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را�شد عي�سى

أول
القــــول

القراء
أع ّزائي ّ
جمع الشاعر العراقي معروف الرصايف فنونًا كثرية يف قوله:
			
إن ُرمت عيشًا ناعمًا ورقيقا

ْ
فاسلك إليه من الفنون طريقا

		
غضة بالشعر
واجعل حياتك ّ

والتمثيل والتصوير واملوسيقى

		
متدنًا وحضارة
أرقى الشعوب ُّ

من كان منهم يف الفنون عريقا

فالفن مرآة األمم والشعوب ،وهذا هو الهدف الذي
تتوخاه جملة « فنون» وهذه هي رسالتها التنويرية
 ،حني تنشغل بالفن والفنانني وقضاياهم .ولهذا
تتنوع موضوعات هذا العدد لتشمل الفنون البصرية
التشكيلية وال��درام��ي��ة  ،باإلضافة إىل املوسيقية
والسينمائية.
ووف���اء للفن وأع�لام��ه ،نستذكر م��ع ص���دور هذا
العدد س ّيدة وهبت نفسها خلدمة املوسيقى ،
وقوة
حتى أضحت مثاال للمرأة الفاعلة يف جمالها ّ
شكيمتها ،هي األس��ت��اذة الدكتورة رتيبة حممود
احلِفني التي انتقلت إىل الرفيق األعلى يف السادس
عشر من أيلول لعام ألفني وثالثة عشر عن عمر
يناهز ثمانية وثمانني حوالً .فقد ولدت يف 1929/12/10
من أب مصري وأُ ّم أملانية ،وكان والدها د .حممود
أحمد احلفني قد حصل على درج��ة الدكتوراه من
أملانيا يف العلوم املوسيقية وكان له دور فاعل يف
احلياة املوسيقية يف مصر والعامل العربي؛ وهو من
حضرت وشاركت يف مؤمتر
أب��رز الشخصيات التي ّ
املوسيقى العربية ،ال��ذي ُعقد يف القاهرة سنة
ّ
ولعل يف هذا ج��زءًا من ميل رتيبة لدراسة
.1932
املوسيقى وإبداعها فيها ،إضافة لتيسري الفرصة
لها يف األخذ عن كبار املوسيقيني العرب واألجانب.
لقد آث��رت
التخصص يف الغناء يف أملانيا ،وع��ادت
ّ
لتعمل مغنية يف دار ُ
األوبرا املصرية .ومن األعمال
التي ّأدتها الدور الرئيس يف أوبرا «األرملة الطروب »
وهو أول عمل
حظيت مبشاهدته على الشاشة
ُ

ال��ص��غ�يرة مب��ش��ارك��ة طريفة م��ن املمثل القدير
حسني رياض.
عملت األستاذة احلفني عميدة ملعهد املوسيقى
العربية يف أكادميية الفنون ،وم��دي��رة ل��دار األوب��را
املصرية  ،ومديرة ملهرجان ومؤمتر املوسيقى
العربية يف األوبرا؛ إذ أكّ دت على املشاركات العربية
املتنوعة يف األداء والبحث املوسيقي ومسابقات
ال��ع��زف وال��غ��ن��اء جليل ال��ش��ب��اب .وق� ّ�دم��ت خدماتها
وخرباتها يف التعليم وإنشاء املعاهد املوسيقية يف
أنحاء من الوطن العربي – الكويت – مث ًال  ،ويف تدعيم
النشاطات املوسيقية يف مصر  ،ويف العامل العربي
مثل مهرجان ومسابقات أغنية الطفل يف األردن.
لقد أخذ الطفل من رعايتها واهتمامها قسطًا بالغ
األهمية،
قدمت برامج إذاعية وتلفزيونية
ّ
فأعدت و ّ
ل�لأط��ف��ال ،ويف أح��ده��ا ق� ّ�دم��ت الطفل ه��اين شاكر
للجمهور أول مرة.
عرفتها أول مرة عام  1973يف اجتماعات تأسيس
اجملمع العربي للموسيقى ،فربطتني بها منذ
فعا ًال يف
��ودة أنتجت تعاونًا ّ
وم ّ
ذلك احلني صداقة َ
خدمة املوسيقى العربية .وق��ادت رتيبة احلفني
اجملمع العربي للموسيقى  ،وذلك بانتخابها
املتجدد
ّ
رئيسة له لسنوات طويلة ،فكانت مثا ًال ُيحتذى للمرأة
اخمللصة املتفانية يف عملها  .و لقد قضت وملّ ا
ت��زال على رأس عملها ال ت��كِ � ُّ
�ل وال متِ ��ل .رح��م اهلل
الفقيدة وعفا عنها وأنزلها فسيح جنانه.
د.عبد احلميد حمام
رئيس التحرير

3

تشكيل

عمار خماش:
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مثل حار�س حلجارة عمان وهويتها املعمارية ،يوا�صل املعماري
والفنان الت�شكيلي ع�� ّم��ار خما�ش إ����ص��غ��اءه جلغرافيا املدينة
ب�صفتها (امل��ع��م��اري) ،وب�صفته (ر���س��ام) ،ويجتهد برتجمة
ر�سائلها �إلى ت�صاميم معمارية قابلة لال�ستمرارية واحلياة،
يف راهن ُ
(خ ِطف) ل�صالح ال�صدمة الب�صرية والإدها�ش الذي
يتوقف عادة عند الق�شور.
خما�ش نف�سه مهند�س معماري مرموق ال�سمعة على امل�ستويني:
والعاملي ،وهو الرجل الذي يقف وراء بع�ض الت�صميمات
املحلي
ّ
الرفيعة يف املنطقة ،من بينها ت�صميمه مل�سجد النا�صرة ،وهو
عمل أ�ح��دث �صخب ًا وج��دا ًال لقربه من كني�سة الب�شارة .ورمبا
يكون �أ�شهر م�شاريعه هو �إعادة �إحياء بيال وادي الأردن ،الذي
�شيد من خالله بيتي ا�سرتاحة يف املتاحف ـ �أحدهما يف بي ّال
والآخر يف �أم قي�س.
وفيما هو معروف بو�صفه معماري ًا من طراز رفيع ،غري �أنّ خما�ش
ي�شتغل بفروع �أخرى من املعرفة والفنون :فهو بارز يف الر�سم،
وعلم احلفريات (الأركيولوجيا) ،والت�صوير الفوتوغرا ّيف،
وت�صميم املجوهرات ،عالوة على �أنه نا�شط متحم�س يف جمال
احلفاظ على البيئة.
املعماري
ويحتفي خما�ش ،على نحو ثابت ،بتقاليد ال��ط��راز
ّ
احلداثي.
الأردين ،ويحييهاّ ،ثم ي�ضفي عليها الت�صميم
ّ

ولإل��ق��اء املزيد من ال�ضوء على جتربة خما�ش يف العمارة ور�ؤيته
اخلا�صة بها� ،إ�ضافة لتجربته يف الت�شكيل ،كان لنا معه احلوار التايل:
رمبا لو �أطلق عليك �أحدهم لقب (حار�س حجارة عمان وهويتها
املعمارية) ما كان ليجانبه ال�صواب ،انطالق ًا من حر�صك،
كمعماري ودار�س للعمارة ،على �أن ال تُـخد�ش روح احلجارة �أو
ُي�ساء �إليها على نحو �أو �آخر ،فما الذي يدفعك لهذه الرعاية ذات
الطابع الأمومي للمكان املحلي؟
ـ يف البداية؛ ع َّينت نف�سي حار�س ًا �شخ�صيا للعمارة يف الأردن،
وهي م�س�ألة غاية يف ال�صعوبة ،حيث يظهر لك كل يوم نوع من
االنفالت والعقبات اجلديدة ،وذلك لعدم وجود ا�سرتاتيجية
تع ّرف بهذا امل��وروث �أو تو ّثقه ،مع غياب �شبه كامل للم�ؤ�س�سة
الر�سمية �أو الأكادميية يف هذا املجال ،وقد اعتقدت يف مرحل ٍة
ما ب�أهمية هذه امل�س�ألة ،والآن �أت�ساءل :مل��اذا �أق��ف خلف هذا
امل�شروع علم ًا ب�أن احلياة �ست�ستمر برتاث �أو دون تراث.
لو وقفنا على الرتاث ،كما هو ،من دون �إعادة �إنتاج جديدة له،
�سنكون ممن ي�سيء ا�ستخدامه ،وقد ُفهم الرتاث على نحو مغلوط
على ال�صعيدين :ال�شعبي والر�سمي ،غالب ًا .واحلقيقة�أنني �أهتم
بتفا�صيل املدينة لأين كنت �شاهد ًا على �إن�شاء �آخر بيت بالنق�ش
اليدوي من دون �آالت ،يف منت�صف �سبعينيات القرن املن�صرم،
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قبل دخول من�شار احلجر �إلى م�ضمار العمارة ،وهي مرحلة بلغ
عمرها ( )3000ع��ام ،مبعنى �أنني كنت �شاهد ًا على موت
احلرفة التي �شكلت العمارة احلجرية يف منطقتنا .وك�أن هناك
ر�سائل تركت لنا يف تلك احلجارة ،وكان من املمكن تطويرها،
و�أح�س ب�ضرورة احرتامها ،احرتام ًا للأ�شخا�ص الذين �أجنزوها.
بحكم ما تقوم به من درا�سات للعمارة املحلية ،على خمتلف
مراحلها التاريخية ،م��ا �أه��م امل��راح��ل التي م��رت فيها هذه
العمارة؟
ين�صب اهتمامي عادة يف املرحلة التي ح�صلت فيها ثورة يف
ـ-
ّ
املعمار املحلي ،وهي بني عامي  1890و ،1920فقد تغريت
مالمح القرى واملدن الأردنية ،التي كانت ذات طابع (فلاّ حي)،
�إلى الطابع املديني ،م�ستخدمة القناطر والعقود امل�ص َّلبة �أو
(ن�صف برميل) ،ثم بد� ْأت تالي ًا مرحلة عمارة املواد امل�صنعة،
فدخل احلديد عن طريق خط احلديد احل��ج��ازي ،ثم و�صل
الإ�سمنت يف بداية الع�شرينيات من القرن املا�ضي من حيفا ،ما
دفع باجتاه مرحلة جديدة من العمارة املحلية.
حتر�ص دائ��م�� ًا ،بو�صفك معماري ًا ،على االن��دم��اج باملحيط،
عرب ت�شكيل جملة من املفردات التي ت�شكل ج�سور توا�صل مع
ذلك املحيط� .أال تعتقد �أن الوقوف �إلى جانب ذلك املحيط قد
يكون على ح�ساب اكت�شاف ف�ضاءات جديدة ،كون �أية عملية
وتخط لل�سائد ؟
�إبداعية حتتاج  -رمبا � -إلى جتاوز للم�ألوف ٍ

 ف�أنا �أرى �أن املحيط هو املعماري ،و�أنا ر�سام حتت يده� ،أ�سمعلدي كمعماري،
له كما �أ�سمع للوظيفة واملالك ،وال وجود للنمط َّ
ولكن عندي منهجية ،وكل موقع يقول يل ما يريد �إ�ضافته �إلى
جانب الوظيفة واملالك� .أعتقد �أنه من اخلط�أ �أن ينفلت املعماري
من وظيفته املعمارية وا�شرتاطات املوقع باجتاه منطقة فنية
�صرفة ،ذلك �أن ال�صدمة الب�صرية لها عمر قليل  ،يف حني
اال�ستماع للموقع والإ�صغاء له ي�ؤدي �إلى عمل قابل للحياة.
ما تزال عمارة املدن العربية احلديثة قريبة مما ميكن ت�سميته
بالف�سيف�ساء املعمارية ،رمبا لت�شتتها �أو لتنوع املرجعيات التي
متتح منها ،الأم��ر الذي يحيلني للت�سا�ؤل عن مفهوم (عمارة
املدن) ،مبا ينطوي عليه من ر�ؤية �شمولية للمفردات الإن�سانية
عموم ًا .فما الذي يحول بينا وبني تلك العمارة؟
ـ ال �أرى مثلبة بوجود ذلك التنوع ،و�أرى �أن الفراغ العام هوالذي ي�صنع املدينة ،و�أت�ساءل هنا :هل لدينا فراغات ح�ضرية؟
�إن ج َّل الفراغات احل�ضرية الإن�سانية املوجودة لدينا (دوار
احل��اووز يف اللويبدة و�سوق اخل�ضار و�سط البلد مث ًال) ترزح
حتت تهديد ال�سيارات ،وهي فراغات ق�صرية ،وقد كانت ذات
�أهمية �أكرب قبل عقدين �أو ثالثة ،قبل �أن تختطفها ال�سيارات.
كما �أن املقاهي خرجت خارج البلد (الو�سط القدمي لعمان)
ال��ذي ا�ستفرغ مقاهيه إ�ل��ى حلقة �أك�بر ،ما يعني �أن (البلد)،
باملفهوم القدمي ،امتد لي�شمل عمان كافة.
لو وقفنا على املعمار العربي يف الراهن ،ما هي �أهم التحديات
التي يواجهها كفكر ولي�س كعمارة؟
ـ هناك �أزم��ة فكر عربي على خمتلف ال�صعد ،وم��ن �ضمنها
العمارة ،بخا�صة بعد اختطاف امليثولوجيا الدينية للم�شروع
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ال��ث��ق��ايف .وال �أح��ب��ذ ا���س��ت��خ��دام م�صطلح
«عمارة عربية» �أو «عمارة �إ�سالمية» ،ذلك
�أن العمارة الإ�سالمية م�صطلح ا�ست�شراقي
�أطلق لغايات الت�صنيف؛ �إذ ال يوجد لدينا
ع��م��ارة �إ���س�لام��ي��ة ،و أ�ن���ا م��ع ع��م��ارة اجلبل
وال�صحراء والغوطة والعوا�صف الرملية ،وال
�أقول عمارة عربية ،فالبيئة هي كل �شيء.
وه��ن��اك �إف�ل�ا����س �إب���داع���ي يف الت�شكيل
والعمارة على �صعيد العامل ،فقد ذهبت
ال��ف��ن��ون ال��غ��رب��ي��ة ب��اجت��اه ال��ف��ي��دي��و �آرت
والرتكيب ،وه��ي فنون فيها من الإنهاك
والتعب الكثري ،وقد دخل الغرب يف م�شروع
معماري (انتحاري) باجتاه التفكيك ،وهو
ن��وع م��ن الإف�لا���س امل��ع��م��اري ،واالحتفاء
بالكمبيوتر ال���ذي ي�ستطيع التعامل مع
التعقيدات اجلديدة ،البعيدة عن جوهر العمارة ،وفيه �إفراط
غري مربر بـ (الإبداع) ،بعيد ًا عن التعامل الإن�ساين مع املفردات
املحيطة ،كما فيه ُبعد عن �أهم �شيء يف العمارة ،وهي الدميومة،
فالعمارة لي�ست جمرد مو�ضة.
وق��د ان�صهرت العمارة يف ال��ع��امل ،ف�لا وج��ود لعمارة عربية
�أو �أوروب��ي��ة �أو هندية .العمارة الآن رهينة للمواد امل�ص َّنعة
والتكنولوجيا ،وهو �أمر طبيعي ،ولكن ما ميز بينها هو اال�ستفادة
من املواد والتكنولوجيا من دون جتاهل لأهم ثيمة فيها ،متمثلة
باملوقع الذي يقود البناء اجلديد ويوجهه.
كيف ي�ستطيع املعماري االبتكار والإب��داع يف ظل �سطوة الطابع
اخلدمي على العمارة اجلديدة؟
 �أع��ت��ق��د �أن ال��ن��ج��اح ال��ب��اه��ر خ��دم��ي�� ًا ميثل قمة ال��ن��ج��اح يفالعمارة ،ف��الإب��داع يجب �أن يدخل من ب��اب الوظيفة وال يثور

عليها ،وي�أخذها باحل�سبان �إلى �أبعد احلدود ،ويخدمها كثري ًا،
واملعماريون اجلدد �أ�صبحوا مبثابة نحاتني يتهربون من وظيفة
العمارة ،حيث فينجزون نحت ًا ويح�شون فيه الوظيفة ح�شو ًا،
و�أمت��ن��ى على ه����ؤالء ممار�سة النحت يف م��ك��انٍ م��ا ،وم��ن ثم
ينجزون ،تالي ًا ،املباين التي ال تهمل مهامها الوظيفية الرئي�سة.
أريخ
ت�أخذ �ضمن ح�ساباتك املعمارية مفاهيم على غ��رار الت� ِ
والبيئة والأعراق الب�شرية واالقت�صاد االجتماعي وغريها ،ف�أين
تكمن �أهمية تلك املفاهيم عند ال�شروع بت�صميم ما؟
ـ العمارة ،قبل كل �شيء ،وبعده ،م�ؤ�س�سة اجتماعية اقت�صادية،
جتعلني �أه��ت��م ب��امل��وق��ع (ال��ب��ي��ئ��ة ،ال��ت��اري��خ ،ال��ن��ا���س) ب�صفته
املعماري ،و�أنا �أترجم قرارات املوقع ملخططات ،ليقوم املقاول
تالي ًا بتنفيذها.
كفنان ت�شكيلي من جهة ،ومعماري من جهة �أخرى ،ما هي املفردات
امل�شرتكة بني اجلهتني ،وم��ا هي امل��ف��ردات املختلفة بينهما؟
 كت�شكيلي �أملك الألوان والكانف�س والفر�شاة والر�ؤية واحللم،ويف ال��ع��م��ارة ل��دي م�س�ؤوليات �أخ���رى ،وم��ف��ردات لها عالقة
باجلاذبية الأر�ضية واملالك والوظيفة وغريها ،وما يجمع بينهما
بناء الفراغ يف اللوحة والعمارة ،وا�ستغالل ال�صدفة اجلميلة،
والتماهي بني امل��ادة والوظيفة ،كما �أنني �أف�ضل العمارة التي
تبدو غري ناجزة ،و�ضربة الفر�شاة التي تبدو غري حمكمة ،كما
�أف�ضل (الإ�سمنت غري املق�صور) مث ًال ،فمراحل الت�شكيل �أجمل
من املنتج� ،سواء يف العمارة �أو اللوحة الت�شكيلية.
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تشكيل

لوحة الفنان بول �سيزان

االنطباعية ..هل قامت فع ً
ال ؟

ليونيد أندرييف
ترجمة :د .حسني جمعة  /ااألردن
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حق ًا ،هل وجدت االنطباعية؟ يبدو هذا الت�سا�ؤل تذاكي ًا� :أو مل
نعتده منذ �أكرث من مئة عام على وجود االنطباعية ،وعلى �أن
عيانيتها الواقعية ال نقا�ش فيها .يقين ًا �أن �شعر فارلني ،وكذلك
ر�سومات مونيه – هي حقائق.
لكن يف ت���أوي�لات منظري ال��ف��ن ت��ب��دو ظ��اه��رة االنطباعية,
ك�أنها لغز حم�ّيررّ  ,تظهر حين ًا وتختفي حين ًا �آخ��ر ،لكي تظهر
تارة �أخ��رى .فعلى �سبيل املثال� ،أورد الدار�س الفني ال�سويدي
“�أو�سكار ريرتوورد” بع�ض احلقائق املعروفة ،وهي �أن الت�سمية
“�إمربي�سيون” ،وتعني “االنطباع” منحت �أول مرة للوحة كلود
مونيه “�شروق ال�شم�س يف اودي” التي ر�سمت �سنة ،1872
وعر�ضت عام  1874يف املعر�ض الأول لالنطباعيني .وجاءت
الت�سمية على �إثر ن�صيحة �أحد النقاد الذين ح�ضروا املعر�ض
�سنة .1874وه��ذا الأم��ر �أت��اح ملفردة االنطباعيني ال�شيوع
ال�سريع ،و�أطلقت على الفنانني املتجمهرين حول مونيه ت�سمية
غري دقيقة� ،أدت �إلى مغالطات عند الكثريين فيما بعد (. )1
ونقر�أ يف كتاب �صدر م�ؤخر ًا عن االنطباعية ما يلي“ :ح�صل
ر�سامو فرن�سا ( )1880-1860املده�شون يف ذلك الوقت
على لقب االنطباعيني الذي ال يعني �شيئ ًا ( . )2ويطرح امل�صنف
املو�سوم الت�شكيل الفرن�سي يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر والثقافة الفنية املعا�صرة له مو�ضع ال�شك لي�س “اللقب”
ذاته ،و�إمنا النهج نف�سه الذي يت�شكل واقعي ًا باملعنى العميق لهذه
الكلمة يف عالقته باحلياة ،وه��ذا التكوين يتعزز يف الإ�صدار
امل�سمى االنطباعيون ..معا�صروهم و�أتباعهم .ومل يبق منظرو

لوحة الفنان �أوغ�ست رونوار

الأدب خارج هذه العملية ؛ �إذ �س ّموا “مار�سيل برو�ست” الكاتب
الواقعي( .)3وعلى هذه ال�شاكلة ،ف�إن جميع ف�صائل االنطباعية
التقليدية “من مونيه �إلى برو�ست” يتحررون من هذا اللقب
املرهق ،ويتحولون �إلى فنانني واقعيني.
يف كتاب � ْ
أوراغفيلدزه “ال�شعر والر�ؤية ال�شعرية” يجري ت�أكيد
�أن االنطباعية ميكن –بكل حق -اعتبارها واقعة ذاتية .ويف
امل�صنف االنطباعيون ...معا�صروهم و�أتباعهم املذكور �سابق ًا
يت�سلل ال�شك �إلى تعريف االنطباعية بو�صفها مدر�سة فنية؛ �إذ
جند يف مالحظة املحرر اعرتاف ًا باخلط�أ الكبري لأولئك الذين
ي�سريون خلف ال�شكليني الأملان ،وي�سعون �إلى و�ضع االنطباعية يف
�إطار مدر�سة حمددة ( .)4هذه االنطباعية التي ال ميكن ح�شرها
يف �أي مكان ،من الطبيعي �أن تكون كنية بال معنى .وهكذا ،يربز
اقرتاح �أخري –البحث لدى االنطباعيني عما يفرقهم ،ال عما
يقربهم ..يعني التوقف عن درا�سة االنطباعية ،لأنه من غري
املمكن العثور عليها.
مل يبق حلركة الفكر البحثي �سوى التقييم يف �ضوء معيار اخلري
وال�شر  .ويرى “ت�شيغودايف” �أن واجب العلماء �أن يحافظوا بكل
()5
ال�سبل على اال�سم العطر للفنانني االنطباعيني
بعد ه��ذا الت�صريح تبدو جميع حم��اوالت تعريف االنطباعية
وحتديدها �شغ ًال مرفو�ض ًا من وجهة النظر الأخالقية .ومع
ذلك ,ف�إن من ال�صعوبة جتاهل مثل هذه املحاوالت ،بغ�ض النظر
عن امل�ستقبل غري املريح الذي ي�ضع الدار�س يف زمرة واحدة مع
ال�شكالنيني الأملان .و�أبعد من ذلك غري متوقع؛ فالكالم ال يجوز
�أن يدور حول التنديد �أو املديح .فالفن الرائع الذي �أبدعه اجليل
الأول من الفنانني االنطباعيني ال يحمل غري البهجة الب�صرية.
هذه حقيقة ال نقا�ش فيها ،وهي بدهية .وعليه ،ال داعي للربهنة.
لكن امل�شكلة ال تنح�صر يف هذا التقييم �أو ذاك ،وبخا�صة عندما
يتم تقييم امل�شكلة بوعي.

لوحة الفنان �أوغ�ست رونوار

وه��ك��ذا ،ف�إننا ون��ح��ن نعرب ع��ن �إعجابنا بفن “فارلني” �أو
“مونيه” ،م�ضطرون للعودة ثانية �إلى تلك الأ�سماء التي ت�ستحق
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�أبلغ مديح ،ولي�س لهذه الأ�سماء فقط؛ �إذ �إن االنطباعية لي�ست
مرتبطة بهم ،وال تُختزل فيهم وحدهم� .إن اندثار االنطباعية
املفاجئ يرتك �إح�سا�س ًا باحلرية :وك�أنها ح�ضرت فج�أة ،ولكنها
خرجت نهائي ًا .ولهذا ال�سبب تنبع ق�ضايا عامة مت�س منهج الفن
وميثودولوجيا العلم .الدعوة �إلى عدم الإ�ساءة تتيح ت�صدير
منهجية ذات مفارقة تاريخية ،تق�سم الفن �إلى فن جيد وفن
رديء ا���س�تر���ش��اد ًا بالعالقة معه على �أ���س��ا���س مفهوم اخل�ِّي��رِّ
وال�سيء ،وعادة ما ينتمي اخليرّ �إلى الواقعية ،والآخر �إلى ما
ّ
تبقى من مذاهب.
يرتقي �إلغاء االنطباعية مبا�شرة �إلى حل الإ�شكاليات املنهجية
الأ�صولية :الكال�سيكية والرومان�سية ،وعندئذ يتطلب الأمر,
�أو ًال ،-ترتيب ظواهر تاريخ الفن ،ومن ثم ,وبخا�صة يف هذه
الأيام ،يبقى ثمة عائق قدمي على طريق اال�ستيعاب الفعلي للقوى
()6
املحركة لفن املا�ضي
وبناء على ذلك ،هل تغدو الكال�سيكية ،والرومان�سية و الواقعية
كنى و�ألقاب ًا؟ وتتبدى الواقعية بو�صفها م�ؤ�شر ًا ملنهج واجتاه،
ً
ك�أنها عائق كذلك .عندها ال داعي لإعادة ت�شكيل ما هو انطباعي،
وحتويله �إلى واقعي .يكفي �أن يحمل ا�سم ًا طيب ًا ،وحينها ين�شغل
تف�سري الفن بالدفاع عن �شهرة الفنان احلميدة .وبهذا ،ال
تتال�شى االنطباعية وحدها ؛ �إذ ينبع خطر زوال املعرفة العلمية
للفن بكل منجزاتها التي ال نقا�ش فيها .ومن هنا ال نبتعد كثري ًا
عن ظهور هواية تف�سري الفن ،وعالمة ذلك ،ا�ستبعاد التن�سيق
والتنظيم ،وب��روز تقوالت الأروق��ة عن املو�ضة حول مو�ضوعية
االنطباعية ،وا�ستبدال التحليل باالنطباع والأدب االنفعايل
االجتماعي ،مبا ي�شبه التايل� :شهد القرن الع�شرون االنت�صار
الكامل لالنطباعيني -انت�صار قوتهم املحركة ,وحبهم لل�شعب
الفرن�سي وطبيعة فرن�سا ،ولدميقراطيتهم احلقيقية ،وعدم
تقبلهم لأي ب�شاعة �إن�سانية �أو جمتمعية(.)7

لوحة الفنان كلود مونيه

مثل ه��ذا الإجن���از االنفعايل ال تثبته الوقائع بب�ساطة,ومن
ال�ضروري التدقيق والت�صحيح ،و�أن ال ترتكب �أفعال ال �أخالقية
“ال �سمح اهلل”  ..يعني التذكري باحلدود حمدودية االنطباعية.
على �سبيل املثال ،ال �شك يف دميقراطية الفنانني االنطباعيني.
لكن كل واحد منهم كان دميقراطي ًا على طريقته �إلى مرتبة
“ديغ املعادي” لل�سامية والدريفو�سية .نعم ،زيارة بيت الدعارة
لي�ست الذهاب �إلى ال�شعب ،مع �أن االنطباعيني ا�ستطاعوا �أن
يكونوا دميقراطيني جد ًا ،وهم ير�سمون حتى ن�ساء ال�شوارع.
ذهب م�صنف “الت�شكيل الفرن�سي� ”..إلى �إنتاج تقدي�س لفظي
لالنطباعية ،ارت��ق��ى �إل��ى مطابقتها م��ع مفهوم “الواقعية”
بو�صفها �شك ًال �أ�سمى من التعبري عن مفاعيل الفن “ :حتت�شد
يف االنطباعية االجتاهات الرئي�سية للفن التقدمي ,وتت�ضافر يف
وحدة موحدة”� .أو �أنها تذوب يف مفهوم الواقعية ذاته ,و�إتاحة
الفر�صة ل�شتى التحديدات االعتباطية والتعريفات املبهمة.
حق ًا ,نعرث يف هذا امل�صنف على �إعادة �إنتاج لعمل فيرب املعروف
“كلود مونيه” الذي يت�ضمن بع�ض الأفكار التجديفية من وجهة
نظر الت�صور العام لهيئة حترير الكتاب ،والقائلة �إن“ :الرك�ض
ي�ضحي بالكثري
وراء حلظة االنطباع الأول���ى لأع��م��ال مونيه ّ
جد ًا حول الكثري امل�سكوت عنه” * .فـ”فيرب” يت�أمل الأخطاء
الوا�ضحة لالنطباعية التي ال تلتقي حتم ًا مع م�ساجالت امل�ؤلفني
الآخرين.
هو ذا ت�ضارب الآراء الذي يت�صف به احلال مع االنطباعية.

لوحة الفنان كلود مونيه
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ه��ذا التنافر يف الأف��ك��ار له تاريخ ممتد ,ميكن �أن نقول �إنه
ترافق وتاريخ االنطباعية م�ؤ َّكد ًا .فمن ال�صعوبة مواجهة بريق”
مونيه” ,حيث ميكن و�صم �أي فكرة تقول مبحدودية هذا الفنان
ب�أنها تدني�س للمقد�س .و أ�م���ام ه��ذا الر�سوخ لي�س بالإمكان

مناق�شة حدود الإنطباعية وحمدوديتها ،لأنها �ستبدو معاندة �أو
رطانة� .أو كما ي�سمونها �أحيان ًا “دغمائية”.
هكذا ّ
ف�ضل” �إيرنبورغ” ت�سميتها يف �أطروحته عن االنطباعية
فكتب يقول “ :بقدر ارتباط كلمة “الأمربي�سيونيزم” مبفهوم
االن��ط��ب��اع ,فقد �سعى بع�ض الدغمائيني َع���زْ و “مونيه” �أو
“رينوار” �إلى الذات ّية الفل�سفية”(.)8
يح�ضر من بني ه�ؤالء الدغمائيني “بليخانوف” ,الذي مل ترث
ذاتية االنطباعيني عنده �أي �شك ,وغريه كثريون ممن تخل�صوا
من الإح�سا�س بالده�شة �أم��ام االنطباعيني ,ه��ذا الإح�سا�س
الذي مل يتوقف ,و�شرع ي�سعى بهدوء �إلى التمحي�ص يف ظاهرة
االنطباعية املحرية فع ًال.

وهكذا �إذن ,ثمة ت�ضارب يف الآراء وتطرف يف الأفكار حول
أنى لنا اخلروج من هذا امل�أزق؟ من امل ؤ� ّكد �أنه يتم
االنطباعية ,ف� ّ
بالعودة �إلى االنطباعية ذاتها ,واالبتعاد عن م�ؤ ِّوليها ,والتوجه
�إلى تق�صي احلقائق وحتليلها .لي�س �صدفة �أن االنطباعية يجري
تقييمها انطباعي ًا ،بعيد ًا عن ر�ؤية العامل والفل�سفة وعلم اجلمال
والزمن وال�سياق االجتماعي والفني ,ويتم ذلك يف معظمه دون
�أخذ جتربة االنطباعية بكليتها باحل�سبان .وعلى �أ�سا�س �إبداع
عدد من الفنانني الفرن�سيني يجري و�ضع ا�ستنتاجات قاطعة
ت�ستدعي �إعادة النظر يف املواقف الناجزة.
حق ًا� ,أال ميكن �أن تكون االنطباعية وهم ًا؟!

امل�صادر:
*مقدمة كتاب “االنطباعية” ليونيد �أندرييف ,مو�سكو.- 1980
 - 1ريرتوورد :االنطباعيون �أمام اجلمهور والنقد ,مو�سكو. 1974،
 - 2ت�شيغودايف :االنطباعيون ,مو�سكو.1971،
� - 3سوت�شكوف  :مار�سيل برو�ست من كتاب”يف اجتاه �سوان” ,مو�سكو.،
� - 4أوراغفيليدزه :ال�شعر والر�ؤية ال�شعرية ,تبيلي�سي.1973،
 - 5الت�شكيل الفرن�سي يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر والثقافة الفنية املعا�صرة له ,مو�سكو.1972،
 - 6االنطباعيون ..معا�صروهم و�أتباعهم ,مو�سكو.1976،
 - 7ت�شيغودايف :م�صدر �سابق مذكور.
*�أوال ،نه�ضت االنطباعية ب�شكل �أ�سا�سي على املقدمات ال�سلبية ،وت�ش ّكل برناجمها ح�صري ًا من ال�سلبيات املحددة ؛�إذ تخلى االنطباعيون عن امل�ضمون وال�سياق
واملو�ضوع واملادة واملكان .ثاني ًا ,تناق�ضت مقا�صد االنطباعيني مع و�سائلهم ,فكانت غاية االنطباعيني الرتكيب ؛ ع�صارة مركزة للإدراك الب�صري� ،أما و�سائلهم؛
التحليل ،تفكيك الألوان �إلى عنا�صرها املكونة ،وتفكيك العامل املرئي �إلى ف�سيف�ساء من النقاط اللونية .ثالث ًا و�أخري ًا ،هجر الواقع املو�ضوعي حتت عنوان الإدراك
الذاتي،يف حني اعتمد االنطباعيون بقوة على الطبيعة اخلارجية املو�ضوعية ...ونتيجة لهذه الأخطاء املق�صودة ،وبقدر ما كانوا منطقيني يف مناهجهم ,انحرفوا
عن �إجناز غاياتهم الأ�سا�سية  :الديناميكية والتجرد يف جت�سيد املرئيات..
� - 8إيليا �إيرنبورغ :الدفاتر الفرن�سية ،مو�سكو.1958،

11

تشكيل
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لطاملا ك��ان موقف النم�سا يف التاريخ الثقايف وال�سيا�سي يف
القرن الع�شرين ,مبثابة دوامة غام�ضة ,فهي �أحيان ًا حتتل مركز
االهتمام ،و�أحيان ًا �أخرى تقع على الهام�ش .والأمة ال�صغرية
التي خرجت إ�ل��ى حيز الوجود بعد ع��ام  ،1918تكاد تكون
من�سية من الوجود ال��دويل ،اندرجت ب�سهولة يف نظام احلكم
الأمل���اين ع��ام  ,1938ومب��ا �أن النم�سا كانت خا�سرة على
ال�صعيدين يف احلربني العامليتني ،ف�إنها ف�ضلت كتابة التاريخ
من وجهة نظر الأمم املنت�صرة.
�أم��ا فيما يتعلق بالفن ,فقد اب��ت��د�أ م�سار احل��داث��ة منذ قبل
احلرب الفرن�سية �إلى ما بعد احلرب الأمريكية ,مع الرتكيز
على االبتكارات ال�شكلية� .إال �أن احلداثة النم�ساوية التي جمعت
بني العنا�صر التعبريية والآثار الرمزية والفن احلديث ,كانت
ل�سنوات متعددة مُتجاهَ لة كلي ًا يف الغرب .غري ان هذه احلالة
�أخ��ذت يف التغري تدريجي ًا ع��ام  ,1970حني انتبه العلماء
الأمريكيون والربيطانيون �إل��ى املواهب الغريبة التي احتلت
العا�صمة فيينا يف العقدين الأولني من القرن املا�ضي ,واكت�سبت
نهاية القرن يف فيينا مكانة �أ�سطورية يف الدرا�سات الثقافية
متعددة التخ�ص�صات ،فيما بد أ� تاريخ الفن النم�ساوي احلديث

مع الطفرة املعمارية التي اجتاحت فيينا يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر .وخالل هذه الفرتة من النمو االقت�صادي
املزدهر� ,شيد الإمرباطور فرانز جوزيف جمموعة من ال�صروح
العامة على امتداد �شارع رينغ�ستار ,مما دف��ع بالعديد من
الفنانني �إلى التدفق على العا�صمة من جميع الأنحاء ،للتناف�س
على ر�سم اجل��داري��ات اخلزفية ,ووقتها ك��ان الر�سام الأك�ثر
�شهرة هو هانز ماكارت ,ومن ثم ح�صل على �سمعته الفنان
ال�شاب غو�ستاف كليمت يف العمل على اجلدران الداخلية من
هياكل مثل امل�سارح واملتاحف� .إال �أن كليمت جت��اوز الرموز
الكال�سيكية والتاريخية يف �أعماله ,التي اعتربها املجتمع جتاوز ًا
على الأخالق العامة ,ومت نفيه ,ف�أ�صبح �ضمن دائرة الأعمال
اخلا�صة بالأثرياء وق�صورهم ومتاحفهم .ومن تالمذة كليمت,
�أت��ى ايغون �شيلي ,وهو فنان من�ساوي ولد يف الثاين ع�شر من
حزيران عام  ,1890ونال اهتماما كبري ًا ,مع �أن حياته كانت
ق�صرية  ،فقد مات عن ثمانية وع�شرين عام ًا� .شيلي الذي ولد
يف حمطة قطار مدينة تولن على نهر الدانوب ,رف�ض العمل يف
ال�سكك احلديدية؛ حيث كان �أبوه وعمه و�أخته وجده وكثري من
�أقاربه يعملون .وبرزت مهارته الفنية وهو يف الثانية من عمره,
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حريتي يا �صديقي� .أ�شعر ب�أنني م�سجون هنا ،بني جو النم�سا
العام وفالحي القرية الراف�ضني لأفكاري املتمردة» .
�أم��ا عن �أ�سلوب �شيلي ,فلم ي�ستقر حتى عام  ,1906حينما
انت�سب �إل��ى �أكادميية الفنون ,فقد كان مت�أثر ًا بـ كليمت وفان
جوخ ,وقدم عام “ 1908حقل و�أزهار و�أ�شجار” ثم “العذراء
والطفل” وكان وا�ضح ًا يف هذين العملني �أنه ا�ستفاد من التقنية
التي ي�ستخدمها الفنانون اجلدد .ودعي لال�شرتاك يف معر�ض فني
جماعي ،والتقى يف هذا املعر�ض ب�أحد املهتمني بجمع اللوحات
الفنية وا�سمه هرني�ش بن�ش  ،الذي ا�شرتى منه �أول لوحة ،وهو
والد امل�ؤرخ والناقد اوتو بن�ش الذي �صار فيما بعد مدير ًا ملتحف
الربتينا الذي يحتفظ بكثري من �أعمال �شيلي يف فيينا.
وبعد ثالثة �أعوام ,ترك �شيلي الأكادميية وان�صرف �إلى الر�سم,
طارح ًا على �أ�ستاذه جرينب كريل جمموعة من الأ�سئلة ال�صعبة
منها :هل الطبيعة هي املو�ضوع الوحيد الذي يعرتف به الأ�ستاذ؟
هل الأكادميية هي املكان الوحيد اجلدير ب�أن تناق�ش فيه الأعمال
اجليدة؟ ,والأ�ستاذ كريل حينما تع َّرف على �أعمال ايغون �شيلي
ووقتها يتعلم ،ويحب ويكره ،ويرف�ض ،ويجدد ،وير�سم دائم ًا.
تقول �أم��ه انه كان يق�ضي معظم �أوقاته ويف يده قلم ر�صا�ص
و�أوراق ير�سم وير�سم“ :حينما بلغ ال�سابعة من عمره ,جل�س على
رف النافذة منذ ال�صباح حتى امل�ساء وملأ كتاب ًا بر�سوم عن
القطار وعرباته وحمطاته و�إ�شاراته املختلفة”.
مل يكن �شيلي على عالقة جيدة ب�أمه ,بخالف وال��ده و�أخته
«ج�ي�رت���ي»؛ �إذ ت���أث��ر ك��ث�ير ًا ب��وف��اة وال����ده وه���و يف اخلام�سة
ع�شرة ,وذك��ر يف ر�سائله �أن وال��ده ك��ان يتعر�ض لنوبات من
اجلنون وال يجد الرعاية الكافية ،لذلك كان �شيلي يبحث عن
امل��ر�أة كثري ًا ويقرتب منها كثري ًا ،وير�سمها مت�ألقة بالألب�سة
املزخرفة ،يقول �شيلي�« :أعتقد �أن الإن�سان يظل يعاين من
ع��ذاب��ات اجل��م��ال م��ا دام ق���ادر ًا على حمل م�شاعر احل��ب».
يف ال��وق��ت ال��ذي �أول���ت مدر�سة فيينا الفنية اهتمام ًا كبري ًا
بر�سم الأج�ساد وانفعاالتها ،ق َّدم �شيلي �أعما ًال فنية متحورت
مو�ضوعاتها ح���ول ر���س��م ال��رغ��ب��ات والأح��ل��ام واالن��ف��ع��االت
واخلواطر ،واحلاجات النف�سية اخلفية �أو املكبوتة  ،وانعكا�س
كل هذا على حركة اجل�سد بتف�صيالته� ,إال �أن �شيلي كان ميقت
الر�سم املبا�شر وال يحب الكال�سيكية ,والدليل ما حت��دث به
ل�صديقه رو�سلر يف ر�سالة ,قائ ًال ”:ال �أحب الفتيات ور�سمهن
بهذا ال�شكل� ,أبحث عن احلرية ور�سم نقاط مل ير�سمها غريي
من قبل� .إن جو النم�سا �صعب ال ي�سمح باحلرية التي توازي
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د�سك بني تالميذي”
�صرخ يف وجهه “�إن ال�شيطان هو ال��ذي َّ
ً
ويف منا�سبة �أخ��رى قال له�“ :أرجوك باهلل ال تخرب �أح��دا �أنني
كنت �أ�ستاذك”  .ومن �أهم ال�صور ال�شخ�صية التي ر�سمها �شيلي
لنف�سه “�صورة �شخ�صية يف �أثناء ر�سم موديل �أمام املر�آة”.
ت�أثر �شيلي بالفن الياباين ,الذي كان له ح�ضور قوي يف الفن
الفرن�سي منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر .وم��ن اللوحات
التي عك�ست ذلك لوحة “اجل�سر” التي ا�ستوحاها من ج�سر
خ�شبي على نهر الدانوب يف مدينة جيور .وع�شق �شيلي جمع
القطع الفنية ال�شعبية و�ألعاب الأطفال ،واملنحوتات اخل�شبية
البدائية واملراوح اليدوية ال�صينية  ،والدمى اليابانية والأدوات
ال�شرقية .ويف تلك الفرتة التقى باملر�أة التي ظهرت يف كثري من
لوحاته� ،إنها فايل نيوزل التي ظلت قريبة منه ،حتى تزوج يف
عام  ,1915من اديث هارم�س ,التي كانت ت�سكن يف ال�شارع
املقابل لبيته.
ُع��رف عن �شيلي حبه الكبري للطبيعة؛ �إذ كتب يف مذكراته
املخت�صرة عما تثريه يف نف�سه م��ن م�شاعر“ :من ذكريات
الطفولة التي ظلت معي دائم ًا كانت الطبيعة الوا�سعة مبا فيها
من �صفوف الأ�شجار يف الربيع والعوا�صف الثائرة يف تلك

الفرتة املبكرة ،كنت �أ�سمع و�أ�شم الزهر العجيب واحلدائق
الهادئة �أنظر �إلى الطيور ف���أرى يف عيونها نف�سي و أ�ن��ا يف �أوج
ت�ألقي ..ي�أتي اخلريف ف�أنظر �إليه بعينني ن�صف مفتوحتني،
وعندما ي�صل الربيع �أحلم باملو�سيقى الكونية للحياة ،و�أفرح
لل�صيف اجلميل و�أ�ضحك عندما ار�سم ال�شتاء الأبي�ض �أريد �أن
�أهجر فيينا �سريع ًا جد ًا ،كم هي ب�شعة هذه املدينة ،كل واحد
يرحب بي ثم يت�آمر �ضدي ،الزمالء القدامى ينظرون �إ َّ
يل بعني
احل�سد ويف فيينا ظ�لال قامتة ،املدينة ���س��وداء وك��ل ما فيها
�أ�صم� ،أريد �أن �أكون وحيد ًا �أريد �أن �أرحل �إلى غابات بوهيميا”.
ا�شرتى �شيلي منز ًال ريفي ًا يف نيولنج باخ على م�سافة ن�صف
�ساعة بالقطار ،يف و�سط احلقول يطل على ه�ضبة م�شجرة
يف �أعاليها قلعة قدمية ،وبد�أ مرحلة غنية بالر�سم  ،وقد ر�سم
غرفته اجلديدة على لوحة من اخل�شب الأمل�س� ،إال �أن نزاعه
مع �سكان تلك البلدة �أودى به �إل��ى ال�سجن .بعد ثالثة �أي��ام
من زواج��ه ,مت ا�ستدعا�ؤه للم�شاركة يف احلرب العاملية ,وكان
متركزه يف براغ� ,إال �أن ال�ضباط كانوا يعاملونه ب�شكل جيد جد ًا
ويحرتمون موهبته ,لذلك مل ي�شارك يف �أي قتال على اجلبهة,
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�إمنا كان يراقب الأ�سرى الرو�س ,فتمكن من متابعة ر�سوماته.
ويف عام  1917عاد �إلى فيينا و�أ�صبح �إنتاجه الفني غزير ًا,
فقد �شارك ع��ام  1918يف معر�ض جماعيُ ,عر�ض له فيه
خم�سون لوحة ,عك�ست ن�ضج ًا وا�ضح ًا للفنان يف قيادة موهبته.
ويف خريف عام  ،1918و�صل وباء الأنفلونزا الإ�سبانية ,التي
�أودت بحياة �أكرث من 20مليون �شخ�ص يف �أوروب��ا� ,إلى فيينا
 ،و�أ�صيبت اديث وهي حامل يف �شهرها ال�ساد�س ,وتوفيت يف
الثامن والع�شرين من ت�شرين الأول عام  ,1918وتويف �شيلي
بعدها بثالثة �أيام؛ �أي يف نهاية احلرب العاملية الأولى .وكانت
جميع ا�سكت�شاته الأخرية موجهة �إلى اديث.
من �أهم �أقوال �شيلي:
أبدي.
•الفن ال ميكن �أبد ًا �أن يكون حديث ًا ,فهو منذ الأبد � ٌ
•يف ال��وق��ت احلا�ضر� ،أراق���ب احل��رك��ة اجل�سدية للجبال
واملياه والأ�شجار والزهور ,و�أتذكر احلركات املماثلة يف
ج�سم الإن�سان ،من نب�ضات الفرح يف الزهور واملعاناة يف
النباتات.
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•كل �شيء ميت ,بينما هو يعي�ش.
•كل الأ�شياء اجلميلة الرائعة تلتقي وتتحد يف �أعماقي..
�س�أكون الثمرة التي ت�ترك وراءه���ا �أث���ر ًا حي ًا حتى بعد
جفافها.
•�أنا ثري جد ًا ,لدرجة �أنه يجب �أن �أتربع بنف�سي.
•�أ�ؤمن بخلود جميع املخلوقات.
•�أنا ال �أنكر �أنني جعلت الر�سومات والأل��وان املائية ,ذات
طابع مثري ,لكنها تبقى يف النهاية �أعما ًال فنية ,وهل هناك
فنانون مل يفعلوا ذلك؟!
•�أبي �أنبل �أب يف العامل .
•ال يوجد هنالك �أي �شخ�ص �آخر ,يتذكر والدي النبيل مبثل
هذا احلزن الكبري.
•وال��دت��ي ام����ر�أة غريبة ج���د ًا� ،إن��ه��ا ال حتبني ول��و قلي ًال
وال تفهمني �أي�ض ًا ,ول��و �أنها امتلكت التفاهم �أو احلب,
ال�ستطاعت �أن تقدم الت�ضحيات.
•تقييد الفنان جرمية ,كمن يق�ضي على منبع احلياة.

تشكيل

الرسومات في كتب األطفال «شعر ونثر»:
عوالم من الفن والجمال واالبتكار والواقعية

كرميان الكيايل  /األردن
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ُع��رف الر�سم قبل الكلمة  ،فالر�سومات وال��رم��وز املحفورة
التي خ َّلفتها ال�شعوب القدمية يف الكهوف واملنحوتات وقبور
الفراعنة  ،كانت الأب�سط والأ�سرع يف التداول  ،ورمبا �شكلت
بداية اللغة املكتوبة ،التي كان النا�س يتفاهمون بها ويتفاو�ضون
وينظمون حياتهم .

يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر  ،كان للفنانني الأمريكيني دور
مهم يف تط ّور الر�سومات يف كتب الأطفال ،حتى �أ�صبحت مكون ًا
�أ�سا�سي ًا يف املادة املكتوبة  ،ويف القرن الع�شرين برز كل من
« ن�.س ويث » �صاحب اللوحة ال�شهرية «امللك و�آرثر والأطفال » ،
و»�آندو لوبل»  ،الذي �أبدع يف ر�سومات احليوانات الأليفة .

وعالقة الأطفال بالر�سومات  ،تبد�أ بتلك “ال�شخبطات” التي
ميار�سونهاعلى اجل��دران والأوراق واملالب�س ،ب�أقالم الر�صا�ص
واحلرب والتلوين والطبا�شري  ،والتي كثري ًا ما تثري غ�ضب الأهل
�إذ يعدّونها “لهو ًا �شقي ًا”  ،لكنها يف الواقع لغة وف��ن يقرتب
من عاملهم اجلميل ،ب�ألوانه وخطوطه وعبثيته الربيئة ،وهو
ما اعتمدت عليه الق�ص�ص واحلكايات املوجهة لأطفال ما قبل
الن�ص  ،والن�ص هو الر�سومات .
القراءة  ،حيث الر�سومات ت�شكل َّ

�أما كتب الأطفال غري اخليالية  ،فبد�أت تكت�سب �أهمية يف
الع�شرينيات من القرن املا�ضي ،وكتب يف تلك الفرتة «هندرك
لون « ق�صة «الإن�سان » ،و« بياترك�س بوتر » حكاية «الأرنب بيرت» ،
ق�ص�صا
فيما قدّم « د .زو�س» يف �سنوات الأربعينيات كتب ًا حتكي
ً
ب�سيطة� .أم��ا االنت�شار الوا�سع ملجالت الأطفال ففر�ض واقع ًا
من الر�سومات التو�ضيحية للمواد املن�شورة فيها من ق�ص�ص
وق�صائد و�ألغاز وت�سايل و�ألعاب ومواد منوعة تت�ضمنها جمالت
الأطفال يف لون من ال�صحافة املتخ�ص�صة عرفت بـ «�صحافة
الطفل» .

 .1بدايات الر�سومات يف كتب الأطفال
ظهرت الر�سومات التو�ضيحية املل ّونة ،يف كتب الأطفال يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر ب�إجنلرتا  ،واعتربت انطالقة
جديدة يف �أدب الأطفال  ،ت�ساعد ال�صغار على ت�صور ما يقر�أون
ب�سهولة ،فهي تعادل الن�ص يف فهم الق�صة واال�ستمتاع بها ،لهذا
جنحت ر�سوم «جون تنيل » يف ت�ضخيم مواقف املرح واللعب ،يف
الق�صة ال�شهرية « �ألي�س يف بالد العجائب » للكاتب لوي�س كارول
 ،وجنح «راندولف كالديكوت» يف ر�سم الفكاهة  ،يف حني ا�شتهر
« والرت كرين» بر�سومه لأغاين « �أوبرا الطفل ».

.2الر�سومات يف �أدب الأطفال العربي
يف الوقت الذي �شهد تطور ًا كبري ًا لكتاب الطفل يف الغرب،
معتمد ًا على الإمكانات الفنية اجلديدة  ،كالطباعة والر�سومات،
كانت ق�ص�ص الأطفال يف الوطن العربي  ،تعتمد على حكايات
الأم��ه��ات واجل���دات  .ويف م�صر حيث التجربة الأغنى  ،بد�أ
هذا الأدب ب�سال�سل للطفل يف مراحله الأولى كتبها رائد كتب
الأطفال العربي «كامل كيالين»  ،وكانت الأغلفة بال ر�سوم،
ولي�س عليها �سوى ا�سم الكتاب وامل�ؤلف  ،مما جعل الإح�سا�س
بها ناق�ص ًا  ،ثم ظهرت بع�ض الق�ص�ص التي ترجمها « كيالين»
مع ر�سومها املنقولة عن الكتب الأجنبية ،مثل «روبن�سون كروز
ورحالت جليفر الأربعة » ،ثم وجدت حماوالت مل�شاركة ال�صورة
للن�ص ،يف �أغلفة ور�سوم الأرمني «ديك» ،يف ال�سل�سلة الفكاهية
«ح��ذاء الطنبوري » التي كتبها كذلك « كيالين » ،وق�ص�ص
�شك�سبري التي ر�سمها الإي��ط��ايل املقيم يف م�صر«موريللي»،
ور�سوم «�ألف ليلة وليلة » للنم�ساوية «�ستيال بونكرز» .
ويف عام  1944بد�أ عهد جديد لفن الكتاب العربي للطفل
 ،بدخول الفنان « ح�سني بكار» الذي بد�أ رحلة طويلة يف هذا
املجال بر�سومات «علي بابا » و«�أبو �صري و�أبو قري» و« فريوز �شاه » عام
 1946و «�أرنبو والكنز» يف �سل�سلة رو�ضة الطفل ،و «كتكت
املده�ش » و«البطة ال�سوداء» وفرفر واجلر�س و�سل�سلة «املكتبة
اخل�ضراء » ،التي ت��و َّزع على نطاق وا�سع  ،لينطلق بعدها يف
ر�سوم جملة �سندباد عام ، 1952التي كانت �أول حماولة جادة
لإحياء الرتاث العربي  ،فقد كان لـ «البكار» الف�ضل يف ابتكار
�شخ�صيات املجلة « �صفوان  ،العمة م�شرية  ،قمر زاد  ،الكلب
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منرود ،ارنباد  ،و �سندباد الذي جت�سدت فيه مالمح طفل عربي
�أبهر الأطفال »  ،لتت�سع م�ساحة الر�سم يف �سال�سل �أخ��رى من
الق�ص�ص واحلكايات و الكتب املدر�سية  ،ت�شكل البداية لالهتمام
بفن جميل متطور كان غائب ًا ،هو الر�سومات يف كتب الأطفال.
ر�سومات كتب الأطفال يف الأردن ولبنان وفل�سطني
ت�شري درا�سات وبحوث للربنامج الإقليمي مل�ؤ�س�سة “ �أناليند”
لتطوير �أدب الطفل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
� ،إلى �أن ت�أخر انطالق �أدب الأطفال يف الأردن  ،وقلة البحوث
والدرا�سات ،جعل النقد والتحليل يرتكز على جودة الطباعة
ولي�س الر�سم  ،ومع �أن الأردن ال يفتقر للفنانني والر�سامني
املبدعني� ،إال �أن ر�سوم كتب الأطفال غال ًبا ما تكون بري�شة
ر�سامني غري �أردنيني ،من جن�سيات عربية خمتلفة ،م�صريني
وعراقيني و�سوريني ولبنانيني  ،فقد يلتقي الكاتب �أو النا�شر
بالر�سام يف معر�ض للكتاب ،فيطلع على ر�سوماته ويعجب بها
ويتم االتفاق على تنفيذ الر�سم  ،بالإ�ضافة �إلى �أن عدم اهتمام
دور الن�شر ب�أدب الأطفال  ،دفع كثري ًا من الكتَّاب الذين ميلكون
دور ًا للن�شر لالعتماد على �أنف�سهم ،ليكون اختيار الر�سام قائم ًا
على عالقات �شخ�صية مع “امل�ؤلف النا�شر”.
يف لبنان ي�صعب حتديد ع��دد الر�سامني املتخ�ص�صني يف
كتب الأطفال  ،و من ا�شتهروا بر�سم كتب ال�صغار هم فنانون
ت�شكيليون حمرتفون ولي�سوا من خريجي الفنون الت�شكيلية
الذين ير�سمون بال�صدفة  ،والأه���م �أن ما يجمع بني ه���ؤالء
على اختالف خلفياتهم الفنية �أو الأكادميية ،هو �أن بع�ضهم
ع��رف كتب الأط��ف��ال باللغات الأج��ن��ب��ي��ة� ،أم��ا تنوع الأدوات
التي ي�ستخدمها الر�سام كقلم الر�صا�ص والري�شة والدمى
والق�صا�صات واملل�صقات  ،فجعل الر�سومات الفتة  ،يتحدى
من خاللها الر�سام نف�سه  ،وكثري ًا ما تخرج الر�سومات بحكاية
�أخرى تفاجىء امل�ؤلف � ،إ�ضافة �إلى �أنها تنقل حقيقة املجتمع
اللبناين بكل توجهاته وانتماءاته .
ويف فل�سطني يغلب االهتمام بالن�ص على الر�سومات  ،وعملية
الن�شر ت��واج��ه بعقبات كثرية ،وال��ر���س��ام��ون مي��رون بتحديات
�أ�صعب  ،فمعظمهم ال ميتهنون الر�سم ،بل يتخذونه هواية .
ومع ما يتمتع به الر�سام “الهاوي” من �إمكانات � ،إال �أنه يحتاج
�إلى �صقل موهبته وتطوير قدراته  ،حتى يرتقي �إلى امل�ستوى
املطلوب يف الر�سم  ،بالإ�ضافة �إلى �أن �أ�ساتذة الفنون اجلميلة
يف اجلامعات ،ال يهتمون ب���أدب الطفل وحاجاته بكونه ر�سالة
تخاطب الطفل  ،بل قد يت�أثرون بقيود ومعايري ترتبط بهذا الفن
الرتبوي اخلا�ص ،مبا ال يجعل الر�سومات تخدم الن�ص كما هو
من املفرت�ض.

� .3أهمية الر�سومات
�أي و�صف ميكن �أن يطلق على ق�صة وق�صيدة� ،أو مو�ضوع
يخ�ص الطفل ب�لا ر���س��وم��ات و أ�ل�����وان ،ت�شجعه على الفهم
واال�ستيعاب و القراءة ؟ ورمبا ال�س�ؤال الأكرث جد ًال :ما هو الأهم
يف كتب الأطفال وجمالتهم ،الكلمة �أم الر�سم؟
الر�سومات �أحد املعايري الرئي�سية املعتمدة يف ت�صنيف كتب
الأطفال  ،بو�صفها فن ًا ب�صري ًا ،يخاطب العني  ،ولغة ثانية
مكملة للحروف ،بوا�سطتها تكتمل الفكرة  ،وتعترب من �أهم
�أ�شكال التعبري �أكرث من كونها و�سيلة خللق اجلمال  ،حيث تقدم
التفا�صيل املهمة ،وحتذف الأقل �أهمية  ،فتطلق العنان للتخيل
 ,وجتذب اهتمام الطفل وتدفعه �إلى تناول الكتاب وت�ص ُّفحه
ب�شغف  .وال ينجح الكتاب امل�صور �إال �إذا كانت الر�سومات
م�شروع عمل متكامل ،بل ويكون ملن يتم اختياره لر�سم هذه
الق�صة �أو تلك  ،دور مهم يف حتديد هوية الكتاب و�شكله النهائي
وهدفه وجمهوره  ،ومن ثم ت�سويقه وجناحه �أو ف�شله.
� .4أهداف الر�سومات
الر�سومات جزء �أ�سا�سي من احلكاية �أو الق�صة �أو الق�صيدة ،
حتمل ر�سائل مبا�شرة ومبطنة ؛ �سيا�سية  ،وطنية  ،دينية ..الخ،
وهي �أقرب للغة الب�سيطة مبا حتتويه من �شرح ملكان الق�صة
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وزمانها و�أحداثها ،فت�ساعد يف تقومي �سلوك الطفل ،باملقارنة
بينه وبني ما يحدث ل�شخو�ص الق�صة فيتعلم من جتاربهم .
والر�سومات يف الكتب امل�صورة للمرحلة العمرية» � »5-4سنوات
توفر املعاين للكلمات� ،إذ تظهر الكلمة وبجوارها ال�صورة ،وكلما
كانت الر�سومات �أجمل �أحبها الطفل وا�ستمتع بها  .وللألوان
دور مهم يف �إقبال الأطفال على الكتب.
يف الر�سومات خيال وا�سع ،ين ّمي قدرات الطفل على التخيل
والتطبيق والتعبري عن الذات  ،وت�صقل مواهبه والر�سومات
الفكاهية تدفعه �إلى ال�ضحك .ويرى علماء النف�س واالجتماع
الرتبوي � ،أن الر�سومات ت�ساعد على تو�ضيح امل�ضمون لذوي
االحتياجات اخلا�صة من الأطفالَ ،وم��ن تعر�ضوا يف ال�صغر
للعنف النف�سي واجل�سدي ,فمن خاللها ي�ستطيع الطفل �أن
يتو�صل �إلى معرفة مو�ضوع الكتاب ؛ �إذ تنوب ال�صورة عن �ألف
كلمة  ،ومن خاللها يكت�سب الطفل مفردات لغوية  ،تُعده لتعلم
اللغة املكتوبة  .ففي مرحلة قبل القراءة يكون االعتماد على
الإ�شارة �إلى �صورة معينة ،ثم ينتقل بعدها الطفل �إلى ت�سمية
الأ�شياء ،ومن ثم تكوين اجلمل.
.5اختيار ال َّر�سام
الكاتب ير�سم �أي ق�صة يكتبها بخياله  ،ثم يعطي ن�صه
للر�سام  ،ومن ال�ضروري توافق �أحداث الق�صة التي ي�سردها
الن�ص مع الق�صة التي ي�سردها الر�سم  ،ولي�س بال�ضرورة �أن
تكون الق�صتان م��ر�آ ًة لبع�ضهما بع�ض ًا  ،وبهذا املعنى يكون
للكتاب امل�ص ّور لغتان  “ :الن�ص و الر�سم”  ،وم�ؤلفان :واح ٌد
يكتب و�آخر ير�سم  ،فتكون النتيجة كتا ًبا متكام ًال .ومع ذلك قد
ال يحقق النجاح املطلوب� ،إما ل�ضعف يف الن�ص �أو الر�سم �أو
كليهما.
�أم��ا من ميتلك موهبة الر�سم من الكتّاب فيقوم بتنفيذ
ر�سوماته بنف�سه ،لكن �إذا كانت العالقة بني الكاتب والر�سام
مبا�شرة ودون و�سيط  ،ميلي الكاتب على الر�سام �صياغة الن�ص
ِ
ر�س ًما ،عندها يفقد الكتاب الغنى الفني واجلمايل ،الذي يعطي
ثقاف ًة فنية ُمرهفة للطفل ،تُ�ضاف �إلى ثقافة املطالعة يف ع�صر
ي�شهد تراجع ًا كبري ًا يف الإقبال على القراءة.
.6موا�صفات الر�سومات
تعتمد الر�سومات يف كتب الأطفال على املرحلة العمرية ،
ففي الطفولة املبكرة «ريا�ض الأطفال » ،يتم الرتكيز على خميلة
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وا�سعة و�ألوان حيوية  ،حيث يكون معظم �أبطال الق�ص�ص من
احليوانات والطيور  ،الذين تختلط انفعاالتهم بني الفرح والت�أمل
والغ�ضب وال�صياح والغناء  ،ومن ثم تتطور الأدوات بح�سب عمر
الطفل  .وتعترب ر�سوم ق�ص�ص الفولكلور �أو الرتاث مبا يف ذلك
الأغاين والأهازيج والأ�ساطري الأكرث �شعبية لل�صغار والكبار ،
حيث تنتقل الر�سومات �إلى عمق التاريخ  .ففي ق�ص�ص “�ألف
ليلة وليلة “ ،تت�شكل مفردات من املالب�س والب�سط واملفار�ش
والأقوا�س وال�ستائر اخلطوط الرئي�سية للر�سومات.
 .7ر�سوم خارجة عن امل�ألوف
يف الدورة الثانية ملعر�ض ال�شارقة لر�سوم كتب الأطفال “ر�سوم
وحكايا ملونة ” ني�سان  ، « 2013ب��رزت تقنيات جديدة
ور�سومات خارجة عن امل�ألوف ،ت�شري �إلى تطور مهم يف الأدوات
الفنية امل�ستخدمة يف كتب الأطفال  .فالتايالندية «يود�شات
بيوبا�سريي « ا�ستخدمت �أقم�شة وخيوط ًا يف لوحات «�أحمر
و�أزرق»  .واختارت اللبنانية « منى يقظان» مواد متنوعة بتقنية
الكوالج وال�صور يف لوحات « �أنتار و�سمري»  .وتناول «هاين �صالح
« من م�صر يف ق�صته نحات ًا و�شاعر ًا عرب ا�ستخدام الفوتو�شوب.
واعتمدت اليابانية « �أنا فوجيهارا » النق�ش يف لوحات «الديك
القبيح والدب الأبي�ض» .وظهر الر�سم بقلم الر�صا�ص يف لوحات
“الفي�ضان العظيم” لكل من “ نينا هريل وايفيلني الوبي” من
�سوي�سرا.

هوام�ش
* الربنامج الإقليمي لأدب الأطفال العربي – م�ؤ�س�سة �أناليند-:
 تقرير « م�سح �أدب الأطفال يف الأردن» -تغريد الناجي. درا�سة « �صورة الطفل يف �أدب الطفل اللبناين» -هالة البزري.* كتاب العربي – الكويت
* حتقيقات وتقارير �سابقة للكاتبة يف عدد من ال�صحف.
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املادة مبحث معا�صر و�ضروري للتفرد والت�أ�صل ،فهي مو�ضع بحث
�أي فنان  ،وهي التي تعك�س لنا مادي ًا �أفكاره وتوجهاته  ،خا�صة
عندما تكون مرتبطة باملكان والبيئة التي ن�ش أ� فيها ،فيتجه هذا
الأخري يف �أثناء ممار�سته الفنية �إلى ما يحيط به من موجودات،
وكذلك �إلى كل ما تكتنزه ذاكرته ،لي�ستقي منها �آلياته ،فهو يدر�س
خ�صائ�ص اخلامة و�إمكانياتها ،لي�صل �إلى فهم �أكرب يعينه على
تطويعها لفنه ،وجعلها �أك�ثر ق��وة يف التعبري .فمن درا�سته لها
واختباره قدراتها ميكن له �أن يقف على طاقاتها و�إيحاءاتها
الكامنة فيها ،ومتى تكون �صاحلة لتبلغ �أفكاره و�أحا�سي�سه  ،ومتى
يكون ا�ستخدامها �ضروري ًا  ،ومع �أي مواد �أخرى تتالءم  ،وما هي
حدودها ،فتتحقق بينه وبينها �ألفة وحميمية كبرية تف�صح له املادة
فيها عن �أ�سرارها ،وتقدمها له بحجم معاي�شته لها.
وجهد الفنان ال يقت�صر على درا�سته للخامة فقط يف طبيعتها
الأولية ،بل يذهب �إلى رمزيتها وبعدها الروحي املت�أ�صل فيه،
من خالل اهتمامه بالعديد من اخلامات التي هي يف حقيقة
الأم��ر ذات ارتباط وثيق وحميمي بذاته وب�أفكاره ومبحيطه
وذاكرته ،فجاءت عده جتارب عدة ترتكز �أ�سا�س ًا على ا�ستعمال
امل��واد ذات الأبعاد اخل�صو�صية ،لت�شق م�سار ًا �آخ��ر للتجربة
الت�شكيلية العربية يف ا�ستعمال املواد املحلية .
ويف تون�س خ�صو�ص ًا جتربة جد مهمة ومعا�صرة ومت�أ�صلة يف
�أن تثبت بحث ًا وتوا�ص ًال مع املادة والبيئة وجترب حوا�سك للتوقف
عندها ،هي جتربة يف طور البلوغ والتطور ،ال ينفك الفنان
التون�سي �سامي بن عامر يغذيها ببحوث متوا�صلة ود�ؤوب��ة يف
مواد هي يف عالقة حميمية بذاته ،تعك�س �شغفه مبداعبة املواد
وارتياحه للإف�صاح لها عما يختلج يف ذهنه من �أفكار ،ورمبا
تداعيات ،و�أحيانا ت�سا�ؤالت وحرية  ،يتحكم فيها بقدرة بالغة
 ،ويرتك لها املجال حين ًا لتنزاح به �إلى ذلك الركن الالواعي
داخله .يقول متحدث ًا عن جتربته � « :أه��دف من خاللها �إلى
واع ملا ميكن �أن تفر�ضه املادة واخلامات و�أدوات العمل
تفعيل ٍ
وتلقائية اجل�سد وخبايا الال�شعور ،من تفعيالت ال متوقعة،
ت�صبح منطلق ًا للبحث وحافز ًا للإبداع».
فحني يقع اختياره على املواد التي ي�ستعملها لإنتاج عمله الفني،
حت�س بذلك اجلهد الكبري يف عملية االختيار� ،إم��ا بدني ًا يف
عملية التجريب � ،أو فكري ًا يف مدى ا�ستيعابها لأفكاره  ،التي
تكون حمكومة لـديه باملو�ضوع وال��ر�ؤي��ة التي يريد تقدميها
للمتلقي  ،وعوامل �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى تلك التي تتعلق باخلامة
ورمزيتها ،فهي لي�ست جامدة بالرغم من مقاومتها ،بل هي
ت�ستطيع توجيه م�سار الن�شاط الإب��داع��ي للفنان ال��ذي يبذل
جمهود ًا م�ضاعف ًا لتطويعها و جعلها تن�ساق مل�شيئته ،مبا هي
خامة مت�أ�صلة يف ذات الفنان ويف تقاليد ثقافته .
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Voie spirituelle - 100x100cm - Technique
mixte sur bois. 2007

نهج الت�شكيلي التون�سي �سامي بن عامر هذا امل�سلك ،وك�أين به
يقوم مبحاوالت تندرج يف ال�سياق البحثي للفن العربي عن �إبداع
فن عربي �أ�صيل من قلب الهوية العربية التعددية ،وبالتايل
كيف ميكن للفنان العربي �إيجاد العالقة التاريخية الواعية مع
املمار�سات الت�شكيلية املحلية من غري �سقوط يف الهوية العمياء؟
ماذا ميكن �أن يكون حملي ًا يف �آثار ت�سعى �إلى العاملية؟
م��ن خ�لال ه��ذه التجربة حت�س �أن الفنان يبحث جاهد ًا
من خالل �إنتاجه الفني عن خ�صو�صية اختيار املواد البيئية،
وم��دى ارتباطها بذاته وذاكرته  ،والبحث فيها للو�صول �إلى
خلق عالقة بني الأبعاد اجلمالية والت�شكيلية ،التى ت�ؤثر وتت�أثر
ب�أ�س�س و�ضوابط عملية اختيارها  ،لإظهار خ�صائ�صها اجلمالية
وقدراتها التعبريية والإيحائية لتكون و�سيط ًا مادي ًا ي�ساعد على
�إثراء املمار�سة  ،وفتح �آفاق �أو�سع  ،ووحدة العالقات الفنية يف
منظومة متكاملة لعمل الفنان؛ �إذ تلعب اخلامة البيئية دور ًا
حموري ًا بو�صفها و�سيط ًا ت�شكيلي ًا وح�سي ًا وتعبريي ًا يف بنية العمل
الفني ،وحتديد ًا من خالل الرتكيز على �أ�س�س و�ضوابط ومعايري
الأبعاد اجلمالية لهذه اخلامات .
ويف هذا الإط��ار ونحن ب�صدد ق��راءة هذه التجربة ،جند
�أن الفنان ا�ست�أن�س لبحثه ورحلته مع املواد واخلامات .ويبقى
ال�س�ؤال الأ�سا�سي القائم :هل نحن �أمام جمرد مبحث يخ�ص
الو�سائل � ،أم �أن الأمر يتجاوز ذلك بكثري �إلى نوع من التفكري
فيما يحيط بنا ويعي�ش معنا؟
هل تتمثل �إ�شكالية الفنان �سامي بن عامر بالأ�سا�س يف التنويع
يف اخلامات ملجاراة الن�سق احلثيث ،الذي يعنى بهذا التوجه يف
العامل يف خمتلف االخت�صا�صات الفنية� ،أم �أن املادة هي �أ�سلوب
فكري ولغة تكتب ن�ص ًا فنيا قائم ًا بذاته ؟

Champ d›énergie. Technique mixte sur bois.Diam.
110 cm. 2007

رمب��ا م��ا يجعل جت��رب��ة م��ت��ف��ردة ع��ن جت���ارب �أخ���رى تعنى
بالإ�شكالية نف�سها ،يكمن يف مدى ال�صدق الفني وعبء الر�سالة
الفنية التي �ستو�ضع على عاتق الو�سيط املادي؛ مبعنى �أن الفنان
هو من يحدد دور املادة مباهي ثرية وقادرة على ا�ستيعاب كل
التداعيات ،ف�إما �أن ت�ساهم يف دفع التجربة نحو الت�سا�ؤل الدائم
و فتح الآفاق نحو التقدم ،و�إما �أن ت�سحب الفنان �إلى اخللف
وت�ضعه مو�ضع التائه بني مفرتق الطرق .وهنا �أجد توافق ًا �صارم ًا
يف هذه الأعمال وتكوينات تنم عن وعي فكري ،وبحث مت�أ�صل
ودقيق ،فاختيار مادة بعينها والعمل على ا�ستنطاق طاقاتها
الكامنة فيها ،واال�شتغال عليها �سنوات  ،هو يف حد ذاته توا�صل
حلرية م�ستحبة ومطلوبة و�صحية .فمعا�شرة املادة وال�سكن فيها
وااللتحام بها يخلق تلك العالقة احلميمية معها  ،وجتعل الفنان

vert comme verdure. 150x150cm. 2008

تقنيات مزدوجة على قما�ش�180 - 140 .سم
غيور ًا على مادته ،مبا �أنها �أ�صبحت تعرفه جيد ًا ،وتتبنى فكره
وعامله و�أ�سراره ،لت�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من حياته اليومية ،ف�إن
مل يالم�سها فهو يكتب عنها  ،و�إن مل يكتب عنها فهو ي�شاهدها
يف �أق�صى احلاالت .وهذا يظهر جلي ًا عندما نت�أمل �أعمال الفنان
�سامي بن عامر وتكويناته التجريدية  ،وذلك ال�صراع اخلفي
مع املادة وان�صياعها له ،ومتردها عليه وتلونها واندماجها مع
مواد �أخرى  ،ت�سرح مواده على حمامل متنوعة مربعة ودائرية
وم�ستطيلة  .وحتى املحمل الواحد يقع تق�سيمه �إلى ف�ضاءات
متعددة ،لت�سكنه امل��واد وتتداخل وتتمازج وفق ن�سق ب�صري
دقيق ووفق معاجلة فنية تالم�س احلوا�س والوجدان يف عالقات
خفية بالروح والأر�ض والوجود  ،رمبا ترجمة لتداخل احلوا�س
والفكر واملنطق  ،وت�ضاربها التلقائي حين ًا  ،واملدرو�س �أحيان ًا
كثرية ،حيث يقول الفنان يف �أثناء مداخلة له بعنوان «جدلية
الفكر وال�صدفة»  « :فما �أطمح �إلى حتقيقه يف ممار�ستي الفنية
هو التو�صل �إلى ت�صور و�سائل تقنية وو�ضع منهج منطقي ،من
�ش�أنهما �إثارة االكت�شاف واال�ستنباط؛ �أي �إلى اللجوء �إلى عقلنة
الفعل الإبداعي الذي ي�صبح قادر ًا على �صنع حواجزه و�صعوباته
بنف�سه ،معتمد ًا يف نف�س الوقت حتلي ًال ت�صاعدي ًا وق��رارات
متدرجة ،مما يف�ضي �إلى تغذية العالقة اجلدلية املمكنة بني
عن�صري الت�صميم والإجناز ،وميكنني من التخلي عن الأفكار
امل�سبقة  ،وتطهري ال�شكل من الت�صنع».
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كتابات ،ن�صو�ص ،عالمات وخطوط ومنحيات و�أل��وان ،كلها
يف خدمة الفنان والأث��ر لبلورة الفكر و�إي�صال املعنى ،مت�سك
بالنهج اخلا�ص النابع من روح الفنان وهويته ي�ستلهم منها
�آلياته ،ليف�صل توجهه م�ستعم ًال مواد ورموز ًا حملية جمردة،
تنا�شد املعا�صر ب�إحلاح الواعي بذاته وهويته وذاكرته  ،فتنبثق
بالتايل جتربة ترف�ض �أن ت�شبه أ�خ��رى ،وتتمرد على امل�ألوف
بروح ذاتية قمة يف االنفتاح واملعا�صرة .

Energétique. 2006. Technique mixte sur bois.
58 . 65x142cm.
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مواد،حمامل،تكوينات،هند�سة�،صرامة،تلقائية،حركة�،سكون،
�ألوان� ،أطياف وخياالت تائهة هنا وهناك على �سطح املحامل،
جتعلنا ن��درك -بتجوال العني الباحثة -فكر ًا متميز ًا ور�ؤي��ة
خمتلفة وذاتية  .وقد �أح�س�ست �أن الفنان �سامي بن عامر ي�سكنه
هاج�س التفرد والبحث عن �أ�سلوبه اخلا�ص ،ف�أعماله الآن تدل
عليه منذ الوهلة الأول���ى ،وه��ذا ما يجعل بحثه الآن منفتح ًا
وقاب ًال �أكرث من �أي وقت م�ضى للعبور نحو ال�سرعة الق�صوى رمبا
� .إنها جتربة ن�ضجت �شيئ ًا ف�شيئ ًا منذ الت�سعينيات ،وات�ضحت
معاملها جلية  ،فلم يت�سرع ومل ي�س َع وراء ال�شهرة ،بل ركز بحوثه
وجتربته يف �إط��ار معني ،وهذا ما جعل هذه التجربة تكت�سب
بعد ًا �آخر يف ال�ساحة الفنية الت�شكيلية التون�سية ،التي بد�أت
ت�شهد ا�ستفاقة نوعية م�ؤخر ًا ،و�أف��رزت جت��ارب تنم عن وعي
الفنان التون�سي بذاته وحميطه ،و�ضرورة العمل على �إ�شكالية
الأ�سلوب ،مبا هي و�سيلة لالنزياح والولوج �إلى عامل قائم بذاته؛
عامل الفنان الذاتي الذي يت�صالح من خالله مع نف�سه وقناعاته
وفكره ومواده ،ومن ثمة يخرج للعلن .وهذا مع ح�صل مع الفنان
�سامي بن عامر؛ مل يخرج �إلى العلن مبتذ ًال بل بعد جتربة ودراية
وبحث .وجتارب كهذه و�إن طال الزمن �ست�أخذ حظها  ،لأنها
جتربة نوعية مبا هي نابعة من �أ�صل الوعي الداخلي للفنان،
ومن ذاكرة ت�سكنه وهوية ت�ستدعيه و�أر�ض حتتويه وتفر�ض عليه
بداللها معا�شرته ،فيظهر لنا يف �أعماله بزي املهند�س البارع
للف�ضاء وال�شكل واملحمل واملواد  .وهذه روح املعنى التي ت�سكنه .
فهو ببحثه يف اخلامات ،رد االعتبار للذاكرة والهوية واملكان .

تشكيل

بورتريه �شخ�صي مليغرين يف �شبابه

ميغرين..
المزورين في تاريخ الفن
أشهر
ِّ
إميان مرزوق  /األردن
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ك��ان ميغرين م���أخ��وذ ًا بفن الر�سم ،مبدع ًا يف
لوحاته التي امتازت بغزارتها وتنوع املدار�س التي
تنتمي �إليها� .إال �أنّ هذا كله مل ي�شفع له عند نقاد
ع�صره ،الذين مل يولوه اهتمام ًا ،بل ذهبوا �أبعد
من ذل��ك حينما �سخروا منه ،وو�صفوا �أعماله
التي عر�ضها عام  - 1918بال�سطحية! و ّلده��ذا االزدراء واال�ستهزاء ل��دى ميغرين حقد ًا
عارم ًا ،جت ّلى يف ال�صفعة التي وجهها لهم بعد
�سنوات؛ ور ّد فيها اعتباره ب���أن جعل من ه���ؤالء
النقاد �أ�ضحوكة ،ومن ا�سمه «لعنة» تالحقهم!
حياته
ولد الفنان الهولندي هان فان ميغرين عام  .1889ودر�س
ال��ع��م��ارة يف مدينة «دي��ل��ف��ت» الهولندية ،و ُيعترب م��رف���أ ن��ادي
التجديف يف تلك املدينة الت�صميم املعماري الوحيد مليغرين؛
�إذ اختار �أن يحرتف الر�سم الذي افتُنت به منذ طفولته امل�شوبة
بالفقر والب�ؤ�س واملر�ض.
�شجعه على الر�سم ،ومن هذا
كان الفنان كورتيلينك أ� ّول من ّ
الفنان تع ّلم ميغرين �أ�ساليب الأ�ساتذة الهولنديني من القرن
ال�سابع ع�شر ،ومن �ضمنهم فريمري( ،)1ثم التحق ب�أكادميية
«الهاي» لدرا�سة الفنون ليح�صل على �شهادة البكالوريو�س عام
 ،1914وقد �ساعده فوزه بامليدالية الذهبية من ذات الأكادميية
ر�سم ي�صور فيه �إحدى الكنائ�س على بيع ر�سوماته الأخرى.
عن ٍ
متحدي ًا لتهديد وال��ده بحرمانه من الإرث �إن هو ترك العمل
�صب ميغرين ُج َّل اهتمامه على الر�سم الذي اتخذه
كمعماريَّ ،
مهنة بد�أت تدر عليه دخ ًال ال ب�أ�س به ،وخا�صة «البورتريهات»
التي كان ير�سمها للطبقة املخملية يف املدينة امللكية «الهاي»� .إال
�أن طموحه جتاوز ذلك بكثري ،فقد �أراد ميغرين �أن يكون له فنه
اخلا�ص ،ذلك الذي ي�شهد على عبقريته ،وكان له ذلك ولكن
على نحو مل يكن ليتوقعه �أحد!
كان حقد ميغرين على نقاد الفن يتنامى مبرور الأي��ام ،مع ت�أجج
الإح�سا�س بال ُغنب ،مما دفعه  -بامل�شاركة مع �صديقني ل��ه� -إلى
�إ�صدار جملة با�سم (الديك املقاتل) التي �أراد من خاللها �أن يف�ضح
�سطحية الفن الع�صري ،وك�شف �أوجه الف�ساد يف عامل الفن على نحو
و�صل حد القذف والت�شهري� ،إال �أن املجلة مل تدم �سوى عام واحد.
ويبدو �أن �أحد �صديقيه اللذين كانا يعمالن معه يف املجلة قد ز ّينَ
له فكرة التزوير؛ �إذ كان يعمل على ترميم اللوحات و�إ�صالحها،
وكان هو �أي�ض ًا ناقم ًا على موقف اخلرباء و�أحكامهم.
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الت�صميم املعماري الوحيد مليغرين

ميغرين والتزوير
انتقل ميغرين عام  1932للعي�ش يف جنوب فرن�سا مع زوجته
الثانية ،حيث ا���ش�ترى «ف��ي�لا» كانت مبثابة خمترب لتجاربه
الالحقة يف ال��ت��زوي��ر .ك��ان ميغرين بحاجة مل��زي��د م��ن امل��ال
ليعول زوجته الأول��ى و�أطفاله منها ،وليجاري تكاليف احلياة
االجتماعية الباهظة التي بد�أ ي�ألفها.
بت�أنٍ ودراية عالية بد أ� ميغرين عملية البحث والتجريب .عمل
�أو ًال على جتميع املواد امل�ستعملة كالأ�صباغ واملواد التي ينتج منها
الألوان ،م�ستخدم ًا طريقة الطحن اليدوي للأ�صباغ التي اتبعها
فريمري.
ويف ال��ف�ترة م��اب�ين  1936-1935ك��ان ميغرين ق��د �أنتج
�أربع لوحات مزورة ؛اثنتان منها لفريمري .كانت تلك الر�سوم
مبثابة تدريب �أو “�إحماء” للمرحلة التالية .مل يعر�ض ميغرين
هذه الر�سوم للبيع ،رمبا لأن��ه مل يكن قد و�صل �إل��ى النتيجة
التي يطمح �إليها .أ�م��ا حمتوى الر�سوم فقد اعتمد على دمج
عنا�صر حمددة من �أعمال متفرقة لفريمري يف تكوينات قريبة
من الأعمال الأ�صلية ،فالر�أ�س واللبا�س يف لوحة فريمري املزيفة
“امر�أة تقر أ� املو�سيقى” مبنيان مبا�شرة على �شكل الر�أ�س يف
ر�سم حقيقي لفريمري بعنوان “امر�أة �شابة تقر�أ ر�سالة”� .إن
كل ما �صنعه ميغرين هو �أن��ه غيرّ الو�ضعية من الوقوف �إلى
اجللو�س ،و�ألب�سها عقد ًا من الل�ؤل�ؤ وقرط ًا ،وكالهما موجودان
يف لوحة �أخرى لفريمري ،وبذات الطريقة �ص ّمم خلفيات الر�سوم
والتكوين العام لكل لوحة.
ا�ستمر ميغرين ب�إجراء املحاوالت التي مت ِّكنه من �إنتاج عمل
يقنع اجلمهور والنقاد ب�أ�صالته وقِدَ مه ،وبعد �أن اكتملت يف يده
خيوط اللعبة كاملة بد أ� م�شروعه الكبري “الع�شاء يف عموا�س”.

“العشاء يف عمواس”
و�أخريا �أ�صبح ميغرين جاهز ًا «البتكار» عمل يثبت عبقريته يف
التزوير!
وقد يتبادر للأذهان هذا الت�سا�ؤل :ملاذا اختار ميغرين تزوير
�أعمال فريمري حت��دي��د ًا؟ وكيف اختار مو�ضوع امل�سيح؟ مما
ال �شك فيه �أن ميغرين كان على دراية واطالع وا�سع ،فاختار
فريمري لأهمية �أعماله وقلة عددها ،والهتمام النقاد الكبري
بها ،كما ال حتمل ر�سوماته تاريخ ًا .ومبتابعته احلثيثة خلرباء
الفن ونقاده علم �أنهم يتحدّثون عن احتمال �أن يكون فريمري
قد ر�سم لوحات دينية يف بداياته ،و�أنها قد تظهر يف امل�ستقبل،
و�أن فريمري قد يكون ذهب �إلى �إيطاليا لدرا�سة هذا النوع من
اللوحات .وهكذا مت ح�صر اختيار ميغرين ل ّلوحة التي �سيخدع
بها العامل ل�سنوات.
ولتنفيذ “الع�شاء يف عموا�س” ا�ستعمل ميغرين قما�ش ر�سم
(كانفا�س) �ضخم ًا من القرن ال�سابع ع�شر ،تعود يف الأ�صل
للوحة “انبعاث الزارو�س” التي كان ميلكها .خلعها من م�شدّها
ال�صبغ با�ستعمال حجر
وف�صلها باحلجم الذي �أراده ،ثم �أزال ّ
ّ
بركاين وال�صودا واملاء ،وترك الطبقة ال�سفلى فقط التي تظهر
حتت الأ�شعة ال�سينية كي توحي بعمر العمل املر�سوم فوقها،
وحني َّ
تعذر عليه �إزالة بقع الر�صا�ص البي�ضاء ا�ضطر �إلى قلبه
عن�صر �أبي�ض ،وهو غطاء املائدة يف ر�سمه ،وهكذا يكون
�إلى
ٍ

هان فان ميغرين

“الع�شاء” ُخ ِّطط حول منطقة تتطلب �أن تكون من هذا اللون
لأ�سباب تقنية.
بعد �ستة �أ�شهر من العمل �أجنز ميغرين اللوحة ،ثم قام ب�ش ِّيها
يف الفرن بنجاح ،ولإح��داث �شقوق يف ال�سطح قام بل ِّفها على
�أنبوبة ،وقطع من �إحدى حوا�شيها �شريط ًا احتفظ به كعالمة
مميزة � ،أو رمبا دلي ًال يظهره يف الوقت املنا�سب ،ليثبت �أنه هو
من ر�سم اللوحة� .أعاد ميغرين تركيب الر�سم على امل�شد الأ�صلي

لوحة �أ�صلية مليغرين
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ل ال�شقوق باحلرب الهندي لإعطاء
م�ستخدم ًا امل�سامري ذاتها ،وم أ
ت�أثري تراكم الغبار عليه ،كما ق�شر ال�صبغ عند الزوايا ،و�أحدث
تلف ًا يف القما�ش ،وم�سح العمل بالوارني�ش.
بعد ذلك اختلق ميغرين ق�صة مقنعة تتيح له بيع اللوحة؛ ق�صة
تعلل اجلهل مب�صدرها حتى تاريخ ملكيتها احلالية ،حني قدّمها
على �أنها اكت�شاف جديد .وهنا نالحظ “عبقرية التزوير”
باملهارة يف َح ْب ِك التفا�صيل ،بعد �إتقان التكنيك ،وتوفري الأدوات
والألوان املنا�سبة ،واملو�ضوع املنا�سب.
يف ق�صته املبتكرة ادّعى ميغرين �أنه عرث على اللوحة يف مزاد
ب�أحد الأ�سواق الو�ضيعة لبيع اللوحات العادية ،و�أن الر�سم يعود
لعائلة فرن�سية داهمها الإفال�س ،وقد �آثرت �إخفاء ا�سمها عند
البيع ،و�أن رب الأ�سرة الفرن�سية قد اق�ترن �سابق ًا بفتاة من
مدينة “ديلفت” ،و�أن من جملة �صداقها بع�ض الر�سوم القدمية.
ولإبقاء ا�سم الأ�سرة جمهو ًال ا ّدع��ى �أنه ا�ضطر �إلى الت�صرف
بالر�سم من خالل وكيل ،و�أنه ك َّلف حمامي ًا لينوب عنه يف عملية
البيع .قام املحامي بتقدمي الر�سم إ�ل��ى اخلبري الهولندي د.
ابراهام بريديو�س الذي �سرعان ما تق َّبلها يف احلال بكونها من
�أعمال فريمر ،ومت بيعها بوا�سطة �أحد مروجي الفن �إلى متحف
بوميانز يف روت���ردام مبا يعادل قيمته اليوم  4مليون دوالر!
و�أعلن د .بريديو�س عن هذا االكت�شاف بحما�س بالغ يف جملة
(برلينغتون) الدورية للفنون يف ت�شرين الثاين عام 1937
بلهجة تقطر باملغاالة والتهويل يف و�صف رائعة فريمري املكت�شفة!
لوحة النادي الليلي

لوحة ميغرين الفائزة

وبعد �أن مت �إ�صالح التلف بعناية ُعر�ض الر�سم للجمهور يف
جناح خا�ص مط ّوق ًا باحلبال يف متحف بوميانز ،وذهب ميغرين
مل�شاهدة العر�ض بنف�سه!
يبدو �أن امل�س�ؤولني عن عملية ال�شراء مل يقوموا مبقارنة وفح�ص
��اف للوحة “الع�شاء يف عموا�س” ،وق��د �ش ّكك فيها بع�ض
ك ٍ
اخلرباء من خارج هولندا � ،إال �أن اللوحة بقيت حتتل ال�صدارة
يف متحف بوميانز باعتبارها عم ًال فريد ًا من �أعمال فريمري
طوال �سبع �سنوات متوا�صلة.
بعد جناحه يف بيع اللوحة بذلك املبلغ الكبري� ،أح�س ميغرين
بن�شوة الن�صر وب�شيء من الغرور ،دفعه لإكمال م�سريته يف
تزييف ر�سوم فريمري وغريه من الفنانني ،م�ؤج ًال اعرتافه حتى
�إ�شعار �آخر.
بعد ال�ثراء ال��ذي انهمر عليه انغم�س ميغرين يف حياة اللهو
واملجون ،ويعك�س ر�سم “النادي الليلي” املوقع با�سمه طبيعة
احلياة التي كان يعي�شها.
ويف ذات “الفيال” �أقدم ميغرين على تزوير لوحة �أخرى ،وبعد
انتقاله للعي�ش يف “فيال” فاخرة يف مدينة ني�س ز ّور لوحة �أخرى،
وكان العمالن تزوير ًا لعملي الفنان بيرت دي هووك ،وقد أَ�جنز
العملني بعناية فائقة ،وا�ستطاع بيعهما �إلى اثنني من جامعي
اللوحات يف روتردام يف العامني  1938و.1940
�أثار اندالع احلرب ذعر ميغرين ،فعاد �إلى هولندا التي ما لبثت
�أن اجتاحها الغزو الإيطايل ،ف�سادت الفو�ضى يف البالد ،وا�ستمر
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ميغرين بالتزوير الذي �شكلت الظروف املتزعزعة ال�سائدة غطا ًء
لأعماله .وخالل الفرتة � 1945-1940أنتج ميغرين خم�سة
�أعمال مزورة ن�سبها ب�أكملها لفريمري ،لكنها كانت �أقل �إتقان ًا،
رمبا ب�سبب غ��رور ميغرين وا�ست�سهاله للأمر ،يف ظل ظروف
�صعبة انت�شرت فيها الن�شاطات املريبة للتجار و�صائدي الفر�ص.
كان الر�سمان الأوالن هما “الع�شاء الأخري” و” ر�أ�س امل�سيح”.
وق��د جنح ببيعهما –بالرغم من ركاكة الر�سم -إ�ل��ى مجُ ِّمع
اللوحات الهولندي فان يوينغن الذي قام ب��دوره عام 1941
ببيع “ر�أ�س امل�سيح” �إلى التاجر الو�سيط الذي كان قد ابتاعه
منه ليت�سنى له �شراء الر�سم الذي يفوقه �أهمية وهو “الع�شاء
الأخري”  ،متثل هذه اللوحات فكرة وهمية لفرتة دينية لفريمري
اختلقها ميغرين و�صدقها التجار ومروجو الفن.
مل تكن تلك الأع��م��ال امل��زورة الركيكة التي ق��ام بها ميغرين
لتُقبل يف ظل الظروف العادية� ،إال �أن احلرب دفعت الهولنديني
حلفظ كنوزهم الوطنية بعيد ًا عن �أيدي النازيني ،وكانت ر�سوم
فريمري احلقيقية خمب�أة ،وبهذا مل تُتح الفر�صة لإجراء مقارنة
بينها وبني الأعمال “املكت�شفة” ،ولأن ال�سفر كان ممنوع ًا مل
يكن هناك فر�صة للتحقق من الق�ص�ص التي اختلقها ميغرين
لرتويج لوحاته و�إ�ضفاء امل�صداقية عليها ،وقد �ساعد يف ذلك
اقتناء متحف بوميانز للوحة “الع�شاء يف عموا�س” ،مما جعل
فكرة اكت�شاف لوحات جديدة لنف�س احلقبة ونف�س الأ�سلوب
م�ست�ساغة ل��دى املخت�صني ،وق��د قامت احلكومة الهولندية
باقتناء لوحة “غ�سل قدمي امل�سيح” على عجل يف خطوة لإنقاذ
ما ميكن �إنقاذه من تبعات احلرب من �سلب وتخريب.

لوحة امر�أة تقر�أ املو�سيقى ن�سبها ميغرين لفريمري زورا

«املسيح والزانية» تفضح سر ميغرين
مل ُيرد ميغرين �أن يتعامل مع النازيني ،ولكن بطريقة �أو ب�أخرى
بيعت لوحة «امل�سيح والزانية» عرب الو�سطاء والتجار �إلى القائد
النازي غورينغ( ،)2الذي كان الرجل الثاين يف النظام النازي.
ولي�ضم غورنغ تلك اللوحة بالذات �إلى جمموعته اخلا�صة �أعاد
للهولنديني مئتي لوحة �أقل �أهمية.
جنى ميغرين جراء �أعمال التزوير ثروة طائلة بلغت مبا تقدر
قيمته اليوم بن�صف مليار دوالر.
�أنفق ج��زء ًا منها على �شراء الفنادق والنوادي الليلية ،ودفن
بقيتها يف حديقة داره.
ويف ع��ام  1945ك��ان ميغرين قد تقدم يف العمر وتدهورت
حالته ال�صحية.

لوحة ال�سيد امل�سيح والزانية

وبعد �أن و�ضعت احل��رب �أوزاره���ا اكت�شفت جلنة م�ؤلفة من
احللفاء ال�سرتداد الر�سوم التي نهبها الأملان �أن لوحة “امل�سيح
والزانية” كانت يف منتجع هتلر الريفي مع امل�ستند اخلا�ص
ب�شرائها .ودون �أن ي�ساورها �أدن���ى �شك ق�صدت ال�شرطة
الهولندية ميغرين مع امل�ستند طلب ًا ملزيد من املعلومات عن
�أ�صل ال�صورة� ،إال �أن ميغرين مل ي�ستطع هذه املرة �أن ُيل ِّفق ق�صة
مقنعة .وبعد تكرار ا�ستجوابه ،ف َقدَ قدرته على املقاومة ،ولينجو
من تهمة التعامل والتواط�ؤ مع الأمل��ان يف تهريب كنوز البلد،
اع�ترف ميغرين بالتهمة الأق��ل فداحة وهي التزوير ،فك�شف
�أخ�ير ًا وبعد �سنوات �أن��ه قام بتزوير “امل�سيح والزانية” ومن
قبلها “الع�شاء يف عموا�س” وغريها .وهو االع�تراف الذي مل
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ت�صدقه املحكمة يف بداية الأمر� ،إال بعد �أن بذل ميغرين جهده
ب�إقناعهم ،لدرجة �أنه اقرتح �أن ير�سم وهو يف ال�سجن لوحة
لفريمري حتى ي�صدِّ قوه!
الرجل الذي خدع غورينغ
بعد اعرتافه هذا عام  1945حظي ميغرين ب�شهرة مدوية،
وزرع ا�سمه الرعب والتوج�س يف نفو�س النقاد ومروجي الفن
الذين �أ�صبحوا مثار ال�سخرية والتهكم يف جميع الأو��س��اط،
وارت��ف��ع �سعر ل��وح��ات ميغرين املوقعة با�سمه� ،أث���ارت حكاية
ميغرين ف�ضول النا�س الذين �أرادوا �أن يعرفوا �أكرث عن «الرجل
الذي خدع غورينغ» وهو اللقب الذي بات معروف ًا به ،و�أح�س
بالتباهي والن�شوة كل من امتلك ر�سم ًا �أو بورتريه ًا موقع ًا با�سم
و�سحبت لوحات فريمري من جدران املتاحف للتحقق
ميغرينُ ،
من �أ�صالتها!
بعد القب�ض على ميغرين اجتمعت جلنة علمية برئا�سة اخلبري
الفني ال�شهري يف هولندا د .بول كورمانز ،رئي�س املخترب املركزي
للمتاحف البلجيكية ،وقدمت اللجنة تقريرها يف موعد عقد
املحاكمة يف �شهر ت�شرين الأول  ،1947و�أظهرت النتائج التي
تو�صلت �إليها عرب الفح�ص بالأ�شعة ال�سينية �أن الت�شققات الدالة
على تقادم العمر مبالغ بها ن�سبة �إلى ر�سم قدمي ،مع تفاوت بني
الت�شققات ال�سطحية وتلك التي ُك ِ�شف عنها يف ما حتت ال�صورة،
كما �أظهرت الأ�شعة ال�سينية �أن قما�شة “انبعاث الزارو�س”

مدير متحف روتردام ورئي�س ق�سم الرتميم
يف نظرة �إعجاب للوحة «الع�شاء يف عموا�س»

من القرن ال�سابع ع�شر هي التي ا�ستُعملت لر�سم “الع�شاء يف
عموا�س” و�أن قما�شة هونديو�س التي ا�ستعملت لر�سم “الع�شاء
الأخري” يف احل��ال��ة الثانية ك��ان��ت وا�ضحة ج���د ًا ،فقد ظهر
الر�صا�ص الأبي�ض الذي تع ّذر على ميغرين �إزالته قبل ر�سمه،
العمل الأول ظهر بو�ضوح يف اجلزء العلوي من تلك ال�صورة،
وقد ُعرث يف “الفيال” التي ا�شرتاها يف مدينة “ني�س” على
امل�صباح وال�صحف واخلرائط التي تظهر يف املز ّورات ،وكذلك
على ال�صبغات امل�ستخدمة� ،إ�ضافة �إلى ذلك �أكدت الفحو�ص
الكيميائية جميع ال�شكوك التي �أُثريت يف ال�سابق ،وهي وجود
الكوبالت (وهو �صبغة حديثة) ممزوج ًا بالالزورد يف اثنني من
ال�شي يف �شريحة من
الر�سومُ ،
وعرث على الفينول امل�ستعمل يف ّ
طبقات ال�صبغ.
ا�ستغرقت حماكمة ميغرين �سنتني لل َبتِّ يف الق�ضية .وخالل تلك
املدة �أُعلن �إفال�سه بعد �أن توالت طلبات مقتني ر�سوماته ال�سابقة
بالتعوي�ض ،كما طالبته ال��دول��ة ب��دوره��ا بت�سديد ال�ضرائب
امل�ستحقة عليه .و�أدانته املحكمة ،ونظر ًا لتدهور حالته ال�صحية
�صدر حكم رمزي بحب�سه �سنة واحدة� ،إال �أنه مات بعد �شهرين
من احلكم عليه �إثر �إ�صابته بنوبة قلبية يف نهاية عام .1947
يزور لوحات والده ميغرين!
جاك ّ
حتم ًا مل متت حكاية ميغرين مبوته ،بل ت ِبع وفاته كثري من ال ّلغط
واجلدل واحلكايات.

لوحة �أ�صلية مليغرين
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ولأن �أعماله املوقعة با�سمه حظيت ب�إقبال كبري ،وتهافت النا�س
على اقتنائها خا�صة يف ال��والي��ات املتحدة ،فقد َط�� َف��ت على
ال�ساحة كثري من الأعمال املزورة املن�سوبة مليغرين ،و�أ�صبح من

ال�صعب مبكان متييز اللوحات الأ�صلية من املزيفة  ،نظر ًا لتعدد
الأ�ساليب التي ر�سم بها ميغرين ومنها ال�سريالية ،والكال�سيكية،
واالنطباعية وغريها.
ومما زاد الأمر تعقيد ًا وطرافة يف �آنَّ � ،أن عددا من اللوحات
امل��زورة كانت بري�شة ابنه ج��اك ،ال��ذي َخ�ِبررِ َ �أ�سلوب وال��ده يف
العمل!
يف عام  1948قامت �أرملة ميغرين بن�شر �إع�لان يف �إحدى
ال�صحف اليومية ال�شهرية حتذر فيه من انت�شار �أعمال مزورة
يف ال�سوق مليغرين ،م�شرية ال�ستعدادها لتقدمي امل�شورة ملن
يرغب بالتحقق من �أ�صالة اللوحات املن�سوبة لزوجها.
بقيت حكاية ميغرين ت�شغل الأو�ساط لزمن لي�س بقريب ،ففي
درا�سة خا�صة �أجريت عام  1979مت ت�سجيل  450عم ًال �أ�صلي ًا
مليغرين .وبعد هذا التاريخ ظهرت �أك�ثر من  100لوحة �إلى
النور .ويف املح�صلة ُيقدر ما ر�سمه ميغرين مبا ال يقل عن 800
عمل يف حياته تت�ضمن ما ر�سمه للإعالنات ،و”البو�سرتات”،
واملل�صقات ،و�صور الكتب التو�ضيحية ،والر�سوم ال�ساخرة،
و”اال�سكت�شات”.
وح��ت��ى اللحظة م��ا زال���ت تظهر ب�ين احل�ي�ن والآخ����ر ل��وح��ات
مو�سومة بتوقيع ميغرين ،منها الأ�صلي واملزيف ،ومنها امل�شكوك
ب�أ�صالتها.
وعن عالقة ميغرين الفنية بفريمري ُكتب �أكرث من  25كتاب ًا� .أما
التحقيقات واملقاالت التي تناولت املو�ضوع فال تُعد وال تحُ �صى.

حماكمة ميغرين

مما ال�شك فيه �أنّ ميغرين قد امتلك املوهبة والت ُّميز بكونه
فنان ًا ،و�إن مل يعرتف نقاد ع�صره بذلك ،ولوحاته �شاهدة على
روعة فنه و�إجادته ،ف�ض ًال عن اعتباره �أ�شهر و�أمهر املزورين
الذين عرفهم تاريخ الفن احلديث.
والأه��م من هذا كله هو الت�سا�ؤالت املحرية التي تثريها ق�صة
ميغرين عن ماه ّية الفن:
ك�سب الفنان �أو اللوحة ال�شهرة والأهمية؟ وب�أي مكيال
ما الذي ُي ِ
يكيل نقاد الفن على مر الع�صور؟
وهل يكفي �أي لوحة �أن تكون ممهورة بتوقيع ا�سم �شهري لتبلغ
�أهميتها لأبعد مدى؟
وحتى تلك الأ�سماء ال�شهرية ال��ي��وم ..ك��ان �أ�صحابها� -أغلب
الأح��ي��ان -مغمورينُ ،مه ّم�شني ،معوزين وافتهم املنية ،وهم
غارقون يف املديونية!.

الهوام�ش
ر�سام هولندي ولد يف مدينة ديلفْت الهولندية ويعترب من �أ�شهر و�أه��م الفنانني الأوروبيني يف القرن ال�سابع ع�شر امليالدي .عا�ش يف الفرتة
1 .1فريمري ّ
( )1632-1675من �أ�شهر �أعماله لوحة «الفتاة ذات القرط الل�ؤل�ؤي» بلغ عدد �أعماله امل�سجلة نحو  40لوحة فقط.
2 .2هريمان غورينغ ( )1893-1946هو من �أهم قادة �أملانيا النازية ،عُ رف بذوقه الرفيع ،وبرثائه الذي اكت�سبه بعد زواجه من بارونة �سويدية .ج ّرده هتلر
من رتبته الع�سكرية بعد اتهامه باخليانة العظمىَ ،م ُثل �أمام املحكمة التي حكمت عليه بالإعدام ،لكنه حتدى احلكم وانتحر بال�سم قبل يوم من تنفيذ احلكم.

املراجع:
•معنى تاريخ الفن ،مارك رو�سكل ،ترجمة فخري خليل ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد.2004 ،
•www.meegeren.net - ar.wikipedia.org/wiki
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تشكيل

ت�صميم جرافيك

«الصناعات اإلبداعية»..
الواقع والمأمول عربي ًا

يوسف الصرايرة  /األردن
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ورد م�صطلح “ال�صناعات الإبداعية” يف العديد من الكتب
واملعاجم النوعية واملتخ�ص�صة يف التاريخ العربي والإ�سالمي،
كما ورد يف العديد من الكتب واملعاجم التي تناولت هذا املو�ضوع
مثل :البيان والتبني” للجاحظ وكتب ابن قتيبة وغريه من الذين
كان لهم دور الفت يف هذا امل�ضمار ،وذلك من خالل ما ورد من
مقوالت مثل “�صناعة احلرف و�صناعة الكلمة”.
ومل يكن الإب���داع الفني غائب ًا ع��ن املجتمع الإ���س�لام��ي ،مثل
ر�سومات الوا�سطي الذي برز يف الدولة العبا�سية ،كما برز �أي�ض ًا
«ف��ن الأرابي�سك» يف وق��ت الح��ق كفن ات�سم بهوية متفردة يف
ال�صناعات التقليدية.
ويخت�ص م�صطلح «ال�صناعات الإبداعية» بامل�شاريع الثقافية
ّ
ال��واع��دة ال��ت��ي ت��ق��وم على �أرب��ع��ة م��رت��ك��زات� :أول��ه��ا «امل���وروث
الثقايف» ال��ذي ي�شمل امل�شغوالت اليدوية واحلرفية ،ومتاحف
ال�تراث ،واملهرجانات واالحتفاالت؛ وثانيها «الفنون» وت�ضم
النحت ،والت�صوير ،واملو�سيقى ،وامل�سرح ،والعرو�ض الأدائية،
والأوب��را وغريها من �أ�شكال التعبري الفني؛ وثالثها «الإع�لام»
من مثل الن�شر ب�أ�شكاله املختلفة ،والإنتاج ال�سمعي الب�صري
(فيلم ،تلفزيون ،راديو)..؛ �أما املرتكز الرابع فهو «الإبداعات
الوظيفية» وت�ضم الت�صميم ب�أ�شكاله املتعددة (ديكور داخلي،
�أزي���اء ،جم��وه��رات� ،أل��ع��اب ،برامج كمبيوتر ،حمتوى �إبداعي
رقمي ،هند�سة عمارة.)..
من هنا ،تُعد ال�صناعات الإبداعية نهج ًا تتكاتف وتتعا�ضد فيه
اخلدمات وال�صناعة والفنون ،مبا يجعلها جمتمع ًة ،م�صدر ًا
ديناميكي ًا للتنمية والتجارة الدولية ،بخا�صة يف الدول النامية،
وذل��ك لقدرتها على �إيجاد �أر�ضية منا�سبة لنمو ال�صناعات
الكبرية والثقيلة ،والرفع من القدرة االقت�صادية الفردية التي
تقود بال�ضرورة إ�ل��ى زي���ادة يف امل��ي��زان التجاري ل��ل��دول التي
ا�ستطاعت �أن تلتفت لهذا اجلانب.

زخرفة �إ�سالمية

�إذ ًا ،فال�صناعات الإبداعية تقوم على �أن�شطة تعتمد �أ�سا�س ًا على
املوهبة واملهارة واخللق ،وتتمتع بحقوق امللكية الفكرية ،وت�ضم
القطاع الإبداعي كله �سواء �أكان ربحي ًا �أم غري ربحي ،والذي
تت�سم خمرجاته بقيمة ثقافية واقت�صادية ،وي�ضم الأ�شخا�ص
املبدعني واملبتكرين و�أي�ض ًا غري املبدعني العاملني يف القطاع
الإبداعي ،وهذه ال�صناعات هي يف الواقع الأك�ثر ابتكار ًا من
القطاعات االقت�صادية الأخرى.
َّ
واملطلع على خمرجات هذه ال�صناعات يلم�س �أنها واحدة من
�أبرز املحركات االقت�صادية الوطنية ،ولعل الرعاية املنا�سبة لها
من خالل �سن القوانني وحمايتها ،وتقدمي الدعم ال�لازم لها
ي�شجع على منوها وتطويرها وزيادة خمرجاتها.
وتكمن �أهمية ال�صناعات الإبداعية ،يف �أنها م�صدر
كبري للرثوة ،من دون �أن متر مبراحل حتويل املواد
الأولية �إل��ى ناجت �صناعي مع ّقد عايل التكلفة،
و�إمنا من خالل حتويل الأفكار الإبداعية �إلى
حالة تفاعلية تكاد تخلو من � ّأي ُك َلف مالية؛
مبعنى �أنها تقوم على توزيع ال�سلع و�إنتاج
اخل��دم��ات باالرتكاز على ر�أ���س املال
الفكري ب�شكل �أ�سا�سي.
�إ�صدارات
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وقد �شهد العامل حتو ًال كبري ًا نحو دعم ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ارتبطت بالعديد من اخلدمات اال�ستهالكية
و�أ�صبحت جزء ًا من ال�صناعات الإبداعية مبختلف جتلياتها.
وتت�سم ال�صناعات الإبداعية مبزايا خمتلفة عن نظرياتها من
ال�صناعات التقليدية� ،إذ ينبغي �أن تتوفر لها ال�شروط الفنية
والإبداعية ،من مثل :االبتكار واملهارة يف العمل واجلدّة والتفرد يف
بع�ض القطاعات الفنية مثل الفنون الب�صرية والربجميات والن�شر.
ولعل املتحوالت التاريخية واحل�ضارية يف منطقتنا لها ت�أثري الفت
يف هذا ال�سياق ،وي�شار هنا �إلى فن الأرابي�سك الذي ا�ستطاع
توظيف املهارة اليدوية لت�صبح مفردة جمالية لها خ�صو�صيتها
من املنظو َرين؛ الديني واجلمايل ،وات�سم فن الأرابي�سك يف
�إب��راز النقو�ش والزخارف الهند�سية والنباتية بالإ�ضافة �إلى
احلروفيات العربية التي ازده��رت ك�صناعة تقليدية يف بع�ض
البالد العربية والإ�سالمية.
وقد ت�صدّرت م�صر بهذا الفن ،م�شهدَ ال�صناعات الإبداعية يف
القارة الإفريقية.
ويف الإمارات العربية املتحدة ،حققت �إمارة �أبو ظبي تنوع ًا يف
اقت�صادها لت�صبح مركز ًا ثقافي ًا ،وهي ت�سعى �إلى �إقامة �أ�ضخم
مدينة للإنتاج الإع�لام��ي ،وه��ن��اك الكثري م��ن اال�ستثمارات
التي ت�صب يف هذا املجال ،لتهيئة البيئة املنا�سبة لل�صناعات
الإبداعية .كما ت�سعى �أبو ظبي لأن ت�صبح مركز ًا للثقافة من
خالل بناء جزيرة «ال�سعديات»� ،إلى جانب متحف اللوفر.
�أم��ا بالن�سبة لإم���ارة دب��ي ،فقد نالت املدينة الإعالمية فيها
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حرف يدوية

اهتمام ًا عاملي ًا من ِق َبل �صناع الأفالم ،كما �أن «دار كري�ستيز»
اختارت دبي لتقيم فيها �أول مزاد لها يف املنطقة ،وا�ستقطبت
من خالل ذلك الكثري من جامعي اللوحات الفنية من عرب
و�إيرانيني وهنود ،وفاقت مبيعات امل��زاد التوقعات لت�صل �إلى
 9.4ماليني دوالر .ه��ذا �إل��ى جانب �أن دب��ي حتت�ضن �أب��رز
املهرجانات واملعار�ض واحلفالت والن�شاطات والتظاهرات
الثقافية والفنية والتكنولوجية والإعالمية العاملية.
وال بد من الإ�شارة �إلى التحوالت االجتماعية وال�سيا�سية التي
�شهدتها املنطقة العربية ،والتي لعبت دور ًا مهم ًا يف تطور هذه
ال�صناعات ،ويف تراجعها �أحيان ًا ،بخا�صة حركة اال�ستعمار
التي اجتاحت املنطقة ردح ًا من الزمن والتي �أرخت بظاللها
على �أمناط تلك ال�صناعات.
ويف الوقت ال��ذي غ��دت فيه ال�صناعات الإبداعية يف الغرب
ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف دعم وتن�شيط احلركة التجارية واالقت�صادية،
و�أ�ضحت تناف�س ال�صناعات الثقيلة �إذ ال تعتمد على امل��واد
الأولية والأيدي العاملة يف الإنتاج ،وتعبرّ عن ثقافة تلك الدول
وح�ضارتها ،ف�إن ال�صناعات الإبداعية يف منطقتنا العربية ما
تزال يف البدايات ،وذلك لأ�سباب عدة منها عدم االلتفات �إلى
رعاية املوهوبني واملبدعني ،و�إغفال قدراتهم وتنميتها لإيجاد
�صناعات �إبداعية ،ف�ض ًال عن عدم �إدراج هذه ال�صناعات يف
ح�سابات القائمني على امليزان التجاري ،ما يعني انعدام البيئة
املنا�سبة لال�ستثمار يف هذا القطاع.
�إن املتابع ل��ه��ذا القطاع يجد �أن اقت�صاديات بع�ض ال��دول

ي�ضاف �إلى ذلك املحطات التي تعنى بالربامج الرتفيهية .كما
ي�ضم لبنان �أهم بيوت الإنتاج التي تعنى ب�إنتاج الفيديو كليبات
والربامج التلفزيونية.

�أزياء �شعبية �أردنية

الكبرية تقوم على مثل هذه ال�صناعات ،مثل الربازيل التي
�أول��ت ال�صناعات ال�صغرية جل اهتمامها من خ�لال توفري
املناخ املنا�سب لها ،ب�سنّ ال�شرائع والأنظمة ،وتنظيم الندوات
واحلوارات مع الأو�ساط الثقافية والفكرية يف املجتمع ،و�إعطاء
الأولوية لل�صناعات ال�صغرية ،وااللتفات �إلى ال�شراكات مع
اجلامعات ومراكز البحوث املعنية بهذا القطاع.
وعربي ًا ،ي�أتي لبنان يف مقدمة ال��دول من حيث امل�ساهمة يف
هذه ال�صناعات ،رغم �أنه يعد من الدول التي تفتقر �إلى الكثري
من الرثوات الطبيعة ،لذا كان حر�صه على �إيجاد بدائل لهذه
ال�ثروات من خالل دعم ال�صناعات الإبداعية وتوفري البيئة
املنا�سبة لتطويرها ومنوها ،بحيث �أ�صبح اليوم من �أبرز الدول
النامية يف ا�ستثمار ال�صناعات الإبداعية وب�شكل �أ�سا�سي
يف قطاع الفنون ،حيث �أ�ضحت بريوت مركز ًا للبث الف�ضائي
لكل الدول العربية ،كما تعد من �أبرز مراكز الإنتاج الإعالمي
يف املنطقة ويف �صناعة الأفالم ملا تتمتع به من موقع جغرايف
مميز ،ه��ذا ف�ض ًال ع��ن �أن لبنان يحتوي على ن�سبة كبرية
من اخلريجني املتخ�ص�صني يف التقنيات واملثقفني والكتّاب
واملرتجمني� ،إلى جانب ما يتم تنظيمه يف بريوت �سنوي ًا من
مهرجانات خا�صة بالأفالم هي الأه ّ��م يف املنطقة ،كما توفر
اجلامعات اللبنانية تخ�ص�صات يف �إنتاج الأفالم و�صناعتها،

من هنا ،يت�ضح �أن بع�ض التجارب للدول النامية أ�ك��دت على
ظهور ما ي�سمى «التنمية الثقافية» التي ترتكز على قطاع الإبداع
ومهارات االبتكار التي نه�ضت من خاللها اقت�صاديات تلك
الدول ،عرب �إيجاد اللوائح والت�شريعات املرنة ،ون�شوء امل�ؤ�س�سات
الداعمة لهذا القطاع �إميان ًا منها ب�أن الفنون ثروة قومية ينبغي
اال�ستثمار فيها.
ومن الوا�ضح �أن و�ضع ال�صناعات الثقافية يف املنطقة العربية
�ضعيف جد ًا ،وال ي�سهم يف احلد الأدنى من اقت�صادياتها ،رغم
امتالكها اخلامات الأولية والعديد من املقومات واملهارات التي
حتتاجها هذه ال�صناعات ،لكن العقبة الأ�سا�سية تكمن يف غياب
ال�سيا�سات الثقافية اجلادة التي متهد لإن�شاء اقت�صاد �إبداعي
عربي فاعل وممنهج ،وقد �أدى غياب التعاون العربي يف هذا
املجال �إلى تراجع هذه ال�صناعات ب�شكل كبري ،ووجود �صناعات
�أخرى حتتاج �إلى كلف مالية ومواد �أولية باهظة الثمن ف�ضال
عن الأيدي العاملة.
�إن ازدهار ال�صناعات الإبداعية يف الوطن العربي يحتاج �إلى
ر�سم ل�سيا�سات من �ش�أنها ت�شجع التعاون الثقايف بني الأقطار
العربية من خ�لال تنفيذ امل�شاريع امل�شرتكة يف ه��ذا املجال،
لي�صار بعد ذلك �إلى �إن�شاء �سوق ثقافية عربية م�شرتكة ت�ضطلع
بدورها التنموي من خالل دعم هذه ال�صناعات وت�سويقها.
ومما ي� َؤمل �أن تلتفت الدول العربية �إلى �أهمية هذه ال�صناعات
الإبداعية التي تع ّد �صديقة للبيئة ،والقادرة على �ضخ الدماء
اجلديدة يف عروق اقت�صادات هذه ال��دول ،وا�ستثمار طاقات
ال�شباب فيها بخا�صة �أنهم ي�شكلون الن�سبة الأكرب من ال�سكان.
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تخطيطات
تخطيط للفنان حممد العامري  -الأردن
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مسرح

أشكال الفرجة الشعبية وعناصرها
في المسرح العربي
د .أبو احلسن س ّالم  /مصر
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متهيد:
حفل امل�سرح العربي بالعديد من عنا�صر الفرجة ال�شعبية ،
ا�ستلهام ًا من الطبيعة االحتفالية يف ثقافتنا ؛ تلك الطبيعة التي
تتميز باحلميمية والدفء  ،وروح املبادرة وم�شاركة الآخرين يف
�أفراحهم و�أتراحهم  .وقد فجرت تلك امل�شاركات احلميمة مواهب
ال�شيوخ وال�شباب ،فتفتقت عن �صور وجماليات قولية مو َّقعة �أو
ُمغ َّناة  ،و�صور حركية فيها من املهارة والبالغة يف التعبري  ،واملعنى
البليغ  ،الذي يتمحور حول �أمثولة �أو فزورة �أو حزورة �أو �أحجية.
كما تفجرت طاقة احلكي ال�شعبي امللتب�س بخرافة �أو �أ�سطورة
ّ
ي�شخ�صها الالعب مبهارته بالغـناء� ،أو بالإلقاء املو َّقع مب�صاحبة
�آلة �شعبية ،كالربابة �أو الناي �أو بالنقر على طبلة �أو آ�لـة �إيقاعية،
�أو بتحريك العرو�سة �أو بالتخفي وراء قناع حيوان �أو كائن غريب
�أو طائر ،م�ستعين ًا مبلحقات تعينه على ت�شخي�ص دور �أو �إعادة
�إنتاج �صـورة مـن واقعه املعي�ش �أو االفرتا�ضي املتخيل  ،منوع ًا بني
�أ�ساليب احلكي بفن املوال  ،وفن الرواية وفن الت�شخي�ص وفن
التقليد الكاريكاتريي  .وقد انتفع كتَّاب امل�سرح العربي بالكثري
من تلك الفنون الت�شخي�صية ال�شعبية مما حفظه تاريخ الثقافة
العربية من �آدابها وفنونها .ومن �أبرز الكتّاب امل�سرحيني الذين
حفلت كتاباتهم بعنا�صر الفرجة ال�شعبية  :جنيب �سرور يف
م�صر  ،وعبد الكرمي بر�شيد يف املغرب  ،و�ألفريد فرج يف عدد
من ن�صو�صه  ،وعز الدين املدين يف تون�س  ،وعبد العزيز حمودة
وي�سري اجلندي و�أبو العال ال�سالموين يف م�صر ،ونادر عمران
وغنام غنام يف الأردن  ،والعثيم يف ال�سعودية  ،وقلعجي يف �سوريا.
وقد �أولع كتّابنا وخمرجونا و�سينوغرافيونا امل�سرحيون بالرتاث ،
فلم ينج ن�ص �أو عر�ض من مقاربة تراثية يف �صورة �أو تعبري �إن
مل يكن كالم ًا ،فهو غناء �أو مفردة من منظر �أو جانب من �سرية
بطولية  ،وهو ما ي�ستلفت النظرة ال�سيميولوجية الناقدة  ،التي
يطل بها هذا البحث الت�أ�صيلي.
أو ًال :مفهوم الفرجة:

الفرجة من االن��ف��راج  ،وه��ي عك�س الكبت  ،وعك�س ال��ت���أزم.
والفرجة هي (اخللو�ص من ال�شدة .وعند املو ّلدين ا�سم ملا
ُيتف َّرج عليه من الغرائب) وهي امل�شاهدة.
واالنفراج �ش�أنه �ش�أن الأزمة  ،و�ش�أن الذروة عن�صر من عنا�صر
احلبكة يف البناء الدرامي التقليدي  .واالنفراج هدفه الك�شف
والتنوير واحل��ل بعد و�صول الأزم���ة �إل��ى ذروت��ه��ا يف �أي حدث
درامي تقليدي.
وال �شك يف �أن االنفراج �شيء مريح للمتلقي ؛ �إذ هو نهاية ل�صراع
ما  ،ترتب عليه توتر وت�شويق.

فن الدمى ال�شعبي

والفرجة نوع من �أن��واع اخل��روج باملتلقي من حالة إ�ل��ى �أخرى
 ،ك���أن تكون يف حالتها الطبيعية املنطقية املعتادة ؛ فتحلق
مع ال�شخ�صية امل�سرحية يف �أحالمها �أو ت�شف عندما ت�شف
ال�شخ�صية .ويحدث هذا اخلروج �أو االنتقال باملتلقي من حالة
�إلى حالة �أ�سمى �أو �أرقى عرب عنا�صر التعبري الدرامي بال�صورة
املرئية وبال�صورة ال�سمعية �أي�ض ًا ؛ مبعنى �أن الفرجة لي�ست
مق�صورة على املرئيات ولكنها تن�سحب على امل�سموعات �أي�ض ًا.
والفرجة تكون يف كل ما هو غريب .فكل غريب مثري للفرجة ،
لأنه يجذب املتلقي له ،وي�ستوقفه وي�شغله عما عداه  ،ولو للحظة.
فغرابة �شخ�صية (كاليجوال) ت�ستوقفني  .وهذا اال�ستيقاف فيه
خروج عن طبيعتي  ،وفيه دعوة للفرجة التي ت�ستدعي الت�أمل:
“ هيليكون  :ال تغ�ضب يا كايو�س فما �س�أقوله �إمنا �أنت يف
حاجة �إلى راحة �أو ًال.
كاليجوال( :جال�س ًا بهدوء) هذا غري ممكن يا هيليكون ولن يكون
ممكن ًا �أبد ًا.
هيليكون :ولمِ �إذن.
كاليجوال� :إذا منت فمن يعطيني القمر ”
والت�أمل يف امل�سرح يكون مطلوب ًا عندما تكون هناك �شخ�صية
يف حالة م��ن ال��ت���أم��ل .وال��ف��رج��ة هنا تكمن يف غ��راب��ة مطلب
(كاليجوال)؛ تلك الغرابة التي تدعونا �إلى الت�أمل ،يف ذات الوقت
التي تدعو ال�شخ�صية امل�شاركة له يف احلدث( :هيليكون).
وقد يبدو �أنني بهذا الت�صدير �أعترب الفرجة هدف ًا يف ذاتها،
لذلك وج��ب ربطها بالفكر وبالقيم الإن�سانية واالجتماعية
والكونية .وه��ذا ما يف ِّرق بني الفرجة يف امل�سرح �أو ال�سينما
والفرجة يف ال�سريك �أو يف الفنون البهلوانية البحتة .فامل�سرح
يرتبط بال�ضرورة بهذين العن�صرين “ :الفكر والفرجة” .
فالفكر مرتبط بامل�ضمون �أو املحتوى� ،أم��ا الفرجة فهي نتاج
ال�شكل .ويهدف الفكر �إلى حتقيق الإقناع  ،يف حني يكون على
الفرجة مهمة الإمتاع بالفكرة وبال�شخ�صية  ،وبالفعل.
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ولكي تتحقق الفرجة ي�ستخدم املبدع عنا�صر مت�شابهة يف الفنون
جميعها ،ولكنها بالطبع ال ت�ستخدم جمتمعة يف عمل فني واحد.
ثانيًا :أشكال الفرجة:

ال�شكل هو الإطار اخلارجي للأحداث  ،وهو يرثي العمل الفني
وينظمه ويوحد بني عنا�صره ،ويح�ض على الت�أمل يف قيمه
وم�ضامينه الفكرية واالجتماعية والكونية  .وكلما كان �أكرث
طرافة وقدرة على حتقيق عن�صر الإمتاع كان �أقدر على حتقيق
الإقناع .ولأن املجتمعات يف تغري دائم ويف ت�شابك وتعقيد من
�ش�أنهما خلق �صعوبات جمة �أمام االقتناع  ،زادت احلاجة �إلى
�أطر طريفة ومبتكرة  ،ولها من ال�سحر ما مي ِّكنها من الوفاء
بواجبها الأول كو�سيلة لتغليف القيم وت�سريبها �إلى نفو�س املتلقني
وم�شاعرهم وعقولهم  ،والعودة �إلى ال�تراث ال�ستلهام �أ�شكال
التعبري التي تتجدد من ع�صر �إلى �آخر  ،رغبة يف الو�صول �إلى
وجدان املتلقي وعقله.
يقول �ألفريد فرج � ” :إن ا�ستخدام الرتاث ك�إطار م�سرحي �أو
انتهاج الأ�سلوب ال�شعبي القدمي يف �ضرب الأمثولة  ،ينطوي على
ق�صد وا�ضح لإعادة �صياغة احلا�ضر عن طريق �إعادة الرتاث
 ،وهو بذلك موقف نقدي وجديل من الرتاث  .كما �أنه موقف
نقدي وجديل من الواقع”  .وهكذا ف�إن املو�ضوع ي�ستدعي الإطار
املنا�سب له  ،وهو ينظمه ويرثيه ويوحد �أجزاءه.
والكالم عن �أ�شكال الفرجة ي�ستدعي الكالم على املنظور  ،لأن
املنظور مرتبط ب�شكل الفرجة  ،فامل�شهد التقليدي الذي ي�ؤدى
يف م�سرح العلبة الإيطالية يكون املنظور فيه مواجهة بني امل�شهد
املعرو�ض وبني اجلمهور  ،مواجهة مكانية بني مر�سل وم�ستقبل.
يف حني �أن امل�شهد ال�شعبي الذي ي�ؤدى يف �ساحة �أو يف (جرن
حقل) يكون منظوره حلقي  ،حيث يتحلق اجلمهور حوله  ،ما
بني الوقوف واجللو�س .وهكذا يرتبط ال�شكل يف امل�شهد مبنظور
اجلمهور �إليه .ونخل�ص من ذلك �إلى �أن �أ�شكال الفرجة خمتلفة
من بيئة �إلى �أخرى  ،ومن ثم يتغري مكان الفرجة من بيئة �إلى
�أخرى  .وقد يكون املنظور خمتلف ًا من فرد �إلى �آخر  ،مما ي�سهم
يف حتقيق نوع من امل�شاركة العقلية  ،لأن هذا التباين يف النظر
يوجد تباين ًا يف وجهات النظر �أي�ض ًا.
�إلى امل�شهد ِ
و�أ�شكال الفرجة �إذ ًا منها ما هو حلقي حيث يحيط اجلمهور
بالعر�ض .ومنها ما هو مواجهة ثابتة  ،حيث اجلمهور يف مواجهة
العر�ض مكاني ًا ومتوحد معه �شعوري ًا وفق �أر�سطو  .ومن �أ�شكال
الفرجة ما كان متحرك ًا ؛ مبعنى �أن يكون التجاوب غري واحد ،
حيث تتغري �أماكن اجلمهور مبا يوافق العر�ض لي�صبح اجلمهور
جزء ًا من العر�ض  ،وبالعك�س كما يف م�سارح الغرفة  ،وهي متغرية
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املنظور وفق طبيعة امل�ضمون  ،وتت�شكل �أماكن املتفرجني وفق
ر�ؤية ما .وهناك ما كان متحرك ًا ؛ �إذ ينتقل املمثلون واجلمهور
على �إثرهم من مكان �إلى مكان �آخر وفق احلدث يف مكان متعدد
امل�ستويات  ،ك�أن يدور العر�ض وفق �أحداثه يف ق�صر �أثري �أو يف
قلعة � ،أو كما حدث يف عر�ض م�سرحية (الداليا) التون�سية يف
وكالة الغوري بالقاهرة.
ولقد تعددت م�سميات �أ�شكال الفرجة يف الآونة الأخرية لتعرب
عن �أ�سا�س نظري وفكري  ،جلماعة من املفكرين امل�سرحيني
 ،كما هو م�شهور عن �أ�صحاب االحتفالية وال�سرادقية والعربة
ال�شعبية وال�سامرية  ،وم�سرح القهوة وم�سرح ال�ساحة وم�سرح
ال�شارع وال�سهرة واحلفلة � ،إلى �آخر تلك امل�سميات التي غالب ًا
ما ال ي�صاحبها تنظري �أو بيان يف�صح عن غر�ضها وو�سائلها
و�ضروراتها  ،با�ستثناء �أ�صحاب االحتفالية يف املغرب العربي.
على �أن للفرجة ال�شعبية �أ�شكالها امل��ح��ددة مثل احلكاية
ال�شعبية ومثل الأ�سطورة ،ومثل ا�ستخدام احليوانات الأليفة �أو
امل�ست�أن�سة للعب .وتتخذ احلكاية ال�شعبية �شك ًال ي�ستدعي ما
يعرف باحلكواتي الذي يتحلق اجلمهور حوله حلقة غري تامة،
في�شخ�ص العديد من الأدوار املتباينة والنقي�ضة؛ يقول وليد
�إخال�صي ” :والن�ص العربي  ،بالرغم من جتاربه احلديثة
ا�ستفاد من املوروث ال�شعبي – كال�سامر واحلكواتي والروائي –
ومل يخرج عن تقنية الن�ص اليوناين القدمي”.
ويرى الدكتور عبد احلميد يون�س �أن احلكاية ال�شعبية على ل�سان
ال��راوي �أو احلكواتي تتحول �إلى درام��ا �شعبية  ،وكذلك خيال
الظل والأراجوز  ” :ت�ضم تلك احللقات من التمثيل الطقو�سي
يف احلفالت الدينية واالجتماعية كاالحتفال بالتحول من ف�صل
إ�ل��ى ف�صل � ،أو من مو�سم من املوا�سم �أو عيد من الأعياد”
وكذلك ” :مثل التعزية التي متثل مقتل احل�سني ” .
وي��رى �أن لهذه الأ�شكال التي �أطلق عليها الدراما ال�شعبية ”
وظيفة نفعية يف بع�ض الأح��ي��ان ( كال�شفاء يف م�شهد ال��زار
واملمار�سات ال�سحرية)  .وي�شري عبد احلميد يون�س �إل��ى �أن
“بع�ض الدار�سني” يرون يف ال�سري ال�شعبية �ضرب ًا من التمثيل
يقوم به ممثل ف��رد على نغمات �آل��ة مو�سيقية هي الربابة ،
ويحاكي ب�صوته الطفل وال�شيخ واملر�أة والعجمي � ..إلخ ،كما هو
احلال يف �إن�شاء حلقات من �سرية بني هالل من م�صر وغريها
من ال�شعوب العربية  .والأدب ال�شعبي ي�ضم �أنواع ًا من الدراما
ال�شعبية التي تقوم بالتمثيل غري املبا�شر ،مثل بابات خيال الظل
التي تعتمد على حتريك �صور من اجللد متثل �شخو�ص ًا وكائنات
وم�شاهد تعك�س ظاللها على �شا�شة �أم��ام النظارة ،والدمى
املج�سمة لبع�ض النماذج الب�شرية يف الأراج���وز امل��ع��روف يف

تركيا ويف م�صر وغريها من بالد ال�شرق .ومثل �صندوق الدنيا
الذي يعر�ض م�شاهد م�صورة يف �إطار �إن�شاد وغناء ومو�سيقى
 .وهناك أ�ن��واع �أخ��رى من الدراما ال�شعبية تعتمد على متثيل
البهلول �أو املهرج .وي�ضيف يون�س �إلى هذه الأ�شكال التي �أعدها
دراما �شعبية �شك ًال �أخري ًا وهو ال�سامر ؛ حيث متثل احلكايات
ال�شعبية يف حفالت الأف���راح الريفية يف م�صر وغ�يره��ا من
البيئات العربية.
على �أن الدكتور علي ال��راع��ي ي�ضيف إ�ل��ى ما �سبق (املقامة
العربية) ،حيث يتمحور احلدث حول �شخ�صية واح��دة ت�ؤدى
باال�سرتجاع ملواقف تخ�ص �أ�شخا�ص ًا �آخرين ممن ا�شرتكوا
معه يف حدث و�صراع .وقد �صاغ �ألفريد فرج م�سرحية (ر�سائل
قا�ضي �إ�شبيلية) منها  ،و (علي جناح التربيزي) كذلك.
وعند الكالم عن �أ�شكال الفرجة يتبادر للذهن خلط بع�ضهم �أو
دجمهم ملفهومي �أ�شكال الفرجة وعنا�صر الفرجة  ،مع �أن بني
املفهومني فرق.
للفرجة كما �أ�شرت �أ�شكال خمتلفة  ،منها احللقة حيث يقام ال�سامر
ويتحلق اجلمهور ح��ول العر�ض  ،وه��ذا ال�شكل يتو�سل بعنا�صر
الفرجة املتعددة واملتنوعة ليتحقق ،وحيث يتخذ كل واح��د من
املتحلقني منظور ًا ميكنه من امل�شاركة .ويتحقق عن�صر امل�شاركة
�أو التدخل الفوري احلا�ضر بني اجلمهور عن طريق ال�شكل  .يقول
د.علي الراعي عن م�سرح برخت“ :لقد اعترب فن برخت جديد ًا
متام ًا على البيئة العربية  ،على الرغم من �أن �أ�س�سه موجودة يف كل
الأ�شكال ال�شعبية للم�سرح  ،ومن بينها م�سارح ال�شرق الأق�صى ،
وامل�سرح ال�شعبي العربي .فالتوجه مبا�شرة للجمهور وك�سر الإيهام
والتبعيد والتمثيل على املك�شوف كلها عنا�صر موجودة يف الأ�شكال
ال�شعبية العربية كاحللقة وال�سمر واحل��اك��ي – املقلد – وهي
العنا�صر التي �أهملها واحتقرها الكتّاب العرب منذ بداية امل�سرح
امل�ستورد حتى الآن ” .
وقد يتبادر �إلى الذهن �أي�ض ًا عند الكالم عن �أ�شكال الفرجة
�س�ؤال هو :ملاذا التفريق بني ما هو فني وما هو �شعبي من �أ�شكال
الفرجة؟
والتفريق بينهما هدفه تو�ضيح امل�صادر يف �أ�شكال الفرجة ،
فالفرجة الفنية م�صدرها الفنان ؛ ثقافته وخياله وخرباته
واختياراته املحكومة بالذات وباملو�ضوع – غالب ًا -وم�صادر
�أ�شكال الفرجة ال�شعبية هي املوروث ال�شعبي وامل�أثور  ،وتراكمات
النظر اجلمعي يف حوادث التاريخ و�أحداث الب�شر  ،ويف املوروث
العقيدي واحل�ضاري  ،وهو جمهول امل�ؤلف –غالب ًا ، -حتى و�إن
بد�أ مب�ؤلف معروف �إ ّال �أنه متغري بفعل �إ�ضافات �شعبية جماعية
وجمعية .يقول الدكتور �أحمد مر�سي“ :ومما جتدر بنا مالحظته

م�شهد من م�سرحية تاريخية

الآن أ�ن��ه يف جمتمعنا �أ�صبح جمتمع املدينة هو ال��ذي يتبنى
�أ�ساليب التعبري ال�شعبية لي�صقلها من ناحية ال�شكل ،م�ستفيد ًا
من الدرا�سة واخل�برة والإمكانات املتاحة له� .أو ي�صب فيها
�إبداعه ثم يعيد ت�صديرها مرة �أخرى �إلى املجتمع الأم  .ومع
ذلك يظل املجتمع ال�شعبي حمتف ًال بال�شكل الأ�صلي لإبداعه،
حمتفظ ًا به  ،غري مقتنع مبا يحدثه امل�ؤلفون يف ن�صو�صه من
تعديالت” هذا عن �شكل الفرجة� ،أما عن عنا�صر الفرجة فهي
الأعمدة التي يتحقق بها �شكل ما.
عنا�صر الفرجة
عنا�صر الفرجة كثرية ومتنوعة ومنها ما يتحقق ب�أمناط ب�شرية
 ،ومنها ما يتحقق ب�أ�ساليب فنية جمازية و�إيهامية  ،هدفها
التعبري .ومنها ما كان ل�صنع التكوين ،ومنها ما هو م�ؤثرات
للتهيئة والتوكيد والتنويع والإث��ارة والت�شويق .وتن�ضوي جميع
عنا�صر الفرجة حتت م�ستويني للفرجة وهما :امل�ستوى الفني
وامل�ستوى ال�شعبي للفرجة.
ولي�س يف هذا التق�سيم لون من �ألوان التمييز �أو التف�ضيل  ،ولكن
التق�سيم هدفه التفريق املنهجي بني هذا وذاك.
�أو ًال  :العنا�صر الب�شرية للفرجة:
هناك �أنا�س ت�شكل �أمناط ًا للفرجة ؛ مبعنى �أنك ترى فيما ي�صدر
عنهم من قول �أو فعل ما يثريك وميتعك �أو يف ّرج عنك ،ويدعوك
للت�أمل للحظة.
وه��ذه ال�شخ�صيات النمطية التي تزخر بها احلياة الب�شرية
موجودة يف الآداب ويف الفنون ،حيث ي�ستلهمها الأديب والفنان
يف عمل �أدبي �أو فني .ومن �أمثلتها يف املجتمع العربي والإن�ساين:
(املقلد – امللثم – املهرج – الغجري – الرببري – اخلواجة
– الرتبي – احل ّالق – �شيخ اخلفراء – امل�أذون – احلاوي –
املدّاح – املنادي – امل�سحراتي – الراوي – القرداتي – ال�شبح
– املالك – ال�شيطان – احليوان – احلكواتي – اخلاطبة –
احلما – امل�شعوذ – ال�شحاذ – ما�سح الأحذية – املت�سول –
اجلالد – ال�شرطي – العاملة – الق ّواد – ال�سقا – املبخراتي
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– امل�صوراتي – البلطجي – املخرب – الفرارجي – العجالتي
– احلانوتي – الأعمى -املقامر – املخمور – املخدر – اخلادم
– اّ
الدللة – العفريت – املعتوه -املجنون � ..إلخ).
يقول عماد عبد الرازق  ” :توظيف ال�شخ�صيات النمطية مب�سرح
املحبظني يف الإ�سقاط االجتماعي وال�سيا�سي”  .ولكن مثل هذه
ال�شخ�صيات ت�صبح عنا�صر فرجة عندما يعاد جت�سيدها على
امل�سرح .ويكون منبع الفرجة �سببه مدى �إجادة �أو �إتقان الفنان
امل�ؤدي بالتج�سيد �أو بالت�شخي�ص لهذه ال�شخ�صية �أو تلك.
ثالثًا  :العناصر الفنية للفرجة :وتنقسم إىل خمسة
أقسام:

- 1عنا�صر فرجة �أ�سلوبية :وهي م�شرتكة بني ال�صورة املرئية
وال�صورة ال�سمعية يف الن�ص ويف العر�ض  .ومن �أمثلتها:
�أ -اال�ستهالل :وهو االفتتاح �أو املدخل التمهيدي  ،ويتمثل يف
امل�سرحية بالتقدمية الدرامية“ .ولكل م�سرحية ا�ستهالل ،
يختلف �شكله من م�سرحية �إلى �أخ��رى حتى مع تغري املدار�س
والع�صور امل�سرحية” .
ويف م�سرحية (�أدهم ال�شرقاوي) لنبيل فا�ضل ي�أتي اال�ستهالل
على هيئة �س�ؤال :
“�س�ؤال االفتتاح ”
م�����ن��ي��ن �أج�������ي�������ب ن������ا�������س مل�����ع�����ن�����اة ال�������ك���ل���ام ي���ت���ل���وه
�إذا ك����ن����ت مل�����ا ب����ق����ول����ه  ..ن���������ص ع���ق���ل���ي ي����ت����وه ..
ب����ل����دن����ا ط��������ول ع����م����ره����ا  ..م������روي������ة ب����ال����دم����ع����ات
ب�����اه�����ة ال�����ف��ل��اح��ي��ن  ..وب���������ض����ح����ك����ة ال����ب���������ش����وات
ل����ك����ن يف و������س�����ط ال����غ����ي����م����ات ال���������ش����م���������س ن����واح����ه
وال�����������ص�����ح�����را يف ك����ف����ه����ا  ..ب�����ت�����زه�����زه ال�����واح�����ه
وب����ي���ن دروب������������ك ي������ا ب�����ل�����دي  ..خ�����ط�����وة االده��������م
ب��ال��ن��ا���س ول��ل��ن��ا���س ي���ا ن���ا����س ���� ..ص���ار اجل�����دع �أده����م
�����ش����ارب����ه ����ش���ف���اي���ف���ه ال�����ع�����رق م�����ن زح����م����ة امل���خ���ال���ي���ق
وق���������ص����ت����ه خ������ط������وه ������س�����ه�����ران�����ه يف ك�������ل ط����ري����ق
فالح ب�سيط وا�سمعوا  ..دخل التاريخ وحكوه”
وهذا املوال ال�شعبي اال�ستهاليل هو �شكل من �أ�شكال الفرجة ،
وهو يحوي عنا�صر متعددة من الفرجة  ،وم�صدر هذا العن�صر
هو ال�س�ؤال اال�ستنكاري الذي ال يجد �إجابة غري �أ�سلوب ال�شرط.
“�إذا كنت ملا بقوله ن�ص عقلي يتوه “ذلك” الأ�سلوب الذي
يهدف هنا �إلى تعميق ال�س�ؤال نف�سه وتوكيد عدم وجود �إجابة
عنه  ،توكيد انتفاء الإجابة .هذا ناهيك عن �أ�سلوب اال�ستهالل
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ب�صحة العام املطروح مبا هو خا�ص  ،ويف ال�صحيح املعتاد ال
ي�ستدل على �ضعف العام ب�ضعف اخلا�ص � ،إمنا يكون ال�ضعف يف
اخلا�ص نتيجة مقبولة ل�ضعف يف العام ،فاجلزء يت�أثر بالكل .
وهذه الوقفة التي ا�ستدعاها اال�ستهالل ت�ؤكد �أنه ا�ستهالل ح�سن
 ،لذلك حفظه الوجدان ال�شعبي لأنه �أمتعها وفر�ض على جمتمع
املدينة �أن يت�أمله � ،أو ي�ستقبله ا�ستقبا ًال مو�سيقي ًا ،ثم ي�ستقبله
ا�ستقبا ًال ت�أملي ًا.
ثم إ�ن��ه يعود بعد ذلك �إل��ى العلة “ :بلدنا طول عمرها مروية
بالدمعات” ب�آهات الفالحني وب�ضحكة الب�شوات” وهو ي�ستخدم
التعتيم ثم اجلزئي من العام عن طريق التخ�صي�ص �“ :آهة
الفالحني وب�ضحكة الب�شوات” وم��ع التخ�صي�ص يجمع بني
خا�ص نقي�ض خلا�ص �آخ��ر يف وح��دة .والتناق�ض يف وح��دة ال
�شك عن�صر فني من عنا�صر الأ�شكال الأدبية والفنية جميع ًا
 ،وهو تعبري درام��ي جامع ل�صورة �صراعية .ثم �إن��ه ي�ستدرك
بعد ذلك “ :ولكن يف و�سط الغيمات ال�شم�س نواحه” ليعطي
املتلقي الأم��ل  .فعلى الرغم من قتامة ال�صورة ال�صراعية
الأولى التي هي نتيجة عدم وجود نا�س تعي حقيقة ال�صراع بني
الفقراء والب�شوات  ،ف�إن الأمل بالفرج قائم .وعن�صر الفرجة
يف اال�ستعارة الت�صريحية التي ي�ستخدمها ؛ �إذ يعطي ال�شم�س
القدرة على النواح  ،ويعطيها �صفة ب�شرية  ،لي�ؤكد القدرة على
التغيري .ثم هو يفل�سف الأمر ممهد ًا للخا�ص ب�صورة ثانية من
�صور اال�ستعارة ؛ �إذ ي�ست�شهد بقدرة ال�شم�س على �إمناء الواحة :
“وال�صحرا يف كفها بتزهزه الواحه”.
ثم �إنه ي�صف طبيعة الفرد الثائر  ،وي�شرح ب�إيجاز مدى وعيه
“بالنا�س وللنا�س” وينهي با�ستنتاج لطبيعة ال�صراع من
ال�صورة ؛ �إذ يعرب بال�صورة الدرامية  .وهو بذلك يكثف للمتلقي
حكاية امل�سرحية ،وهو ميهد املتلقي لكي ي�ستقبلها .وتلك مهمة
اال�ستهالل  ،وهذا �شكله �أن يكون ممتع ًا وداعي ًا لت�أمل العمل
الذي �سوف يعر�ض على املتلقي.
ب -التوكيد :وهو يف الن�ص ويف الأداء �أي�ض ًا  ،بل يف كل الفنون
الزمانية واملكانية .
ج -التكرار :وهدفه توكيدي وتثبيتي  ،وله �أ�شكال متعددة.
د -التنويع :ويهدف لإبطال مفعول امللل .وهو �أمر م�شرتك يف
كل الفنون
هـ -التج�سيد :وهو �أ�سلوب معاي�شة الفعل حركة ودوافع وقو ًال ؛
بحيث يبدو التج�سيد نابع ًا من ال�شخ�صية امل�سرحية املج�سدة
بوا�سطة املمثل وو�ساطة امل�ؤلف يف البداية.
و -الت�شخي�ص :وهو �أ�سلوب اقتبا�س ظاهري يف �أداء �شخ�ص

�أو فعل �أو حركة جزئية تختلط فيه دوافع امل�شخ�ص بدوافع ما
ي�شخ�صه.

م�شهد من م�سرحية الزير �سامل

ز -الإي��ه��ام :ويتم عن طريق عنا�صر �أخ��رى  ،منها :التورية
واال�ستعارة �أو املجاز واالقتبا�س والكناية والت�شبيه.
وت أ���خ��ذ الكتابة يف امل�سرح �صفة مادية مثل (�شمعة م�ضاءة
فتعطي داللة � ،أو تنطفئ فتعطي داللة هي عك�س داللتها وهي
م�ضيئة� ،أو �سجادة حمراء يدخل عليها �أجاممنون فتمهد ملقتله
على يد “كليتمن�سرتا”.
والإيهام يتحقق ب�صفة �أكرث ت�أكيد ًا وات�ساع ًا مب�ؤثرات م�سرحية.
ح -الت�شويق  :وال يخلو عمل �أدبي �أو فني ممتع من الت�شويق.

وقد جند �شخ�صية م�سرحية هي (الفرفور) تت�صرف وك�أنها
�أراج��وز – ت�صرف ًا �آلي ًا – ولها طابع �آيل هو طابع الأراج��وز
ال�ساخر اللوذعي والتلقائي.

ط -التكثيف :وهو كما نعلم عن�صر م�شرتك بني امل�سرح وال�شعر.

وكذلك توجد الآلية يف العرائ�س  ،والأ�شباح والعفاريت واملالئكة
واحليوانات على امل�سرح  .وهي يف احلوار ويف احلركة �أي�ض ًا.

 - 2عنا�صر فرجة حركية :
وهي ال تظهر ظهور ًا وا�ضح ًا �إال مع احلركة .وهي متغرية التعبري
وف��ق الأداء .وتتمثل يف العنا�صر التالية  ،التي قد تكون يف
ال�شخ�صية �أو يف احلوار �أو يف البناء الدرامي ذاته �أو يف الفكرة
الدرامية �أو يف الق�صة  .وهي:

هـ -التلقائية :وهي على العك�س من الآلية؛ �إذ لي�س فيها �صنعة
وال تك ّلف  ،ولكنها تن�ساب ان�سياب ال�سيل من قمة اجلبل .وهي يف
الن�ص كما �أنها يف الأداء الذي ال ي�ستغرق زمن ًا طوي ًال .وتعرف
بالعفوية �أي�ض ًا .وتظهر وا�ضحة يف اللم�سات والإمي��اءات التي
غالب ًا ما تكون مرجتلة.

�أ -التوقع :ومثاله يف م�سرحية (�أدهم ال�شرقاوي) :
“غالية  :ما تقولي�ش كده يا مرات عمي  ..بعد ال�شر � ..أنت
بخري و�أدهم �إن �شاء اهلل حايرجع لنا بال�سالمة ” ( .وما مير
من الزمن �إ ّال القليل حتى نرى “�شبح” �أدهم ملثم ًا  ،يبدو قادم ًا
يف حذر �شديد)
ب -التورية :وهي يف العربية� :أن يكون للفظ الواحد معنيان
�أحدهما قريب والثاين بعيد ،واملراد هو البعيد.
ج -القلب :وهو حتول الفعل �إلى �ضده وفق حتمية  .وهو تغري
عك�سي مفاجىء �إلى ال�سقوط يف امل�أ�ساة �أو ال�صعود يف امللهاة.
وهو عند برج�سون م�صدر من م�صادر ال�ضحك  .ومثاله يف
م�سرحية (كرنفال الأ�شباح) حيث ي�س�أل ميت ميت ًا �آخر :
“املجنون :ممن توفيت ؟
اجلرنال � :أنا ؟ (ي�ضحك �ساخر ًا يف �صوت خافت) من م�صران
�أعور عاجله طبيب يف اجلي�ش عالج ًا خاطئ ًا ّ
و�شخ�صه التهاب ًا يف
احلنجرة “.
د -الآلية :ومثالها �شخ�صية الأراج��وز  ،حيث يكون �آلي ًا
يف الرتكيب ويف التعبري ال�صوتي واحلركي ،وهي عن�صر
فرجة �شعبية.

و -االن�سيابية :وترتكز يف الأداء احلركي وال�صوتي  ،بحيث
تكون قادرة على ترجمة امل�شاعر املركبة ترجمة تعبريية فورية
 ،وه��ي �أ�شبه ما تكون بالفو�ضى املنظمة دون قانون ظاهر .
وهي كالعرف الذي يطبق ال �شعوري ًا وتتج�سد �صورته يف حركة
تعبريية.
ز -االزدواج� :أن تكون لل�شخ�صية �أو للتعبري �أو للموقف الدرامي
وظيفتان يف الوقت ذاته دون ت�شويه.
ح -التقاطع :هو نوع من التعار�ض املق�صود  ،وهو ال مينع و�صول
املعنى �أو التعبري يف �أثناء مرور غريه.
ط -التداخل :ويهدف إ�ل��ى و�ضع بناء ميوج بالداللة ويفر�ض
امل�شاركة على املتلقي �إذ يعمل عقله.
ك -التوازي :وهو عن�صر خا�ص بالت�شكيل �أو بالتكوين البنائي
الذي يهدف �إلى �صنع نوع من املوازنة �أو املقارنة للتقريب بني
ال��ف��روق .ولكي تتحقق الب��د لها من �أط��راف  ،قابلة للت�شكيل
وللتكوين؛ �إذ يكون لها الكثري من املرونة.
ل -الكناية :وت�أخذ يف امل�سرح �صورة خمتلفة نوع ًا ما عن �صورتها
يف الأدب بعامة .وترتجم الكناية جملة الحقة لها  ،عم ًال مببد�أ
احل�ضور ؛ مبعنى �أن كل ما يقدم على امل�سرح يرتجم ترجمة
�شعورية ومعنوية وفورية بال�صورة ال�سمعية �أو بال�صورة املرئية،
�أو بهما مع ًا:
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“الرجل :وج��اءت امل��دن �إلينا  .لكنهم مل يروين” فجملة
(لكنهم مل يروين) تف�سر معنى اجلملة ال�سابقة لها “وجاءت
املدن” فاملدن ال جتيء ولكن ذلك (كناية) عن �أه��ل امل��دن ،
وهذا نوع من املجاز  .ولأن امل�سرح يحتاج �إلى الرتجمة الذهنية
الفورية �صيغت هذه اجلملة كذلك لترتجم اجلملة الأولى  .فك�أن
الكناية حتتاج �إلى جملة ترتجم جملة �أخرى يف عبارة ما:
“ب�شر  :مل ن�سمع عنكم ..
الرجل  :اهلل ا�ستمع �إيل ..
ب�شر  :ماذا تق�صد ؟
الرجل  :دعوت عليهم فا�ستجاب “
فكذلك تف�سر جملة ” دعوت عليهم فا�ستجاب” جملته ال�سابقة
عليها (اهلل ا�ستمع �إ ّ
يل) فهي كناية عن ا�ستجابة اهلل لدعائه.
ولكنه يرتجمها بجملة تالية ترجمة فورية .والكناية ماثلة �أي�ض ًا
مثو ًال حركي ًا تكويني ًا وم�ؤثر ًا يف (�أدهم ال�شرقاوي) حيث م�شهد
اخلتام .
���ص -التقابل :ويكون بني التكوينات احلركية �أو اللفظية �أو
اللونية  ،وتكوينات الكتل .وهدفها �صنع التوازن وبيان القيمة
اجلمالية واملو�ضوعية �أي�ض ًا .ويكون �أي�ض ًا يف ال�صياغة الأدبية
واللحنية والأدائية بحيث تكون املواجهة ال�ستخال�ص نتائج �أو
معان �أو دوافع �أو قيم.
ع -ال�ت�رادف :وق��د يكون يف اللغة كما يكون يف احل��رك��ة ويف
الت�شكيل اللوين وال�صوتي.
ف -الت�ضاد :ويكون يف موا�ضع ال�ترادف نف�سها مع اختالف
الهدف منهما ،واختالف الأثر.
�س -املباغتة :وتكون يف احلركة ويف البناء الدرامي �أي�ض ًا ،
وهي فجائية ومثالها يف (�أده��م ال�شرقاوي) حيث يطلب من
�صديقه “بدران” �أن يذهب للبلدة ويحمله ر�سالة (غالية) ولكن
“بدران” عند خروجه من املغارة يقتل بر�صا�ص ال�شرطة.
 - 3عنا�صر فرجة تكوينية:
وتتم بالأ�شخا�ص املدفوعني بالعادات والتقاليد وبالبيئات
املختلفة  ،وباملعتقدات وباملنافع وبالقيم .ومثالها (الزفة –
املبارزة – الأكروبات – التحطيب – امل�أمت – ال�سامر – خيال
الظل – الذكر والرق�ص واحلركات الإميائية البحتة – حفالت
اخلتان وامل�أمت وال�صالة  ،وتكون يف حالة الأداء احلركي).
 - 4عنا�صر فرجة ت�شكيلية:
مثل(املقابر – �صندوق الدنيا – التماثيل – املقام ” قرب �شيخ
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�أو قدي�س” – الأقنعة – الت�شكيل اللوين � ..إلخ) يف حالة من
ال�سكون.
 - 5عنا�صر فرجة مهيئة وم�ؤثرة:
مثل املالب�س غري التقليدية والتاريخية  :ال�ضوء – الظل –
امل�ؤثر ال�صوتي – الفرقة املو�سيقية احلية – البخور – ال�شموع
– ال�شرائح الفيلمية – املراجيح – الألعاب النارية – اللعب
بالثعابني – وترقي�ص احل��ي��وان��ات – امل�����ش��غ��والت ال�شعبية
والن�سجية والفخارية – مناظر جم�سمة �أو مر�سومة – بئر –
�ساقية – خيمة – �شجرة – كوكب ف�ضائي – مكياج � ..إلخ)
وكذلك الفقاقيع وال��دخ��ان والإ���ض��اءات املتداخلة والأ�شكال
ال�ضوئية كالنجوم) .وال تكت�سب هذه العنا�صر امل�ؤثرة م�سمى
الفرجة ما مل تكن خملوقة يف العر�ض خلق ًا فني ًا .يقول فيكتور
هوجو“ :لي�س امل�سرح بلد الواقع ” ففيه �أ�شجار من ورق مق ّوى ،
وق�صور من ن�سيج و�سماء من �أ�سمال  ،وقطع ما�س من الزجاج
وذهب من �صفائح  ،وجواهر مزيفة باخل�ضاب وخدود عليها
بهرج الزينة و�شم�س تربز من حتت الأر�ض ولكنه بلد احلقيقة:
ففيه قلوب �إن�سانية �أمام العر�ض  ،ويقول  ” :ال ميكن للفن �أن
يعطي ال�شيء نف�سه”.
والفرجة تكمن يف حماوالت الفنان عند ت�صوير ال�شيء دون �أن
يكون ما �صوره هو ال�شيء نف�سه .ويقول د.غنيمي �“ :أخطر �شيء
على الأدب الق�ص�صي وامل�سرحي �أن جناري واقع الأمور �أو نتبع
�أي�سر الطرق � ،أو �أن نحاكي ما �سارت عليه الآداب يف الأمم التي
عنيت بلغاتها الأدبية”.
م�صادر الفرجة ال�شعبية يف امل�سرح العربي
م�صادر ميتافيزيقية يف الفكرة:
ويرتبط عن�صر الفرجة فيها بعنا�صر لي�ست يف عاملنا بل خمرب
عنها يف الق�ص�ص الديني  ،ففي انقالب ال�شجرة لت�صبح امر�أة
كما يف ر�سالة الغفران مث ًال التي ا�ستمدت م�صادرها من ق�صة
الإ�سراء واملعراج  ،يوجد ارتباط باملوروث االعتقادي والديني
لعامل ما وراء الطبيعة وب�أحالم الب�شرية يف عامل �أف�ضل لي�س له
نظري يف حياتنا .وكذلك يف انقالب احلية �إلى راق�صة ،وانقالب
البجعة �إلى غانية.
وال�شك يف �أن يف مثل هذه العنا�صر �ألوان ًا �شعبية من الفرجة
تر�سبت يف الوجدان ال�شعبي لتج�سد قدرة كائن ما على التحول
عرب �أ�شكال متعددة ومتنوعة  .ولأن مثل هذا التطلع الب�شري
�إلى القدرة على التحول �سمة كل �إن�سان ،لذلك جند �أن الآداب
العاملية قد ا�ستفادت من احلكايات ال�شعبية اخلرافية منها
والأ�سطورية .ف�صورت حتول حيوان مثل الفر�س مث ًال �إلى طائر

�أي�ض ًا مثل (امليتافور)  ،وهو احل�صان املجنح الذي يعدو على
الأر�ض ليجتاز طبقات الف�ضاء .
�شخ�صيات فعلها املوروث امليتافيزيقي:
يعك�س فعل ال�شخ�صية �أحيان ًا وكذلك ما يوحي به فعلها يعك�س
قيم ًا غيبية ت�شي بحلم الإن�سان الدائم يف التطلع �إل��ى ك�شف
املجهول و�إدراك امل�ستحيل ،مثل ما حكي عن (زرق��اء اليامة)
وقدرتها على ر�ؤية الأعداء على بعد م�سافات متناهية البعد؛
حيث ر�أت -ح�سب احلكاية ال�شعبية -الأ�شجار تتحرك .وهو ما
وجدنا له مثي ًال يف م�سرحية (ماكبث) ل�شك�سبري ،حيث تتحرك
غابة برنام وفق زعم ال�ساحرات ملاكبث  ،الذي مل ي�صدقه متام ًا
كما مل ت�صدق ع�شرية زرقاء اليمامة ما �أخربت به بخ�صو�ص
حترك الأ�شجار واقرتابها من موطنها  ،ف���إذا بجند الأع��داء
تهاجم ع�شريتها متام ًا كما تهاجم جند (ماكدف) قلعة ماكبث
متخفية بفروع الأ�شجار  .ففي ا�ستلهام الغيب �أو الإخبار به تكمن
الفرجة ال�شعبية  ،لأن ما يتم على امل�سرح �أمامنا �إمنا يطابق ما
يف معتقدنا الديني وما يف موروثنا ال�شعبي ،كما �أنه يعرب عن
تطلع الإن�سان بعامة �إلى �إدراك امل�ستحيل يف غم�ضة عني.
ولقد حقق العلم احلديث مثل ذلك احللم  .فهذه �أ�شعة �إك�س
واملوجات ال�صوتية وفوق ال�صوتية تك�شف امل�ستور والغائب من
كنوز يف باطن الأر���ض  ،والأقمار ال�صناعية ت�صور لنا كل ما
يف نطاقها  ،وهو بعيد امل��دى لتنقله لنا �شا�شات (التلفاز) ،
لذا فقول ب�شر احلايف لعبد الغفار مكاوي لي�س كاذب ًا يف عرف
�صاحب املوروث الديني حني يقول للخ�ضر  ” :يا من تعرف �سر
الغيب امل�ستور وتقر أ� لوح املقدور” .كما �أن يف قول اخل�ضر �أو
ك�شفه هذا عن بعد عن�صر فرجة �شعبية .
” اخل�ضر :على بعد �أربعني فر�سخ ًا  :مري�ض يحت�ضر  ،ولن
تخطئه عينك �أو قلبك � ..أطعمه وخذه على �صدرك  ..القرية
تنتظر وت�صرب  ..و�سي�صحو جارك يف الفجر وينظر”.
ثم �إن يف ظهور مثل �شخ�صية اخل�ضر على امل�سرح – وهي
�شخ�صية ذكرت يف كتب الدين والقر�آن (يف �سورة الكهف) –
ما يثري م�شاعر الفرجة  ،حيث يحاول املتلقي �إجراء مقارنة بني
ما �صوره امل��وروث الديني ل�شخ�صية اخل�ضر وما �صوره الفن
بالتج�سيد احلا�ضر على خ�شبة امل�سرح  ،ويف هذه املقارنة التي
تكون بني ال�صورة امل�سرتجعة عرب الذاكرة التخيلية ملا ورثناه
وبني ال�صورة املج�سدة احلا�ضرة يكمن عن�صر الفرجة  ،وهي
�شعبية الرت�ب��اط أ�ح��د �أطرافها ب��امل��وروث الديني ،وه��و مناط
عقيدة الغالبية .ورمبا كان (فاو�ست)  Goetheوظهوره على
خ�شبة امل�سرح وله قدرات تفوق الب�شر  ،وما يرتبط يف �أذهان

م�شهد من م�سرحية ر�سائل قا�ضي ا�شبيلية

الغالبية ال�شعبية بل الب�شر من نتائج عقد يربم بني ال�شيطان
والإن�سان وقيمة ما يرمز �إليه ذلك مت�سا ٍو مع “اخل�ضر” ؛ من
حيث كونها عن�صر فرجة �شعبية ارتبطت مبوروث ديني.
�أداء م�صدره املوروث التعبريي:
“ اعتمد اجلوالون على الكلمة وكل ما يزخر به املوروث من
حكايات بطولية”
“ كان امل�ؤدي اجلوال يت�صرف بنهايات ق�ص�صه مبا ير�ضي
جمهور م�ستمعيه ”
ففي جلوء احل�سني �إلى جده  ،وما ميثله ذلك اللجوء من ح�ضور
الغائب (النبي) وغ��ي��اب احلا�ضر (احل�سني) لقوة الغائب
ول�ضعف احلا�ضر .تلك ال��ق��وة الناجتة ع��ن متثلنا لقدا�سته
الدينية يف نفو�سنا مع ت�صورنا خلذالن جمتمع العراق للح�سني.
�إذن فهناك متثل ديني با�ستنجاد الذاكرة االنفعالية مع ت�صور
اجتماعي با�سرتجاع احل��دث التاريخي ،نقي�ضان يف وح��دة ،
�أحدهما ي�ؤثر �شعوري ًا والثاين ي�ؤثر عقلي ًا .فاخلذالن مرتبط
بغائب دي��ن��ي .ويف متثل ال�صورتني النقي�ضتني باال�ستدعاء
النف�سي والذهني ت�صنع الفرجة عرب ال�شعور باملتعة الداخلية.
دور مكان العر�ض يف ت�شكيل عن�صر الفرجة يف امل�سرح:
للمكان يف حت��دي��د �شكل الفرجة يف امل�سرح دور �أ�سا�سي ،
فالعرو�ض يف امليادين العامة غالب ًا ما تكون حماطة بحلقة من
اجلماهري  ،يت�شكل كل واحد منهم يف موقعه الذي مي ِّكنه من
ر�ؤية العر�ض امل�سرحي  .وتبع ًا لذلك ميكن �أن يجل�س واحد من
اجلمهور �أو �أكرث  ،وميكن �أن يقف الباقون .على �أن ذلك ي�ستلزم
ن�ص ًا معين ًا من حيث الزمن  ،وم��ن حيث العنا�صر ال�شعبية
للفرجة ،على �أن تكون غالبة على العنا�صر الفكرية التي ت�ستلزم
الت�أمل الذهني.
يقول زياين �شريف عياد  ” :عندما �أعمل على عر�ض م�سرحي
أ�ح��اول �أن آ�خ��ذ بعني االعتبار امل�سرح ال��ذي أ�ق��دم فيه عملي .
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ولكن �أي�ض ًا �أراعي كل احتماالت التكيف مع �أي حيز جديد يطرح
على �أن �أق�صده الحق ًا ” .

وعن املمثل يقول “ :املهارة يف ت�شكيل ال�صوت وتطويعه مطلوبة
يف ممثل خيال الظل”.

دور اجلمهور يف ت�شكيل عنا�صر الفرجة:
يقول لوركا � ” :إن جمهور ًا ال ي�ساعد م�سرحه وي�شجعه لهو
جمهور ميت  ،ويف طريقه �إلى املوت  .وكذلك ف�إن م�سرح ًا ال
ي�ضم بني دفتيه حركة املجتمع ونب�ض التاريخ  ،وم�أ�ساة �شعبه ،
وي�صور ب�صدق �أر�ضه وروحه  ،بال�ضحكات والدموع  ،ال ي�ستحق
ا�سم امل�سرح  ،بل يكون مكان ًا للهو �أو لذلك النوع  ،املروع من
الن�شاط الذي ي�سمونه (قتل الوقت) ”  .كما يقول � ” :إن امل�سرح
يجب �أن يفر�ض نف�سه على اجلمهور”  ،و�أ�ضيف �إليه كيف يتم
ذلك �إن مل يكن ممتع ًا  ،وكيف يكون ممتع ًا دون عنا�صر الفرجة
املختلفة.

�أ�شكال الفرجة ال�شعبية والفرجة الفنية يف م�سرحية

وي��ق��ول ج��ان ج��ي�رودو� ” :إذا ك��ان��ت امل�سرحية ج��ي��دة ف�إنها
ت�صبح ملك ًا للجمهور  ،وال يبقى ملك ًا للم�ؤلف غري امل�سرحيات
الرديئة وحدها ”  ،وي�ضيف � ” :إن وجودنا على الأر�ض ي�صبح
مباراة حمزنة �أو جهد ًا �أ�سيف ًا ما مل يكن هناك متحدث با�سم
الرتاجيديا �أو ال��درام��ا بك�شف م��دى م��ا يف ه��ذا ال��وج��ود من
اجلمال واخليال ،وير�سي لها الأ�س�س والقواعد” .
ويقول برخت � ” :إن امل�سرح يبقى هو امل�سرح حتى عندما ي�صبح
م�سرح ًا تعليمي ًا ،وهو ما دام م�سرح ًا جيد ًا فالبد �أن ي�سلي” ،
وي�ضيف  ” :لكن مهمة امل�ؤلف �أن مي ّكن امل�شاهدين من الر�ؤية ” .
دور املمثل يف جت�سيد �شكل الفرجة وعنا�صرها:
ي��رى ج�يرودو �أن املمثل الأول ال��ذي ي���ؤدي ال��دور على خ�شبة
امل�سرح هو احللقة الأولى يف �سل�سلة من التج�سيدات تزداد بها
ال�شخ�صية ا�ستقال ًال عن امل�ؤلف ،وتن�س ّل بعيد ًا عنه �إلى الأبد.
وي�صدق ذل��ك �أي�ض ًا على امل�سرحية يف جمموعها .فهي بعد
العر�ض الأول ت�صبح ُملك ًا للممثلني  ،ويغدو امل�ؤلف الذي يحوم
حول الكوالي�س �شيئ ًا كال�شبح  ،يكرهه امل�شتغلون بامل�سرح جميع ًا
� ،سواء لزم ال�صمت �أم �أكرث من الكالم  .وبعد العر�ض املائة ،
وخا�صة �إذا كانت امل�سرحية جيدة  ،ف�إنها ت�صبح ملك ًا للجمهور ،
وال يتبقى ملك ًا للم�ؤلف غري امل�سرحيات الرديئة وحدها .
ويرى �أي�ض ًا �أن دور “الراوي الذي ال يزيد يف امل�سرحية عن �أن
يكون �صوت ًا يرتدد  ،بال �شخ�صية وال م�س�ؤولية هو يف الوقت نف�سه
�صوت امل�ؤرخ .وهو �صوت يعي�ش يف الع�صر الذي ن�ش أ� فيه حلم ًا
ودم ًا� .إنه امل�ؤلف امل�سرحي ذاته “.
كما يقول عماد عبد الرازق � :إن خيال الظل قد اكت�سب �أهمية
وعراقة ك�أبرز الأ�شكال امل�سرحية القدمية ”:م�سرح خيال الظل
اعتمد على ر�سائل ب�سيطة يف الت�أثري الفني يف امل�شاهدين” .
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” الظاهر بيرب�س ”
على الرغم من نفور كثري من املثقفني للفظة فرجة وتع ُّمدهم
�إبدالها بلفظة عر�ض ،ف�إنني �أمت�سك باللفظة الأولى “فرجة”
لأن العر�ض ي�شتمل على الفرجة والفكر  ،وعلى قيم فنية وقيم
فكرية واجتماعية و�إن�سانية  .والقيم الأولى  ،ت�ؤدي �إلى عر�ض
الثانية .و�أود التنويه ب�أنني ال �أحر�ص على ال�شكل و�إيثاره على
امل�ضمون ،ولكنني �أف��رق فقط لبيان قيمة عن�صر ال�شكل يف
خدمة املحتوى.
ويتبقى يل بعد الف�صل يف هذه الق�ضية الفنية �أن �أعر�ض لعنا�صر
الفرجة و�أ�شكالها ال�شعبية تطبيق ًا على م�سرحية د.عبد العزيز
حمدوه  ،ال�شتمالها على كل هذه الأ�شكال والعنا�صر .ف�إذا كانت
�أ�شكال الفرجة ت�ستخدم العنا�صر املالئمة لكل �شكل منها ،
فال�شكل ي�ستدعي ما يحققه متام ًا  ،كما ي�ستدعي التعبري ال�شكل
املالئم لي�ؤثر ت�أثري ًا �شعوري ًا دافع ًا للت�أثري الأ�سا�سي  ،املراد منه
ك�سب الت�أييد اجلماهريي لفكرة �أو لقيمة ما .وهذه العنا�صر
منها ما هو فني ومنها ما هو �شعبي .والفرجة ال�شعبية متجددة
العنا�صر ؛ مبعنى �أن العنا�صر قابلة للتغيري اجلزئي من ع�صر
�إلى ع�صر �آخر  ،ومن جمتمع �إلى جمتمع �آخر  ،بل من غر�ض
�إلى غر�ض �آخر خالل �شكل الفرجة الواحد .فاحللقة �شكل من
�أ�شكال الفرجة  ،وقد ت�ستخدم للذكر كما ت�ستخدم للحواة ،
وت�ستخدم لل�سريك  ،وللموالد وللمبارزة وللتحطيب وللرق�ص
على فر�س .وهكذا ت�ستخدم للتمثيل يف الفرق اجلوالة.
ومما تقدم نرى �أن ال�شكل املكاين الواحد قد ي�ستخدم لتج�سيد
عدة �أ�شكال حركية تعبريية  ،ونرى كيف �أن �شك ًال واح��د ًا من
�أ�شكال الفرجة كو�سيلة لغر�ض  ،قد يكون عقيدي ًا  ،وقد يكون
ترفيهي ًا وقد يكون نفعي ًا (كالزفة)  ،وتبع ًا للغر�ض وللمكان
يتم تخري ال�شكل املنا�سب للفرجة �أو للعر�ض ،حيث تتواءم مع
ال�شكل واملو�ضوع �أو الغر�ض الذي ا�ستدعاها.
والإم��ت��اع يف �أ�شكال الفرجة ال�شعبية �أك�ثر من الإق��ن��اع  .وال
يرتتب على ذلك �أن الفرجة ال�شعبية لي�ست فنية ؛ �أي خالية من
الرتكيب الفني امل�ستند �إلى املران واخلربة والإبداع ؛ لأن املدينة
بعالقاتها وثقافاتها املركبة قد �أ�صبحت الآن مدمنة لأ�شكال
الفرجة ال�شعبية .وكذلك ف�إن كليهما يراد له �أن يكون فن ًا.
�أما من الناحية الغائية فكالهما يراد منه حتقيق ت�أثري وجداين
ما على املتلقي ،بحيث يتحقق الإم��ت��اع والإق��ن��اع مع ًا بالفكر

املطروح وبالقيم  .غري �أن الفرجة ال�شعبية تكون �أكرث من الفكر
ومن القيم يف العرو�ض التي توظف الأ�شكال ال�شعبية للفرجة
وعنا�صرها.
ويت�سم عن�صر الفرجة ال�شعبية باملرونة واالن�سيابية كما �أ�شرت
 ،وه��و �أم��ر ي�ساعد على �أن يظل حم��ف��ور ًا يف ذاك��رة النا�س ،
و�أن يتعدل با�ستمرار ملواجهة الأمناط اجلديدة يف احلياة ويف
التعبري .وهذه خا�صية مهمة يف عن�صر الفرجة ال�شعبية  ،حيث
يبد�أ العمل الفني من فرد  ،ولكنه ي�صبح ملك ًا لكل اجلمهور
يف كل زمان ومكان  ،لأن النا�س ي�ضفون عليه -مبا ي�سقطونه
من امل�أثورات التي هي خال�صة جتربة وجدانية وعقيدية طويلة
ومريرة وي�سقطون عليه -دوافعهم اجلمعية وبع�ض ًا من واقعهم،
مما ي�صقله.
ا�ستيحاء عنا�صر �شعبية م�صدرها الأول هو التاريخ يف
(الظاهر بيرب�س):
وتتمثل عنا�صر الفرجة ال�شعبية كلها يف ن�ص الظاهر بيرب�س،
حيث ي�ستعني بالعديد من �أ�شكال الفرجة ال�شعبية مثل :خيال
الظل والأراج��وز وال��راوي  ،والت�شخي�ص .وي�ستفيد امل�ؤلف من
بع�ض ال�شخ�صيات التاريخية مثل (ابن دانيال) �صاحب خيال
الظل وبابات (طيف اخليال) و(اليتيم واملتيم) وكذلك ي�ستعني
بـ(الظاهر بيرب�س)  ،و(اب���ن احللبي) و(ق��ط��ز) وي�ستفيد
بالأحداث التاريخية لي�سقطها على الواقع املعا�صر ،وي�صوغ
ذل��ك كله وف��ق �أ�سلوب احلكاية ال�شعبية  ،ويفيد بالأ�سطورة
وبال�سرد  ،وباال�سرتجاع الزمني والكناية والت�ضمني والإيهام
واالزدواج والتقاطع  ،والتداخل والتوازي .وي�ستفيد ب�شخ�صيات
املوروث ال�شعبي من �أ�شباح �أوالد البلد ،وال�شخ�صيات النمطية
مثل القوادة والداية .وي�ستخدم اللفظ ال�شعبي وامل�صطلحات
البلدية.
ا�ستخدام م�ؤثرات �شعبية للفرجة:
وهي تتمثل يف عنا�صر ت�شكيلية تراثية مثل :الدكة – الربابة –
القهوة – الزمارة – الطبلة – العرو�سة – الرنجيلة وحيوان
(قرد – كلب -حمار – فر�س) – �سيف �أو حربة – زير �أو قلة
– �شال وحلق وحرام �إلخ ..وهذا كله م�ستخدم تقريب ًا يف تلك
امل�سرحية.
�أل��ف��اظ �شعبية متعددة الأغ��را���ض تعطي انطباع ًا
حمدد ًا وتر�سم معامل ابن البلد:
و�إذا كانت �شخ�صية ابن البلد تتحدد ببع�ض املالمح وال�سمات
اخلا�صة واملميزة مثل :خفة الدم واال�ستدراك بهدف االعتذار
غري املبا�شر ورد االعتبار والتم�سك بالقيم واللوذعية واللماحية

م�شهد من م�سرحية علي جناح التربيزي

والتلطيف ،ف�إن ذلك كله ماثل يف (الظاهر بيرب�س):
” �شم�س :ام�شي اجنر انت وهو  ..هاتوا القوادة (م�ستدرك ًا)
ق�صدي الداية �أم ر�شيد  ..خلبطوين اهلل يلخبطكم “
فهذا نوع من االعتذار املبا�شر ع ّما بدر منه من �صراحة وخ�شونة.
واال�ستدراك دليل على ملاحية ال�شخ�صية ال�شعبية  ،وفيه رد
اعتبار للمرء وللآخرين ،و�إقرار ب�آدميتهم ،حيث ينطق كنيتها
� :أم ر�شيد ،وال ينطق ا�سمها ح�سب ع��ادة املجتمع ال�شرقي
الإ�سالمي.
ويبدو �أ�سلوب “الأمر” يف (ام�شي اجنر) نوع ًا من خفة الدم
ال�شعبية والتلطيف ك�صفة الب��ن البلد  ،تظهر يف حماولة
ف�ض اال�شتباك بني (الأ�سطى عثمان و�أم ر�شيد) طلب ًا ملنفعة
“حت�شخ�ص  ..حت�شخ�ص يا ا�سطى عثمان” “ .خال�ص يا معلم
خال�ص”  .وي�ستخدم الن�ص عن�صر التوبيخ مع جلب التعاطف
مع ًا ” (هام�س ًا) �إيه يا وليه اللي كنت بتعمليه ده؟ انت عايزه
تكملي علي؟؟ م�ش كفاية خيالة �آخر الزمن  ..دايرين على حل
�شعرهم بي�شخ�صوا زي ما هم عايزين “ ..
مواجهة مبا�شرة ودون ن��دم ع��ن اقتناع ت��ام ( :التقنع وراء
ال�شخ�صية):
“�أم ر�شيد ( :وهي حتدث نف�سها تقريب ًا) �إيه حكاية الأ�سطى
عثمان النهاردة ؟ و�إيه اللي حمقه قوي كده (�صمت) عل�شان
قلت �إنه واحد من املماليك  ..طب وفيها �إيه دي ؟ ما كل النا�س
عارفة  ..وهو كمان عارف
هكذا كما ر�أينا من تلك النماذج كيف �سكنت عنا�صر الفرجة
ال�شعبية فنوننا امل�سرحية كتابة وعر�ض ًا  ،حتى �إننا ال نكاد
ن�ستثني من بينهم كاتب ًا واحد ًا �أو خمرج ًا �أو م�صمم ًا �أو ملحن ًا .
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ال��ب��ال��ي��ة رق�����ص ،وال��رق�����ص فن
ال��ت��ع��ب�ير ع��ن م�����ش��اع��ر ورغ��ب��ات
وت��ط��ل��ع��ات الإن�����س��ان م��ن��ذ �أق���دم
ال��ع�����ص��ور .وه����ذا ال��ف��ن ك��غ�يره
م��ن الفنون م��ر مب��راح��ل عديدة
�أ�ضفت عليه خ�صائ�ص و�سمات
متباينة .ففي البدء كان الرق�ص
فن ًا فطري ًا �أو عفوي ًا بالرغم من
ق���درة الإن�����س��ان الطبيعية على
�أداء املو�ضوعات التي تهم عامله،
ومنها ما يت�صل بالعالقة الرابطة
بينه وبني الآلهة والطبيعة .وكان
ال��رق�����ص وا���س��ط��ة للتعبري عن
الفرح والقهر واخل�صب والقحط
والأم���ل وال��ي أ������س ،ث��م ط��ر أ� عليه
التغري والتطور �ش�أنه �ش�أن بقية
الفنون .وقد كان ملراحل الإن�سان
عرب التاريخ ت�أثري كبري يف تكوين
فنون الرق�ص املختلفة ون�شوئها ،
من �شعب �إل��ى �آخ��ر .وقد تنامت
تلك الفنون وو�صلت �أوج تطورها؛
�إذ متثلت بفن البالية  .ويعترب
الإن�سان يف كل �أنواع الرق�ص الأداة الرئي�سة اخلالقة للحركة،
التي تعترب عماد هذا الفن والو�سيلة الناقلة واملعربة عن عامل
الإن�سان.
وت��رج��ع كلمة بالية إ�ل��ى لفظة (ب��ال��و) التي تعني بالإيطالية
الرق�ص .ورجوع ًا �إلى اجلذور الأولى لفن البالية نراه قد ظهر
يف الرتاجيديا اليونانية متمث ًال بحركات الرق�ص ,كما �أنه ظهر
يف امل�سرح الروماين ال�صامت .
من ال�ضروري الإ�شارة �إلى الدور الريادي الذي خ َّلفه الن�شاط
الأدائي احلركي ال�صامت( الفنون التعبريية) كما يف :
ف������ن الأداء احل��������ي performing arts
ف��ن احل��رك��ات الإي��ح��ائ��ي��ة )Mime(pantomime
 artالرق�ص ،التمثيل،الإلقاء ،الفنون التطبيقية حيث يركن
�إلى الإمكانيات الفيزيائية املمنوحة للج�سد احلر يف التعبري
عن مو�ضوعاته داخ��ل الأمن��اط امل�سرحية املختلفة احلديثة
وامل��ع��ا���ص��رة على ح��د ���س��واء ،ال��ت��ي تعتمد احل��رك��ة اجل�سدية
وداللتها املعرفية واجلمالية حم��ور ًا هام ًا يف التوا�صل الفني
وامل��ع��ريف على خ�شبة امل�����س��رح؛ �إذ منحته البحوث احلديثة
املهتمة بدرا�سة الأداء التعبريي احلر كالدرا�سة ال�شهرية لـ
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( ت�شارل�س داروين ) حول ( التعبري عن االنفعاالت يف الإن�سان
واحليوان )؛ �إذ تناول فيها �آلية الأداء احلركي للإمياءة وطرق
قراءتها وفق ال�سياق احلياتي العام لكل كائن ،كما بحث يف
م�شابهات �أو جماورات التعبري الإميائي للإن�سان عند احليوان
على اعتبار �أ�سبقية الأ�صل له  ،كما �أخ�ضع تلك احلركة �إلى
النظام ال��وراث��ي املكت�سب يف الال�شعور اجلمعي ،وبالتايل
ت�صبح احلركة جزء ًا من ال�سلوك الغريزي اخلا�ضع ل�شروطه
اجلغرافية والإقليمية والعرقية والقارية املتباينة ،ومن ثم �أهمية
هذه الدرا�سة يف طريقة �إن�شاء الإمي��اءة وداللتها من الناحية
ال�شعورية والال�شعورية اجلمعية والفردية على حد �سواء ،يف
حني �أخ�ضعت درا�سة ( �سيجموند فرويد ) احلركة الفنية �إلى
الن�شاط النف�سي؛ �إذ يرى �أن يف احلركة الفنية �سلوك ًا ظاهراتي ًا
ينبثق من الن�شاط الداخلي للإن�سان  ،كما تخ�ضع عملية القراءة
والإن�شاء �أو الت�صميم احلركي فيه �إلى اخلربة الذاتية.
لذا �أ�صبحت احلركة الفنية ن�شاط ًا وت�شكي ًال نف�سي ًا �أدائي ًا ي�شتق
من �صميم اخلربة الذاتية ملبدعها ،كما يرجع احلد الفا�صل بني
الأداء احلركي التقليدي والأداء الإميائي احلديث �إلى الدرا�سة
الفرن�سية التي كتبها ( فران�سوا ديل�سارت ) 1871 - 1811
؛ �إذ عدت درا�سته �أكرث علمية وتكنيك ًا ،العتماده تق�سيم ج�سم

الإن�سان �إلى ثالثة �أق�سام ،كما ُ�ص ّنفت حركة اجل�سم لديه ك ًال
ح�سب موقعها من التق�سيم .ومن هذا التنظيم انبثقت مدر�سة
جديدة يف التعبري احلركي ،كان لها �أثر يف تطوير فنون احلركة
والإمياءة والرق�ص الدرامي الأمريكي احلديث ،وهي طروحات
ور�ؤى ( الب��ان ( الفنية ،التي اعتمد فيها على ما �أ�سفر عنه
التق�سيم ال�سابق ال��ذي كان له الأث��ر التقني واجلمايل ل�ل�أداء
احلركي الراق�ص يف م�ؤ�س�سته ( مركز البان للرق�ص الدرامي) .
والباليه � Balletشكل من �أ�شكال الأداء امل�سرحي يقوم على
تقنيات الرق�ص التعبريي ،ترافقه املو�سيقى والإمياء وامل�شاهد
امل�سرحية .ومن �أهم خ�صائ�ص الباليه احلركية ،الرق�ص على
ر�ؤو�س �أ�صابع القدمني .ويعود لفظ الباليه �إلى الكلمة الإيطالية
� ballareأي يرق�ص؛ �إذ كانت بداياته م�شاهد ت���ؤدى يف
البالط الإيطايل لت�سلية ال�ضيوف ،ثم �أطلقه الفرن�سيون على
حركات الرق�ص وتقنياته .وقد اكت�سب رق�ص الباليه التقليدي
تقنياته من تطبيق نظام �صارم يف التدريب والتجارب على
مدى �أربعة قرون ونيف ،وجعلت اجل�سد يتحرك فيها ب�أكرب قدر
ممكن من املرونة وال�سرعة وال�سيطرة والر�شاقة.
تعتمد خطوات الباليه على و�ضعية ال�ساق والقدم وحركاتهما،
كما يف كثري من �أ�شكال الرق�ص الآ�سيوي ،وتت�ضمن خم�سة
�أ�شكال �أ�سا�سية ينتج منها تنويعات كثرية يف طرائق الرق�ص.

تنحدر الباليه� ،ش�أنها �ش�أن الأوب��را ،من احلفالت التي كانت
تقام يف بالط امللوك والأم��راء يف ع�صر النه�ضة يف �إيطالية؛
�إذ جرت العادة �أن ُيكرم ال�ضيوف املهمون ب�إقامة والئم لهم
تتخللها املو�سيقى �أو ال�شعر �أو الإمي��اء �أو الرق�ص �أو جميعها
 ،مرتبطة مبو�ضوع م�شرتك .وق��د �صمم ليوناردو دافنت�شي
 ،L.daVinciالكثري من رق�صات تلك احلفالت يف بالط
ميالنو.
و�أط��ل��ق ا�سم الباليه �أول م��رة يف حفل �أقيم يف �إيطاليا عام
1489م ُق��دم��ت فيه ق�صة «ج����ازون وال�����ص��وف الذهبي»
 Jason and the golden fleeceترافقها املو�سيقى
والرق�ص ،وكان الراق�صون جميعهم من النبالء.
ويعود تاريخ �أول ن�ص م��دون وكامل للباليه لعام 1581م،
وهو «باليه امللكة الهزيل» ballet comique de la
 Royneيف عهد ملكة فرن�سة كاترين دي ميديت�شي ،وهذه
الباليه من ت�صميم ع��ازف الكمان الإيطايل بالتازاريني دي
ِبلجويوزو  Baltazarini di Belgioiosoوقد ُع ّرفت
الباليه ب�أنها ترتيب هند�سي لعدة �أ�شخا�ص يرق�صون مع ًا على
مو�سيقى من نوع االن�سجام (الهارموين) ترافقها �آالت مو�سيقية
متنوعة.
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اقت�صر �أداء الرق�ص ،يف بدايات ظهور الباليه ،على الطبقات
االجتماعية املرتفة و�أفراد الأ�سر املالكة ،يرافقه الغناء وال�شعر
يف �أغلب الأحيان .وانتقل هذا الرق�ص� ،إلى �إنكلرتا ،يف زمن
امل��ل��ك ه�ن�ري ال��ث��ام��ن ( )1547-1491ون����ال ال��رق�����ص
ا�ستح�سان ًا ،وتطور �إلى عرو�ض �شبيهة بالعرو�ض التي عرفها
البالط الفرن�سي .ويف بداية القرن ال�سابع ع�شر ،ن�شر معلمو
ال��رق�����ص الفرن�سيون والإي��ط��ال��ي��ون درا���س��ات ع��ن احل��رك��ات
الراق�صة وتهذيب خطواتها ال�سهلة إ�ل��ى �أن �صارت الأ�سا�س
التقني للباليه التقليدي (الكال�سيكي) .وكان البد من �إجراء
بع�ض التعديل والتطوير على ثياب الراق�صني وت�صاميم امل�سرح
(الديكور) بعد �أن �صارت الرق�صات ذات مو�ضوعات خمتلفة.
و�أدخلت على افتتاحية � overtureأحد �أعمال الباليه الذي
قدم يف بدايات القرن ال�سابع ع�شر عنا�صر جديدة وت�أثريات
م�سرحية مثل الإ�ضاءة وحوادث الظواهر الطبيعية؛ �إذ ُقدمت
عام  ،1650يف تورينو (�إيطاليا) ،باليه مو�ضوعها «التبغ»
ُ�ض ّمنت م�شاهده عادة التدخني و«ال�سعوط» (الن�شوق) وزراعة
التبغ عند الهنود يف �أمريكة وكانت �أبواب امل�سارح قد افتتحت
لل�شعب �أول مرة عام  1632حل�ضور الباليه بد ًال من اقت�صار
املدعوين على �ضيوف الق�صر.
�إن متيز رق�ص الباليه يكمن يف الراق�صني ،حيث يتحدون
جميع قوانني اجلاذبية ويقفزون يف الهواء بر�شاقة وي��دورون
حول �أنف�سهم بتوازن ،ويف بع�ض اخلطوات ي�صعب على العني
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متابعة حركة �أق��دام��ه��م ال�سريعة .فبينما تقف الراق�صات
على �أط��راف �أ�صابعهن يقوم الراق�صون بحملهن كالري�شة ،
في�ستمتع راق�صو الباليه بالتحكم ب�أج�سامهم وي�شاركهم جمهور
الباليه يف ذلك  ،حيث ميكن لهم عرب حركاتهم الراق�صة �أن يعربوا
عن خمتلف امل�شاعر من غ�ضب �أو خوف �أو غرية �أو �سعادة �أو حزن.
وميكن م�شاهدة الباليه على التلفاز �أو ح�ضوره ب�شكل مبا�شر يف
امل�سرح ،الذي يعترب متعة ال متناهية  ،حيث يعرب الراق�صون عن
ق�صة على وقع �أجمل �أنغام املو�سيقى.
ويتمكن احل�ضور يف امل�سرح من احل�صول على من�شور يحمل
بع�ض التفا�صيل مثل �أحداث الق�صة و�أ�سماء الراق�صني  ،وقائمة
مب�شاهد الباليه  ،وامل�شاهد تعني( �أجزاء الق�صة ) .ويف بع�ض
الأحيان يكون هناك فا�صل لإح�ضار بع�ض املرطبات  ،و�إف�ساح
الوقت للقائمني خلف الكوالي�س على التح�ضري للم�شهد التايل.
�أ�شهر ق�ص�ص الباليه :
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ق�ص�ص الباليه ال��ت��ي مت �أدا�ؤه�����ا م��رات
متعددة على م��ر ال�سنني ،وعلى ال��رغ��م م��ن �أن الق�صة هي
ذات��ه��ا � ،إال �أن ال��رق�����ص��ات تختلف ب��اخ��ت�لاف م�صممها .
ا�������س�������أل������وا �أي ����ش���خ�������ص ت����ق����اب����ل����ون����ه ع������ن ال���ب���ال���ي���ه
و�����س����ي����ك����ون ال����������رد واح��������������د ًا « ب�����ح��ي��رة ال����ب����ج����ع ».
حيث تعترب« بحرية البجع » من روائ��ع الباليه اخلالدة التي

تعر�ض خمتلف امل�شاعر الإن�سانية من الأم��ل �إلى الي�أ�س ،من
الق�سوة �إلى الرقة  ،من الغم �إلى ال�شغف والذهول .
تروي « بحرية البجع» ق�صة �أمري �شاب (�سيغفرايد) يقع يف حب
ملكة البجع (�أوديت)  ،وهي امر�أة حتولت �إلى بجعة بفعل �ساحر
�شرير .وتخرب �أوديت الأمري ب�أنه مقدر لها �أن تبقى كمخلوق غريب
من ن�صفني خمتلفني حتى ينقذها رجل بحبه الأبدي، .م�شدوه ًا
بجمالها ينذر الأمري عهوده باحلب الأبدي  ،ولكن الحق ًا يف حفلة
عيد ميالده الـ  21يخدعه ال�ساحر ال�شرير (فون روثبارت)
ويجعله يعلن حبه لـ (�أوديل) وهي التو�أم ال�شرير لـ (�أوديت) .
و يحارب الأم ُري ال�ساح َر ويق�ضي على قدراته ثم يتحد العا�شقان.
« بحرية البجع» التي �أل��ف مو�سيقاها الرائعة الرو�سي بيرت
ت�شايكوف�سكي املولود ( 7مايو 6 – 1840نوفمرب )1893
والذي ا�شتهر بتخ�ص�صه يف مو�سيقى الباليه ) حفرت ا�سمها
خملد ًا يف قلوب ع�شاق املو�سيقى الكال�سيكية.
فمن �أهم مميزات فن الباليه �إرتباطه بكل الفنون الأخرى �سواء
كانت يف �صورة عنا�صر �أ�سا�سية يجب توافرها يف عر�ض الباليه
كاملو�سيقى واحلركة والديكور  ،وماهو فى �صورة عنا�صر مكملة
غري �أ�سا�سية كاملكياج .
�أما عن عالقة فن الباليه بفل�سفة الفن ،فيحددها طبيعة فن
الباليه ووظيفة فل�سفة الفن .
وطبيعة فن الباليه ط��رح ر�سالة ما ناجتة عن تفاعل املبدع
مع مادية جمتمعية حمددة وم�صاغة ب�أ�سلوب درامى راق�ص.
ويحتوى عر�ض الباليه على عنا�صر فنية متعددة جتمع بني فن
امل�سرح وفن احلركه التعبريية على حد ال�سواء ؛ فما هو مكمل
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من عنا�صر يف امل�سرح �أ�سا�سي يف فن احلركة ،وما هو مكمل من
عنا�صر يف فن الباليه �أ�سا�سي يف فن امل�سرح .
وعليه ميكن القول �إن :
 رق�ص الباليه خا�ص بالفتيات ذوات احلركات الناعمة � ،إال�أنه لي�س خا�ص ًا بهن فقط ،بل للرجال كذلك .
 رق�ص الباليه وج��د م��ن م��ب��د أ� االهتمام بريا�ضة البدنبطريقة فنية ،ونتيجة ارتفاع ن�سبة ال�سمنة بني الإناث �أكرث
منها يف الذكور.
 رق�ص الباليه منت�شر يف العامل وله مدار�س خا�صة لتعليمه . رق�ص الباليه له ثالثة �أن��واع :رق�ص منفرد ،رق�ص ثنائي،رق�ص جماعي.
 رق�ص الباليه لون من الأداء احلركي واال�ستخدام الإيقاعيللقدمني والذراعني وذلك للتعبري عن معانٍ معينة.
 و يف رق�ص الباليه الكال�سيكي تلب�س الفتيات قم�صان ًا �سوداءوبنطلونات وردية م�شدودة على اجل�سم  ،وت�ش ّد راق�صات
الباليه �شعرهن لي�شكل كعكة �شعر،حتى تظهر مالمح
ر�ؤو�سهن و�أعناقهن بو�ضوح وجمال .
 -واحلذاء الذي ترتديه الراق�صات م�صنوع من جلد خفيف
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وناعم �أو قما�ش خي�ش.
 وتلب�س راق�صات الباليه اللون الأ�سود �أو الأبي�ض ي��راف��ق رق�����ص الباليه املو�سيقى والإمي�����اءات وامل�شاهدامل�سرحية.
 تعتمد خطوات الباليه على و�ضعية ال�ساق والقدم  ،بينماتقف الراق�صات على �أطراف �أ�صابعهن يقوم الراق�صون
بحملهن كالري�شة .
 يتحدّى الراق�صون جميع قوانني اجلاذبية ويقفزون يفالهواء بر�شاقة ويدورون حول �أنف�سهم.
 ت�صعب على العني متابعة حركة �أقدامهن ال�سريعةوعليه ف�إن فن الباليه ال ي�ستعمل الكلمة ك�أداة مبا�شرة ملخاطبة
املتلقي � ،إمنا يعتمد �أ�سا�س ًا على اللغة اجل�سدية واحلركية ك�شكل
من �أ�شكال االت�صال غري اللفظي لتو�صيل معنى العمل الفني
للم�شاهد  .واحلركة ال تعتمد فقط على اجل�سـد ال��ذي ي�ؤدي
هذه احلركات  ،و�إمن��ا تعتمد كذلك على املدر�س ال��ذي يقوم
بتعليم كيفية �أداء هذه اللغة احلركية التي ي�ؤديها الراق�ص ،
وعلى امل�صمم الذي �سوف ي�صوغ بهذه اللغة  ،املفردات احلركية
التي يتكون منها يف النهاية عر�ض الباليه الذي �سوف ي�شاهده
املتفرج .

امل�صادر واملراجع :
 �سرييل بومون ،روائع الباليه و�أعالمه ،ترجمة �أحمد ر�ضا (الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة .)1966 �أحمد ح�سن جمعه  ،احلركة يف فن الباليه  ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 1997 ، ان كوكوالن  ،نظريات الفن  ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر2013 نا�صر زين الدين � ،سحر الفن  ،النايا للدرا�سات والن�شر والتوزيع 2011 �صفية احمد  ،الت�صميم االبتكاري لعرو�ض التعبري احلركي  ،مكتبة االجنلو امل�صرية 2007 ، �أكرم اليو�سف  ،الف�ضاء امل�سرحي بني الن�ص االجتماعي واالقت�صاد الدرامي  ،دار ر�سالن للطباعة والن�شر والتوزيع 2010 ، احمد هويدي  ،تعايل معي �إلى الأوبرا  ،دار املعارف 2012 ،روائع الأوبرا العاملية  ،ترجمة� ،سمري �شيخاين ،دار اجليل للطبع والن�شر والتوزيع2006 ، -راجيه عا�شور  ،تذوق فن الباليه  ،املكتبة العربية www.arablib.com
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يقر�أ امل�سرح من وجهات نظر خمتلفة ،وتدمج مع ًا لإعطاء
تف�سري وق���راءة للعر�ض امل�سرحي .وتتمثل وجهات النظر يف
الن�ص ،ال��ذي �سيبدو يف العر�ض امل�سرحي -مو�ضوع ما تدور
حوله الأح��داث -وجهة نظر املخرج  ،ال��ذي و�ضع ت�صور ًا من
خالل ر�ؤية الن�ص ،لينتجه على �شكل �صور من الداللة اللفظية
وغ�ير اللفظية ،ووج��ه��ة نظر املمثل ال��ذي ي�سوق لنا العر�ض
امل�سرحي �سواء أ�ك��ان من خالل احل��وار املونولوج والديولوج ،
�أو من خالل احلركة والفعل .وكذلك هناك وجهة نظر تتمثل
بال�سينوغرافيا ك�أيقونات ال بد و�أنها تعطي ان�سجام ًا مع املو�ضوع
والعر�ض امل�سرحي .وكل وجهات النظر هذه ت�صور ذهني ًا لدى
املتلقي العامل والعادي ،لأن هناك �أكرث من متلق للعر�ض الفني
امل�سرحي .ويقول الفيل�سوف الأملاين مارتن هايدجر Martin
� ”Heidegger1889– 1976أما ما هو فني فينبغي �أن
ي�ستمد من العمل الفني ،ونحن ال ن�ستطيع �أن نعرف ما هو العمل
الفني �إال من جوهر الفن”. 1من هذا القول ن��درك �أن معنى
احلياة يكمن يف الفن ،وال بد �أن نتعرف احلياة والداللة واملعاين
املختلفة من داخل الفن .فهايدجر يلح على قراءة العمل الفني،
ومنها امل�سرح ق��راءة حمايثة بعيد ًا عن كل امل�ؤثرات الأخ��رى،
ولكننا مهما قر�أنا العر�ض امل�سرحي ال بد من �أننا �سندرك �أن
هناك مو�ضوع ًا ،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 ،2
وه��ذا يعني امتالك الت�صور الذهني من خ�لال امتالك بعد
معريف �سابق لدى املتلقي ،ليتخذ ر�ؤية وموقف ًا مما ي�شاهده �أو
ي�سمعه .ومهما تكن نظرة الرو�سي �أخلريدا�س جوليان غرميا�س
،1992-Algirdas Julien Greimas 1917
وه���و ي��ت��ح��دث ع��ن ال�سيميائيات ح��ي��ث “ يتمثل يف درا���س��ة
الأن�ساق ولي�س العالمات” 3ف�إن العر�ض امل�سرحي وهو يتكون
من عالمات متعددة ت�شكل �أخري ًا ن�سق ًا معين ًا للعر�ض امل�سرحي،
ولكن من خ�لال تلك العالمات التي متثل اجلزئيات لت�شكل
ال�صورة الكلية .و�إذا ما كانت ال�سيميائية تهتم بال�شعر والرواية
ف�إنَّ اهتمامها « يف امل�سرح والدراما �أقل بكثري ،بالرغم من غنى

االت�صال امل�سرحي جلهة كونه جمال ا�ستق�صاء �سيميائي حمتمل
فريد» 4فامل�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 بني املتلقي والعر�ض،
ممث ًال بكل مكوناته الفنية والتقنية .والناقد البلجيكي �أوكتاف
زيخ  Octave Zichيبني �أن “ كل ما ي�شتغل يف ال�سياق
امل�سرحي على اخل�شبة يتحول �إلى عالمة “  5وي�شري «كري» �إلى
املق�صود بامل�سرح من خالل ال�سيمياء؛�إذ 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�س ًا له ...وي�شري كذلك �إلى معنى الدراما ،فهي
تعني ذلك ال�ضرب من التخيل Fictionامل�صمم للتمثيل
امل�سرحي واملبني على �أ�سا�س اتفاقات conventions
درامية خا�صة ،فنعت م�سرحي يقت�صر بالتايل على ما يجري
بني امل�ؤدين وامل�شاهدين يف الوقت الذي ي�شري معه  ،نعت للدراما
6
التي ترتبط بتخيل املمثل”
أ -املمثل:

للممثل الدور الأبرز يف العر�ض امل�سرحي ،ورمبا يكون ذلك نابع ًا
من امتالكه لو�سائل االت�صال مع املتلقي ،والتي تتمثل بتمثيل دور
ال�شخ�صية �أو تقم�صها ،ومبا له من �صوت ،وهو �أداة خماطبة
مبا�شرة مع املتلقي ،ومبا ميتلكه من ج�سد ،واجل�سد هو ال�شكل
النهائي الذي ميكن التوا�صل معه يف العر�ض امل�سرحي ،ذلك �أن
ج�سد املمثل ال بد له من �أن يتفاعل مع املواقف املختلفة� ،سواء
مع املو�ضوع �أو مع املمثلني الآخرين� ،أو مع التقنيات والفنيات
امل�سرحية ،ومع ذاته من خالل ج�سده ،و�أخري ًا مع املتلقي.
ولهذا ف�إن اجل�سد هو الذي ي�شكل حاالت الإمياءات املتنوعة يف
العر�ض امل�سرحي ،وهذه الإمياءات تن�سجم مع عملية التوا�صل،
حيث يكون اجل�سد العالمة ،والإمي���اءة هي ال�شفرة والرمز
وال�صورة؛ �إنها الر�سالة التي تنقل للمتلقي ،ولهذا « توحي
الكلمة التي ت�شري �إلى التمثيل �أو التعبري الإميائي  mimeب�أن
لغة اجل�سد لغة تكت�سب �أي�ض ًا� ،إلى حد كبري ،من خالل املحاكاة.

59

ويف حقيقة الأم��ر ،ف���إن ال  mimusالرومانية تتكون من
رق�ص 7وقد �أ�شار �أر�سطو يف الف�صل الأول من كتاب فن ال�شعر
للراق�صني ،والراق�ص هو ممثل ،حيث يبني �أن « الراق�صني
ي�صورون �شخ�صيات وانفعاالت و�أفعا ًال» ، 8وه��ذا اجل�سد هو
الذي ينقل املو�ضوع �أو ي�ساهم بنقله ،فهو �إذن يحاكيه ،وهو الذي
يحاكي ال�شخ�صية والدور الذي ي�ؤديه .ففي العر�ض امل�سرحي
ي�ستخدم املمثل لغتني منف�صلتني ،وق��د تتفق هاتان اللغتان
يف الر�سائل التي تنقالنها �أحيان ًا ،ويف �أحيان �أخ��رى يحدث
ال�صراع بينهما؛ الأولى ،هي اللغة اللفظيةوهي اللغة ال�صاحلة
لنقل املعلومات عن احلقائق والأ�شياء ،وللتعبري املنطقي وحل
امل�شكالت ،كما �أنه ميكن كتابتها �أي�ض ًا .والثانية “لغة اجل�سد
 ،body-languagوهي لغة ت�ستخدم على نحو ال �شعوري،
وتعرب عن اجلوانب الأك�ثر حقيقية من ذواتنا ،من م�شاعرنا
وانفعاالتنا وحاجاتنا واجتاهاتنا .وهذه اللغة هي الأكرث �صعوبة
يف كتابتها ،وهي الأكرث �أهمية يف العالقات ال�شخ�صية املتبادلة
فيما بيننا ،وهي �أي�ضا اللغة اجلديرة باالهتمام على نحو خا�ص
من جانب املمثلني والراق�صني وامليميني �أواملمثلني بالإ�شارات
 ،mimistsوغريهم من الفنانني امل�ؤدين” 9وي�شري �أر�سطو
�إلى �أن املحاكاة �سواء �أكانت بال�شاعر �أو امل�صور �أو غريه ،فهي
ال تتجاوز ثالثة �أ�شياء « �أن يحاكي الأ�شياء كما كانت �أو تكون،
�أو كما يحكى عنها �أو يظن �أن تكون� ،أو كما يجب �أن تكون»، 10
هذه اللغة التي متثل عموم ًا احلالة اجلمالية ،والفنية يف العر�ض
امل�سرحي ،متثل الفرجة ،ومن خاللها ن�ست�شكف املتعة ،ونتجاوب
معها.
وال بد من القول �إن اللغة الدرامية متنوعة يف العمل امل�سرحي ،
حيث « تعترب الإمياءات �شك ًال من �أ�شكال التخاطب االجتماعي
11
التي ميكن ا�ستخدامها بد ًال من �أو بالإ�ضافة �إلى الكلمات”
�إن ت��ع��دد اللغة ال��درام��ي��ة ه��و ال���ذي يعطي جمالية العر�ض
امل�سرحي ،فالعر�ض امل�سرحي فن يقوم على املتعة الفرجوية،
والفكر واكت�ساب املعرفة ،والدعوة للم�شاركة لإح��داث حتوير
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وتغيري يف املجتمع الإن�ساين .فالعر�ض امل�سرحي �أكرث من ر�سالة
فنية� ،إنه ر�سالة اجتماعية كبرية �أي�ض ًا ،وهذه الر�سالة حتوي
البعد النف�سي والفكري واملعريف واجلمايل للإن�سان.
�إن اجل�سد واحلركة اجل�سدية للممثل ،مبا يف ذلك الإمياءات-
وهي لي�ست �شيئ ًا فائ�ض ًا عن احلاجة -تدخل يف �صلب املو�ضوع،
و« ينبغي �أن ت�ضيف �شيئ ًا �إلى الن�ص ،وال تكون جمرد عملية
تكرار له� ،أو على الأقل ينبغي �أن تنبعث الإمي��اءات من تفكري
ال�شخ�صية و�إح�سا�سها بد ًال من �أن تكون عملية �آلية لل�شرح �أو
تو�ضيح جانب معني منها ،كما يحدث لنظام �إعطاء الإ�شارات
لدى �أع�ضاء املنظمات الك�شفية” 12ولهذا ف�إن املمثل من خالل
ج�سده لديه مهمة ت�ضمن « حتقيق �أو �إجناز رغبات اﻤﻟﺨرج فيما
يتعلق باجلوانب التي ينبغي �أن يركز عليها اجلمهور انتباهه،
ويعني ه��ذا �أن املمثل �أحيان ًاينبغي عليه �أن يتحرك بطريقة
جتعله قادر ًاعلى اجتذاب االنتباه ،و�أحيان ًا �أخرى ينبغي عليه �أن
يكون غري مدرك �أو غري مثري لالهتمام غالب ًا من خالل عدم
احلركة” . 13
ويكاد يكون العر�ض امل�سرحي فا�ش ًال بغياب لغة ج�سد املمثل
ال��ذي ي�ستخدم لغات درامية متعددة .وكل هذا يعني جمالية
العر�ض امل�سرحي ،ول��ذا ف���إن ج�سد املمثل يكت�سب �أهمية يف
الإبانة عن الداللة لإح��داث توا�صل « فتعبري الإمي��اءة �ضرب
�أ�سا�سي لإبانة اجل�سد»  14ف�أي حركة ج�سدية ي�أتي بها املمثل ،قد
حتمل �أكرث من معطى ،فهي قد ت�شري �إلى امل�ألوف كما ي�ستخدمه
النا�س ع��ادة ،ولكنه قد ي�شري �إل��ى غري امل���أل��وف ،مثل حركة
الإ�صبع التي تو�ضع يف العني ،كما تتم من خالله لغة التخا�صم
بني املتخا�صمني ،ولكن الإ�صبع قد ي�شري �إلى �إمياءة �أخرى ،تقلل
من كرامة املرء يف جمتمع ما من خالل منظومة القيم والعادات
والتقاليد ال�سائدة ،فهذه الإمياءة وهي حركة ج�سدية ،تتوا�صل
مع املتلقي ،ويدرك املتلقي هذا التوا�صل من خالل فعل احلركة
اجل�سدية.

ب – السينوغرافيا:

�إن ال�سينوغرافيا كعالمة� ،أو عالمات م�سرحية ،تكت�سب
�أهميتها من خالل ان�سجامها مع العر�ض امل�سرحي ،ومع املمثل
ال�شخ�صية ،وال�شخ�صية املتقم�صة ،وكذلك مع املواقف بني
املمثلني ،ومقدرة ال�سينوغرافيا على التوا�صل ،وه��و ال�شيء
الأه����م يف ال��ع��ر���ض امل�����س��رح��ي ،فال�سينوغرافيا تلعب دور ًا
توا�صلي ًا مع املتلقي يتمثل بنقل الر�سالة� ،أو �إفهام العالمات
يف العر�ض امل�سرحي احلي .ومبا �أن ال�سينوغرافيا باتت تدخل
يف جوانب العر�ض امل�سرحي بعامة ،ف�إننا ن�شري �إلى �أهميتها
م��ن حيث ت�شكل اخل�شبة امل�سرحية ،فاخل�شبة التي تتكون
من ال�سينوغرافيا ،يلزمها مقدرة على توزيع « متثيل « هذه
ال�سينوغرافيا لتتواءم مع املو�ضوع امل�سرحي .وهذه املهمة التي
تبدو لي�ست ي�سرية ،يتحمل عبئها املخرج �أو ًال و�أخ�ير ًا ،وعليه
واجب اال�ستعانة ب�سينوغرايف يكمل العر�ض امل�سرحي وي�صطنع
ر�ؤية املخرج و « يكون اﻤﻟﺨرج مهتم ًا بعملية توزيع التابلوهات �أو
اللوحات على خ�شبة امل�سرح  ،picturizationواملق�صود
من وراء هذا كله خلق �أطر �أو طرز  Patternsعلى اخل�شبة
� ،أو ال�صور الكاملة �أو الكادرات ،لتعمل بدورها على �إ�شباع حالة
التوازن الفني .ف�إذا اعتربنا قو�س الإطار �أو الربواز امل�سرحي
�أو القو�س اخلا�ص ب�إطار خ�شبة امل�سرح معاد ًال لإطار اللوحة
الفنية يف فن الت�صوير ،ف�إن ن�شر �أو توزيع ال�شخ�صيات داخل
هذا الإطار �أو الربواز امل�سرحي ينبغي �أن يكون م�شبع ًا �أو مر�ضي ًا
للجمهور ،وذلك خالل �أي حلظة من حلظات العر�ض» 15فتلك
العملية الإخراجية التي متثل االن�سجام التوزيعي والالئق ،متثل

م�شهد من م�سرحية البندقية-ال�سعودية

عالمات فنية لها قدرة توا�صل مع املتلقي ،و�إذا ما �أحكم املخرج
هذا التوزيع ي�ستطيع املتلقي قراءة العالمات امل�سرحية ،وخا�صة
الدور التمثيلي من دون ت�شتت ،ف�إحداث حالة من الفو�ضى يف
توزيع وملء اخل�شبة وتن�سيقها على اعتبار �أنها لوحة فنية ،يقود
املتلقي للتوا�صل مع العر�ض امل�سرحي� .إن ملء الفراغات على
خ�شبة امل�سرح �سواء �أك��ان باملمثل وهو ال�شخ�صية امل�سرحية
 ،وال�سينوغرافيا املتوائمة مع العر�ض ،من حيث املو�ضوع،
يجر املتلقي للم�شاركة يف تو�ضيح العالمة التي يراها �أمامه،
وذلك من خالل ا�شتغالها مبا ين�سجم مع املو�ضوع امل�سرحي.
وهذا التو�ضيب ميثل القدرة التوا�صلية يف العر�ض بني املمثلني
�أنف�سهم ،وب�ين املمثلني والتقنيات ،وب��ال��ت��ايل يخلق القدرة
التوا�صلية مع املتلقي.
والإ�ضاءة جزئية رئي�سة يف ال�سينوغرافيا ،و�آبيا يو�ضح �أهمية
الإ���ض��اءة لأنها « تقوم على حتديد ،وبالتايل �إبانة الأ�شكال
الف�ضائية  ...ف��الإ���ض��اءة تت�ألف من الأن�ساق التقنية التي
تعرب عن دالل��ة م��ا ،وت�ستخدم للتعبري عن الإب��ان��ة والتوا�صل
والإعالم يف امل�سرح « 16فلم تكن الإ�ضاءة مقحمة وتع�سفية ،بل
لها وظيفة عالماتية ،وهي عالمة �أي�ض ًا ،فمنذ بداية العر�ض
امل�سرحي كانت الإ���ض��اءة جزئية مهمة يف العر�ض ،حتى يف
الزمن البعيد ال��ذي كان ي��دور العر�ض امل�سرحي فيه معتمد ًا
على �ضوء ال�شم�س ،فالإ�ضاءة باتت الآن تقوم ب��دور وظيفي
كبري يف العر�ض امل�سرحي ،فهي مل تعد م�صدر �ضوء كبداية
العر�ض �أو نهايته مث ًال ،ولي�س الغاية منها �أن تبني عن �ضوء
النهار �أو عتمة الليل ،فهذه جزئيات عالماتية مفهومة �ضمن ًا،
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ولكنها متثل هذه البدهيات الب�سيطة �أي�ض ًا ،ف�صارت للإ�ضاءة
وظيفة كما يحددها �آبيا ب�أربع خ�صائ�ص القوة Intensty
ال��ل��ون  Colourال��ت��وزي��ع  Distributionواحل��رك��ة
 .Movementل�ل�إ���ض��اءة �أهمية توا�صلية يف العر�ض
امل�سرحي بني العر�ض امل�سرحي واملتلقي ،وكل حالة من حاالت
الإ�ضاءة التي �أبان عنها �آبيا تعطي داللة ما ،فالإ�ضاءة املعتمة،
تدل على احلزن والك�آبة والوحدة مث ًال ،وقد تدل على التفرد
بلحظات خا�صة للإن�سان بعيد ًاعن ال�ضجيج ،وكذلك ميكن �أن
يكون كل من لون الإ�ضاءة وتوزيعها وحركتها ،مبين ًا عن توا�صل
بني العر�ض واملتلقي ،فالإ�ضاءة �أم�ست هي الر�سالة التي يبني
املتلقي عليها التوا�صل واملعرفة.
وهذه العالمة جزئية مهمة يف العر�ض امل�سرحي ،وقد تدخل
الإ�ضاءة باللعب امل�سرحي ،وهي ت�شارك املمثل دوره ،وتتقم�ص
دور ال�شخ�صية من خالل املمثل ،وتعرب عن احلاالت النف�سية
للإن�سان ،والتغري الطبيعي �أي�ض ًا على عموم املجتمع .فامل�سرح
جمتمع ،ولذا فمن الواجب �أن تكون الألون “ من�سقة على نحو
منا�سب وناقلة لل�شعور ال�صحيح وهو جانب مهم من جوانب
املهمة التي توكل �إلى امل�صمم  .designerوالأثر االنفعايل
للألوان اﻤﻟﺨتلفة �أم��ر اتفق عليه ب�شكل مت�سع ،ويتم تدعيمه
من خالل الدرا�سات الكثرية التي �أجريت حول اال�ستجابات
الف�سيولوجية للبيئات ذات الألوان اﻤﻟﺨتلفة “17وبالإ�شارة �إلى
قوة الإ�ضاءة ف�إنها هي التي ت�صور التعابري املختلفة عن حاالت
العر�ض امل�سرحي من خ�لال �أداء املمثل ،وم��ن خ�لال الر�ؤية
العامة للمو�ضوع ور�ؤي��ة املخرج ،وه��ذا ما ينطبق على حركية
الإ�ضاءة ،وقد �أ�شري �إليه ،وخا�صة فيما يتعلق بلعب الإ�ضاءة
يف العر�ض امل�سرحي ،وتوزيع الإ�ضاءة التي تبدو متعددة ،وهنا
�ستقر أ� على �أنها �أكرث من عالمة.
واملو�سيقى كجزئية �سينوغرافية تقوم ب��دور ،وت����ؤدي مهام،
فاملو�سيقى كعالمة م�سرحية تقوم ب��دوره��ا لر�سم م�شهدية
كامله عن العر�ض امل�سرحي « باعتبارها نحو ًا للنغم و�صياغة
الن�سق من العالمات املو�سيقية ،تقطع املت�صل ال�صوتي �إلى
وحدات منف�صلة مثل البعد ،ون�صف البعد ،نب�ضات املرتونوم،
ال�سوداوات ،الدوائر ،ذوات ال�سن� ...إلخ .وبرتكيب هذه الوحدات
ميكن احل�صول على �أي خطاب مو�سيقي» 18وهذا اخلطاب
املو�سيقي كعالمة تندغم مع املو�ضوع امل�سرحي ،وتت�شابك مع
الف�ضاء امل�سرحي كله ،فهي مت�شابكة مع املمثل  ،ومت�شابكة
مع ال�سينوغرافيا كلها  ،ومت�شابكة مع الر�ؤية الإخراجية.
و�أي نتوء يف املو�سيقى امل�سرحية يقود �إلى خلل يف بناء العر�ض
امل�سرحي ،وهذا اخللل ميثل الفجوة يف التوا�صل بني العر�ض
واملتلقي ،وعليه كيف جنعل املتلقي متورط ًا يف العر�ض؟ �سيكون

62

هذا التوريط وهو الت�شاركية يف العر�ض امل�سرحي من خالل فهم
عالمات العر�ض امل�سرحي ،فجزئيات العر�ض امل�سرحي تت�شابك
من �أجل خلق ر�ؤية ور�سالة كلية.
وثمة عالقة مبا�شرة يف احلياة الإن�سانية ،تتمثل باملتعة والفن
واجلمال ،واحلياة اخلالية من ال�صوت  soundحتم ًا هي
حياة م�ل�أى بالفجوات غري املتوائمة ،فال�صوت كعالمة ميثل
�إ�شارة ،و�إمياءة ،ورمز يف العر�ض امل�سرحي .فال�صوت املتناغم
كاملو�سيقى مث ًال حينما تكون ذات بعد توا�صلي يف العر�ض
امل�سرحي من خ�لال ت�شاركيتها يف العر�ض� ،سيبدو ال�صوت
الن�شاز ميثل فجوة يف العر�ض امل�سرحي مهما كان هذا ال�صوت
ناعم ًا ،فال�صراخ وال�صوت املرتفع يف العر�ض يجب �أن يتناغم
مع العر�ض امل�سرحي �أي�ض ًا؛ وعليه ف�إن هذا ال�صوت يف العر�ض
امل�سرحي ينقل ر�سالة تنبيه �إلى جوانب معينة ،ك�أن تكون نف�سية
تعرب عن حزن �أو غ�ضب �أو فرح ،فال�صوت و�إن كان �أداة ل�شد
انتباه املتلقي ،فهو ي�شكل “ حالة متميزة على خ�شبة امل�سرح
للممثلني الذين ي�ؤدون الأدوار الرئي�سية� ،أو قد ي�ستخدم نوع ًا
من الت�ضخيم االنتقائي لل�صوت ...وميكن ا�ستخدام امل�ؤثرات
ال�صوتية �أي�ض ًا خللق حاالت مزاجية م�ؤقتة “ 19ومهما كانت
امليزة املتوخاة من ال�صوت �أو �إح���داث ال�صوت على خ�شبة
امل�سرح ،فهو ميثل عالمة للمتلقي ،وكلما كان ال�صوت مندغم ًا
مع حالة العر�ض امل�سرحي و�صلت الر�سالة بو�ضوح و�إفهام.
و�إذا ما كان ال�صوت واملو�سيقى والإيقاع ،عالمات تدل على
�أ�شياء معينة من �أجل خلق التحفيز يف العمل ،فالغناء واملو�سيقى
« نتجا عن االندفاعات االنفعالية لل�صوت الب�شري ،والآالت
املو�سيقية التي ا�ستخدمتها ال�شعوب الأول���ى ،لتي�سري العمل
الذي كان يتطلب جهد ًا �شاق ًا ،وهكذا ف�إنه توجد لدينا �أنا�شيد
البحارة ،و�أغاين التجذيف عند الإبحار بقارب �أو زورق ،و�أغاين
ال�سجناء املوثقني يف �سل�سلة واح���دة ،و�أغ���اين �صيد ال�سمك
والأحلان الع�سكرية  Kوالعديد من �أغاين الت�آزر يف العمل”.20
وبالنظر يف كلمة « �شاق « ال بد من القول �إن العمل امل�سرحي

برمته ميثل جهد ًا �شاق ًا  ،ولكن و�إن كانت املو�سيقى تبعث على
املتعة ،وحتفز العاطفة واالنفعاالت الإن�سانية ،ف�ستبقى عالمة
مميزة وفارقة يف العر�ض كدور ووظيفة  ،لنقل ر�سال ٍة ما تت�ساوق
مع كلية العر�ض ،فمن غري املعقول �أن ندخل �صوت حركة املرور
يف مدينة مكتظة يف عمل عاطفي �أو تراجيدي� ،إال �إذا كانت تلك
الأ�صوات متثل حالة من ال�سخرية العاطفية مث ًال ،فهي تعرب عن
العاطفة ب�أ�صوات جوفاء قد تنحدر بالقيمة الإن�سانية ،وهذا ما
ينطبق مث ًال على ا�ستخدام عنا�صر الطبيعة مثل الريح ال�شديدة
« العا�صفة « ،فهي ذات �سمة طبيعية ،ولكنها يف العر�ض
امل�سرحي و�إن م َّثلت احلالة الطبيعية فهي تولد عالمات �أخرى
فـ « عنا�صر العا�صفة قد ت�ستخدم يف �سياقات �أخرى ال�ستثارة
اخلوف واالهتياج ،دون �أن يكون امل�ستمع واعي ًا بجلبة �أو الطبيعة
�أو �ضجيجها الذي ي�شري �إليه ال�صوت.
ويف مثل هذه احل��االت ،يعتمد الت�أثري الذي حتدثه املو�سيقى
فينا على �إثارتها للذكريات اخلا�صة بالأ�صوات املرتبطة بالبيئة،
ثم �إنها حترك مزاجنا اللحظي من خالل مثل هذه الروابط
الغريزية» 21 .وهذا يقودنا �إلى التفريق بني الآالت املو�سيقية
املتنوعة ،فهناك �آالت تحُ��دث حالة من ال�صوت ال�صاخب،
ب�شكل ما �إذا ما كانت تعرب
ولكنها ال تبدو مزعجة �أو نا�شزة ٍ
عن احلالة االنفعالية كحالة فرح ،ولكن يف احلالة النف�سية ذات
املزاج احلزين يت�سق معها �صوت الناي بنغماته الرقيقة  ،التي
تعرب عن ال�شجون .وعلى العك�س ،فقرع الطبل ميثل حالة اهتياج
وفرح واندفاع .ومهما كانت املو�سيقى وال�صوت الذي حتدثه
على خ�شبة امل�سرح� ،ستنطلق من �أ�سا�س عالماتي ي�ستطيع
املتلقي �أن يتبينه .فهذه املو�سيقى والأ�صوات ت�ساعد املتلقي على
قراءة العر�ض امل�سرحي ،الذي قد يكون مرتبط ًا بحالة ذاتية
للمتلقي ،ولكن العالمة و�إن تطابقت مع احلالة النف�سية للمتلقي
�أو اختلفت معها ،ف�إنها تبقى عالمة تو�ضع يف إ�ط��ار العر�ض
امل�سرحي ،الذي يدور حول مو�ضوع ما من خالل ر�ؤية �إخراجية
متعمدة.
وال�صورة امل�سرحية ،متثل عالمة ما ،فالعر�ض امل�سرحي هو
جمموعة من العالمات ،وهذه العالمات اجلزئية هي التي ت�شكل
العالمة الكربى ،ولتي نطلق عليها العر�ض امل�سرحي .وال�صورة
تبدو هي �أ�س العر�ض امل�سرحي ،وتتلون ب�أ�شكال متعددة ،من
حيث احلركة ،والثبات ،والألوان ،وال�ضوء ،وال�صوت ،والديكور،
وال�سينوغرافيا بك�شل عام  ،مبا فيها تلك ال�سينوغرافيا التي
ي�ستخدمها املمثل ،كالقناع واملكياج ،واللبا�س ،و�أ�شياء �أخرى قد
تكون من متطلبات العر�ض امل�سرحي� ،أو ال�شخ�صية املتقم�صة،
مثل ا�ستخدام الع�صا ل�شخ�صية عرفت با�ستخدام الع�صا كحالة
زهو� ،أو كحالة ف�سيولوجية مر�ضية .وي�شار �إلى �أن الإن�سان �سباق

با�ستخدام ال�شكل الب�صري « من الن�شاط املعريف لقدرتنا على
ترجمة �إح�سا�ساتنا �إلى �أ�شكال ب�صرية موازية لها �أو املماثلة لها،
ولي�س من قبيل امل�صادفة �إن جاءت كلمة امل�سرح theatre
من الكلمة الإغريقية  theatronالتي تعني املكان الذي نقوم
بامل�شاهدة منه “ 22وهذه امل�شاهدة هي التي تعني �أول ما تعني
ال�صورة.
وه��ذه ال�صورة هي �سبب جلب املتعة ،ولي�س املتعة وحدها،
بل املعرفة ،ولي�س املعرفة ،بل التفكري والتغيري �أي�ض ًا ،وهذا
هو امل�سرح ال��ذي يبدو خليط ًا من ر�ؤى متنوعة ،وه��ذه ال��ر�ؤى
متثل على �أنها عالمات دال��ة .ومهما كانت الر�ؤية يف العر�ض
امل�سرحي ،فهي تقوم ب�شكل رئي�سي على ال�صورة كجزئية مهمة
للتوا�صل ،فهي لي�ست جمرد �إطار للمحاكاة ،و�إمنا هي عالمة
حم ّملة بالكثري من املعارف والر�ؤى .وهنا تكمن مقدرة املخرج
يف �إبراز ال�صورة للمتلقي؛ لتكون جاذبة لالنتباه ،ومن خاللها
ينقل املخرج ت�صوره للعر�ض امل�سرحي ،وهو الذي ميثل املو�ضوع.
ومن الأهمية مبكان ،معرفتنا ب�أن ال�صورة يف العر�ض امل�سرحي
متعددة ،فهي لي�ست �صورة ديكورية ثابتة ،فالديكور جزء يوحي
باملنظر ،وال�صورة ال�شخ�صية من خالل ح�ضور املمثل هي التي
تبدو حاملة لأك�ثر من �صورة .وعليه ف���إن “ املنظر امل�سرحي
واملوا�ضع اﻤﻟﺨتلفة لل�شخ�صية تعطي �إح��االت مكانية وا�ضحة
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للم�ؤدين ،فاحلركات التي يقوم بها امل���ؤدي تكون موجهة نحو
هذه املوا�ضع ...ف�إنها تظل �ضرورية من �أجل توجيه املمثلني نحو
املو�ضع النظري املنا�سب ،ويظهر امل�ؤدي اجتاه ًا خا�ص ًا به نحو
هذه املفاهيم الت�صورية .وقد ي�شتمل هذا االجتاه على التحرك
نحوها ك�أن يخاطبها �أو يحت�ضنها �أو يهاجمها� ،أو التحرك بعيد ًا
عنها يف حالة من اخلوف �أو الكراهية” . 23هذه ال�صور التي
تبدو قد ركنت يف مكان ما ،هي ذات بنية تعليلية يف العر�ض
امل�سرحي ،وي�شري �إليها املمثل ،ويجلب االنتباه لها من خالل
حركات �أدائية تربزها ،والغاية من وجودها ،وقد تكون عبارة

عن ر�ؤى و�أفكار غري موجودة �إال يف خميلة املمثل ،ولكنها ال تبدو
وا�ضحة للمتلقي �إال من خالل الإ�شارة �إليها .فقد تبدو ال�صورة
�أي�ض ًا ذهنية غري جم�سدة على خ�شبة امل�سرح ،فهي لي�ست ب�أكرث
من �صورة ذهنية وخيالية� .إن ال�صورة متثل معنى يف �إط��ار
امل�سرح ،ولكن هناك ميزة يف امل�سرح ب�أنه يعرب عن هذه ال�صورة
باللفظ امل�صاحب من قبل املمثلني� ،أو بالإ�شارة والإمي���اءة.
وال�صورة تكون نتاج موقف لفظي �أو تخييل� ،سواء �أكانت �صورة
ثابتة ومتحركة ومرئية� ،أو �صورة ذهنية.

الهوام�ش:
 1الطاهر رواينية� ،سيميائيات التوا�صل الفني ،عامل الفكر ع 3جملد ،55الكويت� ،2007 ،ص251
 2روانييه ،املرجع نف�سه� ،ص264
 3روانييه ،املرجع نف�سه� ،ص 264
 4كري �إيالم� ،سيمياء امل�سرح والدراما ،ترجمة رئيف كرم ،ط ،،1املركز العربي ،بيوت ،لبنان� 1992 ،ص6
 5يا�سني ن�صري� ،أ�سئلة احلداثة يف امل�سرح ،الهيئة العربية للم�سرح ،ال�شارقة� 2011 ،ص60
 6كري �إيالم ،مرجع �سابق� ،ص7
 7جلني ويل�سون� ،سيكولوجية فنون الأداء ،ترجمة �شاكر عبد احلميد ،عامل املعرفة،ع ،258الكويت� ، 2000 ،ص52
� 8أر�سطو ،فن ال�شعر ،ترجمة �إبراهيم حمادة ،مركز ال�شارقة للإبداع الفكري ،ال�شارقة� ،ص64
 9جلني ويل�سون ،مرجع �سابق� ،ص161
� 10أر�سطو فن ال�شعر مرجع �سابق� ،ص259
11ويل�سون مرجع �سابق� ،ص195
 12ويل�سون مرجع �سابق� ،ص199
 13ويل�سون مرجع �سابق� ،ص 220
 14كري �إيالم ،مرجع �سابق� ،ص 115
 15ويل�سون  ،مرجع �سابق� ،ص220
 16كري �إيالم ،مرجع �سابق� ،ص 131
 17ويل�سون ،مرجع �سابق� ،ص223
 18امربتو �إيكو �سيميائيات الأن�ساق الب�صرية ،ترجمة حممد العماري ،حممد �أودادا ،دار احلوار ،ط� ،1سوريا الالذقية� ،2008 ،ص68
 19ويل�سون مرجع �سابق224 ،
 20ويل�سون املرجع نف�سه� ،ص275
 21ويل�سون املرجع نف�سه� ،ص 284
 22ويل�سون ،املرجع نف�سه� ،ص55
 23ويل�سون املرجع نف�سه� ،ص217

64

مسرح

م�شهد من م�سرحية اللحن الأخري – اجلزائر

حضور «الفصحى» بقوة
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ات�سم مهرجان ل��ي��ايل امل�سرح
احل��ر يف دورت��ه الثامنة بح�ضور
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة الف�صحى بقوة
 ،وب��ت���أث�ير جم���ري���ات الأح�����داث
ال�سيا�سية يف امل��ن��ط��ق��ة  ،التي
انعك�ست على غياب العديد من
امل�����ش��ارك��ات ال��ع��رب��ي��ة ؛ �أب��رزه��ا
العراق ولبنان� ،إ�ضافة العتذار
العر�ضني  :امل�صري والإ�سباين
يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ��ي��رة ،ع�لاوة
على الظروف االقت�صادية التي
�ساهمت يف تقلي�ص موارد الدعم
للمهرجان  ،وانخفا�ض ميزانيته،
وبالتايل انعكا�س ذلك على عدد
الفعاليات وامل�����ش��ارك��ات� .إال �أن
ذلك مل يحل دون ا�ستمرار تعط�ش اجلمهور ملتابعة العرو�ض
امل�سرحية امل�شاركة  ،التي وا�صلت جر�أتها يف طرح العديد من
الق�ضايا التي تدور يف املنطقة العربية .

م�شهد من م�سرحية ترى ما ر�أيت تون�س  -تون�س

وفر�ضت الأو���ض��اع ال�سائدة يف ال�شارع العربي نف�سها على
عرو�ض الكبار امل�سرحية يف املهرجان على قلتها؛ �إذ بلغت
خم�س م�سرحيات ،وعلى �أبعادها الفنية ،بالرغم من اختالف
م�ضامينها ،ال��ت��ي ت�صب يف جمملها يف ف�����ض��اء احل��ري��ات
واحلقوق الإن�سانية .غري �أن العر�ض التون�سي ،ال��ذي ح�صد
جائزة املهرجان ،كان الأك�ثر متيز ًا بينها؛ �إذ ا�ستطاع طرح
تلك الق�ضايا من خالل �أ�سلوب البانتومامي  ،و�إي�صال الغاية
والر�سالة امل�سرحية من خالل لغة اجل�سد.
ا�ستهل املهرجان الذي افتتحه وزير الثقافة ال�سابق الدكتور
بركات عوجان على م�سرح هاين �صنوبر يف املركز الثقايف امللكي
يف �شهر �أي��ار املا�ضي ،عرو�ضه بامل�سرحية ال�سعودية “اجلثة
�صفر” من �إخراج �سامي الزهراين عن ن�ص للكاتب فهد ردة
احل��ارث��ي .وحملت امل�سرحية يف طياتها رمزية عالية تطرح
ت�سا�ؤالت وجودية تتناول الأو�ضاع القهرية التي يعي�شها املواطن،
وبخا�صة املثقف يف �أكرث من بلد عربي ،و�إن بدت للرائي غري
ذلك .
العر�ض الذي اتك أ� على املدر�سة العبثية يف امل�سرح ،و�أ�سلوب
الكوميديا اخلفيفة يف لوحاته ،بد�أ �أولى م�شاهده بدخول عدد
من املمثلني من جانبي امل�سرح يف عمق اخل�شبة ،يف ظل �إ�ضاءة
خافتة ،ليعربوا بالتايل كل �إلى الطرف الآخر املقابل ،معبرِّ ين
عن حالة الال�ستقرار التي يعي�شها الفرد يف جمتمعه ،بالرغم
من نقلة املجتمع ال�شكلية التي مل حتقق �أي �إ�ضافة له.
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وج��اءت لوحته التالية التي ت�شكلت من �ساتر عر�ضي �أبي�ض
�شفاف ،يبدو من خالله �أداء حركي ب�سيط لظالل الن�صف
العلوي من �أج�ساد �ستة ممثلني ،فيما ن�صفهم ال�سفلي مرئي
مبالب�سهم البي�ضاء دون ذلك ال�ساتر ،الذي يحجزهم عن جثة
متو�ضعت يف مقدمة خ�شبة امل�سرح ،وك�أنه يخفي �شخ�صياتهم
احلقيقية ،يف �إ�شارة �إلى وجود جناية قتل ودورهم فيها.
تتوالى الأح���داث حني يكت�شفون �أن هناك جثة رج��ل ملقاة
�أمامهم ،وما يلبث �أحدهم باعتباره مواطن ًا �صاحل ًا حتى ي�سارع
�إلى ا�ستدعاء ال�شرطة  ،التي توفد حمقق ًا يرتدي معطف ًا طوي ًال،
وي�ضع قبعة حمراء وو�شاح ًا �أحمر اللون حول عنقه ،فيما ي�سارع
رجال الإ�سعاف ب�أ�سلوب كوميدي ومب�صاحبة �إيقاع مو�سيقي
�سريع ،ملحاولة نقل اجلثة التي ما تلبث �أن ت�سقط عن احلمالة
فتنه�ض وتلحق بهم.
ا�ستطاع امل��خ��رج ال��زه��راين م��ن خ�لال ع��دد م��ن اللوحات
الكوميدية التعبريية ،توظيف املدر�سة العبثية يف امل�سرح  ،التي
ت�ستند على عدم املنطقية �أو غري العقالنية وغياب احلبكة،
�إلى حد ما ،فيما الأفكار تبدو غري مت�سل�سلة  ،ف�ض ًال عن غياب
احل��وار املحكم بالقدر الكايف ،فيبدو مراهن ًا على �أن يجعل
املتلقي على دراية ب�إمكانية الغو�ص فيما وراء احلدث ،وتقدمي
العديد من الت�سا�ؤالت املثرية بتج�سيد الواقع الذي و�صل �إليه
املجتمع من غياب وتهمي�ش لقيمة الإن�سان يف احلياة ،حتى بعد
موته � ،إ�ضافة �إلى طرح عالمات اال�ستفهام الكبرية يف ما وراء
الن�ص من إ�مي��اءات ودالالت تطال بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية
ورموزها يف بع�ض البلدان العربية .
يوظف املخرج ال��زه��راين يف �سياق جت�سيده لفكرة الن�ص
املتمحورة حول ثنائية املثقف اجلثة �أو اغتيال املثقف ،عدد ًا من

الدالالت التي تعزز تلك الثيمة  ،حيث ما يلبث �أن يجد حقيبة
ملقاة �إل��ى ج��وار مكان اجلثة املفرت�ضة ،حتوي كتب ًا بعناوين
ملو�ضوعات ال تبتعد عن التابوهات امل�ألوفة يف جمتمعاتنا العربية
 ،مثل ال�سيا�سة واجلن�س وغريها.
ولعبت الثنائيات دور ًا رئي�س ًا لتمرير ثيمة العر�ض ،و�أ�ضافت
�أبعاد ًا �أخرى غري م�سموعة� ،أو منطوقة ؛ �إذ تظهر وا�ضحة من
خالل اجل�سد والإ�ضاءة اللذين ا�شتغل املخرج الزهراين عليهما
على نحو موفق  ،حيث الأبي�ض والأ�سود ،الظالم والنور ،الثقافة
واجلهل ،احلركة واجلمود ،ال�صمت والكالم ،املوت واحلياة،
القب�ض والب�سط ،وغريها من الدالالت.
و ِّفق املخرج بتطويع ال�سينوغرافيا التي حملت العمل بالرغم
من �ضعف �أداء بع�ض املمثلني ،والإطالة غري ال�ضرورية لبع�ض
امل�شاهد ،التي كان بالإمكان اختزالها وتكثيفها  .وقد جاءت
الإ�ضاءة موزعة ومتغرية بح�سب مقت�ضيات العر�ض ،ومن�سجمة
مع �سياقاته الفنية؛ �إذ تنتقل من �شبه التعتيم �إلى التعتيم الكامل
وبالعك�س ،فالإ�ضاءة العلوية بي�ضاء يف �أحد امل�شاهد وم�سلطة
على ن�صف اخل�شبة الذي يتمو�ضع فيه املمثلون يف جت�سيدهم
ل�شخو�ص ال�شهود الأظ��ن��اء مبالب�سهم البي�ضاء ،مبا يحمله
اللون من دالالت ،وذلك يف �سياق التحقيق معهم ،ومب�صاحبة
�إيقاع مو�سيقي مرتفع ،وا�ضعني �أو�شحة خمتلفة الألوان  ،بحيث
تعك�س �شخ�صيات املجتمع املختلفة ،فيما يف لوحة �سابقة يف ظل
تعتيم �شبه كامل للخ�شبة يحملون م�صابيح ت�سلط ال�ضوء على
وجوههم ب�شكل متواتر  ،باعتبارهم �شهود ًا �أظناء �أو متهمني
يف اجلرمية� ،إ�ضافة �إلى م�شهد اجلثة على املن�صة يف منت�صف
اخل�شبة ومن خلفها تظهر �أكف الأيدي وهي تتحرك وتنقب�ض
ب�إيقاع متواتر ،يف ظل �شبه تعتيم  ،فيما �إ�ضاءة بي�ضاء م�سلطة
على اجلثة مب�صاحبة �إيقاع مو�سيقي وتري هادي وحزين ،غري
�أن اجلثة ما تلبث حتى تفاجئ املحقق وتنه�ض حية وتقول فيه
�شخ�صية اجلثة « �أنت من �أ�سباب موتي» جميبة عن �س�ؤاله ع ّمن
ت�سبب يف موتها.

ويختتم العر�ض بهروب اجلثة من امل�شرحة التي مت نقلها �إليها،
وهو ما ينهي الق�ضية  ،ف���إذا مل توجد جثة فال توجد ق�ضية.
ويتم متزيق تقرير امل�شرحة  ،ويغادر ال�شهود املكان وهم يغطون
وجوههم بالأو�شحة امللونة التي ي�ضعونها ؛ �إذا هي جرمية قتل مل
حتدث �أو جرمية بقاتل م�سترت � ،أو جرمية �شارك فيها اجلميع.
وي�أتي الأداء احلركي للممثلني مكم ًال ملحموالت العمل وعنا�صر
ال�سينوغرافيا ،حيث يوفق املخرج بتطويع ذلك الأداء ب�إحداث
ت�شكيالت ج�سدية لهم ،تعرب عن مدلوالت توحي باحلاجز �أو
الق�ضبان التي يقبعون خلفها .وقد �ساهم الأداء الغنائي خالل
لوحات التحقيق� ،إلى حد ما  ،ب�إ�ضافة بع�ض البهجة ،يف �سعي
لك�سر مظاهر اجلفاء يف الن�ص .وعربت امل�ؤثرات املو�سيقية عن
�سياقات العر�ض وحتوالته من خالل الإيقاع املتغري لها.
اما الديكور فهو مكون � 6صناديق متفاوتة املقايي�س ،ت�ساوى
كل اثنني منها فيها  ،و�شكل ال�صندوقان الكبريان املن�صة
الرئي�سة يف بع�ض اللوحات ،و�ش ّكلت ال�صناديق الأربعة الأخرى
املن�ضدة وكر�سي ًا يف حوارات جل�سات التحقيق  ،التي مل ُ
تخل من
الأبعاد ال�سيا�سية والثقافية وتداخالتها وتناق�ضاتها مع ال�سلطة،
وبخا�صة عبارة املحقق»:كل النا�س مثقفني حتى تثبت براءتهم» .
والعمل من متثيل كل من ممدوح الغ�شمري  -عبداهلل هو�ساوي
 خالد الثقفي  -رام��ي الثقفي  -متعب ال�شلوي  -عبداهللع�سريي � -شاكر بك  -ح�سني �سوداين  -حممد اخلالدي ).
وتنفيذ الإ���ض��اءة :جميل ع�سريي  ،وتنفيذ ال�صوت عبداهلل
احل��ارث��ي  ،وتنفيذ ديكور وت�صميم املالب�س �صديق ح�سني ،
ومك�ساج ال�صوت ع��دن��ان اخل��م��ري  ،و�إ���ش��راف ع��ام جمعان
الذويبي  ،و�إ���ش��راف فني �أحمد الأحمري وت�صوير وغرافيك
عبداهلل خلف .
�أما العر�ض الثاين الذي جاء من اجلزائر فهو م�سرحية الديتو
«اللحن الأخري» من ت�أليف و�إخراج �صالح الدين تركي ،وقدمته
التعاونية الثقافية املا�سيل للفنون والآداب من والية ق�سنطينة
على م�سرح حممود �أبو غريب يف املركز الثقايف امللكي .و�سلط
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ُ
العر�ض ال�ضوء على مقدار التهمي�ش الذي يعاين منه الفنان
العربي .
ويتطرق هذا العمل الذي ج�سد ال�شخ�صيتني الرئي�ستني فيه
الفنانان �صالح الدين تركي وجمال م��زواري ،واملقتب�س عن
م�سرحية «غناء البجعة» التي �ألفها امل�سرحي الرو�سي �أنطون
ت�شيخوف نهاية عام � ، 1886إلى عالقة الفنان مبجتمعه من
خالل مقارنة الفرتة ال�سعيدة التي عا�شها من م�سريته الإبداعية
وكان فيها المع ًا ويف �أوج عطائه ،بفرتة املعاناة حني يداهمه
تقدم ال�سن والعجز وي�أفل جنمه وي�صبح غري قادر على العطاء.
وي�ستهل العر�ض امل�سرحي ال��ذي اتك أ� على الن�ص احل��واري
ومدر�ستي الرتاجيديا والرتاجوكوميديا «الفكاهة ال�سوداء» ،
م�شاهده يف ظل �إ�ضاءة علوية زرقاء وبي�ضاء منت�شرة يف خمتلف
�أرج��اء اخل�شبة ،مبمثل م�ستلق يج�سد �شخ�صية فنان اختار
العزلة واالبتعاد عن النا�س ا�سمه الهواوي  ،على �أن يكون جزء ًا
من منط اجتماعي و�سيا�سي مغاير لقيمه ومبادئ احلياة التي
�آمن بها،وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باملجتمع اجلزائري ،فيما يدخل
عليه «�سعيد» ب�شخ�صية طالب الدرا�سات العليا يف املو�سيقى
 ،والذي ميتلك خامة �صوتية جيدة بح�سب ر�أيه  ،وبخا�صة يف
مو�سيقى الراي اجلزائرية ،واملعجب ب�إرث وتاريخ ذلك الفنان
ال��ه��واوي ،ليبحث عما يفيده يف بحثه ،ظان ًا �أن ذلك الفنان
املنعزل عن احلياة مبقدوره العودة �إليها مبجرد �أن يعيد �إحياء
الذكريات اجلميلة لديه ،لتنطلق من بعد ذلك حلظة الدفع
ال��درام��ي التي ت��دور ب�سياقات العر�ض  ،طارحة معاناة ذلك
الفنان والبعد النف�سي ل�شخ�صيات العر�ض  ،التي كانت تظهر
يف ثنايا م�شاهده على ل�سان ال�شخ�صيتني الرئي�ستني يف العر�ض.
ويتطرق العر�ض -الذي جاء الن�ص املنطوق فيه باللغة العربية
الف�صحى  ،مع بع�ض املفردات باملحكية اجلزائرية غالب ًا يف
معظم امل�شاهد ،التي غابت فيها عنا�صر فنية كثرية تك�سر
حاجز امللل  ،الذي �أدخلتنا فيه احلوارات والريربوتوار الرتيب-
�إلى تفاوت تقييم ذلك الفنان مل�سريته الفنية بني الأم�س واليوم
؛ حيث ي�صبح اليوم ع��اج��ز ًا عن تقدمي النجاح ال��ذي قدمه
باملا�ضي وهو قائد االورك�سرتا املعروف ومعلم الغناء واملو�سيقى
الكبري ،فيظل �أ�سري اللحظات التي كان فيها جنم ًا م�شهور ًا ،وهو
ما يدفع به لال�صطدام بواقعه احلايل ،ويدفع به يف اخلتام �إلى
االنتحار.
مل يوفق املخرج الذي قام ب�أداء �شخ�صية الهواوي باالبتعاد
عن اخلطاب ال�سردي املبا�شر ،وا�ستبداله بتطويع عنا�صر
ال�سينوغرافيا بال�شكل املطلوب  ،الذي يلبي متطلبات الثيمة
الرئي�سة  ،واخ��ت��زال الن�ص املنطوق وحتويله �إل��ى ن�ص غري
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منطوق من خاللها  ،فيما جاءت الإ�ضاءة يف العديد من م�شاهد
العر�ض �شبه ثابتة وغري موفقة بال�شكل املطلوب ،و�إن غلب عليها
اللون الأ�صفر الداكن ،م�ست�أن�س ًا باملخرج الرو�سي مايرهولد
بداللته التي ت�شري �إلى ال�ضعف.
�أما الديكور والإك�س�سوارات ،فمحملة بدالالت ظاهرية و�أخرى
باطنية ،ومنها من�ضدة �صغرية وكر�سي وزجاجة معلقة لونها
�أخ�ضر داكن  ،توحي ب�أنها حتوي خمر ًا  ،وكتب و�أوراق وفر�شة
�إلى اجلانب الأي�سر من مقدمة اخل�شبة ،مربزة حالة الك�سل
واالنعزال التام عن احلياة لذلك الفنان ،و�آلة عود معلقة فقدت
وظيفتها ،فيما على اجلانب الأمي��ن جم�سم دمية بال مالمح
للوجه ،يف قيافة ر�سمية لقائد اورك�سرتا يعك�س املا�ضي التليد يف
�أوج ت�ألق ذلك الفنان  ،وت�شكل ال�شخ�ص الثالث احلا�ضر الغائب
يف العر�ض امل�سرحي وهو ما�ضي الهواوي والعديد من الفنانني
املهم�شني.
ويتم ت�سليط ال�ضوء على �شخ�صية الهواوي يف �أحد امل�شاهد.
ويف ظل تعتيم معظم �أرجاء اخل�شبة ،ي�ستذكر �آخر حفلة له وهو
جنم �ساطع  ،وحبيبته فاطمة  ،فيبوح للدمية ذاتها ع ّما يكتنزه
من حب وحما�سن تلك احلبيبة  ،التي «تت�ألق جما ًال و�شباب ًا»
وت�صغره ب�سنوات كثرية  ،ثم ال يلبث �أن يقول «الفن ما يو ّكل�ش
 ..لكنه �شرف» ،يف حالة تداعيات لإرها�صات الحقته طوال
م�سريته بكونه فنان ًا ملتزم ًا.
وي�شكل م�شهد التكرمي التعبريي اال�سرتجاعي �أق�سى حمموالت
العر�ض ،يف ظل االنتقال من لوحة �شبه تعتيم على اخل�شبة ،
ت�سلط فيها الإ�ضاءة العلوية على الدمية �إلى التعتيم الكامل على
اخل�شبة ،با�ستثناء منت�صفها ،حيث تظهر �شخ�صية ت�ضع قناع ًا
فتمثل �أحد رموز ال�سلطة ،ي�ستعر�ض فيها املبالغ التي �أنفقت
على حفل التكرمي ،الذي يقدم فيه للفنان الهواوي �شهادة تقدير
«كرتونة» بعدد قليل من «الفرنكات»  ،وهو ما يعرب عن امتهان
ال�سلطة الر�سمية يف املجتمعات العربية لقيم ورم��وز الثقافة
والفن .ويتبعه امل�شهد قبل اخلتامي ،عندما تقوم �شخ�صية
الفنان الهواوي بتعليق الدمية على العالقة يف ظل تعتيم �شبه
كامل على اخل�شبة ،فيما ت�سلط �إ�ضاءة حمراء عليهما وهو
ي�سعى ل�شنق نف�سه وينتحر ،تعبري ًا عن القهر والتهمي�ش الذي
حلق به .ومل يوفق املخرج ب�إ�ضافة امل�شهد اخلتامي الالحق
مل�شهد االنتحار  ،الذي جاء حم ّم ًال بخطاب مبا�شر وزائدة عن
احلاجة الدرامية.
وعبرّ ت مالب�س الهواوي على نحو موفق عن احلالة النف�سية
التي يعي�شها ،والتي ج��اءت مبظهر رث  ،دلت على الإحباط
واالن�صراف عن احلياة  ،بدليل غياب اهتمامه مبظهره ،فيما

جاءت مالب�س �سعيد معربة عن حالة
الطالب الب�سيط والفنان الذي بالكاد
يبد أ� م�شواره الفني و عك�ست املالب�س
التي تظهر فيها �شخ�صية الفنان
الت�شكيلي «ن�سيم» ب�صوته «الأنثوي»
والتي ي�ؤديها جمال م���زواري ،تلك
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ب��ك��ل م���ا مت��ت��ل��ك من
مدلوالت زائفة وذهنية مادية � ،إذ
ي�أتي مرتدي ًا قمي�ص ًا متورد ًا وجاكيت ًا
�أحمر فاقع ًا ،و�سروا ًال �أ�صفر داكن ًا،
وي�ضع حول عنقه و�شاح ًا �أ�صفر.
�شارك يف العمل  :تقني الإ�ضاءة
ط���ارق ب��ول�����ش��راب وت��ق��ن��ي ال�صوت
ميمن تركي.
�أما العر�ض الثالث فهو امل�سرحية التون�سية «ترى ما ر�أيت» التي
عبرّ ا�سمها عن حمموالت وم�ضامني كبرية ومتعددة ،وح�صدت
اجلائزة الذهبية للمهرجان ،وهي للمخرج �أنور ال�شعايف  ،عن
ن�صو�ص �شعرية لل�شاعر التون�سي كمال بوعجيلة  ،معتمدة على
احلركة وامل�شهدية �ضمن اختيارات جمالية مميزة .
العر�ض ال��ذي اتك�أ كلي ًا على املدر�سة التجريبية و�أ�سلوبية
البانتو -م��امي ،و�إن تداخلت م��ع بع�ض ال��ق��راءات ال�شعرية،
وتطويع البوح لدى اجل�سد بالإ�ضافة �إل��ى تكامل متزامن مع
عنا�صر ال�سينوغرافيا  ،وبخا�صة تقنيات الإ�ضاءة والعر�ض
الب�صري ،تنطلق م�شاهده ب�إيحاءات عن املر�ض والوهن واملوت
 ،و�سط �شبه غياب للديكور والن�ص التقليدي ،لتحل حملهما
احلركات والتعبريات اجل�سدية الفردية واجلماعية ،قدمها
الفنانون :جالل عبيد ومكرم املن�سي وحمزة بن عون ونور�س بن
�شعبان وجهاد الفورتي  ،و�أ�سماء بن حمزة ووليد اخل�ضراوي،
ب�أداء مرتفع ومرونة �سل�سة وفعالة يف ت�شكيل ن�ص غري منطوق،
لإي�صال امل�ضامني ؛ �إذ �إن اللغة امل�سرحية يف هذا العمل جتاوزت
الف�ضاء امل�سرحي لتمتد �إلى ف�ضاء �أرحب  ،تتوا�صل فيه امل�شاهد
امل�سرحية مع امل�شاهد الب�صرية  ،التي كانت ت�شكل خلفية
يف عمق اخل�شبة ولتخرج احلكاية من امل�سرح �إلى ال�شا�شة يف
�صميم عملية توليف بني الواقعي واالفرتا�ضي .
وا�ستطاع املخرج النفاذ من خالل هذه التقنيات يف دالالت
ال�شعور ب��الأمل النف�سي واالغ�تراب يف زمن تنتهك فيه �أفكار
املثقف ،وتغتال فيه الكلمة احل��رة امل��ع�برة ،فت�صاب ال��ذات
الواعية بال�شلل وهي يف �صميم بحثها عن الأمل يف االنعتاق من
قيود ا�ستبداد ال�سلطة وت�سلطها .
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ن�ص امل�سرحية مقتب�س من دي��وان لل�شاعر التون�سي املهاجر
كمال بوعجيلة عنوانه « ترى ما ر�أيت «  ،حيث عا�ش هذا ال�شاعر
جتربة مريرة يف املهجر ،وحيد ًا وهو يعاين من املر�ض دون
�أن يجد من ي�ؤن�سه يف غربته .وقد حاول املخرج �أنور ال�شعايف
توظيف خربته يف امل�سرح التجريبي لنقل هذه التجربة امل�ضنية
 ،باالعتماد على تقنية التقطيع الفني ،القائمة على م�سرح
احلركة والإمياء وال�صورة.
ومزج املخرج من خالل �إف�ساح املجال للن�ص غري املنطوق
ع�بر الأداء اجل�����س��دي ،ب�ين م��ا ه��و واق���ع على خ�شبة امل�سرح
واخليال االفرتا�ضي  ،واملراوحة بني امل�شاهد امل�سرحية والعر�ض
الب�صري.
و�صعد يف م�شهد اال�ستهالل  6ممثلني �إلى خ�شبة امل�سرح يف
عمق الزاوية الي�سرى لها مبالب�س جراحني ؛ من الأ�سفل خ�ضراء
ومن الأعلى �صفراء ،يتمايلون ب���أداء حركي واح��د ومتزامن،
م�صاحب مل�ؤثرات مو�سيقية ،ليتجهوا نحو منت�صف اخل�شبة ،
فيما تبدو الإ�ضاءة املتغرية من الأعلى واجلانب الأي�سر خافتة
وم�سلطة نحوهم.
يف م�شهد �آخر ت�سري �شخ�صيات العر�ض خلف �ساتر �شفاف
يف الربع الأمين من عمق اخل�شبة  ،بظل �إ�ضاءة علوية زرقاء،
تتمو�ضع يف عمق امل�سرح ،وتعك�س ظاللها على ال�ساتر مقدم ًا،
لي�شكل حممو ًال لعدة م�ضامني� ،أبرزها تلك الظالل التي حتكم
الأ�شياء واملجتمع يف خفاء تام.
يف ت�شكيل من لوحات الأداء احلركي وم�ؤثرات الإ�ضاءة املتغرية
من الزرقاء �إلى اخل�ضراء ،والآتية من العمق العلوي للم�سرح،
وحمالة طبية ع�برت عن الت�ضحيات واملعاناة من �أج��ل ثورة
ال�شعب ال�سرتداد حقوقه وكرامته ،تداخلت معها قراءات �شعرية
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خمرتقة الف�ضاء امل�سرحي الكلي ،وبخا�صة يف ن�ص « وحدي هنا
والليل مطرقة يدق القلب على حجر» ليكون حمموالت مل�ضامني
تعرب عن احلالة التي عا�شها الفرد/املجتمع يف ظل الت�سلط،
فيما عرب م�شهد لت�شكيل ج�سدي ،عن الهجرة غري امل�شروعة �إلى
اوروبا و�سعي ال�شباب للبحث فيها عن ف�ضاءات رزق وكرامة،
بالرغم مما يعانونه حال رك��وب البحر .وقد �صاحبه عر�ض
ب�صري لأولئك الذين يتعر�ضون للغرق نتيجة تلك الهجرة غري
امل�شروعة يف قوارب غري م�أمونة ،حيث متتزج امل�ؤثرات ال�صوتية
واملو�سيقية ومقاطع غنائية و�أهازيج ،بالإ�ضافة �إلى الإ�ضاءة
املتغرية ،لت�شكل يف جمموعها جملة م�سرحية خا�صة بتلك
احلالة .
ومن �أجمل امل�شاهد التي قدمها العر�ض ،ذلك التزامن املتقن
الذي وظفه املخرج بنجاح حيث ذات ال�ساتر/ال�شا�شة يظهر
يف عر�ض ب�صري  ،دهليز مل�ست�شفى يدفع فيه عدد من الأطباء
واملمر�ضني ال�سرير طبي على ع��ج�لات ،و���ص��و ًال إ�ل��ى طرف
ال�شا�شة  ،ثم ما لبثوا خرجوا من خلف ال�ستار بذات الت�شكيل
 ،جم�سدين ذات العر�ض على اخل�شبة  ،حيث يندمج العاملان
االفرتا�ضي الب�صري والواقعي على اخل�شبة يف �آن واحد .ويتبع
ذلك امل�شهد لوحات تعرب عن املعاناة التي اجرتحها املكابدون
يف ت�صديهم ل�صنوف القهر واال�ضطهاد ،و�أخ��رى مثلت �أداء
لرق�ص الدراوي�ش املولوية  ،ت�صاحبها ق��راءات �شعرية « روح
تدور على حالها  ..روح تدور ».
وتتجلى ال�سينوغرافيا لبع�ض اللوحات يف عك�سها لأح��داث
الثورة  ،حيث االداء احلركي واجل�سدي املعرب ،الذي ي�صاحبه
م���ؤث��رات الدخان الأبي�ض للتعبري عن ال�صدامات بني طريف
ال�سلطة وال�شعب الثائر ،ت�صاحبه �إ�ضاءة زرقاء  ،فيما �إحدى
�شخ�صيات العر�ض تعك�س معاناة �أكرب؛ �إذ تلت�صق يف مقدمة
ج�سدها دمية عاك�سة حالة االزدواج��ي��ة لدى بع�ض من �أبناء
املجتمع التون�سي ،وبخا�صة الذين �شاركوا يف �صناعة الثورة ،ثم
يتقدم خم�سة من �شخ�صيات العر�ض باجتاه منت�صف اخل�شبة
 ،والإ�ضاءة البي�ضاء م�سلطة عليهم وهم يف �أداء ايقاعي؛ �إذ
ي�ضربون ب�أيديهم على اخل�شبة  ،و�ساد�سهم يف العمق الأي�سر
من اخل�شبة ي�أتي ملفوف ًا بغطاء �أحمر تعبري ًا عن الت�ضحيات،
والعلم التون�سي يف ظل �إ�ضاءة حمراء ت�ؤكد تلك الت�ضحيات .
و ِّف��ق املخرج يف تق�سيم اخل�شبة إ�ل��ى ثالثة ف�ضاءات  ،حيث
جاء �أولها ف�ضاء يف عمق امل�سرح  ،حيث تتحرك �شخ�صيات
العر�ض خلف ال�ساتر/ال�شا�شة  ،وف�ضاء امل�شهد الب�صري
(ال�سينمائي)  ،والف�ضاء الواقعي احلقيقي يف منت�صف مقدمة
اخل�شبة ،حيث جتري الأح��داث واللوحات الرئي�سة بان�سيابية
متكاملة ،ومتزامنة  ،ما �ساهم يف تكثيف امل�شاهد واللوحات
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يف ظ��ل �أداء مرتفع ،وتطويع مميز ومعرب حلركة اجل�سد،
عالوة على توظيف التقنيات ال�سينمائية يف هذا ال�سياق ،من
خالل التقطيع امل�شهدي لعدد من اللوحات  ،مثلما قام بتوظيف
ال�شا�شة يف جزئها الأعلى لرتجمة حوار وحيد جاء مزج ًا بني
اللغتني العربية والفرن�سية ،يجري يف اجل��زء الأ�سفل خلف
ال�ساتر بني �شخ�صيتني (رج��ل وام���ر�أة) ،وال��ذي بالرغم من
اكتمال ترجمة احلوار الفرن�سي الذي جاء على ل�سان املر�أة ،
�إال �أنه مل يكن مربر ًا يف العر�ض ،وجاء زائد ًا عنه ،وهو ما مل
يلم�سه من ال يتقن اللغة الفرن�سية� ،إال �إذا كان املق�صود منه
ت�سليط ال�ضوء على ذلك احلوار اخلفي ،الذي يدور حالي ًا حول
�أزمة الهوية يف تون�س بني العروبة والفرانكفونية ،وهو ما �أبرزته
كذلك بع�ض القراءات ال�شعرية والأهازيج الرتاثية الأمازيغية.
وقد جنح املخرج يف ا�ستخدام خمتلف عنا�صر ال�سينوغرافيا،
وبخا�صة الإ�ضاءة ،التي غلب عليها اللون الأزرق معظم لوحات
وم�شاهد العر�ض ،والإك�س�سوارات والأداء احلركي و�إمي��اءات
اجل�سد ،لت�شكيل ن�ص مكثف غري منطوق ،ا�ستطاع من خالله
الولوج �إلى الثيمة الرئي�سة ،و�إي�صالها للجمهور الذي جذبته
تقنيات العر�ض.
ويختتم العمل «ترى ما ر�أيت» الذي يحمل ا�سمه معنى «ك�أن
�شيئ ًا مل يحدث»  ،م�شاهده بعر�ض ب�صري تكون فيه �إح��دى
�شخ�صيات امل�سرحية على ال�سرير الطبي امل��ت��ح��رك ،فيما
يت�ساقط الثلج من حوله ،ليخرج من خلف ال�ساتر/ال�شا�شة
واقع ًا على خ�شبة امل�سرح يف ذات التزامن ال�سابق باجتاه اجلانب
الأي�سر من اخل�شبة ،حيث تت�ساقط حبات بي�ضاء من امل�ؤثرات
تعرب عن الثلج الذي بدوره يحمل م�ضامني فكرة التطهر .
و�شارك يف العمل  :فيديو :جمال �شندول  ،والإ�ضاءة :عبدالكرمي
�ضيف اهلل  ،وال�صوت :و�سام �سيف الن�صر ،واملالب�س :فتحي
�شندول.
وجاء العر�ض امل�سرحي الأردين «يف االنتظار» للمخرج حممد
ال�ضمور عن ن�ص للكاتب هزاع الرباري ،عابق ًا بجمالية امل�شهد
وامل�ضمون ،حيث ات�سم بال�شعبوية واحليوية واالل��ت��ح��ام مع
اجلمهور �إمتاع ًا و�إفادة� ،إ�ضافة �إلى حتقيقه لعنا�صر املدر�سة
الواقعية يف امل�سرح ،مبحاولة ت�صوير الواقع بجماله وقبحه،
دون الن�أي عن التناغم مع الرمزية ومدلوالتها ،وبيان �سل�سلة
من املعاين والقيم والتعبري عنها ب�شكل مقنع ،للو�صول �إلى
م�ستويات عميقة من الوجدان والعاطفة.
العر�ض -الذي ُقدم خالل مهرجان امل�سرح الأردين التا�سع
ع�شر  ،و�شارك �أخري ًا يف مهرجان ليايل امل�سرح احلر ،حمقق ًا

جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة -جاء ب�سيط ًا غري مركب ،ومكثف ًا
من حيث الن�ص املنطوق وغري املنطوق  ،ي�ستهل م�شاهده ب�إيقاع
احتفايل بدخول خم�سة ممثلني يلهون ويرق�صون ،يج�سدون
�شخ�صيات م�شردين ومت�سولني ومهم�شني وت�صاحبهم م�ؤثرات
مو�سيقية ،حيث جت��ري �أح��داث��ه يف حمط ٍة ما �أو مكان متغري
وقلق ، ،فالأ�شخا�ص عابرون متنقلون ،والأحداث غريبة وغري
متوقعة ،والزمن يبدو م�سطح ًا وعلى عجلة من �أمره.
الن�ص املنطوق ج��اء باملحكية الر�شيقة ،وميتاز ببنية لغوية
تعتمد املفردة العامية ال�سهلة والقريبة من الت�صوير ال�شعري،
ما ي�سهم يف زيادة فاعلية املمثل على اخل�شبة ،ويقرب امل�سرح
اجلاد من النا�س مبختلف م�ستوياتهم الفكرية والثقافية.
وي�أتي الن�ص القتنا�ص �شخ�صيات مت�شظية ومعب�أة باحلرية
والأ�سئلة .وت�سعى مفا�صل العمل للقب�ض على حلظات الزمن
العجولة و�إمهالها ،بغية �إعطاء حركة �أك�ثر بطئ ًا للأحداث ،
من �أجل حتقيق ر�ؤية درامية �أكرث عمق ًا و�أبعد �أثر ًا من النظرة
اخلاطفة واملظللة ملا يجري على ال�ساحات العربية.
الن�ص املنطوق للعر�ض امل�سرحي مل يبتعد كثري ًا عن الن�ص
ال��درام��ي الأ�صلي (املكتوب)  ،ومتيز بح�س كوميدي نا�ضج،
�أو ما يطلق عليه امللهاة الذكية يف امل�سرح  ،التي تنتقد �ش�ؤون
املجتمع و�شخ�صياته والآراء ال�سائدة فيه ب�أ�سلوب فكه متزن،
 ،ي�أتي من خ�لال مفارقات امل��واق��ف وط��راف��ة الأح���داث ،دون
ق�صدية وافتعال ،واتك�أ على كوميديا املوقف والألفاظ حمقق ًا
متعة الفرجة ،فيما جاء احلوار يحمل دالالت حالة االنتظار لدى
املجتمعات العربية ،التي علقت يف الفراغ خارج �إطار الزمن،
وحتلم بالتغيري ،يف حني �أن املجتمعات الأخرى حققت نقالت
ح�ضارية خمتلفة.
وعمل املخرج ال�ضمور على توظيف عنا�صر ال�سينوغرافيا
ب�صورة جمالية لإيجاد عاملني متداخلني على ذات اخل�شبة وفق
ر�ؤيته الإخراجية� ،أحدهما كان يف عمق خلفية خ�شبة امل�سرح
حيث يجل�س املت�سولون املهم�شون يرون ما يجري من حولهم،
فيما ال �أح��د يعريهم �أي اهتمام ،وال��ع��امل ال��ث��اين ات��ك أ��� على

الن�ص الدرامي الأ�صلي (املكتوب) والذي جاء ديكوره حاف ًال
باملحموالت ال�سيميائية ومنها احلقائب وحبال الغ�سيل وجهاز
الك�شف عن الأ�سلحة االلكرتوين وبراميل .ومثلت هذا العامل
ال�شخ�صيات الرئي�سة وهي جابر العجوز وال�صحفي املثقف
الي�ساري واملر�أة املحافظة والراق�صة ،يف حني غابت �شخ�صية
عامل النظافة املوجودة يف الن�ص الأ�صلي.
تتمثل �أدوات املمثل يف جهازين �أ�سا�سيني هما اجلهاز اخلارجي
وه��و عبارة عن اجل�سم وال�صوت ،يف حني اجلهاز الداخلي
يتمثل يف الأحا�سي�س وامل�شاعر واالنفعاالت.
وجاءت �شخ�صية جابر العجوز العتيق الذي هو �أقدم من دوار
الداخلية(ميدان جمال عبدالنا�صر يف عمان مبا حمل من
دالالت �سيا�سية حديثة) بح�سب تعبري ال�شخ�صية عن نف�سها،
والتي �أداه��ا الفنان املتعدد املواهب يو�سف كيوان ،وهو الذي
يحر�س املكان الزاخر بالذكريات وملل االنتظار ال��ذي ينخر
الذاكرة ،ويك�سر �سنني العمر  ،ويكون عر�ضة ال�ستهزاء �أولئك
املت�سولني/امل�شردين ال��ذي��ن ال يك ّفون �س�ؤاله  ،متمكنة من
حيث التحكم بطبقات ال�صوت بح�سب �سياق العر�ض والن�ص
املنطوق ،بالإ�ضافة لتمكنه من ت�أدية مقطوعات غنائية حملية
وعربية ب�شكل مميز  ،كونه مغني ًا قبل امتهان التمثيل.
وك��ان كيوان موفق ًا يف الأداء احلركي بالرغم من املبالغة
�أحيان ًا يف الإفراط يف الهزل  ،وال�سقوط يف فخ ملهاة الت�صنع
�أو «التمثيل التهريجي» والإ�ضحاك ملجرد الإ�ضحاك� ،إال �أنه مل
يبتعد كثري ًا عن �أ�سلوبية الكوميديا اخلفيفة .وا�ستطاع كيوان
التعبري بح�س مرهف يف املواقف الغنائية ،فجاءت االنفعاالت
�شبه مت�سقة مع املواقف الدرامية ،واكت�سبت �شخ�صية العجوز
تعاطف اجلمهور� ،إال �أنها مل تكن على درجة عالية من الإقناع
عند جت�سيدها.
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�أما �شخ�صية �شكري ال�صحفي /الفنان زيد خليل م�صطفى،
ال��ذي ي�سجل من خالل آ�ل��ة الت�صوير الفوتوغرافية الأح��زان
والدموع والأحالم املك�سورة وحلظات الزمن و�أحداثه ،فعربت
عن حالة املثقف التقدمي املت�شظي  ،ال��ذي ال يقبل �أن ي�أتي
التغيري دون �أن مير من خالله.
مل مينع احل�ضور القوي لأداء الفنان زي��د خليل م�صطفى
ل�شخ�صية ال�صحفي �شكري وتوظيفه �أدوات اجل�سم (مناطق
الر�أ�س واجل��ذع والأط��راف) وامل�شاعر واالنفعاالت يف مواقف
درام��ي��ة معينة ب�شكل متميز ،م��ن الك�شف ع��ن غ��ي��اب بنية
متما�سكة املعامل حممولة ببعد وظيفي لل�شخ�صية ،فيما كان
التعبري ال�صوتي متميز ًا.
رانيا فهد ال�ضمورالتي مثلت دورعائ�شة  ،امل���ر�أة املحافظة
وامللتزمة ديني ًا  ،وتتحدث عن التفتي�ش يف بالد الغربة  ،حيث
تمُ تهن �إن�سانية الإن�سان ،كانت �أقل ح�ضور ًا يف التعبري من خالل
�أدوات اجل�سم وال�صوت ،ومل توفق بالتعبري بعفوية من خالل
�أدوات التمثيل املت�صلة بالأحا�سي�س وامل�شاعر واالنفعاالت .
و�شخ�صية الراق�صة  /الفنانة حنني العوايل ،التي تدخل �إلى
امل�شهد بردائها الأحمر ت�ؤدي حركات راق�صة وتتلوى ب�إغراء،
تنطق بل�سان حال خمتلف فئات املجتمع التي تبحث عن التغيري،
فيما عرب عنها جابر العجوز ب�أنها «جامعة للفن العربي» م�سقط ًا
الو�ضع املرتدي للأمة العربية وجامعتهاوقد ا�ستطاعت التعبري
بعفوية من خالل �أدوات اجل�سم وات�ساق حركتها مع املواقف
الدرامية� ،إال �أن غياب امل�شاعر والأحا�سي�س واالنفعاالت عنها
كان وا�ضح ًا .
وا�ستناد ًا ملقولة « ا�ستان �سالف�سكي» « :ال يوجد �أدوار �صغرية
و�أدوار كبرية و�إمنا يوجد ممثلون �صغار وممثلون كبار» ؛ ومن
هنا االحتفاء ب�شخ�صيات عامل املهم�شني التي �أوجدها املخرج
ومل تكن يف الن�ص اال�صلي ،رغم �صغر امل�ساحة الدرامية -التي
وظفت لهم يف العر�ض امل�سرحي «يف االنتظار» وبخا�صة الواعدة
و«زعيمة �أولئك امل�شردين» و�أ�صغرهم �سنا بتول ال�ضمور  ،التي
عربت �سيميائيا عن «ال�ضمري» ورغم �شغبها الطفويل الربيء،
ا�ستطاعت تقدمي �أداء متميز مل يخل يف البنية العامة للعر�ض،
بل �أك�سبه دفق ًا وحيوية ،يف حني جاء �أداء عمر ال�ضمور/فرا�س
دالل��ة امل�ستقبل املحمول ب��الأم��ل والتغيري إ�ل��ى الأف�ضل وزرع
امل�ستقبل بكل مكان ،خالي ًا من الفعل الدرامي يف ا�ستخدام
�أدوات التمثيل للجهازين اخلارجي والداخلي والأداء املقنع.
ومل تبتعد ال��ر�ؤي��ة الإخ��راج��ي��ة لل�ضمور كثري ًا عن امل��زج بني
املدر�ستني الرمزية والواقعية ،فقد ظهر ت�أثري بريتولد بريخت
وا�ضح ًا على العر�ض ،حيث يقوم بهدم اجل��دار الرابع(ك�سر
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احلائط الرابع يف امل�سرح  ،هو ك�سر حالة الإيهام التي ت�ستحوذ
على عقل املتفرج ليخرجه من هذه احلالة �إلى حالة امل�شاركة يف
الفعل الدرامي)  ،وتق�سيم امل�سرحية �إلى جمموعة من اللوحات
ال�سردية امل�ستقلة ،وااللتجاء �إلى تقنية التغريب والإبعاد والال
ان��دم��اج على م�ستوى التمثيل والت�شخي�ص والأداء ،فجاءت
عنا�صر ال�سينوغرافيا معربة عن املالمح الدرامية للعر�ض
امل�سرحي ،ومت�سقة مع جمريات �أحداثه و�سياقه وحمملة بداللته
ومكملة له.
فجالون «الكاز/الكريو�سني» الذي حتمله �شخ�صية �شكري
حال دخوله امل�شهد الأول للعر�ض  ،عرب عن ق�ضايا املحروقات
يف الأردن وق��رارات رفع الدعم عنها  ،التي القت عدم ارتياح
لدى املواطنني� .أم��ا الرباميل التي مل تبق �صامتة ،بل وظفت
ب�شكل درامي لتج�سيد املفارقة ،وال�سخرية ،والباروديا (املحاكاة
ال�ساخرة التي يتقاطع فيها ال��واق��ع وال�ل�اواق���ع) ،والأ�سلبة
اللهجوية والف�ضائية (هي حماكاة �أ�سلوب كالم الآخر اللهجوي
و�أ�سلوب الف�ضائيات والدعايات التلفزيونية) ،فيما عبرّ ت
�إط���ارات ال�سيارات املهرتئة واملتمو�ضعة يف منت�صف واجهة
اخل�شبة امل�سرحية عن �سريورة احلياة بالرغم مما تزدحم به
من �صنوف املعاناة ،وع�برت احلقائب عن ال�سفر والرتحال
امل�ستمر ،ع�لاوة على الهجرة � .أم��ا حبال الغ�سيل واملالب�س
املن�شورة عليها والتي ال جتف ،فقد عربت عن �آمال معلقة وغري
منجزة  ،وهي حتمل عمق ًا �إن�ساني ًا وزمني ًا ب�إ�سقاطات على ق�ضية
فل�سطني  ،التي ت��راوح مكانها منذ عام  ،1948وغريها من
حمموالت تتعلق بق�ضايا املجتمعات العربية .وظهر العمق الذي
�صنعه املخرج ال�ضمور يف خلفية امل�سرح ،حيث عامل املهم�شني
معربعن امتداد زمكاين غري حمدود.
وناق�ش املخرج يف عر�ضه تف�شي وانت�شار لغة التخوين واالتهام
وفوبيا الأجهزة الأمنية واملخربين ،الذين �أحكموا قب�ضتهم على
الواقع العربي مبختلف تفا�صيله ،وحالة ال�شك التي تنتاب الفرد
من الآخر ،وغياب ال�ضمري العربي وبخا�صة يف امل�شهدية التي
ينادم فيها ال�صحفي �شكري جابر العجوز ويحت�سيان اخلمر،
مبا حملته هذه اللوحة من �إ�سقاطات �سيا�سية واجتماعية.
وقد جاءت الإ�ضاءة موزعة يف معظمها بني الأبي�ض والأ�صفر
ومن�سجمة ومتحركة ومتغرية بنجاح وف��ق ال��ر�ؤى الإخراجية
ومقت�ضيات العر�ض ،وكجزء من ال�سينوغرافيا التي عك�ست
عنا�صر املدر�سة الواقعية ،حيث متيزت بالفنية واجلمالية
العالية  ،وعالقات اخلطوط وال�شكل واللون لتمثيل فكرة لها طابع
متكامل بد ًال من جمرد ت�سجيل املظهر اخلارجي للأ�شياء ،وهو
ما ظهر جلي ًا يف توظيف املخرج بنجاح ملختلف تلك العنا�صر،
ممتزجة مع عن�صر الإ�ضاءة يف خلق عامل املهم�شني يف العمق

اخللفي للخ�شبة  ،والذي جاء ممتد ًا معبرّ ًا عن ات�ساع رقعة هذه
الطبقة ،مثلما عربت املالب�س والأزياء والإك�س�سوارات املرافقة
لهم (مثل نظارات ال�صحفي �شكري) عن ال�شخ�صية ودالالتها
 .وجاءت مالب�س العجوز القدمية والبالية معربة عن متتاليات
�سني االنتظار ،وثوب الراق�صة الأحمر مبدلوالته الرومان�سية،
ّ
فيما عك�ست مالب�س الفنانة رانيا/عائ�شة �شخ�صيتها املحافظة
واملت�شددة .أ�م��ا امل�ؤثرات واملو�سيقى والغناء والأداء احلركي
الكوريوغرايف فقد جاءت مكملة للعر�ض وحمملة مب�ضموناته
دون الإخالل يف بنيانه .
العر�ض امل�سرحي االحتفايل «يف االنتظار» مع بع�ض ما تعرث هنا
�أو هناك جاء مكثف ًا حام ًال قيم ًا جمالية عميقة وبالغة ،فحاز
�إعجاب اجلمهور ،وحقق �إيقاعا فرجوي ًا حري ًا بالتقدير .ويختتم
العر�ض مب�شاركة جميع �أع�ضاء الفريق وقد توزعوا ب�شكل مت�سق
على خ�شبة امل�سرح يف ظل �إ�ضاءة حمراء وزرقاء خافتة ال تلبث
�أن تُ�ستبدل ب�شبه تعتيم تدريجي  ،وهم يرددون «�إحنا بن�صري
الفكرة والفكرة بت�صري �إحنا» يرافقه �إيقاع متواتر ب�أقدامهم،
فيما �إ�ضاءة علوية بي�ضاء «�سبوتات» م�سلطة على كل منهم
منفرد ًا  ،تعبري ًا عن تعظيم قيمة كل فرد يف املجتمع.
والديكور والأزي��اء نفذها خليل �أبو حلتم ،واملو�سيقى نور �أبو
حلتم فيما الإ�ضاءة للفنان حممد املرا�شدة.
واختتمت فعاليات املهرجان بالعر�ض امل�سرحي الكويتي «نريفانا»
التي حازت على جائزة املهرجان الف�ضية ،وقدمتها فرقة م�سرح
اخلليج العربي على م�سرح هاين ال�صنوبر(الرئي�سي) يف املركز
الثقايف امللكي ،وهي من ت�أليف فاطمة امل�سلم و�إخ��راج يو�سف
البغلي ،وبطولة �إبراهيم ال�شيخلي ،وعبداهلل الرتكماين،وميثم
بدر ،وراوية الربيعة ،وعلي بولند ،وعبداهلل الب�صريي ،وفواز
حمادة ،وحممد عابدين ،وعبداهلل العنزي ،وهجر�س الهجر�س.
والديكور :ح�سني بهبهاين ،والإ�ضاءة :فهد الفالح ،واملو�سيقى
�:أحمد القالف ،وال�صوت :بدر �ساملني  ،والأزياء :عبدالرحمن
ال�����ص��ف��ران ،وال��ك�يري��وغ��رايف :م�����ش��اري اجل��م��ع��ان  ،وامل��ك��ي��اج:
عبدالعزيز اجلريب.
«نريفانا» يف املفهوم ال��ب��وذي تعني ابتعاد الإن�سان عن كل
امل�ؤثرات اخلارجية التي حتيط بذهنه وج�سده ،وي�صل �إلى هذه
احلالة امل�سماة «نريفانا» بعد فرتة طويلة من الت�أمل العميق،
فهي يف تعاليم «ب��وذا» تعني �إخماد �شهوات الفرد كلها ,وما
يرتتب عليها من ثواب عند �إنكار الذات والبحث عن احلقيقة
والهدوء والرتكيز وال�سيطرة على النف�س وارتقائها.
ويتحدث العر�ض امل�سرحي الطق�سي الفل�سفي االحتفايل
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«نريفانا» امل�أخوذ عن ن�ص عاملي  ،والذي مل يبتعد عن املدر�سة
الأر�سطية ،عن مفهوم بوذي ي�شري �إلى تنا�سخ الأرواح بعد املوت
 ،وانتقالها من كائن حي �إلى �آخر ،من خالل ق�صة حب جتمع
بني �صانع وبائع �أوثان  ،يعتنق معتقد ًا ديني ًا غري الذي تعتنقه
الفتاة التي �أحبها  ،والتي حتاول مرار ًا �أن تُدخله يف ديانتها ،
�سواء بالإيحاء له ب�أن ي�صبح راهب ًا ويلتحق مبعبد عقيدتها لكي
حتبه ،فيتبع رغبتها حتى يثبت لها مدى حبه لها ويلتحق باملعبد
دون االعتقاد �أو الإميان مبعتقدها .
وتتطور أ�ح��داث العر�ض امل�سرحي الذي ن�صه الأ�صلي يقدم
حتلي ًال مف�ص ًال ودقيق ًا لذلك الطرح امليثولوجي ،وب��ال��ذات
التنا�سخ ،وانتقال الروح ،من ج�سد حي �إلى ج�سد حي �آخر ،حتى
ينال �إعجابها ،و�أثناء قيامه بالتعبد وهو حتت �سيطرة الكاهن
الأعظم  ،ي�أتيه خرب موت أ�م��ه ليفجر ما بداخله من م�شاعر
خمتزنة ،ويتمرد على الكاهن ومريديه بردائهم االبي�ض
واملو�شح من اجلهة اليمنى باللون البني.
ويقرتب الن�ص والعر�ض من رواية «�سدهارتا» للكاتب الأملاين
«ه�يرم��ان هي�سه» وه��ي ق�صة البحث عن ال��ذات يف احلقيقة
املطلقة ،فيبدو «�سدهارتا» اب��ن الربهمي البار ال��ذي �أ�صبح
كاهن ًا و�أمري ًا بني الرباهنة ،متطلع ًا �إلى �أحالم وخواطر تختلف
عن واقعه املليء بالرتابة واخلواء؛ لهذا بد�أ يف رحلة بحثه عن
ذاته والتحق بال�سمانيني ثم بالغوتاما ليتعلم الو�صول للخال�ص،
ولكنه ا�ستطاع �أن يكت�شف �أن هدفه ال يتم �إال باكت�شافه نف�سه
بنف�سه ،بحيث جتعلنا نغو�ص يف �أعماق الذات لنعي�ش معها يف
�سعادة مطلقة.
ا�ستهل العر�ض م�شاهده ب���أداء وت�شكيالت حركية لعدد من
املمثلني يج�سدون جمموعة من مرتادي ال�سوق ،وبينهم «يانا»
بائع الأ�صنام �أو الآلهة التي ال ي�ؤمن بها  ،فهو من �صنعها ،
و»مايا» تلك الفتاة التي وقع يف غرامها ،تطلب منه �أن ي�صبح
راهب ًا لي�أتيها بالو�صايا ،فيدخل املعبد ويلتقي بالراهب احلكيم
ال��ذي يق�سو عليه حتى يتجرد من كل امللذات الدنيوية ومنها
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احلب ،ليتجنب املعاناة  ،وكذلك االكتئاب واحلزن والقلق� ،أما
الو�صايا اخلم�س فهي :ال تقتل ،ال ت�سرق ،ال تكذب ،ال ت�سكر ،ال
تقم على دن�س.
وتت�سارع الأحداث مبوت والدة ال�شاب «يانا» ثم تناول حمبوبته
«مايا» لل�سم حتى تعرف م��دى �صدقية اعتقاد تقم�ص ال��روح،
وت�سجى يف امل�شهد اخلتامي يف مقدمة خ�شبة امل�سرح  ،فيما الكاهن
يف الأعلى يتابع ويانا قد �صعد على قاعدة «الآل��ة» مردد ًا«مايا
�ستعود» لي�سدل ال�ستار على تعتيم كامل على اخل�شبة واملمثلني يف
حني الآلة تدور بهم ومن حولها ومعها مريدو الكاهن.
ق��ام خم��رج العر�ض بتفتيت الن�ص امل�سرحي ليجعل ال�سياق
الدرامي يف العر�ض �أكرث �إثارة بو�ضع اال�ستعرا�ض ،الذي احتوى
العديد من لوحات الأداء احلركي التعبريي امل�صاحب للمو�سيقى
،التي عربت عن جزء من الن�ص غري املنطوق للعر�ض� ،إال �أنه
مل يوفق مع �شخ�صية الكاهن/رجل الدين التي ج�سدها الفنان
عبداهلل الرتكماين  ،بالرغم من متيزه يف الأداء ،وتعاطيه مع
احلالة بالرق�ص ،بعك�س ما يجب �أن تكون عليه �أك�ثر رزانة
وعقالنية ،غري �أن امل�سحة الكوميدية مل تغب عن ال�شخ�صية ،
التي لرمبا �أراد من خاللها بث ر�سائل ذات طابع تهكمي.
وجنح البغلي يف �إن�شاء ف�ضائني يف م�شهد تف�صل فيه �ستارة
�شفافة ما بني الفتاة «مايا» خلف ال�ستارة يف م�ؤخرة اخل�شبة
متوجهة �إلى ميينها وحبيبها «يانا» خارج ال�ستارة يف مقدمة
اخل�شبة متوجها نحو اجل��م��ه��ور ب�����أداء ال يخلو م��ن الفي�ض
الرومان�سي وال�شغف باملحبوبة ،تعبري ًا عن حالة احللم �أو
التخيل فال يلبث حتى يتحول �إلى كابو�س يرى حمبوبته فيه،
تتملكها الأنانية والق�سوة عليه  ،ثم ما يلبث حتى ي�ستيقظ منه
متزامن ًا مع ارتفاع ال�ستارة  ،التي تف�صل بني املمثلني ،تعبري ًا
عن اجنالء احللم وتوحد الف�ضائني.
ويذهب املخرج يو�سف البغلي ،ويف �أولى جتاربه� ،إلى تكثيف
تلك ال��ع�لاق��ة اجل��دل��ي��ة ،ب�ين الإن�����س��ان و���س��ط��وة رج���ال الدين
وت�سلطهم ،عاك�س ًا �أبعاد ًا �إن�سانية رومان�سية يف مواجهة الأفكار
الرجعية  ,ليمثل العر�ض حالة من ال�صراع بني العقل واملتاجرة
بالدين .ومن هنا جاء توظيف امل�ؤلفة لفكرة الن�ص الأ�صلي
لواقع الإن�سان العربي التائه بني �أفكار ومعتقدات وتكتالت ،كل
يحاول �أخ��ذه �إلى جانبه ،ويبقى الإن�سان يف حالة انك�سار تام
لعجزه الوا�ضح يف رحلة خال�صه هذه.
ويف ن�ص العر�ض املنطوق الذي جاء باللغة الف�صحى جنحت
امل�ؤلفة امل�س َّلم �إلى حد بعيد يف تقدمي حوار فل�سفي يحتاج من
املتابع املزيد من الوعي والن�ضوج والتفكري العميق  ،للإجابة
عن الأ�سئلة العديدة التي يطرحها ن�صها ،الذي جاء حمبوك ًا
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وحا�ضر ًا بفعله وبنائه الدرامي ،حيث تت�صاعد الأحداث �إلى
الذروة.
وجاء ظهور املمثلني ال�شيخلي وبدر جيد ًا يف العر�ض ،فيما
املمثلة راوي��ة الربيعة مل توفق كثري ًا ،حيث برز ب�شكل وا�ضح
غياب التجربة الكافية لديها� ،إ�ضافة �إل��ى عدم قدرتها على
التحكم بطبقات �صوتها ،يف حني ظهرت فرقة الأداء احلركي
التعبريي يف حالة ان�سجام وتناغم مميز ،من خالل الت�شكيالت
التي قدمتها �سواء يف بداية امل�سرحية �أو خالل م�شهد الكاهن
واملعبد.
ووظ��ف املخرج يف جانب الديكور ال��ذي نفذه الديكوري�ست
بهبهاين ،ر�ؤيته الإخراجية على نحو مميز  ،معتمد ًا على قطعة
ديكور كبرية «�آل��ة متحركة ب�شكل دائ��ري» تو�سطت امل�سرح ،
وحققت حالة من ث��راء لل�سينوغرافيا والعر�ض وامل�ضمون ،
كانت مبثابة مفتاح العمل ،حيث جاء عبارة عن عمود بذراعني
وقما�ش مر�سوم عليه بيوت ًا ،ويتحول �إلى �ألوان خا�صة باملعبد،
قدمت م�شهدية ب�صرية ممتعة ومتنوعة تت�شكل مبعايري وح�ساب
وموا�صفات وا�شتغال على الزمن واملكان والتغيري وال��دالالت ،
وبخا�صة مكان جلو�س الكاهن املت�سلط بلحيته العظيمة  ،وردائه
الأحمر يف امل�ستوى الأعلى ،للتدليل على املكانة االجتماعية
الرفيعة له دون �سواه ،وتناغمت تلك الآلة مع الإ�ضاءة واملو�سيقى
اخلا�صة بالعمل واحلركات التعبريية للممثلني ،ما حقق لغة
ب�صرية عالية اجلودة.
وجاءت الإ�ضاءة مكملة لعنا�صر ال�سينوغرافيا الأخرى موزعة
ومتغرية بح�سب �سياق العر�ض وم�شاهده من الإ�ضاءة البي�ضاء
و ال�صفراء فاحلمراء العلوية  ،امل�سلطة على املمثلني  ،وما
حتمله من مدلوالت ،بالإ�ضافة �إل��ى امل�صابيح اليدوية ،التي
�شكلت جزء ًا منها ،عالوة على كونها من �إك�س�سورات العر�ض ،
بحيث حققت مبجملها فرجة م�سرحية جيدة.
�أما الأزياء اال�ستعرا�ضية فجاءت مالئمة ومن�سجمة ومتناغمة
مع املو�ضوع ومعربة عنه ،وكان للت�أليف املو�سيقى ن�صيب من
الر�ؤية الإخراجية ،فا�ستخدمت ب�شكل منا�سب ،فيما تكامل
املكياج املتقن مع عنا�صر ال�سينوغرافيا االخرى.
و�شارك من الأردن على هام�ش املهرجان م�سرحيتا «�سالفة
النمرود» ،من �إخ��راج رائد �شقاح و�أداء إ�ي��اد �شطناوي ،ونهى
�سمارة .و»�ضرر التبغ» �إ�شراف علي �شبو ،ومتثيل �أحمد العمري.
و�ضمت جلنة التحكيم يف ه��ذا ال��ع��ام ،ث�لاث��ة �أع�����ض��اء من
امل�شاركني يف جلنة التحكيم يف ال��دورة ال�سابقة وهم الأردين
نبيل جنم ،والتون�سي حممد العوين ،والكويتي عبد اهلل را�شد،
�إ�ضافة �إلى الأردنيني ماهر خما�ش ،وفرا�س الرميوين.

مسرح

إيقاع الصورة االحتفالية الصوفية
في عرض مسرحية «يا ليل يا عين»
فراس الرميوين  /األردن
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انطلقت ر�ؤية املخرج خليل ن�صريات من جمموعة �أفكار فل�سفية
فنية يف �صناعة العر�ض امل�سرحي  ،وهي الغربة و�سريالية الكون
والثنائيات وهجرة الروح  ،وت�شتت الب�ؤرة عرب حمور رئي�سي وهو
الدائرة.
فالدائرة نب�ض امل�شهد حتيلنا �إل��ى دالالت فل�سفية ووجودية
وجمالية ت�شكيلية ،حيث وجدت ال�شخ�صيات نف�سها حما�صرة
داخلها  ،ت�سعى جاهدة للخروج من دوامتها ،لكنها ال ت�ستطيع .
وت�ستهل امل�سرحية بدايتها من القاعة اخلارجية مع ابتهاالت
العيد والفرح.
وبعد تهاليل العيد بد أ� العر�ض بال�صالة  ،ومن حلظة ال�سهو
وهي الزمن احللمي الذي تهدم فيها مكنونات امل�صلي ليعاد
تكوينها دون �سلطويته يف �صناعة الو�صل  .هكذا فقد الإمام
اخليوط الروحية مع امل�صلني وخرج من نوافذ اجل�سد �إلى واقع
�صويف و�أرواح متزاحمة نحو اخلال�ص  ،لي�صنع جمتمع ًا وهمي ًا
م�صاب ًا بالقلق ال��وج��ودي� ،أج�ساده بولي�سية و�أرواح��ه��م ثملة
بخمرة الغربة  ،وتدور يف دوامة العزلة بعيد ًا عن واقع الزيف.
تدور الدائرة بالإمام وبامل�صلني وحترك الكون خارج الزمن
الريا�ضي وخارج زمن الركوع ،ليدخل يف زمن احللم والزمن
الأ�سطوري والزمن ال�صويف ،ليك�شف عن �أرواح تهيم يف زقاق
الن�سيان ...ت�أخذه حلظة ال�سهو واحللم عرب يا ليل ياعني من
�إم��ام �إلى كاتب �إلى حلم �إلى �صورة �إلى �إيقاع �إلى �أرواح �إلى
�أنفا�س �إلى م�أ�ساة وب�ؤ�س� ،إلى ت�شظيات �إلى دوامة �إلى دوائر
مغلقة � .صراع وجودي على م�ساحات فارغة يف وطن العجائب
والغرائب.
فهي تت�شكل لديها من عدة متناق�ضات  :احلا�ضر والغائب،
واحلركة والثبات ّ ،
امل�شاء واجلال�س  ،هروب ًا من قيد الزمان
واملكان .وت�ستمر الثنائيات  :الآم��ر والناهي  ،ال��ذات والآخ��ر،
فل�سفة امل��وت واحل��ي��اة  ،امل��وت يف احلياة واحل��ي��اة يف امل��وت ،
وتتداخل الثنائيات جمدد ًا  :املهزوم واملنت�صر  ،الأول والأخري
 ،النعيم واجلحيم ،الأعمى والب�صري ،الغني والفقري ،اجلاهل
والعارف ،التملق والتعفف  ،التلميذ واملعلم  ،اجلاهل والعارف
.وها هو احلوار ينقل عبد اهلل من املجذوب �إلى احلكيم� .إنه
�سحر الأجوبة و�صراع الأ�ضداد.
هنا ي�ضع املخرج هذه الثنائيات �شك ًال وفكر ًا وهي تت�صارع يف
دوائر احلياة ،ففيها الأر�ض تدور وال�سكارى تدور ،والدراجة
تدور والظالل ت��دور ،والدروي�ش يدور ويتحرك يف حلقة ثوبه
حلقة ،واحل��ي��اة وامل���وت حلقة ،وال�سبحة حلقة ،ه��ي حلقات
كال�سال�سل تقيد الكون بنظام دائري ،فنقطة البداية والنهاية
واحدة  ،وتاج ليلهم القمر دائرة  ،ومو�سيقاهم تتحرك بدائرة
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تلف املكان  .دوامة احلياة دوامة البداية والنهاية وال منطقية
الت�سل�سل ..لوازم ال�شخ�صيات تكبلها با�شرتاطات اجل�سد على
الأرواح ،ال�ضحك يظهر ه�سترييا ال�شخ�صيات املهزومة يف
ق�شعريرتها....وال�سخرية من ال��ذات والفكرة تفجر �ضحكة
ت��دي��ن املنطق والعقالنية ؛ دوام���ة احل��ي��اة وت��داخ��ل حا�ضر
ال�شخ�صيات وحلظات ال�شعور اجلمعي يف تهاليل العيد حتيلنا
�إلى طاقة الفرح واال�ستثناء.
والدائرة لغة تعني الهزمية وال�سوء وال�شر الكبري  ،وتنذر �أي�ض ًا
بالت�شا�ؤم واحلظ املتعرث .ويف �سورة التوبة �آية  98يقول اهلل
تعالى «عليهم دائرة ال�سوء».
وقد تعني الدائرة �أي�ضا التناغم واالن�سجام ومنط التوحد يف
معناها املثيولوجي ،فهي يف رمزها الأ�سطوري تعتمد على فكرة
االرتباط والتكامل ولي�س االنف�صال.
�إنها دوامة مبعناها الفل�سفي ؛ دوامة المتناهية من االكت�شافات
ممزوجة بطعم احلياة الغام�ض واملمزوج بالقدر املحتوم � .إنها
حلن فل�سفة احلياة الدائرية  ،فال�شخ�صيات ال جتد �أنف�سها
منها �إال �إليها  ،ثم �إلى �أنف�سها ذاتها ؛ مبعنى �آخر تدور بهم
الدائرة مرة �أخرى لتنتهي �إلى النقطة نف�سها التي بد�أوا منها.
وعند �سرب �أغ���وار ال��دوائ��ر يف العر�ض تخرج مبعاين عميقة
وغام�ضة يف �آن واحد  ،فهي املوت واحلياة والبداية والنهاية مع ًا.

الدائرة حا�ضرة مب�سرحية «يا عني يا ليل» ب�أ�شكال فو�ضوية
ورمزية ،فهي تعبري دائرة ال�سوء عن م�أ�ساة الإن�سان وعبثية
فعله.
ففي م�شهد الظالل عبد اهلل يح ِّلق بظالله مثل طائرة ورقية
يحركها ب�شعاع �أ�سود يحمل �سجادة ال�صالة .يبحث عن طهارة
امل��ك��ان ،بني دن�س العيون والأق�ل�ام البولي�سية التي تالحقه.
�سجادته ك�أنها ب�ساط الريح الذي يحمل اجل�سد الأث�يري فوق
تلك الإحياء التي ي�شتم فيها رائحة املوت� ...سلوك غرائبي ال
يفهمه الآخر �إال كمجذوب.
هو الرجل وقرينه عبد اهلل اجل�سد امل�سكون واجل�سد ال�ساكن...
املوج الهارب يحمل متائمه املقد�سة على ثوبه ويحمل طهارته
حيث يتو� أض� يف �صحنه� ،سجادته على كتفه و�أب��واب اللقاء مع
ال�سماء متاحة ...ي��ح��ذر من العا�صفة لأن��ه من «ي��زرع الريح
يح�صد العا�صفة» .وي��رى �أن ال قيمة للوقت ،فالليلة دهر.
ويربط العقل بالظالم  ،ويهم�س يف �أذن الأر�ض �سجود ًا لي�سمعه
م��ن يف ال�سماء.بينما عبد الب�صري يعي�ش يف ف�ضاء الظل
ويحاوره»...الليل �سلطان متوهج والقمر التاج لكل ال�شعراء
واملجانني املت�سكعني العميان» هنا يتفجر الفرح واحلياة وال
ميزان للربح واخل�سارة .
عبد الب�صري عا�شق الظالل يجد فيها �ضالته ،وظالل الطفولة
�شخ�ص طيب متفائل باحلياة  ،عانى الكثري من القمع ال�سيا�سي
والفكري  .هو كاتب مبدع قرر �أن يتمرد على الواقع مت�أم ًال
ر�سالة كونية �إبداعية مل يكتبها م�سرحية  ،بل عا�شها وغناها
موا ًال حزين ًا.

�أ�صابه االنف�صام يف ال�شخ�صية  ،حيث يتعر�ض لتحقيق �سريايل
�سف�سطائي يدفعك لل�ضحك والبكاء يف �آن واحد � ،إنه �سجني
فاقد امل�سافات م�ستغرب ًا لكل الأ�شياء ،ومغ َّرب ًا عنها.
كان ه��روب عبد الب�صري يف البوح الغنائي ال�صويف الروحي
وغياب اجل�سد وعن ر�ؤية الأعمى وعمى الب�صري ،وعن معرفة
الغائب دون �أن ي��راه ،وعن اهلل والقدي�سني  .هنا نر�صد بعده
ال�صويف يف حكمته وهلو�سته وكالمه وانف�صامه.
ها هو يحلق ويطري ويرى املر�أة عا�شقة حتى اجلنون  ،تت�أمل
،تندب ،تع�شق  ،تهم�س ،تب�صر  ،ترق�ص ،تغزل ،تر�سم  ،ت�شعر،
تت�صوف ،يتال�شى اجل�سد وحت ِّلق الروح.
ويف م�شهد ابن هدي وال�صافية جند الثنائيات بدوائر االنتظار
من لقاء وهروب روحاين ومتطرف...الخ
�صافية تركها حبيبها حبلى بطفل وبالوعود ،عالقتها به عالقة
غري �شرعية .يف مكان �ضبابي تدور و�سط دخان م�سموم فت�شعل
روحها ب�سيجارة ابن هدي فيولد الغياب عن الواقع  ...تتجمل
من �أجل م�سح عار هذا املكان وتقول« :لو كان هذا الزمن جمي ًال
ملا جتملت»� .ضحية من �ضحايا املجتمع � ،إن�سانة رقمية تعد
الأيام وت�س�أل عن ابن هدي وتنتظره على احلدود الوهمية مع
ابنتها فرح ؛ فرح تلك الطفلة التي ارتبط ا�سمها بتفجريات
فندق فرح باملغرب  ،فها هو ابن هدي يفخخ نف�سه للقاء ابنته
فرح ؛ �إنه و�أد البنات� ...إنه اللقاء و�سط فو�ضى الهروب ..جاء
حمم ًال بالعقلية الهدامة � ،إن��ه �صراع تاريخي بني الدراوي�ش
الروحانيني والبناء الفكري املتطرف.
كما جند دوائر الغربة وال�ضياع والثنائيات يف م�شهد البحار.
فهو يعوم ب�أمان على �شواطئ احلانات ،يدندن ب�آهات الهروب.
تقوده تلك الك�ؤو�س التي �أفرغها باحلانة..يالعب �أعمى ي�سوق
دراجته على ذبذبات وجم�سات الب�صرية...يت�سول ب�شروط ،
يحدد نوع العملة ولونها و�صنف ال�سجائر� ،إنه درهمان  .يت�سول
بكل العمالت  :الدوالر والدينار واللرية  ،فاقد اخل�صو�صية ،
م�ستهلك يريد �سيجارة �أمريكية بلون الوي�سكي الأ�صفر.
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الأعمى احلا�ضر يرى ما ال يراه
املب�صر.هنا فل�سفة ال�صراع
وحتقيق الوجود  ،فالغياب �سمة
بحار
الوجود  .من هنا تخيل �أنه ّ
تفتحه ،عنده �آف���اق الإح�سا�س
ب��الأ���ش��ي��اء ب��دق��ة  ،وه��و �إن�سان
حممل باملعاناة  ،ثمل من حالة
ال�ضياع و�أ�سئلة الهوية � ،ضاعت
امل�لام��ح فهو ���س���ؤال فيه جدلية
�شخ�صية لها �سابق ولها م�ستقبل
ولي�س لها حا�ضر  ،وك أ���ن��ه��ا يف
غيبوبة وهو غني وفقري  ،حكمته
تعطيه اجلانب ال�صويف  ،يهوى
الظل والليل ويهرب من النهار ،
�شخ�صيته م�ضطهدة منك�سرة ،
�أ�ضاعها ون�سي مالحمها وراح يدور يف حلقة مفرغة .
وتتجلى دوائر الزمن الفل�سفي ودائرة الألوان يف م�شاهد اجلوقة.
ر�ؤو����س ملونة...نظارات ���س��وداء وخالخيل تقرع اجلر�س كل
حلظة دون البدء.
�ضحكات تدفع امل�سافات ب�إيقاع� .إنها لعبة م�ضحكة�..إنهم
يلعبون ،ي�سخرون من لعبة احلياة� ،إنهم يقهقهون مع املوال ،
�إنهم ي�ضحكون هروب ًا من ال�ضعف �إلى ال�سلطة.
ويف طق�س الدرو�شة تتجلى دوامة احلياة بحث ًا عن اخلال�ص .
ي��دورون حول قلوبهم ..ح��ول اهلل بدواخلهم  ،ب�شكل متوازن ،
حترقهم نار وهّ اجة.
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ت��دور ال��دائ��رة بال�شخ�صيات ،يرق�صون على �إيقاع الدرو�شة
 ،حتلق �أرواحهم وتتحد مع ال�سماء  ،ويقودهم ه�شام مدرب
الرق�ص ال�صويف ليعلمهم ال��دوران حول �أنف�سهم مع ال��دورة
الدموية خوف ًا من هبوط القلب..ثبات بال ِّرجل اليمنى والأخرى
متحركة حول املحور ،وبالتايل اجل�سد كام ًال.
والتنورة تدور وحلقات تف�ضي �إلى حلقات م�ضيئة ونورانية..
�شعاع ن��ور ي�شكل حم���ور ًا ،ت�صعد ال��روح وتهبط يف كل دورة
يحركها الإيقاع املو�سيقى  ،ونب�ض قلب ال�شخ�صيات ال�صوفية
التي حتركها وفق نظام داخلي.
الدروي�ش يتحرك بدائرة من الداخل �إلى اخلارج باجتاه عمودي
 ،يدور �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى تكتمل الدائرة ..يده على �صدره  ،وكلما
ازداد دوران ًا يتحرر من كل فكرة دنيوية  ،وتبقى فكرة اللقاء مع
اهلل واالحتاد الروحي معه.
هكذا بنيت ال�شخ�صيات ت�أليف ًا
و�إخراج ًا ،حيث جندها حلميه بال
ذاك��رة  ،بلون امل��اء  ،تعتمد لعبة
الوجه والقناع� .إنها �أقنعة تدور
فوق وجوه ،ووجوه بال مالمح تدور
حزينة يف ظلمة الغربة .ويتهجد
الإيقاع ن��زو ًال عند مهابة اجل�سد
الأثريي�...أج�ساد تعرب القارات...
ظ�لام م�شع و�شعاع ب��اه��ت وج��وه
ه��ارب��ة خلف �أقنعة ه��ارب��ة خلف
�أكذوبة الوجود الفردي  ،وغربة
اجل�����س��د و���س��ط �ضجيج وب��ي��ا���ض
�أ�سود و�سواد �أبي�ض.

و�أقنعة الإمي��ان وم�سابح م�ست�أجرة  ،و�أرج��ل االنتظار �أنثوية
تتحرك على ر�ؤو���س الأ�صابع � ..شخ�صيات هالميةتدور حول
قدرها ،حول ر�سم نهايتها ،لي�س مبقدورها الهروب  ،تعي�ش
�ساعة ال قبلها وال بعدها�...سف�سطائية الزمن ك�أنها عقارب
�ساعة كلما غادرت مكانها زحفت باجتاهه ،وكلما اكتمل البدر
دائ��رة ع��اد ه ً
�لاال ،القلوب م�ل�أى ب��احل��زن ،وال�صدور تفي�ض
بالقهر ،مرايا حمدبة �أبعادها غري واقعية  ،وخرافة االنتظار
تفجر اللقاء ب�ضحكات دامعة بزمن يدور وال�ساعة متوقفة .
وال�صوفية يف العر�ض تلك الطاقة التي تلف املكان ،فتخرج
ال�شخ�صيات من الب�ؤ�س �إلى الب�ؤ�س...وجتعلها تدور حول نف�سها،
حول �أفكارها ،حول بيوتها� .إنه جمتمع يدور يف مكانه �،سخرية
تو ِّلد �سخرية  ،وليل يولد �أعمى  ،وعمى يولد ملهاة  ،و�سفر يولد
منفى  ،ومنفى يولد �ضياع ًا.
هكذا عمل املخرج خليل ن�صريات على فكرة الدائرة و�صراع
الأ�ضداد وثنائياتها  ،فكان النحات الذي ر�أى داخل هذا احلجر
الكرمي متثال �إله ،فبد أ� النحت بطقو�س ومتائم يلج احلقيقة...
ال�صورة الغائبة...الروح الذائبة..النب�ض املحبو�س..ال�صوت
املكتوم �.إنه املولود يتحرك نحو النور مثل ال�شجرة املمتدة نحو
ال�شم�س� ،إنها ال�شخ�صية امل�سرحية ال�صوفية تخرج من ج�سد
املمثل امل�ست�سلم لإيقاع احلياة اجلديدة...
وع��م��ل على ت�شتيت ال��ب���ؤرة مثل انعكا�سات امل��راي��ا املك�سرة
وجعل ال�شخ�صيات حاالت وظواهر ،ودفع املمثل �إلى اقتحام
ال�شخ�صية بفكرة جديدة  ،فكان دوره املحر�ض  ،والعمل على
الت�صادم للو�صول �إلى العمق و�إلى الزوايا املظلمة بال�شخ�صية.
ومغامرة املخرج يف �آليات العمل مع املمثلني باعتماد يف تدريباته
على الت�صادم مع ال�شخ�صية وقناعات املمثل بها ،للو�صول �إلى
تناق�ضاتها يف بنيتها ال�سيكولوجية  ،للو�صول �إلى غمو�ضها ،
ور�سم لها غمو�ض ًا جديد ًا...الك�شف عن ال�شخ�صية بالت�صادم.

يف هذا الف�ضاء العام ولد عر�ض م�سرحية «يا ليل يا عني» مغامرة
ت�شاركية ،فمنهم اخلا�شع ومنهم من عا�ش حلظة العر�ض �سهو ًا
وبقيت الرحى تدور وتنرث الأ�سئلة بعد طحن الواقع بني دوائرها
احلجرية ،ليتناثر يف �صالة اجلمهور  ،ع�سى �أن تكون �سحابة
ممطرة لثمار التغيري .
�أم��ا املو�سيقى فقد بنيت على ال��ر�ؤي��ة الإيقاعية والتقاطعات
ال�صوفية بتكنيك دقيق للتعا�ضد مع البنية الدرامية واجلانب
الروحي  ،للتوا�صل مع ر�ؤية امل�ؤلف واملخرج .
لقد �سيطرت جتليات عازف الناي يف تفعيل روح ال�صوفية ،كما
الم�س املو�سيقار نور �أبو حلتم روحية الهجيني الأردين يف ال�صوفية
 ،فعملت على توليد �شعور احلزن والأمل واخلوف  ،فكانت نف�س
املقطوعة مثل قطعة القما�ش فيها الأل���وان :الأ���س��ود والأبي�ض
والأحمر  ،والفرح واحل��زن...وك��ان التجلي واالن�سجام يف خلق
الدائرة لالنهائية يف احل�س والتقنية فال(�سراوند) حيث يبقي
وحدة املو�سيقى الأر�ضية ،ويدور �صوت الناي بني �أربعة �سماعات
ك�أنه يف حلقة مفرغة ،يدور حول اجلمهور واملمثلني.
و�صناعة اجلملة املو�سيقية واجلدل بني الآالت وتقاطعها دون
ت�صادم ،وال�سكون وال��ف��راغ املو�سيقي ي�ؤجج ذروات جديدة
ترافق ال�صراع الدرامي.
�أما ال�سينوغرافيا فقد عملت على ت�أكيد دميومة احلياة وحلقة
ال��ذك��ر ودائ���رة احل��ي��اة العبثية  ،حيث �إن�شائية امل��ك��ان ب��دء ًا
من خ�شبة امل�سرح التي ا�شتغلت على ت�أكيد الفكرة  ،ف�صمم
الفنان عبد العزيز امل�شايخ خ�شبة م�سرح جديدة  ،توحي لنا
بدوران الأر�ض والكون بكل معطياته وعوامله ،ت�أخذه من الأدنى
للأق�صى ،وتعود كما هو التاريخ يعيد نف�سه ويتنف�س يف كل
دائرة  ،وتبد�أ حياة تتحرك نحو نهايتها .

ي�صبح ال��ع��ر���ض امل�سرحي م��غ��ام��رة جمالية عندما تنه�ض
معماريته مراهنة على �سحر اللقاء مع اجلمهور  ،وعلى �إح�سا�س
و�صدق ووج��دان وروحانية املمثل ،بعد �أن نفخ املخرج يف روح
ال�شخ�صيات ر�ؤيته لتخرج من �صل�صاليتها �إلى دائ��رة الكون
الفل�سفي فوق خ�شبة العناق مع اجلمهور ،ليحيل �سكونه �إلى
ن�شوة اجلمال والإبداع ..وهنا ال�صوفية تلعب دورها يف امل�سرح،
وحتمل ر�ؤى التغيري والزحف نحو الطريان .
وتف�شل املغامرة والرهان �إذا خبا �ضوء املمثل الداخلي وعا�ش
ج�سد ًا بال روح ،تتالطمه الإ�ضاءة وغربة امل�سافة مع اجلمهور،
فتتجمد ه��ج��رة ال���روح ال�صوفية يف دوائ���ر احل��ال��ة الكونية
املفرت�ضة ،وت�صبح امل�سافة بني ج�سده وروحه مظلمة  ،وبينه
وبني اجلمهور بعيدة .
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ويف �أعلى امل�سرح مرمى ي�شكل قطعة �سرياليةتوحي باحلالة
احللمية  ،فكل الأهداف �:سريالية �أو حلمية �أو عبثية  ،ت�شعرنا
ب�أن كل ما يدور على اخل�شبة هو لعبة خا�سرة  ،لي�س لها بداية
�أو نهاية...لعبة.

كانت الإ�ضاءة تتغري مع تغري امليزان�سني للمخرج  ،وهذا يجعل
الإ�ضاءة مرتبطة ب�إيقاع امل�شهد  .وقد كان ال�ضوء والظل ي�سيطر
بجماليته على اخل�شبة  ،وهنا كان �سحرها مثل �شمعدان ي�ضيء
زاوية معتمة و�سط الف�ضاء والفراغ.

ومت�� َّرد م�صمم الإ���ض��اءة الفنان فرا�س امل�صري على اللون ،
وعمل على �أن تكون حلم ًا ،وتعطيك �أفق ًا مفتوح ًا بالن�سبة للون،
واحللم ال لون له؛ �أبي�ض و�أ�سود وبينهما الرمادي وال�سكني ،وهو
�أف��ق مفتوح من ناحية امل�ساقط حمقق ًا نظرية الظل وال�ضوء
واللعب على الظالل ور�سم عليها البعد ال�ضوئي ب���أن تكون
امل�ساقط مبا�شرة  45درجة �أو عمودية  ،واللعب على ال�صوفية
ب���أن تكون الأر���ض كهالة �ضوئية؛ الهالة البي�ضاء والنورانية
كاملالئكة ،التي تتموج بهالة بي�ضاء .وهذا يحيلنا للأفالم التي
تناولت الأنبياء كامل�سيح ،فدائم ًا وراءه هالة بي�ضاء� ،أو �سيدنا
حممد عليه ال�سالم  ،كهالة �ضوئية.وقد ا�ستخدم كذلك تقنية
(الهيز  ) hizلتحقيق الروحية  ،حيث ت�ؤكد هالة ال�ضوء .

�أم��ا الأزي��اء و�أهمية الأل��وان وبعدها ال�سيكولوجي فلها عالقة
مب�شهد واحد �سريايل تغريبي  ،لأنه حلم يف قلب حلم ،والأزياء
انعكا�س لل�شخ�صيات يف تناق�ض ،والت�ضاد مع امل�شهد الآخر..
كانت الأزياء انعكا�س ًا للحالة النف�سية ودوائر ال�ضياع من الداخل
واخلارج  ،لتقريب ال�شخ�صية من املر�سل وامل�ستقبل.

ووقع خط أ� يف العر�ض الأول با�ستخدام مادة (ال�سموكن م�شني)
بد ًال من (الهيز)  ،عمل على توتر العالقة مع املتلقي  ،مت جتاوزه
يف العر�ض الثاين .
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وق��د �صممت الأزي���اء من القطن والقما�ش الب�سيط لتقريب
داللتها ال�صوفية ،ف��ه���ؤالء ب�سطاء ولكن يف دواخلهم حياة
ونب�ض ي�شبه القطن  .وهنالك املبا�شرة بالأزياء التي خدمت
الفكرة  ،وهناك الرتميز من خالل الر�سومات التي حافظت
على الوحدة اجلمالية للأزياء  ،فال�شخ�صيات البولي�سية من�س
و قنفذ ور�سم العني والأذن ،والرموز ال�صوفية بالكتابة لكل كلمة
معنى ظاهري وباطني .وا�ستوحت الأزياء لعبة الدائرة بال�شكل
احللزوين والزي املكتوب عليه عبارات �صوفية و�آيات قر�آنية ،
وعيها ر�سومات القلب وهالل .

سينما

الفيلم السينمائي :
بين األبيض واألسود واأللوان
ديفيد ميتشل ناقد يف تاريخ الفيلم

ترجمة :رضوان مسنات  /األردن
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يف فيلم” �ساحرة اوز” – �إخراج فليمنج ،عام 1931-
ا�ستخدم املخرج املر�شحة او الفلرت �سيبيا يف ت�صوير امل�شهد
االفتتاحي ،وهو ذو لون بني داكن قبل �أن يعود بعدها بقليل
للت�صوير ب��الأل��وان� .إن مثل ه��ذا الأ���س��ل��وب يف الإخ����راج� ،أو
بدقة �أكرث ،يف الت�صوير ال�سينمائي ،مل يكن م�ألوف ًا يف �سنوات
الثالثينيات من القرن املا�ضي .ومع �أن تقنية الت�صوير بالألوان
ابتد�أت يف ع�شرينيات القرن � ،إال �أن �أق��ل من ُع�شر الأف�لام
املنتجة يف تلك الفرتة كان بالألوان ،وا�ستمر احلال هكذا حتى
ال�ستينيات حني �أ�صبح الفيلم امللون هو ال�سائد .
�إن االنتقال يف �أف�لام تلك الفرتة – الن�صف الأول من
القرن الع�شرين – من الأبي�ض والأ�سود �إلى الفيلم امللون مل يكن
�سل�س ًا ،بل كان ي�شبه نقلة فجائية .
�إن الكثري من عنا�صر الفيلم ال�سينمائي �سواء التقنية �أو
الإنتاجية� :سينما النجم ,تكري�س �سينما هوليوود ك�أكرثها بروز ًا
و�سيطرة على الأ�سواق ،ومن ناحية �أخرى ،االهتمام باملونتاج-
القطع -وظهور الفيلم الناطق ،وبعدها خ��روج الإن��ت��اج عن
�سيطرة اال�ستوديوهات .كل هذا مل ي�أخذ وقت ًا طوي ًال من بداية
ال�سينما؛ رمبا يف حدود �أربعني �سنة ,بعك�س عن�صر اللون يف
الفيلم؛ �إذ �إن انت�شار الفيلم امللون ا�ستغرق فرتة طويلة ن�سبي ًا
مقارنة بالعنا�صر الأخرى التي ذكرنا بع�ضها.
وهنا ال بد من ال�س�ؤال املهم التايل :ملاذا مازلنا ن�شاهد حتى
الآن �أفالم ًا ت�صور بالأبي�ض والأ�سود ؟ وملاذا املزج بني الأبي�ض
والأ�سود والألوان يف بع�ض الأفالم احلديثة؟
قلنا �إن انت�شار الفيلم امللون ت�أخر ن�سبي ًا ،وال�سبب �أ�سا�س ًا
هو تقني ،ي�ضاف �إليه الفكر االحتكاري التجاري ،ف�شركة
“تكنيكلر” و” بولورويد” كانتا الرائدتان وامل�سيطرتان يف
جمال الفيلم امللون على مدى خم�س وع�شرين �سنة .وعلى الرغم
من الكلفة العالية و�صعوبة العمل وقلة �آالت الت�صوير املالئمة،
�إال �أنه �أُنتجت يف تلك الفرتة بع�ض الأفالم امللونة مثل”القر�صان
الأ�سود”( �سنة � ،)1926إخ���راج ب��ارك��ر ,و”ملك امللوك”
( �سنة � ،)1927إخراج �سي�سيل دي ميل ...الخ.
يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ظهر الفيلم الناطق ،وقد �ش ّكل
هذا يف بدايته عائق ًا �أمام ا�ستخدام اللون يف الفيلم  ،ولكن حوايل
�سنة 1929ا�ستقرت تقنية ال�صوت يف الفيلم  .ويف هذه الفرتة
ت�سابقت اال�ستوديوهات الكربى يف هوليوود يف ا�ستعمال هاتني
التقنيتني يف �أفالمها  ،لدرجة �أنه كان على هذه اال�ستوديوهات �أن
تتفق مع” تكنيكلر” مقدم ًا للبدء بت�صوير الفيلم امللون ,لكن هذا
احلما�س واالندفاع ت�أثر بالأزمة االقت�صادية التي مرت ب�أمريكا ،
مما �أدى خل�سارة لي�ست قليلة ل�شركة “تكنيكلر”.
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يف �سنة  1933طورت” تكنيكلر” يف تقنية الفيلم امللون
ف�أ�صبح اللون �أف�ضل من ال�سابق ،و�أقل تكلفة ،مما َّعو�ض بع�ض
خ�سائرها ،نتيجة ازدي��اد تعامل �شركات الإن��ت��اج ال�سينمائي
معها ,ولكن ن�سبة الأفالم امللونة املنتجة يف ذلك الوقت بقيت
منخف�ضة مقارنة بالأفالم امل�صورة بالأبي�ض والأ�سود.
يف بداية خم�سينيات القرن املا�ضي طورت ال�شركة الأملانية”
اجفاكلر” تقنيات الفيلم امللون ،ف�أ�صبحت �أكرث �سهولة و�أقل
تكلفة ،ولكن هذا مل يلغ الإنتاج الوا�سع للفيلم بالأبي�ض والأ�سود.
�إن التكلفة العالية للفيلم امللون مل تكن هي العامل الوحيد يف
اللجوء لغري امللون ،ولكن االعتبارات الفنية اجلمالية لعبت دور ًا
هام ًا يف هذا ،ففي ر�أي العديد من نقاد ودار�سي فن ال�سينما
�أن هناك الكثري الكثري من الأفالم بالأبي�ض والأ�سود قد تفقد
ذل��ك الت�أثري ال��ذي �أحدثته على امل�شاهد ل��و كانت ب��الأل��وان
مثل فيلم” عاطفة ج��ان دارك”( �سنة  ,)1928للمخرج
دريري� ,أو”هاملت”(�سنة  ،)1966للمخرج كوزنت�سيف .وقد
�صرح خمرج فيلم” عاطفة جان دارك”� :أن ا�ستعمال الألوان
الطبيعية يف الفيلم يذهب بالكثري من الواقعية التي يتوخاها،
وهذا ينعك�س على امل�شاهد الذي تت�أثر قدرته على التخيل.
يف تاريخ ال�سينما جرى تلوين عدد من الأفالم التي �صورت
بالأبي�ض والأ�سود بعد �سنوات من تاريخ �إنتاجها ،وبالإمكانيات
التكنولوجية املتطورة ،ومثال ذلك فيلم” الرجل الذي يعرف
كثري ًا “ للمخرج هت�شكوك  ،و�أخرجه �سنة 1934بالأبي�ض
والأ�سود ،ثم عر�ض ملون ًا �سنة 1956
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وهنا ال�س�ؤال� :أي الن�سختني �أكرث ت�أثري ًا ؟
يف �سنة  1948كتب املخرج ال�سوفييتي العظيم ايزن�شتاين
ر�سالة لزميله كوليت�شوف جاء فيها ما معناه � :إمنا يجب اللجوء
للون يف الفيلم ل�سبب درام��ي فقط ،مثله مثل املو�سيقى التي
توظف يف الفيلم لأهميتها الدرامية ،وكذلك يجب �أن نتعامل مع
اللون عند ال�ضرورة فقط.
بعد عقود من ظهور الفيلم امللون ،ويف نهايات القرن املا�ضي
وب��داي��ات القرن احل��ادي والع�شرين ،هناك بع�ض املخرجني
الذين ال يرون �ضرورة للألوان يف كل فيلم .ففي �سنة2001
�أخ��رج كوين فيلمه” الرجل ال��ذي مل يكن هناك” بالأبي�ض
والأ���س��ود ،على ال��رغ��م من �أن كلفة �إن��ت��اج الأف�ل�ام بالأبي�ض
والأ���س��ود �أ�صبحت �أعلى ! وي�برر كوين ذل��ك :هناك �أ�سباب
علي �أن �أ�شرحه ،ولكن
متعددة للجوء للأبي�ض والأ�سود ي�صعب َّ
�أهمها �أن فيلمي ي�صور فرتة زمنية �أ�شعر �أن الأبي�ض والأ�سود
يعبرّ عنها �أك�ثر من الت�صوير ب��الأل��وان� .إن هذا التربير غري
مقنع؛ �إذ �إن هناك لنف�س املخرج �أفالم ًا �أخرى تعرب عن فرتات
زمنية خمتلفة ُ�ص ِّورت بالألوان.
يربر مدير الت�صوير لكل �أف�لام كوين – روجر ديكنز–
اللجوء للأبي�ض والأ�سود بطريقة خمتلفة عن املخرج  ،فهو يرى
�أن الأبي�ض والأ�سود يف الفيلم يجعل امل�شاهد يركز �أكرث على
ال�شا�شة ،وبالتايل على الفيلم ،بعك�س الأل��وان التي قد ت�شتت
انتباه امل�شاهد ،وكذلك ف�إنه من ال�صعب �أن تخدم الأل��وان
الق�صة مثل الأبي�ض والأ���س��ود  ،ال��ذي هو ت��وازن مدرو�س بني
ال�ضوء والظالل يحرك خيال امل�شاهد .وي�ضيف �أن الإ�ضاءة يف
الفيلم لي�ست جمرد ت�سليط ال�ضوء على ال�شخ�صية �أو املكان,
بل �إن لها معنى مثلها مثل حجب الإ�ضاءة.هذه املالحظة مهمة

جد ًا للم�صور واملخرج ،وهي �أكرث �صعوبة يف الفيلم غري امللون؛
�إذ البد من حرفية عالية وموهبة للتم ُّكن من ف�صل الأ�شكال
وال�سطوح با�ستعمال الإن��ارة ،لريكز اهتمام امل�شاهد على ما
يريد � .إن الأل��وان يف حد ذاتها جذابة ومغرية ،ولكنها قد ال
تتجاوز ب�ساطة وعمق ت�أثري الأبي�ض والأ���س��ود املثري مل�شاعر
خا�صة ،وامل���ؤدي ملعان خمتلفة .هذا الأمر ينطبق على الفيلم
ال�سينمائي ،وكذلك على ال�صور الفوتوغرافية  ،ومثال ذلك
�أعمال امل�صور الفوتوغرايف الفنان ان�سل �آدامز.
يف �سنة � 1998صور املخرج جون بورمان فيلمه” اجلرنال”
بالأبي�ض والأ���س��ود ،وب��رر ه��ذا ب���أن عدم وج��ود الأل��وان يعطي
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للم�شاهد ف�سحة مكانية وزمانية جتعله يح�س كما لو �أنه يعي�ش
يف عامل �آخر موازٍ للعامل احلقيقي ،ك�أنه يف حلم �أو غيبوبة ،وهذا
هو الت�أثري الذي كنت �أ�سعى �إليه ،لأنه يتنا�سب مع �شخ�صية بطل
الفيلم كما �أفهمها.
لقد ح��اول بع�ض �أ�صحاب ر�ؤو���س الأم��وال الذين يعملون يف
املجال ال�سينمائي حتويل بع�ض الأف�لام املهمة القدمية  ،التي
�صورت بالأبي�ض والأ�سود� ،إلى ملونة ،مما �أثار حفيظة خمرجني
وممثلني مميزين �أمثال وودي الن و�ستيفن �سيبيلبريج وغريهم،
وذل��ك لي�س ب�سبب اللون و�إمن��ا ب�سبب العمل على �إف�ساد ذائقة
امل�شاهد ،من خالل تغيري عن�صر هام من عنا�صر الفيلم ،ولكن
حتى هذا االتهام ا�ستفاد منه جتار ال�سينما كدعاية ملا يقومون به.
يف �سنة  1998تطورت تقنية تلوين الأف�لام غري امللونة،
بحيث جتاوزت العيوب التي كانت ت�صاحب �إدخال اللون على فيلم
قدمي م�صور بالأبي�ض والأ�سود ،كما �أن الكلفة �أ�صبحت �أقل .من
الأفالم التي لونت فيلم”�سايكو” لهت�شكوك ،وقد �أ�شرف على
تلوين الفيلم جا�س فان �سول ،الذي ر�أى �ضرورة هذا الإجراء،
لأن مزاج ور�ؤية م�شاهد الفيلم يف �أواخر الت�سعينيات تختلف عن
ر�ؤية ومزاج امل�شاهد يف �أوائل �ستينيات القرن املا�ضي .وبالفعل
فقد القى الفيلم قبو ًال جماهريي ًا ممتاز ًا.

�أ�شرت يف بداية هذه املقالة �إلى فيلم” �ساحرة اوز” وكيف
كانت بدايته ملونة بلون ال�سيبيا  -اللون البني الداكن -وال�س�ؤال
هنا :ملاذا؟ �آخذين باالعتبار �أن غالبية �أفالم تلك الفرتة التي
�أنتج فيها الفيلم كانت بالأبي�ض والأ���س��ود .والإجابة عن هذا
الت�سا�ؤل ه��ي :خللق ع��امل غرائبي خمتلف ،فم�شاهدي ذلك
الوقت كانوا معتادين على الأبي�ض والأ�سود !
يف وقتنا احلا�ضر اعتاد امل�شاهد على الفيلم امللون  ،ولذا
فبع�ض املخرجني ي�ض ّمن فيلمه امللون م�شاهد بالأبي�ض والأ�سود،
خللق عامل غري حقيقي على ال�شا�شة – على العك�س متام ًا مما
كان يف املا�ضي� .إن هذا الأ�سلوب ما هو �إال �إ���ش��ارات جمالية
وبالغية ت�ؤثر نف�سي ًا يف امل�شاهد؛ �إذ يح�س ك�أنه يف حلم �أو خا�ضع
للتنومي املغناطي�سي ،وذلك ح�سب ر�أي خمرجني جل���أوا لهذا
الأ�سلوب.
يف فيلم” وردة القاهرة القرمزية”( �إنتاج �سنة )1985
وهو فيلم داخل فيلم ،لوودي الن هناك م�شاهد �ص ِّورت بالأبي�ض
والأ�سود– الفيلم ملون– وذلك للتمييز بني عاملني يعود كالهما
ل�سنوات الثالثني من القرن املا�ضي ,العامل الأول حقيقي تعي�شه
بطلة الفيلم– ميا فارو -و�ص ِّور بالألوان� ،أما العامل الآخر فهو
غرائبي يظهر لها يف غالبية �أيامها و�ص ِّور بالأبي�ض والأ�سود� .إن
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ذهاب ميا فارو لل�سينما يوفر لها مهرب ًا وملج أ� من عامل ي�سري
برتابة ال لون له� .إن ال�سموات واجلنة يف �أفالم وقتنا احلا�ضر
عادة ما ت�ص َّور بالأبي�ض والأ�سود ،ويف هذا الفيلم تظهر البطلة
بثياب بي�ضاء نا�صعة ك�أنها يف اجلنة ,وعندما يقودها بطل
الفيلم– جيف دانيال– اخلارج من �شا�شة العر�ض خلارج دار
العر�ض يتحول الفيلم – وردة القاهرة – للألوان .
�إن ت�صوير فيلم داخ��ل فيلم للإ�شارة �إل��ى عاملني خمتلفني
زماني ًا �أ�صبح الآن �أمر ًا م�ألوف ًا للم�شاهد� ،سواء على �شا�شات دور
العر�ض �أو على �شا�شة التلفزيون ،ومن املهم �أن نالحظ �أن معنى
التغري يف لون الكادر �أو اللجوء �إلى”لعبة” �إخراجية ال حتمل
دائم ًا املعنى نف�سه بل �إنها تختلف من خمرج لآخر.
�إن مو�ضوع اللون ودالالته كان مدار نقا�ش طويل بني ال�سينمائيني
والنقاد  ،لكنه مل ي�ؤد �إلى �أية نتيجة �سوى االتفاق على �أن النظرة
للون ظاهرة ثقافية ،و�أن ال معنى للون يف حد ذات��ه؛ �أي �إن
اللون يف الفيلم ال�سينمائي مرتبط بر�ؤية املخرج ،فمث ًال ،يف
فيلم ايزن�شتاين” الك�سندر نيفي�سكي” (�سنة  ،)1938كانت
اجلياد بالأبي�ض تعرب عن ق�سوة وقمع وموت ،يف حني �أن الأ�سود
للمحاربني الرو�س عبرّ عن معنى �إيجابي :الوطنية والبطولة .
يف ���س��ن��ة َّ ،1998
وظ�����ف امل���خ���رج رو������س ال���ل���ون يف
فيلمه”بليزنتفيل” بطريقة رمزية خمتلفة ومعقدة مازج ًا بني

الأبي�ض والأ�سود واللون يف نف�س الكادر ،للمقارنة بني عاملني،
من خالل م�سلك فتى ب�سيط و�أخته التي على النقي�ض منه .وقد
لعبت التكنولوجيا املتطورة دور ًا رئي�س ًا يف تنفيذ الفيلم ؛ �إذ
ا�ستعمل امل�صور ما يقرب  1700ت�أثري رقمي – وهذا يتجاوز
�أي فيلم �سبقه .وكانت ال�صعوبة الأكرب �أن الكادر الواحد يجمع
بني الأبي�ض والأ�سود واللون ،وعندما يتحرك �شخ�ص غري ملون
�إلى منطقة ملونة يف الكادر مث ًال كان ال بد من تلوينه وبالعك�س.
لقد �ص ّور الفيلم بداية بالألوان ،ثم ح ّول بع�ض الكادرات �إلى
�أبي�ض و�أ�سود ح�سب ما هو مطلوب .وهذا النمط من الت�صوير
يح�سب ملدير الت�صوير الفنان كري�س وات�س  ،الذي قال �إن اللون
يف هذا الفيلم لي�س فقط جزء ًا من امليزاني�سن ،بل �إن له دور ًا
يتجاوز كثري ًا من عنا�صره -امليزان�سني� -إن��ه ال��راوي املرئي
حلبكة الفيلم وتطور �أحداثه.
يت�ضح مما �سبق �أن الفيلم بالأبي�ض والأ�سود على الرغم
من قلته يف الوقت احلا�ضر � ،إال �أنه لي�س هناك ما يدل على
غيابه وتال�شيه ،فهناك العديد من املخرجني ما زالوا يتعاملون
به ح�سب ر�ؤيتهم الفنية للفيلم ،بالرغم من �ضغوطات ورغبات
اال�ستوديوهات ونظرتها التجارية ،وم��ن ه���ؤالء وودي الن,
ارنوف�سكي ,باتري�س لوكونت ..وغريهم.
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أسبوع الفيلم اللبناني
رؤى جمالية وأفكار إنسانية
تتأرجح بين التجريب والواقع
ناجح حسن  /األردن
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ُع َّد الفيلم اللبناين ( ق�صة ثواين )
للمخرجة الرا �سابا وال���ذي عر�ض
�ضمن �أ���س��ب��وع الأف��ل�ام اللبنانية ،
الذي نظمته يف �صالة �سينما الرينبو
بجبل عمان ،م�ؤ�س�سة �شومان والهيئة
امللكية الأردن���ي���ة ل�ل�أف�لام ،م��ن بني
الأفالم العربية القليلة ،التي طرحت
مو�ضوع ًا جريئ ًا يقتحم الكثري من
ال�سلوكات واملفاهيم اخلاطئة يف قيم
احلياة اليومية .
ت�����ض��م��ن ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي ي���ع��� ُّد �أول
الأف�لام الروائية الطويلة للمخرجة
�سابا ،حماكاة ب�صرية ودرامية تدور وقائعها يف خ�ضم الواقع
االجتماعي واليومي لأمن��اط من الب�شر يعي�شون يف العا�صمة
اللبنانية بريوت ،حيث تنتع�ش �إلى جوار تلك الأبراج وال�ساحات
وال�سيارات احلديثة و�أ�شكال الرثاء حياة �أخرى نقي�ضة ،ت�ضم
�سلوكات متنافرة وحطام ًا ل�شخ�صيات مهم�شة ،وجت��ارة يف
املمنوعات و�آفة الكبت والإيذاء العاطفي لأطفال وفتيان ،وبحث
يف �سيكولوجية املر�أة واحلرمان .
رؤى ورغبات
غا�صت كامريا الفيلم يف دواخل جمموعة من الأفراد املتباينني
يف ال��ر�ؤى وال�سلوكات والأعمار واالهتمامات والرغبات ،فهم
يقطنون يف �أك�ثر من بيئة يف مدينة ب�يروت ،لكنهم يواجهون
م�صائر حادة ومت�شابكة ،جراء التهمي�ش واالنف�صال والعزلة
واحلرمان ،والرثاء والفقر واملر�ض و�شحنات الرغبات املكبوتة.
و���ش��ارك يف الأ�سبوع �أرب��ع��ة �أف�لام �أخ��رى تتفاوت بني الطويل
واملتو�سط الطول  ،ب�شقيها الروائي والت�سجيلي ،وجميعها تناولت
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جتارب تتعدى املو�ضوعات االجتماعية وال�سيا�سية لتدور يف �أكرث
من بيئة لبنانية ،مثلما تويل اهتمام ًا خا�ص ًا بالتفا�صيل الآتية
من حرفة جمالية وفكرية ن�ضرة عالية التقنيات ،وهي ت�صوغ
وجهة �أ�سلوبية مبتكرة ال ت�شبه ال�سائد يف نتاجات ال�سينما
العربية اجلديدة .
عاينت الأفالم الأربعة وهي على التوايل :الت�سجيلي (�أبي ي�شبه
عبد النا�صر) لفرح قا�سم ،والت�سجيلي (�شو �صار) لديغول عيد،
والت�سجيلي (ا�ستعادة ن�ضال) لرانيا ورائد الرافعي ،والروائي
(طيب  ،خل�ص  ،يال) لرانيا عطية ،ق�ضايا م�ستمدة من الواقع
واملخيلة اخل�صبة التي تتعلق مب�صائر �أفراد وجماعات يف �إطار
من الر�ؤى واملعاجلات اجلريئة.
وقدمت الأفالم مزيج ًا لأكرث من توليفة جتنح �إلى الواقع حين ًا،
و�إلى اخليال حين ًا �آخر ،على نحو فريد  ،من ال�صعب يف بع�ض
الأحيان التفريق بني املنحى الدرامي والتوثيقي بني بع�ض منها
– (ا�ستعادة ن�ضال  )74مث ًال  ،-ففيها تعاطى �صانعوها مع
الأف��ك��ار واللغة الفنية ب�أ�ساليب حديثة متباينة اخل�صائ�ص
والقدرات ،وهو ما قادها �إلى �أن حتظى ب�إعجاب النقاد يف �أكرث
من مهرجان عربي ودويل خالل العامني املا�ضيني ،ونال �أغلبيتها
جوائز رفيعة يف تلك املهرجانات وامللتقيات ال�سينمائية .
لقطات توثيقية

املخرجة رانيا الرافعي

أ�ب���رزت الأف�ل�ام لقطات توثيقية وم�شاهد �إخبارية
مبرافقة التعليق املو�سيقي وال�صوتي يف �أكرث من ثيمة،
ل��دى قيام �صانعيها مبعاينة م�صائر �شخو�ص إ�ب��ان
حلظات انف�صال وحنني عن النا�س واملكان يف �أكرث
من حلظة زمنية ،تعود �إل��ى ما بعد الن�صف الثاين
م��ن ال��ق��رن الفائت ،دون �أن ت��ن���أى ع��ن ت�صوير تلك
الدوافع الآتية من خ�ضم املعاناة �إبان احلرب الأهلية
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 ،التي ع�صفت باملجتمع اللبناين يف ال�سبعينيات ،ف�ض ًال عن
حمطات ومواقف يف ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،و�صو ًال �إلى
تلك العالقات الإن�سانية يف احلياة اليومية ،وما تفي�ض به من
�أحا�سي�س وم�شاعر متدفقة ،بالرغم من وجودها يف �أو�ضاع
ا�ستثنائية ،وما قد تخ ِّلفه من م� ٍآ�س وويالت وعداوات ،ما زالت
�آثارها عالقة بذاكرة ال�شخو�ص واجلماعات .

الإن�سانية امل�شرعة على هواج�س وتطلعات ،مثلما ترنو �إلى
مناخات من احلرية الرحبة ،و�إل��ى عناق ثقافات ومعارف يف
ظل ظروف تتعلق بحد�س ورغبات النزعة لدى الفرد ،وتعمقه
الر�صني والفطن يف التفاعل بدواخله ،وهمومه ال�شخ�صية
ب�أبعادها ال�سيكولوجية واختياراتها ال�صعبة ،التي تنعك�س على
�شرائح متعددة داخل جمتمعها الإن�ساين .

وه��ذا كله جعل من احتفالية الأ�سبوع املخ�ص�صة ل�صناع
ال�سينما اللبنانية ال�شابة اجلديدة ،فر�صة ثمينة لإطالع املتلقي
وامل�شاهد الأردين على جتارب �سمعية ب�صرية متفوقة بح�ضورها
اجلمايل البديع ،و�سبل �إنتاجها الب�سيطة غري املتكلفة ،التي
تفي�ض مب��ف��ردات وعنا�صر م��ن اللغة امل�شهدية وتوجهاتها

تت َّبع فيلم (�شو �صار) يف  75دقيقة ،ب�أ�سلوبية ت�سجيلية م�ؤثرة
 ،وقائع ت�صور عودة �صانع الفيلم �إلى بلدته بعد ثالثة عقود من
الزمان �أم�ضاها يف اخل��ارج ،جراء قيام م�سلحني بقتل �سائر
�أف��راد عائلته خ�لال احل��رب الأهلية التي ع�صفت بلبنان يف
منت�صف �سبعينيات القرن الفائت .
وفيه ا�ستعاد املخرج عيد -بفعل ذاكرته -حمطات
يف ق���راءة م��ا �أ�صابه م��ن ح��زن و�أمل على ف��راق
اف��راد �أ�سرته الذين ق�ضوا يف جم��زرة مروعة.
وي��ر���ص��دم��ن خ�ل�ال ك��ام�يرت��ه �أح���د الأ���ش��خ��ا���ص
املتهمني بقتل والدته .ويف مواجهة بينهما تظل
�أ�سئلة احلرب والعي�ش والذاكرة تع�صف بوجدان
املخرج وف�ضاء عامله املح َّمل يف كثري من الأحداث
املت�شابهة و�أوجاع القتل والث�أر امل�ضاد .
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�أث����ار ال��ف��ي��ل��م ح�ي�رة امل��ت��ل��ق��ي يف ت�صنيفه بني
الت�سجيلي اخلال�ص والت�سجيلي يف مزيج من

العنان على خلفية �أ�صوات ال تراها م�ؤثرة كما
يف حالة �إلقاء والدها ال�شعر� ،أو توظيف م�شاهد
لوالدتها  ،التقطت لها يف وقت �سابق ،وهي على
قيد احلياة ،من خالل كامريا الفيديو املنزلية .
يحفل ال��ف��ي��ل��م ب��رون��ق ب��دي��ع م��ن الأ���س��ال��ي��ب
اجلمالية والدرامية الآتية من ذكريات حزينة،
ت��ق��ود �شخ�صيتيه الرئي�سيتني؛ الأب وابنته
املخرجة� ،إلى دوام التفكري يف �س�ؤال املوت وما
يخبئه من �أ�سرار .
(طيب ،خل�ص ،يلاّ ) هو عنوان الفيلم الروائي
م�شهد من فيلم ق�صة ثواين
الطويل اللبناين ال��ذي اختتمت ب��ه فعاليات
�أ�سبوع الفليم اللبناين وحمل الفيلم توقيع
الروائية� ،إال �أن �شكل الفيلم يف النتيجة بقي حم�صور ًا بعامله
املخرجة اللبنانية رانيا عطية واملخرج الأمريكي دانيال غار�سيا
الت�سجيلي ،ولئن توهم املتلقي ب�أن ثمة مواقف فيه ال تن�أى عن
 ،و�سرت �أحداثه يف مدينة طرابل�س ب�شمال لبنان.
املنحى الدرامي .
حملت معاجلة الفيلم لون ًا مغاير ًاعن توجهات ال�سينما اللبنانية
اجل��دي��دة ،التي اع��ت��ادت التطرق �إل��ى التحوالت ال�سيا�سية
أسئلة الواقع
واالجتماعية والثقافية ،وحماكاتها بتجارب جريئة مفعمة
�آثرت خمرجة فيلم (�أبي ي�شبه عبد النا�صر)؛ فرح قا�سم �أن
بالر�ؤى والأفكار متباينة اجلماليات والأحداث الدرامية.
تبقي الكامريا �أ�سرية والدها وهي تتابع حراكه اليومي داخل
امل��ن��زل ،وحت��دي��د ًا يف عالقاته م��ع ث َّلة م��ن �أ�صدقائه وابنته
إيقاع بطيء
املخرجة ذاتها ،وتقتطف من �أحاديث متداولة حول �أ�سئلة الواقع
واحلياة واملوت ،وما يتفرع عنها من مو�ضوعات الثقافة والفن
يف ه��ذا العمل يقوم املخرجان بو�ضع املتلقي أ�م��ام جملة من
وال�سيا�سة  ،اتخذتها ف�ضاء ال�ستعادة حمطات من ذاكرته حول
الأحداث التي تنفذ �إلى الذات بحرارة �أ�سئلتها ،حيث تدور وقائع
زوجته  /والدة املخرجة املتوفاة .
الأحداث يف بيت ب�سيط لعائلة حمدودة الأفراد ،قوامها ال�شاب

تغلب على م�شاهد ت�صوير الأب يف حالة مر�ضية الكثري من الأجهزة
واملعدات الطبية ،التي تعينه على التنف�س والنوم  ،بيد �،أن كامريا
الفيلم ت�صر على ا�ستخال�ص ر�ؤى و�إجابات ع�صية على والدها
املنتميه لذلك اجليل الذي عا�ش يف مرحلة املد القومي مقارنة مع
معتقدات و�أفكار وقناعات جيل ابنته املخرجة ال�شابة .
تتوارى خلف العمل ال��ذي يبدو ب�سيط ًا يف مادته الت�سجيلية،
ال��ع��دي��د م��ن �أط���ي���اف ال����ذات وحت��والت��ه��ا الآت���ي���ة م��ن ذاك���رة
خ�صبة ،تنحاز �إلى لغة ال�شعر العربي وبنية خطابيته املفعمة
بالرومان�سية ،قبل �أن ت�ؤكد املخرجة لوالدها وج��ود مالمح
مت�شابهة جتمعه مع عبد النا�صر .ويبدو من هنا جاءت ت�سمية
الفيلم بهذا العنوان دون التمادي يف البحث عن �أ�سرار �أو مزايا
احلقبة النا�صرية .
يح�سب للمخرجة ا�شتغاالتها الدقيقة واملتينة على عن�صر
ال�صوت ،حيث تتحدث من خارج الكادر ب�صوتها  ،وهناك تتع َّمد
�أن ال جتري تتطابق ًا بني ال�صوت وال�صورة  ،حيث تطلق لل�صورة

ووالدته العجوز ،يتحركان يف ف�ضاء حمدود ب�إيقاع حياتي بطيء .

وحدث فج�أة �أن �أم ال�شاب تغادر املنزل �إلى العا�صمة بريوت،
الأمر الذي يزيد من وحدة ال�شاب وعزلته يف البيت وحميطه
الإن�ساين ،باحث ًا عن �شخ�صية �أخرى تعينه يف ملء الفراغ الذي
خ َّلفته والدته� ،إلى �أن يجد يف طائر �صغري ما ي�شاركه عزلته ،
بعد �أن ف�شلت جهوده يف التوا�صل مع خادمة �إثيوبية لت�ساعده يف
�أعمال البيت .
يقدم فيلم (طيب ،خل�ص ،ي ّال) كل ذلك ب�ألوان من الق�ص�ص
واحلكايات ،بلغة �سمعية ب�صرية نابهة ،تراعي مفردات البيئة
املحلية وحراكها اليومي املعتاد ،با ّث ًا فيها تطلعات �أفرادها
بالعديد من املواقف املليئة بالدعابة  ،بعيد ًا عن ذلك الإبهار
املجاين املعهود يف �أغلبية نتاجات ال�سينما العربية اجلديدة،
وه��و���س �صانعيها ب��امل���ؤث��رات التقنية على ح�ساب امل�ضامني
الإن�سانية.
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سينما

املخرج تاراتينو اثناء ت�صوير فيلم دياجنو

الفيلم األميركي (ديانجو يحرر قيده) لكوينتين تارانتينو:
الغرب المتوحش بأسلوبية السينما اإليطالية

ترجمة  :تيسري أبو شومر  /األردن
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يتمحور مو�ضوع الفيلم الأمريكي املعنون (ديانغو يحرر قيده)
الذي حققه املخرج الأمريكي املثري للجدل كوينتني تارانتينو ،
حول ذلك الزجني الذي يتحول �إلى �صياد جوائز ويتقا�ضى ثمن
قتله رجا ًال من البي�ض مطلوبني للعدالة .
ي��ق��ول تارنتينو يف ح���وار م��ع جملة (ب��وزي��ت��ي��ف) الفرن�سية
املتخ�ص�صة بال�سينما  :فكرت يف الأم��ر ط��وال ع�شر �سنوات،
و�أردتُ �أن �أخرج فيلم رعاة بقر يف الغرب (وي�سرتن) ال يعمل
على �إغفال �شخ�صيات الأمريكان من �أ�صول �إفريقية ،وذلك
على خالف معظم �أفالم الغرب.
وي�ضيف �صانع الأفالم املجبولة ب�ألوان املغامرات والدم والعنف
الطاغي « :انتظرت الإلهام  ،ويف الأثناء انكببت على درا�سة كنت
نويت �إجنازها ون�شرها قبل االن�صراف �إلى فيلم جديد ،فكتبت
درا�سة تناولت فيها �سريجيو كوربوت�شي ،وعاجلت مو�ضوع الغرب
على النحو ال��ذي ر�آه يف �أفالمه ،ومل تنفك خمطوطة املقالة
تتمدد وتتو�سع لت�شمل ا�شتغاالت كبار خمرجي �أفالم الغرب وهم
يروون تاريخ �أولئك الرواد الأوائل على طريقتهم حيثما �أخرجوا
�أفالمهم يف �إ�سبانيا �أو �إيطاليا �أو الواليات املتحدة  ،وي�صح هذا
القول يف �أفالم �أنطوين مان �أو�سام بيكينباه �أو �سريجيو ليوين».
خيوط السرد األوىل
ويبني تارانتينو �أنه حني كان يعمل على ترويج فيلمه احلربي
قبل الأخري باليابان  ،اكت�شفت �أنهم �شديدو الولع ب�أفالم الغرب
ال�سباغيتي (املقلدة �أو غري الأ�صلية ،على الطريقة اليابانية)،
والتقيتُ هناك بناقد �سينما ميتلكه ال�شغف ب�سينما كوربوت�شي،
وكنت �أحترق �إلى مقارنة �أفكاره ب�أفكاري  ،ووقعتُ على �أقرا�ص
مدجمة لأفالمه الإيطالية ال يقع عليها املرء يف مكان �آخر ،وعلى

م�شهد من فيلم دياجنو

مل�صق الفيلم

�أقرا�ص مو�سيقى الن�سخ الأ�صلية ،و�شاهدت هذه الأقرا�ص و�أنا
�أكتب درا�ستي يف غرفة الفندق �أي��ام عطلتي  ،وا�ستمعت �إلى
مو�سيقاها ،وبينما �أذرع غرفتي و�أ�ستمع �إلى �أحلان موريكوين
ولوي�س باكالوف وري��ز �أورت���والين ،ظهر يل امل�شهد الأول من
(دياجنو يفك قيده) ومل يبق �إال والدة ال�سرد ،وتعاقب ال�صور
الواحدة من �سابقتها ،وقبل مبا�شرة الإخ��راج مل �أح�سب �أن
�أملاني ًا قد يكون جزء ًا من احلكاية والفيلم.
ويوا�صل تارنتينو �سرده حول �صناعته الفيلم« :عملية القب�ض
على �شخ�صيات فيلمه اجلديد ب�أنه كان
يجل�س ومي�ضي �أوقات ًا مرهقة يف اخليال
والكتابة والتفكري ملي ًا وطوي ًال يف �أعمال
كوربوت�شي» ،الفت ًا �إلى �أنه مل ي�ضطر �إلى
ال�س�ؤال عن طريقة كتابة ال�سيناريو ،
وهذا ما كان يراوده يف �أعماله ال�سابقة.
وي����ؤك���د �أن����ه ل���دى م��ب��ا���ش��رت��ه يف كتابة
�سيناريو الفيلم من غري تقطع ،انتقل
على نحو غريب من عمل نظري �إلى �سرد
ق�صة متخ ّيلة ،نحى فيها جانب ًا �سينما
�صانع هذا اللون كوربوت�شي  ،وان�صرف
�إل��ى حكايته التي �أدرك وه��و يتفح�ص
فيها غرب كوربوت�شي  ،ليكت�شف �أن �أحد ًا
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مل يجاريه يف ت�صوير عنف الغرب وفظاظته:
فرجاله ق�ساة ومنحرفون و أ����ش��رار يرتكبون
بدورهم جرائم القتل وال�سلب واخلداع  ،ولئن
ظ��ه��روا غ�ير ك��ذل��ك ،و���ض��ح��اي��اه م�ست�سلمون
مل�صائرهم وي�شبهون ب��دوره��م أ����ش��رار �أف�لام
الغرب.

املخرج تاراتينو ايف �أحد �أدوار فيلم دياجنو

و�أ�شار �إلى �أنه بهذا العمل قرر البحث عن نظري
�أو مكافئ �أمريكي للعامل العنيف ،الذي �أقدم
كوربوت�شي على ت�صويره وو�صفه .وخل�ص �إلى �أن
�أفظع ما قد يت�صور هو ما عاناه عبد رقيق يف
جنوب الواليات املتحدة ع�شية حرب االنف�صال.
ويرى املخرج الآمريكي الآتي �إلى ال�سينما من
حالة �شغف خا�صة امتلكها خالل عمله يف متجر لبيع �أ�شرطة
الفيديو� ،أن كوربوت�شي كان يق�صد الفا�شية يف �أثناء احلرب
العاملية الثانية ،وهو يتناول الغرب وطريقة ا�ستيالء �أ�شراره
على مدينة قوية ال�شبه باالحتالل النازي! و أ� ه �أي تارانتينو مل
يكن يف حاجة �إلى �إخراج فيلم جديد يدور حول احلرب العاملية
الثانية .
ويرى �أن بع�ض �أفالم الغرب تغ ِّلب ال�صمت على الرجل الأبي�ض،
وتطلق العنان للمل َّون املك�سيكي غالب ًا ،لكن يف فيلم الغرب
ال�سباغيتي الإي��ط��ايل ،هناك البطل الهادئ �أو الرزين وهو
�صاحب امل�سد�س املاهر والقاتل ،ومثل هذا املثال ر�آه منا�سب ًا
على دياجنو ،و�أدى دوره (جاميي فوك�س) ،و�أن يتعلم كثري ًا من
الأ�شياء من (كري�ستوف والتز).
مسألة ثأر
ويلفت �إلى �أنه مل يرغب يف �أن يتكلم بلهجة الرقيق يف اجلزء
الأول من الفيلم  ،فهو كان يعي�ش على قطعة �أر�ض �صغرية يف
وحمِ ل على االنتقال م�صفد ًا �إلى تك�سا�س ،و�أردت
املي�سي�سيبيُ ،
�أن ين�ش�أ بينه وبني �شولتز راب��ط ذهني يتيح له �أن يتعلم من
الأملاين مقومات لغوية وتعبريية ال عهد له بها ،في�سعه حت�سني
�أدائ��ه اللغوي تدريج ًا ،ويف املزرعة ،يقت�صد يف الكالم لئال
يك�شف ما عليه �أن يكتمه ،ويقت�صر على املراقبة وال�سمع،
ويكلمه �شولتز كما يكلم ك ٌّل منا الأطفال .وي���ؤدي الدور الذي
ي�ؤديه يف فيلم الغرب التقليدي الرجل املتقدم يف ال�سن والذي
يتولى تدريب ال�شاب اليافع على ح�سن التخل�ص يف م�س�ألة
ث���أر ،وهي حال بريان كايث و�ستيف ماكوين يف فيلم (نيفادا
�سميث) ،وفان كليف يف معظم �أفالم الغرب ال�سباغيتي ،الذي
�أدى دور ًا فيها مثل (�آخر يوم غ�ضب) مع جوليانو جي ّما.
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ويو�ضح تارنتينو �أنْ لي�ست معاجلة العنف وحدها ما ي�ستهويه يف
�أفالم كوربوت�شي ،فهو �أحد خمرجي �أفالم الغرب الأوائل ،وكان
ع�شاق ال�سينما �إلى وقت قريب ،ينزلونه مرتبة ثانية بعد �سري
جيوليوين ،وهذه منزلة ال ب�أ�س بها وكرث ل�ستُ منهم يقدمون
جون فورد عليه ،بني خمرجي �أفالم الغرب ،و�إذا ت�ساءلنا عمن
يكون الثاين :هاوك�س ،بيكينياه ،دايف�س� ،أنتوين مان ،مل ّ
يحط
ال�س�ؤال من �ش�أنهم .والفرق بني املخرجني اللذين يحمالن ا�سم
�سريجيو �أن ليوين أ�خ��رج ع��دد ًا قلي ًال من الأف�لام ،و�ض َّمن كل
واحد منها جهد ًا �أكرب من اجلهد الذي �ض َّمنه الفيلم ال�سابق
على طريق اقرتاح جمالية ترفعه �إلى م�ستوى �أمهات الأعمال،
وهو قال :كل ما �أرغ��ب يف قوله يف خم�سة �أف�لام فعلى خالف
ليوين ،مل يحقق كوربوت�شي فيلم ًا يطمح �إلى ارتقاء مرتبة العمل
الكبري ،فهو �صنع �أفالم ًا كثرية وعزف عن ال�شكل امللحمي ،وقنع
بفيلم الغرب املتو�سط .وعندما �أخرج ثالثيته الثورية املك�سيكية،
مل يزعم مقارنة (دي��اجن��و) وال (نافا يوجو) مبالحم ليوين
العظيمة ،حيث تناول مناذج كثرية ومتنوعة ،وق�� َّدم الأ�شرار
على الأدوار �أفالمه ،ور�سم الأدوار الأخرى :ال�ساعي يف الث�أر
والقروي وقاطع الطريق املحبب ،قيا�س ًا على ال�شرير ودوره.
اعتمد ترانتينو يف بع�ض م�شاهد ال�شريط الأولى تقنية الزوم
اخللفي يف �أعقاب ت�صوير �أطياف �أ�شخا�ص .و�سبق �أن تعمدت
وروب���رت ريت�شارد�سون مدير الت�صوير يف فريقي ،التو�سل
بالزوم ال�سريع للإيحاء بطريقة تتخيل ال�سينما احلديثة عن
هذه الطريقة يف الت�صوير منذ وقت طويل ،حيث �أجمع �أهل
ال�سينما على النظر �إليها ،يف الثمانينيات با�ستعالء  ،وا�ستبدلها
الأخ��وان كووين يف (�أريزونا جونيور) ،و�سبيلبريغ يف عدد من
�أ�شرطته بحركة دوليّ (الكامريا على عربة من�سابة احلركة)،
فهو بدا يومذاك عمل هواة ،و�أنا �أميل �إليه مي ًال قوي ًا ،و�أرى �أنه
يتيح اجلمع بني وجهني �أو ر�سمني يف امل�شهد الواحد  ،وال زلت

�أذكر ده�شة مديرة التوليف يف فريقي حني ر�أت الزوم ال�سريع
يف املادة الأولى امل�صورة من (اقتل بيل)  ،وا�ستهواها اجتماع
الوجهني املتفرقني من غري قطع .وبع�ض املخرجني ،ا�ستعمل
الزوم ال�سريع ك�سب ًا للوقت ،ويف (دياجنو يحرر قيده) الزوم
ال�سريع و�سيلة �إلى تناول جمايل  ،وهو جزء من م�صطلح ب�صري
يوهم ب�أفالم الغرب ال�سباغيتي.
املناظر الطبيعية
وحول املكان يف فيلمه ودالالت��ه  ،قال :املناظر الطبيعية تبدو
كمنعطف قيا�س ًا ب�أعمايل ال�سابقة ،ف�أنا كنت �إلى اليوم خمرج
مناظر داخلية .ومنذ �شريطي الأول (كالب امل�ستودع)  ،عمدت
�إلى و�ضع �شخو�صي يف حجرة ،وكان هذا ج��زء ًا من �أ�سلوبي،
و�أردت و�أنا �أ�صنع (دياجنو) امتحان قدرتي على �إخراج عمل
من �صنف �أو �ضرب �آخر ،واختبار �إدارتي فريق ًا من املمثلني يف
ف�ضاء مكاين رحب .ومن جهة �أخرى مل �أ�ش�أ الوقوع يف فخ وقع
فيه بع�ض املخرجني يف �أكرث من حقبة ،حني كانت �أفالم الغرب
تقت�ضي احلركة ال�سريعة ،وحني خ�سر هذا ال�صنف جمهوره،
وتقل�ص ع��دد �أف�لام الغرب ،ف���أراد املخرجون الذين �أتيحت
لهم الفر�صة النادرة التفنن يف �أعمالهم ،وبالغوا يف ال�صنعة،
و�صوروا امل�شاهد من ُبعد ،و�أب��رزوا املنظر الطبيعي ،حتى ظن
اجلمهور �أن �أفالم الغرب �صنف ممل وال متعة فيه.
و�أ�ضاف :تعمدت يف (دياجنو) ترك ما �ألفه امل�شاهدون يف �أفالمي
ال�سابقة من تقاطع ق�ص�ص �شخو�ص خمتلفي امل�صائر املتوازية.
واخرتت ق�ص �سفر �أو رحلة �إلى وجهة غري حممودة العواقب  Kومل
�أرد جتزئة الرحلة �إلى ف�صول ،على خالف ما �صنعته يف (اقتل بيل)
وتقطيع �أو�صال ال�سرد املت�صل ،ومل �أ�ش�أ تعقب وجهات نظر متفرقة
تنتهي �إلى االلتقاء يف ب�ؤرة ،ف�شرط ا�ستواء الفيلم هنا حركة �أو ق�صة
ملحمية ت�أخذ على املُ�شاهد �أنفا�سه ،هو اقتفاء �أثر �سرد مت�صل .ومل
�أق�صد التو�سل بفنون و�أ�صناف �سينمائية خمتلفة ،و�إمنا رغبت يف
مناظر و�أجواء متنوعة ،وابتداء الفيلم لدى الدخول �إلى تك�سا�س ،وال
منا�ص من هذا ملن يريد �إر�ساء �أركان فيلم عن الغرب .ومن تك�سا�س
تذهب احلكاية جنوب ًا ثم �إلى ثلوج والية ويومينغ ،وتنقلب الأحوال
ر�أ���س�� ًا على عقب ،حيث ال�شطر ال��ذي يتناول امل��زرع��ة ،وعالقات
العبودية ،يدور على و�صف التقابل بني خدم دار ال�سيد وبني العمال
يف احلقول� ،أو ًال ،وبني �أ�سرة امل ّالك وال�سود الذين يحيطون بهم.
ودعاين هذا �إلى ت�صور افرتا�ضات يف �ش�أن ر�ؤية الأر�ستقراطيني
البي�ض �إلى �أنف�سهم ور�أيهم فيها .و�أنا �أرى �أن ه�ؤالء �أ�شبه مبجتمع
�أوروبي انتزع من �أر�ضه الأولى وزرع يف اجلنوب الأمريكي ف�أ�صابه
ت�ش ّوه كاريكاتوري.

مل�صق الفيلم

أسياد وعبيد
ويعرب عن عنايته بهذه اخل�صو�صية للفيلم كونها القت اعتناء
وجهد ًا خا�ص ًا يف م�شاهد هذا ال�شطر من الفيلم  ،هو عالقة
الطبقات الدنيا بالطبقات العليا يف دارة الرجل الذي يبدو نبي ًال
 ،على �صورة تلك العالقة يف �إنكلرتا وفرن�سا يف ذلك الوقت.
ويخل�ص تارانتينو يف حواره مع املجلة�إلى القول� ،إن فيلمه الأثري
يف هذا امل�ضمار هو �شريط رينيه كلري (الفاتنة اجلميلة)  ،حيث
ال �شك يف �أن مارلني ديرتي�ش ت�ضفي م�سحة رومنطيقية على
احلوادث ،لكن الفيلم ال يغفل الوجه االجتماعي للعبودية وهو
ينقل كوميديا فرن�سية �إلى اجلنوب الأمريكي ،مو�ضوعها عالقة
عبيد و�سادة.
عن جملة (بوزيتيف) الفرن�سية
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سينما

خالد يوسف  ...المخرج المثير للجدل

حوار صالح أسعد  /األردن
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خالد يو�سف املخرج اجل��ريء واملثري للجدل ،والتلميذ الذي
تف َّوق يف بع�ض الأحيان على �أ�ستاذه يو�سف �شاهني ؛ هذا املبدع
الذي طاملا كان مثار نقا�ش طويل من خالل �أفالمه ال�سينمائية
اجلريئة  ،و�آرائ��ه الأك�ثر ج��ر�أة  ،التي طاملا طرحها من خالل
و�سائل الإعالم �أو يف م�شاركته للجنة اخلم�سني لو�ضع وتنقيح
الد�ستور يف م�صر  ..خالد يو�سف الذي �أعلن �أنه �سيعود لل�سينما
قريب ًا ،ولكنه لن يدخل عامل الدراما يف الوقت احلا�ضر  ،مع
�أنَّ عدد ًا من خمرجي ال�سينما امل�صرية حتولوا للدراما  .خالد
يو�سف قام بزيارة ق�صرية للأردن و�أبدى �سعادته لأنه زار هذا
البلد عدة مرات ،وكان معه اللقاء الذي حتدث فيه ب�صراحة
وج��ر�أة كما تع َّود عليه اجلمهور دون حتفظات ،و�أج��اب عن
الأ�سئلة دون تردد  ،م�ؤكد ًا �أنه قومي املبادىء  ،والفن جزء ال
يتجز أ� من هذه املبادئ .
�أه ًال و�سه ًالبك يف بلدك الثاين الأردن  ،ونحن �سعداء بوجودك
معنا  ،ونود �أن نتحاور معك لتجيبنا عن بع�ض الأ�سئلة املتعلقة
بال�سينما والفن خا�صة ،يف ظل الظروف ال�سيا�سية اال�ستثنائية
التي مير بها العامل العربي حالي ًا ،خ�صو�ص ًا و�أنك وال زال لك
وجود ور�أي وا�ضح يف هذه الثورات واحلراكات � ،سواء من خالل
م�شاركتك الفعلية على الأر�ض �أو من خالل �آمالك .

الهامة من تاريخ م�صر
 .ف�����الإب�����داع ال ميكن
�أن يحا�صر و�أن تو�ضع
ل��ه ح����دود وحم��اك��م��ات،
لأن��ه لو وج��دت مثل هذه
اخل���ط���وات ف����إن���ه يجب
حم��اك��م��ة بيكا�سو وط��ه
ح�سيني وغريهم  .وهذا
ما يحاول البع�ض القيام
ب���ه م���ن خ��ل�ال ه��دم��ه��م
للأعمال الفنية اجلميلة
م����ن ل����وح����ات ومت��اث��ي��ل
ونحت  ،حتت م�سميات دينية  ،يف الوقت الذي ي�ؤكد تاريخنا �أن
الدين بعيد كل البعد عن ذلك.
ما ردك على االتهامات املوجهة �إليك ب�صورة م�ستمرة حول
حماربتك للإ�سالم والإ�سالميني ؟

أ�ن��ا �أنفي هذا االتهام  ،ولكنني �أعتقد �أن �صراحتي وجر�أتي
املعهودة قد تكون ال�سبب يف ذلك  ،كما �إنني قلت ر�أيي ب�صراحة
يف الد�ستور  ،عندما رف�ضت اعتبار م�صر دولة �إ�سالمية بل هي
دولة عربية والإ�سالم دين الدولة  ،لأنني �أرف�ض رف�ض ًا بات ًا مبد�أ
ابتعدت يف الفرتة الأخ�يرة عن ال�سينما ب�شكل ملحوظ فما
الدولة الدينية  ،لأنها هالك للب�شرية والإن�سانية ،ف�أوروبا خالل
ال�سبب بذلك ؟
الع�صور الو�سطى ،عندما �سيطرت عليها الدول الدينية �سادت
ابتعدت عن الفن منذ ثورة  25يناير نظر ًا لأن هناك حدث ًا هام ًا
الديكتاتورية وحماكم التفتي�ش والظلم  ،مل يعد مكان للدولة
�شهدته م�صر والعامل العربي متثل بالثورة التي كنا نحلم بها ،
الدينية ،ول��و �أيدنا يف العامل العربي
والتي تعر�ضت لهزات وم���ؤام��رات ،
ق��ي��ام ال����دول ال��دي��ن��ي��ة ف إ���ن��ن��ا نعطي
وكان يجب موا�صلة الكفاح والن�ضال
ال�ستمرار هذه الثورة وعدم االلتفاف تقييد اإلبداع مرفوض والثورة رخ�صة واعرتاف ًا لإ�سرائيل ب�أن تقيم
حولها  .وه��ذا م��ا ح�صل بالن�سبة شغلتني عن السينما
دول��ة يهودية على �أ�سا�س ديني ب�أن
جتمع �شتات اليهود من �أنحاء العامل
ل�سيطرة الإ�سالميني ،وحماولتهم
«رو�سيا و�إفريقيا وامريكا» وغريها ،
خطف هذه الثورة  .ويف هذا ال�سياق
يف فل�سطني ليكون لليهود كيان على �أ�سا�س ديني ،وهي فكرة
ف�إن الن�ضال والكفاح مع ال�شعب �أهم بكثري من العمل الفني
مرفو�ضة مت��ام�� ًا منا نحن العرب  ،ويجب �أن ال نن�سى ب�أن
وال�سينما ،التي متثل انعكا�س ًا لل�شارع ال��ذي مل يكن متفرغ ًا
نب على �أ�سا�س ديني فقط  ،بل �شارك
احل�ضارة الإ�سالمية مل ُت َ
لها .ومن هذا املنطلق ف�إنه ال يوجد �سينما م�صرية يف الوقت
يف بنائها الن�صارى واليهود مع امل�سلمني يف نقل و�إر�ساء هذه
احلا�ضر ،وما يقدم حالي ًا هو �أعمال جتارية ال متت للواقع
احل�ضارة للعامل.
ب�صلة..
ومن هذا املنطلق ف�إن قيام الدولة الدينية مرفو�ض  ،لأن هذا
�أ�ضف �إلى ذلك �أنني مل �أبتعد كلي ًا عن الفن  ،فوجودي يف جلنة
ي�ساعد �أي�ض ًاعلى احتالل دولة و�أمة لأخرى على هذا الأ�سا�س
اخلم�سني لتعديل الد�ستور امل�صري ممث ًال للفن والفنانني،
حتت م�سميات وفتاوي خمتلفة .وت�أكيد ًا لهذا ف�إنني �أرف�ض �شعار
دليل على �أنني مل �أبتعد ،لأنني يف هذه الفرتة �أعمل من �أجل
«الإ�سالم هو احلل» الذي يرتدد كثري ًا يف عاملنا العربي ،وهذا
حماية الإب���داع واملبدعني بعدما تعر�ضوا للح�صار واحل��رب
لي�س تقلي ًالمن �ش�أن ديننا الإ�سالمي  ،و�إمنا ب�إمكاننا القول :
واملحاكمات ،يف خطوة لتطويقهم وحما�صرتهم يف هذه الفرتة
«املفهوم اال�سالمي هو احلل »  ،لأنه لو ف�شل هذا احلل فهذا
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يعني �أن الإ�سالم هو الذي ف�شل  ،مع �أن الإ�سالم �أكرب و�أعلى
�سام يف حني �أن احلل مقيا�س،
و�أ�سمى من ذل��ك ،فالإ�سالم ٍ
ولي�س من املنطق �أن يت�ساوى ال�سمو مع املنطق .
التاريخ ال يعيد نفسه
يف فيلم «ح�ين مي�سرة» ويف امل�شهد الأخ�ير ف��وق القطار �أكد
خالد يو�سف �أن التاريخ يعيد نف�سه ،فهل هذه املقولة ت�صدق
بالواقع؟
التاريخ ال يعيد نف�سه ،ول��و ع��اد ف���إن ه��ذا الأم��ر يكون �أق��رب
للكوميديا منه للواقع  ،ولكن رمبا حت�صل حاالت نادرة يف الواقع
ولكن لي�س دائم ًا ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن املقارنة بني الزعيم
اخلالد جمال عبد النا�صر وث��ورة  23يوليو ،والفريق عبد
الفتاح ال�سي�سي لي�ست حقيقية  ،فعبد النا�صر قام مع اجلي�ش
بالثورة والق�ضاء على م�ؤامرة الإخوان وما تبعها من م�ؤامرات
ا�ستعمارية� ،أما ثورة  30يوليو ف�إن ال�شعب هو الذي قام بها
واجلي�ش جاء مكم ًال لثورة اجلماهري التي نزلت لل�شارع ،مطالبة
بحريتها وحقها الطبيعي يف احلياة  .و�أود �أن �أو�ضح نقطة �أنني
مل �أكن يف يوم من الأيام �ضد ما ي�سمى حكم الع�سكر � ،إذا كان
هذا احلكم متجاوب ًا مع مطالب اجلماهري ويحقق �أهدافها � .إذن
فمقمولة التاريخ يعيد نف�سه ميكن �أن تكون �صحيحة نوع ًا ما يف
عامل ال�سينما والفن والدراما  ،ولكنها بعيدة كل البعد عن �أر�ض
الواقع  ،لأن الأحداث والب�شر تتبدل وتتغري بحكم التطور الزمني.

السينما واألحداث
يقال �إن خالد يو�سف توقع الأح��داث قبل وقوعها من خالل
ما طرحه يف �أعماله ،فما تف�سريك لذلك ؟
يجب �أن نتفق �أو ًال على �أن “ الإبداع هو ر�ؤية �أو نظرة م�ستقبلية”
فالفن �سبق االخرتاعات ،لأن الفنانني �صوروا الطريان قبل �أن
يح�صل يف الواقع كما �أف�لام اخليال العلمي �صورت العديد من
الأم��ور اخليالية �سابق ًا ،والتي حتولت �إلى واقع  ،وكذلك احلال
بالن�سبة للنحاتني والر�سامني  ،فالر�ؤية اال�ست�شرافية يجب توفرها
لدى املبدع  ،و�أنا من خالل �أفالمي كانت يل نظرة للواقع الذي
يجب �أن يحدث .ففي فيلم “هي فو�ضى” تطرقنا لف�ساد معني
وردة الفعل عليه  ،وهذا ما ح�صل يف الواقع بعد ذلك  ،وكذلك
احل��ال يف “حني مي�سرة” عندما تطرقت لتفجري احل��ارة من
قبل تنظيم ف�شل يف حكمها وال�سيطرة عليها  ،وكذلك احلال يف
فيلم “العا�صفة” �أولى جتاربي ال�سينمائية عندما انتقدت وقوف
الأخ يف مواجهة �أخيه يف حفر الباطن  ،و�أن هذا الأم��ر �ستكون
عواقبه وخيمة ،وهذا ما ح�صل بالفعل  ،وحتى يف فيلم “زواج
بقرار جمهوري” الذي �صورت فيه الدولة �أنها دولة �أفراد ولي�ست
دولة م�ؤ�س�سات ،كانت هناك �إ�شارة وا�ضحة �أن هذه املاليني من
�أ�صحاب الطلبات �سينفجرون يف وجه الرئي�س مبارك  ،الذي
قدمت وجهه متجهم ًا ،و�أنذرت ب�أن هذه اجلماهري �ستثور و�ستبقى
تطالب ،وهذا جت�سد يف الأغنية يف نهاية الفيلم .
اتهام باطل
اتهامك ب��اجل��ر�أة ال��زائ��دة واالعتماد على اجلن�س وامل���ر�أة يف
�أفالمك بق�صد جتاري �أو لإي�صال ر�سالة ميكن �أن ت�صل ب�شكل
�أو ب�آخر دون اللجوء لكل هذه امل�شاهد اخلاد�شة للحياء من
وجهة نظر البع�ض� ،أو الغري منا�سبة جلميع �أف��راد املجتمع،
فبماذا ترد ؟
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فكرة الدولة الدينية مرفوضة وتخدم
إسرائيل والفكر الصهيوني
هذا اتهام باطل ،ا�ستعان به �أعوان النظام ال�سابق والإ�سالميون
بعد النجاح امللحوظ لأفالمي على امل�ستويني الفني واجلماهريي
 ،وتقدميها لر�سائل ونقلها لواقع ال يريدون �أن تعرفه اجلماهري.
�إن كل هذه امل�شاهد كانت �ضمن حدود خدمة احلبكة الدرامية،
ورمبا كانت جريئة نوع ًا ما يف فيلم” الري�س عمر حرب” لأنه
ميثل �سيطرة قوة ال�شر على هذا العامل  ،وت�سري م�ستعينة بثالث
قوى متمثلة بال�سلطة واملال واجلن�س ،لتب�سط �سيطرتها ،لذلك
كانت هناك م�شاهد جريئة نوع ًا ما يف هذا الفيلم الذي اختلفت
فيه التحليالت .ف�أنا �أردت القول ب�أن قوى ال�شر هي امل�سيطرة
على العامل  ،وهي وحدها التي تتحكم  ،ومن ال�صعب جمابهتها
 ،والبع�ض ر�أى �أن هذه القوة ال�شريرة هي �أمريكا امل�سيطرة
على العامل يف تلك الفرتة  ،والذي حتركه كما تريد يف جميع
االجتاهات  ،وعلى اجلميع �أن ي�ست�سلم لها كما كان العامل يف تلك
الفرتة  .فال�شر هو امل�سيطر وتف�سريه وحتليله يعود للم�شاهد.
ولكنني مل �أ�ستخدم هذه امل�شاهد لغايات الربح امل��ادي  ،وال
لغايات جذب اجلمهور .دائم ًا ما كنت �أجل أ� ملثل هذه امل�شاهد
واملوا�ضيع لغايات فنية ،بهدف خدمة العمل وال�سياق ال غري .
اجتاه واحد
حدثنا عن فيلمك اجلديد الذي جتهز له للعودة لل�سينما؟
�أح�ضر حالي ًا لفيلم “اجتاه واحد” للكاتب حممد �صالح العزب
 ،والبطولة لعمرو �سعد  .والفيلم يتحدث عن الفكر الأح��ادي
ال�سائر يف اجتاه واحد ،والراف�ض لفكر الآخرين ومناق�شتهم ،
بل �إنه يكفرهم ويهدر دمهم  ،ال لذنب ارتكبوه و�إمنا فقط لأنهم
خالفوه الر�أي .وهذا ما ن�شاهده يف الواقع الآن من �أحداث حتت
م�سمى الفكر الإ�سالمي .الدين بريء من ذلك ،لأن ديننا منفتح
ويف�سح جما ًال للنقا�ش واالجتهاد والتعبري الفكري بالإقناع ولي�س
بالقوة والقتل كما يفعل ه�ؤالء.

•طالب خالد يو�سف احلكومة الأردنية باالهتمام بال�سينما
الأردن��ي��ة لأهمية ال�سينما يف نقل ال��واق��ع ،وتقدمي ر�سالة
�سيا�سية ،فالواليات املتحدةا�ستخدمت ال�سينما لل�سيطرة على
العامل فكري ًا �إلى جانب قوتها الع�سكرية.
•انتقد خالد يو�سف �أعمال ال�سرية الذاتية يف عاملنا العربي
على م�ستوى ال�سينما �أو التلفزيون ،لأنها تخ�ضع لتوجيهات
وجمامالت من عدة جهات ،ومنها ذوو ال�شخ�صية التي تقدم،
�أو م��ب��ادىء وتوجيهات ه��ذه ال�شخ�صية ،وم��دى م�سايرتها
للواقع واجلهات املنتجة.
•�أبدى خالد يو�سف �إعجابه مبدينة البرتا  ،وقال �إنها تتحدى
عجائب الدنيا  ،التي �سبق له زيارتها .وقال �إنها مثال على
قدرة و�إبداع الب�شر وتخليد ًا للح�ضارة ،ون�صح بزيارة مدينة
ال��ب�تراء ل��ر�ؤي��ة ه��ذه التحفة الفنية ،وزي���ارة كافة املناطق
واملعامل اجلميلة يف اململكة الأردنية .

مقتطفات
•�أو�ضح خالد يو�سف أ�ن��ه ابتعد عن التمويل اخلارجي لعمل
�أفالمه ،نظر ًا لأنها حققت جناح ًا جماهريي ًا وجتاري ًا ،مما
جعله يرتجم �أفكاره ومعتقداته التي متثل الواقع بعيد ًا عن
الفكر امل�ستورد ،وال��ذي يحمل يف بع�ض الأوق���ات �أف��ك��ار ًا ال
تنا�سبنا والمتثلنا ،وال تتوافق مع �أهدافنا ومبادئنا.
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سينما

الفيلم الفرنسي «حب»
الفائز بجائزة السعفة الذهبية
بمهرجان كان وبجائزة األوسكار
حممود الزواوي  /األردن
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فيلم “حب” ( )Amourفيلم درامي فرن�سي – من�ساوي
– �أملاين م�شرتك ناطق باللغة الفرن�سية ،وهو الفيلم الروائي
الطويل الثاين ع�شر للمخرج النم�ساوي مايكل هانيكي الذي
قام �أي�ض ًا بكتابة �سيناريو الفيلم ،والذي يجيد التحدث باللغة
الفرن�سية بطالقة .وقد �سبق لهذا املخرج �أن �أخرج العديد من
امل�سل�سالت والأف�لام التلفزيونية .ولهذا املخرج املخ�ضرم باع
طويل يف الت�أليف ال�سينمائي والتلفزيوين ،فقد �ألف ال�سيناريو
لأك�ثر م��ن ع�شرين فيلم ًا وم�سل�س ًال تلفزيوني ًا� ،إ�ضافة �إل��ى
ممار�سة التمثيل.
يجمع فيلم “حب” بني الأفالم الدرامية والأفالم الإن�سانية
املبنية على عالقة احلب والت�آلف .ويتناول الفيلم الأيام الأخرية
يف حياة زوجني م�س َّنني هما جورج (املمثل الفرن�سي جان – لوي
ترينتنيان –  82عام ًا) ،و�آنا (املمثلة الفرن�سية �إميانويل ريفا
–  86عام ًا) ،وهما مدر�سا مو�سيقى متقاعدان ،وتظهر عليهما
�آثار ال�شيخوخة بعد حياة طويلة حافلة مب�شاعر احلب والعطاء.
وتركز ق�صة فيلم “حب” على معاناة الزوجة املري�ضة وتفاين
ال��زوج جورج يف حب زوجته �آنا واالهتمام والعناية بها بعد �أن
ت�ست�سلم للمر�ض .وت�صاب الزوجة ب�شلل ن�صفي بعد �إخ�ضاعها
لعملية جراحية خطرية فا�شلة �إثر �إ�صابتها ب�سكتة دماغية ،ما
يلزمها ا�ستخدام كر�سي لل ُمقعدين ،وي�ضع على الزوج عبئ ًا كبري ًا
للعناية بها .وت�ؤثر �إ�صابة الزوجة ب�سكتة دماغية ثانية على قواها
العقلية ،ما ي�ؤدي �إلى فقدان قدرتها على التحدث بو�ضوح.
وتطلب �آنا من زوجها جورج �أن يعدها بعدم �إعادتها �إلى
امل�ست�شفى �أو �إر�سالها �إل��ى دار للم�سنني .وتتدخل االبنة �إيفا

(املمثلة �إزابيل هوبري) ،التي تقيم يف دولة �أخرى ،وتطلب من
والدها �إر�سال والدتها �إلى امل�ست�شفى� ،إال �أنه يرف�ض طلبها لكي
ال يحنث بالوعد الذي قطعه على نف�سه لزوجته .وي�ستعني جورج
مبمر�ضة مل�ساعدته يف العناية بزوجته� ،إال أ�ن��ه يطردها حني
يكت�شف �أنها ت�سيء معاملة زوجته املري�ضة .وينتهي فيلم “حب”
نهاية مفاجئة غري متوقعة ،ر�أفة من الزوج جورج بزوجته �آنا.
ت�ستند �أحداث ق�صة فيلم “حب” جزئي ًا �إلى حالة واقعية مماثلة
حدثت يف �أ�سرة املخرج مايكل هانيكي ،تتعلق مبر�ض عمته امل�سنة
ومعاناتها .ويتميز الفيلم بقوة إ�خ��راج��ه ،وخا�صة يف التفا�صيل
الدقيقة واحل�سا�سة التي يقدمها املخرج ملا تعانيه الزوجة املري�ضة،
ومدى ت�أثري ذلك يف املحيط الذي تعي�ش فيه ،وما يتحمله زوجها
من عناء وم�صاعب من جراء ذلك .وينجح املخرج مايكل هانيكي
يف تقدمي تلك التفا�صيل الدقيقة بلقطات معربة تنقل امل�شاهد �إلى
قلب الأحداث ،مبا فيها من م�شاعر �إن�سانية ح�سا�سة.
وق��د ا�ستخدم امل��خ��رج مايكل هانيكي �أ���س��ل��وب العر�ض
االرجتاعي يف عر�ض ق�صة الفيلم ،حيث بد�أ بامل�شهد النهائي
للق�صة ،ال��ذي نرى فيه جمموعة من رج��ال الإطفاء يقومون
باقتحام �شقة فاخرة يف باري�س ،والو�صول �إل��ى غرفة نوم
نرى فيها جثمان الزوجة �آنا م�سجى على �سرير و�سط الزهور
املتناثرة من حولها .ثم تعود الق�صة �إلى البداية ،حيث يح�ضر
الزوجان حفلة مو�سيقية يحييها �أحد تالميذ الزوجة بعد �أن
ذاعت �شهرته ،وهو عازف البيانو الفرن�سي ال�شهري �أليك�ساندر
ث��ارود  ،الذي يقوم يف وقت الحق بزيارة الزوجني جورج و�آنا
يف منزلهما .ويف �صباح اليوم التايل للحفلة املو�سيقية يتناول
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الزوجان طعام الإفطار يف جو عائلي لطيف ،وت�صاب امل��ر�أة
خالل ذلك ب�سكتة دماغية وتغيب عن الوعي قلي ًال ثم ت�صحو ،
دون �أن تدرك ما ح�صل لها �أو تتذكر ما �أ�صابها ،كما �أن الزوج
جورج ال يدرك ما حدث لزوجته ،وتتعاقب بعد ذلك الأزمات
املر�ضية التي تتعر�ض لها الزوجة.
ويتميز فيلم “حب” بالقدرات التمثيلية لبطليه املخ�ضرمني
ج��ان – ل��وي ترينتينيان و�إمي��ان��وي��ل ري��ف��ا ،التي انعك�ست يف

جت�سيدهما الواقعي احل�سا�س للزوجني امل�س َّنني .وقد عاد املمثل
جان – لوي ترينتينيان يف هذا الفيلم بعد غيبة عن ال�شا�شة
ا�ستمرت �سبع �سنوات .وق��ال املخرج مايكل هانيكي �إن��ه كتب
�سيناريو الفيلم خ�صي�ص ًا للممثل جان – لوي ترينتينيان الذي
قال بدوره �إنه يختار �أفالمه بعناية ا�ستناد ًا �إلى َمن يخرجها،
وو�صف املخرج مايكل هانيكي بـ “�أنه ميلك الرباعة الكاملة للفن
ال�سينمائي ،من النواحي الفنية كال�صوت والت�صوير �إلى طريقة
التعامل م��ع املمثلني” .وم��ن �أ���ش��ه��ر �أف�ل�ام املمثل ج��ان – لوي
ترينتينيان الفيلم الكال�سيكي املتميز “رجل وامر�أة” ()1966
للمخرج الفرن�سي ال�شهري كلود ليلو�ش .وقد فاز هذا الفيلم بجائزة
ال�سعفة الذهبية من مهرجان كان ال�سينمائي وبجائزتي الأو�سكار
لأف�ضل فيلم �أجنبي و�أف�ضل �سيناريو.
�أما املمثلة �إميانويل ريفا فهي توا�صل ن�شاطها ال�سينمائي
والتلفزيوين بن�شاط كبري بالرغم من تقدمها يف ال�سن ،ومي ّثل
فيلم “حب” فيلمها الروائي الطويل الثاين واخلم�سني على مدى
 55عام ًا من العمل ال�سينمائي ،كما قامت خالل هذه الفرتة
ببطولة  20فيلم ًا تلفزيوني ًا والعديد من امل�سل�سالت التلفزيونية.
ومن �أ�شهر �أفالمها الفيلم الكال�سيكي املتميز “هريو�شيما ،يا
حبي” ( )1959باكورة �أفالم املخرج الفرن�سي �أالن رينيه.
ا�ستقبل النقاد فيلم “حب” بحما�س كبري يف �سائر �أنحاء
العامل .ومما قاله عميد نقاد ال�سينما الأمريكيني روجر �أيبريت
يف جريدة �شيكاغو �سن تاميز �“ :إن فيلم حب يقدّم لنا در�س ًا،
ال�سينما وحدها هي القادرة على �أن تعلمه لنا بف�ضل ما تتمتع به
ال�سينما من مقدرة عفوية على القفز عرب الزمان وجتاوز احلياة
مبراحلها املختلفة ،و�إ�ضفاء الإث���ارة على ما يعنيه �أن نكون
�أع�ضاء يف جمهور امل�شاهدين الأب��دي للجن�س الب�شري”� .أما
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كولني كوفريت الناقد ال�سينمائي يف �صحيفة منيابولي�س �ستار
تريبيون فيتحدث عن الأداء الفريد لبطلي الفيلم جان – لوي
ترينتينيان و�إميانويل ريفا بقوله “ :ت�ضفي �أدوارهما ال�سينمائية
الالمعة ال�سابقة عرب م�شواريهما ال�سينمائيني الطويلني �شعور ًا
م�ؤثر ًا نحو �أدائهما يف فيلم حب .فهذان املمثالن ي�ستمدان املزيد
من خربتهما الطويلة على مدى احلياة يف �أدائهما احل�سا�س
والواقعي” .ويقول الناقد ال�سينمائي كولني كوفريت عن
خمرج الفيلم“ :لقد �أخرج املخرج مايكل هانيكي يف فيلم حب
واحدة من �أكرث الدرا�سات امل�ؤثرة والبارعة للأزمات الإن�سانية
ال�شخ�صية منذ �أيام (املخرج ال�سويدي) �إجنمار بريجمان”.
وعر�ض فيلم “حب” يف  25مهرجان ًا �سينمائي ًا ،من �أهمها
مهرجانات كان ولندن ونيويورك وتورونتو و�ستوكهومل وزوريخ
ودب��ي .وفاز الفيلم بجائزة ال�سعفة الذهبية يف مهرجان كان
ال�سينمائي ،وبذلك �أ�صبح املخرج مايكل هانيكي خام�س خمرج
يف تاريخ هذا املهرجان يفوز بجائزة ال�سعفة الذهبية مرتني،
بعد �أن فاز بها يف العام  2009عن فيلم “ال�شريط الأبي�ض”.
ور�شح فيلم “حب” ملا جمموعه  85جائزة �سينمائية ،وفاز
بثمان و�أرب��ع�ين منها �شملت  ،بالإ�ضافة إ�ل��ى جائزة ال�سعفة
الذهبية ،جائزة الأو�سكار لأف�ضل فيلم �أجنبي ،كما ر�شح
الفيلم لأرب���ع م��ن ج��وائ��ز الأو���س��ك��ار ه��ي �أف�ضل فيلم وخم��رج
للمخرج مايكل هانيكي وممثلة يف دور رئي�س للممثلة �إميانويل
ريفا و�أف�ضل �سيناريو ،وبذلك يكون فيلم “حب” قد ر�شح
الثنتني من جوائز الأو�سكار الرئي�سة ،هما جائزة �أف�ضل فيلم
�أجنبي التي فاز بها ،وجائزة �أف�ضل فيلم التي تناف�س عليها

مع ثمانية �أف�لام ناطقة باللغة الإجنليزية .و�أ�صبحت املمثلة
�إميانويل ريفا يف �سن اخلام�سة والثمانني �أكرب ممثلة �سن ًا تر�شح
جلائزة الأو�سكار لأف�ضل ممثلة يف دور رئي�س ،متخطية بذلك
الرقم القيا�سي ال�سابق للممثلة جي�سيكا تاندي التي ر�شحت
لتلك اجلائزة يف �سن الثمانني وفازت بها عن دورها يف فيلم
“قيادة ال�سيارة للآن�سة ديزي” ( .)1989و�شملت اجلوائز
التي فاز بها فيلم “حب”  24جائزة لأف�ضل فيلم �أو �أف�ضل فيلم
�أجنبي وع�شر جوائز للممثلة �إميانويل ريفا لأف�ضل ممثلة يف
دور رئي�س .كما �شملت اجلوائز جائزة الكرات الذهبية لأف�ضل
فيلم وجائزتي �أف�ضل فيلم �أجنبي و�أف�ضل ممثلة يف دور رئي�س
من جوائز الأكادميية الربيطانية لفنون ال�سينما والتلفزيون،
وجوائز روابط نقاد ال�سينما يف بو�سطن و�شيكاغو وداال���س –
فورت ويرث وكان�سا�س �سيتي وال�س فيجا�س ولو�س �أجنيلي�س
ونيويورك و�سان فران�س�سكو ووا�شنطن وجنوب �شرقي الواليات
املتحدة و�أوكالهوما ولندن وتورونتو واملجل�س القومي الأمريكي
ال�ستعرا�ض الأف�لام ال�سينمائية� ،أق��دم رواب��ط نقاد ال�سينما
الأمريكية ،واجلمعية القومية الأمريكية لنقاد ال�سينما لأف�ضل
فيلم �أجنبي وجوائز �سيزار الفرن�سية لأف�ضل فيلم وخمرج
وممثل وممثلة و�سيناريو .وم ّثل فيلم “حب” النم�سا �ضمن
الأفالم الأجنبية التي ر�شحت جلوائز الأو�سكار للعام .2012
وبلغت الإيرادات العاملية الإجمالية لفيلم “حب” على �شباك
التذاكر  19,8مليون دوالر ،فيما بلغت تكاليف �إنتاجه 8,9
مليون دوالر.
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موسيقى

الشيخ سيد درويش
()1923 – 1892
هشام شرف  /األردن
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ولد يف � 17آذار/مار�س  1892يف مدينة الإ�سكندرية يف حي
“كوم الدكة” ،وهو حي �شعبي متوا�ضع يتو�سط مدينة الثغر،
ويقع على ربوة جتعل �أهله يف �شبه عزلة عن �أحياء الإ�سكندرية
كلها؛ �أزقة �ضيقة ودروب مظلمة وبيوت عتيقة ت�شري �إلى ما كان
يعانيه �سكانها من كفاح يف �سبيل احلياة.
يف اخلام�سة م��ن عمره �أحل��ق��ه وال���ده دروي�����ش البحر بكتّاب
“�سيدي �أحمد اخليا�ش”  ،وتلقى فيه خالل عامني ما م َّكنه
من حفظ القر�آن الكرمي ،ثم انتقل �إلى مدر�سة “ح�سن حالوة”
القريبة من منزل الأهل .وكان يف الكتّاب مدر�س يدعى “�سامي
�أفندي” له �شغف بحفظ الأنا�شيد ،وقد تع َّود �أن يلقنها لتالميذه
ال�صغار .وما من �شك يف �أنه مل�س يف تلميذه ال�صغري “�سيد
دروي�ش” ا�ستعداد ًا طيب ًا لتلقى هذا النوع من الأغاين والأحلان
وا�ستيعابها و�إجادتها ،ف�أوكل �إليه �أمر تدريب �أقرانه وتلقينهم
على الرغم من �صغر �سنه.
ويف عام  1899تويف والده قبل �أن يتجاوز ال�سابعة من عمره،
فغادر كتّاب “ح�سن حالوة” �إل��ى مدر�سة يف حي ر�أ���س التني
عرفت با�سم “�شم�س املدار�س” .ويف هذه املدر�سة التقى جمدد ًا
بـ “�سامي �أفندي” معلم ًا .وحالفه التوفيق حني وجد ناظر هذه
املدر�سة “جنيب �أفندي فهمي” �شغوف ًا بتلقني تالميذه �ألوان ًا
من الأنا�شيد كانت م�ألوفة يف ذل��ك الوقت .وا�ستمر تدريب
الفتى �سيد على عدد كبري من �أحلان ع�صره ،فوجد فيها �صدى
لهواية كانت جتي�ش بها نف�سه ،يذكيها ما ك��ان يقوم به من
جتويد للقر�آن .ويف عام  1905التحق بفرقة املعهد الديني
يف الإ�سكندرية ،وكان مقرها م�سجد �أبو العبا�س .ثم انتقل الى
الفرقة الثانية يف املعهد وكان مقرها م�سجد ال�شوربجي ،الذي
ا�ستمر ي�ؤذن فيه طوال العام الدرا�سي.
بد أ� �سيد دروي�ش تعلُّم �أ�صول املقامات املو�سيقية ال�شرقية على
أ�ي���دي امل��ح�ترف�ين م��ن �شيوخ ال��ف��ن فالتحق مبدر�سة“:الكلية
احلرة”ليدر�س ال��ع��ل��وم املو�سيقية  .ويف ت��ل��ك ال��ف�ترة ك��ان
ي�ستمع لل�شيخ �أحمد ندا وال�شيخ �إ�سماعيل �سكر وال�شيخ ح�سن
الأزهري وغريهم من م�شاهري القراء واملن�شدين ،يداعبه الأمل
يف �أن يجد نف�سه يف م�ستقبل �أيامه واحد ًا من ه�ؤالء .ولكن احلاجة
امللحة ا�ضطرته �إلى البحث عن جمال �آخر للرزق ،فقام ب�إحياء
ليايل املولد والأفراح ،حتى التحق بفرقة “كامل الأ�صلي” بجهة
ال��ن��ا���ض��وري ،وه��ي فرقة تهريج مرجتلة مل يكتب لها ال���دوام،
ف�سرعان ما انحلت وعاد الفتى �أدراجه �إلى احلرية والبحث.
كثري ًا ما كان �سيد دروي�ش ي�ستمع لغناء ال�شيخ علي احلارث الذي
كان يجمع بني ترتيل القر�آن و�إن�شاد املدائح النبوية ،وكذلك
�إجادته لغناء الق�صائد واملو�شحات والأدوار القدمية .ولعل

هذا ما يف�سر حتول “�سيد دروي�ش” من االجت��اه ال�سابق �إلى
هذه الأل��وان اجلديدة من الغناء .ولكنه �سرعان ما هبط �إلى
م�ستوى مل يكن الئق ًا به كقارئ وجم ِّود ومن�شد .فعمل يف �أحد
املقاهي املتوا�ضعة .وكان لزام ًا على الفنان ال�شاب �أن ينتقل
من املدائح واملقطوعات الدينية �إلى �أغان كانت �شائعة ترتدد
يف بع�ض مقاهي القاهرة  ،من مثل “الالوندية” ،وهي �أحيان ًا
�أغان وطقاطيق ذات م�ستوى متدنٍ  ،و�أحيان ًا ق�صائد ومو�شحات
و�أدوار فنية ق ّيمة.
وهكذا واجهت تلك العبقرية منذ نعومة �أظفارها التحديات
واملفاج�آت التي كادت تهدد عبقريته بالق�ضاء عليها يف مهدها ،
لكن ال�شخ�صية الفذة التي كان يتمتع بها هذا الفنان جعلته قادر ًا
على حتمل ال�صعاب ومواجهتها .فهو مل يكن يبايل �أو ي�ستنكف
عن العمل مهما كان نوعه ،ورمبا كانت احلاجة امللحة تدفعه �إلى
ك�سب قوته وقوت �أ�سرته ،فزاول مهنة دهان جدران املنازل.
وكان يردد على �أ�سماع زمالئه عمال البناء الأغاين والأهازيج
التي كانت تبعث فيهم الن�شاط ،وتدفعهم �إلى موا�صلة العمل
وم�ضاعفة الإنتاج .وهنا تلوح الفر�صة النادرة؛ �إذ ي�صادف
وجوده يف العمل جلو�س املمثل �أمني عطا اهلل يف مقهى يجاور
البناء ،في�صغي الأخري باهتمام �إلى غناء الأول ،وتلفته طريقة
�أدائه غري امل�ألوفة .و�سرعان ما يقرر �أمني عطا اهلل مع �أخيه
�سليم ،مدير فرقة التمثيل والغناء� ،ضم هذا ال�شاب �إلى الفرقة
ليقوم فيها بالتمثيل والغناء .وان�ضم «�سيد» �إلى الفرقة ورحل
معها �إلى ال�شام .وكان ذلك يف مطلع عام  ،1909ورزق يف
�أثناء الرحلة بابنه «حممد البحر».
ومل تكن هذه الرحلة ناجحة؛ �إذ ا�ستغرقت �أقل من �سنة ا�ضطر
بعدها للعودة �إلى الإ�سكندرية ،بعد �أن َم َّدته �أ�سرته بالنفقات
الالزمة للعودة .وكانت الفائدة الوحيدة التي جناها من تلك
الرحلة �سماعه مو�سيقى تلك البالد ،وات�صاله بال�شيخ عثمان
املو�صلي ،الذي �أخذ عنه وعن غريه يف هذه الرحلة ويف الرحالت
التي تلت ،الكثري من �أ�صول هذا الفن.
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وعاد «�سيد» من رحلته اليائ�سة هذه لي�ست�أنف عمله يف املقاهي مرة �أخرى .وراح ينتقل من
مقهى �إلى �آخر ،حتى بلغ به احلال الغناء يف �أحد البارات ،الأمر الذي �أزعج زوج �شقيقته الكربى
– املعلم رفاعي علي – ف�أق�سم �أال يدخل «�سيد» منزله �إال �إذا اعتزل الغناء نهائي ًا .ونظر ًا ملا
يك ُّنه ال�شاب ل�شقيقته من حب� ،ضحى بهوايته وقبل العمل كاتب ًا يف حمل جتارة الأثاث الذي كان
ميلكه زوج �شقيقته .ومل ي�ستمر يف عمله اجلديد �أكرث من �أربعة �أ�شهر حتى �سنحت له الفر�صة
للقيام برحلته الثانية �إلى ال�شام عام  .1912وكانت رحلة ناجحة مثمرة  ،وتعترب نهاية عهد
وبداية عهد يف حياته .فقد جتددت �صلته بعثمان املو�صلي وال�شيخ علي الدروي�ش وال�شيخ �صالح
اجلذبة  ،و�أقام معهم �سنتني كاملتني يحفظ عنهم وي�ستمع لهم وملا ين�شده غريهم يف تلك البالد.
وهو يف هذا كله يحفظ ويختزن وي�ستوعب يف حفظه وذاكرته ما �أتاح له بعد ذلك التمتع بخربة
وا�سعة ب�أ�سرار املو�سيقى ال�شرقية من عربية وفار�سية وتركية ،ا�ستثمرها الحق ًا يف خدمة الغناء
امل�سرحي   .وعاد بعدها �إلى الإ�سكندرية عام  1914وهو �أكرث ن�ضج ًا يف فنه و�أعمق معرفة.
وكانت و�سيلته الأولى لك�سب العي�ش �إقامة حفالت الغناء التي كانت يف ذلك احلني تقام فقط يف
املقاهي .وعمل على ا�ستكمال تخته ف�ضم �إليه جمموعة من العازفني ،منهم ال�شيخ علي �إبراهيم
على �آلة الرق ،وكان وا�سع الدراية باملو�شحات والأدوار القدمية واملقامات العربية ،فا�ستفاد «�سيد دروي�ش» منه ا�ستفادة كربى .كذلك ان�ضم �إليه
عازف الكمان جميل عوي�س الذي كان ملم ًا ب�أ�صول التدوين املو�سيقي ،فلقن ال�شيخ «�سيد» كثري ًا من مبادئ تلك الأ�صول   .كما ان�ضم �إلى الفريق
عازف القانون �أحمد �شبانه وعازف العود حممد عزت .و�أكمل «�سيد دروي�ش» �إجادة العزف على �آلة العود بف�ضل توجيهات احلاج �سامل حتى
�أ�صبح مبقدوره العزف يف �أثناء غنائه مب�صاحبة �صديقه القدمي املن�شد حممود مر�سي   .وبد�أت ثمار عبقريته يف الظهور ،و�أ�صبح يقدم الأحلان
التي ي�ؤلفها ويقوم ب�أدائها �أحيان ًا �أو ت�ؤديها �إحدى املطربتني املعروفتني �آنذاك «تفيدة اال�سكندرانية» و»نعيمة امل�صرية» وغريهما .ومن املالحظ
�أنه مل يكن ي�ؤلف الأحلان �إال ملنا�سبات واقعية ،ولذلك جاءت جميع �أغانيه معربة و�صادقة ،واعترب كل حلن من �أحلانه ت�أريخ ًا حلدث معني.
تعدت موهبة �سيد دروي�ش الفنية حدود التلحني �إلى ت�أليف الزجل وال�شعر ،فكان ينظمهما معرب ًا عن احلوادث التي تقع له �أو التي ينفعل بها.
فنظم عدد ًا من الأنا�شيد الوطنية لها قيمتها و�أثرها يف وقت كانت تلك الأنا�شيد مق�صورة قبله يف الغالب على متجيد احلكام .ومن ذلك
ن�شيد وطني ا�ستوحاه من الكلمة اخلالدة مل�صطفى كامل «بالدي بالدي لك حبي وف�ؤادي» ،فقد جارى الوزن والقافية مردد ًا على امل�سامع
الن�شيد الذائع ال�صيت الذي و�ضع كلماته وحلنه:
بـ ـ ــالدي ب ــالدي
م�صر يا �ست البالد
وعلى كـل العب ــاد
م�صر يا �أر�ض النعيم
مق�صدي دفـع الغريـم
م�صر �أوالدك كـرام
�سوف حتظى باملرام
م�صر �أنت �أغلى درة
يا بالدي عي�شي حرة

****
****
****
****

لك حب ــي وف�ؤادي
�أنت غايتي واملراد
كم لنيلك مـن �أيادي
�سدت باملجد القدمي
وعلى اهلل اعتمادي
�أوفيا يرعوا الزمام
باحتادهم واحتادي
فوق جبني الدهر غرة
وا�سعدي رغم الأعادي

يف هذه الفرتة من حياته بد�أت ثمار عبقريته يف الظهور من خالل املو�شحات والأدوار التي و�ضعها وطورها تطويرا كبري ًا .ومل يكن
التطريب هدفه بل ركز اهتمامه على التعبري عن معنى الكلمات مبو�سيقى اللحن ،بحيث ت�ساير االنغام �ألفاظ ال�شعر كلمة كلمة ،وت�ص ِّور
املعنى يف كل ما ت�ؤديه .وعلى هذا الأ�سا�س حلن العديد من املو�شحات والأدوار ،معتمد ًا مقامات مل تكن مطروقة كثري ًا يف التلحني .وتعترب
الأدوار الأحد ع�شر التي حلنها من كنوز املو�سيقى العربية .ويبينّ اجلدول �أدناه هذه الأدوار وفق ت�سل�سل ظهورها:
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا�سم الدور
عواطفك دي ا�شهر من نار
انت ا�صل البدر عندي
يا ف�ؤادي ليه بتع�شق
ع�شقت ح�سنك
يف �شرع مني
يا للي قوامك يعجبني
احلبيب للهجر مايل
�ضيعت م�ستقبل حياتي
�أنا ع�شقت
�أنا هويت وانتهيت
يوم تركت حبك

املقام
نوا �أثر
حجاز
عجم ع�شريان
ب�سته نكار
زجنران
نكريز
�سازكار
�شوري
حجاز كار
حجاز كار كرد
هزام

اداء
�سيد دروي�ش
ال�سيد ال�صفطي
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
�سيد دروي�ش
حممد انور اخل�ضريي

ويعترب كل واحد من هذه الأدوار حتفة فنية رائعة .و�ستبقى مقيا�س ًا ومنوذج ًا للفن الذي يجمع بني املتانة يف تركيب النغم و جمال ال�سبك والتن�سيق.
ول�سيد دروي�ش دوران �آخران مل يلحن منهما غري املذهب هما:
#

املقام

ا�سم الدور

اداء

12

يلزم بقى نهني الف�ؤاد

بيات

حممود مر�سي

13

�شكيت يا قلبي من ليلتني

بيات

حممد البحر

ويف هذه الفرتة �أي�ض ًا مل يغفل ال�شيخ �سيد �إنتاج الأغاين اخلفيفة التي تعرف بـ “الطقطوقة” ،وهي غري الأغاين التي ت�ضمنتها م�سرحياته
الغنائية .وقد حلن �سيد دروي�ش  131طقطوقة ،وكان ظهورها م�صدر خري له ،فقد �صادف �أن �سمع جورج �أبي�ض عندما جاء �إلى
الإ�سكندرية عام  1917مع فرقته التمثيلية �أغنية “ زوروين كل �سنة مرة” ي�ؤديها �سيد دروي�ش ب�صوته يف قهوة “احلميدية” على امليناء
ال�شرقي ،فطلب �إلى �سيد دروي�ش تلقينها حلامد مر�سي حتى ت�ؤدى بني الف�صول يف حفالت فرقته يف م�سرح الهمربا بالإ�سكندرية عندما
كان يقدم م�سرحية “ لوي�س احلادي ع�شر” .وحققت هذه الأغنية جناح ًا جماهريي ًا دفع بجورج �أبي�ض دعوة �سيد دروي�ش �إلى االنتقال � إلى
القاهرة.
اجتمعت عدة عوامل لرتك �سيد دروي�ش مدينته وم�سقط ر�أ�سه ،يف مقدمتها �إقناع جورج �أبي�ض له بجدوى هذه الهجرة ،ووعده �إياه ب�أن
يعهد �إليه �أمر تلحني م�سرحياته الغنائية لفرقته اجلديدة .كذلك كانت �شركات الأ�سطوانات ت�شجعه على هذه الهجرة ،فقد بد�أت ت�سجيل
�إنتاجه يف الإ�سكندرية  .والقت تلك الت�سجيالت رواج ًا كبري ًا حمل �أ�صحاب تلك ال�شركات على دفعه �إلى الإقامة يف القاهرة ،حتى يف�سح
�أمامها املجال عن قرب لت�سجيل ما يقدمه من الإنتاج الغزير .وكان فيما قدمته �إليه من وعود رفع �أجور هذه الت�سجيالت ،ما حفزه على
قبول م�شورتها .وهناك عوامل نف�سية �أخرى دفعته �إلى هجرة الإ�سكندرية ،يف مقدمتها رغبته يف التخل�ص من اجلو القامت الذي كان يحيط
به ،والذي له الت�أثري الأكرب يف �صحته.
� أحاطت احلرب العاملية بنكباتها و�أزماتها حياة النا�س ،وبدلت رخاءهم و�أمنهم �ضيق ًا وفزع ًا .فلم يكن بد من خلق �ألوان فيها تعزية و�شيء
من الرتفيه والت�سلية .فبد�أ امل�سرح الفكاهي ي�أخذ موقعه ،فظهرت فرقة عزيز عيد ،التي �ضمت يف طليعة �أفرادها جنيب الريحاين.
و�سرعان ما ا�ستقل الريحاين بفرقته متخ�ص�ص ًا ب�إلقاء الغناء امل�سرحي املمزوج بالفكاهة .وظهرت فرق مناف�سة ن�شطت جميعها هذا
اللون من الفن الذي �أقبل عليه اجلمهور .وكان من �أثر ذلك �أن فرقة “جورج �أبي�ض” زعيمة امل�سرح الدرامي مل جتد بد ًا من مزج �إنتاجها
بالغناء امل�سرحي.
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ويف �ضوء ما تقدم ،ا�ستدعى ج��ورج �أبي�ض ال�شيخ �سيد
دروي�ش وطلب �إليه تلحني م�سرحية “فريوز �شاه” نظري �أجر
قدره ع�شرون جنيه ًا .فقام الأخ�ير بتلحني هذه امل�سرحية
على �أ�سلوب جديد مل يعهده النا�س من قبل ،وهو �أ�سلوبه
الذي جرى عليه يف كل �إنتاجه يف الغناء امل�سرحي بعد ذلك،
ما �شكل تطور ًا حقيقي ًا لهذا الفن .ودرج ال�شيخ �سيد على
قراءة امل�سرحية قراءة فاح�صة ت�سمح له ب�أن يعي�ش �أدوارها ،
بحيث تعتمل يف نف�سه كل �شخ�صية من �شخ�صيات امل�سرحية،
ما يجعله يلب�سها اللحن اخلا�ص وفق اللون الذي يالئمها.
ويف قراءة ثانية يعي�ش مواقف امل�سرحية فيعطي كل حركة من
حركاتها اللحن املنا�سب .ثم يردد كلمات كل �أغنية لفظ ًا
يف �ضوء االعتبارات ال�سابقة حتى ي�ستقيم له اللحن .وقبل
عر�ض م�سرحية فريوز �شاه مل�س جورج �أبي�ض ورئي�س فرقته
املو�سيقية  ،وكل من �أتيح له اال�ستماع للأحلان التي و�ضعها
ال�شيخ �سيد� ،سم َّو هذا الإنتاج الفني ،وتوقعوا جناح تلك
امل�سرحية جناح ًا باهر ًا.
� أخذ جنم �سيد دروي�ش يت�ألق بعد �أن �أث��ارت �أحلانه ده�شة
النا�س و�إعجابهم .وت�سابقت الفرق امل�سرحية يف طلب املزيد
من �أحلانه .وقد حفزه جناحه املتوا�صل وما حتقق له من
�أرب��اح وف�يرة �إل��ى �إن�شاء فرقة خا�صة به ب��د�أت عملها عام
 1921ولكن للأ�سف مل تعمر طوي ًال.
حلن للم�سرح الغنائي الروايات التي يربز فيها االرتباط بالنب�ض احلركي للدراما امل�سرحية للفرق املختلفة وهي:
امل�سرحيات

ا�سم الفرقة
جورج �أبي�ض

فريوز �شاه ،الهوارى

جنيب الريحاين

كله من دا ،ولو�،إ�ش ،قولوله ،رن ،الع�شرة الطيبة ،ف�شر

علي الك�سار

ول�سه ،عقبال عندكم� ،أحالهم ،قلنا له ،مرحب ،راحت عليك ،اللي فيهم� ،أم،44
الرببري يف اجلي�ش ،الهالل ،االنتخابات

�أوالد عكا�شه

هدى ،عبد الرحمن النا�صر وبع�ض احلان الدرة اليتيمة

منرية املهدية

كلها يومني ،كليوباترة ومارك �أنطوان

�سيد دروي�ش (فرقته اخلا�صة)

�شهرزاد ،الربوكه ،العربة ،كما اعادت تقدمي (الع�شرة الطيبة)

وحلن �سيد دروي�ش ال�سالمات ،وهو �أداء غناء جماعي ي�ؤديه امل�شرتكون يف العر�ض امل�سرحي قبل رفع ال�ستار ويف نهاية العر�ض .وهي لون
من الأنا�شيد يقرتب من الأنا�شيد املدر�سية ،وكلماتها ال تخلو من الرتحيب بامل�شاهدين ،وقد حلنها لفرقة �أمني و�سليم عطا اهلل وهي:
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#

املقام

مطلع ال�سالم

االيقاع

1

غردت ورق توارت بني ندمان الطرب

عجم

�سماعي ثقيل

2

نهيم دواما لتغريد الهزار

بو�سلك

فال�س

3

ال�صفا فاقت حدوده بالتهاين وال�سداد

عراق

�أوفر� +سماعي دارج

4

يا هزار قم وغني فوق غ�صن اليا�سمني

حجاز كار

نوخت�+سماعي دارج

ومن املالحظ �أن ال�شيخ �سيد دروي�ش كان يرتاد دور الأوبرا وامل�سارح ،وكان يت�أثر ب�سماع الفرق الغربية ت�ؤدي امل�سرحيات الغنائية اخلالدة.
ول�سيد دروي�ش نحو �أربعني مو�شح ًا من خمتلف املقامات والإيقاعات ،وقد ابتكر بع�ض الإيقاعات منها �إيقاع (فكرتي)  8/15الذي حلن
منه مو�شح ( يا �صاحب ال�سحر احلالل) من مقام حجاز كار.
كما قام �سيد دروي�ش بتلحني  23مونولوج ًا و 18ديالوج ًا ،بالإ�ضافة �إلى  22ن�شيد ًا حما�سي ًا ثوري ًا قدمها �ضمن امل�سرحيات الغنائية التي
ات�سمت بالتعبري الدرامي.
يف منت�صف �شهر �أيلول من عام  1923كانت الرحلة الأخرية له �إلى الإ�سكندرية لر�ؤية الأهل والأ�صدقاء ،ومل يكن �أحد يعلم �أنها رحلة
الوداع .فقد كانت �صحته جيدة  ،وكان يف �أوج �شبابه،لكنه بالغ يف الطعام وال�شراب ،الأمر الذي �أدى �إلى وفاته فجر اخلام�س ع�شر من
�أيلول�/سبتمرب من عام  ،1923ودفن يف مقابر املنارة بالإ�سكندرية.
مات �سيد دروي�ش ،ومل حتتفل مبوكب ت�شييعه ال الدولة وال ال�شعب وال ال�صحافة ،وظل من�سي ًا فرتة غري قليلة من الزمن.
عال تخليد ًا لذكراه ،يف م�سرح حديقة الأزبكية ،كما قدمت الإذاعة من �أحلانه التي �سبق
يف عام � 1931أقيم حفل على م�ستوى فني ٍ
ت�سجيلها على �أ�سطوانات ب�صوته .ويف عام � 1958أ�صدرت وزارة املوا�صالت امل�صرية طابع بريد يحمل �صورته .ويف ردهة دار الأوبرا
امل�صرية بالقاهرة �أقيمت لوحة تذكارية ل�سيد دروي�ش ،وو�ضعت بلدية الإ�سكندرية متثالني له ،كما �أطلق ا�سمه على �شارع كوم الدكة.
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موسيقى

م�شهد من امل�سرح الرحباين

المسرح الغنائي
نص ًا درامي ًا
الموسيقى بوصفها ّ

حسني نشوان  /األردن
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م َّثلت نهاية الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن القرن
ال���ع�������ش���ري���ن يف ال����ب����ل����دان ال��ع��رب��ي��ة
حمطة ج��دي��دة للتحوالت ال�سيا�سية
واالجتماعية التي تلت نهاية احل��رب
العاملية الثانية ،وتركت تداعياتها على
الأ���ش��ك��ال التعبريية ال��ع��رب��ي��ة ،ومنها
املو�سيقى وامل�سرح وال�سينما ،وطال ذلك
الغناء وال�شعر الذي يعد ديوان العرب.
كان ال�شعر العربي التقليدي -كما يقول
الأدي����ب مم���دوح ع����دوان -ه��و العربة
التي حملت املعارف العربية وفل�سفتها
وفنونها ، ،ف���أث��رت يف غالبية و�سائل
التعبري الأدبية والفنية ،ومن هنا ميكن
تف�سري غياب حقول التعبري الأخرى.

املسرح الكالسيكي

ويف حقبة االنفتاح على الغرب بد�أت عربة ال�شعر تخفف من
الكثري من حمولتها ،فربزت الرواية وامل�سرح وال�سينما بكونها
�أدوات تعبري م�ستقلة.

مل يكن امل�سرح الكال�سيكي قبل اخلم�سينيات حكر ًا على الطبقة
الأر�ستقراطية ،بل ن�ش أ� يف ق�صور الطبقة احلاكمة العثمانية ومن
بعدها اخلديوية يف م�صر ،وكان يواجه بالعنت من امل�ؤ�س�سات
والفئات االجتماعية التقليدية التي حاربت امل�سرح ،ف�ض ًال عن
كون امل�سرح يحتاج �إلى كلفة مادية مل تكن تتي�سر جلمهور القرن
التا�سع ع�سر عند بدايته ،يف حني كان ال�شعر مير يف مرحلة من
ال�صراع مع الذات يف مواجهة الداعني لتطوير �شكله ،ويحمل
لواء املقاومة للتغريب ومظاهر اال�ستالب واال�ستعمار.

ومثل هذا التق�سيم اجلدي يحتاج �إلى وقت طويل لإحداث التقارب
بني امل�سرح  -الذي يحتاج للمكان والإ�ضاءة واملو�سيقى والن�ص،
وال�شعر الذي ال يحتاج �إال �إلى الف�ضاء .وكان التحدي الذي يواجه
الفنان يف ذلك الوقت ،هو املزج بني ال�شعر وامل�سرح للو�صول �إلى
�سائر الفئات االجتماعية ،فوجد امل�سرح الغنائي الذي يقوم �أ�ص ًال
على الق�صيدة وال�شعر مبا هو ال�شكل الأن�سب للخطاب الفني.
مل يكن ال�شعر بعيد ًا ع��ن املو�سيقى والإي��ق��اع وال���وزن ،ومل تكن
املو�سيقى بعيدة عن امل�سرح منذ ن�ش�أته التي ب��د�أت يف �أح�ضان
الإن�شاد الطقو�سي ،وكانت هذه العالقة قد م ّرت بعدد من التحوالت
التي فر�ضتها الفنون اجل��دي��دة ،وحت��دي��د ًا العالقة ب�ين ال�شعر
وامل�سرح  ،التي التفت �إليها �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي ،الذي حاول
التجديد يف مو�سيقى ال�شعر مبقطوعات وردت يف م�سرحه.

وج���اءت حم���اوالت �إن�����ش��اء امل�سرح الغنائي كتطوير للم�سرح
الكال�سيكي ال��ذي ن�ش�أ على ي��د م���ارون النقا�ش ،ول��ع��دد من
الأ�شكال امل�سرحية الفرجوية واحلكواتي والرق�ص والطقو�س
واملوا�سم املختلفة ،على يد عدد من الفنانني اللبنانيني �أمثال
مارون نقا�ش ،وال�سوريني من �أمثال� :أبو خليل القباين يف ظل
حتوالت الق�صيدة ،والنه�ضة املو�سيقية واالنفتاح على �أ�شكال
التعبري الغنائي الأوروبي.

ويف نهاية القرن التا�سع ع�شر كان امل�سرح يف البلدان العربية
 التي تخ�ضع للإمرباطورية العثمانية وحكم اخل��دي��وي يفم�صر ،ثم اال�ستعمارات الغربية -ميثل يف تقاليده عنوان ًا
للثقافة الأر�ستقراطية للمجتمع،يف حني ظل ال�شعر ميثل الثقافة
ال�شعبية والرتاثية.

�إن درا�سة تاريخ تطور امل�سرح الغنائي ال يتوقف عند معرفة
حتوالت مثل هذا الفن الذي ميزج بني خمتلف الفنون ،وي�سجل
�سابقة لتمازج الأجنا�س وتداخل الفنون ،بل يك�شف عن مزاج
التلقي وال�صراع بني الطبقات االجتماعية على �صعيد و�سيلة
التعبري الثقايف.

وميزة مثل هذا النوع من الفن الذي �أ�س�س له �أبو خليل القباين،
وامل�صري ال�شيخ �سالمة حجازي يف مقدار الإفادة من الق�صيدة
واملو�سيقى واملمثل وامل�سرح واملزج بينهم ،ويف مقدرته على تنوع
اخلطاب وجمع �أهل الطرب.
ومثلت تلك املحاولة نقلة اجتمعت فيها �سائر الفنون املو�سيقية
وامل�سرحية والكتابية والغنائية على خ�شبة امل�سرح ،وكما كان
للمو�سيقى والغناء ت�أثري على ات�ساع اجلمهور فللم�سرح ت�أثري
كبري يف تطور املو�سيقى وبروز عدد من املطربني.
لقد نبعت احلاجة للم�سرح الغنائي يف البلدان العربية من تغري
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و�سيلة التلقي من جهة ،وتغري طبيعة املنرب ال�شعري ،و الأهم من
ذلك تقريب امل�سرح الكال�سيكي �إلى اجلمهور من خالل ك�سر
«التجهم» باال�ستفادة من وظائف املو�سيقى وجماليات الطرب،
الذي ميتاز بالب�ساطة التي يت�شارك اجلميع يف فهم لغتها ،وتتيح
لهم نوع ًا من التفاعل واحلركة ،وت�ساعد املمثل على التفاعل مع
الدور ،وت�ضفي جو ًا من ال�سحر على العمل امل�سرحي.

فريوز

ومن امل�ؤكد �أن دور املو�سيقى ال يقل عن اللغة ،بل هي لغة لتو�صيل
الأفكار واحلركة واحلوار .ويف امل�سرح حتديد ًا تلعب املو�سيقى
دور ًا مهم ًا وقيادي ًا لبداية كل حركة وختام كل م�شهد ،وهي توجه
احلدث مبزاج الرتاجيديا �أو الكوميديا.
وتلعب املو�سيقى دور ًا مهم ًا يف توجيه �إيقاع العمل امل�سرحي،
وت�ضفي البهجة على ال��ع��رو���ض امل�سرحية .وت��ع��د املو�سيقى
بلغة امل�سرح احلديث ج��زء ًا من ال�سونغرافيا التي تتكامل مع
الإ�ضاءة والديكور ،ومتنح العمل كماله .فـالعر�ض امل�سرحي ال
ميكن �أن يكون عر�ض ًا �إيقاعي ًا �إذا مل يكن مو�سيقي ًامن خالل
الكالم ،واحلركة ،الإيقاع ،وميلودي ال�صوت ،واللون ،وال�صمت،
وال�سكون،والظالم.وجناح العر�ض امل�سرحي الغنائي ال يتوقف
على احل��وار والتمثيل والديكور ،بل يتطلب دراي��ة من املخرج
باملو�سيقى التي يختارها للعر�ض ويوظفها يف امل�شاهد.
العالقة بني املوسيقى واملسرح

ميكن تق�سيم العالقة بني امل�سرح واملو�سيقى يف عدد من الأ�شكال
التي تت�صل بت�س ّيد الإيقاع والنغم والت�أليف ،فامل�سرح بالعموم
ت�شكل املو�سيقى واح��د ًا من عنا�صره الأ�سا�سية ،ولكن هناك
�أ�شكال من امل�سرح ال��ذي يقوم بكلياته على الت�أليف اخلا�ص
باملو�سيقى ،ومنها الأوب��را� ،أو باملزج بني املو�سيقى واحلوار يف
الأوبريت� ،أو احلركة واملو�سيقى يف م�سرح ال�صورة واجل�سد:
املوسيقى موازية ومؤثثة للعمل

الأولى ،ومن ثم وظيفة جمالية  ،على �أن املو�سيقى يجب �أن ت�ؤلف
خ�صي�ص ًا للعر�ض امل�سرحي بعد التفاهم بني املخرج والدراما ،
وامل�ؤلف املو�سيقي”(.)1
املوسيقى بطلة العمل

ه��ذا ه��و ال��ن��وع املق�صود بامل�سرح الغنائي ال���ذي ي��ق��وم على
الت�أليف املو�سيقي للن�ص امل�سرحي� ،أو املزج بني احلوار وال�شعر
واملو�سيقى والرق�ص.

تعد املو�سيقى واحدة من عنا�صر العر�ض امل�سرحي التي تقود
العمل وتغني لغته ،وت�ضفي على م�شاهده البهجة .ومن هنا على
املخرج �أن يح�سن اختيار املو�سيقى� ،أو الركون لت�أليف مو�سيقى
تن�سجم مع الن�ص ور�ؤيته .فاملو�سيقى الت�صويرية املوحية مهمة
يف العر�ض امل�سرحي كونها ت�ساعد يف احلفاظ على الإيقاع
وال��رمت الزمني الذي ي�شكل عن�صر ًا يف تطور امل�سار الدرامي
وحتوالته واجتاهاته ،وت�ضفي املو�سيقى �أي�ض ًا املعنى يف التطور
الدرامي ال�صاعد والهابط.

والواقع �أن امل�سرح اليوناين القدمي ،والإفريقي كانا يعتمدان على
امل�صاحب باملو�سيقى ،وحتى �أ�سواق
الغناء والرتتيل والن�شيد
َ
العرب واحلكواتي واحللقة ال�صوفية واحلكايات الفرجوية مل
تخل من م�شاهد م�سرحية عفوية مت�ضمنة للحوارات واملو�سيقى
وال�شعر والرق�صات التي تعرب عن طق�سيات فنية.
“ولد امل�سرح غنائي ًا على يد املبدعني الإغريق قبل من �أكرث �ألفي
عام وحتديد ًا عام  500قبل امليالد وبقي يكتب �شعر ًا بعد ذلك
()2
حتى دخل النرث �إلى لغة امل�سرح قبل من �أقل مئتي �سنة”

“للمو�سيقى يف العر�ض امل�سرحي وظيفة درام��ي��ة بالدرجة

وفيما بعد تطور هذا النوع من العر�ض الطقو�سي يف �أوروب��ا
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النه�ضة لنماذج م�سرحية مو�سيقية �شهرية ،ومنها :الأوب��را
والأوب��ري��ت ،م�سرح العرائ�س ،الباليه والبانتو مامي “امل�سرح
ال�صامت” وال��درام��ا دان�����س “الرق�ص الدرامي” وم�سرح
اجل�سد ،ومن مثل تلك العرو�ض� :أوب��ر عايدة ،وباليه ك�سارة
البندق� ،أعمال الرحابنة ،ومنها”ال�شخ�ص” ،و”برتا”.
والأوبريت ،هو نوع من امل�سرح الغنائي الذي انت�شر يف القرن
التا�سع ع�شر يف �أورب���ا ،وي�شتمل على احل��وار وجمموعة من
الأغنيات التي تخدم احلكاية التي تكون يف الغالب رومان�سية
بغر�ض املتعة والرتفيه .وهو نوع الغناء ال�شعبي الراق�ص الذي
ي�ستند �إل��ى �أحل��ان �سهلة وم�ألوفة ،كما يحتوي على ح��وارات
نرثية لي�ست بلغة ال�شعر كما هو احلال يف الأوب��را� .أما الأوبرا
فهي م�سرح درامي يقوم على احلوار ال�شعري الغنائي ،والأداء
الأوب����رايل ،وي��ك��ون الن�ص واملو�سيقى والأزي����اء وال��دي��ك��ورات
منا�سبة للن�ص وحكايته .وتعرف البالية ب�أنها حكاية ت���ؤدى
امل�صاحب باملو�سيقى ،ومي��ك��ن �أن ت���ؤدى
ب��ن��وع م��ن الرق�ص
َ
مفردة �أو جماعي ًا ،وهناك �أنواع من م�سرح اجل�سد ،ال�صامت
“البانتوميم.
إطاللة على املسرح الغنائي العربي

ين�ش أ� امل�سرح الغنائي يف ال��ب�لاد العربية ليكون مزيج ًا من
احلفالت التي تقام �ضمن املوا�سم املختلفة ،ومنها الأف��راح
واحل�صاد والق�ص�ص ال�شعبي ،ونوع �آخر من الأوبريت الذي
يتخفف من املتطلبات الكال�سيكية ال�صارمة للأوبرا .وبد أ� هذا
النوع من امل�سرح على يد امل�صري ال�شيخ �سالمة حجازى  ،الذي
ق َّدم �أحل��ان �سيد دروي�ش فى م�سرحية فريوز �شاه من �إخراج
جورج �أبي�ض عام  ،1917ليمزج بني الغناء ال�شعبي واملو�سيقى
التقليدية ،واللوحات الراق�صة والدبكات والطقو�س االجتماعية،
لكن �سيد دروي�ش ذهب �إلى املدر�سة التعبريية لتغدو املو�سيقى
مو�ضوع الق�صة امل�سرحية.ويف مطلع الع�شرينات من القرن
املا�ضي كانت غالبية الأوبريتات م�أخوذة عن ن�صو�ص فرن�سية،
وقدم جنيب الريحاين “الع�شرة الطيبة” عن م�سرحية “اللحية

الزرقاء” الفرن�سية التي حلنها �سيد دروي�ش ،كما قدم علي
الك�سار �أوبريت “�شهرزاد” ثم “�ألف ليلة وليلة” مع �سيد دروي�ش.
وعلى ال�صعيد الن�سوي تعد منرية املهدية من رائدات امل�سرح
الغنائي يف العامل العربي ،فهي �أول �سيدة تقف على خ�شبة
امل�سرح ،وقدمت �أ�شهر �أع��م��ال ال�شيخ �سالمة ح��ج��ازي� ،أما
امل�سرح الرحباين فكان يقرتن بفريوز بالدرجة الأولى ،وحولها
متحورت الأحداث واملواقف والأفكار ،وكانت املر�آة التي عك�ست
الر�ؤية االجتماعية وال�سيا�سية للأخوين رحباين. )3( .
وظل امل�سرح الغنائي حتى ثمانينيات القرن املا�ضي ،ثم ارتبط
بعد ذلك باملنا�سبات ،ويف الأردن قدم ح�سن ناجي امل�سرحية
الغنائية “وردة ال�صحراء  ..البرتا “ ،وحلنها علي �أبو خ�ضرة
و�أخرجها نبيل جنم ،وكتب ال�شاعر الراحل حبيب الزيودي
الكثري من الأوبريتات ،ومنها“ :عمان يف القلوب” ،و”موعدنا
ال�شم�س” و”ال�سرو والقباب”.
من التنغيم إىل التعبري

م َّر امل�سرح الغنائى العربي ّ بفرتتني“ ،ما قبل وبعد �سيد دروي�ش،
�أو بعبارة �أخرى انتقل من ع�صر التنغيم �إلى ع�صر التعبري”.
ومتثلت املرحلة الأولى بتقدمي املتعة ،والت�سلية ،حتى �إنها كانت
تقدم يف املهرجانات اللبنانية كفوا�صل بني الفقرات .وخالل
ال�ستينيات وال�سبعينيات ت�أثر امل�سرح الغنائي بحركة التحرر
العربي و�شعاراتها الكربى وال�شمولية ،وباملقدار الذي كان يحمل
ر�سالة فنية وجمالية ملقاومة الظلم والقهر ،والتب�شري باحلرية
والعدالة ،فقد ت�أثر امل�سرح بدوره ال�شمويل الذي يقوم على جمع
الفنون .ويع ِّرف حممد عبد املنعم امل�سرح الغنائي ب�أنه جن�س
فني مركب ن�ش�أ يف الغرب له خ�صائ�صه ومقوماته ويتو�سل بلغة
فنية مركبة ،تت�ألف من ال�شعر واملو�سيقى والرق�ص والتمثيل
()4
والتعبري عن �أحداثه ،وهو م�سرح �شامل “.
مسرح الرحابنة ..مواسم العز

ب���د أ� م�سرح الأخ��وي��ن رح��ب��اين نهاية اخلم�سينيات ب��ـ “�أيام
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احل�صاد” و”عر�س يف قرية” ع��ام  ، 1959ثم توا�صل
ن�شاطه يف ال�ستينيات بـ”مو�سم العز” و”البعلبكية” و”ج�سر
القمر” و”دواليب الهوا” و”فخر الدين” و”جبال ال�صوان”
و”ناطورة املفاتيح”  ،وك��ان �أوج ن�شاطه يف ال�سبعينيات من
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ال��ت��ي بلغت قمة ن�ضوجها الفني واجل��م��ايل
بـ”ق�صيدة حب” و”ال�شخ�ص” و “يعي�ش يعي�ش” و “�صح
النوم” و”نا�س م��ن ورق” و”املحطة” و”لولو” و”مي�س
الرمي” و�أخري ًا “برتا”.
وقام امل�سرح الرحباين على عدد من االجتاهات املو�سيقية ،منها
بح�سب الدار�سني :االهتمام بجذور املو�سيقى العربية واملحلية،
وحتديد ًا املو�سيقى ال�شعبية والفلكلورية لبالد ال�شام.
الت�أثر بالأ�ساليب املو�سيقية الغربية ،ومنها الأعمال ال�سمفونيةواملو�سيقية الأرمنية.
االهتمام بالعر�ض امل�سرحي ،زاد البعد الدرامي فكرة الغناءواملو�سيقى وزاد جمهورها.
وجنح الأخ��وان رحباين يف تقدمي لون من الغناء الأوب��رايل يف
م�سرحيتي لولو وب�ترا ب��الأحل��ان اجلماعية مب�صاحبة �صوت
فريوز ،وال ميكن �إغفال جهدهما يف هذا املجال و�إ�سهامتهما يف
تطوير امل�سرح الغنائي العربي الذي �شهد انتكا�سات مطردة بعد
()5
وفاة �سيد دروي�ش.
يف جتربة الرحابنة -ح�سب عبدو با�شا -ب�ساطة وقوة وحترر،
هي ب�ساطة املديني ال��ذي ج��اء املدينة من املدينة .و�سخرت
الأورك�����س�ترا يف م�صلحة ال���درام���ا .ومت��ي��زت �أع��م��ال عا�صي
ومن�صور الرحباين بخفوت النربة عرب و�صل الف�ضاء امل�سرحي
وال�شعر واملو�سيقى واللغة اليومية.
يقول من�صور الرحباين :نحن نعي�ش ع�صرنا يف خ�ضم التيارات
وامليول والآراء ،والأيديولوجيات املت�صارعة والأفكار املتباينة،
وهذه حال أ�دّت �إلى الت�شتّت و�ضياع العديد من القيم للح�صول
على حياة �أف�ضل ،واحلياة الفنية �صدى ملا يعتمل يف ع�صرنا.
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لقد متيز م�سرح الرحابنة بالقوة التي جعلت من امل�سرح حام ًال
للرتاث ال�شعبي والهموم اليومية والق�ضايا الوطنية والقومية
بقالب غنائي ح���واري درام���ي ملحمي ،يقول الكاتب �سامر
�إ�سماعيل يف مقال بعنوان“ :امل�سرح الرحباين  ..ملحمة غنائية
نه�ضت بالذائقة العربية املعا�صرة”� :إن هناك الكثري من
امل�سرحيات التي قدمها امل�سرح الرحباين وما زالت خالدة �إلى
يومنا هذا ،كم�سرحية بياع اخلوامت و�صح النوم ومي�س الرمي
وبرتا  ،معاجلني فيها ق�ضية الإن�سان ،وهناك �شخ�صيات ر�سمها
امل�سرح الرحباين كثيمات عاملية ،منها �شخ�صية ال�شاوي�ش ،رميا
الفتاة امل�سكينة ،وبرع الرحابنة يف ر�سم �شخ�صيات اال�ستغالليني
عرب �شخ�صيتي عيد وف�ضلو.
ومل يغب اال�ستيطان وال��ع��دو والأر����ض املغت�صبة عن امل�سرح
الرحباين ،ففي م�سرحية جبال ال�صوان �ض َّمن عا�صي ومن�صور
هزمية  1967وق�صة مقاومة االح��ت�لال والف�ساد والقهر
االجتماعي.
يقول ال�شاعر حممود دروي�ش :قدم الرحابنة فني ًا لفل�سطني ما
الفل�سطيني هويته
مل يقدّمه الفل�سطينيون �أنف�سهم ،ولقد �أ�شهر
ُ
اجلمالية بالأغنية الرحبانية العربية  ،حتى �صارت هي �إطار قلوبنا
املرجعي ،هي الوطن امل�ستعاد وحافز ال�سري على طريق القوافل.
لقد حمل امل�سرح الرحباين كنموذج للم�سرح الغنائي على
الف�ساد بالنقد و�إظهار عيوبه .تقول �أ�ستاذة يف املعهد العايل
للفنون امل�سرحية بدم�شق د .مي�سون علي يف ورقة بحثية بعنوان:
امل�سرح الغنائي الرحباين ؛ “بحث عن يوتوبيا مفقودة” � :إن
امل�سرح الرحباين ،يندرج يف ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي
والثقايف للمرحلة التي قدموا فيها �أعمالهم يف امل�سرح الغنائي،
خا�صة و�أن هذه الأعمال كانت مبثابة �صرخة �ضد اال�ستالب
والكراهية ،و�ضد م�صادرة احل��ري��ات ،واملمار�سات امل�ضادة
لها ،من قهر وقمع وا�ستبداد وظلم وا�ستغالل ،ودعوة للمحبة
وال�سالم.

�إن فل�سفة امل�سرح الرحباين-كما يقول عبيد با�شا-تالقت مع
خمتلف الفل�سفات الإن�سانية الداعية �إلى اخلري واحلق ،فلقد
ا�ستطاع امل�سرح الرحباين �إيجاد هويته فيما ا�ستورده من �أ�صول
فنية �أوروبية و�ألب�سها مو�ضوعات بحلة عربية من هموم وق�ضايا
الإن�سان العربي .
وتقول د .مي�سون علي �إن «الأخوان رحباين» قادا عملية تطوير
امل�سرح الغنائي وربطه بالواقع االجتماعي والتاريخي ،ومن
حيث امل�ضامني والق�ضايا الفكرية ،حيث ع��ال��ج الرحابنة
موا�ضيع الوطن ،ال�سيا�سة ،الدين ،امل���ر�أة ،احل��ب والت�سامح
والوحدة والبطولة والكرامة والرباءة والطفولة واحللم والإميان
واال�ستبداد ال�سيا�سي واحلرية .ويف معاجلتهم لق�ضية احلرية،
و�ضعوها يف �إطار فل�سفي”.
خالصة:

ا�ستطاع امل�سرح الغنائي من خالل النموذج الرحباين يف فرتة
ال�ستينيات وال�سبعينيات التي توازت مع حالة النهو�ض القومي �أن
يعيد ت�شكيل الق�صيدة املغناة ،ومنها الق�صائد املحكية يف �إطار
احلكاية امل�سرحية ،و�أن يقرب امل�سرح الكال�سيكي من اجلمهور
من خالل مغامرة التجني�س التي تعيد املجد لل�شعر  ،وخ�صو�ص ًا
يف املجتمعات العربية التي تت�شكل غالبيتها من الريف ،وكان
مثل هذا املزج قد وجدت �صدىً وقبو ًال من الفئات االجتماعية

التي وجدت يف امل�سرح الغنائي قا�سم ًا م�شرتك ًا للتنوع الثقايف.
من خ�لال امل�سرح الغنائي حملت الأغنية جانب ًا كبري ًا من
املفردات الرتاثية وتظللت بو�سائل احلداثة وتقنياتها ،و�ساهمت
مب�سرحة الأغنية ،وحتويلها كن�ص �شعري من املنرب املفتوح/
ال�صحراء� ،إل��ى املنرب املديني ال��ذي يت�سم باخلفوت واحل��وار
والتطور الدرامي ،الذي ينقل املتلقي من حالة التطريب �إلى
مناخ التعبري والت�أمل.
ويف م�سرح الرحابنة ت�أثرت الأغنية ب�شكل الأداء امل�سرحي مبا
ي�شتمل عليه من حوارات ،وميل للمو�سيقى التعبريية ،وا�ستجابة
ملتطلبات الف�ضاء واحلكاية .وانفتحت الأغنية على �أ�شكال
التعبري الغربي والفرجوي الدرامي ،كما نوعت يف املو�ضوعات
اليومية ،وحملت يف طياتها احلكايات ال�سردية ،ومن امل�ؤكد �أن
الأغنية �أثرت يف �شكل امل�سرح بجماليات الأغنية ومو�ضوعاتها.
وم َّثل امل�سرح الرحباين مرحلة مهمة يف تاريخ تطور الفكر
الغنائي واملو�سيقي العربي وجتديده ،ومقارباته بني الأ�صالة
واحلداثة ،وعبرَّ عن الو�سيلة التي حتقق املزاج العام للجمهور
على اختالف مرجعياته مت�أثر ًا بنزعات الفكر القومي ال�شمويل،
وحركة التحرر العربي وق�ضايا احلرية والعدالة  ،وت�أ�صيل الفن
بلغة قابلة للتحول �إلى خطاب كوين من خالل امل�سرح الغنائي
الذي يت�سم بال�شمول.

قراءات ومراجع:
1 .1رفيدة يون�س �أحمد ،الوحدة ال�سورية .22/4/2008 ،
2 .2ح�سن ناجي ،الد�ستور ،العدد  16586ال�سنة � 14 - 47أيلول  ،2013حوار عمر �أبو الهيجاء
3 .3غ�سان خروب� ،صحيفة البيان الإماراتية ،دبي  7 ،كانون الثاين .”2013
4 .4حممد عبد املنعم ،احلوار املتمدن ،العدد  ،2010 /10 /15 ،3155امل�سرح الغنائى وارتباط الدراما باملو�سيقى والغناء والرق�ص.
5 .5عبيد با�شا ،الثورة الرحبانية يف امل�سرح الغنائي العربي امل�ستقبل  2ت�شرين الأول  - 2006العدد 2404
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موسيقى

الموسيقى الرومانتيكية
Romantic Music
د .هيثم سكر ّية  /األردن
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كلمة “رومانتيكية” م�شتقة من كلمة رومان�س “Romance
“ ؛�أي رواي��ة غرامية �أو ق�صة خيالية .و�أطلق هذا اال�سم
على الإن��ت��اج الفني ال��ذي وج��د يف الفرتة بني الن�صف الثاين
من القرن الثامن ع�شر ونهاية القرن التا�سع ع�شر تقريب ًا ،ملا
ات�سمت به تلك الأعمال من الإفراط يف العاطفية وانطالقات
اخليال البعيدة.
وتعترب احل��رك��ة الرومانتيكية م��ن نتائج ظهور ه��ذه الطبقة
البورجوازية اجلديدة ،فكانت املو�سيقى الرومانتيكية �أو�ضح
تعبري ًا عن انفعاالت الإن�سان فهي حتتوي على عنا�صر درامية
تهدف �إل��ى التعبري عن احلياة بحلوها ومرها و�أ�صبح دورها
�إن�ساني ًا بعد �أن كان يف الع�صر الكال�سيكي جوهر ًا مو�سيقي ًا
بحت ًا.
ومل ي� ِأت ارتباط احلركة الرومانتيكية بالبيانو مبح�ض ال�صدفة،
فلم يكن يف ا�ستطاعة �آية �آلة �أخ��رى القدرة على التعبري عن
املو�سيقى العاطفية التي كتبها م�ؤلفو ذلك الع�صر مبثل الروعة
التي يحققها ا�ستعمال البيانو ،فلم تكن الآالت الأخرى ب�أ�صواتها
ال�شحيحة و�أل��وان��ه��ا الباهتة �صاحلة لأداء مو�سيقى الع�صر
الرومانتيكي �إذا قورنت مع �صوت البيانو ،بعد �أن �أ�صبحت
الأ�صوات �أو م�ضاعفة قوتها ورنينها بوا�سطة دوا�سات �أو بدّاالت
البيانو ،وك��ان ه��ذا ال��رن�ين ب��ال��ذات منا�سب ًا وروح املو�سيقى
للع�صر الرومانتيكي  .ومن جهة �أخرى ف�إن املفعول الذي حتدثه
هذه الدوا�سات هي التي �أوح��ت باال�سم الذي �أطلق على هذه
الآل��ة ،فالكلمة الإيطالية “ ”FORTEمعناها �صوت قوي
و” ”pianoمعناها �صوت منخف�ض ،وهكذا �سميت هذه الآلة
“فورتي بيانو” و” “ forte Pianoوتخت�صر �إلى بيانو.
عالقة الطغيان واخليال
ورمب��ا كانت الأح���داث ال�سيا�سية التي �س َّببها طغيان نابليون
بونابرت هي التي �أوجدت عند الفنانني الرومانتيكيني ذلك امليل
�إلى اللجوء �إلى عامل اخليال والعاطفة  .ففي هذا الوقت كذلك
ا�شتعل كفاح اليونانيني للتخل�ص من احلكم الرتكي  ،قامت ثورة
البولنديني �ضد االحتالل الرو�سي لبالدهم  ،ف�ض ًال عن وفرة
من الأحداث املثرية الأخرى.
ويف الع�صر الرومانتيكي اهتم امل�ؤلفون بابتكار تركيبات �صوتية
من �ش�أنها �أن ت�صور ال�ضوء ال�ساطع الرباق كالنهار� ،أو الظالم
الدام�س كالليل ،وما بينهما من فجر وغ�سق.
ويف الع�صر الرومانتيكي �أ�صبحت املو�سيقى م��رادف��ة لكلمة
ال�شاعرية  ،فقد كان من �أهم �أهداف مو�سيقى ذلك الع�صر �أن
ت�صعد بامل�ستمع �إلى عامل اخليال الف�سيح  ،وتثري رغبة الت�أمل
فيه.

ريت�شارد �شرتاو�س

ويف عامل املو�سيقى الرحب يندر م�صادفة �أحلان لها قدرة على
�إثارة �أقوى العواطف� ،أو �إ�سالة الدموع �أو �إحداث بع�ض البهجة
واالن�شراح مثل ما جند يف �أعمال م�ؤلفي الع�صر الرومانتيكي.
ومتتاز مو�سيقى هذا القرن باالجتاه نحو التعبري عن النواحي
النف�سية وامل�شاعر الإن�سانية على نحو �صارخ  ،وكذلك الربط
بني خمتلف الفنون  .ولقد ا�شتملت م�ؤلفات هذا الع�صر على
ما يتعلق باخليال من ال�شاعرية الإن�سانية مثل ق�صيد تا�سو
 Tassoلفرانز لي�ست � ،إلى ال�شجن الذي توحي به الر�سوم
التاريخية � ،إلى حميمية الدرا�سات النف�سية مثل ق�صيدة مكبث
 Macbthلريت�شارد �شرتاو�س .
�أهم القيم اجلمالية العامة يف الع�صر الرومانتيكي :
1 .1التعبري عن الذات و�إطالق العنان للعواطف واالنفعاالت
بد ًال من املو�ضوعية والعقالنية الكال�سيكية .
2 .2ال���ه���روب �إل�����ى ك���ل م���ا ه���و غ��ام�����ض وم���ث�ي�ر وغ���ري���ب .
Exoticism
�3 .3إحياء الرتاث .
4 .4االهتمام بالطبيعة .
5 .5الإغراق يف اخليال .
6 .6الت�أكيد على القومية .
وقد متيزت املو�سيقى يف الع�صر الرومانتيكي مبا يلي :
�1 .1أ�صبح التعبري عن امل�شاعر الإن�سانية عند امل�ؤلف املو�سيقي
يف املقام الأول من االهتمام.
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2 .2ارتبطت املو�سيقى بفنون �أخرى خارجة عنها مثل الأدب
وال�شعر وفن الر�سم  ،مما �أدى �إلى ظهور م�ؤلفات مو�سيقية
جديدة هي :
الق�صيد ال�سيمفوين  ،واالف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت�����ص��وي��ري��ة ،
وال�سيمفونية الت�صويرية .
3 .3ظهرت امل�ؤلفات الق�صرية للبيانو  ،مثل :
الليليات والوهليات والفال�سا واملازوركا � ..إلخ .
4 .4ظهر �إنتاج وا�ضح من الأغاين الفنية ( الليد ) يف م�ؤلفات
كل من فرانز �شوبرت  ،وروبرت �شومان .
5 .5ا�ستخدام الأ�ساطري وال�سحر يف م�ؤلفات الأوبرا والباليه .
6 .6ظهور الدراما املو�سيقية على يد ريت�شارد فاجرن .
7 .7زاد عدد �آالت الأورك�سرتا لتفي باملتطلبات اجلديدة التي
تناولها امل�ؤلف املو�سيقي الرومانتيكي.
�أهم التطورات املو�سيقية
1 .1انت�شار رق�صة الفال�س التي حلت حمل رق�صات الع�صر
الكال�سيكي الر�شيقة مثل املينويت  .وقد متيزت مو�سيقا
الفال�س الرومانتيكي بتعبريها العاطفي وا�شتمالها على
الهارموين الكروماتيكي.
2 .2ظهور الأغنية الأملانية املعروفة � :ألليد “  ،وهي �أغنية
لها �سماتها الأدبية والعاطفية املميزة  ،وت�صاحب دائم ًا
بالبيانو فقط .
3 .3تطور �آلة البيانو واكتمالها  ،مما �أعطى جما ًال �أو�سع يف
التعبري املو�سيقي الديناميكي  ،وات�ساع جم��ال الرنني
ال�صوتي .
4 .4تطور امل�ؤلفات املو�سيقية الو�صفية  ،ف�أ�صبحت تت�ضمن
تعبري ًا ذاتي ًا خا�ص ًا مب�ؤلفيها ،ومل تعد جمرد و�صف ملو�ضوع
ما  .وقد ظهر العديد من القوالب املو�سيقية اجلديد مثل :
الباالد  ،والراي�سودى  ،واالفتتاحية الأورك�سرتالية ........
الخ .
5 .5ظ��ه��ور ال��ق�����ص��ي��د ال�����س��ي��م��ف��وين ال����ذي حت���رر م���ن ق��ال��ب
ال�سيمفونية ( قالب ال�صوناتا ) امل�ستخدم يف الع�صر
الكال�سيكي  ,وكذلك املو�سيقا الو�صفية التي تكتب لو�صف
الطبيعة �أو ل�سرد ق�صة ما.
6 .6تطور الأورك�سرتا ال�سيمفونية ؛ �إذ �أ�صبحت �أكرث عدد ًا

116

و�أك�ثر ق��وة و�أدخ���ل عليها اجلديد من الآالت ،وبخا�صة
النحا�سية منها  ،كما زاد عدد �آالت الكورنو .
7 .7تطور الأوب��را  ،والو�صول بها �إل��ى ما ي�سمي  ( :الدراما
املو�سيقية ) علي يد فاجرن الذي اعترب رومانتيك ًا متطرف ًا .
8 .8االهتمام بالرباعة يف العزف الفردي متجيد ًا للفرد وتعبري ًا
عن ذاتيه ( وهو ما ي�سمي )  “ :الفريتيوز “ ومن �أمثلة
امل�ؤلفني الذين كتبوا للعزف الفردي ( �صولو ) العايل امل�ستوي
باجانينى ( �شيطان الڤيولينة ) وفرانزلي�ست ( �شيطان
البيانو ) و�شوبان ( �شاعر البيانو )  ،وكانوا كلهم من �أمهر
العازفني .
املدرسة القومية :Nationalism

م��ن �أب���رز االجت��اه��ات التي ظهرت يف ه��ذا الع�صر  ،بهدف
التخل�ص من �سيطرة املو�سيقى الأملانية والأوب��را الإيطالية ،
والرغبة يف ت�أكيد الذات  ،وتو�ضيح االنتماء �إلى وطن حمدد ،
والعمل على �إحياء تراثه  ،وقد ظهر هذا االجتاه يف رو�سيا على
يد جماعة اخلم�سة الكبار وهم :
ميلي باالكرييف ( Mily Balakirev (1836-1910

 ،واليك�ساندر ب��ورودي��ن ( ، )1833-1887و�سيزار كوي
 ،ومودي�ست مو�سور�سكي ( ، )1839-1881ورم�سكي
كور�ساكوف ( ، )1844-1908ثم انتقل االجت��اه القومي
�إلى الكثري من البالد الأوروبية ومنها ت�شيكو�سلوفاكيا  ،ورومانيا
 ،وامل��ج��ر ،وال�نروي��ج  ،وبولندا  ،وفنلندا  .وق��د كانت هناك
�إرها�صات لهذا االجتاه ظهرت يف �أعمال بع�ض الرومانتيكيني
دون وعي منهم ِّ ،
تو�ضح �أحا�سي�سهم القومية جتاه بالدهم .

والقومية حركة ثقافية ،خا�صة فيما يتعلق باللغة وال�تراث،
وتزايد ا�ستخدام اللغة القومية يف البالد التي تخ�ضع حلكم
�أجنبي  .ولقد �أثرت القومية يف املو�سيقى الرومان�سية ؛ �إذ تعمد
امل�ؤلفون �إعطاء �أعمالهم هوية قومية متميزة  ،كا�ستخدام
الأغ��اين والأحل���ان الراق�صة ال�شعبية “ الفلكلور” ،و أ�ب��دع��وا
�أحلان ًا مبتكرة ذات مذاق �شعبي .
•�أهم امل�ؤلفني القوميني يف الع�صر الرومانتيكي :
�سنختار اثنني من �أهم امل�ؤلفني القوميني من قوميات خمتلفة
وهما  :الت�شيكي ديفورجاك  ،والرو�سي باالكرييف  ،بو�صفهما
منوذجني للمو�سيقى الرومانتيكية :
".1
( : ) 1904 – 1841

أ�ن������ط������ون دي�����ف�����ورج�����اك Antonin Dvorak

تبدو مو�سيقاه كخليط من �أحلان الزنوج التي يعانون فيها من
احلنني للوطن  .ويف �سنواته الأخرية كان قد كر�س كل جهوده
و�إبداعاته للق�صائد ال�سيمفونية والأوبرات.
ت�شاوكوف�سكي

�أما مدار�س املو�سيقى القومية يف القرن التا�سع ع�شر فتمثل
حتو ًال كبري ًا يف م�سار املو�سيقى الغربية الفنية  ،مبا �أ�ضافته
�إليها من قيم مو�سيقية جديدة  ،م�ستمدة من تراثها ومميزة
ل��ك��ل منها  ،وق���د ن�����ش���أت ه���ذه امل���دار����س يف ظ��ل رومان�سية
 Romanticismالقرن التا�سع ع�شر  ،مدفوعة ب�شوق
الرومان�سيني بالعودة للما�ضي  ،وحنينهم لب�ساطة الريف
وبدائيته وحبهم للوطن  ،ولع�شقهم للطبيعة ولكل ما يهربون به
من واقعهم امل�صطنع واملفرط يف التمدن  .وكان ال بد لهم من
الغو�ص بحث ًا عن اجلذور  ،فاكت�شفوا منابعهم يف �أحد م�صدرين
 ،هما :

ومو�سيقاه تعترب نتيجة �سعيدة للم�ؤثرات الكبرية التي �أثرت يف
فنه وهي  :برامز  ،فاجرن  ،واملو�سيقى الفلكلورية الت�شيكية .
وحتمل موهبته اللحنية وكتاباته الأورك�سرتالية ب�صمات �شوبرت
 ،وتعك�س كذلك عنا�صر طبيعية وريفية  ،و�أكرث ما مييز مو�سيقاه
مهارته يف ر�سم القالب و�إبداعاته الهارمونية والكونرتبنطية .

1 .1املو�سيقى ال�شعبية �أو الفلكلور املو�سيقي .
2 .2املو�سيقى الدينية املحلية .
وم��ن ه��ذه املنابع الأ�صيلة ا�ستقى امل�ؤلفون القوميون �أحلان ًا
ذات مقامات تختلف عن املقامني الكبري وال�صغري الغربيني
امل�ستهلكني  ،واكت�شفوا �آفاق ًا يف التكثيف النغمي – هارموني ًا
وبوليفوني ًا تختلف ،بل وتتعار�ض �أحيان ًا مع اللغة التقليدية
للمو�سيقى الأوروبية  ،و�أده�شتهم الإيقاعات ال�شعبية مبوازينها
الأح��ادي��ة  ،وتكويناتها املركبة وامل��زدوج��ة  ،ووج��دوا يف �آالت
مو�سيقاهم ال�شعبية �ألوان ًا مميزة من الرنني املو�سيقي ت�صلح
لتطعيم التلوين الآيل .

انطوان ديفورجاك
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وت��ك��ام��ل الإح�����س��ا���س ال��ق��وم��ي
يف م��و���س��ي��ق��اه م���ع ال�ترك��ي��ب��ات
الكال�سيكية على نحو جميل ،
ب���الإ����ض���اف���ة إ�ل���ى ا���س��ت��خ��دام��ه
للكادنزات  ،والأغاين الت�شيكية ،
كما تعك�س مو�سيقاه للحجرة
�أج��م��ل اجل��وان��ب يف �أع��م��ال��ه ،
إ�ل��ى جانب متيزه يف الأوب���رات
والأعمال الكورالية .
ب���ع���د ال���ت����أث���ر ال���وا����ض���ح ب��ك��ل
م��ن م��وت�����س��ارت  ،وب��ي��ت��ه��وف��ن ،
وم��ن��دل�����س��ون  ،و���ش��وم��ان على
�أع����م����ال����ه امل���ب���ك���رة  ،ان��ت��ق��ل
دي����ف����ورج����اك يف ال����ف��ت�رة م��ن
ع��ام � 1874 – 1869إل��ى
حم���ط���ة جت��ري��ب��ي��ة �أخ�������رى يف
الت�أليف املو�سيقي  ،جاءت ملونة
ب�أ�ساليب “ فاجرن “ و “ لي�ست “ ولكنها �أظهرت – من ناحية
�أخرى – متيز ًا ملحوظ ًا وحتدي ًا �أي�ض ًا  ،وخ�صو�ص ًا يف الرباعي
الوتري مي ال�صغري  ،والن�سخة الأولى من م�ؤلفه :
. The King and the Charcoal – Burner 1871

ومنذ ت�أليفه لل�سيمفونية اخلام�سة ع��ام  1875اندثرت
مرحلة التجريبية وظهر القالب الكال�سيكي  ،ذو اللحن الأكرث
�سيميرتية والأقل يف اال�ستغالل الهارموين  ،كما ظهر �أي�ض ًا ت�أثري
تعليمه املو�سيقي .

وروبرت �شومان

•افتتاحية روميو وجولييت 1873
•الق�صيد ال�سمفوين “ Rhapsody “ 1874
•الأوب����را الهزلية “ “ The Cunning Peasant
1877
•Stabat Mater 1877
•�أوبرا “ Dmitri Historical “ 1882
•افتتاحية “ Hussite “ 1883
•�أوبرا “ The Jacobin “ 1888

وم��ن حيث اجل��وه��ر  ،ك��ان هناك اخ��ت�لاف قليل ع��ن �إج���راءات
وممار�سات القرن الثامن ع�شر  ،التي ت�أثر بها ديفورجاك يف
البداية  ،وكانت تت�ضح من اهتمامه بال�صرامة وخطوط البا�ص
امل�ستمر (�أو البا�ص املرقوم كما يف ع�صر الباروك) التي ظهرت
يف م�ؤلفه � . Stabat Mater “ 1877أما �أعماله الأخرى
حتى منت�صف الثمانينات ( يف القرن التا�سع ع�شر ) والتي حتمل
�سمات برامز  ،فقد �أظهر فيها ديفورجاك �أ�سلوب ًا متميز ًا بالن�سبة
للحن والتفاعل  ،كما يف ال�سيمفونيات ال�ساد�سة وال�سابعة .

SpinningWheel 1896

بع�ض من �أهم �أعماله :

•الق�صيد ال�سيمفوين “ The Wild Dove “ 1896

•�سيمفونية The Bells of Zlonice “ 1865
•Cypresses 1865
•امللحمة الأوبرالية Alfred 1870
•�أوبرا “ The King and the Charcoalburner “ 1871
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•االفتتاحية الت�صويرية In Nature’s Realm “ 1891
•افتتاحية “ Camival “ 1891
•افتتاحية “ Othello “ 1892
•الق�صيد ال�سيمفوين The water Goblin 1896
•الق�صيد ال�سيمفوين The Noon Witch 1896

•ال���ق�������ص���ي���د ال���������س����ي����م����ف����وين

The Golden

•الق�صيد ال�سيمفوين “ A Hero’s Song “ 1897
•�أوبرا “ The Devil and Kate “ 1899
•�أوبرا “ Rusalka “ 1900
•�أوبرا “ Armida “ 1903

ريت�شارد فاغرن

م��ن تلك ال���زي���ارات “ “ The Georgian Songs
وكتبها عام  ، 1864وفانتازيا �آل��ة البيانو “ Islamey
“ عام  ، 1869التي �ساعدت على ن�ش�أة التيار ال�شرقي يف
املو�سيقى الرو�سية ،الذي �أثمر يف تلك الفرتة عن �أعمال مثل
“  “ Scheherazadeلكور�ساكوف  ،و�أي�ض ًا م�ؤلفة “
 “ Polovtsim Dancesالتي تبعها بوردين.
ميلي بالكريف

".2
( : ) 1910 – 1836
ن�صب نف�سه وريث ًا للعظيم  Glinkaفيما يتعلق باملو�سيقى
َّ
القومية الرو�سية  ،و�سرعان ما التف حوله عدد من املو�سيقيني
ال�شباب مثل كور�ساكوف وب��وردي��ن وم�سور�سكي  ،وفيما بعد
�سيزار  ،الذين عرفوا فيما بعد با�سم “ اخلم�سة “

م����ي����ل����ي ب�������االك���ي���ري�������ف Mily Balakirev

كان له جهود كبرية مع امل�ؤلفني ال�شباب  ،ملا له من مهارات
وخربة يف كتابة املو�سيقى ويف الإعداد كذلك ،وكان له دور كبري
يف ت�شكيل الأ�سلوب املو�سيقي ملجموعة “ اخلم�سة “  ،ولكنه مل
َ
يحظ بالتقدير املطلوب .
وم��ن �أ�شهر �أعماله افتتاحية على ث�لاث �أغ���انٍ رو�سية عام
 ، 1858واالفتتاحية الت�شيكية عام  ، 1867وهي التي
�شجعت امل�ؤلفني املو�سيقيني ال�شباب على كتابة �أعمال مماثلة
على �أحلان رو�سية و�أجنبية �أخرى  ،وكانت جمموعته التي ت�ضم
�أربعني �أغنية فلكلورية رو�سية مب�صاحبة �آلة البيانو عام 1866
هي التي �أر�ست دعائم �أ�سلوب جديد لهرمنة الأغنية ال�شعبية ،
كما �أ�سهمت �إلى حد كبري يف ت�شكيل �سمات الأ�سلوب الهارموين
جلماعة “ اخلم�سة “ يف كل م�ؤلفاتهم املو�سيقية .
كانت زي��ارات��ه ال��ث�لاث �إل��ى القوقاز يف منت�صف ال�ستينيات
من القرن الثامن ع�شر  ، 1860التي ع��اد منها بكنوز من
الأحل��ان الفلكلورية واملو�سيقى ال�شرقية  ،من �أهم الإجن��ازات
املو�سيقية يف ذلك الوقت  .ومن �أ�شهر �أعماله التي ا�ستوحاها

وك��ان باالكرييف قد ظهر يف احلياة املو�سيقية الرو�سية عام
 ، 1880ويف ع��ام  1882كتب ق�صيده ال�سيمفوين “
 . “ Tamraوعلى الرغم من �صغر �سنه يف ذلك الوقت ،
�إال �أنه ا�ستطاع �أن ي�ؤثر يف كل من اجلمهور والنقاد  ،وال�سبب
يف ذلك توزيعاته الأورك�سرتالية الرائعة  ،و�أحلانه ال�شرقية
اجلذابة  .غري �أنه مل يتمكن من �إكمال العديد من �أعماله ب�سبب
م�ساعدته لزمالئه ال�شباب يف تلك الفرتة .
�أدى ان�سحابه من احلياة املو�سيقية �إل��ى تدهور وع��دم تطور
وا�ضح يف م�ستواه  ،ولكن باقي “ اخلم�سة “ ا�ستطاعوا االرتقاء
ب�أعمالهم  ،و�أ�صبحوا مو�سيقيني م�شهورين �أكرث من معلمهم
الأ�صلي باالكرييف.
بع�ض من �أهم �أعماله :
•افتتاحية على حلن املار�ش الإ�سباين 1857
•افتتاحية على ثالثة �أحلان رو�سية 1858
•مو�سيقى م�سرحية “ امللك لري “ 1858
•االفتتاحية الثانية على �أحلان رو�سية عام 1863
•ال�سيمفونية الأولى 1864
•الق�صيد ال�سيمفوين “ In Bohema “ 1864
•الق�صيد ال�سيمفوين “ Tamara “ 1867
•ال�سيمفونية الثانية 1900
بالإ�ضافة �إلى عدد من املقطوعات لآلة البيانو ،وكذلك العديد
من الأغاين.
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حصة الموسيقى داخل المدرسة

د .رامي جنيب حداد  /األردن
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تع ُّد عملية البحث عن و�سائل تدعم التعليم لدى الأطفال ،وتنمي
العملية الرتبوية بكافة �أبعادها املعرفية واحلركية واالنفعالية
من الأولويات التي يجب الوقوف عليها وتطويرها ،للتو�صل �إلى
الطرق التي ميكن �أن ت�ساهم يف �إيجاد دوافع للتع ّلم ،ت�ؤول يف
النهاية �إلى قبول وا�ستيعاب املنهاج الرتبوي ّ
املطرد يف التطور
والتحديث .كما �أن عملية �إقبال الطلبة �إلى الدرا�سة وح ّبهم
للمدر�سة �أ�صبح مرتبط ّا مبا تقدمه لهم تلك امل�ؤ�س�سة من و�سائل
رفاهية وتعبريية وتكنلوجية تخدم تطلعاتهم وحت ّفز �إبداعاتهم
وتعزز رغباتهم وت�سد احتياجاتهم .فال بد من الوقوف على
املجاالت والطرق التي ميكن �أن ت�ساهم يف حب الطلبة للمدر�سة
وتنمي العمليات العقلية والإبداعية والفكرية لديهم.
وقد وجد الباحثون يف جمال الرتبية �أن للمو�سيقى �أثر ًا كبري ًا،
ي�ساهم يف دع��م العمليات العقلية وتعزيزها ل��دى الأط��ف��ال،
ومن املمكن بوا�سطتها ت�سهيل عملية التعلم والتعليم املدر�سي،
وحتقيق �أهداف املنهج التعليمي على النحو الأمثل.
ي�ؤثر معلم املو�سيقى يف طلبته و�سلوكياتهم �أكرث من غريه من
املعلمني ،وال�سبب يف ذل��ك هو ات�صاله املبا�شر وقربه منهم
عند تعليمهم العزف والغناء ،فهو يخاطب عقلهم عن طريق
تزويدهم مبفاهيم نظرية جديدة ،ويحثهم على حفظ الأحلان
والكلمات  ،وا�ستيعاب ا�صطالحات ومفردات جديدة ،ويعزز
لديهم النواحي احلركية عن طريق حتريك �أج�سادهم بالقفز
والت�صفيق والرك�ض وامل�سري وم��ا إ�ل��ى ذل��ك� .أم��ا وجدانهم
فيخاطبه عن طريق تنمية اجتاهات وعادات �سليمة ،ك�أن يعلمهم
�أغنية وطنية �أو �أغنية عن النظافة وحب العمل واحرتام الكبري
وما �إلى ذلك .فح�صة املو�سيقى ق��ادرة على حتقيق الأه��داف
املعرفية واحلركية واالنفعالية يف �آن واحد.
الطفل واملوسيقى

ي�ستجيب الطفل يف مراحل من��وه الأول��ي��ة للأ�صوات �أك�ثر من
ا�ستجابته لأي �شيء �آخ��ر ،والدليل على ذل��ك هو ا�ستجابته
الفطرية لغناء �أمه ،وما تطلقه من تراويد ت�ؤن�سه حتى ينام،
�أو حتى تهد�أ �أ�ساريره وتطمئن نف�سه لوجود �شخ�ص �إلى جانبه
ي�ساعده يف التخل�ص من الوحدة وال�شعور باخلوف� ،أو االنزعاج
أمر ما .ثم ت�أتي الرتبية املو�سيقية من خالل �أنا�شيد الأطفال
من � ٍ
وما يتعلمه بع�ضهم من �أ�سرته ،و�صحبه ،وما ي�ستمع �إليه من
خالل الو�سائل ال�سمعية والب�صرية.
اع��ت�برت الرتبية املو�سيقية على م��ر الع�صور وعند خمتلف
احل�ضارات ،نظام ًا تربوي ًا وتعليمي ًا يحقق ال��ت��وازن النف�سي
وينمى اجلانب الوجداين لدى الفرد ،فهي حتفز عقله وت�شحذ

همته ،وتن�شط فعله ،بالإ�ضافة �إلى ما ت�ضفي عليه من ال�سعادة
والطم�أنينة يف حياته  ،وجعله ينطلق �إل��ى عامل من اخليال ،
فيف�صح عن مكنونات نف�سه ويتخل�ص من همومه و�أتعابه.
لقد �شعر الرتبويون ب�أهمية املو�سيقى يف تربية الطفل يف الرو�ضة
واملدر�سة ،كما وعى ه�ؤالء �أهمية وجود ح�صة املو�سيقى ،ملا لها
من دور يف تعلق الطالب باملدر�سة وحبه لها ،ورغبته يف امل�شاركة
يف العمل املو�سيقي اجلماعي الذي يتيح له االنخراط والتعرف
�إلى رفقته ،و�إبراز �إمكانياته الفنية �أمامهم ،فيكت�سب احرتامهم
ويبادلهم ال�شعور ،ويرتبط معهم يف مواقف م�شرتكة تك�سبه
الثقة بنف�سه ،وتزيد من فاعليته بكونه عن�صر ًا منتج ًا ومهم ًا
بني �أقرانه.
التعليم املوسيقي يف املدرسة

يرتبط التعليم املو�سيقي بتنمية اجلوانب اجلمالية والإبداعية
ح�صة املو�سيقى على رفع م�ستوى
والفنية لدى الفرد ،وتعمل ّ
الذائقة الفنية وتنمية املعرفة املو�سيقية ال�شاملة عند املتلقي.
ومن �أجل تو�ضيح املق�صود مما �سبق ،يجب التع ّرف على �أهداف
ح�صة املو�سيقى  ،و تتلخ�ص يف ما يلي:
ّ
�أو ًال – الأهداف العامة:
1 .1ج���ذب ال��ط��ال��ب للمدر�سة ع��ن ط��ري��ق تفعيل الأن�شطة
املو�سيقية واحل��ف�لات وامل�����ش��ارك��ات ب��ال��ك��ورال وال��ف��رق
املو�سيقية وامل�سابقات الفنية.
2 .2امل�ساعدة يف ا�ستيعاب املواد الدرا�سية الأخرى  ،عن طريق
رب��ط تع ّلم املو�سيقى بباقي امل��واد مثل فيزياء ال�صوت
وح�ساب امل�سافات ،وزي���ادة الثقافة ال�شعرية واللغوية
وغريها من الأ�شياء.
3 .3تنمية الوعي االجتماعي والديني والوطني عن طريق
الأغاين والأنا�شيد املخ�ص�صة لتلك املجاالت.
4 .4تثبيت املو�سيقى روح التعاون والتكامل ،وال�شعور بقيمة
العمل اجلماعي  ،و�أهمية الفرد للجماعة واجلماعة للفرد.
5 .5حتقيق التفاهم العاملي واحرتام ثقافة الآخرين عن طريق
تذوق الطلبة لأنواع املو�سيقى العاملية.
6 .6الإ�سهام يف حتقيق النمو املتكامل للمتعلم يف خمتلف
مراحله العمرية.
ثاني ًا – الأهداف اخلا�صة:
1 .1تنمية الإدراك احل�سي الفني لدى الطلبة.
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2 .2تنمية حا�سة �إدراك العنا�صر املو�سيقية ،وتعريف الطلبة
عليها قراء ًة وكتابة.
3 .3خلق جو يتدرج بالطالب �إلى م�ستوى اال�ستماع التحليلي.
4 .4االرتفاع مب�ستوى الوعي املو�سيقي لدى الطلبة وتعريفهم
�أن املو�سيقى علم وفن.
5 .5اكت�شاف املواهب املو�سيقية ورعايتها.

بعض اآلراء اخلاصة بتعليم املوسيقى

وع َ
مل ودَر� َ��س َمع
مدرب ًا يف مدر�س ِة فرانكفورت النموذجيةَ ،
امل�صلح الرتبوي ال�سوي�سري البار ِز ب�ستالوتزي .يف عام 1816
ِ
َعيت باملعهد الرتبوي الأملاين العاملي .يف هذه
�أَ ّ�س َ�س مدر�سة د ْ
بعمر ثالثة �إلى
تعليم الأطفال َق ْبل املدر�سة ِ
املدر�سة ،ط ّو َر فكرة ِ
أطفال ”.
�سبعة �أعوام فيما �سماه “ ريا�ض ال ِ
عمل فروبل ِمن ِقبل املربني التقدميني،
بالرغم ِمن االهتمام يف ِ
العمل
�إال �أن �أفكاره التي �شجعت النمو الطبيعي للطفل من خالل ِ
انت مبتكرة جد ًا لأنْ َت ُكون مقبولة ب�سهولة الجلمهورِ،
أَ�و اللعب َك ْ
ولفرتة من الوقت وَجدَ �صعوبات مادية ال�ستمرارية مدر�سته.
فقد انت�شرت ريا�ض الأط��ف��ال يف كافة �أن��ح��اء �أورب���ا الغربية
والواليات املتّحدة .و ُيع َت ُرب �أحد امل�ساهمني العظماء يف القرن
التعليم وكتابة �أغاين ريا�ض الأطفال .لقد
التا�سع ع�شر يف جمال
ِ
�أكد فروبل على �أهمية الر�سم والت�صوير واملو�سيقى ،كونها تهيئ
النمو املتكامل للطفل.
جون ديوي John Dewey
()1952 – 1859

فريدريك فروبل F. Froebel
()1852 – 1782

��رب أ�مل���اين وم�ؤ�س�س ح��رك�� ِة رو���ض�� َة الأط��ف��ال .در���س يف
ه��و م ٍ
َ
املهن قبل اكت�شافه
اجلامعات الأملانية ،
وحاول ممار�سة عدد ِمنْ ِ
أ�صبح فروبل يف ما بعد مدر�س ًا
مهنته احلقيقية ،وهي التعليمَ � .
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مرب وفيل�سوف وعامل نف�س �أمريكي  ،وزعيم من زعماء الفل�سفة
ٍ
الرباغماتية ،وم��ن �أوائ��ل امل�ؤ�س�سني لها .ي��رى ج��ون دي��وي �أن
التعلم ال�صحيح هو �أن نعلم الإن�سان كيف يفكر ،وهذا يعني �أن
يكون التعليم موجه ًا �إلى الو�سائل التي ت�ؤدي باملتعلم �إلى حتقيق
الأهداف املرجوة ،وينطبق هذا املبد�أ على املواد الدرا�سية كافة

مبا فيها املو�سيقى ،بل على وجه اخل�صو�ص املو�سيقى ،حيث
املجال وا�سع لالكت�شاف واملعرفة عن طريق املمار�سة واللعب
وبكل �أريحية واندفاع .وت�ساهم املو�سيقى يف حتقيق �آراء ديوي
كالآتي:
دفع الطالب للم�شاركة مع الآخرين؛ وهذا يفتح املجال �أمام
الطالب لالعتماد على نف�سه وم�شاركته الآخرين �أفكاره ،وتعلمه
االل��ت��زام بالعمل اجلماعي ،ال��ذي يحتاج إ�ل��ى االن�سجام و�إال
جاءت الأعمال �شاذة وغري م�ستحبة ،وهذا ميكن حتقيقه عن
طريق �إ�شراك الطفل بالفرق الكورالية وفرق العزف اجلماعي
والأن�شطة املو�سيقية.
�إعطاء الطالب دور ًا ،حتى و�إن كان ذلك الدور ثانوي ًا ،فالطالب
بحاجة �إلى تعزيز لي�ؤدي دوره ب�إتقان ،فهو يعرف �أن دوره ثانوي
�إذا و�ضع لي�ؤدي دور ًا ثانوي ًا ،ك�أن مي�سك ب�آلة �إيقاعية ب�سيطة �أو
يقوم بالت�صفيق مث ًال� ،إال �أن على املعلم بيان �أهمية دور ذلك
الطالب.
�إثارة دافعية الطالب؛ وهذا �أمر هام ؛ �إذ ميكن و�ضع الطالب
�أمام حتديات �أعلى بقليل من م�ستواه املعريف �أو الأدائي ،لكن يف
الوقت نف�سه لي�ست بعيدة عنه ،وهذا ميكن حتقيقه عن طريق
و�ضع الطالب �أم��ام اجلمهور و�أم��ام رفقائه يف املدر�سة لأداء
مهارة مو�سيقية معينة.
هاوارد غاردنر H. Gardner
( – 1943الآن)

ع��امل نف�س �أمريكي ،وه��و �أ�ستاذ الإدراك والتعليم يف جامعة
هارفارد يف كلية الدرا�سات العليا .عرف بنظريته حول نظرية
الذكاءات املتعددة ،فو�ضع ثمانية �أنواع من الذكاء ومن �ضمنها
الذكاء املو�سيقي .وت�ؤكد نظريته �أن القدرة املو�سيقية من القدرات
العقلية التي مت ّيز الطفل ،والتي يجب حتفيزها الرتباطها ب�أنواع
�أخ��رى من الذكاء ،كالذكاء اللغوي وق��درة الطالب على التذ ّكر
وحفظ الأحلان والكلمات وزيادة الطالقة اللغوية.
الرتبية املوسيقية يف رياض األطفال

ال تهدف الرتبية املو�سيقية يف ريا�ض الأطفال �إلى تزويد الطالب
باملعارف واملعلومات املو�سيقية ،بل �إلى تنمية النواحي اجلمالية
والوجدانية لديه ،وتنمية اجتاهات �إيجابية يف تق ّبله للغناء
واال�ستماع للمو�سيقى ،وتهدف �إلى اكت�شاف املواهب والقدرات
الفنية لدى الأطفال يف تلك املرحلة.
يتقبل الطفل الغناء يف تلك املرحلة �أك�ثر من غريها � ،إذ ال
ي��زال غ�ض ال��ع��ود يت�أثر باملثريات م��ن حوله ويت�أقلم معها،
وي�ستجيب للأ�صوات على نحو كبري .وه��ذه فر�صة يجب �أن
نح�سن ا�ستغاللها ،فالطفل مييل بطبيعته �إلى الغناء والإيقاع
واالندماج العاطفي مع املو�سيقى ،لأنها تقدم له جو ًا من املرح
واللهو املحبب ،وتعرب عن وجوده على نحو �أو �آخر ،وكل الأطفال
يحبون املو�سيقى وثمة مظاهر تعطي م�ؤ�شر ًا ملدى حب الطفل
للمو�سيقى ،من �أهمها:
 ق��ي��ام الطفل بعمل ح��رك��ات تعرب ع��ن �سعادته واندماجهباملو�سيقى والغناء.
 م�سايرة الطفل للمو�سيقى بغناء ما يعرف منها  ،وحماولة�إعطاء مفردات ال معنى لها ،لكنها حتمل اللحن املو�سيقي الذي
ي�ستمع �إليه.
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 �إن�صات الطفل وتوقفه عن �أي ن�شاط حال �سماع املو�سيقى،م�سل �أو مثري �آخر.
بالرغم من ان�شغاله بعمل ٍ
 قيام الطفل بالغناء يف �أثناء اللعب مع عدم وجود مو�سيقى �أوغناء يرافقه من م�صدر خارجي.
اخلالصة

املو�سيقى جزء من عاملنا ن�سمعها يف كل مكان� ،إال �أننا يجب
�أن نعمل على اال�ستفادة منها يف تنمية الذائقة املو�سيقية
لدينا ولدى �أطفالنا ،وجتب اال�ستفادة منها يف حتبيب الطالب
باملدر�سة ،وتنمية �شخ�صيته ب�إقحامه يف الن�شاط املو�سيقي،
والعمل على تنمية الذكاء االجتماعي لديه عن طريق حتفيزه

على اال�شرتاك بالفرق اجلماعية .وتعمل املو�سيقى على تفريغ
مكنونات الطفل والتعبري عن غاياته و�إبداعاته ،وتعمل ح�صة
املو�سيقى على ك�شف املواهب والإبداعات املو�سيقية وتعزيزها.

امل�صادر واملراجع
�أو ًال – العربية
•�شوين� ،آير�شيبيت ،)2010( ،تطبيق مبادئ كوداي :منحى الرتبية املو�سيقية ح�سب منهج ّية كوداي ،ترجمة حداد ،رامي و عبد احلفيظ� ،إياد ،دار الفكر
للن�شر والتوزيع ،ع ّمان – الأردن.
•�شورة ،نبيل( ،د ت) ،دليل مع ّلم املو�سيقى يف الرتبية املو�سيقية ،كل ّية الرتبية املو�سيقية – جامعة حلوان ،القاهرة  -م�صر.
•�أمني� ،أميمة و �صادق� ،آمال ،)1985( ،اخلربات املو�سيقية يف دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة – م�صر.
ثاني ًا – الأجنبية
•	 Boyer, R. & Rozmajzl, M. (2012) Music Fundamentals, Methods, and Materials for Elementary
Classroom Teacher, Pearson Education Pub. U.S.A. 398.
•	 Greata, Joanne (2006) An introduction to music in early childhood education, Thomson
Delmar Learning Pub. U.S.A, 270.
•	 Reimer, Bennett (2005) A Philosophy of music education – advancing the vision, Prentice
Hall Pub. U.S.A, 308.
•	 Mark, M. & Madura, P. (2010) Music education in your hands – an introduction for future
teachers, Routledge Pub. N.Y. (U.S.A) 156.
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موسيقى

الربابة األردنية:
أعذب األلحان الستدراج الذاكرة
والتمسك بالهوية
سليمان قبيالت  /األردن
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“ريحة ال���ك���رك ت�����س��وى
ال���دن���ي���ا وم�����ا فيها”...
ج��م��ل��ة أ�ط���ل���ق���ه���ا “فايق
العلوان” وهو يلقي جانب ًا
ال���رب���اب���ة ال���ت���ي ت��راف��ق��ه
يف ح�� ِل��ه وت���رح���ال���ه ،فهي
بالن�سبة �إليه تعني �أعذب
الأحل��ان ال�ستدراج ذاكرة
زم����ن م��واج��ه��ة الهيمنة
الربيطانية وجند ال�سلطان
الرتكي.

�صارت الكرك على �أوت��ار ربابة العلوان ميدان ًا لطقو�س من
اخليال بربقه وعوا�صفه ،وي�أ�سه وغروره وتيه نا�سه ،يف �سعيهم
الدائم �صوب جمد يبدو طيفه يداعب املخيال ال�شعبي ليظل
على تخوم احللم.

الراحل عبده مو�سى – الأردن

�أ�ضاف ه��ذا ال�شاب القادم من اجلنوب الأردين ،وه��و يبدو
محُ ّمال بفي�ض زمني عاينه مليئ ًا باخليال ال�شعبي امل�ستغرق يف
ت�أ�صيل الذات :حني �أرادوا توطيد ذاكرتهم ال�شفهية وت�أثيثها،
اعتمد �أهل اجلنوب وتر الربابة �سبي ًال لت�أريخ رحلتهم امل�ضنية
عرب الزمن» ،مو�ضح ًا �أنه يعي�ش يف مدينة الكرك جنوب الأردن
«ما يلهب اخليال»؛ غناء و�أهازيج و�أ�شكال فرح وحزن ،وطقو�س ًا
ت�شبه تلك التي �أنتجتها البادية عرب الزمن.
لل�سيرَ ِ يف الكرك وه ّباتها التي تثري مواجع القلب
يف ّ
ق�ص ِه املُغ ّنى ِّ
وتلهب خيال الفرح ،كان العلوان ي�ستدعي رموز ًا و�شخ�صيات
م�ستمدة من ذاكرة �شفهية ،ليودعها نزعات نو�ستاجليا ُمرتع ًة
ب�أ�سى وبلوع ٍة م�ضمر ٍة على رموز م�ؤن�سنة تبعثها خياالت «قدر
املجايل» على ح�صانه و»�سلطان با�شا الأط��ر���ش» يف التفاتته
�صوب الكرك ،حني طاردته �آلة املوت الفرن�ساوية.
رمز ًا فح�شد دالئل �سيميائية على وجود
غ َّنى العلوان للمجد ُم َ
البطولة �إرث�� ًا م�شرتك ًا للمكانني الكركي واجلبلي ،م�ستح�ضر ًا
حدائق ال�سويداء ،ودرع البا�شا ،وح�صانه املطهم ،حتى اختلط
الأطر�ش �أمنوذج ًا �إن�ساني ًا ب�صوت مياه �سيل وادي بن حماد ،
الذي يغوي زائريه برت�سيخه مكان ًا يحت ُّل ذاكرة ال تفنى.
والكرك املدينة اجلنوبية �أ�سهمت �إ�سهاما كبري ًا يف احلركة
الوطنية الأردن��ي��ة يف مواجهتها للغزو الأجنبي ،وم��ن �أ�شهر
�أعالمها ي�برز ا�سم «ق��در امل��ج��ايل»  ،ل��ذي ت�صدى حلمالت
اجلي�ش الرتكي ،وقاد ثورة املدينة على الظلم الرتكي يف 23
ت�شرين الأول  ،1910فالحقته ال�سلطات الرتكية فرتة طويلة،
وجل�أت �إلى اخلدعة بدعوته �إلى دم�شق بعد �إعالن العفو عنه،
حيث مت ت�سميمه هناك.
ربابة العلوان �أحالت احلنني وطن ًا ملتب�س ًا يقيم �أبد ًا يف احلكايا
والأ�ساطري ،فـ»البالد التي تفقد حكاياتها حمكومة باملوت برد ًا»،
ح�سبما يقول كاتب فرن�سي.
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ويف م�سعاه لبث الفرح وت�أ�صيل غناء يرف�ض احلزن الرمادي
اتبع العلوان ،هند�سة خا�صة للحزن على مقا�سات املكان الفذ،
فجاء ق�صيدة داعبت �أوتار ربابته التي �أحالتها �سحر ًا وجماز ًا
زاوج الواقعي بال�سوريايل ،حتى ا�ستدرج �سامعيه إ�ل��ى �آفاق
الأمل وعنفوانه.
�سحابة نهار طويل ا�ستح�ضر العلوان الغائبني واح��د ًا تلو �آخر،
وكان حري�ص ًا على تذكري �سامعيه مبرارة االنتظار على حافة �شوق
بال �أثري .فمثل ُر ّبان ماهر �أطبق العلوان راحتيه على ربابته التي
خطفت حوا�س احتلتها بال ا�ستئذان ،قال �أحد احلا�ضرين بعد �أن
الحظ �أن الإيقاع ينحو نحو متزيق �ضجر منبته �شرذمة ال تغازل
�أماين مبجد غابر ال ي�ستولد �سوى مزيد من احلنني القاتل.
يقول العلون  :لأن الأغنية نهر ي�شق طريقه عرب ال��روح ،فهي
مت�ضي يف ن�سج عالقاتها وحبكها مع النا�س من دون ا�ستئذان،
ما يجعل االهتمام بالراقي من الفن مكون ًا ع�ضوي ًا لت�شكل الوعي
الوطني.

لكنه ي�ستدرك م�ضيف ًا :بيد �أن البون ال�شا�سع بني �أغنية الأم�س
واليوم يف�سره خلود الأولى و�إ�شغالها الذاكرة اجلمعية ،يف حني تبدو
«�أغنية» اليوم نتاج ًا لت�سطيح ممنهج  ،يكمل دورة الإنهاك الثقايف
للنا�س امل�سكونني يف هم عي�شهم ونبذهم حتى للقليل من اجلد.

وح�سب ال�شاعر البدوي علي ال�سراحني ،ف�إن الربابة متثل حليفة
ال�سمر يف نربات منغمة  ،ميتد حلنها قلي ًال متوافق ًا مع الذبذبات
ال�صوتية الناعمة ،التي ير�سلها املغني يف املرحلة الأخرية من
غناء املقطع  ،بحيث ت�ستوعب م�ساحة �صوتية �أو�سع.

ويف مقارنة �سريعة بني الأغنيتني ،يرى العلوان� ،أن القدمية
�أ�شد امتالء باحلياة وان�شداد ًا للواقع يف متخيله احللمي ،وهو
ما يجعلها م�ؤثرة على نحو فارق يف ت�شكيل املتعة عرب ر�صدها
التجلي الإن�ساين يف متظهره اجتماعي ًا و�سيكولوجي ًا� ،أو يف
تب�شريها باجلديد ال��داف��ق باحلياة .كانت الأغنية القدمية
جريئة يف التناول ،متجاوز ًة فني ًا ،وعميقة يف ا�ستيالد �أ�سئلة
ذات مدلوالت اجتماعية.
ملحني حلداثة
وقال  :على الرغم من �أن هناك جوع ًا وحاجة َّ
تتقدم ب�أغنية ت�شبع ال��روح وتفاعلها العاطفي ،تبدو الأغنية
ال�سائدة متخمة بالإزعاج فقرية املعنى ،ف�ض ًال عن �أنه ال تظهر
يف الأفق مقومات ال�ستيالد غناء راق بتطويع االنفجار املعريف
والتقني ،واالطالع على الآخر وا�ستعادة الذاكرة لتعزيز ح�ضور
الغناء يف حياتنا.

وا�شتهر يف الأردن منذ �أواخر خم�سنييات القرن املا�ضي حتى
ال�سبعينيات الفنان وال�شاعر عبده مو�سى ،الذي تفجرت موهبته
مرتقيا بالأغنية ال�شعبية الأردنية ،وجاع ًال من الربابة قائدة
لفرقة كبرية من الآالت املو�سيقية.
وا�شتهر الفنان عبده مو�سى بغناء الدويتو الذي جذب �إيه فنانات
عربيات مثل هيام يون�س ،فغن ّيا «يا طري ياللي طاير» .كذلك
�سعت �إليه الفنانات غ��ادة حممود ،و�سهام �شما�س ،و�سلوى،
و�سهام ال�صفدي .وما تزال هذه الأغاين مثل (�سافر يا حبيبي
وارج��ع  ،جديل يا �أم اجلدايل  ،الطلع ع را�س اجلبل  ،ياطري
ياللي طاير ) حا�ضرة يف الذاكرة ال�شعبية.

واعترب �أن الأغنية احلقيقية تن�أى عن جتميل القبح وال�سائد
االجتماعي وال�سيا�سي ،وتقر�أه يف م�سعى لتف�سريه  ،وهي يف ذلك
ت���ؤدي دور ًا تنويري ًا ال يقد�س ال�صورة االجتماعية وال�سيا�سية
املح�صنة يف �أذهاننا.
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موسيقى

الملحن الفنان أيمن عبد اهلل
الفنية العسكرية”
أن نخرج من دائرة الثقافة
“نريد ْ
ّ

فتحي الضمور  /األردن
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لي�ست للقد�س مكانتها الدينية والتاريخية ،وح�سب ،بل هي
حقيقي للأدب والفنّ ولكافة العلوم .ف�إذا كانت
منتج وم�صدّر
ّ
القد�س قد أ�ف��رزت الكثري من مبدعيها �أمثال� :إدوارد �سعيد،
كامل الع�سلي ،د .عايدة النجار ،حممد الق ّباين ،عبري عي�سى،
عمر اخلطيب� ،شريف العلمي ،حممد �صدقي الدجاين ،نا�صر
الدين الن�شا�شيبي ،كوثر الن�شا�شيبي ،ف�إ ّنها قادرة على �أن تنجب
قامة فنية جديدة ،وواحد ًا من �أبنائها ،ليكون امل�ؤلف املو�سيقي،
الذي �أطلق عليه ف ّنان العرب “حممد عبده” لقب �أمري امللحنني
الف ّنان “ �أمين عبد اهلل”.
مل �أكنْ قد التقيت الف ّنان “�أمين عبد اهلل” من قبل� ،سوى أ� ّنني
كنتُ متابع ًا ج ّيد ًا لأعماله املو�سيق ّية .وكنتُ قد تخيلته كبري ًا
يف ال�سنّ  ،جامد ًا ،خ�شن ال�صوت ،و�أربكني كيف ،وب� ّأي طريقة
�أ�ستخدمها بهذا احلوار .لك ّني وللوهلة الأولى التي ر�أيته فيها،
لدي ك ّل �أ�سباب َ
احلرية وال�شتات ،فوجدت نف�سي �أمام
تبدّدت ّ
�شاب و�سيم ،مه ّذب ح ّد الده�شة� ،سل�س ،متوا�ضع جد ًا ،جميل
ّ
طغت
بح�ضوره و�إطاللته ،و�أكرث ما لفت انتباهي عفويته التي ْ
على احلوار .وال �أن�سى مرحه وابت�سامته التي الزمته طوال ك ّل
الوقت ال��ذي ق�ضيناه مع ًا يف “دوزان كافيه” ملتقى الفنانني
أ�ضفت على اللقاء كثري ًا
الأردن ّيني والعرب ،تلك االبت�سامة التي � ْ
من املحبة ،وكثري ًا من الأ�سئلة.
وكان ال ب ّد يل يف بداية احلوار �أنْ ال �أجتاهل الأحداث التي جتري

على ال�ساحة العرب ّية ،ومدى دور الفنّ والف ّنان يف الت�أ ّثر والت�أثري مبا
يحدث ،فقال� “ :إنّ املو�سيقى هي و�سيلة التعبري الوحيدة التي ميتلكها
الف ّنان ،وخري دليل على ذلك بعد “تفجريات ع ّمان “ يف العام 2005
ت�أكيد على �أنّ املو�سيقى لغة الفنان ،حيث قامت جمموعة من الف ّنانني
الأردن ّيني ب�أداء �أغنية “ يا بلدنا يا “ ا�ستنكار ًا ملا حدث”.
فني ،ملا يحدث الآن من
وعندما �س�ألته ،ماذا قدمت من عمل ّ
العربي ،ق��ال� “ :أن��ا بالت�أكيد ك��� ّأي مواطن
خ��راب يف ال�شارع
ّ
عربي ،يت�أثر مبا يجري على ال�ساحة العرب ّية من قتل وت�شريد
ّ
ودم��اء ،فقد عملت جاهد ًا على �أن �أ�شارك ال�شعوب العرب ّية
ه ّمها وم�صابها ،وقمت بتلحني �أغنية “ نب�ض ال�شوارع “ وهي
ال�سعودي ،الدكتور �صالح ّ
ال�شادي ،وغناء
من كلمات ال�شاعر
ّ
ّ
الف ّنان امللتزم “لطفي ب�شناق “ ،فقبلها بكل توا�ضع ،حتى بعد
معرفته ب�أنّ مطرب ًا �أردن ّي ًا ،واثنني عربيني قد رف�ضوها .فهذه
أج�سد مو�سيقاي يف التعبري عن
الأغنية خري �شاهدٍ على �أ ّنني � ّ
العربي ،وعن واقعنا الأليم ،والأغنية الآن قيد العمل .ف�أنا
الهم
ّ
ّ
أحب أ� ّمتي العرب ّية ،و�أنتهج قول الراحل
قوميّ � ،
بطبيعتي رجل ّ
الكبري “حممود دروي�ش “ عندما قال“ :ف ّكر بغريك”.
الف ّنان “ �أمين عبد اهلل “ الذي يجيد العزف على �آلة البيانو،
ُ
يحمل درجة البكالوريو�س يف الفيزياء ،ودرج��ة البكالوريو�س
�أي�ض ًا من الأكادمي ّية الأردن ّية للمو�سيقى ،ودرجة املاج�ستري يف
املو�سيقي والعلوم املو�سيق ّية من جامعة الريموك.
الت�أليف
ّ
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وق���د ي�ستغرب ال���ق���ارئ وامل��ت��اب��ع حل��ي��اة “�أمين ع��ب��د اهلل”
الفني ،وميوله العلم ّية.
ال�شخ�صية ،كيف �أ ّنه يوازن بني الإبداع ّ
فهو دائم البحث عن الدرا�سات العلم ّية ،وال ي�أبه مطلق ًا للكتب
الأدب ّية ،كال�شعر والق�صة والرواية .يع�شق الهند�سة ال�صوت ّية،
وبا�ستمرار يتابع التط ّور الإلكرتو ّ
ين يف هذا املجال ،وهذا بح�سب
للتوجه �إلى اجلامعة الأ�سرتال ّية ،ليكون من �ضمن
قوله ما دعاه ّ
كادرها
التعليمي ،وهو الآن ُيد ّر�س م��ادة الهند�سة ال�صوت ّية
ّ
و�صناعة الأفالم .ولي�س له أ� ّية عالقة ،ال من قريب ،وال من بعيد
بالريا�ضة.
احلقيقي للف ّنان “�أمين عبد
“�أمين �أب��و عري�ش” هو اال�سم
ّ
ً
ُ
اهلل” وهو متز ّوج من ال�س ّيدة  .....التي تقول له دائما عندما
ت�سمع �شيئ ًا من �أعماله“ :كل �شي بهالعمل حلو �إال �صوتك”.
حا�صلة على درجة املاج�سري يف �إدارة امل�ست�شفيات ،و “�أمين
عبداهلل” ي�ست�شريها يف �أعماله ،وهو يعترب �أنّ زوجة الف ّنان
مزاجي ،غري ّ
مظلومة دائم ًا؛ لأ ّنه
منظم ،و�أغلب �أوقاته خارج
ّ
بيته� ،إال �أ ّنه �أثنى على زوجته كثري ًا ،فهي على درجة من الوعي
ال��ذي يجعلها ت��درك �أنّ عم ّل الفنان يتط ّلب ذل��ك� .أجنبت له
ثالثة �أقمار و�شم�س واح��دة ،هم من الأكرب �إلى الأ�صغر :عبد
اهلل� ،شادن“ ،حممد املهدي”� ،أجمد ،ولك ّل ا�سم منهم ق�صة،
�إال �أنّ ابنه “حممد املهدي” له يف ا�سمه ق�صة غرائب ّية ،تعود
�إلى �أنّ “�أمين عبداهلل” كان يعمل مع �أ�صدقاءٍ له من ماليزيا،
وي�سجلون �أغ���انٍ دين ّية ،وه��ذه الأغ���اين م�شهورة يف ماليزيا،
وعندما ُرزق “�أمين عبد اهلل” بهذا املولود ،ومل يكن قد اختار له
ا�سم ًا بعد ،كان قد حلم بهذا املولود ،ب�أ ّنه ر�أى يف املنام �أنّ ا�سمه
“حممد املهدي” ،بعدها بيوم ،جاء �إليه �أ�صدقا�ؤه املاليز ّيون،
لتهنئته بالطفل اجلديد ،وعندما �أ�شار عليهم ب�أنْ يقرتحوا ا�سم ًا
له ،ومل يكن قد حدّثهم بر�ؤيته ،اقرتح عليه �أحدهم �أن ي�سميه
“حممد املهدي” ويف ذلك قال بع�ض العارفني ،ب�أنّ ذلك �إ�شارة
�إلى �أنّ هذا الطفل �سيكون له �ش�أ ٌن عظيم.
وعن الأغنية ال�شعب ّية والوطن ّية قال:
“اال�ستياء العام لي�س من الأغنية الوطنية ،بو�صفها �أغنية
للوطن� ،إنمّ ا طريقة الطرح ،والكرثة التي غزت ال�سوق الأرد ّ
ين.
ونحن ال ن�ستطيع �أن نق�ضي على الأغنية الوطن ّية ،لأ ّنها نب�ض
ال�شارع الأرد ّ
ين.
وعندما ك ّنا نقوم بعمل مل� ّؤ�س�سات حكوم ّية ،كان القائمون على
ذلك العمل ي�ضعون ت�ص ّورهم اخلا�ص بهم ،ويطلبون عم ًال �آخ َر
بح�سب ر�ؤيتهم ،لأنّ تلك امل� ّؤ�س�سة متيل �إلى الأ�سلوب ّ
ال�شفيف
الطربي ،حيث كانوا يطلبون عم ًال فن ّي ًا ي�ستف ّز م�شاعر ال ّنا�س،
ّ

130

على اعتبار �أنّ الأغاين امللتزمة ،و�أغاين الف�صحى الراقية ال
تنا�سب الوطن ،و�أنّ ال�شكل ال�صاخب من الأغاين املتداولة الآن
يعبرّ عن ثقافة فن ّية ع�سكرية ،وهذا ما يتّفق ومتطلبات الوطن
و�أهله.
أ� ّما عن الزخم الذي يع�صف بالأغنية الأردن ّية ،وفورة الأغاين
الوطن ّية ،ف�إ ّنها جاءت بعد ت ّويل جاللة امللك عبد اهلل الثاين
�سدّة احلكم ،بالرغم من �أنّ جاللته نادى ب�أكرث من حمفل و�أكرث
من منا�سبة ،بعدم تخ�صي�ص ا�سمه يف تلك الأغ��اين .فكرثت
الأغاين الوطن ّية التي جاءت على �شكل لي�س له عالقة بالوطن.
وجاء الكالم خمتلف ًا بني الأغنية ال�شعب ّية ،والوطن ّية.
�إ�ضافة �إلى �أنّ املنتج الأرد ّ
ين لعب دور ًا كبري ًا يف �إفراز الأغاين
الوطن ّية ّ
اله�شة على ح�ساب الأغنية ال�شعب ّية الرتاث ّية ،وك ّل ذلك
ي�سجل موقف ًا ل�صالح الدولة
ب�سبب �أن بع�ض املنتجني �أراد �أن ّ
وح�سب .وهذا ال يعني ب�أنّ الأغنية الوطن ّية لي�ست ناجحة ،فهي
جنحت يف الكثري منها ،ودليل ذلك تعاطي املجتمع لها يف الكثري
من املنا�سبات الوطن ّية وال�شعب ّية االحتفالية”.
ولأنّ الو�سط الفني يف الأردنّ يعاين من �ضعف مقدرته على
�صناعة النجم الفني� ،س�ألته عن الأ�سباب احلقيق ّية وراء ذلك،
ف�أجاب:
الفني لدينا ال ي�ؤمن بال�صوت ،ولأ ّننا ال ن�ؤمن ب�أنّ
“ لأنّ الفكر ّ

امين عبد اهلل والفنان ال�سعودي حممد عبده

ال�صوت اجلميل ُيباع .ولأ ّننا كمنتجني وم� ّؤ�س�سات خا�صة وعا ّمة،
احلقيقي ،كم�صر ولبنان.
وو�سائل �إع�لام ال ن�ستثمر ال�صوت
ّ
وللعلم فقط �أقول ب�أنّ دولة الكويت هي من �أوائل الدول العرب ّية
التي تب ّنت هذا النهج يف ا�ستثمار ال�صوت ،بو�صفه مادة مه ّمة
ورئي�سة يف الإنتاج؛ فهناك علم قائم بح ّد ذاته وهو علم الإنتاج،
وهذا العلم مل يدر�سه �أحد هنا .ومن هنا يجب علينا �أنْ نق�صي
الفني عن منا�صبهم ،و�أن ن�ضع ال�شخ�ص
�أ�صحاب ال��ق��رار
ّ
املنا�سب ،التخاذ القرار ال�صائب ،من �أجل �صناعة النجوم،
و�صناعة الأغنية الأردن ّية ،التي ت�ؤول يف النهاية �إلى و�ضع الأردنّ
يف م�صاف ال��دول املتقدّمة فن ّي ًا .وهنا �أ�ستطيع القول وبكل
و�ضوح وبالت�صريح ال بالتلميح ،ب�أنّ �أ�صحاب القرار الواقفني
الفني يف الأردنّ  ،وهم وراء
الفني ،هم وراء اجلمود ّ
على ال�ش�أن ّ
عدم انت�شار الأغنية والرتاث ّية الأردن ّية ،ب�سبب عدم معرفتهم
وثقافتهم بالفنّ  ،و أ� ّنهم مل ي�صلوا بعد �إلى مرحلة التط ّور والفكر
الفني الذي ي�ؤهلهم لتوليّ تلك املنا�صب !”
ّ
حقيقي ،لعملتُ على �إن�شاء �شركة �إنتاج
ولو كنتُ �صاحب قرار
ّ
�أردن ّية بر�أ�س مال �ضخم ،لي�صار بعد ذلك �إلى تدري�س القوانني
والأ�س�س التي متنح الدار�سينّ �أحق ّية دخول هذا احلقل وهذا
املجال اخلطري .فكيف لبلد ي�صبو نحو التط ّور واالزده��ار� ،أن

يزجون ب�أبنائهم الذين
ي�صل �إلى مبتغاه ،و�أغلب من يعي�شون به ّ
عال ،لدرا�سة العلوم املو�سيق ّية على
مل يفلحوا يف حت�صيل معدل ٍ
أكادميي ،مع أ� ّنها
اعتبار �أنّ املو�سيقى �أدن��ى درج��ات ال�سلم ال
ّ
حتتاج الختبار وفح�ص قبول لدرا�ستها ،وهي من تعلي �ش�أن
البالد وتزيد من رفعته.
يقول:
�أن��ا من مواليد ب��رج ال��ث��ور ،يف العام  ،1966م��زاج ّ��ي ج��د ًا،
عا�شق لليل� ،أجد نف�سي �أق��رب �إلى التلحني من التوزيع ،مق ّل
يف عالقاتي ال�شخ�ص ّية و�أ�صدقائي قليلون لأنّ عائلتي هي أ� ّول
الن�سائي ،فالأنثى تهزّين،
اهتماماتي� ،أب��دع �أكرث مع ال�صوت
ّ
وجتتاح �أعماقي ،لكن باملقابل يحكمني معها يف ذلك الدين
أحب� ،إال زوجتي
احلب ،وال �أعرف كيف � ّ
والعقل .و�أنا ال �أعرف ّ
التي �أحببتها ومل �أع�شق �سواها ،واقرتنت بها �سريع ًا ،لكني وبكل
أحب مدر�سة ال�سهل
فني لها !� ّ
�أ�سف �إلى الآن مل � ّ
أخ�صها بعمل ّ
املمتنع املتم ّثلة يف الرحابنة ،و�أع�شق املدر�سة الإيطال ّية� .أ�شرب
القهوة كثري ًا ،و�أبالغ �أحيانا يف �شربها ،وال�سبب يف ذلك �أنيّ
أحب � ّأي م�شروب �سواها”.
باخت�صار ال � ّ
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أهتم باملو�سيقى مطلق ًا ،لك ّني كنتُ
ويكمل عن بداياته “ :مل �أكن � ّ
وهمي عليها،
�أر�سم �آلة “البيانو” على ال�تراب ،و�أق��وم بعزف ّ
حتى عزفت على �آلة “الأورغ” نوع كا�سيو ،وكان عمري �آنذاك
( )18عام ًاّ ،ثم التحقتُ بفرقة اجلامعة الغرب ّية ،وهي فرقة
غربي “الكوزمو�س” ،وتعرفت وقتها على الفنانني ،وك ّل
باند ّ
أدر�س مادة الفيزياء �صباحاً،
ذلك كان يف الكويت ،وفيها كنت � ُ
ّثم �أعمل مع الباند الغربي م�سا ًء .يف تلك الفرتة كنت حري�صاً
على �شراء � ّأي جهاز حديث لآل��ة الأورغ ،خ�صو�ص ًا من هونغ
أهتم بدرا�سة الهند�سة ال�صوت ّية ،ففتحت
كونغ .بعد ذلك بد�أت � ّ
ا�ستديو �صغري ًا ،فبد أ� جنمي يلمع يف الكويت كعازف �أورغ ومو ّزع
مو�سيقي ،لكنّ ذلك مل يكن بال�شكل الكبري واملطلوب ،فهي كانت
ّ
بدايات� .إلى �أن رجعت �إلى الأردن �إ ّبان الأزمة الكويت ّية ،و�أ ّول
ما عملت يف الأردن مع الفنان “�إ�سماعيل خ�ضر” فقمت بتوزيع
علي منتج
�أغنية وطنية ،ال �أذكر ا�سمها ،ويف تلك الفرتة احتال ّ
ال �أريد �أن �أذكر ا�سمه ،ومل �أح�صل وقتها على �أ ّية �أتعاب مال ّية.
بعد ذلك ا�ست�أجرت ا�ستديو يف منطقة “اجلبيهة” فلم يكن
��دي خيار �سوى العمل بجد ّية ،فعملت مع مطربني �أردن ّيني
ل ّ
وعراق ّيني ،ويف العام  1991عملت “لكاظم ال�ساهر” �أغنية
“اللي يريد احللو ي�صرب على م ّرا” ومع الفنان “حممود �أنور،
وع��ادل عقله ،وجهاد �سركي�س” ويف تلك الفرتة �أن��ا وامللحن
“وائل �أبو ال�سعود” كنا مهت ّمني بالتكنولوجيا ال�صوت ّية ،وعملنا
مع ًا العديد من الأعمال الفن ّية ،و�أنا �أعترب املحلن “�أبو ال�سعود”
أهم امللحنني العرب”.
من � ّ
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ويف �أثناء حديثه ،ح�ضرين �س�ؤال حول �إ�شكال ّية املو�سيقى من
الناحية الدين ّية ،ولأنّ الف ّنان “ �أمين عبد اهلل” ملتزم دين ّي ًا،
�س�ألته ،هل املو�سيقى حرام ؟
ف�أجاب واالبت�سامة متلأ وجهه� “ :إنّ معنى املو�سيقى ،والتعريف
احلقيقي لها هو النغم والإيقاع ،والنغم موجود يف قراءة القر�آن
“ورتّل القر�آن ترتي ًال” والإيقاع موجود يف عدد حركات الآيات
القر�آن ّية� ،أ ّما �إذا تعدّت من مو�سيقى فاعلة هادفة �إلى مو�سيقى
ماجنة ،فهي بذلك تكون مرفو�ضة ،كما هو احل��ال يف ال�شعر
املاجن وال�سلوك املاجن ،و� ّأي �شيء خارج عن م�ساره ال�صحيح.
“�أمين عبد اهلل” الفنان امللتزم بدينه و�أخ�لاق��ه ،ال ينتمي
�إلى � ّأي فكر ،وال توجد له اهتمامات حزب ّية .ي�ؤمن باملثل الذي
كان وما يزال ي�سمعه من والدته“ :بتبات نار وبت�صبح رماد”
مبعنى �أنّ مع الع�سر ي�سرا ،ولي�س بعد ال�ضيق �سوى الفرج .ي�شعر
ويحب
بارتياح �شديد عندما يقر�أ �أو ي�سمع �سورة “االن�شراح”ُّ ،
�أن ي�ستمع كثري ًا �إلى �صوت ال�س ّيدة “فريوز” ،و�إلى �أغاين كوكب
يحب “وردة” �إلى
ال�شرق “ أ� ّم كلثوم” من �صوت غري �صوتهاّ ،
درج��ة الع�شق ،وي�ستمع �إل��ى املطرب
ال�شعبي القدمي “حممد
ّ
طه” ،ولأ�سمهان ،وليلى م��راد� .أ ّم��ا من اجليل الو�سط ،فهو
ج�سار ،معني �شريف ،نبيل �شعيل،
ي�ستمع �إلى “ ذك��رى ،وائل ّ
عبد اهلل روي�شد ،وخ�صو�ص ًا �أغنية “رحلتي”  ،التي �ساهم يف
ترويجها وانت�شارها يف الأردنّ  ،وحممد عبده ،ويعترب �صوت
مق�صر يف
عبد اهلل ر�شاد من �أجمل الأ�صوات ال�سعود ّية ،ولك ّنه ّ

حقّ نف�سه .ي�ستمع كذلك �إلى �صوت حممد منري ،حممد احللو،
�شريين عبد الوهاب ،عمرو دياب يف بداياته ،واملطربة ج ّنات
يف بع�ض �أغانيها.
وعن احلدث الذي ال ين�ساه �أبد ًا ،وما يزال عالق ًا يف ذاكرته ،قال:
“ال �أن�سى عندما كنت �أجوب ب�سيارتي �شوارع و�أحياء العا�صمة
ع ّمان ،و�أنا �أ�ستمع �إلى �أكرث من �إذاع��ة كانت تبثّ العديد من
�أعمايل ،الأمر الذي عزّز ثقتي بنف�سي كثري ًا ،وجعلني منت�شي ًا،
الأمر الذي دفعني �إلى بداية عمل جديد.
“�أمين عبد اهلل” مل يقتنع كثري ًا ب�صوت “كاظم ال�ساهر” فهو
يعتربه من املطربني الذين يريدون �أن ير�ضوا اجلمهور بظلم
�أنف�سهم .وفيما يتع ّلق بالتوزيع ،فهو مييل �إلى “طارق النا�صر”
ال�سوري “ع ّمار الب ّنا” ومن م�صر
مو�سيقي ،وامل��و ّزع
كم ؤ� ّلف
ّ
ّ
كملحن ،لأ ّنه �أغرق يف
“طارق مدكور”� .أع�شق “بليغ حمدي” ّ
املحل ّية ،فو�صل �إلى العامل ّية.
�أم�ي�ر امللحنني “�أمين عبد اهلل” انتهى منذ ف�ترة ق�صرية
بتلحني خم�س �أنا�شيد دين ّية منها� :أن�شودة “ابتهال” وهي من
كلمات ال�شاعر يو�سف القر�ضاوي ،و�أن�شودة “يا عامل الغيب –
مناجاة” لل�شاعر الدكتور غازي الق�صيبي ،وزير العمل ال�سابق
يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية� .إ�ضافة �إلى �أنّ “�أمين عبد اهلل”
تعاون مع الفنان “علي عبد ال�ستار” ب�أغنية “جو الق�صيد”
وهي من كلمات ال�شاعر الدكتور �صالح ال�شادي .و�أخري ًا يعمل
�أم�ير امللحنني “�أمين عبد اهلل” على تلحني وت��وزي��ع مغناة
“الرباءة يا ر�سول اهلل” وهو عمل �أرد ّ
عربي �ضخم ،وهي
ين ّ
من كلمات الدكتور �صالح ال�شادي ،و�إنتاج ”.ن�ضال اخلزاعلة”.
كما �أنّ له م�شاركات وافرة يف تلحني وتوزيع جمموعة كبرية من
الأوبريتات الوطن ّية.
ّ
حلن وو ّزع للعديد من جنوم الغناء الأرد ّ
والعربي ،وله الكثري
ين
ّ
يف ت�أليف املو�سيقى الت�صوير ّية للعديد من امل�سل�سالت العرب ّية،
و�أنتج جمموعة من الألبومات لعدّة فنانني.
“�أمين عبد اهلل” حا�صل على كرثة كاثرة من اجلوائز املحل ّية
والعرب ّية� ،أذكر منها:
اجل��ائ��زة الأول���ى عرب ّي ًا يف مهرجان �أغنية الطفل ،1999
املو�سيقي يف مهرجان برتا
جائزة العمل املتكامل يف التوزيع
ّ
املو�سيقي يف
للأغنية العرب ّية ،جائزة العمل املتكامل يف التوزيع
ّ
مهرجان الدار البي�ضاء للأغنية العرب ّية ،اجلائزة الثانية يف
اختيار الأطفال يف مهرجان الطفل  ،2002جائزة �أف�ضل حلن
يف مهرجان الأغنية العربية التابع الحت��اد الإذاع��ات العربية
 ،2002جائزة ثاين �أف�ضل عمل متكامل يف مهرجان ال�ساتل
ال�سابع الحتاد الإذاعات العربية  -الأغنية ال�صباحية .2006

�شارك يف العديد من املهرجانات منها :مهرجان الأغنية الأردنية
الأول وال��ث��اين ،يف مهرجان �شاعر املليون يف دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة ،2007 ،يف مهرجان اجل��ن��ادري��ة الثامن
والع�شرون ك�ضيف �شرف� ،شارك يف ع�ضوية عدّة مهرجانات،
منها :ع�ضو جلنة حتكيم يف مهرجان الأغنية الأردنية ال�ساد�س،
ع�ضو جلنة حتكيم يف مهرجان الدار البي�ضاء للأغنية العربية
 ،2007ع�ضو جلنة اخ��ت��ي��ار الع�ضوية يف نقابة الفنانني
الأردنيني  .2007-2009ع�ضو جلنة التحكيم العربية يف
مهرجان تايكي .2012
“�أمين عبد اهلل” بالرغم من �إميانه ب���أنّ الإع�لام والفنان
تو�أمان ،وال ي�ستطيع ف�صلهما عن بع�ضهما� ،إال �أ ّنه يبتعد كثري ًا
ع��ن الأ���ض��واء ،ولي�س كغريه م��ن النجوم ال��ذي��ن ُيقبلون على
الإعالم والوقوف �أمام الكامريا.
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كل قطعة تنتجها م�صممة الأزياء هناء �صادق ،تبدو لوحة فنية
تختلط فيها الزراك�ش والنمنمات امللونة باخلط العربي ،الذي
الن�سوي العربي
ُي َ�س َّجل للفنانة �أنها �أول من �أدخله على الزي
ّ
واحللي امل�شهدَ اجلليل
�ضمن ت�صاميم تك ّمل فيها الف�ض ّياتُ
ّ
للثوب.
تعتمد هناء يف ذلك على مرتكزات االحت�شام دون �إهمال �أنوثة
امل��ر�أة ،ذلك �أن هذه الفنانة احلا�صلة على �شهادة يف الأدب
الفرن�سي من جامعة بغداد ،حتاول اجلمع يف ت�صاميمها بني
احلداثة والرتاث ،والأ�صالة واملعا�صرة ،بتوازنٍ ملفت ،يك�شف
��ام بتاريخ اللبا�س العربي وتطوره ،ومعرف ٍة بخ�صو�صية
عن �إمل ٍ
البيئات املحلية ،لتحقق يف ت�صاميمها حفاوة القما�ش بج�سد
املر�أة العربية الذي يتميز بطابعه اخلا�ص واملتف ّرد.
كانت هناء قد ب��د�أت م�سريتها بتو�شيح ت�صاميمها مبفردات
اخلط العربي منذ �أكرث من ثالثة عقود ،ولقيت حينها انتقاد ًا
��ات من القر�آن
من كثريين؛ �إذ اتهمها بع�ضهم ب�أنها ت�ضع �آي ٍ
الكرمي ،فيما هي كانت ت�ستخدم فقط �أبيات ًا من �شعر فدوى
طوقان وو ّالدة بنت امل�ستكفي ،ومقاطع من ق�صائد حممود
دروي�ش ،من�سوجة بخطوط عربية ت َُذ ّكر باملدر�سة احلروفية يف
الفن ،معتمد ًة الفنانة يف ذلك على ر�سم اخلطوط املعروف مثل
الكويف والرقعة.
واليوم ،وهي ما تزال تخطو بخطوات موزونة وواثقة يف عامل
ت�صميم الأزياء� ،أ�صبحت هناء تبتعد �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن ا�ستخدام
اخل��ط ال��ع��رب��ي ،مف�سحة امل��ج��ال للذين ���س��اروا على ُخطاها
ّ
موظفني اخلط العربي يف ت�صاميمهم بعد �أن �أ�صبح هذا الأمر
�شائع ًا يف عامل ت�صميم الأزياء ،وخ�صو�ص ًا العباءات والأثواب.
انتقلت هناء التي تقيم يف ع ّمان منذ مطلع الثمانينيات� ،إلى
م�صاف امل�شاهري بالتزامن مع عرو�ض الأزي��اء التي نظمتها
يف مهرجان جر�ش للثقافة والفنون خالل الأع��وام 1997-
فعاليات املهرجان �شخ�صياتٌ معروفة،
 ،2000وكان ي�ؤم
ِ
وم�س�ؤولون و�سفراء دول عربية و�أجنبية ،وح�ين ك��ان ه���ؤالء
ي���زورون اجل��ن��اح اخل��ا���ص بهناء ف�إنهم ال ي�ت�رددون يف �إب��داء
فلكلوري
ده�شتهم  ،كونهم اع��ت��ادوا على �أن اللبا�س العربي
ٌّ
فقط .وك��ان مكمنُ �إعجابهم يف الكيفية التي ا�ستطاعت بها
امل�صممة �إدخال احلداثة على الثوب الفلكلوري ،وتطويره بحيث
يكون �إبداع ًا ال يق ّل جما ًال و�إبهار ًا عن لوحة ت�شكيلية فريدة يف
خطوطها و�ألوانها و�أ�شكالها.
يف ت�صاميمها ،ال تعتمد هناء التي نالت امليدالية الذهبية يف
م�ؤمتر الأزياء الثقايف الدويل يف �إيطاليا  ،1998على توليفة
حم���ددة؛ �إذ تقوم بـ”طبخ الألوان” لت�شكيل مزيج جميل،
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م�ستخدم ًة القطن مع احلرير ،فتنظر �إلى �أن كل مادة طبيعية
هي يف جوهرها “نبيلة” ،لذا ميكن �أن يكون ال ُك ّم يف بع�ض
اللبا�س مين ّي ًا والبدنُ مغربي ًا ،وال�صد ُر فل�سطيني ًا ،مع عناية
ب َق ّ�صة “الك�شاك�ش” التي تعبرّ عن ترف امل��ر�أة العربية ،وهي
َق ّ�صة فاطمية يف الأ�صل ،ال كما يظن بع�ضهم �أنها �إ�سبانية؛ �إذ
دخلت هذه ال َق ّ�صة �إلى �إ�سبانيا عرب الدولة الأندل�سية .وتعتمد
هناء يف ذلك املزج على جتاربها وخرباتها الطويلة ،ودرا�ستها
للرتاث ال�شعبي العربي.
�إل��ى جانب ذل��ك ،تقوم هناء �صادق كل ع��ام باال�شتغال على
“مزجة” لونية تختلف عن �سابقاتها ،وفق �أ�سلوب جتريدي
يحاكي الفن الت�شكيلي ،لتقدم فن ًا عربي ًا يعتمد على االختزال
يف الت�صميم مبا يريح العني التي باتت متعبة من ر�ؤيتها للم�شهد
املكتظ م��ن حولها مب��ا فيه م��ن �صخب و�ضجيج ،بخالف ما
كان �سائد ًا قدمي ًا حينما اعتمدت الن�ساء العربيات على كرثة
الألوان يف لبا�سهن ،لتعوي�ض الأثر الناجت عن رتابة ال�صحراء
وحمدودية امل�شاهد فيها.
وبقدر عنايتها بت�صميم الثوب و�ألوانه ،تهتم هناء باحللي التي
احللي القدمية
تعد جزء ًا �أ�سا�سي ًا ومكم ًال للت�صميم ،بخا�صة
ّ
التي تقتني اليوم منها زهاء �ألف كيلو ،وحتديد ًا معدن الف�ضة،
م�صممة الأزياء هناء �صادق  -العراق
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وه��ي جمموعة �ش ّكلتها م��ن ب��ل��دان عربية خمتلفة ،وكذلك
ت�ستخدم خ�ي��وط احل��ري��ر وال��ذه��ب وال �ل � ؤ�ل ��ؤ ،و�شبه الأح�ج��ار
الكرمية واخل�شب ،والقطع النقدية وال�سرياميك وخرز الزجاج،
وف��ق طريقة التنزيل البدوي املعتمدة على “الرتقيع” ،وهو
�أ�سلوب يك�سر الإيقاع الرتيب ل َق َّ�صة الثوب وتطريزاته من جهة،
ومينحه �صفة اللوحة الفنية التجريدية من جهة �أخرى ،بخا�صة
�أن املُ َ�ص ِّم َمة تعتمد على توليفة لونية متنا�سقة ومريحة للعني
ومبهجة للنف�س.
ه��ن��اء ،التي در���س��ت ت�صميم الن�سيج وال��ر���س��م على احلرير
واخلزف يف باري�س ،تراعي يف �أزيائها مو�ضوعة “احل�شمة” دون
�إغفال اجلانب الأنثوي للمر�أة ،لذا تعمل على ا�ستغالل الفتحات
املوجودة يف اللبا�س العربي مع تركيز على ال�شاالت واجلاكيتات
امل�صنوعة من �أقم�شة اخلي�ش واملخمل ،التي ت�ضم قطع الف�ضة
ال�صغرية املطلية بالذهب �أو بع�ض الأحجار الكرمية.
وتراعي كذلك يف ت�صاميمها طبيعة �إيقاع حياة املر�أة العملية،
ل��ذا تقوم بابتكار ت�صاميم تالئم متطلبات الع�صر ،بحيث
تتمكن امل��ر�أة من قيادة ال�سيارة مث ًال وهي ترتدي الثوب� ،أو
�شجع
تتحرك بحرية يف �إطار عملها وتنقالتها اليومية ،وهو �أمر ّ
الكثريات على ارت��داء مثل هذه الت�صاميم املريحة والعملية،
والفارقة واملختلفة �أي�ض ًا.
و�ضمن جوالت عرو�ض منظمة ،جابت هناء �صادق التي جرى
تكرميها يف منظمة “اليون�سكو” ال��ع��ام  ،2009وارت��دت
ت�صامي َمها ملكاتٌ و�أم�يرات وعقيالت م�س�ؤولني كبار وفنانات
عربيات من َ�ص ّف النجوم ،فرن�سا و�إيطاليا و�إ�سبانيا ودو ًال
�أخرى .وكان زوار معار�ضها يف تلك الدول ينظرون لت�صاميمها
على �أنها تنطوي على فنّ وابتكار ،بعك�س �أولئك الذين و�ضعوها
�أحيان ًا يف خانة الرتاث القدمي� ،أو بو�صفها جزء ًا من م�شروع
جتاري خا�ص.
هناء التي تتجدّد ت�صاميمها كما ف�صول ال�سنة لتبتعد عن
عر�ضت �أعمالها يف خمتلف دول العامل ،ومن
الرتابة �أو التكرار،
ْ
ذلك معر�ضها “حاالت حب” الذي �أقامته العام  2011يف �أربع
واليات �أمريكية ،هي :وا�شنطن ،نيويورك ،بو�سطن ومي�شغان،
وقدمته ملكة جمال �أمريكا لعام  2011ذات الأ�صول اللبنانية
رميا الفقيه ،و�شهد ح�ضور �أع�ضاء من الكونغر�س الأمريكي
و�شخ�صيات �إعالمية بارزة.
ت�ضمن العر�ض الذي ُيربز فكرة “احلب” يف مواجهة الظروف
القا�سية التي تعي�شها �شعوب العامل 35 ،ت�صميم ًا ،يحتوي كل
منها على ا�سم من �أ�سماء احلب من مثل“ :هيام”“ ،غرام”،
“ود”“ ،جمال” “ت�سامح”ُ ،كتبت بخط القريوان مفردة �أو
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�ضمن �أبيات �شعرية لل�شاعر اللبناين زاهي وهبي� ،إلى جانب
مقاطع من �أغ��اين كبار الفنانني العرب من مثل� :أم كلثوم
وحممد عبد الوهاب وعبد احلليم حافظ وناظم الغزايل وكاظم
ال�ساهر.
ومتيز العر�ض الذي تل ّونت ت�صاميمه ب�ألوان احلب من الأحمر
وتدرجاته ،مع الرتكيز على لون الرتكواز مع الأبي�ض ،بتقدميه
لقطع تنا�سب الفتيات �صغريات ال�سن من ال�سراويل وال�سرتات
الق�صات املريحة والأقم�شة العملية ذات الن�سيج
اخلفيفة ذات ّ
الطبيعي التي جمعت بني املو�ضة احلديثة ،واملالمح العربية
ال�شرقية الأ�صيلة ،مظهرة الفتاة العربية مت�ألقة وجذابة.
ولأنها فنانة ومبدعة قبل كل �شيء ،ت�ؤمن هناء �صادق بدور الفن
ور�سالته ،لذا جاء معر�ضها الذي �أقيم �ضمن �أ�سبوع املو�ضة يف
ع ّمان  ،2012ليحمل عنوان “ربيع املر�أة العربية” م�شتم ًال
بح�س ثوري ي�ؤ�شر على ربيع ال�شعوب العربية.
على ت�صاميم ٍّ
بق�صات و�ألوان
وقد ت�ضمنت هذه املجموعة  30قطعة متيزت ّ
ج��دي��دة ،جميعها م�ستوحاة م��ن �أج���واء الربيع ،م��ع عر�ضها
ت�صاميم ذات طابع تاريخي يذ ّكر بع�صر ال�سالطني ،بخا�صة
َ
الأكمام الف�ضفا�ضة التي �سادت يف الفرتات الأموية والعبا�سية
والأندل�سية� ،إلى جانب االحتفاء بالأقم�شة احلريرية ومن�سوجات
خيوط الق�صب.
ا�ستخدمت امل�صممة اللونني الفريوزي والربونزي ،مع الرتكيز
على الأل��وان الزاهية التي عانقت تطريزات ت�شكلت بهيئات
ال��ورود ال�صغرية ،والع�صافري والفرا�شات ،ونعومة �أغ�صان
الأ�شجار و�أوراقها اليانعة ،ليبدو الثوب للم�شاهد حديقة مبهجة
وغ ّناء ،بخا�صة مع �إدراج الألوان املت�ضاربة مع ًا يف الثوب الواحد
كاجلمع بني اللونني احلادّين الربتقايل والفو�شي.
ترتقي هناء �صادق التي نالت اجلائزة الذهبية لأف�ضل م�صمم
�أزياء يف دبي ( ،)2001-2002مبفهوم ت�صميم الأثواب،
م��ن جم��رد كونها �سلعة يتم ال�تروي��ج لها �أو قطعة منا�سبة
لالرتداء� ،إلى فن حقيقي ينهل من ذهنية مثقفة وخيال مدرب
على اجلمال والإب��داع ،وهو ما جعل �أعمالها �إبداعات تهم�س
للحرير بجالل الكالم ،لتخرج القطعة من بني �أناملها معبقة
ب�أ�سرار الثوب العربي ودميومته امل�ستمدة من ج��ذور عميقة
ومت�شعبة ميكن الإ�ضافة عليها وتطويرها دون امل�سا�س بجوهرها
الأ�صيل ،مبا يقدم الثوب العربي للعامل كقطعة فريدة ت�شتبك
مع ح�ضارات العامل وحتاور ثقافاته وت�ستقي من مفرداته التي
ال تن�ضب.
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كتابة
الصورة

وجبة من حصى الحلوى
راشد عيسى /األردن

من حقي �أن �أح�سب احل�صى يف هذه اللوحة كوم ًا من بي�ض
فانتحرت تاركة لنا
ببغاوات �أ�سطورية � ،سئ َم ْت عي�ش الغابة
ْ
بي�ضها �أمانة يف عنق خيالنا املجنون  ،وعهدة فنية على ذمة
عيوننا  ،و َد ْين ًا على حدو�سنا القلبية كلما �أ�س َك َرتْنا لذة الت�أويل.
يخ�ص خامتها من
ال�صبية العا�شقة �أخ ْ
��ذت من احل�صى ما ّ
أخذت ما حتتاجها �إ�سورتها الف�ضية من عقيق،
الفريوز ،واجلدّة � ْ
لكن الأثرياء ع�شاق احلجارة الكرمية دفعوا ثمن ًا باهظ ًا مبا
وع�سجد.
تبقى من احل�صى من زم ّرد وزبرجد ُ
وجمان و ُن�ضار ْ
�شهد النهر الإم�براط��وري ما ج��رى من اختال�س ومقاي�ضات
حول هذا احل�صى املوروث عن اجلد الثاين ع�شر جلنية املاء،
ف�أق�سم �أن هذا احل�صى كان خرز ًا يف قالدة اجلن ّية تلب�سه يف
املنا�سبات العظيمة وبخا�صة كلما تزوج كبري اجلن من �إن�سية
باذخة اجلمال.
وا ّدع��ى النهر �أم��ام ق�ضاة البحار �أن ه��ذا احل�صى هو بي�ض
فرتكت
لت �إلى طيور
�أ�سماكه الذهبية التي
ْ
�سئمت النهر وحت ّو ْ
ْ
بي�ضها يف ذمته .وختم النهر ادّعاءه بقوله :
( لقد �سرق امل�شعوذون كثري ًا من هذا البي�ض ،وا�ستخدموه يف
ال ُّرقى والتمائم ومعرفة البخت والك�شف عن احلظ وق��راءة
الطالع والتنب ؤ� باملا�ضي ).
التجار يف املدينة ك��وم احل�صى فزعم �أن��ه كان
�شاهد عميد ّ
مالكه الأول  ،وكان ي�ستخدمه ع ّينات لألوان الأقم�شة الن�سائية
الفاخرة ،وكل ح�صاة هي م�شروع ثوب �أو خامة لقمي�ص القي�صر
 ،ولكن فنان ًا ما �سطا عليه وث ّبته يف لوحة ا ّدع��ى ت�صويرها
�أو ر�سمها.
ع�شر من ملكات اجلمال يف العامل اللوحة ،فزعمنَ
ْ
�شاهدت �آخر ٍ
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�أن امل��اء الالمع اللزج بني احل�صى هو ريق كل واح��دة منهن.
كانت �إح��داه��ن تعلك احل�صى حت�سبه لبان ًا �إلهي ًا �سقط من
الفردو�س �سهو ًا.
أ� ّم��ا �أطفال الرو�ضة ف�سخروا من كل ما �سمعوا من ا ّدع��اءات
الأ ّفاكني ل�صو�ص الت�أويل و�سما�سرة الغواية ،فقام �أذكاهم وقال:
( هذا لي�س ح�صى �أو بي�ض ًا� ،إنه ِق َطع حلوى ( ُملـ َّبـ�س) و�شوكوال
تُقدّم لأطفال املالئكة يف �صباح كل عيد .ومبا �أننا فقراء ال نعرف
�إ ّال طعم الهري�سة والكعكبان وامله ّلبية فمن حقنا �أن نتقا�سم هذا
(احلام�ض حلو) بيننا  ،يقين ًا �أنه �سيم ّدنا بال�صحة والنباهة.
ال�صحفي الفنانَ الذي �أبدع اللوحة عن م�صدر اللوحة ،
َ�س َ�أ َل
ُّ
ف�أجاب الفنان :
( الأمر �أ�سهل مما تظنون  ،فما ت�شاهدونه لي�س ح�صى وال بي�ض ًا
وال قطع حلوى� ،إنه �أول ف�سيف�ساء يف العامل � ،إذ اكت�شف �أحد
الرعاة يف بالدنا عمود ًا �صغري ًا بحجم ذراع كان جزء ًا من �أول
املر�صعّ ،
فق�شرتُ
مع َب ْد أُ�قيم يف التاريخ� ،أهداين الراعي العمود ّ
الف�سيف�ساء و�أثبتها يف هذه اللوحة من غري تعديل �أو �إ�ضافة� .أما
اجلديد يف هذه اللوحة فهو �أن املاء الالمع بني قطع الف�سيف�ساء
هو دموع �ألف فرا�شة جمعتها يف الربيع املا�ضي).
وما زالت اللوحة بني �أيادي ال�شعراء قيد الت�أويل � ،إال �أن �آخر
هرم تقول:
ر�ؤيا
ل�شاعر ٍّ
ٍ
دهري ِ
( �إن هذه القطع لي�ست ح�صى وال بي�ض ًا وال حلوى وال ف�سيف�ساء،
متحجرة قبل مليون عام ،جمعها النحل يف
�إنمّ ا هي �أوراق �أزهار ّ
فيمت�ص رحيقها املكنون).
هذه اللوحة منتظر ًا �أن تتفتّح
ّ

نحت للفنان بدر حما�سنة  -الأردن

