل
يتيمني يف لعبة قا�سية لت�صفية ح�ساباتهم ،بعيدا عن التفا�ؤل
كما تقدمة الرواية الأ�صلية.

فيلم مرتفعات ويذيرنغ :حضور المكان
ومقتنياته التراثية
ت�صور اح��داث فيلم (مرتفعات ويذيرنغ) بني بطلة الق�صة
كاثرين وهيثكليف والأخ املتبنى وجتاوز عالقتهما كل احلدود
لتنتهي بتدمريهما ومن حولهما ،وهذه االحداث م�ستمدة عن
رواي��ة كتبتها امييلي برونتي �شقيقة الكاتبة �شارلوت برونتي
�صاحبة رواي��ة جني �آي��ر ،والإ�سم م�أخوذ عن مزرعة يف مروج
يورك�شري �شمال اجنلرتا ،فيما تعني الكلمة نف�سها «ويذرينغ»
اجلو املتقلب يف تلك املنطقة ،وقد القت رواجا كبريا منذ ن�شرها
للمرة الأول��ى يف العام  1874حتت �إ�سم م�ستعار للكاتبة هو
�إيللي�س بيل.
ويتتبع الفيلم رحلة العالقة التي تن�ش�أ بني كاثي وهيثكليف
الذي يح�ضره والدها للمنزل وي�صبح �شقيقا متبنا لهم ،ولكنه
ال يندمج معهم ب�سبب ل��ون ب�شرته ،وتن�ش�أ تلك اخل�صو�صية
يف عالقتهما التي تعززها العوامل املحيطة يف طبيعة كال
ال�شخ�صيتني وحبهما للحرية والتمرد.
ووظفت املخرجة الكثري من العنا�صر املحيطة من ح�ضور املكان
واخلطوط الرتاثية للأماكن لرت�سم الكلمات ب�صورة ،لتدفق
كلمات الرواية بتلك ال�صور احلا�ضرة بكرايغروفيا بعيدا عن
التكيف الأدبي التقليدي للن�ص ،وهذا كان من �أبرز نقاط قوة
الفيلم.
فمع كل م�شهد من الفيلم بني الطبيعة اخلالبة للم�ساحات
ال�شا�سعة يف تلك املنطقة ،وخلو العمل من املو�سيقى �سوى من
االعتماد على �صوت الطبيعة نف�سها للريح واخلطوات واحل�شرات
والطيور ،لتكون �شالال متدفقا من االن�سجام والتناغم لتلك
امل�شاعر بجوهرها ،حمملة بالأمل والغ�ضب واحلب واللوعة.
فتعامل كل �شخ�صية يف العمل بدءا من هيثكليف يف بيئة العي�ش
بق�صر ينتمي للقرن التا�سع ع�شر ،حيث كانت العن�صرية
والكراهية لذوي الب�شرة املختلفة موجودة ،جعلت حياته �صعبة
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ومواجهته للعن�صرية الوح�شية من قبل بع�ض �ساكني املنزل
ولي�س كلهم ،حيث �صممت البيئة يف ذلك املنزل لتعالج مثله من
متمردين ومتوح�شني.
فمع اح�ضار والد كاثي لذلك ال�شاب اللقيط ملنزله ليرتب معهم
على �أ�سا�س امل�ساواة ،يتقرب كل منهما من الآخر بطريقة خمتلفة،
وك�أنهما تو�أمان روحيان بطريقة برئية ،كما الأخوة يف باديء الأمر
حتى يتغري مع تغري العوامل املحيطة واجلري يف الربية.
وم��ن خ�لال امل�شاهد التي جتمع بني كاثي الطفلة وهيثكليف
وتلك العالقة التي تخلو من الكالم غالبية الوقت ،فيما ال�صمت
واحلركات يف الطبيعة اخلالبة التي ا�ستغلتها ارنولد كما يف
عملها ففي فيلم (الطريق احلمراء) العام  2006فيلمها الأول
الذي نال جائزة جلنة التحكيم يف مهرجان (كان).
فتفا�صيل العالقة بدت حا�ضرة بني الإثنني منذ تلك املرحلة
خالل ذهابهما لركوب اخليل وا�ستن�شاق هيثكليف العطر من
�شعر كاثي ،وحتديه لل�شقيق الأكرب وتعر�ضه لل�ضرب ،وحتمل
كل �شيء من �أجلها ،حتى حلظة هربه حني يح�ضر جريان جدد
للمنطقة بق�صرهم الكبري وهم �آل لينتون وتقدم �إدغار لينتون
لطلب يدها واعرتافها بحبها ورغبتها بالزواج من هيثكليف.
ذل��ك الغ�ضب يف �أعماق هيثكليف ج�سدته ارنولد بعملها مب�شاهد
ال�صمت و�أ���ص��وات الطبيعة والهواج�س التي �أع��ادت هيثكليف بعد
�سنوات من هربه وهو �شاب و�سيم لينتقم حلبه وي�ستعيد حقه يف كاثي.
وت�ستعاد العاطفة وال��درام��ا من الرواية لل�شا�شة برقة عنيقة
متناق�ضة امل�ضمون متاما كما كتبتها برونتي يف ن�ص روايتها،
ليح�ضر ال�صراع الداخلي لل�شخ�صيات بو�ضوح على ال�سطح
وك�أنهم �أحجار م�صقولة ب�أداء مقنع وجميل على نحو مبهر.
ركزت ارنولد يف هذا العمل على �شخ�صية هيثكليف ووح�شيتها
و�صراعها �أك�ثر م��ن كاثي وحتمله للأ�سى واحل��ب والغ�ضب
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والعذاب والرغبة باالنتقام و�شرا�سته يف القتال حتى ي�صل لهذا
االرتفاع الذي عا�شه منذ �أن عرف كاثي.
ف��ال��رواي��ة حتولت مل�شهد ���س��ردي يف ه��ذا العمل تتدفق منها
ال��ع��واط��ف وامل�����ش��اع��ر وال��ت��ف��ك�ير ال��ع��م��ي��ق ب��ح�����ض��ور ال�صمت
ف��ي��ه وه����و م���ا �أب�����رز م�����س��اح��ة ل���ق���راءة ك���ل م�����ش��ه��د وك��ل��م��ات
م��ك��ت��وب��ة ت�����روي م���ا ه���و م��ك��ب��وت ل��ت��ح�����ض��ر ال��ب��ه��ج��ة ب��رغ��م
ال��ن��ه��اي��ة املفجعة مب���وت ك��اث��ي وت��دم��ر هيثكليف وان��ه��ي��اره.

أسبوعي مع مارلين:
ما زالت النجمة مارلني مونرو بالرغم من مرور �أكرث من �أربعني
عاما على رحيلها ،رم��زا ل�ل�إغ��راء وال��دل��ع الهوليودي ،الذي
ج�سدته خ�لال م�سريتها الفنية ،وم�صدر �إلهام للم�ؤلفني يف
كتبهم واملخرجني يف �أفالمهم ليتناولها من جديد كحال فيلم
“�أ�سبوعي مع مارلني” للمخرج �ساميون كورتي�س.

م��ت��زوج��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة من
الكاتب ال�شهري �آرث���ر ميلر،
ال��ذي رافقها لتم�ضية �شهر
ع�سلهما يف لندن ،ولكنه تركها
متوجها لباري�س ،لتعي�ش يف
تخبط وخوف ومر�ض.

والفيلم جاء ب�صيغتني مدجمتني ،كتوثيق مل�سرية مونرو املهنية
من جهة ،وق�صة غرام الرجال بها يف كل مكان من جهة �أخرى
يتناول ق�صة حقيقية عا�شها امل�ساعد الثالث لفيلم “الأمري وفتاة
اال�ستعرا�ض” ،ال��ذي �صورته مارلني مونرو يف بريطانيا العام
 1956برفقة املمثل الإجنليزي ال�شهري لورن�س اوليفييه ،حيث
ولع هذا امل�ساعد وهو كولن كالرك الذي �أ�صبح اليوم كاتبا �شهريا،
وهو نف�سه الكاتب لق�صة هذا الفيلم الذي حول لكتاب �أي�ضا.
الق�صة العاطفية يف الفيلم تتناول كولن كالرك املنحدر من
عائلة بريطانية عريقة ويع�شق الفن ،فيقرر خو�ض املجال ،ولو
من ال�صفر ليحقق �أحالمه ،وت�شاء ال�صدف �أن جتمعه مبونرو،
حيث يعي�ش برفقتها �أجمل �أ�سبوع من احلب والعاطفة.
غري �أن الفيلم ال يركز فقط على هذا اجلانب ،فمن خالل املمثلة
مي�شيل ويليامز التي لعبت دور مونرو ،مقابل املمثل كينيث برانا،
الذي لعب دور لوران�س اوليفييه ،واملمثل ايدي ريدمان وج�سد
دور ك�لارك ،ت�ستعر�ض امل�شاهد جوانب خفية من �شخ�صية
مونرو امل�ضطربة وامللهمة واملبدعة التي متكنت من اكت�ساب
�شهرة وا�سعة حتى اليوم.
فما قدمه كورتي�س ،ي�سلط ال�ضوء على خماوف كل فنان من
عدم القيام مبا يجب فعله �أو فقدان موهبته وحتى فقدان ثقته
بنف�سه ،وهذا ما عر�ضه يف فيلمه ،حيث برز جانب فقدان ال�شعور
بالأمان ملونرو ،التي ق�ضت نحبها منتحرة يف العام ،1962
وكانت وق��ت ت�صوير فيلمها “الأمرية وفتاة اال�ستعرا�ض”،

وي��ل��ي��ام��ز ال��ت��ي ج�����س��دت دور
مونرو بحرفية �أثارت �إعجاب
ال��ن��ق��اد ،ون��ال��ت عليه جائزة
أ�ف�������ض���ل مم��ث��ل��ة يف ج��وائ��ز
ال��غ��ول��دن غ��ل��وب ع��ن دوره���ا
هذا ،قدم مونرو اجلميلة التي
ت��ري��د العي�ش بحرية وب��دون
خ����وف ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه،
عر�ض م�شاعر القلق واحلزن
والتوتر النف�سي الذي رافقها،
لتخو�ض جراء ذلك ق�صة حب مع كالرك لقربه منها وقدرته
على �إعادة �شعورها بالر�ضا عن ذاتها ،وتغلبها على قلقها لتتابع
ت�صوير الفيلم و�سط مغامرات عاطفية جعلته يقع �صريع حبها،
وهو لي�س الأول �أو الأخري الذي ظهر يف الفيلم.
وجاء دور مونرو يف فيلم “الأمري وفتاة اال�ستعرا�ض” وهو الفيلم
ال�ساد�س والع�شرون لها بدور فتاة �ساذجة ،تتمكن من �إنقاذ
ملك كاربات�شيا من م�ؤامرة بحبكة كوميدية خفيفة ،ولكنها
كانت �صعبة وتطلبت منها جهدا يف الرق�ص وعر�ض مواهبها
وجمالها ،خ�صو�صا و�أن �أحداث هذا الفيلم دارت يف لندن العام
.1911
ولكن الفيلم �أي�ضا وبطريقة خفيفة ال ي�شعرها امل�شاهد ،حتمله
لعالقة احلب التي جمعت بني كولني ومونرو ،ورغبة االثنني يف
اخلروج من الأزم��ات للتوحد مع همومهما ،لت�شعل النريان يف
قلب الفتى ،وحتمله لعامل اللوعة واحلب بني جنوم ال�سينما،
ومن هم �أقل منهم جنومية ،بحيث تنتهي يف �إطار مهني جمرد
انق�ضاء الأ�سبوع ليعود كل منهما حلياته.
ودور م��ون��رو م��ن خ�لال املمثلة ويليامز ،التي عك�ست توهج
مونرو ،التي عانت من انعدام الأمن العاطفي والفراغ العاطفي
والوحدة ،برغم ماليني املعجبني بها ،لتكون عالقاتها �أ�شبه
برحلة بحث عن ه��ذا النق�ص ،كما كانت من خ�لال كالرك
وزواجها الثالث وهي يف �سن الثالثني ،وهذا كله جزء من �أ�سرار
حياة هذه املمثلة ،التي �أدت لنهايتها امل�أ�ساوية.
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سينما

خطوات السينما األردنية

عدنان مدانات  /األردن
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ال ميكن احلديث عن �سينما �أردنية يف جمال الأفالم الروائية
الطويلة ،بل ميكن احلديث فقط عن حم��اوالت قليلة العدد
وعلى مدى عدة �سنوات لإنتاج �أفالم روائية طويلة من قبل هواة
لل�سينما ال ميلكون اخلربة الكافية يف �إنتاج الأفالم وال الثقافة
ال�سينمائية وال �أي�ضا الإمكانيات التمويلية املالئمة .هذا مع
العلم �أن ال�سينما كانت ظاهرة جديدة بالن�سبة للأردن والتي
بد�أت تنت�شر يف املدن الرئي�سة فيها �صاالت العر�ض ال�سينمائي
التي تعر�ض �أفالما م�صرية وهندية و�أمريكية ب�شكل خا�ص.

يبد أ� الفيلم مبقطع وثائقي عن فل�سطني والقد�س وبعده تبد�أ
�أحداث الق�صة التي تتحدث عن ع�صابة دولية لتهريب الآثار يف
منطقة جر�ش وقيام ال�شرطة مبالحقتها.

«وطني حبيبي» � -إنتاج عام 1962

ميكن تق�سيم تاريخ الأفالم الروائية الطويلة يف الأردن �إلى �أربع
مراحل .املرحلة الأولى من عام � 1957إلى  1969وهي الفرتة
التي �سبقت ت�أ�سي�س التلفزيون الأردين ،واملرحلة الثانية من
� 1970إلى  1971وهي مرحلة �إنتاج �أفالم روائية طويلة من
مقا�س  16ملم من قبل التلفزيون الأردين ،واملرحلة الثالثة هي
�إنتاج فيلم روائي طويل واحد من مقا�س  16ملم عام 1991
وبجهود فردية م�ستقلة ،واملرحلة الرابعة تبد أ� من العام .2008

املرحلة األوىل:
«�صراع يف جر�ش» � -إنتاج عام 1957

ال يعرف بالتحديد من هو خمرج هذا الفيلم الذي يعترب �أول
فيلم روائي �أردين طويل والذي �شارك يف �صنعه جمموعة هواة
منهم �إبراهيم �سرحان الذي ذكر �أنه خمرج الفيلم و�صبحي
النجار وهو فني خراطة معادن �سبق له �أن ا�شتغل يف ت�صليح
�آالت عر�ض �سينمائية ونتيجة لذلك �صار يع�شق ال�سينما ،وكان
ل�صبحي النجار الف�ضل الأكرب يف عملية �إنتاج هذا الفيلم من
الناحية التقنية ألن��ه ق��ام م�ستخدما و�سائل بدائية بت�صنيع
خمترب التحمي�ض وطاولة املونتاج وتو�صل �إلى طريقة لت�سجيل
ال�صوت با�ستخدام ملبة �آلة العر�ض وكذلك �إجراء عملية تزامن
ال�صوت وال�صورة اعتمادا علي ت�شغيل �آلتي عر�ض معا.

الفيلم من �إخراج حممود كعو�ش وهو �أي�ضا هاو لل�سينما ،وجرى
�إنتاج الفيلم بتمويل خا�ص من امل�شاركني الرئي�سني فيه .يف
الفيلم ق�صة حب فيها تقليد للأفالم امليلودرامية امل�صرية ولكن
على خلفية �سيا�سية لها عالقة بال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
فبطل الفيلم جندي �أردين ي�شارك يف �صد ع��دوان �إ�سرائيلي
على قرية �أردن��ي��ة وينقذ فتاة عربية �شابة من �أي��دي اجلنود
الإ�سرائيليني ولكنه ي�صاب بقدمه ،كما يعرفنا الفيلم على
�شقيقه الأ�صغر ال��ذي در���س الطب يف اخل��ارج وع��اد ليعمل يف
الوطن.

«عا�صفة على البرتاء» � -إنتاج عام 1968
الفيلم للمخرج امل�صري فاروق عجرمة ولكن الإنتاج �أردين
لبناين �إي��ط��ايل م�شرتك .ع��ن ع�صابة دول��ي��ة لتهريب الآث��ار
ويطاردها الإنرتبول.

«الطريق �إلى القد�س» � -إنتاج عام 1969
الفيلم �أخرجه املخرج الأردين عبد الوهاب الهندي و�أكمله املخرج
اللبناين تي�سري عبود .والفيلم يتحدث عن طالب جامعي يرتك
درا�سته يف م�صر لاللتحاق بالعمل الفدائي ث�أرا ملقتل �صديقه.
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«كفاح حتى التحرير» � -إنتاج عام 1969

املرحلة الرابعة

�إخ���راج عبد ال��وه��اب الهندي .ي�صور الفيلم مغامرات
وبطوالت فدائي فل�سطيني �ضد اجلي�ش الإ�سرائيلي.

تتميز املرحلة الرابعة ب�إنتاج ن�شط للأفالم الأردنية الروائية
الطويلة وال��ت��ي ح��از معظمها على اجل��وائ��ز م��ن مهرجانات
�سينمائية دولية وعربية .وه��ذه الأف�ل�ام اجل��دي��دة م�صنوعة
بوا�سطة التقنيات الرقمية.

�إ�ضافة لهذه الأف�لام ميكن القول �إن هناك جمموعة جتارب
لإن��ت��اج م�شرتك م��ع تركيا لأف�ل�ام مغامرات ا�ستغلت طبيعة
الأردن ومناطقه الأثرية .وهذه الأفالم هي -:ن�سر ال�شرق» عام
 ،1977و»رجل من الأردن» عام  1984و»رجل القانون» عام
 .1984وهذه الأفالم ناطقة بالرتكية.

«الكابنت �أبو رائد» 2007

املرحلة الثانية
«الأفعى» �إنتاج عام 1970
الفيلم من �إخراج جالل طعمة .وهو من �إنتاج التلفزيون
الأردين وج��رى ت�صويره على فيلم  16ملم .ق�صة عن مثلث
احلب الذي ينتهي بالزوج �إلى نهاية م�أ�ساوية.
كما �أخ��رج جالل طعمه ل�صالح التلفزيون الأردين
فيلما �آخر مل تنجز ن�سخة العر�ض النهائية منه وكان بعنوان
«االبن الثاين ع�شر».
�شهدت هذه املرحلة �أي�ضا �إنتاج فيلم روائ��ي ق�صري(ع�شرون
دقيقة) ،بعنوان «احلذاء» من �إخراج حممد ع ّلوه ،وهو مقتب�س
عن ق�صة بنف�س العنوان للكاتب الأردين ال�ساخر حممد طملية.

املرحلة الثالثة
«حكاية �شرقية» �إنتاج عام 1991
الفيلم من �إخراج جندت �أنزور .وهو فيلم ميزج بني اخليال
والواقع من خالل �صحايف ت�سيطر عليه الهواج�س واملخاوف
وحالة من الت�شا�ؤم ويعاين يف حياته اليومية من كل �أنواع امل�شاكل
ويجد نف�سه بعد رحلة حافلة �إلى قرية �أهله للتهنئة بالعيد وقد
�أ�صبح بطال بعد �أن �أنقذ ال��رك��اب قبل �أن تتعر�ض احلافلة
للتدهور ب�سبب املوت املفاجىء لل�سائق وهو يقود احلافلة .ومن
الق�ضايا التي يعاجلها الفيلم ق�ضية حرية ال�صحافة .الفيلم من
مقا�س  16ملم.
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فيلم �أردين طويل من كتابة و�إخراج �أمني مطالقة ،و�إنتاج �شركة
�أفالم ورقة وقلم ،ويروي الفيلم ق�صة عامل ب�سيط يف املطار
ي�سرد ملجموعة من �أطفال احلي ال�شعبي الذي يقطنه مغامراته
كطيار �سابق يف �أرج��اء العامل ،لكن �أبو رائد الذي ي�ؤدي دوره
املمثل الربيطاين من �أ�صل �أردين ندمي �صواحلة ويطلق عليه
الأطفال ا�سم الكابنت ا�ستطاع �أن مي�ضي يف حكاياته املثرية
للأطفال والفتيان م�ستلهما �أجواءها من تلك الكتب القدمية
ال��ت��ي حت��ت��ل رك��ن��ا داخ���ل ب��ي��ت��ه ،وم���ن خ�ل�ال ه���ذه احل��ك��اي��ات
واملغامرات ،نكت�شف �أحالم ه�ؤالء الأطفال و�أح�لام �أبو رائد،
ومعاملته جلريانه وزمالئه يف العمل وم�ساعدته لهم يف حل
م�شاكلهم .من خالل �صداقة جتمع �أبو رائد مع �أطفال حارته
يحاول م�ساعدة �أحدهم على عدم ترك املدر�سة ،كما يدافع
عن مراد الطفل الذي يتعر�ض هو ووالدته و�شقيقه �إلى ال�ضرب
املتكرر واملعاملة ال�سيئة من والده.
ينتهي الفيلم مبوت �أبو رائد دفاع ًا عن هذا الطفل بعد �أن يهربه
مع والدته و�أخيه �إلى منزل �صديقته الطيارة نور التي ت�سكن يف
�أحد �أحياء عمان الراقية ،ثم ينتظر والد مراد الذي يغ�ضب
عندما يكت�شف هرب عائلته ويبد�أ ب�ضرب �أبو رائد حتى املوت.

“ال�شراك�سة” 2010

والده قد رهن منزل العائلة يف حماولة منه لدعم ا�ستثماراته
اخلا�سرة.
أ�م��ام ط�لال ب�ضعة �أي��ام فقط لينقذ منزل العائلة يف عمان.
و�سيلته الوحيدة لذلك بيع منزل يف البحر امليت كان ميلكه والده
ذو املا�ضي ال�سيئ .يلتقي طالل يف القرية بداوود املزارع ال�شاب
الذي يقيم يف منزل املزرعة .ال ي�ستطيع طالل فعل �أي �شيء
بدون موافقة داوود.

«اجلمعة الأخرية» 2011
الفيلم من �إخ��راج حمي الدين قندور ،ويعود فيه �إلى بدايات
ت�شكل مدينة عمان وهجرة ال�شرك�س من رو�سيا �إلى الأردن.
يروي الفيلم ق�صة حب بني مهاجر �شرك�سي �شاب وفتاة بدوية
هي ابنة لأحد �شيوخ القبائل .املو�ضوع الأ�سا�سي الذي يطرحه
الفيلم يتعلق باختالف احل�����ض��ارات دون �أن مينع ذل��ك من
تقاربها.

“مدن الرتانزيت” 2010

هو فيلم �أردين للمخرج حممد احل�شكي ,يف هذا الفيلم تعود
ليلى �إلى الأردن بعد غياب دام  14عام ًا يف حماولة ال�ستعادة
حياتها ال�سابقة .تغ�شي حياتها يف اخل��ارج عينيها عن ر ؤ�ي��ة
التحول الكبري الذي �أ�صاب بلدتها الب�سيطة �سابق ًا ،فت�صدم
بالواقع اجلديد وتنهال عليها التوترات وال�ضغوطات من كل
جانب ،وتكت�شف �أن املدينة لي�ست مهددة بالتيار الأ�صويل
فح�سب ،بل وعلى و�شك �أن جتتاحها موجة العوملة العارمة.

الفيلم من �إخراج يحيى العبداهلل ويحكي ق�صة رجل يعي�ش �أيامه
الأخرية من حياته ،تائق ًا لتحقيق جزء من �أحالمه مع تفادي
اال�صطدام بالتقاليد االجتماعية ،وذلك عندما يعلمه طبيب
القلب عن مدى خطورة و�ضعه ال�صحي وين�صحه �أن مي�ضي
ذلك اليوم يف راحة كاملة �إلى حني موعد العملية ،حيث يعترب
ذلك امليعاد يف قناعة املري�ض �أنه �آخر يوم له على قيد احلياة،
قبل �أن ي�أخذ يف �إعادة طرح �أ�سئلة تتعلق بذاته وعائلته والنا�س
املحيطني به ،وما �إذا كان ي�ستطيع التمتع براحته وحتقيق بع�ض
من �أحالمه امل�ؤجلة.

“فرق �سبع �ساعات” 2011

الفيلم الأردين “�سمك فوق �سطح البحر” 2011
�إخراج حازم بيطار
«�سمك فوق �سطح البحر» يحكي عن طالل ،رجل �أعمال �شاب
من عمان ،يكت�شف بعد وف��اة وال��ده أ�ن��ه �أ�صبح مفل�سا .كان

فيلم للمخرجة دمي��ا عمرو .عنوان الفيلم م�ستمد عن فرق
التوقيت بني عمان و�أمريكا وجتري �سائر �أحداثه يف العا�صمة
عمان و�ضواحيها .يحكي الفيلم ق�صة فتاة �أردنية تدر�س يف
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�أمريكا تقرر العودة �إلى الوطن للم�شاركة يف عر�س �شقيقتها
لتفاج�أ ب�أنها �أم��ام زميلها الأمريكي باجلامعة لتبد�أ مواقف
ومفارقات حول تباين الثقافتني.

وهي تبقى مرابطة يف مكانها خوفا من هرب الل�صو�ص .لل�سيدة
ذكريات كثرية مع ال�سيارة وقيمتها بالن�سبة لها تتعدى كونها
جمرد �سيارة.

«ملا �ضحكت موناليزا» 2012

�أفالم ت�سجيلية هامة :
�إ�ضافة لهذه الأفالم الروائية الطويلة �شهدت املرحلة الرابعة
�إنتاجا وفريا للأفالم الت�سجيلية الطويلة والق�صرية وللأفالم
الروائية الق�صرية� .أبرز الأف�لام الت�سجيلية املتو�سطة الطول
و الطويلة فيلمان من �إخ��راج خمرجتني �شابتني هما �ساندرا
ما�ضي وم��اج��دة الكباريتي وك��ذل��ك فيلمان ملخرج واح��د هو
حممود م�ساد:

«قمر 2007 »14

فيلم للمخرج فادي حداد .موناليزا ا�سم فتاة عان�س ال تعرف
ال�ضحك يف حياتها .حت�صل موناليزا على عمل يف �إح��دى
ال��دوائ��ر احلكومية حيث تتعرف على �شاب م�صري يعمل يف
بوفيه الدائرة فتقع يف غرامه .يقدم الفيلم �أي�ضا �شخ�صيات
ن�سائية �أخرى يجمعها مو�ضوع احلب بحاالته املختلفة .الفيلم
من النوع الكوميدي.

فيلم «على مد الب�صر» 2012
إ�خ��راج �ساندرا ما�ضي .تناول الفيلم ,عرب  46دقيقة ،حياة
الع��ب املالكمة ال��ذي درج يف ���ش��وارع خميم البقعة ,وعا�ش
�إحباطات �شباب جيله يف خ�ضم تناق�ض الواقع املعا�ش وامل�ستقبل
امل�أمول ب�شرف وكرامة.

الفيلم للمخرج �أ�صيل من�صور .يحكي الفيلم عن �سيدة ت�شهر
م�سد�س زوجها امل�سافر يف وجه ل�صو�ص يهمون ب�سرقة �سيارتها،
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بطل الفيلم الرئي�سي هو ذات الالعب� ,أم��ا النطاق املكاين
فانح�صر يف �أزقة املخيم ووحداته ال�سكنية� ،إ�ضافة �إلى قاعة
التدريب يف نادي البقعة.
ا�ستهلت املخرجة �ساندرا فيلمها ببدايات املالكم فرج دروي�ش،

حيث يرف�ض املدرب ال�سماح له بدخول املناف�سات بعد �أن رف�ض
امل�شاركة يف مناف�سة مع مالكم �إ�سرائيلي �ضمن م�سابقة دولية
يف تركيا� ،إال انه ي�ضطر �إلى قبول م�شاركته فيما بعد ،لي�ستطيع
فر�ض التغلب على مناف�سه خالل خم�س جوالت.

فيلم» طرفة» 2007

م�ساد .يحكي ق�صة �أبي عمار ،وهو �أحد الذين
�إخراج حممود ّ
جاهدوا يف ثمانينيات القرن املا�ضي يف �أفغان�ستان .بعد فرتة
من تواجده يف �أفغان�ستان يعود �أب��و عمار �إل��ى بلدته الزرقاء
ليبد�أ حياة جديدة مع عائلته املكونة من زوجتني وثمانية �أوالد
ت�شح �أمامه فر�ص العمل
في�صطدم بالواقع االجتماعي حيث ّ
وتكرث املتاعب ،الأمر الذي ا�ضطره �إلى جمع علب الورق املقوى
امل�ستعملة وبيعها مل�صانع �إعادة التدوير ب�أجر زهيد ليك�سب قوت
زوجتيه وعياله ،ومي�شي حاله بالكاد يف خ�ضم متطلبات العي�ش
املتزايدة.
يعر�ض الفيلم ج��زء ًا من معاناة ه���ؤالء املقاتلني الإ�سالميني
ال��ذي��ن مت اع��ت��ب��اره��م متطرفني ب�لا رح��م��ة و�إره��اب��ي�ين �إل��ى
الأبد ،ويظهر التناق�ضات التي يواجهونها يف التكيف بني �إذالل
احل��رب الأمريكية يف العراق والتزامهم بالإ�سالم وحاجتهم
لك�سب العي�ش ،فتكون نهاية الفيلم التي اختارها البطل هي
قرار الهجرة بعد �أن �ضاقت به �سبل العي�ش يف بلدته الزرقاء
بالإ�ضافة �إلى مالحقة الأمن له و�سجنه بعد �أحداث تفجريات
الأردن التي مل يكن له دخل فيها.

الفيلم من �إخراج ماجدة الكباريتي ،ويتناول يف حوايل اخلم�سني
دقيقة وعرب املعاي�شة اليومية حكاية وواقع امر�أة بدوية تدعى
طرفة تعي�ش وحيدة مع �أطفالها وتعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف جمال
رعاية الأغنام.

“هذه �صورتي و�أنا ميت”2010

«�إعادة خلق» 2007

إ�خ��راج حممود م�ساد .ي��روي هذا الفيلم ق�صة ال�شاب ب�شري
الذي �أ�صيب بالر�صا�ص وهو طفل عندما تعر�ض وال��ده ،وهو
�أحد �أع�ضاء حركة فتح ،لالغتيال قبل � 25سنة داخل �سيارته
يف �أثينا ،واعترب الطفل ب�شري ميتا عند نقله للم�ست�شفى والتقطوا
�صورة له وهو يف حالة املوت ليتبني �أنه ما زال حيا .ي�ستذكر
ب�شري حكاية موته وي�ستعيد حكاية والده من خالل الأ�شخا�ص
الذين كانوا على �صلة بوالده.

113

سينما

قراءة في التجربة االخراجية
للمخرج السينمائي العالمي يوسف شاهين

د .يحيى البشتاوي  /األردن
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ول���د (ي��و���س��ف ���ش��اه�ين) يف اخل��ام�����س
والع�شرين من كانون الثاين من عام 1926م
يف الإ�سكندرية ،لأب كان يعمل يف املحاماة  ،وقد
�أخذ يف بداية حياته ح�صة من التعليم الفرن�سي
يف م��در���س��ة ال��ف��ري��ر ،ث��م �سافر يف منحة إ�ل��ى
با�سادينا يف الواليات املتحدة الأمريكية حيث
در�س الإخراج ال�سينمائي يف كلية فيكتوريا التي
تخرج منها عام 1947م ،ثم عاد �إلى القاهرة
عام 1948م ليقدم �أول �أفالمه بعنوان (بابا
�أمني) يف عام 1950م.
ومل يكن فيلم (بابا �أمني) فيلم ًا مميز ًا ،ولكن
�أهميته تكمن يف �أنه ظهر �ضمن مرحلة مل تكن
ال�سينما امل�صرية فيها �أف�ضل ح��ا ًال مم��ا هي
عليه ،ويف عام 1951م قدّم ( �شاهني) فيلمه (ابن النيل)
ال��ذي ا�ستند يف بناء �أح��داث��ه على الريف امل�صري ،ويف عام
1952م قدّم فلمي (املهرج الكبري) و (�سيدة يف القطار) ،ثم
�أتبعهما بفيلم (ن�ساء بال رجال) عام 1953م ،واملرحلة الأولى
من �أفالمه مل تكن �أكرث من �أعمال كوميدية وعاطفية خفيفة
طغت عليها ثقافة (�شاهني) ال�سينمائية الغربية التي فر�ضتها
�سنوات الدرا�سة يف �أمريكا ،حيث �سعى من خاللها �إلى تقدمي
�أفالم جماهريية ناجحة على �صعيدي ال�سرد وعنا�صر اجلذب.
وبعـد ثـورة ال�ض ّبـاط الأحـرار فـي م�صـر عـام 1952م بـد�أ
الوعي ال�سيا�سي بالظهور فــي �أعمالـه الالحقـة ،فـجـاء فيلـمـه
(�صـراع فــي ال��ـ��وادي) عــام 1954م الـذي عـر�ض لـحـالـة
ال�صـراع بـيـن الإقطـاعييـن والفالحيـن فــي املجتمـع امل�صـري
حيـث عـرف (�شاهيـن) أ�يـن يـقـف مــن ه ــذا ال�صـراع تبـع ًا
لأهـداف الـثــورة وتـوجهاتـهــا ،وبذلــك �أ�سـ�س له مكانة متقدمة
يف ال�سينما امل�صرية ال�سيما بعد �أن �أخذ الفيلم اهتمام ًا غري
م�سبوق من قبل النقاد واملثقفني ال�سينمائيني ،ويف العام نف�سه
�أخرج (�شاهني) فيلم (�شيطان ال�صحراء) ،ثم �أخرج فيلمي
(�صراع يف امليناء) و (ودع��ت حبك) ع��ام 1956م ،وفيلم
(�أنت حبيبي) عام 1957م ،ويف عام 1958م �أخرج فيلم
(باب احلديد) الذي تقا�سم فيه دور البطولة مع الفنان (فريد
�شوقي) ،وفيلم (جميلة اجلزائرية) ال��ذي تناول فيه ق�صة
حياة املنا�ضلة (جميلة ب��وح�يرد) ،حيث �ساد الفيلم املنحى
العاطفي ولي�س التحليلي والذي من �ش�أنه �أن يتما�شى مع واقع
الثورة الفرن�سية وما حتتله يف دواخل الإن�سان العربي ،ويف عام
1959م قدّم (�شاهني) فيلمه (حب �إلى الأبد).

ويف ال�ستينات من القرن الع�شرين قدّم (يو�سف �شاهني)
الف �ل�ام ك��ان��ت ع�ل��ى ال��ت��وايل( :ب�ي�ن �أي��دي��ك)
جم�م��وع��ة م��ن أ
1960م( ،رج��ل يف حياتي) 1961م( ،النا�صر �صالح
ال��دي��ن) 1963م( ،ب��ي��اع اخل����وامت) و (ف��ج��ر ي��وم جديد)
1965م( ،رم���ال م��ن ذه��ب) 1966م( ،عيد امل�يرون)
1967م.
ففي فيلم (النا�صر �صالح ال��دي��ن) عر�ض ( �شاهني)
من خالل �أحداث الفيلم العالقة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف
ال�شرق ،حيث تقا�سم �أدوار البطولة فيه كل من �أحمد مظهر،
نادية لطفي ،ليلى طاهر ،ليلى فوزي� ،صالح ذو الفقار ،حمدي
غ��ي��ث ،وح�سني ري��ا���ض وق��د تدخلت ال��رق��اب��ة املفرو�ضة على
م�ؤ�س�سة ال�سينما يف حتديد ا�سم الفيلم للربط بني (�صالح
الدين الأيوبي) و (جمال عبدا لنا�صر) ،ومل يكن (�شاهني)
را�ضي ًا عن ذلك لكونه مل يخرج الفيلم لتمجيد (عبد النا�صر).
ومــع فيـلــم ( فجــر يـوم جديـد ) و�صــل ( �شاهيــن ) إ�لــى نقطـة
الالعــودة م ــع امل ـ�ؤ�س�سة ،فـمـعـاجلتــه لـفـكــرة الت�سـلــط جـع ــلت
اجلمـهــور يـربــط بيـن العمـل و�سيا�سـات (عبد النا�صر) مما دفعه
للمغادرة �إلى لبنان عام 1954م ،لي�س هرب ًا من احلرب والنك�سة
كما فعل كثريون ،و�إمن��ا لالحتفاظ ب�شروطه يف العمل ،وهناك
وجد فر�صة ن��ادرة �أخ��رج من خاللها فيلم (بياع اخل��وامت) عام
1965م  ،من بطولة (فريوز) و (ن�صري �شم�س الدين) الذين
كانا متوا�ضعني يف قدراتهما التمثيلية� ،إال �أن كامريا (�شاهني)
قالت كل �شيء لي�صبح (راجح) �أمري الثلج الغائب واخلفي ،هو
(غودو) �شاهني اخلا�ص ،كتورية عن كل الو�ضع العربي يف تلك
املرحلة ( ،)1ثم عاد (�شاهني) �إلى م�صر ليقدم جمموعة من �أهم
�أفالمه يف مرحلة كانت حرجة بالن�سبة له.
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وبعد نك�سة ح��زي��ران ع��ام 1967م ب��د�أ �شاهني مرحلة
جديدة يف حياته ال�سينمائية ،حيث متيزت بالن�ضج ال�سيا�سي
نتيجة للأزمات التي تع ّر�ض لها ،فجاء فيلم (الأر����ض) عام
1970م من بطولة (حممود املليجي) و (عزت العاليلي)،
ليعرب عن حالة ت�شبث الفالح امل�صري ب�أر�ضه ووقوفه يف وجه
كل املحاوالت الرامية �إلى اقتالعه منها.
ويف عام 1971م �أخ��رج (�شاهني) فيلم (االختيار) من
بطولة (�سعاد ح�سني) و (عزت العاليلي) و (يو�سف وهبي)
باال�شرتاك مع ( ه��دى �سلطان ) و ( حممود املليجي) وفيه
( جتنب �شاهني مواجهة الواقع املحيط ب�صورة مبا�شرة �أو
امل�شاركة يف التعليق عليه ،لكن من بعده �صار ه��ذا اجلانب
من �أعماله م�تردد الظهور يف كل فيلم حتى عندما ع��اد �إلى
الثالثينات يف “الإ�سكندرية ليه” ،و�أحدث “الع�صفور” �ضجة
كربى حمورها ر�ؤيتان متناق�ضتان ،الأولى :جماهريية �أ�سا�س ًا
تقول �أن الفيلم هجوم على عبد النا�صر ،والثانية � :أقلية هو منها،
تنفي �أن الفيلم هجوم على الرئي�س يف تلك الفرتة الع�صيبة
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التي دارت �أحداث الفيلم حولها وهي فرتة الهزمية الع�سكرية
عام 1967م )( ،)2و�إزاء موجة االنتقادات التي وجهت لفيلم
(الع�صفور) عام 1974م ،الذي �أعقب حرب �أكتوبر ،غادر (
�شاهني ) م�صر مرة �أخرى حتى �صادف الرئي�س (حممد �أنور
ال�سادات) يف إ�ح��دى احلفالت ليطلب منه (�شاهني) العودة
�إل��ى م�صر ،وبعد ع��ودت��ه اخ��رج فيلم (ع���ودة االب��ن ال�ضال)
عام1976م من بطولة (ماجدة الرومي) ،وقد عده النقاد
ا�ستكما ًال لطروحات (�شاهني) ال�سيا�سية التي �أوردها يف فيلمي
(االختيار) و (الع�صفور)  ،وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل
على �إن (�شاهني) قد بقي �أمينا لرغباته الذاتية و�أرائه ال�سيما
بعد اكتمال وعيه ال�سيا�سي .
�إن (�شاهني) ين�شر هذا الوعي يف �أفالمه يف حدود
عدم تغليف �أي عن�صر فكري ًا كان �أو فني ًا ،على عن�صر �آخر يف
معاجلة الفيلم الواحد ،متجاوز ًا بذلك املن�شورات الإعالمية �إلى
احلديث الواعي عن التيارات ال�سيا�سية والفرتات املتعاقبة فيها،
ثم �إن �أفالمه تتميز من ناحبة �أخرى مبالمح نف�سية وعاطفية

ت�ستمد معاملها ومتيزها من منابع دفينة
يف ذات املخرج دون االنغالق عن امل�ؤثرات
اخلارجية ،ففي فيلم (�أن��ت حبيبي) عام
1957م تالعب (برلنتي عبد احلميد)
�صبيا �صغريا ف��وق �أكيا�س احل�صاد ،ويف
فيلم ( باب احلديد ) عام 1958م يظهر
ال�شاب امل�شوه الذي مثل �شخ�صيته (يو�سف
�شاهني) ،وهو يعي�ش حياة نف�سية �صعبة بني
واقعه اليوم وبني ما هو قريب من عذريته،
ويف فيلم (الأر�ض) عام  1970م تالعب
(جنوى �إبراهيم) �صبي ًا يف موقف م�شابه
يف ال��ري��ف ،ويف (ح��دوت��ه م�صريه) عام
1982م يكرب ال�صبي (عمر) قليال وهو
ي�ست�سلم المر�أة نا�ضجة ا�ستهواها(.)3
ويعد فيلم (وداع���� ًا ب��ون��اب��رت) عام
1985م �أحد الأفالم ال�سيا�سية التاريخية
وق��د تقا�سم ادوار البطولة فيه ك��ل من:
مي�شيل بيكويل ،حم�سن حمي الدين ،حممد عاطف ،باتري�س
�شيدو ،حم�سنه توفيق ،جميل راتب ،وهدى �سلطان.
و�إذا كان (�شاهني) قد تعر�ض يف الفيلم �إلى حملة (نابليون
بونابرت) على م�صر وعن الفرتة التاريخية التي وقعت فيها،
ف�إنه قد تناول الأح��داث بدون �أمانة تاريخية منطلق ًا يف ذلك
من تف�سري ذاتي.
ت��دور الق�صة بني العامل والع�سكري (كافاريللي)الذي
مثل دوره (بيكويل) ،وال�شاب امل�صري (علي) الذي مثل دوره

(حم�سن حميي الدين) ،فها هو (علي) ال��ذي �شهد اقرتاب
املراكب الفرن�سية من �سواحل الإ�سكندرية ،بينما كان يتمتع
مع �صديقته ،ي�ستقبل الفرن�سيني ا�ستقبا ًال مغاير ًا للم�صريني،
بحجة �أنه يرغب بالعلم واملعرفة والإف��ادة الإيجابية من وجود
االحتالل.
وهكذا ف���إن (�شاهني) قد �أ�س�س فيلمه على فكرة التعلم
املتبادل بني امل�ستعمر (بك�سر امليم) وامل�ستعمر (بفتح امليم)،
�إن (�أهم م�شكلة �سيا�سية تاريخية وفكرية يف هذا الفيلم هي �أن
(�شاهني) �أراد من العامل الفرن�سي وال�شاب امل�صري �أن يكونا
منوذج العالقة بني ال�شرق والغرب التوا�صل
الذي ال يتطلب ا�ستعمار ًا وحمالت ع�سكرية
لتنفيذه لكي ميكن لهذه النظرة وي�ؤ�س�سها
عمد �إلى ت�صوير احلملة الغازية واحلملة
الثورية امل�ضادة لها على ذات املقدار من
العنف والب�شاعة والغوغائية)(.)4
ومــن �أخطــاء (�شاهيـن) فــي هــذا الفيلـم
هــو ت�صويـره للن�ضـال الوطنــي امل�صــري
عـلـى �أنــه كــان نـوع ًا مـن الت�شنـج الدينـي
املتع�صـب املنطـلق مــن �أوكــار اجلمـاعـات
الأ�صـوليـة� ،إال �أن مــا يـح�سـب للمخـرج فــي
هــذا الفيـلـم هـو براعتــه ف ــي التعـام ــل
م ـ ــع التقنيات ال�سينمائية مم��ا حقق
اجلمال يف احلركة وامل�شهد ال�سينمائيني،
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رغم تلك الركاكة التي ظهرت يف م�شاهد املظاهرات والت�صدي
لالحتالل .
وقد قدم (�شاهني) �أي�ض ًا عدد ًا من الأعمال التي تعر�ض
فيها ل�سريته الذاتية� ،ضمن �إطار فكري عر�ض من خالله حياته
اخلا�صة والعامة ،وفل�سفته و�آرائ��ه التي �أراد التعبري عنها يف
جتاربه الفنية ،وكان فيلم (�إ�سكندرية ليه) عام 1979م هو
�أول تلك الأفالم ،حيث عر�ض من خالله ل�شخ�صية (برناردو
بريتولوت�شي) وه��و ينقب عن ا آلث���ار يف الإ�سكندرية ،و�ص ّور
املخرج من خالل الأحداث جدلية احلرب والتغيرّ االجتماعي
والقيم الأخالقية امل�سيطرة على �إن�سان تلك املرحلة ،ثم تطرق
�إلى �سفره وبداية رحلته الفردية.
ثم اتبع (�شاهني) فيلم (�إ�سكندرية ليه) بفيلم (حدوته
م�صرية) عام 1982م� ،سيناريو (يو�سف �إدري�س) و (يو�سف
�شاهني) وه��و يعد ا�ستكما ًال ل�سرية (�شاهني) االجتماعية
والفنية.

التي مثلها الفنان (نور ال�شريف) ،فها هو (يحيى) يفتح �أوراقه
القدمية ليتكلم عن ت�أثري العائلة يف بناء �شخ�صية الإن�سان،
الخ��ت والزوجة وحالة االرتباط التي
فيعر�ض لت�سلط الأم و أ
تربطه بتلك العائلة رغم كل تلك امل�ضايقات التي يتعر�ض لها.

ويتناول الفيلم ال��ذي يتقا�سم �أدوار البطولة فيه كل
من  :ن��ور ال�شريف ،ي�سرا� ،سهري البابلي ،ماجدة اخلطيب،
حممود املليجي ،حم�سن حميي الدين ،توفيق الدقن ،رجاء
ح�سني،وحممد م��ن�ير���،س�يرة ح��ي��اة خم��رج �سينمائي يجري
عملية قلب يتذكر خاللها ما�ضيه وم�شاكله أ�ث��ن��اء م�سريته
الفنية حيث يخطو بعد ذلك حلياة م�ستقلة جديدة متحرر ًا من
رغبات الآخرين وتوجيهاتهم ،ويعد هذا الفيلم فيلم ًا جريئ ًا
على ال�صعيد ال�شخ�صي حلياة (�شاهني) ،لكونه يتوقف على
مفا�صل هامة يف حياته من خالل تناول الفيلم لطبيعة عالقات
(�شاهني) بالآخرين وموقفه جتاه عائلته وجتاه املجتمع.

�إن كل ما يحدث يف ه��ذا الفيلم ي��ت��وازى �إل��ى حد ما مع
حياة (�شاهني) االجتماعية والفنية ال��ذي ن�ش�أ حتت �سلطة
عائلة متو�سطة ،وعا�صر املظاهرات والأحداث ال�سيا�سية التي
مرت بها م�صر يف ذلك الوقت ،وبعد �أن در�س ال�سينما و�أ�صبح
خمرج ًا دخل يف عملية خطرة يف القلب.

وقد تخفى (�شاهني) يف الفيلم خلف �شخ�صية (يحيى)
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وهكذا يبد�أ (�شاهني) ا ألح��داث احلقيقية للفيلم باملخرج
(يحيى) وه��و ي�صور م�شهد ًا من (الع�صفور) ،ثم ينقل �إلى
لندن لإجراء العملية ( ،و�أثر دخوله الغرفة يبد�أ عقله الباطن
مبحا�سبته على حياته ال�سابقة� ،إن��ه��ا حلظة خم��ت��ارة بدقة
�سبقه �إليها “بوب فو�سي” يف “كل ذلك اجلاز” لكن الفلمني
يختلفان يف معظم امل�ضامني الأخ��رى لكونها الفا�صل الدقيق
بني احلياة وامل���وت ،ه��ذا الفا�صل
ن��راه على �شكل متثيلية م�سرحية
ت���دور يف ذه��ن امل��خ��رج� ،إذ يقف
الطفل الذي فيه ليطالب ب�إعدامه
نتيجة كونه خ��ان ذات��ه وا�ستكان
لت�أثريات خارجية و�أم�ضى جزء ًا
كبري ًا من حياته را�ضخ ًا ملتطلبات
ال��غ�ير .ال��رح��ل��ة ذات��ه��ا ت�ستمر –
خارج �إطار املحكمة -لنتعرف على
جوانب املرحلة الالحقة من حياته،
مرحلة ب��دء ممار�سته الإخ���راج،
�سفره �إل��ى امل��ه��رج��ان��ات ،زواج��ه،

�صعبة ومعقدة ت�ستلزم ممث ًال واعي ًا ومتمكن ًا
من قدراته للتعامل معها.

حتقيقه لفلمني مهمني يف حياته هما (باب احلديد) و (جميلة
اجلزائرية) ثم يحيط (�شاهني) جانب احلياة الزوجية بعناية
خا�صة ليظهرها امتداد ًا لل�سلطات التي مور�ست عليه)(.)5
وكان مما حقق النجاح لهذا الفيلم هو قدرة الفنان (نور
ال�شريف) على تقدمي �شخ�صية (�شاهني) لكونها �شخ�صية

ثم �أخرج (�شاهني) فيلم (�إ�سكندرية كمان
وكمان) عام 1990م حيث تعر�ض فيه �أي�ض ًا
�إلى مدينته الإ�سكندرية التي كانت تت�أرجح بني
املا�ضي وامل�ستقبل ،فتوقف عند ق�ضية الأ�صالة
واملعا�صرة وم��دى ت�أثريها على م�سرية هذه
املدينة ،وجاء فيلم (�أ�سكندرية – نيويورك)
عام 2004م لي�شكل اجلزء الرابع من �سرية
(�شاهني) الذاتية ،حيث �شكل الفيلم حماكمة
لأمريكا وتقييما مل�سريتها ال�سيما بعد �أحداث
� 11سبتمرب التي وقعت يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،واحل��رب على كل من �أفغان�ستان
والعراق.
ومثلما تغريت نظرة ( �شاهني ) لأمريكا ،تغريت �أي�ض ًا نظرته
مل�صر ،وقد ظهر موقفه ذلك من خالل فيلم (هي فو�ضى )
عام  2007م الذي ر�أى من خالله �أن م�صر مقبلة على ثورة
�ستحقق حتوالت كبرية على ال�صعيدين ال�سيا�سي واالجتماعي.

الهوام�ش :
 ) 1ينظر ،املحاريق� ،سامح� ،صناع الفن ال�سابع ،يو�سف �شاهني ،يا �أ�سكندرية ،هي فو�ضى ،عمان :جريدة الر�أي ،اخلمي�س  19حزيران 2008م� ،ص .7
 ) 2ر�ضا ،حممد ،كتاب ال�سينما والتلفزيون والفيديو ،الكتاب الثاين ،ال�شركة ال�شرقية للتوزيع1985،م� ،ص .15
 ) 3ينظر .امل�صدر نف�سه� ،ص .15
 ) 4ر�ضا ،حممد ،كتاب ال�سينما والتلفزيون والفيديو ،العدد الثالث ،ال�شركة ال�شرقية للتوزيع ،ط 1986 ،1م� ،ص .87
 ) 5ر�ضا ،حممد ،كتاب ال�سينما والتلفزيون والفيديو ،الكتاب الثاين� ،ص (.)14 – 13
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سينما

الزمن السينمائي :ماهيته وأشكاله

د .أمـل اجلمـل  /األردن

120

الزمن يف العمل ال�سينمائي املطبوع على �شريط ال�سلولويد
 �أو على غريه من ال�شرائط ال�سينمائية الأحدث  :م�ستويني؛زمن احلكاية وزمن ال�شريط ال�سينمائي .مبعنى �آخر هو زمن
احلكايات ،والزمن ال��ذي ي�ستغرقه ق�ص هذه احلكايات� ،أي
مدة احلدث ويعني بها �سرعة الق�ص .مع الإنتباه لوجود عالقة
قوية بني مدة الوقائع �أو الفرتة الزمنية التي ت�ستغرقها كل لقطة
وكل م�شهد قيا�س ًا بطول ال�شريط ال�سينمائي الذي يكون عادة
�ساعتني تقريب ًا.

الزمن الواقعي
الزمن الواقعي ي�سري يف الغالب �إلى الأمام � ،أي من املا�ضي
إ�ل��ى امل�ستقبل ،يف ٍّ
خط م�ستقيم كرونولوجي ،وب�شكل حتمي،
دون �أي انحناء �أو تعرجات يف م�ساره .على العك�س منه احلال
يف ال�سينما فزمن احلكايات ال يخ�ضع لهذه احلتمية .قد ي�سري
يف خط م�ستقيم ،لكنه قادر �أي�ض ًا وبنف�س الكيفية على �أن ي�سري
يف �شكل دائ��ري �أو متعرج ،فيعود �إلى املا�ضي ،ثم يتقدم �إلى
احلا�ضر �أو يقفز �إلى امل�ستقبل ثم يرتد �إلى املا�ضي ثانية وثالثة
و�أحيان ًا ع�شرات املرات مثلما يحدث يف فيلم  21جرام للمخرج
املك�سيكي �أليخاندرو جونزاليز �إيناريتو .ق��د يت�سع الزمن
ال�سينمائي �أو يتقل�ص ،لأن مهمته خلق الإح�سا�س باملدة الزمنية
ال�سينمائية �أي خلق الزمن النف�سي الذاتي ال�شعوري.
يتفاوت االح�سا�س بالزمن عند امل��رء .فقد ي�شعر به بطيئ ًا
ثقي ًال �أو �سريع ًا خفيف ًا وفق حالته النف�سية ،ف�إح�سا�س الإن�سان
بعمق الزمن وكثافته يختلف عن قيا�س �آلة للزمن مهما كانت
دقة �صنعها ،لأن الزمن الواقعي على الأر�ض ي�سري (و�سيظل)
مبعدل ثابت رتيب بال تباط�ؤ �أو ت�سارع.
يف املقابل جند �أن الزمن يف ال�سينما هو زمن ن�سبي ،زمن قابل
لل�صريورة والنمو املتزايد ،قابل لإعادة الت�شكيل وفق ًا لر�ؤية املبدع.
ففي ال�شريط ال�سينمائي ميتلك املخرج القدرة على التحكم يف
الزمن النف�سي احلد�سي ،يمُ كنه �أن يعود �إلى املا�ضي �أو يذهب �إلى
امل�ستقبل �أو يتوقف عند احلا�ضر .يمُ كنه �أن ُيوقف الزمن� ،أن ُيبطئ
من وتريته �أو ُي�سرع بها .حياة كاملة لإن�سان يمُ كن �أن يعر�ضها يف
دقائق حم��دودة �أو �ساعة على الأك�ثر ب�ضغط الأح��داث وتكثيفها،
بالرتكيز على بع�ضها و�إغفال البع�ض الآخر .وعلى العك�س من ذلك
ميكن متديد بع�ض اللحظات والدقائق يف �ساعتني �أو �أكرث.

الزمن النفسي
ثمة �صعوبة يف القب�ض على الزمن النف�سي يف ال�شريط الفيلمي
�أو حتى على �صفحات الرواية� ،أمل يقل �أفلوطني :ب�أننا نح�س

�إزاء الزمن بخربة معينة حتدث يف نفو�سنا بغري عناء ،وعندما
نحاول �أن نخترب �أفكارنا عنه نحتار ،ومع ذلك ميكن القول �أن
الزمن ي�ستمد حركته من ت�صرفات ال�شخ�صيات وردود �أفعالها،
من تعبريات تن�ضح بها الوجوه �أو تف�ضحها العيون ،من �إ�شارات
و إ�مي���اءات ج�سدية حتى لو كانت خاطفة ،فمجموع الأح��داث
والأفعال املت�صلة منها واملنف�صلة وحركة ال�شخ�صيات تتم يف
زمن ،وت�ستغرق زمن ًا ،وتُعرب عن زمن.
الزمن النف�سي �إذن هو الزمن الداخلي ،الذي يرتبط بالوعي
والوجدان ،باحلوا�س وامل�شاعر ,باملدركات واملح�سو�سات� ,إنه
مزيج من الأحا�سي�س واالنطباعات والتجارب وتراكم اخلربات.
ال �شك �أن للزمن �أهميته ،مبا له من امتداد عميق وقيمة
م�ؤثرة كبرية وخطرية .وللزمن ح�ضوره امللفت يف الت�صاعد
الدرامي للحدث ،يف �إ�ضافة �أو خلق �أبعاد جديدة ل�شخ�صيات
العمل الفني ،يف تعميق امل�أ�ساة �أو تخفيف حدتها ،يف عر�ض
وقائع ن�شعر باالنفعال �إزاءه���ا فتُثري فينا الإح�سا�س وف��ق ما
جتلبه من منافع �أو ما تدفعه من �أ�ضرار ،يف ك�شف تغري الأ�شياء
وتبدل غايات النا�س وحاالتهم الوجدانية العاطفية يف حميط
وبيئة العمل الإبداعي ،يف تكثيف الواقع و�إعادة ت�شكيله ونظمه
وفق رابط منطقي ،ويف ترك �أثر عميق يف نفو�س امل�شاهدين �أو
القراء.
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ويف ال�سينما – �إلى جانب ما �سبق  -تتج�سد القوة الإبداعية
اخلالقة للزمن النف�سي يف قدرته على التحكم يف ال�شحنة
العاطفية وم��ا ُي�صاحبها م��ن تف ِّعيل �شعور ال��وح��دة والتوتر
والرتقب واخل��وف وغريها من امل�شاعر الإن�سانية املتواترة،
وذلك عن طريق �ضغط الزمن� ,أو متديده مثلما فعل ايزن�شتني
يف م�شهد اجلنود على �سالمل الأودي�سا يف فيلم املدرعة بومتكني
عندما منحنا الإح�سا�س بطول احل��دث وام��ت��داده زمني ًا مما
�ضاعف من �إح�سا�سنا بامل�أ�ساة رغم �أن مدة احلدث يف الواقع
الفعلي �أق�صر بكثري من تلك املُتج�سدة على ال�شا�شة ال�سينمائية.
فال�صورة ال�سينمائية �صورة ممتدة زمانيا .ومتديد الزمن
ٌيق�صد به �إطالة الزمن املرئي �أو املطبوع �إما مبحاولة القب�ض
على اللحظة وجعلها متتد بال توقف عن طريق ت�صوير تعدد
التفا�صيل والأح��داث التي تقع يف نف�س الوقت و�إع��ادة نظمها
ون�سجها واحدة تلو الأخرى مثلما فعل �إيزن�شتني� ،أو عن طريق
الذاكرة واحلنني للما�ضي عندما يكون الزمن رابطا بني ذلك
املا�ضي واحلا�ضر فيك ِّثف ال�صـورة التي تتمدد باجلمـود،
والرتاخي ،والتـداعي ،وك�أنها تنطلق يف عمق فراغـات الزمن
مثلما فعل كل من �آندريه تاركوف�سكي يف فيلمه الطويل املر�آة،
و�أليخاندرو جونزاليز �إيناريتو يف �شريطه ال�سينمائي الطويل
 21جرام.

كذلك يمُ كن متديد الزمن �إم��ا عن طريق الت�أ ّمل مثل فيلم
�أندريه روبليوف و�ستالكر لتاركوف�سكي ،و�إما عن طريق الر�ؤيا
�أو احللم كما يحدث يف ال�شريط ال�سينمائي قربان �أي�ض ًا لأندريه
تاركوف�سكي ،و�إم���ا ع��ن طريق ت�صوير احل��دث ال��واح��د عرب
وجهات نظر متنوعة� ،أو عن طريق ر�سم بورتريه لكل �شخ�صية
من �شخ�صيات العمل الفني من زوايا خمتلفة � -سواء كان هذا
بكامريا واحدة �أو من خالل عدة كامريات  -مع الرتكيز على
�أدق تفا�صيل احلدث ،ف�أينما توجد حركة فالزمن منخرط فيها،
و�أينما يوجد تغيرُّ فال مف ّر للزمن من الوجود .لذلك ف�إن هذه
اللقطات اململوءة بالزمن عند �إعادة تركيبها يف تتابع منطقي
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تخلق حالة عند امل�شاهد تبدو معها الأحداث وك�أنها ا�ستغرقت
زمن ًا �أطول من نظريه يف الواقع وك���أنَّ الثانية الواحدة تطول،
وتكرب ،وتت�سع ومتتد لتعادل مقدارا �أكرب من الزمن الواقعي،
وهو ما جنح �إيزن�شتني يف حتقيقه برباعة فائقة يف م�شهد �سالمل
الأودي�سا ،مثلما حققه تاركوف�سكي مبهارة ا�ستثنائية يف امل�شهد
اخلا�ص بيوم الناقو�س وعلى الأخ�ص حلظات انتظار وترقب �أن
تدق الأجرا�س.
�أم��ا �ضغط الزمن ال�سينمائي فيعرب عن تقل�ص وانكما�ش
واخت�صار الزمن املرئي �أو الزمن املطبوع وتركيزه وتكثيفه.
فك َّلما ق�صر الزمن الذي ي�ستغرقه َ
احلدَ ث ،ل�سبب ما� ،أي ك َّلما
�ضاقت وتق َّل�صت املدة الزمنية بني بدء َ
احلدَ ث وانتهائه زادت
�سرعة التغيري .ولتحقيق �ضغط الزمن ال�سينمائي يعمل املخرج
على تقدمي اللحظة �أو الفرتة املكثفة عرب التقاط جوهرها
وروح��ه��ا ،وذل���ك ع��ن ط��ري��ق التخل�ص م��ن بع�ض ال��ك��ادرات
واللقطات وامل�شاهد ،فيبدو الزمن وك�أنه مير �أ�سرع من الزمن
احلقيقي وذلك عن طريق عر�ض �أحداث مرت على مدي �شهور
ورمب��ا �سنوات يف ب�ضع دق��ائ��ق� ،أو من خ�لال ت�صوير لقطات
رمزية� ،أو با�ستخدام املزج بني اللقطات �أو الإنتقال من م�شهد
�إلى �أخر من خالل �إظالم ال�شا�شة.
�إذن ما يرمي �إليه املبدع من جراء ا�ستخدامه لتمديد �أو�ضغط
الزمن هو تلك ال�شحنة العاطفية وذلك الأثر النف�سي ،والذي

من خالله يدرك الإن�سان الزمن �سواء كان طوي ًال �أو ق�صري ًا.
لكن هذا التمديد وال�ضغط �أوالتكثيف يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على
النحت يف الزمن ،فماذا نق�صد بالنحت يف الزمن؟ ومن ثم
ُيالحقنا ت�سا�ؤل �آخر عن مدى قدرة الروائي �شريف حتاتة على
متديد الزمن �أو �ضغطه يف كتاباته هو �أي�ض ًا؟

النحت يف الزمن
«دعونا نحدد الزمن بو�صفه «واق��ع��ي�� ًا» ».هكذا ُيقرر �أندريه
تاركوف�سكي يف كتابه النحت يف الزمن ،ثم ُي�ضيف مو�ضح ًا
الواقعة ميكن �أن تت�ألف من حدث ما� ،أو �شخ�ص ما يتحرك� ،أو
�أي �شيء مادي .هذا ال�شيء يمُ كن عر�ضه يف حالة �سكون وغري
متحول لكنه ال�سكون املفعم بالزمن .فعالية ال�سينما �أنها ت�ستويل
على هذا الزمن كام ًال عندما تقب�ض عليه وتطبعه على �شا�شتها.
ال�سينما تمُ �سك بالزمن يف �شكله الواقعي ،واملطبوع يف �أ�شكاله
وجتلياته الواقعية التي متنحنا الوعي بالوقائع والبنى اجلمالية
الكائنة ،واملتغرية �ضمن الزمن� ،سواء كان الزمن يت�سم ب�شكله
الظاهري �أو بخا�صيته الباطنية املعنوية� ،سواء كان بطيئا ثقي ًال
�أو �سريع ًا الهث ًا .اال�ستحواذ على الزمن وطباعته تلك هي الفكرة
الأ�سمى لل�سينما بو�صفها فن ًا ،والتي تقودنا �إلى التفكري يف ثراء
امل��وارد يف الفيلم .فالنا�س تذهب �إلى ال�سينما لي�س فقط من
�أجل الرتفيه والت�سلية ولكن �أي�ض ًا لأنهم بحاجة �إن�سانية �إلى

معرفة وفهم العامل ،فالفرد يذهب �إلى ال�سينما بحث ًا عن الزمن
ال�ضائع �أو املبدد يف حياته �أو حياة الآخرين ،ك�أمنا يلتم�س �سد
النق�ص �أو اكمال الفجوات يف جتربته اخلا�صة� ،إنه يذهب �إلى
ال�سينما ل�يرى جتربة ح َّية تُو�سع وتُكثف جتربته هو فتمنحه
القدرة على فهم نف�سه من خالل فهم وا�ستيعاب العامل من
حوله .وال �شك �أن هذه التجربة احل َّية املكونة من زمن ت�ستغرق
زمن ًا وتدور يف زمن.
رغم ما �سبق فانه من ال�صعب احلكم على و�صف �أندريه
تاركوف�سكي للزمن ال�سينمائي ب�أنه «زمن واقعي» ...وتُف�ضل �أن
نطلق عليه «الزمن املرئي» �أو «الزمن املطبوع» مثلما �أطلق عليه
تاركوف�سكي يف منا�سبات �آخري .فالزمن الواقعي ،ال ٌيوجد �إال
يف الواقع فقط ،وال�سينما ال تنقل الواقع كما هو لأنه هناك دائم ًا
واقع خارج الواقع الذي تنقله ال�سينما .ال�سينما ال ت َِ�ش ُف – وال
تن�سخ  -الواقع من خالل التطابق �أو التماثل� .إنها فقط تناق�شه
بطرق متباينة ،رمبا نتوهم �أنها تُعيد �إنتاجه كما هو� ،أو �أنها
تتماهى مع الواقع ،بينما هي حتاول ا�ستك�شافه و�إعادة تركيبه
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يف �صورة جديدة .فال�صورة ال�سينمائية هي نظام من الإ�شارات
والرموز على م�ستوى اللقطة �أو جمموعة اللقطات امل�شهدية،
لكن تلك ال�����ص��ورة غ�ير مطابقة لتفا�صيل ودالالت ال��واق��ع،
ومع ذلك رمبا يف كثري من الأحيان تتفوق عليه لأنها تختزله
بكثافة ،وتُ�ضيف �إليه قوة تعبريية مل تكن موجودة يف الأ�شياء �أو
املوجودات على �أر�ض الواقع.
يت�ساءل �آندريه تاركوف�سكي« :ما هو �أ�سا�س عمل املخرج؟» ثم
ُيجيب قائ ًال :ن�ستطيع �أن ُنحدده باعتباره نحت ًا يف الزمن .مثلما
ي�أخذ النحات كتلة من الرخام و ُيزيل كل ما هو لي�س جزء ًا من
هذا العمل ،واعي ًا لأ�شكال عمله الفني املنجز ،كذلك يفعل �صانع
الفيلم .من كتلة الزمن املت�شكلة من جمموعة �صلبة ،متينة،
و�ضخمة من الوقائع احل ّية ،هو يقطع ويرمي كل ما ال يحتاجه،
حمتفظ ًا فقط مبا ينبغي �أن يكون عن�صر ًا للفيلم املنجز ،ومبا
ُيثبت �أنه ُمتمم لل�صورة ال�سينمائية .فاملبدع ،على �سبيل املثال،
يلتقط ماليني الأمتار التي تُ�سجل وتتابع حياة �إن�سان منذ والدته
وحتى وفاته ،لكنه من بني كل تلك املاليني من الأمتار ينتقي
فقط  2500م�تر ًا� ،أو ت�سعني دقيقة من الزمن ال�سينمائي.
وتتفق الباحثة مع ر�أي أ�ن��دري��ه تاركوف�سكي �أن �أ�سا�س عمل
املخرج هو النحت يف الزمن» �أو مبعنى �آخرى كما تراه الدَ ار َِ�سة
هو «النحت يف الوقائع» ،لأن الزمن يبدو يف ال�صورة ال�سينمائية
على هئية وقائع حياتية.

الصورة والزمن
ال�صورة ال�سينمائية يف ر�أي تاركوف�سكي هي :جوهري ًا ر�صد
لظاهرة متر عرب ال��زم��ن ...هي �أ�سا�س ًا ر�صد لوقائع احلياة
داخل الزمن فوقائع احلياة نف�سها تتم يف عالقات مع بع�ضها،
يف ت�سل�سل يتقدم �إلى الأمام يف خط م�ستقيم و�أحيان ًا يف �شكل
دائري� ،أو حتى يف حالة فو�ضى ،لكن تلك الوقائع مرتبطة دائم ًا
ب�صريورة الزمن ،لأنها تتم يف وقت معني منه« .وهذه ال�صورة
ال�سينمائية منظمة وفق ًا لنمط احلياة نف�سها لأن ما نراه �أمامنا
من �أح��داث وتطورات معينة تتم يف احلياة ،ولي�س خارجها.
�إنها تتم وفق ًا لنظام �أو منط معني قد تخرج عنه ،لكنها ،على
�أية حال تظل جزء ًا من نظام احلياة الذي يتغري �أحيان ًا بتطور
ُم َن َغم ،تكون ال�سببية فيه مرتابطة و�أحيان ًا �آخرى تبدو الفو�ضى
هى الطابع الغالب عليه ،كما �أن احلياة تتداخل فيها عنا�صر
وعالقات كثرية وكل ذلك تعك�سه ال�صورة ال�سينمائية لأنها
�أثناء مناق�شتها للواقع تحُ اول �أن تعك�س نظام احلياة بتعقيداته.
�إ�ضافة �إل��ى ما �سبق ف���إن «ه��ذه ال�صورة ال�سينمائية را�صدة
لقوانني الزمن فيها ،فللزمن قوانينه مثل اجلاذبية و�سرعتها
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ومثل �سرعة ال�ضوء �أو ال�صوت .كما �أن ال�شيخوخة وامل��وت،
وال��والدة كلها أ�م��ور ت��دور يف �إط��ار زمن معني ينق�ضي ب�سرعة
�أو ببطء ،لكن هذه ال�سرعة ،وهذا البطء هو جزء من قوانني
الزمن وال�سينما ال ت�ستطيع �أن تتم �إال يف �إطار هذه القوانني،
من هنا البد �أن تعر�ض ال�سينما �أحداثها وتطوراتها وفق ًا للزمن
الذي تتم فيه.
ه��ذا الر�صد ال��ذي تُنجزه ال�صورة ال�سينمائية مع وقائع
احلياة هو ر�صد انتقائي .نحن نرتك على الفيلم فقط ما هو
مربر بو�صفه مكم ًال لل�صورة فاملبدع يختار �أجزاء من الواقعة
املتعاقبة ويربطها مع ًا ،لأنه يرى وي�سمع بدقة ما يقع بينها و�أي
نوع من القيود ُيوحدها ويجعلها متما�سكة .هذه هى ال�سينما.
على ال�سينما �أن تكون حرة يف اختيار وربط وقائع م�أخوذة من
«كتلة الزمن» من �أي عر�ض �أو طول وهذا ال يعني �أن ال�صورة
ال�سينمائية ميكن �أن تكون منق�سمة وجم��ز�أة �ضد طبيعتها
الزمنية ،فالزمن اجلاري ال ميكن �أن يكون منزوع ًا عنها .مبعنى
�آخر ميكن القول �أنه ال يمُ كن تقطيع تلك ال�صورة ال�سينمائية
�إلى �أزمنة جمز�أة م�ستقلة عن بع�ضها لأن للزمن �صريورة قد
تكون �سريعة �أو بطيئة ،لكنه ال يتوقف ،فالزمن يتواجد وفق
نظام معني �أي وفق قانون معني« .وال�صورة تُ�صبح �سينمائية
على نحو حقيقي لي�س فقط عندما تعي�ش �ضمن الزمن ،لكن
�أي�ض ًا عندما يعي�ش الزمن داخلها ..بل حتى �ضمن كل كادر
منف�صل .فال�شيء جامد – طاولة ،كر�سي ،ك�أ�س – ُم�صور يف
الكادر يف عزلة عن كل الأ�شياء الآخرى ،وال �شيء يمُ كن عر�ضه
خارج الزمن العابر.

موسيقى

مارسـيل خـليفـة:
حقق التزاوج بين النص والموسيقى

غـازي انـعـيـم  /األردن
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يعد الفنان اللبناين “ مار�سيل خليفة “ �أح��د �أب��رز الفنانني
اللبنانيني وال��ع��رب الذين �ساهموا من خ�لال الأغنية اجل��ادة
واحلقيقية املعتمدة على اخل��ط ال��وط��ن��ي ال��ت��ق��دم��ي ،وح�سها
الن�ضايل ال�صادق يف تعبئة وحتري�ض اجلماهري العربية من
املحيط �إلى اخلليج �ضد القوى املعادية للأمة ومل�شروعها الوطني
الدميقراطي ،كما يعد من �أب��رز الفنانني الذين غ ّنوا للوطن،
والأر�ض ،والإن�سان ،واحلياة ،والطفل ،والأم واحلبيبة ،وال�شهداء،
والثوار ،واحل��ب والفرح اجلميل ..و�أتاحوا لنا من خالل منهج
الأ�سلوب �إمكانية التعبري عن ذاتنا التاريخية ،فن ًا ،وبلغتنا نحن
�أبناء هذا التاريخ ،وهذه ال�شرائح االجتماعية من خالل اللغة التي
ترقد فينا �أحيان ًا ،وت�ستيقظ �أحيان ًا �أخرى يف داخلنا.
ق��دّم ( مار�سيل خليفة ) منذ انطالقته حتى الآن ع�شرات
الأغنيات والأعمال التي ك ّونت �شخ�صية مميزة لتجربته من
“ وعود من العا�صفة ،و�صو ًال �إلى مقطوعة �شرق املو�سيقية “
�شخ�صية تختزن ال�صرخة والهم�س واحلنني ،لي�س �إلى ذاكرة
وح�سب بل �إلى احلياة حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
وجنح ( مار�سيل خليفة ) الذي رافقته الق�ضية الفل�سطينية
واللبنانية يف �أغانيه ومو�سيقاه عرب م�سريته الفنية ،يف اختيار
الن�ص ال�شعري لأغنياته ،ذات االلتزام الإن�ساين والفني ،ذات
املقومات اجلمالية اخلا�صة بها ،والتي جمعت بني التحري�ض
والإمتاع ،و�ش ّكلت حالة وعي وا�ستنفار كامل للإن�سان العربي،
دون الوقوع يف ال�شعار ال�سيا�سي ،لأن ( مار�سيل خليفة ) ،مل يكن
وارد ًا يف ذهنه �إي�صال �أغنياته عرب ال�شعار ال�سيا�سي ،ومثال
ذلك �أغنية� “ :أحن �إلى خبز �أمي ،واخل�ضار ،والبولي�س.”...
وح��م��ل��ت ت��ل��ك الأغ�����اين ع�بر جملها املو�سيقية ال��ك��ث�ير من
اجلماليات ،وهذا ما كان ي�ؤكد عليه مار�سيل:

“ يتج�سد االلتزام يف البحث الدائم عن اجلملة املو�سيقية
اجليدة ،وال�سيا�سة موجودة يف كافة جوانب احلياة ،ولهذا فكل
�شيء مرتبط بها ب�شكل ما ،املهم �أن نعي ما نقول ون�شاهد ون�سمع
لنتمكن من ال�صراخ ب�أعلى �صوتنا “ ال “.“ ...
ومار�سيل مل يف�صل الكلمة عن اللحن ،بل حقق التزاوج بني
الن�ص واملو�سيقى ب�شكل ع�ضوي كما يف “ �أحمد العربي “.
ويف �شريط “ اجل�سد “ يتجلى ب�شكل �أكرث ،لأنه اهتم بالبنية
اجلمالية للج�سد ،ودخلت املو�سيقى عليه ب�أذن حانية ومل ت�ؤذه
�أو تخد�شه.
وال�شريط جمموعة من الق�صائد ،يتناول اجل�سد واحلب بكل
ما يحمالن من معنى وداللة ،ونختار من ال�شريط هذا النموذج
من �شعر حممود دروي�ش يف ق�صيدة يطري احلمام:
(  ) ...حبيبي �أخاف �سكوت يديك
فحك دمي كي تنام الفر�س
حبيبي تطري �إناث الطيور �إليك
فخذين� ،أنا ،زوجة �أو نف�س
حبيبي �س�أبقى ليكرب ف�ستق �صدري لديك
ويجتثني من خطاك احلر�س
حبيبي �س�أبكي عليك ،عليك ،عليك
لأنك �سطح �سمائي
وج�سمي �أر�ضك يف الأر�ض
ج�سمي مقام () ...
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احرتام املوسيقى
ج��اء تعامل مار�سيل خليفة مع الق�صيدة من موقع امل�ؤلف
املو�سيقي ولي�س ك�صانع جمل مو�سيقية لق�صائد �شعرية ،وعندما
يقع اختياره على �أية ق�صيدة ،يبد�أ بت�أليف املو�سيقى انطالق ًا من
الإيحاء الذي يقدمه الن�ص ،وهذا �إن دل على �شيء �إمنا يدل
على احرتامه لعامل املو�سيقى:
“ املو�سيقى عامل �أحرتمه ،و�أعلم �أنني حني ال �أعطيها حقها
من االح�ترام ميكنها �أن تخونني وتهجرين يف رفة جفن� ،إنها
تتطلب منك �أن تغذيها با�ستمرار ،بالبحث ،بالعمل “.
وي�ضيف “ :عندما �أ�ضع مو�سيقى �أمتزق� ،أنت�شل �أ�شالء من
�أعماقي ،هذا لي�س ادع��اء و�إمن��ا اح�ترام للمو�سيقى .”..هذا
الكالم اجلميل يعرب عن الوجدان الإن�ساين ،وال بد له �أن ي�صل
بهذا ال�شكل �أو ذاك.

جمع بني الهم االختياري واجلماهريي
وم��ن ال�شعراء ال��ذي��ن غ ّنى لهم مار�سيل ن��ذك��ر ( :حممود
دروي�ش و�سميح القا�سم وعز الدين املنا�صرة وح�سن عبد اهلل
و�أدوني�س و�شوقي بزيغ وخليل ح��اوي وجوزيف حرب وعبيدو
با�شا وبدر �شاكر ال�سياب وقا�سم حداد وغريهم ) ،وقدم من
خالل ن�صو�ص ه�ؤالء ال�شعراء ب�صوته الرائع ،ومب�صاحبة العود
وبع�ض الآالت املو�سيقية التي ال تتعدى �أ�صابع اليد الواحدة
ن�ص ًا مو�سيقي ًا ثوري ًا ،جريئ ًا ،وطليعيا جمع بني الهم االختياري
والهم اجلماهريي ،يف حني و�صل التخت ال�شرقي عند الكثري
من امللحنني �إلى حدود الأربعني �آلة مو�سيقية تردد خلف املطرب
�أو تقلده ،وال ت�سمع من ذلك التخت �سوى ال�ضجيج والإيقاعات
ال�صاخبة ،وحالة من الإرهاب على ال�سمع والذوق ،و�أ�صبحت
الأغنية العربية تدور على ذاتها ،لأن كثري من امللحنني العرب
على عك�س ( مار�سيل خليفة )� ،سجنوا �أنف�سهم يف �شكل تلحيني
واحد ،و�أداروا ظهورهم لكل �أ�شكال الت�أليف املحتملة لتتطور
الأغنية العربية.

السرية الذاتية
وعن �سريته الذاتية نقول :الفنان مار�سيل خليفة من مواليد
�سنة  1950يف عم�شيت ،حمافظة بنت جبيل ،حيث �أ�شجار
ال�صنوبر وال�سنديان تظلل نهري بع�شتا والفرطو�ش ،كان والده
من ذوي الدخل املحدود ،يعمل �سائق �أج��رة يف البلدة ليوفر
العي�ش ال��ك��رمي لأ�سرته املكونة م��ن زوج��ت��ه و�أب��ن��ائ��ه مار�سيل
و�أنطوان و�أربع فتيات.

كانت والدته ( ماتيلدا ) �إذا ذهبت �إلى الكني�سة ت�صطحب
معها ابنها ( مار�سيل ) ،في�سر كثري ًا ب�سماع الرتاتيل ،كما
ي�سر ب�سماع �صوت الآذان القادم من مئذنة قرية كفر �سال
القريبة من عم�شيت ،ويف م�ساءات عم�شيت ال�صافية جتتمع
الأ�سرة لت�ستمع �إلى �أغاين ( حممد عبد الوهاب ) الطالعة من
الفونغراف القدمي ،ول�صوت جد ( مار�سيل ) ،وكان جده يغني
ويرق�ص الدبكة ،و�صياد ًا وفنان ًا معروف ًا يف عم�شيت:
“ كنت �أق�ضي طفولتي عند جدي يف ب�ستان �صغري ،ميلكه من
�أطراف تلك ال�سهول ،حيث الن�سيم وعني املاء الرقراقة و�إبريق
فخار تفوح منه رائحة النعناع والقطران فريوي ظم�آن “ ،كان
( مار�سيل ) يحب جده كثري ًا حلنوه ومرحه وولعه باملو�سيقى:
“ كنت طف ًال �آنذاك ال �أجتاوز اخلام�سة من عمري� ،أقف على
عتبة القبو �ألعب بطابة �صغرية ،و�أنتظر جدي يو�سف يف زيارته
اليومية لنا ،وعندما �أ�سمع رندحة العتابا وامليجانا من بعيد،
�أت��رك الطابة و�أرك�ض م�سرع ًا باجتاهه ،اتعرب�ش على �أكتافه
العري�ضة ،ووجه ًا لوجه �أمام طربو�شه الأحمر ،ف�أم�سك ال�شرابة
التي كانت تتدلى على النقرة من اخللف و�أب��د�أ بهزها ميين ًا
وي�سار ًا مع �إيقاع �أغنية �سكابا يا دموع العني �سكابا “.
وقد لعب اجلد دور ًا مهم ًا يف توجيه حفيده �إلى املو�سيقى:
“ بد�أت مع املو�سيقى والوتر �صغري ًا حيث كان �صوت رنة وتوتر
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خيط ق�صبة �صيد جدي على كر�سي
اخل���ي���زران مي��ث��ل ال�����ص��دى الأول
لتجربتي ،م��ع ال�����ص��وت واللحن،
ومنذ ذلك الزمن البعيد و�أ�صابعي
تداعب الأوتار “.
ويف احلي عند قناة املياه املمتدة من
نهر �إبراهيم ،كان مار�سيل يق�صدها
للراحة واال�سرتخاء من ناحية ،ومن
ناحية �أخرى يغني مع �أ�صدقائه �أغاين
رائ��ج��ة ،حيث ك��ان يلعب دور قائد
�أورك�سرتا مرجت ًال جمموعة �إ�شارات
مل يكن �أحد يلتزم بها.
ويف البيت انتبهت الأم ملوهبة
طفلها ،وطلبت من والده �أن ي�شرتي
ل��ه �آل���ة مو�سيقية ،فا�ستجاب لرغبتها ،وط��ل��ب م��ن �صديقه
( �أنطوان متى ) الذي يعمل �سائق ًا على طريق بريوت ـ دم�شق،
�أن ي�شرتي له عود ًا من �سوق احلميدية بال�شام ،ودفع مقابل ذلك
 25لرية ،ومبجرد ح�صول ( مار�سيل ) على العود انتقل من
ال�ضرب على الآالت الإيقاعية املنزلية ـ الطاوالت ،الطناجر،
علب احلليب الفارغة ،كرا�سي اخليزران وق�ضيب الغزار الياب�س
ـ �إلى ال�ضرب على �آلة العود دون �أن يتحكم يف “ دوزانه “:
“ ولكن كنت �أنقر بري�شة الن�سر كيفما وقعت والم�ست الوتر
م�شدود ًا كان �أم مرخي ًا.“ ! ..
كان ( مار�سيل ) يت�ساءل �أحيان ًا:
“ ما الذي كنت �س�أفعله لو مل تدرك �أمي �آنذاك مع طفولتي
الأولى جنون �أ�صابعي بحيث �أقنعت والدي ب�أن ي�شرتي يل �آلة
مو�سيقية على الرغم من معار�ضة املجتمع الذي كان الفن يف
نظره للت�سلية والتفرف�ش “ ؟
“ �أمي ..بنظرتها الثاقبة والواعية �ساعدتني كثري ًا على �سلوك
ال��درب ال�صحيح يف طريق الفن الطويل ..وكانت تدافع عن
خطوتي هذه عندما ت�سمع �أهل ال�ضيعة يتهام�سون “ :نازعينوا
لها ال�صبي! ـ �أي �أف�سدوا هذا الولد ـ �شو بدو يطلعلوا من العود !..
�شو بدو يعمل باملو�سيقى ؟  ..ومل تكن هذه العبارات �إال لتدفعها
�أكرث ف�أكرث مل�ساعدتي على تثبيت موقفي الفني “.

دراسة املوسيقى
ويف اليوم التايل من ا�ستحواذ مار�سيل على �آلة العود ،وبعد �أن
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�أدرك والده ب�أن اهلل �أنعم عليه بولد نابغ ،قرر �أن يعلمه املو�سيقى
ف�أخذه �إل��ى املو�سيقي الدركي املتقاعد ( حنا كرم ) ،ليعلمه
العزف ،وبعد ثالثة �أ�شهر ا�ستدعى ( حنا ) والد مار�سيل وقال
�إنه ولد موهوب جد ًا ،ثم �أ�ضاف “ :الزم ت�شوفو �شو بدكن تعملوا
�أنا ما بقي عندي �شي �أعطيه “.
مل يكن أ�م��ام العائلة �سوى ا�صطحاب ابنهم �إل��ى الأ�ستاذ
( حليم اللقي�س ) الذي يقطن يف البلدة املجاورة ( جبيل )،
وظل يدر�س عنده مدة ت�سعة �أ�شهر ،ويف �أحد ليايل ال�سمر تعرف
مار�سيل يف بيته على عازف العود املتمكن ( �إبراهيم حبيقة )،
ويف تلك الليلة عزف ( حبيقة ) على العود ،يف حني كان ( مار�سيل )
ين�صت م�����س��ح��ور ًا� ،إل���ى �أن طلب منه ( حبيقة ) �أن يعزف
للحا�ضرين �شيئ ًا مما تعلمه ،ففعل ،وكانت املو�سيقى ت�سيل من
ري�شته ب�سهولة و�سرعة ،وما كاد ي�ستمع �إليه ( حبيقة ) حتى
�أ�صر �أن ي�صطحب ( مار�سيل ) �إلى بلدة “ جل الديب “ حيث
يقطن عازف العود املعروف ( فريد غ�صن ) “ :حني دخلت �إلى
بيته ر�أيت رج ًال متقدم ًا يف ال�سن ،هادئ ًا ويف نظرته حنان “.
ربت ال�شيخ على كتف ال�صبي اخلجول و�س�أله� “ :شو بدك
ت�سمعنا؟ “ .فعزف ( مار�سيل ) له �سماعي ر�ست لعازف البزق
ال�سوري امل�شهور ( حممد عبد الكرمي ) .وبعد �أن ا�ستمع �إلى
ع��زف ( مار�سيل ) حتى واف��ق على تعليمه ف���ور ًا ،وطلب من
( �إبراهيم حبيقة ) �أن يحمله �إلى الكون�سرفتوار ،هكذا بد�أت
درا���س��ة ( مار�سيل ) املو�سيقية ب��ب�يروت ،ون�ش�أت بينه وبني
( فريد غ�صن ) عالقة خا�صة ،فكان الأخري يقوم له باختبارات
قدرة ويكتب له متارين ينفذها يف االمتحانات.

بالإ�ضافة �إلى درا�سته يف الكون�سرفتوار ،كان مار�سيل ين�صت
�إلى �أعمال الأخوين رحباين امل�سرحية واملو�سيقية معترب ًا �إياها
مدر�سة م��وازي��ة ،فكان ينتظر بلهفة بث م�سرحية الرحابنة
“ بياع اخلوامت “ على �أمواج الإذاعة عام  1963م “ ،كان
هنالك �شيء ي�سحرين ،وال �سيما يف م�سرحيات مثل ال�شخ�ص
وناطورة املفاتيح وهالة وامللك “.
بعدها ا�ستمع ملو�سيقى ( �سيد دروي�ش ) ،ثم ( حممد الق�صبجي )،
و ( وديع ال�صايف ) ،والأخري كان يبهره �صوته ال�ساحر يف �أغنية
“ ولو “ .كما �أ�ستمع بحب لـ ( عبد احلليم حافظ ) ،ويف العام
 1964ا�ستمع لأول مرة ل�صوت ( �أم كلثوم ) عرب املذياع يف
لقاءها ال�شهري مع ( حممد عبد الوهاب ) من خالل �أغنية “
�إنت عمري “ ،فاكت�شف فيها �صوت ًا ا�ستثنائي ًا و�شخ�صية خارقة
و�أحب من وقتها ذلك ال�صوت الذي ال يتكرر.
ويف ع��ام  1970تخرج ( مار�سيل ) يف املعهد املو�سيقي
متخ�ص�ص ًا يف �آلة العود ،ويف هذه الفرتة توفيت والدته عن �سن
يناهز التا�سعة والثالثني ،وبعد تخرجه عمل �أ�ستاذ ًا باملعهد
الذي در�س فيه .ثم �ش ّكل �سنة  ،1972فرقة مو�سيقية �ضمت
جميع مو�سيقيي بلدته عم�شيت ،اخت�صت يف �أداء الرتاث الغنائي
العربي و�أقام برفقتها العديد من احلفالت يف لبنان ،و�شرع يف
عام  1974بت�أليف مو�سيقى لعرو�ض الباليه ال�شرقي لفرقة “
كركال “ ،وفرق رق�ص �أخرى..
ويف نهايات عام  ،1975مع بداية احلرب الأهلية يف لبنان
انتقل ( مار�سيل ) �إلى رفاقه يف بريوت الغربية ،وتع ّرف �إلى
بع�ض ال�شعراء ال�شباب:
“ تعرفت �إليهم وحدي عرب قراءات �شبه �صامتة لن�صو�صهم
ال�شعرية احلديثة ،قراءات حتاول �أن ت�شرح الق�صيدة ..قراءات
حت��اول �أن ت�ضفي معنى �آخ��ر على الق�صيدة ،ومقاربات لهذه
الن�صو�ص يغلب عليها احلذر واخلوف ،اخلوف امل�صاحب دائم ًا
لأي م�شروع جديد ..بخجل وتردد رحت �أعر�ض ت�صوري ل�ضرورة
غناء الن�ص ال�شعري احلديث ،ومل يكن معي يف خلوتي ال�شرقية
يف بداية احلرب الأهلية اللبنانية �سوى العود ودوواين ال�شاعر
حممود دروي�����ش� ،أفتح �أح��ده��ا بني احل�ين والآخ���ر و�أ�ستخرج
املقطع �أو اجلملة املنا�سبة لت�صوري ،مقارن ًا بني الإيقاعات
اللغوية واملعنوية وبني الإيقاعات املو�سيقية “.
كانت تلك الفرقة التي �ش ّكلها يف بلدته عم�شيت نواة لت�أ�سي�س
فرقة “ امليادين “ عام  ، 1976ويف نف�س العام الذي ت�أ�س�ست
فيه الفرقة وبالتحديد يف �شهر ( �آب ) دخ��ل ( مار�سيل )
�أ�ستوديو “ �أكو�ستي “ يف مدينة باري�س مطلق ًا ظاهرة غناء

الق�صيدة الوطنية الفل�سطينية التي متتزج فيها �صورة املر�أة
احلبيبة بالأر�ض والوطن ،فكانت بداياته مع ق�صائد ال�شاعر
الفل�سطيني حممود دروي�ش حيث حلن وغنى “ :خبز �أمي “ و “
ريتا والبندقية “ و “ جواز �سفر “ و “ وعود من العا�صفة “ ثم
“ �صرخة ثائر “ و “ انا يا رفاق من اجلنوب “.
كانت هذه الأغ��اين قي �سبعينات وثمانينات القرن املا�ضي
ت�صدح عرب �صوت مار�سيل خليفة ثورة وغ�ضب ًا وحب ًا ،كما كان
املرافق للحناجر امللتهبة التي كانت ت�صدح بالن�شيد املرافق
للعمليات املقاومة �ضد االح��ت�لال ال�صهيوين وتن�شد رائعة
ال�شاعر “ خليل حاوي “ يعربون اجل�سر:
“ يعربون اجل�سر يف ال�صبح خفاف ًا
�أ�ضلعي امتدت لهم ج�سر ًا وطيد
من كهوف ال�شرق من م�ستنقع ال�شرق
�إلى ال�شرق اجلديد
�أ�ضلعي امتدت لهم ج�سر ًا وطيد “.
يف هذه الأغنية ا�ستطاع مار�سيل خليفة من �إدخال ال�ساك�سفون
�إلى املو�سيقى العربية كما عرب عن ميوله التقدمية بقوة يف “
اخلبز والورد “.
يف بداية الت�سعينات �أخذت ق�صائد حممود دروي�ش و�أغاين
مار�سيل طابع ًا ج��دي��د ًا ،حيث ترافق عندهما بالتجديد يف
امل�شروع الفكري واملو�سيقي مع احلفاظ على الطابع ال�سيا�سي
امللتزم بق�ضايا الأمة.
يف ت�سعينات القرن املا�ضي اخذ مار�سيل خليفة مييل �أكرث
للتلحني املو�سيقي البحت دون الغناء فكانت بداية م�شاريعه
املو�سيقية التي بد�أها مبعزوفة “ جدل “ التي تعترب نقا�شا بني
العود القدمي ( مار�سيل خليفة “ والعود اجلديد ( �شربل روحانا )
فكان حماولة �أكرث من ثورية بالن�سبة لتقدمي العود.

مقطوعة شرق
بعد تلك الأل��ب��وم��ات الغنائية واملو�سيقية ق��دّم مار�سيل “
مقطوعة �شرق “ م�ساء الأربعاء يف  2006 / 11 / 1م ،على
م�سرح “ بيا�سانزا “ التاريخي يف مدينة ميالنو الإيطالية ب�إدارة
قائد االورك�سرتا ال�سوي�سري “ كارل مارتان “ ،الذي ت�ساءل ما
�إذا كان ميكن بعد اليوم القول �أن املو�سيقى ال�شرقية لي�ست
جزء ًا من املو�سيقى العاملية ،و�أ�ضاف� “ :أن مار�سيل خليفة و�ضع
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ا ألحل��ان ال�شرقية يف قالب فني جديد وا�ستطاع �أن ينقل �إلينا
عمق امل�شاعر ال�شرقية “ ،وه��ذا ما �أك��دت عليه مغنية امليزو
�سوبرانو العاملية �آنا ماريا �شيفي “ التي قالت عقب احلفل �أنها
اكت�شفت من خالله “ جمال ال�شرق “.
وكان ( مار�سيل خليفة ) �أكد قبل احلفل �أنه حاول من خالل
هذا العمل الذي يعتربه “ �سرية ذاتية ،بعث “ روح جديدة يف
املو�سيقى ال�شرقية امل�ستوحاة من املحلي ت�ساعد على نقلها �إلى
و�سط الفن العاملي “.
وقدمت العمل فرقة فلهارمونية مكونة من مائتي �شخ�ص
توزعوا بني عازفني ومن�شدين و�أدوا ترانيم واكبت املو�سيقى التي
اعتمدت على خمتلف �آالت النفخ.
ورفد املكتبة املو�سيقية بع�شرين عم ًال ،وكتب مو�سيقى تقريب ًا
لكل �أعمال فرقة “ كركال “ ما عدا الأخري املُعنون “ �ألفا ليلة
وليلة “ ،ومو�سيقى فرقة “ �سراب ،كما �ألف �سيمفونيات رائعة
�أ�سماها “ �أغاين من ال�شرق ،و كون�شريتو الأندل�س “ �أدتها عدة
�أور ك�سرتات يف الوطن العربي وفرن�سا و�أمريكا ،ا�ستطاعوا
جميع ًا �أن يعربوا عن روح ال�شرق التي ت�صاحلت مع �أداء الغرب
هكذا قيل وهكذا كتب.
أغان وجمموعة
و “ كون�شريتو الأندل�س “ مزاوجة بني جمموعة � ِ
�أحلان ،تبد أ� مبو�سيقى “ الفالمنكو “ اال�سبانية ويتبعها العود
بتقا�سيم �شرقية ومعزوفات من قبيل  “ :البنت ال�شلبية ،يا بنات
ا�سكندرية ،وقدك امليا�س يا عمري “ .تليها تقا�سيم النهاوند
واحلجاز وتنتهي االورك�سرتا عزفها ليبد أ� الغناء مبو�شح ملحمود
دروي�ش:
�أمر با�سمك �إذ �أخلو �إلى نف�سي
كما مير دم�شقي ب�أندل�س
هنا �أ�ضاء لك الليمون ملح دمي
وها هنا وقعت ريح عن الفر�س
هذه املو�سيقى ت�صف الرحلة التي قطعها العرب من �صحراء
امل�شرق ،حتى ا�شتعاالت الأندل�س الأول���ى ،ولأن العود هُ ِّم�ش
تاريخي ًا ودائم ًا ـ رغم �أنه من �أهم الآالت املو�سيقية ال�شرقية ـ
�أراد مار�سيل ب���أن يكون العود يف �شرقيته احلميمة ،حا�ضر ًا
بقوة مع ثمانني عازف ًا ،وقدم املتتالية ،ب�صيغتها املو�سيقية على
�إيقاعات ت�صحبها الوتريات و�آالت النفخ ،كما ت�ضمن العمل
املو�سيقي ن�صو�ص ًا ملحمود دروي�ش ،واحلالج ،و�أدوني�س ،وحممد
ال�سويدي ،وركز مار�سيل خليفة يف هذا العمل على املو�شح ك�شكل
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غنائي كان يف الأندل�س ،وكان العود �صلة الو�صل بني الكون�شريتو
املتتالية ،وبني املو�شحات.
وحول معزوفته “ �أندل�سية “ قال الفنان خليفة “ :كي ال نبكي مرة
�أخرى على �أندل�س �أخرى علينا �أن نقول “ ال “ ،وب�صوت عال �ضد
كل ما يحدث ،و�أنا �أقدم املقطوعة لكل الأطفال الذين يدافعون
عن الأر�ض ب�أج�سادهم ،ولكل من �سقط على الرتبة.“ ...

جمنون ليلى
ويف  2007 / 3 / 1م ،خا�ض مار�سيل جتربة جديدة مع
الن�ص ال�شعري بتقدميه عمل “ جمنون ليلى “ �ضمن مهرجان
ربيع الثقافة يف البحرين ،وهو عمل م�ستوحى من ديوان ال�شاعر
البحريني “ قا�سم حداد “ الذي يحمل العنوان نف�سه.
والعمل املذكور مزيج من فنون تعبريية عدة ـ احتفاء باحلب
واجل�سد ـ �إذ يجتمع فيه الغناء مع الأداء ال�شعري والرق�ص
التعبريي واملو�سيقى والإ�ضاءة ،يف م�شهد اعترب “ خليفة “ �أنه
يتجاوز مفهوم “ الكورغرافيا “.
وقال “ :هذه جتربة جديدة متام ًا عن كل التجارب التي قدمتها
“ .و�أ�ضاف� “ :أ�سعى لتحقيق الفكرة اجلوهرية ملا �أ�سميه
التحويل املو�سيقي للن�ص بعنا�صر �إبداعية ال يقودها ال�شعر،
لكن يحاورها وي�ضعها يف �صميم املعطيات التي تتيحها �أ�شكال
تعبريية م�سرحية ،لي�س فقط الأوب��را وال التعبري اجل�سدي وال
الرق�ص وال الدراما املو�سيقية وال الغناء املنفرد �أو اجلماعي “.
وتابع “ :هذا العمل �ضد كل ما هو �سيء يف حياتنا و�ضد كل ما
نراه بدء ًا من ال�سيا�سة والثقافة وكل �شيء� ..إنه يقول ال للقذارة
والقبح ،وهو �إحياء للجمال و�إحياء للفرح “.
و�شارك ال�شاعر قا�سم ح��داد يف العمل ب���الأداء ال�شعري بني
مقاطع املو�سيقى والغناء والرق�ص التعبريي.
يف عام  2008ختم مار�سيل خليفة فعاليات احتفالية دم�شق
عا�صمة الثقافة العربية ب�أم�سية �شعرية م�أخوذة من ق�صائد
ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�����ش ،وراف��ق خليفة يف هذا
احلفل املغنية اللبنانية �أميمه اخلليل ،وخ�ص�ص عائد هذا
احلفل مل�ساعدة �أطفال غزة ال�صامدين حتت وط�أت اجلرائم
ال�صهيونية.
يف � 2009 / 4 / 17أحيى مار�سيل خليفة فنان اليون�سكو
من اجل ال�سالم ،حف ًال غنائي ًا يف دبي دعم ًا لأطفال فل�سطني
حيث ذهب ريع احلفل �إل��ى “ �صندوق �إغاثة �أطفال فل�سطني

“ .واعرب �سعيد النابودة الرئي�س التنفيذي للم�شاريع يف هيئة
دبي للثقافة والفنون امل�شرفة على هذا احلفل  ”:عن �سعادة “
دبي للثقافة “ برعاية حفل الفنان الكبري مار�سيل خليفة الذي
يج�سد رمز ًا ثقافي ًا م�شرف ًا على م�ستوى الوطن العربي ،وفنان ًا
مرموق ًا ك ّرمته منظمة اليون�سكو من اجل ال�سالم “.
مل ت��ت��وق��ف ح��ف�لات م��ار���س��ي��ل خليفة املخ�ص�صة للق�ضية
الفل�سطينية ،ففي نهاية �شهر حزيران من عام � 2009أحيى
خليفة يف م�سرح بلدية فيينا “ راتهاو�س “ بالنم�سا حف ًال خريي ًا
بعنوان “ من �أجل ال�سالم “ وبدعم من �صندوق �أوبك للتنمية
الدولية “ اوفيد “ يعود ريعها ل�صندوق الطلبة املوهوبني يف
فل�سطني.
و�شهدت مهرجانات بيت الدين يف �شهر �آب  2009منا�سبتني
كبريتني مع ًا :القد�س عا�صمة الثقافة العربية  ،2009وذكرى
ال�شاعر “ حممود دروي�ش “ حيث �شهدت احلفلة ليلة ممتعة،
ملتهبة بكل �أن��واع امل�شاعر �أحياها الفنان مار�سيل خليقة مع
اورك�سرتا فل�سطني لل�شباب.
وا�صل مار�سيل حفالته يف امل��دن العربية يف عامي 2010
  2011فغنى يف دم�شق وتون�س وامل��غ��رب وب�يروت و�صيداوغريها ...وح�صل يف عام  2011على الدكتوراه الفخرية من
اجلامعة الأمريكية.

وحول موقفه مما يجري يف ال�شارع العربي وقبل �أن يقف مار�سيل
ليغني يف “ مهرجان بريوت املو�سيقي الفني الدويل الأول “ يف
 11حزيران  2011قال� “ :أ�شعر بامل�س�ؤولية تطوقني لكي
�أبوح ب�شعور الغ�ضب جتاه حمامات الدم التي تغرق بها �أجهزة
القمع العربية مدننا وقرانا و�شوارعنا ،كرد فعل وح�شي على
مطالب جماهري �شبابنا وكهولنا ون�سائنا العادلة وامل�شروعة يف
احلرية والدميقراطية والغد الأف�ضل “.
وتابع  “ :كل ر�صا�صة تطلق على �شباب متظاهر �إمن��ا تطلق
على �صدري ،وكل هراوة ته�شم عظام طفل تنهال على ج�سمي
“ ,و أ�ب��دى خليفة ت�ضامنه “ مع �أولئك املاليني الذين يهتفون
وي�صرخون احتجاج ًا على القمع وامل��وت “ وزاد “ :أ�ن��ا منهم
وفيهم ال �أب��ارح��ه��م .دم��ي دم��ه��م� ،صوتي �صوتهم ،م�صريي
م�صريهم� ،أنا منهم ويف مواجهة من ي�سفك دمهم ال ميكنني
�أن �أخون ق�ضيتهم “.
يف ليلة بداية �شهر �شباط  2012قدم مار�سيل خليفة �أم�سية
م�شرتكة مع اورك�سرتا قطر الفلهارمونية بالدوحة �سيمفونية
“ العائد “ وهي حتكي ف�ص ًال من حياة جموع املهجرين يف
فل�سطني ،حيث �ساوى بني وجعه ووجعهم ،م�ؤم ًال لهم عودة كتلك
التي كانت له بعد تغرب ومنفى طويلني ..وح�سب �شهادة ال�شاعر
البحريني قا�سم حداد يف هذه التجربة ف�إن  “ :خليفة ال يذهب
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نحو جتاوز التجربة الغنائية التي حققها يف �أعماله ال�سابقة
فح�سب ،ولكنه ي�ضع جتربة الت�أليف املو�سيقي يف منعطف جديد
فني و ر ؤ�ي���وي لتليف املو�سيقى بو�صفه طموح ًا نحو اختزال
امل�سافة بني العلم والفن “.
وقدّم �صاحب “ �أحمد العربي “ يف �شهري ني�سان و�أيار 2012
“ �سقوط القمر “ على م�سرح “ جونز هول “ يف هيو�سنت ،و “
م�سرح �أورفيوم “ يف لو�س اجنلو�س ،و “ ديرتويت “ و “ وا�شنطن
“ و “ تاون هوك “ يف نيويورك “ و “ مركز كوبر نيكو�س “ يف
�شيكاغو “ و يف “ بركلي هول “ يف وا�شنطن.
كما قدم مار�سيل خليفة يف �أوروبا وبلدان عربية حفالت عدة،
موثق ًا “ تو�أمة فنية “ مع �صاحب “ �أثر الفرا�شة “ حتية �إلى روح
ال�شاعر حممود درو�س�ش ،حيث خ ّيم طيف ال�شاعر الفل�سطيني
ت�ضج ذاك��رت��ي ب���أي��ام و�أح�لام
على ع��ود خليفة ومو�سيقاهّ “ :
تقا�سمناها يف ب�يروت ،والقاهرة ،ودم�شق ،وباري�س ،وتون�س،
والرباط ،ونيويورك ويف الطريق �إلى القد�س.“ ..
�أجاد مار�سيل و�ضع الكثري من املو�سيقى الت�صويرية لأفالم طويلة
ووثائقية ت�سجيلية وم�سرحية ملخرجني منهم ال��راح��ل م��ارون
بغدادي ،و�صويف �سيف الدين ،و�سامي ذك��رى ،و�أ�سامة حممد
ومل�سرحيات عبد احلليم كركال مثل :حلم ليلة �صيف ،الأندل�س،
احللم املفقود� ،ألي�سا وملكة قرطاج “� .إ�ضافة إ�ل��ى الت�أليف
الأورك�سرتا يل عرب “ جدل “ و “ مداعبة “� ،صدر له جمموعة
من الكتب املو�سيقية ،حيث �أ ّلف عام  1982مو�سوعة يف العود
ومقاماته كما قام مار�سيل خليفة م�ؤخر ًا بقيادة فرقة اورك�سرتا
�شارك بها العديد من العازفني العامليني وت�أليف عمل مو�سيقي
�ضخم با�سم ال�شرق مت �أدا�ؤه يف �أوبرا “ ال�سكاال “ يف ميالنو.
غنى يف دو ًال عربية و�أفريقية ،و�أمريكية ،و�أوروبية ،وح�صل على
عدة جوائز وميداليات داخل لبنان وخارجه ،ومنح لقب فنان
اليون�سكو ع��ام  2005م اللتزامه النبيل منذ �سنوات عدة
بالدفاع عن قيم ال�سالم واحلوار بني ال�شعوب.
ابتداء من التاريخ الذي ت�أ�س�ست فيه “ فرقة امليادين “ التي
ذاع �صيتها وارتبطت به ،حقق مار�سيل خليفة معها الكثري،
وعرفه العامل ب�صرخته الثائرة املدوية �ضمن جمموعة �أجرا�س.
حيث �أنتج ( مار�سيل خليفة ) �أكرث من ع�شرين �ألبوم ًا غنائي ًا
ومو�سيقي ًا ،نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
“ على احلدود� ،أعرا�س ،حلم ليلة �صيف ،فرح ،ركوة عرب،
ت�صبحون على وطن ،ع الأر�ض يا حكم ،مداعبة� ،أحمد العربي،
�سالم عليك ،اجل�سد ،جدل ،العائد “.
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وهنا ال يفوتنا ذكر ا�سم جنل مار�سيل خليفة الكبري” رامي
خليفة “ الذي ي�شارك فرقة والده بالعزف على البيانو واجلاز
وكذلك �شقيقه ال�صغري “ ب�شار خليفة “ الذي ي�شارك الفرقة
على الإيقاع ،كما ال يفوتنا ذكر ا�سم الفنانة “ �أميمه اخلليل
“ ذات ال�صوت ال�ساحر الرقيق التي كانت ت�شارك مار�سيل
خليفة يف حفالته منذ �صغرها �إلى جانب عود ال يفارقه منذ
بدء احلفلة �إلى نهايتها ،حيث كان خليفة يفتتح مهرجانه دوم ًا
ب�أغنية يحفظها اجلمهور ويرددها معه:
�إين اخرتتك يا وطني
حب ًا وطواعية
�إين اخرتتك يا وطني
�سر ًا وعالنية
�إين اخرتتك يا وطني
�سر ًا وعالنية
�إين اخرتتك يا وطني
فليتنكر يل زمني
مادمت �ستذكرين
يا وطني الرائع يا وطني
دائم اخل�ضرة يا قلبي
و�إن بان بعيني الأ�سى
دائم الثورة يا قلبي
و�إن �صارت �صباحاتي م�سا
جئت يف زمن اجلزر
جئت يف عز التعب
ر�شا�ش عنف وغ�ضب
�أخري ًا ما زال ( مار�سيل خليفة ) يحلم كل يوم ب�صباح جديد،
لربيع ال ي�أ�س فيه ،فالقيم الإن�سانية كما يقول “ كبرية ال ت�شيخ “.

موسيقى

الفنان محمد عبد الوهاب :
نهر خالد يتدفق بعذوبة الموسيقى

يوسف الغزو  /االردن
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نتحدث هنا عن ظاهرة فنية خارقة ،عن نهر متدفق من الأحلان،
عن �صوت عذب ك�أوتار العود ،عن ذكاء عقلي �سابق لع�صره مكنه
من ارتياد ع��امل خ�صب من العطاء املو�سيقي املتميز ،فيبدع
وي��غ�ّي�رّ وي��ج��دد وي�صبح منذ ثالثينيات ال��ق��رن املا�ضي نظري ًا
العمالقة الإبداع يف م�صر .فك�أنه �شوقي �شاعر ًا وجنيب حمفوظ
روائي ًا ،ويو�سف �إدري�س قا�ص ًا ،ويو�سف وهبي ممث ًال م�سرحي ًا
وخمرج ًا � ...أنه ذلك الفتى النحيل املولود يف القاهرة مع مطلع
القرن الع�شرين ،وال��ذي درج يف افياء حي ال�شعرية �أبن ًا مل�ؤذن
�أح��د امل�ساجد هناك  ...وهو املو�سيقار الذائع ال�صيت حممد
عبد الوهاب ،والذي �أحدث كما تقول املو�سوعة العربية نه�ضة
مو�سيقية عظيمة ،ول��وى عنان املو�سيقى العربية ال�شرقية �إلى
م�سارها ال�صحيح.
وللحديث عن املو�سيقار حممد عبد الوهاب زوايا عديدة واختيار
واحدة من تلك الزوايا يتماهى مع �أولويات �شخ�صيته املبدعة و�سر
الإب��داع واخللود لتلك ال�شخ�صية والظروف املكانية والزمانية
التي تواجدت فيها .ومن ال�سهل تناول �شخ�صية املو�سيقار حممد
عبد الوهاب من خ�لال توثيق �أغنياته و�أف�لام��ه ،مع �شيء من
التف�صيل عن ظروف ع�صره وت�أثريه يف ذلك الع�صر وت�أثره فيه.
ولكن �أغنيته الأخرية “من غري ليه” قد �أر�شدت الباحث وقلمه
�إلى تناول املكانة الهائلة التي احتلتها تلك الأغنية بني امل�ستمعني
والنقاد ،وما مثلته من نقلة فنية مذهلة يف زمن بد�أت فيه الأغنية
بكل مكوناتها ترتدى يف غياهب الإ�سفاف والإبتذال والت�سطح.
هذه الأغنية التي جعلت من املو�سيقار حممد عبد الوهاب رائد ًا
للمرة الثانية  ...مرة يف الثالثينات من القرن املا�ضي والأخرى
عند �صدور هذه الأغنية يف �أواخر الثمانينيات منه �أي مب�ساحة
زمنية تزيد على اخلم�سني عام ًا.
احلديث هنا �سيدور حول هذه الأغنية “من غري ليه” وتوقيتها
و�أهميتها .وكان من املمكن �أن تكون هذه الأغنية عنوان ًا لهذا
املقال  ...ولكن النتيجة كانت يف خمرجات هذا العمل الإبداعي
والتي هي �أن املو�سيقار حممد عبد الوهاب قد �أ�صبح بها ،ومن
خاللها رائ��د ًا �إبداعي ًا مو�سيقي ًا للمرة الثانية .وه��ذه الريادة
تكت�سب يف اعتقادي �أهمية تتجاوز الأغنية اخلالدة مهما كان
م�ستوى الإعجاز فيها .و�أن تكون رائ��د ًا للمرة الثانية هي حالة
نادرة من حاالت التفوق الإبداعي يف كل ع�صر من الع�صور ...
وكان حممد عبد الوهاب قد نه�ض باملو�سيقى مرة  ...وحينما
انق�ضت خم�سون عام ًا  ...و�أو���ش��ك البناء ال��ذي �شيده لها �أن
يتهاوى ،نه�ض رغم �شيخوخته من جديد ،لينه�ض بها مرة �أخرى،
ولو ب�أغنية واحدة .وك�أنه يقول ملن يريد �أن يتنكب طريق الغناء
 ...هكذا غن ّوا و�إال فا�صمتوا .وقبل اال�سرت�سال يف احلديث عن
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الأغنية التي جعلت من �صاحبها رائد ًا للمرة الثانية  ...البد من
التحول �إلى نبذة ق�صرية من �سجله الغنائي ،ومكانته ال�صوتية
واللحنية املتميزة.
�صوت حممد عبد الوهاب حتى وهو يتحدث ب�شعرك �أنه مزيج من
القطيفة والرخام كما يقول نزار قباين عن زوجته بلقي�س  ..ن�شعر
�أنه �صوت �أنيق نابع من جدول عذب املياه ،يجرى من خالل فجوة
بني �شجريات ال��ورد ،ومطعم بعبري الأزه��ار النابتة هنا وهناك
على �ضفة اجلدول .حيث ت�ستمع �إليه تتقارب يف ذائقتك ال�سمعية
كل عنا�صر التلقي املريح ،فت�شعر �أنك تختزن طاقات هائلة من
اجلمال وحتتفظ بها كمادة للتذوق الفني عند احلاجة ،فرتددها
و�أنت وحدك وتو�شك من خاللها �أن ت�شعر بال�سعادة املطلقة ...
وك�أمنا ت�صل �إلى قناعة �أن هذا ال�صوت الذي عرب �إلى وجدانك
هو جزء من الرتانيم الطبيعية للماء وال�شجر وطيور الكناري
وخرير اجل��داول وع��زف املطر .ت�شعر �أن الوجبة الفنية التي
تلقيتها من خالل الأغنية رمبا ال تتجاوز الدقائق يف طولها هي
�ضرورة للتوازن النف�سي يف ّ
خ�ضم حياة ملأي باملتاعب والهموم.
�أم��ا احل��ان��ه ،والتي هي يف املقام الأول من �إب��داع��ات��ه الفنية،
ف�إنها الإطار الذي اجتاز به ومن خالله عتبة الريادة والتجديد
بالأغنية العربية فاحلانة مدرو�سة وك�أنه مهند�س ي�صمم يف
كل مرة بناء زاخر ًا بالروعة واجلمال فال تكاد جتد فيه ن�شاز ًا
هنا ،وال هفوة هناك .بل �أن احلانه ـ والقدمية بخا�صة ـ وك�أنها
�صوت التاريخ و”حلم الح لعني ال�ساهر” ملا يقول يف �إحدى �أغانيه
الطويلة  ...ففي كيلو باتره تكاد ترى من خالل احلانه �أن �أنطونيو
قد ح�ضر  ...و�أن الإمرباطورة العظيمة قد بعثت من جديد ..

يف �إحياء احلفالت الغنائية ،وكان يتجنب الغناء �أمام اجلمهور
ولكن احلانه كانت تنطلق من خالل احلناجر الذهبية لعدد كرب
من املطربني ومن �أ�شهرهم عبد احلليم حافظ وجناة ال�صغرية
ووردة اجلزائرية و�آخرون.

و�أن ه�سه�سات التاريخ قد �أحاطت باملكان“ :فهفا كل ف�ؤاد و�شاد
كل ل�سان  ...ه��ذه فاتنة الدنيا وح�سناء الزمان” واحلانة يف
دعاء ال�شرق ممتدة يف روحانية فريدة ميثلها ال�شرق بح�ضارته
القدمية ،وكنوزه النادرة  ...فن�شعر �أن الإحلان تنقلك عرب الزمان
واملكان �إلى عوامل �سحرية حافلة بالعظمة واخللود .فاحلان هذا
املو�سيقار هي �سر تفوقه  ...فت�شعر �أنها قد �سبقت �صوته  ...ورمبا
�سبقت الكلمات التي �صاغها كتاب �أغانيه .ويتميز املو�سيقار
حممد عبد ال��وه��اب ب���أن��ه النبع ال��ذي ال ين�ضب م��ن ا إلحل��ان
التي �أعطاها لغريه �أكرث مما �أعطاها لنف�سه � ...إذ �أن جمموع
الأغنيات التي حلنها لعدد كبري من عمالقة الغناء ف
تلك التي غناها بنف�سه .فقد غنت له جناة ال�صغرية وليلى مراد
و�صباح و�أ�سمهان و�أم كلثوم  ...وللقائه مع �أم كلثوم ق�صة يعرفها
الكثريون من متذوقي الفن الأ�صيل .فقد كان التناف�س الفني بني
عمالقي اللحن والغناء قد ابتعد بهما عن طريق التعاون  ...فلم
يلحن حممد عبد الوهاب لأم كلثوم حتى �سنة  1964وكانت �أم
ّ
كلثوم قد ملكت قلوب ع�شاق الغناء يف العامل العربي وا�ستحوذت
على �إبداعات امللحنني املبدعني يف م�صر وعلى ال�شعراء �أي�ض ًا
 ...فغنت لزكريا �أحمد وحممد الق�صبجي وريا�ض ال�سنباطي �إلى
�أن فطن الرئي�س جمال عبد النا�صر �إلى ذلك اجلفاء بينها وبني
حممد عبد الوهاب ،و�أيقن بذائقته الفنية والوطنية �أن �أغنية
يلحنها حممد عبد الوهاب لكوكب ال�شرق �سيكون لها �صدى يف
وجدان امل�ستمعني وعلى م�ستوى العامل العربي كافة  ...فكانت
�أغنية �أنت عمري التي كتبها �أحمد �شفيق كامل وهزت وجدان
العامل العربي من املحيط �إلى اخلليج وال تزال.

واحلديث عن املو�سيقار الكبري كرائد للمرة الثانية يدعونا �إلى
الوقوف عند مرحلة نبغ فيها عبقري �آخر كان له �ش�أن كبري يف
جمال االنتقال بالأغنية امل�صرية والعربية من طور املنولوجات
والأغ��اين اخلفيفة ورمبا الهابطة �إلى الأغنية املتكاملة النابعة
احلانها وكلمات من �أوجاع وهموم ال�شعب امل�صري �آنذاك ف�أطلق
عليه لقب “فنان ال�شعب” �إال وهو املو�سيقار �سيد دروي�ش 1893
–  ،1923فكان بحق هو القادر على ريادة التطور الغنائي
واللحني لو امتد به العمر .ونظر ًا لإعجاب املو�سيقار حممد عبد
الوهاب به وت�أثره بفنه فال بد من الإ�شارة ب�إيجاز �إلى م�شواره
احلياتي الق�صري الذي ابتد�أ بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي .ثم
�سافر �إلى حلب ،وت�أثر هناك ب�أمناط الغناء يف ال�شام قبل �أن يعود
�إلى م�صر �سنة  ،1912ويتجه �إلى املو�سيقى والغناء ولكنه ظل
يعرف با�سم “ال�شيخ �سيد” فكان عمر م�شواره الفني ال يتجاوز
ال�سنوات الع�شر ،ولكنه قد �أبدع احلانا �شغل بها ال�شرق كله فغنى
للعمال والفالحني ،وحل��ن للم�سرح الغنائي،وغنى املو�شحات
والأدوار منها مو�شح “منيتي عز �إ�صطباري” ومو�شح “يا عذيب
املر�شف”  ..ومن �أغنياته التي رددها النا�س وال يزالون حتى بعد
مرور ما يقارب الت�سعني عام ًا على وفاته“ :طلعت يا حمال نورها
�شم�س ال�شمو�سة” و”احللوة دي قامت تعجن يف الفجرية ،ياهلل
بنا على باب اهلل يا �صنايعية”  ...كان يغني للفالحني والعمال
و�صغار املوظفني الذين تنفذ مرتباتهم يف “خم�سة منه” وقد �أعاد
غناء بع�ض هذه الأحلان حفيده �إميان البحر دروي�ش ،و�ضمها �أحد
�أفالمه الذي يحمل ا�سم “حكاية يف كلمتني” ويف جمال امل�سرح
الغنائي حلن �سيد دروي�ش �أكرث من م�سرحية غنائية �أ�شهرها:

هذا هو املو�سيقار حممد عبد الوهاب لوحة فنية نادرة  ...وقدرة
حلنية متفوقة ،ورائ��د من رواد الأف�لام الغنائية ال��ن��ادرة .و�أن
كان �أدا�ؤه كممثل �ضعيف �إلى حد كبري  ...ولكن �شهرته كمطرب
وملحن قد جعلت النا�س يقبلون على �أفالمه ومنها :ل�ست مالكا،
وممنوع احل��ب ،وي��وم �سعيد ال��ذي عملت معه فيه فاتن حمامة
وهي يف التا�سعة من عمرها .كما كان املو�سيقار الكبري مق ًال
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�شهرزاد والع�شرة الطيبة ويرى حممد عبد الوهاب يف مذكراته
املوثقة �إذاعي ًا وتلفزيونيا �أنه كان من �أ�شد املعجبني بال�شيخ �سيد،
وكان يذهب يف بع�ض الأحيان ل�سماع احلانه و�أغانيه حتى من
خارج امل�سرح حني ال ي�سعفه الدخول .وحينما تويف ال�شيخ �سيد
�سنة  1923وهو يف الثالثني من عمره فجع مو�سيقارنا العظيم
بفقده ،ورمبا عزم منذ ذلك اليوم على �أكمال م�سريته يف الريادة
والتجديد فحقق ما �أراد ورمبا �أكرث مما �أراد.
واحلديث عن ريادته الأولى لي�س مو�ضوع هذه العجالة  ...ولكن
ميكن القول �أن وجدانه املبدع قد جعله يبد أ� من حيث انتهى ال�شيخ
�سيد ،وينتقل بالأغنية امل�صرية ـ التي رمبا كان الوحيدة �آنذاك �إال
فيما ندر ـ من حالة �إلى حالة متقدمة ذات جملة حلنية مدرو�سة،
و�أح�سا�س فني مرهف وتفاعل وجداين عميق ،وانتباه ذهني متميز
وق��ادر على تقم�ص �إح�سا�س الآخرين ليعرف ما ي��روق لهم من
الإحلان ،وما يرقى بذوقهم الفنية �إلى الأعايل فعمل يف اجتاهني
وهذا هو �ش�أن املجدد دائم ًا .االجتاه الأول اختيار اجلمل اللحنية
التي يحبها النا�س  ...يف الوقت الذي يعمل فيه من خالل االجتاه
الثاين �إلى االرتقاء بذوقهم  ...وهنا تكمن ال�صعوبة للتعامل مع
جمهور اعتاد على “الطقاطيق” والأغاين الهابطة املرافقة لهز
اخل�صور وامل��دغ��دغ��ة لإح�سا�سات ج�سدية هابطة فاملجدد �أو
الرائد هنا يحمل ر�سالة �صعبة  ...لأنه لو مل يقدم للنا�س ما يحبون
لرف�ضه النا�س ولو قدم لهم ما يريدون لبقي يف مكانه وهذه هي
�صعوبة ريادته الأولى التي �أجنزها بكل جناح.
�أما ريادته الثانية ،فقد جاءت بعد �أن توقف هو عن الغناء ومنذ
�سنة  1973واكتفى بتقدمي الأحلان �إلى كبار املطربني الذين
يعرف مواهبهم وقدراتهم الأدائية  ...فكان اللحن م�صمم ًا
للمطرب ذاته  ...هذا الوردة اجلزائرية  ...وهذا لأم كلثوم ...
وهذا لعبد احلليم �أو جناة ال�صغرية  ..ويف �أوائ��ل ال�سبعينات

تفاقم مر�ض عبد احلليم  ...وم��ات فريد الأطر�ش تبعته �أم
كلثوم بعد �أربعني يوم ًا  ...ومل يبق يف ال�ساحة الغنائية �إال عدد
حمدود من العمالقة  ...فظهر ل�سد الفراغ مطربون �شباب،
فتكوا بالزائقة الفنية ،وعادوا بالغناء �إلى ا�سو�أ مما كان عليه
قبل �سيد دروي�����ش وتكاثروا ك��اجل��راد على كل ال�ساحات ...
و�أ�صبح املطرب يغني بو�سامته ورق�صائه وقدميه ...واملطربة
تغني بعريها و�أثارتها و�إك�س�سوارتها  ...يف تلك املرحلة كان جنم
عبد احلليم حافظ ال يزال يت�ألق ،رغم مر�ضه ،ورغم رحالت
عالجه املتعددة وكان غنا�ؤه قد اقت�صر على الأغنيات الد�سمة
التي يختار احلانها لعدد من كبار املطربني يف مقدمتهم حممد
املوجي واملو�سيقار الكبري حممد عبد الوهاب وك��ان يقدم يف
كل �سنة �أغنية واحدة حتتل مكانتها يف قلوب النا�س ويرددها
اجلمهور طوال العام حتى يخرج علينا ب�أغنية جديدة  ...وقد
واكبته يف هذا امل�شوار وردة اجلزائرية التي غنت احلان حممد
عبد الوهاب وبليغ حمدي و�سيد مكاوي حتى �أوائل ال�سبعينيات
حينما و�ضع حممد عبد الوهاب احلان �أغنية املو�سم القادم
لعبد احلليم حافظ وهي �أغنية “من غري ليه” وقبل �أن يغنيها
عبد احلليم �سافر يف رحلة عالج مطولة مل يعد منها ،فكان موته
ق�صمة ظهر للمو�سيقار الكبري ،لأن عبد احلليم كان هو الوحيد
القادر على ال�شدو بهذا اللحن والو�صول به �إلى قلوب املاليني
التي حتبه  ...وهو كذلك القادر على �أداء الأغنية كما يريدها
مبدع احلانها دون زيادة �أو نق�صان.
وقبل �أن ن�سرت�سل يف ق�صة هذه الأغنية  ...والتي متثل ق�صتها
دون رتو�ش كل احلكاية ،ونهو�ض حممد عبد الوهاب للريادة
الثانية  ...ال بد من التطرق �إلى بداية التعاون بني حممد عبد
الوهاب وعبد احلليم  ...ودور عبد احلليم يف نزوع حممد عبد
الوهاب �إل��ى الأغنية ال�شبابية اخلفيفة .لقد كانت بداية عبد
احلليم مع �صديقه كمال الطويل وحممد املوجبي وكانت �أغنيته
ال�شهرية والق�صرية “�صافيني مرة” والتي رف�ضها اجلمهور
م��رار ًا على امل�سرح مطالب ًا عبد احلليم ب���أن يغني ملحمد عبد
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الوهاب  ...ولكن عبد احلليم ب��د أ� ثقته الفنية املتطورة وثقته
الأكيدة بنف�سه قد رف�ض� ،إلى �أن ا�ستطاع �أن يعرب من خالل هذا
اللون اجلديد �إلى قلوب النا�س ،وير�سخ �أقدامه فيه مما لفت
�أنظار املو�سيقار الكبري �إلى هذا النمط من االحلان  ...فا�ستدعى
�إليه املوجي وعبد احلليم وا�ستمع منهما �إلى م�شاريعهما الفنية
القادمة ،و�أحدث ما ا�ستجد لديها من احلان و�أغنيات فطلب عبد
احلليم حلنا من احلانه  ...وكانت فرحته ال ت�صدق �إذا كانت
املقابلة وحدها مع املو�سيقار الكبري تعد �إجناز ًا لأي فنان فكيف
�إذا كانت هذه املقابلة �ستكون بداية مل�شروع تعاون فني وجتاري
بني الطرفني ملدة طويلة  ...ومما ي�ؤكد ريادة حممد عبد الوهاب
الأولى قدرته على جماراة الأحلان ال�شبابية التي يقدمها امللحنون
لعبد العليم ،بلى والتفوق عليها  ...ومن منا مل يعجب بالأغنيات:
ظلموه وتوبه ،و�أنا لك على طول وغريها.
ونعود إ�ل��ى ق�صة “من غري ليه” والتي و�ضع املو�سيقار الكبري
احلانها يف انتظار عودة من و�ضعت له  ...ولكن اهلل اختاره �إلى
جواره  ...فو�ضعها حممد عبد الوهاب يف �أدراج��ه  ...ومل يجد
حوله من كبار املطربني واملطربات من ي�ستطيع �أداءها كما يريد
هو � ...إال عبد احلليم � ...أما وقد ذهب عبد احلليم فلتبق يف
الإدراج �إلى حني  ...كان هناك عدد كبري ممن غنوها فيما بعد
وعلى ر�أ�سهم هاين �شاكر ممن البد و�أن يكونوا قد خطروا على
باله  ...ولكنه �آثر االحتفاظ بها  ...لأنه ومن خالل ذائقته الفنية
كان يدرك �أن الأداء بدون عبد احلليم �سيكون ناق�ص ًا  ...وهو
ي�سعى يف كل �أعماله لالقرتاب من الكمال  ...فنام اللحن م�سج ًال
ب�صوته على العود لأكر من �ستة ع�شر عام ًا � ...إلى �أن قرر �سنة
� 1989أن يغنيه بنف�سه  ...طبع ًا ب�صوته امل�سجل منذ ذلك
التاريخ حيث �أعاد توزيعها من جديد مع الفرقة املو�سيقية بقيادة
�أحمد ف�ؤاد ح�سن  ...وقد �أراد من هذا �أن يقول لكل من يعمل
على الهبوط يف م�ستوى الغناء  ...تعلموا  ...هذا �أنا ال�شيخ ذو
الت�سعني عام ًا �أقول لكم غنوا هكذا و�إال فا�صمتوا  ...وكانت هذه

ريادته الثانية  ...ولن تكون بالطبع يف زخم ريادته الأولى املدعمة
بال�شباب والطموح والعمل  ...ولكنها كانت وم�ضة ال�شهاب
الأخرية � ...إذا مات بعدها �سنة  1990بعام واحد.
و�أخ�ير ًا ،ف���إن هذا ال�سجل الفني احلافل ب��الإجن��ازات املتعددة
الوجوه .وتلك احلياة احلافلة باحلر�ص على التميز والأناقة يف
احلديث والغناء واملالب�س وال��ذوق واخليال والر�ؤية الإبداعية،
و�ضاعة الأحلان العظيمة ،لكفيلة كلها دون �شك باعتبار حممد
عبد الوهاب �شخ�صية اجتماعية و�سيا�سية وفنية وقيادية يف
الوقت نف�سه ...فقد كرمته القوات امل�سلحة مبنحه لقب لواء
فخري يف اجلي�ش امل�صري  ...وكرمته �أحدى اجلامعات مبنحه
�شهادة الدكتوراه الفخرية  ...وكرمة الرئي�س جمال عبد النا�صر
بو�سام رفيع  ...وكرمته �أكادميية باري�س للمو�سيقى “ال عرف
بال�ضبط ما هو ا�سمها الر�سمي” مبنحه اال�سطوانة البالتينية
التي ال تعطي �إال لعباقرة الفن والنغم يف العامل.
هذا هو حممد عبد الوهاب مطرب ًا ومو�سيقي ًا ،وجمدد ًا وحري�ص ًا
على م�سرية الفن العربي �صاعد ًا ال هابط ًا ،ورائ��د ًا ال �أقول من
رواد التجديد  ...بل هو رائد التجديد الأول يف القرن املا�ضي ...
وهو الذي ظل ميلك الطاقة الفنية الكامنة منذ توقفه عن الغناء
وتوجهه �إلى ن�شر احلانه من خالل �أ�صوات عمالقة ممتدة يف
وجدان امل�ستمعني على امتداد الوطن العربي كله  ...هذه الطاقة
والأمانة الفنية التي جعلته يحتفظ بنوته �آخر احلانه ما يقارب
الع�شرين عام ًا �إلى �أن �سجلها وغناها بنف�سه  ...و�صدقت توقعاته
�إذ قام الكثريون مبحاولة �أداء ذلك اللحن اخلالد  ..ولكن ذلك
الأداء ظل قا�صر ًا إ�ل��ى حد بعيد عن �أداء �صاحبه ،وال��ذي كان
يدرك متام ًا �أن الذي ي�ستطيع �أداءه كما يريد قد رحل .و�أنه قد
�أ�صبح الوحيد القادر على نقله �إلى النا�س  ...وقد فعل ،لي�صبح
دون �أن ي�سعى �إلى ذلك � ...صاحب الريادة الثانية وبكل امتياز.
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موسيقى

الفنان األردني هيثم عامر
ملحة كما ّدة إجباريّة في المناهج
الموسيقى ضرورة ّ
المدرسية للصفوف األولى
ّ
فتحي الضمور  /االردن
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م��ن ال�صعب �أنْ تطلقَ حكم ًا باملطلق على ف�� ّن��ان ،حتى و�إنْ
ا�ستقامت له �أ�سباب املوهبة واالحرتاف ،لك ّني �أكاد �أجزم ب�أنّ
احلالة الفن ّية التي �أحاورها ،هي حالة مده�شة وغن ّية باملو�سيقى؛
ي�صعب على �أحد �أن يجم َع ما
ذلك أ� ّنه
ُ
وحب النا�س.
بني عذوبة ال�صوت ور ّقة الإح�سا�س ،وبني الر�ضى ّ
و�سيدرك القارئ ويرى فنّ “هيثم عامر” من بني �سطور هذا
ُ
يك�شف عن حالة فن ّية حقيق ّية ،ا�سمها “هيثم
احل��وار ،الذي
عامر”.
كان لقائي به أل ّول مرة يف العام  ،2009عندما قدّمته من
خالل مهرجان الأردنّ الأ ّول جلمهور الكرك ،الذي ظ ّل حري�ص ًا
ال�شجي حتى �ساعات ال�صباح.
على �سماع �صوته
ّ
لقائي به جت��دّد �أك�ثر من م�� ّرة ،لأكت�شف فيما بعد �أنّ الفنان
العذب “هيثم عامر” مل يكن ميلك �صوت ًا دافئ ًا ،و�إح�سا�س ًا
�شفيف ًا ،وح�سب ،ب��ل يجعلك تقف خ��ج��و ًال �أم���ام �أدب���ه اجل ّ��م،
احل�ضاري.
وح�ضوره الآ�سر ،و�سلوكه
ّ
من دون مقدّمات تقليد ّية �أو م��ف��ردات بال�ستيك ّية“ ،هيثم
يحب الفرح واحلياة ،متفائل جد ًا ،يتعامل مع
عامر” الإن�سان ّ
تفا�صيل احلياة بك ّل �سهولة وب�ساطة ،ال ميكن ل ّأي �أحد �إال �أن
حمب للنا�س ،يبتعد عن
يراه مبت�سم ًا دائم ًا ،متعاون و�إيجابيّ ،
�صخب احلياة ،وعن �أ�سباب العداء واخلالفات مع النا�س .هو
مثا ّ
يل ب�شكل مبالغ فيه ،وهذه املثال ّية التي يتّ�صف بها ال تر�ضي
الكثري من النا�س يف هذا الزمن املوبوء بالوجوه املل ّونة.
“هيثم عامر” ال يختلف على �أدبه وف ّنه اثنان ،لأ ّنه ال�صادق
يحب النميمة واحلديث عن
مع نف�سه �أو ًال ،ومع الآخرين ،فهو ّ
النا�س ،ونادر ًا ما تراه غا�ضب ًا ،على الرغم من مزاجيته اليوم ّية،
التي يحتويها بابت�سامة العري�ضة.
الفتى الذي ظهر على �شا�شة التلفاز ،وهو يف التا�سعة من العمر
يف برنامج “مواهب” مع الإعالمي ال�شهري ،الراحل “رافع
�شاهني” ،عندما �س�ألته عن �أ�سباب عزوفه عن الزواج� ،إجابته
ذكرتني بالكاتب املبدع الراحل “حممد طمليه” عندما �سئل
نف�س ال�س�ؤال ق��ال“ :ن�سيت اجتوز” .لكنّ فكرة ال��زواج عند
يلتق بعد بفتاة
“عامر” تبلورت متام ًا هذه ا ألي��ام� ،إال �أ ّن��ه مل ِ
�أحالمه.
عندما يبد أ� حفلته الغنائية ،يغني لفريوز ،ليقينه ب�أّنها تعويذة
الغناء العربي التي ت�سحر اجلمهور.
املتابع لك ّل لقاءاته من خالل ال�صحف الورق ّية والإلكرتون ّية،

ّ
ي�ست�شف �أ ّن��ه ال ُيلقي
�أو عرب الف�ضائيات الأردن�� ّي��ة والعرب ّية،
ؤ�س�سات الفن ّية ،ب�سبب تق�صريها ع��ن دعم
بال ّلوم على امل� ّ
الف ّنان الأرد ّ
ين ،وال ت�ستهويه ال�شكوى �أمام و�سائل الإعالم ،بل
هو ينزعج من الف ّنان كثري الته ّكم ،دائم ال�شكوى ليهاجم بها
التلفزيون الأرد ّ
ين �أو امل� ّؤ�س�سات املعن ّية بالفنّ  .ما يريده “هيثم
عامر” من الف ّنان �أنْ يغ ّني فقط ،ذلك لأنّ احللقة بطبيعتها
تكون ق�صرية ،وال تتّ�سع �إال للغناء ،وبر�أيه �أنّ الغناء �أف�ضل من
احلديث يف ق�ضايا تثري ا�شمئزاز امل�شاهد وامل�ستمع .كما يعترب
احلقيقي يجب �أن
كرثة التذ ّمر ذلك �ضعف ًا بالف ّنان ،لأنّ الف ّنان
ّ
يكون على معرفة ودرا ّية كاملة بف ّنه �أكرث ،مبعنى �أنّ الثقافة هي
أهم لكي ي�صل الف ّنان �إلى ما يريد.
الأ�سا�س والركيزة ال ّ
وع��ن ثقافة اجلمهور الأرد ّ
ين ق��ال ب�أ ّنه يف غاية الر�ضى عن
املتل ّقي الأردين ،فهو الآن ي�ستوعب وجود جنم �أرد ّ
يهتم
ين ،وبد�أ ّ
به ،ودليل ذلك �إقبال اجلماهري وحر�صهم على متابعة الفنانني
الأردنيينّ ،بالرغم من ق ّلة الإمكان ّيات وانعدام اجلهة الداعمة
للف ّنان الأرد ّ
ين� ،إال �أ ّن��ه يظهر وب��ق�� ّوة على ال�ساحة الأردن�� ّي��ة
والعرب ّية ،و�أنّ مثل هكذا ظاهرة ّ
مب�شرة بنتاج ف ّني جديد.
من جملة �أمنياته �أنْ تق ّرر وزارة الرتب ّية والتعليم منهاج ًا
�إجبار ّي ًا خا�ص ًا باملو�سيقى يف املدار�س احلكومية� ،أ�سوة بالدار�س
اخل��ا���ص��ة .لأنّ ذل��ك ُيف�ضي �إل��ى التخفيف م��ن ح��دّة العنف
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ويج�سد ال�سلوك امل��د ّ
ين �إيجاب ًا على انفعاالت
املجتمعي �أو ًال،
ّ
ّ
ال�شارع الأرد ّ
ين .كما �أنّ انت�شار املو�سيقى يف املدار�س يك�شف
عن مواهب حقيق ّية وف�� ّذة ت�ساعد يف نه�ضة البالد وتط ّورها.
فالرتبية املو�سيق ّية مه ّمة للطفل ،تعمل على ت�أ�سي�سه وتهذيبه،
فيخرج للمجتمع متّزن ًا ال تقلقه ثقافة العيب ،وال ت�ؤثر على
نف�سيته .ولي�س بال�ضرورة �أن يخرج مو�سيق ّيا �أو مطرب ًا� ،إنمّ ا
املو�سيقي يف بدايات درا�سته يعمل على تهذيبه و�صقل
املنهاج
ّ
�شخ�صيته ،وهذا ما ت�شري �إليه الدرا�سات العاملية .و�أكرب دليل
على ذلك “ َو َر ِت ِّل ا ْل ُق ْر�آنَ َت ْر ِتي ًال» ويف الرتتيل تهذيب وخ�شوع
و�سكينة ،والرتتيل ب���أن يتغ ّنى بالقر�آن� .أ�ضف إ�ل��ى ذل��ك �أنّ
الوقوف على خ�شبة امل�سرح ،من �ش�أنه تعزيز ثقة الطالب بنف�سه،
من خالل م�شاركته الفاعلة الفردية �أو اجلماعية �أمام النا�س.
وجه حم ّبي
ومن خالل موقع التوا�صل
االجتماعي «الفي�سبوك» ّ
ّ
«هيثم عامر» جملة من الأ�سئلة ،كان منها ما يتعلق باملهرجانات
الأردن ّية ،يف �أ ّنها تعترب رافع للفنان نحو جمهوره� ،أو نحو تلك
امل� ّؤ�س�سات التي تنظ ّمها ،وم���اذا �أ�ضافت تلك املهرجانات
للذاكرة الغنائية الأردنية؟
�أ�شاد «عامر» باملهرجانات الأردن��ي��ة ،لأ ّنها �أو ًال و�أخ�ير ًا تعود
بالنفع على الفنان الأردين ،فهي تعمل على انت�شاره و�شهرته،
�إ�ضافة �إلى �أ ّنها تك�سبه خربة فنية ،ومردود ًا مادي ًا ي�ساعده على
العي�ش والنتاج الف ّني مهما كان قلي ًال.
وعن الأغنية الأردنية و�سبب عدم انت�شارها يف البالد العربية،
وهل �أ ّنها تعترب حالة ؟ قال ب���أّن الأغنية الأردنية حالة ،لك ّنا
لي�ست متطورة ،بالرغم من �أنّ الف ّنان الأردين قطع �شوط ًا كبري ًا
يف تر�سيخ الفنّ الأردين على الأردنية كحد �أدن��ى ،و�أ ّن��ه ب�أق ّل
را�ض عن ال�شخ�صية الأردنية الفنية ،لأنّ الفنان
حدود الر�ضى ٍ
الأردين بد أ� يفر�ض نف�سه على ال�ساحة الأردنية ب�شكل خا�ص،
والعرب ّية نوع ًا ما .ويرى ب�أنّ امل�شكلة ال تكمن يف �شهرته هنا� ،إنمّ ا
خارج حدود بالده ،ويعزو ذلك �إلى تق�صري الإعالم الأردين مع
فنانيه و�أبناء جلدته!
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مما ال ّ
�شك فيه أ� ّنها انت�شرت
�أ ّما عن الأغنية الوطنية ،قال �إ ّنه ّ
ب�شكل وا�ضح ،و�أحدثت حركة فنية ج ّيدة� ،إال �أنّ ذلك مل مينع
من وجود �أغنية وطنية هابطة �صوت ًا ،وكلمة وحلن ًا ،مبا ال يليق
بالوطن وبقدا�سته« .عامر» ال يعيب على الأغنية ال�شعب ّية ،على
العك�س متام ًا هو يعتربها الإرث ال��ذي من خالله ينطلق � ّأي
ف ّنان يف العامل ،و�أنّ الأغنية الرتاثية هي الركيزة الأ�سا�س ّية
لالنطالق ب� ّأي ف ّنان �إلى ف�ضاء الإبداع الرحب .ومن املالحظ
ب�أنّ اجلمهور الأرد ّ
ين بد�أ ي�ستعيد ثقته بالرتاث من خالل �إقباله
ترت�سخ هذه الثقة يف
على �سماع الأغنية ال�شعبية الرتاث ّية ،وحتى ّ
قلب اجلمهور ،يتحتّم على الفنان الأردين تقدمي �أغنية الرتاث
بطريقة جميلة.
الفنان «هيثم عامر» يف �س�ؤايل له عن �أمنياته ،يطمح ب�أن يواظب
على تقدمي ما يليق بال�سمع والذائقة املو�سيقية ،مبجهوره الذي
اعتاد على �أغانيه الراقية و�أ�سلوبه اجلميل .ومت ّنى �أن تتغري
فكرة النا�س عن الفنّ والفنان الأردين ،بحيث ال ي�سيئون �إليه.
الفني يف
وبخ�صو�ص �أ�صحاب القرار ،قال لو �أنيّ �أملك القرار ّ
البلد ،لعملت على تن�شيط احلركة الفنية ،ودعمها بك ّل ال�سبل
املتاحة ،و�سوف �أعمل على ت�شكيل جلان خا�صة باختيار الفنان
امل�ؤهّ ل لتمثيل الأغنية الأردنية .و�أه ّ��م ما �س�أقوم به �أي�ض ًا هو
�إقرار مادة مو�سيقية �إلزامية يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم.
�أ ّما عن نقابة الفنانني الأردن ّيني ،قال ب�أن ال �أحد يفهم احلالة
املو�سيق ّية يف الأردن ،ودع��ا «ع��ام��ر» �إل��ى تفعيل نقابة مهن
مو�سيقية ،حت��ت مظ ّلة وزارة الثقافة ،م��ن �أج��ل عملية فرز
واملو�سيقي ،الأمر الذي ينبغي على وزارة الثقافة
حقيق ّية للفنان
ّ
فيه �أن ت�سعى وب�شكل ج��ا ّد �إل��ى االهتمام بالإبداع واملبدعني.

وال يقت�صر هذا فقط على وزارة الثقافة� ،إنمّ ا اجلميع كهيئات
وم� ّؤ�س�سات معنية بالإبداع ،فمث ًال ن�شاطات التلفزيون الأردين
قليلة جد ًا وب�سيطة �أي�ض ًا ،الأمر الذي يعمل على جتميد فرقة
الإذاع���ة والتلفزيون املو�سيق ّية .وع��ن عالقة نقابة الفنانني
برابطة الكتّاب الأردن ّيني قال ب أ� ّنه ينبغي التن�سيق بينهما ،على
�أنْ تقوم النقابة مبخاطبة �شعراء الأغاين يف الرابطة لتزويدهم
بن�صو�ص مغ ّناة ،لي�صار �إلى عر�ضها على املطربني الأردن ّيني،
من �أجل اختيار الأجمل واملنا�سب منها.
من ال يعرف �أغنية «جنة جنة» التي انت�شرت ،لي�س يف الأردن،
العربي على
وح�سب ،بل يف بالد ال�شام ب�شكل خا�ص ،والوطن
ّ
وجه العموم ،حتى �أنّ املدار�س اعتمدتها يف �صباحات �أطفالنا
اجلميلة .وهي من توزيع الف ّنان بهاء داود .ومن �أعمال «هيثم
عامر» �أغنية «�أ�صبح عليك اخلري يا بلدنا» التي كانت تذاع يف
الربنامج الأردين ال�شهري «ي�سعد �صباحك» يف بداية الت�سعين ّيات،
ّثم ّمت ت�سجليها م�ؤخر ًا ب�صوته ،باال�شرتاك مع الفنان الأردين
املذهل «رامي خليل».
قبل ذلك كان �أ ّول كا�سيت بعنوان «يا عيني عال�سهر» ،وت�ض ّمن
(� )8أغ��انٍ هي« :يا عيني عال�سهر»« ،الرحيل» ،وهي الأغنية
الأق��رب إ�ل��ى قلبه ،والتي �سوف يعمل على �إع��ادة توزيعها من
جديد�« ،أمانه اهلل عليكم»« ،م�شينا وحكينا»« ،مرقوا حوالينا»،

ِ«عدّي بحوري» ،التي ّمت ت�صويرها يف العراق يف العام ،1996
العراقي «ماجد
وك ّل هذه الأغ��اين من كلمات و�أحل��ان الفنان
ّ
املهند�س» ،با�ستثناء واحدة وهي �أغنية «م�شينا وحكينا « من
كلمات و�أحلان الفنان ح�سن �س ّلوم� ،إ�ضافة �إلى �أنّ الأخري قام
بتوزيع الكا�سيت كام ًال.
بعد ذلك غ ّنى من �أحلانه �أغنية «هيال هيال» من كلمات «عنان
حممد» ،وتوزيع «ح�سن �س ّلوم».
خالل هذه الفرتة �شارك «هيثم عامر» يف العديد من الن�شاطات
والأعمال الفنية ،ك�أوباريت «طيور الوطن» �إلى جانب «�أحمد
رامي» و»ماجد املهند�س» و «�سحر خليفة» ،وكان هذا العمل من
كلمات «حممد القباين» ومن �أحلان «وليد اله�شيم».
�إ�ضافة �إلى م�شاركته يف غناء مقد ّمات امل�سل�سالت اخلليج ّية،
وبرنامج «�شم�س الإ���س�لام» م��ع «قمر ب���دوان» .ث ّ��م ���ش��ارك يف
�أوباريت «الثورة العربية ،ويف م�سرح ّية «عرار» وهي من �إخراج
«خالد الطريفي» وبطولة «حممد العبادي».
ويف العام  2004غ ّنى على امل�سرح اجلنوبي مبهرجان جر�ش،
ّثم تك ّررت هذه التجربة يف العام  ،2011يف نف�س املهرجان،
عربي �أن يقف عليها.
وعلى نف�س اخل�شبة التي يحلم � ّأي فنان ّ
وم��ن أ�ه ّ��م م�شاركات «هيثم عامر» تلك التي كانت يف ال��دار
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البي�ضاء ب��امل��غ��رب يف ال��ع��ام  ،2006يف م��ه��رج��ان الأغنية
العربية ،حيث �شارك ب�أغنية «�أغلى �أمنية» وه��ي من كلمات
ال�شاعر «حممود ال�شلبي» ومن �أحل��ان وتوزيع الفنان «ماهر
احللو» .والتي ح�صل فيها على املركز الأ ّول من بني ( )13دولة
عرب ّية .والغريب يف الأمر بح�سب حديث الفنان «عامر» �أ ّنه مل
َ
يحظ ب� ّأي تكرمي ،وال حتى بات�صال هاتفي ،ال من وزارة الثقافة،
وال من نقابة الفنانني ،ويقول ب�أنّ ذلك يرجع �إلى عدم تقدير
واحرتام الفنّ والفنان .ومل يقت�صر الأمر على ذلك ،بل جتاوز
ك ّل حدود الغرابة والأ�سف� ،إذ أ� ّنه من قام باالت�صال بال�صحف
الأردنية لن�شر اخلرب ،خرب ح�صول الأردن على اجلائزة الأولى
يف مهرجان الأغنية العربية يف الدار البي�ضاء ،لكنّ الأمر الأكرث
حزن ًا و�أ�سف ًا ،هو �أنّ �صحيفة الر�أي الغ ّراء رف�ضت �أن تن�شر اخلرب.
حتى �صحيفة الغ ّد عندما ن�شرت اخلرب ،كان باهت ًا بحيث بدا
للقارئ �أنّ الفائز بهذه اجلائزة موهوب لي�س مبحرتف ،بالرغم
من �أنّ «هيثم عامر» ن ّوه العاملني على ن�شر اخلرب ب�أ ّنه ذاهب �إلى
عربي ،مل يذهب كها ٍو
املغرب ليغ ّني ،ومي ّثل الأردن ،يف مهرجان ّ
لي�شارك يف برنامج للهواة! بعك�س ما حدث يف املغرب متام ًا،
فقد ّمت ن�شر اخلرب يف ك ّل ال�صحف املغرب ّية� ،إ�ضافة �إلى تكرمييه
ر�سمي هناك� .أ�ضف �إلى ذلك دعوتهم له ب�شكل خا�ص
ب�شكل
ّ
للم�شاركة كنجم يف مهرجان الأغنية العربية الذي تاله من باب
تكرميه �أي�ض ًا حل�صوله على املركز ا أل ّول.
ويف العام � ،2009شارك «عامر» مبهرجان الأردنّ ا أل ّول،
�سجل مع الفنان «�سليمان عبود» �أغنية «وي وي» و�أغنية
بعدها ّ
« يا ب ّييه « وهي من كلمات ال�شاعر ال�سعودي «�صالح عبد اهلل»
 ،ويف العام الذي نحن فيه الآن ،قام بت�صوير �أغنية «ال�شعر
اخلروبي» فيديو كليب يف قلعة الكرك ،وهي من كلمات و�أحلان
«ماجد زريقات» ،و�إخراج اللبناين «�أنور عيد» وتوزيع الفل�سطيني
«يعقوب الأطر�ش».
العديد والكثري م��ن خم��زون «هيثم ع��ام��ر» الفني ،م��ن ذلك
م�شاركته يف ع��دّة مهرجانات منها :مهرجان دب��ي ،مهرجان
املتو�سط يف �إيطاليا ،مهرجان
�أبها ،مهرجان البحر الأبي�ض
ّ
الدوحة يف قطر ،ومهرجان بغداد.
ال�شجي� ،أع��اد ت�سجيل �أغنية «ج��دوالت��ك جمنونة»
وب�صوته
ّ
للراحل الفنان «ف�ؤاد غازي».
جتربته مع التلحني كانت ب�سيطة ،فقد حلن �أغنية «هيال هيال»
و�أغنية «يا ب ّيه» والأغنية اخلليج ّية «عجيب اليوم طبعك».
الرقيق «هيثم عامر» هو خريج الأكادمي ّية الأردنية للمو�سيقى،
بتخ�ص�ص �آل��ة «كالرنيت» .م�ؤمن ب�صوت �إ�سماعيل خ�ضر،
ّ
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�سليمان عبود ،رامي خليل ،يو�سف عرفات ،حممود �سلطان.
ومن الأ�صوات العرب ّية :فريوز ،وردة� ،أ ّم كلثوم ،عبد الوهاب،
عل ّيا التون�س ّية ،حممد احللو ،عبده اال�سكندراين� ،شريين� ،صابر
الرباعي ،ذك��رى ،ماجد املهند�س ،ح�سني اجل�سمي ،حممد
حماقي.
وعن الأ�صوات الن�سائية الأردنية ،يع�شق �صوت «�أم��ل �شبلي»،
مم��ا هي عليه الآن،
ويتم ّنى �أن تكون مكانتها الفن ّية �أف�ضل ّ
وترتاح �أذنه �إلى اخلامة التي ب�صوت «زين عو�ض» .ويعتربهما
من �أف�ضل الأ�صوات الن�سائ ّية يف الوقت احلايل ،لأنّ ك ّل واحدة
منهما تغني بطريقة و�أداء يدالن على ارتقائهما �إلى م�ستوى
الفني.
االحرتاف ّ
وفيما يتع ّلق ب�صوت املر�أة الأردن ّية ،قال ب�أنّ املجتمع يف �سابق
عهده ،ك��ان يعترب غناء الرجل عيب ًا ،فما باله ب�صوت امل��ر�أة
آ�ن��ذاك؟! وبالرغم من انفتاح املجتمع على احل�ضارة العامل ّية،
وتقدمه� ،إال �أنّ ال�ساحة الأردنية تخلو من الأ�صوات الن�سائية.
وللأ�سف ب�أنّ �أ�صوات ًا جميلة �ضاعت ب�سبب الرتكيبة االجتماعية
التي تعمل على قتل الإبداع واملبدعني .فهي �سبب يف عدم تط ّور
الفن و�إخفاقه ،ب�سبب نظرة النا�س للفنّ  ،وك�أنّ الذي يتب ّنى هذه
يحب
الفكرة يعاين من ف�صام يف �شخ�صيته؛ ففي الوقت الذي ال ّ
يحب �أن
�أنْ تكون ابنته �أو �أخته �أو زوجته مو�سيق ّية �أو مطربةّ ،
ي�ستم َع �إلى الأغاين ويغرم بها وب�أ�صحابها !

موسيقى

في عبقرية الرقص

د .راشد عيسى  /االردن
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ي�شهد ع�صر الفن البدائي �أن الرق�ص اجل�سدي بد أ� جماعي ًا
ال فردي ًا ،وي�ؤكد علماء االنترثوبولوجيا �أن القبيلة الأولى
املوغلة يف ق��دم التاريخ كانت ت����ؤدي رق�صة جماعية يف
منا�سبة الفرح �أو احلزن.
ففي مو�سم انقطاع املطر مث ًال ي�صطف �أفراد القبيلة رجا ًال
ون�سا ًء على �صورة دائرة يف الأغلب ،ويطلقون �أ�صوات ًا منغمة
من�سق ًا
على إ�ي��ق��اع الأق���دام التي ت�ضرب ب��الأر���ض �ضرب ًا ّ
وم ّوحد ًا يف حني ترتفع الر�ؤو�س �إلى �أعلى تارة وتنظر بني
الأق��دام تارة �أخرى ،وتتمايل الأج�ساد مينة وي�سرة بحيث
حت��دث ال�شنا�شيل وال�سال�سل امل��رب��وط��ة على اخل�صور
�أنغام ًا �شجية متالئمة مع احلالة النف�سية ،وكثري ًا ما يخرج
الراق�ص املتميز �إلى و�سط احللقة وي�ؤدي حركات ج�سدية
تو�س ًال بالرحمة.
فردية رافع ًا يديه �إلى �إله املطر ّ
ولي�ست الرق�صات ال�شعبية الإفريقية �إال م��ث��ا ًال ناجح ًا
المتداد ظاهرة الرق�ص اجلماعي ال�شعبي التي ن�ش�أت مع
ن�شوء الأ�ساطري الأول��ى .وتطورت الرق�صات اجلماعية يف
موا�سم احل�صاد �أي�ض ًا ويف منا�سبات الأع��را���س وامليالد
واخلتان وعودة املحارب �أو الغائب �أو �شفاء املري�ض.
وما الدبكة ال�شعبية لدى �شعوب ال�شرق وال �سيما ال�شعب
العربي �إال �شك ًال من �أ�شكال ذاك الرق�ص اجلماعي القدمي
املنحدر من �ساللة الأ�ساطري �إال �أنه تطور ب�إدخال الغناء من
مغن منفرد ي�صحبه عازف الأرغول �أو الناي �أو القربة �أو
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املجوز ،في ّوحد وجدانهم نغم مو�سيقي يجعل �أقدامهم توقع
على الأر�ض �ضربات منظمة ذات ح�ساب خا�ص ال ن�شاز فيه.
ولعل �أجمل الرق�صات اجلماعية تلك التي كانت ت�ؤدى لي ًال �إما
على �ضوء القمر ال�صيفي �أو على �أ�ضواء نريان احلطب التي
ترتفع �أل�سنة لهبها �إلى الأفق حمدثة جو ًا من الأن�س العذب.
وما زال��ت الأع��را���س ال�شعبية ت�شهد مثل هذه االحتفاالت
فرح �أهل القرية كلهم ،فك�أن هذا
اجلماعية التي تعرب عن ِ
االحتفال الراق�ص �إعالن �صاخب عن زواج فالن بفالنة،
ويف م�شهد زفة العري�س يقوم �أحد املغنني بالرق�ص �أمام
العري�س يف �أثناء غنائه يف حني يردد معه كل احل�ضور جمله
الغنائية بن�شوة عارمة ابتهاج ًا بدخوله القف�ص الذهبي
ورحيله عن العزوبية ،حيث تدور كلمات الأغاين حول هذه
املعاين.

مت تطورت الرق�صات اجلماعية يف املدينة و�صار هناك ما
ُي�س ّمى فرقة مو�سيقية تعزف �أحلانها مب�صاحبة املغني،
ويقوم �أهل العرو�سني بالرق�ص اجلماعي على نحو ما نرى
الآن يف ال�صاالت املخ�ص�صة للأفراح.
�أم��ا الرق�ص الفردي ال��ذي ت�ؤديه ام��ر�أة على الأغلب فهو
معروف منذ القدم �أي�ض ًا لكنه ازدهر يف �آخر الع�صر الأموي
وبلغ �أوجه يف الع�صر العبا�سي وما تاله من ع�صور ،وظهر
هناك اجلواري والقيان ،وهن ن�ساء جميالت يتمتعن بقوام
ر�شيق َل ِ��د ٍن ميتاز مبرونة فائقة ال تعدلها مرونة ال�سمكة
�أو ليونة الأفعى ،فتتمايل بق ّدها الطري يف كل اجتاه على
�أنغام مو�سيقى ترفع من�سوب الألق والتجلي ،وجتعل عيون
الرجال مفتوحة على �آخرها حت ّدق يف عبقرية االن�سياب
يف ج�سد الراق�صة التي تبالغ يف ثني خ�صرها وهزّه مرات
عدة بطريقة ت�ؤجج الغريزة وحت��رق احلطب الأخ�ضر يف
ال�شهوات اجل�سدية الكامنة .فرجل يرفع حاجبيه ن�شوة،
و�آخر يفرك �شاربه الكث ب�أ�صابعه القلقة ،وثالث ي�سحب
نف�س ًا عميق ًا من �صدره الالهث� ،أو ي�سحب نف�س ًا عميق ًا من
�سيجارته �أو �أراجيله يف �أيامنا احلا�ضرة.
وللمر�أة ميزة �إتقان الرق�ص على الرجل ذلك �أنها متتلك
ج�سد ًا عامر ًا باللدانة واملرونة الكافية للتثني و�أداء حركات

بارعة بطيات اجل�سد وال �س ّيما البطن واخل�صر ،وبهز
الكتفني بر�شاقة ب�صحبهما اهتزاز مثري للنهدين اللذين ال
يكون عليهما �سوى رقائق �شفافة من القما�ش القليل على
غرار �سائر اجل�سد وخ�صو�ص ًا �أ�سفل اخل�صر �إذ تتطاير
ورقة التوت يف كل اجتاه بق�صدية مثرية وترتنح قطع احلرير
امل�ضيئة امل�شققة بني �أرجل الراق�صة كالأفاعي املجنونة.
�أما الرجل فغالب ًا ما يرق�ص بالع�صا ويحركها حركات تدل
على رفعة �ش�أنه ومقامه� ،أو ي�ؤدي حركات راق�صة بال ع�صا
ك�أن يدور حول نف�سه رافع ًا يديه بالت�صفيق حين ًا وبارتعا�ش
الكفني �سريع ًا حين ًا �آخر ،حمافظ ًا على اتزانه ووقاره ما �أمكنه
ذلك حتى ال يقال �أنه يق ّلد املر�أة �أو �أنه فقد هيبة الرجولة.
(الرق�ص �إيقاع الروح الثائرة يف اجل�سد).
الرق�ص ثورة ج�سدية خال�صة على احلزن ،و�إعالن تفاخري
عن براعة فردية فائقة يف �أداء حركات ج�سدية تعرب عن
انفجارات ال�صمت يف مفا�صل اجل�سد.
الرق�ص نار الن�شوة ت�شب يف حطب اجل�سد احتجاج ًا على
لغز الطني يف اجل�سد.
الرق�ص لغة الكائنات اخلفية يف �أدغال اجل�سد.
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حتى الطيور متار�س طق�س الرق�ص املثري يف موا�سم التزاوج
والتعارف ،كثري ًا من الطيور تقوم بحركات راق�صة ابتهاج ًا
مبو�سم التكاثر لتتجاذب �إلى بع�ضها بع�ض ًا ،بدء ًا من الديك
ال��ذي يقف على مكان مرتفع وي�صفق بجناحيه امللونني
وينف�ش ذيله اجلميل وي�صيح �صيحة �إغرائية كافية جلعل
�سرب من الدجاج يحوم حوله طالب ًا وده ور�ضاه.
وبع�ض ذك��ور الطري يق�ضي �أي��ام�� ًا وه��و يتقافز �أم��ام �أنثاه
مزهو ًا بر�شاقته وخفة نقالت �أرجله وجمال ري�شه الهائج.
�إن ما ن�شاهده من �صراع ذك��ور الغزالن �أو التيو�س �أمام
القطيع م��ا ه��و �إال مناطحة ج��ذاب��ة ون���وع م��ن الرق�ص
اال�ستعرا�ضي ال��ه��ادف �إل��ى إ�ي��ق��اع الإن���اث بفخ الإع��ج��اب
وا�ستدراجهن �إلى ممار�سة احلب والغزل والتزاوج.
الرق�ص جنون اجل�سد الذي يع ّو�ض جنون العقل �أو ينوب
عنه.
الرق�ص لغة الأع�ضاء اجل�سدية حني فقدت ل�سان ًا يعرب عن
بهجتها املختنقة.
لذلك ن�شاهد الإفرجن عامة مبدعني يف اكت�شاف �أنواع من
الرق�ص احلديث ب��دء ًا بالدي�سكو وانتهاء ب�آخر �صرعات
الرق�ص عند « مايكل جاك�سون «.
الأوربيون والأمريكان �أي�ض ًا ميتازون بالرق�ص اجلماعي
���س��واء ال�صاخب منه �أو ال��ه��ادئ امل�صحوب باملو�سيقى
الت�أملية الناعمة ونالحظ �أن طبيعة كل رق�صة تتنا�سب
و�إيقاع الع�صر وظواهر املرحلة.
الرق�ص منحة فطرانية غريزية لأن الأفعى حتى الأفعى
ترق�ص على مزمار الهندي ال��ق��روي الب�سيط ،الغ�صون
ترق�ص مع ن�سمات الهواء الندية ،م��اء النهر يرق�ص يف
رحلة انحداره �إلى امل�صب ،ماء البحر يرق�ص على �شكل
�أمواج هادئة حين ًا ومائجة حين ًا �آخر ،حينما يتعب املوج من
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الرق�ص ي�ستكني ويرتاجع يف اجلزء ت�أهب ًا للم ّد الراق�ص.
الرياح ب�أنواعها مو�سيقى الطبيعة التي تهيء الكائنات
للرق�ص ،الربق نوع من ال�ضوء الراق�ص.
املطر نوع من الرق�ص ،الدمعة املرتقرقة من العني ترق�ص
يف �أثناء ان�سيابها على اخلد ،ال�شالل رق�ص ،جميع الكائنات
البحرية خملوقة للرق�ص حتت امل��اء ،القلم راق�ص ماهر
على حلبة الورقة ،حفيف الأ�شجار رق�ص ،طريان الطيور
رق�ص ،حركة الري�شة على وتر العود رق�ص.
الرق�ص لغة الع�ضو �أو الكائن الأخر�س لذلك فالدببة م�ؤهلة
للرق�ص �إن تدربت  ..احل�صان يف ال�سريك يرق�ص ،حتى
البغال بعد �أن ترهقها احلراثة تلوذ �إلى بقعة رملية ناعمة
وترق�ص على ظهرها لتتخل�ص من التعب ،بندول ال�ساعة
راق�ص.
لكن هناك رق�صة احلياة ورق�صة املوت.
كل حيوان بعد الذبح مبا�شرة يرق�ص رق�صة املوت ،الزلزال
رق�صة املوت ،الطوفان رق�صة املوت ،الربكان رق�صة املوت.
وم��ن رق�صات احل��ي��اة �أي�ض ًا نب�ضات القلب ،االبت�سامة
ال�صادقة� ،ضحكة ماء النبع �أثناء انبجا�سه من ال�صخر ،ا

نتفا�ضة ري�ش الع�صفور حني يبلله املطر ،الطفل الذي يقود
دراجته� ،صوت املاء املندلق من القارورة.
احلياة كلها رق�صة ا�ستعداد لرق�صة املوت.
ج�سد الراق�صة املاهرة �سائل �ضوئي يت�شكل ح�سب �إناء
املو�سيقى.
ج�سد الراق�صة الر�شيقة �أقوا�س من وبر اللوعة.
ت�ستطيع الراق�صة �أن تعيل ع�شر �أ�سر فقرية ،وت�ستطيع �أي�ض ًا
بهزة ردف �أو غنجة �ساخنة �أن تفتح الأقفال ال�صعبة� ،أو
حتل ق�ضية �سيا�سية م�ستع�صية �أو حترج �أكرب حوت ...
ج�سد الراق�صة مفتاح (ما�سرت) لكل ا ألب���واب املغلقة،
لي�س ك��ل راق�صة �سعيدة حتى ل��و امتلكت كنوز الدنيا،
فبينهن الكثريات الالتي ميتلئن حزن ًا رغم ما يبدو عليهن
من �سعادة .والراق�صة املحرتفة ال حاجة لها ال�ستدعاء
�ضمريها الغائب فهي تبقيه م�سترت ًا حتى �ساعة ا�ستقالتها،
لأن الرق�ص �أ�صبح مهنة و (�أكل عي�ش) ،والراق�صة ال ت�ؤمن
باملثل العربي « جتوع احلرة وال ت�أكل بثديها « ،كثري من

الراق�صات عندما تك�سد �سوقهن يعملن �سم�سارات وعندما
يهدهن الهرم رمبا ت�شرتي الواحدة منهم �شاة وتي�س ًا.
الرق�ص فن قدمي يتطور ،ويف الغرب ُولوع ح ّد الهو�س برق�ص
[الباليه الذي يعد �أرقى �أنواع الرق�ص التعبريي ،وكلما ن�أى
الرق�ص عن االبتذال كان ح�ضاري ًا وذا قيمة فنية ،وتكمن
�أهمية الرق�ص يف فن �إدارة �أع�ضاء اجل�سد ح�سب �شعور
الراق�ص وم�شاعر املرقو�ص له ،والرق�ص لي�س ريا�ضة بدنية
خال�صة كما يظن بع�ضهم بل هو ريا�ضة القدرة على التعبري
باحلركة اجل�سدية تعبري ًا فني ًا جمي ًال ،وهو ريا�ضة نف�سية
�أو ًال وقد يكون ريا�ضة روحانية عند بع�ض ال�شعوب املقهورة
�أو الفقرية فالطقو�س اجل�سدية التي يقوم بها البوذي
ريا�ضة روحانية لي�ست ببعيدة عن جوهر الرق�ص التعبريي.
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كتابة
الصورة

غيمة وأُخرى
بين
ٍ
غسان تهتموين
بقلـمّ :
تصوير :طاهر تهتموين

فوق �أر�صف ٍة ك�سلى ,ع ّمن تبحثُ الأ�شياء املمت ّد ِة خجال:
ُ
الهواتف امل�أكول ُة احلواف ,ال�ستائراملنهك ِة من الفرا ٍغ ,
املعجون
والقما�ش
�سكاكر الأبواب الرخي�ص ِة وال�صدئ ِة يف �آن ,
ِ
ِ
النقل
من ِ
خراب املدنْ وحافالت ِ
أ�سفل ِّ
التل تطي ُل �أمدَ الفرج ِة,:
� ِ
جترح
ترى من يق ّل ُب الب�ص َر ميين ًا �شماال  ,والأ�صواتُ املبحوح ُة ُ
العابرينَ
ذهاب ًا �إيابا .
يرتقب الباع ُة ما جتو ُد به
إن�سحاب غيم ٍة ومرو ٍر �أخرى
بني � ....
ِ
ُ
عل,
الدقائقُ من ٍ
الوقتُ ال
يحتاج ت�أمال ,فيما نحنُ
ُ
الزجاج لتت�سع الر�ؤيا,
من�سح
َ
مطمئن مفرقع ًا �أ�صابعه,
�أرى من حمل متاع ُه وانربى غ َري
ٍ
الت�سجيل املكتوم ِة دهرا ,
�أرى بل ًال طال �أ�شرط َة
ِ
�أرى �صبي ًا ب�أطمار ِه املعهود ِة يغالب جمل ًة مرتبكه الم�ست يف
الن�ص �شغافه ,
ِّ
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موحل
�أرى ذبال َة مدف�أ ٍة عتيقه �شهدت ذات �صب ًا
ع�شيات �شتاءٍ
ِ
ٍ
يف القدم .
و�أ ٌم تعاهدتها بال�سالم ِة من ك ّل ْ
خلل ,
تك�س َر فوق �سجاد ٍة تق ّو�س ظهرها ,
�أرى خزف ًا ّ
خيانات عديده وهدايا حملت �أ�سماء
�أرى �أباريزَ جت ّعد ظ ّلها من
ٍ
حمبيها على ْ
أختام ال�صفيح ,وظ ّلي
عجل  ,ما ال�سبيل �إيل بني � ِ
املذبوح يرق�ص :
ترجرج يوم ًا يف م�سائك ,
زيت
�أعرين
فانو�س ِ
َ
َ
ْ
رج �إ�صبعه � ْ
�صواعك
طيف نام يف
أمامك� ,أعرين يا �أخي قالمة ٍ
ّ
ً
ْ
َ
لذاتك حني مت�شي �إليها � :أن �أحدا نكثَ
الر�صيف وم�ضى
,قل
�شئ ومل ي�شرت �شيئا,حكى
,غم�س الفج َر ب�أكمامه � ,إبتاع ك ّل ٍ
َ
تهجى � ,صفح َة
ل�سالمل ِه املن�صوب ِة
ن�صف احلكايه  ,يا وع�� ُد ّ
مداي
وجهي وار�سم حول العينني ْ
املذبوح بغ ِري راية
يا �أنا
ِ
ارفع ع�صاك(كماي�سرتو )
ليل
واط ِو �شتات ٍ
يدي
م ّد �إلى
اجلرح ّ
ِ

من اعمال الفنانة  -روسدان

