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أول
القــــول

أعزائي القراء
حتية طيبة و بعد
يف ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م���ن م��س��اء ي���وم السبت
/ 31أي��ار -مايو  ،2014/وحتت رعاية صاحبة اجلاللة
املعظمة ،التي أنابت عنها
امللكة رانيا العبد اهلل
ّ
معايل وزيرة الثقافة األديبة النا مامكغ ،وعلى مسرح
موسيقي
عمان ،أقيم حفل
ّ
األكادميية الدولية يف ّ
سر ّية ،مبرافقة ثلّة من
الفت لالنتباه ّ
قدمته سيما ّ
أعضاء أوركسرتا املعهد الوطني للموسيقى بقيادة
املوسيقي الشاب ناجي ناجي ،الذي و ّزع أعمال سيما
سرية لألوركسرتا أيضًا.
متر هذه احلفلة مرور الكرام دون أن يسجل
مل أرد أن ّ
�اص��ة وأن إح��دى جمعيات
أث��ره��ا ويستفاد منه؛ خ� ّ
اجملتمع احمللّي قامت بتقدمي العمل ودع��ت له
و نفّ ذته ،وهي جمعية « إبداع « التي تأسست يف
 2008 / 8 / 28حت��ت رع��اي��ة سمو األم�ي�رة منى
احلسني املعظمة .وهي جمعية غري ربحية هدفها
دعم املوهوبني واملبدعني واملتميزين من الفئات
األق� ّ
التحول م��ن جمتمع
�ظ��ا ،لكي تساعد يف
��ل ح� ّ
ّ
اقتصادي تقليدي إىل جمتمع اقتصادي معريف ،قادر
على خوض املنافسة العاملية.
أما سيما سرية فهي ال تزال طالبة يف كلية العمارة
والبيئة املبنية يف اجلامعة األملانية .و لكنها بدأت
تعلّم البيانو م��ذ ك��ان عمرها تسع س��ن��وات ،ولها
سن 15
حم��اوالت يف التأليف املوسيقي وهي يف
ّ
أحتدث عن مؤلفاتها وخصائصها؛
عامًا .ال أريد هنا أن ّ

وبالرغم من عدم
أود القول بأنّها فتاة موهوبة.
ولكن ّ
ّ
دراستها للتأليف املوسيقي ،إ ّال أن أحلانها القت قبوال
واستحسانًا من احلضور ومنّي .كما أري��د اإلش��ادة
مبوهبة وقدرات قائد األوركسرتا الشاب ناجي ناجي
،الذي درس التأليف املوسيقي والقيادة يف معهد
املوسيقى العربية يف أكادميية الفنون يف القاهرة.
وقد ملست عنده كفاءة وموهبة بالتوزيع والقيادة ال
يستهان بهما.
أود قوله :إنّنا إذا مل ن��رع أبناءنا وبناتنا من ذوي
ما ّ
املوهبة ،فلن نرتقي إىل آفاق ومصاف العاملية .يجب
عدم االكتفاء بإقامة حفل واحد فقط لصنع فنان!
إن صقل املواهب الفنية وتدريبها يحتاج إىل خطط
طويلة األم��د؛ فكلما أعطيت فرصًا أكرب للموهوب
املتعلّم فلسوف يزيد إبداعه وإنتاجه الفنّي .كما أن
االتصاالت باملؤسسات العلمية املتخصصة يتيح
للعازف أو املغنّي املؤلف أن ينشر أعماله .يجب أن
ال يتوقّ ف العازف املوهوب عن إقامة احلفالت  ،وعلى
مستمرة يف أنحاء
مدير أعماله أن يهيء له عروضًا
ّ
يكف ع��ن املمارسة
خمتلفة م��ن ال��ع��امل ،حتى ال
ّ
والتقدم‘ .علينا حتقيق فائدة املبدعني واالستفادة
ّ
من إبداعاتهم فنيًا واقتصاديًا.
عندما نذكر فيينّا نذكر يوهان ش�تراوس ،وعند ذكر
باريس نذكر كلود ديبوسي ورودان ،وملا تذكر روسيا
يذكر تشايكوفسكي و رميسكي كورساكوف !!!...
كلما تذكر مدينة أو بلد يذكر معها فنّانوها ومبدعوها.

أ.د.عبد احلميد حمام
رئيس التحرير

5

تشكيل

الفنانة أمل العاثم :
األنثى حين تتمظهر في مرآة اللوحة

حممد العامري  /األردن
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مل يعد الفن وممار�سته لدى العاثم ترف ًا  ،بل هي حم�ض حياة
تت�شكل يف خميالها لي�صبح جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حياة امر�أة عربية
تهج�س بالأحالم الكبرية .

اخلا�ص على اجلدران  ،جدران دور العر�ض وجدران البيوتات
والفنادق  ،فالعمل الفني ينتج تاريخه اخلا�ص عرب تراكم
القراءة يف �أماكن وجوده .

�أحالم القول ال�صريح و�أحالم الوجود يف �سياقات الفعل الثقايف
العربي عامة واخلليجي خا�صة  ،وهذا الأمر تطلب من العاثم
�إ�صرار ًا من نوع خا�ص ،لت�ضع �آمالها يف مكونات الإبداع العربي
عرب م�شاركات متعددة يف �أكرث من جمال :الفيديو �آرت والر�سم
والغرافيك واالن�ستلي�شن  ،لكننا جندها وقد انحازت �إلى العمل
امل�سندي ال��ذي يواجه اجلمهور يف كل حلظة ،لي�شكل تاريخه

�أمل العاثم فنانة دخلت غمار الفيديو �آرت لتعرب عن هواج�س
تتحرك يف دواخلها كامر�أة حتلم دوم�� ًا باحلرية ال�شخ�صية ،
لكننا هنا جندها قد �أخل�صت ملادة الر�سم كمحور �أ�سا�سي يف
جتربتها الفنية ؛ الر�سم الذي �أعطاها عوامل مهمة للتعبري عن
عنا�صرها الأ�سا�سية يف احلياة ،كاملكان والإن�سان ،وما يجاوره
من عنا�صر تدخل يف ت�شكيل حياته الإن�سانية .
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فمنذ �أن تفتحت قريحتها على احلياة يف م�صر بفعل وجود
العائلة هناك كانت تعبث مبواد ب�سيطة لت�شكل �ألعابها و�أحالمها
ال�صغرية ،ف�برزت موهبتها يف بيت متعلم  ،جتاورها الكتب
والتحف ،لتدخل يف ت�سا�ؤالت كان لها �أك�بر الأث��ر يف قيادتها
الحرتاف الفن ،والإخال�ص له كفعل �إن�ساين يحقق الذات على
ال�صعيدين الإن�ساين الذاتي واالجتماعي .
فكانت البيئة املحيطة يف عودتها �إلى قطر هي املحفز الأ�سا�س يف
التقاط العنا�صر الفنية ،حيث ال�صحراء بكل جتلياتها ،والبحر
و�إيقاعاته املو�سيقية وم�شاهد ال�صيادين واملراكب ،و�صو ًال �إلى
الأغ��اين ال�شعبية اخلا�صة بال�صيادين ،والتي �أعطت مرجعيات
مهمة و�سحرية �أفادت منها العاثم يف جممل جتاربها الفنية .
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البيئة اجلمالية التي حتيط يف �سياقات الفنانة �أ�سهمت يف
�إعطائها فر�صة ا�ستثنائية لالنغما�س يف ت�أمالت حيوية ومتوالدة،
حتفز الفنانة على خو�ض املغامرة يف �أكرث من جمال �أو مو�ضوع .
وهذا الأم��ر نتح�س�سه يف طبيعة الأ�شكال الإن�سانية املختزلة،
التي تبثها العاثم يف تكويناتها الفنية  ،حيث نلحظ الرتكيز على
رمز العباءة الن�سائية اخلا�صة باخلليج ،وما تدلنا عليه هذا
العن�صر من دالالت اجتماعية وجمالية ،و�صو ًال �إلى ما تبثه تلك
العباءة من �أحالم مكلومة ملن يرتديها ،فهي مبثابة �سرت يتحفظ
على فكرة اجل�سد كما لو �أن اجل�سد مادة حمرمة للخو�ض يف
جمالياته .وه��ذا اخلطاب جنده ب�صورة ناقدة لدى العاثم ،
جنده كقناع اجتماعي ومو�ضوع تطرحه الفنانة عرب لغة م�ساملة
هي الر�سم والرتكيب .

يف اجلانب الآخر جندها قد �أعطت قيم ًا مهمة يف وجود الإن�سان
يف مناخات الأمكنة والعمائر املختزلة  ،حيث تطرح لوحتها
( زمان ومكان ) وحركة الإن�سان يف حتوالته الزمكانية .
�أعتقد �أن البيئة االجتماعية بكل مركباتها املعقدة قد �أعطت
مناخ ًا مهم ًا ل��دى العاثم  ،لطرح ا�سئلتها الإن�سانية يف تلك
امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت���ؤرق��ه��ا .ف��ه��ي بنت بيئتها ،فال�صحاري
واخللجان وم�سطحات املياه ونبات الغاف ،وال�سعف وطقو�س
احلناء واملعتقدات ال�شعبية يف م�س�ألة الف�أل واحل�سد  ،ودالالت
الأحجار الكرمية ورق�صة ال�سيف والعر�ضة  ،فيه الأنثى التي
انغم�ست بتفا�صيل املكان و�أهله لتنب�ش يف طقو�سه ال�سحرية
املثرية يف مناخ الفن.
ففي عملها الفيديو �آرت الذي جاء بعنوان ( من الظالم �إلى
النور ) ،وج��اء ب�ست دقائق وثالثني ثانية تطرح فيه ق�صة
ام���ر�أة خليجية ت��خ��رج م��ن ظلمات البحر كمكون ل��ه عالقة
باللجج و�صعاب اخلو�ض يف الأمواج العاتية ،حيث تقوم املر�أة
كرمز للمر�أة اخلليجية بالتغلب على الظلمة واخل���روج �إلى
النور .وهذا الأمر يدلنا على �أهمية الإ�صرار لأخذ احلقوق لدى
املر�أة ،فتخطي املر�أة ال�سور باجتاه النور هي امل�سافة بني اجلهل
واملعرفة يف مواجهة ال�صعاب من �أمواج و�أ�سوار ونريان ؛ م�سافة
بني التخلف والعبودية ،وبني التح�ضر واخلروج �إلى النور .
�إنه احلوار بني ما يطمح �إليه الإن�سان املتمثل باملر�أة اخلليجية
ومعاناتها  ،و�صعوبات حتتاج معها �إلى ح�صانات معرفية لتجاوز
اخلطر والتغييب .
فنموذج فيديو ( من الظالم �إلى النور ) هو �أمنوذج تنبع �أهميته
من كونه من امر�أة ت�شهد وحت�س معاناة بنات جن�سها يف عامل
حمكوم بقيم بالية ،ال ميكن قبولها يف الع�صر احلديث  ،ويعترب
منوذج ًا لثورة الذات على واقع بائ�س .
�أما النموذج الآخر فهو الذي �شاهدته يف غالريي انيما يف قطر،
حيث عر�ضت العاثم �أعما ًال تركيبية حتكي فيها ق�صة العباءة
وجتلياتها االجتماعية واجلمالية  ،م�ستخدمة املرايا التي تعك�س
ما هو داخ��ل العباءة ؛ تلك العباءة التي ت�شكل رم��ز ًا لتخفي
الأحالم خلفها  ،تخفي الهواج�س ال�شخ�صية والعامة  ،عباءات
ت�سكن يف داخلها نار املعرفة كما نار تختبيء حتت رماد �ساخن .
ف�أعمال العاثم ك�شطت الرماد ليثري يف �أعمالها �أ�سئلة تكاد تكون
حمرمة ،وهي بداية لثورة معرفية يف ارتكاب احلياة مبفهومها
الوا�سع .

فاملر�آة التي عك�ست ما هو داخل العباءة ،هي مبثابة انعكا�سات
قوية ملا تفكر به املر�أة العربية ؛ مرايا تواجه م�شاهدها بذاته
داخل تلك العباءات ال�سود .
وهذاه الأعمال لها ارتباطها الوثيق بني ظلمة البحر يف الفيديو ،
وبني �سواد العباءة  ،فلم تزل الظلمة تالحق �أفكار املر�أة وحتب�س
فيها الأنني .
مر�آة اللوحة وحمموالت الذات:
�أما فيما يخ�ص الأعمال امل�سندية ؛ �أي اللوحات ،فقد نزحت
العاثم �إل��ى ذات املو�ضوع ب���أدوات العمل الفني  ،وهي �أدوات
خمتلفة عن العمل الرتكيبي وعن الفيديو ،لكنها ظلت ماكثة يف
ذات املو�ضوع كمو�ضوع ي�ؤرقها وي�شكل هاج�س ًا ع�ضوي ًا بالن�سبة
لها .
فقد حتولت اللوحة من املادة النبيلة الأكريليك والزيت والأقالم
�إلى �سلوك احلياكة على ج�سد اللوحة ذاتها .
حتول مثري جد ًا ملجموعة من الأ�سئلة  ،ففي �أعمال الت�صوير
جندها قد طرحت جمموعة من الن�ساء الغام�ضات ؛ ن�ساء بال
مالمح  ،ن�ساء مت�شحات بالعباءات التي تتك�سر يف �أتون حركات
الري�شة من خطوط و�ضربات قوية للفر�شاة .و�أعتقد �أن تلك
التك�سرات جاءت للتحايل على الت�صريح باملر�أة ذاتها يف العمل
الفني  ،حيث تتحرك املر�أة يف الغالب كمجموعة كما لو �أن تلك
املجاميع جاءت من باب احلماية للفكرة ذاتها  ،ونرى �أن معظم
الن�ساء يف اللوحة ن�ساء منتظرات بال فعل  ،يتفاعلن ب�صمت
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�شديد مع جمموعة الإ�شارات املواربة للأمكنة  .ففي معظم الأحيان جندهن خارج
تلك الأمكنة � .أفعال تبادلية ذات فعل جديل يقودنا �إلى تفح�ص الفعل الأنثوي يف
مكان املكوث .
�إنه الفعل املحا�صر من الثقافة الذكورية لتلك املجتمعات ،حيث تتحول تلك الأج�ساد
�إلى عالمات تتجمع يف و�سط العمل الفني  ،ويف مواقع �أخرى جندها حتاول احلركة
القوية كما لو �أنه فعل مفاجىء ومتردي .ويظهر ذلك يف بع�ض الأعمال وخا�صة يف
حركات النهو�ض جل�سد املر�أة  .والغريب �أن �أعمال العاثم ال حتتوي على �شكل ذكوري
�أي �أج�ساد لرجال مث ًال .
وهذا م�ؤ�شر مهم على رف�ضها للفعل القا�سي من قبل الثقافة الذكورية ،التي مكثت يف
ال�سلطة تاريخي ًا �إلى يومنا هذا .
وجند يف قولها م�ساحة للت�أكيد على هذا الأمر حني تقول يف مقابلة لها :
( يف جتربتي تتعانق املو�سيقى وال�شعر والت�شكيل ل�صياغة م�شهدي النف�سي واجلمايل
 ،ففي قلب امل�شهد االجتماعي والثقايف و�أ�سئلة الوجود بني �أقوا�س الأمل والأمل ولدت
علي كتم تلك الطاقة الكامنة بداخلي  ،والتي تتحرك
جتربتي  ،فقد كان من ال�صعب ّ
يف كل االجتاهات ،يف حماولة مني لرتوي�ض مارد الفن بداخلي والذي يف �أحيان كثرية
يفلت عقاله و�أفقد ال�سيطرة عليه ).
فعلى �صعيد طبيعة التعامل مع ر�سم الأج�ساد الأنثوية جندها قد ذهبت �إلى الإيقاع
اللني يف اخلطوط  ،مظهرة قيمة القو�س واخلطوط املنحنية  ،التي تتماهى بالتايل مع
طبيعة التلوين واالن�سجام مع مفاهيم الفراغ واالمتالء يف العمل الفني .
فقد ظهرت تلك الن�ساء ك�أ�شكال منحنية ومنك�سرة  ،وع�برت العاثم عن ذلك يف
الر�ؤو�س املطئطئة ،لكننا نلحظ احلالة االنفعالية التمردية يف احلركات التي حتيط
بالأ�شكال الإن�سانية ،حيث تذهب الفنانة �إلى ر�سم خطوط �سريعة ،كما لو �أنها خطوط
�شهاب �صاعق .وهذا م�ؤ�شر على قوة اجلرعة التعبريية يف حلظة الر�سم � .أعتقد �أن
تلك اخلطوط هي احلالة التمردية احلقيقة التي تعرب عنها الفنانة يف رف�ضها للواقع
املعي�ش .
وت�ؤكد ذلك بقولها :
(يف �أعمايل �أ�ستلهم �شخو�ص ًا وهويات لن�ساء يف حالة من التيه والفقدان يبحثن عن
اخلال�ص خارج ذواتهن ،وخارج البيوت التي تظهر دائم ًا بال مالمح ،حيث املكان ..ال
مكان ،وحيث الزمان ..الزمان ،وهي �أي�ض ًا تتويج حلالة حوار وبحث دائم مع النف�س
وعنها ،وبحث عن ال��ذات داخ��ل الذات،ع َّلها توجد بني �أقبا�س ال�ضوء والعتمات.
ويف حماولتي لإيجاد معادل جمايل لهذه امل�شاعر والأفكار ،ومعاجلتها باخلطوط
والظالل والأل��وان على م�سطح اللوحة ،كلما اقرتبت من الو�صول ،اكت�شفت �أنها ما
زالت بعيدة ...ف�أبد�أ البحث من جديد ،ولعل هذا ما �أك�سبني اجلر�أة الالزمة لت�صبح
�ضربات ري�شتي �أقوى ،و�إيقاعها �أ�سرع ،وخطوطها �أكرث حرية وحيوية ،لكنني �أدرك �أن
احلقيقة بعيدة ،و�أن اخلال�ص ينبع دائم ًا من داخلنا ،وال ي�أتي �أبد ًا من اخلارج.ولكن..
ورغم كل هذه الن�شاطات والفاعليات التي قمت بها �أو ا�شرتكت فيها ،ف�إنني– وكما
�أقول عن جتربتي– ما زلت يف �أول الطريق ويف مرحلة البحث والتجريب).
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�إل��ى جانب ذلك نرى �أن حركة الفر�شاة؛ �أي احلركات اللونية
،جاءت يف الغالب عمودية ،حيث تنح�سر احلركات الأفقية .وجند
�أن هذا الأمر يعك�س طبيعة تفكري الفنان يف ال�سطح الت�صويري.
فالعاثم تنتظم حركاتها اللونية يف منطق العروج والهبوط .وهذا
الأمر ين�سجم مع الأ�شكال الطولية لل�شخو�ص الإن�سانية .
هذه املنطقة هي التي حققت ال�صورة احلقيقية للفنانة العاثم
كخ�صو�صية فنية ،من حيث البناء ومعاجلة الأ�شكال وطبيعة
التكوين  .وق��د �سارت يف ه��ذا املناخ لفرتة لي�ست بالق�صرية
لتحقق ح�ضورها من خالل هذا النمط .
وقد وجدت �ضالتها الفنية و�أبدعت فيها من حيث القيم اللونية
ور�شاقة اخلطوط والتكوين املتني .
ويف �إطار تطوير مادتها الفنية  ،فقد انتقلت العاثم من الباليتة
اللونية �إلى املزج بني الباليتة وحياكة القما�ش على ج�سد اللوحة
 ،وه��ذا اج�تراح يثري االهتمام يف معاجلة البقع اللونية التي
ا�ستبدلتها بالقما�ش  ،ف�أ�صبحت امل��ادة اللونية م�ساحات من
القما�ش � ،شغلت الفنانة يف البحث ال��د�ؤوب عن �أن��واع و�أل��وان
�أقم�شة تتحول يف لوحتها �إلى م�ساحات حتوكها بخيوط وا�ضحة
 ،فقد جتاورت الإبرة مع الري�شة  ،فحركة اخليط املحاك على
ج�سد اللوحة �أعطاها قيم ًا جديدة جتمع بني �سلوك املر�أة التي
كانت حتوك مالب�سها ،وبني الفعل اجلمايل املعا�صر  ،فهل تريد
العاثم �أن حتوك ثوبها عرب لوحتها الفنية ،وتتحد معها كج�سد
واحد ال ينف�صالن  ،ومن ارتدى الآخر الفنانة �أم اللوحة ؟ �أ�سئلة
تثري يف ذاكرتنا كيفية تطويع ال�سلوك الرتاثي يف احلياكة،
لي�صبح جزء ًا من �سياق العمل الفني املعا�صر .و�أعتقد �أن هذا
ال�سلوك ي�شكل �إ�ضافة نوعية يف منط تفكري الفنانة .
وقد ا�ستطاعت الفنانة �أن جتد حلو ًال ذكية جد ًا يف املزاوجة
بني لون القما�ش املحاك ،وبني فعل الر�سم والتلوين .و�أعتقد �أن
الأهمية جاءت يف انتظام الكوالج القما�شي مع فعل التلوين .
فم�ساحة �إدخال مادة جديدة على �سطوحها الت�صويرية �أعطاها
م�ساحة حيوية للتحوير والتفكري يف حلول جديدة لأ�شكالها،
التي نزحت نحو التجريد ب�شكل جلي  ،حيث وجدت مادة غنية
وج��دي��دة تعطيها ح�ضور ًا �صارخ ًا يف ع��امل الفن  ،بل �ساهم
ذل��ك بوجودها املتطور يف ع��امل الفن � ،إ�ضافة ال��ى م�ساهمة
مو�ضوعاتها اخلا�صة باملر�أة وحريتها  ،ومل يكن الأمر �صدفة بل
كان حالة من ال�صدقية الكبرية يف الك�شف عن هواج�س عامة
مبفاهيم خا�صة .

فالذات املفردة بالن�سبة للعاثم هي ذات جمعية يتم التفاعل مع
منجزها كحالة من اجلدة والتمرد .
فلم ي�سع الفنانة ال�سطوح ال�صغرية ،بل اقتحمت امل�ساحات
الكبرية لتعطي نف�سها حتدي ًا جديد ًا يف ال�سيطرة على تلك
امل�ساحات ،وجند �أن غالبية الفنانات يتجهن �إل��ى امل�ساحات
ال�صغرية واملتو�سطة ،لكن العاثم ك�سرت هذا االعتقاد لتطرح
م�ساحاتها الهائلة كم�ؤ�شر على قدرتها الكبرية كفنانة ت�ستطيع
�أن جتاري الفنان الذكر .
تلك امل�ساحات الكبرية �أعطتها اعرتاف ًا من نوع خا�ص ،و�ش َّكل ده�شة
للنقاد وامل�شاهدين على حد �سواء  ،ومل تكتف بالر�سم بل دخلت
غمار الغرافيك لتقول كلمتها عرب تقنية بعيدة عن الر�سم .و�أذكر
م�شاركتها يف ملتقى الغرافيك احلفر على اخل�شب ،فقد قدمت
�أعما ًال مكتملة يف املو�ضوع نف�سه .واجلدير بالذكر �أن الفنانة العاثم
بالرغم من تبدل تقنياتها مل تفقد خ�صو�صية لوحتها ،بل ظلت يف
وحدة فنية ،تدلنا على وعيها املتطور يف مفهوم العمل الفني ،فهناك
خيط ناظم ملجمل جتربتها مهما تبدلت التقنية .
يف نهاية امل��ط��اف �أرى �أن العاثم واح���دة م��ن �أب���رز الفنانات
اخلليجيات والعربيات اللواتي �شكلن ح�ضور ًا مهم ًا يف املحافل
��رد ما يف �أعمالها.
العربية والدولية ،وما زال��ت تبحث عن مت ٍ
وت���أت��ي �أهميتها بعدم ال��رك��ون �إل��ى من��ط حم��دد ،ب��ل م��ا زال��ت
تفكر وتقرتح على عملها الفني م�ساحات جديدة تغذي مناخها
الإبداعي فيه ،لتظل يف منطقة التجدد واحليوية .
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تشكيل

فرانسيسكو دي غويا
“أول الحداثيين” و”آخر الكالسيكيين”
ّ
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ه��و الفنان الإ���س��ب��اين املكتمل ال��ت��ي عك�ست لوحاته املتنوعة،
وتخطيطاته ،و�أع��م��ال احلفر املطبوعة ،اجلي�شانَ التاريخي
ر�سامي القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
لع�صره ،و�أث��� ّرت يف ّ
ر�سام
املهمني .ومثله مثل فيال�سكوز  ،Velazquezكان غويا ّ
نجزَ ة خارج
الق�صر الإ�سباين التي مت ّثلت �أف�ضل �أعماله يف تلك املُ َ
مهامه الر�سم ّيةُ .ع ِ��ر َف بر�سمه مل�شاهد العنف ،وخا�ص ًة بذاك
الهول ال��ذي َ
تخلل الغزو الفرن�سي لإ�سبانيا .لقد �أدّت �سل�سلة
�أعماله املطبوعة املعنونة بـ “كوارث احلرب” �إلى ت�سجيل حاالت
الرعب وال َه َلع امل�صاحبة للغزو النابليوين .ومن لوحاته الزيت ّية
الأ�سا�س ّية “مايا العارية” و”مايا املرتد ّية للمالب�س” حيث
�أجنزهما يف  .1805-1800كما ر�سم جمموعة بورتريهات
رائعة مثل “ال�سنيورة �سابا�سا غار�سيا”.

وب�سبب من �أ�سلوبه الوا�ضح يف الر�سم ،ونزعة الهجاء املالزمة
ٍ
لأعمال احلفر املطبوعة ،و�إميانه ب�أنَّ ر�ؤية الف ّنان �أكرث �أهم ّية من
التقاليد؛ ف�إنَّ غويا غالب ًا ما كان ُي َ�س ّمى “�أ ّول احلداثيني� ”.إنَّ
ت�صويره غري املهادن لزمانه َو َ�س َم بدايات واقع ّية القرن التا�سع
ع�شر.
ولد فران�سي�سكو دي غويا يف � 30آذار  ،1746يف قرية �شمال
ا�سبانيا .بعد وق��ت رحلت الأ���س��رة �إل��ى �ساراغو�سا ،حيث عمل
وال��ده يف الزخرفة والطلي بالذهب .يف الرابعة ع�شرة تتلمذ
على ي��دي خوزيه ل��وزان ،وه��و ر� ّ��س��ا ٌم حملي .بعدها� ،سافر �إلى
�إيطاليا لي�ستكمل درا�سة الفن .ولدى عودته �إلى �ساراغو�سا عام
 ،1771قام بر�سم لوحات ِج�ص ّية جدارية للكاتدرائ ّية املحل ّية.
وكان لتلك الر�سوم ،امل�شغولة وفق التقليد التزييني الروكوكي� ،أن
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�أ�س�ست لغويا �سمعته الفن ّية .ويف  ،1773تزوج من جوزيفا بايي
� ،Josefa Bayeuشقيقة ف ّنان �ساراغو�سا فران�سي�سكو بايي.
ُرزق الإثنان بعدد كبري من الأطفال ،غري �أنَّ واحد ًا فقط جنا من
املوت ب�سبب الأمرا�ض.

ويف الوقت نف�سه ،حقق غويا �أول جناحاته يف احلياة العامة.
كر�سام بورتريهات للأر�ستقراط ّية الإ�سبان ّية .كما
� َ
أ�صبح را�سخ ًا ّ
ُر ِّ�ش َح للأكادمي ّية امللك ّية يف �سان فرناندو عام  ،1780حائز ًا على
ور�سام الق�صر عام .1789
ر�سام لدى امللك عام ّ ،1786
لقب ّ

ر�سم غويا جمموعة ت�صميمات ل�صالح
من  1775حتّى َ 1792
امل�صنع امللكي للن�سيج املزدان بالر�سوم وال�صور اخلا�ص بتنجيد
أهم يف
املقاعد وال�ستائر يف مدريد .ولقد كانت تلك هي املرحلة ال ّ
تطوره الفني .وبو�صفه م�صمم ًا لتلك الأن�سجة �أجنزَ غويا لوحاته
الأولى ذات العالقة باحلياة اليوم ّية� ،أو م�شاهد م�ستمدة من تلك
احلياة.
ي�صبح را�صد ًا حا ّد ًا والذع ًا لل�سلوك
لقد �أ�سعفته التجربة يف �أن
َ
الإن�ساين .كما كان مت�أثر ًا بالكال�سيك ّية اجلديدة ،التي باتت
حتظى بالأف�ضل ّية على ح�ساب الأ�سلوب الروكوكي .و�أخري ًا ،ولدى
درا�سته لأعمال فيال�سكوز املوجودة �ضمن املجموعة امللك ّية ،كان
�أن �أدّى به ذلك �إلى اللجوء لتقنية الر�سم التلقائي والعفوي.

يف � 1792أ�صاب غويا ٌ
مر�ض خطري �أدّى �إلى �صممه الدائم.
معزو ًال عن الآخرين داخل هذا ال�صمم ،باتَ على نحو متزايد
مهجو�س ًا بتخيالته الغريبة وك�شوفات خياله املبدع ،وبنتائج ر�صده
َ
ا�ستنبط �أ�سلوب ًا وا�ضح ًا
الناقد والهجائي للجن�س الب�شري .لقد
وجديد ًا �أقرب �إلى فن الكاريكاتري .ويف  1799ن�ش َر جمموعة
الكابريكو�س  ،Caprichosوهي �سل�سلة �أعمال من احلفر
املطبوعة يهجو فيها احلماقات الب�شر ّية ومظاهر �ضعفها .حتولت
بورتريهاته لتكون ثاقبة وذك ّية يف ت�صويرها ،مظهر ًة املو�ضوعات
اجل�ص ّية الدين ّية اجلدار ّية،
متام ًا مثلما ر�آها غويا .ويف لوحاته ِ
ّ
وظ َف �أ�سلوب ًا متحرر ًا وواقع ّية �أر�ض ّية جديدة غري م�سبوقة يف الفن
الديني.
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عمل غويا مدير ًا للر�سم يف الأكادمي ّية امللك ّية من  1795حتّى
ر���س��ام الق�صر الإ���س��ب��اين الأول عام
 ،1797وتقلد من�صب ّ
 .1799كما عمل خالل الغزو النابليوين وح��رب اال�ستقالل
كر�سام الق�صر لدى الفرن�سيني.
الإ�سبان ّية (ّ )1814-1808
لقد عبرّ عن هلعه من النزاع امل�س ّلح يف “كوارث احلرب” ،وهي
�سل�سلة �أعمال مطبوعة قا�س ّية بواقعيتها ت�صور فظائع و�شناعات
احلرب .ومل ُيق َّيد لهذه ال�سل�سلة �أن ُتن�شر �إ ّال عام  ،1863بعد
وفاة غويا.
�إثر عودة امللك ّية الإ�سبان ّية للحكمّ ،متت م�ؤاخذة غويا خلدمته
الفرن�سيني ،ومل َ
حتظ �أعماله الفن ّية بر�ضا امللك ،كما ا�س ُتدعي
للم�ساءلة عن لوحة مبك ّرة له (مايا العارية) ،وهي واحدة من قليل
لوحات �إ�سبان ّية تناولت ال ُعري يف ذلك الوقت.
يف  1816ن�ش َر �أعماله املطبوعة عن م�صارعة الثريان ،ومن
 1819حتّى  1824عا�ش غويا يف عزل ٍة داخ��ل بيت خارج
مدريد .ومتحرر ًا من �أي التزامات حيال الق�صر ،ط ّو َر لنف�سه على
نحو حمموم �أ�سلوب ًا �شخ�صي ًا خا�ص ًا به .ويف “اللوحات ال�سوداء”،
منح غويا التعب َري الأق�صى
التي نف ّذها على جدران ذلك البيتَ ،
لر�ؤاه الأ�شد �سوداوية .و�شبيهة باحلاالت الكابو�س ّية املالزمة له
أنتج �سل�سلة �أخرى من الأعمال املطبوعة
واملتفاوتة يف �شدتهاَ � ،
�أ�سماها “الأمثال”.
يف  ،1824بعد الف�شل يف �إقامة حكومة ليربال ّية ،ذهب غويا �إلى
منفاه االختياري يف فرن�سا .ا�ستقر يف بوردو ،م�ستكم ًال العمل حتّى
وفاته يف  16ني�سان  .1828واليوم ،كثري من �أف�ضل لوحاته
مع ّلق يف متحف الربادو للفن يف مدريد.

تخرج للصيد لي ًال
“ماريا”
ُ
عندما خرجت “ماريا” من بيتها ،مت�سلل ًة حتت �أ�ستار الليل
الثقيلة ،خمرتق ًة �أزق��ة احل��ي ال�ساكن �سكون امل��وت� ،أو رهبته
املخ ّيمة فوق �أ�سطح املنازل والناغلة داخل �أرواح �ساكنيها املع َّذ َبة،
مل تكن ُ
تعرف ماذا �سوف جتد“ .ماريا” كانت جتهل ما �ستتعرث
خرجت باحث ًة عن �شي ٍء
به و�سط هذا الظالم .لكنها ،مع ذلكَ ،
وحماتها ع�ضات اجلوع .رمبا يكونُ حظها هذه
ما يقيها وطفلها َ
امل ّرة يف هذا الليل �أف�ضل من امل ّرة الأخرية يف تلك الليلة ،حيث
بج�سم �صلب كاد ي�سقطها �أر�ض ًا .حلظتها َن َف َرت
َ
ا�صطدمت قد ُمها ٍ
مبتعد ًة عن نقطة توقفها الق�سري ،ك�أمنا َل َ�س َعها ثعبا ٌن َج َ�س َّم ُه
ُرع ُبها .الذت ب�أقرب جدار ملت�صق ًة بحجارته ،وعاي َنت ما بدا
لها َي ِّح ُف جز ٌء منه بذيل ثوبها ،وبقيته باتَ حمجوب ًا حتته ،بني
قدميها املنفرجتني .ر�أته على �ضوء قمر تتخطفه غيماتٌ �سود.
ر�أته غام�ض ًا �أ ّو ًال يف جز ٍء من الهنيهة ،وكانت هي جمرد عينني
تبحلقان .ثم عادت ور�أته �أق ّل غمو�ض ًا مبا يكفي يف جزئها الثاين،
فما ك��ان منها �إ ّال �أن قفزت يف مكانها و�أطلقت �صرخة اله َلع
َ
فاكتمل امل�شه ُد يف
امل�صدوم! لقد تطابقت ال�صور ُة مع معناها،
عقلها .كادت جتن! كادت تفقد �صوابها؛ �إذ تفتتَ عق ُلها لإدراكه
وحت�س به ،ك�أنها حليوان بهيم ،وقد
�أنَّ �ساق ًا مبتور ًة ما تعاينه
ّ
ُبترِ َت من جهة احلو�ض! هي �سا ٌق ب�شر ّي ٌةُ ،
�ساق َر ُج ٍل تخثرَّ َ د ُمها،
ثقيلةُ ،
ترب�ض حتت ثوبها وتعاينُ �أ�س َف َلها!
عندها؛ �أفلتَ ج�سدُها انتفا�ض ًة من تلقائه لتجدَ نف�سها وقد باتت
مي�ض وق��تٌ حتى انت َب َهت لأربعة
يف اجلانب املقابل للزقاق .مل ِ
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ُ
ترتاك�ض ،دون نباح ،لتجتم َع على تلك ال�ساق و ُت�شرع بغرز
كالب
املتف�سخ!
�أنيابها يف حلمها ّ
خرجت فيها “ماريا” ال�صطياد ما
تلك كانت الليلة الأولى التي َ
ميكن �أكله .لقد م�ضى على اجتياح الفرن�سيني للمدينة ثالث ُة �أيام.
ثالث ُة �أيام من الرعب ،والبارود ،والذبح املجنون ،وحفالت الإعدام
ومن�صات اخلوزقة على الأوت��اد ،و�إ�ضرام النريان يف
للمدنينيّ ،
ّ
كل �شيء �إ�سباين ،ونهب الكنائ�س وقتل رهبانها ،واالغت�صاب
ا َ
جلماعي للن�ساء �أمام �أطفال ّهن! حتّى هي“ ،ماريا” ال�صغرية،
كانت �ستلقى الدَ َن�س والتدني�س نف�سه لوال �شرا�سة َحماتها ظهرية
اليوم الثاين ،و�إ�شهارها ل�س ّكني املطبخ يف وجه اجلندي املم�سك
بها عند طاحونة املياه ،ليطرحها �أر�ض ًا ويفرت�س �أنوثتها!
�إنها ليلتها الثانية ،و�إنها حماولتها الثانية التي رمبا تعو ُد منها
ظ��اف��ر ًة مب��ا ي�ستحق خروجها ل��ي ً
�لا ،وا�صطياد غنيمة تكفيها
وتعفيها من تكرار “جنونها” الليلي ـ كما و�صفته ا َ
حلما ُة الثكلى
بابنها امل�شنوق! ولكن ماذا بو�سع “ماريا” �أن تفعل َ
حيال جوع
طفلها و�صراخه ،وحليب �صدرها الذي جففه اله َل ُع نتيجة حماولة
اغت�صابها ومما ر�أت و�سمعت ،واحل�سر ُة والفجيعة على زوجها
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الذي �أنزلوه عن �شجرة امل�شنقة مك ّبل اليدين ..متام ًا مثلما �أنزلوا
ج�سدَ ي�سوع امل�سيح من على خ�شبة ال�صليب؟
�إنه اجلنونُ بعينه! ف�أن تخرج امر�أة �صغرية من بيتها لي ًال ،ورائحة
البارود ما تزال تخ ّي ُم مالئ ًة ف�ضاء املدينة ،ممتزج ًة بنتانة ما
ُ
تتحرك قبل �أيام ،ع ّلها تع ُرث
تب ّقى من ِج َي ٍف ُن�س َيت كانت �أج�ساد ًا
على ما ي�ؤ َكل .نعم ،هو اجلنون.
* * *
اجتاح البال َد على هذا النحو،
أولي�س هو اجلنون نف�سه الذي َ
ولكنَ � :
و�أبا َد الب�ش َر و� َ
أحرق احلجر با�سم “الثورة الفرن�س ّية” ومبادئها يف
امل�ساواة والعدل والأخوة الإن�سان ّية ،وبقيادة رمزها املل ّون ب�أو�سمته
املدعو “نابليون”؟
ه��ذه ه��ي “كوارث احلرب” ،ب�صرف َ
النظر ع��ن �شعاراتها،
و�أهدافها ،و�أجمادها ،و�أبطالها .هذه هي يف حقيقتها� :ضحايا
بال ذنوب� ،إعداماتٌ باجلملة رمي ًا بالر�صا�ص �أو طعن ًا بحراب
جوارح ال�سماء
البنادق� ،أ�شال ٌء بال قبور ملقاة يف العراء تنه�شها
ُ
وتق�ضمها ُ
وحو�ش الرب ،ن�سا ٌء مباحاتٌ لل�شهوات املنفلتة من ِعقال

ال�شرف و”ب�سالة” ا ُ
أرا���ض حمروقة بزرعها و�ضرعها
جلند ّيةٍ � ،
ومياهها ،رجا ٌل ُيع ّلقون على امل�شانق لأنهم دافعوا عن �أنف�سهم
وعائالتهم ـ قبل وبعد �أي �شيء�َ ،ضواري واتتها فر�ص ُة نزعها
لأقنعتها وخروجها من �أثوابها الب�شر ّية فانطل َقت جت�أ ُر وتلغ يف
الدم امل�ستباح!
لقد ت�ساءلتُ ع��ن ال�سبب ال��ذي ك��ان وراء ع��دم ك�شف �سل�سلة
“كوارث احلرب” ،التي ر�سمها غويا ،مظهر ًا وح�ش ّية اجلي�ش
الفرن�سي (النابليوين) �أثناء اجتياحه لبلده �إ�سبانيا� ،إ ّال بعد
وفاته .ومل �أخرج ،يف احلقيقة� ،سوى ب�أنّ حظر ًا على تلك الر�سوم
� َأم َر به ُ
تناق�ض �سببه
امللك الإ�سباين العائد للحكم لأنه باتَ �إزاء
ٍ
خدم املحتَّل الفرن�سي يف الق�صر
له الفنان نف�سه .فهو من جهة َ
الإ�سباين بالر�سم واالقتناء .لكنه ،من جهة �أخرىَ ،
ك�شف للعامل
ً
م��دى الوح�ش ّية التي مار�سها جي�ش االح��ت�لال ،فا�ضحا زيف
�شعاراته ،ومبين ًا �شجاعة �شعبه الأعزل من ال�سالح ،ومن ا َمللك
�أي�ض ًا ،ب�ضراوة مقاومته يف �سبيل ا�ستقالله.
وكان هذا الثمن الأثمن بكثري من ب�ضعة لوحات نهبها املحتلون
قبل ان�سحابهم.
وتظل �سل�سلة “كوارث احلرب” هي الأب��ق��ى ط��وال الأزم��ن��ة يف
ال�شهادة على اجلرمية وعلى مقاومتها يف الوقت نف�سه� .أما
حماكمة غويا لر�سمه ُعري �إحدى ال�سيدات يف مرحلة مب ّكرة؛ فال
يعدو �أن تكون ،يف نظري ،تغطية بلهاء للذين تركوا البال َد والنا�س
أمام جيو�ش الغزاة!
ُعراة � َ
* * *

تخلقها معابث ُة الغيوم للقمر� ،أم تخيالت اجلنون الذي �أخرجها
عن عقلها ومن بيتها يف هذا الليل الثقيل .لكنها ،ملّا مل ت َر �أو ت�سمع
لف�ضول
ب�شر ّي ًا يحول دونها وارتقاء تلك امل�سافة واجتيازها ،تلبي ًة
ٍ
اجتاحها� ،أو َع ّلها �صفحة يف كتاب َقدَ رها؛ كان �أن �صعدت حتّى
و�ص َلت َ
لتقف ،وجه ًا لوجه� ،أمام اجل�سم املت�أرجح.
وجدت ُه رج ًال يتد ّلى من حبل م�شنقته!
رغم ما ت ّلب�سها من �صدمة اخلوف� ،إ ّال �أنها ،قبل �أن تدي َر ظهرها
لتهرب ،ت��راءت لها ملع ٌة �سرعان ما �سرقتها غيم ٌة حج َبت عنها
َ
�ضو َء القمر .غري �أنها ر�أت“ .ماريا” ر�أت تلك اللمعة“ .ماريا”
ف ّكرت يف ماه ّية اللمعة“ .ماريا” �أعم َلت تفكريها يف �سبب اللمعة.
ذهب هنا
“ماريا” ا�ستنت ََجت �أنَّ ذهب ًا يقب ُع يف فم امل�شنوق! ث ّمة ٌ
�ضر�س من ذهب؟
داخل امليت! وث ّمة جو ٌع هناك داخل البيت! �أهو ٌ
يحتاج �إليه بعد الآن!
ذهبي ما عاد �صاحبه ُ
لع ّله ِ�ض ٌ
ر�س ّ
ف ّك َرت “ماريا” :ولمِ َ ال؟
و�صممت “ماريا” بعد هنيهة�“ :س�آخذه و�أبادله مبا ي�س ّد اجلوع
ويطرد احلاجة!”

�أما الآن؛ ف ْل َن ُعد لـ”ماريا” يف ليلتها الثانية:
اجتا َزت تلك الأزق��ة الهاجعة حتت �أثقال رعب و�أه��وال النهار،
جانب من �أ�سوار املدينة.
وت�سل َلت لتجدَ نف�سها ت�شخ�ص �أم��ام ٍ
رف َعت عينيها عالي ًا ،وك��ان القمر قد حترر من قب�ضة الغيوم،
فبانَ ِف�ض ّي ًا مكتم ًال ،و�أب��انَ لها ج�سم ًا ك�أمنا ت�ؤرجح ُه ري ٌح تع ُرب
يف العلو ال�شاهق .هي مل تت�أكد �إنْ هو جمرد خياالت فوق ال�سور

وهكذا ،اقرت َبت “ماريا” من اجل�سم امل�شنوق ال��ذي ت�ؤرجحه
الريح ،اعت َلت حافة ال�سور ،وم��دّت يدها باجتاه فمه ،حاجب ًة
عينيها مبنديلها وب�����إدارة وجهها ،لتنتزع �صيدها ه��ذه الليلة
وتلتقطه دون �أن يراها �أحد.
غري �أن القمر ك��ان هناك .وك��ذل��ك ،كانت خميلة فران�سي�سكو
غويا .وكنتُ �أنا بالإثنني �شاهد ًا على جرائم ذاك الزمان ،وقارئ ًا
خلطوط لن تزيلها �أي قرارات وفرمانات ،مهما كانت� ،أو �سوف
ٍ
تكون يف �أي وقت.
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تشكيل

النحاتة منى السعودي
البحث في جوهر الشكل ..جوهر المعنى
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ميثل ال�شكل بالن�سبة للفنانة منى ال�سعودي ق�ضية العمل الفني
،لأنه مينح اللغة النحتية خ�صو�صيتها وهويتها وحمتواها ،وهي
اخل�صو�صية التي �أ�ضفت على الفنانة هويتها اخلا�صة التي
ميزت �أعمالها .وهي تعرب عن ذلك بالقول�« :أبحث دائم ًا عن
ال�شكل النقي اخلال�ص ،ال �أح ّ��ب ال�صراخ يف الفنّ  ،ال �أح ّ��ب
امل�أ�ساو ّية وال التعبري ّية املبا�شرة ،ال �أحب النحت ا ّل��ذي ُي�ش ّوه
�شكل الإن�سان”.
وتتنوع �أع��م��ال الفنانة التي در�ست يف كلية الفنون اجلميلة
بجامعة ال�����س��ورب��ون باري�س بفرن�سا ،ب�ين احل��روف��ي��ة وامل���ر�أة
والأ�شكال التجريدية التي ترثيها بالتحزيزات والطيات ،التي
حتول املادة ال�صلبة وال�صلدة �إلى م�شاهدة ذات ملم�س ناعم
ي�ضج باملو�سيقى والأنغام الهام�سة وال�شعر ،وهي تفارب ما بني
�سطوح احلجر و�صدى ال�شعر ،وتقول ال�سعودي�“ :أعمايل ك ّلها
تنطلق من ذاكرتي ال�شعرية” ،كما ت�صوغ �أعمالها النحتية
من اخلط املجرد واحلروفيات ،وقدراتها الت�شكيلية وطاقتها
الرمزية ،حيث تغلب على منحوتاتها املنحنيات واال�ستدارات
الأنثوية ،وحتى يف �أ�شكالها الناتئة والغائرة واملن�شارية متيل �إلى
خلق حالة من التكرار الإيقاعي الذي يخفف من حدة التجويفات
وامل�سننات ،و�أحيان ًا ت�سعى الفنانة �إلى �إبراز نوع من الت�ضادات
بني املنحنيات اللينة واخلطوط امل�ستقيمة التي ال تخلو من القوة،
�أو الغطر�سة خللق حالة من التكوين� ،أو الت�أليف الب�صري الذي
ينزع خللخلة املحيط وتلم م�ساحات الفراغ ،فال�شكل املن�شاري
يف الفراغ ال يبدو قا�سي ًا ،بل يظهر كطرف جناح وادع ،وتعيد
الفنانة تكرار الفراغ لي�صبح ال�شكل جزء ًا متداخ ًال مع املحيط
ومتماهي ًا معه ،رغم مترده �أحيان ًا على ذلك املحيط.
ومن خالل الدائرة املفرغة و�سط العمل ،والت�شريفات والأ�شكال
املجنحة ،والبناء امل�شيمي الذي تبدو فيه الدائرة حماطة بعدد
من الطبقات التي ت�شبه امل�شيمة ،تعيدنا النحاتة دائم ًا �إلى
اللحظة الأولى؛ احلالة اجلنينية ،من ناحية ومن ناحية �أخرى
�إلى جوهر الوجود.
“ احلركة يف �أعمال ال�سعودي تتمحور حول ب�ؤرة مركزية تنطق
منها �أو تتجه نحوها ،فمنبع القوة الفعلي كامن يف املركز املتكور
ال��ذي يعلن الرهافة واالن��ع��ط��اف واحلنو” .فاملنحوتة هنا متثل
الو�سيلة الفنية واجلمالية للبحث يف اجلوانيات عن املعنى الإن�ساين.
وتتجلى ه��ذه االق�ت�راح���ات الب�صرية يف ع��دد م��ن النماذج
والأ�شكال غري املتوقعة ،التي ت�ستثري اخلربة الب�صرية يف ذهن
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الإن�سان ،فهي ت�صور امل��ر�أة نحتي ًا من خالل املعنى الذي يختزل �أنوثتها
بتمثل اال�ستدارة واخلط والدائرة ،وهي يف الآن تقارب الكينونة الب�شرية مع
ال�صورة احلروفية ملبتد�أ ال�صفة يف حرف الـ “نون” وتكراراته يف خمتلف
االجتاهات لتوكيد ح�ضور املر�أة يف املكان نحتي ًا ويف الزمان رمزي ًا.
وتوظف النحاتة ال�سعودي طاقة الكتلة من خ�لال �إثرائها بالتفا�صيل
الداخلية عرب الكتل الكروية التي تعادل الدائرة املفرغة ،ليمزج ال�شكل
بني التجريد والت�شخي�ص وفق معادلة الداخلي واخلارجي خللق حالة من
التناغم بني املو�ضوعي والذاتي.
يف جتربتها النحتية التي مزجت بني التجريد والتعبري ال تبتعد كثري ًا عن
مرجعيات النحت العربي القدمي وتوالداته العربية الإ�سالمية ،وجتلياته
املعا�صرة واحلديثة ،وخ�صو�ص ًا يف متثالتها الزخرفية واحلروفية على
�صعيد ال�شكل ،ورغبته يف التمرد واالنعتاق على جانب امل�ضمون ،ويف
ت�أكيدها ب�إحلاح على ح�ضور املر�أة ،ويقول عمر �شبانة يف درا�سة من�شورة
بف�صلية نزوى العمانية� :إن النحاتة ت�ستقي �إلهامها من “الوجه املكاين
العربي مب�ستوييه امل�شهدي والعالئقي ،ف�أعمالها �إعادة متثل قراءة و�إعادة
ت�شكيل للمكان �إذ ت�سكب فيه همومها ور�ؤاها”.
وتعول الفنانة التي تعد من رائدات فن النحت العربي ،على متخيل ال�شعر
والق�صيدة يف تخطيطاتها التي تر�سمها بح�سا�سية النحت ،وكذلك يف بناء
منحوتاتها الرخامية واجلرانيتية واحلجرية البي�ضاء النقية ،وال�صفراء
ال�صحراوية ،واخل�ضراء والرمادية والزرقاء ال�سماوية .ولفرط �إعجابها
برتاث احل�ضارات ال�شرقية القدمية وفل�سفتها اجلمالية و�أ�ساطريها التي
متجد الأنثى� ،أعادت الفنانة �سرد احلكاية على �سطح احلجارة وفق مثلث
يزاوج بني مفردات :املر�أة ،اللغة والطبيعة ،ملا تراه من �أن النحت “طريقة
احلياة” ،و”جت�سيد لل�شعر”.
وت�شكل الفنانة املولودة يف عمان عام � ،1945أعمالها باحلروفية والرموز
الرتاثية والإ�شارات ،لقناعة منها �أن مفاهيم الفن احلديث تق�صر الفجوة
بني الوظيفة والداللية للمواد ال�صلبة واخلطوط املرنة التي حت ّول القطعة
ال�صامتة �إلى ن�ص يفي�ض بالكالم واجلمال.
وعلى حمدودية ما ميكن �أن ين�ضاف �أو يحذف من ال�صخر ،حتاول الفنانة
التي �صدر لها كتاب “�أربعون عام ًا يف النحت” ود ّون �سريتها احلياتية
والفنية ،اال�شتغال على ت�ضادات امل��ادة واملعنى ،ب�إ�ضفاء مفرداتها التي
متنح املادة والدة جديدة تفارق �أ�صلها القا�سي مل�صلحة خفوت اللغة ورقتها .
يبد�أ البناء عند النحاتة التي عر�ضت �أعمالها يف ع َّمان ،بريوت ،فرن�سا
و�أمريكا ،وغالبية الدول العربية و�أوروبا و�آ�سيا ،من ب�ؤرة ت�شبه رحم املادة
وكينونتها ،ومن نقطة مركزية لوالدة ال�شكل باقرتاحات تعيد تكوين الطبيعة
وهند�ستها ومقايي�سها ون�سبها بخطوط �صافية ،جمردة ،خمتزلة ،لي�ست
من�سوخة عن الطبيعة ،ولكنها ت�شري �إلى وحدتها.
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الفنانة ال�سعودي التي ن�شرت ن�صو�صها يف جملة “�شعر”
البريوتية ،و�صدر لها“ :ر�ؤيا �أولى” “ ، 1970حميط احللم”
 ،1993وكتاب “�شهادة الأطفال يف زمن احلرب” ،1968
قدمت تخطيطات لأ�شعار ال�سوري �أدوني�س والفل�سطيني حممود
دروي�ش والفرن�سي �سان جون بري�سفي الذي ر�سمت له عدد ًا من
“اال�سكت�شات” باحلرب بعنوان“ :اعتدال” وعر�ضتها يف فرن�سا.
تركز الفنانة يف ا�شتغاالتها النحتية ون�صو�صها ال�شعرية
على الكائن ،وعالقته مع الفراغ والوجود وجماوراته ،وطاقة
املت�شابهات والإيحاءات التي يرتكها يف وعي املتلقي ،وتختزل
ر�ؤي��ت��ه��ا يف �أن العمل الإب��داع��ي ه��و “تكوين هند�سي مل��ا هو
روحاين” ،وتعرب عن ذلك يف �أحد ن�صو�صها ال�شعرية:
“�أنت امل�أخوذ بال�ضوء
وحولك كل هذا الظالم
تقدّم ،الزمن واملكان وعاء �أحالمك
لك ثبوت احلجر ،ومو�سيقى الريح
وجريان املاء”.
وم��ث��ل ذل��ك بحثت ال�سعودي يف ال��ن��ح��ت :ع��ن ال�شكل النقي
اخلال�ص ،فهي ال حتب ال�ضجيج يف الفن ،وال املبا�شرة� ،أو ما
ي�شوه الإن�سان ..وتقول“ :ما يعنيني هو امل�سافة بني حلظة البدء
يف تكوين املنحوتة ،مرور ًا بعنا�صرها ،خطوطها ،ا�ستدارتها،
توازنها ،عالقة احلجوم واخلطوط ،الفراغ واالمتالء ،حيويتها..

و�صو ًال �إل��ى �أن ت�أخذ املنحوتة �شكلها النهائي ،وتتحدث لغة
�صارت فيها”.
�سيطر ح��رف ال��ن��ون ل�شكله الأن��ث��وي يف انحناءاته الأمومية
وتوالداته اخل�صبة التي ت�شبه الطبيعة على �أعمال الفنانة،
وبالكاد يخلو عمل من �أعمالها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
من تكوينات احل��رف ال��ذي ميثل �أ���س اخل��ط العربي ويختزل
جمالياته الهند�سية .وا�شتغلت �أكرث من منحوتة حملت عناوين
حرف النون ،وهي عناوين ال تخلو من �شعرية واختزال يكتفي
بـ”مفرد ب�صيغة اجلمع” وهي تخطيطات لق�صائد ال�شاعر
�أدوني�س.
اختارت الفنانة ال�سعودي ملنحوتاتها عناوين “ :منو ،”1881
“ن�شيد “ ،”1983ع�شاق  ”،”1983ا�ستمرارية ،”1968
“تكوين � “ ،”1982شجرة النون  ”1983و”تنويعات على
حرف النون” بقيا�س � 225سم من الرخام ،التي ا�شتغلتها
يف بريوت العام  ، 1981بوحي من الفنان الفل�سطيني كمال
بالطة عن كلمة �إن�سان ،ح�سب ما تقول الفنانة ،واختارت النون
ملا يت�شكل من خط دائري مفتوح يف مركزه النقطة.
تتكون منحوتة “تنويعات على حرف النون” التي ا�ستقرت العام
 2003يف حديقة ال�سفارة الفرن�سية بعمان من ثالث قطع يف
بناء عمودي ت�شكل املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وت�شبه ال�شجرة
املثمرة التي تتدلى منها عناقيد احلرف.
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ويف امل��ن��ح��وت��ة ت��خ��ت��زل ال��ع�لاق��ة
الأ���س��ط��وري��ة ب�ين ال��ل��غ��ة والأن��ث��ى
والأر��������ض وامل��������ر�أة ،ب��ت��داع��ي��ات
املعنى بني اللغة والأن��ث��ى بـ”نون
الن�سوة” ،ومقاربتها ال�صورية من
العني كم�ضارعة للر�ؤية واملعرفة،
ودالل��ت��ه��ا ال��ق��دا���س��ي��ة يف الن�ص
“نون وم��ا ي�سطرون” لتجمع يف
ال�شكل التجريدي ر�ؤيتها الثقافية
واجلمالية باجلمع بني ت�ضادات
ال�����ص��ل��ب “احلجر ،الطبيعة”،
وامل������رن ،الإن�سان” ،لإ� �س �ق��اط
الواقعية وامل�شابهة ب�إبراز املعنى.
م��ن امل���ؤك��د �أن اخ��ت��ي��ار النحاتة
للتجريد جاء للتخفف من فائ�ض
ال�����ش��ك��ل اخل����ام “لالنتقال من
ال�شكل �إل���ى الت�شكيل” ،بح�سب
الفنان نزيه خ��اط��ر ،ت��ارك��ة على
ج�سد احل��ج��ر ج��روح�� ًا ت�شبه ما
يالم�س ال��ري��ح على ثقوب الناي
ليتحول �إلى ن�شيج جميل يتجلى يف
اخلطوط والفراغات التي حتفرها
على الكتل لت�ضيف تونات جديدة
ترثي امل�ساحات املرتوكة يف ال�شكل.
تق�صد الفنانة من خالل �أ�سلوبها التجريدي الذي يقوم على
االختزال والتكثيف والتكرار التخل�ص من الزوائد التي تثقل
ال�شكل اخلام ب�شعرنة املنحوتة ،ومقاربتها �إلى م�ستوى املتخيل
واحللم.
وت�سعى الفنانة يف �أعمالها التي تتنوع يف حجومها بني قب�ضة
اليد �أو ا�ستدارة القلب ،وطول الإن�سان �إلى �إثراء اللغة الت�شكيلية
ب�إيقاع اللون واخلط ،وال�سطوح املل�ساء امل�ضيئة ،والتحزيزات
والته�شريات التي ت�شبه م�سام جلد الإن�سان ،وتذهب يف نقلها
ملركز ثقل الكتل وتكراره يف اليمني والي�سار والأعلى للحيلولة
دون الإخ�لال ب�شعرية البناء النحتي وتناغمه ،و�إل��ى �إ�ضفاء
الب�ساطة ب�إحكام العالقة بني الكتلة والفراغ التي تت�أتى من
جتان�س الت�شكيالت وتنوعها بني الأقوا�س والدوائر والأه ّلة التي
ت�شبه يف تكويناتها حرف النون.
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اجلمال يف منحوتات الفنانة منى ال�سعودي ال يكمن يف اختياراتها
بني املادة الرخامية امللونة واملو�ضوع الأنثوي الإن�ساين فح�سب،
بل يف تلك املقاربة بني الواقع واملتخيل ،وال�صالبة واملرونة
والقوة والرقة والق�سوة واملال�سة ،والعتمة وال�ضوء التي تعيد
“اجلمع بلغة املفرد� ،أو املفرد بلغة اجلمع” ،وترتك يف �أعماق
املتلقي كثري ًا من الأ�سئلة الغائبة واملده�شة ،وقت ين�شد احلجر
بال�شعر والق�صائد.
ومن ق�صائد النحاتة:
“و�س�أنحت ل��ك��م حبيبني ،دائ��م�� ًا اث��ن�ين :ال��ذك��ر والأن��ث��ى،
الأم الأر��������ض ،واالب�����ن – اجل�����س��د و���ش��ك��ل ي��ع��ان��ق ���ش��ك ً
�لا،
ح����وار��� -ص��م��ت ..وم���ا ي��وج��د يف احل��ل��م ي��وج��د ع��ل��ى الأر����ض
والإن�سان نبات حلمه”

تشكيل

حوار أجري معه قبل وفاته
رافع الناصري:
أمتلك أدوات الرسام لكني أبحث عن روحية الشاعر

حممود منري  /األردن
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«منذ احتالل العراق �أ�صبحت لوحتي مليئة برموز عراقية بحتة
كنوع من رف�ض الواقع امل�أ�ساوي وبث امل�شاعر يف حب الوطن،
وجتربتي «معر�ض ب��واب��ات» هي ب��واب��ات بغداد ب��ال��ذات ،ومن
خاللها مت ّر امل�آ�سي والال�إن�سانية ومي ّر العنف ،لكن احلب والأمل
مي ّران �أي�ض ًا» ،ي�سطر الفنان العراقي رافع النا�صري عباراته
بعد رحلة جاوزت خم�سني عام ًا ،يف حوار مطول �أجري معه قبل
وفاته بنحو �أربع �سنوات.
مت�أنق ،وعيناه الرائقتان ت�ش ّكالن احلديث معه عن رحلته املمتدة
يف عامل الر�سم والغرفيك ،يرويها حكاية تبد�أ منذ التحاقه
مبعهد الفنون اجلميلة ببغداد ال��ع��ام  ،1956لينتقل بعد
تخرجه �إلى ال�صني ويدر�س الغرافيك يف الأكادميية املركزية
للفنون اجلميلة يف بكني.
«اختيار ال�صني لدرا�سة الفن يبدو اختيار ًا �صعب ًا ،لكنه بالن�سبة
يل كان �أ�سا�سي ًا ومق�صود ًا؛ لإعجابي بالفن ال�صيني الذي عر�ض
يف قاعة الفنون اجلميلة يف بغداد قبل تخرجي ب�أ�شهر قليلة،
ولنزعة غام�ضة تتمثل يف التوجه �إلى ال�شرق بد ًال من الغرب».
بحثه املتوا�صل عن االخ��ت�لاف ،دفعه الختيار بعثة الدرا�سة
�إلى ال�صني  -خالف ًا لبقية الطلبة الذين اختاروا بلدان ًا غربية
لت�أثرهم مبناهج التدري�س وكبار الفنانني العراقيني من �أ�ساتذة
معهد الفنون -مف�ض ًال ال�شرق بحث ًا عن �آفاق وروحية جديدة.
رحلة االختالف
يعتقد �صاحب كتاب «�آفاق ومرايا» �أن بحثه عن حريته ال�شخ�صية
يف االخ��ت��ي��ار والعي�ش ه��و �سر اخ��ت�لاف��ه ،فمن مدينة تكريت
ال�صغرية ،م�سقط ر�أ�سه ،ثم بغداد العا�صمة �إلى عامل خمتلف
كلي ًا هو ال�صني وبعدها ب�سنوات الربتغال ،يف رحلة احتوت مدن ًا
غري اعتيادية لها خ�صو�صيتها ،وحتى اختياره للبحرين وع ّمان
يندرج ،وفق ر�أيه ،يف �سياق عي�شه يف مدن متميزة وخمتلفة.
يتذكر النا�صري درا�سته يف ال�صني «كان هناك �صرامة وق�سوة
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يف التعلم وبرنامج الدرا�سة ،لكنني كنت حمظوظ ًا �إذ �أ�شرف
�أ�ستاذ على �أعمايل يف مرحلة التخرج كان يج ّرب �أ�ساليب ومواد
وتقنيات غري ما اعتاد عليه يف الطباعة ال�صينية».
ان�سجم مع �أ�ستاذه ونفذا م�شاريع م�شرتكة كان ثيمتها اخلروج
عن التقليد ،ما ا�ستهواه و�أ�صبح قانون ًا لد ّيه ب�أن يكون خمتلف ًا
�إل��ى النهاية ،ير�سم �أو يعرب ب�شكل خمتلف عما هو يف الواقع
والطبيعة �أو يف تاريخ الفن ،م�ؤمن ًا ب���أن الفن اجليد هو الفن

املختلف ،اختالف حتكمه عوامل كثرية مثل :الأفكار والر�ؤية
واحل�س والتعبري والتكوين والتقنية.
«ك��ان للفل�سفة ال�شرقية ت�أثري عميق يف فهم كيفية ان�سجام
الإن�سان مع الطبيعة والواقع الذي يعي�شهما ،وهي عملية توافق
منط التفكري الإن�ساين مع منط حت��والت الطبيعة ،لت�أتي كل
احللول من هذا التوافق �أو االن�سجام والرتابط العميق بني داخل
الإن�سان وفعل الطبيعة ،ما ين�سحب على الفن وطريقة احلياة»،
وي�ضيف « عندما �أ�صادف بع�ض الت�أزم افتح كتاب «الطاو» لأجد
ما �أبحث عنه».
اختياره لفن الغرافيك يف ال�صني هو جزء من املختلف ،ففي
ال�ستينيات مل يكن هناك من فنان عراقي در���س الغرافيك
بو�صفه اخت�صا�ص ًا ،ون��درة من الفنانني العرب لهم متا�س
مبا�شر مع هذا الفن ،كما بد�أ فن الغرافيك العاملي ثورة جديدة
يف ذلك الوقت ،فكان كل �شيء جديد ًا وخمتلف ًا بالن�سبة له.

بعد عودته �إلى بغداد� ،أقام النا�صري مدة ق�صرية مدر�س ًا يف
معهد الفنون اجلميلة ،ليعاود ال�سفر ،لكن نحو الغرب� ،إذ منح
زمالة للدرا�سة يف حم�ترف «غ��راف��ورا» ال��ذي ترعاه م�ؤ�س�سة
كولبنكيان ،ف�أ�صبح على توا�صل مبا�شر مع ما يحدث يف �أوروبا،
تعلم خالله تقنيات جديدة يف عامل الطباعة ،ومل يتنازل يف
الوقت نف�سه عن روحية ال�شرق يف تكوينه و�إخراجه العمل الفني
لكن مع تقنية غربية ،ما �أدى �إل��ى ظهور �أ�سلوب خمتلف عن
الأ�ساليب ال�سائدة يف �أوروبا �آنذاك وكان يجربها مع زمالئه يف
املحرتف وهم من جن�سيات خمتلفة.
رؤيا جديدة ..حداثة وتأسيس
كان بيان «الر�ؤيا اجلديدة» الذي �صدّره النا�صري مع رفيقيه الفنان
الراحل �إ�سماعيل ف ّتاح الرتك والفنان �ضياء العزاوي رد ًا على هزمية
حزيران  ،1967لكنه عبرّ عن موقف ثقايف جذري راف�ض لطغيان
االنك�سار على معظم و�سائل التعبري ومنها الفن العراقي الذي ت�أثر
كثري ًا بعد �أن و�صل ذروته يف منت�صف ال�ستينيات.
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ر�ؤيا جديدة قدّمها الفنانون الثالثة نحو بداية وروحية و�أ�ساليب
جديدة ،لي�س بدافع �إلغاء التجارب ال�سابقة ،كما ي�ؤكد النا�صري
يف مقابلته� ،إمنا �إطالق ًا لعهد جديد يف الفن العراقي ،فطب ّقوا
�أفكارهم يف معار�ض الر�سم والغرافيك وفن املل�صق ،وكذلك
الكتابات الفنية.
«طرحنا الأفكار والتقنيات وال��ر�ؤى اجلديدة التي اكت�سبناها
بفعل درا�ستنا يف اخل��ارج ،مع بقية الفنانني الذين لديهم نوع
من املبادرة واالنفتاح ممن در�سوا يف الداخل ،م�ؤكدين على
احلداثة دون جتاوز حداثة جواد �سليم ،وما ح�صل منذ منت�صف
ال�ستينيات كان جر�أة فائقة» ،ي�صف م�ؤ�س�س ق�سم الغرافيك يف
جامعة بغداد.
بيان ال��ر�ؤي��ا اجلديدة يف نهاية ع��ام � 1969أ�صبح نربا�س ًا
لأ�صحابه يف م�شاريعهم امل�ستقبلية ،كما ا�ستقبله الفنانون
واملثقفون وقتها باهتمام �شديد ،و�أث��ار اجلدل حول يف العراق
وال��وط��ن العربي حتى اعترب عالمة ف��ارق��ة يف م�سرية الفن
املعا�صر يف العراق.
تبلورت احلداثة مع اجليل الثالث من الت�شكيليني العراقيني،
لكن خ�صو�صية النا�صري متثلت يف اختياره فن ًا كالغرافيك عدّه
التقليديون يف ذاك الوقت حرفة ال ف ّن ًا ،حتى تغريت �أفكارهم
عندما ت�أكدت جتربته ودخل مراحل ور�ؤى جديدة فيها.
خمتز ًال يف اللون ومقدم ًا ح�سا�سية خمتلفة ع ّما عرفته اللوحة
الزيتيةّ ،
خط اختالفه يف الر�سم كذلك منذ �أول معر�ض �شارك
فيه عام  ،1965متجاوز ًا ق�سوة النقد امل ّوجه �إليه ومعترب ًا �إياه
دعوة لال�ستمرار.
التدري�س كان جزء ًا مهم ًا من تلك املرحلة ،فتجمع حوله كثري
من الطلبة املوجودين ليقدّموا �إنتاج ًا مهم ًا ،وي�ساهموا يف
معار�ض داخلية وخارجية ما �شجعه للمبادرة نحو ت�أ�سي�س ق�سم
للغرافيك يف معهد الفنون اجلميلة العام .1974

�سنوات قليلة �أن يكون يف مقدمة امل�شهد الت�شكيلي العراقي.
يختم النا�صري حديثه عن تلك املرحلة «مل �أعامل الطلبة من
موقع الأ�ستاذ بل ال�صديق ،ومن �أهم الذين تابعتهم واهتممت
بتجربتهم منذ بدايتها :عمار �سلمان ،مظهر احمد ،هناء مال
اهلل� ،سامر �أ�سامة وندمي حم�سن».

تأمالت يف التجربة
ً
ً
ب���د�أ النا�صري رحلته الفنية تعبرييا رم��زي��ا ،ث��م ا�ستخدم
احل��رف العربي �أث��ن��اء �إقامته يف الربتغال ع��ام  1968يف
خ�ضم التغريات الثورية التي �سادت العامل و�أورب��ا خا�صة يف
ال�ستينيات ،فغيرّ ت �أذواق املجتمع وابتكرت �أ�شكا ًال جديدة يف
الفن واملو�سيقى والأزي���اء وال�سينما ،وكانت هناك اجتاهات
فنية تركز على التجريدية ومن �ضمنها
ا�ستخدام الإ�شارات واحلروف.
لم أهد مسؤو ًال في

يف بداية الأمر كان التدري�س يف هذا
الق�سم ب�سيطا للغاية� ،إذ مل يتوفر
«ف�ج��أة فيما كنت �أتطلع �إل��ى خمطوط
فيه �إ ّال القدمي من املكاب�س والأدوات حياتي عم ً
ال من أعمالي ع��رب��ي ق���دمي ،انتبهت �إل���ى �أن احل��رف
الأولية ومواد الطباعة والورق ،وعدد
العربي عندما جت ّرده من معناه �أو تف�صله
قليل م��ن الطلبة املتحم�سني لهذا
عن باقي الكلمة واجلملة ي�صبح لديه
الفن؛ لكن املكان تط ّور مبا يحويه من املكاب�س احلديثة للطباعة
حركة و�شكل وطاقة تعبريية كبرية تخدم العنا�صر الأ�سا�سية
والأدوات واملواد الفنية الأ�سا�سية للحفر و�أنواع الورق ،وا�ستقرت
للوحة ،و�إذا ما �أ�ضفت �إليه تعبري ًا �آخر من خالل اللون �أو الألوان
الدرا�سة فيه والتحق به نخبة من الطلبة املوهوبني ،ما �أه ّله بعد
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�ستكتمل لديك لوحة معربة لها خ�صو�صية وهوية» ،وهذا ما كان
يطمح �إليه النا�صري ف�شعر بال�سعادة الكبرية الكت�شافه بداية
الطريق.
ذلك االكت�شاف كان مهم ًا له وهو الذي عا�ش حينها بني �آالف
الأ�ساليب الفنية التي رمبا تلتقي وتت�شابه مع بع�ضها ،لكن بحثه
عن هويته اخلا�صة �أوجد له الطريق ،ما يندرج بالت�أكيد يف �إطار
�سعيه الدائم �إلى املختلف.
ما مي ّز بحثه يف احلرف العربي عن فنانني عراقيني عملوا يف
االجتاه نف�سه مثل :جميل حمودي و�شاكر ح�سن و�ضياء العزاوي

هو تكوين لوحته الك ّلي الذي يعتمد على �أجزاء من احلروف ال
احلرف �أو الكلمة نف�سه ،والتعامل مع اللوحة الزينية معاملة
غرافيكية وهذا كان نادر ًا لقلة من يعمل بالفن الغرافيكي وقتها.
يف �أوا�سط ال�ستينيات �أ�ضاف النا�صري بعد ًا جديد ًا للوحته ،هو
الأفق الذي جاء نتيجة ا�شتغاله على الثنائيات ،مو�ضح ًا «ج ّربت
�أن �أر�سم م�ساحة يف الأعلى هي ال�سماء ويف الأ�سفل هي الأر�ض،
ولربطهما ا�ستخدمت الأف��ق بينهما ،وا�ستمر احلرف العربي
لكن يف منطقة الأر����ض مع �إ���ش��ارات خمتلفة تعبرّ عن �أر���ض
املنطقة والعراق حتديد ًا».
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ب��ق��ي ال��ن��ا���ص��ري ي�����ش��ت��غ��ل يف
هذه املناطق حتى اندلعت
احل���رب ع���ام ،1991
عندما قرر �أن ي�ستغني
ع��ن ك��ل �إ���ش��ارة ورم��ز
يف اللوحة وي��ع��ود �إل��ى
ط��ب��ي��ع��ة جم������ردة م��ن
ك��ل ���ش��يء ،وف��ع ً
�لا ر�سم
العديد من اللوحات على
ورق �صيني بالطريقة ال�صينية
م�����س��ت��خ��دم�� ًا الأ����ص���اب���ع Finger
 Paintingعلى �سطح اللوحة مبا�شرة.
ح�سية �أفرغت
يت�أمل النا�صري تلك املرحلة “كانت جتربة ّ
الكثري من ال�شحنات املختزنة جراء احلرب وما تالها” ،متابع ًا
يدي بالأ�سود ك�أثر
“ا�شتغلت دفرت مطوية طولها  6مرت� ..أغم�س ّ
للرف�ض والبني نتيجة لون الدم اجلاف �أ ّرخت فيها لأيام احلرب
و�أحداثها وتداعياتها ،وغلفتها بحبل مقرر ًا �أ ّال �أعر�ضها �إ ّال بعد
ع�شر �سنوات ،لكني عر�ضتها يف العام  1999يف مدينة كامنب
�شمايل �أملانيا يف معر�ض ا�ستعادي لتجربتي خالل ربع قرن”.

(مكتبة �أ�ضرمت بها
النار) عام 2008
م���������س����ت����خ����دم���� ًا
ال������ط������ب������اع������ة
ع���ل���ى ال�����ش��ا���ش��ة
احل�������ري�������ري�������ة
Screen،p r i n t i n g
وم�ستخدم ًا التقنية
ذات��ه��ا ي�����ص��در ل��ه قريب ًا
كتاب ي�شرتك فيه مع ال�شاعر
الراحل حممود دروي�ش يف �ست ق�صائد.
«�شاعر عظيم و�صديق عزيز ،وعدته ب�إهدائه كتاب ًا يحمل
�شعره ،و�أنا �أحاول �أن �أويف جزء ًا من وعدي� ،إذ اخرتت واحدة
من �أجمل ق�صائده بعنوان «لو�صف زهر اللوز» ،وهي ق�صيدة
حب مفعمة بالإن�سانية وبروحية الإن�سان املتفائل والوطنية»،
يتحدث النا�صري عن هذه التجربة.

تف�سر الق�صيدة بل تقف �إل��ى جانبها ،لتعرب عن
«اللوحة ال ّ
امل�شهد الك ّلي ولي�س ت�صويري ًا �أو تعبريي ًا ي�ستمد الروحية والفكرة
العامة» ،وي�ؤمن النا�صري �أن حالة ال�شعر هي حالة الر�سم
ر�سام والر�سام �شاعر ،وطريقة ا�ستح�ضار
مع الشعر
نف�سها ،فال�شاعر ّ
ال�صور ال�شعرية هي ذاتها ا�ستح�ضار امل�شاهد ال�صورية للر�سام
ال يخفي النا�صري �أنه كتب ال�شعر يوم ًا ،فظل ال�شاعر يقف عند
التجريدي ،والفرق الوحيد بينهما هو الفارق بني اللغة املكتوبة
لوحته مط ًال بح�سية التجريد الذي ير�سمه ،وبالت�أويل املفتوح:
وال�صورة املر�سومة.
يحب �أن ي�صوغها
معنى وحدو�س ًا ليقرتب من روحية ال�شعر كما ّ
“رمبا �أمتلك روحية ال�شاعر ولكني ال �أمتلك �أدوات��ه ،و�أمتلك
«�إن بثثت يف بع�ض لوحاتي روحية ال�شعر فهذا ج ّل ما �أطمح �إليه،
�أدوات الر�سام لكني �أبحث عن روحية ال�شاعر”.
ومع هذا ما زلت �أبحث عن املطلق يف لوحتي وهي مقولة �سجلتها
منذ �أك�ثر من ثالثة ع��ق��ود» ،مقولة تنبئ عن تطابق الفنان
اختار �ست ق�صائد من دي��وان لزوجته ال�شاعرة والناقدة مي
وجتربته ،وكذلك �أ�سلوبه و�شخ�صه.
م��ظ��ف��ر ح��م��ل ع���ن���وان “تلك الأر�����ض
الكثيرة
حياتي
محطات
النائية” ،لأن���ه وج��ده��ا “معربة عن
وا�شتغل النا�صري �أي�ض ًا على �أ�شعار
حالة الغربة والتيه والأمل التي يعي�شها تزجني في حيرة االختيار بين املتنبي  -الذي يعتربه جزء ًا من كيانه
العراقي� ،إ�ضافة لقوة ال�شعر” ،ليقدّمها أن أنسى وال أنسى درسي الثقايف ال�شخ�صي– يف عدة م�شاريع
جتربة خا�صة ا�ستخدم فيها احلفر على
ب��ع��ن��وان «حت��ي��ة �إل���ى امل��ت��ن��ب��ي» ومنها
األول في الفن
الزنك بعنوان (م��ع �شعر م ّ��ي مظفر)
معر�ض للر�سم (وواح��دة من لوحات
عام .2007
املعر�ض الذي �أقامه يف ع ّمان اقتناها
حممود دروي�ش) ،وجمموعة �أعمال طباعية (حفر على الزنك)
وم�سافر ًا مع ق�صائد ال�شاعرة العراقية ايتيل عدنان يف نزعتها
�صدرت يف ع ّمان عام  ،2006وهي بن�سخ حمدودة وانت�شرت
الإن�سانية العالية وح ّبها للعراق ،قدّم لها �ست ق�صائد بعنوان
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عربي ًا ودولي ًا� ،إ�ضافة ال�شتغاله على ق�صيدة اجلواهري ال�شهرية
«يا دجلة اخلري».
الفن والسلطة
«مل �أه��د م�س�ؤو ًال يف حياتي عم ًال من �أع��م��ايل� ..أ�ؤم��ن ب�إبقاء
م�سافة بني املبدع وال�سلطان» ،يعترب النا�صري �إلغاء تلك امل�سافة
تدفع الفنان للت�أثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،م�ؤكد ًا �أنه كيان م�ستقل يخرتع
حريته ،ويك ّون البيئة املنا�سبة للإبداع و�أي ارتباط ب�سلطة �أو
�أيديولوجيا �أو فكر �سيا�سي هو نوع من القيد ،بدونه يكون الفنان
�أكرث انفتاح ًا على العامل ولديه حرية التفكري وبالتايل حرية
الإبداع.
يلتفت النا�صري للحديث عن �سلطة الفنان عندما يكون الفنان
ا�ستثنائي ًا مثل :رامربانت �أو بيكا�سو �أو مريو ،فهو يغيرّ وجه
احلياة ويعطي قيمة للأ�شكال والألوان والتذوق الفني وعنا�صر
اجلمال ،بل ومينح قيمة لفل�سفة اجلمال نف�سها ،كل ح�سب
ع�صره الذي عا�ش فيه ومار�س تلك ال�سلطة بالت�أكيد.
«حممود خمتار وج��واد �سليم وف��احت املدر�س و�صليبا الدويهي
و�آخرين هم فنانون ا�ستثنائيون �أ ّثروا يف الفرتات التي عا�شوا
فيها و�أ�صبحوا �سلطة جميلة يف �أيامهم ،وهم �سلطات اكتملت ملّا

رحلوا ،بينما ما يزال الفنانون املعا�صرون يف �سلطاتهم الفنية،
كل يفر�ض ذوق��ه واكت�شافاته يف البحث اجلمايل» ،وال يرتك
النا�صري بعدها فر�صة للت�أويل �إذ يطلق مقولة حا�سمة «لي�س
لدّي �سلطة �إ ّال على نف�سي� ،أنا ال �أحب ال�سلطة من �أي نوع كانت،
لأن �أي �سلطة تدخل يف ت�شابكات ،الفنان يف غنى عنها».
ذاكرة ولوحة ووطن
«�أ�ؤمن ب�أن �أي �شكل مهما كان جتريدي ًا هو ذو معنى ،والأ�شكال
والرموز التي �أ�ستخدمها يف اللوحة هي م�ستمدة من الواقع
والبيئة املحلية ومن الأحداث �سواء ال�سيا�سية منها �أو االجتماعية
وهي جزء من نب�ض اللوحة؛ فالعمق الذي �أتوخاه ال ي�أتي �إ ّال �إذا
كانت كل هذه العنا�صر وا�ضحة وجل ّية قبل �أن �أ�شتغل على بناء �أو
�إزاحة مك ّونات العمل».
العالقة ب�ين ال�شكل واملعنى ت���أخ��ذ �سياق احل��دي��ث م��ع راف��ع
النا�صري �إلى الذاكرة التي ت�أخذه �إلى «بغداده» التي ا�ستح�ضرها
كما ر�آها ،يف معظم �أعماله ر�سم ًا وغرافيك ًا ،وهو ي�ؤكد �أنه ما
يزال يحتفظ مبدينته كما لو عا�شها حتى الآن لكنه ي�ستدرك
«رمبا �أ�صبحت �أكرث �صفاء وال�صورة �أكرث نقاء ،فالذاكرة تختزل
الأ�شياء وجتمل الذكريات».
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ال يدري �إن كان ي�ستطيع �أن ير�سم هذا
الإح�سا�س لو عاد جم��دد ًا �إلى بغداد،
ف��م��ا ي���راه الآن يف ال�����ص��ورة املرئية
واملطبوعة هي ال�صورة التي عا�شاها
�أيام عز بغداد� ،آم ًال �أن ال يخ�سر الكثري
من ه��ذه ال�صورة اجلميلة ،وم�صر ًا
على �أن ير�سمها ب�أبهى حاالتها.
«ال �أح�س بقيمتي الفنية �إ ّال �إذا وقفت
على الأر�ض التي ولدت فيها ..والغربة
ت��ه��در ال��وق��ت ك��ث�ير ًا» ،غ��رب��ة م�ضافة
يك�شف عنها ال��ن��ا���ص��ري «م��ئ��ات من
�أع��م��ايل الفنية م�شتتة ب�ين ال��وط��ن
وخارجه ،هذا فالأمر الطبيعي �أن حتيا
يف مكان واحد وت�شكل تاريخ ًا واحد ًا
معه».
منذ خروجه من وطنه ،وه��و ي�شتغل
على الذاكرة ال ما ي�ستمده من الواقع
املعا�ش ،وميار�س لأجل ذلك نوع ًا من
الت�أكيد على حتفيز الذاكرة ،من خالل
امل�شاهدات اليومية احلياتية ومتابعة
الكتب الفنية وال�سينما والتلفزيون ،ما يجعله دائم البحث عن
�أ�شكال ب�صرية جديدة تخدم الفكرة الأ�سا�سية وهي مو�ضوع
الوطن.
وكان النا�صري غادر بغداد يف عام � 1991إلى جامعة الريموك
يف الأردن كمحا�ضر متفرغ ،وق�ضى فيها �سبع �سنوات من�شغ ًال
يف الر�سم والعر�ض ،ليرتكها �سبع ًا �أخرى �إلى جامعة البحرين
ويعمل بني التدري�س التح�ضري لت�أ�سي�س كلية للفنون يف اجلامعة
دون �أن ن�صل �إلى نتيجة.
يف ع�� ّم��ان م��رة �أخ���رى ،يقرر التفرغ نهائي ًا للفن منذ �صيف
 ،2003مقيم ًا حمرتف ًا للر�سم والطباعة� ،أنتج فيه معار�ضه
ال�شخ�صية يف غالريي �أربع جدران يف عمان ( ،)2004ويف
غالريي �أتا�سي يف دم�شق ( ،)2004وغرين �آرت يف دبي
( ،)2005ويف الرواق يف البحرين (  )2006ويف غالريي
�سلطان يف الكويت ( ،)2007ومرة �أخرى يف غالريي غرين
�آرت يف دبي (.)2008
كما �شارك يف معر�ض �أقامه املتحف الربيطاين يف لندن ثم يف

30

دبي بعنوان (الكلمة يف الفن) عام ( ،)2007و�آخر بعنوان (
فنانون عراقيون يف املنفى) �أقامه متحف هيو�سنت يف الواليات
املتحدة عام ( ،)2008ومعر�ض ثالث يف جامعة كولومبيا
يف وا�شنطن حت��ت ع��ن��وان (احل��داث��ة ،ال��ف��ن ال��ع��راق��ي) عام
(.)2009
حمطات كثرية يف حياته ،يقف �أمامها النا�صري «�إنها اللحظات
ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي ت���راودين دائ��م�� ًا ،ت�شجعني �أو ت��ت��ح��داين ،عند
مواجهتي �سطح ًا �أبي�ض للوحة جديدة ،ولعل �أ�صعب ما يف الأمر
�أنها تفر�ض �شروطها القا�سية على حالتي النف�سية ،وتزجني يف
حرية االختيار بني �أن �أن�سى وال �أن�سى در�سي الأول يف الفن».
اشتغاالت خاصة
ن�صف ق��رن من الإخ�لا���ص للفن وحلريته ،حملت الكثري من
الذكريات يكتبها رافع النا�صري يف مذكرات خا�صة منذ �أيام
الدرا�سة ،يعبرّ خاللها عن قراءاته وت�أمالته يف �أحداث ثقافية
عديدة ،ويف جتارب لفنانني ت�شكيليني ،و�أماكن كثرية عا�شها ،مل
يطلع �أحد ًا قط عليها ويفكر يف ن�شرها يف وقت الحق.

تشكيل

فن االنستليشن أرت
Installation art

يوسف الصرايرة  /األردن
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بعد �أن و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزارها ،برزت اجتاهات
فنية تختلف يف مفاهيمها الفل�سفية والفنية عن نظرياتها
من مدار�س الفنون التقليدية ،نتيجة للمتغريات االجتماعية
واالقت�صادية التي �شملت كافة مناحي احل��ي��اة؛ �إذ مت طرح
ت�سا�ؤالت عديدة تتعلق مبفهوم الفن وعالقته باملحيط وتفاعله
معه ،وبد�أ البحث عن �أ�ساليب وطرق جديدة  ،وبرزت مفاهيم
للفن احلديث  ،منها ما �سمي بفن ما بعد احلداثة ،كفن الرتكيب
يف الف�ضاء ،والفن املفاهيمي ،وغريه من الفنون.
يعتمد فن احلداثة على بنية املجتمع وتطوره،و�إدراكه للتحوالت
التي حتدث يف املحيط .وترتكز �أي�ض ًا على جدلية التغري والتحول
ب�شكل منطقي .فاحلداثة يف الفن تعني التمرد امل�ستمر ،وترتكز
على �إلغاء القيود والتحرر من امل�ألوف با�ستثمار �أدوات الإنتاج
وتدويرها من جديد ،لتف�ضي بالتايل �إلى حالة من التغيري .
والتحديث يف الفن يعني التطلع امل�ستمر �إلى البحث واالبتكار،
مبعنى �أن الفن مل يكن مبقدوره �أن يتم دون �أن يف�ضي �إلى حاله
فنية فاعلة يف املجتمع.
�أما فن االن�ستلي�شن �أرت ،فهو من الفنون احلديثة  ،وقد �أطلق
عليه م�صطلح فن الرتكيب الفراغي  .ويعود تاريخ هذا الفن
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�إلى �أواخر ال�سبعينيات من القرن الفائت .وحمل لواء هذا الفن
الفنانون ال�شباب ،الذين حاولوا �أن يوجدوا تف�سري ًا �آخر للمرئي
اجلمايل ،من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب وتقنيات الع�صر احلديث
حماولة منهم لإ�ضافة حلقة جديدة يف التفرد والتميز.
لقد ركز الفن الرتكيبي ب�شكل رئي�س على البعد اجلمايل للمادة
،حماو ًال ا�ستح�ضار الفن الدادائي الذي غيرّ يف مفاهيم الفن
يف بداية القرن الع�شرين ،وانتف�ض على القيم واملفاهيم الفنية
،و�أط���اح باجلماليات الب�صرية امل�ألوفة ،م�ستفيد ًا من ت�أثري
املحيط من حيث الإ�ضاءة والكتل النحتية ،وو�سائل التكنولوجيا
ال�سائدة ،ما �أثار حفيظة الكثري من الفنانني الكال�سيكيني.
ومن �سماته �أي�ض ًا �أنه التفت �إلى �إعادة تدوير خملفات البيئة،
وعمل �إلى �إع��ادة �إنتاجها من جديد �ضمن �أطر وقوالب فنية
جديدة ،م�ستفيدة من التقنيات احلديثة التي يتعاطى معها
الإن�سان ب�شكل مبا�شر.
ومن مزايا هذا الفن �أنه ُيحدث تفاع ًال ب�صري ًا مع املحيط  ،لذا
ف�إن معظم �أعمال الفن الرتكيبي يتم �إن�شا�ؤها داخل ال�صاالت
الفنية �أو املتاحف �أو يف امليادين العامة ،منتج ًا تفاع ًال ب�صري ًا
جمالي ًا  ،وه��ي بال�ضرورة متثل حزمة كبرية من التفاعالت

البنائية والتكوينية  ،التي ينتج عنها انعكا�سات فنية متنوعة
،يتداخل فيها التكوين والإ���ض��اءة ،من خالل �إدخ��ال عنا�صر
متعددة مثل الفيديو ،وال�تراك��ي��ب الهند�سية ،والإن�����ش��اءات
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ال��ت���أث�ير ال�����ض��وئ��ي وال�����ص��وت��ي.
ومتثل �أعمال الفنان الفرن�سي دو�شامب مثا ًال لهذا الفن ،الذي
�أنتج عم ًال خرج عن �أطر مفاهيم الفن التقليدي يف ذلك الوقت
حمل ا�سم (املبولة) وق��ام ب�إر�سال ه��ذا العمل �إل��ى الفنانني
امل�ستقلني يف نيويورك عام  1917و�أطلق على هذا العمل فيما
بعد ا�سم ( النافورة) .وق��د �سمي هذا الفن الغريب يف تلك
احلقبة بالفن اجلاهز.
وت�أتي �أهمية هذا الفنان نظر ًا لقيمة عملة الإبداعي من اجلانب
التاريخي ،فهو الذي مهد الطريق النت�شار هذا الفن اجلديد،
ويعد عمله هذا من �أهم املنجزات الفنية يف القرن الع�شرين ،
�إ�ضافة �إلى الأهمية الكربى التي مثلها الفنان دو�شامب بالن�سبة
�إلى العديد من التيارات واملدار�س الفنية ،مثل فن البوب و�أعمال
البعد الثالث ،واحللول الفنية التي ت�أخذ من �أ�ساليب الفن اجلاهز.
و�أراد دو�شامب �أن يلغي احلواجز التي تقف �أم��ام هذا الفن
وتطوره .وقد نتج عن ذلك ابتداعه ملا �سماه بالفن اجلاهز ،وقد
ارتكز على عدة مراحل :عزل العمل عن املحيط ،والتوقيع على
العمل ،ثم التقدمي �إلى جلنة العر�ض.
وك��ان لقطاع الفنانني ال�شباب دور الف��ت يف ن�شر م�صطلح
االن�ستل�شني �آرت والتعريف به  ،مما يعد ج��ر�أة ومغامرة يف
كثري من الأحيان؛ كما فعل الربازيلي �سيلدو مرييل ،واملك�سيكي
جابريل �أوروزكو ،والإجنليزي مايكل ليندي ،والأمريكي مايك
كيلي والإيرلندي كريغ مارتن و�آخرون ،حيث بد�أت هذه املوجة
بانتزاع اعرتاف منظمي امل�سابقات الفنية املعروفة منذ �أوائل
الت�سعينات  ،الذين �أثبتوا ح�ضور ًا الفت ًا يف ح�صدهم للعديد من
اجلوائز يف عوا�صم الفن احلديث ،مثل نيويورك وروما وباري�س
ولندن وطوكيو.
والفن الرتكيبي يحاول التقليل من �أهمية القواعد الكال�سيكية
و�سطوتها التي �سادت الفنون الب�صرية منذ �سنوات بعيدة ،
م�ستفيد ًا من العلوم الريا�ضية كمفهوم ب�صري جديد ،حيث مت
التخل�ص من الكثري من التقاليد الفنية املعروفة مل�صلحة الكتلة
والفراغ ،التي تتواءم �ضمن البيئة الت�شكيلية ،الأمرالذي خلق
حالة فنية جديدة تتقاطع مع املفهوم النمطي للفن ،الذي �أزاح
من طقو�سه الر�سم والتلوين مل�صلحة عمليات تركيبية ت�ستعني
بال�شواخ�ص الب�صرية واملكونات النحتية  ،وغالب ًا الإ�ضاءة

الطبيعية �أو حتى ال�صناعية ،ويف بع�ض الأحيان ال�صوت كعن�صر
مكمل للعمل الفني.
ومن م�شكالت الفن الرتكيبي �أنه يعاين من �ضعف يف الت�سويق
 ،وغياب الثقافة الإعالمية والت�سويقية له ،بالإ�ضافة �إلى �أن
معظم نقاد الفن مل يتعر�ضوا لهذه الأنواع الفنية �إال عر�ض ًا.
واملتابع لهذا الفن يجد �أن الفن الرتكيبي يعمل على تغيري
النظرة النمطية ال�سائدة للمتلقي ،التي تنتج مواقف ح�سية غري
م�ألوفة ،وتعمل يف الغالب على اال�ستفزاز واال�ستنها�ض احل�سي
والذهني لدى املتلقي ،ما يفتح �آفاق ًا و�أفكار ًا خمتلفة بالكامل
عن ال�سائد ،لتتنا�سب مع عمليات التغيري الفكري التي اجتاحت
العامل لت�ؤ�س�س بالتايل لنمط جديد يتعاي�ش ب�شكل خا�ص مع روح
ال�شباب الذين �أخذوا على عاتقهم �إ�شاعة روح التمرد واالعتماد
على التغيري واالبتكار وك�سر احلواجز ،من خالل التفاعل الفني
بني الت�شكيل واملحيط ،والتي برزت من خالل عالقة التوا�صل
بينهما ،لتجعلة عن�صر ًا فاع ًال يف �إنتاج القيم اجلمالية واحل�سية
متلق فقط ،من خالل �شروط الفنان نف�سة ،حمققة
ولي�س جمرد ٍ
رغبات و�آفاق ًا خمتلفة عن منطية ال�سابق .

33

بعد ه��ذا التحول �أخ��ذ العمل الفني نهج ًا �إنتاجي ًا مغاير ًا ملا
�سبقة من الفنون ،ومرتبط ًا بكل االنزياحات الفكرية واحل�سية
ال�سائدة ،مما جعلنا نعرتف ب��دور العملية التكنولوجية التي
لعبت دور ًا جمالي ًا داخل الإطار الت�شكيلي ،الذي يحمل مفاهيم
جمالية ح�سية فاعلة يف املجتمع وتفاعالته.
�أم��ا على ال�صعيد العربي فال ي��زال هذا الفن حمكوم ًا �ضمن
�أطر الفنون الأكادميية ال�سائدة يف الثقافة العربية ،التي مل
تلقَ ا�ستح�سان ًا ور�ضى لدى الكثري من املهتمني بهذا ال�ش�أن،
وذل��ك لأ�سباب عديدة ،منها عدم انخراط الفنون التقليدية
بالفنون احلديثة ومواكبتها لها يف غالبية امل�ؤ�س�سات الفنية
والأكادميية العربية ،عدا عن �سطوة املفاهيم الكال�سيكية على
كينونة االجتاهات الفنية ال�سائدة يف الغالب ،بالإ�ضافة �إلى
خلو اجتاهات الفن احلديث من مناهج التعليم الفني والنقدي
يف معظم امل�ؤ�س�سات الأكادميية املعنية بالتعليم ،ولعل ال�سبب
الأبرز هو غياب املوروث الثقايف والتاريخي عنه لدى امل�شتغلني
بهذا الفن ،الذي اعتمد القوالب الغربية يف الطرح وال�شكل؛�إذ
و�صفت ب�أنها ت�سعى �إلى حتطيم املفاهيم املعروفة للفن .كل هذه
الأ�سباب �أدت �إلى خلق هوة وا�سعة بينهما.
�إن فنون احل��داث��ة وم��ا بعد احل��داث��ة ينبغي �أن ال تلغي بدورها
املدار�س واالجتاهات الفنية التقليدية ،و�إمنا �أن تعطي تف�سري ًا
�آخر للمرئي واجلمايل ،وحتاول �أن تتعامل مع ال�شكل ب�أ�ساليب
و�أفكار وتقنيات خمتلفة ،مما يزيد هذا الفن تنوع ًا وتفرد ًا وثراء.
وق��ال الفنان والناقد حممد العامري� :أ�صبحت فنون ما بعد
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الفنان مارسيل دوشامب

احلداثة ( فن الكمبيوغراف،
فن الفيديو �آرت ،فن اجل�سد،
فن الأر���ض ،والفن الغرافيتي
وف���ن���ون الأداء  )...ت�شكل
�أي���دي���ول���وج���ي���ا ف��ن��ي��ة يعتمد
وج��وده��ا على �إق�����ص��اء العمل
الفني التقليدي ،ومن املفرت�ض
�أن ت���ت���ج���اور ف���ن���ون م���ا بعد

عمل (املبولة) للفنان
مارسيل دوشامب

احلداثة يف عرو�ضها مع الفنون التقليدية للمناف�سة واملقاربة،
وهناك حماوالت يف �أوروبا للعودة للتعبريية والواقعية ،فهل ما
فعلة هريت�س يف ج�سد البقرة املحنط يعترب عم ًال جمالي ًا من
املمكن اقتنا�ؤه يف بيت ؟ لذلك هناك تيارات من امل�ؤ�س�سات
الغربية تعمل على متجيد الفن الزائل (نفايات فنون ما بعد
احلداثة) على ح�ساب الفنون التقليدية.
وقال الناقد د .مازن ع�صفور :فن الأن�ستلي�شن هو عمل فني
جاء وليد ًا لنظرية �أن�شتاين لتحطيم الن�سبية  ،و�أ�شار �أن�شتاين
�أن كل كتلة وفراغ يف الطبيعة تكاد تكون �شيئ ًا واحد ًا ؛�إذ تتحول
الكتلة �إلى طاقة مثل حتطيم الذرة لتعمل على تفتيتها وانبعاث
الإ�شعاعات منها.
وان��ع��ك�����س ذل���ك ع��ل��ى الأع���م���ال وال��ف��ن��ون امل��ع��ا���ص��رة م��ث��ل فن
الأن�ستلي�شن التي تعني فن الرتكيب والتفتيت ،لي�ؤكد هذا الفن
�أن الكتلة مل تعد واحدة ،فلم يعد التمثال وحيد ًا �أمامك؛ �إذ فتت
التمثال �إلى �أجزاء من�شطرة يف �ساحة العر�ض.
فلو �أخذنا متثال فينو�س على �سبيل املثال ورجوع ًا �إلى نظرية
�أن�شتاين ف�ستكون موزعة �إلى �أجزاء يف ف�ضاء العر�ض ،لتجد �أن
اليد معلقة يف الأعلى والر�أ�س يف الطرف الآخر ،وبقية الأجزاء
مرتامية هنا وهناك بحيث يجد املتلقي نف�سة وحيد ًا و�سط كل

وقال الفنان والناقد حممد �أبو زريق� :أدى التطور احلديث بكل
جتلياته �إلى تبدل ر�ؤية الفنان التي ظهر من خاللها تقنيات
وطرق �أدائية جديدة مل تكن مطروحة من قبل يف الفن الت�شكيلي
،كما �أن فن الأن�ستلي�شن قد �أت��اح للجمهور التفاعل مع العمل
الفني خارج اجلالريي �أو ال�صالون ،هذا التفاعل الذي ي�صبح
اجتماعي ًا وجماعي ًا ،وخا�صة يف ال�ساحات العامة وال�شوارع
والأ�سواق الكربى ،ومثال ذلك �أعمال كالدر الرهيفة واملتحركة
يف الف�ضاء .هذا الفن �أدى �إلى نقالت �إبداعية �أخ��رى �شملت
فنون امليديا والفيديوكليب ،وا�شتبكت مع امل�سرح كعن�صر �أ�سا�س
ولي�س ديكور ًا ،كما مت تعميق مفهوم الواقع ون�شره ب�شكل غري
متوقع ،كما ك�شف يف الوقت نف�سه عن مالمح جديدة لهذا الواقع
 ،والى تكوين قامو�س مفردات فنية ت�شكيلية خمالف ملا كان عليه
الفن من قبل ،حيث تبنى الفنان مفهوم ًا جديد ًا ارتبط باملجتمع
،و�أ�صبح الفن هو االنعكا�س احلقيقي �أو �شاهد العيان ملعطيات
الع�صر ،ومعرب ًا عن العلم والتكنولوجيا وال�سرعة والتغيري،
لذلك �أ�سموها فنون ما بعد احلداثة .
ومن هنا نقول �إن الفن الرتكيبي يتميز ب�أنه فن الع�صر بال منازع،
متكئ ًا على الفنون التقليدية التي �سادت العامل ق��رون�� ًا طويلة،
وا�ستطاع الولوج �إلى التكنلوجيا احلديثة بكل تطوراتها وجتلياتها،
والتي يتعاي�ش معها ب�شكل يومي  ،و�إعادة تدويرها مل�صلحته.
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تخطيطات
تخطيط للفنان عماد مدانات  -الأردن
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مسرح

فلسفة الفن عند سوزان النجر

د .يحيى البشتاوي  /األردن
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عند احلديث عن الفل�سفة املعا�صرة ورواده��ا يف الواليات
املتحدة الأمريكية  ،ف�إنه ال ميكن جتاوز الفيل�سوفة ( �سوزان
الجنر ) ب�سبب ما قدمته من درا�سات و�أبحاث فل�سفية حول
الفن ،حماولة من خ�لال ذل��ك �إيجاد حلول للم�شكالت التي
�شغلتها .
ولدت (�سوزان الجنر) يف مدينة نيويورك عام 1895م من
�أبوين �أملانيي الأ�صل ،ودر�ست يف ( رادكليف ) حيث ح�صلت
على املاج�ستري ثم الدكتوراه  ،وا�ستهلت حياتها العملية مدر�سة
يف اجلامعات الأمريكية  ،ت�أثرت ب���آراء الفيل�سوف ( �آرن�ست
كا�سرير ) وقد ف�سرت الفن تف�سري ًا رمزي ًا بو�صفه �أحد الأن�شطة
الب�شرية التي �أبدعها الإن�سان للتعبري عن الوجدان الب�شري؛ �إذ
تعاملت مع الفن على �أنه رمز ،و�أن العمل الفني �صورة رمزية،
وطبقت هذا املفهوم يف البداية على فن املو�سيقى.
تنوع �إنتاجها الفل�سفي بني املنطق والفل�سفة العامة وعلم
اجلمال وفل�سفة الفن وعلم اللغة ،ومن م�ؤلفاتها :تطبيق الفل�سفة
1930م� ،أفق جديد يف للفل�سفة 1942م ،مقدمة يف املنطق
الرمزي 1953م ،الوجدان وال�صورة 1953م ،ت�أمالت يف
الفن 1959م ،وغريها ...
 – 1وظيفة الفن وعالقته بالرمز:
ان�شغل الفال�سفة واملفكرون على امتداد التاريخ بدرا�سة
ماهية الفن ،وتباينت �آرا�ؤهم الفل�سفية تباين ًا �شديد ًا حول ماهية
الفن ،وظهرت تف�سريات كثرية للمفهوم ،وانطالق ًا من حماولتها
ت�أ�سي�س فكر جمايل خا�ص بها ،حاولت (�سوزان الجنر) �ضمن
تنظرياتها الإجابة على ماهية الفن،وذلك من خالل احتكاكها
بالفنون وتالم�سها املبا�شر مع الأعمال الفنية ،فقد ف�سرت الفن
تف�سري ًا رمزي ًا ،وذلك حينما و�صفته ب�أنه ن�شاط من الأن�شطة
الرمزية التي �أبدعها الإن�سان للتعبري من خاللها عن مكنونات
الوجدان الب�شري ،فالتعرف على الفن ك�أداة للب�صرية الب�شرية
من �ش�أنه �أن يفتح الطريق لفهم احللول اخلا�صة بامل�شكالت
املتعلقة بالوجود الب�شري ،ال�سيما �أنه ير�سخ التقدم احل�ضاري،
وي�ؤثر يف امل�ستويات الفردية ،جم�سد ًا بذلك الوجدان يف مو�ضوع
�أو عمل فني ن�ستطيع ت�أمله �إدراكه.
وترى (الجنر) يف هذا ال�صدد �أن الفن يعد �أعظم �أداة للتطور
ب�سبب:
�– 1أن الفن يجعل الوجدان وا�ضح ًا ،ويعطينا ما هو مو�ضوعي
حيث ميكن ت�أمله وفهمه.

� - 2أن املعرفة العملية واملت�شابهة لأي فن مت��دد ًا ب�أ�شكال
للوجدان الواقعي ،كما متدنا اللغة ب�أ�شكال اخل�برة احل�سية
واملالحظة الواقعية.
� – 3أن الفن هو تربية الأحا�سي�س لكي ترى الطبيعة يف �صورة
معبرّ ة)(.)1
�إن (الجن��ر) تركز على �أن الفن هو �إب��داع لأ�شكال قابلة
ل�ل�إدراك احل�سي ،وهذه الأ�شكال قد ت�أتي �أحيان ًا خيالية غري
ملمو�سة ،مم��ا يتطلب م��ن امل��ت��ذوق ق��درة عالية على الت�أمل
والإدراك ،ويعد (الأ�سا�س الذي تبني عليه الجنر نظريتها يف
الفن هو التميز بني الإ�شارة والرمز ،وبني الرموز اال�ستداللية
والرموز التمثيلية  ..بل تذهب يف التميز بني �أبعد من ذلك حني
متيز بني الإن�سان واحليوان ،على �أ�سا�س �أن الإن�سان حيوان
رام��ز يبتكر الرموز وي�ستخدمها  ..ف�ض ًال عن ذل��ك ،نظرتها
�إلى اللغة بو�صفها رمزية ا�ستداللية لي�س يف مقدورها �أن تعرب
عن الوجدان واحلياة الباطنية .على هذا يكون الفن هو ال�سبيل
الوحيد للتعبري عما ال ميكن التعبري عنه بوا�سطة اللغة)(.)2
لقد اتخذت (الجنر) من �آراء (�آرن�ست كا�سرير) الرمزية
مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا يف حتديد موقفها من الفن ،فقد حتدثت
(ك��ا���س�يرر) ع��ن ال��رم��وز ال�سيموطيقية يف فل�سفة الأ�شكال
الرمزية ،وو�صف اللغة والأ�سطورة والفن والدين والعلم ب�أنها
الأ�شكال الرمزية العظيمة للثقافة الإن�سانية ,و�إذا كان قد تعامل
41

مع الأ�سطورة على �أنها بنيه رمزية قائمة بذاتها وال ت�شري �إلى
ما هو خ��ارج ذاتها ف�إنه قد و�صف ما تتناوله ب�أنه (جت�سيد
للتعبري عن امل�شاعر الإن�سانية ،وبالتايل ف�إنها لغة رمزية من
امل�شاعر تعرب عن وحدة توا�صل التجربة  .لكن احلقيقة التي
توجد يف م�صل هذه اللغة الرمزية  ،تكون ذاتية ونف�سية وتوا�صل
التجربة منط ًا من االعتقاد ،الذي قد تكون له الوظيفة املهمة
من الناحية الإن�سانية واالجتماعية ،التي تتعلق بتكوين توازن
داخلي ،وب�إقامة عالقة عن الذات والنظام االجتماعي من خالل
الأ�سطورة)( ،)3وبذلك فهو قد حدد الفن ب�أنه �إب��داع �أ�شكال
رمزية ت�أخذ وظيفتها يف التعبري عن الوجدان الب�شري و�أن عامل
الإن�سان قد يتحدد بطريقة جوهرية من خالل تلك الأ�شكال.
وقد عر�ضت (�سوزان الجنر) من خالل كتابها (الوجدان
وال�صورة) �آراءها يف فل�سفة الفن؛ �إذ ميزت بني الرمز الفني
والفن كرمز معتربة �أن الرمزية اجلمالية تختلف عن الرمزية
العامة ،و�أن الرمز قد ي�ستخدم يف الفن دون �أن يكون هناك
فن رمزي ،فالفن الرمزي الذي هو �صورة للوجدان لي�س رمز ًا
فح�سب ،و�إمنا ي�ؤدي �أكرث من الوظيفة الرمزية ،لأن العمل الفني
معرب بالطريقة التي تكون بها الق�ضايا معربة ك�صياغة لفكرة
�أو مفهوم ،فنظرية (الجنر) يف علم اجلمال ترتكز يف النهاية
على الرمز الذي ميكن �أن يطبق على الفن ( ،)4وهذا النهج يف
النقد الفني والذي تتبناه (الجنر) ،قد انحدر يف جوهره من
خالل املثالية الأملانية عند كل من كانط و�شيلنغ وهيجل ،التي
�أثرت يف فل�سفة ( كا�سرير) اجلمالية ،لكنه ميكن و�صف كانطية
(الجنر) ب�أنها تنتمي �إلى الكانطية اجلديدة .
�إن ( الجنر) قد انطلقت من نزعة �شكلية ذات م�ضامني فكرية
وجمالية يف تعاملها مع الفن ،وذلك حينما و�صفته ب�أنه �إبداع
�أ�شكال قابلة للإدراك احل�سي ميكن لها التعبري عن مكنونات
الوجدان الب�شري ،وهذا يعود العتقادها ب�أن الفن لي�س حماكاة،
لأن (نظرية املحاكاة ت�ؤكد العالقة بني الفن والتجربة الإن�سانية
خارج جمال الفن ،فالفن �إما �أن يكون م��ر�آة للحياة ،و�إم��ا �أن
ينهل منها ويحاول �إي�ضاحها � ،أما النزعة ال�شكلية فتعار�ض
ذلك متام ًا «الفن �إذن لي�س حماكاة للواقع ،و�إما هو عامل قائم
بذاته .والجنر ت�ؤكد على ذلك مرة ومرات حني ترى �أن الفن
يتميز بالغريية والغرابة  ،و�أنه مكتف بذاته  ..لأنه �شكل مبدع،
�أو رمز مبدع مل يكن له وجود من قبل)( ،)5وما التماثل الذي
ينطبع يف عقل املت�أمل مل�ضامني ال�صورة واملو�ضوع اجلمايل� ،إال
من خالل ما يفر�ضه الطابع اجلمايل لل�شكل.
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وتتفق ر�ؤية (الجنر) للطبيعة ال�شكلية املرتبطة بالعمل الفني
مع وجهة نظر ( �شيللر ) الذي يرى �أن العمل الفني هو �شكل
ميكن ت�أمله و�إدراك��ه ،وت�صر (الجن��ر) على النزعة الت�شكيلة
للفن ،لأن ما يدرك منه من قبل الرائي وما ميكن �إبداعه من
قبل الفنان هو ال�شكل  ،وه��ذا املوقف اجلمايل ال��ذي تو�صلت
�إليه (الجنر) ناجم عن درا�ستها املتعمقة ل�شتى �أنواع الفنون
كال�صور وال�سيمفونيات والرق�ص وغريها  ،يف حماولة للوقوف
على الطبيعة التكوينية ملورفولوجيا اجلمال.
�إن العمل الفني يف نظر (الجن��ر) رمز جم��ازي ،وكل �إ�سقاط
رمزي هو حتول ،وهي ترى �أن كل ما يدرك يف الفن ك�صورة معربة
�إمن��ا ي��درك ك�شكل ،فاالختالف بني ال�صورة والأ�شياء الفعلية
اختالف وظيفي ،وال ميكن املماثلة بني فردانية العمل الفني
وبع�ض العمليات احليوية �أو الع�ضوية ،لأن فردانية العمل الفني
هي واقعية ،فما نراه يف الفن هو �شيء ما معطى للب�صر ،وبذلك
ف�إن ال�صورة تكون وهم ًا ،وعليه يكون ال�شكل هو ال�شيء الذي يبدو،
وال ميكن و�صف ال�صورة املجردة ب�أنها �أمنوذج فني� ،أما الأ�شكال
ف�إما �أن تكون جتريدات فارغة� ،أو �أنها حتوي م�ضمون ًا ،ولأ�شكال
الفنية معربة منطقها وذات معنى خا�ص( ،)6لكن الأعمال الفنية
من وجهة نظر (الجن��ر) ميكن لها �أن جت��رد الأب��ع��اد اخلا�صة
بالعامل من حولنا ،من خالل عملية جتريد للأ�صوات والأ�شكال
واحلركات ،وذلك حتى ال ندرك هذه الأبعاد بو�ضوح تام.
ويرى (بيفورد) �أن فل�سفة (الجن��ر) اجلمالية حول العمل
الفني قد جاءت على نظريتني منف�صلتني :الأول��ى ،ترى فيها
�أن العمل الفني هو تعبري عن معرفة الفنان اخلا�صة بالوجدان
الب�شري ،وهذا معناه �أن املعرفة ت�سقط يف العلم الفني ،والعمل
الفني هو رمز لهذا الوجدان� ،أما النظرة الأخ��رى ،فهي التي
ترى فيها (الجن��ر) �أن الأعمال الفنية جتعل الأبعاد اخلا�صة
باحلياة مدركة( ،)7ولعل (الجنر) حينما ربطت العمل الفني
مبعرفة الفنان اخلا�صة بالوجدان ،وحينما تعاملت مع العمل
الفني على �أنه مدرك� ،أرادت يف واقع احلال التمييز بني عمل
الفنان يف �إنتاج هذه ال�صورة املعربة ،وعمل املتذوق يف حماولته
�إدراك ال�صورة الفنية نف�سها بطرق عديدة ومتباينة.
مبا �أن (الجنر) قد تعاملت مع الفن على �أنه رمز مبدع ،فقد
رف�ضت التعامل معه على �أنه حماكاة ،لذلك ال ميكن �أن يكون
هناك ترابط بني الفن والبيئة ،فاملحاكاة عندها هي (و�سيلة
لإع��ادة �إب��داع هذه الأبعاد يف املو�ضوع ال��ذي يجد فيه الفنان
املعنى العاطفي)(.)8

�إن الفن عند (الجنر) ال ميكن له �أن يكون حماكاة ،لكن ميكن
و�صفه ب�أنه واقعي وله وعي �أويل ميكن �أن يتحقق من خالله
عن�صر الإيهام( ،فالهدف من الإيهام يف الفن هو �أن يجرد
العن�صر احل�سي من ال�شكل فيبدع ر�ؤي��ة م�شاركة ،فال يكون
هناك �سوى ال�شكل الذي هو مو�ضوع للر�ؤية )...( .واالختالف
بني الفنون ميكن �أن يف�سر عن طريق الوهم الأويل ،الذي
يختلف من فن �إلى �آخر)( ،)9واختالف الفن عن الطبيعة ي�ؤكد
حقيقة �أن الفن ال ميكن له �أن يكون تقليد ًا �أو حماكاة للطبيعة،
فالفنان حتى و�إن ارتبط فنه بالواقع �إمنا يتجاوز �إبداعي ًا هذا
الواقع وي�سمو عليه مبدع ًا بذلك عامل ًا �آخر.
ثم �إن (الجن��ر) تبدي اعرتا�ضات �أخ��رى تتعلق برف�ضها
لنظرية املحاكاة ،وذلك حينما تتعر�ض (�إلى التمثيل كما �أخذ
به �أف�لاط��ون و�أر�سطو .حني نظرا �إل��ى العمل الفني كوظيفة
اجتماعية ،ترتبط بال�صورة �أو التمثال �أو الق�صيدة �أو الدراما،
وظيفة توجيه عقل امل��درك �إل��ى �شيء ما وراء العمل الفني،
والذي يطلق عليه املو�ضوع �أو احلدث املتمثل ،وقد ي�ؤخذ على �أنه
يدفع الفنان لإبداع العمل الفني )...( ،وترى الجنر �أن الإيقاع
اخلا�ص باحلدث الدرامي ال يجعل الدراما حماكاة ،ال باملعنى
العادي ،وال حتى باملعنى الأر�سطي ،كما �أنه يجعل منها اعتقاد ًا
يف احلياة العملية)(.)10
ومبا �أن الفن يعرب عن طبيعة الوجدان الب�شري ،ف�إنه من
ال�ضروري �أن ندرك طبيعة هذا الوجدان املرتبط بالفن ارتباط ًا
وثيق ًا ،فقد تناولت (الجنر) الوجدان حماولة حتديد مفهوم
خا�ص له رغم �أن��ه منط ديناميكي معقد( ،ففي الوقت الذي
ر�أى فيه بع�ض الفال�سفة �أن الوجدان ال عقلي ،ر�أت الجنر �أن
الوجدان ميكن �أن يكون عقلي ًا وي�صبح كذلك ،عندما يو�ضع �أو
ي�صبح مو�ضوعي ًا من خالل الفن .فالفن هو الذي يو�ضع الوجدان
عندئذ ميكن �أن نت�أمله ونفهمه وندركه )...( .والوجدان كما
تع ّرفه الجنر هو ما ميكن �أن ن�شعر به  ..ابتداء من الإح�سا�س
الطبيعي ،الأمل ،الراحة واالبتهاج � ..إلى غري ذلك من عواطف
معقدة وت��وت��رات عقلية)( ،)11فال تنف�صل �أهمية اجلانبني
الوجداين والعقلي عن بع�ضهما ،ولكن اجلانب الوجداين يبدو
يف العمل الفني ـ ـ ـ من وجهة نظر الجنر ـ ـ ـ ك�صفة مدركة ميكن
لها �أن حتقق طابع ًا تعبريي ًا.
 – 2ال�صورة الفنية وعالقتها بالوجدان الب�شري:
ت�شرتك جميع الفنون ب�صفة �أ�سا�سية �إذ �إنها تعد �أ�شكا ًال

معربة عن الوجدان الب�شري ،ويكمن غر�ضها الر�ؤيوي يف فهم
جوهر احلياة اخلا�صة بالوجدان ،ناقلة �إمكانية ال�شعور باحلياة
الذي قد يتج�سد من خالل الفن الرمزي ،الذي يحمل م�ضامني
ترتبط بالفكر الإن�ساين وبذائقة الفنان اجلمالية.
ومل تغفل (�سوزان الجنر) �ضمن فل�سفتها اجلمالية احلديث
عن ال�صورة الفنية  Artistic Imageالتي تعرب يف الفن
عن الوجدان الب�شري( ،و�إذا كانت ال�صورة الفنية �صور ًا معربة،
فذلك لأنها رموز ت�شري �إلى معان ،ال جمرد عالمات على �أ�شياء،
�أو ا�ستجابة تلقائية ملوقف حا�ضر �أو مل�ؤثر واقعي ،بل هو �شكل
رمزي يو�سع من دائرة معرفتنا ،وميتد بها �إلى ما وراء جمال
خربتنا الواقعية �أو دائ��رة جتربتنا احلالية)( )12متخذ ًا من
ال�صورة الفنية و�سيلة للتعبري عن الوجدان الب�شري ،من خالل
تلك الأ�شكال املدركة �إدراك ًا ح�سي ًا ،فال�صورة الفنية هي �صورة
حية ديناميكية وهي تختلف عن ال�صورة اال�ستداللية وتت�صف
باحتوائها على املعنى والتعبري والو�ضوح.
�إن جمال ال�شكل يف الفن يرتبط بجمال ال�صورة الذي يرجع هو
بدوره �إلى جمال التعبري ،فال�صورة الفنية ومن خالل و�ضوحها
وحالة التعبري لديها ،تعزز من �إمكانية انتباهنا للمعنى وم�ستوى
ت�أثرنا به ،مف�سحة بذلك املجال حلالة من اال�ستقالل اخلا�ص
التي حتقق لل�صورة �إمكانية �إدراكها �إدراك ًا �شمولي ًا مبا�شر ًا.
ومتيز ( الجن��ر) بني نوعني من ال�صور ،الأول���ى :ال�صور
اال�ستداللية ،وهي ا�ستخدام اللغة ا�ستخداما ا�ستدالليا  ،والثانية
ال�صورة املعربة  ،وهي التي ميكن لها �أن تعرب عن املفاهيم
املعقدة  ،فالفن يختلف عن العمل اال�ستداليل يف نقطة البداية
؛�أي احلد�س املنطقي  ،ويختلفان �أي�ضا يف العمليات العقلية ،
وعليه تختلف م�شكلة التجريد متاما يف كل بعد من هذه الأبعاد ،
و�إدراك ال�صور يكون باحلد�س  ،هناك فرق بني احلد�س املنطقي
بالإدراك الكلي للج�شطالت (،)13
لذلك تطلق (الجن���ر) على ال�صور الفنية ت�سمية (ال�صور
الع�ضوية) ،وهي �صورة معربة من خالل حيويتها ودينامكيتها،
بينما ت�صف ال�صورة اال�ستداللية ب�أنها �صورة نظامية ال ميكن
لها �أن تعرب عن العمليات الديناميكية املعقدة التي يعرب عنها
الفن من خالل �صور متحركة.
�إن (الجنر) تتخذ من احلد�س و�سيلة للإدراك ال�صوري ،وهي
تنظر �إلى احلد�س بو�صفه الن�شاط العقلي الأ�سا�سي الذي ينتج
الفهم املنطقي �أو ال��داليل ،و�إذا جمعنا كل الوظائف اخلا�صة
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باحلد�س ،ف�إننا �سنجد �أن املعرفة احلد�سية هي جوهري ًا:
(ا� -إدراك العالقات يف عموميتها.
ب� -إدراك املغزى �أو املعنى.
ج� -إدراك الأ�شكال� ،أو الر�ؤية التجريبية.
د� -إدراك الأمثلة)( ،)14فالبعد الوظيفي للفن عند (الجنر)
يكمن يف �أنه يج�سد الوجدان �أو ميو�ضعه ويعطيه �شك ًال ،ومعرفة
هذا الوجدان وكيفية ا�شتغاله تكمن يف ا�شتغال احلد�س ،الذي
يعد الفعل العقلي الأ�سا�سي الذي تعتمده كل �أنواع املعرفة.
�إن (الجنر) قد و�صفت ال�صورة الفنية ب�أنها �صورة ديناميكية
حيوية ،وذل��ك لأنها تعر�ض جوهر احلياة لتبدو بو�ضوح �أنها
حمملة بالوجدان معطية االنطباع باحليوية ،وت��رى �أن��ه (�إذا
كان الوجدان بطبيعته عمليات حيوية ،ف�إن �أية �صورة وا�ضحة
له �سيكون لها نف�س ال�شكل احليوي ،ذلك الذي ينبع من العمق.
(� )...إن ال�صورة التي يبدعها العقل هي عملية حية ،والتحول
الأ�سا�س يف الفن يجيء من ال�شعور بالن�شاط للنوعية املدركة
ح�سي ًا ،هذه نوعية احلياة �أو ما يطلق عليه احليوية يف الفن)(.)15
ومب��ا �أن (الجن��ر) تعاملت مع العمل الفني على �أن��ه رم��ز ،
ف�إنه ميكن له �أن ي�شارك مع بع�ض الكيانات الأخرى يف الت�شابه
املنطقي كونه ي�شكل �صورة رمزية ذات مفاهيم داللية ال ميكن
لها �أن ت��درك �إال من خ�لال عالقتها ب�صورة �أخ��رى تت�شابه
معها بنائي ًا ،وي�أتي ت�أكيد (الجنر) على رمزية الفن وذلك لأن
الرمز يعد الأداة الرئي�سية يف �إبداعات الب�شر ،لذلك يعد الفن
رمز ًا مبدع ًا ،وهذا املوقف يذكرنا مبوقف (هيجل) من الفن
الرمزي ،حينما و�صفه ب�أنه (�إب��داع فني يرمي يف �آن مع ًا �إلى
عر�ض ذاته يف خ�صو�صيته و�إل��ى التعبري عن مدلول املو�ضوع
املمثل وحده  ،و�إن كان يرتبط به ،بحيث �أن تلك الوجوه والأ�شكال
تنت�صب ك�أحجيات مطلوب حلها عن طريق البحث عن امل�ضمون
احلقيقي للمو�ضوع ،عن مدلوله الدقيق واخل�صو�صي)(،)16
و�أي��ة حماولة لفهم هذا وتف�سري رم��وزه تتطلب درا�سة وحتليل
املقومات االجتماعية واحل�ضارية ،وحماولة ا�ستيعاب عنا�صر
الثقافة وتفاعلها مع ن�سق الرموز ال�سائد يف املجتمع الإن�ساين.
وترى (الجنر) �أنه ومع �صعوبة �إبداع الفن الرمزي� ،إال �أن
التعبري اخلا�ص به قد يعطي للفنان حرية يف الإبداع ،فلكي نعرب
عن كل وجدانه ثم ن�شكله ،يجب �أن يكون الفنان ح��ر ًا يف كل
الأحوال� .إن الوجدان املعرب عنه يف العمل الفني لي�س هو وجدان
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الفنان اخلا�ص ،و�إمنا هو الوجدان الب�شري ،فالفنان يعرب عما
يعرف من حقيقة هذا الوجدان ،فما مييز العمل الفني ك�صورة
رمزية ،هو كونه �صورة معربة ،ولهذا ف�إن (الجنر) تعطي �أهمية
كربى للتعبريية يف الأعمال الفنية ،التي ال بد و�أن تعرب من خالل
الرموز عن �أفكار الفنان ،فالغر�ض النهائي للفن هو حتقيق
ت�أثريات نوعية معينة لها قيمة تعبريية(.)17
�إن (الجنر) ال تف�صل بني الفن واحلياة؛ �إذ ترى �أن مبادئ
احلياة ت�ؤثر يف مبادئ الفن ،و�أن هناك ت�شابه ًا بني املبادئ
امل�ؤ�س�سة لل�صورة يف الأ�شكال اخلا�صة بالفن ،وه��ذا ال يعني
�أن الفن واحلياة مت�شابهان ،و�أن الفن حماكاة وتقليد للواقع،
فالعمل الفني له ا�ستقالله وواقعيته اخلا�صة املختلفة عن نوعية
احلياة الفعلية� ،إن الفن حينما يبدع �صور ًا حية ديناميكية� ،إمنا
يتخذ من فن احلركة مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا كونه ميكن �إدراكه �إدراك ًا
ح�سي ًا ،ويعد فن الرق�ص �أو�ضح مثال على ذل��ك( ،فالرق�ص
هو فن ال�صورة املتحركة  ،لأن الرق�ص كفن لي�س جمرد �أ�شياء
معطاة مثل املكان ،اجلاذبية ،اجل�سم ،القابلية للحركة ،القوة
الفردية ،بل هناك عوامل �أخرى م�ساعدة مثل :ال�ضوء ،ال�صوت،
غري �أن هذا كله يختفي ،وما يجعل فن الرق�ص �أكرث كما ًال ،هي
تلك الأ�شياء التي نراها ،فالرق�ص لي�س هو الأ�شياء املعطاة فع ًال،
و�إمنا املدركة فني ًا .فالرق�ص “�إمنا هو �صورة قابلة للإدراك
احل�سي وتعرب عن الوجدان الب�شري ،فالإيقاعات والرتابطات
تعرب مع ًا عن تعقيد وثراء احلياة الباطنية للإن�سان� ،إنها تيار
اخلربة املبا�شرة� ،إنها احلياة كما ي�شعر بها الأحياء”)(،)18
وبذلك ف���إن (الجن��ر) تتعامل مع الرق�ص بو�صفه تعبري ًا عن
مو�ضوعات معرفية ترتبط بكثري من وجدانهم ،وهذا التعبري
ي�أخذ �أبعاده النف�سية املمثلة للفكرة.
�إن الفن عند (الجنر) لي�س انفعا ًال �أو و�صف ًا لالنفعال ،بل هو
تعبري وت�صوير لالنفعال مع �إنكار �إمكانية �أن يكون العمل الفني
جمرد تعبري عن ذات الفنان ،فلكل فنان طريقته يف التعبري
الفني الذي ال يكون تعبري ًا عن حاالت وجدانية خا�صة بقدر ما
هو تعبري عن الوجدان الب�شري ( ،ذلك لأن الوظيفة الأولى للفن
�إمنا هي �إحالة الوجدان �إلى حقيقة مو�ضوعية ،بحيث يكون يف
و�سعنا �أن نت�أمله وندركه ،والوجدان الذي تق�صده الجنر هنا
لي�س وجدان الفنان اخلا�ص ولكن الوجدان الب�شري .فالفنان
ال يكون فنان ًا ب�سبب وجدانه اخلا�صة ،ولكن عن طريق فاعلية
تعرفه على الأ�شكال الرمزية للوجدان وميله �إلى �إ�سقاط هذه
املعرفة االنفعالية يف مثل ه��ذه الأ���ش��ك��ال املو�ضوعية)(،)19

فلكل فنان طريقته يف فهم الوجدان الب�شري ويف التعبري عنه
با�ستخدام الرمز ،حيث ي�صبح من الأهمية النظر �إلى الأعمال
الفنية و�إلى �سماتها اخلا�صة ،ولي�س �إلى ال�شخ�صية التي عربت
عنها ،فلي�س من ال�ضروري �أن تبدو حالة الفنان النف�سية وقت
�إبداع العمل الفني يف عمله ،وحتى نتو�صل �إلى الإدراك اجلمايل
للعمل الفني ينبغي ا�ستك�شاف ما هو باطن يف العمل ذاته.
 – 3احلكم اجلمايل والنقد الفني عند الجنر:
تنطلق (���س��وزان الجن��ر) يف فل�سفتها اجلمالية من نظرة
مو�ضوعية� ،إذ ت�ؤ�س�س حكمها اجلمايل على نزعة �شكلية حيث
حتكم على العمل الفني من خالل ال�صفات الكامنة فيه ،فقد
ذهبت (الجن��ر) �إل��ى �أن الفن �صورة معربة ،و�أن اجلمال يف
العمل الفني يتبلور من خالل �إمكاناته التعبريية وكلما كان
العمل الفني معرب ًا كان جمي ًال( ،لهذا ف�إن نظرة الجنر مرتبطة
بالنظرية ال�شكلية ،التي تعطي اهتمام ًا لل�شكل ولل�صورة الفنية،
ف�ض ًال عن ذل��ك ف�إنها تبدي اهتمام ًا �أعظم بامل�شاهد ،على
اعتبار �أنه وحده القادر على �إدراك هذا ال�شكل وتذوقه .وقد
ك�شفت النظرية ال�شكلية بالفعل عن قيم عجزت نظرية املحاكاة
وغريها من طرق النقد عن �إدراكها ،وملا كانت �صحة �أية نظرية
يف الفن تتوقف �إل��ى حد كبري على فائدتها يف حتليل �أعمال
خا�صة ،ف���إن النزعة ال�شكلية التي لها يف هذا ال�صدد مكانة
رفيعة)( ،)20وبذلك ف�إن �شكل الفن يجب �أن يحمل م�ضمون ًا له
قدرة تعبريية ذات معنى ،فالأ�شكال الفنية �إما �أن تكون �أ�شكال
جتريدات فارغة ال حتمل م�ضمون ًا وال ميكن و�صفها ب�أنها فن
على الإطالق.
لقد حذرت (الجنر) من خطورة تقييم الفن مبقايي�س غري
فنية ،وطالبت املتذوق �أو الرائي للعمل الفني �أن ي�ؤ�س�س عالقة
مبا�شرة مع املنجز ولي�س مع الفنان ،ويف �ضوء ذل��ك ربطت
احلكم اجلمايل مبفهومها عن الفن الذي مل يخرج عن كونه
�صورة معربة عن الوجدان الب�شري ،ف�إبداع العمل الفني من
وجهة نظر (الجنر) (يعتمد بال�ضرورة على رغبة مبدعة يف �أن
ين�شئ هذا العمل بحيث يكون معرب ًا عن فكرة الوجدان ،ف�إذا
ا�ستطاع ذلك كان عم ًال فني ًا ناجح ًا ،و�إذا مل ي�ستطع كان عم ًال
فا�ش ًال مبعنى �أنه مل ي�ستطع التعبري عنه ،لأن ف�شل ال�شاعر ،على
�سبيل املثال� ،إمنا يكون ف�ش ًال تعبريي ًا)(.)21
�إن احلكم اجلمايل ي�أتي نتيجة لإدراك عقلي يرتبط مببد�أ
ال�ضرورة ،ومبا �أن (الجنر) ت�ؤكد �أهمية االهتمام بالعمل الفني

ذاته عند احلكم اجلمايل ،ف�إن حكمها ال بد و�أن ي�أتي بال�ضرورة
حكم ًا مو�ضوعي ًا يعتمد يف تقييم الفن على ال��ت��ذوق الفني.
ويف �ضوء تناولها ملفهوم (الوحدة الع�ضوية) Organic
Unityيف الفن ال��ذي انحدر من تنظريات (ك��ول��رودج)،
ذهبت (الجنر) �إلى �أن الوحدة الع�ضوية تتحقق عندما يكون كل
عن�صر موجود يف العمل الفني عن�صر ًا �ضروري ًا ،فالعمل الفني
عند (الجنر) عمل حيوي له كيان خا�ص.
�إن ما مييز الأعمال الفنية عند (الجنر) هو جمالها املعرب،
فال�شكل اجلميل هو ال�شكل املعرب ملا يكمن يف باطنه من وجدان،
فالتعبري ميثل هذا االجتاه القوي يف تف�سري الفن بو�صفه ظاهرة
ذات معنى ،فاجلمال لي�س متطابق ًا مع ما هو عادي� ،إنه �صورة
معربة ،وي�صبح حكم القيمة هنا هو التحدث عن العمل الفني
وحده ،وكان اجلمال موجود يف العمل اجليد ،وغري موجود يف
الأعمال الرديئة ،فاجلمال ينبع من االت�ساق �أو االن�سجام طبق ًا
ملبد�أ الوحدة يف التنوع ،ف�أجزاء العمل الفني تت�ضافر لإبراز
العمل حيث تعمل على تكوين ال�شكل تكوين ًا بنائي ًا( ،)22لتحقيق
بذلك املعنى من خالل ال�صورة الكلية التي هي جوهر كل الفنون
الب�صرية ،وبذلك ي�صبح التذوق الفني تذوق ًا خال�ص ًا لالنفعاالت
اجلمالية التي حتققها العالقات وتركيبات اخلطوط والألوان،
وي�صبح ال�شكل الفني �شك ًال معرب ًا وظيفته �إعطاء الأ�شكال
جت�سيد ًا جديد ًا بعد �أن يحررها من جت�سيداتها العادية.
ومبا �أن الرمزية قد جت�سدت �ضمن �شتى مظاهر الن�شاط
الب�شري ،ف�إنه ال بد من الت�سليم ب�أن الإن�سان يتحرك �ضمن عامل
من املعاين الذي تتوالد فيه الأ�شكال الرمزية ،والتي يرتبط
�إدراك��ه��ا مبدى فاعلية العقل الب�شري ،وه��ذا الطابع الرمزي
ينعك�س بدوره على تف�سري (الجنر) للفنون ال�سمعية والب�صرية
وحكمها اجلمايل عليها ،فالفن يبلور كل ن�شاط اجتماعي ،وهو
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يعد �سجل �صادق لوجدان النا�س ووعيهم ب�صفة عامة .وتبني
(الجنر) بع�ض ًا من هذه احلقائق:
(� – 1إن الأعمال الفنية ،ال�صورة ،التمثال ،البناء ،الق�صيدة،
الرواية امل�سرحية� ،أو املو�سيقى� ،إمن��ا هي رم��وز مفردة ملعان
عاطفية حيوية ومعقدة.
 – 2لي�س هناك �أي معانٍ ا�صطالحية متحدة مع ًا بحيث تكون
هذا الرمز ،وتبني معناه ملن يدركه.
� – 3إن الإدراك الفني ،عندئذ ،يبد�أ دائم ًا بحد�س للمعنى
الكلي ،ويزيد هذا احلد�س عن طريق الت�أمل كمو�ضوع تعبريي
لل�صورة التي ت�صبح ظاهرة.
� – 4إن امل��ع��ن��ى اخل��ا���ص ب��ال��ف��ن ال��رم��زي ال مي��ك��ن �إع���ادة
�صياغته يف املقال .وكل التعبريات الرمزية ت�ستخدم ك�صيغة
ملا ي��راد التعبري عنه ،وه��ذا يعني �أن التعرف على ال�شكل هو
الفعل الأ�سا�س للتجريد ،الذي هو �أحد �أهم الوظائف اخلا�صة
باحلد�س)(.)23
وقد ركزت (الجنر) يف درا�ستها اجلمالية على املو�سيقى ؛ �إذ
تعاملت معها على �أنها لغة رمزية ،جتعل الزمان م�سموع ًا وجتعل
�شكله وا�ستمراره حم�سو�س ًا ،وهي تتحرك يف جمال الدميومة
اخلال�ص الذي يختلف عن الوقت امل�ستخدم يف احلياة العادية،
وقد حاولت (الجنر) تطبيق مفهومها عن الفن ـ ـ ب�أنه �إبداع
�أ�شكال معربة عن الوجدان الب�شري وقابلة للإدراك احل�سي ـ ـ
على املو�سيقى قبل كل الفنون الأخرى.
�إن املو�سيقى عند (الجن��ر) فن ال متثيلي حتى يف نتاجاتها
الكال�سيكية ،وذلك لأنها تقدم لنا �شك ًال خال�ص ًا من البناءات
النغمية التي لي�س لها مو�ضوع �أو م�ضمون حمدد ،وبالتايل فهي ال
تعرب عن م�شاعر معينة ،وت�صر (الجنر) ب�أن املو�سيقى رمز� ،أنها
فن ال�صورة الوا�ضحة ،والتي تكون وظيفتها التعبري املنطقي،
وهي فن ال ا�ستداليل ،وهي لي�ست لغة ،و�إمنا تعرب عما ال ميكن
�أن يعرب عنه من خ�لال الكلمات ،فهي ب��ن��اءات نغمية حتمل
ت�شابها منطقي ًا حمكم ًا لل�صورة اخلا�صة بالوجدان الب�شري،
ك�أ�شكال النمو ،ال�صراع ،االنحالل ،االنت�شار وغري ذلك (،)24
فاملو�سيقى تعرب عن الأ�شكال احليوية اخلا�صة باخلربة تعبري ًا
منطقي ًا ،وهذه الأ�شكال هي �أ�شكال حرة ت�شبه الوجدان.
�إن و�صف املو�سيقى ب�أنها لغة رمزية ي�أتي من �أن لها طابعها
ال��رم��زي اخلا�ص بها ،ال��ذي ال يحمل �أي��ة دالالت ثابتة ،مما
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يجعلها �أكرث اللغات طالقة ومرونة وقابلية للت�شكل وقدرة على
التعبري� .إن (الجنر) تنظر �إلى الفنون عامة ،واملو�سيقى خا�صة
على �أنها �صياغة لالنفعاالت ،فاملو�سيقى ال تثري االنفعاالت
وه��ي لي�ست ل��ذة ح�سية ���س��ارة ،ل��ه��ذا ف����إن (الجن���ر) ترف�ض
التف�سري ال�سيكولوجي للمو�سيقى و�أنها تعرب عن النف�س� ،أو �أنها
تنقل ر�سالة معينة ،لكنها ترى �أن فكرة التعبري عن النف�س قد
امتدت يف �أفكار الفال�سفة من رو�سو �إلى كريكيجار �إلى كروت�شة
وغريهم ،حيث جند عندهم االعتقاد ب�أن املو�سيقى تقوم بدور
االنفعاالت ،وجوهرها هو التعبري عن النف�س(.)25
وميكن و�صف املو�سيقى ب�أنها فن جتريدي  ،لأنها فن ال�شكل
اخلال�ص ،وت��رى (الجن��ر) �أن كل الفنون العظيمة هي فنون
جتريدية لأنها تعتمد الرمز ،ويكمن التجريد يف املو�سيقى من
خ�لال اعتمادها الأمن��اط النغمية التجريدية ذات الأ�شكال
اخلال�صة يف عملية التعبري عن املعنى ،فالتجريد يف الفن هو
عامل مهم من عوامل الإدراك والفهم ،لذلك ف�إن (الجنر) (ال
ترى يف املو�سيقى جمرد منبه يولد بع�ض اال�ستجابات الوجدانية،
معان �أو دالالت .ولي�س
بل هي ترى فيها لغة رمزية ال تخلو من ٍ
معنى هذا �أن ال �صلة على الإطالق بني فن املو�سيقى من جهة،
وب�ين حياتنا الوجدانية من جهة �أخ��رى ،و�إمن��ا كل ما هنالك
�أن املو�سيقى هي مبثابة التعبري املنطقي عن تلك اال�ستجابات
الوجدانية �أو عن هذه احلياة العاطفية)( ،)26فال ميكن جتاهل
تلك اال�ستجابات املوجودة يف املو�سيقى ،فللمو�سيقى القدرة على
التعبري عما يعتمل يف دواخلنا من توترات ترتبط بحركة الوجود.
لقد و�صفت (الجنر) املو�سيقى ب�أنها رمز ال يخلو من معان �أو
دالالت منطقية ،لذلك رف�ضت الت�سليم ب�أنها لغة فهي �ضرب من
املعرفة غري اللفظية ،كذلك فقد رف�ضت التف�سريات التي ترى
فيها �أنها �صورة من �صور الإح�سا�س املفرح� ،أو �أنها مظهر من
مظاهر التعبري عن النف�س.
�إن املو�سيقى عند (الجنر تقدم انفعاالت �أ�صيلة ،فيكفي الفنان
�أن يتمثل التجربة يف خاطره ويعانيها يف وجدانه ال �أن يعي�شها،
فاملو�سيقى قد ال ت�شري �إلى الوجدان فقط ،و�إمنا يو�ضح طبيعته
املعقدة التي ال ميكن للغة تو�ضيحها ،وبذلك ف�إن املو�سيقى تعد
متثي ًال رمزي ًا للحياة االنفعالية اخلا�صة بالكائنات الب�شرية،
مف�سحة عن حقيقة حياة الوجدان التي تتك�شف من خالل فكرة
امل�سافة الطبيعية التي ت�صفها (جنر) ب�أنها اخلربة اخلا�صة
بالفهم م��ن خ�لال ال��رم��ز مل��ا مل يكن وا���ض��ح�� ًا م��ن قبل(،)27
فاملو�سيقى تعرب عن حياة باطنية معقدة وديناميكية من خالل

لغة تعبريية تقوم على التجريد والرمز ،مما يهيئ لها كل �أ�سباب
اال�ستقالل والالحمدودية ،وبالتايل الت�أ�سي�س الفعلي حلالة
االختالف يف التذوق ،مما يحقق لكل متذوق �إمكانية خا�صة يف
ملء ال�صورة بامل�ضمون الذي يتفق مع ثقافته وميوله الوجدانية.
وترى (الجنر) �أن العالقة الداخلية بني الفنون تبدو خمتلفة،
لأن الوهم الأويل لفن ما قد ي�صبح وهم ًا ثانوي ًا يف فن �آخر،
وهو ي�ستند يف ذلك على طبيعة الوظيفة الإدراك��ي��ة للأعمال
الفنية( ،وجميع الفنون الت�شكيلية تبدع فراغ ًا ب�صري ًا ،وهذا
الفراغ يختلف متام ًا عن الفراغ ال��ذي نعي�ش فيه ونعرفه عن
طريق النظر واللم�س .الفراغ يف الفنون الت�شكيلية ،من ناحية
�أخ��رى ،فراغ مرئي خال�ص ،كما �أن هناك �أمناط ًا عديدة من
الفراغ الواقعي ،وهذا ما مييز الفنون الت�شكيلية بع�ضها عن
بع�ض .وي�صبح الهدف من الت�صوير هو �أن يجعل الفراغ مرئي ًا
وا�ستمراره حم�سو�س ًا ،بينما يقدم لنا فن النحت �صورة للفراغ
املحيط بنا وب�أج�سامنا الطبيعية)( ،)28لتخلق الفنون على
اختالف �أنواعها توتر ًا تفر�ضه طبيعة البناءات الديناميكية،
وهذا التوتر يت�شابه يف جوهره مع التوتر املوجود يف الطبيعة.
�إن الفن الت�شكيلي ،مثله مثل الأعمال الفنية الأخرى ،يعر�ض
العالقة الداخلية ملا يطلق عليه التوترات  Tensions؛�أي
العالقات اخلا�صة بالكتل ،الأبعاد ،واجتاهات اخلطوط ،هذه
العنا�صر ت�ساهم يف �صنع توترات فراغية(.)29
لقد ف�صلت (الجن��ر) الفن عن احلياة وو�ضعت له حياته
اخلا�صة ،فمث ًال رف�ضت �أن جتعل ال��درام��ا متثي ًال للحياة ،

ورف�ضت �أن تقي�س الفن مبقيا�سها .فاخلط�أ الرتاجيدي الذي
يقع فيه البطل ال يقدم لأغرا�ض �أخالقية و�إمنا لأغرا�ض بنائية،
والنق�ص ال��ذي يقع فيه البطل لي�س �سوى عن�صر فني ،فهذا
هو ال�سبب الذي من �أجله يعمل يف ان�سياب مبفرده؛ �إذ املنبع
احلقيقي للمتعة يف الرتاجيديا اليونانية ينبع من �إدراك ال�صور
املبدعة واملعربة ككل ،وال��ذي يحقق �إمكانية الك�شف �أو ر�ؤية
املعنى الكلي للعامل ،فعدد قليل من النا�س يدركون ملاذا تكون
الرتاجيديا منبع ًا للإ�شباع العميق ،وذلك لأنهم يرون البطل وهو
يقوم بدورهم على م�سرح احلياة(.)30
لقد �أرادت (�سوزان الجنر) من خالل نزعتها ال�شكلية �أن تثبت
ر�ؤيتها الفل�سفية وحكمها اجلمايل على الفن ،ولكن هذه النزعة
تعر�ضت �إلى �آراء نقدية متفاوتة يف م�ستوياتها بني جوانب �سلبية
و�إيجابية على حد �سواء.
وتكمن مزاياها الإيجابية يف �أنها قد جعلت من الفن عامل ًا
قائم ًا ذات��ه ،مما جعل �أ�صحابها يبدعون ما هو �أعظم من
احلياة ذاتها ،وي�ؤكد (ا�ستولنتز) �أن النزعة ال�شكلية قد هدفت
�إلى تربية الذوق الفني ،لكن ق�صورها يكمن يف تعريفها للفن
ب�أنه �شكل ،ف�ض ًال عن ذل��ك ف���إن ال�شكل املعرب و (االنفعايل
اجلمايل) يرتكان دون حتليل ،وال تقدم معايري لالهتداء �إليها
جتريبي ًا ،فهذه النظرية ال تقدم لنا معاين حمدد ملا هو جيد �أو
رديء يف الفنون ،فال يوجد معيار جوهري تطبيقه على الفنون
جميعها(.)31
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حممد البطو�ش �أحد �أهم القامات الأردنية على م�ستوى الكتابة
والت�أليف ،خا�صة يف جمال الدراما .كتب ف�أبدع يف كثري من
امل��ج��االت .فعلى م�ستوى ال��درام��ا التاريخية ق��دم العديد من
العالمات املميزة مثل �:أب��و جعفر املن�صور  ،معاوية بن �أبي
�سفيان  ،الفرزدق  ،وغريها .كما متيز بالأعمال البدوية مثل
 :و�ضحة وابن عجالن « بن�سخته اجلديدة»  ،العنود  ،الغريب
.وم���ن الأع��م��ال االجتماعية نقطة و�سطر ج��دي��د .ومل يغب
امل�سرح عن كتاباته ،فقدم فيه  :طقو�س تاجر ال�صوف و�شبح
القلعه وغريها الكثري من الأعمال املميزة على امل�ستوى الأردين
والعربي  .ويف هذا احلوار �سنتعرف �أكرث على الكاتب حممد
البطو�ش عن قرب ،وما هي �آخر �أعماله و�آرائه حول ما يحدث
الآن يف العامل العربي .
ب��داي��ة ن��رح��ب ب��ال�ك��ات��ب وامل ��ؤل��ف الأردين امل �ب��دع « حممد
البطو�ش � ،سنبد�أ مع جديدك ،ماهي �آخر �أعمالك ؟
�شكر ًا على االهتمام  ،بالن�سبة لآخر اعمايل ف�أنا �أق��وم حالي ًا
بالتح�ضريوكتابة م�سل�سل “ “خام�س اخللفاء الرا�شدين “عمر
ابن عبدالعزيز” الذي يتحدث عن ال�سرية ال�شخ�صية لواحد
من �أك�ثر ال�شخ�صيات ت�أثري ًا يف التاريخ اال�سالمي عامة ويف
الدولة الأموية خا�صة  ،هذا هو العمل الذي �أقوم بالتح�ضري له
الآن ب�صورة ر�سمية ،وهناك بع�ض الأعمال الأخرى ولكن ال �أريد
احلديث عنها وا�ستباق الأمور .
�شخ�صية اخلليفة ع�م��ر ب��ن ال�ع��زي��ز مت ت�ن��اول�ه��ا يف ال��درام��ا
العربية �أك�ثر م��ن م��رة ،ومي�ك��ن �أن ي��راه��ا البع�ض �شخ�صية
م�ستهلكة ،فمثال ق��ام بتقدميها ال�ف�ن��ان “نور ال�شريف “
مب�سل�سل رم�ضاين كامل من ت�أليف عبد العزيز �سالم  ،كما
تطرقت �أنت لها يف م�سل�سل “ �أبو جعفر املن�صور” ،فما هو
اجلديد الذي �ست�ضيفه عليها هذه املرة؟

ب�صناعاتها وجتارتها ومنوها وتطورها .وهذا ما نحتاج لعر�ضه
حالي ًا ،لأنه يحاكي واقع ما ي�سمى ب” الربيع العربي” .
ما العالقة من وجهة نظرك بني الربيع العربي وعمر ابن
العزيز كيف ربطت بينهما ؟
الربيع العربي �أو الثورات العربية الأخرية كانت كلها نتيجة ثورة
ال�شعوب على احلاكم للإ�صالح والتغيري ،ولكن اخلليفة عمر
بن العزيز قام هو نف�سه بعمل ثورة على ال�سلطة واحلكم ؛ �أي
ثورة من احلاكم ولي�س من املحكومني؛ ثورة على الظلم والف�ساد
واملظاهر ،وكل ما كان يعيب الدولة الأموية حينها ،لذلك جنح
يف الإ�صالح والتقدم واالزدهار بالدولة ؛�أي قام فقط بالإ�صالح
دون �إف�ساد ما ك��ان �صاحل ًا� ،أو دون تخريب ما ك��ان قائم ًا ،
وهذا للأ�سف ما ح�صل يف الأحداث العربية الأخرية  ،فقد مت
هدم كل �شيء؛ ال�صالح وغري ال�صالح ،حتى الرتاث والتاريخ
والثقافة واحل�ضارة .وهذا ما انتبه �إليه عمر وجتنبه منذ �أكرث
من خم�سمئة عام ومل ننتبه �إليه نحن الآن للأ�سف .وهذا �إن دل
على �شيء �إمنا يدل على فكر ذلك الرجل و�أنه رجل غري عادي.
ما ر�أيك ككاتب ومواطن عربي بالأحداث ال�سيا�سية الأخرية
يف العامل العربي بالثورات والربيع العربي؟

هذا �صحيح �.شخ�صية عمر بن العزيز مت تقدميها وتناولها
�أك�ثر م��ن م��رة ،ول��ك��ن دائ��م�� ًا ك��ان ي�سلط ال�ضوء على �أعماله
�أرى وبكل �شفافية و�صراحة �أنه ال �ضري من الإ�صالح ورفع الظلم
الإن�سانية والروحانية وقوة �إميانه وزهده  ،حتى يف التعامل مع
 ،ولكن للأ�سف ما حدث ويحدث على �أر�ض الواقع فيه جزء كبري
�أهل بيته ومواقفه امل�شهورة تاريخي ًا وديني ًا  ،ولكن هذه املرة
من اخلراب ال الإ�صالح �.أال يكون هناك
�سيتم ت�سليط ال�ضوء والرتكيز على
�إ�صالح دون موت الع�شرات يومي ًا� ،أو
عمر احلاكم وال�سيا�سي املحنك ،الذي عمر بن العزيز قام بثورة
دون �إزال���ة وه��دم التاريخ واحل�ضارة
ا�ستطاع بحنكته وده��ائ��ه ال�سيا�سي
والثقافة ون�شر الرعب واخلوف .ف�أنا
النهو�ض بالدولة الأموية وجعلها دولة الحاكم عن طريق اإلصالح
�أرى باخت�صار �أن الربيع العربي �أتى
يهابها اجلميع ،مكتفيه ذاتي ًا ومميزة
على كل �شيء و�أكل الأخ�ضر والياب�س .
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الثورات العربية الحالية حصدت
في طريقها األخضر واليابس
هل �سيتحدث امل�سل�سل عن حياة اخلليفة عمر كاملة �أم �أنه
�سريكز على فرتة زمنية معينة من حياته؟
يف ه��ذا امل�سل�سل مل �أت��ب��ع الطريقة الكال�سيكية يف العر�ض
امل�ستخدمة يف م�سل�سالت ال�سري الذاتية ،وهي ال�سرد الكامل
حلياة ال�شخ�صية منذ امليالد حتى الوفاة ؛ لأن الغر�ض من
العمل لي�س ت�أريخ ال�شخ�صية التي هي �أ�ص ًال م�ؤرخة والحتتاج
لذك� ،إمنا ت�سليط ال�ضوء على فرتة معينة من حياته تعترب �أهم
و�أمل��ع فرتة ( 99هجري الى  101هجري) فهذه الفرتة هي
التي تركت ب�صمات عمربن العزيز وجعلته قائد ًا و�سيا�سي ًا،
ولي�س فقط �أنه خليفة م�سلم تقي متبع للكتاب وال�سنة .كما �أن
هذه الفرتة هي التي تعك�س �شيئ ًا من واقعنا الآن ،وكيفية التعامل
مع الثورات والف�ساد والظلم .وهذا ما �أردته من هذا العمل .
هل فرتة �سنتني كافية لعمل م�سل�سل من ثالثني حلقة ؟
على العك�س متام ًا ،ف�أنا �أجد �صعوبة بتغطية كل �أح��داث تلك
ال�سنتني يف ثالثني حلقة ،مل��ا ك��ان فيها م��ن زخ��م ب��الأح��داث
والتقلبات التاريخية ،كما �أن هذه الفرتة مل تتطرق لها الدراما
العربية من قبل ب�صورة مف�صلة ،بل مرت عليها مرور الكرام،
بالرغم من �أنها �شهدت �أعظم و�أهم مواقف اخلليفة عمر مثل
 :اخل��وارج وتعامله معهم  ،ق�ضية قتله و�أ�سبابه ..دائم ًا ما مت
التطرق لها لأ�سباب الطمع يف احلكم فقط  ،ولكن احلقيقة
والتاريخ قالوا غري ذلك ،وهذا ما �سرناه يف �أح��داث امل�سل�سل
،وهذا ما �أردته من هذا العمل ؛عمر الرجل ال�سيا�سي وامل�صلح
ولي�س اخلليفة الزاهد .
ي�ؤخذ حالياً على الأعمال التاريخية �أنها م�سي�سة � ،أي �إن الغاية
والهدف من وراء �إنتاج �أي عمل تاريخي يف الوقت احل��ايل هو
خدمة غايات و�أغرا�ض �سيا�سية معينة  ،فما ر�أيك بهذا الكالم؟
ه��ذا ك�لام �صحيح و�سليم مئة باملئة  ،ال يوجد عمل تاريخي
ينتج حالي ًا �إال لأغرا�ض و�أه��داف �سيا�سية  ،بدليل �أن هناك
�شخ�صيات مل يكتب عنها بالتاريخ �إال عدة �سطور ،ومع ذلك نرى
عنها �أعما ًال درامية مطولة .وهذا �إن دل على �شيء �إمنا يدل على
املرحلة التي يعي�شها الآن العامل العربي من اختالفات فكرية

�أ�سا�سها دينية �أو طائفية �أو عقائدية  .ومن وجهة نظري فهذا
لي�س عيب ًا ما دام يخدم فكري �أو فكر �أي كاتب يقوم بكتابة هذه
الأعمال ففي النهاية الكاتب يطرح فكره حتى و�إن كان العمل
تاريخي ًا ،وهذه بحد ذاتها �سيا�سة.

الدراما األردنية تفتقر
للمنتج األردني.
م��ا ر�أي��ك بو�ضع ال��درام��ا العربية حالياً ب�شكل ع��ام وربطها
بالأحداث ال�سيا�سية ؟
�أعادتها للوراء يف معظم التجارب والأعمال التي مت تقدميها ،
لكن هذا ال ينفي �أن هذه الأح��داث وامل�ستجدات على ال�ساحة
العربية م��ادة غنية وزخمة  ،لذلك �أتوقع يف الفرتة القادمة
تطور ًا هائ ًال يف جم��ال ال��درام��ا العربية تناف�س “ هوليوود”
بالذات يف م�صر� ،إذا ما مت ا�ستخدام هذه املعطيات اجلديدة
ب�صورة درامية واقعية جديدة.
هل كل ال�شخ�صيات التي �ستقدمها يف م�سل�سل “ عمر بن عبد
العزيز” حقيقية �أم هناك �شخ�صيات من وحي خيالك ؟
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�أن�����ا دائ����م���� ًا �أع���م���د �إل�����ى و����ض���ع بع�ض
ب��ر�أي��ك ك�أحد �أب�ن��اء ال��درام��ا الأردن�ي��ة
ما هو �سبب ح�صر الأع�م��ال الأردنية
ال�شخ�صيات اخليالية التي تخدم ًالق�صة األعمال التاريخية التي
،ح��ت��ى و�إن ك���ان ال��ع��م��ل ت��اري��خ��ي��ا ،فمن
ب�شكل عام بني البدوية والتاريخية،
املمكن �أن ت�ساعد يف �إي�صال �أفكار و�صور تقدم كلها مسيسة وهذا وع ��دم ال�ت�ط��رق لأن� ��واع �أخ ��رى �إال يف
معينه للم�شاهد ي�صعب �إي�صالها دونها .
حاالت نادرة؟
ليس عيب ًا.
�أال ي �ع �ت�بر ذل � ��ك ت��زي �ي �ف �اً ل �ل �ت��اري��خ
ال�سبب الرئي�سي يف ذل��ك �أي�ض ًا يعود
 ،خ �� �ص��و� �ص �اً �أن ال� �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
للمنتج �صاحب ر�أ����س امل��ال  ،فاملنتج
والإ�سالمي �شابه وناله من الت�شويه ما يكفيه؟
اخلليجي مث ًال ي��رى �أن الأردن ال ت�ستطيع �إال عمل الأعمال
البدوية � ،أما بالن�سبة للتاريخية فحتى ال ن�ستطيع القول �إنها
ال لي�س تزييف ًا وال ت�شويه ًا ،لأن التاريخ �أ�ص ًال لي�س دقيق ًا مئة
�أعمال �أردنية مئة باملئة ،فهي مطعمة بالعرب� ،سواء املمثلني
باملئة ،فهو يحتوي الكثري من املعلومات والتف�صيالت التي
�أو املخرج �أو الكاتب وغريهم ،وال�سبب يف ذلك �أي�ض ًا املنتج
حتتمل اخلط�أ وال�صواب ،فهو لي�س كالم ًا منز ًال  ،كما �أن للكاتب
و الت�سويق والف�ضائيات وغياب املنتج الأردين .
نظرة خلدمة احل�س الدرامي و�شد امل�شاهد  ،هذه ال�شخ�صيات
اخليالية لي�ست �شخ�صيات �أ�سا�سية يقوم عليها العمل ،بل
كانت بداياتك مع امل�سرح وح�صلت على العديد من اجلوائز
�شخ�صيات مرت بحياة ال�شخ�صية من خالل �سطر بالتاريخ،
على م�ستوى ال��دول��ة وال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،ف��أي��ن �أن��ت الآن من
ومن هنا ي�أتي �إبداع وفكر امل�ؤلف وال�سيناري�ست ب�أن يقحمها يف
امل�سرح وما هو تقييمك له؟
العمل ،لإ�ضافة بع�ض امل�شاهد التي ت�ؤدي بدورها خلدمة احل�س
العمل امل�سرحي له مذاق خا�ص فهو ال ي�شبه الدراما وال حتى
الدرامي والت�أكيد على �أفكار ومعان معينة  ،وال يجب �أن نن�سى
ال�سينما ،ولكنه يف نف�س الوقت قد يو�صلك �إل��ى حد الإ�شباع
�أن العمل الدرامي لي�س ت�أريخي ًا ،فلي�ست وظيفة الكاتب �سرد
واالكتفاء عندما ال يكون هناك جديد  ،امل�سرح الآن عبارة عن
التاريخ بحذافريه دون زيادة �أو نق�صان ،و�إن كان كذلك �إذ ًا �أين
تكرارات و�إع��ادات ملا قدم �سابق ًا من �أعمال مميزة  ،ويعتمد
الإبداع واللم�سة اجلمالية التي متيز كاتب ًا عن �آخر.
بالدرجة الأولى على ق�ص�ص و�أفكار ناجحة مت تقدميها �سابق ًا
حممد البطو�ش �أحد �أبرز كتاب الدراما الأردنية ،ولكنك الآن
كتجارب  :خالد الطريفي و حكيم ح��رب وغريهم ،وه��ذا ما
بعيد عنها .ملاذا هذا البعد واخل�صام؟
ي�سمى بالإفال�س الإبداعي � ،أين الإبداع والتميز ب�إعادة الأفكار
والق�ص�ص القدمية ،حتى و�إن كانت تلك الق�ص�ص ناجحة فهذا
لي�س هناك خ�صام  ،ولكنني فع ًال مبتعد عنها ،وذل��ك لعدة
ال يعني �إعادتها � ،أنا مل �أ َر �أي تقدم بامل�سرح منذ عام 1992
�أ�سباب على ر�أ�سها الإنتاج  ،فالإنتاج بالأردن قائم على فكرة
�إلى الآن .نف�س الق�ص�ص ونف�س �أ�سلوب الطرح  ،لكني ال �أنكر �أن
“ املنتج املنفذ” ؛مبعنى �أن الأم���وال ت�أتي من دول��ة عربية
هناك بع�ض املواهب احليقيقة ،ولكنها قليلة جد ًا ،وال متثل �شيئ ًا
خليجية على الأغ��ل��ب وت�ستلمها �شركة
بالن�سبة للحالة العامة من الركود
�أردنية ،وتقوم بتنفيذ العمل كام ًال،
ولكن المسرح األردني يعاني
والرتاجع.
ت�ضيف �إل���ى ذل��ك �أخ���ذ ج��زء م��ن �أج��ر
املخرج �أو امل�ؤلف �أو حتى املمثل ،وهذا
بر�أيك ما هي الو�سيلة للخروج من
اإلبداعي
اإلفالس
من
لي�س ع��م��ل امل��ن��ت��ج امل��ن��ف��ذ! ل��ذل��ك قمت
هذا امل�أزق؟
باالبتعاد .كما �أن املوا�صفات والديكورات
الو�سيلة هي عمل فرقة م�سرح وطني
والإعدادات الالزمة للخروج بعمل جيد ال
لها �أهداف وميزانية م�ستقلة وجلنة واعية م�س�ؤولة عنها للو�صول
يتم توفريها من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأردنية املنتجة بال�صورة
بامل�سرح �إلى �أف�ضل و�أح�سن امل�ستويات .
املطلوبة� ،إال يف حاالت نادرة ،مما يجعل الأعمال تخرج ب�صورة
غري جيدة وغري قادرة على املناف�سة عربي ًا ،و�أنا ال �أحب العمل
يف مثل هذه الظروف .
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عروض مهرجان المسرح األردني
يقارب الماضي والحاضر ويستشرف المستقبل()2
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كنت قد تناولت يف العدد املا�ضي من جملة فنون اجلزء الأول
من ال��ق��راءات التطبيقية لعرو�ض مهرجان امل�سرح الأردين
الع�شرين ،الذي �أ�شرت فيه �إلى �أن العرو�ض يف جمملها عملت
على ا�ستدعاء املا�ضي واحلا�ضر مبختلف جتلياتهما ،وقاربت
بني الزمنني�،أو اتك�أت على ن�صو�ص كال�سيكية ت�ستح�ضر املا�ضي
وتعمل من خالل دالالت وم�ضامني ،على �إ�سقاطه على حا�ضر
جمتمعاتنا العربية وم��ا مي��ور فيها من متغريات ،ال �سيما يف
بعديها ال�سيا�سي واالجتماعي.
وجتلت يف عدد من العرو�ض جلوء بع�ض املخرجني �إلى العمل
على حتفيز الوعي والإدراك لدى املتلقي واجلمهور على حد
�سواء  ،بحيث ك�سرت بع�ضها احلواجز التقليدية ملا هو متعارف
عليه باملكونات الإجرائية للم�سرح ،و�إب��رازه��ا يف وعي املتلقي
ودجمه يف العمل ،و�إ�شراكه يف التحليل واال�ستنباط من خالل
توظيف تقنيات حديثة لل�سينوغرافيا ،تتجاوز ما هو متعارف
عليه ،ال �سيما فيما يتعلق بت�صميم خ�شبة امل�سرح.
ونتابع من خ�لال ه��ذه ال��ق��راءة املوجزة البقية الباقية من
تلك العرو�ض ،التي نبد�أها مب�سرحية «هاملت  »3Dللمخرج
عبدال�صمد الب�صول ع��ن الن�ص الأ�صلي للكاتب امل�سرحي
االجنليزي وليام �شك�سبري وتوليف الكاتب ع�ضيب ع�ضيبات،
والتي اتك�أت على ثراء ال�سينوغرافيا و�أداء املمثل واملنولوج،
ال��ذي ج��اء بلغة �شعرية� ،ضمن ر�ؤي���ة �إخ��راج��ي��ة و�شخ�صيات
م�ستحدثة مثل �شخ�صية «�سريع» ،التي �أداه��ا باقتدار الفنان
خالد الطريفي ،دون �أن تغادر الف�ضاء العام للن�ص ال�شك�سبريي.
يفتح ال�ستار على خ�شبة م�سرح ه��اين �صنوبر ع��ن ثالث
�شخ�صيات �أقرب ما تكون �إلى �شخ�صيات مهرجني يف العر�ض
ال��ذي ا�ستند �إل��ى احل��داث��ة ،لتتبعها �شخ�صية �سريع وم��ن ثم
هاملت ،يف ظل ف�ضاء �سوريايل غرائبي ،وطرح �أ�سئلة وجودية
ات�سقت مع الثيمة الرئي�سة للن�ص الأ�صلي.
«حبيبتي� ،أنت تخت�صرين كثري ًا من الوجع  ،هل ت�شعرين ب�شيء
يا اوفيليا�..صوتك يوجعني� ،أ�سمع فيه ال�شعر يئن على عتبات
الزمن القا�سي ،»..منولوج نفثت فيه �شخ�صية هاملت بع�ض ًا من
تردده و�أوجاعه و�صراعاته النف�سية التي ت�أ�س�س عليها ال�سياق
العام للبناء الدرامي للعمل ،يف ظل �شبه تعتيم و�إ�ضاءة متغرية
بني الأحمر والأ�صفر و�ستائر م�سدل ًة من �أعلى امل�سرح باجتاه
اخل�شبة.
وتعر�ض امل�سرحية التي مل تبتعد عن التجريب� ،أوجاع هاملت
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و�صراعاته التي يعاي�شها جراء معرفته مبقتل �أبيه على يد عمه،
وزواج الأخري من والدته� ،إ�ضافة �إلى م�شاعره املتقدة مع حبيبته
اوفيليا الغائبة احلا�ضرة ،حيث كان �شكل فتاة يتمو�ضع من�ضوي ًا
يف داخل �إح��دى ال�ستائر على ميني اخل�شبة ،حيث �أدخله كل
ذلك يف حالة ما بني الهذيان والوعي الراف�ض لتداعيات الواقع
،ال�سيما حادثة مقتل والده ،فيما جاءت �شخ�صية «�سريع» التي
وظفها املخرج باقتدار بالإ�ضافة �إل��ى الأداء املميز للطريفي
مفعلة ملعظم �أحداث العر�ض و�شخو�صه  ،ومعربة عن ال�شخ�صية
الإ�شكالية التي تعلم بخوايف �أم��ور الق�صر ،والتي تنقلها �إلى
�شخ�صيات العر�ض الرئي�سة ،امللك والأم وهاملت ،دون �أن تكون
خمل�صة يف الوالء لأي منها ،عالوة على �أنها عك�ست الهواج�س
والإرها�صات التي تعتمل داخل �شخ�صية هاملت و�شكوكه نحو
حبيبته �أوفيليا وعالقتها بعمه.
ويختتم العر�ض الذي جمع تركيبة غرائبية من الرتاجيدية
وال�شعرية والكوميديا اخلفيفة وت��داخ��ل الأزم��ن��ة والأمكنة
وحواراتها بلغة خمتلفة ،باجلملة التقريرية الأ�شهر «�أكون �أو ال
�أكون» �ضمن مونولوج هاملت تلقيه �شخ�صية «�سريع» يف ظل بقعة
�ضوء �صفراء يف منت�صف اخل�شبة و�شبه تعتيم ملجمل ف�ضائها،

فيما تن�سدل �ستارة �شفافة من الأعلى تنعك�س عليها �إ�ضاءة
�سفلية زرق��اء منبثقة من عمق اخل�شبة اخللفي لتف�صل باقي
�شخ�صيات العر�ض عنه.
الن�ص املنطوق حمل �أحيانا �إ�سقاطات ذات �أبعاد �سيا�سية
�سارت بخط مواز مع الثيمة الرئي�سة للحكاية ،ومنها عباراته
«مازال الربيع مل يكتمل» ،وجاء معظمه بلغة ف�صحى �شاعرية
،با�ستثناء بع�ض املنولوجات التي توجه بها هاملت خماطب ًا
اجلمهور باملحكية ،فيما جاء الن�ص غري املنطوق من �إمياءات
و�أداء حركي مل يخ ُل من اللمحات الكوميدية مكم ًال املعاجلة
الإخراجية ب�أ�سلوبيتها الغرائبية ،ولك�سر حدة بع�ض امل�شاهد،
فيما �ساهمت خمتلف عنا�صر ال�سينوغرافيا يف �إن�شاء ذلك
الف�ضاء الغرائبي ال�سوريايل  ،مثلما عرب ماكياج ال�شخ�صيات
ومالب�سها عن حالة التغريب ل�شخ�صيات العر�ض ،فيما جاء
�أداء املمثلني ركيزة رئي�سة له.
كما وفق املخرج بتوظيف �شرائح النيجاتيف التي جاءت بدي ًال
عن الأوراق التي كتب هاملت عليها منولوجاته ،لتحمل مدلوالت
ملفاهيم معاك�سة و�سلبية من حيث قراءة العمل معكو�س ًا ،وهو
ما �سعى املخرج �إل��ى حتقيقه �ضمن ر�ؤاه الإخ��راج��ي��ة ،مثلما
مت توظيف ال�ستائر ال�شفافة لتكون حيزات حتجب ما يجري
باخلفاء يف الق�صر ،فيما جاءت الإ�ضاءة املتحركة واملتغرية
مبختلف م�ستوياتها و�ألوانها البي�ضاء واحل��م��راء وال�صفراء
والزرقاء واخل�ضراء ،وانعكا�ساتها على ال�شخ�صيات وال�ستائر
والإك�س�سوارات ،معربة عن العديد من امل�ضامني واملحموالت
جلهة املعنى والداللة ،وعملت على �إث��راء ال�سياقات امل�شهدية
الب�صرية ،ع�لاوة على امل���ؤث��رات املو�سيقية التي غلبت عليها
الآالت الوترية و�إيقاعها  ،الذي يحمل يف طياته �أنين ًا خافت ًا.
ج�سد �شخ�صيات العر�ض بتميز كل من الفنان خالد الطريفي،
ّ
و�إ�سحاق اليا�س ،و�إبراهيم النوابنة ،وكرم يحيى ،ورفيق �ضبان،
ومنال عباد .

من �أخيلة ،ليتجه بنا �إلى ف�ضاء يتيح �آفاق ًا من الت�أمل ،وحتويل
اخلطاب امل�سرحي �إلى ورقة �إدانة للحرب الأهلية ال�سودانية،
وكل �أ�شكال احلرب والقمع والعنف والإرهاب الفكري.
ويتميز مفهوم م�سرح العبث �أو الالمعقول ب�أنه نتاج ظروف
�سيا�سية وعاملية كربى � ،أدت بالفال�سفة املحدثني �إلى التفكري
يف الثوابت ،ومن �أهم ال�سمات العامة مل�سرح العبث قلة عدد
�شخو�ص امل�سرحية التي غالب ًا ما تدور �أحداثها يف مكان �ضيق �أو
حمدود جد ًا كغرفة مث ًال ،مثلما نرى ذلك جلي ًا يف كل م�سرحيات
هارولد بنرت .والغرفة عادة مظلمة موح�شة �أو باردة ورطبة ،
ال ي�شعر من يعي�ش فيها براحة وال با�ستقرار وال ب�أمان على
الإطالق ،ويظل قلق ًا دوم ًا ،وفيها يخاف من يف داخلها من كل
�شيء خارجي ،فهي م�صدر قلق لعدم مالءمتها ،ويف الوقت
نف�سه ملج�أ حماية من خماطر خارجية حمدقة دوم ًا.
يكون دور امل��ر�آة يف م�سرح العبث ال��ذي يعتمد على الغمو�ض
والرمز والتعقيد بعيد ًا عن �أ�س�س امل�سرح الكال�سيكي الأر�سطي،
وما ي�ستند عليه من �إبراز لعنا�صر الزمان واملكان واحلوار حلل
العقدة التي تنه�ض عادة يف بداية امل�سرحية� ،أقل �أهمية من دور
الرجل وتكون املر�آة �أكرث ك�آبة من الرجل ملا تعانيه من ا�ضطهاد

�أما العر�ض ال�سوداين «الأخيلة املتهالكة» الذي ا�ستند �إلى
�أ�سلوبية العبث يف امل�سرح ،حمل ر�ؤي��ة رمزية لأزم��ة الإن�سان
الوجودية ،متكئ ًا على ال�سرد واملنولوجات ،بالإ�ضافة �إلى �أداء
املمثل جلهة �إن�شاء البنية الدرامية ،وذلك من خالل منظور
جتريبي ميزج بني العقالنية والرتميز بحوارات متداخلة جترت
ركام الذكريات دون ت�سل�سل �أو ترابط وا�ضح املعامل  ،لكنه ي�سلك
يف بع�ض املواقف دروب ًا من البوح ال�شفيف ملا يرت�سب يف الذات
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اجتماعي وا�ضح .وي�شكل ال�ضوء اخلافت �أو العتمة والرطوبة
العالية �سمات املكان يف امل�سرح العبثي ،مثلما �أن اللغة فيها
تكرار يف املوقف الواحد .وهذا الرتاكم الكمي من الأ�سباب،
يعطي مدلوالت وا�ضحة للخوف وعدم الطم�أنينة والقلق الدائم،
حيث جتيء تلك العنا�صر التي ت���ؤدي �إل��ى غياب التفريق بني
الوهم واحلقيقة ،وت�ؤدي �إلى عدم ثقة ال�شخ�صيات يف امل�سرحية
ببع�ضها بع�ض ًا ،كما �أنها تبني مبا ال يدع جماال لل�شك غياب
احللول الفعلية مل�شكالت كثرية ،وع��دم القدرة على مواجهة
الأمر الواقع ،مع حرية م�ستمرة وقلق متوا�صل وخوف متجدد
من ماهية امل�ستقبل وكيف �سيكون.
ي�ستهل العر�ض ال��ذي جتلى فيه مت�سرح اجل�سد ،وق��دم على
م�سرح حممود �أبو غريب  ،و�أخرجه ربيع يو�سف احل�سن و�ألفه
�سيد �صو�صل ،ب�شخ�صيتي رجلني يف مكان ناءٍ ومعزول ،ي�ؤديهما
ممثالن (اي��ه��اب بال�ش وحمد النيل خليفة) يتمو�ضعان يف
�صندوقني متباعدين مبنت�صف اخل�شبة ،يف ظل بقعة �ضوء بي�ضاء
دائرية ال�شكل �،ساقطة من �إ�ضاءة علوية ،فيما ي�صاحب امل�شهد
م�ؤثر مو�سيقي ذي �إيقاع هادئ ،فتتلم�س ال�شخ�صيتان �أكوام ًا
من النفايات والأدوات عدمية القيمة ملقاة على اخل�شبة من
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حولها  ،فيما تطل من �صندوق �آخر يف املنت�صف بني ال�صندوقني
�أقرب �إلى ب�ؤرة اخل�شبة �شخ�صية ثالثة ،امر�أة ،مقيدة اليدين
بحبال مت�صلة ب�سلم خلفي ت�ؤديها ممثلة (�أمرية �أحمد �إدري�س)
وحتاول عبث ًا ال�صعود عليه  ،لر�ؤية ما وراء النافذة التي تظهر يف
عمق خلفية امل�سرح ،فيما وزعت ال�صناديق الثالثة بزاوية �أقرب
�إلى  45درجة ،بحيث تكون مرئية للمتلقي.
تقودنا �أب��ع��اد ال��دي��ال��وج��ات وامل��ن��ول��وج��ات التي جت��ري بني
�شخ�صيات العر�ض ،التي مبجملها ت�ستدعي ذكريات �أليمة،
وجدلية املوت واحلياة واحلب اخلائب ،و�إعادة �إحياء لأحداث
تعج بالق�ص�ص واحلكايا التي متور داخل تلك ال�شخ�صيات ،يف
حني مل يكن عبث الرجلني �أو ممار�ستهما للعب خالي ًا من احلوار
الذي تقودنا �أبعاده �إلى �أنهما هربا من واقع م�أزوم ،ليكونا يف
م�أمن بعيد ،بحيث �أن االختفاء جعل حياتهما حمدودة الأفق ،
حتى �صار ما يرويانه من حكايات لقتل الوقت وامل�ؤان�سة حمفوظ ًا
لهما مع ًا ،فخلق نوع ًا من الرتابة التي ال ميكن �أن تطاق  ،لدرجة
�أنهما يختلفان ويت�صارعان �أحيان ًا ،ولكنهما �سرعان ما يعودان
للتوافق ؛�إذ ال مفر من وجودهما مع ًا ،فنجد �أحدهما ال يحكي
�سوى حكاية الدب والآخ��ر ال يحكي �سوى حكاية القطار ،غري

�أنهما حني يواجهان بامللل ال ي�ترددان يف قبول تكرارهما ،بل
يتبادالن عبارات مكرورة ،دلي ًال على احلفظ عن ظهر قلب� ،أما
املر�أة فال تكف عن النوح والنحيب على �أخيها ،وحين ًا �آخر تردد
�أغنية من الرتاث ال�سوداين ت�ستذكر عدم جميء احلبيب.
فيما يختتم العر�ض امل�سرحي الذي جاءت حركة ممثليه يف
حيز حمدود ،وعربت ثيمته الرئي�سة عن حالة العجز من �إنتاج
�أي فعل �إيجابي �سوى العنف ،و�سادت فيه املنولوجات املطولة،
ب�أن تنجح املر�أة بفك قيدها  ،وتعر�ض �شيئ ًا من مقتنياتها ،دون
�أن تكف عن التعبري واحلديث بذات منطيتها الرمزية ،يف حني
يعود الرجالن �إلى �صناديقهما وهما يرددان عبارات مكرورة
ومتداخلة.
الن�ص املنطوق جاء مزيج ًا من الف�صحى واملحكية ال�سودانية،
وحمل دالالت مل تخ ُل م��ن �إ�سقاطات وت��داع��ي��ات �سيا�سية ،
وتعبريات عن حالة غياب التوا�صل والت�شظي بني الأف���راد ،
وانعدام الثقة والقلق والتعار�ض ،ال�سيما يف منولوجات وحوارات
الرجلني التي غلبت عليها املحكية ال�سودانية ،حيث يقول
�أحدهم « ما �أ�سخف املا�ضي» فريد الآخ��ر» ما �أجمل املا�ضي»
و»�أتذكر كنا يف بداية ف�صل الربيع» فيما يقاطعه الآخر «الأنهار
�أكرث ن�شاط ًا والتغيري يبد�أ» ،فيما تعمل املر�أة على �إي�صال ر�ؤاها
عرب الف�صحى �إب��راز ًا ملنطق الفكر وال��ر�ؤى القطعية  ،وتعبري ًا
عما يدور يف اخليال ال�ساكن يف �أعماق الذات ،ومنها ما رددته
من عبارات »:عندما ي�ضرب اجلالد ر�أ�س املحكوم ال يعني �أن

املحكوم قد مات ولكن ف�صل الر�أ�س عن اجل�سد بينما تظل روح
اجلرمية موزعة على ر�ؤو�س مل تف�صل بعد»� ،إال �أن غياب بع�ض
خمارج احل��روف لدى املمثلة �أ�سقط الكثري من العبارات عن
م�سامع املتلقي.
جاء الن�ص غري املنطوق معرب ًا عن قيود املر�أة التي مثلت ت�سلط
الذكر ،وجت�سيدً ا لالوعي وال�ضمري املقيد ،والأداء احلركي
الراق�ص الذي قدمه املمثالن ،وجاء متماثال معرب ًا عن حالة
التماهي يف املعاناة� ،إ�ضافة مل�شهد الطعن االفرتا�ضي الذي
يقوم به �أحدهم للآخر ،وهو ما يعك�س حالة النزوع نحو العنف
وجت�سيد ال�صراع.
الديكور ج��اء حمم ًال ب��ال��دالالت ،حيث ت��وزع��ت ال�صناديق
الثالثة ،التي ت�صبح م�ستويات حلركة وت�شكيالت املمثلني
حين ًا ،وحين ًا �آخر ي�ستخرج املمثلون منها �أدواتهم من �أقم�شة
وقمامة و�إك�س�سوارات لت�شكيل امل�شهدية ،وهي مبثابة �سجون
ومالجئ يف �آن واح��د ،و�شكل من تعبريات القيود التي تطوق
الأفراد ،ومتو�ضعت ب�شكل هند�سي متوازن فيما ت�شكلت عليها
بع�ض الر�سومات واخلطوط والعبارات والتواريخ ومنها 1965
تاريخ ا�ستقالل ال�سودان و 1983تطبيق قوانني ال�شريعة ،التي
�أ�شعلت احلرب بني ال�شمال واجلنوب ،ورم��وز الذكر والأنثى،
�إ�ضافة �إلى النافذة التي هي بوابتهم �إلى العامل اخلارجي �أو
ف�ضاء �آخر مفعم باالنعتاق.
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و�شكلت عنا�صر ال�سينوغرافيا ال�سيما الديكور والإك�س�سوارات،
مفاتيح ترتابط جمتمعة يف ت�شكيل الثيمة واحلكاية الرئي�سة من
حم�صلة تراكمية الأحداث والق�ص�ص ،فيما مل تت�ساوق امل�ؤثرات
املو�سيقية مع بع�ض اللوحات مع �أنها عملت �أحيان ًا على تعميق
امل�ضامني والدالالت ال�سابقة .و مل يوفق املخرج يف �ضبط حركة
الإ�ضاءة التي جاءت خافتة وقامتة ومتغرية (حمراء و�صفراء
وزرقاء وبي�ضاء) بح�سب �سياقات امل�شاهد ،ومع حركة املمثلني
اجل�سدية .
واتك�أ العر�ض التون�سي «�صفر القطار» للمخرجة دليلة مفتاحي
واملقتب�سة عن ن�ص «بيت برناردا �ألبا» لل�شاعر الإ�سباين الراحل
فيديريكوغارثيا لوركا ،على قدرات املمثالت العالية.
امل�سرحية التي حتكي معاناة املر�أة والكبت الذي تعي�شه مع تزمت
الأ���س��رة .وقدمتها فرقة «م�سرح النا�س» ،على م�سرح هاين
�صنوبر ،حيث ج�سدت �ست �شخ�صيات ن�سائية (بعك�س الن�ص
الأ�صلي الذي احتوى � 9شخ�صيات) هن الأم التي تويف زوجها،
وبناتها الثالث ،واجلدة (والدة الأم)� ،إ�ضافة �إلى اخلادمة.
وتدور حيثياتها حول ق�صة الوالدة ال�صارمة التي تعي�ش فرتة
ال��ع��زاء واحل���داد على زوجها املتوفى حديث ًا ،وحت��اول حماية
بناتها من «الذكر» الذي تراه خطر ًا عليهن وذلك باتباع �أ�ساليب
القمع ومنع اخلروج من البيت ،حيث البنت الكربى واحلدباء
تدعى «�صابرة» تلك الفتاة التي خ�صها والدها املتوفى منفردة
باملرياث خمطوبة ل�شاب يدعى جوهر� ،أما الأخت الو�سطى فهي
«عفيفة» �صاحبة ال�شكيمة القوية واحل�س الدكتاتوري وتنتابها
بني الفينة والأخرى حاالت ع�صابية ،و�شخ�صية الأخت ال�صغرى
«وحيدة» ذات ال�شعر الأحمر الطاغية يف �أنوثتها املتمردة يف
طبعها� ،صاحبة الروح احلاملة وال�ساعية للتحرر من قيود الأم
والعائلة� .أما اخلادمة فهي تلك امل�سنة التي ال يخفى عليها �أي
�صغرية وكبرية باملنزل ،واملكلفة بنقل تفا�صيل حياة البنات
للأم ،يف حني اجلدة عجوز خرفة تعي�ش مراهقة مت�أخرة  ،وتعرب
عن �أ�شواقها للقاء حبيبها الوهمي ذي العينني اخل�ضراوين على
�شاطئ البحر.
وتت�صاعد احلبكة الدرامية لت�صل �إلى حلظة الدفع الدرامي
�أو العقدة ،بعد �أن ظهر �أن كل الأخوات واقعات يف حب جوهر
خطيب البنت الكربى الطامع يف املال ،لتنتهي امل�سرحية بعد �أن
انك�شف حمل البنت ال�صغرى من الع�شيق «جوهر» ،الذي احتال
عليهن كلهن ،وتنتهي مبوتها ،فيما والدتها املتزمتة واملتعالية
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برناردا تطلب منهن �أن ال يقلن �شيئ ًا ،و�أن �شقيقتهن ال�صغرى
«وحيدة» ماتت عذراء.
يبد�أ العر�ض برفع �ستارة امل�سرح يف ظل �إ�ضاءة بي�ضاء جانبية،
لتظهر �أرب��ع �ستائر بي�ضاء ب�شكل �أ�سطواين تتدلى من �أعلى
امل�سرح موزعة على اخل�شبة ب�شكل هند�سي ،تقف اثنتان منهن
يف منت�صف اخل�شبة �أق��رب �إل��ى املقدمة ،واالثنتان الأخريان
�أقرب �إلى عمق اخل�شبة وامل�سافة الفا�صلة بينهما �أق�صر ،لتكونا
مرئيتني للجمهور ،يف حني تظهر املمثالت اخلم�س يف عمق
اخل�شبة من خلف م�ساند عالية ملقاعد جلو�س حمراء متال�صقة،
ع�برت عن �شكل زن��زان��ة �أو �سجن حتجز خلفها تلك الن�سوة
الالتي يطللن عرب فتحاتها ك�أنها نوافذهن على العامل اخلارجي
،ويرتدين مالب�س احلداد ال�سوداء ،ليتقدمن فيما بعد واحدة
تلو الأخ��رى �إلى مقدمة امل�سرح ويع ّرفن ب�أنف�سهن وخ�صالهن
،يف ظل بقعة �إ�ضاءة بي�ضاء علوية و�شبه تعتيم يف خمتلف �أرجاء
امل�سرح ،وهو ما حر�صت عليه املخرجة يف توظيف �أ�سمائهن
لتتالءم م��ع كنه �شخ�صياتهن تلك ،لتدخل حينها ويف ظل
�إ�ضاءة علوية �صفراء ال�شخ�صي ُة ال�ساد�سة يف العر�ض ب�أ�سلوب
كاريكاتوري ،وهي اجلدة مبالب�سها البي�ضاء  ،وتعرب عن رغبتها
بالزواج وت�شكو �إلزامها البقاء يف البيت/الق�صر منذ �أربعة
�أعوام دون خروج منه.
وفقت خمرجة العر�ض ،مفتاحي ،التي تنتمي �إل��ى املدر�سة
الكال�سيكية وباللجوء ملعاجلة ور�ؤية �إخراجية حداثوية ب�أ�سلوب
�ساخر ،تذكرنا باملخرج العراقي ج��واد الأ�سدي يف معاجلته
ل��ذات الن�ص م��ن خ�لال عمله «ن�ساء ال�سك�سفون» �،إال �أنها
ا�ستخدمت قدرات املمثالت العالية يف الأداء التمثيلي واحلركي
التعبريي املميز ،بخلق بنائني للعر�ض ،فجاء البناء اخلارجي
معرب ًا عن الن�ص الأ�صلي وما تعانيه املر�أة من قمع وتزمت يف
ظل جمتمعات ذكورية �سعت املخرجة خالله ال�ستخدام دالالت

لفظية ومنها (�صوتكن عورة)  ،وح�سية كثرية �أو ب�صرية لإبراز
قباحاتها ،فيما عك�س البناء الداخلي �إ�سقاطات �سيا�سية مثلت
فيها كل واحدة من بنات برناردا توجه ًا �سيا�سي ًا معين ًا جتلى
وا�ضح ًا يف م�شهد الدميقراطية ،وانتخاب رئي�س للبيت .فعفيفة
�شكلت بتحفظها منوذج ًا عن التيار الديني ،فيما كانت وحيدة
منوذج التيار الليربايل� ،أما �صابرة فهي رغم مرياثها الذي هو
«الوطن» فهي مغلوبة على �أمرها و�أثقل كاهلها بالهم (احلدبة).
كما �شكل البناء الداخلي دعوة التون�سيني ب�شكل خا�ص والعرب
عموم ًا لركوب قطار التاريخ ،عالوة على �إب��راز وتعزيز قيمة
الذات الفردية و�سط خمتلف التحوالت التي تعي�شها املجتمعات
العربية.
جاء ن�ص العر�ض املنطوق بالتون�سية املحكية التي مل ُ
تخل
من كثافة املفردات باللغتني الفرن�سية والإجنليزية ،من خالل
منولوجات وحوارات حافظت على خ�صائ�ص البنية الدرامية،
رغم الإ�سقاطات والتعبريات ال�سيا�سية والكوميدية التي مل تخل
من بنية الن�ص.
وفقت املخرجة مفتاحي بتوظيف عنا�صر ال�سينوغرافيا من
دي��ك��ور ومالب�س و�إ���ض��اءة ،ج��اءت متغرية ومتحركة وموزعة
بح�سب مقت�ضيات و�سياقات العر�ض .فاملالب�س عربت يف م�شهد
ال��ع��زاء بلونها الأ���س��ود عن احل��زن ،فيما ا�ستخدمت مالب�س
حمراء يف م�شهد �آخر لتعرب عن الأنوثة الطاغية ،بالإ�ضافة �إلى
بع�ض الإك�س�سوارات ،و�أبرزها ال�شعر الأحمر الذي كان على
ر�أ�س «وحيدة» تعبري ًا عن فتنة الأنوثة والتحرر.

الوقت �شكلت غرف ًا �ضيقة للفتيات ك�أنها حجرات احتجاز،
فهي جمعت مدلولني متناق�ضني يف ذات الدالة وهو ما ي�سجل
للمخرجة.
وتوج امل�شهد اخلتامي ذلك التوظيف املتقن لل�سينوغرافيا،
حيث ت�ساقط ما ي�شبه الثلج على البقعة التي جتمعت حولها
ن�ساء الق�صر يف حلظة اع�تراف فريدة بلحظاتها الغرامية ،
معرب ًا عن حالة التطهر ،فيما تتلوه لوحة �سقوط فريدة على
الأر�ض وموتها  ،وحولها باقي �شخ�صيات العر�ض يف ذات البقعة
يف منت�صف اخل�شبة ،ويف ظل �إ�ضاءة زرقاء و�شبه تعتيم لباقي
�أرجاء امل�سرح ملحاكاة �ضوء القمر ،و�إ�ضفاء للبعد الرومان�سي
احلزين.
وخرج العر�ض امل�سرحي «�صدى ال�صحراء» من ت�أليف و�إخراج
عبدالكرمي اجلراح من �إطار العلبة االيطالية �إلى ف�ضاء مكاين
مفتوح  ،لي�ستدعي ح�ضارة الأنباط ،طارح ًا ثيمته الرئي�سة حول
الوجود ورف�ض الإذع��ان لقوى الهيمنة واالحتالل �ضمن ر�ؤية
طق�سية  ،طرقت م�سالك امل��وروث امليثولوجي ،و�أع��ادت �إحياء
الذاكرة الزمكانية للمكان «البرتا» وتاريخها التليد.
العر�ض ال��ذي قدم يف ف�ضاء مبنى مديرية الفنون وامل�سرح
،وج��اء نتاج التفرغ الإب��داع��ي للمخرج ،يتحدث عن احلملة
الرومانية على مملكة الأنباط وعا�صمتها «برتا» يف عهد ملكها
احل��ارث الرابع ،ال��ذي رف�ض �سيطرة تلك القوة اال�ستعمارية

وج��اء ا�ستخدام الداتا �شو (العر�ض الب�صري) با�ستح�ضار
روح والدهن الراحل ب�شكل م�شوه لتعظيم ال�صورة القبيحة عن
الذكر/الرجل ،يف حني جتلت تلك ال�سينوغرافيا با�ستخدام
وتوظيف تلك ال�ستائر الأ�سطوانية البي�ضاء ،بو�صفها �أعمدة
الق�صر املهيب ،معربة عن ات�ساعه و�ضخامة حجمه .ويف ذات
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وهيمنتها على وج��ود �شعبه ودولته
 ،مبا متثله من كينونة متفردة لها
احلق يف البقاء عزيزة ذات �سيادة.
وف���ق امل���خ���رج ب��ت��وظ��ي��ف خمتلف
�أركان املبنى و�أروقته اخلارجية ،فيما
ح�ضرت العرو�ض الب�صرية وتقنيات
ال�صورة كبعد �آخر يف خلفية امل�شهد،
تنقل م�شاهد مت ت�صويرها يف املدينة
ال��وردي��ة  ،لتت�ساوق يف بعد م��واز ملا
ك��ان يجري يف م�سرح ف�ضاء املبنى
املفتوح� ،إ�ضافة �إلى الرثاء يف تقنيات
ال�سينوغرافية م��ن �إ���ض��اءة و�إي��ق��اع
مو�سيقي وكوريوغرافيا و�إك�س�سوارات
الليزر  ،وا�ستخدام النار وامل�شاعل
وال��دخ��ان وال��ت�راب والأزي�����اء ،التي
�شكلت جميعها �أدوات تعبريية ومكملة للن�ص املتني واملن�سجم مع
الطرح التاريخي وامليثولوجي للحكاية ،والأداء التمثيلي لفريق
العمل.
و جاء الأداء الذي جتلت فيه خربة ووعي الفنان �أ�شرف طلفاح
امل�سرحية لهذه الأج���واء امل�سرحية الطق�سية ،ومتيز كل من
عي�سى اجل��راح و�إ�سحاق اليا�س ،ال��ذي يعلن عن والدة فنان
مبدع بح�ضوره اخل�لاق ،متنا�سق ًا عرب عن جهد كبري بذله
املخرج واملمثلون على حد �سواء يف �إجناز هذا العر�ض ،الذي
تعددت فيه اللوحات الفنية املختلفة  ،ال�سيما احلركية منها
،مع مراعاة التوزيع املت�سق للممثلني ،الذي مل يخل بالت�شكيل
احلركي للممثلني يف ف�ضاء امل�سرح املفتوح ،فيما افتقد بع�ضهم
�إلى مرونة احلركة يف الأداء الكيوروغرايف ،وهو ما يفتح الباب
لإثارة م�س�ألة �إعداد املمثل ب�شكل جيد لهذا النوع من الأعمال
امللحمية ،التي تتطلب العديد من اللوحات الراق�صة.
و�شارك يف متثيل ال�شخ�صيات �أ�شرف طلفاح  ،عي�سى اجلراح
� ،أري��ج دبابنة  ،و�إ�سحق �إليا�س ،حممد اجل��راح  ،عماد نايف
� ،إ�ضافة �إل��ى عبداهلل ع�لان ،وحنني ع��وايل ،وحنني خ��وري،
وارابيال ،و�إبراهيم عنرب �صايف.
وي�ستح�ضر العر�ض امل�سرحي اجل��زائ��ري «اجل��م��ي�لات» من
�إخراج الفنانة �صونيا ،عن ن�ص للكاتبة جناة طيبوين ،حكاية
املنا�ضالت اجلزائريات الالتي العديد منهن حمل ا�سم جميلة،
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بخطيه املتوازيني كا�سم ومعنى ،وعلى ر�أ�سهن جميلة بوحريد،
�أثناء اال�ستعمار الفرن�سي ،ال�سيما الالتي تعر�ضن للتعذيب،
ومن حكم عليهن بالإعدام� ،أو بال�سجن امل�ؤبد.
وي�ستهل العر�ض ال��ذي يتحدث ع��ن ال��ف�ترة الزمنية خالل
عام  ، 1961ب�أجمل م�شاهده ،حيث دخول متبادل خلم�س
�شخ�صيات متثل �أولئك «اجلميالت» عن ميني اخل�شبة وي�سارها
مب�صاحبة م�ؤثرات مو�سيقية ذات �إيقاع حما�سي مرتفع ،وهن
يتبادلن خالل ذلك املعلومات والأ�سلحة ويرتدين �أزياء ع�صرية
بي�ضاء وحمراء و�شعبية ،تتنوع بني العباءة الن�سائية البي�ضاء
وال�سوداء ،فيما تتمو�ضع يف منت�صف امل�سرح مل�صقات كبرية
عليها وقائع �صحف بالفرن�سية ،تتحدث عن �أعمال مقاومة
نفذتها �أول��ئ��ك اجلميالت �ضد االح��ت�لال الفرن�سي ،ليختتم
امل�شهد الأول ،ال���ذي يليه تعتيم ك��ام��ل ،ب��دخ��ول �شخ�صيتي
ع�سكريني فرن�سيني عن جانبي اخل�شبة يلتقيان يف منت�صفها،
يتجهان نحو املل�صقات يزيالنها لتك�شف عن ديكور معدين
ميثل �سجن ًا ،جاء �أق��رب ما يكون �إلى قلعة ح�صينة لها بابان
عن اليمني والي�سار ،وتعلوها من�صة و�أ���س�لاك �شائكة ،فيما
ت�ستمر امل�ؤثرات املو�سيقية التي يغلب عليها ريتم مو�سيقى الراي
مب�صاحبة م�ؤثر �صوتي ن�سائي  ،ت�شدو كل منهن با�سم «جميلة»،
فيما م�ؤثر �صوتي �آخر لرجل ميثل املحقق الفرن�سي الذي يردد
�س�ؤاله «اال�سم» ليجيب عليه ال�صوت الن�سوي «جميله» فريد
عليهم «جرمية» ،لي�شكل ذلك حلظة الدفع للعر�ض معلن ًا عن
بدء امل�شهد الثاين ،حيث تبد�أ الإ�ضاءة تعلو تدريجي ًا ،لتك�شف
عن «اجلميالت» �شخ�صيات العر�ض الرئي�سة وهي تقبع خلف

خم�س قطع متحركة لعوار�ض ق�ضبان معدنية �شكلت زنزانات
ذلك ال�سجن ،ويرددن باللهجة اجلزائرية وبتعبريات ج�سدية
منولوجات وديالوجات عن «جميلة» وبطوالتها وكفاحها ودورها
الوطني يف الت�صدي لالحتالل الفرن�سي ،واالعتزاز مب�شاركة
كل واحدة منهن يف حرب التحرير ،رغم ما يواجهنه من �أهوال
التعذيب يف املعتقالت ،وي�سرتجعن فيها �آالمهن ،وبطوالتهن،
و�أحالمهن.

ريربوتوار ًا خطابي ًا جلهة امليلودراما ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام
العديد من املفردات الفرن�سية � ،إال �أن املخرجة وفقت يف توظيف
الغناء اجلماعي وال�سولو الذي جاء حين ًا بالف�صحى مثل �أغنية
«حتيا بالدي احلرة» و«اهلل اكرب �أنا عربي م�سلم» و«�صباح اخلري
يا بالدنا احلرة» التي جاءت يف امل�شهد اخلتامي ،بالإ�ضافة �إلى
مقطع عن ال�شهداء بالأمازيغية.

وفقت املخرجة يف العر�ض الذي ا�ستمر �أكرث من �ساعة ،يف
توظيف �أداء املمثالت الذي جاء قوي ًا ومعرب ًا ،حيث ا�ستطاعت
املمثالت نقل �أجواء التعذيب من وراء الق�ضبان على يد امل�ستعمر،
ال�سيما �أنَّ اجلميالت حتدين احلار�س الفرن�سي ،يف الزنزانة
عرب تناول كفاح وت�ضحيات عدد من املنا�ضالت اجلزائريات
من �أمثال ف�ضيلة �سعدان عام  ،1956وجميلة بوحريد ،واللة
فاطمة ن�سومر و�صليحة ومليكة بنت ح�سني وغريهن ،عرب مترير
ال�سالح والر�سائل للفدائيني ،مثلما عملت «اجلميالت» يف
العر�ض على ا�ستذكار ن�ضال املر�أة يف جبال «الأورا�س».

حمل الن�ص غري املنطوق العديد من الدالالت امل�سرحية ،التي
ع�برت عنه املل�صقات ولغة اجل�سد والأداء احلركي املنفرد
واجلماعي للممثالت ،والت�شكيالت احلركية الراق�صة مب�صاحبة
العوار�ض املعدنية ،ومن خالل لوحات �أعادت ا�ستدعاء تنفيذ
عمليات املقاومة� ،أو ا�ستخدام قب�ضة اليد املرفوعة للأعلى داللة
عن القوة ومواجهة وحتدي اال�ستعمار� ،أو م�شهد كتابة الر�سائل
�إلى �أمهاتهن ،عالوة على امليزان�سني الذي جاء موفق ًا من حيث
انت�شار املمثالت وتوزعهن على اخل�شبة بزوايا هند�سية مدرو�سة
ومرئية للجمهور� ،ساهم ب�شحذ خيال املتلقي ودجمه ب�أجواء تلك
اللوحات وامل�شاهدة

الن�ص املنطوق للعر�ض جاء يف معظمه باملحكية اجلزائرية
امللم باللهجة ،يواجه �صعوبة يف
 ،وه��و ما جعل املتلقي غري ّ
فهم احل��وارات واملنولوجات ال�سردية التي جاءت يف معظمها

�ساهمت ال�سينوغرافيا املميزة ،ب���إث��راء امل�شهد الب�صري
للعر�ض امل�سرحي ،بدء ًا من املل�صقات واملقاعد اخلم�سة وقطع
العوار�ض املعدنية املتحركة ،التي تعددت ا�ستخداماتها ودالالتها
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املكانية ،فحين ًا متثل زنزانات ال�سجن وباحة امل�ساجني ،وحينا
�آخ���ر ت�ستخدم يف الأداء احل��رك��ي ال��راق�����ص ال���ذي زاوج يف
اعتزازهن بالن�ضال رغم املعتقل ،وتارة �أخرى ت�ستخدم لت�شكل
احلجرة التي كانت املنا�ضالت يخططن فيها لعملياتهن� ،إ�ضافة
�إلى التعبري عن اجلزائر الوطن ،مرور ًا ب�أزياء املنا�ضالت يف
امل�شهد اال�ستهاليل وزي ال�سجن الرمادي ،والأث��واب البي�ضاء
االحتفالية التي تظهر بها املمثالت يف امل�شهد اخلتامي احتفا ًال
باال�ستقالل ،ك�أنهن عرائ�س الوطن وتعب ًريا عن الطهارة والعفة،
وب�أيديهن باقات ورد حمراء مو�شحة ب�شرائط خ�ضراء م َّثلت
علم اجلزائر.
�أما امل�ؤثرات ال�صوتية يف العر�ض الذي احتوى على خمتلف
عنا�صر الف�ضاء امل�سرحي رغ��م �أن��ه عانى من غياب اخليال
امل�سرحي ،فقد جاءت من�سجمة مع �سياق امل�شاهد واللوحات
ومعربة عنه ،حيث �أ�صوات املدفع والر�صا�ص واملق�صلة ،والغناء
واملو�سيقى الوطنية واحلما�سية والرتاثية  ،فيما الإ�ضاءة التي
ت�سيدت بلونيها الأب��ي�����ض والأ���ص��ف��ر كانت متحركة ومتغرية
مب�ستوياتها ،و�إن كان �شبه التعتيم غلب على معظم م�شاهد
امل�سرحية.

علوية م�سقطة عليه ،حيث قطعة ديكور عبارة عن قاعدة لها
�أربعة �أعمدة �أو ق�ضبان تخرج من زواي��اه��ا ،ليجري ات�صا ًال
هاتفي ًا مع والدته ،يف �سياقاته ،تاريخ الآباء والأجداد وقيمهم
النبيلة وبطوالت ال�شهداء وجغرافيا والأمكنة الأردنية بجذورها
ال�ضاربة يف التاريخ ورموزه ،مثل م�ؤاب ووادي فينان وعني غزال
وكمو�ش و�سالومي ومي�شع وعناتا الأولى ،ومعارك اجلي�ش العربي
الأردين يف الدفاع عن القد�س وغريها.

و�شارك يف �أداء ال�شخ�صيات ليندة �سالم ،وليديا العريني،
وهواري رجاء ،ومنى بن �سلطان ،وحنيفي �آمال.

وحمل الن�ص املنطوق الذي تنقل بني الف�صحى والعامية ،العديد
من املقاربات بني املا�ضي واحلا�ضر والإ�سقاطات ال�سيا�سية،
حيث يف ات�صال هاتفي مع والدته «املفرت�ضة» تقول �شخ�صية
العمل «ل�سه بتقويل يا ريت �سجلت ع�سكري ،هو ما حدا بخدم
الوطن غري الع�سكري؟؟ ما حدا متذكر كرت الذخرية غريك..
ميه ن�سيوها ..ن�سيوها» ،فيما عرب الن�ص غري املنطوق الذي جاء
من خالل الأداء اجل�سدي �أو رموز الإك�س�سوارات املختلفة عن
العديد من املحموالت املوازية ،ومنها لوحة القفز فوق �شمعة
مو�ضوعة على الأر�ض ،كناية عن طق�س من املوروثات للتبارك
والتمني باخلري والقبول ،والعلم الأ�سود الذي عليه �أثر لــ22
كف يدٍ معرب ًا عن الأقطار العربية .

واختتم املهرجان م�سرحياته بالعر�ض املونودرامي «النجمة
والهيكل» للمخرج خالد الطريفي عن ن�ص للفنان �شاي�ش النعيمي
الذي �أدى فيه �شخ�صية العمل  ،وذلك على م�سرح هاين �صنوبر.
وتناولت امل�سرحية التي مل تبتعد عن �أ�سلوب الفرجة ال�شعبية
احلكائي الذي تتوالد فيه الق�ص�ص وتتوالى يف الزمان واملكان
والأحداث املختلفة  ،متكئة على املنولوجات امل�سرت�سلة والأداء
املتميز واملفعم باحليوية للفنان النعيمي ،لتن�سج يف تراكمها
البنائي ثيمتها الرئي�سة ،التي تعر�ض النك�سارت الإن�سان العربي
 ،معربة عن هواج�سه و�إرها�صاته و�أحالمه ،وحالة النزاعات
واال�شتباك املجتمعي الراهن ،وغياب القيم النبيلة التي كانت
ت�ؤطر �أف��راده ،ع�لاوة على العديد من الإ�سقاطات ال�سيا�سية
للراهن املحلي والعربي.
وي�ستح�ضر العر�ض الذي ي�ستهل ب�إ�ضاءة بي�ضاء تنبعث من
عمق اخل�شبة باجتاه امل�سرح ،حيث تظهر �شخ�صية العمل التي
حتمل متاع ترحالها عرب الزمان واملكان  ،ويج�سدها الفنان
النعيمي متمو�ضعة يف منت�صف اخل�شبة  ،يف ظل �إ�ضاءة بي�ضاء
62

جاءت ال�سينوغرافيا �ضمن ر�ؤية الطريفي الإخراجية متكئة
على قطعة ديكور من عمودين جرى معظم اللعب امل�سرحي يف
حميطهما ،وتوظيف عدد من الإك�س�سوارات املرافقة ،بالإ�ضافة
�إلى الإ�ضاءة املتحركة واملتغرية الألوان وامل�ستويات بح�سب �سياق
اللوحات وامل�ؤثرات املو�سيقية ،لت�شكل حيز ًا وبعد ًا �آخر للف�ضاء
والفعل امل�سرحي ،ال�سيما يف ت��وايل احل��ك��اي��ات ،وا�ستدعاء
ال�شخ�صيات والرموز التاريخية .

سينما

اخملرج ديفد لني واملمثل انطوين كوين خلف الكامريا

فيلم «لورنس العرب»
معلم سينمائي بنكهة أردنية

حممود الزواوي  /األردن
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يحتل فيلم “لورن�س العرب” (Lawrence of
 )Arabia) (1962املرتبة ال�سابعة يف قائمة معهد الأفالم
الأمريكي لأف�ضل  100فيلم �أمريكي ،واملرتبة الأولى يف قائمة
هذا املعهد لأف�ضل ع�شرة �أفالم ملحمية .ويرى كثري من النقاد
�أن فيلم “لورن�س العرب” هو �أعظم ما قدّمه لل�شا�شة �أبرز
املخرجني ال�سينمائيني الربيطانيني و�أ�شهر خمرجي الأفالم
امللحمية ديفيد لني ،مبا يف ذلك رائعته ال�سينمائية “اجل�سر
على نهر كواي” ( .)1957وي�ؤكد هذه احلقيقة ترتيب فيلم
“لورن�س العرب” يف املركز ال�سابع يف قائمة معهد الأف�لام
الأمريكي ،مقارنة باملركز ال�ساد�س والثالثني لفيلم “اجل�سر
على نهر كواي” على تلك القائمة .وق��د ف��از ك��ل م��ن هذين
الفيلمني ب�سبع من جوائز الأو�سكار ،بينها جائزتا �أف�ضل فيلم
و�أف�ضل خمرج.
ي�شار �إلى �أن فيلم “لورن�س العرب” يعترب فيلم ًا �أمريكي ًا
– بريطاني ًا م�شرتك ًا ،كما هو احلال بالن�سبة للكثري من الأفالم
التي قام ب�إخراجها خمرجون بريطانيون وهيمن عليها ممثلون
بريطانيون .وي��ق��دّم فيلم “لورن�س العرب” م��ث��ا ًال على هذا
التداخل الأمريكي – الربيطاين يف الإنتاج ال�سينمائي ،وهو من
�إنتاج املنتج الأمريكي �سام �سبيجيل.
ت�ستند �أحداث و�شخ�صيات فيلم “لورن�س العرب” �إلى كتاب
“�أعمدة احلكمة ال�سبعة” الذي تغيرّ من عنوانه الأ�صلي “ثورة
يف ال�صحراء” والذي قام بت�أليفه ال�ضابط واملغامر الربيطاين

تي� .إي .لورن�س عن حياته وذكرياته مع القبائل العربية خالل
احلرب العاملية الأولى .ويقدم الفيلم عر�ض ًا مثري ًا حلياة لورن�س
ال��ذي يجمع بني �شخ�صية معقدة وغام�ضة وطبيعته املتمردة
والغريبة وولع بال�صحراء ،وكيف جنح يف توحيد القبائل العربية
وقيادتها �ضد الأت��راك حلفاء الأمل��ان و�أع��داء الربيطانيني يف
احلرب العاملية الأولى .و�ساعدت املعلومات الوا�سعة التي تعلمها
لورن�س يف جامعة �أك�سفورد عن �سيا�سة وثقافة ال�شرق الأو�سط
وتعلمه اللغة العربية على العي�ش مع العرب والتكيف مع حياة
ال�صحراء.
ويركز فيلم “لورن�س العرب” على �أربعة �أحداث رئي�سة يف
حياة لورن�س تقدّم للم�شاهد عن طريق ا�ستخدام �أ�سلوب العر�ض
االرجتاعي بعد �أن تبد�أ الق�صة من نهايتها مبقتل لورن�س يف
حادث دراجة نارية يف بريطانيا يف �أوا�سط العام  1935حني
كان يف �سن اخلام�سة والأربعني .وهذه الأحداث �أو املراحل هي
عبور القبائل العربية بقيادة لورن�س ال�صحراء واحتالل ميناء
العقبة اال�سرتاتيجي من الأتراك ،و�إلقاء الأتراك القب�ض على
لورن�س �أثناء تقدمه مع القوات العربية اعتقاد ًا منهم ب�أنه
�شرك�سي وتعر�ضه للتعذيب واالغت�صاب ،والقتل الوح�شي للقوات
الرتكية املن�سحبة ب�أوامر لورن�س ،و�سقوط مدينة دم�شق ونهاية
حلم الوحدة العربية الذي كان يراود لورن�س و�إ�صابته بخيبة
الأم��ل بعد �أن يدخل القادة ال�سيا�سيون الربيطانيون ال�ساحة
وتظهر نواياهم وخططهم اال�ستعمارية على حقيقتها .ومن
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خالل عر�ض ق�صة الفيلم الذي ي�ستغرق �أكرث من � 3,5ساعة
يقدّم الفيلم درا�سة ل�شخ�صية بطل الفيلم لورن�س الذي يتحول
�أمام �أنظار امل�شاهدين �إلى بطل و�أ�سطورة.
ويتميز فيلم “لورن�س العرب” بجميع مقومات العمل
ال�سينمائي املتكامل التي تقرتن ب�أفالم ديفيد لني الذي �أخرج
 18فيلم ًا على مدى �أكرث من  40عام ًا وفاز بجائزة الأو�سكار
لأف�ضل خمرج ولأف�ضل فيلم مرتني عن فيلمي “لورن�س العرب”
و”اجل�سر على نهر كواي” .ومتيزت جميع �أفالم املخرج ديفيد
لني برباعة وقوة ال�سرد ال�سينمائي الذي �أ�سهم يف النجاح الفني
والتجاري لتلك الأفالم.
وقد جند املخرج ديفيد لني لفيلم “لورن�س العرب” جمموعة
فذة من املواهب الفنية التي تعاون معها كلي ًا �أو جزئي ًا قبل وبعد
فيلم “لورن�س العرب” ،ومنهم كاتب ال�سيناريو روبرت بولت يف
باكورة �أعماله ال�سينمائية ،واملو�سيقار الفرن�سي موري�س جاري
م�ؤلف املو�سيقى الت�صويرية ذات اللحن املعرب واملميز ،وامل�صور
الربيطاين فريدي يوجن يف واحد من �أف�ضل �إجنازات الت�صوير
ال�سينمائي .وقد جنح هذا امل�صور يف نقل امل�شاهد ال�صحراوية

ب�صورة �شاعرية تنب�ض باحلياة ،بحيث ظهرت ال�صحراء
كواحدة من ال�شخ�صيات الرئي�سة لفيلم “لورن�س العرب”.
كما جند املخرج ديفيد لني لفيلم “لورن�س العرب” جمموعة
من املمثلني القديرين الذين قاموا يف هذا الفيلم بطائفة من
الأدوار املميزة ،ويف مقدمتهم بطل الفيلم بيرت �أوت��ول الذي
تقم�ص �شخ�صية لورن�س وبعث فيها احلياة يف �أول فيلم قام
ببطولته بعد قيامه ب�أدوار م�ساعدة يف ثالثة �أفالم وظهوره يف
ثالثة م�سل�سالت تلفزيونية و�شهرته كممثل م�سرحي �شيك�سبريي.
وقد وقع اختيار املخرج ديفيد لني على املمثل الإيرلندي بيرت
�أوتول بعد �أن مت تر�شيح كل من املمثل الأمريكي مارلون براندو
واملمثل الربيطاين �ألبريت فيني قبل ذلك لأداء دور لورن�س� .إال
�أن املمثل مارلون براندو رف�ض هذا الدور ،قائ ًال �إنه ال يرغب يف
ق�ضاء عامني من عمره على ظهر اجلمال.
و�أ�سند دور الأم�ي�ر في�صل يف الفيلم للممثل الربيطاين
املخ�ضرم �أليك جيني�س ال��ذي راف��ق املخرج ديفيد لني عرب
م�سريته ال�سينمائية وظهر يف معظم �أف�لام��ه ،اب��ت��داء بفيلم
“توقعات عظيمة” يف العام  1946وانتهاء بفيلم “عبور
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�إلى الهند” يف العام  ،1984وهو �آخر �أف�لام املخرج ديفيد
لني .ويع ّد تقم�ص املمثل �أليك جيني�س ل�شخ�صية الأمري في�صل
واحد ًا من �أقوى �أدواره ال�سينمائية ،وقد حر�ص هذا املمثل على
التحول يف مظهره �إلى �شبيه طبق الأ�صل للأمري في�صل ،حتى
�إن بع�ض املواطنني العرب املحليني الذين عرفوا الأمري في�صل
خلطوا بني �أليك جيني�س والأمري في�صل .ومن الأدوار املتميزة
العديدة يف فيلم “لورن�س العرب” جت�سيد املمثل القدير �أنثوين
كوين ل�شخ�صية الزعيم القبلي الأردين عودة �أبو تايه ب�شكل
مثري للده�شة يف واقعيته ،وهو دور ر�شح عنه جلائزتي الكرات
الذهبية والأكادميية الربيطانية لفنون ال�سينما والتلفزيون،
و�أداء املمثل عمر ال�شريف لدور ال�شريف علي الذي عاد عليه
برت�شيح جلائزة الأو�سكار.
وكان فيلم “لورن�س العرب” �أول فيلم غربي يظهر فيه املمثل
عمر ال�شريف بعد النجاح الكبري ال��ذي حققه يف ال�سينما
امل�صرية .وبني ممثلي الفيلم الآخرين كل من املمثل الربيطاين
جاك هوكنز يف دور اجلرنال �إدموند �ألينبي واملمثل الأمريكي
هوزيه فريار يف دور �ضابط تركي واملمثل الأمريكي �آرثر كنيدي
يف دور ال�صحفي الأم�يرك��ي جاك�سون بينتلي ال��ذي ميثل يف
حقيقة الأمر دور ال�صحفي الأمريكي ال�شهري لويل توما�س الذي
جلب ال�شهرة الإعالمية للورن�س عن طريق مقاالته ال�صحفية ،
واملمثل امل�صري جميل راتب يف دور ال�شاب البدوي ماجد.
وي�شتمل اخ��ت��ي��ار املمثل عمر ال�شريف للظهور يف فيلم
“لورن�س العرب” على �أكرث من مفارقة .ففي العام ،1960
حني كان املخرج ديفيد لني يع ّد لإنتاج فيلم “لورن�س العرب”،
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�أر�سل خطاب ًا �إلى الفنان امل�صري علي الزرقاين مندوب مكتب
الفنانني مب�صر ،الذي كان على �صلة بنجوم هوليوود ،وطلب منه
تر�شيح ممثل م�صري ليقوم بدور الزعيم البدوي الأردين عودة
�أبو تايه يف الفيلم ،ووقع الرت�شيح على املمثل ر�شدي �أباظة الذي
طلب منه لقاء الطاقم الفني الربيطاين اخلا�ص بفيلم “لورن�س
العرب” لإجراء االختبارات الالزمة� ،إال �أن ر�شدي �أباظة رف�ض
�إج��راء مثل هذه االختبارات ،وقال للطاقم الفني الربيطاين
“يل �أفالم يف ال�سينما �شاهدوها لتعرفوا ملاذا مت تر�شيحي لهذا
الدور” .وكان ر�شدي �أباظة يجيد عدة لغات ،وكان ي�شرتط على
املمثل املر�شح للدور �أن يكون جميد ًا للغة الإجنليزية .وعندما
رف�ض ر�شدي �أباظة ال�شروط املعرو�ضة عر�ض الأمر على املمثل
عمر ال�شريف الذي تقدّم ف��ور ًا لالختبارات واجتازها جميع ًا
كاختبار اللغة والكامريا والإلقاء لتفتح له بوابة النجومية يف
ال�سينما العاملية .ولكن بعد �إجراء اختبارات املكياج على عمر
ال�شريف يف �شخ�صية عودة �أبو تايه وجد عدم منا�سبته للدور،
فتم ا�ستبدال دور عودة �أبو تايه بدور ال�شريف علي للممثل عمر
ال�شريف ،و�أ�سند دور عودة �أبو تايه للممثل ال�شهري �أنثوين كوين.
كما طلب من عمر ال�شريف ا�ستئ�صال ال�شامة التي كانت تظهر
حتت عينه اليمنى يف الأف�لام امل�صرية ،وق��ام بذلك بالفعل
ليكون منا�سب ًا لدور ال�شريف علي.
وعر�ض فيلم “لورن�س العرب” خالل ال�سنوات الالحقة
يف ثالثة مهرجانات �سينمائية ،هي مهرجانات برلني ونيويورك
وتايبي .وفاز الفيلم ب�سبع وع�شرين جائزة �سينمائية ،وهيمن
الفيلم على الأف�لام املر�شحة والفائزة بجوائز الأو�سكار يف

العام  ،1962فقد ر�شح لع�شر من تلك اجلوائز وفاز ب�سبع
منها ،هي جوائز �أف�ضل فيلم وخم��رج للمخرج ديفيد لني،
و�أف�ضل ت�صوير ومو�سيقى ت�صويرية ومونتاج و�إخ��راج فني –
هند�سة ديكور وهند�سة �صوت .ور�شح كل من املمثلني بيرت �أوتول
وعمر ال�شريف جلائزتي الأو�سكار لأف�ضل ممثل يف دور رئي�س
ولأف�ضل ممثل يف دور م�ساعد ،على التوايل ،وذلك دون �أن يفوز
�أي منهما باجلائزة .ي�شار �إلى �أن املمثل بيرت �أوتول ر�شح عرب
م�شواره ال�سينمائي الطويل جلائزة الأو�سكار ثماين مرات دون
الفوز بها ،وهو �صاحب الرقم القيا�سي بني املمثلني يف عدد
الرت�شيحات جلائزة الأو�سكار دون الفوز بها ،ولكنه منح جائزة
�أو�سكار فخرية يف العام  2003تكرمي ًا لإجنازاته ال�سينمائية
ملدى احلياة .كما ر�شح فيلم “لورن�س العرب” ل�ست من جوائز
الكرات الذهبية وفاز ب�أربع منها لأف�ضل فيلم درامي وخمرج
وت�صوير ،وفاز عمر ال�شريف بجائزة الكرات الذهبية لأف�ضل
فيلم يف دور م�ساعد .وفاز الفيلم ب�أربع من جوائز الأكادميية
الربيطانية لفنون ال�سينما والتلفزيون لأف�ضل فيلم بريطاين
و�أف�ضل فيلم من �أي م�صدر و�أف�ضل ممثل لبيرت �أوتول و�أف�ضل
�سيناريو .كما فاز الفيلم باثنتني من جوائز املجل�س القومي
الأم�يرك��ي ال�ستعرا�ض الأف�ل�ام ال�سينمائية لأف�ضل خمرج
للمخرج ديفيد ل�ين ،و�أف�ضل ع�شرة �أف�ل�ام .ومت تكرمي فيلم
“لورن�س العرب” يف العام  1991ب�ضمه �إل��ى �سجل حفظ
الأفالم الأمريكية الكال�سيكية يف مكتبة الكوجنر�س الأمريكي
بوا�شنطن.
ومن املفارقات �أن �أداء املمثل بيرت �أوتول يف فيلم “لورن�س
العرب” يحتل املرتبة الأول��ى يف قائمة جملة برمييري الفنية
الأمريكية لأعظم � 100أداء يف تاريخ ال�سينما الأمريكية ،مع
�أنه مل يفز عن هذا ال��دور بجائزة الأو�سكار لأف�ضل ممثل يف
دور رئي�س .ويحتل املرتبة الثانية يف هذه القائمة املمثل مارلون
براندو عن دوره يف فيلم “يف ر�صيف امليناء” ( ،)1954كما
حتتل املرتبة الثالثة املمثلة مرييل �سرتيب عن دورها يف فيلم
“خيار �صويف” (.)1982
وقد �أنفق املنتج ال�سينمائي الأمريكي �سام �سبيجيل ب�سخاء
على �إنتاج فيلم “لورن�س العرب” الذي بلغت تكاليف �إنتاجه 15
مليون دوالر ،وهو مبلغ �ضخم بالن�سبة لأفالم العام ،1962
وبلغت الإي��رادات العاملية الإجمالية للفيلم  70مليون دوالر.
ويرى املخرج ال�سينمائي ال�شهري �ستيفني �سبيلبريج �أن تكاليف
�إنتاج الفيلم البالغة  15مليون دوالر تعادل  285مليون دوالر

بالقيمة الت�ضخمية يف هذه الأيام .ي�شار �إلى �أن فيلم “لورن�س
العرب” هو الفيلم املف�ضل لدى املخرج �ستيفني �سبيلبريج ،علم ًا
�أنه �أخرج العديد من روائع الأفالم ال�سينمائية وفاز مبا جمموعه
 151جائزة �سينمائية بينها ثالث من جوائز الأو�سكار وثالث
من جوائز الكرات الذهبية.
ومت ت�صوير جزء كبري من م�شاهد فيلم “لورن�س العرب”
يف الأردن ،ومن املواقع الأردنية التي �صورت فيها هذه امل�شاهد:
وادي رم ومعان واجلفر وجبال الطبيق .وك��ان امللك احل�سني
رحمه اهلل يرتدد على مواقع ت�صوير م�شاهد الفيلم ،وقدّم لواء
من اجلي�ش العربي للقيام بدور اجلنود يف الفيلم ،م�شري ًا �إلى
�أهمية قيام عنا�صر ع�سكرية ب��دور اجلنود يف فيلم “لورن�س
العرب” .وتكرر ذلك يف املغرب الذي �صورت فيه �أي�ض ًا م�شاهد
من الفيلم ،حيث ا�شرتكت قوات مغربية يف امل�شاهد احلربية
للفيلم .و�صورت م�شاهد �أخرى من فيلم “لورن�س العرب” يف
�إ�سبانيا وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة .و���ص��ورت يف �إ�سبانيا
م�شاهد الهجوم على العقبة الأردن��ي��ة ،وا�ستخدم يف م�شاهد
الهجوم  450ح�صان ًا و 150جم ًال.
ومت الإعداد لفيلم “لورن�س العرب” على مدى عامني قبل
بدء ت�صوير م�شاهده اخلارجية يف الأردن واملغرب و�إ�سبانيا،
والتي ا�ستغرقت � 14شهر ًا .وقد �سبق كل ذلك حماولة لإنتاج
هذا الفيلم يف العام  ،1953بحيث يقوم النجم ال�سينمائي
ال�شهري جون وين ب��دور لورن�س� ،إال �أن ذلك مل يتحقق نتيجة
لعدم توفر الدعم املايل الالزم لإنتاج الفيلم يف ذلك الوقت.
وقد قاطعت بع�ض ال��دول العربية فيلم “لورن�س العرب”
اعتقاد ًا ب���أن الفيلم مل يكن من�صف ًا لها� .إال �أن املمثل عمر
ال�شريف �أك��د عك�س ذل��ك ،وق��ام بعر�ض الفيلم �أم��ام الرئي�س
جمال عبد النا�صر لإثبات ذلك ،وعبرّ الرئي�س عبد النا�صر
عن �إعجابه بالفيلم و�سمح بعر�ضه يف م�صر ،حيث حقق جناح ًا
كبري ًا .ي�شار �إلى �أنه مت ت�صوير ن�سخة جديدة لفيلم “لورن�س
العرب” يف العام  ،1989ومت ت�سجيل احلوار لبع�ض امل�شاهد
املفقودة مب�شاركة عدد من ممثلي الفيلم الأ�صليني ،مبن فيهم
املمثل بيرت �أوت��ول وم�شاركة ممثلني �آخرين ت�شبه �أ�صواتهم
�أ�صوات ممثلي الفيلم الراحلني .ويع ّد فيلم “لورن�س العرب”،
ال��ذي يبلغ طوله  227دقيقة� ،أط��ول فيلم يقدّم حتى تاريخ
�إنتاجه بدون �صوت ن�سائي ،حيث �إن الن�ساء الالتي يظهرن يف
الفيلم ال ينطقن كلمة واحدة.
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سينما

كتاب هادي دانيال
الس ّم في الصورة
حوار مع السينماّ :

“جدل الصورة السينمائية في الثقافة العربية”
سليم النجار  /األردن
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حوار �صاخب بني ال�صورة ال�سينمائية والب�شر تقر�أه حني ت�شاهد
كتاب هادي دانيال “حوار مع ال�سينما”(*) .قدرة مده�شة على
�إعادة �صياغة ما يراه الإن�سان بعينه يف الأماكن و�أطالل املدن
والقرى� .إعادة �صياغة حتى لوجود الب�شر ب�أج�سادهم احلية.
ح��وار مع ال�صورة ال�سينمائية ،وت��ب��ادل مده�ش للمواقع بني
العني وال�صورة  .ففي اللحظة التي يفقد فيها الب�شر �إن�سانيتهم
ي�ؤن�سن هادي دانيال ال�صورة ويجعلها تنطق ب�أثر الزمان على
املكان ،وك�أنها جدلية احلياة واملوت ،ال�سكون واحلركة .ال�صورة
ال�سينمائية وال�سينما مع�شوقته الأول���ى ،يقر�أ ويكتب ،يبدع
ويت�أمل ،ثم ين�سج من �سيناريو الفلم وال�صورة لوحات كق�صائد
�شعر تتغنى بهذا اجلو ال�صامت مبا يرثيه .يرى ال�صورة �أمامه،
الف�ضاء الرهيب� ،صمت الكون الذي يلف املكان ،وخط التما�س
مع الأفق الرحيب ،حيث الالزمان والالمكان ،ويتداخل احللم
ممتزج ًا باحلقيقة والواقع يف اخليال – فتبد�أ �شرارة الإبداع
وتتداعى ال�صور والأخيلة .ويتجول هادي مع دروب ال�صورة
ال�سينمائية و�أطاللها ،ي�ستنطقها ،ويفت�ش عما حتويه من �أ�سرار
وطال�سم و�أحداث.
ذلك هو هادي دانيال الذي يحاور ال�صخب وال�سكون ،ال�صورة
والب�شر ،ليعيد ا�ستقراء الواقع وال�سينما .ا�ستطاع ه��ادي �أن
يقوم ب�إ�سقاطات على الواقع املعي�ش حيث �صراع الب�شر وغلظة
امل�شاعر والتحجر الذي �أ�صاب الإن�سان.
ا���س��ت��ط��اع ب���أف��ك��اره ور�ؤي���ت���ه ال��ن��ق��دي��ة �أن ي�����ص�� ّور ل��ن��ا احلنني
والنو�ستاجليا التي تدفعه دفع ًا للبحث عن �أرواح من كان يعمر
مدننا وق��ران��ا .رغب من خالل جدلية قراءته لفلم “�أحالم
املدينة”(**)“ ،هموم و�أوهام”(� ،)1أن ي�ستنه�ض التاريخ
واجل����ذور ،ك���أن��ه ي�شعر �أن ال��وق��ت ق��د ح��ان لي�ست�صرخ روح
الإن�سان العربي ال�سوري التي ن�سجت ذلك التاريخ .هي حماولة
ال�ست�صراخ احلياة مرة �أخرى يف تلك الأماكن.
ويقول يف ذلك دانيال[ :عنوان الفيلم (�أحالم املدينة) واملدينة
لي�ست بيوت ًا وحجارة� ،أ�شجار و�شوارع و�سماء ،ونهر حمني الظهر
فح�سب� ،إنها النا�س �أ�سا�س ًا ،واقعهم االجتماعي االقت�صادي
وال�سيا�سي ...وعالقاتهم التي تنف�صم �أو تتحد حتت وط�أة الواقع
القا�سي .ولكل منهم �أحالمه ال�صغرية �إال �أن حلم ًا كبري ًا بينهم
(الوحدة) التي ما �إن ارتطمت بفظاعة الواقع (ال�صلب) حتى
بد�أت تتك�شف عن وهم ...هذا ما مل تقله الكامريا مبا�شرة...
لكن امل�شاهد ولو كان قليل الذكاء �سي�صل �إليه(.)2

هادي دانيال

البناء املونتاجي
ال�س ّم يف
لقد اجن��ذب دان��ي��ال يف كتابه“ :حوار ال�سينما – ّ
ال�صورة” �إل��ى مناق�شة املونتاج ،خا�صة يف الفيلم الروائي
“املخدوعون”(***) ،للمخرج امل�صري توفيق �صالح ،فاملعروف
�أن املونتاج بحد ذاته يحمل بناء �إثاري ًا متكام ًال ،وخا�صة فيما
ي�سمى باملونتاج التعبريي والإيديولوجي ،فمعرفة �أننا ن�شاهد
عم ًال �سينمائي ًا ؛�أي �سل�سلة من العالمات جتعلنا بال�ضرورة
نفكك االنطباعات ال�سينمائية ،وجنعل منها عالمات ذات
مغزى ،وم��ن هنا عملية رب��ط لقطات معينة و�إع���ادة تفكيكها
وجتميعها من جديد لكي تخلق من انطباعاتنا معاين معينة
تعتمد على ال�شفرة امل�شرتكة ؛�أي املحموالت الثقافية التوا�صلية
بني املخرج وامل�شاهد.
فيلم “املخدوعون” م���أخ��وذ ع��ن رواي���ة الكاتب الفل�سطيني
غ�سان كنفاين “رجال يف ال�شم�س” ،وير�صد الفيلم العالمات
بني حكاية ثالثة رج��ال فل�سطينيني من “خميمات اللجوء”،
وعالقاتهم فيما بينهم.
وي�ؤكد هادي دانيال� ،أن مونتاج الفيلم القائم على التذكر ،هو
�صرخة يف الوجدان العربي؛ �إذ يقول[ :وال يخفى على قارئ �أو
م�شاهد �أن (كنفاين) و(�صالح) يدينان من خالل هذا الفيلم
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العجز العربي الذي ميثل “�أبو اخليزران” اخل�صي الذي يتاجر
بعذابات الفل�سطينيني� ،إال �أن الفل�سطيني يف هذا الفيلم هو
فل�سطيني اللجوء الذي يطالبه العجز العربي ب�أن يتحرك ويدق
جدران اخلزان(.)3
أسلوب بناء احلوار والعالقة بني الصوت
والصورة:
فاحلوار نف�سه ،ال��ذي يتم بلغة املتفرج يحتوي على م�ضامني
داللية؛خا�صة القوالب الثقافية املرتبطة بهذه اللغة ،ومن هم
ب�أنظمتها العالمية  ،وهناك �إل��ى جانب ذلك توزيع امل�ضمون
الداليل بني اجلملة املنطوقة والكادر الب�صري ،الذي قد يكون
متوافق ًا �أو عار�ض ًا لنق�ضه� ،أو فاحت ًا لأفق �آخر للفهم ،كما �أن
حركة املمثل �أثناء احلوار ت�ضيف بعد ًا �آخر �إما حتمل داللة ال
ميكن التقاطها من املنطوق اللفظي �أو ت�ضيف �إليه ،وكل ذلك
يتوقف على عملية الإدراك واالت�صال ،التي تقوم فيها العالمات
بدور رئي�سي.
ويك�شف دانيال عن هذا الوعي ،عندما يدرك �أهمية االت�صال،
املرتبطة بالإ�شارة وحركة املمثلني؛ �إذ يو�ضح قائ ًال�[ :أرادوا
الهجرة �إلى الكويت بحث ًا عن عمل و�أم ًال يف حت�صيل ثروة تقيهم
�أذى احلاجة ووجع اجلوع ،ولأنهم فل�سطينيون فهجرتهم �ستكون
غري �شرعية ومقابل مبلغ مهم من املال ،يدفع �إلى �سائق �شاحنة

عربي ج��د ًا يدعى “�أبو اخليزران” ،يح�شر الفل�سطينيني يف
خزان �شاحنته ،ويف قلب ال�صحراء يغلق اخلزان عليهم(.)4
هنا يدعو دان��ي��ال للت�أمل م��ن خ�لال م��ا ذك��ره �آن��ف�� ًا ،املخيلة،
�أهمية الإ���ض��اءة ،من خ�لال �إ���ش��ارة اخل���زّان ال��ذي �أغلق على
الفل�سطينيني ،ومن الطبيعي �أن يتخيل امل�شاهد �صور الظالم يف
هذا اخلزّان املغلق ،والتي تتعلق باملحموالت الداللية ملفهوم النور
والظالم ،وللدرجات املختلفة من ال�ضوء؛ وهي ترتبط لي�س فقط
بالنظام الإيكولوجي بل ومبجمل النظام الثقايف املرتبط به ،
فدالالت الإظالم تختلف من جمتمع لآخر .كما �أن �شدة �سطوع
ال�ضوء يحمل بحد ذاته داللة معينة ..مرتبطة مبخزون الثقافة
الب�صرية .وباملثل حتمل درجة حرارة اللون وتنوعاته تعبري ًا عن
حمموالت خمتلفة.
عناصر إضافية
ً
كما �أن هناك �إلى جانب ذلك عددا من العنا�صر ذات الإمكانيات
الداللية يف التقنيات ال�سينمائية ،التي طرحها دانيال يف قراءته
لفيلم “املخدوعون” ؛ �إذ �أك��د �أن ه��ذه التقنيات ت�شكل يف
جمموعها زخم العمل ال�سينمائي وت�سهل عملية نقل املعنى من
خالل تدعيم العنا�صر الداللية الرئي�سة يف العمل الفيلمي.
ون�ؤكد هنا على مركزية اجلمهور ،يف املدخل الداليل جلماليات
ال�سينما ،فاجلمهور يف هذا املدخل لي�س معطى خارجي ًا ،وال
عاط ًال �أو ثابت ًا ،فهو ي�ستح�ضر �إلى ذات النظرية والر�ؤية الفيلمية
والداللية منذ البداية ،وهو يف هذه احلالة لي�س جمرد م�شاهد
يرحل بعد �أن ينق�ضي العر�ض ،وقد ح�صل على �إثارة وقتية �أو
ن�صيحة �أو در���س ،و�إمن��ا هو مو�ضوع للتحويل وال��ذات املتعلقة
بها فعل التحويل ،والأداة الفاعلة يف هذا التحويل� .إن املدخل
الداليل ال يخاطب جمهور ًا خارجي ًا وحمايد ًا ،وال ميلأه ك�إناء
فارغ ،و�إمنا يدعوه للتحول ،وهذه الدعوة هي يف الوقت نف�سه
جزء من ثقافته �أن على الدعوة لي�ست خطاب ًا لغوي ًا فح�سب ،وال
هي جمرد �شروح على ر�سالة الفيلم ،فالدعوة تتم بالفعل عرب
و�سائط داللية ي�ستطيع املتفرج �أثناء حل �شفراتها املت�ضمنة يف
كافة طاقات الفن ال�سينمائي ،و�أبعاده وو�سائله� ،أن يك�شف و�أن
يختار الإجابة و�أن يوا�صل عملية البحث.
هذا ما ذهب �إليه هادي دانيال عند حديثه عن فيلم “القد�س
يف يوم �آخر”(****) للمخرج هاين �أبو �أ�سعد الذي موله ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،باحث ًا عن الداللة ،التي لي�ست منبتة
ال�صلة باملدخل الداليل ،فعملية �إعطاء الداللة لي�ست ترجمة
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معجمية للمعاين من الرموز �أو العالمات الأيقونية �أو امل�ؤ�شرات،
و�إمنا هي يف احلقيقة عملية توليد ،فا�ستدعاء املعاين ال يتم من
خالل ذاكرة م�صنعة بكل مدونات العالمات واملعاين ،و�إمنا هي
عملية دعوة النا�س �إلى �إخفاء املعاين امل�ستمدة من جتربتهم
 ،التي تعززها ثقافتهم ،وخيالهم الن�شيط ي��زود ثقافتهم
باكت�شافات جديدة ،وبالتايل حتولها �أو تغري تركيبها هي ذاتها،
وحتتل الثقافة هنا مكانة متميزة ال باعتبارها منه ًال للمعاين
التي يتم ا�ستدعا�ؤها ميكانيكي ًا لفك �شفرة الرموز والعالمات
وامل�ؤ�شرات الكامنة يف الو�سائط والطاقات الفيلمية فح�سب،
بل باعتبارها احلل الذي يحيل اجلمهور من مو�ضوع �إلى ذات
فاعلة .ويف هذا ال�سياق يقدم دانيال ر�ؤيته الداللية يف قراءته
لفيلم (القد�س يف يوم �آخر) قائ ًال[ :ال�سخرية من االحتالل
فجر خالله اجلنود كي�س ًا بال�ستيكي ًا ن�سيته البطلة
يف م�شهد َّ
عندما كانت تنتظر �صديقتها التي حملت �إليها ثوب الزفاف،
وح�ضور االنتفا�ضة برمزها الأ�سا�س :الطفل الذي يرمي اجلنود
باحلجارة ،وحكاية احلب التي يعيق االحتالل منوها ويخد�ش
بهجتها(.)5

�إن هذا املقرتح ال��داليل ال ميدنا فقط مبدخل منا�سب لفهم
طبيعة ال�سينما القومية ،ولكنه ي�ساعدنا �أي�ض ًا يف البحث عن
بع�ض مالحمها التي �أجنزتها ال�سينما امل�صرية عرب تاريخها
الطويل� ،إذ �إن��ه من امل�ؤكد �أن ال��روح القومية املتجذرة داخل
بع�ض املبدعني ال�سينمائيني ،كان ال بد و�أن تعزز ولو جزئي ًا
بع�ض ال�شفرات �أو �أنظمة التعبري ،رغم �أن ال�صورة قد تكون
�أكرث تعقيد ًا يف حالة ال�سينما العربية ،لأنه ي�صعب القول �إنها
كونت تقاليد تكفي لتخلق نظام ًا �أو �أنظمة عالمية متكاملة ،مما
يجعلها تتمتع بنظام لغوي �سينمائي متمايز.
ال �شك يف �أن هذا الكتاب يغني عن قراءة العديد من الكتب التي
تناولت ال�صورة يف ال�سينما ،نظر ًا �إلى براعة امل�ؤلف يف عر�ض
�أفكاره ،ووفرة اال�ست�شهادات �إلى حد قد ين�سي القارئ �أحيان ًا
�أنه يقر�أ كتاب ًا مغاير ًا لنتاج ما كتب عن ال�صورة ال�سينمائية.
�إنه باخت�صار �شديد كتاب ممتع ملا يقدمه من �أفكار و�آراء مع
غلبة طابعه النظري ،ومع ما ورد فيه من تكرار �أحيان ًا ،رمبا
فر�ضته طبيعة املو�ضوع� ،إ�ضافة �إلى �سال�سة �أ�سلوبه.

الهوام�ش
ال�س ّم يف ال�صورة ،هادي دانيال ،دار نقو�ش عربية ،تون�س.2012 ،
(*) حوار مع ال�سينما – ّ
(**) �أحالم املدينة – �إخراج حممد مل�ص ،الفيلم الروائي الطويل الأول 130 ،دقيقة ملون ،ناطق بالعربية 35 ،مم ،من �إنتاج امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما بدم�شق.
(***) فيلم املخدوعون – �إخراج املخرج امل�صري توفيق �صالح� ،سنة � ،1973أنتجته م�ؤ�س�سة ال�سينما ال�سورية.
(****) فيلم القد�س يف يوم �آخر – �إخراج هاين �أبو �أ�سعد� ،إنتاج .2002
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سينما

المخرج السينمائي الروسي أندريه تاركوفسكي
موهبة انتقلت إلى العالمية
د .باسم الزعبي  /األردن
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ن�ش�أته
ولد «تاركوف�سكي» عام 1932م ،يف بلدة زافراجيه الرو�سية
الواقعة على �ضفاف نهر الفولغا ،يف عائلة مثقفة ،فوالده
ال�شاعر الرو�سي واملرتجم «�أر�سيني تاركوف�سكي» ،ووالدته
مايا ايفانوفنا في�شيناكفا د ّر�ست الأدب .بعد انف�صال والديه
عام  ،1937عا�ش �أندريه و�أخته عند �أمهما التي �أخذت تعمل
مدققة لغوية يف �إحدى املطابع حتى �أحيلت �إلى التقاعد .والده
�شارك يف احلرب العاملية الثانية وجرح فيها.
بد�أ التعليم يف املدر�سة االبتدائية مبو�سكو يف العام ،1939
ولكن عند بداية احلرب ا�ضط ّر �إلى ترك املدر�سة ،حيث نزحت
به �أمه �إلى قريتهم عند �أقاربهم.
�أبدى اهتمام ًا مبكر ًا بالر�سم واملو�سيقى ،ودر�س العربية يف معهد
اال�ست�شراق يف مو�سكو بني عامي  ،1952-1951لكن ب�سبب
�إ�صابته بارجتاج يف الدماغ� ،أثر �سقوطه �أثناء ممار�سته التمارين
الريا�ضية ،قطع درا�سته قبل �إنهائها ،ولأنه مل يكن يعرف ماذا
يريد يف تلك املرحلة ،فقد تقلب يف درا�سة تخ�ص�صات خمتلفة
ومار�س �أعما ًال مثلها .فقد در�س اجليولوجيا ،وعمل جيولوجي ًا

يف بداية حياته� ،إلى �أن اتخذ خطوته الكربى يف االنت�ساب �إلى
املدر�سة الر�سمية لل�سينما التابعة للدولة يف مو�سكو ،والتي كان
ير�أ�سها ال�سينمائي البارز ميخائيل روم .وبعد عودته من جولته
يف عام  1954قدم تاركوف�سكي �أوراقه �إلى معهد ال�سينما يف
مو�سكو وحتقق قبوله يف ق�سم الإخ��راج �ضمن ور�شة ميخائيل
روم .يقول بهذا ال�صدد »:كان االختيار �صدفة� ،أكرث منه اختيار ًا
واع��ي�� ًا» ،وظل يكرر هذا ال��ر�أي ط��وال �سنوات درا�سته� ،إال �أن
ال�سينما ال�شابة ا�ستهوته.
ي�صادف �أن تتزامن ال�سنوات من حياة تاركوف�سي الإبداعية مع
مرحلة حكم خريت�شوف ومع مرحلة التجديد يف الفن .قبل ذلك
مل متتلك كلية الإخ��راج �إمكانيات كبرية ،فالإنتاج ال�سينمائي
كان قلي ًال ،ومل تكن الأف�لام تكفي �إال املخرجني الكبار .فقط
بعد عام � 1953أمكن زيادة خم�ص�صات الإنتاج ،لكن ما لعب
الدور اجلوهري يف حتول تاركوف�سكي على طريق الإخ��راج هو
دخول جيل احلرب �إلى املعهد ،وهو ما �شكل ظاهرة» مدر�سة
معهد ال�سينما» .فه�ؤالء كانوا �شباب ًا ،ا�ستطاعوا �أن ي�شاركوا يف
احلرب ،و�أن ميتلكوا جتربة يف احلياة و�سعي ًا واعي ًا لطرح تلك
التجربة يف الفن .وكان عليهم يف الفرتة من 1960-1950
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جتديد مو�ضوعان و�أدوات التعبري ،ودائرة امل�شاهدات احلياتية
والت�صورات عن البطل.
ق��دم م��ن «تاركوف�سكي» خ�لال ه��ذه املرحلة فيلمه الق�صري
«ال��ق��ت��ل��ة» ع��ام  ،1958امل���أخ��وذ ع��ن ق�صة ق�صرية لكاتب
الأمريكي «�إرن�ست همنجواي» ،ثم �أتبعه بفيلمني �آخرين ومبدة
�أط��ول و�إن بقيا ق�صريين« ،لن يكون هناك �إف��راج اليوم» مع
الك�سندر كوردون �سنة 1959م.
حلت عام  1956مرحلة«الدفء» ،بدء عملية حماربة عبادة
�شخ�صية �ستالني ،ن�سائم تلك املرحلة �أتت بالأدب واملو�سيقى
الغربية �إلى و�سط ال�شباب ،وكذلك ال�سينما الأجنبية ،والواقعية
اجل��دي��دة الإيطالية و» امل��وج��ة اجل��دي��دة» الفرن�سية ،ب�شكل
خا�ص .ي�سافر تاركوف�سكي برفقة �صديقه و�شريكه يف العمل
�أندريه كونت�شالوف�سكي �إلى �أر�شيف ال�سينما الوطني يف بيليه
�ستولبي ،حيث ي�شاهدان �أفالم كورو�سافا ،بونيويل ،وبريغمان،
وبري�سون ،وميدزوغوتي .وي�صبح م�صطلح«�أتري» (من الكلمة
الفرن�سية  )auteurوالتي تعني امل�ؤلف الأوحد للفيلم ،م�ؤلف
الن�ص وال�شكل ،وال��ذي تقع حتت �إ�شرافه كل جوانب �إنتاج
العمل ال�سينمائي ،بدء ًا من ال�سيناريو وحتى املونتاج ،وقد فهم
تاركوف�سكي ذلك على �أنه �شرط �ضروري للإبداع.
كان الفيلم الأول لتاركوف�سكي هو الفيلم الق�صري» القاتل» عام
 1956باال�شرتاك مع الك�سندر غوردون وماركيكا بيك عن
ق�صة همنجواي .القى ذلك الفيلم تقيم ًا عالي ًا من قبل ميخائيل
روم .جاء بعده الفيلم املتو�سط« ال يوجد اليوم �إفراجات» 1967
و»م��ادة مركزة»  ،1958ال��ذي عك�س جتربة تاركوف�سكي يف
عمله يف اجليولوجيا ،الغنية ب�صري ًا بامل�شاهد التي ظلت فرتة
طويلة حمفوظة فقط على الورق .يتعرف تاركوف�سكي يف ال�سنة
الثالثة يف ور�شة املونتاج �إلى �أندريه كونت�شالوف�سكي الذي كان
يف ال�سنة الأولى .ومن تلك اللحظة تبد�أ �صداقتهما وت�شاركهما

فيلم املتسلل
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يف العمل .لقد اكت�شفا الكثري من وجهات النظر امل�شرتكة يف
ال�سينما ،وكان يعجبهما نف�س املخرجني:دوفجينكو ،بونيويل،
كورو�سافا.كتبا مع ًا �سيناريو فيلم» �أنتاركتيدا ( القارة القطبية
اجلنوبية) -البلد البعيد»  ،1969بعد ذل��ك يعمالن على
�سيناريو» املدحلة والكمان»  .1960مو�ضوع الفيلم طفويل،
يتحدث عن ق�صة �صداقة لطفل يعزف على الكمان ،مع �سائق
املدحلة .وي�سمح لتاركوف�سكي �أن يقدم ذل��ك الفيلم مبثابة
م�شروع تخرج من املعهد .وقد ت�أثر تاركوف�سكي يف هذا الفيلم
باملخرج الفرن�سي احلائز على الأو�سكار البري الموري�س وخا�صة
فيلمه» الكرة احلمراء» .وقد حاز فيلك تاركوف�سكي الذي �صوره
له امل�صور فادمي يو�سوف على جائزة مهرجان فيلم ال�شباب عام
 1961يف نيويورك.
ي�سافر تاركو�سكي �إلى �إيطاليا عام  1982من �أجل ت�صوير
فيلمه «احلنني -نا�ستاجليا» .ومع انتهائه من ت�صوير الفيلم
يتخذ ق��رار ًا بعدم العودة �إل��ى االحت��اد ال�سوفياتي .بعد ذلك
�صور فيلم ًا واحد ًا هو « ت�ضحية» ،ومت ت�صويره يف ال�سويد ب�إنتاج
�أوروبي م�شرتك.
ب���������������د�أ يف ت������ل������ك ال���������ف����ت����رة ب�����ت�����ح�����ل�����ي�����ل �أف������ل�����ام
املخرجني الإ�سباين ال�سوريايل لوي�س بونـويل ،وال�سويدي انغمار
بريغمان ،ويبد�أ �صداقته الإبداعية مع� أندريه ميخائيلكوف-
كوجنلوف�سكي الذي هجر االحت��اد ال�سوفيتي �إلى �أمريكا فيما
بعد ،لكنه ع��اد بعد �سقوط النظام ال�سوفيتي الح�ق� ًا ،فكتبا
مع ًا �سيناريوهات �سينمائية م�شرتكة منها :ملعب التزلج
والكمان ،واندريه روبلوف .يف العام  1960ينهي درا�سته
مبعهد ال�سينما ومعه دبلوم يف الإخ���راج ،وك��ان فلم تخرجـه
هو ملعب التزلج وال��ك��م��ان ،وال���ذي ف��از باجلائزة الأول���ى يف
مهرجان الأف�لام الطالبية ال��ذي �أُقيم يف نيويورك يف العام
.1961
م�سريته الفنية:
لفت عمله» طفولة �إيفان» الأنظار ،قام بعدها ب�إهداء ال�سينما
�أحد �أجمل الأفالم ال�سينمائية� :أندريه روبلوف ،الفيلم الذي
ميكن متييزه كعمل يتباين يف جملته مع «طفولة �إيفان»� ،إنه
فيلم بورتريه عن فنان رو�سي عا�ش يف �أواخر القرن اخلام�س
ع�شر ،ودراما جمازية عن حمنة الفنانني الرو�س ،ر�أى فيه بع�ض
النقاد نقد ًا حاد ًا لت�أثريات احلرب و�آثارها الفو�ضوية على حياة
الإن�سانية ،ويعترب هذا الفيلم من �أبرز و�أكرث �أعماله تعبري ًا عن

�أ�ساليبه الإخراجية ولغته ال�سينمائية التي اجتذبت خمرجني
كبار ًا ونالت ا�ستح�سانهم �أمثال ال�سويدي «بريغمان» �أو الياباين
«كريا�ساوا» .كان هذا الفيلم بحق مع�ضلة «تاركوف�سكي» الأولى
مع الرقابة الرو�سية ،التي مل ت�سمح بعر�ضه يف رو�سيا �إال عام
 ،1971مما زاده جماهريية م�ضاف ًا �إليها ح�صوله على جائزة
يف مهرجان كان.
فيلم �سوالري�س �سنة  1972ك���ان ت���ط���ور َا م��ث�ير ًا مل�سرية
ه����ذا امل���خ���رج ،ال����ذي ت���ن���اول رواي���ة خ���ي���ال علمي للروائي
الرو�سي �ستاني�سالف ليم التي حتمل العنوان ذات��ه ،عن رائد
ف�ضاء فقد زوجته لكنه يجدها يف وقائع غريبة على الكوكب الذي
�أر�سل �إليه من وكالة الف�ضاء التي يعمل فيها للتحقيق يف حوادث
غام�ضة ،وهو نقد للمادية التي طغت على الإن�سانية و�ساهمت
يف تال�شي القيم الروحية والأخالقية .يف املر�آة �سنة ،1975
مل يزل «تاركوف�سكي» يغزل على ذات املنوال ،حيث ي�ستلهم
�سرية ذاتية ويقولبها يف ت�سل�سل تاريخي متميز ،رج��ل يبد�أ
مبعا�صرة ذكرياته مرة �أخ��رى ،عن طفولة ومراهقة �أ�سهمت
القوى اجلديدة يف تدمري معظمها.
يف عام � 1979أخ��رج �آخ��ر �أفالمه يف رو�سيا ،فيلم املقتفي،
املقتب�س ع��ن رواي����ة ق�����ص�يرة يف اخل��ي��ال العلمي ل�ل�أخ��وي��ن
«�أرك��ادي وبوري�س �سرتوقات�سكي» بعنوان «نزهة على الطريق»
1971م ،فيلم ذكي ب�إبداع ب�صري مذهل يحوز معظم مفاهيم
«تاركوف�سكي» الإخراجية و�أ�ساليبه الفنية .حيث يربز مفهومه
اخلا�ص بنحت الزمن بو�ضوح بارز للغاية ،عن ق�صة بعثة علمية
يقودها �أحد املت�سللني للو�صول �إلى �أر�ض تبدو عليها �آثار زيارة
من الغرباء �-سكان الكواكب الأخ��رى -ومنطقة تتحقق فيها
الرغبات �-إ�شارة �إلى الآمال التي يتعلق بها الب�شر و�أوهامهم
ب�ش�أن ال�سعادة -ووقائع تلك الزيارة ،ونتائجها املختلفة بالن�سبة
لكل فرد من �أفراد البعثة.

فل�سفته
منذ باكورته طفولة �إيفان ( ،)1962ا�ستند �إلى لغة مغايرة
يف بناء امل�شهد ال�سينمائي؛ �إذ كان ي�ؤكد دوم ًا �أنّ «الإيقاع هو
العن�صر الأ�سا�سي املك ّون لل�سينما» .لكن هناك عنا�صر �أخرى
�أخ��ذت تربز يف �أعماله مثل ب�صمة الزمن على الأ�شياء ،وما
ترتكه على روح ال�شخ�صيات .يقول يف حوار معه« :تكمن �أهمية
الفن يف �أ ّنه يحمل �شوق ًا �إلى املثال» .هكذا ،يقود �أبطال �أفالمه
�إلى عامل قامت يحتاجون فيه �إلى قوة للعبور نحو «البلد ال�سعيد».
«امل��ر�آة» (� )1975سيم ّثل منعطف ًا يف �سرده ال�سينمائي ،فهو
من �أكرث �أفالمه تعقيد ًا جلهة الأفكار والبناء الدرامي .البطل
�ألك�سي ال يظهر على ال�شا�شة ،لكننا ن�سمع �صوته ،ون��رى يده
م��رة واح��دة فقط .هنا احلياة مغ ّب�شة ومبهمة ،كما لو �أ ّنها
مقطع من رواية مار�سيل برو�ست «البحث عن الزمن املفقود».
الفقدان� ،إذ ًا ،هو ب�ؤرة عمل تاركوف�سكي ،و�أفالمه تتمحور حول
ا�ستعادة الزمن املنهوب وت�سجيله .يف فيلم احلنني (،)1983
�سي�ستكمل هواج�سه الروحية وال��درام��ا الداخلية للب�شر يف
ا�ضطرامها و�صراعها مع املجهول .وفيلمه الأخ�ير «القربان»
( )1986ينه�ض على قناعة ب�أن «هدف الفن حت�ضري الإن�سان
للموت واالرتقاء بروحه حتى تكون قادرة على فعل اخلري».
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تويف تاركوف�سكي ب�سرطان الرئة يف باري�س عن عمر  54عاما
�سنة  .1986وقد قلد و�سام لينني بعد وفاته عام .1990
�أفالم تاركوف�سكي املف�ضلة لديه:
يوميات ق�س ريفي ،القربان ،نزارين� ،أن��وار املدينة الكبرية،
ح��ك��اي��ات ال��ق��م��ر ال�����ض��ب��اب��ي ب��ع��د امل��ط��ر ،ال�����ش��خ�����ص� ،سبعة
�ساموراي،مو�شيت  ،امر�أة يف الرمال
ع��ق��دت ع���ام  1988يف م��دي��ن��ة ل��ف��وف يف �أوك��ران��ي��ا م��ائ��دة
عاملية م�ستديرة حول �إب��داع تاركوف�سكي انبثقت عنها جمعية
تاركوف�سكي» ومقرها يف مو�سكو .ويف ع��ام � 1989أ�س�س
���ص��ن��دوق ت��ارك��وف�����س��ك��ي» ،ال���ذي يقيم م��ه��رج��ان��ات وم��ع��ار���ض
متخ�ص�صة ب�إبداعات املخرج ،و�أر�شيفه .وقد �أطلق مهرجان
مو�سكو ال�سينمائي عام  1993جائزة با�سمه لأف�ضل فيلم يف
امل�سابقة �أو خارجها.
كان تاركوف�سكي قد �أنهى مدر�سة الفنون عام  1951والتحتق
مبعهد مو�سكو لال�ست�شراق بق�سم العربية بكلية ال�شرق الأو�سط،
�إال �أنه يرتك الدرا�سة يف املعهد �شتاء عام .1953
اجلوائز التي حازها تاركوف�سكي:
ح��از فيلمه» طفولة �إي��ف��ان» على ج��ائ��زة» الأ���س��د الذهبي» يف
مهرجان فيني�سيا عام  ،1962وحاز فيلمه الأخري ت�ضحية،
على جائزة النقاد التقديرية يف مهرجان كان عام .1986
�أم��ا فيلمه» طفولة �إي��ف��ان» ع��ام  ،1962فقد ح��از علة �أكرث
من ع�شرة جوائز ،منها» الأ�سد الذهبي» يف مهرجا فيني�سيا
يف �إيطاليا عام  ،1962واجلائزة الأول��ى» البوابة الذهبية»
يف مهرجان �سان فران�سي�سكو الدويل ال�سينمائي يف الواليات
املتحدة عام  ،1962واجلائزة الأولى» ر�أ�س بالينكا الذهبي»
يف مهرجان �أكابولكو يف املك�سيك عام  ،1963وقد حاز فيلمه
«�أنديه روبلوف» على جائزة يف مهرجا نكان عام  .1969وفيلم
«�سوالري�س»  ،نال جائز جلنة التحكيم اخلا�صة يف مهرجان
كان -فرن�سا «ال�سعفة الذهبية»  ،1972وفيلم «امل��ر�آة» حاز
على جائزة �أف�ضل فيلم �أجنبي» ديفيد دوناتيللو» يف �إيطاليا عام
 .1980وح���از فيلمه «�ستالكري» على ج��ائ��زة ال��ن��ق��اد يف
مهرجان ال�سينما يف تري�ست( �إيطاليا) عام  .1981وجائزة
فيربي�سي يف املهرجان الدويل لل�سينما اخليال العلمي يف مدريد
(�إ�سبانيا) �سنة � .1981أم��ا فيلم «احلنني» فقد حاز على
جائزة فيربي�سي وجائزة جلنة التحكيم امل�سكونية يف مهرجان
كان/فرن�سا �سنة  .1983ون��ال فيلمه الأخ�ي�ر «الت�ضحية»
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اجل��ائ��زة ال��ك�برى اخلا�صة ،ج��ائ��زة �أف�صل ت�صوير للم�صور
نيوكفي�ست ،وجائزة فيربي�سي وجلنة التحكيم امل�سكونية يف
مهرجان كان �أي�ض ًا عام � .1986أخرج تاركوف�سكي العديد من
الأعمال الإذاعية ،وامل�سرحيات ،وكتب ال�سيناريو.

سينما

من حفل االفتتاح

مهرجان تطوان السينمائي دورة العشرين ..
مناخات شاعرية عن عذابات العزلة والقسوة واأللم

ناجح حسن  /األردن

77

�أف�ل�ام متنوعة الأ���س��ال��ي��ب وال����ر�ؤى ���ش��ارك��ت �ضمن فعاليات
مهرجان تطوان الدويل ل�سينما بلدان البحر الأبي�ض املتو�سط
بدورته الع�شرين ،التي افتتحت بفيلم «�سلم �إلى دم�شق» للمخرج
ال�سوري حممد مل�ص ،واختتمت بفيلم « هم الكالب» للمغربي
ه�شام الع�سري.
�أح��د ع�شر فيلم ًا روائ��ي�� ًا ط��وي ً
�لا يف امل�سابقة الر�سمية ،من
بينها ثالثة �أفالم مغربية هي« :حمى» له�شام عيو�ش�« ،سرير
الأ�سرار» للجاليل فرحاتي ،وهم الكالب» له�شام الع�سري� ،إلى
جوار جمموعة من الأفالم العربية هي« :با�سرتادو �أو اللقيط»
للتون�سي جنيب بلقا�ضي« ،فل�سطني �سترييو» للفل�سطيني ر�شيد
م�شهراوي« ،طالع نازل» للبناين حممود حجيج ،وفيلم «�أو�ضة
الفئران» خلم�سة خمرجني من م�صر هم نرمني �سامل وحممد
زي��دان وحممد احلديدي ومي زاي��د وهند بكر و�أحمد جمدي
مر�سي.
و�شاركت ال�سينما الإيطالية بالفيلمني املعنونني« :ع�سل» لفالريا
غولينو ،و»مطر و�شيك» ملخرجه العراقي الأ�صل حيدر ر�شيد،
بالإ�ضافة �إل��ى فيلمني م��ن تركيا�« :شتنرب» للمخرجة بيني
بنايابولو ،و»ال�صافيتان» للمخرج رامني مارتان ،كما ح�ضرت
ال�سينما الإ�سبانية بفيلم «�صلة الرحم» ملخرجته ليانا طوري�س .
باسرتادو من تونس
منحت جلنة حتكيم تر�أ�سها املخرج ال�سوري حممد مل�ص،
وبع�ضوية كل من مديرة املدر�سة الوطنية باملركز التجريبي
لل�سينما يف روما كاترينا داميكو ،والناقدة ال�سينمائية الأملانية
ع�ضوة الفدرالية الدولية للنقد ال�سينمائي باربارا لوري دو ال
�شاريري ،واملمثل واملخرج الفرن�سي با�سكال تورو واملمثلة املغربية
فاطمة خري ،جائزة تطوان الكربى للفيلم التون�سي «اللقيط»
ون���ال امل��خ��رج امل��غ��رب��ي ج�ل�ايل فرحاتي
عن فيلمه «�سرير الأ�سرار» جائزة جلنة
التحكيم.
ي�سرد فيلم «اللقيط» �أو «با�سرتادو» كما
يف ت�سميته بالإيطالية،حكاية �صعود رجل،
عرث عليه �صدفة وهو طفل وليد  ،ليخو�ض
�صراعه اخلا�ص يف بيئة �شديدة الفقر
والعنف والق�سوة والب�شاعة ،حيث تت�شابك
فيها ع�لاق��ات��ه م��ع �أف����راد وج��م��اع��ات يف
مناخات تهيمن عليها �صنوف من الت�سلط
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وعذابات التهمي�ش والت�شرد على خلفية من الب�ؤ�س االجتماعي.
وينطلق الفيلم من ا�شتغاالت �سينمائية تنهل من جماليات
الفقر بحيث متنح العمل �سمات جديدة يف الفيلم التون�سي
،م��ن ال��ن��ادر �أن قدمتها �أع��م��ال �سابقة ،وه��و ينطوي على
ع��وامل مفعمة بالتناق�ضات املليئة ب��الإي��ح��اءات البليغة جتاه
حت���والت اجتماعية ت��زخ��ر ب��ال��ه��م��وم وال��ط��م��وح��ات امل�شرعة
ع��ل��ى رغ���ب���ات �إن�����س��ان��ي��ة ب��االن��ع��ت��اق واالن���ط�ل�اق يف احل��ي��اة.
م��زج �صاحب فيلم «كحلو�شة» ب�سال�سة بني ما هو �سائد يف
تفا�صيل احلياة اليومية ،وما هو م�ستمد من خميلة رحبة تعانق
تلك الواقعية ال�سحرية امل�شهودة يف ال�سينما الالتينية ،حيث
تبدو �إدارة ممثليه املحكمة بالتفا�صيل يف الأزي���اء واملاكياج
وتعابريهم املوح�شة ،وبراعة املخرج يف ت�صويرهم داخل ركام
من النفايات والأمرا�ض وال�سلوكات املفرة وال�شديدة الق�سوة،
التي تغمر ال�شا�شة بالدماء ،خ�صو�ص ًا لدى ت�صويره ال�صدام
املتفجر بني قوى اجتماعية ال يطيب لها اندفاع هذا اللقيط �إلى
�سدة القرية ،بعد �أن �أ�صاب بتجارته �أحا�سي�س �أغلبية �أهايل
القرية  ،الأمر الذي هدد �أطماع القوى املتناف�سة.
واع��ت�بر مدير املهرجان الناقد والباحث ال�سينمائي �أحمد
احل�سني �أن تنظيم الدورة لهذه ال�سنة جاء يف ظروف ا�ستثنائية
�إن مل تكن �صعبة على القائمني على املهرجان ،مبين ًا �أن الدورة
ا�ستطاعت �أن تنفذ �إلى غاياتها مبثل هذا الربنامج املزدحم
بالفعاليات من الأف�لام واحللقات النقا�شية ،وموائد احلوار،
وبتكرميه لأبرز ال�شخ�صيات الرفيعة يف �صناعة ال�سينما العربية
اجلديدة ،كاملخرج ال�سوري حممد مل�ص وامل�صور واملخرج
ال�سينمائي املغربي عبدالكرمي الدرقاوي �أحد �أب��رز م�ؤ�س�سي
مهرجان تطوان قبل ثالثة عقود من الزمان.
الفيلم التونسي

سلم إىل دمشق
ا�ستهل الفيلم ال�سوري «�سلم �إلى دم�شق» �أحدث �أعمال املخرج
مل�ص فعاليات املهرجان ،وفيه قدم مل�ص الذي تر�أ�س جلنة
حتكيم املهرجان ،ا�شتغاالت ب�صرية الفتة وهو يعاين �أحوال ما
يعي�شه بلده من حتوالت ج�سيمة ،مزج فيه بني �إبداعات متعددة
بني امل�سرح والت�شكيل وال�شعر وال�صورة ال�سينمائية الزاخرة
بر�ؤى وتطلعات وهموم ترتبط مب�صائر �أنا�س ميتلىء بالأبعاد
والإحاالت الب�صرية البليغة الدالالت.
�أكرث من �صوت يف الفيلم الذي يطغى عليه �آه��ات �شباب على
عتبة احلياة ،و�أ�شواقهم �إلى احلياة وهم ينحدرون من �سائر
�أطياف ن�سيج املجتمع ال�سوري ،حيث ت�ؤرقهم �أكالف احلرية
والرهان على التغيري ،وك�أن املخرج �صاحب التحفة ال�سينمائية
«�أح�لام املدينة» ي�ستذكر حمطاته مع تلك ال�سينما اجلديدة
،التي �سار عليها و�أقرانه يف بداياتهم الأولى ،حيث قدم �أ�سئلة
جمالية وفكرية جتاه �أحداث ج�سام.
وتناول الفيلم الفرن�سي املعنون «كي دور�ساي» للمخرج املخ�ضرم
برينارد تافرينيية املولود العام  ،1947ب�أ�سلوبية كوميدية
ممتعة م��ا ي��ج��ري يف كوالي�س ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة لفرن�سا
،وعالقتها مع دول �إفريقية ،والواليات املتحدة وذلك من خالل
وجود متدرب يعمل يف مكتب وزير اخلارجية ،ويجهز لها -مبعونة
طاقم من املتخ�ص�صني� -أوراق عمل املحادثات الدبلوما�سية
بني فرن�سا والعديد من رجال ال�سيا�سة يف العامل .ففي عوامل
الفيلم املرحة وال�شديدة ال�سخرية و�صورته املبهرة وعالقات
ال�شخ�صيات املتباينة ي�أتي العمل وك�أنه �أحد برامج ال�سخرية
ال�سيا�سية التي د�أب��ت على تقدميها برامج التلفزيون �،إال �أن
براعة تافرينيية ت�أخد الفيلم �إلى عوامل بديعة من اجلماليات
الب�صرية والر�ؤى الإن�سانية  ،التي ت�ؤ�شر على تناق�ضات العمل
ال�سيا�سي و�أخالقياته .
وتقاطع فيلم «حمى» ملخرجه املغربي ه�شام عيو�ش مع مثيله
من �أف�لام ال�سينما املغربية اجلديدة ،حيث مو�ضوع الهجرة
وانعكا�ساته ال�سلبية على الن�شء اجلديد ،حني يقرر �أب �أن
يحتفظ بابنه الذي دخل مركز الأحداث خل�شونته يف التعامل مع
املحيطني به� ،سواء مع �أقرانه من طلبة املدر�سة �أو معلميها ،كما
مع جريانه� ،إال �أن الفتى ي�ستمر على نهجه العنيف جتاه والده
،الذي انف�صل عن والدة الفتى ،وهناك عن�صر االنتماء املفقود
للفتى للعائلة وباقي �أفراد الأ�سرة .

سلم اىل دمشق

ال �شك �أن حم��ور �أف�لام امل�سابقة التي تتغذى على العالقات
ال�صعبة ل�شباب وفتيان �أثارت الكثري من اجلدل داخل حلقات
احلوار  ،التي �أعقبت العرو�ض ،فاملتلقي يكاد يقف على م�سعى
�صناع تلك الأفالم يف جت�سيد هويات �أولئك الأف��راد يف بيئات
مغايرة للو�ضع العادي ،كما حدث يف الفيلم التون�سي «اللقيط»،
�أو يف حكاية طفلة الفيلم املغربي « بيت اال���س��رار» جلاليل
فرحاتي ،وهو العمل الذي جرى اقتبا�سه عن ن�ص روائي للأديب
املغربي ب�شري الدامون ،الذي ت�سري وقائعه يف واحد من �أحياء
مدينة تطوان .وق�س عليه حال الفيلم الإ�سباين «�صلة الرحم»
�أول �أعمال خمرجته ال�شابة لليانا توري�س ،وفيه ت�سرد �أجزاء من
عالقتها مع �أفراد �أ�سرتها.
ال �شك �أن اختيارات املهرجان للأفالم ت�ؤكد حر�ص القائمني
على املهرجان على �أن يكون منارة �إبداعية ل�سينما عربية
و�أوروبية  ،وهي تتجاوز �آفاق ًا رحبة ،وب�أن ترتبط على نحو جلي
و�أكيد مبورث ثقايف وجمايل يعلي من �ش�أن احللم والأمل رغم
قتامة الواقع و�أ�سئلته ال�صعبة.
مطر وشيك
ويعتني املخرج العراقي ال�شاب حيدر ر�شيد بفيلمه الروائي
الطويل الأول املعنون (مطر و�شيك) بهموم و�آم���ال �شريحة
�إن�سانية تقطن يف �إيطاليا جراء هجرة عائالتهم ،حيث تدور
الأحداث امل�ستمدة عن وقائع حقيقية ل�شاب جزائري الأ�صل.
ويك�شف العمل عن �ألوان من �صنوف املعاناة ل�ساللة عائالت
مهاجرة تعاي�شت يف �أق��ال��ي��م �إيطالية وان��دجم��ت مبحيطها
الإن�����س��اين ،قبل �أن ت�صطدم بعقبات وحت��دي��ات و�إ�شكاليات
فر�ضها عليهم قانون الهجرة املعمول به يف �إيطاليا ،الأمر الذي
�أدى �إلى ا�ستثنائهم من حمل اجلن�سية الإيطالية حالة �أن يفقد
الأب عمله .
التقط املخرج ر�شيد املولود بايطاليا العام  1986من �أب

رئيس جلنة حتكيم املهرجان اخملرج حممد ملص

عراقي و�أم �إيطالية مو�ضوعه بحرارة واهتمام وتفاعل ،حيث
عمل على ت�صويره ب�أ�سلوبية �سينمائية ت�سري على نهج الواقعية
اجلديدة يف ال�سينما الإيطالية  ،التي تنقد وتف�ضح بال�صورة
واخل��ط��اب ال���درام���ي امل��ف��ع��م مب��ن��اخ��ات��ه ال�لاف��ت��ة ،ازدواج��ي��ة
امل�ؤ�س�سات الإيطالية يف نظرتها �إلى �أحفاد و�أبناء املهاجرين
القادمني من بلدان العامل الثالث واملنطقة العربية ،خ�صو�ص ًا
يف الرتكيز على �أفراد من �أ�صول جزائرية.
خطابات بصرية
وت�ضمنت م�سابقة الفيلم الق�صري �أربعة ع�شر فيلم ًا ،متثل
املغرب وم�صر وتون�س وفل�سطني وفرن�سا واليونان والربتغال
و�إيطاليا و�إ�سبانيا  ،حيث تر�أ�س جلنة حتكيم امل�سابقة الإ�سباين
�إ�سماعيل م��ارت�ين� ،إل��ى جانب املمثلة املغربية �سامية �أقريو
والناقد ال�سينمائي امل�صري �أحمد فايق ،والفنان الت�شكيلي
املغربي عبد الكرمي الوزاين.
تفاوتت يف امل�سابقة م�ستويات املعاجلات والأ�شكال والعوامل
التي دارت فيها وقائع الأح��داث ،وبانت فيها بع�ض من القيم
اجلمالية وال��ر�ؤى الإن�سانية العذبة ،رغم ق�ساوة الوقائع بذل
�صناعها ج��ه��ود ًا م�ضنية من �إج��ل �إي�صال خطابات ب�صرية
جديدة ،عرب توظيف مفردة الزمن ،وجلوئهم �أحيان ًا �إلى تكثيف
احلدث وال�شخ�صيات على نحو جديل غري مربر .
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و�شارك يف م�سابقة الفيلم الوثائقي ثالثة ع�شر فيلم ًا حاكت
مو�ضوعات يف �أكرث من بيئة على �ضفاف املتو�سط ،وتر�أ�س جلنة
حتكيم امل�سابقة املنتجة واملخرجة امل�صرية ماريان خوري ،ويف
ع�ضويتها املخرج الإيطايل ماريو برينتا ،واملخرج الفرن�سي
دافيد يون ،واملمثلة املغربية نورا ال�صيقلي.
وخارج امل�سابقة الر�سمية ،جرى عر�ض جمموعة من الأفالم،
ومنها الأفالم التي عر�ضت مبوازاة �إقامة ندوة دولية متخ�ص�صة
مبو�ضوع «ال�سينما وحقوق الإن�سان يف بلدان املتو�سط» ،كان من
بينها الفيلم اللبناين «�شتي يا دنيا» لبهيج حجيج ،واملغربي
«جوهرة بنت احلب�س» ل�سعد ال�شرايبي ،وامل�صري «عنرب رقم »6
لن�سرين الزيات ،واليوناين «كالم ومقاومات» لتيمون كلم�سي�س،
والإ��س�ب��اين «قطف النجوم» مليكيل روي��دا ،وال�ترك��ي «�سقوط
ال�سماء» لعمري لوفينتوغلو.
وب��دت يف املهرجان ال��ذي تابع فعالياته العديد من املخرجني
واملنتجني واملمثلني والنقاد والأكادمييني العرب واالوربيني ،تلك
اجلماليات والر�ؤى الإن�سانية البليغة التي متنحه الألق ،وح�ضوره
اخلا�ص �ضمن خريطة مهرجانات ال�سينما باملغرب ،التي تكاد
تغطي كل مدينة ،كونه ما زال يواظب على ا�ستمراريته منذ ثالثة
عقود من الزمان ،رغم ما واجهه من عقبات وحتديات مادية �أو
يف اختياراته ال�سينمائية  ،حيث ينه�ض به نخبة من ع�شاق الفن
ال�سابع الأع�ضاء يف جمعية �أ�صدقاء ال�سينما بتطوان.

السينما والتنوير
عرفت فعاليات املهرجان با�شتغاالت
�سينما البلدان الواقعة على �ضفتي
املتو�سط ،وما تفي�ض به من ق�ضايا
وم��و���ض��وع��ات ثقافية واجتماعية
و�سيا�سية متنوعة .ففي ال�سنوات
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ب�����د�أت م�سرية
امل��ه��رج��ان ت���أخ��ذ منحى �إي��ج��اب��ي�� ًا
مت�صاعد ًا ،حيث ب��د�أ يف الرتكيز
على اختياراته التي �سبقت غريه
من املهرجانات الكبرية يف تكرمي
قامات �سينمائية رفيعة ،مثلما جنح
القائمون على املهرجان يف تو�سيع
رقعة م�شاهديه والتفاعل معهم ،وتنويرهم ب�أ�ساليب �صناعة
الأف�لام اجلديدة وكال�سيكياتها الرفيعة ،وت��ذوق لغة خطاب
جماليات اللغة ال�سينمائية ،وذلك عرب تخ�صي�ص مناظرات
وندوات وحوارات جتمع بني نقاد و�صناع �أفالم لهم ب�صماتهم
على م�سرية الإب��داع ال�سينمائي مع طلبة ومهتمني وفاعلني يف
م�ؤ�س�سات �أكادميية واملجتمع املحلي يف مدينة تطوان.
عمل املهرجان ب�إدارة الزميل الناقد �أحمد احل�سني على تنويع
جلانه التحكيمية بتخ�ص�صات تعدت النظرة التقليدية ،التي
كانت ترى يف املخرجني فقط �أ�سا�س ًا للتحكيم ،وبات املتابع يرى
املنتج املخ�ضرم والناقد واملمثل وامل�صور ال�سينمائي والباحث
الأكادميي والفنان الت�شكيلي.
لكن املهرجان ،وهو ما زال ي�شق طريقه يف املعرفة وتن�شيط
الثقافة ال�سينمائية ف���إن��ه يهتم بتقدمي امل��زي��د م��ن �أدب��ي��ات
ال�سينما ،التي توثق لكتابات نقاد منطقة املتو�سط (ترجمة �أو
ت�أليف ًا) وهي ت���ؤرخ مل�سرية ال�سينما يف بلدانهم ،مثلما تعاين
�أي�ض ًا جماليات وتيارات �صناعة الأفالم هناك ،ف�ض ًال عن هموم
و�آمال �صانعيها ،حيث وزع العدد اجلديد من جملة «و�شمة» التي
التي ير�أ�س حتريرها الناقد نور الدين بندري�س ،وتهتم ب�أبرز
تيارات ال�سينما اجلديدة ،حيث ت�صدر بثالث لغات هي :العربية
والفرن�سية والإ�سبانية ،ما مينحها املزيد من احليوية والتفاعل
مع ثقافات �إن�سانية متنوعة.

الناقد احمد احلسني مدير املهرجان

وشمة  :السينما واألدب
حمل العدد اجلديد من املجلة التي ت�ستمد عنوانها من فيلم
(و�شمة) الذي يعترب من بني �أ�شهر الأفالم املغربية يف حقبة
�سبعينيات القرن الفائت ،حمور عالئق ال�سينما والأدب و�ساهم
فيه نقاد وباحثون من بلدان املتو�سط مبو�ضوعات وحتليالت
الفتة ،تنطلق من العالقة التي جتمع بني العني ال�سينمائية
والكتابة الأدبية ،حيث يت�ساءل بندري�س عن مدى �إمكانيات
ال�سينما كناقل و ّيف و�أم�ين للعمل الروائي �أم هي �إع��ادة مت ّلك
للن�ص الأدب��ي ،مبين ًا �أن ال�سينما املغربية يف �أغلبية نتاجاتها
ظلت تن�أى عن توظيف العمل الأدبي يف ا�شتغاالتها .
وا�ستعر�ض املخرج ال�سوري حممد مل�ص جتربته يف ال�سينما
العربية اجلديدة عرب حمطات عمله يف �سينما القطاع العام،
و�ضمن نطاق ال�سينما امل�ستقلة.
و�أو�ضح يف لقاء مطول مع �سينمائيني ونقاد وكتاب ومهتمني
�ضمن فعاليات املهرجان مت�سكه مببد�أ احلرية  ،الذي حتم عليه
عدم الهجرة ،وهو ما عرب عنه يف �أحدث �إجنازاته ال�سينمائية
بالفيلم الروائي الطويل «�سلم �إل��ى دم�شق» ،ور�أى فيه �أن��ه ال
ينتمي �إلى تلك ال�سينما املعهودة التي حقق مناذج منها طوال
�أربعة عقود من الزمان ،بل ينطوي على �أ�سلوبية جديدة تتبع
منهجية ال�سينما امل�ستقلة الأثرية لديه ،كما �أنه بحكم ما عاينه
من �أح��داث ج�سام ،ال يقدم فيه نظرة متفائلة جتاه امل�ستقبل
املنظور.
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و�أ�شار مل�ص الذي تعلم �صناعة الأفالم يف االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق قبل عودته �إلى دم�شق �إلى �أنه حقق �أربعة �أفالم روائية
طويلة هي�« :أحالم املدينة» « ،الليل» وباب املقام» ،حيث �أم�ضى
برفقة �أقرانه من املخرجني �أزي��د من �أربعني عام ًا يف ال�سعي
والإ�سهام يف �إيجاد �صناعة �سينمائية متطورة ،حتمل هوية
خا�صة تعانق الواقع والبيئة واملكان و�أ�شواق النا�س العاديني جتاه
الأمل والعطاء واالنعتاق .
وث ّمن ا�شتغاالت زميله املخرج الراحل عمر �أم�يراالي يف حقل
الأف�لام الت�سجيلية ،التي قطعت �شوط ًا بعيد ًا يف احلفر على
لغة ال�صورة واخلطاب الإن�ساين العميق ،مبين ًا �أن �أمرياالي هو
م�ؤ�س�س الفيلم الوثائقي يف ال�سينما العربية.
الكامريا وحقوق اإلنسان
على �صعيد �آخ��ر ناق�ش �سينمائيون و�أك��ادمي��ي��ون من بينهم
املفكر املغربي حممد نور الدين �أفاية ،والباحث التون�سي حممد
ال�صردي ،والناقد اجل��زائ��ري حممد بن �صالح العالقة بني
حقوق الإن�سان و�صناعة الأف�لام يف ندوة دولية عقدت �ضمن
فعاليات املهرجان ،حيث اتفقوا على �أن ال�سينما وثيقة ال�صلة
بحقوق الإن�سان ،وما يتفرع عنها من ر�ؤى و�أفكار وجدل فل�سفي.
و�شددوا على تالزم حقوق الإن�سان وال�سينما يف كفالة التعبري
بلغة ال�صورة عما تعي�شه �أك�ثر م��ن بيئة �إن�سانية م��ن وقائع
وحت��والت ،وبينوا �أن ال�سينما ترنو دوم�� ًا �إل��ى احلرية و�إط�لاق
املخيلة ،ولكن ب�شرطها الإبداعي اخلا�ص.
كما �أو�ضح �أكادمييون وخرباء تربية ونقاد �سينمائيون �أهمية
الثقافة ال�سينمائية يف املناهج الدرا�سية ،بعد �أن غدت ال�صورة
حتتل مكانة الفتة يف املجتمعات الإن�سانية .
وبينوا يف ندوة (ال�سينما واملدر�سة) التي عقدت �ضمن فعاليات
املهرجان ،الدور الذي باتت تنه�ض به املواد ال�سمعية الب�صرية
والأف�ل�ام الق�صرية والطويلة ب�شقيها التوثيقي وال��درام��ي يف
تفا�صيل احلياة اليومية ل�سائر الثقافات الإن�سانية ،مثلما هي
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مشهد من فيلم حمى

و�سيلة تعبري عن �آالم و�آمال وتطلعات الأفراد واجلماعات مبن�أى
عن احلدود والفوا�صل بينهم .
و�أ�شاروا �إلى �أن ثقافة الأفالم عملت على تطوير احل�س النقدي
وتنمية الذائقة اجلمالية لدى جيل امل�ستقبل ،ودعوا �إلى تعزيز
ثقافة وح�ضور الأف�ل�ام يف امل��در���س��ة ،وتن�شيط ق��درات��ه��م يف
�إجن���ازات فيلمية حتكي ق�ص�صهم وحكاياتهم امل�ستمدة من
بيئتهم وخميلتهم ب�أ�ساليبهم اخلا�صة ،يف ظل توفر و�سائل
التوا�صل املجتمعي احلديثة .
و�أك��دوا �أن ال�سينما واملدر�سة يواجهان �أزم��ة ومعوقات كثرية
�،سواء يف فهم وظيفة ودور الفيلم يف املجتمع � ،أو يف �إمكانيات
وخربات القائمني على الربامج والن�شاطات املدر�سية  ،و�ضرورة
متتعهم باخلربة والوعي يف تطوير وتنويع و�سائل التعليم داخل
�أ�سوار املدر�سة.
ور�أوا � أن ال�سينما التي باتت تعر�ض من��اذج من ا�شتغاالتها
امل��ت��ب��اي��ن��ة ط���وال ال��ي��وم ع�بر ال�����ش��ا���ش��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ا زال
با�ستطاعاتها �أن ت�سهم على قدر واع من امل�س�ؤولية وال�شرط
الإبداعي يف بث الوعي والفهم الإيجابي للغة ال�صورة كمعرفة
جديدة م�شرعة على نب�ض الواقع  ،خا�صة �إذا ج��رى تدعيم
مثل هذا النوع بحلقات وحماور تتعلق بفنون م�شاهدة الأفالم،
و�إقامة حوار مفتوح مع التالميذ ،واطالعهم على وجهة نظر
�صناع تلك الأفالم مبا�شرة .

موسيقى

جمعية بعث املوسيقى األندلسية بفاس

جوائز المجمع العربي للموسيقى

هشام شرف  /األردن
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لعل احلاجة املا�سة �إل��ى وج��ود مو�سيقى عربية �أ�صيلة تعرب
تعبري ًا �صادق ًا عن �ضمري الأمة العربية ووجدانها  ،كان الهدف
الأ�سا�سي ال��ذي دعا جامعة ال��دول العربية �إل��ى �إقامة جممع
مو�سيقي عربي  ،ي�أخذ على عاتقه تطوير التعليم املو�سيقي
وتعميمه  ،ون�شر الثقافة املو�سيقية ،وجمع ال�تراث املو�سيقي
العربي واحل��ف��اظ عليه ،والعناية ب��الإن��ت��اج املو�سيقي الآيل
والغنائي العربي والنهو�ض به.
ي�ضم املجمع العربي للمو�سيقى ال��دول العربية الأع�ضاء يف
جامعة ال��دول العربية  ،وهو جهاز متخ�ص�ص ملحق بالأمانة
العامة جلامعة الدول العربية.
ومن �أن�شطة املجمع:
•�إ�صدار جملة البحث املو�سيقي ،وهي جملة ن�صف �سنوية
حم ّكمة يف علوم املو�سيقى العربية.
•�إ�صدار جملة املو�سيقى العربية ،وهي جملة �إلكرتونية �شهرية
للجميع.
•منح جوائز املجمع العربي للمو�سيقى ل�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات
نذرت عملها و�إنتاجها خلدمة املو�سيقى العربية ون�شرها .
•تنظيم م�سابقة املجمع العربي للمو�سيقى الدولية يف الت�أليف
املو�سيقي العربي.
•تطوير املكتبة املو�سيقية املتخ�ص�صة يف مركز بحوث املجمع
العربي للمو�سيقى ،والتي ت�ضم خمطوطات مو�سيقية وكتب ًا
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و�أطروحات ور�سائل جامعية ،و�أ�شرطة و�أقرا�ص ًا مو�سيقية من
كافة �أنحاء العامل العربي ،ي�ستفيد منها الباحث املو�سيقي.
•�إ�صدار �سال�سل الأ�سطوانات الرقمية ال�سمعية يف الرتاث
املو�سيقي العربي.
وا�سرتاتيجية املجمع لل�سنوات الأرب���ع القادمة (-2014
:)2017
•ال�سعي احلثيث لإن�شاء “ال�صندوق العربي لدعم املو�سيقى”،
مع الرتكيز على ت�شجيع املواهب املو�سيقية ال�شا ّبة ودعمها.
•عقد “ملتقيات املو�سيقى العربية” الآتية :ملتقى املربني
املو�سيقيني العرب ،ملتقى املو�سيقيني ال�شعبيني العرب،
ملتقى املهرجانات والنقابات املو�سيقية العربية ،ملتقى
العازفني العرب ،ملتقى امل�ؤرخني املو�سيقيني العرب.
•�إنتاج وحدات درا�سية متدرجة يف تذوق املو�سيقى العربية
موجهة لطلبة مدار�س التعليم العام يف العامل العربي.
•تنظيم خميم ال�شباب املو�سيقي العربي يف �صيف كل عام.
ويعقد املجمع كل �سنة اجتماع ًا ملجل�سه التنفيذي ،كما يعقد مرة
كل �سنتني م�ؤمتره العام .و�إلى جانب االجتماعات وامل�ؤمترات،
ينظم الندوات العلمية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون املو�سيقى العربية
وم�ستقبلها وين�شرها يف ك��ت��ب .ويغتنم املجمع فر�صة عقد
اجتماعاته وم���ؤمت��رات��ه يف البلدان العربية املختلفة ،ليمنح
�شهادات التكرمي ملو�سيقيي البلد امل�ضيف  ،الذين نذروا حياتهم
يف خدمة املو�سيقى العربية الأ�صيلة ورفعتها عربون وفاء وتقدير
لهم.

النجمة الزهراء

وي�ضم املجمع خرية اخلربات املو�سيقية من جميع �أنحاء العامل
العربي ،التي ترثي م�شاريعه و�إ�صداراته ،وتتولى امل�س�ؤوليات يف
هيئته العلمية وجلانه املتخ�ص�صة.
ودرج املجمع العربي للمو�سيقى منذ �سنة  1999على منح
جوائز با�سمه ،مكرم ًا من خاللها �شخ�صيات وم�ؤ�س�سات قدمت
�إ�سهامات جليلة للمو�سيقى العربية .وعرب ال�سنوات اخلم�س
ع�شرة املا�ضية طال �سبع ع�شرة �شخ�صية وم�ؤ�س�سة مو�سيقية
عربية ،منها ت�سعة من �أبرز علماء وم�ؤلفي املو�سيقى العرب،
وث�لاث��ة م��ن كبار الأ���س��م��اء التي حافظت على تقاليد الأداء
املو�سيقي العربي الأ�صيل  ،و�ست م�ؤ�س�سات مو�سيقية بارزة
حافظت على املو�سيقى العربية التقليدية وتراثها.
وتهدف جوائز املجمع العربي للمو�سيقى �إلى تكرمي �شخ�صيات
�أو م�ؤ�س�سات �أو فرق مو�سيقية قدمت خدمات جليلة للمو�سيقى
العربية يف واحد �أو �أكرث من املجاالت الآتية:
•احلفاظ على الرتاث املو�سيقي العربي.
•�إحياء الرتاث املو�سيقي العربي.
•التعريف باملو�سيقى العربية ون�شرها.
•تعزيز دور املو�سيقى العربية الفاعل يف خدمة �سالمة
الإن�سان وتفاهمه مع نف�سه وحميطه.
• توثيق التعاون املو�سيقي على ال�صعيد العربي �أو الإقليمي �أو
الدويل ,وحتقيق هدف واحد �أو �أكرث من الأهداف الثقافية
ال�سامية التي تنادي بها جامعة الدول العربية.
ومتنح اجلوائز التي تقع يف ثالثة جماالت لـ :
1 .1باحثني يف علوم املو�سيقى العربية عن كامل درا�ساتهم
و�أبحاثهم وم�ؤلفاتهم؛
2 .2ملهرة يف الأداء ال�صوتي �أو الآيل (منفردين �أو جمتمعني)
يف جم��ال املو�سيقى العربية ال�شعبية �أو التقليدية �أو
الكال�سيكية �أو االرجتالية� ،أو مل�ؤلفني مو�سيقيني �أو ملحنني
عن كامل �أعمالهم يف جمال املو�سيقى العربية� ،أو مربني
عن �إجمايل نتاجهم يف حقل التعليم املو�سيقي املرتبط
باملو�سيقى العربية� ،أو نقاد ع��ن كامل �إجن��ازات��ه��م يف
جمال نقد املو�سيقى العربية واحلكم عليها� ،أو �شخ�صيات
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو علمية �أو �أدبية �أو
ثقافية �أو �صحفية �أو نقابية ،لعبت دور ًا رئي�سي ًا حملي ًا

مدير مركز ُعمان للموسيقى التقليدية

�أو عربي ًا �أو �إقليمي ًا �أو دولي ًا يف جمال واحد �أو اكرث من
جماالت املو�سيقى العربية؛
3 .3م�ؤ�س�سات وفرق مو�سيقية عن خدماتها املتميزة يف جمال
املو�سيقى العربية.
وي�شرتط باملر�شحني �أن يكونوا قد اكت�سبوا �شهرة من خالل �أفعال
ظاهرة ومميزة امتدت ل�سنوات متعددة يف العمل املو�سيقي.
وتختار جلنة حتكيم متخ�ص�صة ثالثة فائزين ،وبواقع فائز
واحد يف كل جمال من املجاالت الثالثة املذكورة �آنف ًا .وينال
الفائزون متاثيل برونزية خا�صة باملجمع العربي للمو�سيقى �إلى
جانب جائزة مالية.
وحني يكرم املجمع ه�ؤالء الأع�لام وتلك ال�صروح ف�إنه يحاول
�أن يفيها بع�ض ًا من احلق الذي ت�ستحقه ،من خالل و�ضعها يف
دائرة ال�ضوء ،وك�أنه يقول هذه هي الإجنازات التي تعترب مناذج
حتتذى �إن �أردنا للمو�سيقى العربية �أن تبقى �شاخ�صة �شاخمة
يف �أذهان �أجيال امل�ستقبل  ،ويف ذاكرة التاريخ املو�سيقي العربي
احلديث.
وقد منحت جائزة املجمع العربي للمو�سيقى للمرة الأولى عام
 .1999حيث فاز بها كل من الباحث املو�سيقي الدكتور �صالح
()2
املهدي( )1من تون�س ،ومهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية
الذي يقام �سنوي ًا يف دار الأوبرا بالقاهرة.
ويف عام  ،2002منحت اجلائزة للم�ؤلف املو�سيقي املعروف
توفيق البا�شا ( )3من لبنان وللباحث يف علوم املو�سيقى العربية
الدكتور حممود قطاط( )4من تون�س.

85

ويف عام  ،2005منحت اجلائزة للباحث املو�سيقي الدكتور
عبد احلميد حمام( )5م��ن الأردن ومل��رك��ز ُع��م��ان للمو�سيقى
مت اجلائزتان يف حفل
التقليدية(� ،)6سلطنة ُعمان .وقد �س ِّل ْ
�أقيم للمنا�سبة يف دار الأوب��را امل�صرية ،برعاية وح�ضور �أمني
عام جامعة الدول العربية ال�سيد عمرو مو�سى .وح�ضر احلفل
ح�شد من املثقفني يف مقدمتهم وزير الثقافة امل�صري الفنان
ف��اروق ح�سني .و�شارك يف �إحياء فقرات احلفل الفنان ف�ؤاد
زبادي من املغرب والفنانة مروة ناجي وخالد �سليم من م�صر.
ويف عام  ،2007منحت اجلائزة للفنان العربي الكبري وديع
ال�صايف( )7م��ن لبنان ومل��ع��ايل الأ���س��ت��اذ الأم�ي�ن ب�شي�شي(،)8
اجلزائر وللأ�ستاذ الدكتور ع�صام املالح( ، )9م�صر ول��دار
الأ�سد للثقافة والفنون(� ،)10سوريا  .ووزعت اجلوائز يف حفل
رع��اه �أم�ين ع��ام جامعة ال��دول العربية الأ�ستاذ عمرو مو�سى
و�أحياه الفنان العربي الكبري وديع ال�صايف (لبنان) والفنانة
لبانة القنطار (�سوريا) والفنانة ريهام عبد احلكيم (م�صر)
مب�صاحبة جمموعة احلفني للمو�سيقى العربية بقيادة حممد
م�صطفى ،م�ساء  14نوفمرب  2007يف امل�سرح الكبري بدار
الأوبرا امل�صرية.
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ويف ع��ام  ،2009منحت اجل��ائ��زة للفنانة العربية وردة
اجلزائرية( )11من اجلزائر والأ�ستاذ عبد العزيز اب��ن عبد
اجلليل( ،)12املغرب وللأ�ستاذ حبيب ظاهر العبا�س( ،)13العراق
وملركز املو�سيقى العربية واملتو�سطية – النجمة الزهراء(،)14
تون�س ،ووزعت اجلوائز يف حفل �أحياه الفنان عطا اهلل هنديلة
والفنانة ليندا حجازي مب�صاحبة فرقة ع ّمان للمو�سيقى العربية
بقيادة حممد عثمان ،م�ساء  22دي�سمرب  2010يف م�سرح
مركز احل�سني الثقايف يف عمان.
ويف ع��ام  ،2013منحت اجل��ائ��زة ال��ى الأ���س��ت��اذة الدكتورة
�إيزي�س فتح اهلل( )15من م�صر ومطرب املقام العراقي الفنان
ح�سني الأعظمي( )16م��ن ال��ع��راق وجمعية بعث املو�سيقى
الأندل�سية بفا�س( )17من املغرب ووزعت اجلوائز يف حفل �أحياه
كل من مطرب املقام العراقي الفنان ح�سني الأعظمي مب�صاحبة
فرقة اجلالغي البغدادي ،وفرقة جوق �شباب فا�س للمو�سيقى
الأندل�سية املغربية بقيادة حممد العثماين واختتم االحتفال
بفا�صل قدمته فرقة املو�سيقى العربية بقيادة املاي�سرتو حممد
�إ�سماعيل املوجى  ،وتغنى خالله كل من �أجفان و�أحمد عفت ومى
فاروق وريهام عبد احلكيم ،م�ساء � 7أبريل  2014يف امل�سرح
ال�صغري بدار الأوبرا امل�صرية.

الهوام�ش
� .1صالح املهدي :مواليد  1925مبدينة �سيدي من�صور قرب �سيدي الب�شري مبدينة تون�س من عائلة فنية ،فوالده عبد الرحمن املهدي من هواة املو�سيقى ومن
حفاظ املالوف والق�صائد .فقد �شب �صالح املهدي على �سماع املو�سيقى من عود والده وعود الفنان خمي�س الرتنان يف بيتهم .يرجع �إليه الف�ضل يف ت�أ�سي�س
احلركة املو�سيقية والفنون ال�شعبية وتن�شيطها وبعث التعليم املو�سيقي يف املدار�س واملعاهد الثانوية وت�أ�سي�س املعاهد املو�سيقية بتون�س� ،أما على ال�صعيد العربي
فقد كان من م�ؤ�س�سي املجمع العربي للمو�سيقى الذي تر�أ�سه لثماين �سنوات (  .)1978-1971منح جائزة املجمع العربي للمو�سيقى عام  .1999له
م�ؤلفات مو�سيقية وتالحني متعددة.
 . 2مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية :مبنا�سبة اليوبيل الف�ضي لفرقة املو�سيقى العربية عقد بالقاهرة للفرتة من  23لغاية  28نوفمرب /ت�شرين الثاين 1992
عقد مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية الأول بدار الأوبرا امل�صرية و ،كان الهدف من انعقاده ي�شمل عدة حماور هي :املحور الأول :تكرمي كل من �ساهم يف
ميالد فرقة املو�سيقى العربية ،واملحور الثاين :دعوة بع�ض فرق املو�سيقى العربية الأخرى من م�صر ومن الأقطار العربية ال�شقيقة لتقدمي �أعمالها للجمهور
امل�صري يف �شكل مهرجان للمو�سيقى العربية ،واملحور الثالث� :إعادة قراءة تو�صيات م�ؤمتر املو�سيقى العربية  1932والتو�صيات التالية يف م�ؤمترات �أخر
ى ،ودرا�ستها بتعمق .ومن هنا جاءت فكرة اقامة م�ؤمتر للمو�سيقى العربية يدعى له الباحثون املتخ�ص�صون من م�صر والدول العربية الأخرى.
 . 3توفيق البا�شا :ولد يف منطقة امل�صيطبة يف بريوت القدمية عام  ،1924در�س املو�سيقى يف املعهد املو�سيقي باجلامعة الأمريكية يف بريوت من عام -1942
 ،1945يف عام  1949ا�شرتك يف �إعادة الن�شاط الفني لإذاعة القد�س يف رام اهلل حتى عام  .1951ت�سلم م�سئولية الإنتاج املو�سيقي يف �إذاعة حمطة
ال�شرق الأدنى للإذاعة العربية من عام  1953وحتى توقفها عام  .1956من م�ؤ�س�سي مهرجانات بعلبك الدولية عام � .1975أوكلت �إليه رئا�سة دائرة
املو�سيقى يف �إذاعة لبنان  1961حتى عام  .1984تر�أ�س جمعية امل�ؤلفني وامللحنني ونا�شري املو�سيقى يف لبنان من عام  1969حتى عام  .1986ع�ضو
املجل�س التنفيذي للمجمع العربي للمو�سيقى منذ عام  1979ولغاية وفاته عام .2005
 . 4حممود قطاط :دكتور يف العلوم املو�سيقية من جامعة ال�سوربون .مو�سيقي باحث يف العلوم املو�سيقية – علم مو�سيقى ال�شعوب .متخ�ص�ص يف املو�سيقى
املغاربية – الأندل�سية املتو�سيطة ,العربية – الإ�سالمية وال�شرقية عموم ًا .املدير امل�ؤ�س�س للمعهد العايل للمو�سيقى بتون�س ويقف وراء ا�ستحداث مادة العلوم
املو�سيقية باجلامعة التون�سية� .أ�ستاذ باجلامعة التون�سية وم�ست�شار مركز عمان للمو�سيقى التقليدية  ،ويتعاون �أي�ض ًا مع عدة م�ؤ�س�سات �أخرى يف العاملني
العربي والأوروبي� .أ�شرف على عدة ر�سائل جامعية ودورات خا�صة وحلقات درا�سية �ضمن �إطار اجلامعات ال�صيفية يف عدد من البلدان الأوروبية والعربية.
له جمموعة من الكتب والبحوث والدرا�سات باللغتني العربية والفرن�سية ,عدد منها ترجم �إلى الإيرانية ,الإيطالية ,الإ�سبانية ,الإجنليزية ,الأملانية ,الرو�سية
وال�صينية .نال العديد من اجلوائز ومن �أبرزها الو�سام الثقايف ( رئا�سة اجلمهورية – تون�س  )1992تكرمي مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية (دار الأوبرا,
القاهرة  ,)2000اجلائزة التقديرية للمجمع العربي للمو�سيقى (.)2000
عال يف
 . 5عبد احلميد حمام� :أول الباحثني الأردنيني يف جمال العلوم املو�سيقية و�أبرزهم .من مواليد مدينة ا ّللد الفل�سطينية �سنة  ,1943حا�صل على دبلوم ٍ
الت�أليف املو�سيقي من �أكادميية فيينا املو�سيقية عام  ،1968وماج�ستري يف العلوم املو�سيقية من جامعة ال�سوربون عام  1979ودكتوراه يف الت�أليف والعلوم
املو�سيقية من جامعة ويلز الربيطانية عام  .1982تدرج يف الوظائف الأكادميية املو�سيقية  ،وكان �آخر من�صب له عمادة كلية الفنون اجلميلة يف جامعة
الريموك .له م�ؤلفات مو�سيقية متعددة ومتنوعة لالورك�سرتا وملو�سيقى احلجرة ولآالت منفردة وللغناء الفردي واجلماعي .وكذلك �أبحاث من�شورة يف جمال
املو�سيقى وبخا�صة يف املجاالت الآتية :املو�سيقى ال�شعبية والتقليدية العربية ,وزن ال�شعر العربي ,والرتبية املو�سيقية .وله كتابان من�شوران هما :معار�ضة
العرو�ض وكتاب املو�سيقى والأنا�شيد وطرائق تدري�سهما ,وهو ع�ضو املجل�س التنفيذي للمجمع العربي للمو�سيقى ،وع�ضو الهيئة العلمية وهيئة حترير جملة
البحث املو�سيقي .حا�صل على جائزة البحوث والدرا�سات من املجمع العربي للمو�سيقى عام .2005
 . 6مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية :مت ت�أ�سي�سه يف �أول يناير عــام  1984لي�ضم جمموعة الت�سجيالت التلفزيونية وال�صوتية والفوتوغرافية والوثائق املكتوبة
ميداني ًا لكافة �أمناط املو�سيقى التقليدية ال ُعمانية .وهو م�ؤ�س�سة علمية �إعالمية تُعنى بجمع وتوثيق ون�شر املوروث املو�سيقي ومتابعته ميداني ًا وعلى مراحل ،يف
جماالت :الغناء ،الأداء احلركي ،الآالت املو�سيقية ،ال�شعر النبطي املغنى .ويتكون املركز من �أربعة �أق�سام علمية رئي�سية هي :ق�سم التوثيق والبحوث امليدانية،
ق�سم املكتبات والن�شر العلمي ،ق�سم �إعداد الربامج ،ق�سم امل�ؤمترات والعالقات الدولية .وي�ضم �أربع مكتبات متخ�ص�صة هي :مكتبة الوثائق التلفزيونية،
مكتبة الت�سجيالت ال�صوتية ،مكتبة الوثائق الفوتوغرافية ،مكتبة املراجع والكتب والدوريات والوثائق املكتوبة ميداني ًا .وي��ق��وم امل��رك��ز بتدريب ال��ك��وادر
ال ُعمانية امل�ؤهلة على العمل يف جمال الفنون املو�سيقية التقليدية نظري ًا وميداني ًا وعملي ًا .كما ي�ستقبل املركز طالب الدرا�سات العليا يف اجلامعات واملعاهد
العليا لإجراء بحوثهم لنيل درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف جماالت العمل باملركز .وي�ستقبل مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية العلماء والباحثني املتخ�ص�صني
الراغبني يف درا�سة املوروث املو�سيقي ال ُعماين ،ويقدم لهم املواد العلمية الالزمة لإجناز درا�ساتهم التي يجرونها مبعاونة املركز .وقد منح املجل�س الدويل
للمو�سيقى مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية اجلائزة الدولية للمو�سيقى يف نوفمرب  ،2002تقدير ًا جلهوده يف هذا احلقل .كما منحه املجمع العربي للمو�سيقى
جائزة املجمع للعام .2005
 . 7وديع ال�صايف :ولد وديع فرن�سي�س يف قرية نيجا ال�شوف اللبنانية عام  .1921ويف عام  1938فاز باجلائزة االولى مطرب ًا وملحن ًا وعازف ًا على �آلة العود يف
م�سابقة نظمتها الإذاعة اللبنانية التي كانت تعرف �آنذاك ب�إذاعة ال�شرق متقدم ًا بذلك على �أربعني ُمتباري ًا ،فا�ستحق من اللجنة الفاح�صة التي �أ�شرفت على
امل�سابقة وكانت ت�ضم كبار املو�سيقيني يف حينه لقب “ال�صايف” .خالل رحلته الفنية امل�ستمرة منذ �سبعني عام ًا� ,أثبت وديع ال�صايف ب�أنه الرائد يف معاجلة
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الق�ضايا الإن�سانية والقيم الأخالقية والوطنية التي ي�ؤمن بها وذلك من خالل �أحلانه وحنجرته الإعجازية .وبات فنه يرتدد على كل �شفة ول�سان يف لبنان
والبالد العربية وبالد االغرتاب .متيز وديع ال�صايف بتفرده بال�صوت اجلبلي الأ�صيل القوي واللني واحلنون يف �آن مع ًا  ،وهو الذي يجيد كل �أمناط الغناء بنف�س
الإتقان ،فحمل لقب مطرب املطربني .توج وديع ال�صايف رحلته الفنية ,وقوامها ما يقارب الـ  5000عمل ,بغناء ما يزيد على املئة ابتهال وترنيمة للأديان
ال�سماوية والعزة االلهية  .م َّثل وغنى يف خم�سة �أفالم �سينمائية.
 . 8الأمني ب�شي�شي :مواليد  1927/12/19ببلدة �سدارته (اجلزائر) .زاول تعليمه على يد والده ال�شيخ بلقا�سم لوجاين �أحد رواد احلركة التنويرية
،و�أحد م�ؤ�س�سي جمعية العلماء التي لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إ�صالح املجتمع وتوعيته منذ ت�أ�سي�سها عام  .1931بد�أ حياته كمعلم عام  1951بعد تخرجه من
تون�س ،ثم تولى �إدارة مدر�سة احلياة ب�سدراتة .عني عام  1969نائب مدير بوزارة الأخبار اجلزائرية مكلف ًا باملو�سيقى وامل�سرح والفنون ال�شعبية .ثم انتدب
لدار الإذاعة وللتلفزيون كمدير للإنتاج الفكري والفني والأدبي على مدى � 5سنوات .1975-1970ع�ضو م�ؤ�س�س للمجمع العربي للمو�سيقى (طرابل�س
 )1971تولى رئا�سة جلنة الرتبية املو�سيقية ،ثم انتخب نائب ًا للرئي�س يف دورة  1999بلبنان ،وجددت له العهدة يف دورة  2001باجلزائر وجددت الثقة
�أي�ض ًا يف دورة  2005ببريوت ويف دورة  2009بعمان .ثم انتخب رئي�س ًا للمجمع .حا�صل على جائزة الإنتاج املو�سيقي من املجمع العربي للمو�سيقى لعام
 . 2007وهو �أول مو�سيقي يعني وزير ًا يف البلدان العربية ،فعني وزير ًا لالت�صال يف حكومة الرئي�س ليامني زروال عام .1995
 . 9ع�صام املالح :من مواليد بور �سعيد  -م�صر يف � ،1948/1/10أ�ستاذ علم مو�سيقى ال�شعوب بجامعة ميونيخ� ،أملانيا ،وع�ضو جمل�س �أمناء “�أكادميية
قطر للمو�سيقى”،وخبري باليون�سكو .يحمل امل�ؤهالت العلمية االتية :بكالوريو�س الرتبية املو�سيقية من املعهد العايل للرتبية املو�سيقية بالقاهرة ،1969
دكتوراه الفل�سفة يف العلوم املو�سيقية من جامعة ميونيخ عام  ،1979دكتوراه الفل�سفة الكفائية يف علم مو�سيقى ال�شعوب من جامعة ميونيخ عام .1994
ويحمل اجلوائز العلمية الدولية الآتية :جائزة اليون�سكو ( )UNESCOللمو�سيقى عام  2002لـ ”مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية“ ،والذي �أ�شرف
عليه الدكتور املالح منذ عام  1988حتى  ،2002جائزة التكرمي لـ ”مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية“ الثالث ع�شر ،دار الأوبرا امل�صرية ،القاهرة
عام “ ،2004و�سام ال�سلطان قابو�س للثقافة والعلوم والفنون” من الدرجة الأولى ،م�سقط .2005
 . 10افتتحت الهيئة العامة لدار الأ�سد للثقافة والفنون يف ال�سابع من مايو عام  .2004وتهدف �إلى حتقيق الأهداف التالية :ن�شر الثقافة املو�سيقية وامل�سرحية
وال�سينمائية وتطويرها ،تعريف املجتمع بالفنون العربية والعاملية املو�سيقية وامل�سرحية وال�سينمائية والراق�صة ،وتنمية التذوق الفني لدى اجلمهور ،وت�شجيع
حركة الإبداع الوطني على امل�ستوى الفني واالجتماعي والثقايف ،والنهو�ض مب�ستوى الفنون املو�سيقية وامل�سرحية والرق�ص الفني  ،وامل�ساهمة بن�شر هذه الفنون
لدى خمتلف �أو�ساط ال�شعب ،و�إطالعه على خري ما �أنتج يف هذا امل�ضمار.
طراز الهيئة املعماري قائم على �إدخال العمارة ال�شرقية الدم�شقية القدمية بالعمارة احلديثة ,بتوظيف عنا�صر كثرية من العمارة العربية توظيف ًا معا�صر ًا حديث ًا.
تزاوج العمارة الداخلية بني الرتاث املعماري العربي وفخامة دور الأوبرا الغربية احلديثة.
 . 11وردة اجلزائرية :بد�أت املطربة الكبرية م�شوارها الفني من باري�س حني كانت ت�ؤدي يف احلادية ع�شرة من عمرها �أغاين �أ�شهر كبار مطربي ال�شرق العربي.
انتقلت الحق ًا �إلى م�صر وغنت لكبار ملحنيها :ريا�ض ال�سنباطي ,حممد عبد الوهاب ,كمال الطويل ,حممد املوجي� ,سيد مكاوي ,وزوجها بليغ حمدي الذي
خ�صها ب�أجمل �أغانيه .خ�ص�ص املجمع العربي للمو�سيقى �إحدى جوائزه لها عربون وفاء وتقدير مل�سريتها الفنية احلافلة بالأداء املو�سيقي العربي الأ�صيل
ون�شره.
 . 12عبد العزيز عبد اجلليل :من مواليد مكنا�س يف ثالثينات القرن املا�ضي .تخرج من جامعة القرويني بفا�س وا�شتغل �أ�ستاذ ًا للأدب العربي ومدر�س ًا للرتبية
املو�سيقية مبركز تكوين املعلمني  ،ثم مدير ًا لإحدى امل�ؤ�س�سات الرتبوية .در�س املو�سيقى باملعهد البلدي حيث ح�صل على �شهادات يف الغناء الكال�سيكي
الأوبرايل والرتبية املو�سيقية والعزف على الكمان .عام  1977التحق بوزارة ال�ش�ؤون الثقافية  ،وتولى �أعلى املنا�صب فيها م�ست�شار ًا للوزارة يف املو�سيقى,
ومدير ًا للمعهد الوطني للمو�سيقى مبكنا�س .وهو ع�ضو ورئي�س جلنة الدرا�سات التاريخية يف املجمع العربي للمو�سيقى ،وع�ضو هيئة حترير جملة البحث
املو�سيقي ,وع�ضو م�ؤ�س�س يف اللجنة الوطنية للمجل�س الدويل للمو�سيقى .من م�ؤلفاته:مدخل �إلى تاريخ املو�سيقى العربية  ،املو�سيقى املغربية (درا�سة باللغة
الفرن�سية) ،معجم م�صطلحات املو�سيقى الأندل�سية املغربية  ،حتقيق كتاب (�إيقاد ال�شموع للذة امل�سموع بنغمات الطبوع) ،امل�شرتي يف جمال النغم والإيقاع
بني املغرب وال�شعوب الإفريقية املجاورة ،الأنا�شيد الوطنية املغربية ودورها يف حركة التحرير .ح�صل على العديد من اجلوائز وال�شهادات كان �أخرها جائزة
البحوث والدرا�سات من املجمع العربي للمو�سيقى عام .2009
 . 13حبيب ظاهر العبا�س :مواليد بغداد عام  ،1946حا�صل على دكتوراه من كلية الرتبية املو�سيقية يف جامعة حلوان  .2012ع�ضو املجل�س التنفيذي يف
املجمع العربي للمو�سيقى .من م�ؤلفاته :نظريات املو�سيقى العربية ،ال�شريف حمي الدين حيدر وتالمذته ،تربية ال�سمع ،املو�سيقار روحي اخلما�ش وت�أثريه يف
احلركة املو�سيقية بالعراق ،العود وطريقة تدري�سه اجلزء الأول واجلزء الثاين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية� ،أحلى الكالم و�أروع الإحلان� ،أعالم ومفاهيم مو�سيقية،
منهل املت�سائل عن املو�سيقى و�أخبار الغناء يف العراق»القرن الع�شرين» ،عمل مدير الن�شاط املدر�سي بوزارة الرتبية وعميد معهد الدرا�سات املو�سيقية ومدير ًا
عام ًا للعديد من امل�ؤ�س�سات الفنية يف وزارة الثقافة العراقية .رئي�س اللجنة الوطنية العراقية للمو�سيقى ونائب رئي�س احتاد املو�سيقيني العراقيني  .ح�صل على
جائزة الإنتاج املو�سيقي من املجمع العربي للمو�سيقى عام .2009
 . 14مركز املو�سيقى العربية املتو�سطية – النجمة الزهراء� :سنة  1992حولت وزارة الثقافة واملحافظة على الرتاث ق�صر البارون ديرالجنيه اخلالب
يف �سيدي بور�سعيد بتون�س �إلى جممع ثقايف مو�سيقي �أطلقت عليه ا�سم مركز املو�سيقى العربية املتو�سطية – النجمة الزهراء .يهتم هذا املركز بالتقاليد
املو�سيقية يف تون�س والوطن العربي وبلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط من خالل خزانة �ضخمة للت�سجيالت ال�صوتية ومعر�ض للآالت املو�سيقية النادرة
وق�سم للبحوث والدرا�سات .منح املجمع العربي للمو�سيقى جائزته عن فئة امل�ؤ�س�سات الى هذا املركز نظر ًا للدور الذي يلعب يف تفعيل احلوار املو�سيقي العربي
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االوروبي ون�شر الرتاث املو�سيقي املحلي والعربي.
� . 15إيزي�س فتح اهلل جرباوي ،من مواليد  ،1930حتمل دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية املو�سيقية )� .(1977أ�ستاذة متفرغة يف ق�سم املو�سيقى العربية
بكلية الرتبية املو�سيقية يف جامعة حلوان  ،وكانت يف ال�سابق وكيلة الكلية ل�ش�ؤون التعليم والطلبة ورئي�سة ق�سم املو�سيقى العربية� .أ�شرفت على كم كبري من
الر�سائل والأطروحات اجلامعية يف جمال املو�سيقى العربية .ع�ضو يف جمال�س وهيئات علمية حملية وعربية� .شاركت يف �أبحاث يف العديد من امل�ؤمترات يف
م�صر و�أملانيا وفنلندا وهولندا والأردن ولبنان و�سوريا واجلزائر� .أ�صدرت �أكرث من  19كتاب ًا يف املو�سيقى العربية من �أبرزها حتقيق املخطوط ال�شجرة ذات
الأكمام احلاوية لأ�صول الأنغام ,مراجعة الر�سالة ال�شرفية يف الن�سب الت�أليفية (حتقيق و�شرح غطا�س خ�شبة) ،ريا�ض ال�سنباطي ,حممد عبد الوهاب ,حممد
الق�صبجي� ,سيد دروي�ش� ,أم كلثوم� ,سالمة حجازي ،زكريا �أحمد .ولها �أبحاث من�شورة تقارب عدد كتبها.
 . 16ح�سني االعظمي :ولد الفنان ح�سني بن ا�سماعيل بن �صالح بن رحيم العبيدي الأعظمي يف الأعظمية يف بغداد �سنة  .1952وهو يحمل درجة املاج�ستري
يف العلوم املو�سيقية .غنى املقام العراقي يف اكرث من �سبعني بلد ًا .و�شغل وظيفة عميد معهد الدرا�سات املو�سيقية يف بغداد  ،ومدير بيت املقام العراقي ورئي�س
الهيئة اال�ست�شارية فيه  ،ومدير ومطرب املقام العراقي يف فرقة الرتاث املو�سيقي التي �أ�س�سها املو�سيقار الراحل منري ب�شري .يعمل حالي ًا خبري ًا ومدر�س ًا للغناء
العربي يف املعهد الوطني للمو�سيقى يف الأردن .نال العديد من الأو�سمة واجلوائز و�شهادات التقدير ،وكان �آخرها جائزة اليون�سكو عن دوره يف احلفاظ على
املقام العراقي ون�شره .وتطول قائمة املهرجانات التي ا�شرتك فيها والأم�سيات املقامية التي �أحياها يف العامل� .ألقى العديد من املحا�ضرات يف امل�ؤمترات
الدولية واملعاهد واجلامعات العربية والأجنبية متناو ًال مو�ضوع املقام العراقي .ومن �أبرز املنابر العلمية التي وقف عليها حما�ضر ًا :معهد العامل العربي
يف باري�س ,واملعهد املو�سيقي العايل يف تون�س ,وجامعة الريموك يف الأردن ,وجامعة فا�س يف املغرب ،وجامعة الروح القد�س  -الك�سليك يف لبنان وجامعة
هارفرد يف بو�سطن ,وجامعة جورج تاون يف وا�شنطن .من كتبه املن�شورة :املقام العراقي �إلى �أين؟ واملقام العراقي ب�أ�صوات الن�ساء ,الطريقة القندرجية يف
املقام العراقي و�أتباعها ،الطريقة القباجن ّية يف املقام العراقي و�أتباعها ،املقام العراقي ومبدعوه يف القرن الع�شرين ،املقام العراقي بني طريقتني ،الطريقة
الزيدان ّية يف املقام العراقي و�أتباعها ،كما �صدرت له عدة �ألبومات و�أ�سطوانات مدجمة ب�صوته.
 . 17ت�أ�س�ست جمعية بعث املو�سيقى الأندل�سية بفا�س يف نهاية �سنة  1980على يد نخبة من ال�شباب املثقف املنتمي �إلى فئات اجتماعية متو�سطة ,كان منهم
املدر�س واملحامي واملهند�س واملطبعي واملوظف .وكانت �أهداف هذه اجلمعية خمتلفة عن �أهداف جمعيات هواة هذا الفن التي �سبقتها؛ �إذ متيزت بو�ضوحها
ودقتها التي ميكن اخت�صارها يف مقولة الإحياء والتعميم للم�ساهمة يف بلورة ثقافة وطنية مميزة .تنظم اجلمعية حفالت ذات قيمة تنظيمية وفنية عالية
مفتوحة للجمهور الوا�سع املحب للمو�سيقى .وتخرج اجلمعية بحفالتها بني الفينة والأخرى من الق�صور التقليدية ال�شاخمة �إلى الفنادق وال�صاالت ال�سينمائية
والف�ضاءات العمومية .وهذه احلفالت لي�ست جمرد منا�سبات ممتعة وح�سب بل هي �أي�ض ًا فر�ص لإحياء ميازين مل ي�ستمع لها اجلمهور منذ ع�شرات ال�سنني،
تتميز ب�صنائعها ال�صعبة غري املتداولة واملهددة بال�ضياع والتي ما زال يحفظها املعلمون الكبار وحدهم .وتقوم اجلمعية بت�سجيل هذه امليازين كاملة
ومبوا�صفات �صوتية وتقنية عالية ،كما حتر�ص على تي�سري ن�سخها بني النا�س و�ضمان تداولها على م�ستوى وا�سع .ومن جهة �أخرى �أطلقت اجلمعية مبادرة
تنظيم مهرجان فا�س للمو�سيقى الأندل�سية الذي ي�ضم املحرتفني على امل�ستوى الوطني وي�ستقطب جمهور ًا يكرب با�ستمرار ,ويلعب دور ًا كبري ًا يف �إحياء املو�سيقى
الأندل�سية وتعميمها ما ي�سهم يف بلورة ثقافة وطنية �أ�صيلة.
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موسيقى

لور دكاش
أنغام وأغنيات التراث العربي األصيل

زياد عساف  /األردن

90

ع�شقت لور دكا�ش “ ”2005-1917فن الغناء من خالل
والدها تاجر الأق�شمة  ،الذي كان مولع ًا باملو�سيقى ،ويحتفظ
بعدد كبري م��ن الأ���س��ط��وان��ات لأ�ساطني الغناء ،بالإ�ضافة لـ
“الفونوغراف” ،ال��ذي من خالله �أخ��ذت ابنته ال�صغرية
ت�ستمع يومي ًا لـ �سالمة حجازي و�سيد دوري�ش و�سيد ال�صفتي
وعبدالوهاب و�أم كلثوم.
هاجرت والدتها لأمريكا بعد انف�صالها عن الأب وهي مل تكمل
العامني من عمرها ،وكانت بدايتها مع الغناء عندما حفَّظها
والدها �أغنية من كلماته و�أحلانه ،تعرب عن حالتها ،و�أخذت
“طن ِطن ِ ..طن ِطن ِطن تركتني امي ما يف
ترددها بطالقة ِ
متي وال ِ�سنْ  ..ربيت مع عماتي ..وما ب�شوف خاالتي حتى �صرت
�أديدي على دياتي”..
بال�صدفه دخل والدها �أحد الأيام للمنزل وهي تغني لأم كلثوم
،انتظر حتى �أكملت الأغنيه ب���أداءه��ا اجلميل ،وحينها قرر
�أن يتبنى موهبتها ،و�أوكل مهمة تعليمها لأ�ساتذه املو�سيقى يف
لبنان ،ومنهم نهلت �أ�صول العزف على العود والتدوين املو�سيقي
م�ؤ�س�سني مليالد مطربة كبرية مل تغرها ال�شهرة حتى بتغيري
ا�سمها احلقيقي ،الذي احتفظت به لآخر �أيامها “لور دكا�ش”.
يف بداية ثالثينات القرن الع�شرين طلبت لور من والدها �أن
يحقق رغبتها يف زي��ارة م�صر التي كانت تكن لها حب ًا كبري ًا،
فلبى لها هذه الأمنية وهو الذي مل يرف�ض لها طلب ًا يف يوم من
الأيام ،و�صلت القاهره يف الفرتة التي كان بها ال�شعب امل�صري
يعي�ش مرحلة كفاح �ضد اال�ستعمار ،وا�سم �سعد زغلول كان رمز ًا
للوطنية وعلى كل ل�سان .ا�صطحبها والدها لزيارة زوجة �سعد
“�أُم امل�صريني”�صفيه زغلول  ،معلن ًا لها عن رغبة ابنته يف
زيارة �ضريح �سعد زغلول لتن�شد على �ضريحه �أغنية حلنتها
بنف�سها خ�صي�ص ًا ،من �شعر “بطر�س مع ّو�ض” .وعلى �ضريحه
�أن�شدت “يا روح �سعد قد �سكنت قلوبنا  ..و�أقمت منها لل�صالة
معبدا” .حققت هذه الأغنية �صدىً وا�سع ًا يف ال�شارع امل�صري ،
و بد�أ يرددها النا�س فاكت�سبت من خاللها �شهرة كبرية  ،عاودت
�أدراجها �إلى لبنان بعد ذلك  ،لتكمل م�شوارها الفني الذي خطه
لها القدر.
أمنت باهلل  ..حكاية أغنية

ع��ام  1939ع��ادت ل��ور دكا�ش �إل��ى القاهرة بعد �أن طلبتها
�شركة الأ���س��ط��وان��ات “بي�ضا ف��ون “ لت�سجيل جمموعة من
الأغنيات ،عند و�صولها فاج�أها امللحن فريد غ�صن ب�أن �إحدى

الأغنيات التي كانت �ستغنيها �ضمن االتفاق املربم بينهما قد
�أ�صبحت من ن�صيب املطربة �أ�سمهان ،فردت عليه بغ�ضب “مني
ا�سمهان؟!”،اراد فريد غ�صن �أن يهدئ من غ�ضبها قائ ًال لها
�“ :أنت عندك موهبة التلحني ..خ��دي حلني ها الكلمات”،
ف�أخذت تقر�أ كلمات الأغنية “�أمنت باهلل  ..نور جمالك �آيه ..
�آيه من اهلل”.يف لقاء تلفزيوين �أُجري معها حتدثت عن هذا
املوقف ،وكيف �أنها حلنت الأغنية كاملة .بعد ذلك ا�ست�سمحها
فريد غ�صن �أن ُي�سجل اللحن با�سمه كونه ع�ضو ًا بجمعية
امل�ؤلفني وامللحنني يف باري�س  ،فوافقت على طلبه معقبة على
ذلك ب�أنها غري نادمة على هذه اخلطوة ،معتربة �أن فريد غ�صن
ك�سب املال لكنها ك�سبت ال�شهرة وحمبة النا�س ،لدرجة �أن هذه
الأغنية �س ّهلت �أمور حياتها اليومية من خالل م�سارعة النا�س
لتقدمي �أي م�ساعدة لها كلما ذهبت لإجناز معاملة ما �،أو ق�ضية
حتتاج �إلى حل .ومن الق�ص�ص الطريفة حدث �أن انقطع التيار
الكهربائي يف منزلها بالقاهرة ،فات�صلت باملدير امل�س�ؤول وطلب
منها �أن تغني له على التلفون “�آمنت باهلل” واعد ًا �إياها باملقابل
ب�إعادة “النور”ملنزلها �سريع ًا ،فلبت له هذا الطلب ،وخالل
دقائق كانت امل�شكلة قد ُح َّلت .
واجلدير بالذكر�أنه �أثناء ت�سجيل هذه الأغنية �شاركها املطرب
حممد عبداملطلب م��ردد ًا �ضمن الكور�س ،ومن خالل العودة
للوثائق التي تتعلق ب�أر�شيف �إذاع��ة القد�س الفل�سطينية يذكر
ب�أنها قد �سجلت هذه الأغنية يف ا�ستديوهات الإذاعة الفل�سطينية
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يف ال�سنوات الأول��ى من افتتاحها ،بوقيت هذه الأغنية ع�صية
على الن�سيان ،و�أع��اده��ا جمموعة من املطربني ،منهم دورا
بنديل وف�ؤاد حجازي و�سهام �إبراهيم.
مطربة اإلذاعة األوىل

يف �أوا�سط الأربعينات تعاقدت الإذاعة امل�صرية معها من خالل
ال�سفاره امل�صرية يف بريوت ،لت�شارك يف احلفالت التي كانت
تقيمها الإذاعة �آنذاك على الهواء يف �سينما ق�صر النيل وراديو
وريفويل والباخرة �سودان.
يف هذه الفرتة ق��ررت �أن تقيم يف القاهرة �إل��ى الأب��د ،وب��د�أت
تنهل �أكرث من �أ�صول املو�سيقى والرتاث الغنائي على يد �أ�شهر
املو�سيقيني فتلك الفرتة �أمثال :مر�سي احلريري ،حممد حممود
�صبح وعبدالعزيز حممد  .ومن خاللهم �أي�ض ًا تعمقت يف فن
املو�شحات والأدوار والق�صائد والطقطوقة واملونولوج واملوال.
ما و�صلت �إليه لور من اخلربة والإبداع بالإ�ضافة جلمال �صوتها
 ،دف��ع �أحمد �شفيق �أب��و ع��وف رئي�س معهد املو�سيقى �آن��ذاك
لال�ستعانة بها مع جمموعة من املطربات لتدوين وت�سجيل
الرتاث الغنائي القدمي ،حفاظ ًا عليه من ال�ضياع .ومت تدوين
وت�سجيل ذلك املنجز يف الإذاعة امل�صرية .ومن خالل الإذاعة
�أي�ض ًا �شاركت ل��ور دكا�ش يف جمموعة من الربامج الغنائية
الإذاعية مثل “ليايل تون�س” مع املطرب حممد قنديل و�أحلان
املو�سيقار حممود ال�شريف.
أنا طبعي كده

خ�لال وج��ود ل��ور دكا�ش يف لبنان غنت لأ�شهر ال�شعراء مثل
ب�شارة اخلوري ور�شيد نخله ومي�شال مبارك و�أمني نخلة ،وحلن
لها نقوال املني ومي�شال خياط و�سامي ال�صيداوي وفيلمون
وهبي .ويف �إقامتها الطويلة يف م�صر تعاونت مع العديد من
امللحنني مثل حممد عبد الوهاب و�أحمد �صدقي وحممد عثمان
وعزت اجلاهلي وحممد املوجي ،و�أع�لام بارزين من ال�شعراء
امل�صريني ،تغنت بكلماتهم كـ �صالح ج��ودت ،حممود ح�سن
�إ�سماعيل ،م�صطفى عبدالرحمن ،علي حممود طه.كل هذا
م َّكنها من خالل م�سريتها الفنية لتقدمي عدد كبري من الأعمال
املتنوعة تت�ضمن كل �ألوان الغناء العربي.
من لون الغناء العاطفي حتتفظ لها املكتبة املو�سيقية ب�أغنية
“انا طبعي كده ..معرف�ش اخبي واداري ..متلي كده طبعي..
بيك�شف ا�سراري” و�أغ��انٍ �أخ��رى عديدة منها “احكيلي وقول
يل”“ ،انا قلت لك احلب نعيم” ”،ن�سيتك ياللي نا�سيني”،
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“كل احلنني ما يفي�ض بيا”“ ،ياللي فراقك طال”‘“ ،هنتها وال
يوم هنتني” و”طالت ليايل ال�سهر”.
ومن غناء الق�صائد “الهوى وال�شباب”�“ ،إذا ما طاف بال�شرفة
�ضوء القمر” ”،ايه يا حورية املوج”“ ،يا مف�سر الأحالم”،
“نامي هنيئا ف��ان القلب م�أواكي” ”،ب��اهلل ي��ا معذبتي”
،املو�شحات هذا النوع ال�صعب من الغناء الذي ال يقدر عليه
�إال من كان متمكن ًا يف ال�صوت والأداء ،قدمت منه لور العديد
من الأغنيات التي ال زالت حتتفظ بها الإذاعة امل�صرية مثل”
اعطني بكر الدنان”“ ،كحل ال�سحر عيون ًا”“ ،يا غ�صني
البان”“ ،يا قمر داري العيون”“ ،وجهك م�شرق بالأنوار””،
حمام االيك””،كثري النفار” ”،ي��ا ظبي خ��ذ قلبي وطن”،
“هجرين حبيبي” ”،رماين بال�سهم”  ،من اعمالها التي تتغنى
بالطبيعه “ امتى ا�شوفك بقربي” ”،ي��ا �صباح اخلري””،
الورد” ”،يا ليايل النيل عودي” ”،مركب االحالم”“ ،ال�ضحى
والغدائر” ومن �أغانيها الوطنية “وال يوم يا فل�سطني” ولها
من الأغاين الدينية “اهلل اكرب” و”ربي” ،عدا عن غنائها للون
ال�شامي والعتابا وامليجانا واملوال منها” يا خاينة”“ ،ا�سمع””،
يا ويل حايل” ”،يا غادية ع العني” ”،يا زين هاملارتني”.
ت�أثرت لور دكا�ش بالرتانيم الكنائ�سية من خالل ترددها على
الكني�سه منذ ال�صغر  ،وب��د�أت حتفظ الكثري من الرتاتيل يف
كنائ�س ب�يروت ،وبعد �إقامتها يف القاهرة واظبت على هذه
الطقو�س من خالل م�شاركتها يف �صلوات الأحد يف كني�سة “مار
مارون” يف م�صر اجلديدة .
الكثري من املطربني واملطربات العرب �شاركوا برتاتيل الكنائ�س،
خا�صة مبن ت�أثروا بها يف بداياتهم ،وحتتفظ لهم الإذاع��ات
وحمطات التلفزيون بالعديد من تراتيل و�أغ���اين املنا�سبات
الدينية امل�سيحية ،و�أول ما ن�ستذكر املطربة فريوز ووديع ال�صايف
وماجدة الرومي وحليم الرومي الذي كان ي�شارك ب�صوته مع
جوقة الكني�سة �أيام الآحاد ،ويف م�صر املطربة ليلى مراد كانت
ت�شارك ب���أداء الرتاتيل وهي طالبة يف مدر�سة “نوتردام” مع
زميالتها يف الكني�سة امللحقة يف املدر�سة ،ومن الأردن املطرب
الراحل توفيق النمري �أي�ض ًا كانت له العديد من امل�شاركات
يف هذا املجال ،امللحن بليغ حمدي وظف ترانيم الكني�سة يف
الأغنية ال�شهرية “امل�سيح” ،التي غناها عبداحلليم من كلمات
عبدالرحمن االبنودي ،وكذلك املطرب فريد الأطر�ش عندما
غنى ب�صوته “اتى امل�سيح” وهي على نف�س حلن �أغنيته

“الربيع” و بتوزيع مو�سيقي يوحي ب�أجواء متناغمة مع هذه
الأجواء الدينية.
ندرة النساء امللحنات

تدربت املطربة لور دكا�ش على عزف العود على يد املو�سيقي
«برتو طراد» ثم تابعت درا�ستها مع امللحن «�سليم احللو» الذي
د ّر�سها التلحني وكتابة النوتة املو�سيقية ،ورعاية والدها لها ،كل
ذلك �أه ّلها لتخو�ض غمار التلحني .وكان �أول ما حلنته �أغنية
وهي يف عمر «ثماين» �سنوات ،يف البداية ،ومن باب التدريب
حل ّنت �أغنية على وزن «يا عزيز عيني» ل�سيد دروي�ش مع تغيري
بالكلمات «يا عزيز عيني ..وداير كل الليايل» و�سجلتها ب�صوتها
على �أ�سطوانات يف �شركة «بي�ضا فون» ،وبعد هذه الأغنية ذهب
والدها بكل ثقة �إلى ال�شاعر «بطر�س معو�ض» طالب ًا منه ق�صيدة
من �أ�شعاره كي تغنيها ابنته الطفلة ،فا�ستغرب ال�شاعر يف
البداية هذا الطلب  ،لكنه ر�ضخ لرغبة الأب وقدم لها ق�صيدة
«طلوع الفجر» يقول مطلعها «ها هو الفجر قد طلع ..ماحي ًا �آيات
الليال» ،ومع �صعوبة الكلمات �إال �أنها يف �سنها ال�صغرية حلنتها
و�سجلتها على �أ�سطوانات �أي�ض ًا .يف هذه الأغنية ا�ستعان والدها
ب�شخ�ص يقلد �صوت الطيور والديوك والأذان ،موظف ًا �صوته
بهذه الأغنية كمو�سيقى ت�صويرية ،وبالإ�ضافة لهذه الأغنية
حلنت لور دكا�ش لنف�سها عدة �أغنيات منها «�آه يا قادر»«،كل
اللي �شافوكي»�« ،إذا ما طاف بال�شرفة �ضوء القمر».
لور دكا�ش من الفنانات القالئل اللواتي اقتحمن جمال التلحني
يف الوطن العربي ،وم��ن النادر �أن يتم التطرق لتف�سري هذه
الظاهرة .ومع اقتحام املر�أة ملجال الفن يف كل جماالته مل تظهر
فتاة �أو �سيدة ملحنة مب�ستوى عبد الوهاب وريا�ض ال�سنباطي
وحممد الق�صبجي مث ًال ,يف بع�ض املقابالت ال�صحفية تطرق
بع�ض املو�سيقيني والفنانني �أن �سبب هذه احلالة انعدام اجلر�أة
لدى املر�أة ،و�ضعف اخليال لديها قيا�س ًا بالرجل ،وهي �آراء ال
تبدو مقنعة ,فاملر�أة وقفت تغني على امل�سارح �أمام الألوف من
امل�ستمعني ،وبالتايل ال تعوزها اجلر�أة ،و�أبدعت يف نظم ال�شعر
والق�صائد الذي �أ�سا�سه اخليال .ولكن اجلواب الأقرب منطقية
جنده يف جتربة لوردكا�ش ،فهي �أتقنت العزف على العود وتعلمت
التدوين املو�سيقي  ،بالإ�ضافة الطالعها على املخزون الغنائي
العربي الأ�صيل ,الذي �أهلها لأن تلحن �أغنياتها  .ومعظم من
در�سن املو�سيقى مل يتقنّ هذا الأ�سلوب ،وا�ست�سهلن العزف
والغناء ,عدا عن �أن التلحني يحتاج �إلى عالقات وا�سعة لالتفاق
مع املطربني والإ�شراف على حتفيظ الأغاين ملن �سيغنيها ،وبذل

جمهود يف التوزيع املو�سيقى و�إدارة الفرقة املو�سيقية ،وهذا
يحتاج �إلى جمهود كبري �أي�ض ًا ،وتفرغ ،مما �أبعد الكثريات عن
خو�ض هذه التجربة ،فالتلحني بالن�سبة للمر�أة هو تعبري مبا�شر
عن امل�شاعر ومكامن النف�س الداخليه ،التي بقيت من املحرمات
على املر�أة ملئات ال�سنني ،مما و ّلد رهبه خفية لديها من خو�ض
هذا املجال  ،وهنا يبدو الغناء �أ�سهل لها ويخلي م�س�ؤوليتها،
كونها تعرب عن �أحا�سي�س و م�شاعر غريها من �شاعر غنائي �أو
ملحن .
�شاركت لوردكا�ش يف بطولة فيلم وحيد بعنوان “املو�سيقار”
من �إخراج ال�سيد زيادة ،وهو �أول فيلم من �إخراجه� ,شاركها
يف البطولة عازف الكمان ال�شهري “يعقوب طانيو�س” و”�أحمد
عالم” و”دولت ابي�ض” ,ومل يحالف النجاح هذا الفيلم كما
ذكرت “لور” يف لقاء �إذاع��ي لها يف الإذاع��ة امل�صرية .وتعزو
ال�سبب يف ذلك �إلى �ضعف ال�سيناريو وانعدام اخلربة لدى الكثري
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من العاملني يف الفيلم  ،بالإ�ضافة للمخرج يف تلك الفرتة ,يف
عام  1994ظهرت بدور �صعري من خالل فيلم” يا حتب ..يا
تقب” ,وعلى ما يبدو �أن الظروف املادية ال�صعبة دفعتها للقبول
بالعر�ض وحماولة املنتج ا�ستثمار ا�سمها يف جناح هذا العمل .
تكرمي خجول

امتازت لوردكا�ش باحليوية والن�شاط حتى �أواخ��ر �أيامها من
خ�لال مواظبتها على ح�ضور ال��ن��دوات الثقافية وم�شاركتها
بالغناء يف الأُم�سيات التي كانت حتييها جمعية �أ�صدقاء �سيد
دروي�ش ,وح�ضورها الدائم �أي�ض ًا للن�شاطات التي تقيمها نقابة
ال�صحفيني يف القاهرة يف مرحلة ال�ستينات وال�سبعينات من
القرن املا�ضي.
قامت بجوالت عديدة ل��دول �أوروب��ي��ة و�أحيت حفالت يف بالد
عربيه مثل تون�س واجلزائر و�سوريا ولبنان وفل�سطني.
يف �أك�ثر من لقاء �إذاع���ي وتلفزيوين �أُج���ري معها ع�َّبتررَّ ت عن
عتابها للإذاعة امل�صرية ،كونها �أ�صبحت ال تبث �أغانيها �إال
من خالل بع�ض الربامج املتخ�ص�صة مثل “ت�سجيالت زمان”
بعد �أن �أ�صبح الرتكيز على املطربني اجل��دد من ال�شباب .
مل تنل لوردكا�ش يف حياتها التكرمي ال��ذي ت�ستحق ,وك��ل ما
ذكرته �أنه مت تكرميها يف حفل �أقامته بلدية تون�س  ،ويف فرن�سا
مت تكرميها يف مهرجان «لندرو فرينيه» وغنت هناك من �أعمال
�سيد دروي�ش و�أغاين العتابا وامليجانا من اللون ال�شامي .عا�شت
�سني حياتها وحيدة يف منزلها ,وكانت قد اجنبت ابن ًا
�أواخر ّ
وحيد ًا تويف يف �أح��داث لبنان مرحلة ال�سبعينات ،ولظروفها
املادية ال�صعبة �صرفت لها احلكومة امل�صرية راتب ًا ا�ستثنائي ًا,
ويف اكتوبر  2005كانت وفاتها ،ومت ت�شييع جثمانها من
الكني�سة املارونية يف القاهرة.
كانت لفتة �إن�سانية جميلة وتكرمي عفوي من املو�سيقار الراحل
عمار ال�شريعي  ،ومن خالل اللقاء التلفزيوين الذي �أجراه معها
عام” ,”2002فاج�أها يف هذا اللقاء الذي ت�صادف يوم عيد
ميالدها ب�أن قدم لها التورتة والورد بهذه املنا�سبة على �أنغام
اغنيتها ال�شهرية “�أمنت باهلل” ،ومل ت�ستطيع �أن تخفي ت�أثرها
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بهذا املوقف معرب ًة عن �سعادتها قائلة  ”:هذا �أجمل عيد ميالد
يف حياتي”..
غاية الفن يف �شكل عام والغناء ب�شكل خا�ص �أن ينت�صر اخلري
على ال�شر ،والعدل على الظلم ،واجلمال على القبح ،وكثري ًا ما
تطرقت الأغنية العربية وب�صور عديدة للجمال ،والرتباط القمر
باجلمال غنت لور دكا�ش “جمالك قمر هواك يا قمر ..ون�ساين
اجل��م��ال نا�سي ..وقلت قمر ظلم وغ���در ..وك��ان حكم الهوى
قا�سي” وليلى مراد وعلى نف�س املنوال “كلمني يا قمر ..طمني
يا قمر ..جمالك ليه ظهر ..الليلة يا قمر. “ ..
للورد وجماله غنى زكريا �أحمد “الورد جميل” ،هدى �سلطان
“يا جمال الورد” ،ا�سمهان “يا بدع الورد..يا جمال الورد”،
حممد حمام “يا جميلة يا ورده يف الب�ستان”� ،أبوبكر �سامل “يا
ورد حمال جمالك”.
جلمال اهلل �سبحانه وتعالى ال��ذي �أب��دع ه��ذا الكون غنت لور
دكا�ش يف �أغنيتها الأثرية لدى امل�ستعمني « ..الإله حب اجلمال..
واي�ش نكون جنب الإله».

موسيقى

ماجد زريقات
ليست تُهمة
األغنية الوطنية
ْ

فتحي الضمور  /األردن

بدت
تطورت املو�سيقى الأردن�� ّي��ة ت��ط�� ّور ًا ملحوظ ًا ،حتى و�إنْ ْ
ال�شعبي .ويف هذا يتحدّث
متم�سكة بطابعها القدمي ،ومبورثها
ّ
�ضيفنا ع��ن �إدخ���ال بع�ض امل��ف��ردات اجل��دي��دة �إل���ى الأغنية
وزج بع�ض الآالت الغرب ّية �إل��ى مو�سيقاها ،بفعل
الأردن�� ّي��ةّ ،
ُ
ويقول �إ ّنه بالرغم
التط ّور ال�سريع للتكنولوجيا يف العامل ك ّله.
من هذا االنت�شار ال�سريع للتكنولوجيا ،ومن �سطوتها وت�أثريها
على كافة حقول الفن والإب��داع ،وبالرغم من �إدخ��ال و�إقحام
الأغنية العاطفية ب�شكل وا�ضح على اجلملة املو�سيق ّية الأردن ّية،
�إال �أنّ الأغنية الأردنية ما زالت حتافظ على �سمتها ال�شعب ّية
ومما ال ّ
�شك فيه �أنّ الرتكيبة االجتماعية
والوطن ّية والرتاثيةّ .
الأردنية لها الدور البارز يف املحافظة على مثل هذا النمط من
الأغ��اين التي ال ي�ستغنى عنها يف كافة حمافل الفرح على ك ّل
�شرب من م�ساحات الوطن .من هنا بد�أ اللقاء واحلوار مع �أحد
�أبرز جنوم الأردن ،الذي �أ�ضفى على اللقاء الكثري من الب�سمة
والبهجة والفن.
كيف ال يكون هذا اللقاء بنكهة الوطن ،وطعم الرتاب ،وجنمنا
قد ملأ �سماء بالده �شعر ًا ونغم ًا وغنا ًء ،وهو �أحد �أعمدة الأغنية
الوطنية ،و�أبرز القامات الفنية الأردنية ،وكان لف ّنه �أث ٌر وا�ض ٌح،
وف�ضل يف انت�شار الأغنية الأردنية يف ف�ضاء الوطن العربي .كيف
ال ،وهو ابن الرتاب واملاء والطبيعة ال�ساحرة ،وجار الأعمدة؟
وهو ظ ّل الآثار وح ّبة البلوط العالقة على جبني ال�شموخ والإباء؟
املحب ،الهادئ ،النادر،
كيف ال ،وهو
ّ
اجتمعت يف تكوينه �أدوات
الذي
ْ
امل���و����س���ي���ق���ى ال���ع���ذب���ة؟
وامللحن
فكان ال�شاعر
ّ
وامل������ط������رب ،ال���ف���ن���ان
«ماجد زريقات».
زري��ق��ات ال���ذي تنحدر
�أ�صوله من بلدة «�سوف»
املليئة �أر�ضها وعلى امتداد
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الب�صر ،ب�شجر البلوط والزيتون ،ا�ستهل حديثه مبا يجري ،على
بدت على حم ّياه
ال�ساحة العربية من قتل وخراب ودمار ،وقد ْ
تفا�صيل املرارة والوجع ،وا�صف ًا هذا امل�شهد العربي ب�أ ّنه م�ؤامرة
عاملية دنيئة ت�ستهدف ح�ضارات ال��وط��ن العربي ومقدراته
الثمينة ،من �أجل نهب خرياته .فما حدث يف العامل العربي كان
قا�سي ًا وموجع ًا ومفاجئ ًا ،و�أ�صبح الأمر فيما بعد معقد ًا لدرجة
�أنّ الأرواح العربية �أ�صبحت رخي�صة جد ًا ،و�صار من ال�صعب
تق ّبل الر�أي ،والر�أي الآخر ،بني الأطراف املتناحرة ،حتى على
الفنان ،الذي بات ر�أيه مرفو�ض ًا ،غري مقبول.
وعن م�ساهمته فن ّي ًا ،وم�شاركته العرب وجعهم وه ّمهم ،قال:
فيما يتعلق بردّة فعلي الفنية جتاه ما جرى ،وما يزال يحدث يف
عاملنا العربي من قتال وحروب ،ف�أنا مل �أقدّم عم ًال فن ّي ًا وا�ضح ًا
وموجه ًا على النحو الإيجابي ،ومل يكن هذا املوقف تق�صري ًا
ّ
مني يف خدمة منطقتنا فن ّي ًا� ،إمنا ب�سبب �ضعف الإنتاج الذي
يدعم مثل هكذا �أعمال يدعو الفنانون فيها �إلى ر�سم الفرح
وال�سالم والتغ ّني بالوطن ،كما ظهر ذلك وا�ضح ًا يف �أغنيتي
«يا طري» والتي الم�ست �أفئدة املغرتبني عن الوطن ،وامللهوفني
لتقبيل ترابه .ولن �أقف عند هذا احلدّ ،و�سوف �أعمل جاهد ًا
فني� ،أغ ّني فيه لك ّل العرب.
على �إ�شهار عمل ّ
«زري��ق��ات» ال��ذي �أمطرته ال�سماء حلن ًا عذب ًا يف الثالثني من
ممن ميتلكون «كاريزما»
�أيار من العام  ،1970ليكون واحد ًا ّ
جميلة ،متنحه حم ّبة ك ّل من يراه� ،أو من يجل�س �إلى جانبه ،قال
�إ ّنه ال فرق بني الأغنية ال�شعبية والوطنية ،و�إنمّ ا هي كغريها من
�أمناط الغناء ،كاالجتماعية والإن�سانية والرتبوية والعاطفية ،فلو
�أدخلنا �آلة غربية على �أغنية ما ،فهل ت�صبح الأغنية مبفهومها
غربية ؟! و�إذا كان من فارق بني الأغنية الوطنية وال�شعبية،
فهو عندما يكون يف الكلمات �إغ��راق باملفردات املحلية التي
يتداولها املجتمع ب�شكل يومي ،ف�إ ّنها ت�صبح �أقرب �إلى الأغنية
ال�شعبية� .أ ّم��ا عن الأغنية الوطنية ،ف�إ ّنها وبال ّ
�شك جزء من
الأغنية العاطفية ،فكما �أنّ الكثري من الأغاين املمتلئة بال�شوق
�إل��ى احلبيب ،وبعاطفة الأمومة ،وباحلنني ،ف���إنّ هناك �أي�ض ًا
بحب الوطن والتغني به ،لذلك
�أغانٍ مليئة يف جملها املو�سيقية ّ
�أعترب �أنّ الأغنية الوطنية هي الأغنية العاطفية ،ولكنْ باتجّ اه
الوطن .و�أ�ضاف ب�أنّ �أكرث ما ُي�ؤخذ على الأغنية الوطنية الآن،
طبيعي،
موجهة ب�سبب الدخالء عليها ،وهذا �أمر
�أ ّنها �أ�صبحت ّ
ّ
ففي ك�� ّل جم��االت وحقول الفنّ والإب���داع ،جند العمل اجل ّيد،
والعمل الرديء ،وذلك بح�سب العاملني بهذه الفنون املختلفة،

فمنهم من يتاجر ب�شكل وا�ضح بها ،ومنهم من ّ
يوظف �إح�سا�سه
يف خدمة ف ّنه.
بالرغم من النجومية التي ح ّققها «ماجد زري��ق��ات» �إال �أ ّن��ه
كطفل يف الفنّ  ،ما ي��زال يبحثُ يف
يعترب نف�سه هاوي ًا ،يحبو
ٍ
عامل املو�سيقى ،وي�سعى دائم ًا �إلى تطوير ف ّنه وثقافته الفنية،
و�إلى الآن بح�سب قوله ،ال يرى نف�سه حمرتف ًا ،ب�سبب ان�شغاالته
ب�أعباء احلياة وواجبات الآب��اء ،فمعظم وقته نهار ًا يف عمله،
ّثم يعود �إلى بيته و�أ�سرته ،وما تبقى له من الوقت القليل لي ًال،
يعمل به من �أجل الفنّ  ،فهو غري متف ّرغ للفنّ متام ًا ،وهذا ما
دعاه �إلى �أنْ يعترب نف�سه هاوي ًا ،لك ّنه على اختالف وتن ّوع الفنون
املكتنزة يف وجدانه و�إح�سا�سه ،يج ُد ذاته يف ك ّل �أمناط الفنون
التي ميار�سها� ،سواء يف امل�سرح� ،أو ال�شعر� ،أو التلحني� ،أو الغناء.
«زريقات» منذ ع�شر �سنني وهو موغل يف عمل امل�سرح ،فقد كان
وب�شكل يومي يعمل مع �أع�ضاء «امل�سرح الوطني الأردين» �إلى
جانب الكاتب واملخرج «حممد ال�شواقفة» والنجم الكوميدي
«مو�سى حجازين» ،وذلك يف العام  ،1995ومن امل�سرحيات
التي �شارك فيها« :ملن يهمه الأمر ،مطلوب حي ًا �أو ميت ًا ،ابت�سم
�أنت عربي ،حا�ضر �سيدي» �إ�ضافة �إلى جميع �أجزاء م�سرحية «
ال جتيبوا �سريه».
اهتم بي كثري ًا ،و�أنا �أدين للإعالم
يقول الزريقات� :إنّ الإعالم ّ
الر�سمي واخل��ا���ص بهذا االه��ت��م��ام� .أم��ا بخ�صو�ص �شركات
الإنتاج ،ف�إنّ كل �أعمايل �إنتاج خا�ص بي ،و�أنا ال �ألوم �أحد ًا من
املنتجني على تق�صريهم معي ،فهناك دهاليز ال �أعرفها ،وال
�أرغب بالدخول فيها.
وي�ضيف :ال �أطرق باب � ّأي �أحد من �أجل اال�ستجداء الفني ،ومل
�أح�صل يف حياتي قط على � ّأي دعم� ،سوا ًء كان من القطاع العام
�أو اخلا�ص.
وعن عدم قدرة الأردن على �صناعة النجم الأردين ،وترويجه يف
ال�سوق العربية ،يقول «الزريقات» :احلديث يف هذا املو�ضوع ذو
�شجون ،و�أنا بح�سب وجهة نظري اخلا�صة� ،أرى �أ ّنه ال يوجد �إميان
مطلق من القائمني على ال�ش�أن والقرار الفني بهذه الفكرة ،كما
يحدث على �سبيل املثال يف امل�سل�سالت الرتكية ،جند ع�شرات
املعاهد �أن�شئت يف البلدان العربية فقط من �أجل تدري�س اللغة
الرتكية ،بحيث �أ�صبحت هذه امل�سل�سالت الآن م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا
يف ترويج الرتاث والثقافة الرتكية� .إ�ضافة �إلى عدم وجود م�سرح
وطني قومي ،وعدم وجود �شا�شات �أردنية عليها �إجماع حملي �أو

عربي ملتابعة براجمها .الأمر الذي يجرب الفنان الأردين على �أنْ
يتّجه �إلى العمل خارج بالده ،لري ّوج نف�سه فني ًا �أو ًالّ ،ثم ليح�صل
على �أعلى الإيرادات ثاني ًا� .إن �صناعة النجم يف الأردن حتتاج
�إلى ت�ضافر اجلهود كاملة من �أجل ا�ستحداث برامج وخطط
مط ّوره حتى نقدر على �صناعة النجم الأردين وترويجه يف العامل
العربي ،على �أق ّل تقدير.
والفنّ بر�أي «زريقات» �سلعة ال ب ّد من ترويجها ،وهذا ال يعني
�أن يقف الفنان الأردين وا�ضع ًا يده على خده بانتظار الداعمني
لف ّنه� ،إنمّ ا يجب عليه �أنْ يعمل ويجتهد ،وال يركن ويعتمد على
� ّأي مم ّول.
ي�ست�أنف الفنان «ماجد زورق��ات» حديثه عن الأغنية الوطنية،
ويقول مبلء فمه� :إنّ الأغنية الوطنية لي�ست �س ّبة وال تُهمة،
�ش�أنها �ش�أن الأغاين العاطفية وغريها من �أمناط الغناء العربي.
و�إنّ التن ّوع يف ممار�سة هذه الألوان يرثي �أر�شيف الفنان ،وذائقة
مما يدعو �إلى تهذيب املتل ّقي و�صقل �شخ�صيته وهويته.
امل�ستمعّ ،
و�أن��ا بالرغم من ع�شقي وح ّبي للوطن ،وميلي ب�شكل وا�ضح
للعمل بالأغنية الوطنية� ،إال �أ ّنني من �أوائل من كتبوا للأغنية
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«الرومان�سية» منها �أغنية «حبوبي» للفنان عمر العبدالالت،
وهي من كلماتي و�أحل��اين ،وكذلك �أغنية «مر يا حلو» للفنان
متعب ال�صقار ،و�أغنية «العمر يومني» للفنان العراقي ماجد
املهند�س ،والكثري الكثري من الأغ��اين العاطفية ملجموعة من
الفنانني منها �أي�ض ًا �أغنية «يا ع�ساين طري» للفنان رامي خليل،
و�أغنية «وينك انت» للفنان حممود �سلطان.
ويف �أر���ش��ي��ف الفنان اجلميل «زري��ق��ات» م��ن كالمه و�أحل��ان��ه
«هدّبتلي ،كيف اله ّمة» للفنان عمر العبدالالت ،ومن كالمه
و�أحلان �أمين عبد اهلل �أغنية «ارفع ايدك» للعبدالالت �أي�ض ًا،
وم��ن كالمه و�أحل��ان��ه «غالية» للفنان رام��ي اخل��ال��د ،و�أغنية
«ال�شعر اخلروبي» للفنان هيثم عامر ،و�أغنية «ع ّمان يا �أحلى
عرو�س» مع الفنانني عمر العبدالالت ومتعب ال�صقار.
�شارك يف مهرجان جر�ش  2011و ،2012ويف مهرجان
الفحي�ص  2010،2011،2013ويف مهرجان الأزرق
� ،2012إ�ضافة �إلى م�شاركاته يف العديد من املهرجانات
العربية.
وملن ال يعرف عن الفنان العذب «ماجد زريقات» فهو غري متف ّرغ
للفن متام ًا ،ب�سبب عمله يف وزارة اخلارجية ،حا�صل على دبلوم
�إدارة �أعمال .متز ّوج ،وحتت كنفه ت�ضي ُء �أربع جنمات ،وقمر
حمب
واحد ،وهم من الأكرب� :سارة ،نور ،زين ،نوران ،وحممودّ .
احلب ،مب ّذر جد ًا،
للحياة ،يقدّ�س ال�صداقة ،ويعتربها �أغلى من ّ
أ�سري «بيتوتي» ب�سيط لدرجة �أ ّنه يبتعد عن � ّأي �شخ�ص مغرم
� ّ
بتعقيد احلياة وتفا�صيلها.
يقول:
أمار�س يومي ب�شكل طبيعي� ،أ�ستقظ مبكر ًا من �أجل عملي� ،أعو ُد
� ُ
�إل��ى بيتي مبا�شرة ،و�أن�شغل بواجبات الآب��اء ،و�أعباء احلياة،
و�أحر�ص ب�شكل يومي على حماورة �أبنائي ،ومتابعة درا�ستهم،
ومعرفة ما يدور بخلدهم ،ومغرم مب�شاهدة امل�سل�سالت والأفالم
الهندية ،و�أ�ستمع �إلى املو�سيقى بك ّل �أنواعها و�أ�شكالها ،و�أحر�ص
على �سماع ومتابعة عمر العبدالالت ،متعب ال�صقار ،ح�سني
ال�سلمان ،ب�شار ال�سرحان ،فرقة اللوز ّيني� ،سعد �أبو تايه ،رامي
اخلالد ،و�أغلب الفنانني الأردن�� ّي�ين ،لأنيّ �أعتربهم باقة من
الزهور ،لك ّل واحد منهم نكهة جميلة خمتلفة عن الآخر .ومن
النجوم العرب ،را�شد املاجد ،و�أك�ثر ما �أح ّ��ب يف هذا الفنان
جر�أته الفنية يف الطرح والفكرة ،وجنوى كرم التي ت�سعى دائم ًا
�إلى التجديد يف ف ّنها.
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ك��ان ال ب�� ّد من احلديث عن التعدّدية الفنية ،التي مت ّيز بها
وامللحن وامل��ط��رب ،وه��و ال��ذي يع�شق
«زرق���ات» فهو ال�شاعر ّ
خ�شبة امل�سرح ،ك ّل هذه الفنون التي تتد ّفق يف قلبه ،جتعل من
الفني متناثر ًا ،م�شتّت ًا ،م�صاب ًا
� ّأي �شخ�ص ميتاز بهذا ال�شمول ّ
بالإرباك� ،إال عند الفنان املتّزن «ماجد زرقات» فهو عن ذلك
يقول:
هذه التعدّدية الفنية التي ت�سكن �أعماقي ،ال تخلق عندي �إرباك ًا
فن ّي ًا �أو نف�سي ًا ،بل على العك�س ،جتعل م ّني �شخ�ص ًا متوازن ًا حتى
يف تفا�صيل حياتي اليومية ،ف�أنا حني �أمار�س فنّ الكتابة� ،أكون
أتوحد يف
�شاعر ًا وح�سب ،وعندما ي�ستقيم يل النغم واملو�سيقىّ � ،
التّلحني والنغم ،و�أقف �أمام اجلمهور ب�صوتي و�إح�سا�سي ،هكذا
�أتعامل مع ك ّل هذه املواهب ،بجنون ف ّني ،ف�أعطي ك ّل حالة ح ّقها
من �أجل الإبداع .وفيما يتع ّلق باملقامات على اختالفها ،ف�أنا ال
�أنحاز �إلى مقام على ح�ساب مقام �آخر ،فلكل مقام نغمه ونكهته
وجمالياته اخلا�صة به .فاحلالة الفنية غري مقرتنة مبقام بعينه
�أو زمان �أو مكان� ،إنمّ ا ك ّل ما �أفكر فيه عندما � ّ
أتوغل يف احلالة
الفنية ،هو ذلك الهاج�س الذي يالزمني من �أجل �إنهاء تلك
احلالة الإبداع ّية.
النجم «ماجد زريقات» امل�سامل يف ف ّنه وحياته ،حالة فريدة تثبت
للملأ �أنّ الفنّ ال يقت�صر على �أ�صحاب ال�شهادات املو�سيق ّية،
و�أنّ املوهبة تخلق بالفطرة مع املرء� ،إنمّ ا الدرا�سة ت�صقل هذه
املوهبة وتزيدها معرفة؛ فنجمنا الذي �صار ف ّنه �سمفون ّية على
�أل�سنة اجلمهور الأردين ،ال�صغري منه والكبري ،ال ميتلك �شهادة
�أكادمي ّية يف املو�سيقى ،وال يعزف على �آلة مو�سيق ّية ،ويف ذلك
�أكرب دليل على �أنّ الفنّ �إح�سا�س بالفطرة من ال يحظى به منذ
والدته ،ال ت�سعفه ك ّل �شهادات الدنيا يف �صناعة الفنّ والإبداع.

موسيقى

الـربـــــــــابــة

حسني عبده موسى  /األردن
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تعريف الربابة
يعرف قامو�س “�أعالم وم�صطلحات املو�سيقى الغربية” ربابة
 REBECب�أنها �آلة مو�سيقية� ،صغرية ذات ثالثة �أوتار ،وهي
عربية الأ�صل ،انتقلت بعد ذلك �إلى املو�سيقى الأوروبية.

الراحل عبده موسى

وتعرفها املو�سوعة املو�سيقية  ،على النحو التايل:
رباب� :آلة مو�سيقية ،عربية وترية ت�ستعمل الأوت��ار والقو�س يف
العزف عليها.
يف بادئ الأمر كانت الرباب ت�صنع من جلد املاعز على �شكل
�صندوق �صوتي م�ستدير  ،ول��ه عنق طويل ن�سبي ًا ،يو�ضع يف
نهايته املفتاح الذي ُيثبت عليه الوتر املمتد على وجه الرباب من
الأ�سفل حتى نهاية العنق ،مار ًا عن طريق ج�سر �صغري يو�ضع
على وجه ال�صندوق من الأ�سفل ،وهذا اجل�سر يرفع الوتر على
وجه ال�صندوق قلي ًال ،لي�سهل طريقة الأداء املو�سيقي .ومع �أن
�آلة الربابة املو�سيقية حتتوي على وتر واحد ،غري �أن يف الإمكان
�أن تطلق �أربعة �أ�صوات مو�سيقية.
ومنذ القرن الثامن امليالدي ،انتقلت �آل��ة الرباب من الوطن
العربي �إلى �إ�سبانيا وتركيا ومنها �إلى عدد من دول �أوروبا ،وقد
ظلت هذه الآلة ت�ستعمل يف هذه املناطق مع احتفاظها بالت�سمية
العربية الأ�صيلة نف�سها (الرباب).
ويعتقد علماء تاريخ الآالت املو�سيقية �أن �آلة الرباب هي الأ�سا�س
يف اكت�شاف �آلتي الكمنجة والكمان.
ويعرف معجم املو�سيقى العربية للدكتور ح�سني علي حمفوظ
الرباب :ب�أنها �آلة مربعة ال�شكل م�شدود عليها جرزة من �شعر
اخليل ،يعزفون عليها بقو�س نظري الكمنجة ،كان ي�ستعملها �أهل
�أ�صفهان غالب ًا ،ذات ثالثة �أوتار �أو �أربعة �أو خم�سة ،وهي معروفة
لأهل فار�س وخرا�سان.
ويعرف الطالب �صقر �صبحي عبده مو�سى يف ر�س�آلة املاج�ستري
تقنيات العزف على �آلة الربابة (عبده مو�سى منوذج ًا) الربابة
ب�أنها اال�سم ال�شعبي امل�ستخدم يف ت�سمية �آلة رباب ال�شاعر،
ويقول :حتتل الربابة مكانة هامة بني جمموعة الآالت املو�سيقية
ال�شعبية الأردنية ،و�أهميتها يف �أداء القوالب الغنائية ،وارتبطت
�آلة الربابة يف الأردن بالفنان الراحل عبده مو�سى ،الذي كان له
الف�ضل الأكرب يف نقل هذه الآلة ال�شعبية من بيئتها يف البادية
الأردنية �إلى �أهم امل�سارح العاملية.
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وقد قدم عبده مو�سى خالل م�سريته الفنية الطويلة الكثري من
الأعمال الفنية مب�صاحبة �آلة الربابة،
ومل تقت�صر ه��ذه الأع��م��ال على ل��ون غنائي معني ،ب��ل تعدى
ذلك �إلى خمتلف الألوان الغنائية والقوالب ال�شعبية واملقامات
املو�سيقية ،وا�ستطاع �أن ي�ستخرج من وتر الربابة الوحيد كم ًا من
الأ�شكال والألوان والقوالب املو�سيقية.
وي�ضيف :تعترب الربابة �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا يف جمال�س البدو ،فعندما
تكون القهوة هي مفتاح الكالم عند البدو ،ف�إن هذا الكالم ال بد
�أن يتخلله ق�صة وق�صيدة ،ثم حلن على الربابة ،فالربابة �إحدى
مقومات املجل�س البدوي ،ال يخلو املجل�س البدوي �أو التعليلة
البدوية من القهوة والق�صة والربابة ،لأن البدوي �أدرك �أهمية
املو�سيقى يف حياته اليومية  ،ال�سيما و�أن��ه �إن�سان يعي�ش بقيم
عالية وعقلية �صافية ،فجعل املو�سيقى (الربابة) و�سيلة ترفيه
وطرب وحزن �أي�ض ًا؛ �إذ تعترب الربابة و�سيلة ترفيهية �ضرورية
يف جمال�س البدو التي تزهو بالقهوة العربية و�صوت الربابة
الرزين.
ونظر ًا للمكانة الهامة لآلة الربابة يف جمال�س البدو ،ف�إنها ت�ؤدي
وظائف مهمة يف الأح��داث االجتماعية العامة واخلا�صة ،فال
تكاد تخلو �أي منا�سبة من �صوت الربابة الذي يحمل يف طياته
�أروع املعاين و�أعظم امل�شاعر ،الأم��ر ال��ذي جعل الربابة من
�أ�سا�سيات احلياة البدوية.
وي�ؤكد �أن �آلة الربابة حتتل مكانة فنية هامة يف الرتاث الغنائي
العربي  ،من خ�لال ال��دور ال��ذي تلعبه يف امل�صاحبة العزفية

للغناء البدوي ،ذلك الغناء الذي اعتمد عليها يف غالبية قوالبه
الغنائية ،حتى �إنها �أ�صبحت رم��ز ًا من رم��وز ال�تراث الفني
البدوي الذي نفتخر ونعتز به.
ومما ال �شك فيه� ،أن الربابة ت�شكل رمز ًا فني ًا للبيئة البدوية
يف الأردن ،ويف كثري م��ن ال���دول ذات ال��ظ��روف االجتماعية
امل�شابهة ،فالربابة هي الآلة الرئي�سية عند البدوي ،وهي �آلة
ال�شيوخ وال�شعراء ،ومكانها دائم يف املجال�س البدوية الرزينة
ك�أحد �أهم مقومات هذه املجال�س.
نشأة آلة الربابة
اختلف امل�ؤرخون حول الوطن الأ�صلي لن�ش�أة القو�س املو�سيقي،
وهو ي�ؤكد ما ذهب �إليه الباحث فيت�س ( )Fietsمن �أن �آلة
رافانا �سرتون الهندية ذات اخلم�سة �آالف �سنة قبل امليالد ،هي
الأ�صل الذي تطورت منه الآالت القو�سية ،و�أن القو�س املو�سيقي
قد انتقل من الهند �إلى �إيران فالبالد العربية والأوروبية.
يف حني يرى الباحث الأملاين يوليو�س روملان
(� )Ruhlmannأنه مل يتم التمكن من
�إثبات قدم تاريخ الآلة الهندية رفانا �سرتون،
و�أن القو�س قد ظهر يف عدة �أماكن خمتلفة من
العامل ب�صورة منف�صلة� .أما باخمان وهو كذلك
باحث �أملاين فيعتقد ب�أن من�ش�أ القو�س املو�سيقي هو
و�سط �آ�سيا.

�إال �أن الباحث العراقي الدكتور �صبحي �أن��ور ر�شيد يقول ب�أن
هناك احتماالت كبرية تظهر �أن ال��ع��راق القدمي هو املوطن
الأ�صلي للقو�س املو�سيقي ،ويعتمد يف ذلك على الآالت القو�سية
امل�ستعملة يف العراق و�إي��ران وتركيا مثل :الرباب ،والكمنجة،
واجل��وزة وغريها ،وه��ي من حيث ال�شكل ت�شبه يف �صندوقها
ال�صوتي ورقبتها العود القدمي الذي �شاع ا�ستخدامه يف العراق
قبل الإ�سالم.
�أما الباحث اللبناين �سليم احللو فريى �أن الربابة �آلة مو�سيقية
قدمية ،جاء بها عرب اجلنوب (�أهل اليمن) عندما نزحوا �إلى
م�صر وجا�ؤوا مبدنيتهم الأولى �إلى بالد النيل ،و�أن الربابة من
�إبداعهم  ،وت�شكل �أحد عناوين مدنيتهم.
ويذكر الباحث امل�صري الدكتور حممود �أحمد احلنفي ب�أن �آلة
الربابة قد انت�شرت يف �أنحاء العامل الإ�سالمي �شرق ًا وغرب ًا متنقلة
�إلى الأندل�س و�صقلية لتعرفها �أوروبا يف القرن احلادي ع�شر.
وي��ورد الباحث امل�صري الدكتور نبيل �شورة ب���أن �أول �إ�شارة
ال�ستعمال القو�س وجدت يف كتاب (املو�سيقى الكبري) للفارابي،
ثم ر�سائل �إخ��وان ال�صفا ،ثم ابن �سينا ال��ذي يذكر يف كتاب
(ال�شفاء) الربابة كمثل للآالت ذات القو�س ،ومن بعدهم ابن
زيلة يف الكايف واجلاحظ يف ر�سائله ،ثم ابن خلدون يف مقدمته،
ثم القلق�شندي يف كتاب (�صبح الأع�شى) .وهكذا عرفت �آلة
الربابة يف احل�ضارة الإ�سالمية يف الن�صف الأول من القرن
العا�شر امليالدي ،ثم انتقلت �إلى �أوروبا يف بداية القرن احلادي
ع�شر امليالدي.
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وي�شري ابن الفقيه يف (جغرافيته) �إلى �أن �أقباط م�صر كانوا
�أمهر من ع��زف على �آل��ة ال��رب��اب ،وق��د ذك��رت �آل��ة الربابة يف
خمطوطة (ك�شف الهموم والكرب يف �شرح الطرب)  ،وهي
خمطوطة قدمية تعود �إلى القرن الرابع ع�شر امليالدي.
صناعة آلة الربابة
ي�ؤكد ال�شاعر الأردين نايف �أبو عبيد ب�أن الربابة �أو الرباب كما
ي�سميها البع�ض� ،أو �آلة الفاطر كما يحلو للبدوي ت�سميتها ،هي
�أول �آلة وترية عرفها العرب ،و�أن�شدوا عليها �أجمل �أ�شعارهم،
وهي قطعة من جلد ال�ض�أن املنزوع ال�صوف �أو ال�شعر ،وامل�شدود
من اجلهتني على �صندوق خ�شبي م�ستطيل ،ارت��ف��اع خ�شبته
بحدود �سبعة �سنتميرتات تقريب ًا ،ويخرتق ال�صندوق ق�ضيب من
املعدن (عمود االرتكاز) الذي ي�شكل �ساق اال�ستناد يف الأ�سفل،
ويلتقي من الأعلى بعمود خ�شبي هو الرقبة ،التي يعادل طولها
طول ال�صندوق اخل�شبي حيث ي�شكالن معا (الق�ضيب املعدين
والعمود اخل�شبي) قطب الربابة ،ويربط بني طرف العمود من
الأ�سفل والرقبة من الأعلى وتر م�صنوع من �شعر ذيل احل�صان
ال��ع��رب��ي ،ي��رف��ع على وج��ه ال�صندوق بقطعة خ�شبية ت�سمى
(الغزال) ،ويحز على الوتر بقو�س مكون من غ�صن نبات نظيف
حمني يحافظ على انحنائه وتقو�سه �شعر اخليل امل�شدود بني
طريف القو�س.
يذكر �أن الفنان عبده مو�سى ك��ان ي�ستخدم طريقة خا�صة
يف �صنعه لآل��ة الربابة بنف�سه ،تعتمد على قيا�سات خا�صة
بال�صندوق امل�صوت ،بحيث ت�صبح �أبعاده على وجه التقريب
�30سم طو ًال�25 ،سم عر�ضا�6 ،سم ارتفاع ًا ،بالإ�ضافة �إلى
جدل �سلك معدين ثالثي رفيع  ،ليقوم مقام الوتر امل�صنوع من
�شعر اخليل يف الربابة.
وعندما يجر القو�س على الوتر املمتد من عنق �آلة الربابة �إلى
�أ�سفلها يحدث ال�صوت الذي حتيله �أ�صابع يد العازف املاهر
�إلى حلن .وحتى يت�ضح رنني ال�صوت من الوتر يلج�أ العازف
�إلى و�ضع مادة (احل�صلبان �أو ح�صى اللبان) على �شعر قو�س
الربابة ،وهي مادة �صمغية ت�شبه مادة القلفونة التي ي�ستعملها
عازفو �آلة الكمان.
ي�صدر ال�صوت يف الربابة بتمرير القو�س على الوتر ليعطينا
درجة الإ�سا�س� ،أما باقي النغمات فت�ستخرج عن طريق عفق
الوتر بالأ�صابع اخلم�سة على الوتر مبا�شرة.
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والربابة �أو ربابة ال�شاعر كما ي�سميها البع�ض �آلة ب�سيطة بعيدة
عن التعقيد ،وي�صنعها العازف بنف�سه عادة ،وهي ت�أخذ �صبغة
ال��ب��داوة ،ولعل �سهولة احل�صول على م��واد بنائها ،وب�ساطة
�صنعها ،مع ابتعادها عن الزخرف والدقة جعلها تت�أقلم وحياة
البدو الرحل ،فهي ترافق �أ�شعارهم و�أغانيهم ،وهم يكنون لها
كل املحبة والتف�ضيل.
مكونات آلة الربابة
تتكون �آل��ة الربابة من جمموعة من الأج���زاء املرتابطة مع ًا
بطريقة �صناعية ب�سيطة ت�أتي على النحو التايل-:
�أ) ال�صندوق امل�صوت:
وهو عبارة عن �إط��ار خ�شبي م�ستطيل ال�شكل ،عر�ضه الأعلى
�أق�صر من عر�ضه الأ�سفل� ،أما �ضلعاه الطويالن فمقو�سان �إلى
الداخل ،ويغطي وجه وظهر ال�صندوق باجللد ،ويف�ضل العازفون
جلد الغزال ،وال�سبب يف ذلك نعومته ورقته ،حيث ي�ساعد على
�إخ��راج �أ�صوات �أف�ضل ،وغالب ًا ما توجد ثقوب على زوايا وجه
ال�صندوق ت�تراوح بني واح��د �إل��ى ثالثة ت�ساعد على ت�ضخيم
ال�صوت.
ب) الرقبة (ال�ساعد):
وهي عمود خ�شبي يت�صل بال�ضلع الأعلى لل�صندوق امل�صوت،
خرطت مقدمته على �شكل مئذنة ،وي��ع��ادل طوله ال�صندوق
امل�صوت.
ج) الوتر (ال�سبيب):
وهو من �شعر ذيل احل�صان ،يتم ت�صفيف وترتيب ال�شعريات
با�ستخدام ما يعرف بح�صى اللبان ،حيث يثبت الوتر ب�أعلى
الرقبة بوا�سطة مفتاح ،لت�سهيل عملية �شد �أو �إرخاء الوتر� ،أما
من اجلهة الثانية فريبط الوتر بحلقة مثبتة على طرف الق�ضيب
احلديدي الذي يخرج من �أ�سفل ال�صندوق.
د) احلزام (الربطة):
وهو حزام من خيط متني يلف على حميط الرقبة مار ًا من فوق
الوتر من اجلهة العلوية ،ووظيفته الأ�سا�سية هي حتديد بداية
مطلق الوتر من الأعلى ،وي�ستطيع العازف �ضبط الوتر بتحريك
هذا احلزام �إلى �أعلى ،فيغلظ �صوت الوتر �،أو حتريكه �إلى �أ�سفل
فيحتد �صوت الوتر.

هـ) املفتاح (الع�صفور):
وهو عبارة عن قطعة خ�شبية مثبتة ب�أعلى الرقبة ،ووظيفته
ت�سهيل عملية �شد الوتر و�إرخائه.
و) عمود االرتكاز:
وه��و عبارة عن ق�ضيب حديدي �صغري وظيفته تثبيت الوتر
وارتكاز الآلة عليه.

ح) القو�س:
غالب ًا ما يكون قو�س الربابة عبارة عن عود من اخليزران اللينّ،
يربط را�ساه من الطرفني بوتر من �شعر ذي��ل اخليل ،وي�شد
لكي ي�أخذ �شك ًال مقو�س ًا ،بحيث يكون طول ال�شعر املربوط على
القو�س ي�ساوي ن�صف طول القو�س يف �إطالقه ،والغاية من هذا
التقو�س هو �أن يكون الوتر م�شدود ًا �إلى �أق�صى مدى ،لكي يحدث
الذبذبة املطلوبة لإ�صدار ال�صوت عند جره على وتر الربابة.

ز) الغزال (الفر�س):
وهو عبارة عن قطعة خ�شبية �صغرية تثبت على الربع الأ�سفل من
ال�صندوق بني الوتر والغطاء اجللدي ،وذلك لرفع الوتر عن الآلة.

أدبيات وتقنيات األداء يف آلة الربابة
لآلة الربابة �أدبيات مو�سيقية خا�صة يف الأداء ،وعلى عازفها
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معرفتها ومراعاتها ،ومن هذه الأدبيات:
 طريقة العزف:يتم العزف على �آل��ة الربابة والعازف يف و�ضع اجللو�س على
الأر���ض ،بحيث ي�ضع الآل��ة �أمامه ب�شكل ر�أ���س مائل قلي ًال نحو
الي�سار ،مم�سك ًا بالآلة من الرقبة بيده الي�سرى والقو�س بيده
اليمنى ،ثم يبد�أ يحز (يجر) وت��ر القو�س على وت��ر الربابة
،بينما يقوم بال�ضغط على وتر الربابة ب�أ�صابع يده الي�سرى،
وذلك لتق�صري وتطويل الوتر لإعطاء �أ�صوات خمتلفة ،وهنالك
من العازفني ال�شعبيني من يجيدون عزف الربابة من خالل
ا�ستخدام القو�س باليد الي�سرى.
 جن�س العازف:تقت�صر �آلة الربابة من حيث جن�س العازف على الرجال فقط؛
�إذ مل تدخل املر�أة معرتك العزف على هذه الآلة.
 �أماكن العزف:غالب ًا ما يتم العزف على �آل��ة الربابة يف املجال�س ال�شعبية
البدوية داخل بيوت ال�شعر ،وحديث ًا �أ�صبحت الدواوين ال�شعبية
مكان ًا منا�سب ًا لذلك.
 منا�سبات العزف:ت�ستخدم �آل���ة ال��رب��اب��ة يف معظم امل��ن��ا���س��ب��ات واالح��ت��ف��االت
االجتماعية وال�شعبية وجل�سات ال�شعر البدوية.
 املدى ال�صوتي للربابة:املدى ال�صوتي هو امل�ساحة ال�صوتية �أو املجال ال�صوتي للأ�صوات
الب�شرية �أو لأ���ص��وات الآالت املو�سيقية ،وه��و ع��دد الدرجات
املو�سيقية املح�صورة بني �أغلظ نغمة و�أح�� ّد نغمة فيها ،ولكل
�آلة مو�سيقية طابعها اخلا�ص الذي يختلف من �آلة �إلى �أخرى
باختالف نوع الآلة ومادة �صنعها.
يقت�صر املدى ال�صوتي لآلة الربابة على خم�سة �أ�صوات مو�سيقية،
ويتم �ضبط وتر الربابة و�شدّه على طبقة �صوت املغني ،وذلك
من خالل �شده على الدرجة الأ�سا�سية للمقام الذي �سيتم الغناء
عليه� .أما طابعها ال�صوتي ،فهي �آلة ذات �صوت �شاعري وحنون
وحزين ن�سبي ًا.
وب��ه��ذا ال�صدد يقول الطالب �صقر �صبحي عبده مو�سى يف
ر�سالته :مل يكن عبده مو�سى ي�ستخدم تقنية االنتقال على الوتر
بدوافع و�أ�س�س علمية ،بل كان ا�ستخدامه لهذه التقنية بفطرته
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وموهبته الفنية ،وتلبية حلاجته يف ا�ستخراج النغمات املو�سيقية
لت�شكيل اجلمل املو�سيقية التي يريد �أداءها.
ومل يكن وتر الربابة عنده ثابت ًا على نغمة معينة ،فقد كان يتغري
من عمل لآخر ،تبع ًا لهذا العمل ،وظروفه ،ويقوم هذا التغيري
على عدة �أ�سباب فنية كان لها ال�سبب الرئي�سي يف هذا التغيري
وعدم الثبات على نغمة معينة.
ولعل الغناء املنفرد والغناء الثنائي والغناء با�ستخدام الربابة
مبرافقة الفرقة املو�سيقية ،كانت الأ�سباب الرئي�سية يف هذا
التغيري وعدم الثبات يف الدوزان على نغمة واحدة.
لقد ق��دم عبده مو�سى العديد من الأغ��ن��ي��ات ،وعلى خمتلف
املقامات املو�سيقية ،ومن خمتلف الأل��وان الغنائية ،مبرافقة
الربابة فقط خالل م�شواره الفني ،وقد اعتمد يف �ضبط الوتر
على الطبقات ال�صوتية التي كان يغني عليها ،كما هو احلال مع
�أي عازف ربابة �آخر ،ولأنه كان يتمتع ب�صوت ذا م�ساحة وا�سعة،
فقد كان ي�ستخدم طبقات �صوتية عالية يف غنائه ،وبالتايل كان
ي�ضبط الوتر مبا يتنا�سب مع هذه الطبقات.
كما ق��دم عبده مو�سى العديد م��ن الأع��م��ال الفنية الغنائية
مب�صاحبة الفرقة املو�سيقية ،وك��ان االعتماد هنا يف اختيار
درج���ات ال��رك��وز على طبقاته ال�صوتية ،التي ام��ت��ازت ب�أنها
طبقات عالية  ،ت�أتي انعكا�س ًا فعلي ًا للم�ساحة ال�صوتية الوا�سعة
التي كان ميتلكها.
وي�ضيف �صقر �صبحي عبده مو�سى� :إن الدقة التي امتلكها عبده
مو�سى يف ا�ستخراج و�إبراز اخل�صو�صية املميزة لكل مقام من
هذه املقامات ،تدل على �أن �أ�صابعه كانت تتغري على الوتر ح�سب
�أبعاد املقام امل��راد ا�ستخدامه ،و�أنها مل تكن ثابتة يف مواقع
حمددة على الوتر ،و�إال ما كان له �أن يقدم هذا الكم الهائل من
الأعمال الفنية ،مع ذلك التنوع يف املقامات ال�شرقية املختلفة
التي ا�ستخدمها يف �أعماله الفنية.
ومن خالل امل�ساحة ال�صوتية لآل��ة الربابة جنح عبده مو�سى
يف ا�ستخراج اجلمل املو�سيقية ب�شكل وا�ضح ،ومن �أهم عوامل
النجاح ا�ستخدامه لتقنية االنتقال على الوتر ،التي خ�ضعت يف
بع�ض الأعمال لتغيري موقع اليد على الوتر ،وذل��ك بال�صعود
باليد كاملة ،وو�ضع الأ�صابع يف مواقع جديدة ،طبق ًا ملا تتطلبه
اجلملة املو�سيقية ،وه��ذه التقنية ن���ادر ًا م��ا ت�ستخدم يف �آل��ة
�شعبية ب�سيطة التكوين مثل الربابة ،مع �أنها من �أهم التقنيات
امل�ستخدمة يف عائلة الآالت القو�سية ب�شكل علمي  ،وعلى �أ�س�س

وقوانني و�ضعها �أهم علماء الآالت املو�سيقية ،وهي تدر�س ب�شكل
علمي ويف خمتلف املدار�س املو�سيقية لأنها من �أ�سا�سيات العزف
على الآالت القو�سية.
ومن املالحظ يف �أعمال عبده مو�سى املو�سيقية �أنه دائم ًا يبد�أ
الأغنية امل��وزون��ة وال��ت��ي ت���أت��ي ع��ادة بعد م��وال يت�سم بالبطء
والأقوا�س الطويلة ،يبد�أ هذه الأغنية مع كل التغريات من ر�أ�س
القو�س ،فهو يعمل على االنتهاء من القو�س بنهاية املوال من �أي
نقطة ينتهي بها امل��وال ،والعمل على �سحب القو�س على الوتر
على الدرجة الأ�سا�سية للمقام ،الذي �سيتم عليه ،حتى الو�صول
�إلى ر�أ�س القو�س.

بالإح�سا�س والعاطفة ،وكان يتفنن وهو يغني الكلمة ويعطيها
احل�س املطلوب ح�سب معنى الكلمة ،مبعنى �أن��ه ك��ان يلب�س
هذه الكلمة الثوب املنا�سب ،وا�ستطاع بذكائه وموهبته وقدرته
الفائقة و�أ�سلوبه املتميز يف العزف على �آلة الربابة �أن ِّ
ي�سخر
هذه الآلة الغريبة ذات الوتر الواحد ل�صوته.
وا�ستطاع �أن يجعل تناغم ًا قوي ًا وغريب ًا بني هذه الربابة ذات
الوتر الواحد وبني �صوته القوي ،العذب ،ذي امل�ساحة الفنية
الوا�سعة ،فا�ستطاع بذلك �أن ينال �إعجاب وتقدير كل من �سمعه
بالعزف والغناء ،وه��ذا ما رف��ع من مكانته الفنية يف جميع
الأو�ساط الفنية التي ظهر بها.
و�أحيان ًا كان ي�ضبط الربابة على �صوته (دوزان) ،و�أحيان ًا كان
ي�ضبط �صوته على الربابة ح�سب الظرف الفني يف حينه.

وح��ول تناغم �صوت عبده مو�سى مع �آل��ة الربابة يقول عازف
الكمان الفنان �صبحي عبده مو�سى:

البداوة والربابة

لقد برع عبده مو�سى يف االنتقال من حركة القو�س البطيئة �إلى
ال�سريعة ،وهذه تقنية �أخرى ت�ضاف له ،وق َّلما جندها عند غريه
من عازيف الربابة.

من املعروف �أن الفنان عبده مو�سى كان ميلك حنجرة متميزة
بقوتها وعذوبتها �إلى جانب �أنه كان ميلك �صوت ًا �شجي ًا مليئ ًا

ال �شك يف �أن الفن يلعب دور ًا مميز ًا يف تقدم الأمم وتطورها،
ورمبا �أقامت �شعوب ح�ضارتها على املو�سيقى والفن كاليونان،
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ولعل الفلكلور ال�شعبي �صوت الأمة و�صوت �أحا�سي�سها وم�شاعرها
ووجدانها.
والفن الأ�صيل الذي يرتبط �صوته برتاث �أمته ووجدانها ،والفن
الأ�صيل الذي يرتبط �صوته برتاث �أمته فيعرب عن �آمالها و�آالمها
،ويرتجم قيمها حلن ًا �شجي ًا خالد ًا تردده الأجيال  ،وتتغنى به
ال�صبايا وال�شباب يف كل منا�سبات الوطن العزيز.
يقول الأ�ستاذ حبيب الزيودي يف جريدة “امليثاق” :وملا كانت البداوة
ت�شكل احليز الأو�سع يف الوجدان الأردين ،فقد كانت الربابة بوابة
عبده مو�سى يف الولوج �إلى روح ال�شعب واكت�شاف عبقرية املكان،
وظل قامو�س البداوة م�سيطر ًا على روح عبده مو�سى.
الربابة والبادية
يطرب الإن�سان البدوي لل�صوت واملو�سيقى ،فهو ي�أن�س حتى
ب�صوت الرمال التي ت�سوقها الزوابع ،وتارة لرغاء الناقة واجلمل
وثغاء العنز والغنم� ،إنه ي�ضع الأجرا�س يف �أعناق الأغنام ويطرب
ل�صوتها وهي تتحرك ،وه��ذا البدوي يحب املو�سيقى بطبعه،
فال جتده يف �أغلب �أوق��ات فراغه �إال ويختلق املنا�سبات التي
ترفه عنه ،وتخفف متاعبه و�شظف عي�شه� ،إنه يحب املو�سيقى
والأ�صوات ال�صادرة من ال�شبابة �أو اجلرات النابعة من الربابة.
ك��ذل��ك ف����إن ال��رب��اب��ة وال�شعر يعمالن على ت�شجيع املقاتلني
واملحاربني ،حيث يزدهر يف فرتة احل��روب وال��غ��زوات ال�شعر
احلما�سي الذي يحرك العواطف اجليا�شة ،ويبث احلما�سة يف
نفو�س النا�س ،ويكون ال�شعر عبارة عن كلمة وحلن يزهو به
�صوت الربابة ،مثل الكلمات الوطنية التي ت�صبح �أغاين تذاع
�أوق��ات احل��روب ،فما يكون من البدوي عندما ي�ستمع ل�صوت
الربابة من كلمات حما�سية �إال �أن ي��زداد �شعور ًا باالعتزاز،
والفخر وال�شجاعة والإقدام على تقدمي الت�ضحيات.
يقول الدكتور حممد غوامنة �إن الغناء البدوي هو �أ�صل الغناء
العربي ،وهو ذلك الغناء الذي يخ�ص املجموعات الب�شرية التي
تقطن البادية الأردنية ،فقد كان لل�صحراء الوا�سعة يف البادية
الأردن��ي��ة �أث��ر وا�ضح على الغناء فيها ،يظهر جلي ًا يف اللحن
والإي��ق��اع والآالت املو�سيقية امل�ستخدمة ،وقد ارتبطت �أغاين
البدو بعاداتهم وعالقاتهم بغريهم �أو ببع�ضهم بع�ض ًا ،ف�أ�صبح
لكل ظرف لدى الإن�سان البدوي �أغنية يرددها يف حبه وحربه
وزواجه و�صيده و�سفره.
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ال�تراث ال�شعبي �إب���داع عفوي �أ�صيل ،يحمل مالمح ال�شعب،
ويحفظ �سماته ،وي���ؤك��د عراقته ،ويعرب ب�صدق ع��ن همومه
اليومية ،ومعاناة �أفراده ،على خمتلف م�ستوياتهم ،وهو �صورة
لروحهم العامة و�شعورهم امل�شرتك ،وق��د عنيت العديد من
ال�شعوب برتاثها ال�شعبي ،وحفظته و�سجلته ،و�أق��ام��ت عليه
الدرا�سات املتطورة.
ولعل �أب��رز ما يت�سم به النتاج ال�شعبي هو عفويته و�شموليته،
فهو موقف عفوي ي�صدر دون تخطيط وال درا�سة ،ولكنه موقف
�أ�صيل ،ميثل �شعور ًا جماعي ًا ،مع �أن النتاج ال�شعبي يف حقيقته
�إبداع جماعي� ،إال �أن مبدعه الأول قد يكون فرد ًا ،ولكنه ال يظل
كذلك� ،إذ ما يلبث �أن ي�صبح ملك ًا للجميع يتناقلونه ،وي�ضيفون
�إليه ،حتى ي�أخذ عندئذ طابعه ال�شعبي ال��ذي يتفاخر النا�س
ويعتزون ب��ه ،ويحافظون عليه بكافة الو�سائل والطرق �أم��ام
حتديات الع�صر ومغرياته ،فالأغاين والآالت املو�سيقية جزء
هام من هذا الرتاث ال�شعبي ،ينعك�س من خاللها تاريخ الأمم
وفكرها.
�إن الرتاث العربي غني بالآالت املو�سيقية ال�شعبية ،ذات الطابع
والأ�شكال والأ�سماء املختلفة ،وهذا االختالف �ساهم وال �شك

يف �إث��راء الغناء ال�شعبي من خالل التنوع يف الأل��وان والقوالب
الغنائية ال�شعبية العربية ،التي قدمتها هذه الآالت املو�سيقية
ال�شعبية املختلفة.
وميتاز ال�تراث الغنائي العربي ب�أنه غني ب��الآالت املو�سيقية
ال�شعبية املتنوعة واملختلفة يف �أ�سمائها و�أ�شكالها ،وتعترب �آلة
الربابة واحدة من �أهم هذه الآالت ،ملا �ساهمت به ب�شكل كبري
ووا�ضح يف ر�سم املالمح الفنية لهذا الرتاث العربي الأ�صيل.
لقد كانت العرب ال تقر�أ ال�شعر بل تن�شده وترجتزه �أهازيج
دفاقه ،جتد �صداها لدى كل من الم�ست �أ�سماعه ،فمن ال يغني
الأهزوجة على البداهة يفوته الكثري من متعة الطرب والتجلي
،فهي ال تت�أثر على غري ما عادة ،وهي لي�ست جمرد كالم عابر،
�إنها ابتكار �أدب��ي بديع ،تطرح ثمارها و�أفكارها ببالغ القوة
واجلر�أة� ،إنها جتليات يف تاريخ الوطن ،وميكن للمتلقي الفطن
�أن يهزج بها �شفاهي ًا بكل ي�سر و�سهولة ،كذلك ف�إن تلك الأهازيج
التي غناها بل تغنى بها ال�سلف ال�صالح ،كانت م�ضامينها
وطروحاتها �أعمق من كثري من البيانات ال�سيا�سية ،فقد نادت
برت�سيخ وت�أكيد القومية العربية ،ونادت بوحدة الأمة واالرتباط
امل�صريي برتاثها الإن�ساين املجيد ،بكلمات وتعابري جيا�شة،
الم�ست �أحا�سي�س ووجدان الإن�سان العربي على اختالف منابته
و�أ�صوله.
والأهزوجة الأردنية و�إن كانت يف حقيقتها جمهود ًا فردي ًا �إال
�أنها �سارت وفق الذوق اجلمايل اجلمعي للأردنيني الذين تربوا

على قيم ومبادئ �أهازيجهم ،فقد حملت همومهم وطموحاتهم،
فجاءت ك�ضرورة اجتماعية روحية نف�سية �صنعها املبدعون،
وامتلكها ال�شعب كله ،ا ُ
خل ُلق العربي مادتها الأ�سا�سية ،وح�سه
املرهف الدفاق موجهها وحاديها (.)2

املراجع:
 تقنيات العزف على �آلة الربابة (عبده مو�سى منوذج ًا) �إعداد الطالب �صقر �صبحي عبده مو�سى ،ا�شراف الدكتور طارق ا�سماعيلالعبيدي ،ق�سم املو�سيقى ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة الريموك ،الف�صل االول .2007
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تخطيطات
تخطيط للفنان عماد مدانات  -الأردن
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كتابة
الصورة

تحديق في العيد المؤجل
ٌ
خملد بركات

املبدع احلقيقي يف روحه جذوة من بروميثيو�س� ،صخب �أمام املوت ،حماوالت لإيقاف نزيف اجلرح الكوين
بزهر بري نابت على �شرفة املجانني� ،إنها الإحالة �إلى العمق الوجودي عندما حتمل املالمح الرعوية يف املنت
الإبداعي ،فتنة البحث عن �شكل �آخر للحياة� ،أكرث طزاجة و�صفاء� .إن الناظر ملجمل �أعمال الدرة يلمح هذه
اخل�صو�صية يف الت�شكيل واحلفر املعريف ،وبخا�صة يف جانب ت�شخي�ص مالمح الوجوه املحفورة بدقة كبرية ،مثل
عمله املو�سوم ب(ابت�سامة املر�أة ال�سلطية) وهي وجوه تثري فينا زوابع من اال�ستف�سارات والإحاالت؛ لأنها م�شغولة
بعناية و�ضمن ر�ؤية �أب�ستمولوجية وجدانية ،جتعل من امل�سكوت عنه واملهم�ش حالة فنية نادرة ،ظاهرة تلعب دور
البطولة يف منت امل�شهد الت�شكيلي.
مهنا الدرة �صاحب ح�ضور كبري ،وهو من رواد احلركة الت�شكيلية الأردنية ومن م�ؤ�س�سي االجتاه التجريدي؛
ومن هنا ال عجب �أن تكون لوحاته يف جانب البورتريه منها مثرية للجدل .يف هذه اللوحة مو�ضع التحليل يقف
املرء �صامت ًا لدقائق للعثور على تو�صيف لهذا الوجه الأنثوي الغام�ض� ،إنها تفا�صيل توحي للوهلة الأولى بالت�شرد
وانتظار مطر ال�سعادة يف �صحراء احلياة املجدبة ،يف العينني ق�سوة من نوع ما ،وهما تبدوان �ساهمتني يف الفراغ،
حتاوالن التفتي�ش يف زوايا العمر عن بقايا ثمرة م�شتهاة ،ولعل انطفاء العني الي�سرى يف الكتلة الت�شكيلية يوحي
ب�سر بعيد� ،ضباب من �أحالم منتظرة .ويف جممل الوجه نلمح حزن ًا �شفيف ًا يحيلنا �إلى عذابات اليتم وق�سوة الزمن
وقهقهاته املريبة �أمام انعتاق �أرواحنا نحو املطلق� ،أهي ال�سخرية يف جتلياتها ال�سوداء؟!!
وعند الغو�ص يف الطبقات العميقة لهذا الوجه املثري للع�صب اجلمايل تتال�شى فينا كال�سيكيات النقد،
لت�صفو الروح الذواقة وت�سمو يف معراجها ،لتكون املقاربة رمبا معكو�سة ،ولكنها منطقية يف جانب ما ،تتجلى لنا
هنا ع�شتار البابلية وهي حتدق النظر يف العامل ال�سفلي بحث ًا عن ّمتوزها ،عيدها امل�ؤجل ،و�أطفال بابل يحملون
الإجا�ص الربي يف �ساللهم اخلزف ،وين�شدون لها �أن عودي يا �سيدة احلقول ،عودي باملواعيد ...باللحن العراقي
الذي كان �صبي ًا فائح ًا برذاذ دجلة و�سموق النخل وحكايات الأمهات قبل العتمة بقليل.
يجمر فينا برد الروح و�صالبة املوقف ،ويحيلنا �إلى �شتى ال�صور والأخيلة
ويظل هذه الإبداع الت�شكيلي من ِّ
والذكريات الغاط�سة يف خمازن العمر العتيق.
ال بد للمتلقي �أن يرتقي ب�أدواته ملوازاة �أدوات الفنان امللهم؛ فيهاجر يف اللوحة �إلى البعيد ...ناب�ش ًا وعابر ًا لآفاق
الفن الأ�صيل ،رمبا يعود من رحلته الق�صية ببع�ض الغنائم اجلمالية التي قد حتيل النائبات �إلى �سرور ،وت�شطف
حجرات �أرواحنا من كل �سمومها وما علق بها من �أدران املادة وال�شرور ،رمبا عندها نقرتب قلي ًال من مدارات
املالئكة.
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