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ُ
ا َ				
والقحط يجيب
خل ُط ي�س�أل

�إليا�س فركوح

أول
القــــول

االفتتاحية

يسعدين أن أق� ّ�دم لكم العدد الثاين واألربعني جمللة
فنون يف العام اجلديد  2014راجيًا أن يكون فاحتة خري
وبركة لهذا العام.
كما ه��ي ال��ع��ادة ف��إن حمتويات ه��ذا ال��ع��دد تشمل
تنوعًا للموضوعات الفنية من موسيقى ،وفنون
بصرية ،وفنون درام��ي��ة؛ كما نصادف موضوعني
لهما خصوصيةّ ،أولهما يتناول العالقة األزلية بني
املوسيقا والرياضيات ،التي بحث فيها البابليون،
واإلغريق ،والعرب؛ إذ أوج��دوا النسب والتناسب بني
النغم ،ورب��ط��وا ذل��ك بنسب أط���وال األوت���ار يف آالت
موسيقية مثل الكنارة أو الكيثارة ،والعود .من هؤالء
العلماء فيثاغرث والكندي والفارابي وصفي الدين
األرموي وغريهم.أما املوضوع الثاين فيتناول ظاهرة
تفشت يف اآلون��ة األخ�يرة يف جامعاتنا ومدارسنا،
آملني أن نتخلص منها سريعًا ،أال وهي ظاهرة العنف
املدرسي ،وما هي اإلمكانات التي توفّ رها الفنون
ملعاجتها أو التخفيف من غلوائها.
لقد أخ��ذت الفنون يف بداية التاريخ منحى وظيفيًا؛
إذ مل يفكر اإلنسان يف البداية يف الظاهرة اجلمالية
بوصفها هدفًا أساسيًا لعمله ،بل ركّ ز على الوظيفة

النفعية لألداة أو السلعة التي يصنعها .لكن الطبيعة
اإلنسانية توجه املرء لتحسني سلعته وجتميلها،
يعدل منتجه ويضفي عليه الزينة
فال يزال الصانع ّ
والتزويق حتى يضحي جذّ ابًا ومثريًا ،بحيث يأخذ صبغة
جمالية ،ويصبح عم ًال فنيًا لإلمتاع والرت��ق��اء ال��ذوق
واحلس .وهكذا منا الذوق العام عند الناس ،فظهر
وتصرفهم.
ذلك يف ملبسهم ومسكنهم وغنائهم
ّ
إن موضوع تأثري الفنون يف النفس البشرية من
املوضوعات التي شغلت الفالسفة واملفكرين
منذ أقدم العصور ،ومنهم من ربط األحلان واألشكال
واحلركة بأحداث الكون وظواهر األرض والسماء،
ورب��ط��وه��ا بالطبائع البشرية واألب����راج السماوية
ّ
أهمها تأثري الفنون يف
والشعر وال��ق��وايف؛ وم��ن ّ
تصرفات البشر وطبائعهم.

وتعدل من
ما من شك يف أن الفنون تهذّ ب النفوس
ّ
الفجة؛ وهذا ما ندعو إليه يف الرتبية
الطبائع العنيفة ّ
احلديثة ألجيالنا ،ونشجع على إدراج الفنون بفعالية
يف مناهجنا املدرسية.

أ.د.عبد احلميد حمام
رئيس التحرير
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تشكيل

لوسيان فرويد:
يتجرد!
أُطيل النظر إلى الشيء ،حتى
ّ

رؤية :حممد عيد إبراهيم /األردن
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رمبا كان للأثر الذي خ ّلفه عامل النف�س ال�شهري «فرويد» اجل ّد
إجنليزي «لو�سيان فرويد» ( 1922ـ
على احلفيد الفنان ال
ّ
 ،)2011ما و�صل �إليه الأخري من تقدّم يف ف ّنه ،حيث ير�سم
وعينه على انفعاالت ال�شخ�صيات �سواء يف البورتريه �أو حركات
ال�شخ�صية �أو �إمي��اءات �أفعالهم .ومهما كان �شكل الفنّ الذي
ير�سم به� ،سوا ًء كان واقعية �أو تعبريية �أو حتى �سوريالية� ،إال
يح�س به جتاه «املوديل» الذي يقوم بر�سمه.
�أنه كان يعبرّ عما ّ
وم�صداق ذلك ما قاله« :لي�س مظهر املوديل هو ما �أري��د �أن
ر�سام مق ّلد ،بل
�أر�سمه ،بل كينونته .لي�س �شكله الذي قد ينتجه ّ
التماثل الذي قد يح ّققه � ّأي مم ّثل .فاللوحة هي ال�شخ�ص».
الفني وليم فيفر احتفال
يف كتاب «لو�سيان ف��روي��د» للناقد
ّ
بفنان كبري ال يراه العامل �إال ك ّل حني وحني ،فنان �أبدع يف ر�سم
البورتريه ب�صورة مل ي�سبق لها مثيل ،حيث كان يختار التعارف
ال�شخ�صي مع «املوديل» مو�ضوع اللوحة ،وينخرط معه يف عالقة
ّ
انفعالية� ،إن مل نقل عاطفية ،قد تف�ضي �إلى تو ّرط متوتّر مع هوية
ال�شخ�صية التي ير�سمها� .أما اللون الذي كان ي�ستخدمه على
منط الواقعية ،التي اتّبعها �أحيان ًا كثرية ،فلم يكن ي�ستويل على
مو�ضوع اللوحة كعن�صر �أ�سا�س فيها ،منف�ص ًال عن املو�ضوع ،بل
يحيل نف�سه �إلى نوع من التم ّيز االنفعا ّ
يل يف ح ّد ذاته .مل يكن
يريد من النا�س �أن يقولوا «ما هذه ال�صورة احلمراء �أو الزرقاء
التي ر�سمها فرويد ،لقد ن�سيتُ ما كانت حتويه».
ّ
للخفي
الفن كشف
ّ
ف ّر لو�سيان فرويد مع عائلته �إلى اجنلرتا عام  ،1933يف ذروة
ت�صاعد النازية ،ونال اجلن�سية الإجنليزية عام  .1939تع ّلم

مبدر�سة الفنون يف لندن ،ثم يف جامعة لندن .1943 /1942
�سافر �إلى باري�س ثم اليونان  .1946ك ّون جمموعة فنية با�سم
«مدر�سة لندن» تر ّكز على النزعة الت�صويرية يف الفنّ  ،مقابل
انت�شار النزعة التجريدية يف ذل��ك ال��وق��ت .وم��ن ر ّواد هذه
املدر�سة ،غريه :فرن�سي�س بيكون ،فرانك �أويرباخ ،رينالد جراي،
مايكل �أندروز ،ليون كو�سوف ،روبرت كولكيون ،رونالد كيتاج.
وكلهم ن�شر لوحاته يف جملة الفنان باتريك �سويفت «.”X
بد�أ فرويد حياته الفنية بانتمائه للنزعة ال�سوريالية ،حيث كان
طبيعي ،كما �أن �ألوانه فيها
ير�سم ال�شخو�ص والطبيعة بنمط غري
ّ
كانت �صامتة ،ال تنطق .ثم بد�أ يحيد عنها �إلى �أ�شكال واقعية نوع ًا،
حيث كان ير�سم العراة وهم يتفاعلون مع بع�ضهم البع�ض� ،أو مع
حيواناتهم .وميكن القول �إن وجود احليوانات يف لوحات فرويد
ميزة �أ�سا�سية انت�شرت يف الكثري منها .وكانت عواطفه متيل ناحية
احليادّ ،
ويف�ضل ر�سمها ب�أكرث من مو�ضوع و�شكل ور�ؤية ،وقيل �إنه
مرة نام يف الإ�سطبل ،ليتعرف عن قرب �إلى طبائع اجلياد.
املو�ضوعات ّ
املف�ضلة عند لو�سيان فرويد هي تلك التي مي ّر بها يف
حياته� :أ�صحابه ،عائلته ،الفنانون زمال�ؤه ،ع�شيقاته ،ال�صبيان،
�إلخ .يقول فرويد “املو�ضوع عندي يخ�ص �سريتي� ،أقوم به وك ّلي
�أمل وذكرى وح�سا�سية وانفعال” .وخالل ال�سبعينيات من القرن
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املا�ضي �أنفق فرويد ما يزيد على � 4000ساعة وهو ير�سم
جمموعة من اللوحات مع �أمه ،وعنها .وي�ؤ ّكد م�ؤ ّرخو الفنّ �أنه
مل يحدث هذا منذ �أيام رمربانت ،قبل � 300سنة ،حيث �أقام
الأخري عالقة ب�صرية طويلة مع �أمه وهو ير�سمها.
وللتدليل على ذلك �أي�ض ًا ،روى ناقد �أدبي ُيدعى جيفورد ،ر�سم
فرويد له بورتريه� ،أنه قعد معه قرابة  40يوم ًا حتى ا�ستطاع
التقاط مالحمه ال�شخ�صية .وق��ال جيفورد “لقد متكن من
اكت�شاف �أ�سراري ،عمري ،قبحي� ،أخطائي ،وك ّل ما كنتُ �أخفيه
دوم ًا عن العامل” .ويف �سنوات عمره املت� ّأخرة ،ر�سم العار�ضة
املثرية “كيت مو�س” �أكرث من مرة ،كما ر�سم �إليزابيث ملكة
بريطانيا يف �صورة تع ّد �شاخمة ،نظر ًا لقبولها اجللو�س �أمامه
�أك�ثر من م��رة ،وثاني ًا لأن��ه ا�ستطاع �أن يلتقط فيها ملمح ًا مل
تكت�شفه هي يف نف�سها .مع ذلك� ،أ�شاعت �صحف “الف�ضائح”
�أن اللوحة لي�ست بذات قيمة تُذكر ،فهي جم ّرد “قمامة”.
�أم��ا لوحته “بعد �سيزان” ،فتُعترب الأ�شهر على م��دار حياته،
حيث �أع��اد ر�سم حالة �سيزان لكن من منظوره ه��و ،بواقعية
احلب،
حداثية وح�شية ،حيث ي�ص ّور فنان ًا بعد فعل الفنّ �أو ّ
ي�سرتخي مع امر�أتني بو�ضعية مبتذلة .وهو بهذا يحاكيه ،لكن
من منظور منقلب ،فهو نقي�ض �سم ّو ال�شكل والر�ؤية واللون عند
�سيزان .يق�صد �أن الفنّ اليوم على خالف مع الفنّ يف املا�ضي،
مهما كان ت�ساميه وعل ّو كعبه ،فالعامل الذي نعي�شه الآن ينحو �إلى
االبتذال والك�شف والتفا�صيل.
اللوحة عامل مبتذل
ال��ف��نّ ل���دى ل��و���س��ي��ان ف��روي��د راح
يقول ب��دل �أن يوحي ،ي�ؤ ّكد بدل
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�أن ُيلهم ،هو ال ِفعل الأق��رب �إل��ى الواقعية ،الأبعد عن الإلهام
والت�سامي والنبل ،وك ّل ما كانت تدعو �إليه القيم الفنية طوال
عمرها .وميكن القول �إن ف��ان ج��وخ هو �أول من ق��ام بابتذال
اللوحة� .أو ،هو الذي �أنزلها من عليائها ،حيث مل تعد مق�صورة
على �أهل الق�صور ،بل راح ير�سم النا�س العاديني يف حياتهم
امل�ألوفة ،كلوحة “�آكلو البطاط�س” ،وك�� ّل ما هو معروف بل
ومبتذل �أحيان ًا.
ثم جاء فرويد ليطلق احلبل على الغارب ،فراح ير�سم ك ّل �شيء
اجل�سدي فقط ،مع
�ضمن نطاق حقيقته العارية ،ال العري
ّ
النف�سي ،فلم يكن
افتتانه به ،يف النا�س والطبيعة ،بل العري
ّ
يقبل �أن “ي�ص ّور” �شخ�ص ًا لكن يدخل يف عالقة معه ،كي ي�صل
�إلى �أغ��واره ،لي�ستطيع التعامل معه فني ًا ،يج ّرده �أو ي�صل �إلى
حقيقته؛ �أي “واقعيته” العارية التي ال تقبل ك�شف نف�سها �أمام
“الآخر” �إال بعد حني.
ر�سم فرويد لوحة “فوائد نوم مرا َقب” التي ي�ص ّور فيها امر�أة
عارية ،بالغة البدانة ،وهي نائمة على �أريكة ،حتلم �أو تتذ ّكر
�أيامها اخلوايل .تفرد ذراع ًا حتت �صدرها والأخرى فوق حاجز
الأريكة .ومل يكن يعلم �أنه مبثل هذه اللوحة قد و�صل �إلى ق ّمة
فنية مل يبلغها قبله كثريون ،فقد ُطرحت اللوحة للبيع ،فجلبت
على �صاحبها الفنان ،وهو ال ي��زال حي ًا ،مبلغ ًا قيا�سي ًا34 ،
مليون دوالر .وهي املرة الأولى التي يك�سب فيها فنان على قيد
احلياة مبلغ ًا كهذا من لوحة.
ر�سم ف��روي��د م��رة ام���ر�أة ع��اري��ة و�سط حميط
ب�أ�شياء هام�شية ،وبرغم �أن اللوحة يف حجم
�صغري� ،إال �أنه ا�ستغرق �سنة ون�صف ًا يف
ر�سمها عام ّ � ،2007أي ميكن القول
�إنها �أخذت � 2400ساعة من وقته

“يح�س �أن اللوحة قد اكتملت حني
كي تكتمل .وي�ؤ ّكد فرويد �أنه
ّ
يتو�صل النطباع �أن��ه ب��د�أ يف ّكر يف لوحة �أخ��رى عن �شخ�صية
ّ
�أخرى” .وهنا يقوم بو�ضع اللم�سات الأخ�ي�رة ،ويبعدها عن
ناظريه ،ثم يراها بعد حني ،لريى �إن كان ثمة ما ي�ضيف �أو
ين�ساها �أو يبيعها �إلخ.

عن الألوانّ � ،أي حني تكون اللوحة طبقات على طبقات من اللون
والأ�صباغ .يرى اللوحة قد و�صلت �إلى العمق الذي كان يبغيه،
بعد �أ�شهر من املالحظة واملتابعة والنظر والتوتّر ،حيث تنفتح
اللوحة على عامل ال�شخ�صية التي يدلف �إليها بالر�سم ،من دون
مواربة .يقول لو�سيان فرويد“ :كلما � َأطلتُ النظ َر �إلى �شيءٍ ،
ي�صبح واقعي ًا �أكرث”.
جت ّرد �أك َرث ،ويا لل�سخري ِة ،فهو
ُ

قسم اللوحة العاري

ت�شيكي و�أمل��ا ّ
ين،
إجنليزي ،لو�سيان فرويد ،من �أ�صل
الفنان ال
ّ
ّ
معماري و�أ ّم ابنة تاجر غالل ،وحفيد عامل النف�س ال�شهري
�أب
ّ
«�سيجموند ف��روي��د» .وق��د عا�ش حياة م�ستهرتة ،فو�ضوية،
فقد تز ّوج ما يقارب ع�شر ن�ساء ،ويقال �إنَّ لديه �أكرث من 40
طف ًال .وحتى لو كانت هذه مبالغة� ،إال �أنها دليل قاطع وبرهان
�ساطع على �أنه متعدّد العالقات ومنفتح العوامل هنا وهناك،
يف � ّأي مكان وزمان مي�ضي �إليه ،و� ّأي مو�ضع ّ
حتط فيه رواحله.
الفني
وقد ت��وفيّ عن عمر يناهز الت�سعني ،حيث �أعلن الناقد ّ
إجنليزي ال�شهري روبرت هيوز «لو�سيان فرويد� ،سيظ ّل �أعظم
ال
ّ
فناين ع�صره ،من دون منازع!»

يبد�أ �سيان فرويد ر�سم لوحته بالتخطيط بالفحم على قما�شة
اللوحة ،ثم يتبعه با�ستخدام لو ّ
ين يف م�ساحة �صغرية ،متخ ّوف ًا،
ثم يعمل من هناك تدريجي ًا على ما ير�سم .ير�سم الر�أ�س غالب ًا
قبل باقي اجل�سم ،لأن الر�أ�س «خمزن املعرفة» كما يقول ،وعليه
�أن يفتح املخزن ليعرف ما يخفيه الباقي ،ثم ينتهي بالنظر �إلى
الر�أ�س من جديد لي�ؤ ّكد �أو ينفي ما قد عرفه عن املرء.
الغريب �أن فرويد يرتك ق�سم ًا من قما�شة اللوحة عاري ًا حتى
النهاية ،ليذ ّكره �أن العمل يتقدّم نحو غايته وال �شيء يعوقه.
هكذا ت�صبح اللوحة منتهية بعدما يخل�ص من الق�سم العاري
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تشكيل

«متحف األردن»...
كنوز فنية وحضارية شاهدة على تاريخ األردن عبر العصور

خالد سامح /األردن
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عرب رحلة توثيقية تبد�أ من ع�صور ما قبل
التاريخ ،حتى ن�شوء الدولة الأردنية املعا�صرة
ي��ق��دم «م��ت��ح��ف الأردن» ل��زائ��ري��ه ���ص��ورة
بانورامية �شاملة لتاريخ الإن�����س��ان واملكان
الأردين� ،إ�ضافة �إل��ى ما خلفته احل�ضارات
ال�شرقية التي مرت �أو ا�ستقرت على �أر�ض
اململكة من �أثر مادي وفني ،جت�سد يف الكثري
من الكنوز والتحف والقطع الأثرية التي مت
جمعها من خمتلف متاحف اململكة ،ليكون
املتحف بذلك �شاهد ًا على التطور الإن�ساين
واحل�ضاري يف الأردن على مدى قرون ،و�أحد
�أهم امل�شاريع احل�ضارية والرتاثية يف اململكة.
املتحف ال��ذي افتتح جزئي ًا قبل �أ�شهر ،زارت��ه
جملة» فنون» وجتولت يف �أرجائه املختلفة وباحاته
اخل��ارج��ي��ة ،والتقطت ���ص��ور ًا لأه��م موجوداته
ومعرو�ضاته الأثرية والرتاثية ،وخرجت بالتقرير
املخت�صر التايل ،الذي يت�ضمن �إ�ضاءات �سريعة
على �أبرز �أق�سامه ومعامله.
ابتد�أت فكرة �إن�شاء متحف وطني �أكرب و�أ�شمل
لعر�ض ك��ن��وز الأردن الأث��ري��ة وال�تراث��ي��ة يف
�ستينيات القرن الع�شرين .ويف عام 1980
عقد امل�ؤمتر الدويل الأول لتاريخ و�آثار الأردن
برعاية الأمري احل�سن بن طالل يف �أك�سفورد،
و�أو�صى امل�شاركون ب�إن�شاء متحف وطني .وتبع
ذلك ت�شكيل ”جمعية ال�تراث الأردين“ عام
 1989برئا�سة الأمري احل�سن وع�ضوية عدد
من املهتمني ومندوبي امل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلامعات ،وو�ضعت ه��ذه اجلمعية الأ�س�س
التي تطورت لت�صبح املفاهيم العامة للمتحف� .أما التمويل فقد
�أتى عام  1999عندما وقعت احلكومة الأردنية اتفاقية قر�ض مع
احلكومة اليابانية لتمويل ”م�شروع تطوير القطاع ال�سياحي“ ومن
�أهم مكوناته ”املتحف الوطني“.
يف ع��ام � 2002أ���ص��در امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سني
�إرادة ملكية �سامية ب�إن�شاء “املتحف الوطني” ،ومتت املوافقة
ال�سامية على نظام املتحف عام  ،2003وابتد�أ العمل على
�إن�شاء املتحف عام  2005عندما و�ضعت امللكة رانيا العبداهلل،
رئي�سة جمل�س �أمناء املتحف ،حجر �أ�سا�س املبنى ،و�أقر جمل�س
الأمناء “متحف الأردن” كا�سم ر�سمي لذلك ال�صرح احل�ضاري
الكبري الذي تديره الآن ال�شريفة نوفة بنت نا�صر ،وي�ساعدها يف
ذلك جمموعة من املخت�صني والباحثني يف الرتاث وعلم الآثار.

�صمم املعمار الأردين البارز جعفر طوقان مبنى املتحف� ،أما
تطوير امل�شروع فهو جهد م�شرتك بني وزارة الأ�شغال العامة
والإ���س��ك��ان ،ووزارة ال�سياحة والآث���ار ،ودائ���رة الآث���ار العامة،
و�أمانة ع ّمان الكربى بالتعاون مع احلكومة اليابانية عرب الوكالة
اليابانية للإمناء الدويل (جايكا) .كما عقد متحف الأردن عدة
اتفاقيات تعاون مع متاحف عاملية ومعاهد خمت�صة .ويتعاون
املتحف ب�صورة دائمة مع اجلامعات واملعاهد املحلية.
ويهدف “متحف الأردن” لأن يكون نقطة انطالق ت�شجع �ضيوفه
على ا�ستك�شاف مواقع الأردن احل�ضارية يف امل��دن والريف
والبادية ،ويطمح لأن يقدم ل�ضيوفه جتربة تفاعلية متكاملة
نابعة من ح�ضارة الأردن وتاريخه . ،وو َّق��ع املتحف جمموعة
من اتفاقيات التعاون الثنائية مع �أهم املتاحف العاملية  ،ومنها
اللوفر ومتحف اونتاريو امللكي يف كندا.
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أقسام املتحف وأجنحته
يجمع العر�ض بني �أ�سلوبني متحفيني هما “الت�سل�سل
التاريخي” و”العر�ض املو�ضوعي” �ضمن ثالثة �أجنحة
رئي�سة:
التاريخ والآثار :وهو �أكرب �أجنحة املتحف ،حيث تعر�ض ح�ضارة
الأردن من الع�صور احلجرية حتى نهاية احلكم العثماين.
احلياة ال�شعبية :حيث يتم تقدمي الرتاث الذي ورثناه من املدن
والقرى� ،إ�ضافة �إلى حياة البادية التي �ستعر�ض خارج جدران
املتحف .ويهدف العر�ض هنا �إلى ربط ال�شباب الأردين برتاثهم
ال��وط��ن��ي ،وي��رك��ز على ال��ن��واح��ي املت�صلة بحياتنا احلا�ضرة
والتقنيات التي نتجت عن تفاعل الإن�سان بالبيئة الأردنية.
الأردن احلديث :من �أجل تقدمي التاريخ احلديث للمملكة منذ
الثورة العربية الكربى حتى الوقت احل��ايل ،وم�سرية الأردن
الناجتة عن جهود ال�شعب والقيادة الها�شمية للو�صول �إلى دولة
حديثة ومتطورة.
تتم رواية ق�صة الأردن يف املتحف �ضمن الت�سل�سل التاريخي من
خالل ت�سعة مو�ضوعات - 1 :البيئة؛ � - 2إنتاج وت�صنيع الغذاء؛
 - 3الفنون املرئية والعمارة؛  - 4التبادل الثقايف والتجارة؛ - 5
ال�سيا�سة واجلي�ش؛  - 6ال�صناعات؛  - 7التخاطب والكتابات؛
 - 8الديانات؛  - 9واحلياة اليومية يف الأردن عرب الع�صور.
وهنا يتم الرتكيز على ا�ستعماالت ووظائف القطع املعرو�ضة
�أكرث من جمرد النواحي اجلمالية فيها ،مع �أخذ اجلماليات بعني
االعتبار يف �أ�سلوب العر�ض ،خا�صة املعرو�ضات املتميزة مثل
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متاثيل عني غزال وخمطوطات البحر امليت والتماثيل الرومانية
والنبطية ،والف�سيف�ساء البيزنطية والفنون الإ�سالمية.
�ضمن �أجنحة الت�سل�سل التاريخي� ،صمم ع��دد من «املواقع
التفاعلية» حيث تعر�ض مو�ضوعات معينة مكملة لعرو�ض
الت�سل�سل التاريخي وت�ضم - 1 :املعلومات امل�ستخرجة من الأر�ض
عرب احلفريات الأثرية والتعدين؛  - 2الإن�سان؛  - 3البداوة
والرتحال؛  - 4الكتابة عرب الع�صور؛  - 5الإنارة عرب الع�صور؛
� - 6أطفال الأردن؛  - 7م�ستقبل الأردن .وحتتوي هذه املواقع
التفاعلية على مفهوم ”رجاء مل�س املعرو�ضات“ بعك�س منع
االقرتاب من معرو�ضات قاعات الت�سل�سل التاريخي ،ويتوا�صل
العر�ض مع جميع الفئات العمرية مبفاهيم ب�سيطة حترتم ذكاء
الزائر وقدراته العقلية ،كما تهدف هذه املعرو�ضات �إلى التحاور
�إ�ضافة للتعليم.

وقد جالت”فنون” يف �أبرز تلك الأق�سام والأجنحة ،وهي:
قاعات العر�ض الدائم
ت�شغل قاعات العر�ض ج��زء ًا كبري ًا من م�ساحة مبنى املتحف
البالغة  10,000م�تر م��رب��ع ،وه��ي تعر�ض ح���وايل مليون
ون�صف املليون �سنة من وجود الإن�سان على �أر�ض الأردن ،بداية
من الع�صر احلجري القدمي ثم الع�صر احلديدي فالنحا�سي
واحل�ضارات ال�شرقية القدمية التي مرت ب��الأردن �أو ا�ستقرت
فيه ،كالآ�شورية وال�سومرية والفنيقية والرومانية واليونانية
والنبطية ،و�صو ًال �إلى املرحلة العربية الإ�سالمية ثم العثمانية
حتى الزمن احلا�ضر .وكذلك بعد ت�أ�سي�س الدولة الأردنية عام
� 1921ضمن ثالثة �أجنحة رئي�سة ه��ي :الآث��ار والتاريخ،
واحلياة ال�شعبية ،والأردن احلديث.
وي�سرد متحف الأردن ق�صة �أر���ض الأردن و�إن�سانه بالت�سل�سل
التاريخي با�ستخدام اللوحات امل�صورة ،و�أكرث من �ألفي قطعة
�أثرية معارة من دائرة الآثار العامة ،واملواد امل�صممة خ�صي�ص ًا
لإثراء العر�ض .وتروي معرو�ضات الت�سل�سل التاريخي ق�ص�ص ًا
خمتلفة ح��ول ت�سعة مو�ضوعات حيوية ه��ي :البيئة ،الغذاء،
الفنون ،التفاعل احل�ضاري ،ال�سيا�سة ،ال�صناعة ،التوا�صل،
الديانات ،احلياة اليومية يف الأردن عرب الع�صور.
وتتوزع “املواقع التفاعلية” بني قاعات الت�سل�سل التاريخي،

حيث تعر�ض املو�ضوعات املكملة لق�ص�ص الت�سل�سل التاريخي.
وتعتمد هذه املواقع على �أ�سلوب التفاعل مع ال�ضيوف ب�شكل
�أكرب من عرو�ض قاعات الت�سل�سل التاريخي ،وتتوا�صل معهم
يف مو�ضوعات علم الآثار والتعدين ،والإن�سان املبدع ،والبداوة
والرتحال ،والكتابة ،والإنارة ،و�أطفال الأردن.
املكتبة
حتوي مكتبة املتحف عدة �آالف من املطبوعات واملن�شورات يف
حقول الآثار والتاريخ والتعليم وعلم املتاحف ،والعديد منها مت
�إه��دا�ؤه للمتحف .وهذه املكتبة هي ال�ستخدام موظفي املتحف
والباحثني املخت�صني.
مركز ال�صيانة والرتميم
ل�ضمان ا�ستدامة و�سالمة القطع املمثلة للإرث احل�ضاري ،يجمع
املركز اخل�برات العملية والعلمية �إ�ضافة للأجهزة احلديثة،
لي�صبح مركز ًا لل�صيانة والرتميم ،لي�س يف الأردن فقط بل ويف
املنطقة.
خدمات الزوار
يقدم متحف الأردن اخل��دم��ات ل�ضيوفه ك��ي يعزز زيارتهم
ويجعلها �أك�ثر متعة ،مثل دك��ان ومقهى املتحف .كما يحوي
املتحف قاعات لالحتفاالت الثقافية واخلا�صة� ،إ�ضافة �إلى
قاعات االجتماعات العلمية وامل�ؤمترات.
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مكاين
م�ساحة خم�ص�صة للتعليم والتعلم ،تتميز بب�ساطة الت�صميم ،
وتوفر الو�سائل والأدوات الأ�سا�سية للقيام بالن�شاطات الفنية
واحل��رف��ي��ة ،وت��ه��دف �إل���ى مت��ك�ين الأط���ف���ال م��ن التعبري عن
�إبداعاتهم امل�ستوحاة من زيارتهم للمتحف.
مناطق العر�ض الأخرى
�إ�ضافة �إل��ى �أجنحة العر�ض داخ��ل املتحف ،متتد معرو�ضات
متحف الأردن �إلى ال�ساحات اخلارجية وقاعة املعار�ض امل�ؤقتة،
حيث �سيقدم املتحف الفر�صة ل�ضيوفه ال�ستك�شاف مو�ضوعات
م��ت��ع��ددة �ضمن امل��ع��ار���ض امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ،ويف حديقته
يعر�ض جزء من قطار �سكة حديد احلجاز التي �أن�شئت زمن
الدولة العثمانية يف العام  ، 1908وجمموعة من التوابيت
احلجرية العائدة للعهود اليونانية والرومانية ،ومنازل �صخرية
(الدملونز) تعود للع�صر احلجري ،حيث بداية ا�ستيطان الإن�سان
على �أر�ض الأردن.
�أهم املعرو�ضات الأثرية والرتاثية
 - 1متاثيل عني غزال:
وه��ي �أق��دم متاثيل �صنعها الإن�سان وع�ثر عليها حتى الآن يف
العامل ،حيث يعود تاريخها �إلى ع�شرة �آالف ومئتني وخم�سني
عام ًا بح�سب تقدير اخلرباء ،وقد عرث عليها يف منطقة “عني
غزال” القريبة من و�سط العا�صمة عمان ع��ام  1983ومت
ترميمها يف بريطانيا.

التماثيل مب�سطة وغري �سميكة وظهرها م�سطح� ،أي �إن غاية من
�صنعها الرتكيز على �إبراز املالمح الأمام َّية للتماثيل ،فظهرت
يف بع�ض احلاالت ال�صفات الأنثو َّية �أو الذكر َّية ،فرنى �أن �أحد
التماثيل الأنثو َّية مم�سكة ثدييها بيدها .ورمبا يدل هذا الرتكيز
على مناطق يف ج�سم الأنثى على اخل�صوبة.وهذا ي��دل على
�أن��ه ك��ان لهذه التماثيل دالل��ة عقائد َّية ل��دى �سكان قرية عني
غزال  ،وهذا يدل على وجود جمتمع متقدم فكري ًا على غريه
من املجتمعات املعا�صرة .وقد باتت تلك التماثيل رموز ًا وطنية
�أردنية ،وغالبا ما تتخذ �صورتها �أو ر�سمها ك�شعار للعديد من
املهرجانات الثقافية وامل�سرحية يف الأردن ،ومنها مهرجان
امل�سرح الأردين ،كما ي�ستلهمها الكثري من الت�شكيليني الأردنيني
يف �أعمالهم النحتية.
- 2ن�سخة من م�سلة مي�شع:
م�سلة تاريخية كتبها امللك مي�شع ،ملك اململكة امل�ؤابية التي
ظهرت يف و�سط الأردن يف القرن التا�سع قبل امليالد ،وتعترب
من �أق��دم امل�سالت التاريخية يف بالد ال�شام ،التي يخلد فيها
انت�صاراته على بني �إ�سرائيل يف عام  850ق.م ،حيث يعترب
ذكرهم فيها الأق��دم حلد الآن .اكت�شفت يف ذيبان عا�صمة
امل�ؤابيني يف عام  1868على يد �أحد الرهبان الأملان العاملني
يف القد�س ،وه��ي حمفوظة الآن يف متحف اللوفر يف باري�س،
و�صنع منها خالل اخلم�سينيات ن�سخة طبق الأ�صل مت نقلها �إلى
متحف الأردن.
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 – 3خمطوطات البحر امليت:
وت�سمى خمطوطات “قمران” حيث عرث عليها راعي �أغنام يف
بلدة قمران الفل�سطينية قرب البحر امليت عام  .1947وقد
�أث��ارت املخطوطات التي حفظت داخ��ل ج��رار على م��دى �آالف
ال�سنني اهتمام الباحثني واملخت�صني بدرا�سة ن�ص العهد القدمي،
لأنها تعود ملا بني القرن الثاين قبل امليالد والقرن الأول منه.
عندما كانت القد�س ال�شرقية املحتلة جزء ًا من الدولة الأردنية
عر�ضت تلك املخطوطات يف متحف القد�س ،وعندما احتلت
�إ�سرائيل كامل القد�س ع��ام 1967ا�ستولت على املتحف
وم��وج��ودات��ه  ،و�أب��رزه��ا خمطوطات البحر امل��ي��ت ،لأهميتها
التاريخية واحتوائها على ن�صو�ص دينية يهودية قدمية غري
موجودة حالي ًا �ضمن التوارة� ،إ�ضافة �إلى تفا�سري للعهد القدمي
والكتب اليهودية املختلفة .وقد ا�ستعاد الأردن م�ؤخر ًا جمموعة
م��ن تلك امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي ك��ان��ت �ضمن مقتنيات متاحف
�أمريكية ،وتعر�ض حالي ًا يف غرفة خا�صة بها يف الطابق الأول
من املتحف.
 - 4واجهة معبد “خربة الذريح” النبطي
تعود �إل��ى  2000ع��ام  ،وع�ثر عليها �شمال جنوب الأردن،
حيث �أ�سفرت التنقيبـات اجلاريــة منذ �سنة  1984يف موقع
خربـة الذريـح ،الواقـع على بعد حوايل  70كم �إلى ال�شمـال
من البرتاء ،عن نتائـج مهمة تلقي درا�ستها ال�ضوء على احلياة
االجتماعية والدينية للأنباط ،خارج عا�صمتهم البرتاء.
واجهة املعبد ،التي «زينتها» متاثيل ن�صفية ومنحوتات بالغة
الغنى دال��ة على ف�ضاء ثقايف خمتلف ،تربز التنوع ال��ذي م ّيز
ديانة الأنباط يف فرتة انتقالية خطرية تلت �سقوط البرتاء و�ضم
مملكة الأنباط لروما.
 - 5جزء من جدار ق�صر امل�شتى
يقع ق�صر امل�شتى على بعد “30كم” جنوب العا�صمة عمان
والى ال�شمال من مطار امللكة علياء الدويل واكت�شفه الرحالة
“اليارد” عام  ،1840ق�صر امل�شتى هو بناء �أموي مبني من
احلجر الكل�سي والطوب امل�شوي .ويعتقد الباحثون �أن��ه يعود
لفرتة خالفة الوليد الثاين بن يزيد “744-743م».
يج�سد ق�صر امل�شتى الفن الإ���س�لام��ي يف قمة ت��ط��وره ،فعلى
ج��دران��ه زخ��ارف وت�شكيالت ب��ارزة ل�صور نباتات وحيوانات
�صيغت بحرفية كبرية ،وقد �أزيل معظمها من املوقع حني �أهداها
ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام � 1908إلى قي�صر �أملانيا .وال
زالت معرو�ضة هناك يف متحف الفن الإ�سالمي ،ومل يتبقَّ منها
�سوى جزء ب�سيط ،معرو�ض حالي ًا يف متحف الأردن.

فعاليات فنية وثقافية
و�ضع متحف الأردن جمموعة من امل�شروعات والربامج الثقافية
التنموية ،ونفذ الكثري منها ،و�أهمها م�شروع “تعزيز ح�سن
االنتماء واملعرفة بالرتاث احل�ضاري بني �شباب و�أطفال الأردن
ولبنان “ وت�ضمن ندوات وور�ش عمل �شارك فيها �أكرث من ع�شرين
�شاب ًا وطف ًال من الأردن ولبنان ،تدربوا خالله على �إن�شاء �شبكة
توا�صل عربية معنية باملحافظة على الرتاث والآثار ،كما تبنى
املتحف م�شروع ًا م�شرتكا مع دائرة الآثار الفل�سطينية حلماية
و�صيانة فن الف�سيف�ساء العريق الذي ت�شتهر به ،ب�صورة خا�صة
مدينتا مادبا الأردنية و�أريحا الفل�سطينية ،وملتقى “الأيادي
تتكلم” ال���ذي احتفى ب��ت��ج��ارب ال�صم يف ال��ر���س��م واحل��رف
اليدوية ،وتعاون متحف الأردن مع املركز الثقايف الفرن�سي يف
عمان يف تنظيم العديد من املعار�ض والندوات ،منها مهرجان
ال�صورة الفوتوغرافية الذي تنظمه ال�سفارة الفرن�سية يف عمان
�سنوي ًا ،كما يقيم املتحف ب�صورة دورية ندوات متخ�ص�صة يف
الرتاث والآثار وتوثيق املواقع الأثرية الأردنية ور�صد املخاطر
التي تتهددها.
االفتتاح الرسمي للمتحف
توقعت م�صادر يف املتحف ملجلة «فنون» �أن يتم افتتاح متحف
الأردن ر�سمي ًا �أواخ���ر العام احل��ايل وبرعاية ملكية �سامية،
و�أع��ادت امل�صادر �أ�سباب ت�أخري االفتتاح الر�سمي �إلى �إدخال
بع�ض التعديالت الهند�سية على الديكور الداخلي وقاعات
العر�ض� ،إ�ضافة �إلى بع�ض ال�صعوبات املفاجئة التي واجهت
عملية حفر الأ�سا�سات والبناء ،ال�سيما و�أن منطقة ر�أ�س العني
متر بها معظم خطوط مياه العا�صمة وجماريها.
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لقد ت�أ ّثر مفهوم العنا�صر الأرب��ع��ة بعامل التقدّم العلمي
والثقايف يف القرن التّا�سع ع�شر ،فتجاوز هذا املفهوم ال ّنظر
تهتم
�إلى الأ�شياء يف �شمولها وجممل كيانها �إلى نظرة حتليل ّية ّ
باجلزء داخل ال ّنظام الكتلي للعن�صر ،وقد �ساعد على جتاوز
ذلك التّوجه ّ
وتخ�ص�صها للترّ كيز على
ال�شمويل تف ّرع العلوم
ّ
الظواهر يف ّ
مك ّونات امل���ادّة ،بل وحقائق ّ
الطبيعة ومدلوالت
الأحداث واملعارف يف املجال االجتماعي ،جت ّلت بذلك مقا�صد
العقائد وعالقة الأجزاء بالك ّل بعد اكت�شاف مك ّونات تلك الكتل .
لقد وقفت العلوم على جزئيات املاء والنار وال�ّت�رّ اب والهواء،
مما �ساعد
وتع ّرفت على خ�صو�صياتها الفيزيائ ّية والكيميائ ّية ّ
العلوم والأعمال يف ذات احلني على اال�ستفادة منها يف خمتلف
جماالت الأن�شطة املعرف ّية والتّطبيق ّية ،فتط ّورت �أدوات العمل
وعنا�صر �إجن��ازه وتعدّدت املجاالت ومو�ضوعات العمل نتيجة
اتّ�ساع فكر الإن�سان وتط ّوره تبعا للتقدّم العلمي وحت ّرر الفكر.
ولقد طال هذا التط ّور جمال الفنون اجلميلة وما يتّ�صل بها من
عنا�صر ت�شكيل ّية ومو�ضوعات فن ّية ال تقت�صر فيها ال ّلوحات على
تلك الأل��وان ّ
الطبيعية امل�ألوف ِة م�صاد ُر �صن ِعها ،بل لقد �أثرتها
الكيمياء ون ّوعت مادّتها  ،كما مت ّرد الف ّنان على العمل ال ّثابت
متوجه ًا نحو �آف��اق وجم��االت �أرح��ب ،ونفذ �إلى
داخ��ل الور�شة ّ
ا�ستعمال جزئ ّيات العنا�صر التي �ألف ا�ستخدامها يف حاالتها
الأ ّولية اخل��ام ،وتخ ّل�ص من وجوب اعتماد العنا�صر الأربعة
يف مادّتها ّ
ال�شاملة ،ويف اجلمع بينها يف العمل نف�سه .بل �إ ّنه
يخ�ص من خ�صائ�صها ما تقت�ضيه جمال ّية امل�شهد؛ �إذ �إ ّنه
�أ�صبح ّ
ّ
تفطن �أنّ جمال ّية املنتوج يف جمال ّية مك ّوناته وخ�صو�صياته التي
اكت�شفها يف العنا�صر الأربعة ،باعتبارها منبع ّ
ال�ضوء واحلرارة
وال���دّفء (ال�� ّن��ار) ّ
وال�شفافية والعمق واالنعكا�س يف (امل��اء)
والتّجفيف يف (الهواء) والعطاء واحلياة واملوت يف (الترّ اب) .
ذلك هو التّح ّول الذي عرفه مفهوم العنا�صر الأربعة ،وبالتايل
�سبيل التّعامل معها وطرق ومناهج ا�ستغاللها ،ال اعتبار ًا ملادّيتها
فقط  ،بل ملا حتويه وت�شمله من عنا�صر جزئ ّية ماد ّية ومدلوالت
رم��ز ّي��ة متّ�صلة ب�أ�صولها ،بعيد ًا ع��ن م���آث��ر املخيال وت���أث�ير
الأ�ساطري .حتم ًا �سوف يتجاوز الفنّ من جديد هذا امل�ستوى
يف اعتماد ماد ّية امل��ادّة يف عنا�صرها الأربعة مبفعول التّقدّم
العلمي �أي�ض ًا  ،ملا هو افرتا�ضي يط ّور الفنّ �أ�سلوب ًا ومو�ضوع ًا يف
عالقته بحياة الب�شر ومركز اهتمامه� .إنّ الغاية التي ي�سعى من
ورائها الف ّنانون يف اعتمادهم على الآلة الفوتوغراف ّية كو�سيط
هي البحث يف ما تتيحه من �إمكانات لتخليد العمل ،وتقدميه
ب�شكل جديد يتوافق ور�ؤيتهم ّ
للطبيعة وللعنا�صر املك ّونة لها.
تتحدّى هذه القراءة اجلديدة للعمل تال�شي الإنتاج واندثاره،
ال�صورة الفوتوغراف ّية بذلك جم��ا ًال لل ّذكرى وحافز ًا
فتكون ّ

للتّذكر ،وت�صبح يف عالقة وطيدة بالتّاريخ ،لأنّ وظيفتها تتجاوز
ال ّنقل؛ �إذ هي تز ّودنا مبعلومات عن العامل وعن الكون وعن ّ
الطبيعة
ومك ّوناتها من ماء وتراب وهواء ،فهي تتمظهر يف جملة من الأجزاء
غري املت�سل�سلة وتربط املا�ضي باحلا�ضر ،وجتعلنا منعن ال ّنظر فيها
ويف واقع وجودها .فهي ر�ؤية للكون ت�ستوجب من امل�شاهد ت�أوي ًال
وتوا�ص ًال دائمني ،وهو ما ي�ؤمن به الف ّنان “جان ديبات�س” ،حيث
يف ّكر يف ما يريد ت�صويره قبل �أن ي�شرع يف عمله .فلحظة التّ�صوير
ال�صورة
عنده هي حلظة تاريخية  ،وهي التي حتدّد وت�ضمن حياة ّ
معان
الفوتوغراف ّية ودميومتها ،اعتبار ًا مل�ضمونها وملا حتويه من ٍ
وبح�سه جتاه حلظة ما ،ذلك ما
ودالالت ،ترتبط �أ�سا�س ًا بعني الف ّنان ّ
ال�صور رقم (.)1
نتب ّينه يف عمل”جان ديبات�س” �أر�ض  /بحر(انظر ّ
يتم ّثل العمل يف ثالث مائة و�ستّني �صورة رقم ّية �ش ّفافة الألوان ّمت
عر�ضها بالتّوازي يف �شكل تن�صيبة� .إنّ اال�سرتاتيج ّية الفن ّية لهذا
الف ّنان ترتكز على كيف ّية �إدراك��ه ور�ؤيته لعنا�صر ّ
الطبيعة كاملاء
والأر�ض ،بحيث يح ّللها ويقدمها يف قراءة م�ستحدثة ،وعر�ض جديد
يتوافق ّ
وال�شروط التّقنية للتّ�صوير الفوتوغرايف.

�صورة رقم ( )1جان ديبات�س� “ ،أر���ض -بحر360 ،1972 ،
�شفافة مل ّونة ،بث م��واز عن طريق  6باثات �ضوئية ل�شفافات ،
بيانال فيني�س 1972 ،
�إ ّنه ي�ص ّور البحر الهادئ وحافته ذات ّ
املوحد ،ثم ي�ص ّور
ال�شكل ّ
املياه املتد ّفقة ليط ّبق عليها تقنية التّجزئة ،وذل��ك بتقطيع
امل��ادة الفوتوغراف ّية و�إل�صاقها على ال��ورق  ،ثم جتميعها �إلى
اخلا�ص بالتّ�صوير
�صور هيكل ّية مقدّر ًا �شروط البناء التناظري
ّ
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ال��ف��وت��وغ��رايف .وم��ن الأ�ساليب ال��ع��دي��دة التي يط ّبقها”جان
ديبات�س” لإع��ادة مادّية الفوتوغرافيا  ،اعتماده على �سل�سلة
ال�صور الفوتوغراف ّية مل�شاهد م�أخوذة من ف�ضاءات طبيع ّية
من ّ
ت�ضم تن�صيبة �أر�ض /بحر� ،صور ًا رقم ّية مع ّلقة تعر�ض
متعدّدةّ .
بالتّوازي مع �ستني �صورة فوتوغراف ّية �شفافة �أخ��رى مع ّلقة
بال�سقف ،فيما تعر�ض �صور منها بنف�س العدد على جدارين
ّ
ّ
ال�صور ك�أنها مرتابطة فيما بينها يف خط طويل
متقاربني ،فتبدو ّ
�أفقي على ّ
ال�شمال ،منها ثالثة م�شاهد حلا ّفة البحر مك�س ّوة
متو�سط الق ّوة
بالع�شب فقط وعن اليمني ثالثة م�شاهد النك�سار ّ
للموج .تربز امل�شاهد املك ّونة للعمل التّتابع والتّتايل للعرو�ض،
كما يظهر التّحول التّدريجي ّ
للخط الأفقي نحو الأ�سفل ثم نحو
الأعلى ،وهو جم�� ّرد ت�أثري ب�صري� .إ ّنها تقنية تقت�ضي �إع��ادة
ال�صور الفوتوغراف ّية ال ّثابتة عدّة م�� ّرات ،يعمد من
ا�ستعمال ّ
خاللها الف ّنان �إلى و�ضع تن�صيبات متن ّوعة وب�أ�شكال خمتلفة
ال�صور التّناظرية ،حماو ًال فيها معار�ضة التّ�صوير
قائمة على ّ
ّ
خا�صة يف �أعمال
التّقليدي الذي ينزل باخلط الأفقي ،جند ذلك ّ
كا�سبار دافيد فريديرت�ش املنتمي �إلى املدر�سة ال ّرومنطيق ّية.
ّ
ال�صورة لتبتعد بامل�شهد
يوظف «جان ديبات�س» عديد التّقنيات يف ّ
ّ
ال�صورة املعهودة املحاكية للواقع ،نحو
الطبيعي بعنا�صره عن ّ
منهج �أكرث جتريد ًا الحتوائها على خطوط وم�ساحات �ش ّبهها
«ميكائيل ل��ي�لا���ش»  Michael Lailacب���أع��م��ال “بيات
موندريان”  Piet Mondrianحيث يقول”تخرتق امليزة
اخلا�صة بالأ�شرطة الأ ّولية وانتظام و�ضو�ضاء فواني�س الإ�ضاءة
ّ
ال�صورة املعتادة حلا ّفة البحر �إلى تركيبة جم ّردة تعمل على
هذه ّ
التّذكري باخلطوط الدّقيقة ،وم�ساحات التّ�صوير التّجريدي
لدى الهولندي بيات موندريان “( .)1وبالتّايل ت�صبح عمل ّية
التّ�صوير ال��ف��وت��وغ��رايف م�شابهة لل ّر�سم ،وق��د ح���دّد “جون
بورجري” � John Bergerشروط اكتمال ه��ذا التّ�شبيه
(لل�صورة ال ّر�سم)
ال�صورة الفوتوغراف ّية ّ
الذي يقت�ضي حماكاة ّ
قائ ًال�“ :إنّ كل كتب التّ�صوير الفوتوغرايف تتحدّث عن الترّ كيبة.
�إنّ التّ�صوير الفوتوغرايف اجل ّيد هو التّ�صوير املر ّكب ج ّيد ًا �إ ّال �أنّ
ال�صور الفوتوغراف ّية
ذلك ال يكون حقيق ّي ًا �إ ّال عندما نف ّكر ب�أنّ ّ
ال�صور املر�سومة “( .)2تختلف ّ
الطرق والتّقنيات
حتاكي ّ
املعتمدة يف مالم�سة امل�شهد ّ
الطبيعي وعنا�صره كاملاء الذي
يعترب يف عمل “جان ديبات�س” �أر�ض  /بحر كمو�ضوع وكمادّة،
فهو جمال لالمتداد وال ّالنهائي ،وهو ما ا�ستند �إليه الف ّنان
من خ�لال طريقة عر�ضه وتقدميه للعمل ،وكذلك من خالل
التّكوينات املرتابطة واملت�سل�سلة للماء(البحر) والأع�شاب التي
تك�سو حافته لغاية تقدمي قراءة جديدة لهذا العن�صر ّ
الطبيعي
الذي يتم ّيز باالتّ�ساع ،وقد م ّثل الف�صل بني الأر�ض واملاء ّ
بخط
�أفقي غري متوا�صل بني (كال امل�شهدين) ،وهذا ما ال يجوز �إ ّال
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من خالل عمل ّية التّل�صيق والترّ كيب التي يعتمدها الف ّنان “جان
ديبات�س” يف تركيب هذا العمل .وهو كذلك ما يربز لنا يف عمله
“اجلرم الكبري”  ))Big Cometواملتم ّثل يف اثنتي ع�شرة
�صورة فوتوغراف ّية لون ّية مر ّكبة فرد ّي ًا دون ب ّلور  ،ك ّلها مبقيا�س
ال�صورة رقم .) )2يربز الفنان يف
� 315x 318صم (انظر ّ
هذا العمل �صور ًا فوتوغراف ّية متتابعة ومت�سل�سلة يف متو�ضعها
يف العمل للماء وللأع�شاب ،يف �شكل من التّجاور ّ
اخلطي الثنتي
ع�شرة �صورة ك��ان فيها دوران ك�� ّل �صورة بثالثني درج��ة� ،إنّ
ال�صور عبارة عن ت�أثري جم ّرد تتيحه حركة �آلة التّ�صوير
تتابع ّ
خا�صة على �سل�سلة الأج��رام .يقول
الفوتوغرايف ،وهي تر ّكز ّ
“جون فيليب بروي”  “ John Philippe Breuilleيحدث
ديبات�س هياكل ّ
خطية ل�صور فوتوغراف ّية متثل عنا�صر ع�شب ّية
�أو ارتدادات �ضوئ ّية على املاء ،فتغيرّ جزئ ّيات من ّ
الطبيعية �إلى
م�ساحات جم ّردة( . )3بالتّايل فهذا التّ�سل�سل املتتابع ل�صور
امل�شهد ّ
الطبيعي يجعلها تبدو جتريد ّية ،كما ي�ضفي هذا التّكرار
الذي �أراده الف ّنان يف ّ
بال�سيالن مبا يعطي
خط ٍ
منحن� ،إح�سا�س ًا ّ
للم�شاهد فكرة حول �أحد �أبرز خ�صو�ص ّية املاء  ،التي ّ
وظفها
الف ّنان يف طريقة تقدميه للتّن�صيبة كما ت�ساير حركة اجلرم
يف الهواء ،وقد �ساعده يف ذلك ا�ستناده �إلى املر ّبعات الب ّلورية
لل�صور الفوتوغراف ّية يف �إ�ضفاء ملعان وتذكري ب�شفافية
احلاوية ّ
املاء ور ّقة الهواء ،وبالتّايل تتفاعل املوا ّد مع الو�سائط مع طريقة
التّقدمي للتّن�صيبة يف التّعريف بخ�صو�صيات امل��اء املتعدّدة.
وحول طريقة اعتماد “جان ديبات�س” للآلة الفوتوغراف ّية يف
تقدمي عن�صر امل��اء (البحر) .يقول “ميلوكاف�ش” و”�صويف
كورتيل”  “ Milos Cavach et Sophie Curtilانظر
كيف يتعامل معها للح�صول ،بوا�سطة �سحب فوتوغرايف خمتلف
مل�شهد بحر ،على �صورة جرم ما ّر يف الف�ضاء)4(”.

���ص��ورة رق��م ( )2ج��ان دي��ب��ات“ ،جرم كبري”، 72°-6 ،
بحر� 12 ،صورة فوتوغرافية مل ّونة مركبة فرد ّي ًا حتت الب ّلور،
املجموعة �318 315- ،صم  ،املتحف الوطني للفن احلديث

ّ
ن�ست�شف من خالل ما ذكرناه التئام العن�صر املائي بالأر�ض
والهواء يف هذا العمل ،تلك العنا�صر املك ّونة ّ
للطبيعة ،التي ال
تنف�صل عنها .يحاول الف ّنان يف �أعماله عزلها واحلفاظ عليها
اعتماد ًا على الآل��ة الفوتوغراف ّية لتكون م��ادّة لعمله ي�ستغ ّلها
لإن�شاء �أع��م��ال فن ّية ،ذل��ك ه��و م��ا ي���ؤ ّك��د عملية ال�� ّت��زاوج بني
الواقعي (العنا�صر ّ
والوهمي(ال�صورة) الذي تتيحه
الطبيعية)
ّ
الو�سائل التّكنولوجية مبا تو ّفره من �إمكانات على اختالفها
من فيديو وفوتوغرافيا ،التي يقول فيها “جان فيليب بروي”
ت�سجل ما ّمتت ر�ؤيته
� John Philippe Breuilleإ ّنها “ �إذ ّ
فال�صورة الفوتوغراف ّية ت�ستند دائما وبطبيعتها �أ�ص ًال �إلى ما مل
ّ
ّ
تتم ر�ؤيته� ،إنها تعزل فرتة زمن ّية م�أخوذة يف دميومتها وحتافظ
ّ
عليها ( ”.)5وي�برز جل ًّيا عن�صر امل��اء يف دجم��ه واندماجه
بالأبعاد االفرتا�ض ّية التي تتيحها الو�سائل التّكنولوجية احلديثة
يف عمل “بيبيلوتي ر�ست” �“ Pipilotti Ristسيب ماي
ال�صورة رقم.)3
و�سيون” ( Sip my oceanانظر ّ

�صورة رقم ( )3بي ّبلوتي ري�ست�“ ،أنقذ حميطي”،1996 ،
تن�صيبة فيديو
وهي عبارة عن تن�صيبة فيديو �أجنزت �سنة  1996لتربز مدى
اعتماد الف ّنانني على الفيديو يف ا�ستكمال العمل الف ّني و�إك�سابه
ّ
“يتدخل الفيديو يف جمال الفنّ غالب ًا
توجه ًا و�شك ًال  ،حيث
ّ
فني غري م��ادّي له ارتباط
كعمل
أي
�
فيديو،
أ�شرطة
�
�شكل
يف
ّ
ال�صورة م�شهد ًا حتت املاء مفعم ًا بالألوان
ب�شا�شة( ”.)6ومت ّثل ّ
ّ
يعم كامل ف�ضاء العر�ض
ال�سمكّ ،
الطبيعية لأنواع عديدة من ّ
�إ�ضافة ل�ل��أزرق املم ّثل للون البحر (امل���اء) ،ال���ذي زادت يف
ال�صورة
ال�صناعية بكيف ّية جتعلنا نتعاي�ش مع ّ
تدعيمه الإ�ضاءات ّ
ً
(امل�شهد) باملتعة ح�س ّيا عن طريق م�شاهد الأ�شياء م�ص ّورة يف
ال�صورة يف هذا اجل ّو
ح�سا�سة ج��د ًا ،تالم�س ّ
العمق بكامريا ّ
امل�صحوب بخلف ّية مو�سيق ّية لتلتحم يف �شكل م��ر�آة يف زاوي��ة
من غرفة العر�ض “ ،الك ّل �أزرق ذو متعة ح�س ّية قو ّية مع ملعان
احلو�ض ”)7( .وتلعب الإ�ضاءة دور ًا كبري ًا يف مزيد تدعيم
الإح�سا�س بالعمق .لقد عر�ض نف�س امل�شهد على جدارين من

حدث ِك ُرب حجم ّ
ال�شا�شة غرابة يزيد يف تدعيمها
ركن القاعة ،و ُي ِ
تكرار امل�شهد نف�سه على واجهتي ّ
ال�شا�شتني �شبه املتقابلتني،
ال�صورة من�شطرة �إلى
تتحدّد نقطة التقائها يف زاوي��ة جتعل ّ
اخلا�صية املالزمة
حت�س�سنا بانعكا�س تلك
ّ
ق�سمني متماثلنيّ ،
للماء ،كما ي�شعرنا �أزرق الإ�ضاءة ب�شفاف ّية املاء وعمقه  .كلها
م�ؤ ّثرات ت�ش ّد امل�شاهد وجتعله يبحر وينغم�س يف باطن احلو�ض
احل�سي االفرتا�ضي
املائي وهو يف مكانه ،وذلك ما يوحي بالبعد ّ
للعمل .وهكذا ي�صبح البعد االفرتا�ضي(الفيديو) يف متازجه
بالواقعي (املاء) جما ًال للبحث يف بع�ض الق�ضايا املتع ّلقة منها
بالبيئة وبحماية مك ّونات ّ
الطبيعة من التل ّوث �أو االندثار ،وكذلك
حثّ امل�شاهد على الر�ؤية والتم ّعن يف ما قد تخفيه ّ
الطبيعة
من جمالية قد ال ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة ،وهو ما يجعل
امل�شهد املعرو�ض م�شحون ًا بالغرابة التي تبعث االندها�ش يف
ّ
املتعط�ش للبحث يف خفايا الكون ،حيث يتجاوز
قلب امل�شاهد
ال�سطحي نحو ر�ؤي��ة مع ّمقة وجمهر ّية ،فالفيديو
فيها املنظور ّ
�أو الفوتوغرافيا وغريها من الو�سائل امل�ستحدثة ،تلعب دوراً
ري��اد ّي�� ًا يف �إ�ضفاء ق��راءة جديدة على العمل الف ّني ولعنا�صر
الطبيعة التي هي ّ
حمط اهتمامنا يف هذا البحث ،بحيث نتجاوز
من خالل هذه التّقنيات اجلديدة الفكر الذي يجعل من املاء
ال�ساذج
وال ّنار والترّ اب والهواء عنا�صر رهينة الفكر الأ�سطوري ّ
املرتبط باملخاييل اجلمع ّية والفكر البدائي  ،نحو االعتالء بها
وجعلها تتج ّلى يف �أمناط خمتلفة .فهي مادّة العمل التّ�شكيلي
وهي و�سيلته  ،وهي كذلك �أداته التي قد ال تكتمل معاين العمل
الف ّني �إ ّال ب�شرط ح�ضور �إحداها �أو ج ّلها �أو البع�ض منها ،وهو ما
نتبينه يف عمل “بال�سي”“ ،واتر فاير”Plessi Waterfire
ال�صورة رقم.)4
“الوقت ال�سائل”( Liquid Timeانظر ّ

ال�سائل” ”II
�صورة رقم ( )4بال�سي فابرييزيو“ ،الوقت ّ
ّ
م�ضخة ،ماء،
 ،1993منحوتة حديدية  ،حم ّرك متح ّرك،
جار 21 ،حم ّرك � ،شريطان � ،VHSصوت يعيد مبد�أ عجلة
الفجر ،بلي�سي واتريفري،
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اعتمد الفنان لإجناز م�شروعه ّ
ال�ضخم هذا على ر�سم تخطيطي
يتم ب�صفة دقيقة وح�سب
�أراد من خالله درا�سة امل�شروع حتى ّ
ما يتخ ّيله الفنان يف ذهنه  .وما نالحظه يف �أعماله هو �صفتها
ال�سبب
ال�سريالية �أحيان ًا ،ولهذا ّ
�شبه اخليالية التي تقرتب من ّ
ف���إنّ الفنان يحاول جاهد ًا �أن يح ّقق م�شاريعه التي متزج بني
الواقعي واخليايل ،ليفرز هذا التزاوج �أعما ًال غاية يف الإبداع،
حتمل ت�أويالت طريفة  ،لك ّنها ت�شري �إلى ق ّوة الت�أثريات الب�صر ّية
للو�سائط التكنولوج ّية يف تفعيل دور العنا�صر الطبيع ّية ،ومنها
عن�صر املاء الذي هو املادّة االفرتا�ضية لهذا العمل .ندرك مدى
اهتمام الف ّنان بالتّعبري عن �سيالن املاء اعتمادا على متازج
ما هو �صناعي مبا هو طبيعي ،يتم ّثل الأ ّول يف �شا�شات فيديو
مثبتة ومع ّلقة الواحدة تلو الأخرى ،تدور �ضمن عجلة خ�شبية،
مما ي�ؤ ّكد تو ّفر عن�صر احلركة� .أ ّما ال ّثاين فيتم ّثل يف مو�ضوع
ّ
العمل املرتكز على �أحد العنا�صر ّ
الطبيعية وهو املاء ،فينتج هذا
التّمازج �صور ًا متح ّركة يزيدها ت�أكيد ًا جريان ال ّنهر يف تتابع
ال�سيالن ،وقد بينّ “فابريزيو
م�ستم ّر ،وهو ما يخدم منطق ّ
ّ
نتح�س�س
بال�سي” قدرة الفيديو على �إبراز الطابع ال ّنهري الذي ّ
ال�صناعية التي تفرزها
ال�صور ويف احلركة ّ
ح�ضوره يف تواتر ّ
الآل��ة� ،إ�ضافة �إلى احلركة ّ
الطبيعية جلريان ماء ال ّنهر ،التي
نلمحها عرب ّ
ال�شا�شات يف حركة دائر ّية يف �سرعة مدرو�سة،
توهمنا ب�سقوط قطرات مياه وت�ؤ ّكد اعتماد الف ّنان على اخلدعة
التكنولوجية “�إنّ بال�سي امل��ت���أ ّث��ر ب��الآرت��ي ب��وف�يرا الإي��ط��ايل
ل�سنوات  1960قد �أوجد الترّ ابط الأق�صى بني ّ
الطبيعة معتربة
يف عنا�صرها الأكرث نقاء (ماء ،تراب ،ورخام ) وبني اخلدعة
وال�سرعة ها ّمتان يف هذا العمل؛
التّكنولوجية ”)8(.فاحلركة ّ
بال�صورة التي
�إذ �إ ّنهما ي�ساعدان على حتديد الإح�سا�س والوعي ّ
لل�صور ،فيح ّل حم ّلها
قد يغيب م�ضمونها نتيجة التّ�سارع املتتابع ّ
بال�سيالن للماء نتيجة اخلدعة التّكنولوجية
هذا الإح�سا�س ّ
ال�صور بفعل ت�سارع البثّ
املنتجة ملاء “�إلكرتوين”� .إنّ تكاثف ّ
املرئي الذي اعتمده الف ّنان “فابريزيو بال�سي” هو عمل ي�سعى
من خالله لتج�سيم مفهوم “ الوقت ال�سائل” ،كما �أ ّن��ه يريد
جت�سيد ترابط احلدود املتباعدة بني عنا�صر ّ
الطبيعة الأكرث
نقاوة من ماء ون��ار وت��راب وه��واء مع الفعل التّكنولوجي ،بني
وال�صناعي ،بني ّ
ّ
احل�سي
الطبيعي ّ
الطبيعي واالفرتا�ضي ،بني ّ
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والوهمي� .إ ّنه ي�ستخدم بع�ض اخلدع الب�صر ّية يف خدمة مفهوم
ال�سيالن كي يخرج �صورة �أكرث تعبري ّية ،وهو ما نلمحه يف بع�ض
ّ
يق�سم املاء املمت ّد يف بحرية �إلى ق�سمني مت�ساويني
�أعماله ،ك�أن ّ
ً
ً
مق�صا لقطع املياه
م�ستعم ًال من�شارا (� ،)1978أو �أن ي�ستعمل ّ
اجلارية من حنف ّية �.إ ّن��ه مت�ش ّبث يف تن�صيباته ببناء هياكل
مع ّقدة تنتمي غالب ًا �إلى ال ّنحت بالفيديو ق�صد االرتقاء بالتّلفزة
من جم ّرد �آلة خر�ساء �إلى جعلها تتالءم وتن�سجم مع �إحدى �أهم
ال�سيالن ،ال�شيء الذي يعطي
خ�صو�ص ّيات عن�صر املاء وهي ّ
ّ
ال�شا�شة معنى و�شك ًال وغاية .بالتّايل فعن�صر املاء موجود يف
هذا العمل لكن بطريقة خمتلفة ،حيث يجعل منه الفنان مادة
حقيقية ملنتوجه ،كما يعطي من خالله �إمكان ّية ا�صطباغ الواقعي
بال�سي كالهما يف حركة
باالفرتا�ضي “فاملاء والفيديو ي�ص ّرح ّ
كال ّنارّ ،
كالطاقة“ )9(.
خامتة:
لل�صناعات الأمر الذي
لقد عرف القرن الع�شرون تط ّور ًا كبري ًا ّ
توجه ًا جديد ًا ي�سعى �إلى
�أ ّث��ر كثري ًا على امل��ادّة حيث عرفت ّ
مما �أ ّث��ر على الإنتاج الف ّني ،حيث
اعتمادها ك�أفكار جم�� ّردة ّ
�أ�صبحت طاقة هذه املوا ّد الطبيعية الأربعة من ماء وهواء وتراب
ونار معتمدة لدى الف ّنانني ،وبالتّايل فقد م ّر ا�ستخدام املادّة من
ديني وروحا ّ
ين ،لت�صبح مع
اال�ستعمال اخلا ّم املادّي ّثم كمفهوم ّ
تقدّم العلوم والفنون م�ستعملة كطاقة ملا حتتويه منها ،ف�أ�صبح
الف ّنان يوليها �أك�ثر ف�أكرث �أهم ّية كبرية كما هي يف الغازات
مث ًال باحث ًا ع ّما تخفيه من خ�صو�صيات وطاقات ي�ستغ ّلها يف
�أعماله الفن ّية� .إنّ تط ّور التّقنيات التّكنولوجبة واال�ستخدام
ّ
املطرد للآلة امليكانيك ّية يف الأع��م��ال الفن ّية �أدّى �إل��ى �إع��ادة
االعتماد على مفهوم املادّة ،ال باعتبارها مادّة مرئ ّية ذات كتلة
بل كتم ّوجات وطاقة خالل حت ّولها �إلى غري مادّة ،يف مدلولها
ّ
واملفهومي(الطاقة).لقد انبهر الف ّنانون مبا حتتويه
املج ّرد
املادّة وحتديد ًا العنا�صر الأربعة يف القرن الع�شرين من طاقات،
خا�صة مع “�إيف كلني”
فاحت ّلت �شيئ ًا ف�شيئ ًا ع��امل الإب���داعّ ،
وغريه ،وهو ما ي�ضفي قراءة جديدة للعنا�صر التّكوينية الأربعة.
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تشكيل

حوار مع الفنان ...
إبراهيم أبو طوق
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هنالك �أ�سلوب معماري وا�ضح يف لوحاتك ،فمن قادك
للآخر ،الهند�سة �أم اخل��ط ،وكيف �أث��ر ٌ
كل منهما يف
الآخر؟
العمارة قوانني وفن ،واخل��ط فن وقوانني� ،أق�صد �أن العمارة
ت�سمى املو�سيقى ال�صامتة ،لذلك هي �أ�شمل من اخلط و�أو�سع.
العمارة هي �أم الفنون ،العمارة هي التي قادتني طبع ًا �إلى
اخل��ط ،العمارة عبارة عن رحيق احل��ي��اة� ،أن��ت تدر�س منها
معطيات ال��ن��ا���س وحوائجهم م��ن م�سكن وم�صنع ومدر�سة
ومدينة ،ويف اخلط تدر�س �سلوكهم و�شخ�صيتهم� ،إذن العمارة
معدالت وقوانني تطبق على �أر�ض الواقع ب�شكل مادي ملمو�س،
واخلط درا�سة روحية و�سلوكية .و�أ�سلوبي يف اللوحة اخلطية الآن
هو ترجمة دقيقة لع�صر الإلكرتونيات والف�ضاء� ،إذن هو ت�صوير
�سلوك وواقع وحياة النا�س قبل �أن يكون ن�ص ًا وظيفي ًا.
هل �أ�سهمت التقنيات احلديثة – الفوتو�شوب مث ًال –
يف �إيجاد حالة هجينة من اخلط العربي �أو مدر�سة
جديدة ت�ضاف �إلى مدار�س اخلط العربي املعروفة؟
�أو ًال يجب علينا �أن ننطلق من �أ�س�س عامة للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ،حيث �إننا جزء من هذا العامل نت�أثر به �سلب ًا و�إيجابا،
ً والكمبيوتر الآن هو جزء من حياتنا ،وهو �صاحب ف�ضل على
اخلط واخلطاطني� .سابق ًا قبل قدوم الكمبيوتر ،كان اخلطاط
يكتب بيده ،وكم من اخلطاطني كانوا �ضعاف ًا ،وباملقابل ال يوجد
يف الوطن العربي جمعيات �أو م�ؤ�س�سات تنفيذية تفرز اجليد من
ال�سيء من اخلطاطني ،لذلك ف�إن الكمبيوتر �أ�سهم يف تخفيف
الت�شويه الب�صري ال��ذي ك��ان ميار�سه �أن�صاف اخلطاطني.

العاجز والقا�صر هو الذي يعترب الكمبيوتر �أ�ساء للخط� ،أما
�أنا ف�أعترب الكمبيوتر �شريك ًا يف جتربتي ومدر�ستي اخلطية .
ومن خالل اطالعي على �أعمال الآخرين والفنانني ال�صادقني
يف فنهم �سيكون هنالك مدار�س جديدة �سوف ت�ضاف للخط
العربي.
هل هنالك نظريات ميكن للمتلقي التعرف �إليها من
�أجل ا�ستنطاق لوحة اخلط ؟
ال�س�ؤال هنا يحمل �شقني خمتلفني متام ًا ،الأول هو التقليد
والنقل املطلق عمن �سبقونا م��ن م�شايخ ال��دي��ن واملدر�سني،
ومم��ن لهم �سيطرة على عقولنا ،وه��ذا الأم��ر ارتبط ب�شكل
�سلبي على عقلية الكثري من النا�س� ..أق�صد التم�سك التام مبا
ي�سمى الرتاث واملوروث ،وهذا كالم مرفو�ض متام ًا ،فال يوجد
�شيء ا�سمه موروث فني ،فكلمة موروث من مرياث ومن يرث
�أي �إن �صاحبها قد مات� ..أنا �شخ�صي ًا �أرف�ض هذا امل�صطلح
فالأمة الإ�سالمية مل متت ،و�إن كانت الآن يف �أ�ضعف حاالتها،
�إذن ال يوجد �شيء ا�سمه تراث وم��وروث ،وهذا الكالم اخلايل
من فهم العقيدة والدين ب�شكل �صحيح ،هذه الفئة ال تفكر يف
اللوحة الفنية ،هناك �شروط عامة مث ًال �أن يكون لفظ اجلاللة
(اهلل) يف �أعلى اللوحة و�أن يكون ا�سم الر�سول حممد بجانب
لفظ اجلاللة  ،و�أن تكون كتابة الن�ص القر�آين كما وردت يف
امل�صحف ال�شريف� ،إذن نتحدث عن ثوابت قدمية عمرها جتاوز
قرون ًا ،وال زلنا نتم�سك بها .وهذه الفئة هي الغالبة والنافذة يف
الوطن العربي الآن مع الأ�سف  .و�أما الفئة الثانية فهي الأكرث
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اعتدا ًال وفهم ًا للدين والفن الذي خدم الدين .ال بد من ربط
الأم���ور ببع�ضها ،الفن ج��زء من احل�ضارة ..واحل�ضارة هي
م�شروع الإن�سان نف�سه ولي�س العمائر واملخطوطات الزائفة
بدعوى احلفاظ على الرتاث واملوروث.
�أقول للفئة الأولى من املتلقني :ناموا على ثوابتكم وال ت�ستيقظوا،
و�أقول للفئة الثانية :الثابت الوحيد يف هذا الكون هو املتحرك،
قيم اجلمال يف النف�س قبل �أن تكون على الورق والكتب ،اخلري
قيمة ويجب �أن تكون يف النف�س و�إال لن ترى �إال القبيح بالإ�ضافة
�إلى بع�ض الرموز املادية مث ًال ،تدرج اللون حدة �أو ليونة اخلط،
اخلط الياب�س ي�صلح للآيات التي لها عالقة بالن�ص القوي؛
الأوام��ر من اهلل تعالى  ،و�أم��ا اخلطوط اللينة فهي تدل على
عالقتنا باهلل وعالقته بنا ،الألوان الدافئة هي للرحمة وقربنا
من اهلل ،والألوان ال�صارخة هي �ألوان قدرة اهلل وعظمته.
ه��ل هنالك ف��رق ب�ين احل��رف��ة والإب����داع ،م��ن ينقلك
للآخر؟
نعم ،هنالك فرق وا�ضح ،احلرفة هي ثوابت ال ميكنك اخلروج
منها ،وعليه ،مينع �أن ت�ضيف �إليها �شيئ ًا ،فقط املطلوب منك
الإتقان .من مئات ال�سنني هنالك حرف يدوية ال زالت على ما
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هي عليه� ،إذن احلرفة هي �أ�سلوب ممنوع عليك امل�سا�س بثوابته،
وهنا �أقول هذا هو املربع الأول ،و�أما املربع الثاين فهو الإبداع
�شريطة التحرر من القيود .قلنا ال يوجد �شيء ثابت يف الكون.
العملية احل�ضارية هي بناء ولي�ست توقف ًا عند مرحلة معينة ،من
ميلك املربع الأول ويكون دون قيود عقلية ،تلقائي ًا �سوف ي�صل
للمربع الثاين �أال وهو الإب��داع ،طبيعي معظم اخلطاطني الآن
وقفوا عند املربع الأول وبالتايل يرف�ضون االنتقال �إلى املربع
الثاين ..فقط لأنهم غري موهوبني فني ًا ومغلقو التفكري ،وبالتايل
يعتربون املدار�س اخلطية احلديثة كفر ًا وهرطقة.
تقول �إن النحت والعمارة واملو�سيقى هي املثلث الفكري
ّ
اخلطية اجل��دي��دة ،كيف
ال��ذي ول��دت منه نظريتك
قر�أت العالقة بني هذه الفنون الثالثة ومبا ّ
يجذر ملا
تقوم به ؟
عاملي ًا يعرف الفن الإ�سالمي �أو العربي ب�أنه فن ال�سمع والفن
الغربي هو فن النظر �أو الب�صر� ،إ�سالمي ًا �أو �شرقي ًا �أق��ول �إن
النحت اكت�سب التجريد املطلق نتيجة حترمي جت�سيد الأرواح
يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،إذن ممنوع علينا نحت الأرواح مهما
كانت ،بالتايل اجته الفنان امل�سلم �إل��ى التجريد وه��ذه نقطة
يف �صاحلنا ،و�أم��ا النقطة الثانية فهي املو�سيقى ،وما ينطبق
على النحت ينطبق على املو�سيقى من حيث حترمي املجون يف
املو�سيقى ،لذلك �أب��دع امل�سلمون يف ق��راءة القر�آن والأنا�شيد
الدينية ،وهذه نقطة لي�ست يف �صاحلنا..

ننتقل �إلى النقطة الأخرية وهي العمارة .العمارة فل�سفي ًا معناها
املو�سيقى ال�صامتة ومادي ًا هي تطبيق حاجات الإن�سان على
�أر�ض الواقع من م�سكن ومنزل ومدر�سة وم�سجد� .أنا �أقول �إن
الفكر الإ�سالمي الإيجابي توقف منذ الع�صور العبا�سية ،من
تاريخ العبا�سيني �إلى الآن كل ما يطرح من فن وقيم جمالية هي
اجرتار وتكرار ولي�س فيها جديد.

ب�شكل دقيق ،لذلك �أبدعوا يف ت�صوير جتريدي لرموز احلياة
وب���أدوات ب�سيطة .ال ماكينات ت�صوير وال كامريات وال فن وال
غ�يره .والآن وبعد � 100سنة على مقولة بيكا�سو ،ح�صلنا
على الكهرباء والنت وال�سيارة والطائرة وماكينات الت�صوير
وال��ك��ام�يرات ومل نحدث �شيئ ًا ،م��ن �إفال�سنا احل��ايل نتغنى
باملا�ضي وباملوروث دون فهم عميق.

لقد در�ست العمارة وفهمت �أ�صولها .و�أعدت �آلية فهم العنا�صر
ال��ث�لاث��ة :املو�سيقى والنحت وال��ع��م��ارة،مب��ا ينا�سب تفكريي
واحتياجاتي املعا�صرة .ولأن الفن الإ�سالمي هو �صورة املجتمع
وهو التجريد وهو �إلغاء الأنا فهنا امل�شكلة ،ن�ص ّلي وال نعرف ملاذا
ن�صلي .نوهم �أنف�سنا �أن ال�صالة �سوف تدخلنا اجلنة وهذا
كالم مرفو�ض .قالوا للر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .وال
�أنت يا ر�سول اهلل قال لهم وال �أنا .املق�صود دخول اجلنة� .إال �أن
يتغمدين اهلل برحمته.

ال يوجد �شيء ا�سمه ر�سالة فنية وال ميكن لأحد �أن يتجاوزها.
قلنا �إن الثابت الوحيد يف الكون هو املتحرك ف�أين الثبات يف
الفن ،لو قلت ر�سالة ثابتة فمعنى هذا �أن تف�سري القر�آن الذي
ظهر قبل � 1400سنة هو املرجع الوحيد� .إذن ما هو الداعي
للجامعات التي تدر�س علوم الدين وال�شريعة ،وبنف�س املقيا�س
ننظر �إلى الفن.

عندما �أع��رف ما املق�صود من ال�صالة �سوف �أرتقي يف الفن
و�سوف �أبدع ،و�سوف �أكون ال�صورة الأمثل لإ�سالمي وعروبتي
و�شرقيتي .الآن املفاهيم كلها فو�ضوية ومكررة من �ألف �سنة
خلت� .إذن ال بد من �إعادة تقييم الأمور فيما يلبي حاجاتي ،ومن
�ضمنها الفن واخلط .العمارة هي املفتاح والنحت هو التطبيق
واملو�سيقى هي ال�سمو الروحي ،عنا�صر ثالثة جعلتها �أ�سا�س ًا
لأعمايل كلها ولن �أتخلى عنها ،لأين -بكل ب�ساطة� -أرف�ض مبد�أ
العقول املتحجرة .و�أقولها �صراحة :لن �أعي�ش يف جلباب �أبي.
يقول بيكا�سو “ :مل �أفكر يف جتريد �شيء �إال وجدت
اخلط العربي قد �سبقني �إليه” هل هذا يعني �أن الفن
ر�سالة فكرية ال ي�ستطيع �أحد �أن يتجاوزها ؟
كالم جميل من فنان عاملي عمل يف الواقعية بداية حياته ثم
انتقل �إل��ى التجريد والتكعيبية باال�شرتاك مع ج��ورج ب��راك،
عندما و�صل �إل��ى التجريد والتكعيب ك��ان ميلك من اخلربة
الفنية ما ي�ؤهله لالنتقال �إلى املدار�س الفنية احلديثة ،وعليه
قلنا يف ال�س�ؤال ال�سابق نحن العرب �أو امل�سلمون �أمة جتريد .مل
يكن غريب ًا على بيكا�سو �أن يعرتف ب�أ�سبقية العرب يف التجريد.
ومن هنا نتعلم �شيئ ًا مهم ًا �أال وهو عدم نكران الطرف الآخر.
نحن الآن نقول �إننا الوحيدون �أ�صحاب الفكر ال�صحيح والفن
ال�صحيح  ،وننكر على الأمم الأخرى �إجنازاتها.
قبول الآخر .هي م�شكلة الثقافة عندنا الآن .نعود �إلى بيكا�سو.
كان فنان ًا �صادق ًا مع نف�سه ومع فنه ،وعندما قال هذه العبارة
قالها قبل دخول الكهرباء والتكنولوجيا �إلى حياتنا .هو احرتم
الفنان امل�سلم وفهم الفنان امل�سلم للفن ،الأجداد فهموا الر�سالة

بيكا�سو فهم واحرتم القيمة اجلمالية للتجريد القائم على �إلغاء
ال��ذات ،وهو حمور الدين ،ومل يعجب بالق�شور التي نتغنى بها
حالي ًا.
كيف تقر�أ �أوجاع و�آالم اخلط الذي هو من مالمح الفكر
الإ�سالمي؟
لقد بني اخلط على نظرية هند�سية بديعة تبد�أ بالألف وتنتهي
بالياء .الأل��ف يف �شكلها العمودي هي دالل��ة رمزية على اهلل
�سبحانه وتعالى .القول هذا البن عربي و�آخرين ممن يحملون
النهج ال�صويف ،لذلك الأل��ف ال تت�صل ب�أي حرف من حروف
اللغة ،فمث ًال نقول �أب �أو �أم �أو �أخ �أو �أخت .وهنا نالحظ �أن كل
احلروف بحاجة �إلى الألف بينما الألف لي�ست بحاجة �إلى �أي
من احلروف .ولنعك�س امل�س�ألة التي متثل اخللق بحاجة �إلى اهلل،
ولكن اهلل لي�س بحاجة �إلى �أحد من اخللق.
والباء ترمز �إل��ى الر�سول حممد – �صلى اهلل عليه و�سلم –
ويقول بع�ض العلماء �إن كل �سور القر�آن الكرمي تبد�أ بالب�سملة،
و�أول حرف يف الب�سملة هو الباء .حتى �سورة براءة التي خلت من
الب�سملة بد�أت بحرف الباء .هذا الكالم كله هو البحث يف روح
احلرف العربي و�شكله ولن نطيل فيه.
�أما الناحية الريا�ضية وهي الأهم ففي تقديري �شخ�صي ًا� ،أن
الألف مث ًال يف عموديتها هي الباء يف �أفقيتها ،والنون هي ن�صف
الألف ،وهكذا كل احلروف �إلى الياء .نظرية هند�سية بديعة،
من يعرف هذه الأمور ي�شعر بالأمل واحلرج الكبري املوجود الآن.
قلنا �إن الكمبيوتر خفف من الت�شويه الب�صري الذي �ساد يف
الوطن العربي والإ�سالمي قبل دخوله �إلينا.
زخارف وكتابات ونقو�ش عمان ال متت الواحدة ب�صلة للأخرى.
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هنا يكون اجل��رح والأمل ملن يعرف مبد�أ اخلط وقبله �أحكام
العبادات كال�صالة والزكاة وال�صوم .حتى الأقوا�س يف املباين
الآن لي�س لها داع على الإط�ل�اق ب��وج��ود ال��ب��اط��ون واحلديد
امل�سلح ..نحن الآن �أمة تقليد وتكرار واج�ترار ول�سنا مبدعني
كما كان �أ�سالفنا.
نظرتنا �إلى العامل تلخ�ص موقفنا من الق�ضايا الكلية
التي ن�ش�أت على �أ�سا�سها ح�ضارتنا ،العلم ،اجلمال،
الدين� ،إقامة املجتمع ،التعبري الرمزي عن ال��ذات،
وغريها ،هل ترى �أن اخلط العربي من خالل م�سريته
نقل وجهة نظرنا بهذه املفاهيم للآخر؟
هل كان للخط �أي ر�سالة يف الو�صول �إلى هذا الهدف؟.
اخلط هو �صورة من �صور اللغة ،قبل الكتابة الأبجدية كانت
الأمم ال�سابقة تر�سم بد ًال من الكتابة .وال زال الكثري من املعامل
التاريخية املاثلة �أمامنا ت�ؤكد هذه النظرية .مت ابتكار الأبجدية.
�إذن ابتكار احلروف هو من �أهم مراحل التطور الب�شري عرب
التاريخ وهو االختزال ،بد ًال من ر�سم �صورة �شخ�ص ما� ،أنا الآن
اكتب ا�سمه باحلروف� ،إذن هو الوقت ،هو االختزال هو فهم
الر�سالة.
الإ���س�لام هو دي��ن الوقت وه��و دي��ن االخ��ت��زال ،واالخ��ت��زال هو
ع��دم التكلف و�أن ال تعلو على ج��ارك ملجرد �أن��ك �أغنى منه،
و�أن حترتم رفيقك ولو كان �أ�ضعف منك ،التكافل االجتماعي،
ال��زك��اة مبفهوم ال���دورة املالية الكاملة� ،صدقة الفطر� ،إذن
ك��ان الدين وال ي��زال هو احلياة التي قامت عليها احل�ضارة
الإ�سالمية .لقد ابتكر الفنان امل�سلم �أروع اخلطوط التجريدية
واملختزلة ،التي حملت عنوان الر�سالة ال�سماوية .كان اخلط
�صورة رائعة �أدت الوظيفة واجلمال يف �آن واحد ،لقد مت كتابة
امل�صحف والأح��ادي��ث ال�شريفة بكثري من اخلطوط العربية،
وزينت امل�ساجد بخطوط حتمل �آيات القر�آن الكرمي ،وحتى الآن
الكثري من �أ�صحاب املراكز الر�سمية يف دوائر الدولة يكتبون
ر�سائلهم باخلط اليدوي .نقول وبكل فخر �إن اخلط العربي �أدى
و�ساهم يف تو�صيل ر�سالتنا �إلى الأمم الأخرى من خالل ر�سالة
الإ�سالم التي كان حمورها نكران الذات و�إلغاء الفردية وتف�ضيل
امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة.
كل هذه املعاين ال�سامية ظهرت ب�شكل جلي ووا�ضح يف اخلط
العربي الذي حمل �صورة اللغة ،واللغة حملت ر�سالة الإ�سالم.
واع�تراف الأمم الأخ��رى بحرفنا الذي حمل ر�سالتنا وا�ضح..
وبيكا�سو �أحد رموز الأمم الأخرى وما قاله ..املتاحف الغربية وما
حتويه من خمطوطات �أ�صلية ونادرة يف خمتلف عوا�صم العامل
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الغربي دليل �أكيد على روح وجمال واختزال الر�سالة الإ�سالمية
املتكاملة ،التي تعاملت مع املجتمع بكل �شفافية و�صفاء ونقاء
�ضمن مفهوم العدالة وامل�ساواة بني اجلميع .ال فرق لعربي على
�أعجمي �إال بالتقوى .اخلط كان �ضمن هذا الن�سيج الرائع الذي
يعرتف به اجلميع.
هل حافظ اخل��ط العربي على الهوية العربية يف
مواجهة الهويات العاملية وخا�صة يف ظل العوملة،
وكيف �أ�سهم يف جتاوز الهويات الفرعية داخل الهوية
الإ�سالمية الواحدة؟
العوملة هي نظام فر�ضته الظروف اجلديدة ولي�س الغرب كما
نقول� .شعورنا بالهزمية و�أننا الأ�ضعف ُيلقي بالالئمة على
الغرب يف نظام العوملة اجلديد.
و�إذا قلبنا املعادلة و�أ�صبحنا نحن �أ�صحاب املخرتعات فهل
�سوف ينظر �إلينا الآخرون كما ننظر �إليهم نحن الآن .اجلواب
ال� .أنا �شخ�صي ًا �أق��ول �إن احل�ضارة لأي �أمة هي نتاج تراكمي
من املعارف ،وبال�ضروري �أن تتقاطع هذه املعارف مع معارف
الأمم ال�سابقة ،لقد �أ�سهمنا يف هذا املنجز احل�ضاري ،و�أ�سهمت
العوملة يف ت�أ�صيل الكثري من الفنون والأعمال التي لوال الكمبيوتر
وال��ف��ن لأ�صبحت مرتع ًا للقوار�ض والبكترييا .ه��ذه ناحية
والناحية الأخرى �أال وهي االنفتاح على الآخر وقبوله ،امل�شكلة
يف عقولنا و�أنف�سنا ،بالقدر الذي نكون فيه �أقوياء نكون على
اجلانب الآمن من املعادلة ،لقد �ساهمت العوملة يف ن�شر �أفكاري
و�أعمايل ،وكانت التطبيق الأمثل ملبادئ الإ�سالم .خذ الوقت،
فنحن ن�صلي يف اليوم الواحد خم�س مرات� ،إذن ال�ساعة لي�ست
للمباهاة ب�صناعتها ،اهلل يريد منا احلفاظ على الوقت واحرتام
الزمن من خالل خم�س �صلوات� .إن عزلنا �أنف�سنا لي�س له �إال
تف�سري واحد هو الهزمية الثقافية الداخلية.

العوملة �أدخلت احلرف العربي �إلى �ألف منزل ومكتب يف الغرب..
كتبت �أ�سماء كثرية لأ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات غربية ،وكانت حروف
لغتي العربية قبل لغتهم الالتينية ،وه��ذا عزز ثقتي بنف�سي،
وهذا ما �أرجوه من املواطن العربي.
�أعترب نف�سي حمظوظ ًا �أن ع�شت زمن العوملة .وكما قلت قوتنا
�أو �ضعفنا هو املقيا�س ،لنكن �أكرث �إيجابية وليعمل كل منا �ضمن
ثوابت را�سخة لإي�صال فننا وفكرنا �إلى ال�شعوب الأخرى ،ومن
�ضمنها اخلط العربي ،فبد ًال من التغني بالأطالل وال�تراث،
لنكن �صورة �صادقة عن الع�صر الذي نعي�شه.
كانت الدائرة متثل قوة الدولة� ،شكل نقي كالدائرة �أو املربع
هي رمزية الدولة ،كانت �ألوان الدائرة خليط ًا رائع ًا من الألوان
الذهبية واحلمراء والزرقاء وهي متثل العنا�صر الب�شرية من
�أبي�ض و�أ�سود ،من �إفريقي وعربي وفار�سي وهندي ،الكل يعي�ش
يف وئ��ام وه��دوء �ضمن الدائرة �أو املربع والتي هي رمز وقوة
الدولة الإ�سالمية.
لقد فهم الفنان امل�سلم �سابق ًا املعادلة ب�شكل تام و�أعطانا فن ًا
�صادق ًا.
�إذن اخلط هوية ،و�صورته اللغة ،ولن متوت اللغة ولن متوت
الهوية ،ما دمنا نعرف احلقيقة ،والتي كما قال جالل الدين
الرومي ،احلقيقة عند اهلل كمر�آة وقعت ،ت�شظت ،كل من اخللق
التقط �شظية ،ظن بالتايل �أنه يعرف احلقيقة املطلقة عن اهلل.
هل تعتقد �أن العالقة اخلفية بني حروف لغتنا هي لغة
�صامتة تنطقها لوحة اخلطاط ،وكلما كان اخلطاط
بعيد ًا عن احلرفية وقريب ًا من التجريد والت�أمل كان
�أكرث قدرة على اال�ستنطاق وترجمة للعقيدة الإلهية
لفهم احلياة والكون مع ًا؟
مما �سبق نقول �إن ر�سالة اال�سالم هي العدل التام ،وامل�ساواة
بني النا�س� ،شفافية هذه الأ�س�س ،وال�صورة الوا�ضحة لهذه
ال�شفافية هي التجريد.
الإن�سان هو مركز الكون وهو �أ�سا�س اخللق ،والبد من ترجمة
ذلك ب�صورة ب�سيطة وغري متكلفة ،فحرف ال�صاد �أو ال�ضاد،
هو الفك الآدم��ي ،وهكذا كل حرف يف اللغة له �شكله الأ�صلي
يف الواقع� ،إذن عندما �أكتب كلمة لفظ اجلاللة اهلل ،فالألف
لوحدها رمز �إلى (اهلل) ولو حذفت الألف بقيت هلل ،ولو حذفت
الالم الأول��ى �سوف تكون الكلمة له �أي اهلل ،ولو حذفت الالم
الثانية يبقي حرف الهاء �أي هو� ،أي اهلل ،هذه الب�ساطة وهذه
الداللة كافية للتعريف �أن اهلل موجود يف كل ال�صور ،وهو موجود

يف كل احلروف ب�شكل رمزي ،والبد من ترجمة ذلك بب�ساطة
بعيد ًا عن امل�صطلح الغربي الدخيل مثل ال�سيمائية ،وال��دال
واملدلول ،فالأخذ ب�صورة احلرف املجرد واالبتعاد عن ال�صورة
الأخ��رى لن ي���ؤدي لن�شر وتو�صيل ر�سالة العقيدة ،وفهم �سر
الوجود .ال بد من ممار�سة التجريد واقع ًا معملي ًا وال بد �أن نعي�ش
التجريد لكي نكون �صادقني يف تو�صيل ون�شر ر�سالة العقيدة،
الألف هو �أول احلروف والياء �آخرها وبينهما  26حرف ًا �آخر،
بغري معرفتها �سوف تبقى احلقيقة م�شوهة وجمتز�أة.
�إذن التجريد من ال�صورة امل�صطلحية الغربية مرفو�ض ،وال بد
من �إعادة النظر يف م�صطلحاتنا ،لأنها الأقرب لن�شر العقيدة
الإلهية.
اخل��ط العربي �أول وليد للفن الإ�سالمي وال يدين
بالكثري للفنون التي �سبقت الإ�سالم فيما بعد ،هل ت�أثر
اخلط العربي بفنون احل�ضارات الأخرى ،وهل ت�أثرت
فنون احل�ضارات الأخرى بفن اخلط العربي؟
احل�ضارة الب�شرية هي عملية بناء تراكمي ،وعليه من اخلط�أ
ال��ق��ول �إن اخل��ط العربي ول��ي��د احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة فقط،
لقد كانت العرب يف منطقة بالد ال�شام والأنباط هنا عندنا
حتديد ًا ،بالإ�ضافة �إلى �شمال اجلزيرة العربية من الغ�سا�سنة
واملناذرة وما بني الرافدين لها �أبجدية وا�ضحة �سميت باخلط

25

“ال�سطراجنيلي” ،وكان الأقرب
للخط الكويف البدائي الذي ظهر
م��ع الإ����س�ل�ام� .إذن ات��ك���أ اخل��ط
العربي على ما قبله  ،ومل يكن وليد
احل�ضارة الإ�سالمية ،ومل ُيخلق
اخلط العربي من العدم كما يظن
البع�ض ،وحديث الر�سول وا�ضح
�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق،
وم��ك��ارم الأخ�ل�اق هي �إل��غ��اء الأن��ا
وت��ق��دمي امل�صلحة ال��ع��ام��ة على
اخلا�صة ،والفن كان �صورة لهذا
كله ،واللغة وحروفها كانت الوعاء
الذي حمل هذا الإرث.
اخلط العربي هو الن�سخة املطورة
ع���ن اخل���ط “ال�سطراجنيلي”
وامل�سماري ال��ذي ك��ان �سائد ًا يف
بالد ال�شام والرافدين .ثم انت�شر
اخل���ط ال��ع��رب��ي يف ب�ل�اد ف��ار���س
وال�ترك��م��ان حتى و�صل �إل��ى بالد
الرتك والهند وال�صني .و�ساهمت
ه���ذه ال�����ش��ع��وب يف ت��ط��وي��ر �شكل احل���رف ك��ل ح�سب حاجته
وجغرافيته ،فكان ناجت ح�ضارة م�شربة تكاملية ن�ضجت ب�أبهي
�صورها على ي��دي امل�سلمني .و�إل��ى الآن تلك ال�شعوب �أق�صد
الفر�س وبع�ض بالد ال�سند والهند تكتب احل��روف والأبجدية
العربية ،حتى املغول يف �أوا�سط ال�صني يكتبون ب�أبجدية يف
�شكلها �أقرب ما تكون للعربية.
الكتابة العربية متيزت بتعدد اخلطوط فهل كان
للغة دور يف تطوير اخلط ،ومن �أثر يف الآخر اللغة �أم
اخلط؟
اللغة هي الأ�سا�س وه��ي ال��وع��اء الأ�شمل� .صورة اللغة لفظ ًا
حتددها اجلغرافيا وت�ضاري�س املكان ،واملق�صود هنا ابن اجلبل
مييل �إلى اخل�شونة يف �ألفاظه وخمارج حروفه ،وابن ال�ساحل
البحري ينطق بنف�س احلرف ب�شكل �ألني من ابن اجلبل  ،وابن
ال�صحراء ينطق نف�س احلرف ب�شكل �أق�سى وهكذا.
اجلغرافيا هي ال�شريك الفني ملا ظهر من خطوط يف الفن
الإ���س�لام��ي ،ب���د�أت اجل��زي��رة العربية باخلط ال��ك��ويف الياب�س
القا�سي ،ب��دون نقط �أو ت�شكيل  ،ث��م دخلنا مرحلة اخللفاء
الرا�شدين والأمويني ،فات�سعت رقعت الدولة وان�ضمت العراق
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وفار�س �إل��ى الدولة الإ�سالمية ،ودخلنا يف الع�صر العبا�سي
وو�صلنا ال�صني ،وب�لاد الفر�س .ونتيجة اجلغرافيا التي هي
جزء منها ابتكرت خط ًا خا�صا ًبها من الأبجدية العربية نف�سها
 ،اعتمدت على �أ�شكال الطيور كالإوز والبط املوجود بكرثة يف
�إيران وبالد فار�س ،بينما هذه الطيور غري موجودة �أو قليلة يف
ال�صحراء .ثم ظهرت الرتجمة يف عهد �أبناء هارون الر�شيد ،
وكان ال بد من الكتابة ال�سريعة واللينة  ،وكانت بغداد عا�صمة
ومركز اخلالفة ،ومت ابتكار خط الن�سخ والثلث الذي احتوى
الكثري من التزيني ،وهذا التزيني كان نتاج الأمم الأخرى التي
دخلت الإ�سالم وخا�صة ما يعرف الآن بجمهوريات ال�سوفييت
ال�سابقة :اذرب��ي��ج��ان .وكازاخ�ستان وطاجيك�ستان وغريها،
و�شعوب هذه ال��دول متيل بجغرافيتها املتباينة واملتطرفة بني
الربد ال�شديد واحلر القا�سي �إلى التنوع يف اللبا�س ،والأل��وان
وغريها ،كان لهذه العوامل ح�ضور قوي على �شكل اخلط الذي
ظهر من خالل الأ�شخا�ص النافذين يف مواقع احلكم ،والذين
ك��ان لهم �أث��ر وا�ضح يف ر�سم معامل العمارة واخل��ط يف تلك
املرحلة.
ثم جاءت املرحلة العثمانية ،فهد�أت الدولة من حيث الفتوحات
وا�ستقرت عند ح��دود معينة ،امل��اء والبحر ك��ان له �أث��ر كبري
بالإ�ضافة �إلى الوظيفة يف ظهور اخلط الديواين الذي يحمل
كل املنحنيات وخ��ط الرقعة الوظيفي ،وبعدها هذبوا خطي

الن�سخ والثلث العبا�سيني ،لتكتمل مع الع�صر العثماين ال�صورة
الوا�ضحة ملختلف �أ�شكال اخلط العربي� .إذن اللغة هي الأ�سا�س ،
واجلغرافيا هي ال�صورة الأ�صغر ل�شكل احلرف الذي ظهر فيما
بعد�.أعتقد �أن اللغة هي التي �أثرت باخلط ولي�س العك�س ,فقد
ظهر �أكرث من  70خط ًا وبقي منها الآن حوايل  .11واندثرت
كلها �أو تطورت لأ�شكال �أخ��رى بينما بقيت ح��روف اللغة كما
هي من الع�صور الأولى للإ�سالم.
كيف حتدد حروفك مالمح وطنك وكيف تكون هذه
ي�سرب ويروي وجعه ومعاناته،
احلروف حبال ً �سري ًا ّ
وي�سهم يف بنائه؟
الوطن هو طرفا املعادلة وهو قطبا الأر���ض ،الوطن هو الطفل
ال��ذي �سوف �أرع���اه� ،أخطط له م�ستقبله وه��و ال�شيخ اجلليل
�صاحب الرتاكم املعريف الهائل عرب �سنوات من �سبقني فيه
من �أج��دادي ،ال�شيخ اجلليل واملق�صود هنا العملية الرتاكمية
احل�ضارية التي �ساهمت الأجيال يف بناء مفرداتها لت�صل �إلينا
ب�شكل مدرو�س وفق املنظومة التاريخية واجلغرافية التي حددت
م�ساره �سابق ًا ،واملطلوب مني الآن �إكمال العملية يف هذه املرحلة،
الوطن هو الطفل ،وماذا �سوف �أقدم له؟ وكيف �س�أرعاه؟ وكيف
�ستكون �صورتي من خالله؟ �أنا امل�س�ؤول� ،أنا الأ�صل ،وال�صورة
�ستكون �صورتي �أنا ولي�ست �صورة �أجدادي ،حرويف هي م�ستقبل
الوطن �ضمن عامل متجدد متغري مطلوب منا فهمه ب�شكل علمي،
ومعاناة الوطن الآن من خالل االزدواجية يف الفهم واملعايري
الفنية الثقافية ،التي �سوف تنتج �أب�شع ال�صور عنا ..فقد فقدنا
�أنف�سنا..
عمان� ،أو املدينة العربية ب�شكل ع��ام� ،أال تزعجك
�ضو�ضاء احلرف و�أنت ت�سري يف �شوارعها ،وما احلل؟
عمان �أو املدينة العربية هي طفلي الذي �أنتظره بفارغ ال�صرب.
مل تكن املدينة م�صدر �إزعاج يل ،املزعج هو من ي�سكن املدينة
� ،شعوب املدينة الآن فارغة من امل�شاعر والأحا�سي�س ،ولي�س
للعوملة �أو الغرب �أي دور يف هذا .الطفل الذي هو املدينة� ،أنا من
�أو�صلته �إلى الو�ضع املت�شرذم احلايل ب�سبب الأنانية  ،ونحن من
�أدى بالطفل �أو باملدينة �إلى ال�سقوط يف امل�ستنقع .احلل هو بناء
�إن�سان جديد ،فمن الثوابت يف ديننا احلنيف ،التخلي عن الأنا
وهذا لن يكون �إال من البيت ،حريتي تنتهي عندما تبد�أ حرية
الآخرين ،ال�شارع عندما �أغلقه بحجة الفرح �أو احل��زن لي�س
ملك ًا يل� .أغطي على جاري بوا�سطة و�سيلة �إعالمية مرفو�ض.
اكتب على واجهة متجري ..ال��رزق على اهلل .ويف نف�س الوقت

�أ�ضع ب�ضاعتي على الر�صيف� .أي �إميان باهلل هذا؟ ب�سبب هذا
اجلهل دمرنا هذا الطفل ب�أنف�سنا ،هذا الطفل هو عمان واملدن
العربية الأخرى.
نحن العامة ،كيف نعي ونفهم اخلط العربي يف ظل
م��ا نتعر�ض ل��ه م��ن جتهيل وت�سطيح وع��دم اهتمام
من م�ؤ�س�ساتنا املعنية ثقافية وتربوية و�سيا�سية
واجتماعية؟
�أو ًال جهلنا نحن الذين �صنعناه ب�أيدينا ،وال بد من فهم ر�سالة
الإن�سان املتمثلة يف �إع��م��ار ال��ك��ون .خط الرقعة اختفى من
املدار�س .وهو �أهم من كل اخلطوط الأخرى كونه خط ًا وظيفي ًا
بحت ًا ...و�سائل الإع�لام وما جتربك عليه من ت�شويه ب�صري.
الإذاع��ات وما تفرزه من ت�شويه ،بب�ساطة فهم اخلط هو من
�ضمن الن�سيج العام للثقافة ودون هذا لن يكون هناك فهم.
ولكن بب�ساطة ،نقول �إن الإيقاع الذي يردد �شكل احلروف يف
اجتاه معني �أو جتمع احلروف يف اجتاه �آخر وفراغ يقابله �أحد
معامل العمل الناجح ،كلما كانت اللوحة حتوي �ألوان ًا �أقل كانت
معربة �أكرث ،كلما كانت ن�سبة كتلة احلروف متزنة مع الفراغ
حولها كانت اللوحة �إلى الكمال �أقرب.
هل ترى �أن الفنان الأردين  -اخلطاط حتديد ًا -حجز
مقعده يف امل�شهد العام للإبداع العربي؟
نتيجة ما �سبق من انحطاط يف امل�شهد العام� ،أعتقد �أن��ه ال
يوجد م�شهد ال عام وال خا�ص للإبداع العربي ،امل�شهد بالكامل
فو�ضوي ،م�ضطرب ،وم��ع ذل��ك تبقى احل���االت الفردية من
الإب��داع هي املحرك لكثري من الطاقات على الدائرة الأو�سع
لت�شمل نواحي �أخرى.
وهذا ينطبق علينا يف الأردن ،احلاالت الفردية للإبداع هي التي
�ستكون نواة تفيد م�ستقبلي ،ونحن يف الأردن حمظوظون �أكرث
من غرينا ،لأن موقعنا اجلغرايف والتاريخي يحتم علينا بذل كل
اجلهود للخروج من عنق الزجاجة  ،ويب�شر مبيالد فجر جديد
من الثقافة والإبداع.
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�ساهم موقع الأردن املتميز ما بني قارتي �آ�سيا و�إفريقيا يف
�أن يكون ملتقى ح�ضارات متنوعة وعريقة (يونانية ،ورومانية،
وبيزنطية ،و�سا�سانية ،و�أك��ادي��ة ،وبابلية ،وحثية ،و�آ�شورية،
وفار�سية وعربية و�إ�سالمية) ،وقد خ ّل َفت تلك احل�ضارات يف
ه��ذه الرقعة من ال�شرق العديد من الآث��ار التي متثل البقايا
والهياكل والقالع والق�صور والزخارف والف�سيف�ساء واملنحوتات
وال��ر���س��وم ال��رائ��ع��ة ،التي ظلت باقية حتى الآن يف (البادية
الأردن���ي���ة) و (ال��ب�تراء) و (ع��م��ان) و (ج��ر���ش) و (م��ادب��ا)
و (وادي ال�سري)� ،إذا ما �أخذنا باحل�سبان املنحوتات املغرقة
يف القدم مثل (متاثيل عني غزال) القريبة من العا�صمة عمان
والتي تعود للما�ضي ال�سحيق (بدايات الع�صر احلجري احلديث
والنحا�سي)الذي ترتبط فيه الفنون اجلميلة الأردنية.
« فهذه الآث��ار تدل على تطور احل�س اجلمايل والقدرة الفنية
التي متتع بها �إن�سان هذه املنطقة؛ �إذ جند الواقعية يف ت�شريح
ج�سم الإن�سان ،واالهتمام بواقعية اللون ،حيث جل�أ الفنان �إلى
�إ�ضافة اللون لتماثيله لتكت�سب قدر ًا كبري ًا من الواقعية «)1( .
و�إلى جانب هذه التماثيل « فقد ترك لنا الإن�سان الذي عا�ش
على هذه املنطقة ر�صيد ًا تراثي ًا وا�سع ًا ،يرتاوح ما بني النحت
البارز ...والنحت املدور الذي ميكن ر�ؤيته من اجلهات الأربع،
بحيث ميكننا الدوران حوله «)2(.
وهناك الق�صور والقالع ومدينة البرتاء التي « ا�شتهرت على
مر الع�صور بواجهاتها ال�صخرية التي �أب��دع الفنان النبطي يف
ت�شكيلها و�إخراجها مبظهر جذاب ي�شد الفنانني لها .وميكن تق�سيم
الواجهات ال�صخرية ح�سب �أ�شكالها والت�أثريات اخلارجية عليها
�إلى عدة جمموعات؛ فهناك الت�أثري ال�شرقي القادم من بالد ما
بني النهرين ،والت�أثري امل�صري ال�سوري «)3( .
« �أما اخلزف فقد ازدهر على �أر�ض الأردن منذ القدم ،وقد
حتلى خزف هذه املنطقة مبزايا تع ُّد الآن من مزايا اخلزف
املتطور)4( « ..
وقد كان الفخار النبطي من �أجود �أنواع الفخار « وقد امتاز
فخار الأن�ب��اط بدقة �صنعه ،ونعومة ملم�سه ،ورق��ة جدرانه،
و�ألوانه الزاهية املتدرجة ما بني الأحمر والبني املحمر والأ�سود،
وجمال زخارفه الهند�سية وغري الهند�سية التي �صممت ب�أ�شكال
متنوعة على جدران الأواين والأطباق .ومن �أ�شهر تلك الزخارف
اخلطوط امل�ستقيمة والنقاط والأ�شكال الإبرية واملثلثات والدوائر
الن�صفية والأ�شكال املعينية والأ�شكال النباتية «)5( .
وترك لنا الع�صر الإ�سالمي العديد من « املواقع الأثرية املوزعة
يف ال�صحراء الأردنية .وقد ك�شفت احلفريات الأثرية الأخرية
عن ا�ستيطان �أموي مكثف يف البلقاء ،خا�صة يف عمان والق�سطل
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وم�أدبا و�أم الوليد ،و�أف�ضل ما و�صل �إلينا من امل�آثر العمرانية
هي الق�صور الأموية التي تنت�شر على �أطراف البادية ،و�أ�شهرها
ق�صر امل�شتى ،واملوقر واحلرانة وق�صري عمرة ،وحمام ال�صراح
وق�صر طوبة وق�صر احلالبات « )6( .ويعترب ق�صري عمرة
« مع ر�سوماته ال�شهرية قبلة للباحثني يف الت�صوير الإ�سالمي،
بحيث متثل الر�سوم اجلدارية يف ق�صري عمرة جمموعة فريدة،
لي�س يف الفن الأموي فح�سب ،و�إمنا يف الفن القدمي �إجما ًال ،فهي
ت�صور نواحي خمتلفة من احلياة يف العهد الأموي مما ال مثيل له
�إال يف كتب التاريخ والأدب «)7( .
« �إن هذه الأعمال الفنية (الفر�سكو) التي تزين جدران ق�صري
عمرة وتناغمها مع الأع��م��ال الفنية �سواء التي عا�صرتها �أو
�سبقتها التي وجدت يف مواقع �أخرى من الأردن ،ما هي �إال دالئل
وا�ضحة على ا�ستمرار الفن الت�شكيلي يف الأردن عرب القرون «.
()8
وقد ت�أكدت اال�ستمرارية عندما �أ�صبحت فيما بعد �أ�سا�س ًا
للتقاليد التي �سارت عليها الفنون التطبيقية من من�سوجات
وب�سط وح�صر وتطريز وحفر على اخل�شب ،و�صناعة الزجاج،
واخلزف ،وغريها من املواد والأدوات ،التي حفر بها �أ�سالفنا
القرويون ،بغريزة جمالية ،املوا�ضع املختلفة التي ي�ضعون فيها
�أدواتهم التي ت�ستخدم ب�شكل يومي ،فقد « كان النا�س يعربون
عن حبهم للجمال ،ويلبون حاجاتهم الفنية من خالل ممار�سة
فنون �شعبية تطبيقية حملية خمتلفة ،مثل :حياكة الب�سط،
والتطريز و�صناعة الفخار و�شغل امليناء على الف�ضة التي كان

29

لوحة الفنان ضياء الدين سليمان

ميار�سها ال�شرك�س و�صياغة الذهب والر�سم على الزجاج وحفر
اخل�شب وفن اخلط « )9( .و�إلى جانب ذلك �أبدعوا يف �صناعة
القناديل و�أطباق الق�ش وال�صناديق املزخرفة.

الأيقونات على ج��دران كني�سة مادبا ثم هاجر يف خم�سينات
القرن الع�شرين �إلى �أمريكا.

« �إن هذا اجلزء الفني من التاريخ ،واملتمثل باجلذور البعيدة
جزء ال يتجز�أ من الرتاكم الرتاثي الذي و�صلنا �إليه ،كما هو رد
وا�ضح على من يت�ساءل �إن كان هناك من جذور للفن الأردين.
فاجلذور موجودة ،وكان الأحرى �أن يكون الت�سا�ؤل :هل ا�ستفاد
الفنان الأردين من هذا الر�صيد التاريخي؟ ف�إن ت�ساءل القارئ
ملاذا هذا اال�ستطراد يف احلديث عن ح�ضارات ما قبل التاريخ،
فان الإجابة هي فقط جللب انتباه الفنان الأردين املعا�صر �إلى
�أنه لي�س معلق ًا يف الهواء «)10( .
تلك الأدوات �أ�صبحت فيما بعد �أ�سا�س ًا للتقاليد التي �سارت
عليها الفنون الأردنية �إلى �أن تعرفت يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر وب��داي��ة ال��ق��رن الع�شرين على ف��ن الت�صوير م��ن خالل
الأع��م��ال التي نفذها الفنانون القادمون من �أوروب���ا والعامل
العربي ،والذين كانوا ير�سمون ويدونون امللحوظات ،حيث جاء
كثري منهم ل��ي��زوروا مدننا ونذكر منهم الفنان اال�سكتلندي
دافيد روبرت�س ال��ذي ر�سم مناظر من مناطق خمتلفة مثل
البحر امليت والبرتاء ووادي عربة .وكذلك الفنان اللبناين عمر
الأن�سي و�أنطوان با�سيل ،والأخ�ير ر�سم يف عام  1937بع�ض
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ن�ش�أ الفن الت�شكيلي الأردين كغريه من �أمناط الفن الت�شكيلي
العربي نتيجة االحتكاك بالفنانني العرب والأجانب الذين زاروا
الأردن بعد �إع�لان ت�أ�سي�س �إم��ارة �شرق الأردن عام .1923
وه��ذه احل��رك��ة ال تختلف ك��ث�ير ًا يف تطورها ع��ن مثيالتها يف
الوطن العربي من حيث الأ�ساليب الفنية املطروحة �أو الأفكار
واالنتماءات �إلى املدار�س الفنية املختلفة ..ون�ستطيع القول �إن
املراحل الأول��ى لت�شكل الوعي الفني يف الأردن كان مع قدوم
الفنان اللبناين عمر الأن�سي ( 1901ـ  )1969عام ،1922
ال��ذي مكث عند اب��ن عمه « حممد با�شا الأن�سي « والأخ�ير
كان حينذاك رئي�س ًا للديوان امللكي ومدير ًا للثقافة واملعارف،
وقد د ّر���س « الأن�سي « وقتها الأم�ير طالل اللغة الإجنليزية، ،
لكنه يف عام � 1927سافر �إلى بريوت ثم �إلى باري�س لدرا�سة
الفن « ،وهناك ق��دم ال�صور املائية التي ك��ان قد ر�سمها يف
الأردن وفل�سطني لأكادميية جوليان للفنون ف ُقبل على �أثرها
تلميذ ًا فيها .وعلى الرغم من �أهمية الأن�سي يف منو احلركة
الت�شكيلية اللبنانية �إال �أنه مل ي�سهم يف خلق حركة فنية خالل

�إقامته الق�صرية يف الأردن .و�سبب ذلك �أنه كان ما يزال يف
مقتبل العمر ومل يكن قد امتهن الفن بعد ،فاقت�صرت �أعماله
الفنية على بع�ض ال�صور الزيتية للقد�س و�صو ٍر مائي ٍة لل�صحراء
ومنطقة ال�شونة يف وادي الأردن ،حيث كان البالط الأم�يري
ينتقل يف ال�شتاء لدفء املناخ هناك « )11( .لكن هذا الفنان
الذي ر�سم جمموعة من اللوحات التي متثل العديد من مناظر
فل�سطني والأردن ب��الأل��وان املائية ،مل يكن له �أي �أث��ر يف تلك
الفرتة يف الفن الأردين وال فيما بعد .وهذا يعني �أنه مل ي�ؤ�س�س
لبدايات احلركة الت�شكيلية الأردنية.
تبع عمر الأن�سي الفنان الرتكي الأ�صل �ضياء الدين �سليمان
( 1880ـ  ،)1945وهذا الفنان الذي كان ملحق ًا بال�سفارة
الرتكية يف باري�س و�ضابط ًا يف اجلي�ش الرتكي� ،أقام يف فل�سطني
بعد احلرب العاملية الأولى ،وبنا ًء على دعوة قدمت له يف عام
 1930من �أحد �أقاربه ،توجه �إلى عمان ،وبقي فيها ميار�س
الر�سم والت�صوير الزيتي .وقد �سجل على م�سطحات لوحاته
مدينة عمان وال�سلط وجر�ش وال�شونة وبع�ض ال�شخ�صيات
الأردنية والوجوه البدوية « ..واملناظر الطبيعية �سواء يف املدينة
�أم القرية �أم الر�سومات التي حتمل طابع ًا ت�سجيلي ًا التي ر�سم
فيها املواقع الأثرية والعديد من اللوحات ،التي ال تزال �ضمن
مقتنيات بع�ض الأفراد الأردنيني .وكانت املادة الفنية الرئي�سية
للفنان �ضياء الدين �سليمان الألوان الزيتية ،وامتاز برباعته يف
مزج الألوان وخلق التجان�س فيما بينها «)12( .
ويف عام � 1938أقام �أول معر�ض فني له يف فندق فيالدلفيا
ال��ذي ك��ان يقع مقابل امل��درج ال��روم��اين يف عمان ،وق��د القى
املعر�ض وقتذاك جناح ًا كبري ًا وبيعت جميع لوحاته .وقد تويف
�ضياء ال��دي��ن �سليمان يف ع��ام ( ،)1945ودف��ن يف مدينة
ال�سلط .قبل ا�ستقالل �إم��ارة �شرق الأردن بعام حيث �أ�صبح
ا�سمها اململكة الأردنية الها�شمية.
وبنا ًء عليه « علينا �إذن �أن ال ننحاز �إلى الآراء التي تقول �إن
البداية احلقيقية للفن الت�شكيلي املعا�صر يف الأردن مت�أخرة
ن�سبي ًا قيا�س ًا بالبدايات العربية املعا�صرة ،ذلك �أنها بداية ما
زالت وثائقها و�أدبياتها جمهولة ،ومع ذلك معظم املراجع القليلة
ت�ؤكد �أن البديايات الأولى للفن الت�شكيلي الأردين ظهرت على يد
فنانني وافدين �سبق احلديث عنهم ،وهذا ما ت�ؤكده ال�شهادات
العديدة ملحمد رفيق اللحام ،مهنا الدرة ،الأمرية وجدان� ،أحمد
نعوا�ش وغريهم «)13( .
بعد نكبة ع��ام  1948ج��اء الفنان الرو�سي الأ�صل جورج
الييف ( 1887ـ  )1970مهاجر ًا مع املهاجرينَ الفل�سطيني َني
�إلى الأردنِّ  ،وا�ستق َّر يف عمانَ حتى عام  ،1967وهو الفنانُ
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الوحي ُد الذي د ّر�س عدد ًا من الفنان َني الأردنينيَ ،من بينهِ م رفيق
اللحام ومهنا الدرة ونائلة ديب وه�شام عز الدين وال�شريف عبد
احلميد �شرف.
« والييف هو الوحيد من بني الفنانني الأوائ��ل الذين �أف��ادوا
الفنانني الأردن��ي�ين املعا�صرين بتدري�سهم الت�صوير ،ويت�سم
�أ�سلوبه بالأكادميية الكال�سيكية املحافظة ،التي ا�ستفاد منها
تالمذته� ،إذ �أر�ست لديهم �أ�سا�س ًا متين ًا من التخطيط والت�صوير
بالبعد ال��ث��ال��ث .وا�ستخدم الأل����وان الزيتية وامل��ائ��ي��ة واحل�بر
ال�صيني يف ر�سم مناظر من الأردن وفل�سطني� .أم��ا الطبيعة
الرو�سية فكان ي�صورها من الذاكرة «)14( .
يف هذه الفرتة ظهر �آخر الفنانني الأوائل يف الأردن ،الفنان
ال�سوري �إح�سان �إدلبي « .وهو فنان ع�صامي �أح��ب الت�صوير
و�شغف به ،و�أراد �أن ميتهن الفن ولكن والده رف�ض �أن يكر�س
�إح�سان نف�سه للفن �آن��ذاك ،لأن الفن « ال ي�ؤ ّكل خبز ًا « ح�سب
قوله ،بل �أجربه على خو�ض ميدان التجارة وممار�سة الر�سم
كهواية «)15( .
« وت�صور �أعمال �إدلبي املبكرة مناظر طبيعية ومدن ًا من الأردن
و�سورية ب�أ�سلوب فطري .وخ�لال �إح��دى زياراته لدم�شق عام
 1955م تع ّرف على الفنان ال�سوري مي�شيل كر�شة (1900
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ـ  1973م) وهو عميد املدر�سة االنطباعية يف �سورية ،و�أ�صبح
يرتدد على مر�سمه وير�سم معه ،فر ّقت �ألوانه و�أ�صبح �أ�سلوبه
مييل �إلى االنطباعية مع االحتفاظ ببدائيته .ويف عام 1942
م ّ
نظم �إدلبي �أول معر�ض جماعي يف الأردن يف النادي الأهلي
بعمان ،وا�شرتك فيه كل من فالرييا �شعبان ورفيق اللحام وكوثر
�شاهد من عمان ،وعفاف حجازي من �إربد .وعلى الرغم من
�أن �إدلبي امتهن التجارة والأعمال احلرة ،ف�إنه بقي نادم ًا على
عدم درا�سته للفن ،وكان يرف�ض بيع لوحاته وي�ؤثر �أن يهديها �إلى
معارفه و�أ�صدقائه «)16( .
كما �ساهم بع�ض الفنان َني الهواة� ،أمثال�( :سامي نعمة ،حلمي
حميد) الذين كانوا يعر�ضون �أعمالهم يف املحالت العامة
و�صالونات احلالقة يف �أربعينات القرن املا�ضي للو�صول �إلى
اجلمهور الأرد ِّ
ين وتعريفه باللوحة الت�شكيلية ،وبد�أ الفن يلقى
القبول عند فئات كثرية من املجتمع .وهكذا بد�أ الفن يلعب دور ًا
م�ؤثر ًا يف النا�س ،وبذلك ربح الفنان معركته مع اجلمهور وو�صل
�إلى �شرائح املجتمع امل�ؤثرة يف تطوره وتقدمه.
وكانت لهذين الفنانني �أي�ض ًا �إ�سهاماتهما يف اخلط والت�صميم،
كما �ساهم الفنان يعقوب �سكر يف ت�صميم العملة الأردن��ي��ة
وبع�ض الطوابع الربيدية وبعد ذلك �ساهم يف هذا املجال �أي�ض ًا
حينذاك الفنان ال�سوري رفيق اللحام.
ارتبطت لوحات هذه املرحلة باملناظر الطبيعية ،والطبيعة
ال�صامتة ،وال��وج��وه ،وال��ل��وح��ات املرتبطة بالتاريخ العربي؛
وكانت هذه اللوحات ت�سجيلية حرفية من حيث الأ�سلوب ،حيث
جل�أ الفنان �إلى ال�صياغة القريبة من عقلية املتذوقني ،الذين
يطلبون اللوحة.
مل تعك�س لوحات ه��ذه املرحلة احلياة املعا�صرة يف الأردن
ب�صورة كاملة ،لكن ه�ؤالء الفنانني الذين كان لهم ح�ضور يف
تلك املرحلة ،غ��دوا حمظوظني برعاية امللك عبد اهلل الذي
كانت لديه جمموع ٌة من �أعمال ِه يف الق�صر ،وهي رعاي ٌة نادر ٌة
يف وقتها.
مرحلة التأسيس
يف �أوائل اخلم�سينيات انتقل عدد من الفنانني الفل�سطينيني
�إلى ال�ضفة ال�شرقية ،واندجمت احلركتان الت�شكيليتان الأردنية
والفل�سطينية يف م�سرية واحدة ،)17( « ..وهذا االندماج جاء
بعد وحدة (ال�ضفتني) ،التي متت بني اململكة الأردنية الها�شمية
وال�ضفة الغربية يف  24ني�سان  1950يف عهد رئي�س الوزراء
�سعيد املفتي ،و�سميت بال�ضفتني ن�سبة �إلى �ضفتي النهر� ،شرق ًا
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الأردن ،وغرب ًا فل�سطني ،ومت �إعالن ال�ضفتني بلد ًا واحد ًا با�سم
اململكة الأردنية الها�شمية.
ومع الوحدة بد�أت البواد ُر اجلاد ُة للحركة الت�شكيلية تظه ُر يف
الأردنِّ  ،ففي عام � 1951أخذ « املنتدى العربي « الذي �أ�س�سه
إبراهيم القطان على عاتقه ت�شجيع الن�شاط الفني،
املرحوم �
ُ
ُ
ف�أقام معر�ض ًا ت�شكيلي ًا �شارك فيه كل من الفنانني�( :إح�سان
�إدلبي ،رفيق اللحام ،مهنا الدرة ،ه�شام حجاوي ،فالريا �شعبان،
ونهاية ها�شم) ،وكان ه�ؤالء جميع ًا من الهواة.
ويف عام  1952تكونت ندوة الفن الأردنية ،وكانت �أول جتمع
للفنانني يف الأردن ،وقد �ساهم الفنان رفيق اللحام يف ت�أ�سي�سها،
ويف جمع �شمل الفنانني الأردنيني ،وت�شجيع العمل الفني اجلماعي،
ويف العام نف�سه �أقيم املعر�ض الزراعي ال�صناعي الأردين الأول
يف عمان ،و�ضم جناح ًا ت�شكيلي ًا �شارك فيه �إلى جانب الفنانني
الذين �سبق ذكرهم( :جميل مدانات ،عبد اهلل ال�سعودي ،عي�سى
�أبو الراغب ،روبيكا بهو ،نعيمة ع�صفور وليلى مغنم).
البدايات احلقيقية للحركة التشكيلية
يف ع��ام  1953كانت البدايات احلقيقية النطالقة الفن
الت�شكيلي الأردين عندما عر�ض الفنان « حممد رفيق « اللحام،
وفاطمة املحب ،وجورج الييف يف الكلية العلمية الإ�سالمية.

لوحة الفنان جورج ألييف

أ�س�س الدكتو ُر حنا قيالة معهدَ املو�سيقى
ويف عام َ � 1953
والر�سم يف عمان ،وكان ي�شرف عليه الفنان الإيطايل (�أرماندو
برونو  /ت ،)1963 :وقد التحق للدرا�سة باملعهد عدد من
الفنانني الأردنيني الهواة ،من بينهم مهنا الدرة ،رفيق اللحام،
دعد التل ،وجدان علي� ،سهى نور�سي ونائلة ديب ..ومل يكن من
بني ه�ؤالء �أي حمرتف.
وي��ع�� ُّد معهد املو�سيقى ال���ذي �أق��ف��ل يف ع��ام  ، 1961بعد
�سفر(�أرماندو) �إلى الواليات املتحدة الأمريكية� ،أول حماولة
لتدري�س الفنون يف الأردن ،كما لعب هذا املعهد دور ًا بارز ًا يف
تطوير التذوق الفني ،وتقريب الفن من اجلمهور.
فني م�شرتك
و�أقيم يف العام نف�سه مبدينة رام اهلل ،معر�ض ّ
للفنان �إ�سماعيل �شموط و�سامية ال��زرو ،و��ش��ارك ما يقارب
خم�سني فنان ًا يف معر�ض �أع�ضاء ن��دوة الفن الأردن��ي��ة ،الذي
�أقيم يف معهد (النه�ضة العلمي) ،ونذكر منهم :رفيق اللحام،
مهنا الدرة� ،إح�سان �إدلبي ،جيل مدانات ب�شارة انطا�س ،خليل
العموري ،فخري جاكوخ� ،سامي نعمة ،عي�سى �أبو الراغب ،حلمي
حميدو ،عبد اهلل العوري� ،أنور زادة ،دعد التل ،كوثر �شاهد،
فالريا �شعبان ،روبيكا بهو ،جناح اخلياط ،نعيمة ع�صفور.)..
ومن مدينة اخلليل كانت االنطالقة احلقيقية للر�سام والنحات
حممد ب�شناق ..وميكن �أن نكت�شف يف �أعمال هذا الفنان ال�صيغة

الأولى للفن الت�شكيلي الأردين ،والبدايات الت�سجيلية الدقيقة،
واملو�ضوعات املالئمة للمرحلة ،وقد عرب بو�ضوح يف نقل الفن
من ال�ضبابية الأول��ى التي تتلم�س الطريق� ،إلى ال�شكل الفني
املقبول ،لهذا كان ب�شناق �أول الفنانني ،واملمثل حلركة الرواد يف
بدايتها ،ول�صيغة التعبري ..ولهذا نكت�شف يف مو�ضوعاته املتمثلة
يف البورتريه ،واملناظر الطبيعية ،والأ�سواق ،والأحياء القدمية،
واملدن مثل القد�س واخلليل ..وجتمعات الباعة ،و�أ�صحاب املهن،
ال�صياغة املتما�سكة ،والعناية بالتكوين ،وهكذا قدم (حممد
ب�شناق) مو�ضوع ًا حملي ًا يحمل القيم الأ�صيلة ،وتُع ُّد لوحته
(بورتريه �شخ�صي  )1953من��وذج�� ًا هام ًا النطالقة الفن
الت�شكيلي الأردين.
برز يف عام  1956الفنان توفيق ال�سيد ،الذي ر�سم جمموعة
من البورتريهات املعربة ،ويف عام � 1956أقام (ب�شناق) �أول
معر�ض له للر�سم والنحت يف مدينة الكويت .و ب��رز يف هذه
احلقبة الفنانة (عفاف ع��رف��ات) ،التي �أقامت �أول معر�ض
لها يف عام  1958بفندق االمب�سادور يف القد�س ،و�أقامت
معر�ضها ال�شخ�صي الثاين يف املركز الثقايف الربيطاين يف
عمان عام .1959
و�شهد عام  1956ثالثة معار�ض فنية ؛ الأول جماعي� ،أما
الثاين فهو معر�ض �شخ�صي �أقامه الفنان (علي الغول) يف

33

الكلية الر�شيدية يف القد�س ،والثالث
للفنان �أحمد �أبو �سلمى يف عمان.

لوحة الفنانة رهام الغصيب

ويف ع�����ام  1957ح�����ص��ل��ت
الفنانة (فاطمة املحب  1920ـ
 2000م) على دبلوم يف الفن من
بريطانيا ،ويف العام التايل �أقامت
معر�ضها الأول يف فندق الإمب�سادور
يف القد�س.
����ر اخلم�سينيات �سافر
يف �أواخ ِ
جمموعة من الأردنيني لدرا�سة الفن
يف اخل��ارج ،وه��م « :حممد رفيق «
اللحام ومهنا الدرة و�أحمد نعوا�ش
وك��م��ال ب�لاط��ة ،وال��ت��ح��ق ُ
بع�ضهم
ب�أكادميية الفنون اجلميلة يف روما،
والآخ������رون مب��ع��اه��د فنية �أخ���رى،
وكانت �إيطاليا �أول بلد �أوروبي يذهب
�إليه الفنان الأردين للتخ�ص�ص يف
جمال الفن.
ه��ذه املرحلة « خ�ضعت لظروف
ثقافية واجتماعية معينة� ،إذ كانت
مادتها م�ستوحاة من الر�ؤية الرتاثية ،حيث قام الفنان الأردين
بالتعبري عنها مبا�شرة وب�أ�سلوب ت�سجيلي واقعي وب�صياغة
بنائية ولونية �أق��رب �إلى الأط��ر الكال�سيكية .وقد كان الفنان
الأردين بتلك الفرتة معرب ًا ب�صدق و�إخال�ص وكان له ف�ضل كبري
يف �إر�ساء دعائم حركة الفن الت�شكيلي الأردين املعا�صرة و�إنارة
الطريق للأجيال الفنية القادمة «)18( .
« والق�ضية الفنية للفنان الأردين يف هذه املرحلة كانت بالن�سبة
له غري مفل�سفة وجاءت �أعماله نتيجة لذلك غري مفل�سفة ن�سبي ًا يف
اخلم�سينات ،فلم يكن ه ُّم الفنان الت�شكيلي الأردين اللون والتكوين
�أو اتباع مذهب �أو مدر�سة فنية معينة بقدر ما كان اهتمامه بتلك
الفرتة �أن تنب�ض �أعماله بالرموز التعبريية والوجدانية وت�صوير
املكنونات الرتاثية والفولكلورية الأردنية «)19( .
جيل التأسيس
وبالعودة �إلى مرحلة اخلم�سينات (جيل الريادة الت�أ�سي�سي)،
نالحظ �أنها كانت مرحلة مف�صلية ومهمة يف تاريخ الت�شكيل
الأردين ،فقد �أفرزت جمموعة من الأ�سماء مثل «( :حممد رفيق
« اللحام ،فاطمة املحب ،مهنا الدرة « ،توفيق ال�سيد – 1939
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� ،« 1996أحمد نعوا�ش ،حممد ب�شناق) ،والأخري كان مقيم ًا
يف الكويت من عام  1956حتى عام  .1991وه�ؤالء الفنانون
ب���رزوا �أك�ثر م��ن غريهم يف ه��ذه املرحلة وامل��راح��ل الالحقة
لأ�سبقيتهم الزمنية ،وبعطاءاتهم الفنية يف ال�سنوات الأول��ى
والتالية من عمر احلركة الت�شكيلية الأردنية.
وك��ان لهذه الأ�سماء دور بالغ الأهمية يف تطوير حركة الفن
الت�شكيلي الأردين وخروجه من دائ��رة الهواية ،ليدخل دائرة
االح��ت�راف ،وم��ا ي���ؤك��د ذل���ك ،ال��ت���أث�ير ال���ذي ت��رك��وه يف عقد
اخلم�سينات من القرن املا�ضي وما تاله على م�ستوى التحوالت،
حيث �أدخلوا تقليد ًا ثقافي ًا جديد ًا على الو�سط الثقايف الأردين،
�أال وهو « املعر�ض الفني « الذي �صار منا�سبة تطلع فيها خمتلف
ال�شرائح على الأعمال التي �أجنزها ه�ؤالء الرواد الأوائل ،الذين
�ساهموا يف تكري�س لوحة ذات موا�ضيع �إن�سانية وطبيعية ،ويف
�إقامة املرا�سم وت�أ�سي�س املعاهد لتعليم الر�سم للدار�سني.
واملتابع لهذه الن�شاطات الفنية يالحظ احل�ضور القوي للفنان
رفيق اللحام ال��ذي مل يتوقف حتى الآن ،كما ك��ان وال ي��زال،
ي�شارك يف التجمعات الفنية ،لذلك يعترب « الفنان اللحام واحد ًا
من ه�ؤالء الفنانني الأردنيني ،الذين �أخذوا على عاتقهم بناء
النه�ضة الفنية ورفع �ش�أنها ،و�شق الطريق �أمام الفنان لإثبات
دوره وموقفه يف عمليات البناء والتغيري «)20( .

« لقد ظل الفنان رفيق اللحام يف حركة د�ؤوب��ة يف العطاء
ومل يغب عن �ساحة الفن و�إجن��ازه يوم ًا واح��د ًا ،ومل يهد�أ �أبد ًا
يف العطاء ف�أينما وج��دت امل�شاركة يف معر�ض كان رفيق �أول
امل�شاركني ،و�أينما كانت هناك ندوة يكون �أول امل�ستمعني .كان
بالفعل ميتاز عن غريه من فناين البدايات باحلركة التي ال
تتوقف ،ون�شاط ال يكل ..وهو الوحيد من بينهم الذي ا�ستطاع
مواكبة م�سرية الفن� ..إنه « جامع « بني ما�ضي احلركة الفنية
بكل م�آ�سيها وبطىء منوها وبني حا�ضرها املنفتح واملت�سارع �إلى
العطاء والر�سوخ ،واملتطلع �إلى الوقوف ال�صلب بني فنون الأمم
على خط واحد �سواء «)21( .
�أ�صبح من الوا�ضح متام ًا �أن بداية احلركة الت�شكيلية الأردنية
كانت تعتمد على جهود فردية ،كما كانت مادة الرتبية الفنية
غري موجودة يف املناهج التعليمية ،لكننا ن�ست�شف من خالل
الذين عادوا بعد درا�سة الفن �أن تدري�س مادة الرتبية الفنية
بد�أ مع بداية ال�ستينات .وبهذا اخل�صو�ص يواجه املتتبع للحركة
الت�شكيلية الأردنية م�شكلة �أ�سا�سية ،وهي عدم وجود امل�صادر
التي ت�ساعده يف بحثه ،لعدم وج��ود مراجع لبدايات احلركة
الت�شكيلية ومراحلها الأولى ،كما �أن هناك م�شكلة �أخرى تتمثل
يف عدم وجود الناقد املتخ�ص�ص الذي ي�ستطيع �أن ي�ؤرخ لهذه
احل��رك��ة .ويبقى الفنان رفيق اللحام املرجع الأول والأخ�ير
مل�صادر احلركة الت�شكيلية الأردنية.
« رفيق بالفعل « �شاهد تاريخي على تطور حركة الفن الأردين،
و�شهادته قد تكون احلكم احلقيقي على ت�أريخ البداية حلركة
فنية ما زلنا جنهل بدايتها ،وما زال الكثريون يبحثون لها عن
منطلق وا�ضح املعامل �صادق االنتماء «)22( .
تأسيس الروابط وتعليم الفنون
يف ع��ام � 1960أقامت رئا�سة التوجيه والأن��ب��اء والإع�لام
معر�ض الت�صوير الأول وك��ان من بني امل�شاركني فيه كل من
الفنانني� « :أر�سالن رم�ضان ،حت�سني الزعبي ،جورج الييف،
�سالمة خوري ،مهنا الدرة ،ف�ؤاد ال�شهابي ،فوزي قندح ،كمال
ب�لاط��ة ،رفيق اللحام� ،صالح ال��دي��ن امل��ل��ي� ،أن���ور زادة� ،أم��ل
ق��ادري» �أرادا كهيان � ،أديبة معاذ ،جوليت ح��داد ،دعد التل،
ديانا يواكيم ،روز خوري� ،سميحة الوعري ،عليا عقيل ،عفاف
عرفات ،غزوة ملح�س ،نهلة �شويحات  ،نائلة حمارنة  ،وجدان
نا�صر وفاطمة املحب «.
وفى عام  1961ت�أ�س�ست (رابطة رعاية الفنون والأدب)
يف عمان ،وندوة الر�سم والنحت الأردنية ،وكان للأخرية فرع
يف عمان و�آخر يف القد�س ،و�أقامت العديد من املعار�ض �أهمها

معر�ض اخلريف ال��ذي �أقيم ب�أمانة العا�صمة ،و�ضم �أعمال
خم�سني فنان ًا وهاوي ًا �شارك فيه :حممد خطار ،بهيج قمري،
�أر�سالن رم�ضان� ،إبراهيم حداد� ،أرادا كهيان ،توفيق ال�سيد،
ج��ورج الييف ،خليل العموري ،خ�ضر الطاهر ،ح��امت غنيم،
�سالمة خوري� ،سليم امل�شيني� ،صالح بغدادي ،لبيب دعدو�ش،
ع��دن��ان ن��ور ال��دي��ن ،رف��ي��ق ال��ل��ح��ام ،حممد ال���ب���ارودي ،هاين
احلوراين� ،صالح ابو �شندي� ،أنور زادة ،كمال بالطة ،وجدان
علي � ،سعاد ملح�س  ،منى ال�سعودي ،مرمي خطار ،هالة خوري،
نائلة حمارنة ،هزار حجازي وهناء ال�سعودي”.
وقد �ضم معر�ض اخلريف خم�سمائة لوحة توزعت على خمتلف
التقنيات من زيتية ومائية ور�صا�ص وفحم ،وفى العام نف�سه
�أقامت الفنانة ديانا واكيم معر�ضها ال�شخ�صي الأول يف املركز
الثقايف الأمريكي .وتوالت بعد ذلك املعار�ض لكل من عفاف
عرفات بالقد�س عام 1963م  ،ووج��دان علي يف عمان على
التوايل �أعوام 64 :و  65و .1967
�شهد عام  1964عودة الرعيل الأول( :رفيق اللحام و�أحمد
نعوا�ش ،ومهنا ال��درة وكمال بالطة) من الدرا�سة يف �إيطاليا،
يحملون م�ؤثرات املدار�س الفنية الغربية ،ولكن هذه امل�ؤثرات ما
لبثت �أن امتزجت بالت�أثريات املحلية .وبعودتهم ازداد حتم�سهم �إلى
�إغناء احلركة الت�شكيلية ،فتوالت املعار�ض ال�شخ�صية واجلماعية..
وقد لعب ه�ؤالء الفنانون يف هذه املرحلة دور ًا كبري ًا يف منو احلركة
الت�شكيلية بني النا�س ،على امل�ستويني ،الثقايف والتعليمي.
ويف ع��ام � 1965أخ��ذت وزارة ال�سياحة مبادرة امل�شاركة
ب�أعمال الفنانني الأردنيني يف املعار�ض الدولية ،وكان معر�ض
نيويورك �أو َلها ،تبعتها معار�ض �أُخرى يف بغداد ودم�شق وباري�س
وروما وكوبنهاجن وبرلني.
وقد مار�س عدد من الفنانني التدري�س يف مرا�سمهم ،يف الفرتة
ما بني ( 1965ـ � )1970أمثال رفيق اللحام ،مهنا الدرة،
حممود طه ،يا�سر دويك� ،سامية الزرو وديانا �شمعونكي ،كما
مار�س البع�ض الر�سم الكاريكاتوري يف ال�صحافة الأردنية �أمثال
الفنان الراحل رباح ال�صغري والراحل توفيق ال�سيد ،والراحل
جالل الرفاعي ،وحممود �صادق ،وزكي �شقفة ،وا�سحق نحلة،
كما ظهر م��ع تطور ال�صحافة الأردن��ي��ة يف ت�سعينات القرن
املا�ضي الفنان عماد حجاج ،واجلعفري و�أجمد ر�سمي وحممد
�أبو عفيفة وخلدون غرايبة والعورتاين.
ويف عام ( )1966ت�أ�س�ست دائ��رة الثقافة والفنون ،وكانت
تابعة لوزارة ال�شباب ،وهدفها دعم الفنون الت�شكيلية وامل�سرحية
واملو�سيقى والأدب وت�شجيعها.
ات�سمت ل��وح��ات ه��ذه املرحلة مبعاجلة احل��ي��اة الفلكلورية
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وال�شعبية حيث ر�سمت الوجوه البدوية وال�صحراء وما �إلى ذلك
من مو�ضوعات ..ومل يكن يف هذه املرحلة �أي �أهمية للفن من
املنظور االجتماعي.

ومل تلبث حركة التجديد �أن عرفت جتارب عديدة قدمت ما هو
متميز يف املراحل الالحقة من تطور احلركة الت�شكيلية.

بعد هزمية عام  1967خ�ضعت احلركة الت�شكيلية الأردنية،
لظروف خمتلفة ،تتوافق مع الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي ،حتى
متكنت من تقدمي مناذج حية معربة عن الواقع املعا�ش ،وهي�أت
ل�ل�إب��داع ال�شخ�صي فر�صة ال�بروز واال�ستمرار بتقدمي هموم
وتطلعات وم�شاعر النا�س و�آمالهم يف حترير فل�سطني.

مركز الفنون وعقود النمو

لقد مثلت هزمية حزيران عام  ،1967فرتة هامة من فرتات
التطور ال�سيا�سي ،انعك�س على الفن الت�شكيلي ،لأن احتالل
العدو ال�صهيوين لفل�سطني قد �ألهب م�شاعر الفنانني ،فرتاجعت
املو�ضوعات امل���أل��وف��ة كالطبيعة واملناظر ال�صامتة ل�صالح
املو�ضوعات الوطنية .وهكذا هي�أت الظروف ال�سيا�سية املناخ
املالئم للتعبري عن الأحداث بلغة فنية جديدة.
وعرفت احلركة الت�شكيلية من خالل ه���ؤالء الفنانني �أ�ساليب
جديدة يف الطابع والأ�سلوب ،ويف الوقت نف�سه ثائرة باملعنى
احلقيقي للكلمة .فمحاوالت التحرر من الأ�سلوب التقليدي
موجودة بعد نكبة عام  ،1948ولكنها مل ت�ستطع �أن تلعب دور ًا
هام ًا ،ولكن التغيريات ال�سيا�سية التي تلت نك�سة حزيران عام
 ،1967جعلت املناخ مالئم ًا حلركة فنية جديدة لها �أ�ساليبها
احلديثة ،ور�ؤيتها الفنية التي تتوافق مع املد الثوري اجلديد
الذي ظهر على �ساحة الأحداث يف تلك املرحلة.
و�أه��م ما مييز هذه املرحلة هو « �إدخ��ال التجريد امللتزم يف
تكويناتهم الفنية ،ودخول عن�صر الزخرفة بو�صفه �شك ًال من
�أ�شكال هذا التجريد وخا�صة يف �أعمال الفنانني الذين تخرجوا
من املدر�سة امل�صرية .غري �أن الرتاث والتعبريات امللحمية بقيا
بتم�سك م�ضمون �أعمال فناين هذه املرحلة «)23( .
وقد ظهرت جتارب هامة يف تلك املرحلة كان يف طليعتها
(حممد ب�شناق) و(�أح��م��د نعوا�ش) و (ن�صر عبد العزيز)
و (حممود �صادق) و (يا�سر دويك) و (كرام النمري والنحاتة
(منى ال�سعودي) و (�سامية ال��زرو) ..الخ .وه���ؤالء مثلوا هذه
املرحلة �أف�ضل متثيل ،فالوعي الوطني والقومي قد منا منو ًا
كبري ًا .ومل تكن ظروف املرحلة ت�سمح ب�أن يقف الفنان متفرج ًا،
ويلتقي بر�سم منظر طبيعي �أو ما �شابهه من مو�ضوعات ،وهكذا
�أ�صبح وا�ضح ًا �ضرورة �إع��ادة النظر يف كل املنطلقات الفنية
ال�سائدة ،وال بد من البحث عن �أ�ساليب فنية ولغة جديدة تتالءم
مع املرحلة اجلديدة ،وتقدم عربها ما ت�سعى له ،وا�ستطاعت
هذه التجارب الحق ًا �أن ت�صبغ املعار�ض الفنية ب�صبغة جديدة،
وحتقق وجودها ومتردها على الفن التقليدي امل�ألوف.
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مع ت�ضاعف الن�شاط الفني يف الأردن ،قررت وزارة الثقافة �أن
تويل احلركة الفنية الأردنية جانب ًا من اهتمامها ف�أ�س�ست يف
عام  ،1972دائرة الثقافة والفنون (معهد الفنون واملو�سيقى)
مب��ب��ادرة من الفنان مهنا درة ،ال��ذي ت��ر�أ���س �إدارت���ه ،وكذلك
الفنان حممود �صادق ،وكان من �ضمن هيئته التدري�سية الفنان
علي الغول ،وك��رام النمري ،وعزيز عمورة ،حفيظ ق�سي�س،
واملو�سيقى عبد احلميد حمام ،وكانت مدة الدرا�سة يف املعهد
�سنتني ،يتعلم الطالب فيهما الر�سم والت�صوير والنحت وفن
الطباعة واخلزف.
و�شكل املعهد االنطالقة احلقيقية للفنون الت�شكيلية واملو�سيقية
يف الأردن ،وقد توفرت �إمكانيات عديدة يف املعهد ،من مدر�سني
متخ�ص�صني ،و�أدوات ومواد فنية �أتاحت للطالب فر�صة تنمية
مواهبهم ،و�صقل معارفهم من خالل الدورات التي تقام على
مدار العام.
وقد تخرج فيه عدد من الفنانني الذين �أ�صبح معظمهم الآن من
الأكادمييني والفنانني املمار�سني للفن الت�شكيلي ،نذكر منهم
على �سبيل املثال ال احل�صر :يو�سف احل�سيني ،م�أمون ظبيان،
نبيل �شحادة ،عمر ح��م��دان ،م��ازن ع�صفور ،يو�سف ب��داوي،
عرفات النعيم ،حممد الدغلي�س ،ملا فريز ،ماريا �أبو ري�شة.
ا�ستطاع بع�ض الذين در�سوا الفن يف معهد الفنون التابع لوزارة
الثقافة� ،إك��م��ال درا�ستهم العليا يف اخل���ارج ،معتمدين على
الت�أ�سي�س الذي ح�صلوا عليه يف املعهد ،نذكر منهم (الدكتور
مازن ع�صفور ،والدكتور عرفات النعيم) وهذا املعهد �أ�صبح
ا�سمه الآن (مركز تدريب الفنون اجلميلة) ،وهو يحتوي على
جمموعة م��ن الأق�����س��ام الفنية ،مثل :ال��ر���س��م ،واجل��راف��ي��ك،
واخلزف ،والزخرفة ،وتاريخ الفن ،واملو�سيقى ..ويديره الفنان
والناقد حممد العامري.
ونظر ًا لكونه الأول من نوعه يف اململكة “ ب�صفته غري الربحية
“ ،ف�إن ال�سياق التاريخي والفني ي�ستوجب ذكر �أهداف املركز
ون�شاطاته املتعددة ،فقد �ساهم املركز يف ال�سابق واحلا�ضر
يف احت�ضان �أ�صحاب املواهب وت�شجيعهم ورعايتهم ،وقد رفد
احلركة الت�شكيلية ب�أ�سماء جديدة كثرية وال ي��زال يرفدها
من حني لآخر ب�أ�سماء �شابة تطمح لأن تقدم عطاء جديد ًا يف
امل�ستقبل.

و يعمل امل��رك��ز على م��د ج�سور
التوا�صل والتعاون مع م�ؤ�س�سات
وه��ي��ئ��ات ث��ق��اف��ي��ة م���ن �ضمنها
راب���ط���ة ال��ف��ن��ان�ين الت�شكيليني
الأردنيني ،التي نفذت مع مركز
تدريب الفنون بع�ض الن�شاطات
والور�ش الفنية يف مدار�س وزارة
الرتبية ومراكز الإ�صالح وبع�ض
اجل��م��ع��ي��ات اخل�ي�ري���ة .وتتطلع
رابطة الفنانني ومركز تدريب
ال��ف��ن��ون يف وزارة الثقافة �إل��ى
اجل��دي��د م��ن �أمن� ��اط التفكري،
و�إخ��راج الأفكار وترجمتها على
�أر����ض ال��واق��ع يف م�شاريع فنية
ت�صب يف رفع الذائقة اجلمالية
والب�صرية للمجتمع املحلي؛ لأن
الفن يف النهاية ح�سب ر�ؤيتهما
هو التعبري عن الإن�سان والوطن
واحل�ضارة .
يف ه��ذه امل��رح��ل��ة ازداد عدد
ال��ب��ع��ث��ات الفنية امل��م��ن��وح��ة من
وزارة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ،فقد
ر�سل عد ٌد من الطلبة �إلى عدة
�أُ ِ
ب��ل��دان م��ن��ه��ا :ت��رك��ي��ا واالحت����اد
ال�سوفياتي (�سابق ًا) وال��ع��راق
و�سورية وايطاليا وفرن�سا و�أملانيا
و�إ���س��ب��ان��ي��ا وبريطانيا و�أم��ري��ك��ا
و�سوي�سرا والباك�ستان ..وبعد
عام 1975م بد�أت البعثات الدرا�سية التي عادت من اخلارج
تفت�ش عن مفاهيم حديثة ،وعن لغة متكنها من التعبري عن
الواقع ،وقد فتح ذلك الطريق على م�صراعيه �إلى الت�أثري يف كل
الأ�ساليب احلديثة الفنية على اختالف �أ�شكالها.
و�أهم املعاهد التي �أخذت على عاتقها ت�شجيع وتعليم الفنانات
هو املعهد امللكي الذي �أ�س�سته الأمرية (فخر الن�ساء زيد 1901
ـ  ) 1991ع��ام  1975يف عمان ،وه��ذا املعهد جعل « جل
اهتمامها ،ت�أ�سي�سها ملر�سمها ومعهدها امللكي الذي جعلها على
�صلة مع كبار الفنانني اليوم ،وحددت ر�ؤيتها� :ضرورة اختيار
جمموعة من الفنانات ،طالبات يف الفن والفكر ،واجلمال ،لنقل
خربتها �إليهن ،كجيل ،عليه جعل اللوحة الت�شكيلية يف الأردن يف
�آفاق اخلربة والت�صوف والبحث اجلمايل «)24( .

لوحة الفنان إحسان إدلبي

و « ا�ستطاعت الفنانة الكبرية فخر الن�ساء زيد �أن ت�ستثري
كوامن الإب���داع اجلمايل والفكري واحل�ضاري الكايف خللق
تيار فني مهم يف الأردن ،فمنذ عقد ال�سبعينيات حتى الآن ،ال
ي�ستطيع الفنان �أو املثقف الأردين ن�سيان حالة الفن الذي متنحه
لوحة فخر الن�ساء وقد ب��د�أ ذلك على جمموعة من طالباتها
الفنانات ومنهن� :سهى �شومان� ،أوفيميا رزق ،ماجدة رعد،
رباب منكو ،جانيت جنبالط ،الأمرية عالية بنت احل�سني ،هند
ال�شريف نا�صر ،جان�سيت �شامي «)25( .
وقد عملت الأم�يرة على نقل خرباتها الفنية لتلك الطالبات،
وه�ؤالء ال زلن خمل�صات ملا �آمنَّ به ،كما جنحن يف خلق تيار فني
ما زال م�ستمر ًا يف التعبري عن نف�سه.
« لقد مهدت الأعمال الأولى لظهور �أعمال �أخرى �أكرث تطور ًا،
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وذل���ك خ�لال امل��ع��ار���ض املتالحقة ال��ت��ي �أقيمت يف ال�سنوات
ال�سابقة ،وظهرت امل�ؤ�س�سات التي ترعى الفن الت�شكيلي وتتابعه
وتعمل على تطويره ودعمه ون�شره ،فارتفعت معنويات الفنان
بهذا االهتمام املتزايد «)26( .
رابطة التشكيليني األردنيني ..دور ريادي
�شهدت فرتة ال�سبعينات من القرن املا�ضي نه�ضة فنية ثقافية
فكرية واجتماعية ،ومن هذه النه�ضة يجيء تطور الفن الت�شكيلي
الأردين حم�صلة لهذه املتغريات ،وانعكا�س ًا لها ،وتعبري ًا عنها،
حيث ظهرت �أ�شكال فنية حديثة ..معا�صرة ..متطورة ..فالفن
الت�شكيلي من املجتمع و�إليه  ،ي�أتي معرب ًا عن �آماله وطموحاته،
وهو ب�صفة عامة يرتجم نه�ضة ال�شعوب بلغة راقية جميلة ،وهذه
اللغة واللهجة الب�صرية انعك�ستا على الأردن الذي �شهد تقدم ًا
�سريع ًا ،مل ت�شهده من قبل عرب تاريخها ،وك�أنها يف �سباق مع
الزمن ..وكان بالتايل على الفن الت�شكيلي �أن ي�سري بال�سرعة
نف�سها والإي��ق��اع نف�سه  ،فظهرت ثلة طليعية م��ن الفنانني
الت�شكيليني ،الذين ان�صهروا يف مناخ التغيري ،حتدوهم الثقة يف
فني ي�ساهم يف حتديد
حتقيق ر�ؤيتهم ،لذا قرروا ت�أ�سي�س جتمع ّ
الإطار �أو املنهج العام ،الذي ي�سري على �ضوئه الفنانون ليكون
نربا�س ًا يف �إبداعاتهم وم�سريتهم الفنية.
وق��د �شهد ي��وم  16من �شهر �شباط ع��ام  1977ت�أ�سي�س
رابطة الفنانني الت�شكيليني الأردن��ي�ين « ،ب���أول هيئة �إداري��ة
مكونة من رفيق اللحام ،وحممود طه ،وحممود �صادق ،وكرام
النمري ،ويا�سر ال��دوي��ك ،وعزيز عمورة « )27( .و�ضمت
الرابطة جمموعة هامة من الفنانني الرواد �إلى جانب جمموعة
كبرية من الفنانني الذين ميثلون الأجيال املختلفة .وقد �أخذ
ه�ؤالء جميع ًا على عاتقهم الدفاع عن الفنان الأردين ورعايته
وت�شجيعه وتقدميه حملي ًا وخارجي ًا.
وكان لظهور الرابطة وان�ضمامها �إلى االحت��اد العام للفنانني
الت�شكيليني العرب « �أثره امللمو�س على جتميع الطاقات الت�شكيلية
والعمل على تن�شيطها من خالل التوجه اجلماعي خلدمة احلركة
الت�شكيلية املحلية وتوا�صلها ...وينبغي �أن يكون هذا كله يف مقدمة
�أولويات توجه الفن الت�شكيلي وتطلعاته «)28( .
وقد �ساهمت الرابطة يف تطور احلركة الت�شكيلية الأردنية،
وعملت على ما يلي:
•اكت�شاف املواهب الفنية اجلديدة ،ورعايتها وتوجيهها ل�ضمان
ا�ستمرار تطورها الفني.
•و�ضعت خطة �سنوية مبا يتالءم ودف��ع احلركة الت�شكيلية
والنهو�ض بها.
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•�إقامة �سل�سلة من املعار�ض الت�شكيلية الفردية واجلماعية،
خللق الروابط الفنية بني املوهوبني من ال�شباب ،والعمل على
احتكاكهم وتبادل اخلربات فيما بينهم.
•�إق��ام��ة امل��ع��ار���ض ال�شخ�صية واجلماعية للفنانني العرب
والأجانب لإط�لاع الفنانني الأردنيني على الأ�ساليب الفنية
املختلفة ،و�إثراء الر�ؤية.
•امل�شاركة يف املعار�ض الدولية واملعار�ض والبيناليات وامللتقيات
الفنية.
و�شهد العام ال��ذي ت�أ�س�ست فيه رابطة الت�شكيليني �إقامة
معر�ض الفنون الت�شكيلية الأول ،مت تاله املعر�ض الثاين عام
 1978يف ق�صر الثقافة مبدينة احل�سني لل�شباب  ،و�ضم �أعما ًال
للرواد وال�شباب.
و�أف�سحت الرابطة بعد عام  2008املجال للفنانني امل�شاركة
يف البيناليات وامللتقيات وال��ور���ش الفنية ،وكذلك التناف�س
بني الأجيال على الإنتاج الفني والعر�ض على ال�صعيد املحلي
واخلارجي .كما قامت الرابطة يف عامي  2012و ، 2013
بعقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية الفنية يف وزارة الرتبية
والتعليم .لتحقيق بداية خما�ض جديد يف احلركة الت�شكيلية
الأردنية.
يف عام 1979م ،ت�أ�س�ست اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة
برئا�سة �سمو الأمرية وجدان علي.
وقد ات�سمت مرحلة ال�سبعينات بن�شاط فني متزايد �سواء على
�صعيد املعار�ض ال�شخ�صية �أو على �صعيد التجمعات الفنية.
ولهذا ن�ستطيع اعتبار هذه املرحلة بداية ن�شاط فني متميز يف
الأردن ،وهذا يرجع �إلى تو�سع تعليم الفن يف املدار�س واملعاهد
واجلامعات ،بالإ�ضافة �إلى بروز �أ�سماء فنانني در�سوا الفن يف
اخلارج وفتحوا مرا�سمهم ال�ستقبال الهواة ،وهذا يعترب علم ًا
متمم ًا لتدري�س الفنون يف املدار�س الثانوية واملعاهد التي تهتم
بالفن .فقد ت�أثرت احلركة الفنية بالتيارات احلديثة الوافدة
�إلى الأردن.
وقد ظهر يف هذه املرحلة جمموعة من الأ�سماء� ،أمثال ، :كايد
عمرو ،عبد الر�ؤوف �شمعون ،عزيز عمورة ،زكي �شقفة ،كرام
النمري ،نبيل �شحادة ،حممد �أبو زريق ،حممد عي�سى ،قا�سم
عامودي ،حممد �شعبان ،راتب �شعبان� ،أحمد ح�سان� ،إبراهيم
�أبو الرب ،خليل طبازة� ،سعيد حدادين ،عبد الرحمن امل�صري،
وا�صف املومني ،بادي طويط� ،سامر الطباع ،خالد احلمزة،
حفيظ ق�سي�س ،خلف �صوان ،عبد النا�صر عودة ،عدنان احللو،
عمر ب�صول ،حممد بولي�س ،جمال خمي�س ،حممد خري ديباجة،

لوحة الفنانة فخر النسا زيد

حممد �شبانة ،حممد مري�ش ،رزق عبد ال��ه��ادي ،عبد احلي
م�سلم ،رجاء �أبو غزالة ،علياء عمورة ،رلى ال�شقريي� ،صباحات
الر�شدان ،ليلى جعنيني ،مكرم حاغندوقة ،منى ال�سعودي،
�إن�صاف الرب�ضي ،حنان الآغا ،هناء ال�سعودي ،هند �أبو ال�شعر،
هيام �أباظة ،النا منروقة  ،رحاب النمري� ،أروى التل � ،سمرية
بدران� ،سحر قمحاوي� ،أوفيميا رزق ..وغريهم.
« �شكلت هذه املرحلة (التي ميكن حتديدها خالل فرتة ال�ستينات
حتى نهاية ال�سبعينات) راف��د ًا ما زال يقدم وينب�ض بالعطاء
للحركة الفنية الت�شكيلية الأردنية ،خا�صة مع تزايد عدد الفنانني
الدار�سني يف مثل تلك الأكادمييات ،وبروز االهتمام ب�ضرورة خلق
التجمعات الفنية والثقافية التي جعلت من الفنان م�شارك ًا يف
الواقع الثقايف املحلي والعربي والعاملي «)29( .
تنافس األجيال
بحلول عام  1980بد�أت احلركة الت�شكيلية تعي دورها ،وت�أكد
ذلك من خالل ت�أ�سي�س كلية الفنون اجلميلة بجامعة الريموك،

وافتتاح املتحف الوطني الأردين للفنون اجلميلة ،ومن خالل
امل�شاركة يف املعار�ض العربية والدولية  .و�أ�صبح هناك تناف�س
بني خمتلف الأجيال الفنية ،تفجر عام  1981عندما ت�شكلت
يف العام نف�سه (جماعة الفنانني ال�شباب) التي كان لها دور
مميز على م�سار احلركة الت�شكيلية الأردنية ،فقد �أقامت تلك
اجلماعة جمموعة من املعار�ض يف املنا�سبات الوطنية والقومية،
و�أقامت معر�ض ًا �سنوي ًا لأع�ضائها بالإ�ضافة للمعار�ض العربية
التي �أقامتها يف كل من القاهرة عام  ،1984ودم�شق عام
 ،1986والكويت عام  ،1987با�سم معر�ض الفن الأردين
املعا�صر .لكن تلك املجموعة تال�شت مع نهاية الثمانينات من
القرن املا�ضي ،بعد �أن تو�صلت �إل��ى �صيغة ت�صاحليه يف عام
 1988وعادت �إلى ح�ضن رابطة الفنانني الت�شكيليني الأرنيني،
وكانت جماعة ال�شباب تتكون من� :إبراهيم �أبو الرب ،حممد
عي�سى ،ح�سني دع�سة ،رزق عبد الهادي ،عدنان يحيى ،زياد
التميمي ،حممود دج��اين ،وا�صف املومني ،حممد �أب��و زريق،
هدى قا�سم ،هند �أبو ال�شعر و�آخرين.
وتوالى بعد ذلك عدد اخلريجني لريفدوا احلركة الت�شكيلية
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الأردن��ي��ة املعا�صرة بعطاءات متميزة ،وق��د �شاهدنا يف هذه
املرحلة ن�ضوج ًا يف امل�ستوى الفني من حيث ال�شكل وامل�ضمون
والتطلعات اجلديدة .ونذكر من الفنانني الذين قدموا تطلعات
جديدة مرتبطة باملفاهيم الأ�سا�سية املبنية على احرتام الأ�س�س
الرئي�سة يف الفن ،بالإ�ضافة �إلى من ذكروا:
كامل قعرب ،ح�سني �أبو كرمي ،عدنان ال�شريف ،حممد ن�صر اهلل،
حممد العامري ،رم�ضان عطون ،هاين خزاعلة ،خالد خري�س،
�إياد امل�صري ،حازم الزعبي ،يو�سف ال�صرايرة ،حممد قيتوقة،
ح�سني ن�شوان� ،شومان ر�ضا ،عاهد يون�س ،حممد اجلالو�س،
�أحمد �صبيح ،زياد التميمي ،خ�ضر نعيم ،جمال عا�شور ،غ�سان
�أب��و ل�بن ،ج�لال عريقات ،نا�صر ع��ودة ،عبد ال�سالم كنعان،
حممود عي�سى ،رائ��د الدحلة� ،ضيف اهلل عبيدات ،عا�صم
ال�صاحلي ،ع�صام طنطاوي ،عمار خما�ش ،علي اجلابري،
م�أمون ظبيان ،يو�سف احل�سيني ،ح�سن عبيدة ،يو�سف بداوي،
مكرم الرفاعي ،هدى قا�سم ،نعمت النا�صر ،جنوى عناب ،ديانا
�شمعونكي ،مارجريت تادر�س ،غادة دحدلة ،نوال العبد اهلل،
الري�سا النجار ،ليلى حداد ،ابتهاج االمريكاين ،وغريهم..
ات�سمت هذه املرحلة « بتدفق �سريع َّ
ومطرد يف �أعداد امل�شتغلني
يف الفن الت�شكيلي يف ه��ذا البلد ،وتنوع الأ�ساليب والأ�شكال
الفنية ،و�شهدت هذه الفرتة �أي�ض ًا تقلب ًا يف الأذواق ،وظهرت
حم��اوالت قليلة يف التجريد الهند�سي والفن الب�صري  ،مع
�أن االهتمام الأكرب بقي من�صب ًا على الأ�شكال املنتظمة وعلى
الأ�سلوب الوا�ضح ،كما �شهدت �أي�ض ًا هذه املرحلة بروز االهتمام
بالق�ضية البنائية وفل�سفة العالقات اللونية والتكنيكية �إلى حد
ق ّلت فيه بل وانعدمت املبا�شرة يف تف�سري مو�ضوع العمل الفني،
و�أ�صبح امل�شاهد مطالب ًا �أكرث مما م�ضى يف �أن يتح�س�س �أبعاد ًا
تتجاوز فهمه املعنوي ملو�ضوع الأعمال الفنية)30( « ..
وات�سمت هذه املرحلة بازدياد عدد الن�شاطات الفنية ،وكذلك
�صاالت العر�ض اخلا�صة التي �ساهمت يف املعار�ض الفردية
واجلماعية ،كما �ساهمت الندوات التي �أقامتها ال�صاالت يف
التعريف بالفنانني وتقدميهم �إلى اجلمهور واحلركة الت�شكيلية.
حتوالت مهمة
�شهد القرن الواحد والع�شرين حتو ًال مهم ًا يف م�سرية احلركة
الت�شكيلية الأردن��ي��ة ،وكانت ه��ذه املرحلة من �أغنى املراحل
يف تاريخ الفن املعا�صر ،لأنها �أف�سحت املجال وا�سع ًا للتعبري،
و�أو�صلت التعبري الفني ب�أ�شكاله املتنوعة �إلى �أكرث ال�صياغات
الفنية عمق ًا وتطور ًا على م�ستوى الت�شكيل وامل�ضامني الإن�سانية
وعلى م�ستوى التقنيات .ولكن ال�شيء البارز والهام يف هذه
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املرحلة هو :تطوير لغة التعبري الفني ،وربطها بالع�صر الراهن،
واال�ستفادة من الرتاث الإن�ساين لتحقيق ذلك.
وبعد منت�صف العقد الأول من القرن الواحد والع�شرين بد�أت
ت��زداد �أهمية رعاية وزارة الثقافة للفنون حني �أق��رت التفرغ
الإبداعي ،الذي �أتاح للفنان الت�شكيلي فر�صة التفرغ مدة عام
كامل ،ولإجن��از م�شروع فني يتقا�ضى عليه الفنان 15,000
�ألف دينار كمكاف�أة ..كما بد�أت وزارة الثقافة بر�صد امليزانيات
القتناء اللوحات من املعار�ض والفنانني ،لأنها �شعرت ب�أن هذا
الإن��ت��اج له �أهمية دعائية ،ول��ه قيمة مادية كبرية ،لكن هذه
املقتنيات ال زال ينق�صها متحف للفن الأردين املعا�صر.
ومن التحوالت املهمة �أي�ض ًا� ،أن العديد من الفنانني ا�ستطاعوا
ال�سيطرة على الأدوات ومهارة الأداء ،وامتالك نا�صية لغة الفن
الرفيعة الراقية ،نذكر منهم�« :إياد امل�صري ،كمال عريقات،
كمال �أب��و ح�لاوة� ،إح�سان البندك ،حممد �أب��و عزيز ،حممد
الدغلي�س ،عرفات النعيم� ،أحمد �شاوي�ش ،حممد الرببري،
مي�شيل عجيالت ،احمد �صبيح ،خلدون �أب��و طالب� ،إبراهيم
�شاكر� ،أدي��ب عطوان ،خريي حرز اهلل ،زي��اد مهيار ،حممود
�أ�سعد� ،شادي غوامنة ،ع�صام ال��ب��زور ،حممد عو�ض ،جويد
ر�شدي ،هيلدا احلياري ،مها حمي�سن ،روان ال��ع��دوان� ،سمر
حدادين ،عبري احلنبلي ،فايزة حداد �سناء امل�صري ،حلاظ �أبو
ك�شك وغريهم «.
وما يثري االنتباه �أن بع�ض الفنانني ال�شباب قد اعتمدوا على
�أنف�سهم  ،ومل يخ�ضع �أي منهم للتعليم يف كليات فنون �أو معاهد
خمت�صة .وبع�ضهم الآخ��ر تعلم يف حمرتفات فنانني ،والكثري
من ه�ؤالء الفنانني ال�شباب قد طوروا ملكاتهم الإبداعية من
خالل كليات الفنون والور�ش الفنية ،واالحتكاك املبا�شر مع
الفنانني الكبار ،لذلك جاء التنوع الفني �شام ًال ملختلف العناوين
اجلمالية.
األلفية اجلديدة ..تطور ومنو
خطت احلركة الت�شكيلية الأردن��ي��ة خالل العقد الأول من
الألفية اجلديدة خطوات تفوق عمرها الزمني ،وقد نراها يف
موقع مماثل حلركات �سبقتها يف دول �أخرى ،و�أ�صبحت احلركة
الت�شكيلية الأردنية يف م�ستوى ال ب�أ�س به بالقيا�س �إلى الفرتة
الزمنية القليلة التي بد�أ ين�شط خاللها بال�شكل امللحوظ .ومما
ال �شك فيه �أن الأنظار �أ�صبحت تتجه �إلى الفن الت�شكيلي الأردين
وتتوقع منه املزيد من التطور والنجاح على امل�ستوى املحلي
والدويل ،كنتيجة طبيعية ملا تقوم به رابطة الفنانني الت�شكيليني
الأردنيني من دعم وت�شجيع للفنانني ،و�إقامة الندوات والور�ش

الفنية وامللتقيات الت�شكيلية وامل��ع��ار���ض
اخلا�صة واجلماعية لهم.
وال يفوتني �أن �أذكر �أي�ض ًا الدور الإيجابي
للرابطة يف �إ�شراكها فنانني من الأقطار
ال�شقيقة وال�صديقة يف معار�ضها الفنية،
وكذلك �إتاحتها الفر�صة لهم ،كي يعر�ضوا
يف �صالة الرابطة ،مما كان له الأثر يف �إتاحة
املجال �أمام الفنانني الأردنيني للتعرف على
بع�ض االجتاهات والتجارب الفنية.
�أما عن م�سار احلركة الت�شكيلية الأردنية
واجتاهاتها على امل�ستوى املحلي واخلارجي
خالل العقد الأول من الألفية اجلديدة ،فهي
تتطور وتنمو وتتنوع ،والف�ضل يف ذلك يعود
لقطاعني هما :وزارة الثقافة و�أمانة عمان
ال��ك�برى .وه���ذان القطاعان هما داعمان
و�شريكان لرابطة الفنانني ،وم��ن خالل
دعمهما املايل �أخذت الرابطة على عاتقها
و���ض��ع ال�برام��ج واخل��ط��ط .ويف ال�سنوات
الأخ�يرة خطت الرابطة لنف�سها ،جمموعة
�أ�صداء� ،شدت انتباه الدار�سني ،والباحثني،
والنقاد ،والإعالم املحلي والعربي.
وك���ان ل���دور ال��راب��ط��ة �أك�ب�ر الأث����ر يف ب��روز
احل��رك��ة الت�شكيلية الأردن���ي���ة ال��ت��ي ظهرت
ب�صورة م�شرفة يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
وخا�صة يف امل��ع��ار���ض امل��ق��ام��ة ،وامل���ؤمت��رات
وامللتقيات الت�شكيلية والور�ش الفنية.
وخ�لال ه��ذه املرحلة من النمو والتطور
ت�أ�س�س يف اجلامعة الأردنية يف عام 2002
كلية الفنون والت�صميم ،كما بد�أت وزارة الثقافة بامل�ساهمة يف
ت�شجيع الفن الت�شكيلي عن طريق دعم الفنان من خالل االقتناء،
ومن خالل امل�سابقات الفنية للفنانني ال�شباب ،وي�صاحب هذا
امل�سابقات عادة جلان حتكيمية من الفنانني والنقاد ،ومعار�ض،
ومكاف�آت مالية للفائزين.
و�أما من حيث م�سار احلركة الت�شكيلية ،ف�إن اخلطوات تب�شر باخلري،
حيث ظهر هناك العديد من الفنانني الذين ظهرت �شخ�صياتهم
و�أخ��ذت يف التطور والظهور ،ومنهم من ا�ستطاع �أن يجعل له منط ًا
و�أ�سلوب ًا خا�ص ًا به ،وبع�ضهم الآخر �أخذ يف اال�ستمرار وتطويع مذاهب
الفن بتقنياته املختلفة ،لتخدم املو�ضوعات التي يريد الفنان �أن يعرب
عنها ،مبا يتنا�سب وتطور الفنون واملحيط الذي يعي�ش فيه الفنان.

لوحة الفنانة فاطمة احملب

ولقد ظهرت يف هذه املرحلة جتارب فنية �شبابية ،م َّثلت قمة
التمرد على كل ما هو تقليدي يف التعبري الفني ،وهذه التجارب
التي ا�ستقطبها �أ�صحاب �صاالت العر�ض� ،أخذت على عاتقها
التجديد ،و�شق الطريق �أم��ام التيارات الفنية على اختالف
�أمناطها ،وب�شكل خا�ص فنون ما بعد احلداثة ،فراحت جت ّرب
بوعي وحذر مع ًا ،بينما اكتفت بع�ض التجارب الأخرى باللعب
على ال�سطوح .وبني هذا وذاك برزت �أ�سماء در�ست يف �أكادمييات
فنية و�أخرى مل تدر�س الفن يف الأكادمييات ،لكنها حققت قدر ًا
متباين ًا من مهارة الأداء ،وامتالك الأدوات ،و�أخـذت لوحاتهم
دوره��ا التغيريي ،وفر�ضت نف�سها ،و�أثبتت وجودها ،ودخلت
املناف�سة بقوة ،وجعلت لها موقع ًا ومكان ًا بني التجارب الفنية،
نذكر منهم:

41

«جهاد العامري� ،إبراهيم اخلطيب ،عماد �أبو ح�شي�ش ،غاندي
اجل��ي��ب��اوي ،عبد املجيد ح�ل�اوة ،حممد ال�سمهوري� ،سهيل
بقاعني ،حكيم جماعني ،وليد اق�صوي ،عماد مدانات ،جمدي
م�شاقبة ،عبد اهلل من�صور ،يعقوب العتوم ،يون�س العمري،
حممود �شاهني ،يا�سر وريكات ،مها خوري ،فاطمة بور حامتي،
�أني�سة �أبو بكر ،دانا عمرو ،دياال الدغلي�س ،مرام جمدالوي،
فادية عابودي ،فايدة ماتوخ� ،آالء يون�س� ،أمل �إبراهيم� ،سحر
العلي ،هناء اخل�ضور ،ندى عطاري ،دالل يو�سف ،هبة �إبراهيم،
ماجدة الربغوثي ،ييلينا دافيدوفنا ،مليحة عزو ،رحاب �صيدم،
�أح�لام حميدان ،نوال عبد الرحيم� ،شادن �أبو يو�سف� ،إميان
احلاج قا�سم ،رنا حتاملة� ،أ�سيل عزيزية ،عبري �ضمرة ،خلود
اجل��م��ل ،مريفت ح��م��دي ،روال ح��م��دي ،هيام احلنيطي ،مها
�شاهني ،هبة جرار ...وغريهم.
« �إن تطور م�سرية احلركة الت�شكيلية الأردن��ي��ة ج��اء على يد
الفنان الأردين ،وك��ل �إجن��از حتقق لها �إمن��ا ك��ان بف�ضل هذا
الفنان وحده ،وثمرة جلهده وتعبه ،ووقوفه يف مواجهة ظروف
اجتماعية واقت�صادية �صعبة .وباملثابرة واملمار�سة وع��دم
اال�ست�سالم ،ا�ستطاع هذا الفنان �أن يبني حركة فنية متميزة،
ويعرب عن ر�أيه ويفر�ض وجوده على جمتمعه ،ويعمل من �أجل
م�ستقبل فني �أف�ضل «)31( .
التقنيات واالجتاهات الفنية السائدة
ومار�ست �أ�شكال التعبري املتنوعة من ت�صوير  /ر�سم ،ونحت
وجرافيك ...وكانت تقنية الت�صوير الأكرث انت�شار ًا بني فناين
اململكة وبعدها ي�أتي اجلرافيك ،ثم ي�أتي بعدها النحت واخلزف
والزخرفة وفنون ما بعد احلداثة.
�أما االجتاهات الفنية؛ �أي املرجعية الفنية التي ميكن �أن تن�سب
�إليها جممل الأ�ساليب الفنية للفنانني الت�شكيليني الأردنيني،
فهي الواقعية ،الت�أثريية �أو االنطباعية ،والتكعيبية ،والتعبريية،
وال�سريالية.
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لوحة الفنان فاروق ملبز

كان الفنان الت�شكيلي الأردين وريث ح�ضارة عريقة ،متجذرة يف
الأر�ض منذ �آالف ال�سنني ،لذلك ات�سمت حركة الفن الت�شكيلي
الأردين -التي اخت�صرت امل�سافات الزمنية و�شهدت من بدايات
خم�سينات القرن املا�ضي حتى الآن من دون انقطاع -بخطوات
متالحقة من التطوير واالهتمام حتى و�صلت �إلى امل�ستوى الذي
ن�شهده اليوم ،كما ات�سمت باالنفتاح على الأ�شقاء والأ�صدقاء
والتوا�صل معهم يف امللتقيات والبيناليات وامل�ؤمترات واملعار�ض
وال��ور���ش الفنية وت��ب��ادل اخل�ب�رات ،كما ات�سمت بالتنوع يف
اجتاهات الت�شكيل ومدار�سه املختلفة ،لكن هذا التنوع يف جممله
والذي متثله الآن رابطة الفنانني الت�شكيليني الأردنيني يعرب عن
مناخ وتاريخ وح�ضارة وثقافة الأردن.
�إن م�سرية ( )60عام ًا من الت�شكيل الأردين ،م�سرية طويلة
ن�سبي ًا ،ونظر ًا لعدم توفر املراجع ف�إن �أي حماولة للت�أريخ لها ال
بد من �أن ي�شوبها االخت�صار ،لكن الهدف النهائي لي�س التاريخ
بعينه ،ولكن تقدمي �أهم املحطات يف التاريخ الت�شكيلي الأردين
والوقوف عند �أهمها ،من �أجل �إعطاء �صورة تقريبية عن تلك
امل�سرية.
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الفن التفاعلي ..
بين التجريب والتجديد
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لقد ظهرت يف الآونة الأخرية �أطر فنية حديثة �أ�صبحت تواكب
روح الع�صر من حيث التجديد والتجريب ،وارتبطت ب�شكل كبري
بالو�سائط التكنولوجية التي �أ�صبحت ت�شكل حالة متعلقة باحلياة
املعي�شة ،ولأن��ه لي�س مبقدور الفن �أن يكون مبعزل عن هذه
التطورات التي ت�سود العامل من حيث ات�ساع رقعتها الرقمية ،فقد
�أ�ضحت هذه املتغريات ت�شكل حام ًال جديد ًا وم�ؤثر ًا يف احلياة
الفنية احلديثة لها خا�صيتها الفنية التي تعتمد على �أ�شكال تلبي
احلاجات الفنية اجلديدة ،لهذا برزت يف الآونة الأخرية ظواهر
فنية قامت على �أ�س�س التجريب والتحديث والت�شارك منها على

�سبل املثال ال احل�صر :الفن الرقمي وفن الفيديو �آرت والفن
الغرافيتي والفن التفاعلي.
ويعود تاريخ الفن التفاعلي �إلى �ستينيات القرن املا�ضي يف
�أمريكا وانت�شر بعد ذلك �إلى القارة الأوروبية ويعود انت�شاره �إلى
البيئة احلا�ضنة احلقيقة له وهو انت�شار التكنولوجيا يف تلك
البالد ب�شكل كبري الذي �ساهم فيما بعد بظهور جماعات تبنت
هذا التيار اجلديد الذي �سمي «بالفن التفاعلي» ،ومن مزايا هذا
الفن اجلديد �أنه ي�شكل �صورة غري منطية عن نظريه من الفنون
احلديثة ،ويالم�س احل�س الإن�ساين من خالل خمرجات الفعل
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االجتماعي ،ومن مزاياه �أي�ض ًا �أنه حاول فهم الثقافة كركن مهم
لتقدمي العمل الإبداعي واعتماده كحالة اجتماعية من �أجل خلق
فكر جديد ي�أخذ على عاتقة التغري يف الثقافة املجتمعية من
خالل العمل التطبيقي يف الف�ضاء الفني ،وهو بذلك يقدم نف�سة
ك�أ�سلوب له قدرة على الفهم والفعل على حدٍ �سواء ومن خالل
�إحداث التغيري يف املجتمع.
وباعتبار �أن ال�شباب يتمتعون بروح التجديد والتجريب من
خالل طرحهم لأ�شكال فنية مبتكرة خارجة عن امل�ألوف ،فقد
�ساعد ذلك يف ارتفاع وترية الفن وتبنيه لفكرة الت�شاركية يف
العمل الإبداعي من خالل جعل املتلقي جزء ًا فاع ًال وحقيقي ًا يف
الإجناز الفني ،ودون �إغفال املحيط من ذلك ،وتخطى القوالب
القدمية التي ارتكزت على قواعد ح�سية خارج �أط��ار امل�ألوف
و�سمحت بفتح �آفاق مبتكرة وخالقة باال�ستفادة من املفردات
املتاحة وغدت تعتمد على التفاعل بني الفنان واملتلقي والعمل
الفني نف�سة ،و�أ�صبح الفنان جزء ًا من العمل كتكوين فني �ضمن
ف�ضاء رحب خارج �صاالت وقاعات العر�ض.
ولو عدنا �إلى الوراء قلي ًال جند �أن العمل الفني يعتمد تفرد
الفنان ونزوعه �إلى اال�ستقاللية يف الإجناز الفني الذي ال يت�سع
�إال لف�ضاء الفنان نف�سة تارك ًا املتلقي ي�شارك ب�إح�سا�سه وحوارة
الذهني فقط دون ال�سماح له بالتدخل املبا�شر يف العمل ،ودون
�أن يرتك �أثر ًا فني ًا وا�ضح ًا يف �سطوحه .وقد حاولت الأ�ساليب
الكال�سيكية الت�صدي للفن احل��دي��ث ب�شتى ال��ط��رق؛ ولكن
ا�ساليب الفن اجلديدة لهذا الفن قد �أوجدت لنف�سها خا�صية
متميزة عن �أقرانه من الفنون.
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�إن املتابع لهذا التيار اجلديد يلم�س �أن هناك ممار�سات
خمتلفة عما �سبق وذلك ّ
بتخطى القوالب التقليدية من خالل
�إقحام العنا�صر احل�سية يف الإجن��از الإبداعي من �أج��ل خلق
تفاعل بني املتلقي والعمل الفني ،وتوظيف مهمة اجتماعية
جديدة مل يعهدها من قبل ،ومن �سماته �أي�ض َا �أن��ه يجمع بني
الأجنا�س الفنية املختلفة مثل الر�سم والنحت ،والت�شكيل
والفيديو ،ومن التجارب الالفتة لهذا التيار �أنه ا�ستطاع �إدخال
اجلمهور يف الف�ضاء الفني كعن�صر رئي�سي يف العمل  ،عن طريق
ط�لاء اجل�سم باللون مثال ،وا�ستخدام التفاعل اجلرافيكي
مثل الإ�سقاط ال�ضوئي من �أجل خلق تزاوج بني اللون الرقمي
واجل�سد ،بالإ�ضافة �إل��ى ا�ستخدام ع��وامل مرئية افرتا�ضية
ا�ستطاعت ت�سجيل حلظة �إجناز العمل ب�شكل مبا�شر و�سرعان
ما تنتهي بانتهاء الت�أثري ال�ضوئي نف�سة.
�إن هذه الأطر اجلديدة التي ارتكز عليها «الفن التفاعلي»
ا�ستطاعت �أن جتد مفاهيم خمتلفة وجتلت يف �أن يكون الفعل يف
ال�شارع لي�صبح �أداة ات�صال تربط الفنان باملتلقي ب�شكل مبا�شر
مما عظم القيمة االجتماعية له و�أوج��د دور ًا جديد ًا وبالتايل

�أتاحت للفرد العادي �أن ي�ساهم
يف ���ص��ن��ع احل����دث الإب���داع���ي
ب�شكل مبا�شر ،بالإ�ضافة �إلى
م�ساهمته يف تقلي�ص الهوة
بني الفنان واملتلقي ،و�ساهم
يف الت�شارك مع املحرتفني من
الفنانني.
واملتابع لهذا التيار يجد �أنه
مل يحظ بالقبول منذ بداياته
�إذ واجه الكثري من االنتقاد من
الفنانني والنقاد ال��ذي��ن بقوا
رهن الأطر التقليدية واملنهجية
ال��ت��ي حافظت على كينونتها
منذ زمن طويل ولكن اجتياح
التكنولوجيا للحياة قد فر�ضت
هيبتها اجلديدة وب�شكل الفت.
�إن لو�سائل االت�صاالت احلديثة دور ًا كبري ًا يف الت�أ�سي�س لهذا
الفن خا�صة بعد ظهور بع�ض الفنون اجل��دي��دة مثل الفنون
الرقمية وهذا يعود بف�ضل الإنرتنت وو�سائل االت�صال احلديثة
وظهور �إمكانية �أو�سع مل�شاركة اجلمهور.
وانطالق ًا من خ�صائ�ص هذا الفن جند �أنه ي�شكل حالة غري
منطية عن �سواه من الفنون الأخ��رى يف الفن املعا�صر ،ومن
مزاياه �أنه يقرتب من الفعل االجتماعي ،حماو ًال فهم الثقافة
كجزء �أ�سا�س يف احلياة وجعل الفن حالة حياتية ال تقت�صر
على �أهل الفن فقط بل تعدت ذلك يف الت�شارك يف العمل الفني
املجتمعي ،وبالتايل متكنت هذه اجلماعات من تبنيه اجتماعي ًا
لإح��داث التغري والتثقيف املجتمعي ،وق��د ج��اء ك��رد فعل على
ال�سلوك االجتماعي ال�سائد ،وتقول الفنانة الفرن�سية فريونيك
�أوبويي« ..هذا التفاعل املتجدد مع اجلمهور يغذي املخيلة ويفتح
للفنان �آفاق ًا جديدة ،لكنه ال ين�سى �أن ميتعه ويبعث البهجة يف
قلبه».
ويف اخلتام جند �أن الفنون احلديثة ا�ستطاعت �أن جتد لنف�سها
مكان ًا اجتماعي ًا جديد ًا ال ن�ستطيع �إغفاله �إذ �أ�ضحت ت�شكل ركن ًا
مهم ًا يف العملية االبداعية املعا�صرة ،وبالتايل ت�صبح هناك
م�س�ؤولية مهمة تقع على عاتق الفنان يف �إيجاد الطرق املنا�سبة
يف �إخراج مكنونات املتلقي من خالل العمل الإبداعي �سواء كان
يف التفاعل �أو يف �إك�سابه املهارات الفنية املنا�سبة بالإ�ضافة
�إلى حتويل الطاقات املكبوتة �إلى فعل �إبداعي ناجز وم�ؤثر يف
املحيط ،الذي ترك �أثر ًا خمتلف ًا وفاع ًال يف حركة الإبداع.
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تخطيطات
تخطيط للفنان �أمين غرايبة  -الأردن
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التعبير عن الحتمية في المسرح القديم

د .حممد خري الرفاعي  /األردن
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�سعى الإغريق �إلى متثيل العامل يف �إط��ار متكامل يقتنع به
العقل ،ومتتنع فيه ال��ردة والنق�ص ،وقد �أدرك��وا �أهمية العقل
وقدرته الكبرية ،على �إ�صالح �أمر النف�س واحلياة� ،إال �أن هناك
�أ�شياء تتغلب على ه��ذا العقل ،وه��ذا ما ي�سميه بروميثيو�س
بال�ضرورة احلتمية ،حيث ال تتفق الطبيعة مع حاجات الإن�سان
وحيث توجد �إرادة الآلهة والقدر ،ومثال ذلك التعار�ض الذي
حدث بني �إرادة الإغريق يف الذهاب �إلى طروادة ،وتوقف الريح
وع��دم م�ساعدتها لهم ،مما دفع �أجاممنون �إل��ى تقدمي ابنته
قربان ًا للآلهة ،تبع ًا لإمياناته .وما االخرتاعات واالكت�شافات� ،إال
لتخطي الطبيعة وتروي�ض عداوتها ،وهذا
حماولة من الإن�سان
ّ
ما قاله بروميثيو�س نف�سه .ويف هذا �إ�شارة �إلى التقدم الفكري
الذي كان لدى الإغريق .فالإن�سان ال يختار م�صريه ،بل ي�أتي
مثق ًال مبا فعله والده قبل جميئه ،وهكذا حتل عليه اللعنات.

فما هو يا ترى �أ�سلوب التعبري التمثيلي عن احلتمية ؟
�إن تطورات احلدث الدرامي يف مفهوم �أر�سطو ،ال بد �أن تت�سم
باحلتمية ،التي جتعل �أي تطور للموقف منذ بدايته ،هو التطور
الوحيد املحتمل ،و�أنَّ احلدث الدرامي ال بد من �أن يكون جاد ًا
؛ مبعنى �أن خطوات تطوره ال ميكن الرجوع عنها  ،ومبعنى �أن
البطل الرتاجيدي  -بعد وقوع اخلط�أ -ال ي�ستطيع العودة ،ولكن
يتم ا�ستئ�صاله متام ًا ،بعك�س الكوميديا ،التي مت ِّكنه بعد اخلط�أ
من العودة �إلى موقفه يف املجتمع.
ومثال ذل��ك موقف �أودي���ب ،فبعد �أن �أدرك �أن��ه قاتل �أبيه
ومتزوج �أمه ،فق�أ عينيه ونفى نف�سه ،يف حني �أن والدته قتلت
نف�سها .وقد ا�ستخدم �أر�سطو لفظة  hamartiaالتي ت�ؤخذ
على �أنها اخلط�أ امل�أ�ساوي الذي يقع به البطل .والكلمة �أ�سا�س ًا
تعني �ضعف ًا �أ�سا�سي ًا يف �شخ�صية الإن�سان ي�ستحق عليه العقاب.
ويختلف نوع ال�ضعف الب�شرى من �إن�سان �إلى �آخر ،فنجد عند
مكبث الطموح الزائد ،بينما جند �أوديب ميتاز باندفاعه وتهوره
وعناده ،بل ن�ستطيع القول �إن حماولة �أوديب ذاتها للهرب �إلى
طيبة بعد �سماعه بق�صة النبوءة ،هي اخلط�أ امل�أ�ساوي بعينه .
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ف���إذا ك��ان الأم��ر على ما ب َّي ّنا ،ح��ول حتمية �إمت��ام البطل
امل�أ�ساوي للفعل ،وعدم قدرته على الرجوع عن ذلك بعد وقوعه
يف اخلط�أ ،فهل يعني ذلك �أن التعبري التمثيلي عند ذلك البطل،
يتخذ ُبعد ًا واحد ًا ،يت�سم باجلدة وال�صالبة واحلدة ،وجتنب روح
االعتدال ؛ �أو ما �أ�سماه �أر�سطو (بال�صوفو�سيني) مع الظهور
بعا ّمة مبظهر التطرف �أو (االغري�س) مبا يتطلب من املمثل لون ًا
�أدائي ًا و�إيقاعي ًا.
ففي م�سرحية (�أنتجونا)  ،يف امل�شهد الذي يجمعها مع كريون
واحلار�س ،جند �أن الت�أثري الدرامي ي�صدر من كل �شخ�صية على
حدة ،تبع ًا ملوقفها اخلا�ص من احلدث الذي يجمعهم ،فاحلار�س
قد وجد يف املوقف فر�صته للهرب وتربئة نف�سه� ،أما �أنتجونا
وبحكم وقوع الفعل ،ف�إنها تقف جانب ًا بن�شوة ،فيما ي�شبه الإميان
ال�صويف ،بعيد ًا عن امل�شهد� ،أما كريون
فيواجه الأخبار الغريبة والعجيبة ،ذلك
�أن املتمرد هو ابنة �أخيه ،ولي�س �شخ�ص ًا
عمي ًال �أو غريب ًا عنه.
ويف (�أودي��ب امللك) جند تطور �أوديب
من اخلوف �إلى العزم واليقني ،وتطور
جوكا�ستا م��ن الأم���ل ،م���رور ًا بالثقة،
وانتها ًء بالرعب ،ويف هذا خلق ملجموعة
م���ن الإي���ق���اع���ات امل��ت��داخ��ل��ة ب�����ص��ورة
رائعة « .وقد ا�ستخدم بع�ض املمثلني
اليونانيني ....ما �أ�سماه �ستان�سالف�سكي
ب��ال��ذاك��رة االن��ف��ع��ال��ي��ة ،لكي يكت�شفوا
ب�����ص��دق ،وي�����ص��غ��وا مل�����ش��اع��ره��م ،مثل
(ب��ول�����س) م��ن (�أي��ج��ي��ن��ا) ،ال���ذي ع��دّه
الكثريون �أعظم ممثل يف ع�صره ،حني
ق��ام ب��دور اليكرتا ،ف���أخ��رج م��ن القرب
اجل َّرة ،التي فيها رماد ابنه ،واحت�ضنها
كما لو ك��ان فيها رف��ات (�أور�سيت�س)،
وملأ املكان ،لي�س مبظهر الأ�سى �أومبا
وتفجع
هو تقليد له ،ولكن بحزن �صادقّ ،
حقيقي .وهكذا بينما كان الأم��ر يبدو
�أن هناك م�سرحية متثل ،كان يف الواقع
حقيقي يعر�ض «.
حزن
ّ
ويف م�سرحية �أوديب امللك – وبالن�سبة
لواقع حال املمثل اليوناين قبل امليالد
 ت���أت��ي �شخ�صية ك��ري��ون ككل واح��دمطلق ومنعزل وحقيقي ،بحيث تتحدد
مالحمه بعيد ًا عن �شخ�صيته ه��و؛�أي
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املمثل ،ثم تو�ضع مت�شابهة ،يف كل من م�سرحيات (�سوفوكلي�س)
الثالثة .ون�ستطيع االفرتا�ض �أنه مل يحاول ممثل يوناين واحد،
ت�شخي�ص (كريون) من خالل ما عرفه ،بطريقة �أو ب�أخرى،
عن ذلك امللك ،من الدقائق الفعلية ل�سريته فح�سب� ،أو مبوازنة
فحو�صاته الذاتية� ،أو درا�ساته احلياتية� ،أو ذكرياته االنفعالية،
�أو حتى تخيالته فح�سب ،فبد ًال من ذلك ،تخيل املمثل اليوناين
(ك��ري��ون) على نحو خمتلف ،تبع ًا لفهمه لبناء امل�سرحية
الع�ضوي ،و�أ�سلوبها وفكرتها ..لقد جعل (كريون) �شخ�صية
وظيفية خمتلفة على نحو فريد ،يف كل واحدة من امل�سرحيات
الثالث املختلفة يف بنائها .ففي �أوديب امللك يقوم كريون ب�أ�شياء
حمددة ،وهو هنا �شخ�ص واحد ،ويف �أوديب يف كولينو�س يفعل
كريون �أ�شياء خمتلفة( ،ورمبا ب�شكل �أو ب�أ�سلوب خمتلف) وهو

هنا �شخ�ص �آخر ،ويف �أنتجون جند (كريون) �شخ�صية �أخرى،
�أك�ثر اختالف ًا يف ت�صميمها� .صحيح على نحو ما� ،أنَّ كريون
هو الرجل نف�سه يف الرتاجيديات الثالثة ....ولكنه ك�شخ�صية
للتمثيل ،هو يف كل حالة� ،شخ�صية خمتلفة ،على نحو متميز،
كل خمتلف ،ومتميز �أي�ض ًا .
وموظفة بتناغم يف ٍ

“ ميدية “ من �أثينا ،وتركته ين�ساب يف عروقي امللتهبة ،وهاهو
ذا ي�صل �إلى قلبي في�شيع فيه ،وهو يحت�ضر برد ًا ،ال عهد يل به،
والآن مل �أعد �أرى ال�سماء والزوج ،اللذين ي�ؤذيهما وجودي� ،إال
من خالل غ�شاوة� .أال �إن املوت قد ا�ستلب النور من عيني ،وكانت
نظراتهما تلطخ و�ضح النهار ،فعاد �إليه �صفا�ؤه ونقا�ؤه كام ًال.

�إذن كانت كل �شخ�صية من�سجمة مع ذاتها ،ومع طبيعة الدور
امل�سند �إليها ،بحيث تقنع اجلمهور بطبيعتها الدرامية ،وت�صبح
قابلة للت�صديق يف �سياق امل�سرحية يف جمموعها ،فقد �أدرك
اليونانيون �أن �صنع �شيء دون هدف فني ،هو يف الواقع �صنع ال
�شيء على الإطالق.
�أم��ا م�سرحية فيدرا لرا�سني ،ففيها يحمل ُ
الفعل يف احلبكة
�ضحيته الرتاجيدية� ،إلى م�صريها املحتوم ،يف موقف اعرتاف
بالذنب ،على امللأ ،بكالم موجه
�إل����ى ال������زوج ،ف��ه��ا ه���ي ف��ي��درا
حتت�ضر يف امل�شهد الأخ�ير من
امل�أ�ساة ،وتقول :

وك��ذل��ك ه��و واق���ع احل����ال ،ل�شخ�صيات �أخ����رى م��ت��ع��ددة يف
الرتاجيديات القدمية ،جندها مدفوعة �إل��ى اخلط�أ الرتاجيدي،
وموا�صلة ال�سري بعد وقوعها فيه ،حتى نهاية طريقها املحتوم ،وكذلك
الأم��ر لهاملت وماكبث وعطيل وامللك لري ،بغ�ض النظر عن �أن
احلتمية الرتاجيدية عن �شك�سبري ،مدفوعة ب�إرادتني متوافقتني ،هما
�إرادة الغيب متمثلة يف الأ�شباح �أو الأرواح بدي ًال عن الآلهة القدمية،
و�إرادة البطل نف�سه يف ظرف اجتماعي ونف�سي معني ،ذلك �أن كل
�شخ�صية مم��ا ذك��رن��ا ل��ه��ا نف�س
ال�سمات اجلادة واحلادة وال�صلبة
�أو العنيدة وغري املرتاجعة.

مل يبق من عمري غري حلظات
ق�صار ،ف�أ�صغ �إ َّ
يل يا ثي�سيو�س،
�أن���ا ال��ت��ي دفعتني ال��ق��ح��ة �إل��ى
ال��ت��ط��ل��ع ب��ع�ين دن�����س��ة زان���ي���ة،
�إل��ى ابنك الطاهر ال��ب��ار ،فقد
�أ�شعلت ال�سماء يف قلبي نريان
عاطفة م�ش�ؤومة ،تعهدتها �إينون
امللعونة ،ثم خ�شيت �أن يف�ضح
ه��ي��ب��ول��ي��ت – وق����د ع����رف ما
�أجد– �سر ه��ذا ال��ه��وى ،ال��ذي
عافته نف�سه ،وا�ستغلت الغادرة
���ض��ع��ف��ي ال�����ش��دي��د ،ف���أ���س��رع��ت
�إليك تلقي التهمة عليه ،ولقد
ك��� ّف���رت ع���ن ج���رم���ه���ا ،وف���رت
خ�شية غ�ضبي ،تلتم�س يف �أمواج
البحر عذاب ًا ،هو �أرحم ما يكون
ال��ع��ذاب ! وك��ان يف ا�ستطاعتي
�أن �أق�ضي على حياتي بال�سيف،
ولكني تركت الف�ضيلة املظلومة،
تهز ب�صرخاتها �أركان �ضمريي،
و�أردت �أن �أن�����ش��ر ب�ي�ن ي��دي��ك
�صحيفة ندمي ،لأطيل عذابي،
و�أنا �أهبط �إلى عامل املوتى ،لقد
جترعت �سم ًا جاءت به ال�ساحرة

سوفوكليس

وذل�����ك ك��ل��ه ي��ط��ب��ع ال��ت��ع��ب�ير،
�سواء يف الن�ص� ،أو يف العر�ض
امل�سرحي نف�سه بتلك ال�سمات،
ليتخذ التعبري �إطار ًا يعك�س تلك
ال�سمات ،فيدل على م�أ�ساوية
تلك ال�شخ�صية .وه��ذا ال مينع
بالقطع من �أن تكون لل�شخ�صية
ت��ع��ب�يرات ف��رع��ي��ة ،ن��اب��ع��ة من
املوقف الذي ي�صوره لنا احلوار،
وفق دوافع وعالقات من�صو�صة
يف احلدث امل�سرحي ،يف البناء
الدرامي يف الن�ص� ،أو مر�سومة
بتف�سري امل���خ���رج وامل��������ؤدّي يف
العر�ض امل�سرحي ،الذي يج�سد
ذلك الن�ص نف�سه� ،أمام جمهور
املتفرجني.
�إن لغة ال�سرد ك��ان��ت �أداة
امل�سرح الإغريقي للتعبري عما
ه���و خ����ارج ح����دود ال���زم���ن� ،أو
خ��ارج ح��دود املنظر� ،أو املكان
الذي يدور فيه احلدث .فكثري ًا
ما اتخذ التعبري يف الرتاجيديا
�سواء الإغريقية �أو الرتاجيديا
ال�����ش��ك�����س��ب�يري��ة  -يف ع�����ص��ر
النه�ضة ��� -ص��ورة احل��ك��ي عن
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املسرح اجلنوبي يف جرش

طريق ال�سرد� ،أو الو�صف بطبيعة املكان �أو املنظر �أو املناخ� ،أو ملا
م�ضى من احلدث املمثل ،وهذه كانت على الأغلب ت�سلم للجوقة،
و�أحيان ًا مب�شاركة �أحد الأبطال ،كمثال ذلك م�شاركة اليكرتا يف
(حامالت القرابني) يف م�شهد قبل و�صول �أوري�ست.
وكالم الكور�س يف م�سرحية عابدات باخو�س ليوربيدي�س :
« الكور�س � ..:أوو! هيا �أيتها الباخيات
		�أوو! هيا �أيتها الباخيات
		�أن�شدن م�آثر ديوني�سيو�س
على دقات الدفوف الرخيمة ،ويف بهجة جمدن
الإله �إيفيو�س ب�صيحات ونداءات فروجية،
بينما ير�سل الناي املقد�س
ذو ال�صوت العذب نغماته املقد�سة
التي ت�صاحب �صخبكم بني اجلبال ،بني اجلبال
�سعيدة هي – مثل مهرة يف املرعى بجوار �أمها –
�سعيدة تلك الراق�صة الباخية التي تقفز
بقدمني �سريعتني و�أطراف خفيفة “.
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وهذا الأ�سلوب �سائد كتيار يف القرن الع�شرين ،عند الكتّاب
الذين يتناولون الأ�ساطري والأبطال لدى الإغريق� ،سواء كانوا
ملحميني كربي�شت �أو عبثيني �أو وجوديني.
غري �أن الأداء �أو التعبري ال�سردي هنا لي�س حماكاة لفعل ،بقدر
ما هو حماكاة لذلك الفعل� ،إذ يعيد املمثل ت�صوير الفعل املا�ضي.
ف����إذا كانت م�سرحية (بروميثيو�س) ه��ي حم��اك��اة لفعل �إل��ه
الب�شر بروميثيو�س ،وحماكاة لفعل رب الأرباب زيو�س ،رد ًا على
بروميثيو�س ،كونها ت�صور العقاب الذي �أنزله رب الأرباب زيو�س
على �إله الب�شر بروميثيو�س ،مل�ساعدته للب�شر ب�سرقته النار لهم،
لت�ساعدهم على النهو�ض �إلى طريق العلم واملعرفة ،لذلك كان
على بروميثيو�س و�أبنائه من الب�شر ،دفع ثمن التقدم واملدنية �أمل ًا
و�شقا ًء ،حيث يتم توثيق بروميثيو�س لينه�ش الطري كبده ،الذي
ما �أن ينتهي حتى يتجدد.
ومع �أن امل�سرحية هنا ال حتاكي �أخالق بروميثيو�س� ،أو �أخالق
زيو�س� ،إال �أنها حماكاة لفعل كل منهما يف مواجهة الآخر ،غري
�أن اعتماد لغتها احلوارية على ال�سرد �أو الو�صف ،ت�شكل ظاهرة
�أو �سمة غالبة عند �أ�سخيلو�س ،كما يف بقية �أعماله امل�سرحية
(الثالثية) وال نغايل �إن قلنا �إنها ظاهرة يف الن�صو�ص امل�سرحية
القدمية.

من الرتابط والوعي ،ب�أن النقلة الدرامية قائمة بال�ضرورة على
احلتمية.
وعليه ف�إذا كان ال�سرد ال�شفهي يعد متثيلي ًا يف ذاته ،فقد بات من
الوا�ضح يف الوقت الراهن ،فعندما ي�صل �إلى حد الكمال ،ف�إنه
يكون ف ّن ًا متثيلي ًا قائم ًا على :
 �أن فن ال�سرد ال�شفهي ،هو فعل ات�صايل ،ولهذا ف�إنه مناملمكن �أن ي�صبح بدي ًال لالت�صال ،لعالقاته بالإعالن املبا�شر،
وما يعنيه هذا يف علوم االت�صال ،وما يرتتب عليه من تف�ضيل،
عند مقارنته ب�أ�سا�سيات الفنون التمثيلية الأخرى.

�إذن يعد فن ال�سرد من الفنون القدمية اجلديدة ،ذلك �أنه يعود
�إلى الأزمان ال�سحيقة ،فهو من الفنون امل�سرحية التي �صاحبت
ظهور امل�سرح والتمثيل ال�صامت.
ويرى جون درايدن �أن احلكي القائم على ال�سرد يف احلوار
امل�سرحيُ ،ي�ستعان به عندما يتجنب ال�شاعر �أو امل���ؤل��ف “
تقدمي الأحداث التي ت�سميها الق�سوة ،فتبعت فينا النور� ،أو تلك
التي ي�ستحيل وقوعها ،فال ميكن ت�صديقها� ،أو هو ي�ستطيع �أن
ينقلها �إلى النظارة عن طريق ال�سرد فح�سب .كما �أن هناك من
امل�شاهد التي يجب �أن ت�سرد �أي�ض ًا م�شاهد ال�صخب وال�ضو�ضاء،
وامل�شاهد التي جتنبنا – حني نحذفها – التطويل يف عر�ض
احلبكة ،ومتكننا م��ن �ضبط ن�سب ال��زم��ن ،وه��ن��اك امل�شاهد
القبيحة التي ال ت�سر الناظرين  ...فهذه جميع ًا يجب �أن تتجنبها
عيوننا.
وال �شك يف �أن التخل�ص من حالة ال�سرد يجب �أن يكون متقن ًا،
بحيث ال ي�شعر املتلقي بفجوة �أو تع�سف يف االنتقال من حالة
�إلى �أخ��رى� ،أو انتقال ال�شخ�صية من موقف �إلى �آخر مغاير،
�أو من حدث �إلى حدث �آخر ،فيجب �أن يكون ذلك كله يف �إطار

 �أن فن ال�سرد ال�شفهي ،هو نتيجة للبحث عن التوازن بني�شخ�صية احلكاية ،و�شخ�صية ال��راوي ،و�شخ�صية ال�شخ�صية
اجلمعية ،و�شخ�صية املكان ،و�شخ�صية الظروف ،التي يروى من
خاللها.
 �أن فن ال�سرد ال�شفهي ،هو فن ،حيث التوازن بني ال�شخ�صياتامل�شاركة يف الن�ص ،ويحدد التوازن االت�صايل لو�سائل التعبري،
والكلمات املنطوقة ،وغري املنطوقة والإمياءات.
 �أن فن ال�سرد ال�شفهي ،ي�ستلزم الت�صور الثالثي من الراوي،وت�صور احلكاية ،وت�صور اجلمهور ،وت�صور الراوي لذاته.
 �أن الراوي ال�شفهي ،يروي مع اجلمهور ،ولي�س للجمهور.و�إذا كان ال��ذي يحكي يعرب� ،سواء بالكلمات �أو الأ���ص��وات� ،أو
باللغات غري املنطوقة ،يف تالعب بني ال�سرية وبني ا�ستخدام
امل�صادر التعبريية – يف حلقة ات�صال مع اجلمهور – فذلك
الذي يدمج املهنة داخل �إطار ما هو متثيلي ،ويحددها ب�أنها تالقٍ
مع اجلمهور ،لي�سرد معه ولي�س له ،حيث �أن الراوي ال�شفهي هو
الإن�سان الراوي ،الذي يبتكر حكايته ويعيد االبتكار فيها ،ويدعو
اجلمهور امل�شارك كي يتخيل.
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احل��روب التي يخو�ضها الإن�سان ال يجني منها الدمار املادي
فح�سب ،و�إمنا يجني منها �أي�ض ًا الدمار النف�سي ،وفقدان الثقة
بالنف�س ،بل فقدان الثقة بالعامل الذي يحيط به  .و�إذا كانت
احل��رب العاملية الثانية ق��د خلفت وراءه���ا ال��دم��ار يف العامل
كله� ،إال �أنها تركت لنا جمموعة من املفكرين الذين حاولو �أن
ي�صلحوا ما �أف�سدته احلرب.

و�إذا ا�ستعر�ضنا تاريخ م�سرح العبث ال��ذي ظهر يف �أعقاب
احلرب العاملية الثانية ،ف�إننا ن�شعر �أننا �أمام �أجيال من املثقفني
الذين عانوا �أ�شد املعاناة من ويالت احلروب ،ولهذا كان نتاج
عملهم الفني هذا الأ�سلوب .
�أم��ا نحن امل�شاهدون فنتاج عملنا هو الال�شيء� ،إال الآه��ات
ومتابعة �شا�شات الف�ضائيات العربية والعاملية؛ نبكي ون�ست�صرخ
َمن حولنا من م�آ�سي احلروب و�إحباطاتها غري الإن�سانية ،التي
ال نرى منها �أي م�ضمون حقيقي.

واحل�������روب ال���ت���ي ن�����ش��ه��ده��ا يف ك���ل ب���ق���اع ال���دن���ي���ا خلفت
�أي�ض ًا وراءها مثقفني ال ميلكون �إال الكلمة � ..صرخوا من خاللها
أح�ست
وال م��ن جميب ،ولكن املحاولة م�ستمرة ..جمموعة � َّ
باملعاناة من قبل ،و�أح�ست�  أن كل �شيء لي�س له معنى ،و�أن هذا
العامل الذي نحن فيه ما هو �إال عبث يف عبث ( وك�أن التاريخ
يعيد نف�سه )  .من هنا ظهر �أ�سلوب العبث �آن��ذاك على �أيدي
جمموعة من الكتاب ال�شبان يف فرن�سا و�إجنلرتا �أمثال ( جان
جانيه� ،آرت���وادام���وف� ،أل��ب�يرك��ام��و� ،صموئيل بيكيت ويوجني
يون�سكو ) ه�ؤالء الكتاب �صاحوا مثلما املعا�صرون من رواد هذا
االجتاه يف وجه العامل الذي يحب احلروب وي�ساند من يقاتلون
من �أجل ال �شيء.

وم���ن امل��م��ك��ن حت��دي��د ن�����ش���أة �أ���س��ل��وب ال��ع��ب��ث ب��ع��د ت���أ���س��ي�����س كلية
الباتافيزيقية على يد جمموعة من املعجبني ب�ألفريد جاري وبرئا�سة
د .كال �ساندو ،بعد احلرب العاملية الثانية ،التي �أ�صبحب فيما بعد
�أكرث احلركات الفكرية يف العامل الغربي �إغراقا يف الغرابة ،وبعد ًا
عن ،وجعلوا لها تنظيم ًا معقد ًا،و�أر�سوا لها قواعد ولوائح مغرقة يف
العبثية ،ف�أ�صبحت �أ�شبه بنكتة ت�أخد م�أخد اجلد ،وحددوا بعد ذلك
منطق الأ�سلوب باملنطق الذي ال يخ�ضع لقواعد املنطق امل�ألوفة ( ولقد
كان للباتافيزيقية ت�أثري كبري يف ما يعرف مب�سرح العبث .فالقارىء
لأعمال يون�سكو وبيكيت و�أداموف وغريهم ،يدرك �أن كل م�سرحياتهم
مع كل تباينها -ت�ستند �إل��ى فكرة �أ�سا�سة،هي فكرة الالجدوى،و�أي�ض ًا فكرة احللول اخليالية .ففي معظم هذه امل�سرحيات جند
ال�شخ�صيات حتاول �أن تخرج من موقف ال منطق وال تربير ،ال عن
طريق حل خيايل ال يربره منطق )  .ومن ثم انت�شرت العبثية يف الأدب
والفن الأوروبي ،وانتقلت �إلى العاملية املعا�صرة ،وخا�صة يف تلك الدول
التي عانت من ويالت احلروب ( الأولى والثانية ).
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�أنتظر ال�سيارة” على �سبيل املثال ال تدل على االنتظار املادي،
و�إمنا قد يفهم معناها من �سياق الفعل نف�سه� ،أو املغزى العام
للم�سرحية .وقد يكون معناها انتظار املوت �أو احلياة �أو الغنى �أو
�أي �شيء �آخر غري مدلولها احلقيقي وهو انتظار ال�سيارة .ومن
هنا ت�ستخل�ص الفكرة من باطن املعنى ومن ال وعي امل�شاهد ،لأن
الكلمة �أو اجلملة عبارة عن رموز ال تقود �إلى تطور الفعل وتبقى
ظاهرة انفعالية تظهر م�شاعر املمثل فقط ،وتتميز اللغة يف �أن:
•جملها حمدودة.
• معناها يظهر من خالل احلاالت التعبريية واحلركية.
العبث كلمة تدل على �أ�سلوب م�سرحي ظهر وانت�شر بعد احلرب
العاملية الثانية وما �سببته من م� ٍآ�س� ،أما الن�ش�أة احلقيقية فكانت
يف خم�سينيات القرن املا�ضي.
والعبث �أ�سلوب كان �ألبريكامو �أول من فتح بابه باملعنى الذي
يطلق به الآن على امل�سرح الطبيعي ،وذلك يف بحثه الفل�سفي
الذي و�ضعه مع �أ�سطورة ( �سيزيف ) عام 1942م  .وقد عنى
�ألبريكامو �أننا ن�ست�شعر �إح�سا�س ًا بالعبث ولي�س فل�سفة عبثية،
فيوجه كامي �س�ؤا ًال ال لب�س فيه وال غمو�ض يف جميع �صفحات
م�ؤلفاته تقريب ًا هو ( هل للحياة معنى �أو قيمة؟ ) والعبث كما
يقول هو �أن الإن�سان قد يدرك �أن اجلهد الذي يبذله ال طائل
من ورائ���ه ،وه��ذا ما متثل يف �أع��م��ال كافكا الروائية و�أعمال
بيكيت ويون�سكو امل�سرحية .وعلى هذا فروح الع�صر حا�ضرة يف
هذا امل�سرح وكذلك الواقع النف�سي  .فم�سرح العبث له الآن ما
يربر وجوده  .فهو �أ�سلوب تعبريي جريء يك�شف دواخل النف�س
الب�شرية وحقيقتها ،التي ترف�ض احلرب والدمار ،بالأ�سلوب
نف�سه الذي �ساد بعد احلربني العامليتني؛ الأولى والثانية ،فقد
�ساد منطق الال منطق لأن فهم املحاذير يف هذا امل�سرح من
�أ�سا�سيات علم هذا الأ�سلوب ،ويف هذا يقول الكاتب امل�صري
ر�شاد ر�شدي “ :ثالثة �أ�شياء �أعتقد �أنها تدل على �سذاجة الناقد
�إذا تعر�ض مل�سرح الال معقول �أو الال ؛ �أولها� أن يذمه وثانيها �أن
يف�سره وثالثها و�أ�سو�أها �أن يحدد له معنى �أو بالأحرى �أن مينطقه
“،ومن العبث �أي�ض ًا التفتي�ش عن معنى لل�سلوك الإن�ساين ،وعن
معنى للغة �أو امل�ضمون ،لأن العبثية لغة وفكر ًا جمموعة من
الرموز تُ�ستخدم للتعبري عن احل��االت واالنفعاالت الداخلية
لبيئة العر�ض ،ينقل املمثل من خاللها م�شاعر املجتمع و�أفكاره،
فالكلمة �صوت ال يدل على �شيء حم��دد �سوى ن�برات �صوتية
حتمل تعبريات انفعالية جت��اه املوقف ال��درام��ي ،ورمبا تقود
�إلى �صورة يف ذهن امل�شاهد .ف�أي جملة يف ن�ص م�سرحي عبثي
ال حتمل معنى اجلملة ،و�إمنا حتمل معنى الفعل ،فجملة “�أنا
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• تبقى ظاهرة �صوتية فقط.
•ال تعترب و�سيلة ات�صال مع الآخرين ،وهي و�سيلة اقرتاب ال
تقود �إلى الفهم وال ت�شبه لغتنا ،وت���ؤدي �إلى الال معنى ،وال
يحدث االت�صال بني بني الب�شر.
هناك� إذن حتطيم للغة وجتريدها من املعنى وتالعب بالألفاظ .

وعلى ه��ذا يبقى م�سرح العبث تعبري ًا عن روح الع�صر وروح
الإن�سان  -همومه ،م�شكالته ،ق�ضاياه  .ويف م�سرح العبث ال
وج��ود للتطور املنطقي للحدث ،وال وج��ود لل�شخ�صية باملعنى
امل�ألوف ،وال وجود للزمن �أو �إي�صال املعنى �إال يف ذهن املتلقي
الذي ميتلك الت�أويل والتف�سري ،لأنه ال ميكن �إي�صال املعنى عن
طريق الت�سل�سل املنطقي للحدث كما يف امل�سرحيات الواقعية �أو
عن طريق الإقناع الفكري كما يف م�سرح (بريخت) ،بل يكمن
�إي�صال املعنى عن طريق الهزة الدرامية.
فم�سرح العبث يقوم على فل�سفة روحية وذهنية .فعبثية هذا
امل�سرح منطلقة من نظرة الإن�سان �إلى عبثية الوجود الذي �أ�صبح
بال معنى و�سط هذه الأحداث التي نحياها ونعي�شها كالكوارث
الإن�سانية واحلروب واملجاعات ،حيث �أ�صبح الإن�سان ينظر �إلى
نف�سه و�إلى �أخيه �أنه جمرد كيان ال ي�ستحق الوجود� ،أو جمرد
ح�شرة يقتلها.
م�����س��رح ال��ع��ب��ث ���ص��رخ��ة يف وج���ه ال��ع��امل ,ع��ن��دم��ا �صاح بنرت
الربيطاين املولد وهو �أحد �أبرز امل�سرحيني العامليني يف الع�صر
احلا�ضر على امل�ستويني (ال�شكل وامل�ضمون) �صنع حتو ًال كبري ًا
يف امل�سرح العاملي ،و�صنع املجد لنف�سه عندما ح�صل على جائزة
نوبل � .أما يف ما يخ�ص جائزة نوبل فدعونا القول وب�صراحة
�إن الدعوة �إل��ى احلرية والعدالة والت�سامح وم�ساندة حقوق
الإن�سان وجهود ال�سالم العادل وال�شامل والأم��ن واال�ستقرار
ونبذ احلرب والإره��اب ،رمبا هي من �أهم متطلبات احل�صول
على جائزة نوبل.

الكاتب امل�سرحى الربيطانى هارولد بنرت يفوز بجائزة
نوبل للآداب لعام 2005
اجته بنرت يف م�سرحه نحو العبث الذي ارت�ضاه لنف�سه �أ�سلوب ًا
تعبريي ًا ،يحمل ر�سالة �إن�سانية من خالل رف�ض الواقع بالواقع
نف�سه؛ رف�ض الواقع على الأر�ض هذا الواقع الذي يتمثل يف غربة
الإن�سان عن جمتمعه وثقافته على م�ستوى التوا�صل الإن�ساين
والأخالقي ،وبخا�صة �أن هذا االجتاه هو من خملفات احلربني
العامليتني  .حاول كتّاب هذا االجتاه وعلى ر�أ�سهم بنرت ،الهروب
�إل��ى منطق الإن�سان ال��ذي ك َّرمه اهلل يف خلقه و�أخالقه وحقه
يف العي�ش ح��ر ًا �سيد ًا لنف�سه ال عبد ًا مقهور ًا ي�سري يف ثقافة
املقهورين؛ ثقافة ال�صمت التي تقود �إلى الال �شيء والال�شيء
نهاية  .هذا الإح�سا�س ال��ذي خلق هذه الثورة يف امل�سرح كما
خلق ث��ورة بنرت الإن�سانية على واق��ع مليء بالقهر والظلم
واحلرمان والت�شرد للإن�سان ،ف�صاح يف وجه العامل منذ �أكرث
من ع�شرين عام ًا جتاه ق�ضايا التعذيب للمعتقلني ال�سيا�سيني.
و���ش��ارك يف الفعاليات املناه�ضة للحرب على ال��ع��راق ،فكان
�صوته املناه�ض للظلم وللحرب ،الذي حمله معه �أخالقي ًا وفني ًا
�سبب ًا رمبا جلائزة نوبل .وقد يكون �أي�ض ًا ر�سالة موجهة �إلى كل
الأدباء والفنانني و�أ�صحاب الأقالم احلرة ،واحلناجر الذهبية
واملقهورين ،للوقوف يف وجه التطرف ال�سيا�سي والأخالقي
ومنا�صرة حقوق الإن�سان يف العي�ش ب�أمن و�سالم وطم�أنينة يف
�أي زمان ومكان .لهذا وذاك رمبا كان بنرت عاملي ًا وكان بنرت
نوبلي ًا عام .2005
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وال ننكر ع��ل��ى ال��ك��ات��ب ج��ه��ده ال��ك��ب�ير ع��ل��ى م�ستوى ال�شكل
وامل�ضمون ،فله ثواب ما �صنع وما �أحدثه من تغيري يف الأدب
والفكر والأ�سلوب يتوافق مع معطيات اليوم كما كان قبل حوايل
�ستني عام ًا من الآن.
دعوة للثورة على ال�صمت وعلى اخل�ضوع واال�ست�سالم
احلياة مليئة باملواقف العبثية ،رمبا نذكر منها الكثري ورمبا ال نذكر
�شيئ ًا ،لأن �صمتنا يف حد ذاته ونحن ن�شاهد الأعمال العبثية اليومية
يعد عبث ًا ،و�إن هذا العامل الذي نحن فيه ما هو �إال عبث يف عبث
ماذا ننتظر ؟ هل ننتظركاتب ًا مثل بنرت ي�صرخ يف وجه العامل
ويح�صل على جائزة نوبل� ،أم ننتظر لنبحث عن بنرت �آخر �أو عن
نوبل �آخر يكافئ رف�ضنا؟ �أم نرف�ض نحن هذا الواقع دون انتظار

املخل�ص الذي هو يف �أذهاننا فقط  .ماذا ننتظر  ..ننتظر نتائج
االنتظار �أم ننتظر نتائج امل�صائب والهزات؟)
نحن ننتظر امل��وت يف معاناة م�شهودة يف الثانية والدقيقة
وال�ساعة واليوم وال�شهر والعقد والقرن والألفية  ..كل ثانية
فيها �صرخة ،وال�صرخات �أموات  ..كل دقيقة حبلى بجديد ويف
ال�ساعة مولد عاهات  ..ويف اليوم مقربة للأحياء ،وال�شهر بالء
وال�سنة �ضياع والعقد مفقود والقرن فات الأوان  ..فات الأوان
وما زلنا ننتظر .. .
م�سرح العبث م�سرح لكل الأج��ي��ال ،م�سرح لكل الأزمنة ولكل
الأمكنة� .صرخوا ون�صرخ لنعرب عن �آالمنا ولكن ننتظر الأمل
باخلال�ص.. .

نبذه عن حياته:
هارولد بنرت  Harold Pinterكاتب وخمرج م�سرحي و�شاعر و�إذاع��ي و�سينمائي
�إنكليزي بعد ح�صوله على ال�شهادة الثانوية انت�سب �إلى الأكادميية امللكية للفن امل�سرحي
 ،Royal Academy of Dramatic Artلكنه ترك الدرا�سة .ويعد بنرت
�أحد رواد حركة جتديد امل�سرح الإنكليزي بعد احلرب العاملية الثانية يت�سم م�سرح بنرت
 1ـ ـ بالغمو�ض
"2ـ ـ ي�ستخدم بنرت الكلمات لأغرا�ض غري الأغرا�ض امل�ألوفة ،فهو يخلق من �إيقاع الكلمات
�إح�سا�سا باخلوف والتهديد
3ـ ـ اعتمد بنرت على تكرار الكلمات والألفاظ وعلي جتريدها من معناها امل�صطلح عليه.

�أهم املراجع:
 1ـ ـ م�سرح هارولد بنرت ،د .ريت�شارد �أندريتا ،النا�شر :مكتبة الأجنلو امل�صرية ،القاهرة1986 ،
 2ـ ـ هارولد بنرت ،لغة اجلبل ،ترجمة وتقدمي د .نهاد �صليحة ،روائع امل�سرح العاملي القاهرة  1991ـ
3ـ ـ ـ ـ حممد غنيمي هالل :النقد االدبي احلديث ( )1مقال بعنوان :هارولد بنرت املبدع احلا�صل على جائزة نوبل للآداب للعام 2005
بقلم الأ�ستاذ الدكتور� :سعيد �إبراهيم عبد الواحد  /جامعة االزهر ـ ـ غزه
2005www.arabworldbooks.com/Articles/articles68.htm
 4ـ ـ مقال بعنوان :درا�سة يف م�سرح العبث...هارولد بنرت �أمنوذج ًا .
بقلم :عامر ال�شون �.صحيفة اجلماهري  /م�ؤ�س�سة الوحدة لل�صحافة والطباعة والن�شر ـ ـ حلب
jamahir.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName
 5ـ ـ حممد ن�صار مقال بعنوان :التجريب يف ن�ص توفيق احلكيم :يا طالع ال�شجرة  .من�شورات جملة العلوم الإن�سانية  /جامعة الريموك
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المسرح بين الماضي والحاض ِر
ُ
األصالة والمعاصرة

هزّ اع الرباري  /األردن
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ال �شك يف �أنّ العنوان يتمت ُع ب�صفة التبادلية والإ�شكالية مع ًا،
وه��ي �إ�شكالية تبدو م�سطح ًة ومنك�شف ًة للوهلة الأول���ى ،غري
�أنّ الناب�ش يف جذور امل�سرح منذ فجر ّ
الطقو�س الأول��ى ،التي
أخذت قدا�ستها وت�أثريها قبل مرحلة الأديان،؛ �أي منذ املرحلة
� ْ
الطوطمية ،وما تالها من ديانات وثنية و�أ�ساطري ،يت�أكد من
ال�صل ِة الوثيق ِة بني جناحي هذا العنوان ،التي ت�صل لأن ي�صبحا
نبتت للتّعبري عن خماوف الب�شر
وجهني لعمل ٍة واحد ٍة ،فالفنونُ ْ
وهواج�سهم و�أفكارهم ،فالناظر يف الر�سومات على جدران
كهوف الإن�سان الأول ،يجدها جت�سد حياته اليومية ،من �صيد
و�صراعات واقتتال لأجل احلياة ،وخماوف من ظواهر طبيعية
غري مفهومة� ،أو مل تكن مفهومة بالن�سبة له وج ّللها الغمو�ض
والرهبة ،كالرباكني والعوا�صف والأمرا�ض وغريها ،فحاول من
خالل هذه الفنون الب�سيطة حتقيق التوازن النف�سي ،وحماولة
ت�سهم
الو�صول �إل��ى �إج��اب��ات مفرت�ضة ،يف حالة فنية فكرية
ُ
يف �إيجاد معو�ض عن غياب املعرفة بالأ�سباب ،ولع ّل الفنون
أقول لع ّل الفنون -كانت وراء ظهور بوادر ّ
و� ُالطقو�س الدّينية
ولي�س العك�س ،كالنقو�ش الغريبة ،وبدايات املو�سيقى ،والتّعبري
بالرق�ص ،وغ�ير ذل��ك من �أ�شكال التعبري ،لكنها الرتباطها
بحدث معني كالفي�ضان� ،أو خ�سوف القمر وغريها من �أحداث
أ�سبغت على هذه الفنون املبكرة ما ن�سميه
طبيعية وغري طبيعيةْ � ،
اليوم بالطقو�س الدينية واالجتماعية.

ات�صف امل�سرح م��ن ُ��ذ ب��واك�ير ن�ش�أته ،بال�صفه الدّينية /
الطق�س الديني كان يف جوهره
االجتماعية اجلماعية ،فنجد �أنّ
َ
فع ًال م�سرحي ًا جمعي ًا ،يبد�أ بطريقة و�صول امل�صلني �إلى املعبد.
وطق�س الدخول �إلى قاعة العبادة التي يقودها الكهان ،واحلركات
امل�ستديرة حول الآلهة ،م�صحوبة بامل�شاعل والبخور والرق�ص
وال�صلوات ،هي بالتايل ن�ص �أو �سيناريو متعارف عليه �أُنتج
رافقت منو املجتمعات وتطو ّرها� ،أي
جماعي ًا وم َّر مبراحل منو
ْ
حت َّول مع �صفة القدا�سة الدينية �إلى عرف �أو فر�ض دينيَ � ،
أخذ
�شكله مع تطور الفكر وحركة املجتمع واحتكاكه مع املجتمعات
أثرت املجتمعات بطقو�س وديانات املجتمعات
الأخ��رى ،فقد ت� ْ
القريبة منها � ،أو تلك التي خ�ضعت لها بعد حروب و�صراعات
م�ستمرة ،لذا ما زال امل�سرح يعد فع ًال جماعي ًا ت�شاركي ًا ،مع ك ّل
هذا التطور التقني املعا�صر.
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�إنّ الطق�س الديني ،ال��ذي تطور �إل��ى �أن مل�س ك�� َّل الأن�شط ِة
االجتماعي ِة ،من والدة وموت وزواج ،حتى َ
�شمل طقو�س الزّراعة
الظواهر ّ
ومواجهة ّ
الطبيعية كالفي�ضانات واخل�سوف والك�سوف،
بالإ�ضافة �إل��ى بطوالت احل��روب ،والأ�ساطري واال�ستعرا�ضات
ال ّريا�ضية والفنية ،ك ّلها ت�ؤكد �أنّ امل�سرح ول��د كفعل �أ�صيل
ول�صيق لبدايات تك ُّون املجتمعات وتطورها ،بل يعد معبرِّ ًا عن
مدى ح�ضار ٍة ما وعمق ثقافتها؛ �أي هو نتيجة حلاجات فردية
وجماعية ،باعتبار الطق�س املُم�سرح تعبري ًا مبا�شر ًا وغري مبا�شر
هواج�س و�أ�سئل ٍة و�أحالم اخلال�ص ال ّروحي والنف�سي ،وعن
عن
َ
�أفكار وهواج�س وتطلعات الأفراد واجلماعات ،فامل�سرح كاللغة
التي ت�ستخدم باعتبارها �أداة توا�صل ،والتي تعد حاجة �أ�سا�سية
للتعبري واحل��ي��اة ،وه��ذا ما يدعوين �إل��ى القناعة ب���أنّ امل�سرح
يف والدته كان م�سرح حاجة� ،أي ّ
متخ�ض عن حاجة وتو ّلد من
�ضرورة ،لأنه جاء تعبري ًا مبا�شر ًا عن �أفعال واقعية مثل العبادة
والعمل وال��زّواج وامل��وت ،وه��ذه ك ّلها ت�ؤكد ب���أنّ الواقع املعا�ش
حت َّول �إلى فعل م�سرحي ،حتى و�إنْ مل يتخذ هذه الت�سمية يف ذلك
الوقت.
امل�سرح الإغريقي الذي بد�أ ي�أخذ َ
�شكل الفن امل�سرحي
�إنّ
َ
ا�ستندَ ك��ث�ير ًا على ال��واق��ع ،حتى يف اعتماده على الأ�ساطري
وبطوالت الفر�سان واملالحم الكربى مثل “الإلياذة والأود�سة”
و”طروادة” .وامل�سرح الروماين الذي ارتكز على اال�ستعرا�ضات
واالحتفاالت التي كان العر�ض امل�سرحي جزء ًا �أ�سا�سي ًا منها،
حتى �إننا جند �أنّ كثري ًا من الرتاجيديات الإغريقية والرومانية،
وحتى طقو�س واحتفاالت الفراعنة وح�ضارات بالد ال�شام وبالد
تنت�سب
زاوجت بني الدّيني واالجتماعي ،كانت
ال ّرافدين ،التي
ْ
ُ

فامل�سرح ال��ذي ب��رز كحاجة و�أداة
فني ًا �إل��ى الفعل امل�سرحي،
ُ
تعبري -بال �شك -هو فنٌ �إن�سا ٌ
ين راقٍ �ضارب اجلذور يف عمق
احل�ضارة.
امل�سرح العربي احلديث ،الذي جاء يف الغالب انعكا�س ًا لواقع
ُ
ً
ما� ،أو حماولة ملعاجلة واقع م�أزوم ،جاء �أي�ضا بو�صفه �أداة تعبري
فنية وفكرية ،وحماولة لتقدمي هذا الواقع من زاوي��ة مغايرة،
لر�ؤية ما ت�صعب ر�ؤي��ت��ه ،ملحاولة ك�شف كنه ال��واق��ع ،وعر�ضه
وا�ستعرا�ضه من �شرفة الفن ،احللم ،اخليال ،ال ّرغبة املتوثبة
لفعل الك�شف واالح��ت��ج��اج والتغيري ،ال ّرغبة ال��ت�� ّواق��ة للحياة
...حلياة �أجمل ،ورمبا �أكرث ان�سانية،حياة تليق بالإن�سان ،ونحن
نكابد مرارة هذا الواقع �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا  ،ومع �أنّ
امل�سرح العربي �أخذ من تراث امل�سرح العاملي و�أفاد منه و�أ�س�س
عليه� ،إال �أن��ه مبفهوم امل�سرح ّ
الطق�سي الدّيني �أو االجتماعي
العربي الثقا ّيف ال ّذي َ
ارتبط
الذي ب ّيناه �سابق ًا ،جند �أنّ الترّ اث
ّ
ّ
بال�سرد ،ق�� َّدم م�سرح ًا طق�سي ًا من خالل
بال�شعر وم��ن بعده ّ
طقو�س العبادة يف بالد ال ّرافدين وب�لاد ال�شام ووادي النيل
نتج عنه من ممار�سات
بالإ�ضافة �إلى �شبه اجلزيرة العربية ،وما َ
يومية طق�سية كالزراعة وال�صيد وطقو�س البحر ك�صيد ال�سمك
والتجارة وا�ستخراج الل�ؤل�ؤ.
ري
لذا كان للم�سرح عرب التاريخ الإن�ساين مكان ٌة وقد�سي ٌة وت�أث ٌ
اليوم �إلى اخلروج
امت َّد من النخبة حتى العامة ،وهو ما يدعونا َ
من �ألوان اللوحة التي الت�صقنا بها طوي ًال لفرط ع�شقنا لهذا
الفن العريق ،لننظ َر �إليه من م�ساف ٍة كافي ٍة ت�ساعد يف بناء
فهم جديدٍ ي�ؤدي �إلى معرفة �أ�سباب ما � َآل �إليه الو�ضع ال ّراهن
للفن امل�سرحي ،وال �شك يف �أنّ ا�ستلهام امل�سرحيني العرب
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للمالحم الإغريقية والعربية و�إع��ادة معاجلتها بر�ؤىً جديد ٍة،
وا�ستمرار االتكاء على كال�سيكيات امل�سرح العاملي مثل ن�صو�ص
“�شك�سبري” اخلالدة وغريه من كبار كتّاب امل�سرح نا ٌ
جت عن
�أ�صالة هذه الأعمال وتف ُّردها ،وقابليتها للمعا�صرة ،وا�ستقبال
الأفكار اجلديدة ،وا�ستيعاب التّقنيات احلديثة يف �إعادة الكتابة
وال�سينوغرافيا والإخراج امل�سرحي الأكادميي والتجريبي.
�إنّ معا�صرة امل�سرح ال ت�أتي با�ستخدام التقنيات احلديثة وطرائق
ال�سيا�سية
الإخراج املبتكرة وح�سب ،بل يجب �أن تكون الأحداث ّ
احل�سم
والع�سكرية وما تخلُّفه من �آثار اجتماعية ونف�سية عامل
ِ
يف كثري من العرو�ض امل�سرحية ،فقد �ش ّك َل الن�ضال من �أجل
احلرية واال�ستقالل ما بعد احلرب العاملية الأولى مادة وثيمة
خ�صبة وثرية لأعمال م�سرحية م�ؤثرة� .أما الق�ضية الفل�سطينية،
فكان حل�ضورها الطاغي دو ٌر م�ؤث ٌر يف النه�ضة امل�سرحية ،حيث
برز ت�أكيد دور امل�سرح يف البناء املعريف والن�ضايل ،واملحافظة
على ال ّذاكرة الوطنية حي ًة ناب�ض ًة يف �صون احلقّ واحلر�ص على
تناقله وعدم �ضياعه عرب الأجيال ،هكذا �صار للم�سرح �أدوا ٌر
ت�ضاف لعنا�صره اجلمالية والفنية ،لي�صبح �سالح ًا فكري ًا م�ؤثر ًا.
العربي املعا�صر ن��وا َجت اخل�سارات والنك�سات،
امل�سرح
عالج
ُ
َ
ُّ
فت �آثا َرها
واحل��روب التي
نه�شت �أوا�صر الوطن الكبري ،وخ ّل ْ
ْ
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أ�صبحت املو�ضوعاتُ االقت�صادي ُة
العميق َة يف املجتمع والفرد ،كما �
ْ
واالجتماعي ُة املعا�ش ُة م��اد ًة خ�صب ًة للأعمال امل�سرحية ،وهو
واقع غني بال ُبنى الدّرامية الفاعلة ذات
ما يجعل امل�سرح َ
نتاج ٍ
االنفجارات املت�سل�سلة ،وه��ذا ك ّله يقودنا �إل��ى �أنّ امل�سرح ن�سر
َ
لن�صل يف نهاي ِة املطاف �إلى
يح ّلقُ بجناحي الأ�صال ِة واملعا�صر ِة،
�أنّ امل�سرح بك ّل �أ�شكاله و�أمناطه ،ويف معاجلاته املبا�شرة و غري
املبا�شرة ناجت عن واقع �أو معالج له.
ُ
الفارق بني امل�سرح
لع ّلنا نقف �أخري ًا عند �أ�سئلة حمورية :ما
والواقع؟ �أو متى ي�صبح الواقع م�سرح ًا؟ وهل الواقع -بواقعيته
ال�صرفة -يعد عم ًال م�سرحي ًا؟ بالت�أكيد ف�إنّ الواقع -مهما كان
غني ًا بالفعل -يبقى واقع ًا ،ما مل ُيعالج فني ًا م�ضاف ًا �إليه اخليال
وحرفية
وال���ر�ؤى واملكمالت الفنية ،فم�سرح ُة ال��واق��ع بفنية ِ
وتزيينه بجمالية جاذبة وناب�شة له وج��اه��دة لهدمه و�إع��ادة
ومراع
�صياغته وت�شكيله من جديد ببناء م�شابه لكن خمتلف
ٍ
ّ
لل�شروط ول ّذائقة الفنية هو هدف الكاتب امل�سرحي ،لن�صل
�إلى �أنّ امل�سرح -ومنذ �إرها�صاته البدائية الأولى -جاء ا�ستجاب ًة
أهم
لواقع �أو هاج�س ما ،لكنه مل يكن ت�صوير ًا فوتوغرافي ًا له ،ف� ُ
�شروط العمل امل�سرحي هو توفر ّ
ال�شرط الفني ال��ذي يحكم
الطق�س �أو العر�ض امل�سرحي.

مسرح
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مهرجان المسرح األردني
يقارب الماضي والحاضر
ويستشرف المستقبل()1
جمدي التل  /األردن
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ق��ارب��ت ع��رو���ض مهرجان امل�سرح الأردين الع�شرون م��ا بني
ا�ستدعاء املا�ضي بتجلياته النا�صعة ،ونكو�ص احلا�ضر وترديه
 ،لي�ست�شرف من خالل عرو�ضه الأحد ع�شر املحلية والعربية،
دواعي ا�ستنها�ض الأمة وم�ستقبلها.
و�أعلت العرو�ض امل�سرحية امل�شاركة يف املهرجان -الذي افتتحته
وزيرة الثقافة الدكتوره النا مامكغ يف  14ت�شرين الثاين املا�ضي
على م�سرح هاين �صنوبر يف املركز الثقايف امللكي -من �ش�أن
رف�ض اخل�ضوع ل�سلطة الطغيان مثلما ا�ستدعت بطوالت من
املا�ضي ببعديه القريب والبعيد ،م�ستندة حين ًا �إل��ى معاجلة
ع�صرية لن�صو�ص كال�سيكية ،وحين ًا �آخ��ر لن�صو�ص حديثة
حملت ذات البعدين.
وج���اءت ع��رو���ض امل��ه��رج��ان ال��ت��ي �ستتناولها ه��ذه ال��ق��راءات
التطبيقية موزعة على عددين من جملة فنون� ،أهمية امل�سرح
ودوره يف البناء املعريف املجتمعي الإن�ساين� ،سواء ل�شريحة
النخبة الواعية �أم ل�شريحة النخبة ال�شبابية املتطلعة �إلى
مزيد من اال�ستنارة يف الوعي ،ذلك �أن املعرفة التي يقدمها
امل�سرح بكل م�ؤثراته احل�سية والإدراكية البد �أن تخلق م�سار ًا
معرفي ًا وفوق معريف يف وعي املتلقي وتفكريه ،وجتلى ذلك فيما
يعرف با�ستخدام فل�سفة “امليتا م�سرح” التي ك�سرت احلواجز
التقليدية يف ت�صنيف املكونات الإجرائية للم�سرح ،لتعتمد �إبراز
ذات ه��ذه املكونات الإجرائية يف وع��ي وم��ا ف��وق وع��ي املتلقي

 ،بحيث يعمل امل�سرح على �إ�شراك �إدراك املتلقي ودجم��ه يف
بوتقة العمل امل�سرحي  ،من خالل اعتماد تقنيات حديثة تتجاوز
تقنية امل�سرح الثابت واملتحرك ن�سبي ًا ،وتقنية العتبة بني امل�سرح
واجل��م��ه��ور ،ومنها اعتماد امل�صمم على �شكل ح��رف ()T
امل�ستعار من خ�شبة عرو�ض الأزي��اء ،ودمج اجلمهور من خالل
امتداد ديكور العر�ض يف امل�سرح الدائري �إلى حيث اجلمهور،
و�أ�شكال �أخرى عمدت �إلى �إن�شاء ف�ضاء م�سرحي ي�ساهم يف خلق
ذلك امل�سار املعريف.
ا�ستهل املهرجان عرو�ضه بالعر�ض امل�سرحي الفل�سفي الوجودي
العبثي «عاخل�شب» ال��ذي ق��دم يف افتتاح املهرجان ،وارتقى
بالذائقة احل�سية لدى املتلقي ،حيث حتت�شد الرموز ال�سيميائية
يف ف�ضاء م�سرحي مفعم باملح�سو�س وملكة اخليال ،التي مت ِّكن
املتلقي من ا�ستنباط تلك املعاين الرمزية الكامنة يف الظواهر
احل�سية.
العر�ض امل�سرحي الذي جاء متما�سك ًا وت�أ�س�س على فكرة املوت
ومعنى احلياة ،و�أخرجه و�شارك فيه ممث ًال زيد خليل م�صطفى،
ع��ن ن�ص للم�ؤلف البلجيكي موري�س ميرتلنك (– 1862
 )1949بعنوان “الأعمى” ،وال��ذي ت�أ�س�س على الرمزية
باعتبار ميرتلنك �أحد �أبرز منظريها يف امل�سرح ،جاء متما�سك ًا
ومل يبتعد كثري ًا عن كوميديا “الفار�س” اخلفيفة ،وحيث �أن
الرمزية متتاز مبعادلتها بني ال�شعر واملو�سيقى ,لأن املو�سيقى
مسرحية ماريانا بنيدا
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متتلك اخلا�صية الإيحائية التي يتطلع �إليها الرمزيون  ،وال
ترتبط بتحديد املعنى الذي ت�ستطيعه الكلمة ,والذي ينبغي على
الرمزيني التخل�ص منه .فقد ا�ستهل العر�ض م�شاهده ،بتمو�ضع
فرقة م�ؤدين/كورال مكونة من � 12شخ�ص ًا على �شبه مدرج
من طبقتني يف عمق اخل�شبة نحو اليمني ،يقدمون �أدا ًء غنائي ًا
يقرتب كثري ًا من ال�صوفية االبتهالية  ،يف ظل �إ�ضاءة جانبية
�صفراء وخافتة ،تقدم للحدث /الق�صة “و�صلنا الربزخ ما يف
كرباج وال �سيوف»..

كانت حتب الغناء الذي كان ينهاها عنه ،وتعي�ش حالة ع�شق مع
�شاب ج�سده (زيد خليل) الذي ت�ضطهده ال�سلطة ،فيما والدها
كان م�ستغرق ًا يف خمتلف �صنوف اللهو غري ال�بريء ،وهو ما
عك�س حالة التناق�ض واالنف�صام التي يعي�شها الكثري من �أفراد
املجتمعات العربية مبختلف م�ستوياتهم وب�إ�سقاطات متنوعة ،يف
حني يتعر�ض العا�شق الذي ت�صله ر�سائل الغرام من مع�شوقته
�إلى االعتقال والتحقيق الذي يجري يف ظل �إ�ضاءة �صفراء يف
مو�ضع “اللحد” ال��ذي ت�شكل من الإ���ض��اءة ،باعتبار �أن تلك
الر�سائل حتمل م�ضامني �سيا�سية م�شبوهة ،فيما يقوم بدور
املحقق (نهى �سمارة) التي جت�سد يف لوحة �أخ��رى �شخ�صية
اجلدة “زريفة” التي تزرع اخلوف لدى حفيدها ،وكذلك الأم
التي تفقد �أبناءها كناية عن الوطن .

ومل تبتعد امل�سرحية الفرجوية االحتفالية امللحمية -التي الم�ست
التجريب يف العديد من جوانبها  ،متمث ًال ذلك ب�إعادة �إنتاج
الن�ص و�إنتاج الداللة يف التعبريات ما بعد احلداثية ،واعتمدت
فل�سفة احلياة واملوت وقيمة الإن�سان ،و�أن العمى هو اجلهل وعدم
القدرة على معرفة هذا العامل ال��ذي نحن فيه -عن ت�ضمني
�إ�شارات ذكية تنتقد واقع املجتمعات العربية بعد مرحلة “الربيع
��رد وقهر وب�ؤ�س ،وتطالب بانتزاع
العربي”  ،مبا يحمله من ت ٍ
احلرية وت�سخر من حالة الرتدد واجلنب التي يعي�شها �أبناء تلك
املجتمعات ،وقبولهم بالظلم ،معتربة �أنه �صنو العمى ،وهو ما
مثل الثيمة الرئي�سة للعمل امل�سرحي يف حمموالته الداللية.

و ِّفق املخرج يف توظيف قدرات املمثلني املميزة التي تكاملت مع
خمتلف العالمات الب�صرية ،وعنا�صر ال�سينوغرافيا ،يف ظل
�إ�ضاءة متغرية ب�سيطرة اللونني الأبي�ض والأ�صفر وما يحمالنه
من دالالت ،رغ��م الإغ���راق يف التعتيم ال��ذي �ساد اخل�شبة يف
خمتلف م�شاهد ولوحات العر�ض ،عالوة على ات�ساق الت�شكيل
احلركي (امليزان�سني) للممثلني ب�شكل متقن.

وتعر�ض امل�سرحية �ضمن لوحات متنوعة يف ف�ضاء م�سرحي
مكثف وثري بالعالمات الب�صرية وال��دالالت ،لت�سرد حكايات
�أربعة �شخو�ص� ،شكلت مرتكزات ن�شوء البنية امل�سرحية يف
مقاربات �إن�سانية خمتلفة ،تقاطعت مب�شرتك املعاناة والب�ؤ�س،
وانتهت �إل��ى امل��وت حتى لو ك��ان باختيارها ،وه��و ما ج�سدته
ال�شخ�صية التي �أدتها (بي�سان كمال) ،التي عانت من ا�ضطهاد
والدها الذي ج�سد �شخ�صيته (عبدالكامل اخلاليلة) لها ،لأنها

و�شكل �أداء املمثلني رغ��م تعدد ال�شخ�صيات التي قدموها،
مفردة مميزة ورئي�سة يف العر�ض الذي جاء حممو ًال بالعديد
من امل�ضامني والإ�سقاطات التي مل تبتعد عن ال�ش�أن العام ،حيث
حتت�ضن (بي�سان كمال) يف �إحدى اللوحات �أحد �شواهد القبور
اخلم�سة  ،التي توزعت يف خمتلف �أرج��اء اخل�شبة  ،متحدثة
عن جور النا�س وظلمهم ،ويف لوحة �أخرى ي�ؤدي (زيد خليل)
�شخ�صية املغرتب العائد لزيارة قرب والدته ويعتقل.
ويف حني �أن (بي�سان) رغم امتالكها لل�صوت اجلميل ومتكنها
من مهارات الغناء� ،إال �أنها مل توفق بتقدمي �أداءٍ غنائي بح�سب
�شروط امل�سرح ،الذي جاء طربي ًا يف الغالب� ،إال �أنها عو�ضت
ذلك ب���أداء متثيلي معرب ومتوازن ،فيما جتلى يف م�شهد �آخر
ال يخلو من الرتاجوكوميديا ،احل��وار والأداء املميز للممثلني
عبدالكامل اخلاليلة الذي يتمو�ضع على ميني اخل�شبة م�ستند ًا
على �شاهد القرب ،ونهى �سمارة يف اجلهة املقابلة التي تقول له

مسرحية على اخلشب

71

”:يف فرق بني اللي ب�شوف واللي مقرر ما ي�شوف” فيما ت�شعل
�سيجارة ليت�ساءل اخلاليلة حول �إذا ما كان “هنا-الربزخ -يف
تدخني”؟ طالب ًا منها �أن تلقي له ب�سيجارة ،ليفاجئ اجلمهور
ب�سيجارة م�شتعلة بيده موهم ًا �أن��ه التقطها فيما هو ك��ان قد
خب�أها يف كم قمي�صه طوال امل�شهد  ،بهدف الت�أثري على املتلقي
من خالل جتلي الإدراك امليتافيزيقي ،ليت�سق مع عامل الربزخ
 ،وهو ما يح�سب له كفنان متمكن ق َّدم �أدا ًء رفيع ًا ،وكوميديا
خفيفة جلهة ك�سر ق�سوة ثيمة وم�شاهد العر�ض ،فيما ح�ضرت
الفرقة املو�سيقية كممثل خام�س يف دورها املت�سق بالتعليق على
الأحداث وتفعيل الأزمات.
ويف م�شهد يتخلله حوار بني �أربعة ممثلني (عبدالكامل اخلاليلة
ونهى �سمارة وزيد خليل وبي�سان كمال) يتم�ضعون يف منت�صف
اخل�شبة يف ظل �شبه تعتيم  ،تتخلله انعكا�س �إ�ضاءة �صفراء
علوية ت�شكل مربع ًا على اخل�شبة للداللة على “اللحد �أو القرب”
،ويج�سدون �شخ�صيات عميان ماتوا وا�ستعادوا ب�صرهم يف عامل
الربزخ ،تت�ساءل �إحدهن (نهى �سمارة) “كيف جئتم ؟ ماحدا
بيجي بخاطره” فيما جتيبها الأخرى (بي�سان كمال) التي تنتقل
لتجل�س على ميني مقدمة امل�سرح يف ظل �إ�ضاءة بي�ضاء علوية
“�أنا جئت بخاطري” ،فيما تلت�صق ب�أج�سادهم مالب�س �صفراء
باهتة اللون ،للداللة على اجل�سد امليت ،وحتدد خطوط حميطها
م�صابيح متناهية ال�صغر ب�إ�ضاءة زرقاء متقطعة  ،وهو ما وفق
املخرج م�صطفى بتوظيفها للإ�شارة �إلى �أنهم يف عامل الأرواح.
الن�ص املنطوق جاء رغم ب�ساطته عميق ًا ومن�سجم ًا مع خمتلف
ح��وارات العر�ض ،ال��ذي مل يغفل فيه زيد خليل وفق مقرتحه
الإخراجي وتوليفه لن�ص �آخ��ر م��واز من االتكاء على امل��وروث
ال�شعبي وال��دي��ن��ي يف كثري م��ن ال��ل��وح��ات ،فتجلت حكايات
حديدون والغولة و�أبو رجل م�سلوخة وحوارات �شخ�صية احلفيد
(عبدالكامل اخلاليلة) مع جدته مطالب ًا �إياها ب���أن تفك له
“الكوفلية” دالل��ة القيد ،فيما هي ما ت��زال تنهره وتخيفه
بق�ص�ص من املوروثات� ،إ�ضافة �إلى ح��وارات “�آمن و�أعمى”
و”مفتح ومرعوب».
فيما جاء الن�ص غري املنطوق الذي �شكل املمثلون حمور ًا رئي�س ًا
فيه  ،حيث �ساهمت لغة اجل�سد وقوة خمارج احلروف والنربات
ال�صوتية والأداء احلركي الراق�ص ،لتكون مكم ًال لإن�شاء الف�ضاء
املطلوب جلهة البناء اخلارجي للعمل ،واملتمثل بعامل املوت،
�إ�ضافة �إلى ثراء العالمات الب�صرية وال�سينوغرافية ،ال�سيما
م�شهد ل�شكل �شبح �أبي�ض يف �أعلى امل�سرح فوق اخل�شبة ،منتق ًال
من طرفه الأمين �إلى الأي�سر ،و�آخر لقطعة قما�ش بي�ضاء ت�صعد
من منت�صف اخل�شبة  ،والأداء احلركي “الروبوطي/احلي
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امليت” الذي قدمه الفنان اخلاليلة يف ان�صياعه لتعليمات جدته
باال�ستكانة وحمموالته العميقة  ،فيما عرب متو�ضع اجلوقة خلف
�ستار �شفاف يف�صلهم عن باقي اخل�شبة ،واملمثلني يف خلفية
ب���ؤرة امل�سرح على امل��درج ،عن التدرج واالرتقاء �إل��ى ال�سماء،
وكانت املو�سيقى والغناء �أثناء العر�ض م�ؤثرة وذات تعبري وذائقة
فنية.
جاءت الإ�ضاءة متغرية ومتقاطعة ومتحركة بح�سب اللوحات
وامل�شاهد ب�سيطرة اللونني الأبي�ض والأ�صفر وما يحمالنه من
دالالت ،رغم الإغراق يف التعتيم الذي �ساد اخل�شبة يف خمتلف
م�شاهد ولوحات العر�ض ،يف حني عربت الإك�س�سوارات بو�ضوح
عن م�ضامينها وحمموالتها  ،حيث النظارات ال�سوداء و�شواهد
القبور التي تتحول �إلى توابيت يرف�ض الأم��وات اخل��روج منها
والعودة �إل��ى احلياة مرة �أخ��رى ،فيما متيز الديكور الب�سيط
بقدرته على التعبري يف جت�سيد مناخ العر�ض.
ووف��ق امل��خ��رج بخلق �ستار �آخ��ر غ�ير مرئي م��ن خ�لال تقاطع
الإ�ضاءة الأفقية على جانبي امل�سرح  ،التي �شكلت ف�ضا ًء �آخر
للعر�ض عرب تقاطع املوت واحلياة� ،أو ما هو فوق الأر���ض وما
حتتها يف العديد من اللوحات وامل�شاهد ،وهو ما �أ�ضفى �صورة
ب�صرية مل تبتعد عن ال�سراب �أو احللم يف خميلة املتلقي.
مل يوفق املخرج يف امل�شهد قبل الأخ�ير  ،ال��ذي ت�سرد فيه كل
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�شخ�صية ق�صتها اخلا�صة حيث ج��اء ري�بروت��وار ًا ملا �أظهرته
لوحات وم�شاهد العر�ض ،الذي جتاوز ال�ساعة  ،وكان بالإمكان
اختزال بع�ضها ال�سيما تلك املكرورة يف م�ضامينها ،فيما جاء
امل�شهد اخلتامي حمم ًال ب�صورة جمالية متثلت بنزول �أربعة
قم�صان من �أعلى امل�سرح باجتاه اخل�شبة ،ليختفي خلفها
املمثلون ومن ثم تت�ساقط حبات تراب من القم�صان التي تعود
لرتتقي �إلى الأعلى ،لتمثل �صعود تلك الأرواح من الربزخ �إلى
بارئها.
وفق املخرج ب�أن جعل جدار خلفية امل�سرح �سوداء باردة حتمل
دالالت امل��وت بكل و���ض��وح وجت ٍ���ل ،فيما ج��اءت الر�سالة التي
هبطت من الأعلى لتقر�أها املمثلة بي�سان كمال  ،بالإ�ضافة �إلى
خمتلف الإك�س�سوارات الأخرى يف العر�ض ،الفتة ومتقنة وحمملة
مب�شاهد ب�صرية ثرية.
و�أدى ال�شخو�ص الرئي�سية :عبد الكامل اخلاليلة ونهى �سمارة
وبي�سان كمال خليل� ،إ�ضافة لزيد خليل ،كما �شارك يف العر�ض
كل من غالب خ��وري ،و�سامر �أن���ور ،وب�سام ح��اط��وم ،وغدير
�سماوي ،و�أ�سماء �أبو �شقرة  ،و�أمين فريحات  ،وعنود اجمد ،
وحنني م�ضاعني  ،وحممد طه.
وجاء ت�صمم الديكور والأزياء والإك�س�سوارات ملحمد ال�سوالقة،
و�إ�ضاءة حممد املرا�شدة.

ام��ا العر�ض ال��ث��اين م�سرحية «ح��ار���س ال��ن��ب��وءة» التي قدمت
على م�سرح هاين �صنوبر ،فقد �أع��ادت ت�أثيث اخل�شبة ب�إن�شاء
«مم�شى/ممر» ب�سقف زجاجي وم�ستوى مرتفع يقرتب من
امل��ت��داول يف ع��رو���ض الأزي����اء ،بحيث �شكل ن��وع�� ًا م��ن العر�ض
املم�سرح للج�سد ،مثلما اتك�أت على ال�سرد التقليدي مل�سرح
الن�ص ،حيث الفعل امل�سرحي يرتكز على ريربيتوار احل��وار
واحلركة البطيئة .
تدخل �شخ�صيات العر�ض من خالل �ستارة �شفافة متدلية يف
منت�صف عمق اخل�شبة عبور ًا من على “املم�شى/املر” ب�سقفه
الزجاجي امل�ضاء ب���إن��ارة زرق��اء �أ�سفل ال��زج��اج ،وحتفه على
�أط��راف��ه �أ���س�لاك ترتفع للأعلى ،و���ص��و ًال �إل��ى اخل�شبة املعاد
ت�أثيثها تباع ًا واح��دة تلو الأخ��رى ب�صمت كلي  ،و�أداء حركي
يذكرنا مب�شاهد عرو�ض الأزياء ،الذي يتكرر مب�صاحبة الفرقة
املو�سيقية التي تتمو�ضع يف احليز ما بني اخل�شبة وال�صف
الأمامي للجمهور ،فيما ث ِّبتت �شا�شتان على اليمني والي�سار يف
�أعلى �سقف امل�سرح تنقل م�شاهد ت�شكيالت العرافة بالر�سم على
الرمل ،ولت�ؤ�س�س لف�ضاء �آخر �ضمن الف�ضاء الكلي� ،إال �أنهما مل
تفيا بالغر�ض الذي و�ضعتا من �أجله ،كون الإ�ضاءة املنبعثة من
�أعلى امل�سرح انعك�ست عليهما فلم تظهر ال�صور التي عر�ضتاها
بو�ضوح ،عالوة على �أنهما �شتتا تركيز املتلقي .
ينطلق العر�ض امل�سرحي الذي �أخرجه فرا�س امل�صري عن ن�ص
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�أدبي بلغة �شعرية مميزة للكاتب مفلح العدوان ،وت�ضمن ثيمة
مفادها طرح ت�سا�ؤالت حول جدل الوجود وخل�صها املمثلون
بعبارة “ثمة �شيء يحدث” وانتهت بها ،لت�ؤكد احل�يرة التي
يعي�شها املواطن العربي اليوم �أمام ما يجري له وحوله� ،ضمن
ه��ذه التحوالت اجليو�سيا�سية وال��ث��ورات ال�شعبية والأح�ل�ام
الغائمة يف ظ��ل م�شهد �ضبابي يكتنف اجلغرافية العربية
مبجملها ،وحملت يف ثناياها مقاربة حول مفهوم احلرية والفعل
الإن�ساين يف ظل الراهن العربي.
وي�ستهل العر�ض بدخول �شخ�صية امل��ر�أة  /الراق�صة بثوبها
الأحمر مبونولوج حركي انفعايل ،وج�سدتها مرام �أبو الهيجاء،
عرب ال�ستارة �شفافة ك�أنها نافذة �أو بوابة تف�صل بني ف�ضاءين
زمنيني خمتلفني ،وال حتجب بينهما ،يف ظل �إ���ض��اءة زرق��اء
بداللتها احلزينة ،تتلوها العرافة التي ج�سدت �شخ�صيتها �أريج
اجلبور جتر خلفها �صندوق ًا مليئ ًا بالرمل وك�أنه عبء تنوء به ،
وتقول “ثمة �شيء قادم ،هو تراب ،بع�ضه نعمة وبع�ضه نقمة»
مل يكن اخلطاب يف الن�ص الأدب��ي املنطوق للعر�ض مبا�شر ًا
فيما طرحت امل�سرحية مفهوم احلرية و�إمكاناتها يف ن�صها
غري املنطوق ،من خالل اللعب على ثنائيتي لوين زيي املمثلتني
الأحمر والأبي�ض والإيجاب والرف�ض ،والكتابة واملحو ،والر�سم
بالرمل وب��الأل��وان ال�سائلة وال��دخ��ول واخل���روج عرب ال�ستارة
ال�شفافة ،وال�سجان والعرافة ،والنحات والراق�صة واملف�سر �أو
الرجل امل�سن/التاريخ ،بالإ�ضافة �إل��ى ح�ضور امليتافيزيقيا،
والتكنولوجيا الرقمية ممثلة بال�شا�شتني ،وان��ت��ظ��ار حتقق
النبوءات� ،أو من خالل دالالت و�سيميائية حتريك العرافة للرمل
و�إث��ارة غباره كناية عن حركة التغيري ،وفعل حتريك الرمال
الراكدة واملحجوزة يف �أوعية زجاجية موزعة على زوايا �صندوق
ب�شكل م�ستطيل  ،بغطاء زجاجي متو�ضع على ي�سار اخل�شبة.

امل�سرحية ،حيث يقوم على فكرة التجريب يف امل�سرح  ،وال
يقت�صر على تناول �أفكار معينة� ،شهد ازدح��ام�� ًا للممثلني يف
امل�ساحة ال�ضيقة للخ�شبة املعاد ت�أثيثها بقطع الديكور ،حيث
املم�شى الزجاجي يف املنت�صف ،فيما متو�ضع ما ي�شبه البئر
ب�سقف دوار على ي�سار اخل�شبة ،حيث النحات ميار�س �إبداعه
وت�سطريه لفي�ض الر�ؤى من خالل الفن ،وجاء امل�ستطيل الكبري
ذو ال�سقف الزجاجي حيث كانت العرافة مت��ار���س قراءتها
للرمل على مي�ين اخل�شبة ،م��ا جعل م�ساحة حركة املمثلني
اخلم�سة مقيدة �ضمن هذا احليز املحدود الذي ان�سحب على
اختالل امليزان�سني ،فيما جاء �أداء بع�ضهم بطيئ ًا ال�سيما حممد
اجليزاوي جم�سد ًا �شخ�صية املف�سر الطاعن يف ال�سن بلحيته
الكثة البي�ضاء� ،إال �أنه فاته �أن قامته كانت منت�صبة متام ًا ،وغري
متثاقل اخلطوات  ،وهو ما ال يت�سق مع ال�شخ�صية ،عالوة على
�أن �صوته جاء �أحيان ًا مكتوم ًا ،لرمبا بفعل ال�شعر واللحية الكثيفة
التي طوقت وجهه وحجبت فمه .فيما متيز �أداء حممد �شحادة
الذي ج�سد �شخ�صية احلار�س ال�سيما توظيفه لتعبريات وجهه
بالإ�ضافة �إلى ر�شاقة �أداءه احلركي املت�سق مع االنفعاالت  ،التي
�صاحبت املنولوجات واحلوارات يف العر�ض.
�ساهمت عنا�صر ال�سينوغرافيا يف العر�ض الذي يختتم ب�س�ؤال
احلار�س “هل رحل الوايل ،من جاء بعده” ليدخل باقي املمثلني
�إلى اخل�شبة ملوحني ب�أعالم بي�ضاء ،ب�إثراء العر�ض امل�سرحي
بالدالالت ،ال�سيما املو�سيقى احلية التي خلقت حوار ًا وجداني ًا
طق�سي ًا �أق��رب �إلى ال�صويف مع منولوجات املمثلني ،رغم �أنها
كانت م�ستمرة بال توقف ،ومل تت�ساوق �أحيان ًا مع بع�ض �سياقات
العر�ض� ،إ�ضافة حلجبها �أحيان ًا لأ�صوات املمثلني ،وا�ستخدام
م���ؤث��رات ال��دخ��ان والإ���ض��اءة التي ج��اءت �شبه ثابتة ومتغرية
ب�سيطرة اللونني الأ�صفر والأحمر معظم العر�ض املكون من
م�شهد واحد ،الذي كان بالإمكان توزيعه على عدة م�شاهد ،فيما
حملت الأ�سالك التي حتف �أط��راف املمر الزجاجي ال�سقف،
داللة ق�ضبان ال�سجن �إلى جانب الإك�س�سوارات الأخرى.

و ِّفق املخرج يف تقدمي ر�ؤية حداثية من خالل الديكور ،الذي
�سعى من خالله �إلى نقل ر�ؤيته الإخراجية  ،ليعرب عن م�ضامني
العمل الذي جاء ن�صه الأدبي �ضمن �سياقات تاريخية راهنة،
وخلفية ت�ستدعي حقبة الأنباط لإج��راء املقاربة بني الزمنني
واحلالتني ،ومل يعتمد العر�ض على التحليل النف�سي للأحداث
وال�شخ�صيات ومنطق ال�سبب والنتيجة كما هو احلال يف امل�سرح
التقليدي واالر�سطوطالي�سي  ،و�إمن��ا على ال��دالالت وال�صور
الرمزية والإيحائية ،حيث يتعامل املمثل يف ف�ضاء هذا الطق�س
مع الأ�شياء واملواد والكتل ،واملمثل الآخر بلغة تعبريية و�إ�شارات
�سيميائية تنتج معنى جديد ًا يختلف عن معناها الواقعي.

وا�ستح�ضرت م�سرحية «احلالج» -التي �أخرجها الدكتور فرا�س
ال��رمي��وين ع��ن الن�ص الأ�صلي لل�شاعر امل�صري �صالح عبد
ال�صبور وق��دم على م�سرح حممود ابو غريب (ال��دائ��ري) يف
املركز الثقايف امللكي -املا�ضي و�أ�سقطته على احلا�ضر.

�إال �أن العر�ض الذي مل يبتعد عن التجريب ويقدم �أفكار ًا جريئة
تختلف عن الأمن��اط التقليدية املتعارف عليها يف العرو�ض

وم�أ�ساة احل�لاج م�سرحية �شعرية ،تتناول يف ن�صها الأ�صلي
�شخ�صية املن�صور بن ح�سني احل�لاج املت�صوف ال��ذي عا�ش
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ج�سد امل�سرحية الفنانون� ،أري��ج جبور ،وم��رام �أبوالهيجاء،
وطارق التميمي ،وحممد اجليزاوي ،وحممد �شحادة ،فيما �ألف
املو�سيقى عامر حممد.

يف بغداد يف منت�صف القرن الثالث للهجرة يف عهد اخلليفة
العبا�سي املقتدر باهلل ،وحملت �أبعاد ًا �سيا�سية ،ناق�شت فيها
عالقة ال�سلطة املتحالفة مع الدين ،واملعار�ضة  ،مثلما تطرقت
ملحنة العقل .و�أدرجها النقاد يف مدر�سة امل�سرح الذهني ،وهي
ت�صور جانب الكفاح ال�سيا�سي يف �شخ�صية احلالج ،الذي وقف
يف وجه الظلم واال�ضطهاد لينتهي باحلكم عليه باملوت �صلب ًا.

مسرحية ماريانا بنيدا

ي�ستهل العر�ض امل�سرحي ب�إيقاع مو�سيقي �صويف قدمه �أربعة
ع��ازف�ين وت�سيدته الآالت ال��وت��ري��ة ،فيما تتمو�ضع جلو�س ًا يف
منت�صف اخل�شبة �شخ�صية فتاة ت�ؤديها (�سناء ايوب) يف ظل
�شبه تعتيم تك�سره �إ�ضاءة علوية �صفراء وبي�ضاء خافتة ،حيث
تقوم بحلج القطن بطريقة انفعالية بكلتا يديها ،و�أداء حركي
يغلب عليه الإيقاع ال�صويف الراق�ص ،تتنقل خالله بني خمتلف
�أرجاء اخل�شبة  ،يف حني ينعك�س ظلها على �ستارة �شفافة يف ب�ؤرة
اخل�شبة.
وعلى وقع �إيقاع �آلة الدف املو�سيقية يتقدم �أربعة ممثلني من جهة
املدرجات نحو اخل�شبة ب���أداء حركي ميثل عبورهما بالقارب
“نهر الفرات” �إلى اخل�شبة  ،حيث وظف ديكورها املخرج لتبدو
ك�ضفة النهر يف بغداد موحية مبكان وزمن احلكاية ،وحماطة
ب�أ�شجار النخيل التي ام��ت��دت �إل��ى م��درج��ات اجلمهور خللق
ف�ضاء م�سرحي طق�سي يتجاوز مفهوم العلبة الإيطالية ،وي�ؤ�س�س
حلالة من توا�صل املتلقي املبا�شر مع �أحداث و�سياقات العر�ض،
واالنتقال به �إلى احلالة الروحانية التي تتطلبها تلك الأجواء
ال�صوفية.
�سعى الرميوين يف عر�ضه الذي ا�ستند �إلى التغريب وم�سرحة
امل�سرح ،لتفكيك احلكاية من زمانها و�إبقائها مفتوحة ،لتحمل
يف الكثري من دالالت��ه��ا املنطوقة وغ�ير املنطوقة� ،إ�سقاطات
خمتلفة على ل�سان احلالج وقاتليه ومريديه و�أولئك الذين تخلوا
عنه ،حيث جاء الن�ص املنطوق بالف�صحى رغم كرثة الأخطاء
النحوية لبع�ض املمثلني � ،إال �أنه اتك�أ على م�ضامني وروح الن�ص
الأ�صلي ،مقرتب ًا من تداعيات التحوالت ال�سيا�سية يف بع�ض
الأقطار العربية يف زمننا احلا�ضر ،ال�سيما ما يتعلق باملحاكمات
ال�صورية وانقالب النا�س على �أفكارهم ،ومنافقي ال�سلطة،
والت�ضليل الذي متار�سه ال�سلطة .ووفق املخرج يف توظيف �أ�شعار
وعبارات احلالج بهذا االجتاه “النا�س �سوا�سية نختار من بينهم
ر�ؤو�سا لي�سو�سوا الأمر بني النا�س «.
كما وف��ق املخرج ال��رمي��وين ال��ذي يح�سب له ت�صديه لتقدمي
“م�أ�ساة احلالج” م�ستخدم ًا ر�ؤيته املعا�صرة ،بتوظيف عنا�صر
ال�سينوغرافيا جلهة �إن�شاء دالالت وم�ضامني ومعانٍ �ساهمت يف
�إثراء الف�ضاء امل�سرحي ،وخلق توا�صل مع اجلمهور ،فمثال م�شهد

احلج والطواف حول بقعة يف منت�صف اخل�شبة ت�سقطها �إ�ضاءة
علوية خ�ضراء مب�صاحبة تكبريات احلج ومو�سيقى ذات �إيقاع
ابتهايل ديني ،عالوة على اللوحات احلركية الراق�صة والديكور
والإك�س�سوارات والأزياء امل�ستخدمة  ،التي مت توظيفها ب�إتقان،
فيما ج��اءت الإ���ض��اءة املتحركة واملتغرية (الأبي�ض والأ�صفر
والأخ�ضر) من�سجمة مع �سياقات العر�ض ودالالت امل�شاهد.
مل يوفق املخرج يف العر�ض الذي افتقد �سال�سة انتقال املمثلني
من م�شهد �إل��ى �آخ��ر ،حيث جاء اخل��روج والدخول بطيئ ًا ،يف
توظيف دور املر�أة يف بداية العر�ض  ،رغم �أنه عمد �إلى تعظيم
القبيح يف امل�شهد اخلتامي؛ �إذ تقوم ب���أداء حركي راق�ص يف
مقدمة اخل�شبة وهي حتمل بيديها خنجرين كبريين ،مقرتبة
�شيئ ًا ف�شيئ ًا من عمق اخل�شبة ،حيث تتمو�ضع �شخ�صية احلالج
م�صلوبة مثلما ي�ستدعي ذات امل�شهد حكاية يوحنا و�سالومي،
عالوة على ا�ستدعاء ال�سيد امل�سيح يف �شخ�صية احلالج ،يجر
�صليبه نحو مقدمة اخل�شبة ،وهو ما �أدخل املتلقي يف �إرباك وتيه
ما بني جور احلكام على احلالج الذي طالب بالعدالة و�إحقاق
احلق وتعظيم �ش�أنه ،و�إ�سقاط �صفة امل�سيح عليه ،ال�سيما حني
يتقدم احلالج ب�صليبه �إلى مقدمة اخل�شبة وهو ما �أ�سقط عليه
�صفة التعظيم ،ال�سيما العبارة التي قالها �أحد مريدي احلالج
“كان يريد �أن يعود �إلى ال�سماء ك�أنه طفل �سماوي �شهيد»...
رغم �أن املخرج �سعى �إلى ك�سر الرتابة وال�شدة يف م�شهد املحكمة
 ،حيث �أدى فيه دور القا�ضي فهد الهوادي ،الذي ا�ستح�ضر �أ�سماء
بع�ض الرموز ال�سيا�سية العربية ب�إ�سقاطات �سيا�سية مل تخ ُل من
املبالغة يف الكوميديا واخللط بني الف�صحى والعامية� ،إال �أنه مل
يوفق فيه  ،حيث مت فيه ك�سر الإيقاع اجلاد واملتما�سك للعر�ض.
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و�شارك يف جت�سيد ال�شخ�صيات عبد الكرمي حممد عايد ،وعدنان
عقل ،وعبد احلليم املحارمة ،و�أمين �سنقرط ،وعبد اهلل كيوان،
و�سناء �أيوب ،و�أمان الداية ،و�سعيد نا�صيف ،وفهد الهوادي.
�أما العر�ض امل�سرحي «ماريانا بينيدا» للمخرج ح�سني نافع عن
ن�ص كتبه ال�شاعر الأندل�سي /الإ�سباين فيدريكو لوركا فقد
طرح جدلية خيارات احلرية واحلب.
كتب لوركا ن�صه “ماريانا بينيدا” بلغة غنائية م�ستوحاة من
غناء الغجريات الإ�سبانيات ،وذل��ك ب�أ�سلوب امل��زج م��ا بني
الكوميديا والرتاجيديا من خالل لغة �شعرية عالية ،مع �أن هذا
الن�ص يت�شابه كذلك مع ن�صو�صه الأخرى من حيث اقرتابه من
الطبقات ال�شعبية  ،والإفادة من املوروث االجتماعي ،كونه ن�ص ًا
يتحدث عن حكاية من حكايات الثورة الإ�سبانية التي دعت �إلى
احلرية والتحرر يف مواجهة الطغيان واال�ستبداد.
وت���دور جم��ري��ات العر�ض امل�سرحي ال��ذي ق��دم على م�سرح هاين
�صنوبر ،ح��ول �شخ�صية حقيقية الم��ر�أة تدعى “ماريانا بينيدا”
كانت تعي�ش يف غرناطة �إبان الثورة واحلرب الأهلية يف �إ�سبانيا عام
 ،1913ومعروفة بت�ضحياتها من �أجل جناح هذه الثورة� ،إذ تعهدت
بن�سج علم الثورة بيديها وط � ّرزت فوقه ،بخيوط ذهبية الكلمات
الثالث ،عدالة وحرية وم�ساواة ،الأمر الذي �أو�صلها �إلى املق�صلة
لتقدم نف�سها قربان ًا ملا ت�ؤمن به يف �سبيل احلرية واملبد�أ والوطن،
وراف�ضة بذات الوقت جميع عرو�ض ال�سلطة و�إغراءاتها وتهديدها،
حيث بد�أت مع الثورة وانتهت وحيدة على من�صة املق�صلة.
ترفع ال�ستارة عن فتاة (كاالبيال/اخلادمة) تقف ب�شكل جانبي
متوجهة نحو ي�سار اخل�شبة يف الن�صف الأخ�ير من منت�صف
اخل�شبة ،يف ظل �إ���ض��اءة علوية �صفراء خافتة وتهز كر�سي ًا
خ�شبي ًا بيدها الي�سرى ،فيما ينعك�س على �ستارة “ال�سيكوراما”
احلمراء يف خلفية املنظر امل�سرحي ،ظلها الكبري لت�شكل �شا�شة
خيال الظل  ،حيث تتغري فيها الإ���ض��اءة وتتنقل بني الأ�صفر
والأب��ي�����ض ،وال��ت��ي وظفها امل��خ��رج ب�إتقان يف خمتلف م�شاهد
العر�ض ،لتبدو ك�أنها بوابة �إلى العامل اخلارجي وتداعياته.
وما تلبث �أن تدخل من ي�سار امل�سرح �شخ�صيتا فتاتني ب���أداء
حركي يقرتب من الرق�ص الغجري ،فيما ت�سلط عليهن بقعة
�ضوء م�ستديرة ،لي�ستدعني ثالثتهن ماريانا ال�شخ�صية الرئي�سة
وج�سدتها �أريج دبابنة التي �شكلت مركز الثقل يف بنية العر�ض
باحل�ضور املميز و�صدق التعبري ورهافة الأداء .
تتلخ�ص حكاية العر�ض التي تتحدث عن وقائع من احلرب
الأهلية يف �إ�سبانيا ،ح��ول البطلة الرئي�سة “ماريانا” التي
جتمعها عالقة حب قوية مع �شخ�صية “فرناندو بيدرو” الذي
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ينتمي للثوار ،ويج�سدها �سعد الدين اليف ،حيث تعمل على
م�ساعدة حبيبها بالهروب من ال�سجن  ،فيما يعتقلها ويقدمها
للمحاكمة احلاكم “بيدرو�سا”  .و�أدى �شخ�صيته الفنان حاب�س
ح�سني ،ليحكم عليها يف النهاية باملوت .
�أداء املمثلني جاء متفاوت ًا حيث قدمت �أريج دبابنة واحد ًا من
�أه��م �أدواره���ا امل�سرحية ،رغ��م انخفا�ض ن�برات �صوتها التي
كانت �أحيان ًا تغيبه املو�سيقى ،مثلما انطبق ه��ذا الأم��ر على
معظم املمثالت امل�شاركات يف العر�ض ،فيما جاء �أداء الفنان
القدير حاب�س ح�سني مميز ًا� ،إ�ضافة ل�سعد الدين اليف الذي
ج�سد �شخ�صية بيدرو؛ �إذ �شكل ثالثتهم ركائز الأداء التمثيلي
يف العر�ض ،يف حني ج��اء �أداء �شخ�صية كاالبيال غري مقنع
،وافتقدت فيه ق��وة ال�صوت وغياب خم��ارج احل���روف ،مثلما
تنوعت م�ستويات احل��وار ما بني املونولوج الداخلي واحل��وار
الثنائي والثالثي وحركة اجل�سد التي جاءت لدى بع�ض املمثالت
بطيئة وغري مرنة .وفق املخرج بتق�سيم اخل�شبة با�ستخدام
الإ���ض��اءة يف عدد من اللوحات �أفقي ًا �إل��ى م�ساحتني ،لتحقيق
التكامل ال��درام��ي مع �سياقات الأح���داث يف م�شاهد العر�ض
املختلفة ،حيث كانت يف مقدمتها تتغري الإ�ضاءة من اخل�ضراء
�إلى الزرقاء فيما ي�أتي الن�صف الآخر باجتاه العمق بالإ�ضاءة
احل��م��راء� ،إال �أن مقدمة اخل�شبة بقيت حيز ًا غري م�ستخدم
معظم مدة العر�ض ،يف حني جتلى �إبداع املخرج بتنوع توظيف
�أرب��ع �ستائر بي�ضاء ،ال�سيما يف م�شهد ظهور ظ�لال �ضخمة
ل��رج��ال ،حيث تقول �شخ�صية اخل��ادم��ة �إن البيت حما�صر
باملخربين  ،وما يلبث حتى يدخل احلبيب الثائر “الدون بيدرو”
ليقوم ب�شنق تلك الظالل ال�ضخمة بتلك ال�ستائر املتدلية.
الإ���ض��اءة ج��اءت مب�ستويات متعددة وم��وزع��ة ،ال�سيما البقع
ال�ضوئية التي تكاملت مع �سياقات م�شاهد العر�ض وحققت
الأبعاد اجلمالية ل�شكل الف�ضاء امل�سرحي ،وت�ساوقت كذلك مع
امل�ؤثرات املو�سيقية ،وهو ما يح�سب للفنان حممد املرا�شدة،
فيما عربت الأزي��اء عن البعد الزمني وامل�ستويات االجتماعية
للعر�ض و�شخ�صياته و�سياقات م�شاهده ؛ �إذ عك�ست الأث��واب
ال�سوداء م�شاهد احلزن واحلداد ،فيما مثل الثوب الأبي�ض الذي
ارتدته ماريانا يف م�شهد �آخر ،العفة والطهارة والإخال�ص.
وفق املخرج بالعر�ض الذي كان من املمكن اختزاله ،بتوظيف
ال�ستائر البي�ضاء التي تتدلى ب�شكل �أعمدة لتوحي مبهابة الق�صر
الذي تعي�ش فيه ماريانا ،فيما تتو�سط بينهم و�ستارة ال�سيكوراما
�ستارة �أخ���رى ���س��وداء حمملة بظالل قامتة ت�ؤ�س�س للنهاية
الرتاجيدية لبطلة الق�صة “ماريانا” .كما وف��ق با�ستخدام
�ستارة ال�سيكوراما وظ�لال املمثالت املنعك�سة عليها باحلجم

الكبري ،وذل��ك مبا حملت من دالالت رف��ع �ش�أن تلك الن�سوة
الالتي �ساهمن �إلى جوار ماريانا يف دعم الثورة.
وق��دم خمتلف ال�شخو�ص الأخ���رى رن��اد ثلجي ،ون��ور ع��زام،
ور�سمية نا�صر.
وج�سد العر�ض الإماراتي «نهارات علول» الذي قدم على م�سرح
هاين �صنوبر ،احتجاجات و�إدانة امل�ؤلف مرعي احلليان لل�سلطة
مبختلف �أ�شكالها  ،ب�أ�سلوب رمزي ووا�ضح وب�سيط دون تكلف
�أو تعقيد ،متكئ ًا على كوميديا «الفار�س» اخلفيفة ال�سل�سة دون
فجاجة ،يف ر�ؤية �إخراجية حملت �أ�سلوب ًا خا�ص ًا للمخرج ح�سن
رج��ب يف ط��رح ثيمته ،تنقل بني تنويعات متوازية بني م�سرح
التجريب وال��ع��ب��ث وال�تراج��وك��وم��ي��دي��ا ،واق�ت�رب م��ن املذهب
الطبيعي يف بع�ض جوانبه ،التي �صورت ما ي�شني طبقة متنفذة
وترد قيمي و�أخالقي.
من �سقوط ٍ
ويف م�شهده اال�ستهاليل يك�شف خمرج العر�ض عن �أدواته مبكر ًا
يف �إن�شاء ف�ضاء م�سرحي و���ص��ورة ب�صرية فرجوية مميزة،
من خالل خم�سة �أل��واح �شفافة متفاوتة الأط��وال وم�ستطيلة،
متو�ضعت يف منت�صف اخل�شبة من الأ�صغر فالأكرب باجتاه عمق
امل�سرح  ،فيما تظهر من خاللها ظالل ل�شخو�ص ترمي عبوات
معدنية فارغة تتناثر على خمتلف �أرج��اء اخل�شبة حولها  ،ما
تلبث �أن ت�صطف تلك الألواح بت�شكيل �أفقي مع اخل�شبة ،فيما
تك�شف �إ�ضاءة خافتة عن خم�سة �شخو�ص ي�ستلقون على ي�سار
اخل�شبة باعتبارهم حرافي�ش/فقراء مهم�شني نائمني �إلى جوار
قطع �أث��اث من خم�سة �صناديق ب�شكل مثلثات ،ويف مقدمتها
عجلة توحي بكونها عربة ي�ستخدمها احل��م��ال��ون �أو جامعو
النفايات ،وتخرج من قاعدتها العري�ضة �أل��واح خ�شبية ك�أنها
م�ساند �أو ق�ضبان.

�ألي�س من حقي “ فيما يطلب منه رفيقه “حاين” �أن ي�صمت
“فهم موجودون يف كل مكان حتى يف مالب�سنا البالية” ،لتعلن
امل�سرحية التي جت���اوزت مدتها ال�ساعة ع��ن ثيمتها املتمثلة
بال�صراع ما بني �سلطة ظاملة وفقراء مهم�شني يحلمون بحياة
�أف�ضل و�أكرث عدالة .
تدور حكاية العر�ض حول �شاب “علول” الذي ينتمي �إلى فئة
احلرافي�ش/املهم�شني الذين ما �أن يبزغ �ضوء الفجر حتى يهبوا
جلمع العبوات الفارغة من احلاويات وال�شوارع والأزقة ،لتوفر
لهم لقمة العي�ش ،فيما عقولهم مربجمة على هذا العمل اليومي
دون توقف ،فهم يرتنحون لي ًال ليناموا كجثث ال حياة فيها من
�شدة التعب� ،أم��ا علول ال��ذي يحاول �إنقاذ حبيبته “عالية”
من براثن حار�س الق�صر الذي تعمل فيه ويراودها عن نف�سها
لتقدم له تنازالت خا�صة ،ي�صاب بر�صا�صة ذلك احلار�س� ،إال
�أنها ال تتمكن من قتله ،فتتحول الر�صا�صة �إلى قطعة حديدية
ميتة تدور يف ج�سده فتنقله �إلى حاالت مزاجية خمتلفة  ،وهي
تتنقل داخله حيث تدفعه تارة لل�ضحك وتارة �أخرى للت�أمل �أو
احلب �أو الأمل ،وتارة تكون يف ذراعه وتارة �أخرى يف �ساقه �أو
يف مو�ضع ح�سا�س �آخ��ر من ج�سده ،مبا حتمله من �إمي��اءات
بح�سب كل مو�ضع ،فيما يرى �أ�صدقا�ؤه احلرافي�ش �أنه ميتلك
“كرامة” كونه مل ميت .وتنتابه هذه احلاالت ال�سيكولوجية
املختلفة فيما الر�صا�صة ت�سري يف ج�سده ،وهو بالتايل ما دفعهم
�إلى �أن يتقربوا منه علهم ينالون �شيئ ًا من بركاته� ،إال �أن علول
كان م�سكون ًا بهواج�س الو�ضع الذي يعي�شه و�أ�صدقا�ؤه احلرافي�ش
من ا�ضطهاد وقمع ،ال�سيما �أنه حمروم من حتقيق حلمه بالزواج

يف حني يجل�س �شخ�صان على ميني اخل�شبة يف ظل بقعة �شكلتها
الإ�ضاءة العلوية البي�ضاء امل�سلطة عليهما حيث يعلن �أحدهما
“علول” بثوبه الأح��م��ر ،مبكر ًا ،بدايات مت��رده على واقعه
املعي�شي بقوله “احلم �أن �أتنف�س هواها متى وكيف �شئت.. ،
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من حبيبته عالية  ،و�إجناب الكثري من الأطفال الذين يرى لهم
م�ستقب ًال باهر ًا� ،أ�صغرهم له “كر�سي املدينة/ال�سلطة” ،ف�أطلق
العنان لدعوة احلرافي�ش �إلى �أن ي�ستيقظوا من غفلتهم ويرفعوا
ر�ؤو�سهم ليملأوا فراغ ًا تك َّون ب�سبب االنحناء واالن�صياع ل�سلطة
الق�صر وحرا�سه دون وجه حق ،وليمثل لهم بعد احلكم ب�إعدامه
منوذج ًا للبطل �أو الفكرة التي تبقى حية.
جاء ن�ص العر�ض امل�سرحي املنطوق باللغة الف�صحى  ،والذي
جمع بني ال�سكون واحلركة املوقعية للممثل ،بحيث تركت ف�ضا ًء
يت�سع للغة والأن�ين الداخلي �أكرث من احلركة الفيزيائية رغم
توفرها ،حام ًال مالمح �صموئيل بيكيت وهارولد بنرت ،ومفعم ًا
بالرمزية والرثاء الفكري ،حمتفظ ًا بخ�صائ�ص البنية الدرامية
التي تر�سخ مفهوم الق�صة �أو احلدوتة ك�شرط �أ�سا�سي ل�صناعة
الدراما يف امل�سرح ،ب�أ�سلوب تهكمي ،دون الإخ�لال بالرتابط
الفكري العميق التي حملته م�ضامني و�إحاالت العر�ض ،وتنقله
بني احل��وار واملونولوج والغناء ،فمث ًال “هيا ارفعوا هاماتكم
فوقكم �إلى الفراغ � ..أب�صارنا �شاخ�صة” و�أغنية “تعلق قلبي
بطفلة عربية” و”�صارت ت�صول وجتول الر�صا�صة يف ج�سمي
فتحرك م�شاعري النائمة” و”ر�صا�صهم حي فينا ،ال يقتلنا
ونحن �أحياء” ،و”هذا ال��ف��راغ ال��ذي ال ت��وج��دون فيه  ،هذا
الفراغ ال��ذي ال متال�ؤنه” و”ملاذا نرجتف �إذا مل يكن لدينا
�أحالم” و”كفوا عن االرجتاف” بع�ض من اجلمل والعبارات
التي وردت على ل�سان �شخ�صية “علول” �أو يف مقاطع غنائية
جماعية حملت من خالل ترميزاتها م�ضامني خمتلفة من حتد
لل�سلطة �إلى االعتزاز بالعروبة والكرامة امل�ستيقظة والدعوة �إلى
النهو�ض ،و�إ�سقاطات غري بعيدة عن حال املجتمعات العربية يف
ما تعي�شه يف وقتها احلايل  ،ومنها مطالبة النائب العام القا�ضي
ب��ا���س�ترداد الر�صا�صة التي جت��ول داخ��ل علول واحل��ك��م عليه
بالإعدام ،وهو ما عرب عن غياب العدالة ب�أ�سلوب كاريكاتوري.
�أما الن�ص غري املنطوق من ثراء وتنوع عنا�صر ال�سينوغرافيا املختلفة
واملن�سجمة ،والتي مل يبتعد بع�ضها عن الأ�سلوب الغروت�سكي ،وجلهة
دالالته الب�صرية التي �ساهمت يف خلقها �إيقاعات حركية وتكثيف للغة
اجل�سد  ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام تقنية خيال الظل التي �أوجدت ف�ضا ًء
�آخر يف العر�ض ،والدمى لال�ستعا�ضة بها عن ح�شودات من جماميع
ً
ازدحاما على اخل�شبة ،والو�سائد وامل�ؤثرات ال�صوتية واملو�سيقية
ت�شكل
احلية املتميزة من خالل �آل��ة الطنبورة ال�شعبية يف بعدها امللحمي ،
وعازفاها اللذين متو�ضعا ب�صورة �شبه مرئية يف عمق امل�سرح ،والتوظيف
املتقن للإك�س�سوارات(العبوات الفارغة) وقطع الديكور الب�سيطة التي
ً
و�سجنا
كرا�س للجلو�س،
عربت عن نف�سها �ضمن ثالثة ا�ستخدامات ٍ
للمحاكمة ،وعربات جلمع العبوات الفارغة ،والإ���ض��اءة التي جاءت
متحركة ومتغرية بدالالتها املختلفة وموزعة بح�سب مقت�ضيات العر�ض،
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ليت�شكل منها جمتمعة م�شهدية ب�صرية بالغة الدقة  ،ات�سقت مع كلية
الف�ضاء امل�سرحي ،وحملت العديد من امل�ضامني والإ�شارات ،ومنها ما
مثلته تلك العبوات املعدنية الفارغة التي طوقت �أعناق احلرافي�ش من
داللة حالة اخلواء الفكري التي يعي�شونها.
بينما عك�س �أداء املمثلني م�ستوىً عالي ًا من الإتقان وهو ما يح�سب
للمخرج� ،أك���ان ذل��ك جلهة التعبري اللغوي والتحكم مبخارج
احل��روف وطبقة ال�صوت� ،أو فيما يتعلق بلغة اجل�سد والأداء
احلركي التعبريي ،والت�شكيل احلركي �أو امليزان�سني الذي روعيت
فيه الزوايا الب�صرية يف احلركة �أو اجللو�س ،ومنها ما ظهر جلي ًا
بجلو�س احلرافي�ش الذين يتم جلبهم بالقوة يف �أح��د م�شاهد
املحكمة ،على ال�صناديق ب�صفتها مقاعد يف ي�سار اخل�شبة
وبزاوية  45درجة �أفقي ًا مع امل�سرح ،يف ظل �شبه تعتيم و�إ�ضاءة
خافتة م�سلطة عليهم ،فيما يتعامل معهم القا�ضي بدونية من
خالل بع�ض الإ�شارات اللفظية التي ت�ستخدم ال�ستدعاء البهائم
واحليوانات ،وتوجههم نحوه والرجوع حيث كانوا ،ب�إيقاع حركي
منتظم ،فيما عربت �شخ�صية علول يف �أدائها احلركي نتيجة
حركة الر�صا�صة يف ج�سده عن خمتلف �أ�شكال الأمل والتخبط
الذي يعي�شه املواطن امل�سحوق ،والم�س القا�ضي وحار�س الق�صر
يف �أدائهما �إي��ح��اءات حلالة ب�سيكوباتية تعرب عن �شخ�صيتني
تعانيان من خلل يف نوعهما االجتماعي ،وهو ما �أ�ضفى بعد ًا �آخر
لتلك ال�سلطة التي قد تبدو مت�سلطة  ،ولكنها يف واقع الأمر �ضعيفة
ه�شة تعاين من فقدان هويتها� ،إ�ضافة �إل��ى التوزيع املتوازن
للممثلني وقطع الديكور على خمتلف �أرجاء اخل�شبة .
فيما ع�برت املالب�س يف العر�ض ال��ذي ج��اء ب��ن��ا�ؤه ال��درام��ي
متما�سك ًا ،ب�صورة وا�ضحة عن �شخ�صيات العر�ض و�سياقاته
املختلفة  ،حيث يرتدي احلرافي�ش يف �إحدى م�شاهده عباءات
���س��وداء يف اللحظة التي يظنون فيها �أن علول م��ات مقتو ًال
بالر�صا�صة  ،تعبري ًا عن حالة احل��زن واحل��داد  ،فيما كانت
مالب�سهم الأ�صلية ب�ألوانها ال�صفراء الباهتة تعرب عن حالة
الفقر وال�شحوب لديهم ،فيما جتلت العباءة بفخامتها لدى
�شخ�صيات ال�سلطة ورموزها القا�ضي والنائب العام ،عالوة على
مالب�س ال�شرطيني اللذين نكال ب�صديق علول“ ،حاين” تعذيب ًا
له ،لكي يعرتف بفحوى “حراك” احلرافي�ش والتحاقهم مبا
اعتربوه مترد علول على ال�سلطة .
ورغ��م جن��اح امل��خ��رج يف الإم�����س��اك مبختلف عنا�صر العر�ض
امل�سرحي و�سياقاته ومتيز الن�ص ،الذي ينحاز للإن�سان� ،إال �أن
ق�صور قدرة بع�ض املمثلني على ا�ستيعاب �أ�سلوبه املتميز يف طرح
�شخ�صياتها �أكرث عمق ًا� ،أدى �إلى ت�سطيح تلك ال�شخ�صيات دون
دخولهم يف عمقها ب�شكل �أكرب.

مسرح

مسرح العرائس والدمى...
نوافذ السحر والدهشة

خملد بركات  /األردن

79

اجلذور
للعرائ�س والدمى ارتباط بخيال الإن�سان
منذ الع�صور ال�سحيقة ،فقد تخ�صب
خياله وتو�سعت �آف��اق��ه وم��دارك��ه بف�ضل
�شغفه بها .وقد لعبت العرائ�س منذ فجر
التاريخ مهمة الت�أثري الوا�سع يف وج��دان
النا�س حيث ا�ستغل الكهنة هذه الإيجابية
التي متتاز بها العرائ�س ووظفوها لن�شر
التعاليم الدينية للو�صول �إل��ى �أهدافهم
ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن عن�صر االن��ب��ه��ار ال��ذي
حتدثه هذه الدمى والعرائ�س .وقد عرفها
الفراعنة واليابانيون القدماء(م�سرح
بونراكو) والهنود والفينيقيون والآ�شوريون
وعرفها اليونانيون قبل �أن يعرفوا امل�سرح
الدرامي و�أنواعه الأخرى؛ لذلك ف�إن هذا
الفن ُيع ُّد من الفنون التعبريية الأولى يف مرتبة الظهور بالن�سبة
للفنون الأخ��رى ،فقد كانت حالة االنبهار ت�ستحوذ على نفو�س
امل�شاهدين وعقولهم وجتعلهم �أكرث ح�سا�سية للت�أثر بالعر�ض.
�أما يف العراق فقد ُعرفت الدمى منذ �آالف ال�سنني ،وقد �أ�شار
الباحث العراقي “فا�ضل خليل”� ”:إن الدمى عرفت منذ ما
يقرب من ثمانية �آالف �سنة ،دلت على ذلك الدمى الطينية غري
املفخورة والتي متثل بع�ض احليوانات وكذلك متثال (الآلهة
الأم)” .وقد وجدت �آثار متثل الدمى يف بالد ما بني النهرين
يعود تاريخها �إلى الألف ال�ساد�س قبل امليالد ،وما زال املنقبون
يعرثون على دمى �صغرية متثل خمتلف احليوانات؛ لأن الإن�سان
الأول اتخذ من خياله عامل ًا وا�سع ًا �أدرك من خالله العالقة
الوثيقة التي تربطه بالدمية  .وقد ن�ش�أ م�سرح الدمى يف ال�صني
على هيئة متاثيل ولدت يف عهود قدمية رافقت بدايات احل�ضارة
هناك ،وكانت �أ�صوله دينية� .أم��ا يف الهند فقد ظهر م�سرح
الدمى �شعبي ًا ج��اد ًا ،لينتقل بوا�سطة التجارة واحل��روب �إلى
مناطق عديدة مثل اليابان وروما القدمية ،حيث بد�أت تنت�شر يف
القرن الثالث قبل امليالد ومنها انت�شرت يف �أوروبا؛ لتتخذ �شك ًال
مغاير ًا يف التطور يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر،
تتنقل من ال�ساحات العامة والأ�سواق واحلدائق �إلى الق�صور
امللكية ،وذكر م�سرح العرائ�س يف م�ؤلفات ميغل و�سرفانتي�س،
ومن خالل الكتاب امل�شهورين والأعمال الأدبية التي ُقدمت،
ومن �أبرز ه�ؤالء امل�ؤلفني :مولري ،را�سني ،كري�ستوفر .و يف القرن
ال�ساد�س ع�شر �أن�شئ م�سرح العرائ�س يف كل من باري�س ولندن،
كما ازدهر يف ايطاليا /البندقية يف مطلع القرن الثامن ع�شر،
كما قدم م�سرح العرائ�س عبقريات الأوبرا العاملية التي �ألفها
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موت�سارت ،فاجرن ،مما ك��ان له الأث��ر الكبري يف ن�شر م�سرح
الدمى يف معظم بلدان العامل املختلفة� .أما عند العرب فقد ن�ش�أ
م�سرح خيال الظل (العرائ�س والدمى) يف القرن الثالث ع�شر
امليالدي ،وقد ظهرت �إ�شارات تعرب عن وج��ود هذا النوع من
امل�سارح يف �شعر امرىء القي�س ،ويف �شعر املتنبي ،وعرف انت�شاره
وازدهاره الوا�سع عند العرب على يد ابن دانيال املو�صلي ،الذي
غ��ادر �إل��ى م�صر �سنة  665للهجرة وعمره  19عام ًا ،وكان
قد ذاق املرارة والأمل نتيجة احتالل املغول الغزاة لبالده ،مما
�أورثه مقدرة كبرية على ال�سخرية والتهكم مع الدعابة .وكانت
من �أهم م�سرحياته( :طيف اخليال ،املتيم وال�صانع اليتيم)،
وقد كانت ت�صنع ال�شخ�صية من اجللد وال��ورق املقوى ،وتكون
على �شكل عرائ�س و�أ�شخا�ص ،وتو�ضع خلف �ستار �أبي�ض ،ومن
خلفها م�صباح؛ فينعك�س ظل تلك النماذج على ال�ستار لرياها
امل�شاهدون من اجلهة الأخرى ،ويف الوقت نف�سه يختفي مقدم
التمثيلية خلف ال�ستار يف الظالم .وذكر الكثري من امل�ؤرخني
ازده��ار خيال الظل يف الع�صر الفاطمي .كما ن�ش�أ يف تركيا
حينما �أخذ ال�سلطان �سليم من م�صر بع�ض املخايلني ،كما ي�شري
�إلى ذلك ح�سني فوزي يف كتابه (ال�سندباد امل�صري).
وهناك من يعترب �أن م�سرح الدمى كان مبثابة متاثيل و�أوثان
و�أ���ص��ن��ام ،حتمل �أقنعة دينية وروح��ي��ة و�صوفية ،فتحيل على
الديانة البوذية والطقو�س الآ�سيوية ،ومن ثم ،ف�إن هذه الدمى
تنحدر من عائلة متاثيل الفيلة املقد�سة ،التي كانوا ي�صنعونها
ت�شبها بالإله يف ظنهم؛ و�أنها كان لها قبل قرون عديدة حركات
منتظمة مو�سيقية ،ال حركات متقل�صة ،ومل يكن بها حاجة �إلى
احلبال التي ت�سندها ،ومل تكن تتكلم من خالل العامل امل�ستخفي
الذي يحركها.

مسرح العرائس والدمى ،مقاربات وتعريف
هو م�سرح يعتمد على ت�شغيل الدمى �أو الكراكيز واملاريونيت
بطريقة دراماتورجية فنية ،للتثقيف تارة وللرتفيه تارة �أخرى،
وهو م�سرح مك�شوف يعر�ض ق�ص�صه يف الهواء الطلق ،وله �ستارة
تنزل على الدمى �أو ترتفع عنها� ،أما املمثلون ف�شخ�ص واحد
�أو �أكرث ،وقد ي�صلون �إلى خم�سة ،وهم على �شكل دمى حمركة
بوا�سطة �أيدي الالعبني من حتت املن�صة �أو بوا�سطة اخليوط.
وله عدة ت�سميات ومفاهيم مرتادفة �أو �شبه مرتادفة ،منها:
م�سرح الدمى ،وم�سرح املاريونيت ،وم�سرح الكراكيز ،وم�سرح
الأراج��وز ،وم�سرح قره قوز ،وم�سرح قرقو�ش .ومن املعلوم� ،أن
لهذا امل�سرح ت�أثري ًا كبري ًا على الأطفال ال�صغار ،حيث يبهرهم
ويده�شهم بق�ص�صه الهادفة التي ت�سعى �إل��ى �إي�صال القيم
الفا�ضلة والأخ�ل�اق النبيلة لغر�سها يف نفو�سهم؛ من خالل
الدمى الكبرية وال�ضخمة التي تتجاوز املرت واملرتين والثالثة
�أمتار ،والدمى املحركة بع�صا� ،أو بوا�سطة ق�ضبان حديدية �أو
خ�شبية ،والدمى القفازية التي حترك بوا�سطة اليد عن طريق
�إدخ ��ال اليد والأ��ص��اب��ع داخلها ،ودم��ى اخل�ي��وط التي حترك
بوا�سطة خيوط م�شدودة �إلى �أطراف الدمية ،يحركها الالعبون
من �أعلى اخل�شبة .ويف هذا الع�صر حترك الدمى والعرائ�س عن
بعد بوا�سطة و�سائل �إلكرتونية متطورة جدا ومن حيث ال�شكل،
فهناك دمى �ضخمة ودمى �صغرية ون�صف دمى ،وهناك �أي�ضا
دمى حم�شوة وغري حم�شوة ،ومن حيث ال�صورة ،ميكن احلديث
عن دمى ب�شرية ،ودمى نباتية ،ودمى حيوانية ،ودمى اجلماد،
والدمى اخلارقة التي تت�شكل من اجلن والعفاريت وغريها من
الكائنات امليتافيزيقية واملخلوقات العجيبة .ومن حيث املادة
التي ت�صنع بها العرائ�س ،فهناك :العرائ�س اخليطية ،والعرائ�س

اخل�شبية ،والعرائ�س الورقية ،والعرائ�س الكارتونية ،والعرائ�س
البال�ستيكية ،والعرائ�س البولي�ستريية  ،والعرائ�س القطنية،
والعرائ�س الكتانية ( عرائ�س القما�ش) يف امل�سرح املغربي.
منظور إخراجي ملسرح الدمى
هناك جمموعة من املنظرين واملخرجني املعا�صرين الذين
وظفوا م�سرح الدمى والعرائ�س يف م�سرحياتهم� ،سواء �أكانت موجهة
�إلى ال�صغار �أم �إلى الكبار من �أجل ت�أدية عدة �أغرا�ض تتجاوز ما هو
تثقيفي وترفيهي �إلى ما هو فل�سفي وروحاين وديني و�صويف وطقو�سي.
ومن �أهم ه�ؤالء املنظرين واملخرجني :ديدرو ،ومايريخولد ،وبيرت
�شومان ،و ديدرو الذي نظر �أن املمثل ي�شبه دمية �أخرى عجيبة ،حيث
مي�سك ال�شاعر باخليط الذي ي�شري يف كل �سطر �إلى ال�شكل احلقيقي
الذي يجب �أن ت�أخذه� .إن املمثل احلقيقي ح�سب ديدرو ينبغي �أن
يكون يف حركاته وق��وام��ه مثل دمية عجيبة خارقة تثري �إدها�ش
الآخرين ،وت�ستجيب للمخرج بكل مرونة وطواعية كبرية.
�أم��ا ك���وردون كريك فهو من �أه��م املخرجني املعا�صرين الذين
دافعوا عن م�سرح الدمى باعتباره رمز ًا ديني ًا مقد�س ًا يحيل على
املعتقدات الروحانية لبلدان ال�شرق الأق�صى� .إذ يقول يف كتابه”
يف الفن امل�سرحي”� ”:إين لأبتهل �إلى اهلل �أن تعود الدمى �سريتها
الأول��ى؛ �أعني الدمى امل�سرحية العليا ،لتعمر م�سارحنا؛ لأنها
حينما تعود ،وتقع عليها �أنظار النا�س ،ال �أكرث من وقوع ،ف�إنهم
�سوف يع�شقونها ع�شق ًا يجعل من الي�سري عودة الب�شر مرة ثانية
�إلى متعتهم القدمية يف االحتفاالت الدينية ذات الطقو�س ،ومرة
ثانية �سوف يحتفل النا�س بعيد اخللق ،ويعود �إجاللهم لعيد
البقاء ،كما يعود ت�شوقهم الديني ال�سعيد �إلى املوت من جديد”.
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مسرح العرائس والدمى ..الرسائل واألهداف
�إن كثري ًا من الدرا�سات التي قام بها الباحثون يف جمال بناء
الطفل تربوي ًا وفكري ًا� ،أثبتت �أن خماطبة حوا�س الطفل وعقله
ي�ساهم كثري ًا يف عملية غر�س القيم واملفاهيم ب�شكل �أ�سرع
مما لو مت ذلك عن طريق الوعظ والإر�شاد واملناهج الدرا�سية
اجلامدة� ،إن امل�سرح عموم ًا وم�سرح الطفل ب�شكل خا�ص ميتلك
اخلا�صية الفريدة ،ويعد م�سرح الدمى من �أهم امل�سارح التي
ت�ساهم يف عملية الغر�س تلك كما �أ�شارت الباحثة �أمل الغزايل،
وهي ت�ضيف هنا »:فقد �أك��دت ن�صو�ص الدمى القفازية على
�ضرورة تربية الطفل على اللطافة وكذلك اهتمت برتبية الطفل
على االح�ت�رام والعطاء� .أم��ا خيال الظل فقد اهتم ب�إن�شاء
عالقات اجتماعية من �أج��ل الو�صول بالطفل �إل��ى حالة من
اال�ستقرار النف�سي� .أما عرائ�س املاريونيت فقد كانت �إيجابية يف
�إر�ساء قوانني اجتماعية خا�صة من ال�شعور باجلماعة والعطاء”.
ومن �أب��رز �أه��داف هذا امل�سرح تنمية ال�سلوك الإبداعي لدى
الطفل ،وغر�س القيم الإيجابية من خالل م�ضمون العمل الذي
ي�سعى �إلى �إيجاد ال�شخ�صية البطولية التي يتخذها الطفل قدوة
ب��د ًال من (بكار ،وماجد ذي الأن��ف اخل�شبي ،والبكمون) مثل
�شخ�صية �صالح الدين الأيوبي� ،إ�ضافة �إلى املخرتع ال�صغري
والأدي���ب النا�شئ .كما ي�سعى �إل��ى تنمية ق��درة الأط��ف��ال على
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حل امل�شكالت ،وتنمية ثقتهم يف ذواتهم من خالل تعويدهم
على التفكري ال�سليم يف املواقف املختلفة ،وممار�ستهم التعبري
باحلركة والإن�شاء ،وتنمية مهاراتهم اللغوية والريا�ضية.
واقع مسرح العرائس والدمى اآلن
م�سرح العرائ�س ب�صفة خا�صة وم�سرح الطفل ب�صفة عامة يف
العامل العربي تراجع كثري ًاُ ،
وغ ّيب �إعالمي ًا وتربوي ًا وفني ًا؛ وهذا
ما حدا بالناقد امل�سرحي املغربي الدكتور ح�سن املنيعي ليقول:
“ �إن ظهور حركة م�سرح العرائ�س قد حظيت بتقدير الآباء؛
لأنها ملأت فراغ ًا هائ ًال يتمثل يف غياب م�سرح للأطفال كان
موجود ًا من قبل يف كثري من دول �أوربا .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إنه يجب االعرتاف ب�أن �أزمة امل�سرح يف جمموع الدول العربية
لها عالقة بانعدام فرجات خا�صة بالأطفال؛ لأن هذه املخلوقات
ال�صغرية يف حالة �إبعادها عن امل�شاركة يف �سن معني من طرف
خ�براء الرتبية ال تهتم �أب��د ًا بامل�سرحيات التي تقدم لها يوم
تكرب ،مما يف�سر عندها وجود رغبة تكوين تام قابل مل�ساعدتها
على �إدراك مفهوم الدراما ،واكت�شاف اجلالل وال�سحر فيها”.
وهناك �أ�سباب عديدة لهذا الرتاجع تعود �إلى ظروف اقت�صادية
و�سيا�سية واجتماعية.

خصائص مسرح الدمى وتقنياته

جتارب عربية وحملية يف امليزان

للم�سرح ب�صورة عامة وم�سرح الدمى ب�صورة خا�صة خ�صائ�ص
متيزه عن غريه من الفنون ،مثل اخل�شبة(الركح) والديكورات
واملكياج ،واالك�س�سوارات وامل�ؤثرات ال�صوتية وال�ضوئية والأزياء
(ال�سينوغراف) ،تتحد معا من �أجل التكامل يف العر�ض؛ الأمر
ال��ذي يحلق بالأطفال �إل��ى ع��وامل متخيلة تزيد من انبهارهم
بالعمل والرتكيز مبوا�ضيعه ،وعدم الإح�سا�س بامللل؛ لأن الطفل
بطبيعته يحبذ امل�شاهد العجائبية التي ت�أخذه �إلى عوامل �أخرى
من املتعة والت�شويق.

وال بد هنا من الإ�شادة ببع�ض التجارب العربية واملحلية بهذا
اخل�صو�ص ،فمن التجارب العربية �إنتاج الربنامج التعليمي
املنوع ( افتح يا �سم�سم ( الذي برز من خالله خط جديد يف
ن�شاط عمل الدمى ،املتمثل يف ت�صوير الأغاين الرتاثية بالدمي
القفازية وال�صوجلانية ذات الأ�سالك ،ومن هذه الأغاين (هيال
يا رم��ان��ة)( ،ك�شك وع��د���س)( ،بلي يا بلبول)( ،ي��ا زكريا).
والعر�ض امل�صري احلديث ( �أوبريت الليلة الكبرية ) الفاتن
واملده�ش ،ت�أليف و�أ�شعار� :صالح جاهني� ،أحلان� :سيد مكاوي،
ومن �إخراج� :صالح ال�سقا ،وقد ُعر�ض يف عمان م�ؤخر ًا .وفرقة
وم�ضة للأرجوز وخيال الظل التي �أ�س�سها الدكتور نبيل بهجت
ع��ام  2003والتي تهتم ب�إحياء ال�تراث ال�شعبي امل�صري.
ومن التجارب املهمة هنا جتربة املغربي حممد ال�صفدي يف
م�سرحياته(:تاجر بغداد ،عرو�س فا�س ،ومعزة جحا)...

�أما بخ�صو�ص تقنيات م�سرح الدمى ف�إنها تتكىء على اللغة
واملو�سيقى والأغاين وامل�ؤثرات الأخرى؛ لذلك يجب �أن يكون
التعامل مع هذه التقنيات دقيق ًا كي ي�صل العر�ض امل�سرحي
العرائ�سي �إلى التكامل احلقيقي .وال بد �أن يوهم امل���ؤدي �أو
حمرك الدمى الطفل ب�أن الدمية هي التي تتكلم وتخاطبه،
وذلك عن طريق احل��وار بالتنا�سق مع حركة الدمية ،وهذه
تقنية يجب �أن يتقنها امل����ؤدي؛ لأنها حتتاج �إل��ى الكثري من
التدريب واليقظة؛ خا�صة يف الدمى التي يتم حتريكها من
�أعلى بوا�سطة اخليوط.

وحملي ًا يف الأردن البد من الإ�شادة بجهود املمثل واملخرج �صالح
احلوراين الذي �أ�س�س فرقة م�سرح دمى العربة ،وله م�سرحية
الدمى (نحن هنا) والتي ُعر�ضت ت�سعني مرة يف �أنحاء خمتلفة
من اململكة ،و ُيع ُّد من الذين لهم حم��اوالت جادة وحقيقية يف
الت�أ�سي�س مل�سرح الدمى يف الأردن.
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ترد يف مقدمة رواية الكاتب الأمريكي ارن�ست همنغواي” ثلوج
كيليمنجارو” التي مت �إخراجها يف فيلم �سينمائي بالعنوان نف�سه
يف العام  ،1952حكاية جمازية من ب�ضعة �سطور ،ولكنها ذات
داللة ،تطرح ال�س�ؤال حول �سبب وجود جثة متجمدة لنمر و�سط
الثلوج يف مكانٍ ناءٍ فوق قمة جبل كيليمنجارو ال�شاهقة.

ي�ستخدم ت�صوير اجل��ب��ال يف الأف�ل�ام ال�سينمائية عامة يف
�أفالم» احلركة» على �أنواعها من اجل عر�ض امل�شاهد املثرية،
التي ت�صور النا�س يف حاالت �صراع حادة � ،أو وهم يتعر�ضون
للمخاطر �أو وهم يربهنون على قدرة الإن�سان على التحدي وعلى
مقارعة ال�صعاب وركوب املخاطر.

ال يوجد يف فيلم» ثلوج كيليمنجارو» �أي م�شهد يجري فيه احلدث
عند �أو فوق جبل كيليمنجارو  ،وال نعرث على �صورة للجبل �إال يف
خلفية م�شهد تظهر فيه ال�صورة من بعيد .وهي ال�صورة التي
جرى ا�ستخدامها يف املل�صق الدعائي اخلا�ص بالفيلم .ومع ذلك
ف�إن الأمثولة التي تطرحها حكاية النمر املتجمد و�سط الثلوج
حتول جبل كيليمنجارو �إلى �صورة جمازية تهيمن على ذاكرة
الفيلم الذي جتري معظم �أحداثه يف خميم مقام على طرف
غابة ،وجتعل روح اجلبل ،مبا هو تعبري عن املغامرة الإن�سانية،
تندغم يف حكاية بطل الفيلم املثقف الذي قادته روح املغامرة
�إلى حتفه يف جماهل �إفريقيا .هكذا �أ�صبح « كيليمنجارو» بف�ضل
رواية هيمنغواي ومن ثم الفيلم جب ًال �شهري ًا ذا �سمعة �أ�سطورية.

اجلبال مكان وعر ،ناء ،خطر �صعود ًا وهبوط ًا .مكان هو مالذ
�آم��ن يتيح املجال للتخفي وال��ه��روب من امل��ط��اردات بالن�سبة
للخارجني على القانون �أو للثوار �سواء ب�سواء .ويف اجلبال
قد يتوه الإن�سان ويجد نف�سه �أم��ام خماطر الطبيعة ،يحا�صر
وحيد ًا بني الثلوج � ،أو ينهكه ت�سلق ال�صخور احلادة �أو حتا�صره
وتهاجمه الذئاب اجلائعة.

و�إذا كان» ثلوج كيليمنجارو» ال ي�صور اجلبل الذي يحمل الفيلم
ا�سمه ،فهذا ا�ستثناء ،ذلك �أن « اجلبال»� ،أ�صبحت واحدة من
الأم��اك��ن الطبيعية الرئي�سية التي جت��ذب �صانعي الأف�لام يف
العامل ،ب�سبب من الإثارة الب�صرية امل�شهدية الكامنة فيها ،من
ناحية ،وب�سبب �إمكانية ا�ستغاللها لتقدمي احلكايات والأحداث
ذات ال�شحنة الدرامية القوية.

اجلبال �أي�ض ًا منا�سبة ال�ستعرا�ض املهارات الريا�ضية الب�شرية
التي تتجلى فيها القوة الإن�سانية ،من نوع ت�سلق اجلبال للو�صول
�إل��ى القمة ال�شاهقة �،أو التزلج ف��وق الثلوج هبوط ًا من قمة
املرتفعات اخلطرة.
لكن قيمة اجلبال يف ال�سينما ال تقت�صر على كونها مكان ًا �صاحل ًا
ل�سرد احلكايات املليئة بال�صراعات والأح��داث ذات ال�شحنة
الدرامية العالية ،بل لكونها �أي�ض ًا تتيح جما ًال لت�صوير التفا�صيل
ال�صغرية ،من خالل �إ�ضافة مثريات ب�صرية م�شوقة تعمق من
حمتواها وقيمتها الدرامية؛ م�ؤثرات تعتمد على زوايا الكامريا
احلادة ال�سفلية �أو العلوية .فالهندي الأحمر يف �أفالم املغامرات
الأمريكية ال يكون مرعب ًا مبا فيه الكفاية فيما لو طارد البطل
الأبي�ض يف الرباري وهو فوق ظهر احل�صان .ال�صورة املرعبة
للهندي الأح��م��ر مل ترتكز يف �أذه���ان م�شاهدي ال�سينما يف
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ال��ع��امل� ،إال عرب ظ��ه��وره ،ب�شكل خا�ص ،وق��د التقطت �صورته
عد�سة الكامريا اجلاثمة �أ�سفل ال���وادي مط ًال من ف��وق قمة
جبل �شاهق ،يراقب من بعيد وينتظر مثل �صقر عبور فري�سته؛
َّ
لينق�ض عليه يف اللحظة املنا�سبة
�أي خ�صمه الرجل الأبي�ض،
 ،هابط ًا مع ح�صانه مثل الرمح ومطلق ًا �صرخته احلادة التي
يتعالى من�سوب �صوتها مع اقرتابه املت�سارع من عد�سة الكامريا.
�أما م�شهد القافلة التي تعرب املمر ال�ضيق الواقع يف الأ�سفل بني
جبلني والتي ال ت�شعر باخلطر املحدق بها من قبل الأعداء �إال بعد
ت�صوير حلظة انهيار احلجارة الكبرية احلجم عليها من قمة
اجلبل بتدبري من العداء الكامنني يف الأعلى .وال يت�ضح مدى
خطورة ت�سلق اجلبال ال�شاهقة� ،إال من خالل لقطات م�أخوذة
من زوايا مرتفعة تبني �أ�سفل الوادي من بعيد  ،والذي �إن �سقط
عليه املت�سلق حتول ج�سده �إلى �أ�شالء متناثرة .وهكذا دواليك.
تتيح اجلبال املجال وا�سع ًا �أم��ام ا�ستعرا�ض امليزات اخلا�صة
بالت�صوير من خ�لال اللقطات العامة ،بل �أ�إن���ه ميكن القول
�إن اللقطات العامة التي تظهر اجلبل كام ًال � ،أو تظهر بع�ض
تفا�صيله املكانية يف �سعة كبرية هي الأكرث قدرة على �إظهار ما
يكمن يف �صورة اجلبل من م�ؤثرات �أو دالالت .اللقطات العامة
هي التي تبني اجلبل على حقيقته ،يف حني �أن اللقطات القريبة
�أو القريبة ج��د ًا تبينه مقزَّما .تختلف �صورة اجلبل من هذه
الناحية عن ال�صورة التي ميكن �أن تظهر فيها املناظر الطبيعية
الأخ��رى مثل البحار واحلقول ال�شا�سعة .فالبحر ،على �سبيل
املثال ،ميكن �أن يبدو يف �أوج قوته �أو خطورته من خالل ت�صوير
موجة عاتية يف لقطة قريبة ،وميكن التعبري عن جماله من خالل
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لقطات تف�صيلية تظهر ،مث ًال ،متوجات خفيفة متتالية تن�ساب
بهدوء على �سطحه .وبالعالقة مع البحار بالذات ،ميكن �إيراد
الع�شرات من مناذج الأفالم امل�صورة معظم م�شاهدها و�سط
البحار .من مناذج الأفالم ال�شهرية يف هذا املجال نذكر فيلم
« ال�شيخ والبحر « املقتب�س �أي�ض ًا عن رواية �أرن�ست همنغواي� .إن
قوة ت�أثري هذا الفيلم الذي جتري غالبية �أحداثه و�سط البحر
بحار عجوز ي�صارع وحيد ًا على مدى عدة
ويحكي عن �صراع ّ
�أيام ،وهو على منت قاربه ال�صغري� ،سمكة قر�ش ت�سعى اللتهام
ال�سمكة العمالقة التي ا�صطادها ،تت�أ�س�س على اللقطات القريبة
للبحار العجوز� ،أكرث مما تت�أ�س�س على �صورة
واملتو�سطة بالذات ّ
البحر ذاته.
وميكن �أي�ض ًا تقدمي املزيد من الأمثلة بالن�سبة لت�صوير الأحداث
وامل�شاهد التي جتري يف احلقول ،التي كثري ًا ما تفيد اللقطات
القريبة واملتو�سطة لبع�ض ما فيها من �أزهار� ،أو ما �شابهها من
روائ��ع الطبيعة ،يف التعبري عن دالالتها النف�سية �أو ت�أثرياتها
اجلمالية.
هذه املقارنة بني اجلبل وبني البحر واحلقل من خالل مثال
ا�ستخدام اللقطات القريبة واملتو�سطة والعامة ت�أخذ باحل�سبان
�أن هذه اللقطات املختلفة ال�سعة لي�ست جمرد تقنيات حرفية
�سينمائية ،بل هي �أ�سا�س ًا من �صلب و�سائل التعبري والت�أثري
امل�ستخدمة يف الأف�لام .ويف حني �أن ر�ؤي��ة املخرج� ،أو �أ�سلوبه
الفني الإخ��راج��ي ،حتدد يف كثري من الأحيان �أحجام وزواي��ا
اللقطات التي يعتمدها ،ففي �أحيان �أخ��رى يفر�ض املو�ضوع

املراد ت�صويره نف�سه على نوعية اللقطات املالئمة للتعبري عنه
واملن�سجمة مع حقيقته �شك ًال وم�ضمون ًا.
وهكذا ،وفيما البحر واحلقل �شكالن منب�سطان ميتدان نحو
البعيد وتتال�شى مالحمهما وتفا�صيلهما كلما اقرتبا من الأفق
وجرى ت�صويرهما بلقطات عامة ،ف�إن اجلبل تكوين را�سخ يف
الأر���ض �شامخ نحو ال�سماء تزيد اللقطات العامة من هيبته
وحت��اف��ظ يف ال��وق��ت نف�سه على ت���أث�يره الب�صري؛ �أي على «
م�شهديته « التي ت�ستمد غناها من ت�ضاري�سه املختلفة الأ�شكال
والأحجام و املت�شابكة العالقات ،ومن تنوع حمتوياته �أو مواده
و�ألوانه؛ �أي �إن اللقطات العامة ،هي الأكرث ان�سجام ًا مع حقيقة
اجل��ب��ل ،بو�صفه كيان ًا م�ستق ًال ،م��ن حيث �شكله وم��ن حيث
م�ضمونه.
ا�ستخدم اجلبل كمكان رئي�سي جتري فيه الأح��داث وتت�صارع
فيه امل�صائر الب�شرية يف مئات من الأفالم ال�سينمائية العاملية،
ومع ذلك ف�إن هذا العدد ال�ضخم من الأفالم مل يجعل من �صورة
اجلبل بحد ذاتها رتيبة ومل يفقدها �إثارتها ،بل على العك�س من
ذلك ،ف�إن وجود اجلبل يف ال�سينما مل يقت�صر على ا�ستخدامه
كمكان جتري فيه الأحداث ،بل �إن اجلبل �صار من �ضمن البنية
التقليدية لنوع فيلمي را�سخ هو نوع �أف�لام رع��اة البقر ،حيث
ت�شكل امل�شاهد التي جتري �أحداثها بني اجلبال �أو قربها �أو يف
ثناياها� ،أو تظهر فيها �صورة اجلبل �سواء يف مقدمة �أو يف خلفية
اللقطة ،ن�صر ًا بنيوي ًا وت�شكيلي ًا رئي�سي ًا ،والزمة من لوازم هذا
النوع العريق من الأفالم ال�سينمائية .واجلبال يف �أفالم رعاة
البقر تكون جرداء يف الغالب ،تنت�صب و�سط �صحارى جرداء ،
في�شكل منظرها نوع ًا من املعادل الب�صري ل�شخ�صيات الأبطال
يف هذه الأفالم ،الذين يجوبون الرباري وحيدين ،تدفعهم �إلى
ذلك روح املغامرة.

والإث���ارة ،الفيلم التاريخي الربيطاين» الإر�سالية « ( The
 Missionال��ذي �أخرجه رونالد جويف يف العام 1986
وجت���ري �أح��داث��ه يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر .ول��ع��ب فيه املمثل
الأمريكي ال�شهري روبرت دي نريو دور تاجر ج�شع يقتل �شقيقه
الأ�صغر ،فال يجد و�سيلة للتكفري عن جرمه �سوى العي�ش و�سط
اجلبال ال�شاهقة الكثيفة الأدغ��ال ،حيث تقيم قبائل �أمريكية
التينية يف منطقة تقع حتت �سيطرة اال�ستعمار الإ�سباين ،والعمل
هناك كمب�شر يهدي �أبناء القبائل للدين .وقد اعترب العديد من
النقاد �أن معظم امل�شاهد التي مت ت�صويرها و�سط اجلبال ،والتي
بدت على ال�شا�شة �سل�سلة من لوحات ت�شكيلية فائقة اجلمال،
�ستظل من امل�شاهد اخلالدة التي ال ميكن لأي من ي�شاهد الفيلم
ن�سيانها ،وذل��ك ب�سبب من روعتها امل�شهدية .ومن �أب��رز هذه
امل�شاهد املعركة التي حت�صل يف نهاية الفيلم والتي يخو�ضها
الهنود الأمريكيون الالتينيون بقيادة املب�شر� ،ضد قوات برتغالية
غازية جاءت لت�ستعمر املنطقة.
ومن �أ�شهرالأفالم العاملية التي لعب فيها اجلبل دور ًا رئي�سي ًا،
�سواء على م�ستوى مكان الأح��داث ال��ذي يتوافق مع املو�ضوع
وامل�ضمون ،الفيلم الياباين املعنون» �أن�شودة ناراياما « الذي
جرى �إنتاجه يف العام  ،1958و�أعيد �إنتاجه بالعنوان نف�سه يف
العام  1982من قبل املخرج الياباين ال�شهري هو�شي �إمامورا.
جت��ري �أح���داث ه��ذا الفيلم يف قرية جبلية نائية ذات مناخ
�شديد الق�سوة ،يعي�ش �سكانها يف فقر مدقع وال يح�صلون على
ما يكفيهم من الغذاء .املناخ القا�سي واحلياة القا�سية و�سط
اجلبل �أحدثا مع ًا يف تكري�س ع��ادات اجتماعية متوافق عليها
�شديدة الق�سوة بدورها يف منافاتها للح�س الإن�ساين .وتتحول
�أكرث هذه العادات ق�سوة �إلى مو�ضوع رئي�سي للفيلم ،وهي العادة

من �أجمل الأف�لام العاملية التي ا�ستفادت من الغني الب�صري
والتنوع امل�شهدي للجبال لر�سم لوحات فنية بالغة اجلمال

مشهد من الفيلم اجلزائري

87

التي تق�ضي بحمل كبار ال�سن
ممن بلغوا ال�سبعني من العمر
�إلى قمة اجلبل ،وتركهم هناك
ليجابهوا املوت وحدهم و�سط
ال�برد القار�ص .وتقوم حبكة
الفيلم على مفارقة تنتج عن
�إحلاح �أم عجوز بلغت ال�سبعني
م��ن ع��م��ره��ا ع��ل��ى اب��ن��ه��ا لكي
يحملها على ظهره وي�صعد بها
�إلى قمة اجلبل ليرتكها تالقي
حتفها هناك  ،فتح�صل روحها
على �سالمها الأب��دي ،التزام ًا
من الأم باتباع التقاليد ال�سائدة يف جمتمعها .ويف النهاية ال
ميلك االبن �إال الر�ضوخ مل�شيئة الأم.
عرفت ال�سينما العربية بدورها �صورة اجلبل كموقع رئي�سي
حلكايات الأفالم على اختالف �أنواعها.
من �أكرث الأفالم امل�صرية عمق ًا يف تقدمي �صورة « اجلبل « فيلم
« املومياء « للمخرج الراحل �شادي عبد ال�سالم ،حيث اجلبل
امل�سكون مبنجزات الرتاث الفرعوين يتحول �إلى رمز للعالقة
بني احلا�ضر واملا�ضي عرب حكاية �شاب من قبيلة تقطن اجلبل،
يجد نف�سه يف مواجهة باقي �أف��راد القبيلة الذين ي�ستبيحون
اجلبل ،موطن �آبائهم منذ القدم ،وينب�شون باطنه بحث ًا عن �آثار
يبيعونها للغرباء .وهذا الرمز وحكاية بيع ما يف باطن اجلبل
من كنوز ال�تراث هو ما �سيتكرر يف فيلم م�صري �آخر عنوانه
« اجلبل « للمخرج خليل �شوقي .وي�شكل جبل املقطم ال�شهري يف
القاهرة عامل ًا خا�ص ًا يف الفيلم الذي �أخرجه داود عبد ال�سيد»
�سارق الفرح» ،الذي يحكي عن معاناة الفقراء الذين يقطنون
اجلبل وي�شكلون جمتمع ًا هام�شي ًا على �أطراف املدينة.
وجند يف ال�سينما ال�سورية مناذج متعددة لعب فيها اجلبل دور ًا
هام ًا .من هذه الأفالم فيلم « الفهد « للمخرج نبيل املالح الذي
�صور معظمه و�سط اجلبال ،ويحكي عن فالح يف الن�صف الأول
من القرن الع�شرين مترد على �سلطة الإقطاع وجل�أ �إلى اجلبال
يف �شمال �سوريا ليخو�ض حربه اخلا�صة من هناك .ويتو�صل
فيلم « اللجاة « للمخرج ريا�ض �شيا �إل��ى وح��دة متكاملة بني
اجلبال اجلرداء يف منطقة حوران املليئة بال�صخور واحلجارة
ال�سوداء ،وبني �صعوبات احلياة وق�سوة العادات االجتماعية
املتخلفة وجفاف العالقات بني الب�شر.
وكان من البديهي �أن ت�ستخدم ال�سينما اجلزائرية ب�شكل خا�ص
اجلبال كمواقع لت�صوير العديد من الأفالم التي تروي وقائع من
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فيلم حدث يف األناضول

تاريخ الثورة اجلزائرية ،ومنها جبال الأورا���س .غري �أن مادة
اجلبال يف ال�سينما اجلزائرية مل تقت�صر فقط على مو�ضوعات
و�أجواء حرب التحرير ،بل غالب ًا ما ا�ستخدمها املخرجون لتبيان
م�صاعب حياة النا�س من خالل �أولئك الذين يقطنون اجلبال.
هذا ما جنده ،مث ًال ،يف فيلم بعنوان « كان يا ما كان « للمخرج
بلقا�سم حجاج ،الذي يروي حكاية ذات داللة عن مزارع يعي�ش يف
منطقة جبلية ،ينقذ عابر طريق كاد يتجمد و�سط الثلوج وي�أويه
يف منزله .وحت�صل عالقة حب بني ال�شاب وابنة املزارع .وحني
يغادر ال�شاب يكت�شف املزارع �أن ابنته حامل ،في�شرع يف مطاردة
د�ؤوبة لهذا ال�شاب انتقاما ل�شرفه ،ولكنه بدوره يحا�صر ذات
يوم و�سط الثلوج ،فينقذه ال�شاب نف�سه �صدفة .وتلج�أ الكاتبة
املخرجة اجلزائرية �آ�سيا جبار يف فيلمها الت�سجيلي املنهج «
ن�ساء جبل �شنوة « �إلى املناطق اجلبلية لتتحدث عن و�ضع املر�أة
اجلزائرية يف تلك املنطقة اجلبلية ،ولتتطرق �إلى تاريخ هذه
املنطقة اجلبلية و�أ�ساطريها منذ الأزل حتى الثورة اجلزائرية،
التي لعبت ن�ساء اجلبل دور ًا فيها .ومن �آخر الأفالم اجلزائرية
التي تتخذ من احلياة يف اجلبال مادة لها فيلم « جبل بايا «
للمخرج اجلزائري الراحل عز الدين مدور ،الذي تدور �أحداثه
يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر مع بدايات اال�ستعمار الفرن�سي ،ومت
ت�صويره يف مناطق جبال الرببر ،ويحكي عن �أرملة �شابة تتلقى
هدية ثمينة من حمارب مت�سلط ينتمي �إلى القبيلة التي قتلت
زوجها ،وجتد نف�سها يف تناق�ض بني رغبتها يف االنتقام ورغبة
�أقاربها الذين يريدون اال�ستفادة من الهدية.
ومن الأفالم العربية التي حتكي عن عامل اجلبال فيلم « العيون
اجلافة « للمخرج املغربية نرج�س النجار ،الذي مت ت�صويره يف
قرية تيزي الواقعة يف جبال الأطل�س املتو�سط ،ويحكي عن قرية
م�شهورة يف املغرب ب�أن �سكانها فقط هنَّ ن�ساء من بائعات الهوى
 .وقد ا�ستخدمت املخرجة ن�ساء هذه القرية ممثالت يف الفيلم.

سينما

أُغ ِر َقت السينما بالتقليد ..ودخلت في متاهات سطحية مشوهة
سرقة األفالم المصرية س ّنها األولون ...وعادل إمام األكثر اقتباس ًا

ذكريات حرب  /األردن
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مل مت�ض �سبع �سنوات على عر�ض فيلم “احلماة املتوح�شة”
 Monster-in-lawالذي قام ببطولته مايكل فارتان
واملمثلتان جني فوندا وجينفر لوبيز – بلغت �إيراداته العاملية
الإجمالية  155مليون دوالر – وت��دور �أح��داث��ه عن �صراع
احلماة والكنة ،حتى فاج�أنا طاقم فيلم “جيم �أوفر” ي�سرا ومي
عز الدين ب�إدارة املخرج �أحمد البدري بن�سخة تقليدية م�شوهة
عن ال�سابق يف  ،2012بل �إن��ه مل يكلف نف�سه عناء تغيري
“الربو�شور” للفيلم ،وج��اءت الأح��داث هزيلة �أم��ام الن�سخة
الأ�صلية ،وهو حتد وا�ضح و�إ�سفاف حقيقي لعقول امل�شاهدين
وثقافتهم ال�سينمائية ،يف الوقت الذي �أ�صبح الربيع العربي بال
ريب مادة د�سمة لل�سينما امل�صرية والعربية.
بني االقتباس والتقليد واحملاكاة
ت��وارد الأفكار �أو امل�شاهد �أو حتى احل��وارات �أم��ر ال غنى عنه
عند البع�ض ،وجنده جلي ًا يف الق�صائد ال�شعرية �أو الروايات �أو
امل�ؤلفات امل�سرحية� ،أو حتى النظريات العلمية ،لكن بالت�أكيد
ال ي�صل الأمر �إلى التقليد الأعمى دون النظر �إلى خ�صو�صية
تكويننا وبيئتنا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية .ف���إذا
كان فيلم «نهر احلب» الذي قدمته فاتن حمامة مقتب�س ًا من
الرواية العاملية «�آن��ا كارنينيا» لتول�ستوي� ،إال �أن خمرجه عز
الدين ذو الفقار قدمه بر�ؤيته ال�سينمائية مما �أ�ضفى على العمل
«م�صريته» ،و�إن ظل مطروح ًا لأ�سئلة عديدة ،كاخليانة ،وحق
املر�أة العربية يف ممار�سة حياتها اخلا�صة بعيد ًا عن املعتقدات
االجتماعية يف �ستينيات القرن املن�صرم .يف املقابل مل ينجح
املمثالن يحيي �شاهني وماجدة يف تر�سيخ الروايتني العامليتني
«مرتفعات وذرجن» و»جني �آير» وبالرتتيب «الغريب» و»هذا الرجل
�أحبه» يف الذاكرة ال�سينمائية ،لأن �أحداثهما بطبيعة احلال ال
متت �إلى جمتمعاتنا ب�صلة.
االقتبا�س – كفن الرتجمة  -ال يجيده الكثريون من املخرجني،
لأنه قد يكون بالفكرة� ،أو م�شهد ما� ،أو حوار فل�سفي ،مع ر�ؤية
جديدة مبتكرة ،ال التقليد والنقل احلريف الذي �أغرقتنا ال�سينما
امل�صرية فيه .فالق�ص�ص والوقائع والروايات امل�صفوفة على
رفوف املكتبات ال تعد وال حت�صى ،لكن خمرجينا ينظرون �إلى
عامل هوليوود بنظرة التلميذ �إلى �أ�ستاذه� ،أو املريد �إلى �شيخه،
�إ�ضافة لعدم رغبتهم يف توريط �أنف�سهم ب�أعمال حملية خوف ًا من
الف�شل ،في�سارعون �إلى الأعمال ال�سينمائية الأمريكية والفرن�سية
والإيطالية التي حققت جناحات منقطعة النظري ،حماولني �أن
يجدوا فيها متنف�س ًا لنجاحهم و�شهرتهم الفنية .و�أذك��ر هنا
حديث املمثلة �سهري رمزي – يف مقابلة �صحافية  -عن �أمنيتها
يف جت�سيد دور «�سكارليت �أوه��ارا» يف حتفة مارغريت ميت�شل
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«ذهب مع الريح» لوال �ضعف �إمكانيات ال�سينما ،واحلمد هلل �أنه
مل يتم مت�صريها ،و�إال بال �أدنى �شك �ستكون مهزلة �سينمائية
لع�صور قادمة .وال �أخفيكم �أنني بقيت �سنوات �أبحث عن حقيقة
فيلم «الوهم» ملحمود يا�سني ونيللي الذي اعتربته يف ذاك الوقت
من �أجمل الأفالم ال�سيكولوجية و�أهمها ،متمنية �أن يكون عربي ًا
م�صري ًا ،لكن خيبة الأمل �أ�صابتني عندما علمت �أنه مقتب�س من
فيلم «فريجتو» �أو «الدوار» لألفريد هيت�شكوك الذي يحتل املرتبة
احل��ادي��ة وال�ستني يف قائمة معهد الأف�ل�ام الأم�يرك��ي لأف�ضل
 100فيلم �أمريكي .وكذلك فيلم «املر�أة املجهولة» الذي �أنتج
يف �ستينيات القرن املا�ضي ل�شادية وكمال ال�شناوي وزهرة العال،
والذي يعد من الأفالم الكال�سيكية ،وا�ستمدت �أحداثه من فيلم
«مدام �إك�س» لــ» �ألك�سندر بي�سون».
ويف قراءة مت�أنية ،نكت�شف �أن معظم الأعمال ال�سينمائية التي
حققت رواج ًا كبري ًا مل تكن �إال �أفالم ًا م�سروقة ،وهو �أمر بغي�ض
من وجهة نظري ،فنحن منلك من �أمهات الكتب والق�ص�ص ما
ال جنده عند الآخرين ،وبالتقريب ،فقد تكون وقائع ق�صة ما،
هنا �أو يف �أوروبا ،لكن املعاجلة ال�سينمائية هي التي جتعل من
العمل نكهة مميزة وخمتلفة عن الآخرين .كما �أن ما يحدث
هناك لي�س بال�ضرورة �أن يحدث هنا ،مثل فيلم «يوم من عمري»
لعبد احلليم حافظ وزبيدة ث��روت ال��ذي اقتب�ست �أحداثه من
فيلم «�إجازة يف روما» لأودري هيبورن وجريجوي بيك ،وكذلك

فعل عادل �إمام يف «ليلة �شتاء دافئة» و»�شورت وفانيلة وكاب» يف
ت�سعينيات القرن املن�صرم.
سينما اخلمسينيات والستينيات القدمية
ليست بريئة من السرقة
رغم جناح بع�ض �أفالم خم�سينيات و�ستينيات القرن املن�صرم
املقتب�سة من رواي��ات جنيب حمفوظ ويو�سف ال�سباعي وطه
ح�سني و�إح�سان عبد القدو�س� ،إال �أن خمرجي ال�سينما امل�صرية
مل يكتفوا بهذه الأعمال وجل�أوا �إلى �أعمال هوليوود باحثني عن
ق�ص�ص �أخرى حتقيق ًا لنجاح �أو�سع و�شهرة �أكرب ،وهناك من
قدم العمل مقلد ًا �شك ًال وم�ضمون ًا ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر «�سي عمر» لنجيب الريحاين وحتية ك��اري��وك��ا ،عن
الفيلم الأمريكى «رغبة» من بطولة جاري كوبر واخراج فرانك
بورزاج ،و»ليلى» عن «غادة الكاميليا» لألك�سندر دميا�س ،الذي
�أع��ادت جنالء فتحي تقدميه يف �سبعينيات القرن املا�ضي مع
يو�سف وهبي وجم��دي وهبة .و»دم��وع احل��ب» ملحمد كرمي عن
رواية «ماجدولني» للأديب الفرن�سي «�ألفون�س كار» .و»ر�سالة من
امر�أة جمهولة» لفريد الأطر�ش ولبنى عبد العزيز املقتب�س من
رواية عاملية ،و»العقاب» و»اجلنة حتت �أقدامها» عن ق�صة «بائعة
اخلبز» ،و»بائعة التفاح» حل�سني فوزي عن رواية «بيجماليون».
�أم��ا «غ��رام وانتقام» ال��ذي يعد من �أك�ثر الأف�لام ال�سينمائية
�شهرة ،ال �سيما بعد غرق بطلته �أ�سمهان ،والذي �أعطى للعمل
زخم ًا كبري ًا وتر�سيخ ًا يف ذاكرتنا ال�سينمائية ،و�شاركها يو�سف

وهبي ،فهو �أي�ض ًا مقتب�س من «ال�س ّيد» للفرن�سي «كورين» ،ونلحظ
�أن وهبي كان من �أكرث املمثلني اقتبا�س ًا يف ذلك الوقت لت�أثره
بالأدب الكال�سيكي العاملي ،مثل «�أوالد الذوات» عن امل�سرحية
الفرن�سية «الذبائح» و»عري�س من �إ�سطنبول» ،و»�سفري جهنم»
و»بنات الريف» عن الرواية الرو�سية «البحث» لتول�ستوي.
وال نن�سى «املا�ضي املجهول» لأحمد �سامل عن الرواية الإجنليزية
«ع��ودة الأ���س�ير» ل ـ «جيم�س هيلتون» ،و»الفر�ش الأبي�ض» عن
«البخيل» ملوليري» و»ليلى بنت الأغ��ن��ي��اء» لأن��ور وج��دي وليلى
م��راد عن الفيلم الأمريكي «ح��دث ذات ليلة « لكالرك جيبل
و�أخ��رج��ه فرانك كابرا ،و»�أن��ا املا�ضي» عن الفيلم الأمريكي
«امل�صباح الأزرق» ،و»�إ�شاعة حب» ل�سعاد ح�سني عن الرواية
الأمريكية «حديث املدينة» لــ»اميري�سون ،و»ال�شموع ال�سوداء»
عن الفيلم الأمريكي «العيون ال�سوداء» ،و»ل�صو�ص لكن ظرفاء»
عن «اجلرمية ال�ضاحكة» للأمريكية «كاثرين ك��وك» ،و»غرام
الأ�سياد» لأحمد مظهر وعمر ال�شريف عن «�سابرينا» من بطولة
همفري بوغارت ووليام هولدن ،و»اجلحيم» عن «طريق بال
نهاية»� .إ�ضافة �إلى «�سيدة الق�صر» عن رائعة �ألفريد هيت�شكوك
«ربيكا» ،و»ارحم دموعي» لفاتن حمامة ويحيي �شاهني ور�شدي
�أباظة ،و�أخرجه هرني بركات ،مقتب�س ًا من الرواية الفرن�سية
«ملك احلديد» لـ «جورج �أونيه» ،و�أعيدت �سينمائي ًا مع جنالء
فتحي يف �سبعينيات القرن املا�ضي بـ «حب وكربياء» مع حممود
يا�سني وح�سني فهمي ومديحة ك��ام��ل ،ومل ُي�شر امل��خ��رج �إل��ى
اقتبا�سه.
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أفالم بنكهة أمريكية يف السبعينيات
والثمانينيات
�إذا ك��ان��ت ه��ول��ي��وود
عا�صمة الفن ال�سابع
ق�������د ط�����غ�����ت ع���ل���ى
العوا�صم ال�سينمائية
الأوروب�������ي�������ة ،ف��ه��ذا
ال ي��ع��ن��ي �أن ت��ك��ون
امل�������خ�������زون الأول
والأوح��د يف �أعمالنا،
فاالنفتاح ال�سيا�سي
واالقت�صادي اللذان
�ألقيا بظاللهما على
العامل العربي ،وحرب �أكتوبر والغالء الفاح�ش والفقر املدقع
والبرتول والق�ضايا االجتماعية التي كانت وليدة كل الأحداث
ال�ساخنة يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،كانت الأوف��ر بالن�سبة
للم�ؤلفني واملنتجني واملخرجني �سينمائي ًا ،وم��ع ذل��ك بقيت
«ال�سرقة» نتاج ًا ملعظم الأف�ل�ام التي قدمت يف ذل��ك احلني
ومنها فيلم «�أبي فوق ال�شجرة» الأكرث جماهريي ًا ،فقد جاءت
�أح��داث��ه مقتب�سة من ال��رواي��ة الفرن�سية «تايي�س» لـ «�أن��ات��ول
فران�س»« .عجائب يا زمن» لهند ر�ستم ويحيي �شاهني وح�سن
يو�سف عن «�شرقي عدن» جليم�س دين .و»حب �أحلى من حب»
عن «�صوت املو�سيقى» جلويل �أن��دروز ،و»عامل عيال عيال» عن
«�أنت و�أنا ونحن» .وقطة على نار» عن التحفة الفنية «قطة على
�صفيح �ساخن» الليزابيث تايلور وبول نيومان ،و»دائرة االنتقام»
عن»  “ Point Blankللي مارفن ،و”حتياتي �إلى �أ�ستاذي
العزيز” ملحمود يا�سني ونيللي عن To sir with love
ل�سيدين بواتييه ،عدا عن الروايات العاملية مثل “الب�ؤ�ساء”
لفيكتور هيجو“ ،و”الإخوة الأعداء” عن “الإخوة كرامازوف”
و”�سونيا واملجنون” عن”اجلرمية والعقاب” لدي�ستوف�سكي.
وفيلم «العذاب امر�أة» عن امل�سرحية ال�سويدية «الأب» و «�أيام
�ضائعة» عن «�أعمدة املجتمع» لهرنيك �إب�سن .وكذلك الفيلمان
«ام����ر�أة م��ن زج���اج» و»دم���اء على ال��ث��وب ال����وردي» ع��ن الأدب
الإ�سباين ،وفيلم «وم�ضى قطار العمر» عن الفيلم الرتكي «بابا»
من �إخراج يلماظ جوناي.
يف الثمانينيات ،تغريت الذائقة الفنية لدى امل�شاهد العربي،
وي��ع��ود الأم����ر ل��وج��ود �أ���س��م��اء خم��رج�ين مت��ي��زوا بواقعيتهم
وجتريدهم من الثقافة الهوليوودية ،وجنحوا يف �إعادة الهيبة
�إلى ال�سينما بر�ؤيتهم املدرو�سة ،و�إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية ،بل غدت
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نك�سة  67اليقظة احلقيقية للك�شف عما وراء الهزمية ،فطرحوا
�أفكارهم وت�سا�ؤالتهم و�أمانيهم ،وبد�أوا يف الر�سم التف�صيلي للفقر
واحلرمان واجل��وع والغالء واخل��وف والهزمية والكبت اجلن�سي
وال�سيا�سي والف�ساد الذي ي�ست�شري بال حدود  100%لوجود
خمرجني عا�شوا الأحداث ال�سيا�سية ،ومتيزت �أفالمهم بواقعية
تف�صيلية مثل ،علي بدرخان وعلي عبد اخلالق والراحل عاطف
الطيب و�أ�شرف فهمي و�سعيد مرزوق وحممد خان ،وقدموا �سينما
مم��ي��زة� ،إال �أن هناك م��ن بقي يقدم الأف�ل�ام امل�صرية بنكهة
�أمريكية مثل «غريب يف بيتي» عن الفيلم الأمريكي «مع ال�سالمة
يا فتاة» ،وفيلم «املتوح�شة» عن م�سرحية �أوروبية ،و»�آه يا بلد» عن
«زوربا اليوناين» ،و»الن�ساء والراعي» ل�سعاد ح�سني وي�سرا و�أحمد
زكي عن امل�سرحية الإيطالية «جزيرة املاعز» لأوجوبتي ،و�أعيدت
يف الت�سعينيات على يد نادية اجلندي وحممود حميدة بعنوان
«رغبة متوح�شة» وف�شل الفيلم ف�ش ًال ذريع ًا.
يف التسعينيات ...سينما شبابية مسروقة
ورغ��م الق�ضايا ال�شبابية املمتلئة باملواقع الإلكرتونية �أهمها
«الفي�س بوك» ،وبرامج «�شوك توك» وم�شاكلهم كالبطالة والفقر
واملخدرات وعزوفهم عن ال��زواج والع�شوائيات� ،إال �أن ال�سينما
نادر ًا ما التقطت ق�ص�صهم .ونكاد جنزم �أن ال�سينما يف منت�صف
الت�سعينيات وبداية القرن احلايل مل تقدم �شيئ ًا جديد ًا� ،أو ما يليق
بتاريخها الذي جتاوز املائة عام� ،إال �أن هناك بع�ض املحاوالت
الفردية مثل ر�ضوان الكا�شف وداوود ال�سيد وخالد يو�سف ،ويف
الوقت نف�سه مل ي�ستطع بع�ض املخرجني اخلروج من عنق تقليدهم
لأفالم هوليوود ،نذكر منها «الإمرباطور» لأحمد زكي عن «الوجه
ذو الندبة» للعاملي �آل بات�شينو ،و»ظاظا» لهاين رمزي عن «رئي�س
دولة» بطولة كري�س روك ،وفيلم «بدر» للمالكم يو�سف من�صور
عن «البودي جارد» �أ�شهر �أفالم الراحلة ويتني هيو�سنت مع كيفن
كو�سترن ،والفيلمان «جينز» جلاال فهمي و»خادمة ولكن» لإلهام
�شاهني عن �أ�شهر �أفالم جوليا روبرت�س «املر�أة اجلميلة» ،الذي يعد
معاجلة ثالثة ورابعة عربي ًا وعاملي ًا للرواية امل�شهورة «بيجماليون».
وال نن�سى �أي�ض ًا امل�سرحية ال�شك�سبريية «روميو وجوليت» التي كان
لها احلظ الأوفر يف �إعادة ت�شكيلها عربي ًا وهوليوودي ًا لأكرث من مرة
منها «تايتانيك» ،وفيلم «اغتيال» لنادية اجلندي ،والذي اقتب�س عن
«الهارب» لهاري�سون فورد وتومي يل جونز ،و»ع�صر القوة» لنادية
اجلندي �أي�ض ًا ،والذي كان ن�سخة للفيلم الكال�سيكي «العراب»،
و»احلا�سة ال�سابعة» عن «ماذا تريد املر�أة» مليل جيب�سون ،و»النزوة»
عن  ”»Fatal Attractionملايكل دوغال�س .و”الرغبة”
لنادية اجلندي و�إلهام �شاهني التي كانت الأخت الكربى للأولى
– �أمر ال ي�صدق – عن التحفة “عربة ا�سمها اللذة” لفيفيان
يل ،وح�صل الفيلم الأمريكي على �أربع جوائز �أو�سكار يف �ستينيات

القرن املا�ضي ،وف�شل الفيلم امل�صري منذ عر�ضه الأول .و�أحلى
الأوقات” عن “ ”Cross Roadلربيتني �سبريز ،و”الرجل
الأبي�ض املتو�سط” عن “ “ Nothing to Loseملارتن
لورن�س وتيم روبنز ،و” 7ورقات كوت�شيتة” عن الفيلم الفرن�سي
“ال�شقة”� ،إ�ضافة �إلى “حمطة يف م�صر” لكرمي عبد العزيز عن
“ ”Walk in the Cloudsلكنه قدم بر�ؤية م�صرية،
و”التوريبي” عن “رجل املطر” لتوم ك��روز ودا�سنت هوفمان،
و”�أنت عمري” لهاين رمزي عن ““My Life Without
 ”Meو”حبيبى نائم ًا” ملي عز الدين من فيلم “ “Shallow
 ،Halو”حرب �إيطاليا” ع��ن “�أو�شني �إليفن” ل�ب�راد بيت
وجورج كلوين ،و”تيتو” عن  ””Leonو”مالكي �إ�سكندرية”
عن “ ”High Crimesلريت�شارد جري ،و”خليج نعمة”
عن “ ”Sleeping with the Enemyوقدما بر�ؤية
م�صرية مبتكرة ،و”ليه خلتني �أحبك” عن “My Best
 ”Friend’s Weddingو فيلم “حراميه يف كي جي
تو” عن فيلم “الآن�سة ماركه �صغرية” .و”�أ�صحاب وا ّال بيزن�س”
ع��ن “�أحب املتاعب” .و”ال�سلم والثعبان” ع��ن “حول الليلة
الأخرية” ،و”فرقة بنات وب�س” عن “البع�ض يف�ضلونها �ساخنة”
ملارلني مونرو وجاك ليمون ،و”الوردة احلمراء” عن “جيلدا”،
و”ق�شر البندق” عن “�إنهم يقتلون اجلياد” ،و»ما تيجي نرق�ص»
عن  ”»Shall We Danceو”�شجيع ال�سيما” من” The
 ”Hard Wayو” 8/1د�ستة �أ�شرار” مقتب�س من فيلم
 ””Miss Congenialityل�ساندرا بولوك.
عادل أمام األكرث سرقة
رغ���م �أن���ه الأع���ل���ى �أج����ر ًا،
ويفر�ض �آراءه كما ي�شتهي،
ويختار طاقم العمل معه
كيفما يريد� ،إال �أن الزعيم
– كما يحب �أن يطلق عليه
– الأك�ث�ر ���س��رق��ة ،ب��دء ًا
م��ن م�سرحيته امل�شهورة
«م����در�����س����ة امل�����ش��اغ��ب�ين»
ع���ن To sir with
 ،loveم����رور ًا ب�أفالمه
يف �أواخ���ر ال�ستينيات مثل
“ل�صو�ص لكن ظرفاء”
مع �أحمد مظهر ،ويف ال�سبعينيات “البحث عن ف�ضيحة” عن
“دليل الرجل املتزوج” ،وفيلم “خلي بالك من جريانك” عن
“ “ Barefoot in the Parkللممثلة املخ�ضرمة
ج�ين ف��ون��دا ،و”قاتل ماقتل�ش حد” ع��ن الفيلم الهندي

 .“ ”Majboorويف الثمانينيات ا”نتخبوا الدكتور �سليمان
عبد البا�سط” ع��ن ““Woman in Window
و”امل�شبوه” عن “  ”Once A Thiefلآلن ديلون ،و”ليلة
�شتاء دافئة عن – ““ It Happened One night
�سبق �أن حتدثنا عنه – و”ع�صابة حمادة و توتو” عن Fun
 “ ”with Dick and Janeو”خم�سة باب” عن
 ““ Irma la Douceو”واحدة بوحدة “ الذي اقتب�س
عن “ “ Lover Come Backو”�سالم يا �صاحبي”
عن الفرن�سي .””Borsalino
ويف الت�سعينيات ،واظ���ب ع���ادل �إم����ام ع��ل��ى ���س��رق��ة الأف�ل�ام
ومت�صريها بنكاته املفل�سة ،واملواقف ال�ضاحكة املعتمدة على
اال�ستهزاء بالرجل الأ�صلع �أو املر�أة الطويلة ،وبقيت الأفيهات
وامل��ف��ردات ال��ت��ي ال حتمل �أي معنى ،ويلج�أ �إل���ى الإي��ح��اءات
اجلن�سية رغبة يف ال�ضحك ال�سطحي ،مثل “حنفي الأبهة”
ع��ن ““ ،Hours 48و”�شم�س الزناتي” ع��ن “The
 ، ”Magnificent Sevenو”جزيرة ال�شيطان” عن
““ Wet Goldو”الإرهاب والكباب” عن “Dog Day
.”Afternoon
ويف القرن احل��ايل ،ب��د�أ ع��ادل �إم��ام بـفيلم “�أمري الظالم”
املقتب�س عن “ ”Scent of A Womanلآل بات�شينو،
وكان حممود عبد العزيز قد �سبق �إمام وقدمه يف “كيت كات”،
و”عري�س من جهة �أمنية “عن “”Meet the Parents
لروبرت دي نريو وبن �ستيلر ،و�آخرها “مرجان �أحمد مرجان”
عن .“ ”Back to School
و�إذا ا�ستذكرنا “الزوجة الثانية” و”القاهرة  ”30و”�شروق
وغروب” و”دعاء الكروان” و”الباب املفتوح” و”احلب
ال�ضائع” و”مريامار” و”ثرثرة فوق النيل” و”ليلة القب�ض
على فاطمة” و�إعدام ميت” و”الربىء” و”�إين راحلة” و”نحن
ال ن��زرع ال�شوك” وثالثية جنيب حمفوظ؛ “بني الق�صرين”
و”ق�صر ال�شوق” و”ال�سراب” ،و”اجلوع” و”�سواق الأوتوبي�س”
و”�شيء من اخلوف” و”ك�شف امل�ستور” و”امل�ستحيل” و”رجل
فقد ظله” و”الكرنك” و”ال �أنام” و”احلرام” و”زوجة
رجل مهم” و”بئر اخليانة” و”حب فوق ه�ضبة الهرم” و”ال
�أك��ذب ولكني �أجتمل” ا�ضحك ال�صورة تطلع حلوة” و” حني
مي�سرة” وغريها ،فبالت�أكيد ل�سنا بحاجة �إلى كل هذه ال�سرقات
ال�سينمائية ،فهذه بع�ض الأعمال التي يف الذاكرة ال�سينمائية،
م�صرية احل���دث ،وحتتل امل��راك��ز املتقدمة م��ن حيث بنائها
الدرامي املتميز والفكرة ال�سينمائية التنويرية.
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سينما

الفنانة سوزان نجم الدين تصرخ وتقول
آه سوريا

حوار صالح أسعد  /األردن
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�سوزان جنم الدين  ..فنانة �سورية موهوبة بالفطرة وال�سليقة
،ا�ستطاعت �أن ت�سطر لنف�سها تاريخ ًا فني ًا م�شرف ًا يف الدراما
ال�سورية لأدائها املتميز وامللفت ؛ وهذا ما جعلها تبدع �أي�ض ًا يف
الدراما امل�صرية  ،مع �أنها دخلتها حديث ًا� ،إال �أنها ا�ستطاعت
�أن ترتك ب�صمة وا�ضحة .وهذا لي�س غريب ًا عليها فهي �صاحبة
الأدوار املميزة واملحفورة يف �أذهان كل امل�شاهدين العرب على
اختالف �أذواقهم الفنية .فقد برعت يف كل الألوان الدرامية؛
�سواء التاريخية �أو االجتماعية ،حتى الكوميدية منها � ..إذن هي
الفنانة �صاحبة الثقافة العالية واحل�ضور املتميز واحل�س الفني
العايل يف اختيار �أدورارها ...
الفنانة �سوزان جنم الدين جاءت يف زيارة ق�صرية للأردن لتحل
�ضيفة على برنامج �سهرة اخلمي�س ،وكان لنا معها هذا اللقاء.
�سوزان جنم الدين �أه� ً
لا و�سهال فيك ببلدك الثاين
الأردن � .أن��ت �شبه غائبة ع��ن ال�شا�شة يف الآون��ة
الأخ�يرة واجلمهور يفتقدك ،فما ال�سبب يف ذل��ك ؟
وملاذا �أ�صبحت مقلَّة يف �أعمالك؟
فعال تكا�سلت فني ًا يف الآونة الأخرية ،ومل �أقدم �أعما ًال كثرية ،
ف�آخر ما قدمت كان م�سل�سل “ باب اخللق” يف م�صر ،و�سهرة
تلفزيونية يف �سوريا قدمت قبل �شهر رم�ضان الف�ضيل  ،ولكنني
�أعد جمهوري احلبيب �أنني �س�أعود قريب ًا حلالة الن�شاط الفني
كما عهدين �سابق ًا .
�أ���ش��رت �إل���ى م�سل�سل “ ب��اب اخل��ل��ق “ ال���ذي �شاركت
ببطولته �إل��ى جانب النجم حممود عبد العزيز .
ب�صراحة ومن خالل ر�ؤيتك ال�شخ�صية  ،هل تعتقدين
�أن العمل كان مو�ضوعي ًا يف طرحه ملو�ضوع املجاهدين
الأفغان واجلماعات الإ�سالمية؟

�سوزان جنم الدين قدمت العديد من الأدوار والألوان
الدرامية ،ولكن يالحظ تفوق كفة الأعمال التاريخية
على باقي �أعمالك ،فبماذا تف�سرين ذلك؟

على العك�س متام ًا ،ف�أنا �أرى �أن العمل كان مو�ضوعي ًا �إلى حد
كبري ،وحاول معاجلة مو�ضوع اجلماعات ولي�س نقلها وت�أريخها،
ب�صراحة �أنا فع ًال �أحب الأعمال التاريخية ،والكل يعرف �أنني
فالأعمال الدرامية تعمل ب�شكل عام على جتميل الواقع حتى و�إن
تربيت يف بيت �أدب��ي  ،وال�سبب يف ذلك �أن وال��دي هو ال�شاعر
مل يكن جمي ًال  ،فال ن�ستطيع �أن نقول �إن العمل الدرامي فيه
جنم الدين �صالح الذي حببني يف اللغة العربية والتاريخ العربي
مبالغة �أو ت�شويه ؛ لأن الدراما والفن ال تو ِّثق وال ت�ؤ ِّرخ وال تنقل
�أي�����ض�� ًا  ،ول��ك��ن ويف نف�س ال��وق��ت ف���إن
الوقائع كما ه��ي ،بل ت�ضيف لها مل�سة
الأدوار التاريخية لي�ست الأقرب لقلبي
درامية لغايات العمل ال��درام��ي .و�أود
،ولهذه
عربية
قومية
أنا
كما يعتقد الكثريون  ،ف�سوزان جنم
الإ�ضافة ب�أنني �أحببت ه��ذه التجربة
ال��دي��ن املمثلة متيل بالدرجة الأول��ى
ج��د ًا ،لأن العمل كان خمتلف ًا وجديد ًا
لحظة
في
تمنيت
األسباب
للأعمال الكوميدية ،ومن ثم الدراما
بالن�سبة يل ،ومل �أقدمه من قبل  .و�أنا
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���ن ث��م ال��ت��اري��خ��ي��ة ،
كنت �سعيدة جد ًا به و�أعتربه �إ�ضافة �إلى
لو أني لست عربية.
ولكن للأ�سف ب�سبب �ضعف الن�صو�ص
تاريخي الفني .
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علينا االن��ت��ظ��ار قلي ًال قبل نقل
الأح�����داث ل��ل��درام��ا ح��ت��ى تتبني
وتتك�شف احلقائق ب�صورة �أو�ضح؟

الكوميدية واالجتماعية ف�أنا مقلة
يف ت��ق��دمي��ه��ا ع��ل��ى ع��ك�����س ال��درام��ا سأعود قريب ًا في أكثر من
التاريخية  ،ولكن هذا ال يعني �أنني
ال �أعتز و�أفتخر ب�أعمايل و�أدواري
التاريخية  ،ولكني �أمتنى �أن �أق��دم عمل ،وحان الوقت ليقوم ال  ،فاحتالل ال��ع��راق مث ًال م�ضى عليه
وقت كاف  ،و�أحداث م�صر وق�صف ليبيا
�أعما ًال كوميدية واجتماعية ب�صورة
المبدعون بدورهم.
كذلك � ،إذن فامل�شكلة لي�ست يف التوقيت
�أك�بر  .ولكن �أق���رب الأدوار لقلبي
و�إمن��ا يف الطرح ال��درام��ي ال��ذي يهدف
ول�شخ�صيتي دور ( لبيبة) يف م�سل�سل
باملقام الأول �إلى نقل وجهات نظر لي�ست
نهاية رجل �شجاع  ،فهي ال�شخ�صية التي �أديتها دون اال�ضطرار
حمايدة ،و�إمنا تهدف خلدمة وجهات نظر م�سبقة وحمددة .كما
لإ�ضافة �أي �شيء لها ،لدرجة �أنني �س�ألت الكاتب عندما كتبتها
�أن الأعمال الدرامية تناولت كل الأح��داث ال�سابقة من ناحية
هل تعي�ش معي؟ فلبيبة مثل �سوزان بالإخال�ص والوفاء واحلب ،
�سيا�سية  ،بالرغم من �أن ال��درام��ا دوره��ا �أن ال تتحدث بلغة
ف�أنا مل �أكن �أمثل ولكنني كنت �أقدم نف�سي �إلى حد كبري .
ال�سيا�سة ،بل ترتك ال�سيا�سة لل�سيا�سيني  ،لأن الأحداث الأخرية
قبل �أن تكوين فنانة ف�أنت مواطنة
�سورية ،ولي�س م��ن املعقول �أن ال
ن�س�ألك عن ر�أيك عما يحدث الآن يف
بلدك والعرب جميعا “ �سوريا”؟
قالت ب���أمل �:آ�آخ”  ،ال �أخ��ف��ي ،ف���أن��ا ك���أي
مواطن �سوري عربي حمب لبلده وحمب
لل�سالم والأمان ،قلبي يعت�صر ويت�أمل على
ما يحدث يف بلدي  ،و�أحت�سر على ما �أ�سمع
و�أ�شاهد من �أخبار و�صور ،ولكني يف نف�س
ال��وق��ت متفائلة ب����أن ه��ذه الغمة �ستزول
قريب ًا ،لأن��ن��ي بطبيعتي �إن�سانة متفائلة
حمبة للحياة وال�سالم واحل��ب والأم���ان،
و�أنا واثقة ب�أن �سوريا �ستتعافى قريب ًا.
ما ر�أي��ك يف الأعمال الدرامية التي
ق��دم��ت حت��ت م��ا ���س��م��ي بـ” الربيع
العربي”  ،ه��ل ك��ان��ت �أع��م��ا ًال ذات
م�ستوى جيد؟
ال ،للأ�سف ،ف�أنا �أرى �أن الدراما مل تتعامل
مع الربيع العربي ب�صورة �صحيحة �أبد ًا،
ومل تنقل �إال القليل القليل من الواقع ،وذلك
يعود النحياز تلك الأعمال يف طرحها �إلى
طرف من الأطراف وعدم املو�ضوعية وال
الواقعية يف الطرح ،بل كلها جاءت لتثبت
�صحة ر�أي معني �أو �صحة توجه معني دون
غريه من التوجهات الأخرى.
�إذن ،هل �أنت مع ال��ر�أي القائل �أنه
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يف العامل العربي من وجهة نظري
كلها لعبة �سيا�سية مدرو�سة ومتفق
عليها من الأطراف �صاحبة القوة
والنفوذ وال�سيادة يف العامل .
ما هو دور الدراما يف ر�أيك
يف مثل هذه الظروف ؟
دور ال��ف��ن ب�����ش��ك��ل ع����ام وم��ن��ه
ال���درام���ا حم��اول��ة �إع�����ادة بناء
الإن�سان والأخ�لاق والعالقات ؛
لأن �إع��ادة بناء املدن واملن�ش�آت
�سهل ،ولكن �إعادة بناء الإن�سانية
هو الأ�صعب والأكرث �أهمية.
ن�شر لك ت�صريح يف الآونة الأخرية عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي �أثار الكثري من اجلدل وال�ضجة قلت فيه
( ليتني مل �أكن عربية) فما هي احلقيقة؟

والتفجريات والقتل والتعذيب ؟
هل هذه هي احلرية ،هل هذا هو
رفع الظلم � ،ألي�س هذا قمة الظلم
وال��ذل والهوان ؟ وعلى ما �أعتقد
ف�����إن ���ش��ع��ارات ال��دمي��وق��راط��ي��ة
واحل���ري���ة ال��ت��ي يطلقها ال��غ��رب
�أ�صبحت �شعارات واهية وك��روت
حمروقة ال تنطلي على �أحد عاقل،
لأن �أه��داف��ه��م ال ع�لاق��ة لها مبا
يقولون ويرددون .
ن���ع���ود ل���ل���درام���ا  ،ه����ل ه���ذه
الأح��داث اجلارية هي ال�سبب
يف عدم تقدميك �أعما ًال �سورية
بكرثة يف الفرتة الأخرية ؟.
على العك�س متام ًا ،ف�أنا يف الوقت احلايل �أمتنى �أن �أعمل  ،ولكن
عندما يوجد الن�ص اجليد الذي هو ال�سبب احلقيقي وراء عدم
عملي  ،باملنا�سبة �أنا غري را�ضية متام ًا عن الكثري من الأعمال
ال�سورية الأخ�يرة ،لأنها �أهانت املر�أة ب�صورة كبرية ،وقدمتها
ب�صورة مبتذلة وغري واقعية مبالغ فيها ،وهذا �شيء مل يعجبني
 ،حتى �إنني راجعت املنتجني واملخرجني يف بع�ض هذه الأعمال
و�شرحت لهم وجهة نظري  ،وه��ذا هو ال�سبب احلقيقي وراء
رف�ضي للكثري من الأعمال ال�سورية يف الفرتة املا�ضية.

نعم هذا �صحيح ،لقد قلت هذا الت�صريح وبالتحديد عندما
�صرحت ال��والي��ات املتحدة �أنها تنوي توجيه �ضربة ع�سكرية
ل�سوريا  ،وب�أنه ال يوجد من يردعها وال مينعها .وقتها انتابني
�شعور غريب �أننا كعرب غري قادرين على حماية �أنف�سنا وغري
قادرين على اال�ستقاللية احلقيقية  ،وال على الوقوف بوجه ما
ي�سمى “ بال�صهيونية العاملية” ،ف�شعرت بالعجز لأنني عربية؛
لهذا قلت هذا  ،علم ًا ب�أنني عربية مئة باملئة ،ومن عائلة ت�ؤمن
هذا بخ�صو�ص الدراما ال�سورية فماذا بالن�سبة لل�سينما
بالقومية وال��وح��دة العربية ،ولكن
ال�سورية � ،أين هي الآن ؟
للأ�سف ف�إن عدم وحدتنا كعرب هو شخصية “ لبيبة” هي
ب�صراحة وو�ضوح ال يوجد �سينما �سورية ،
ال�سبب يف ما و�صلنا �إليه الآن من
فال�سينما يف �سورية ينق�صها الكثري الكثري
�ضعف وتك�سر  .ف�أنا قلت :ليتني مل
األقرب لي .
�سواء مبا يخ�ص دور العر�ض �أو ال�سوق
�أكن ،من �شدة حبي وتعلقي وع�شقي
ً
للبيع والرتويج  ،فهي حاليا لي�س لديها القدرة �إال باحلدود الدنيا
للعرب والعروبة ،وعلى هذا الأ�سا�س تربيت ون�ضجت وع�شت
من م�ستويات ومتطلبات ال�سينما .
و�س�أبقى .
�أ�شرت �إل��ى �أن ال��والي��ات املتحدة كانت تريد �ضرب
�سوريا و�إيذاء العامل العربي وال يوجد من يوقفها ،يف
حني �أن هناك من يطلبون تدخل �أمريكا لإنقاذ الدول
العربية ون�شلها من الظلم الواقع عليها ...؟
ال �أعرف ماذا �أقول و�أعلق ،لأنه من ال�سذاجة �أن ي�صدق �أحد
�أن الواليات املتحدة وال�صهيونية تهدف خدمة العرب  ،و�أنها
تريد �أن جتلب الدميوقراطية واحلرية لهم ،وهاهي العراق �أكرب
مثال � ،أين الدميوقراطية وحقوق الإن�سان يف الدمار وال�سجون

نود �أن نعرف ما هو جديدك؟
كما قلت لك يف �أول اللقاء ف�أنا الآن يف حالة ن�شاط فني� ،أريد
تعوي�ض الفرتة املا�ضية  ،ف�أنا حالي ًا � ِّ
أح�ضر م�سل�س ًال �سوري ًا
“ طوق البنات “ و�ألعب فيه دور امر�أة فرن�سية  ،كما �أنني �أقر�أ
عم ًال م�صري ًا “ �سيد دروي�ش “ يتناول ال�سرية الذاتية للفنان
�سيد دروي�ش و�ألعب فيه دور “ جليلة” ،وهي امر�أة �أحبها �سيد
دروي�ش يف فرتة من فرتات حياته  ،كما �إنني � ِّ
أح�ضر عم ًال �آخر
مع املخرجة ر�شا �شربتجي .
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سينما

فيلم اخملرج أصغر فردهاي بدبي

مهرجان دبي السينمائي الدولي

في دورته العاشرة إبداعات جمالية في مناخات
سياسية واجتماعية وثقافية متباينة
ناجح حسن  /األردن
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احتفى مهرجان دب��ي ال�سينمائي ال��دويل يف دورت��ه العا�شرة
ب�أحدث �إجن��ازات ال�سينما العربية والعاملية ،وذل��ك بح�ضور
�أعداد وفرية من �صناع هذا احلقل التعبريي ومريديه.
ا�ستهلت العرو�ض بالفيلم املعنون (عمر) ملخرجه الفل�سطيني
هاين �أبو �أ�سعد ،الذي ظفر بجائزة م�سابقة املهر العربي لأف�ضل
فيلم ،و�أف�ضل خمرج .وهو العمل الذي �صور عالقات ال�صداقة
واحل���ب ملجموعة م��ن ال�شباب الفل�سطيني حت��ت االح��ت�لال
الإ�سرائيلي ،برتكيز على اجلدار العازل الذي �أقامته �سلطات
االحتالل.
و�سلطت �أق�����س��ام امل��ه��رج��ان املتنوعة ال�ضوء على في�ض من
الطاقات التي تب�شر بقدرات �أردنية وخليجية �شابة ،ترنو �إلى
بلوغ �صناعة الأف�ل�ام ال�سينمائية باحرتافية ومهنية عالية
امل�ستوى ،و�إلى جوارهم جمع من ال�شباب املوهوبني واملغرمني
بعوامل الفن ال�سابع ب�أطيافه املتعددة.
�أف�سح املهرجان له�ؤالء ال�شباب فر�صة االلتقاء والتحاور مع
خمرجني وتقنيني وخرباء ومن�شطني ونقاد ،عاينوا ا�شتغاالتهم
وعملوا على ت�شجيعهم ،الأمر الذي �أدى �إلى ات�ساع حلمهم يف
خو�ض غمار هذه ال�صناعة ،وغامروا ب�أعمالهم الأول��ى التي
تنهج �أ�ساليب درامية وجمالية متفاوتة� ،أثمرت جملة من الأفالم
الروائية والت�سجيلية والتجريبة املتباينة الطول.
مناخات عذبة
م��ن ب�ين ع��رو���ض ال���دورة ،ح�ضر الفيلم الت�سجيلي الأردين
الق�صري (�سمر) ملخرجه ال�شاب حممد الرحاحلة .وهو الفيلم
الذي جرى ت�صويره على �أطراف بلدة �أردنية،حيث تقطن عائلة
�أردنية يف بيت من َّ
ال�ش َعر تعي�ش على موارد ذاتية �آتية من رعي
الأغنام.
متحورت �أحداث الفيلم ،حول الفتاة �سمر طالبة املدر�سة ،التي
يقع عليها كاهل العمل يف بيت �أ�سرتها الريفية ،مثل جلب املياه
من البئر ورعاية الأغنام وحلب املاعز ،وف��وق ذلك االعتناء
ب�أ�شقائها ال�صغار ،وا�صطحابهم معها يف طرق وعرة من �أجل
الذهاب �إلى املدر�سة البعيدة.
وب�َّي�نَّ الفيلم كيف تبذل الفتاة ق�صارى جهدها يف نيل ق�سط
من التعليم ،وتفوقها على �سائر زميالتها التلميذات بريا�ضة
اجلري ،حيث يجري مكاف�أتها بالعديد من امليداليات.
وبرعت كامريا املخرج ال�شاب يف ت�صوير البيئة الأردنية من
زواي��ا متعددة ،بدت فيه تلك اللقطات وهي ت�صور الظروف
ال�صعبة التي تعي�ش فيها الأ�سرة .وتتوقف الكامريا مل َّي ًا عند

ملصق فيلم سترييو

العديد من �صنوف احليوانات الزاحفة داخل ت�ضاري�س طبيعية
ت�ضفي على مناخ الفيلم جماليات الفتة.
وت�ضمنت م�سابقة املهر العربي للأفالم الروائية الطويلة ،عر�ض ًا
للفيلم الأردين الفل�سطيني امل�شرتك (مي يف ال�صيف) ل�شريين
دعيب�س ،الذي تركزت �أحداثه حول الفتاة (مي) التي تعود �إلى
منزل العائلة يف �إحدى �ضواحي العا�صمة عمان لإمتام مرا�سم
زواج��ه��ا ،ولكن بعد عودتها وان�ضمامها �إل��ى �أختها ووالديها
املنف�صلني منذ زمن ،تبد�أ بعد كل ما �شهدته من ت�ضارب ثقايف
وعائلي يف طرح �س�ؤالها املف�صلي عن وجهتها التالية.
وح�ضرت هذه ال�سنة ال�سينما املغربية بكثافة ،وقدمت جملة
من الأفالم ب�شقيها الطويل والق�صري ب�أ�ساليب جمالية ودرامية
وجتريبية متفاوتة ،برز منها الفيلم املعنون (ال�صوت اخلفي)
لكمال كمال ،ال��ذي يلتقط حقبة زمنية من تاريخ العالقات
املغربية اجلزائرية تعود �إلى ما قبل اال�ستقالل .وجنح املخرج
يف رب��ط �أح��داث��ه ب�أكرث من ف�ترة زمنية ،حيث ا�ستهل الفيلم
بلقطات من الواقع احلايل ،ثم ي�ستدعي من بطون حقبة التحرر
�ألوان ًا من العالقات الإن�سانية الدافئة التي تنه�ض على احلب
والإيثار واحلميمية بني النا�س يف حدود املغرب واجلزائر .كما
برع خمرجه يف توظيف �شريط ال�صوت الذي طغت عليه تلك
املو�سيقى املمتعة ب�إيقاعاتها ونغماتها وهي حتاكي �أ�شواق النا�س
الب�سطاء يف املغرب واجلزائر.
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ومن الإمارات ح�ضر الفيلم الت�سجيلي الطويل (�أحمر
�أخ�ضر �أ�صفر) ملخرجته جنوم الغامن ،الذي �صورت
فيه حمطات يف م�سرية الفنانة الت�شكيلية والنحاتة
الإم��ارات��ي��ة جن��اة مكي ،الفتة مب��ف��ردات وعنا�صر
�سمعية وب�صرية مبهرة جوانب من التجربة الرثية
ملكي ،وا�ستلهام �إبداعها الفني من داخ��ل الواقع
يف البيئة الإماراتية ،التي تزخر ب�أجواء ومناخات
تتيح لها �إطالق قدراتها التعبريية بالر�سم والنحت
والت�شكيل من واقع املعاي�شة للنا�س.
وواكبت كامريا الغامن التي �سبق لها �أن قدمت
جمموعة من الأفالم الت�سجيلية الالفتة املتنوعة،
حياة مكي داخ��ل بيتها ويف عالقاتها بالنا�س
والأهل والأق��ارب ،والتنوع الإن�ساين الذي يحيط
بها ،و�صو ًال �إلى مبادراتها االجتماعية ،ون�شاطاتها يف �إقامة
املعار�ض الفنية داخل بيئتها وخارجها ،حيث تفتتح �أول م�شاهد
الفيلم على معر�ض ملكي يف �أحد جالريهات باري�س يف طق�س
�إبداعي امتزج فيه ال�شعر والأداء واملو�سيقى واللوحة.
وعلى �صعيد الفيلم الت�سجيلي الطويل ،قدم املخرج الدكتور
حممد كامل القليوبي �أحدث �أفالمه املعنونة (ا�سمي م�صطفى
خمي�س) ،الذي تناول فيه حادثة يعود تاريخها �إلى ال�سنوات
الأولى من عقد خم�سينيات القرن الفائت ،وهو العام الذي �شهد
ثورة يوليو العام .1952
ا�ستعاد القليوبي �صاحب تلك امل�سرية الطويلة من العمل يف
ال�سينما امل�صرية ،جتربة الفيلم الإيطايل �ساكو وفانزيتي يف
بع�ض من حمطات فيلمه الت�سجيلي ،الذي ينه�ض على �شهادات
�أقارب م�صطفى خمي�س وزميله وم�ؤرخني ون�شطاء.
ومن توقيع املخرج ال�سوري حممد مل�ص ،جرى عر�ض فيلم
(�سلم �إل��ى دم�����ش��ق) ،وفيه يك�شف �صاحب �أف�ل�ام�( :أح�لام
املدينة)( ،الليل) و(باب املقام) عن ر�ؤية ب�صرية حول ما �آلت
�إليه حال بيئته من حتوالت ما زالت تع�صف باملكان والنا�س،
بدا فيه ذلك ال�سرد املركب املغاير للأمناط ال�سينمائية ال�سائدة
حيث يجنح �إلى تلك الأ�سلوبية التجريبية التي طغى عليها البعد
امل�سرحي ،وتن ُّقله احلائر بني املونولوج والديالوج على وقع �صخب
العنف والنار والقتل الآتي من خارج الكادر.
�سرد الفيلم حكايته عرب �شخ�صيات تقطن يف �أحد البيوتات
الدم�شقية ال��ق��دمي��ة ،م��ط ً
�لا منها ع��ل��ى �أل����وان م��ن الن�سيج
االجتماعي ال�سوري املتنوع ،يف ن�أي عن االنحياز لهذه املجموعة
�أو تلك ،وهي تتطلع �إلى حياة �أف�ضل يف خ�ضم �أحداث �ساخنة.
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رؤى وأساليب
و�إل���ى جانب تلك الأف�ل�ام ج��اءت جملة م��ن الأف�ل�ام العربية
املتنوعة ال��ر�ؤى والأ�ساليب منها �( :سرير الأ�سرار) للمغربي
ج��ي�لايل ف��رح��ات��ي�( ،سترييو فل�سطني) لر�شيد م�شهراوي،
(الدليل) للجزائري عمر حكار( ،روك الق�صبة) للمغربية ليلى
مراك�شي( ،وينن) �إجناز جماعي ل�سبعة خمرجني من لبنان،
(هم الكالب) للمغربي ه�شام الع�سري ،و(طالع نازل) للبناين
ّ
حممود حجيج( ،اخلروج من مراك�ش) لكارولني لينك� ،صورت
جميعها تالوين من الأح��داث والهموم الذاتية واجلماعية ،يف
�أكرث من بيئة اجتماعية و�سيا�سية وثقافية ،قوامها حراك �أفراد
يف عوامل م�ضطربة� ،أو ممن هم على هام�ش �إيقاع احلياة ،مثلما
�صورت ق�ص�ص ًا وحكايات دارت حول مهاجرين عرب يف �أوروبا
ونظرتهم للوطن.
وبعيون غربية تطل على الق�ضايا العربية ،قدم املخرج �إريك
بودلري فيلم ًا من النوع التجريبي ،وفيه يلقي نظرة على جمتمع
لبنان املعا�صر ،وهناك �أي�ض ًا فيلمان من النوع الت�سجيلي الأول
بعنوان (راعيات الغنم) لأمينة �سليمان حول �صبية �صومالية
تعمل يف رع��ي املوا�شي تواجه فيه تقاليد اجتماعية قا�سية،
والثاين بعنوان (البيت الكبري) ملو�سى �سعيد ،حول فتى ميني
ميلك خميلة رحبة ومفارقات عثوره على مفتاح بيت لرجل ثري.
وا�شتملت م�سابقة الفيلم الت�سجيلي على خم�سة ع�شر فيلم ًا
من �أح��دث الأف�لام الوثائقية يف ال�سينما العربية ،التي تتنوع
طروحاتها الإن�سانية و�أ�ساليبها اجلمالية من بينها :فيلم (طيور
�أيلول) للمخرجة �سارة فران�سي�س ،الذي ت�ستك�شف فيه �شوارع
بريوت من خالل كامريا داخل �شاحنة ،وفيلم (حبيبي بي�ستناين
عند البحر) ملي�س دروزة الذي �أجنز بدعم من �صندوق متويل
الأفالم يف الهيئة امللكية الأردنية للأفالم.

وع��اي��ن الفيلم الت�سجيلي الطويل (البيت ال��ذي ال ن�ستطيع
الو�صول �إليه) للمخرجة دارين البو املقيمة بالإمارات ،حالة
�أرب��ع �شقيقات معاقات لأ�سرة يف خميم نهر البارد بطرابل�س
لبنان ،ور�ؤيتهن القامتة �إلى احلياة ،حيث يقطن وحيدات يف
بيت جرى هدمه بفعل احلرب التي ظلت تع�صف بهذا املخيم
يف �أكرث من حقبة زمنية ،الأمر الذي �أدى بقاطنيه �إلى مغادرته
مناف جديدة.
وهجرته �إلى ٍ

ملصق فيلم طعم العسل

تتبعت املخرجة تلك ال�شقيقات يف �أكرث من حلظة ،تغيب عنهنَّ
ف�ترة ،وتعود يف فرتة الحقة ،بفعل �ض�آلة امليزانية الإنتاجية
للفيلم� ،إال �أن واقع احلال والب�ؤ�س والق�سوة يبقى من ن�صيبهن
جميع ًا ،ويف �أك�ثر من مو�ضع يف الفيلم ،تلج�أ املخرجة �إلى
البحث عن حمطات فائتة يف حياة الفتيات الأربع عرب ال�صور
الفوتوغرافية يف مقتبل �إطاللتهن على احلياة ،والتفكري ببناء
�أ���س��رة وبيت �إل��ى �أن يداهمهن مر�ض غام�ض� ،أقعدهن عن
التوا�صل مع النا�س واملجتمع ،وبقني �أمام م�صري جمهول.
أسئلة الواقع
وحفل اﻟﻔﻠﻢ اﻟت�سجيلي الطويل (اﻤﻟﺪان) ملخرجته امل�صرية
املقيمة ب�أمريكا جيهان جنيم ،الذي قطف جائزة املهر العربي
لأف�ضل فيلم ت�سجيلي طويل ،بالكثري من �أ�سئلة الواقع امل�صري
وحتوالته ال�سيا�سية ،من خالل حكاية جمموعة من ال�شباب
لديهم معتقداتهم و�أفكارهم املتباينة حول التغيري يف �ضوء ما
ا�صطلح على ت�سميته بالربيع العربي.
كما �أطل املخرج اللبناين فيليب عرقتنجي بفيلمه الت�سجيلي
الطويل (م�يراث) ال��ذي يبحث يف تاريخ لبنان املعا�صر عرب
خزانة من ال�صور الفوتوغرافية والفيديوية والرقمية ،التي كان
يحر�ص دوم ًا على ت�سجيلها من داخل حراك بيئته وعائلته التي
توزعت بني لبنان والعي�ش يف املهجر.
فعلى غرار �أ�سلوبيته يف فيلم (حتت الق�صف) مي�ضي املخرج
اللبناين فيليب عرقتنجي بفيلمه (م�يراث)  -عر�ض �ضمن
قائمة الأفالم الت�سجيلية يف م�سابقة املهر العربي  -يف تقدمي
ا�شتغاالت جمالية و�إن�سانية تت�أرجح على دفتي الت�سجيلية
والروائية.
ينهل عرقتنجي املولود بلبنان العام ،1964وكانت بداياته يف
حقل الأفالم الق�صرية ،من �سريته الذاتية قطوف ًا من �أحداث
ومنا�سبات خا�صة ،لكنها تظل ل�صيقة مبحيط بيئتها اللبنانية،
لت�صل �إلى ما هو �أبعد من ذلك لت�شمل املنطقة العربية واملهجر
يف �أوروبا.

افتتح الفيلم حكايته على معاناة املخرج مع الهجرة ،حلظة
اتخاذه قرار الهجرة مع عائلته �إلى فرن�سا ،مبين ًا �أنها مل تكن
تلك املرة الأول��ى ،فقد �سبقها هجرة �أولى ،تالفيا لل�سقوط يف
فخاخ احلرب الأهلية التي كانت تع�صف بلبنان.
ا�ستعاد (م�يراث) ق�ص�ص ًا وحكايات ،البع�ض منها مييل �إلى
الت�أريخ ،وجميعها م�ستلة من تاريخ ذاك��رة خمرجه وعائلته،
ودارت حول مو�ضوع الهجرة ،التي �شكلت �سمة درج عليها الكثري
من �أبناء عائلته ،على مدى �أكرث من حقبة زمنية يف تاريخ لبنان
احلديث.
ا�ستند املخرج يف توثيق تلك الأح��داث على �صور فوتوغرافية
قدمية ،مثلما يتكىء على �شجرة عائلته التي يلفت فيها �إلى �أن
والده وجدته وما �سبقهم من �أجيال اتخذوا قرارات حا�سمة يف
الهجرة ،جراء تلك الأحداث ال�ساخنة وامل�ضطربة التي عاي�شها
لبنان طوال القرن الفائت.
�سعى عرقتنجي ،الذي �أق��ام �سنوات طويلة بني بريوت ولندن
وباري�س� ،إلى تقدمي ر�ؤى و�أفكار بعيون �أبنائه يف �أعمار متفاوتة،
ر�صد فيها باعتناء �شديد بالزمن والوقائع ،وناب�ش ًا الكثري من
�أمناط التفكري عن املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،قدمها بتقنيات
ا�ستدعاء الأر�شيف ،املتخم مبعاجلاته الراقية بت�صاميم املناظر
وامل�ؤثرات والر�سوم املتحركة ،وبا�ستخداماته املبتكرة للفيديو
املنزيل ،وتدرجات الأل��وان ،بالإ�ضافة �إلى تلك املادة الفيلمية
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الآتية من كامريا ال�سينما املخ�ص�صة للهواة ،حيث �أثرى هذا
كله الفيلم ومنحه الألق اخلا�ص املمتع واجلذاب.
مثلما عاين عرقتنجي ال��ذي تتمحور ح��ول عائلته الأح��داث،
مواظب ًا على البحث واالكت�شاف والت�أريخ جلذوره ،وما عاي�شه
وط��ن��ه و�أف����راد عائلته م��ن �أح����داث متتد م��ن ب��داي��ات �أف��ول
الإمرباطورية العثمانية عن املنطقة ،وم��رور ًا بحقبة ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي ،و�صو ًال �إلى فرتة احلرب الأهلية اللبنانية،
وما ي�شهده لبنان حالي ًا من حالة تناحر وخ�صومات �سيا�سية
متوا�صلة ،دفعت بالكثري من الن�شء اجلديد يف منطقته �إلى
هجرات متتالية.
هواجس الهجرة
يف كل تلك الأحداث التي يعر�ضها الفيلم بهيئة ف�صول ،ال يغفل
املخرج عن اال�ست�شعار والتنب�ؤ والت�أمل مب�صائر وهوية �أفراد
�أ�سرته وم�ستقبلهم ،عرب طرحه لت�سا�ؤالت عديدة تت�أ�س�س على
�أحا�سي�س م�شاعر وهواج�س لها �صالت باملا�ضي والتاريخ ،كما
تت�سم بانحيازها �إلى اللعبة الب�صرية التي من ال�صعب التمييز
فيها بني املنحى الت�سجيلي واملنحى ال��روائ��ي ،فهي بالنتيجة
حتفر يف �أعماق الذات ،كا�شفة عن هموم وتطلعات اجتماعية
و�سيا�سية وتاريخية وثقافية و�إن جرى تغليفها مبو�ضوع الهجرة.
وخطى املخرج امل�صري حممد خان يف �أح��دث �أفالمه (فتاة
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امل�صنع) احلائز على جائزة �أف�ضل ممثلة باملهرجان ،منحى
جديد ًا فى م�سريته ال�سينمائية املديدة ،حيث يعرب ب�أ�سلوبيته
املعهودة عن ر�ؤيته لعوامل امل��ر�أة الب�سيطة واملهم�شة يف بيئته
امل�صرية ،مب�ستوى الئق من اخلربة والدراية التي �سلكها منذ
بداياته الأولى يف منت�صف عقد ال�سبعينات من القرن الفائت،
وتدرجت معه و�صو ًال �إلى ذروة ا�شتغاالته ال�سينمائية والدرامية.
�شكل الفيلم اجل��دي��د جتربة فنية مبتكرة ي�صوغ فيها خان
ب�أ�سلوبية ال�سينما امل�ستقلة ،التي يتعاون يف �إجنازها مع كاتبة
ال�سيناريو و�سام �سليمان ،ليخو�ضا مع ًا يف �شواغل ودواخل ن�ساء
من �أعمار متفاوتة يعملن داخل م�صنع مالب�س ،فهناك الفتاة
املراهقة التي تندمج مع جمموعة الفتيات ال�شابات اللواتي
يتطلعن �إلى الدخول �إلى بيت الزوجية بالرغم من �أو�ضاعهن
ال�صعبة.
مزج خان كل هذه التالوين من الن�ساء يف غمار �أحداث فيلمه
الذي منحه النقاد بجائزتهم الدولية (الفيرب�سي) يف املهرجان،
بب�ساطة وهي تدور يف �إيقاع خا�ص يعلي من �ش�أن جتربة الفيلم
كعمل ي��زاوج بني الواقعية والت�سجيلية ،متخم بال�شخ�صيات
الن�سائية مبن�أىً عن املناداة واالنحياز املبا�شر لتطلعات ومطالب
ن�سوية ،بقدر ما ي�صور بالتزام لعبة درامية متينة تت�سم بذكاء
وفطنة املخرج يف التنقل بني مواقف وحاالت بطالته املمتلئات
�أم ًال ودعابة وحيوية ،بالرغم من قتامة الواقع.

تتوارى الأح��داث الع�صيبة التي تعي�شها م�صر حالي ًا بني ثنايا
الفيلم ،وي�ؤثر خان �أن يربزها للمتلقي بحيادية يف م�شهد عابر،
ولئن بدا �أ�شبه بب�صي�ص �أمل لتلك الأرواح التي ترتقب حلظة
التغيري يف حياة كل منهن اخلا�صة على الأق���ل ،حيث احلب
والزواج واال�ستقرار والبحث عن العدالة االجتماعية ،يف �أتون
بيئة تتهي�أ الحت�ضان حتوالت �سيا�سية واجتماعية ع�صيبة ،ال
تلبث كامريا املخرج حتى تن�أى عن االقرتاب منها لتدع م�آالتها
للم�ستقبل والقريب.
يتلطف خان ب�شخ�صياته ،وعلى نحو خا�ص بالرجل الذي يبدو
�سلبي ًا يف عالقته مع امل��ر�أة ،كما ي�صوره خان ب�أنه على غرار
فتيات امل�صنع �ضحية املجتمع وتركيبته ونظرته القا�صرة وغري
املن�صفة للمر�أة� ،أو �إل��ى تلك ال�شريحة الب�سيطة واملحدودة
الإمكانات.
ففي الفيلم في�ض كثري من تلك النماذج� ،إال �أن الأحداث تبقى
مت�أ�صلة يف البحث عن حلظات الأمل املن�شود يف القدرة على
االنفالت من �أطواق الفقر واللوعة وال�صدمات.
ترانيم البهجة
ا�سرتجع خ��ان يف �شريط �صوت الفيلم� ،أل��وان�� ًا من الأغنيات
ب�صوت �سعاد ح�سني ،التي �أهدى الفيلم حتية لها ،وهو ما عمل
على �إ�ضفاء البهجة على �أحداثه املحملة بلحظات ال�صد والفقد
وال�ضياع والتهور.
غالب ًا ما يختار خان  71عام ًا� ،أحداث �أفالمه يف فرتات ت�شهد
ب�شائر حتول وتغيري ،فهو يتنقل من زمن االنفتاح االقت�صادي،
واملناداة بالتحرر واالنعتاق من �سلوكيات �سيا�سية واجتماعية
وثقافية كما يف �أفالمه ( :احلريف) و(م�شوار عمر) و(�سوبر
ماركت) و(خرج ومل يعد) و(فار�س املدينة) و(ن�صف ارنب)
و(احالم هند وكاميليا) و(عبدالنا�صر) و(ال�سادات) ،و�صو ًال
�إلى ما ا�صطلح على ت�سميته بالربيع العربي يف (فتاة امل�صنع)،
حيث م�لام��ح م��ن التخبط والفو�ضى ال��ت��ي تع�صف ﺑ�أح�ل�ام
املهم�شني.

مبفردات وعنا�صر م�ستلة من فهم راق و�إيجابي للغة ال�سينمائية
وال��درام��ي��ة� ،شكل امل��خ��رج امل��غ��رب��ي ه�شام لع�سري �أح���داث
و�شخ�صيات فيلمه املعنون (ه��م ال��ك�لاب) حيث ج��ال بعني
الكامريا يف �أزقة و�شوارع املدينة /العا�صمة كا�شف ًا عن حراك
و�شعارات �سيا�سية م�صحوبة بتلك املجاميع� ،سواء من ال�شباب
يف احتجاجاتهم �أو رجال ال�شرطة وهم يف حالة ت�صدٍ ومطاردة
لهم.
�أب��رز الفيلم كل هذه ال�شعارات ب�إمكانات بديعة من التعامل
ال�سل�س يف �أو���ض��اع �صعبة ،عار�ض ًا ملطالب وهموم وتطلعات
الفئات ال�شابة ،وم��ا يقابلها من �صور ذات مالمح تنب�ش يف
موروث ال�سينما الثورية �أو الن�ضالية ،التي درجت عليها موجات
ال�سينما العربية البديلة ذات حقبة� ،أو تيارات الواقعية الإيطالية
اجل��دي��دة وال�سينما الربيطانية احل��رة وه��ي تفرد ل�شعارات
التغيري م�ساحات وا�سعة يف توجه ي�صل �إلى حدود التعبئة يف
خطاب مبا�شر من ال�صعوبة مبكان و�صفه بالزاعق �أو الفج،
و�إمن��ا هو �إمعان وتفكري وتدبر يف ما حلق بطل فيلم لع�سري
اجلديد الكثري من التجاوزات والظلم والقهر ،وهو العائد �إلى
ال�شارع بعد ثالثة عقود �أم�ضاها يف �أحد ال�سجون.
البطل هنا �شخ�صية عادية تبدو عاجزة مت��ام�� ًا ،ومقهورة،
وي��ك��اد ي��ك��ون وح��ي��د ًا� ،أع���زل يف جت��وال��ه يف ���ش��وارع املدينة،
متفح�ص ًا �شعارات اجليل اجلديد ،غري �آبه �إن مل يكن ي�سخر
منها ،بحكم ف�ترة �سجنه الطويلة ،ونظرته اجلديدة للحياة
كعاجز و�ضعيف ومكبل ب�سنني العمر املتبقية له ،فهو ال يقوى
على االلتقاء جم��دد ًا ب�أفراد عائلته �أو �أ�صدقائه الذين كانوا
ي�شاطرونه �أفكاره ،فقد تركوه �أم��ام م�صري جديد قامت �آخر.
هذه ال�شخ�صية ال��ت��ي �أنهكتها ال�سنوات ب��دت تتوا�صل مع
حميطها يف ال�شارع عندما الح��ت لها فر�صة لقاء مع �إح��دى
قنوات التلفزيون ،حيث ينوي القائمون عليها احلديث معه حول
ما�ضيه وما �شهده من �أح��وال ت��دور يف ع��وامل ال�سيا�سة ،وبوح
الذات التي �أ�صابها الوهن.

بعد جتربته ال�سينمائية الناجحة بالفيلم الروائي الطويل الأول
(النهاية) ،التي �أثارت الكثري من الإعجاب واجلدل بني النقاد،
ي�صطحب املخرج املغربي ه�شام لع�سري املتلقي �إلى خو�ض غمار
قراءة �أ�سلوبيته بفيلمه الروائي الطويل الثاين (هم الكالب)
احلائز على جائزة �أف�ضل فيلم و�أف�ضل ممثل يف املهرجان،
حيث �أكرث اللحظات توتر ًا يف واحدة من حمطات ما ا�صطلح
على ت�سميته بالربيع العربي.
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التوتر والقلق

اخملرج اإلماراتي خالد احملمود

ا�صطحب الرجل العائد من ال�سجن الفريق التلفزيوين ،لينطلق
معه ناب�ش ًا عن �أمكنة �شهدت ن�ش�أته الأولى وذكرياته داخل بنية
اجتماعية تقبع يف �أزق��ة �أحياء العا�صمة ،ويعرتيها التهمي�ش
والفقر والبطالة والتطرف ،وغدت م�ؤ�شر ًا على الق�سوة والف�شل
والإح��ب��اط ،فيها تغيب الأح�ل�ام وم�شاعر ال��ود واحلميمية
واحلب بني العائلة والنا�س ،نتيجة �أو�ضاع اقت�صادية و�سيا�سية
واجتماعية �صعبة.
ت�أ�س�ست �أ�سلوبية لع�سري ال�سينمائية على حيوية ور�شاقة
اللقطات امل�صورة بالكامريا املحمولة ،املتدفقة باجلماليات،
وهي تالم�س جاذبية �أف�لام الت�شويق ،وفطنة مواقف حمملة
بالدعابة ال�سوداء� ،إ�ضافة �إلى �إدارة املخرج املحكمة ل�شخ�صياته
واعتنائه مبالحمها ال�سيكوباتية.

�إيلو �إي��ل��و) ،وح�صل الفيلم الكازاخ�ستاين (نفد الغاز) على
جائزة املهر الآ�سيوي الإفريقي لأف�ضل فيلم روائي ق�صري ،وفاز
الفيلم الكوري اجلنوبي (طريق ال��ع��ودة) ملخرجته ه��اال كيم
بجائزة جلنة التحكيم اخلا�صة ،وذهبت جائزة �أف�ضل خمرج
أياد نحيلة).
�إلى الهندي �سنديب راي عن فيلمه املعنون (� ٍ

جل�أ لع�سري �إلى ا�ستخدام الكامريا املحمولة ،ليزيد من جرعة
التوتر والقلق يف دواخل املتلقي ،حيث بدت ك�أنها عني ثالثة ملدير
ت�صوير الفيلم علي بن جلون ،وهي ت�صادف وتعانق العديد من
�أمناط النا�س العاديني يف طريقها ،كما تتفح�ص بحميمية تارة
وب�سخرية تارة �أخرى ،الكثري من ت�شظيات الواقع وم�آالته جراء
التحوالت التي تع�صف باملنطقة.

وفى م�سابقة الأف�لام الت�سجيلية الطويلة ،فاز بجائزة �أف�ضل
فيلم (خيول فوكو�شيما) للياباين يوجو مات�سو بايا�شى ،وبجائزة
جلنة التحكيم فيلم (حذائى الأحمر) للإيرانية �سارة ر�ستيجار،
وبجائزة �أف�ضل فيلم �إلى الفيلم ال�سينغفاري (الى �سنغافورة مع
حبى) لبني بني تاي.

كما راه��ن على ب�صمته اخلا�صة بفيلمه الأول لإعطاء هوية
للفيلم اجلديد ،فهو يختار �شخو�صه و�أحداثه من جلة الأحداث
واكتظاظ �صخب الأمكنة ،التي تبدو عابرة� ،إال �أنها �آتية من
�أعماق ال�شخ�صيات امللت�صقة بثقافة بيئتها املحلية� ،سارد ًا يف
مناخات عذبة ،تالوين من الق�ص�ص واحلكايات الفرعية لأنا�س
عاديني ب�سطاء من قاع املدينة /العا�صمة لي�صوغ منها �أ�سلوبية
ب�صرية م�شرعة على مفاتيح الأمل الإن�سانية.
وعلى �صعيد جوائز املهر الإماراتي ظفر الإماراتيان عبداهلل
ح�سن �أحمد وخالد املحمود عن فيلم (ال تخليني) بجائزة
�أف�ضل فيلم ،ونالت منى العلي جائزة �أف�ضل خمرج عن فيلم
(كتمان) ،وذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة �إلى كالوديا
كوربيللي وغرغ وايت عن الفيلم الإماراتي (اجلارة).
ويف م�سابقة الفيلم الآ�سيوي الإفريقي فاز بجائزة �أف�ضل فيلم
(�إيلو �إيلو) لل�سينغفاري �أنتونى �شني ،وبجائزة جلنة التحكيم
(�سمكة وقطة) لاليراين �ساهرام موكرى ،وبجائزة �أف�ضل
�إخراج التايواين ت�ساى مينج لياجن عن (كالب �ضالة) ،وبجائزة
�أف�ضل متثيل الهندي عرفان خان عن دوره فى(�صندوق الغداء)
لريتا�ش باترا ،وجائزة �أف�ضل ممثلة يو يان يان عن دورها فى)
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تواصل بني الثقافات
�أكدت الدورة العا�شرة للمهرجان �أهمية مكانته كج�سر توا�صل
بني الثقافات الإن�سانية ،حيث تلتقي فيه الكثري من �إبداعات
ال�سينما العربية والآ�سيوية والإفريقية والالتينية والأوروبية
وبالطبع الهوليودية.
ب��دت فعاليات ال��دورة وم�سابقاتها الرئي�سة اخلم�س ،الأك�ثر
تناف�سية وتنوع ًا ،حيث �شهدت ح�ضور ًا وتفاعال مع جمموعة
�أعمال خمرجني مكر�سني من �أرجاء املعمورة ،الأمر الذي ي�ؤ�شر
على �أن ال�سينما العربية بد�أت ت�ضع �أقدامها بقوة على خريطة
الفن ال�سابع ،حيث االهتمام املتزايد ال��ذي تبديه خمتلف
املهرجانات الدولية بعر�ض من��اذج من �إبداعاتهم امل�ستقلة
واجلريئة بطروحاتها اجلمالية لهموم وتطلعات �إن�سانية يف �أكرث
من بيئة عاملية.

سينما

ملصق املهرجان

مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان في دورته الرابعة

رؤى ورغبات وجماليات بصرية
تنحاز ألشواق البسطاء
إسراء الردايدة  /األردن
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حملت الدورة الرابعة من مهرجان كرامة لأفالم حقوق الإن�سان يف
طياتها تنوع ًا ثقافي ًا من خالل العرو�ض والفعاليات املختلفة التي
يقدمها ،حيث بانت �أ�ساليب جمالية ور�ؤى و�أفكار �إن�سانية بليغة.
قدم املهرجان الذي ينظم بالتعاون بني جمعية املعمل 612
للأفكار واملركز الثقايف امللكي ،عرو�ضه املليئة باال�شتغاالت
على الهموم الإن�سانية التي ت�سلط ال�ضوء على ق�ضايا ومواقف
متباينة ،وهي تعك�س وقائع و�أحداث ًا ذات �أبعاد تهتم بحقوق �أفراد
وجماعات يف العامل ب�ألوان من الرباعة الروائية والوثائقية.
ا�ستهل الفيلم الأردين الق�صري «من��و» ملخرجه ط��ارق رمياوي
�إلى جانب الفيلم امل�صري «هرج وم��رج» ملخرجته نادين خان
الفعاليات ،ثم تتالت عرو�ض �أفالم �سبق لها �أن حققت جناحات
عربية ودولية ،مثل فيلم املخرجة اللبنانية الرا �سابا «ق�صة
ث��واين» ،والفيلم املغربي «املغ�ضوب عليهم» للمخرج حم�سن
الب�صري ،وفيلم املخرج �إبراهيم البطوط «ال�شتا اللي فات»،
وفيلم املخرج �أحمد عبداهلل «فر�ش وغطا» ،واختتمت العرو�ض
بفيلم املخرجة �آينت �أمني «فيال  »69وهو من بطولة خالد �أبو
النجا الذي حل �ضيف ًا على املهرجان.
وت�ضمنت العرو�ض �أي�ض ًا �أف�لام�� ًا وثائقية م��ن دول عاملية
منها كوريا وكمبوديا و�سوي�سرا وال�صني و�أملانيا ،وفيها جرى
تناول ق�ضايا تتعلق بتطلعات ال��ذات و�شرائح �إن�سانية عديدة
يف بيئات ثقافية متنوعة ،مثل عمليات الإج�لاء الق�سري يف
كمبوديا ،ومع�سكرات املوت يف كوريا ال�شمالية ،وحرية التعبري
عرب املدونات والرقابة وما يتعلق بهموم ن�سوة يف كوبا وال�صني
و�إيران ،كا�شفات عما حلقهن من ظلم و�أخطار.
العنف ضد املرأة
ا�شتملت العرو�ض �أزيد من �ستني فيلم ًا متثل الأردن وفل�سطني
وم�صر وليبيا ولبنان واملغرب وتون�س و�إيطاليا وفرن�سا و�إ�سبانيا
وكرواتيا وتايلند ،يف حني تطرقت الأفالم الق�صرية �إلى حماكاة

فيلم هرج ومرج
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�أبعاد خمتلفة ،عك�ست واق��ع البالد التي متثلها منها ظاهرة
الربيع العربي ،والعنف �ضد امل��ر�أة يف املجتمعات الفقرية،
واحلروب والعنف والإرهاب يف جمتمعات عديدة.
وجالت فعاليات املهرجان يف مناطق خمتلفة يف املحافظات ،حيث
قدمت �سل�سلة من العرو�ض ال�صباحية ،ونظمت ور�ش عمل وتدريب
بالتعاون مع اجلامعة الأ�سرتالية « ،»SAEبالإ�ضافة �إلى ن�شاط
تباديل مع جامعات لبنانية متخ�ص�صة ب�صناعة الأف�لام ،دارت
حول تقنيات وجماليات �سينما حقوق الإن�سان يف م�شاريع الطلبة.
تناولت �أحداث فيلم املخرج الأردين طارق الرمياوي املعنون “منو”
وهو من نوعية الر�سوم املتحركة الق�صرية ،البيئة التي ين�ش�أ فيها
طفل يلعب بال�سالح ويكرب معه ،بيد �أن �أحداث فيلم «هرج ومرج»
؛العمل الأول ملخرجته خان ،دارت يف مثلث حب تكتنفه ال�صراعات،
حيث يتناف�س �شابان على حب فتاة و�سط جمتمع يقت�صر على تلبية
احلاجيات الأ�سا�سية يف ظل و�ضع منغلق ومنعزل.
ويحكي الفيلم ق�صة هذا املثلث عندما جتد فيه الفتاة م�صريها
مرتبط ًا برهان يف مباراة لكرة القدم على ر�أ�س كل فريق �أحد
ال�شابني ،وفيه يجري تناول ظ��روف ال��واق��ع املعي�شية له�ؤالء
ال�شباب ،عار�ض ًا طموحاتهم و�أحالمهم وال�شخ�صيات التي
تتداخل يف الأح��داث من خالل حراك بنية اجتماعية ،تعك�س
طبيعتها يف ق�صة تنه�ض على �أبعاد رومان�سية.
�صورت �أف�لام املهرجان ق�ص�ص اللجوء والق�سوة والإره��اب
واللجوء املزنر ب�أ�شكال من املتعة الب�صرية كما يف �أف�لام:
“املغ�ضوب عليهم”“ ،نحنا م��و هيك” و”�إنت �إرهابي”،
حيث قدم املخرج املغربي حم�سن الب�صري بفيلمه “املغ�ضوب
عليهم” �صورة للحوار بني الإره��اب والفن والدين ،يف عر�ض
لفرقة م�سرحية تعر�ضت لالختطاف على الطريق من قبل
جماعة م�سلحة ،واحتجازهم يف مكان معزول.
حملت �شخ�صيات الفيلم �أمن���اط��� ًا خمتلفة ،ف���إح��داه��ا مقتنعة
مب��ا تفعله مت��ام�� ًا كاجلماعة الإره��اب��ي��ة ،وه��ي �شخ�صية القائد

«م�صطفى» ،ال��ذي يقود احلديث مع الفرقة ويدير ح��واره مدرك ًا
لكل عواقب �أفعالهم ،فيما «عمر» من اجلماعة الإرهابية يج�سد
ال�شخ�صية التابعة ال��ت��ي تفعل ك��ل م��ا ت���ؤم��ر ب��ه ،لكنه مرتبط
بطفولته و�سجنه� ،أما الإرهابي الثالث يف اجلماعة وهو ع�صام،
فهو ذو �شخ�صية م�شو�شة يعاين من فهم خاطئ ملفهوم الإ�سالم
ال���ذي ميلى عليه م��ن قبل �أف����راد مت��ل���ؤه��م الأح��ق��اد وال��ت��ط��رف،
ه��دف��ه االن��ت��ق��ام مم��ن يخالفه ال����ر�أي ولي�س تطبيق ال�شريعة.
وي�شبه العمل م�شهد ًا م�سرحي ًا مدته  88دقيقة ،ت��دور �أحداثه
يف مكان واحد ،و�أنتج يف �أواخر العام  ،2011وهو لي�ست ق�صة
حقيقية.
ويهيمن اجلانب الإن�ساين على الفيلم من خالل ن�شوء عالقة
حوارية بني املختطفني والإرهابيني ،ليدور يف حلظات من الرعب
التي امتدت �أ�سبوع ًا ،هي فرتة حجزهم حتى قرار تنفيذ حكم
الإعدام فيهم ،قبل �أن تنقلب ال�صورة وميوت �أحد الإرهابيني
فيما تتحرر الفرقة.
الفيلم مل يقدم تفا�صيل دقيقة عن �سبب اختيار هذه الفرقة،
و�أ�سباب �إقدام هذه اجلماعة الإرهابية على اقرتاف مثل هذا
العمل ،ما يرتك امل�شاهد م�شو�ش ًا قلي ًال ،وك�أنه معلقٌ ،نظر ًا
لغياب تفا�صيل تو�ضح توجه كل جهة منهم ،بالرغم من الأداء
اجليد للممثلني.
نال الفيلم جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة لأف�ضل فيلم روائي
عربي طويل يف الدورة الثالثة من مهرجان ماملو لل�سينما العربية
بال�سويد ،وجائزة جلنة حتكيم املهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
وعاين الفيلم الت�سجيلي اللبناين “نحنا مو هيك” لكارول
من�صور ق�صة اللجوء ال�سوري يف لبنان ،وعك�ست م�شاهده من
خالل مقابالت حية مع ن�سوة من الالجئات الأعباء التي يتكبدنها
وم�س�ؤولية الأطفال وت�أ�سي�س حياة من ال�صفر ،و�صعوبة و�ضع
الالجئني ال�سوريني خا�صة عندما يكون الالجىء امر�أة ،وهي
تتج�سد بالفيلم من خالل ق�ص�ص خمتلفة خلم�س ن�ساء نازحات
يبحن ب�أحالمهن وهمومهن وخماوفهن و�أ�شواقهن حلياتهن
ال�سابقة ،واخل�ب�رات ال�صعبة التي واجهنها م��ن خلفياتهن
املختلفة التي حملتها بع�ضهن مثل الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي
اختربن النزوح من فل�سطني ل�سورية �سابق ًا ،واليوم اختربنه من
جديد من خالل النزوح �إلى لبنان.
وتلتقط ك��ارول �أي�ضا امل�صاعب التي يواجهها الالجئ ال�سوري يف
االندماج باملجتمع اللبناين ،وامل�صاعب املعي�شية يف �إيجاد �شقة،
وحتى العي�ش بخيمة يف الريف اللبناين .وهناك املواقف التي من
املحتمل �أن تواجهها الالجئات حتديد ًا وال�صورة التي ترت�سم عنهن.

انكسار األحالم

الفيلم اللبناين قصة ثواين

“نحنا مو هيك” ،فيلم وثائقي التقط ب�شفافية حقيقة و�ضع
الالجئني يف �أي مكان كانوا وباختالف �أعراقهم ،والق�ص�ص
املريرة التي حتملتها الن�ساء عادة ،والأحالم التي تتك�سر �أمام
الواقع ،و�ضيق احلال ،يف حماولة تقبل ما يجري ،والذي فر�ض
نف�سه عليهن بعد �أن دمر م�ستقبلهن.
تبدو يف الفيلم اال�سباين “�إنت �إرهابي” للمخرج انتوين �سويل،
مالمح واقعية حتكي ما ميكن �أن يقوم به الإعالم من التعتيم
والت�أثري الذي ميار�سه على املجتمع ،من خالل �أحداثه الق�صرية
التي تتناول حماولة كابنت يف جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية
االنتقام لزمالئها الذين قتلوا �إثر نريان �صديقة يف افغان�ستان.
فالكابنت اليزابيث ميلر تختطف �شخ�صية تكافح الإره��اب يف
ال�شرق الأو�سط وتتبع اجلي�ش الأمريكي ،ليتحول الأمر �ضدها
من خ�لال ما التقطته ك��ام�يرات مراقبة تظهرها ك�أنها هي
ال�شخ�صية الإرهابية.
ال�صمت وال�صورة هما مفتاحا فيلم “فر�ش وغطا « للمخرج
امل�صري �أحمد عبداهلل ،الذي ي�أتي يف �إطار دراما �إن�سانية معقدة
حول ثورة يناير و�أبعادها ،من خالل هروب �أحد امل�ساجني خالل
الأيام التي تلت ثورة يناير  ،2011وفتح ال�سجون وانهيار الأمن.
الفيلم ا�ستوحى ا�سمه من �أغنية �صوفية ،حيث يطارد �أفراد
خمتلفون من خالل بطله �آ�سر يا�سني ،الذي يتخبط يف املدينة
والأحياء املهم�شة والفقرية بغ�ضب و�إرباك هائم ًا يف القاهرة،
و�سط م�شاهد خمتلفة من �أحداث الثورة.
ودور يا�سني يف الفيلم هو ذل��ك ال�سجني ،ال��ذي يح�صل على
حريته فج�أة جنب ًا �إلى جنب مع ع�شرات امل�ساجني ،الذين فروا
من حرا�س ال�سجن واجلنود وال�شرطة يف ظل االنتفا�ضة ال�شعبية
يف الأحياء املختلفة ليطوف باملدينة ،بعيد ًا عن عائلته كي ال
يتعر�ضوا للخطر.
والتقط املخرج عبداهلل حال القاهرة نف�سها ،لتحكي ق�صتها من
خالل ال�صور وال�صدمات النف�سية والعنف عرب احلركة اليومية
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وحركة يا�سني يف املدينة لي ًال ونهار ًا ،معتمد ًا على العديد من
اللقطات التي التقطت خالل تلك الفرتة ،ليمتزج الفيلم بطابع
وثائقي ودرامي ب�إح�سا�س الفو�ضى الذي نقله عبداهلل من خالل
امل�شاهد املختلفة ،واملزاج العام للفيلم املتمثل ب�شخ�صية بطله.

ضيوف املهرجان يف عمان

وي�ستعر�ض ال�شريط حال الطبقات املهم�شة يف املجتمع امل�صري،
من خ�لال الرحلة اليومية لل�سجني ،متجو ًال بني الأي���ام التي
�سبقت �سقوط الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك والأيام التي تلتها.
ويخيم ال�صمت على الفيلم بغالبية م�شاهده ،ومل حت�ضر �سوى جمل
حوارية قليلة بني �شخ�صياته ،لأن ال�صورة كانت �أبلغ و�سط ظلمة
حميطه ،التي تعك�س الأجواء العامة التي يعي�شها هذا ال�سجني يف
ظل الواقع امل�شحون والر�صا�ص الع�شوائي الذي ي�صطاد الهاربني
يف حالة الفو�ضى ،التي خيمت على الفيلم عموم ًا.

�أح��داث “فيال  ”69تت�أرجح بني اخلروج من حالة الي�أ�س �إلى
النور يف �صورة جميلة تن�ساب ب�سال�سة �أداء املمثلني والأج��واء
العامة التي ر�سمتها املخرجة امل�صرية �آينت �أمني ،حلظة انطالقته
مب�شهد �ساحر يف يوم �صحو يف ف�صل ال�شتاء على �ضفة النيل،
وفيه تطل فيال “ ،”69فيما النهر ين�ساب هادئ ًا والرياح تهز
�سطحه وتذوب فيه ،لتنتقل �إلى داخل ال�شقة ،حيث يجل�س رجل
خم�سيني منهك القوى ،مالحمه تعك�س ذلك ال�ضيق واحلزن يف
عينيه املتعبتني وم�شيته املتباطئة ،فيما يلف ج�سده روب ثقيل،
لتتطور هذه ال�شخ�صية وتتحول تدريجي ًا خالل �أح��داث الفيلم
وتنتقل من حالتها ال�سلبية �إلى �أجواء �أكرث �إيجابية.

�صاغ املخرج عبداهلل بناء فيلمه بطريقة تربط بني بطله وبني
ال�صوفية التي ا�شتق ا�سم الفيلم من واحدة من �أغانيها ،التي
ي�ستمع �إليها يا�سني خالل هربه وهو بني املقابر.

بطل الفيلم مهند�س كبري يف ال�سن يدعى “ح�سني” ،ي�ؤدي دوره
املمثل خالد �أبو النجا ،الذي يعي�ش وحيد ًا يف فيلته ،منتظر ًا املوت
�إثر مر�ض يعاين منه ،فينغلق على نف�سه ،ويحيط ذاته بذكريات
قدمية ت�سهل مرور الأيام ،وك�أنه يعي�ش يف �شرنقة يرف�ض اخلروج
منها ،ويرف�ض �أن ي�شاركه �أح��د فيها ،حتى تنتقل �أخته برفقة
حفيدها للعي�ش عنده ب�ضعة �أيام بحجة �أن منزلها يحتاج لتجديد،
ولعبت دورها املمثلة لبلبة ب�شخ�صية “نادرة” ،فيما احلفيد هو
�سيف ،واحلقيقة وراء قدومها هي االعتناء به رغم ًا عنه.

احل��وار ك��ان غائب ًا عن الفيلم ،واعتمد املخرج على ال�صورة
والطرح الب�صري من خالل فيديوهات عرب كامريات املوبايل،
التي بثت كليبات م�صورة �أثناء عمليات الهروب ،لتبدو ال�صورة
مهزوزة تارة ووا�ضحة �أخرى ،وتارة تتداخل الأ�صوات املتقاطعة
فيها لتحل ال�صورة حمل ال�صوت ب�شكل مبالغ فيه� ،إلى جانب
التطويل يف حلظات ولقطات العمل التي ت�ؤخذ عليه وجتعله مم ًال.

ت�سرد كامريا املخرجة �آينت بالتقاطاتها الذكية ،التحول التام
لهذه ال�شخ�صية وخ��روج��ه��ا التدريجي م��ن �شرنقتها ،رغم
حماوالت املهند�س ح�سني اليائ�سة بالإبقاء على نف�سه منف�ص ًال
عن حميطه ،حيث الذكريات حتيط به من خالل �شخ�صيات
يتفاعل معها يف غرفته ،قد تبدو غريبة املظهر وخيالية بغري
و�ضوح ،وهي جت�سد �أ�صدقاءه يف املا�ضي ،والغاية من ذلك هو
االنغما�س يف الذكريات ال�سعيدة ،التي جتنبه التفكري باقرتاب
موعد رحيله عن الدنيا.

ومن ثم ينتقل الفيلم �إل��ى الأحياء الفقرية واملقابر ،لت�صبح
مالذ ًا لل�سالم ،بعيد ًا عن الأحداث العنيفة يف امليدان ،واملذابح
التي وقعت يف ميدان التحرير ،العنف وحرق الكنائ�س وا�ضطهاد
الأقباط وال�صوفية.

ومن ثم ينتقل املخرج �إلى املقابر والرتانيم ،التي رافقت دفن
�صديقه يف دير �سمعان اخل��راز ،ويحدث مقاربة بني ال�صور
للمل�سمني وامل�سيحيني يف العي�ش مبناطق فقرية ج��د ًا ،تخلو
من اخلدمات ،وا�ستعر�ض الواقع هناك بطريقة موازية لكلتا
الطائفتني ،مربز ًا �أن كليهما يعاين يف هذا املجتمع.

مناخات جمالية عذبة
لكن ال�صمت لي�س بجديد يف �أ�سلوب عبداهلل ،حيث اعتمد هذه
الطريقة لي�سرد حميطه بنظرات ب�صرية من خ�لال فيلميه
«هيلوبولي�س» و»ميكرفون» ،حيث وظف ال�صمت يف �شخ�صيات
هناك بر�ؤية فنية� ،إال �أنه هنا مل يحقق �سوى الت�شوي�ش الذي
ي�ضيع فيه الإح�سا�س احلقيقي.
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كل لقطة يف الفيلم تطم�س تلك الرهبة من املوت لرجل خم�سيني،
وتبتعد عن النمطية يف معاجلة مو�ضوع املوت ،ليحوله �إلى حتفة
فنية ب�صرية ترتفع بالأداء الرائع خلالد �أبو النجا .وكانت املخرجة
اينت �أمني قد و َّقعت �أول فيلم ق�صري لها بعنوان “راجلها» ثم �أعقبته
بفيلم «ربيع  ،»89وقدمت جزء ًا من فيلم «حترير  :2011الطيب
وال�شر�س وال�سيا�سي» من خالل جزء «ال�شر�س».

موسيقى

أثر الموسيقا
في التخفيف من العنف المدرسي

د .رامي جنيب حداد  /األردن
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ّ
املتح�ضرة والنامية على
تنت�شر ظاهرة العنف يف املجتمعات
حد �سواء ،وال ميكن حتديد �سبب ذلك العنف بعامل �أو عاملني،
فقيم الفرد وثقافته التي يكت�سبها من م�صادر كثرية منها؛
الأ�سرة ،والأ�صدقاء ،واملجتمع ،وو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع
وما يتبعها من تكنلوجيا �إلكرتونية كالهاتف واحلا�سوب املربوطة
�ضمن �شبكة الإنرتنت ،واملدر�سة ،واجلامعة ،و�أماكن الرتفيه،
كلها عوامل �ساهمت يف تع ّر�ض الفرد ل�شتى اخلربات واملعارف
التي �ش ّكلت �سلوكه ومنهج حياته ،وبالتايل ،ف�إن حماولة �ضبط
ال�سلوك حتتاج �إل��ى درا�سة وافية ومعرفة قائمة على املتابعة
واال�ستق�صاء للو�صول �إلى الدافع الذي �أدى �إلى حدوث ال�سلوك.
وتعد ظاهرة العنف املدر�سي من الظواهر امللفتة للنظر ،التي
حتتاج �إلى درا�سة علم ّية م�سح ّية للوقوف على �أ�سبابها ،وحماولة
الو�صول �إلى حلول للتخفيف من تلك الظاهرة اخلطرية قدر
الإمكان .ومن املتو ّقع �أن ي�سبب �إهمال تلك الظاهرة �إلى انتقالها
للمرحلة اجلامع ّية ،املرحلة التي ي�صبح عندها من ال�صعب
ال�سيطرة على ذلك ال�سلوك ،نتيجة ت� ّأ�صل اخلربات وتناميها،
وبالتايل ،ف���إن فر�ص اخ�تراق حواجز اخل�برات وال��ول��وج �إلى
املناطق الدماغ ّية امل�س�ؤولة عن التفكري الذي ي�ؤدي �إلى �سلوك
العنف ت�صبح قليلة �أو �شبه معدومة ،وهذا ما ال نرغب يف حدوثه.
للمدر�سة دور كبري يف بناء ثقافة الطلبة و�سلوكهم ،وبالتايل،
ف���إن الأن�شطة املدر�س ّية كامل�سابقات الفن ّية ،والريا�ض ّية،
والرحالت ،والعمل االجتماعي ،ك ّلها لها دور يف تعديل �سلوك
الطالب باالجتاه املطلوب ،كما �أن احل�ص�ص التي تهتم بتنمية
النواحي الوجدان ّية للطالب ،مثل ح�ص�ص الفن ،واملو�سيقا،
والأدب العربي ،والرتبية الوطن ّية ،وغ�يره��ا ،لها �إ�سهامات
كبرية يف توجيه ذلك ال�سلوك ،وعليه ،ف�إن االهتمام مبحتوى
احل�ص�ص وكيف ّية تقدمي ذلك املحتوى ،من الأم��ور التي يجب
جت ُّنب �إهمالها ،بل تعزيزها ومراقبة تنفيذها با�ستمرار.
للمو�سيقا �إذن دور �أ�سا�سي يف توجيه �سلوك الطالب ،وقد ال يهتم
الكثريون بذلك الدور� ،إال �أن فاعل ّية املو�سيقا يف توجيه ال�سلوك
والتخفيف من توتر الطالب يف املدر�سة ،و�إ�شغال وقت فراغه،
وتعزيز و�سائل الدفاع النف�سي لديه عن طريق تفريغ طاقاته،
وتهدئة نف�سيته ،قد �أثبت علمي ًا من خالل التجارب والدرا�سات
على مدى قرون عدّة.
العنف املدرسي
العنف املدر�سي ظاهرة �سلب ّية يف ال�سلوك ت�ؤدي �إلى انحراف
الطالب عن امل�سار الرتبوي املرغوب فيه  ،وجتعله يتعدى على
حقوق غريه بو�سائل متعددة ،كال�ضرب ،والتخريب ،وال�شتم،
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وغ�يره��ا ،وق��د تكون �أ�سباب العنف يف املدر�سة جمتمع ّية �أو
مدر�س ّية ،ومن �أهم الأ�سباب املدر�س ّية ما يلي:
1 .1عدم مراعاة الفروق الفردية للطلبة.
2 .2عدم احرتام املع ّلم� ،أو الإدارة� ،أو الزمالء للطالب.
3 .3عدم ال�سماح للطالب بالتعبري عن م�شاعره.
4 .4الرتكيز على جوانب ال�ضعف عند الطالب والإكثار من
انتقاده.
5 .5اال�ستهزاء بالطالب واال�ستهتار ب�أقواله و�أفكاره.
6 .6رف�ض الزمالء للطالب مما يثري غ�ضبه و�سخطه عليهم.
7 .7عدم االهتمام بالطالب وعدم االكرتاث به ،مما يدفعه الى
ا�ستخدام العنف ليلفت االنتباه لنف�سه.
8 .8عنف املعلم جتاه الطالب.
9 .9عدم توفر الفر�صة للطالب للتعبري عن م�شاعره وتفريغ
عدوانيته بطرق �سليمة.
تعمل هذه الأمور الواردة  ،داخل املدر�سة على زيادة
العنف املدر�سي .وال بد من اتخاذ الإجراءات الالزمة للحيلولة
دون ح�صول مثل هذه الأمور .وبالإ�ضافة �إلى الو�سائل الوقائ ّية
الرتبو ّية ،ال بد من اللجوء �إلى و�سائل وقائ ّية �أخرى حتول دون
حدوث �سلوك العنف� ،أو تعمل على التخفيف منه حني يح�صل
التوتر الذي ي�ؤدي �إلى �سلوك العنف ،ومن تلك الو�سائل الناجحة
ا�ستخدام املو�سيقا ،وهنا �أ�ستذكر قول �أفالطون “دعني �أ�صنع
�أغاين ال�شعب وال يهمني من ي�صنع د�ستورهم” كما �أ�ستذكر قول
الإمام �أبو حامد الغزايل “من مل يحركه الربيع و�أزهاره ،والعود
و�أوتاره ،فهو فا�سد املزاج ولي�س له عالج».

آلية عمل املوسيقا
تع ُّد املو�سيقا من و�سائل التنفي�س عن امل�شكالت التي يعاين منها
الفرد ،فهي ت�سمح ب�إطالق اخليال ،وبالتايل يف ت�صريف ما
ينبعث يف النف�س من خواطر و�إلهامات تقلل من التوتر النف�سي
لدى ال�شخ�ص حني ي�ستمع للمو�سيقا �أو ي�ؤديها على ال�سواء،
حيث ي�ؤكد «فيرب»( )Weber( )1على فاعلية �أثر املو�سيقا
يف تخفي�ض حدة التوتر وتغيري مزاج الفرد ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة
للروتني اليومي ال��ذي يتعر�ض ل��ه امل���رء ،كما ي���ؤك��د على �أن
املو�سيقا ت�ساعد يف توجيه ال�سلوك واتخاذ القرار عند الإن�سان
ب�شكل �أف�ضل ،وذلك من خالل الت�أثري املبا�شر على الدماغ الذي
ي�ستجيب بدوره للذبذبات ال�صوتية كمثري خارجي ،ويت�أثر بها
تبع ًا لنوع املو�سيقا امل�سموعة ،لذلك ف�إنّ من املهم جد ًا �أن يتم
انتقاء مو�سيقا حمددة تنا�سب حالة املري�ض النف�سي.
تخاطب املو�سيقا احلوا�س وتتفاعل بطريقة خا�صة مع خربات
ال�شخ�ص ال��ذي يخ�ضع لال�ستماع ،فتحرك لدية الال�شعور
لينطلق ب�شكل �أكرث حرية ،مما ي�ساعد يف عملية التخ ّل�ص من
اخلربات ال�سيئة التي ت�ؤدي �إلى �سلوك العنف الناجت عن التوتر،
والذي يعرف ب�أنه فقدان القدرة على التوازن مع تغيري يف منط

ال�سلوك ،نتيجة �أ�سباب بيئية حتيط بالفرد �أو �أ�سباب �شخ�صية
تخ�ص الفرد نف�سه .فالفرد الذي يبدو عليه تغري يف منط �سلوكه
لي�س بال�ضرورة �أن يكون ذلك التغري نتيجة حالة من التوتر� ،إال
�إذا رافقه فقدان ذلك ال�شخ�ص لتوازنه ،وذلك يعني �أن جهازه
النف�سي و�أجهزته الع�ضوية ال تعمل بانتظام ،علم ًا ب�أن فقدان
ذلك االتزان قد ي�ؤدي به �إلى م�شكلة �سلوك ّية تختلف يف خطورتها
ومداها الزمني من حالة �إلى �أخرى.
وتختلف �أعرا�ض التوتر باختالف م�صدره وباختالف طبيعة
الفرد ،فهناك �أعرا�ض ج�سدية (التع ّرق ،جفاف احللق ،ارتفاع
�ضغط ،،ال�صداع وغريها…) ،و�أع��را���ض تتعلق بالعالقات
(العزلة  ،الع�صبية ،االرتياب ،ات�صال �أقل بالأ�صدقاء وما �إلى
ذلك) ،و�أعرا�ض روحية (الالمباالة ،عدم الرحمة َ ،
ال�شك وما
�إلى ذلك) ،و�أعرا�ض �إدراكية (�ضعف اال�ستيعاب والفهم ،عدم
القابلية التخاذ قرارات ،فقدان ذاكرة طويل الأمد وغري ذلك)،
و�أعـرا�ض عاطفيـة (البكـاء ،احمـرار الوجه ،الك�آبة  ،القلق
واحلزن دون �أي �سبب ،حد ّية الطبع ،الخ ،)...و�أعرا�ض �سلوكية
(اال�ضطراب يف ال�سري ،عدم القدرة على البقاء جلو�س ًا ،عدم
القدرة على الإجناز .زيادة يف التدخني ،الخ.
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املوسيقا داخل املدرسة
تع ّد املدر�سة جمتمع َا متكام ًال مبا فيه من قوى ب�شرية ومواد
وقوانني و�أنظمة وع��ادات وغريها .ومي�ضي الطفل يف املدر�سة
معظم وقته ،وترتاكم لديه اخلربات ،ويت�صل بالطلبة واملعلمني
والإداري�ين فيت�أثر بهم وي�ؤثر فيهم ،كما يقارن تلك اخلربات
مع ما يتعلمه يف البيت ،فيتعر�ض الطفل للعديد من املفارقات،
مما يلقي عليه عبئ ًا يف الأخذ مبا هو منا�سب وترك ما هو غري
منا�سب ،فيت�سبب ذلك يف �إرباكه .ومع ذلك ف�إن عملية الإرباك
هذه ميكن �أن ت�شكل حافز ًا للطفل للخو�ض يف عملية التحليل
والربط واال�ستقراء ،مما يجعل الطفل قادر ًا على �أن ي�ستكمل
منوه على النحو املطلوب ،وي�ستخدم العمليات العقلية املختلفة.

3 .3رعاية الطلبة املوهوبني والو�صول بهم �إلى امل�ستويات العليا
يف هرم ما�سلو للحاجات مثل م�ستوى تقدير الذات.
4 .4تخلق جو ًا من العمل اجلماعي ،وتعمل على توثيق العالقات
بني الطلبة عن طريق الفرق اجلماعية  ،وما �إلى ذلك من
�أن�شطة وفعاليات.

ومتثل املو�سيقا يف املدر�سة مو�ضوع ًا هام ًا لكل من الطالب
واملعلم ،فح�صة املو�سيقا تختلف عن احل�ص�ص الأخ��رى يف
تركيزها على �أهداف حمددة �أكرث من الأخرى ،وميكن ت�ضمني
�أثر املو�سيقا من ناحية نف�سية على الطلبة فيما يلي:

5 .5تن ّمي الثقة بالنف�س ل��دى الطلبة ع��ن طريق تعويدهم
الوقوف على امل�سرح و�أمام اجلمهور.

1 .1تخاطب املو�سيقا النواحي الوجدانية وم�شاعر الطلبة على
نحو كبري ومبا�شر ،فتنمي لدى الطلبة اجتاهات �إيجابية نحو
املجتمع والبلد الذي يعي�شون فيه ،والعادات ال�صحية ال�سليمة.

6 .6تعمل املو�سيقا على تن�شيط الذاكرة لدى الطلبة ،مما له
�أكرب الأث��ر يف حت�سني نف�سية الطالب ،ليكون ق��ادر ًا على
املزيد من التح�صيل العلمي.

2 .2تعمل على حتبيب الطفل باملدر�سة  ،وجعل التعلم متعة
ل��دي��ه ،في�أتي �إل��ى امل��در���س��ة وه��و يف حالة نف�سية جيدة
ومتفائلة.

7 .7تعمل على تفريغ طاقات الطلبة عن طريق الغناء والعزف
والرق�ص ،فتطلق جم��ال التعبري لديهم وال ت��دع جما ًال
لرتاكم الكبت.
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املوسيقا والعنف املدرسي
بعد �أن ا�ستعر�ضنا دور املو�سيقا يف تخفيف التوتر
يف ال�سلوك ،وع ّرفنا ظاهرة العنف املدر�سي و�أ�سبابه ،ال بد من
الو�صول �إلى اال�ستنتاجات التي تعزز دور املو�سيقا يف التخفيف
من العنف املدر�سي ،مع الت�أكيد على �أنها تعمل باجتاهني ،الأول
وقائي؛ يتم ّثل يف عدم حدوث ال�سلوك عن طريق �إ�شغال وقت
الطالب يف �أم��ور �إيجاب ّية ،وال�سماح له بامل�شاركة اجلماع ّية
والتعبري عن نف�سه ومكنوناته وما �إلى ذلك ،والثاين عالجي؛
ويتم ّثل يف تفريغ التوتر احلا�صل بالعزف على الآلة وخ�صو�ص ًا
الآالت الإيقاع ّية ،كما تعمل املو�سيقا الهادئة على تخفيف حدّة
التوتر احلا�صل بال�سيطرة على معدل نب�ضات القلب و�سرعة
التنف�س واندفاع ال�سياالت الع�صب ّية.
وميكن تلخي�ص دور املو�سيقا يف احلد من العنف مبا يلي:

 3 .3ت�ساعد املو�سيقا الطالب يف حت�صيله العلمي وتعمل على
زيادة قدته على احلفظ نتيجة تن�شيط مراكز الذاكرة يف
الدماغ
4 .4تنمي املو�سيقا �شخ�ص ّية الطالب وجتعله ق���ادر ًا على
املواجهة ،حيث تع ّر�ضه خلربات فرد ّية وجماع ّية كالوقوف
على خ�شبة امل�سرح.

1 .1ت�سيطر املو�سيقا على انفعاالت الطالب فتح ّد من حدوث
�سلوك العنف  ،مع مراعاة نوع املو�سيقا التي ي�ستمع �إليها
الطلبة ،فقد �أثبتت الدرا�سات �أن تع ّر�ض الطالب للمو�سيقا
ال�صاخبة قد ي�ؤدي �إلى زيادة العنف وحاالت االنتحار.

5 .5ت�ساهم املو�سيقا يف �إ�شغال وق��ت ف��راغ الطالب و�صرفه
بقدر كبري عن الأمور التي جتعله عر�ضة ملعززات العنف،
كم�شاهدة �أف�ل�ام العنف وال��ف��راغ ال��ق��اه��ر يف ال��وق��ت،
والتدخني و�شرب الكحول ،وما �إلى ذلك.

2 .2تعمل املو�سيقا على زي���ادة ال��رواب��ط االجتماعية بني
الطلبة من خمتلف الفئات والأعمار والبيئة االجتماعية
واالقت�صادية والثقاف ّية ،وبالتايل ال ي�شعر الطالب باحلقد
والغرية والإهمال نتيجة اختالف تلك الفئات.

�أخري ًا يجب �أن نتذكر دائم ًا �أن �سلوك العنف ال يت�أتّى جراء عامل
حم�صلة من العوامل والظروف ،كما �أن
�أو عاملني ،بل هو نتاج ّ
عالجه ال يكون ب���أداة واح��دة �أو بطريقة حم��ددة ،بل بت�ضافر
اجلهود وا�ستخدام الو�سائل التي ت�ؤدي �إلى �إحباط ال�سلوك.
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موسيقى

رياضيات المشاعر
وموسيقى العقل

إعداد :أ .د .نبيل الدراس  /األردن
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عندما ن�ستمع �إلى املو�سيقى ،ف�إننا نلج �إلى العامل ال�سحري للأ�صوات .وعندما نقوم بحل امل�سائل الريا�ضية ،ف�إننا نغرق يف ف�ضاء الأعداد
ال�صارمة .كل ذلك دومنا اعتقاد �صارم ب�أن عامل الأ�صوات وف�ضاء الأعداد �أمران متجاوران منذ القدم .لنقارن هذا النموذج الهرمي
الر�شيق ملتوالية ريا�ضية ،مع النموذج التايل من قدا�س امل�ؤلف املو�سيقي الهولندي اوبري�شت ( القرن اخلام�س ع�شر):
1×8 + 1 = 9
12×8 + 2 = 98
123×8 + 3 = 987
1234×8 + 4 = 9876
12345×8 + 5 = 98765
123456×8 + 6 = 987654
1234567×8 + 7 = 9876543
12345678×8 + 8 = 98765432
123456789×8 + 9 = 987654321.

فلو �أعدنا كتابة بناءات هذا النموذج املو�سيقي ( ما حتت الأقوا�س) لت�شكل ما مياثل البناء الهرمي ال�سابق.
ولفت نظري �أي�ض ًا تلك اجلمالية الفنية لتكرار م�ضاعفات الرقم (  ) 3يف مربع الأعداد الفيثاغوري ،التي قد جتعل الإن�سان ينظر �إليه من
منطلق �آخر غري ريا�ضي.
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فها هي الأرقام املظللة ت�سري �أفقي ًا وعمودي ًا و قطري ًا بانتظام وترتيب .وميكن بيان �أ�شكال �أخرى لتكرار بقية الأعداد.
نعم ،قد يبدو �أن الفن املو�سيقي جمال جمرد للغاية عن الريا�ضيات .ومع ذلك ،ف�إن العالقة املتينة بني الريا�ضيات واملو�سيقى
تربز تاريخي ًا وداخلي ًا بينهما على حد �سواء ،على الرغم من حقيقة �أن الريا�ضيات هي الأكرث جتريد ًا بني العلوم ،بينما املو�سيقى هي الأكرث
جتريد ًا بني �أ�شكال الفن .وعند التفكري يف جمايل املو�سيقى والعلم ،من حيث العالقات املتبادلة والتناق�ضات بني هذين املجالني ،فقد
ا�ستنتج ّ
املنظرون ما مفاده �أن الريا�ضيات واملو�سيقى ميثالن القطبني املتعاك�سني للروح الب�شرية ،و�أن هذا التناق�ض حمدد ،ويتم حتديده
من قبل ن�شاط الإن�سان الروحي اخلالق الذي يقع بني كال القطبني ،والذي قامت به الب�شرية يف جمال العلم والفن على مدى الع�صور.
فاملو�سيقى علم له �أ�س�سه الذي جتتمع فيه الكثري من العلوم الطبيعية كالريا�ضيات والفيزياء والهند�سة وعلم ال�صوتيات وعلم الت�شريح.
وبالطبع ،يحاول علماء املو�سيقى و�ضع قواعد البناء املو�سيقي ،والعثور على القوانني العامة للحن والهارموين ،واقرتاح جمموعة
من التو�صيات حول ما يجب وما ال ينبغي �أن ي�ستخدم عند الت�أليف املو�سيقي� .أما يف املمار�سة العملية ،ف�إن تفكري املو�سيقي نحو الطابع
اخلا�ص للعمل املو�سيقي املوجود من خالل النوتة املو�سيقية يبدو �أقل بكثري مما يفكر به الريا�ضي .فكل احلقائق ال�صارمة يف املو�سيقى
ت�شكلت عرب القرون ،وتبدو مرتبطة فيزيائي ًا بالظواهر الأكو�ستيكية ونف�سي ًا بالإدراك ال�سليم .كل هذا �أمر مفروغ منه للمو�سيقي التقليدي،
الذي ال تتطلب املمار�سة اليومية منه �أي تنقيح �أو اهتمام زائد .وهذا له ما يربره ،لأن مادة املو�سيقي( �سواء كان م�ؤدي ًا �أو م�ؤلف ًا  ،معلم ًا
�أو ِّ
منظر ًا) تبدو ذات طابع خا�ص ،ولها مهامها ال�صعبة اخلا�صة بها .ويف جميع الأحوال ف�إذا ما كانت املو�سيقى ريا�ضيات امل�شاعر،
فالريا�ضيات بدورها مو�سيقى العقل� .إنهما يذوبان ويتحدان يف هدف حتقيق الذات الإن�سانية.
تعرف املو�سيقى على �أنها ذلك العلم الذي يقوم على درا�سة البناء املو�سيقي ،و�صياغة القواعد واملبادئ الكامنة وراء ت�أليف
املو�سيقى ( .تت�شكل الأق�سام الرئي�سية لنظرية املو�سيقى من :مبادىء النظريات املو�سيقية ،النوتة املو�سيقية ،اللحن ،ال�صولفيج ،الهارموين،
الإيقاع ،الكنرتبنط  ،حتليل الأ�شكال املو�سيقية والتوزيع املو�سيقي) .وميكن �أن يتم فهم نظرية املو�سيقى كم�ساق �أكادميي /تعليمي ،الغر�ض
منه اكت�ساب املهارات الالزمة لعملية الأداء والتذوق والت�أليف املو�سيقي.
�أما الريا�ضيات فتعترب واحدة من العلوم املعقدة والغنية .وهي يف الوقت نف�سه من العلوم املتناق�ضة والغام�ضة .وقد ا�ستطاعت على مدى
القرون �أن جتذب النا�س �إليها .وهي من ناحية ،قد تكون جمردة للغاية ،بل وجمردة عن الواقع .ومن ناحية �أخرى ،قد تبدو ثابتة يف �أثناء
احلاجة �إلى ا�ستخدامها يف احلياة ،مما �أجرب النا�س على تطوير هذا العلم .فقد برزت احلاجة �إلى املعرفة الريا�ضية يف احل�ضارات
الأولى يف خمتلف املجاالت :فالهند�سة كانت متطلب ًا للبناء والزراعة والنقل البحري ،وكانت �ضرورة حلل الق�ضايا االقت�صادية .وقد �أخذ
علم الريا�ضيات يف التطور ال�سريع حتت ت�أثري الق�ضايا العملية .االكت�شافات النظرية التي مت التو�صل �إليها جتريبي ًا كانت دافع ًا للتف�سري
وال�شرح النظري للظواهر ،وت�أكدت االكت�شافات النظرية من خالل املمار�سة العملية ،مما جعلها تتجلى يف املجاالت اجلديدة حلياة النا�س.
لقد بحث العلماء دائم ًا يف الظواهر الكونية عن معايري ريا�ضية خمتلفة ،كانت �إما قوانني� ،أو مواقف� ،أو حتى الأرقام نف�سها .ورمبا مل يكن
هذا الأمر فقط و�صف ًا ريا�ضي ًا للكون من وجهة نظرهم ،بل لأن علم الريا�ضيات ظهر مرة واحدة .فمثل وجهات النظر هذه �أ�صبحت يف
احلقيقة �أكرث راحة لو�صف العديد من الظواهر احلقيقية يف هذا الكون.
ي�شري علم اجلمال املو�سيقي للع�صور ال�سابقة �إلى �ضرورة الأخذ دائم ًا بعني االعتبار �أمر ًا يف غاية الأهمية ،والذي يتمثل يف
تلك احلقيقة التي ترى و�ضع املو�سيقى حتت مظلة العلم لتنف�صل عن مفهومها كفن عملي .فمن املعروف �أن املو�سيقى كانت جزء ًا
من «الفنون احلرة» ال�سبعة ،التي مت تق�سيمها �إلى ق�سمني :الفنون الثالثة «( ”triviumالنحو والبالغة واملنطق) والفنون الأربعة
«( ”quadriviumاحل�ساب والهند�سة والفلك واملو�سيقى) .ومن املميز �أن املو�سيقى انتمت �إلى جمال املعرفة الريا�ضية .وبالتايل،
قد مت اعتبارها واحدة من العلوم الريا�ضية ،بل واحدة من فروع الريا�ضيات .وعلى هذا النحو ،مت ا�ستيعاب املو�سيقى يف املقام الأول كعلم
العدد.
وهناك الكثريون ممن �أثبتوا الطبيعة العددية للمو�سيقى .ففي �إحدى الر�سائل القدمية «يف املو�سيقى» ،جند البدايات النظرية
التقليدية والرقمية والرمزية للمو�سيقى .وبالتايل ف�إن االعتقاد ب�أن العدد هو جوهر املو�سيقى وطبيعتها يتوافق مع الأحكام الأ�سا�سية
لفل�سفة جوهر اجلمال وطبيعته .فالعدد طبقا لآراء الأقدمني هو �أ�سا�س اجلمال الذي نت�صوره عن طريق الب�صر وال�سمع .واجلمال موجود
يف كل ما نكت�شفه من عالقات الن�سبة والتماثل .وقد نت�ساءل �إن كان هناك �أكرث من العدد لتحقيق �شرط امل�ساواة والت�شابه .لأنه بطبيعة
احلال ،لي�س هناك ما هو �أكرث م�ساواة ومماثلة بني الواحد والواحد.
انطالق ًا من ذلك ،ميكن التو�صل �إلى قناعة حول الأ�سا�س احلقيقي لكافة الفنون ،مبا فيها املو�سيقى « :نحب الأ�شياء اجلميلة ب�سبب
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العدد» .ومن هنا جاء ت�صنيف العدد �إلى خم�سة �أنواع:
 -الأعداد ال�سربية �أو امل�صوتة ( ،)sonantesالتي تقع يف ال�صوت نف�سه ،بغ�ض النظر عن ما �إذا كان بالإمكان �سماعها �أم ال. -الأعداد امل�سموعة (.)occursores -الأعداد املتحركة( ،)progressoresالتي ت�صدر عن اخليال عندما ال يكون هناك �أ�صوات فعلية �أو �أحا�سي�س �سمعية. -الأرقام املخزنة يف الذاكرة (.)numeri recordabiles -الأعداد احلاكمة ( ،)judicialesوهي املعيار اجلمايل الذي نقيم من خالله دون وعي كافة الأرقام الأخرى على �أنها �سارة�أو غري �سارة.
ت�شكل كل هذه الأنواع اخلم�سة من الأعداد �أ�سا�س فن املو�سيقى والإدراك املو�سيقي.
وعلى الرغم من �أن ا�ستخدام الريا�ضيات مت منذ القدم من قبل املو�سيقيني� ،إال �أنه لي�س هناك موقف موحد ملفهوم «النظرية الريا�ضية
يف املو�سيقى» .ولعل هناك العديد من املحاوالت املختلفة يف تف�سري هذه النظرية وو�صف العالقات بني الأ�صوات املو�سيقية ،ولكن ميكن
الت�أكيد على �أن ا�ستيعاب النظرية الريا�ضية يف املو�سيقى ي�أتي و�صف ًا ريا�ضي ًا لت�شكيالت النظرية العامة للمو�سيقى كال�صولفيج والهارموين
ومبادىء النظريات املو�سيقية.
ت�سود يف كل مكان حولنا فكرة العدد والعالقات العددية .ولي�س هناك �أي من جماالت املو�سيقى ال تبدو فيه الأرقام الطريقة النهائية لو�صف
ما يحدث  :ففي ال�سالمل املو�سيقية عدد معني من الدرجات  ،والإيقاع يق�سم الزمن �إلى وحدات ويقيم عالقات عددية فيما بينها .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن من يدر�س املو�سيقى  ،فهو يدر�س الريا�ضيات يف الوقت نف�سه  .ولعل الريا�ضي اجليد مو�سيقي جيد �أي�ض ًا ،لأن منطق العدد
الذي يتعامل الريا�ضي معه دائم ًا مرتبط مبنطق تطور اجلمل املو�سيقية.
تع ُّد �أعمال فيثاغور�س املولود يف �سامو�س(القرن ال�ساد�س قبل
امليالد) و�أتباعه من �أقدم الدرا�سات املعروفة لدينا عن العالقة
بني الريا�ضيات واملو�سيقى ،والتي �أثرت يف ت�شكيل نظرية
املو�سيقى الأوروبية .فقد �أ�س�س فيثاغور�س مدر�سة علمية داخلية
مق�صورة على فئة معينة من الطلبة ،تدر�س خمتلف التخ�ص�صات
الريا�ضية .وللأ�سف ،وب�سبب الطبيعة ال�سرية للمدر�سة ،ف�إنه من
ال�صعب الآن حتديد ما هي االبتكارات التي تنتمي حتديد ًا �إلى
فيثاغورو�س.
كان الفيثاغوريون يعملون يف علم الفلك ،والهارموين (نظرية
املو�سيقى) ،والهند�سة ،واحل�ساب ،وحاولوا التعبري عن قوانني
الكون من خالل الأرقام .وقد يبدو هذا هو ال�سبب لديهم يف
الرتكيز على احل�ساب ،على افرتا�ض �أنه ميكن التعبري به عن كافة
العالقات بني الأ�شياء التي يف العامل .على �أ�سا�س هذا املبد�أ ،حاول
فيثاغور�س و�أتباعه �إيجاد انعكا�س للأعداد يف كافة الظواهر.
فقد و�صل الفيثاغوريون �إلى ال�س َّلم املو�سيقى عن طريق جهاز
«املونوكورد»  ( :monochordeوت�سمى كذلك وحيدة الوتر �أو
امل�صوات) الذي اخرتعوه ،وهي �آلة ذات وتر واحد م�شدود فوق
�صندوق م�صوت خ�شبي .يتبدل ال�صوت فيها بتحريك م�سند خ�شبي
( الفر�س)  bridgeمتحرك حتت الوتر يزيد يف طوله �أو ينق�صه.

فيثاغورس
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وهذه �صورة ع�صرية للآلة:

الحظ الفيثاغوريون كيف يختلف النغم ال�صادر عن الآلة عند نقر الوتر مطلق ًا .وبتغيري مو�ضع الفر�س على امتداد الوتر متت مالحظة
تغري النغمة ال�صادرة يف كل مرة .وقد تو�صلوا �إلى �أن مطلق الوتر يعطى نغمة  ،ون�صف هذا الوتر يعطى نف�س النغمة ولكنها �أح ّد منها
فى النوعية ،كما �أن ثلثا الوتر يعطى خام�سة مطلقه ،وثالث �أرباع الوتر يعطى رابعته ،وهكذا  .ومن خالل احل�سابات الريا�ضية و�صل
الفيثاغوريون �إلى جمموعة �أرقام ،وهى . )2/1( ،)243/128( ،)27/16( ،)3/2( ،)3/4 (،)81/64( ،)9/8 ( ،) 2/1( :ومن
عالقة هذه الأرقام ببع�ضها مت ترتيب درجات ال�سلم املو�سيقى .جتدر الإ�شارة �إلى �أنه عندما ق�سم ال ُفر�س الوتر �إلى �أجزاء مل تكن الن�سبة
بينها ب�سيطة ،مت �سماع نغمة كريهة غري مريحة وغري جميلة.
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مقايي�س الأبعاد املو�سيقية الفيثاغورية
امل�سافة

بالن�سبة

باملعادلة الريا�ضية

بال�سنت

الأولى

)(1:1

الأولى 1 :1

0.000

الثانية ال�صغرية

)(256:243

الثامنة  -ال�سابعة الكبرية

90.225

الثانية الكبرية

)(9:8

(3:2)2

203.910

الثالثة ال�صغرية

)(32:27

الثامنة  -الثالثة الكبرية

294.135

الثالثة الكبرية

)(81:64

(3:2)4

407.820

الرابعة

)(4:3

الثامنة  -اخلام�سة

498.045

الرابعة الزائدة

)(729:512

(3:2)6

611.730

اخلام�سة

)(3:2

(3:2)1

701.955

ال�ساد�سة ال�صغرية

)(128:81

الثامنة  -الثالثة الكبرية

792.180

ال�ساد�سة الكبرية

)(27:16

(3:2)3

905.865

ال�سابعة ال�صغرية

)(16:9

الثامنة  -الثانية الكبرية

996.090

ال�سابعة الكبرية

)(243:128

(3:2)5

1109.775

الثامنة

)(2:1

الثامنة ( )1 :2

1200.000

لعل �أو�ضح تعبري ريا�ضي عن الإيقاع املو�سيقي هو ما يراه متعلم املو�سيقى يف املدونات املو�سيقية .ف�أ�شكال النوتة املو�سيقية ما هي �إال عالقة
ريا�ضية ن�سبية لأزمنة النغم املتوالية يف اللحن ،التي يتعرف عليها متعلم املو�سيقى من خالل م�ساق مبادىء النظريات املو�سيقية ،وت�أخذ
�شكل ما يعرف “ ال�شجرة الإيقاعية “:
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�إن الوحدات الإيقاعية الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف املو�سيقى هي :امل�ستديرة ( الكاملة) ،البي�ضاء (ن�صف الكاملة) ،ال�سوداء ( ربع الكاملة)،
ذات ال�سن ( ثمن الكاملة) ،ذات ال�سنني �....إلخ .كل هذه القيم ن�سبية ،فكل واحدة منهاهي ن�صف التي ت�سبقها ( �أو �ضعف التي تليها).
�أما القيمة املطلقة لأي من العالمات الإيقاعية فتحددها الوترية �أو ال�سرعة .Tempo
وهناك ما يعرف بـ” امليزان املو�سيقي” الذي يكتب يف �أغلب الأحيان يف بداية املدونة املو�سيقية ،ويقوم بوظيفة تنظيمية ملجموع القيم
الزمنية يف كل م�صفوفة ( حقل) مو�سيقية طبق ًا لنوعية �أو قيمة الوحدة امل�ستخدمة يف القيا�س .فهناك املوازين الب�سيطة( الثنائية
والثالثية) ،واملركبة منها( الرباعية ،اخلما�سية ،ال�سدا�سية�...إلخ من املتوالية احل�سابية):

120

ال�سرعة � tempoأي�ض ًا من امل�صطلحات التعبريية الريا�ضية عن الإيقاع املو�سيقي ،فهي معدل �سرعة املقطوعة املو�سيقية التي يتم
تنظيمها من خالل �سرعة ال�ضربة الإيقاعية �أو النب�ضة التي تعزف على �أ�سا�سها .وقد مت اعتماد قيا�س هذه ال�سرعات من خالل جهاز
ي�سمى ميرتونوم:

ميرتونوم

يرتبط عمل املرتونوم بعمل ال�ساعة ،فمث ًال لو كان الرقم املعطى �أو املكتوب على النوتة هو ال�سوداء وعلى ميينها الرقم  ،90فذلك يعني �أن
الدقيقة فيها � 90ضربة من نوع ال�سوداء.
ولو كان الرقم  60لذات ال�سن ،فذلك يعني �أن الدقيقة فيها � 60ضربة مت�ساوية من نوع ذات ال�سن.
ولو كان الرقم  120لل�سوداء ،فذلك يعني �أن الدقيقة فيها � 120ضربة من قيمة ال�سوداء.
و�أي�ض ًا ميكن قيا�سها بالثواين  ،وذلك بالنظر لعقارب الثواين يف �ساعة اليد  ،فلو كان الرقم  60لل�سوداء ،فذلك يعني �أن كل �سوداء ت�أخذ
ثانية واحدة ،ولو كانت �سرعة ال�سوداء  120فذلك يعني �أن الثانية الواحدة فيها اثنتان مت�ساويتان من ال�سوداء .ولو كانت ال�سرعة �سوداء 90
فذلك يعني �أن كل ثانيتني حتويان ثالث �ضربات �سوداء .وميكن تخمني ال�سرعة بوا�سطة النظر لعقارب الثواين ،مث ًال لو كان عندنا �سزداء
=  ،104فمن املمكن �أن ت�أخذ الثانية �أقل من �ضربتني بقليل.
كلما تقدم املتعلم يف درا�سة نظرية املو�سيقى ،كرث ما يواجهه من ال�صعوبات والق�ضايا وفر�ص الإبداع اجلدلية .ولقد �أثبتت الطرق الريا�ضية
جدواها يف حل الكثري من هذه ال�صعوبات يف بع�ض تخ�ص�صات املو�سيقى النظرية ،وبخا�صة �أنها مريحة لو�صفها.
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موسيقى

ملصق الفيلم

أغاني فيلم «عالي ًا في الهواء»
حين تكون الموسيقى لَ ِب َن َ
ـة الوقت

هيفاء أبو النادي /األردن
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ع�شرون قطعة مو�سيقية متنوعة ما بني
�أغنية ومقطوعة تناولها فيلم “Up in
 ،the Airعالي ًا يف الهواء” ()2009
ملخرجه جي�سون راي��ت��م��ان ،ال���ذي ُع��رف
ب����أف�ل�ام ���ش��ه�يرة م��ث��ل “Thank you
� ،for Smokingشكر ًا على التدخني”
( )2005ب��و���ص��ف��ه خم���رج��� ًا وك��ات��ب
�سيناريو ،وفيلم �آخ���ر ب��ع��ن��وان (Juno
 (2007ك��م��خ��رج ،وغ�يره��ا م��ن �أف�لام
طويلة و�أخرى ق�صرية نالت قدر ًا جيد ًا من
االهتمام ،دلي ًال على الأهمية التي حت َّلت
بها.

والرت كني كاتب رواية عاليا يف الهواء

مت َّيز “عالي ًا يف الهواء” ب����إدارة امل�ؤلف
املو�سيقي رولف كينت ،وم�شرفيَ ِّ املو�سيقى
مقتب�س عن رواية
فيه :ران��دال بو�سرت وري��ك ك�لارك .الفيلم
ٌ
الكاتب والرت كرين التي حتمل العنوان نف�سه .واملده�ش �أن هذا
العدد الكبري ،ن�سب ّي ًا ،من املو�سيقى والأغاين امت َّد طوال فرتة
املُ�شاهدة ،ومب�صاحبة قرع الطبول يف بدايته ،وذلك من خالل
عر�ضه حلكاية رجل يف �أواخ��ر الأربعني يتقا�ضى راتبه لقاء
مهمة واحدة ،هي :طرد موظفني �آخرين قررت ال�شركات التي
يعملون فيها اال�ستغناء عن خدماتهم� .أدى دور هذا املوظف
“رايان” ُ
املمثل القدير جورج كلوين؛ املتحدث اللبق الذي يعي
متام ًا كيف يدير الأمور ويتحكم يف خيوط عمله كلها.
مل ُيف ِقد ظهور هذا العدد من الأغ��اين ،وبهذا ال َّن�سق ،توازنَ
الفيلم وال انتقاالته الواعية بني الكوميديا وال��درام��ا ،و مل
بثقل يف املُ�شاهَ دَ ة .فلقد �ساعدت املو�سيقى والأغاين
ي�شعرنا ٍ
ً
�صاح َبة على االرتقاء بال�شخو�ص عاليا ،وعلى �إ�ضفاء �أجواء
املُ ِ
جميلة وفريدة مل تكن �أبد ًا على ح�ساب احلبكة ،كما �ساعدت
�أي�ض ًا على ا�ستدعاء عواطف ال�شخ�صيات وانفعاالتها على نحو
ويح�سوا
تلقائي ،مما جعل امل�شاهدين ،لأن يتعاي�شوا معهم
ّ
ب���آالم��ه��م و�أح��زان��ه��م و�أف��راح��ه��م ،ووح��دت��ه��م ك��ذل��ك� ،إ�ضافة
تعاطفهم معهم بدرجة كبرية .
َ�ش َّك َل ا�ستهالل الفيلم
غ��ي��ر ال���ت���ق���ل���ي���دي ،
وب��ن�����س��خ��ت��ه احل��دي��ث��ة
ب�أغنية وودي غوثري
الكال�سيكية ال�شهرية:
“This Land is
 ،Your Landهذه

الأر���ض �أر�ضك” ،التي �أدّاه��ا �شارون جونز وذي داب كينغز،
�شاهد ال�ستقبال
توطئ ًة منا�سبة ج�� ّد ًا لتمهيد العر�ض �أم��ام املُ ِ
فيلم يحمل م�ضامني كثرية ،من �أه ّمها� :أنت مغرتب ووحيد حتى
عندما تكون بني النا�س ،املهم �أن ُت���ؤدّي مهمة طرد املوظفني
على �أكمل وجه ،وب�أقل اخل�سائر ،هذا �أقل ما ميكن �أن يح�صل
لت�سري الأمور على ما يرام ،وغريها من امل�ضامني الأخرى .ولقد
كانت تلك الأغنية �إ�شارة وا�ضحة ،ودخو ًال مو ّفق ًا و ُمف َعم ًا بالعاطفة
و ُم َه ِّيئ ًا لفكرة �أننا ب�صدد التجوال يف مناطق كثرية من الواليات
�شاهد.
املتحدة الأمريكية ،وهذا بال�ضبط ما �سيلم�سه �أيُّ ُم ِ
من اجلدير بالذكر �أنه ال ميكن لأي فيلم �أن يح�صل على الأثر
نف�سه يف نفو�س املُ�شاهدين �إن انت ُِز َع ْت منه املو�سيقى والأغنيات.
�إنّ مُ�شاهَ دَ ة �أح��د �أف�لام هيت�شكوك ،على �سبيل املثال ،املليئة
بالرعب والت�شويق ،ال يكتمل فهمها والإح�سا�س بها على نحو
�أف�ضل � اّإل من خالل املو�سيقى! كيف ال يكون الأم��ر كذلك وهي
التي ت�ستدعي ال�شعور بالرعب والإح�سا�س بالأحداث املخيفة؟
�إ�ضافة �إل��ى �أن املو�سيقى ت�ساعداملتلقي على االرت�ب��اط ذهن ّي ًا
وعاطف ّي ًا ونف�س ّي ًا بحادث ٍة ما �شاهدتَها يف الفيلم .ومثلما �أن �أغنية
حزينة ميكنها �أن ترنّ يف عقلك وتت�صادى مطو ًال ،فت�صطحب
معها يف نف�سك حزن ًا مماث ًال كنتَ قد تابعته وعا َي ْ�ش َت ُه مع �إحدى
�شخ�صيات الفيلم،
كذلك ميكن لأغنية
مفرحة �أن ت�سعدك
و�أن�������ت ت�����س��ت��ح�����ض��ر
م��ع��ه��ا ،يف خ��ي��ال��ك،
�شاهدَ التي غمرت َْك
ا َمل ِ
فيها الفرح ُة �أول مرة
�أثناء املُ�شاهَ دة.

جون كلواين مؤديا شخصية رايان يف الفيلم
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الفيلم واملو�سيقى عن�صران هامان للغاية
وم���ؤث��ران ف��اع�لان يف ت�شكيل منظومة
واح�����دة ُت��ب��ن��ى ع����ادة يف ال���وق���ت ال���ذي
يعتمد �أ�سا�س ًا ومبا�شر ًة على وجهة نظر
املتلقي؛ فهنالك ارت�ب��اط وثيق بينهما
عند عر�ضهما مع ًا .هناك �أي�ض ًا �صيغتان
م��ن املالحظة يعتمدهما املتلقي لدى
لفيلم ما و�سماعه ملو�سيقاه
ُم�شاهدته
ٍ
و�أغنياته ،هما :الوقت الفعلي لل ُم�شاهَ دَ ة
وم��ا يالحظه وي�ستوعبه م��ن تطبيقات
وجودية ي�شاهدها �أو ي�سمعها ،من خالل
كل حركة وكل نغمة مو�سيقية من جهة،
والوقت النف�سي الذي يق�ضيه املتلقي يف
�أثناء امل�شاهدة – من جهة �أخرى  -مما
خمرج الفيلم جيسون رايتمان
يمُ َ ِّك ُن ُه من �إدراك وا�ستيعاب عن�ص َريِّ
تلك املنظومة من فيلم ومو�سيقى على
نحو تو�صيفي و�شخ�صي دقيق ،ثم يكون بعدها لل�صورة �أن
�شاهد بنا ًء واح���د ًا .فاملو�سيقى لبنة
تتكامل يف ذه��ن ه��ذا املُ ِ
الوقت ،ووجودها يف الفيلم يكمل بناءه ومييزه �إنْ كان االختيار
املو�سي ِق ّي بكل �أبعاده جيد ًا ،مما ُيعني املتلقي على ال�شعور ب�أن
الوقت مي�ضي ب�سال�سة دون �أي ثقل ،فت�صبح املو�سيقى مبرور
الوقت جزء ًا ال يتجز�أ من الفيلم ،وخلفية ال تنف�صل �أبد ًا عنه،
وك�أنها بذلك تذوب يف كينونة املُ�شاهَ دَ ة على نحو متكامل .وهذا
حت�ص َل يف فيلم “عالي ًا يف الهواء” ،حيث �سار ك ٌّل من الوقت
ك ّله َّ
واملو�سيقى جنب ًا �إلى جنب يف توليفة واحدة مع �أحداثه؛ توليفة
�شكلت بنا ًء متما�سك ًا ومتجان�س ًا وممتع ًا يف الوقت نف�سه.
َي ُع ُّد ُ
بع�ض الباحثني يف �صناعة الأفالم “العاطفة” على �أنها ما
مييز جتربة التوا�صل واالت�صال بني املو�سيقى والفيلم .وي�ؤكدون،
يف الوقت نف�سه� ،أن للمو�سيقى دور ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا كونها م�صدر ًا
للعاطفة؛ فهي “الكود” الأكرث ت�أثري ًا وت�أثر ًا يف التعبري العاطفي
على امتداد الفيلم.
من املثري لالنتباه �أي�ض ًا �أن �أغنيات فيلم رايتمان كانت عبارة
عن م�ساهمات جمموعة من الفنانني اجل��دد ،مثل� :ساد براد
�سميث ،مغني وك��ات��ب �أغنية “� ،Help Yourselfساعد
املو�سيقي ت�شارلز �أت�لا���س،
نف�سك” ،ومقطوعات و�أغ��ن��ي��ات
ّ
والأغنية التي حملت ا�سم الفيلم “ ،Up in the Airعالياً
يف الهواء” لـ كيفني رينيك ،كاتبها ومغنيها ،الذي قام بت�سجيل
�أغنيته على �شريط �س َّلمه بال�صدفة ملخرج الفيلم ،الذي ت�أكد
ب�أنه �سي�ستخدم الأغنية يف فيلمه قبل �أن ينهي اال�ستماع �إليها،
ل�شدة ما جاء يف كلماتها وحلنها من �شغف و�صدق ،واثق ًا من
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�أنها �ستخدم العمل بكل ت�أكيد .لقد جاء يف �شارة نهاية الفيلم
�صوتُ كيفني رينيك وهو يقول:
“مرحب ًا جي�سون .ا�سمي كيفني ،ولقد فقدتُ وظيفتي م�ؤخر ًا،
كتبتُ هذه الأغنية كبيان �صادق ملا �أعانيه من حرية و�شعور هائل
بالقلق حول �شكل امل�ستقبل الذي ينتظرين �إثر ما حدث ،لذا رمبا
ا�ستخدمتَ �أغنيتي يف �أح��د �أفالمك” ،ثم يبد�أ كيفني بعزف
وغناء �أغنيته التي جاء فيها“ :لن ت�ستطيع �أب��د ًا �أن ت�ستم ّر يف
َ
العوم هائم ًا على وجهك هكذاَ /
قدميك
عليك �أن ت�ستع ّد لإعادة
�صعب ج ّد ًا/
�إلى حيث يجب �أن تكونا :على الأر�ض /ولكنّ فعل ذلك ٌ
عال يف الهواء” .ومبا �أن رينيك مل يكن على
لأنك هناك ،فوقٍ ،
علم م�سبق بفكرة الفيلم ،جاءت �أغنيته مثا ًال ح ّي ًا و�صادق ًا ووثيق
باحلياة وما يدور فيها؛ فكانت �أغنيته �شبيهة �إلى ح ّد كبري بالفن
الذي اخ ُت ِ�ص َر على هيئة فيلم ،من حيث �إلقاء ال�ضوء على مغزاه،
وما تعنيه فعل ّي ًا خ�سارة �شخ�ص ما لوظيفته التي ت�ؤ ّمن له رزقه،
وك َّل ما ُيعينه على احلياة للعي�ش على نحو ُم ْر ٍ�ض جيد ،عن طريق
حماولة �إعادة �صياغة “الأنا” فينا وما �آلت �إليه �أنف�سنا ،واغتنام
الفر�صة من �أجل �أن ن�صنع ما هو جدير بطموحنا و�شغفنا.
كل ما �سبق �ساهم يف دعم فكرة الفيلم الأ�سا�سية ،ويف �إبداع
درامي يحتفي بالكثري من الأفكار عن:
فني
�إيقاع متوازن ٍ
ّ
لعمل ّ
ً
ما معنى �أن تعي�ش وحيدا ،و�أن ت�سكن داخل حقيبة من �صنع
عقلك تنتقل معها وبها كل حني من منطقة �إل��ى �أخ��رى ،عرب
و�سيلة نقل تدعى الطائرة� ،ألفتها من كرثة ما عاي�شتها .وبذلك
ينتقل �إليك احلوار الداخلي لدى رايان (جورج كلوين) ،وتبد�أ
مبخاطبة نف�سك مع �أنك ل�ست رايان ،لكنك حتم ًا ت�شرتك معه
يف �أمور كثرية ،من �أهمها� :أنك ال تريد �أن متوت وحيد ًا.

موسيقى

طارق الناصر ...
الموسيقى التصويرية فردوسي المفقود

سليمان قبيالت /األردن
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ت�شب الكلمات على ل�سان املو�سيقي الأردين طارق النا�صر مثل
ُ
نار ،فتهطل ندى غزير ًا يالم�س �أزهارا ًا تتفتح على �أهبة �صباح،
لي�سحر حماوره برذاذ تطلقه الكلمات املتدفقة كموج ي�سرع نحو
�شاطئ يعرف �أنه �سينكفئ عنه ،لكنه ي�ست�سلم لقدر االرتطام
بالرمل.
غري م�أ�سور لإرث غني يف املو�سيقى الت�صويرية التي �أبدع فيها،
ي�ستغرق طارق النا�صر ،يف تعريف م�شروعه الفني ،لكنه يقع
بوعي يف م�صيدة املثل القائل � :إذا مل تكن تعلم �أين تذهب ،فكل
الطرق ت�ؤدى �إلى هناك.
نصوص املوسيقى
تُلقى الأ�سئلة دفعة واحدة على طاولة الفنان طارق النا�صر يف
م�سعى للإفالت من حرج الغو�ص يف بحر قد ال يجيد املحاور
ال�سباحة فيه ،يف خطوة فهمها النا�صر ف�أرخى خلياله العنان :ال
�أ َّدعي �أنني �أول من زاوج بني الن�ص واملو�سيقى الت�صويرية ،التي
تعني بالن�سبة �إيل معاد ًال مو�ضوعي ًا للن�ص الذي �أعمل عليه �أو
يف معيته.
ي�ضيف النا�صر مو�ضح ًا  :قبل م��زاوج��ة الن�ص باملو�سيقى
الت�صويرية كان املو�سيقي ي�صنع مو�سيقاه وي�سلمها للمخرج
ال��ذي يقوم برتكيبها على الن�ص ،ف���إذا كان هذا �ضعيف ًا ف�إن
املو�سيقى تواجه م�شكلة تنعك�س يف هذا الت�ضارب بني ن�ص
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مو�سيقي جميل وراق و�سيناريو �ضعيف ،الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا
على مزاج اجلمهور وتذوقه �أو متابعته للعمل الدرامي ،ولهذا
دالالته العميقة.
�أ�ضاف النا�صر ذو الر�ؤية املو�سيقية اجلديدة :الن�ص ال�ضعيف
مربك ويجر املو�سيقى الت�صويرية �إلى �ضعفه  ،وهو �سينعك�س
عليها ال حمالة� .أ ّما �إذا كان الن�ص قوي ًا ف�إن املو�سيقى الت�صويرية
تكون هنا كما املاء ي�سقي زهرة �أو حق ًال جمي ًال ينتظر اخلروج
من حالة العط�ش �إلى بهجة احلياة ،التي ي�سهم بدوره يف جعلها
جميلة من�سابة .
وق��ال � :أعتقد �أنني و�ضعت مو�سيقى ت�صويرية راقية وحيوية
وخمتلفة ع ّما �سبق � .سعيت لأن تكون �إ�سهاماتي ناطقة وم�ؤثرة
حتفر يف النف�س الإن�سانية ،و�أود �أن �أذكر هنا م�سل�سل «نهاية
رجل �شجاع» الذي و�ضعت مو�سيقاه الت�صويرية ملخرجه جندت
�أنزور .
«العمل يف م�سل�سل (نهاية رجل �شجاع) ا�ستغرق نحو �ستة �شهر»،
�أ�ضاف هذا املبتكر ،الذي يقول� ،إنها كانت فرتة م�ضنية لكنها
منتجة ،وكانت مو�سيقاه الت�صويرية قوية ومتفوقة؛ �أي �إنها
ت�ساوي الن�ص ،وت�ضيف �إليه عنا�صر حياة جديدة.
ول�شدة تعلق ذاك��رت��ه مب�سل�سل «نهاية رج��ل �شجاع» يتوقف
النا�صر ،م�ستعيد ًا� :إنّ كل حلقة من حلقات امل�سل�سل وهي

ثالثون ،كنت قد قر�أتها بت�أنٍّ وروية ،وا�ستمعت �إليها جيد ًا يف ما
ميكن �أن ي�سمى «قراءة اال�ستماع واملعاي�شة» .كان ذلك بالن�سبة
لطارق النا�صر حياة جديدة ي�ستحقها ن�ص كذلك الذي ّ
خطه
العظيم ح ّنا مينة.
و�أو�ضح :تعاملت مع كل حلقة تعاملي مع فيلم م�ستقل ،فالن�ص الراقي
يجذبني ويدفعني البتكار مو�سيقى ت�صويرية ،ف�ض ًال عن ر�ؤية املخرج
الإبداعية التي تلعب دور ًا كبري ًا يف �إقناع املو�سيقي بو�ضع مو�سيقى
قوية ،وهو ما وجدته يف الأ�ستاذ الكبري جندت �أنزور.
إرث منهجي
وقال النا�صر� ،إنه كان �أول من � ّأطر ر�ؤية املزاوجة بني املو�سيقى
الت�صويرية والن�ص وم��ن ثم تابع العمل فيها ،الفت ًا �إل��ى �أن
هناك مبدعني عرب ًا �أ�ضافوا يف هذا التح ّول ،مثل الراحل عمر
خريت وعمار ال�شريعي .و�أ�شار �إلى �أن الرحابنة و�ضعوا ر�ؤية يف
املو�سيقى الت�صويرية ،خ�صو�ص ًا يف الأفالم.
و�أك��د �أنه كان يجب �أن يت�صدى �أحد ما لهذا الإرث املنهجي يف
املو�سيقى الت�صويرية ،ويبلوره وي�ضفي مل�ساته عليه �أو �شيئ ًا من
روحه �أو عبقه  .وقال »:هذا ما حدث معي وه�ؤالء جميع ًا �أعتربهم
�أ�ساتذتي ،فكل من �سمعته وتعلمت منه فهو �أ�ستاذي  .كنت �أحب
املو�سيقى الت�صويرية قبل تعريف على عمار ال�شريعي .كنت �أحب
ال�صورة و�أحب �أن �أبث الروح فيها باملو�سيقى حتى تكتمل.

وا�ستذكر مو�ضح ًا �أن ذلك التحول جرى له يف مدينة �إربد �أواخر
ثمانينيات القرن املا�ضي؛ �أي قبل �أن ينتقل �إلى ع ّمان  .ولفت �إلى
�أن تعلقه باملو�سيقى الت�صويرية كان يف فرتة �سبقت تعرفه �إلى
الراحل عمار ال�شريعي»،تعرفت بعد ذلك �إلى الو�سط احلداثي
يف الت�سعينات .ومن ثم يف م�سرح الفواني�س وكان لدي ا�ستوديو» .
و�إذ يدرك �أن مقطوعاته املو�سيقية التي �أبدعها لأعمال درامية
خمتلفة ،مثل «نهاية رجل �شجاع» ( )1992تن�ساق يف هذا
ال�سياق ،يرف�ض النا�صر الت�صريح ب�أن ما �أبدعه يف امل�سل�سل
�أخ��ذ بنا�صية الن�ص �إل��ى الأم��ام ،حتى و�إن بلغ التزاوج الذي
�أبدعه �أق�صى ذراه بني ن�ص ومو�سيقى ت�صويرية.
يعتقد النا�صر �أن وا�ضع املقطوعة يعيد ت�شكيل الن�ص وتو�ضيبه
لي�سمو االثنان (املو�سيقى والن�ص) بالتزامن �إلى حلظة التوحد،
التي تف�ضي �إلى امتالك املتلقي والهيمنة عليه لتعزيز الإيجابي
لديه عرب ح�سم �أ�سئلة الرتدد يف دواخله .
ك��ان املو�سيقي ط��ارق النا�صر ق��د ن��ال اجل��ائ��زة الذهبية يف
مهرجان الإعالم العربي عن مو�سيقى م�سل�سلي « ر�سائل احلب
واحلرب» ،و «امللك فاروق» ما اعترب ولوج طور جديد يف خو�ض
غمار املو�سيقى الت�صويرية التي بد�أها مطلع ت�سعينات القرن
املا�ضي ،رفقة املخرج ال�شهري جندت �أنزور يف م�سل�سل «نهاية
رجل �شجاع» .وهو هنا كان �أول من �أبدع املونتاج املو�سيقي ،وقال
«قمت باملونتاج املو�سيقي� ،أي مواءمة املقطوعات مع امل�شاهد».
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لكن النا�صر يو�ضح �أنه اختار االبتعاد عن الدراما واملو�سيقى
الت�صويرية منذ �أواخر ت�سعينات القرن املا�ضي ،مدفوع ًا مبا نعته
بـ»�إ�سفاف نال منهما» ،قبل �أن يعود من خالل عمله مع املخرج
حامت علي ،الذي متنى العمل معه يف «التغريبة الفل�سطينية»
وغامر معه يف «امللك فاروق»  ،فكان النجاح الذي �أكد �أنه بداية
دخول جتربة جديدة وتعاون م�ستمر.
للنا�صر �أكرث من ع�شرين عم ًال يف املو�سيقى الت�صويرية اعتربت
وفق النقاد« ،نهج ًا وقالب ًا جديد ًا يف البناء والتوزيع املو�سيقي،
وتنوع الآالت ال�شرقية والغربية فيها».
إضافات إبداعية
�إ�ضافة �إل��ى « نهاية رجل �شجاع» ،للنا�صر �إ�ضافات �إبداعية
يف مو�سيقى «يوميات مدير عام» و»اجل��وارح» و»�إخ��وة الرتاب»
و»الكوا�سر» و «�سحر وقمر» و»�آخر �أيام التوت» و»ملوك الطوائف».
هذه الأعمال ت�ضاف �إل��ى �أخ��رى �ضمن م�شروعه اخلا�ص مع
فرقة رم التي ت�شكلت نواتها املو�سيقية عام  ، 1998وكانت
هاج�س ًا ل��ر�ؤي��ة مو�سيقية جديدة ام��ت�ل�أت مب��وروث املو�سيقى
املحلية والعربية ،و�أطلت على التجارب العاملية.

وهذا كله مقدمة لالحتفاء الذي ت�ستحقه جتربة النا�صر حينما
لقبه املو�سيقي الكبري حممد نوح -حني التقى النا�صر �أثناء
ت�سجيله مو�سيقى افتتاح مهرجان ك�أ�س اخلليج الريا�ضي يف
القاهرة عام  1996-بـ «موزارت العرب» ,وت�أكيد ًا �أي�ض ًا لذات
الو�صف ال��ذي ا�ستخدمه املنتج املو�سيقي واملخرج امل�سرحي
ال�سوي�سري لونني �ساندرو ،حني التقى وح�ضر النا�صر عام
 2006يف م�سرح زارا عند �إطالق البوم «�أردن».
�شهادة �أخرى للنا�صر كانت عند م�شاركته يف الفيلم الوثائقي
«املو�سيقى العربية ما بني التنافر والتناغم ،الذي �أنتجته PBS
�إح��دى �أك�بر م�ؤ�س�سات الإع�لام يف �أمريكا ،حيث متت مقابلة
جمموعة مو�سيقيني وفنانني حمرتفني من ال�شرق ومن يقابلهم
يف الغرب ،بهدف التمازج بني احل�ضارات .وكان اختيار القائمني
على العمل مقابلة النا�صر مع املو�سيقي ال�شهري احلا�صل على
الأو�سكار لعامي  2007-2006غو�ستافو �سانتالوال ،فقدما
مقطوعة مو�سيقية م�شرتكة تبادال خاللها العزف واالن�سجام
الإن�ساين واملو�سيقي العفوي.
ي��ردد النا�صر“ :املو�سيقى الت�صويرية فردو�سي املفقود”،
جم���دد ًا التاكيد على �أن “املنعطف يف م�سريتي واملو�سيقى
الت�صويرية �أُرجعه �إلى عمر خريت وعمار ال�شريعي ،فهما منحا
املو�سيقى �أهمية وخ�صو�صية يف الدراما العربية” ،فـ” نهاية
رجل �شجاع” جاء يف الت�سل�سل الزمني بعد نهاية اجلزء الرابع
من “ر�أفت الهجان”.
النا�صر امل��ول��ود يف العام  1969يختتم قائ ًال  :ك��ان جناح
مو�سيقى “نهاية رج��ل �شجاع” حم��ف��ز ًا يل لإث��ب��ات ق��درات��ي،
فا�ستكملت الطريق مع �أن���زور يف “اجلوارح” و”الكوا�سر”
و”�إخوة الرتاب” ،وهي �أعمال خالدة من خلود امل�ضامني
العميقة التي ا�ستدعت كتابتها ،وحتويلها �إلى �أعمال درامية ال
تن�ساها ذاكرة امل�شاهدين.
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لقد م��رت على فن املو�سيقى �سنوات عجاف منذ �أن �ضعفت
اخلالفة العبا�سية .واليخفى �أن الفن ي�سري يف خط متواز مع
الرقي ال�سيا�سي واالجتماعي ،ال بل �إن الفن واملو�سيقى بخا�صة،
يعترب �صورة حلالة البلد ،فهو متقدم �إن كانت فنونه متقدمه،
و�إن ت�أخر الفن كان البلد متاخر ًا� ،أو م�صاب ًا بنك�سة �سيا�سية �أو
اجتماعية توقفه عن ال�سري يف طريق التطور.
وحني ب��د�أ القرن التا�سع ع�شر �أخ��ذ ال�شرق العربي يفيق من
�سباتة ،وراح الفن يتحرك ،وكانت فرتة (حممد علي با�شا) وما
قام به من �إ�صالحات تناولت كل مرافق الأمة امل�صرية ،الباعث
الأول على اليقظة يف م�صر و البالد العربية الأخرى التي �أخذت
تت�أثر مبا جرى يف م�صر.
وقد ولد عبده احلامويل عام  1862يف قرية �صغرية ا�سمها
(احلامول) تقع �إلى جوار مدينة املنوفية امل�صرية ،وعرف منذ
نعومة �أظفاره ق�سوة الوالد ،فقد �أوجدته احلياة على غري ما
يريد الأب ،لقد �أراد له �أن يكون تاجر ًا (للنب) كما كان هو ،يف
حني �أن احلياة وهبت عبده مزية الفن والغناء ،ومتعتة ب�صوت
رائع جميل �سرعان ما جلب الأنظار �إليه  .ودامت احلياة على
هذا املنوال مدة من الزمن �إلى �أن م َّل ال�صبي املوهوب و�ضاق
مبا يلقاه من �ضغط وتخويف ،ف�أ راد االنتقال �إلى القاهرة حيث
املجال �أو�سع للكل ،وحيث م�صر (القاهرة)  .ويبدو �أن جماعة
من زمالئه ال�صبيان �أو بع�ض َمن كان يزور والده قد حتدث عما
حتتويه القاهرة من جمال للعمل ومكان للتقدم والنجاح.
لقد �أفاق عبده يف �صباح يوم باكر من �أيام ال�صيف القائظه،
وك��ان قد هي�أ �أم��ره يف الع�شاء ،وخ��رج من ال��دار ما�شي ًا على
قدميه ،متجه ًا �صوب القاهرة .ومل يكد يقطع م�سافة طويلة حتى
فوجئ ب�أخيه الأكرب يلحق به ،فقد ا�ستيقظ الأخ لريى فرا�ش
�أخيه عبده خالي ًا فجنَّ جنونه  ،وكان يعلم �أن �أخاه يفكر جدي ًا
باالنتقال �إلى القاهرة ،فلحق به ومعه �ص َّرة من �أ�شيائه ،فخاف
عبده �أن يعرت�ضه �أخ��وه
 ،ولكن �أخ���اه ك��ان ينوي
ال��ن��ي��ة ذات��ه��ا ليعمل يف
القاهرة  ،حيث املجال
�أو�سع والرزق �أكرث.
وتعب ال�صبي عبده من
ط���ول ال��ط��ري��ق ،فحمله
�أخ��وه على ظهره  ،حتى
و���ص�لا �إل����ى ال��ق��اه��رة ،
ولكنهما مل يكونا ميلكان
���ش��ي��ئ�� ًا ،ف��راح��ا ي�����س���أالن
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عمن يعمل يف الفن .وهدتهما ب�صريتهما �إل��ى رج��ل ع��ازف
للقانون معروف يف املنطقة التي �س�أال فيها عمن ي�ؤويهما .وبذلك
ي�شاء القدر �أن يتعرف ال�صبي عبده النابغة ال�صغري على املعلم
�شعبان املو�سيقي املدرب.
جوهرة نادرة
كان املعلم �شعبان مغني ًا معروف ًا يف ع�صره ،ولكنه كان يعمل �إلى
جانب الغناء  ،عازف ًا على القانون  ،فلما �سمع �صوت ال�صغري
(عبده) طار فرح ًا ،و�أدرك �أنه عرث على جوهرة نادرة املثال،
ف�أخذ بتدريبه وتعليمه  ،فوجد عند عبده �أذن ًا �صاغية وموهبة
واع��ي��ة .ا�ست�أجر املعلم �شعبان مقهى يدعى مقهى (عثمان
�آغا) وكان يقع يف مكان حديقة الأزبكية ،وا�ستعان بفرقة فيها
بع�ض العازفني واملرددين ،و�أجل�س �إلى جانبه ال�صبي ال�صغري
عبده ،ف�أ�صبحا يغنيان � ،إلى �أن برزت موهبة احلامويل ،فلفتت
الأن��ظ��ار ،وا�ست�أثر بانتباه النا�س ،ف��راح ال�شاب منذئذ يغني
وحده ،واكتفي املعلم �شعبان ب�أن يعزف على القانون �إلى جانبه.
ولقد خ�شي املعلم �شعبان �أن يغرت ال�شاب النابغ ب�إقبال النا�س
عليه ،و�أدرك �أن موهبة كبرية قد تدفع به �إلى مغامرة يرتك
فيها �أ�ستاذه نهائي ًا ،فعمد �إلى طريق ي�ستطيع بها �أن يحتفظ
بالفنان ال�صغري فزوجه من ابنته ،وبذلك قطع الطريق على
مغن �آخر ميلك فرقة غنائية تعمل �إلى جوار فرقة املعلم �شعبان
ٍ
وهو (املقدم)  ،الذي حاول �إغ��راء عبده ب�شتى الو�سائل لكي
ي�ضمه �إلى فرقته.

ولكن اخلالفات �سرعان ما دبت بني عبده واملعلم �شعبان .كان ال�شاب
عبده قد بلغ حد الن�ضج ،فحفظ الكثري من الأدوار واملو�شحات والقدود
احللبية التي وردت �إل��ى م�صرعن طريق رجل تركي ا�سمه (�شاكر
�أف��ن��دي)  ،فقد ج��اء ه��ذا الرجل من حلب �إل��ى القاهرة وه��و يحمل
جمموعة كبرية من ال�تراث املو�سيقي احللبي والأندل�سي الأ�صيل،
وكانت حلب وريثة املو�سيقي الأندل�سية التي امتزجت باملو�سيقي
الفار�سية والرتكية .وحفظ كل ما جاء به (�شاكر افندي) ولكن عبقرية
عبده مل تقنعه بالأخذ والتقليد فقط ،ووجد بعبقريتة هذه �أن هذا
الرتاث يجب �أن ال ي�ؤخذ كما هو  ،فهو حمتاج �إلى الإ�صالح والت�شذيب
والتهذيب  ،وبد�أ احلامويل ي�أخذ الدور القدمي في�صقله ويهذبه فيخرج
�أكرث طرب ًا و�أعمق تاثري ًا و�أكرث منا�سبة للآذان امل�صرية ،وراح يدخل
على هذا الرتاث بع�ض ًا من الليايل واملواويل والإ�ضافات الفنية ،حتى
�أ�صبح عبده وهو ما يزال �شاب ًا بعد� ،سيد جماعة الفنانني وقائدهم
على طريق التجديد والإ�ضافات والتغيري.
وبعدها �أط��ل��ق عليه ا�سم (ع��ب��ده احل��ام��ويل) ،وك��ان اخلديوي
�إ�سماعيل يحكم م�صر ذلك الوقت وكان يع�شق الفن ،فكان راعي ًا
للمطرب ال�شاب عبده احلامويل،الذي �أ�صبح مطرب اخلديوي
اخلا�ص ،ال��ذي يقوم ب�إحياء �أف��راح الق�صر واحتفاالته .وكان
اخلديوي كثري ال�سفر �إلى الق�سطنطنية ،وقد �سافر احلامويل مع
اخلديوي وغنى �أمام ال�سلطان ف�أعجب به ،ولكن احلامويل �سمع
من املطربني الأتراك نغمات مل تكن معروفة يف م�صر �أو يف البالد
العربية مثل النهاوند والكرد واحلجازكار والعجم ،فلما عاد �إلى
م�صر �أدخل هذه النغمات على غنائه فبدا �شيئ ًا طريف ًا رائع ًا.
كل الوان الغناء
ك��ان �صوت عبده احل��ام��ويل �أعجوبة يف ق�� ّوت��ه وح�لاوت��ه وطالوته
و���س��ح��ره  ،ك����ان ي���ب���د�أ من
ال���ق���اع���دة ال��ع��ري�����ض��ة ،ثم
يرتفع �شيئ ًا ف�شيئ ًا وي�ضيق
قلي ًال قلي ًال ،حتى ي�صل �إلى
الأجواء العالية التي ال يلحق
بها الح��ق ،فكان العازفون
ي��رف��ع��ون م��ن طبقة �آالت��ه��م
مبا ال ي�ستطيع حت ّمله مطرب
�آخر من املطربني  ،وكثري ًا ما
كان عازف القانون يقف عن
ال��ع��زف لأن �صوت املطرب
القدير عبده احلامويل قد
جت����اوز يف ارت��ف��اع��ه �أع��ل��ى
طبقة من �أوتار الآلة.

وك��ان احل��ام��ويل يغني ك��ل �أل���وان الغناء التي كانت معروفة
يف ع�صره م��ن امل���وال وال��ل��ي��ايل وامل��و���ش��ح وال���دور والق�صيدة
و(الطقطوقة)؛ �أي الأغنية اخلفيفة التي يعاون املغني فيها
اخت�ص وا�شتهر ب��ال��دور ال��ذي ك��ان يح�سن
امل����رددون ،ولكنه
َّ
الت�صرف فيه ،واالنتقال من نغمة �إلى �أخرى ،بحيث كان يطيل
الغناء فيه �إطالة تبلغ ال�ساعات �أحيان ًا.
وعا�صر احل��ام��ويل �أب��ا خليل القباين ح�ين هجر دم�شق �إل��ى
الإ�سكندرية يف �آخر القرن التا�سع ع�شر ،و�شارك احلامويل يف
�إحياء حفالت �أبي خليل التمثيلية فغنى فيها ،وقد ت�أثر الفنان
النابغة بفن القباين ،فكان ه��ذا الت�أثر ب��دء ًا للخطوات التي
خطاها احلامويل يف تطوير الغناء العربي .وكان جتديد �أبي
خليل يتناول التمثيلية والغناء والتلحني  ،فدفع بالفن ب�أ�شكاله
املختلفة �إلى الأمام ،ولكن عبده احلامويل ق�صر جتديده على
الغناء وحده ،وقد �ساعده على هذا �صوته الذي مل ُيعرف له مثيل
يف تاريخ الغناء �إال ما ذكره كتاب الأغ��اين عن (ابن عائ�شة)
وابن(�سريج) و(�إبراهيم بن املهدي).
كان احلامويل م�شهور ًا ب�أناقته وجمال �صورته ،وكان مزواج ًا
ت��زوج م��ن خم�س ن�ساء� ،أواله���ن بنت املعلم �شعبان �أ�ستاذه
القدمي ،وتزوج من املغنية (املظ)  ...ورحل احلامويل م�صاب ًا
بداء (ال�سل) يف �شهر �أيار عام . 1901
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َ
ط يسأل
الخ ُ
والقحط يجيب
ُ
إلياس فركوح

خط عابث ،وواقف ًا و�سط فراغ كامل!
علي ناح ًال كاخليط امل�شدود ،مرتجَ َ ًال مثل ٍ
ها �أنا �أ�شه ُد على ذاتي عاري ًا حتّى العظم مني! �أ�شه ُد َّ
أنت�صب َ
و�سط َعراء قد �أبدو فيه� ،أو يف خوائه بالأحرى ،مرئ ّي ًا؛ لكنني (كاخلواء العاري �أو ُعري اخلواء) ،ل�ستُ مبلآن �إ ّال بهذا احل�ضور.
� ُ
ُ
علي (�أنا ُ
إقدام وعزم غري
اخلط ال َه ّ�ش
و�إنه ح�ضو ُر ال�س�ؤال البليغ يف م�ساءلته لكل َمن يقع ب�صره َّ
واخليط املتطاول �ألتفتُ �إليكم� ،أو �أم�شي ب� ٍ
مفهومينَ ) ،نا�سج ًا من هيئتي �شبه املتال�شية ِ�ش َ
باك ال�س�ؤال يف وجهته امل�ستديرة باجتاه العامل.
لع ّله السؤالَ /
الش َرك؟
ولمِ َ ال يكون َ�ش َرك ًا لي�صطا َد �إجاب ًة واحد ًة ،فقط واحدة ،ت�سعفني (�أنا اخلط اخليطي يف حاالتي �شبه ال َهبائ ّية) يف تربير ح�ضوري َ
ال�ش َبحي
هذا و�سط اخلواء � اّإل من ظ ّلي الواهن؟ غري �أنَّ ِظ ّلي ال يراه غرييِ .ظ ّلي يف داخلي ،وداخلي يكاد يكون موجود ًا ؛ �إذ �أكا ُد �أنا �أن �أكون!
مي �سرعان ما �سوف يتطاير غبا ُر رماده �إنْ هَ ّب ن�سي ٌم ن�سيناه ،فثمة حياة �أولى كانت� ،أو ثالثة ال �أعرف متى �ستكون! ملاذا
ح�ضوري َف ْح ٌّ
�أنا �أ�ص ًال ،وملاذا باتَ َق ْح ُط العامل ف�ضا ًء م�صمت ًا ُتركتُ فيه � ُ
ألوك �س�ؤايل ك�أمنا هو َقدَ ري املر�سوم ،وم�صريي املحتوم؟ �أال ترون هذا
ببيا�ض قد يكون �أبدي ًا (�ألأنه �أز ٌّ
يل
عيني ،يف تخطيطاته بالأ�سود والأبي�ض ولوحاته امللونة ،جتويفني مليئني ٍ
الـ”جياكوميتي” كيف يجع ُل من َّ
احلراك من مكاين ،حتّى و�إنْ
علي �أنا �أن �أجعله فيهما؟ �أن �أدلقه داخلهما؟ لكنني ال �أ�ستطيع ِ
�أي�ض ًا؟) ال ميتلآن �سوى باللون الذي ينبغي َّ
ب�س ْمك احلبل� ،أو رج ًال جال�س ًا يحدّق يف عد�س ٍة
كنتُ �أم�شي �أو �ألتفتُ �صوبكم! ال �أ�ستطيع يف كل حاالتي� :إنْ كنتُ خط ًا� ،أو خيط ًا� ،أو برونز ًا ُ
خف ّية� ،أو وجه ًا ُخ َ
أ�صم ،و�أبكم،
طط ب�أ�صابع هذا اجلياكوميتي الع�صب ّية املتوترة! كيف يل �أن �أجيب عن �س�ؤايل �إذا ما بقيتُ واقف ًا يف ٍ
قحط � ّ
انت ُِز َعت منه ال�سما ُء ،فال �شم�س وال هواء ،ال ليل وال قمر؟ �أو منت�صب ًا كامل�س ّلة يف خواءٍ ال ُ
يحمل يف خوائه �سوى خوائي � اّإل من �س�ؤايل الأرفع
مني والأنحل من �شبك العنكبوت؟
�أهذه هي “ر�سالة” �ألبريتو جياكوميتي يل:
وعليك االكتفاء بظ ّل َك الذي َ
َ
ال تنتظر؛ فلن ي� َ
فيك وحدك ،فرمبا ،رمبا ،يكون هو دليلك.
أتيك �أي “غودو”،
ف�أ�س� ُأل :دليلي �إلى ماذا؟
فال يجيبني القحط �إ ّال ب�صمته!
� َإذن :هي العزلة ما ميكن �أن ت�ش ِّك ُل جواب ًا.
أمر رمبا
جواب مطرو ٌح فوق ٍ
قحط مرتامي الأطراف ،بال نهار و�شم�س .بال ليل وقمر .بال �آخر قيد التوا�صل واملناكفة� ،أو املنافحة عن � ٍ
لكنه ٌ
حت َّو َل �إلى ما ي�شبه “�سقط املتاع”!
يا مل�صري الكائن ـ هذا الكائن على وجه التعيني!
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