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الفنون والسردية التاريخية
هيئة التحرير
يصــدر هــذا العــدد مــن مجلــة فنــون الــذي يحمــل الرقــم  ،47واألردن يحتفــل مبــرور
مئــة عــام عــى التأســيس ،الــذي يعنــي باملعــادل املوضوعــي الكثــر مــن التحديــات ويف
املقابــل الكثــر مــن اإلنجــاز.
ويشــكل االحتفــال باملئويــة منصــة لتشــوف املنجــز الــذي تأســس عــى مــدار أعــوام
وأجيــال ،ويف الوقــت أداة ملراجعــة املســرة ،والتوقــف عنــد أبــرز محطاتهــا وتحدياتهــا
وعناوينهــا ،ولعــل أبــرز تلــك العناويــن هــو االســتقرار واالســتمرار الــذي ميثــل أرضــا
خصبــة لإلبــداع واالبتــكار ،والــذي ال ميكــن أن يقــوم إال إذا توفــرت لــه النوايــا بدايــة،
وحملتــه الــرؤى ،وصانتــه الترشيعــات ،وترجمتــه اإلدارات بصــدق وحامســة.
إن االســتقرار واالســتمرار ال ميكــن أن يطــرح مثــاره دون حاضنــة ثقافيــة متيــز الهويــة
والخصوصيــة التــي متنــح املجتمــع لغتــه ولســانه ،وتوحــد وجدانــه وخطابــه الــذي
تجــى يف وســائل التعبــر الســمعية والبرصيــة يف املــرح والســينام والغنــاء واملوســيقى
التــي تلخــص تلــك العالقــة الحساســة مــع املــكان والبيئــة وتشــابكاتها مــع األحــداث
واألمنيــات واألحــام والهواجــس التــي صاغهــا اإلنســان الج ـراح روايتــه ورسديتــه.
إن نجــاح املجتمــع وقوتــه وحيويتــه يتمثــل يف روايتــه التــي تــذوب فيهــا الروايــات
الفرعيــة ومتتــزج بتشــكل خطابهــا الجمعــي ،وكذلــك فــإن غنــى املجتمــع يتمثــل يف
مقــدرة الروايــة ومرونتهــا يف تغذيــة الروايــات الفرعيــة بعنــارص الحيــاة ،وإمدادهــا
بالتنــوع ووســائل االســتمرار للتعبــر عــن ذاتهــا يف إطــار حــدايث مــن خــال االشــتباك
مــع الفنــون الحديثــة ،ومنهــا املــرح ،والســينام ،والصــورة التعبرييــة والفــن التشــكييل
الــذي جســد يف كلياتــه خطابــا معــارصا وأصيــا ،موحــدا وموحــدا يف تعالقــه مــع
الثقافــة العربيــة واإلســامية مبنظــور إنســاين.
ويف «فنــون» ،فــإن املجلــة يف تشــابكاتها مــع الفنــون الســبعة ،فإنهــا مبقــدار مــا تجــي
تلــك الصــورة يف تحوالتهــا ،فهــي تســعى مــن خــال أهدافهــا لتعميــق تلــك الصــورة
يف التعبــر عــن وجــدان املجتمــع ،والتعبــر أيضــا عــن املخــزون الثقــايف الــري للشــعب،
ليــس بوصفــه أرشــيفا يحفــظ يف األدراج ،وإمنــا يف كونــه مــادة حيــة تداوليــة قابلــة
للحيــاة واالنتقــال مــن جيــل إىل جيــل .وقابلــة يف الوقــت نفســه للمراكمــة والتطــور
والتعبــر عــن اســتمرار املســرة التــي تأسســت نواتهــا األوىل يف مجلــس امللــك املؤســس
وأزهــرت يف عهــد امللــك املعــزز مســتندة عــى املرتكــز الثقــايف /املعــريف بوصفــه
مرجعيــة الســيايس وإطــاره القيمــي واألخالقــي ،وعنــوان الروايــة الجمعيــة ورسديتهــا
التاريخيــة..
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مجلـــة فصليـــة تعنـــى بالفنـــون
تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة  -األردن
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان
هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة
مستشـــار التحريـــر
هــــاني حــــوراني
سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان

رشوط النرش:
أن تكون املواد غري منشورة يف أي من وسائل النرش..
أن ال تزيد املادة عىل ( )1500كلمة.
هيئــة التحريــر هــي املســؤولة عــن إجــازة املــواد للنــر أو االعتــذار دون
ذكــر األســباب.
ال تُعاد املواد املرسلة للنرش إىل أصحابها سواء نرشت أم مل تنرش.
ترفق الصور الالزمة مستقلة عن املادة وبجودة عالية.
إذا كانــت املــادة مرتجمــة يرفــق معهــا النــص األصــي واســم املصــدر أو
املرجــع.
ترتيب املواد يف املجلة ومواعيد نرشها تخضع العتبارات فنية.
يُراعــى يف الدراســات أن تكــون موثقــة بحســب أُصــول البحــث العلمــي
مــن حيــث الرتقيــم واملراجــع والهوامــش.
ُيرفــق الكاتــب مــع املــادة رســالة موجهــة لهيئــة التحريــر يطلــب فيهــا
نــر مادتــهُ ،مرفقــة باســمه الثــايث والرقــم الوطنــي (لألردنيــن) ورقــم
حســابه البنــي يف حــال كان ُمقيــاً يف الخــارج.
تُرسل املوضوعات مطبوعة عىل إمييل املجلة .

تدقيـــــق لغـــــوي
عــــــواد هــــــال
تصمــــيم فـنـــــي
بســــام حــمــــدان

املراسالت

Funoon.m@culture.gov.jo
لوحة الغالف
الدرة
للفنان مهنا ّ

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(/٢٠٠٥/١٧٣١د)
المواد المنشورة في المجلة ال
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

حوار العدد

أمل الدباس :كورونا أعادت جدولة حياتي نحو األفضل
حاورتها :سوسن مكحل
صحفية أردنية
تــرى الفنانــة األردنيــة أمــل الدبــاس أن الفــن بتســليطه الضــوء عــى همــوم النــاس ،وتصويــره املناخــات االجتامعيــة
للمجتمعــات ،ميثــل انعكاســا لحضــارات الشــعوب ،وتقــول بــأن التمثيــل عندهــا يــوازي اإلميــان بالتغيــر والتأثــر ،والرتفيــه
واملعرفــة ،لربطــه بــن الفنــان واإلنســان الــذي ال ينفصــل عــن إنســانيته يف خدمــة املجتمــع.
الفنانــة الرائــدة التــي اختــرت مــن قبــل برنامــج األغذيــة العاملــي يف العــام  2010ســفرية مكافحــة الجــوع ،تختــار أعاملهــا
برويــة ،وتكــون ســعيدة أكــر إذا مــا تــرك العمــل الــذي تقدمــه أثـرا لــدى املشــاهد ،وإذا مــا كان يقـ ِّدم املعالجــة الدراميــة
واملنفعــة الفكريــة.
تنقلــت الفنانــة يف األعــال الفنيــة بــن «الدوبــاج» واملــرح والتلفزيــون ،وتركــت أث ـرا يف كل املجــاالت التــي خاضتهــا،
المتالكهــا فــن أداء الشــخصية باحرتافيــة ،فرتاكمــت الخ ـرات لديهــا ،مــا مكنهــا لتكــون يف الصفــوف األوىل يف الدرامــا
األردنيــة ،ولتبــدو بصمتهــا واضحــة يف كل عمــل قدمتــه.
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ســاهم كثيــر مــن الفنانــن يف التواصــل مــع جمهورهــم ومتابعيهــم مــن خاللهــا لتوعيــة
احمليطــن بهــم مــن خطــورة الوبــاء ،وإرشــادهم ملــا هــو أفضــل لصحتهــم وســامتهم مجتمعهم

مل تــكل أو متــل بالبحــث عــن الجديــد دومــا ،عــى الرغــم
مــن نــدرة التنافــس عــى األعــال الدراميــة املحليــة،
لتظهــر يف الســنوات األخــرة وتحتــل الشاشــة بعملهــا
الكوميــدي الســاخر مــع الفنــان زهــر النوبــاين «جلطــة».

كيــف تــرى أمــل الدبــاس تفاعــل الشــارع األردين مــع مــا
تقدمــه وزارة الثقافــة خــال الجائحــة ،وهــل أســهمت
الربامــج يف تخفيــف عــبء الحظــر وظــروف الحجــر
الصحــي؟.

ومــع أن جائحــة كورونــا ألقــت بأثرهــا عــى الفنــان
األردين ،إال أن الفنانــة لهــا مــن اســمها نصيــب -كــا
تــرى ،-فاجتهــدت خــال الفــرة التــي تعــرض فيهــا العــامل
للجائحــة لتوجــه دعــا نفســيا إيجابيــا عــر منصــات
التواصــل االجتامعــي للمتابعــن ،إىل جانــب انضاممهــا
للجنــة التثقيفيــة التوعويــة التــي تبثهــا وزارة الثقافــة
باســتمرار عــر قنواتهــا للجمهــور واملشــاهدين.

مــا قامــت بــه وزارة الثقافــة يســتحق التقديــر ،فعــى
الرغــم مــا متــر بــه الــوزارات مــن تراجــع واضــح بالدعــم
املــادي وامليزانيــة ،إال أنهــا اســتطاعت أن تقــوم مبشــاريع
ضخمــة عــى مســتوى األردن خدمــة للثقافــة والفنــون،
ومتكنــت مــن بنــاء مبــادرات شــبابية.

وتاليا الحوار:
تشــارك أمــل الدبــاس ضمــن الجهــود الوطنيــة للتوعيــة
والوقايــة مــن فــروس كورونــا مــع وزارة الثقافــة،
وبالتعــاون مــع منظمــة اليونيســيف حملــة التوعيــة
الصحيــة (حياتنــا ...أهــم) ،مــا مــدى أهميــة وجــود
الفنــان يف مثــل هــذه الربامــج؟.
فكــرة اســتقطاب فنانــن وكُتَّــات وإعالميــن لبَــثِّ رســائل
التوعيــة فكــرة إيجابيــة ،عــى أن يكــون ملحتواهــا أثــر لدى
املشــاهد واملســتمع إلحــداث التغيــر ،فالرســالة التوعويــة
تحمــل بعــدا مهــا يف حيــاة البرشيــة ،ومــن املهــم أن
يصــل مضمــون التوعيــة إىل رشائــح املجتمــع كافــة.
الربنامــج التوعــوي الــذي تقــوم بــه وزارة الثقافــة
بالتعــاون مــع اليونســيف ،يســهم يف رسعــة الوصــول
للمشــاهد ،كونــه يقــدم معلومــات مهمــة وواضحــة لــكل
الفئــات العمريــة ،ويســعدين وجــودي ضمــن تلــك األســاء
املشــاركة يف بــث رســائل يف غايــة األهميــة ملكافحــة
الفــروس يك تعــود الحيــاة لطبيعتهــا.

ال شــك أن مثــل تلــك املبــادرات التابعــة لــوزارة الثقافــة
مثــل« :موهبتــي» ،ومســابقات الكتابــة والشــعر،
والتمثيــل ،و»شــغفي» أن متنــح الشــباب فرصــة للتعبــر
عــن أنفســهم وهمومهــم بطريقــة مبتكــرة.
اســتطاعت الــوزارة ضمــن برامجهــا أن تحقــق التوعويــة
مــن خــال مواهــب الشــباب ،وهــي فكــرة مبتكــرة تعمــل
عــى تنميــة مواهــب الطفولــة ،وتؤهــل الفــرد أن يكــون
عــى ســوية مــع الفكــر والفــن والثقافــة ،والخــروج بــه
مــن وحــدة العزلــة إىل رحابــة اإلبــداع.
وفضــا عــن دورهــا الريــادي يف فتــح اآلفــاق أمــام فئــات
املجتمــع األردين ،وتحفيزهــم للمشــاركة واملنافســة ،تعمــل
برامــج وزارة الثقافــة عــى رفــد الحركــة اإلبداعيــة والفنيــة
بدمــاء جديــدة ،فاملجتمــع بحاجــة دومــا إىل اإلبــداع
والفــن لتغذيــة الــروح والعقــل وتهذيــب النفــس.
مــاذا أضافــت تجربــة جائحــة كورونــا للفنانــة أمــل
الدبــاس؟.
عــى الرغــم مــن أن الجائحــة أثــرت بشــكل كبــر عــى
الكثرييــن ،فقــد كان الجــو العــام صعبــا عــى الجميــع،
5

حوار العدد
رافقتــه ظــروف نفســية منهــا العزلــة ،والتحديــات
االقتصاديــة التــي مــرت بها جميــع األرس األردنيــة جميعها،
إال أننــي حاولــت أن أكــون إيجابيــة مــع نفــي ،فالجائحــة
جعلتنــي أعيــد ترتيــب حيايت نحــو األفضــل ،وأن أتأقلم مع
الحالــة الطارئــة ،وأفخــر بقــدريت عــى تجــاوز الصعوبــات
بالصــر والتحــدي وقــدرة اإلنســان عــى التغيــر.
أدركــت خــال الجائحــة أهميــة وســائل التواصــل
االجتامعــي ،وكيــف كانــت مــاذا اســتطاع الكثــر مــن
الفنانــن التواصــل مــع جمهورهــم ومتابعيهــم مــن خاللهــا
لتوعيــة املحيطــن بهــم مــن خطــورة الوبــاء ،وإرشــادهم
ملــا هــو أفضــل لســامتهم وصحــة مجتمعهــم.
قدمــت رســائل للمتابعــن عــن طريــق صفحــايت عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي حــول العنايــة باألبنــاء،
واملســاعدة يف اكتشــاف مواهبهــم ،بنظــري يجــب أن
يســتمر الفنــان بتقديــم الوعــي الــازم للجمهــور يف ظــل
هــذه الجائحــة إىل جانــب تقديــم أعــال فنيــة.
البدايــة مــع أمــل كانــت مــن املــرح ،أيــن هــو املــرح
مــن الفنانــة اليــوم؟.
أمنيتــي أن أعــود للمــرح ،وأســعى لذلــك ،يجــب أن
يكــون املــرح األردين متقدمــا ومنافســا ،أنــا حزينــة عــى
املــرح اليــوم ،فهــو املواجهــة الحقيقيــة للفنــان مــع
جمهــوره ،وهــو الحريــة بالطــرح ،والفكــر ،واألداء ،لكــن
جملــة مــن الظــروف إضافــة إىل قلــة الدعــم املــادي أدت
لرتاجعــه.
وأرى أن املطلــوب إلحيــاء روح املــرح أن تتكاثــف ســبل
الدعــم مــن قبــل الدولــة ،واملؤسســات املختلفــة للنهــوض
بــه مــن جديــد ،واالســتعانة مبــن اجتهــدوا عــى الخشــبة
للمشــاركة مبرسحيــات أردنيــة تســهم يف ترويجهــا عربيــا،
وتشــجع الجمهــور عــى حضورهــا.

أمل الدباس

لقــد شــاركت يف مهرجانــات عــدة ضمــن لجــان تحكيــم،
وإدارة مهرجانــات ،وملســت الكثــر مــن املواهــب الفــذة
التــي تســتطيع أن تنجــح وتتميــز لــو قــدم لهــا الدعــم
املــادي واملعنــوي الالزمــن.
وأرى أن املــرح والفنــان يعانيــان يف ظــل هــذه الجائحــة،
مــا يعنــي رضورة وجــود حلــول كافيــة لوضــع الفنــان
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األردين ليكــون قــادرا عــى توصيــف الحالــة مســتقبال،
وتقديــم الدرامــا األفضــل ملنافســة محليــة وعربيــة.
مــن خــال برنامــج األغذيــة العاملــي ،ويف العــام  2010تــم
اختيــارك بعــد مســرة حافلــة بالعمــل التطوعــي ســفرية
مكافحــة الجــوع ،فــإىل أي مــدى تــرى الفنانــة أمــل
الدبــاس أهميــة وجــود الفنــان يف مثــل هــذه املناصــب
لتســليط الضــوء عــى القضايــا اإلنســانية؟
عــى الفنــان أن يقــوم باألعــال التطوعيــة بالتــوازي مــع
الفــن ،ألنــه األقــدر عــى التأثــر ورسعــة نــر الخطــاب،
أمــا أنــا ،فلــم أنقطــع منــذ بدايتــي بالعمــل الفنــي عــن
واجبــي التطوعــي باملجتمــع ،إال أن اختيــاري للعمــل مــع
برنامــج األغذيــة العاملــي ملســاعدة النــاس كان محطــة
مهمــة يف مســريت؛ إذ عملنــا معــا إلدراج أهميــة التغذيــة
املدرســية ،وســاعدنا بالتعريــف بخطــورة العــزوف عــن
الدراســة ،إىل جانــب دعــم الكثــر مــن املشــاريع الصغــرة.
فخــورة أين ســفريتهم ،فالتجربــة أضافــت نقلــة نوعيــة يف
مســريت ،وقــد تحدثــت عــن تجربــة األردن يف التعامــل
مــع املناطــق األقــل حظــا أمــام حضــور كبــر يف مكتــب
هيئــة األمــم املتحــدة.
هــل أداء الشــخصية الكوميديــة يتطلــب صبغــة مــا ،أو
صفــات خاصــة ميلكهــا الفنــان؟.

العمــل الفنــي ألنــه يزيــد مــن جــودة األعــال مســتقبال،
وبالنســبة لـ»جلطــة» ،فاملسلســل عبــارة عــن فكــرة
بســيطة تظهــر ظــروف عائلــة أردنيــة بشــكل لطيــف
وخفيــف وغــر معقــد ،لذلــك اقــرب ببســاطته مــن
الجمهــور ،وتــرك بصمتــه الخاصــة ،إىل جانــب أنــه يصلــح
لــكل األعــار ،فــا يخــدش الحيــاء ،وال ميــس األخالقيــات،
ومــن جهــة إعــادة التجربــة ،مل يتــم الحديــث عــن موســم
آخــر للعمــل ألســباب عــدة مــن ضمنهــا ظــروف الجائحــة.

قطعــا ال ،بــل يجــب عــى الفنــان أن يــؤدي كل األدوار،
والشــخصيات ،فعملــه هــو التقمــص ،لكــن اإلنســان
الكوميــدي هــو شــخص ميلــك «الكوميديــا» مــن املوقــف
بالفطــرة التــي قــد تجتمــع مــع املوهبــة ،فيؤديــان لتميــز
فنــان عــن آخــر ،والكوميديــا التــي أقدمهــا غالبــا مــا تكــون
لشــخصيات تولــد مــن رحــم املعانــاة ،وليســت فقــط
إلضحــاك املشــاهد بقــدر مــا تعــر عــن موقــف وشــخصية
واقعيــة ،فالكوميديــا إيقــاع يجــب أن يظــل يقظــا يف روح
الفنــان وهــو يــؤدي املشــاهد إىل جانــب املخــرج الــذي
يجــب أن ميســك زمــام األمــور ليحقــق العمــل املرجــو منــه.

مل تكــن األمومــة والعمــل أم ـرا ســهال ،كنــت أعمــل مثــل
املي ـزان ،لتظــل األمــور متوازنــة مــا بــن العمــل واملنــزل،
كنــت أقــول لألبنــاء أين صــام األمــان بالنســبة لهــم،
وأجتهــد لــزرع القيــم واألخالقيــات يف نفوســهم ،ولقد كنت
شــديدة عليهــم ألجلهــم ،وألجــل أن يكونــوا عــى قــدر كبري
مــن املســؤولية واحـرام اآلخــر ،وقبــول االختــاف أيــا كان.

رىض الجميــع غايــة ال تــدرك ،ومــن الجميل تبايــن اآلراء يف

حتــى اليــوم ،أمنــح كل أبنــايئ مســاحتهم الخاصــة بهــم،
يقولــون أين كنــت شــديدة معهــم أكــر مــن الــازم ،لكنهــم
بعــد أن كــروا أصبحــوا أكــر إدراكا لألمــور ،فللشــدة يف
الرتبيــة أهميتهــا مــا مل تكــن مؤذيــة.

تعــرض مسلســل «جلطــة» النتقــادات الذعــة وأخــرى
رأتــه ناجحــا ،كيــف تقيمــن التجربــة ،وهــل سيشــهد
العمــل موســا آخــر يف رمضــان املقبــل؟.

ماذا عن أمل األم ؟.
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تعاليل

الفرق املوسيقية العربية النسائية
د .محمد واصف
موسيقي وإعالمي أردين

يشــهد التاريــخ العــريب يف مختلــف مراحلــه عــى حضــور املــرأة العربيــة يف مختلــف مجــاالت الحيــاة ،ويذكــر أنــه كانــت
لهــا مكانــة مرموقــة يف مجــال العمــل والكســب ،إذ لعبــت دورا يف املجــال االقتصــادي يف املجتمــع ،وشــاركت الرجــل يف
مجــال الزراعــة واإلنتــاج الصناعــي واالقتصــاد املنــزيل ،ليــس يف العــر اإلســامي وحســب ،وإمنــا يف العصــور الســابقة
(فريــد.)1990 ،
وبــرز دور املــرأة يف املجــال املوســيقي عــر حقــب التاريــخ لــدى الشــعوب املختلفــة ،فقــد برعــت املــرأة يف العــزف
والغنــاء يف حضــاريت وادي النيــل وبــاد الرافديــن ،ومختلــف الحضــارات القدميــة ،وهنــاك الكثــر مــن األدلــة التــي تؤكــد
دور املــرأة املهــم يف الحيــاة املوســيقية العربيــة عــى مــر العصــور.
وللموســيقى العربيــة التقليديــة (غنائيــة ،وآليــة) ســحرها الخــاص عــى كل محــب وعاشــق لهــذا ال ـراث ،الــذي ميثــل
إبداعــات عظــاء املوســيقيني عــر أجيــال كثــرة ،وميثــل بالقــدر نفســه األهميــة لــدى املتذوقــن لهــذا الفــن ،وهنــا ُيطــرح
تســاؤالن مفادهــا :هــل عملنــا عــى التعريــف بهــذا ال ـراث واملحافظــة عليــه ،ونقلــه مــن جيــل إىل آخــر؟ ومــا هــي
الوســائل التــي ميكــن أن نســتخدمها مــن أجــل تحقيــق ذلــك؟.
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دور الفرق وتأثريها
إن الدراســات العربيــة التــي تتنــاول دور الفــرق وتأثريهــا
يف ال ـراث املوســيقي العــريب ،والقوالــب اآلليــة والغنائيــة
متوفــرة ،إال أن الدراســات التــي تتنــاول الفــرق املوســيقية
النســائية ومنــاذج منهــا تعــد قليلــة ،وهــذه أول دراســة
أردنيــة تتنــاول الفــرق املوســيقية النســائية ،لــذا ،فــإن
هــذه الدراســة مبــا تشــتمل عليــه مــن منــاذج صوريــة،
وســمعية ،لفرقــة «نايــا» املوســيقية النســائية ،تعــد إضافــة
للدراســات العربيــة املعنيــة بدراســة الفــرق املوســيقية
النســائية.
وعــى الرغــم مــن ازديــاد أعــداد الخريجــات الحاصــات
عــى الدرجــات العلميــة يف املوســيقى ،وانتشــار املعاهــد
واملراكــز التــي تــدرس املوســيقى ،ومبــا أن معظــم الفــرق
املوســيقية العربيــة تعتمــد عــى الرجــال ،وتركــز أكــر
عــى املطــرب أو املطربــة ،فإننــا نجــد مــن الصعوبــة
جمــع وإقنــاع النســاء العازفــات واملغنيــات لالنخ ـراط يف
فــرق موســيقية ،وإقنــاع عائالتهــن بســمو هــذا املــروع
وأهدافــه الثقافيــة.
ولكــن ،مــن مظاهــر التطــور يف املــروع املوســيقي العريب،
تأســيس بعــض الفــرق املوســيقية النســائية العربيــة ،التــي
أســهمت يف تشــجيع املــرأة املوســيقية لالنخـراط يف هــذه
الفــرق ،وتقديــم برامجهــا.
ذُكــر أن أول ظهــور للمــرأة املوســيقية كان يف عــر فجــر
الســاالت الثالــث ( 2500-2350ق.م) يف مدينــة (فــارة)
يف الع ـراق القديــم ،وكان اســمها (آيــن -نــام -آزو -شــو)،
وكانــت تعــزف عــى آلــة بــاالك دي ،والعازفــة الثانيــة التي
ذُكــر اســمها فهــي (نــن-اي -بــاالك -ين -دوك) ،وكانــت
تعــزف عــى آلــة الــكاال ،وتعاقبــت بعــد ذلــك عــدة نســاء
موســيقيات يف زمــن امللــك (أوروكاجينــا)( .رشــيد.)2000 ،
نقوش العازفات
أمــا يف حضــارة مــر الفرعونيــة ،فيتضــح مــن خــال
النقــوش والرســومات املوجــودة عــى جــدران املعابــد
واملقابــر ،وجــود عــدد مــن العازفــن والعازفــات يف ذلــك
العــر ،ومــن أشــهر مغنيــات الدولــة املرصيــة (حــم رع)
التــي كانــت رئيســة املغنيــات والوصيفــات امللكيــات ،إىل
جانــب األعــداد الكبــرة مــن مجاميــع الغنــاء (الكــورس)
لقطة من فرقة الحرملك النسائية  -مرص
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فرقة العازفات التونسية

يف فــرق املعابــد ،وفــرق قــر امللــك واألمـراء ،وإىل جانــب
الغنــاء ،كانــت النســاء تعــزف مختلــف اآلالت املوســيقية
املختلفــة كـــ :الصنــج ،والكنــارة ،والطنبــور ،واملزمــار
املــزدوج( .الشــوان.)1990 ،
واهتــم العــرب قبــل اإلســام بالعــزف والغنــاء ،وامتــاك
القيــان ،حيــث مل يكــن بيــت مــن بيــوت ســادة العــرب
يخلــو مــن القيــان ،وك ـ َّن عــى درجــة كبــرة مــن الثقافــة
واملوهبــة والجــال واللبــاس الحســن واملظهــر املتألــق،
وقــد شــجع املجتمــع احرتافهــن ووصولهــن إىل مراحــل
متقدمــة يف العــزف والغنــاء ،وكانــت القيــان تعــزف وتغني
القصائــد الجاهليــة يف املواســم واألعيــاد واالحتفــاالت،
ومــن أهــم اآلالت التــي كــ َّن يعزفــن عليهــا :الرببــط،
واملزهــر ،والكـران ،والصنــج ،ومــن أشــهر القيــان (جرادتــا
عــاد) املشــهورتان ،وتدعيــان (قعــاد) و(مثــاد) ،وهــا أقــدم
قيــان العــرب الــايئ غنــن الشــعر ،ثــم ( ُهزيلـةْ) و( ُعفــرةْ)
مغنيتــا بنــي جديــس.
وبعــد الفتوحــات اإلســامية ،ودخــول شــعوب متنوعــة يف
اإلســام ،انتعشــت الفنــون وزاد االهتــام بالغنــاء واملغنني،
وكانــت للنســاء مســاهامت واضحــة عــر التاريــخ يف
العــزف والغنــاء ،واســتمرت مشــاركات النســاء املوســيقية
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رغــم دخــول املوســيقى الغربيــة للدولــة العثامنيــة.
(قطــاط.)1987 ،
وعندمــا أطــل القــرن التاســع عــر ،أصبحــت يف بعــض
الــدول العربيــة نهضــة فنيــة جديــدة ،فظهــرت العديــد
مــن املغنيــات ،أشــهرهن (ســيدة الكمســارية) ،و(الحاجــة
السويســية) ،و(نزهــة) ،و(الالونديــة) ،ومــع بدايــة القــرن
العرشيــن بــرزت الســيدة (منــرة املهديــة) ()1965 1884-
التــي أنشــأت فرقــة خاصــة لهــا( .املحــاوي.)1996 ،
وبعــد ذلــك ،شــهدت املوســيقى والغنــاء تطــورا ملحوظا يف
معظــم الــدول العربيــة ،واشــتهرت العديــد مــن املغنيــات
والعازفــات ،وبدأنــا نلحــظ يف العقــود املاضيــة ظهــور
الفــرق املوســيقية النســائية يف بعــض الــدول العربيــة.
الفرق املوسيقية النسائية
لحظنــا يف العقديــن األخرييــن العمــل الــدؤوب ،واملنــاداة
للعــودة إىل املوســيقى العربيــة وتراثهــا القيــم ،وانعــكاس
ذلــك عــى األمنــاط التــي تُعلِّــم ،وقــد ازدادت أعــداد
عازفــات والعازفــن آالت :العــود ،والقانــون ،والبــزق،
والنــاي وغريهــا بشــكل ملحــوظ ،لكــن األهميــة تكمــن يف
املحتــوى املوســيقي ،ويف الكفــاءة واملوهبــة بغــض النظــر
عــن كــون العــازف امــرأة أو رج ـاً.

ومحرتفــات درســن يف معاهــد وكليــات متخصصــة ،يـراوح
عددهــن مــن ( )25-15امــرأة ،وتتميــز الفرقــة بإضافــة
آالت موســيقيه تخــدم األعــال الفنيــة التــي تقدمهــا،
وقوالــب موســيقية متميــزه مثــل :املوشــح ،والطقطوقــة.
فرقة العازفات التونسية
تأسســت فرقــة العازفــات التونســية عــام  1992كأول فرقة
موســيقية نســائية يف تونــس ،عــى يــد عازفــة الكــان
وقائــدة الفرقــة أمينــة ال ـراريف ،وقدمــت الفرقــة مئــات
العــروض يف العديــد مــن دول العــامل.
أوركسرتا ماري السورية

البعــض يقــول إنــه ميكــن للمــرأة أن تــرك أثـرا أكــر عنــد
املســتمعني ،كــون املشــهد غــر مألــوف ،فيشــتد االنتبــاه
نحوهــا أكــر ،وبالتــايل نحــو املحتــوى الــذي تقدمــه ،بينــا
ال يحبــذ البعــض اآلخــر فكــرة الذهــاب باتجــاه الفــرق
املوســيقية النســائية« :ألننــا بشــكل أو بآخــر ،قــد نصــب
االهتــام عــى فكــرة «الجنــدرة» ،وعــى ميــزة وجــود
املــرأة بعيــدا عــن املحتــوى املوســيقي الــذي يشــكل
العنــر األهــم».
فرقة الحرملك املوسيقية
فرقــه الحرملــك ،هــي واحــدة مــن أحــدث وأشــهر الفــرق
املوســيقية النســائية وأكرثهــا شــهرة ،وقــد ظهــرت عــى
الســاحة الفنيــة يف مــر والعــامل العــريب ،تأسســت
الحرملــك عــى يــد مايســرو الفرقــة الدكتــورة مــروة
عمــرو عبــد املنعــم يف عــام  ،٢٠١٧وشــهد بيــت الســحيمي
يف حــي الحســن األثــري ميــاد أول حفــل للفرقــة يف شــهر
أكتوبــر  ، ٢٠١٧ومنــذ ذلــك التاريــخ حظيــت الحرملــك
بإعجــاب الجامهــر مــن مختلــف الفئــات العمريــة،
وكانــت هــذه نقطــة انطــاق للعنــر النســايئ املتميــز
والفريــد مــن نوعــه.
وتتكــون الفرقــة مــن عازفــات ومطربــات موهوبــات

يف عــام  ،2006أســس العــازف واملايســرو العراقــي رعــد
خلــف املقيــم يف ســوريا «أوركسـرا مــاري» ،التــي أصبحــت
اآلن تضــم ( )50عازفــة مــن طالبــات وخريجــات املعهــد
العــايل للموســيقى ،بينهــن ( )18عازفــة أساســية يف
األوركس ـرا الســمفونية الوطنيــة ،وتقــدم أوركس ـرا مــاري
القوالــب املوســيقية العربيــة ،إىل جانــب املوســيقى العاملية.
وال يخفــي املايســرو العراقــي إرصاره عــى قيــادة
األوركس ـرا النســائية ،ويــرد عــى انتقــادات وجهــت لــه
بهــذا الخصــوص أن« :املــروع هــو فكــريت ،وأنــا مــن
سيســتمر ببنائــه».
فرقة التخت الرشقي
شــهدت فرقــة التخــت الرشقــي النســايئ بســوريا مرحلتــن
يف مســرتها ،األوىل كانــت بعــد تأسيســها عــام  2003عندما
كان اســمها «عــزة امليــاء» (املغنيــة الحجازيــة التــي
توفيــت ســنة 706م) ،وكان يقودهــا حينهــا املوســيقي
معــن نفــاع ،واملرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة االنقــاب عــى
القيــادة الذكوريــة ،وتحــول الفرقــة إىل نســائية خالصــة
يف عــام  ،2005مبــا يف ذلــك تغيــر اســم الفرقــة لتصبــح
التخــت الرشقــي النســايئ.
وتوضــح املســؤولة اإلداريــة عــن الفرقــة ،وعازفــة اإليقــاع
الرشقــي فيهــا خصــاب خالــد« :إن انتقــال الفرقــة إىل
املرحلــة الثانيــة جــاء ألن املايســرو كان رجــا ،وأكــر
تعليــق كنــا نســمعه هــو ملــاذا القيــادة للرجل فيــا الفرقة
كلهــا نســائية؟» ،وتضيــف« :وجدنــا أنــه ال مــرر ألن يقــود
فرقتنــا رجــل ،خصوصــا أننــا نحمــل مؤهــات علميــة عليــا
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يف املوســيقى ،ومنتلــك الخــرة الالزمــة لذلــك».
فرقة نايا األردنية
«نايــا» يف اآلراميــة تعنــي الغــزال ،ويف اليونانيــة تعنــي
الجديــدة ،ويف الهنديــة تعنــي القائــدة ،ويف اللغــة العربيــة
هــي مؤنــث (نــاي) اآللــة املوســيقية العربيــة.
انبثقــت فكــرة نايــا املوســيقية عــام  2011مــن خــال
مجموعــة مــن املوســيقيات األردنيــات ،بالتعاون مــع وزارة
الثقافــة آنــذاك ،وكانــت عمــا جريئــا يف املحيــط الفنــي
واملوســيقي األردين ،بحيــث أنهــا ســجلت لنفســها الســبق
يف أن تكــون أول فرقــة موســيقية نســائية يف األردن ،ومــن
الفــرق النــادرة املختصــة باملوســيقى النســائية يف العــامل
العــريب.
وفرقــة نايــا النســائية اتبعــت يف فكرهــا وسياســتها
وهاجســها الفنــي هــدف إحيــاء الـراث املوســيقي العــريب
بشــكل عــام ،واألردين بشــكل خــاص ،بحيــث تعيــد االعتبار
للتخــت املوســيقي الرشقــي األصيــل ،وتحــاول أن تعيــد
األذن إىل املســاحات األوىل النقيــة ،وإىل قوالــب املوســيقى
العربيــة ،لتــدرب الذائقــة عــى الســاع الصحيــح ،وترتقــي
بــه فنيــا وإنســانيا.
انطلقــت فرقــة نايــا يف بداياتهــا بـــ( )12فتــاة ،ورغــم
الصعوبــات النابعــة مــن خصوصيــة وضــع املــرأة يف
املجتمعــات العربيــة ،ودورهــا كزوجــة وأم ،إال أنهــا
اســتمرت ،وهــي فرقــة ملتزمــة يف أدائهــا الــذي تقــدم
فيــه توليفــة مــن الطــرب العــريب األصيــل مــن بــاد الشــام
والعــراق ومــر والخليــج واملغــرب العــريب ،وبأزيائهــا
التــي تتوشــح بالشــعر والخــط العــريب ،ومعظــم عضــوات
الفرقــة محرتفــات ،ونصفهــن مــن املتخصصــات أكادمييــا يف
املوســيقى.
ومل تقتــر نشــاطات فرقــة نايــا خــال األعــوام املاضيــة
عــى الجانــب املحــي مبناســباته املختلفــة ،بــل امتــدت
بجهــود القامئــن عليهــا لتشــمل بلدانــا عربيــة وأجنبيــة،
ومــن أهــم مشــاركاتها :مهرجــان جــرش ،مهرجــان
الفحيــص ،مهرجــان البــراء الســياحي ،مهرجــان ليــايل
القلعــة ،املنتــدى املوســيقي العــريب األورويب يف قــرص،
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مهرجــان املوســيقى الــدويل الســادس عــر يف الكويــت،
مهرجــان املالــوف يف قســنطينة /الجزائــر ،مهرجــان
الجزائــر الرمضــاين يف واليتــي الجزائــر ومعســكر ،مهرجــان
املوســيقى العربيــة يف دار األوبــرا املرصيــة يف القاهــرة،
افتتــاح مهرجــان الكــرك الســياحي ،مهرجــان الحاممــات/
تونــس ،املهرجــان الــدويل للموســيقى األندلســية يف مدينــة
وهـران /الجزائــر ،وحفــل افتتــاح مهرجــان الشــعر /األردن،
مهرجــان صيفــي ثقــايف  /14الكويــت ،إىل جانــب الحفــل
الســنوي الــذي تحييــه الفرقــة كل عــام منــذ تأسيســها يف
يــوم املــرأة العاملــي.
وتتمــرس فرقــة نايــا يف األشــكال الغنائيــة كافـــة؛ انطالقــا
مــن الطقطوقــة ،ومــرورا باملوشــح ،فالــدور ،فالقصيــدة،
فاملونولــوج ،فاملــوال (غنــاء فــردي) ،فالحــوارات الغنائيــة،
وصــوال إىل األشــكال الغنائيــة الرتاثيــة األردنيــة والعربيــة،
وتــرز يف الفرقــة أصــوات منفــردة واعــدة ملســتقبل
الغنــاء األردين بخاصــة ،والعــريب بعامــة ،وتـــنشأ هــذه
األصــوات عــى الدراســة األكادمييــة الصحيحــة لفــن الغنــاء
العــريب ،وكذلــك تــرز بشــكل الفــت قــدرة املنشــدات يف
هــذه الفرقــة عــى الغنــاء العــريب الجامعــي املتقــن رغــم
صعوبتــه ،وقــد متكنــت الفرقــة مــن جــذب الجمهــور
األردين والعــريب املثقـــف واملتعطــش للفــن األصيــل ،كــا
نالــت إعجــاب النقــاد عــر األمســيات املتنوعــة التــي
تحييهــا ،والتــي تســتعيد فيهــا الــراث الغنــايئ العــريب

جمال ّيات املكان
ْ
يف
األغنية األردن ِّي ِة
ِ
د .عاطف العيايدة
باحث أردين
Assal_atef@yahoo.com
ُع ـر َِف الغنــاء عــى م ـ ِّر العصــور بأنّــه
وســيلة للتعبــرِ عــن الحيــا ِة ال ّنفســ ّي ِة
واالجتامع ّيــ ِة وال ّتاريخ ّيــ ِة واإلبداع ّيــ ِة،
ِ
البيئــات لهــا طاب ُعهــا
وكل بيئــ ٍة مــن
ُّ
ـاص يف ال ّتعب ـرِ عــن ِ
نفســها غنائ ًّيــا.
الخـ ُّ
أرشــيف األغنيــ ِة األردن ّيــ ِة
ويؤكــد
ُ
الســاح ِة الغنائ ّيــ ِة
حضورِهــا عــى ّ
ِ
خمســينات القــرنِ
العرب ّيــ ِة ،فمنــ ُذ
ـدأت أصــدا ُء حناجـ ِر املطربـ َن
ـايض بـ ْ
املـ ْ
ـدح بأغــانٍ أردن ّيـ ٍة خالص ٍة
األردن ّيـ ِن تصـ ُ
مــن حيـ ُ
ـث الكلمــة واللحـ ُن واملوضــوع،
ـات
ـى باتــت لألغنيــة األردن ّي ـ ِة سـ ٌ
ح ّتـ ْ
خاص ـ ٌة تحدّ دهــا ومت ّيزهــا ع ـ ْن غريِهــا،
ّ
ـام الّتي
وبال ّتحديـ ِد بـ َن أقطار بــا ِد الشّ ـ ِ
ـي
تحمـ ُـل مـ َـع األردنَّ الطّابـ َـع االجتامعـ ّ
ـارب يف اللهجـ ِ
ـات ،وتنطلـ ُـق
نفســهُ  ،وتتقـ ُ
َ
ُ
ُ
مأثوراتُهــا االجتامع ّيــة والشّ ــعب ّية مــن
مصــد ٍر واحــ ٍد.

ميسون الصناع
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االغنية االردنية وتنوع االدوار
وقــ ْد لعبــت األغنيــ ُة األردن ّيــ ُة أدوا ًرا مه ّمــ ًة يف تســجيلِ
ِ
ِ
والسياســ ّي ِة،
األحــداث ،ومواكبــ ِة
املجريــات االجتامع ّيــ ِة ّ
ـت خـ َر
والتســي ِخ لثقافـ ٍة لهــا طاب ُعهــا الّــذي مييّزهــا ،فكانـ ْ
ّ
ـعبي والعـ ِ
ممثّــلٍ للـ ّـر ِ
ـادات املجتمع ّي ـ ِة والطّقـ ِ
ـوس
اث الشّ ـ ِّ
املعيش ـ ّي ِة واألمنـ ِ
ـاط الحيات ّي ـ ِة لل ّنـ ِ
ـت أشـ ُ
ـكال
ـاس ،إذ تن ّوعـ ْ
ففــي
حســب تنــ ّو ِع البيئــ ِة الّتــي
الغنــا ِء
ُ
َ
ينطلــق منهــاْ ،
ِ
البــدوي املتمثّــلِ
بحلقــات
درج لــو ُن الغنــا ِء
ِّ
الباديــ ِة َ
والهجينــي والقصيــد الّــذي ترافقــ ُه (ال ّربابــة)
الســام ِر
ّ
ْ
ومطالــعِ أغــا ْين (الفــاردة) يف األعــر ِاس «األغــاين التــي
تغنيهــا النســاء خــال الذهــاب لبيــت العــروس» ،ويف
املناطــقِ ال ّريفيّ ـ ِة بــدا األم ـ ُر مشــركًا يف مص ّنفـ ِ
ـات األغــاين
ـات ال ّدبـ ِ
الت نحــو حلقـ ِ
ال ّدارجـ ِة مـ َع زيــاد ٍة يف التّحـ ّو ِ
ـكات
دخلــت فيهــا املــرأ ُة يف ِ
بعــض املناطــق،
الشّ ــعب ّي ِة الّتــي
ْ
ٍ
ِ
حــركات جديــد ٍة
واســتحداث
مبصاحبــة آالت موســيقيّ ِة،
مــن األدا ِء ،باإلضاف ـ ِة إىل بنــا ِء مصفوفـ ٍ
ـات غنائ ّي ـ ٍة ضم ـ َن
ـب محـ ّدد ٍة مثــلِ ( :ال ّدلعونــا وزريــف الطّــول ويــا بــو
قوالـ َ
غزيــل وغريهــا).
ـكل األغــاين قليـ ًـا مــن
أ ّمــا يف املــدنِ فق ـ ْد اختلـ َـف شـ ُ
ِ
املوروثــات
حيــثُ الكلمــة واللحــن واألداء ،مــ َع بقــا ِء
ٍ
َ
وهنــاك منــ ٌط آخــ ُر
كأســاس،
الغنائ ّيــ ِة األصيلــ ِة حــارض ًة
مــن األغــا ْين ،وهــي األغنيــة البحريّــة الّتــي متيّـ َز بهــا أهـ ُـل
خاص ـةٌ ،وغال ًبــا مــا ت ُ ـ َؤ ّد ْى عــى
العقب ـ ِة ،ولهــا إيقاعــات ّ
شــاطي ِء البحـرِ ،وبلبـ ٍ
ـاص ومم ّيـزٍ ،مـ َع مرافقـ ِة آلـ ٍة
ـاس خـ ٍّ
ـي أشــب ُه مــا تكــو ُن
موســيقيّ ٍة ت ُّس ـ ّم ْى ِّ
(السمســميّة) ،وهـ َ
ُ
والعــزف
ــكل ،ووجــو ُد األوتــارِ،
بآلــ ِة العــو ِد لجهــة الشّ ُ
الصــوتُ الّــذي يصــد ُر عنهــا.
عليهــا ،وكذلـ َـك ّ
ظالل املكان ومحموالته الداللية

فريوز
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وباســتحضا ِر كثـرٍ مــن األغــا ْين األردن ّيـ ِة نجـ ُد أ َّن للمــكانِ
فيهــا حضــو ًرا أساس ـيًّا ،وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى أه ّميّ ـ ِة املــكانِ
ـارس اإلنســا ُن األرد ُّين فيهــا حياتَــه ،ويح ّقـ ُـق فيــه
كفضــا ٍء ميـ ُ
ـب لـ ُه أجمـ َـل الكلـ ِ
ـات ،ومــا هــذا إال تعبـ ٌر
رغباتُــه ،ويكتـ ُ
ٍ
كمســقط للــ ّر ِ
رصيــح عــن تعلّ ِقــ ِه باملــكانِ
أس ،وعنوانًــا
ٌ
ـي عنهــا ،ومــن
للحيــا ِة ،و ُهويّـ ًة مكان ّي ـ ًة ال يســتطي ُع التّخـ ّ ْ
األمثلــ ِة عــى ذكــ ِر األمكنــ ِة يف األغــاين األردن ّيــ ِة ،ومــن
أشــه ِر األغــا ْين ال ّدارج ِة(الشــعبية) الّتــي ذُكــرت فيهــا

األماكــ ُن مبســ ّمياتِها أغنيــةُ-:
عمنِ للجوف
طّ َّوعناها من ّ
ويلك ياليل حوالينا بتحوف

ومن الكرك لحدود الطفيله
َر ِّو ْح ْ
الهلك د ّو ْر ْلك نفيلَ ْه

يعطــي
فذكــ ُر األماكــنِ يف مثــلِ هــذ ِه األغــا ْين ال ّدارجــ ِة
ْ
دالل ـ ًة واضح ـ ًة عــى أ َّن التّمثيـ َـل املــكا َّين يف األغــاين الزم ـ ٌة
ـي ســمتًا رمزيًّــا للمــكانِ ،
مــن لـ ِ
ـي ت ُعطـ ْ
ـوازم إنتاجِهــا ،فهـ َ
وت ُخرج ـ ُه مــن دائــر ِة الح ّي ـ ِز الجغ ـرا ِّيف ليكــو َن عالم ـ ًة مــن
عالمـ ِ
ـات الوجــو ِد والحيــا ِة ،و ْيف كث ـرٍ مــن األغــا ْين تظه ـ ُر
ســاتُ البيئـ ِة املكان ّيـ ِة للتعبـرِ عـ ْن جامل ّيـ ِ
ـات املــكانِ مبــا
والســهو ِل وال ـ ّروا ْيب
رص جغرافيّ ـ ٍة كالجبــا ِل ّ
في ـ ِه مــن عنــا َ
والهضــاب والبســات ِني والينابيــعِ وجــداو ِل املــا ِء وغريِهــا،
ِ
كأغنيــ ِة(**):
ـي يَــال أنـا ويّ ْ
ـاك
يَـاْ شُ ـــو ِق ْ
لـزر ْع لحبّ ْي ثـالث ورداتْ
ّـي
ِـي بعـهـد خل ْ
شَ اْو ْرت قـلب ْ
وطلعت انا عىل جبل عايل

ع الغـــو ِر نـزر ْع بساتـيني
واسقيهـــن من ميـة العيـن
ما يوم شورو عىل شوري

انـــي
ارصخ م ْن شدة أحـز ْ
عــرت األغنيــة األردن ّيــة مــن
ومــن
ٍ
جانــب آخــر ّ
خــا ِل اســتحضارِها ألســا ِء األماكــن ع ـ ْن حـ ِ
ـاالت العشــقِ
واالرتبـ ِ
ـاط باملحبــوب ،فــكا َن للمــكانِ أه ّمي ـ ٌة واضح ـ ٌة ْيف
ســياقِ كلـ ِ
ـات بعـ ِ
ـح املــكا ُن مــن
ـى أصبـ َ
ـض األغــا ْين ،حتّـ ْ
لــوازم َ
تلــك األغنيــة ،وال ميكــ ُن االســتعاض ُة عنــ ُه مبــكانٍ
ِ
آخــر ،ومــن ذلــك أغنيــةُ(***):
ويـــ ْن ع رام اللّه

ما تخاف من الله

ويـــ ْن ع رام اللّه

ما تخاف من الله

ولفي يا مساف ْر
ْ

قليبي
ْ
خذيـــت ْ

الســياقِ ذاتِــ ِه كا َن املــكا ُن شــا ِه ًدا يف التّعبــ ِر
و ْيف ّ
ِ
ِ
العاطفــي ،وقــ ْد لجــأ
واالرتبــاط
الحــب
مشــاهد
عــ ْن
ِّ
ّ
ـاب كلـ ِ
ـات األغــا ْين األردنيّ ـ ِة؛ ألنّـ ُه رضور ٌة مل ّح ـ ٌة
إلي ـ ِه كتّـ ُ
كل الحـ ِ
أي حال ـ ٍة مــن
يف التّعب ـرِ عــن ِّ
ـاالت ،وال ُيك ـ ُن ْيف ِّ
األحــوا ِل إســقاطُه مــن الحسـ ِ
ـابات ،أو االســتغناء عن ـ ُه يف
أســاس يف األغنيــ ِة،
بــل إ ِّن املــكا َن
ــص الغنــا ِّيئْ ،
بنــا ِء ال ّن ّ
ٌ
وقلّــا تجــد أغن َيـ ًة ال ذكـ َر للمــكانِ فيهــا ،ســوا ًء أكا َن ح ّيـ ًزا
ما ّديًّــا للمــكانِ الجغ ـرا ّيف ،أ ْم مكانًــا معنويًّــا مفت َعـ ًـا مــن
كاتــب األغنيــ ِة(****).
ِ
الـــطـــي
عىل بري
ْ
ّـي
واحسن من الخ ْ

الـــطـــي
عىل بري
ْ

قـانــي والقيتــه
ال
ْ
واغىل من عيوين

ّـي
واحسن من الخ ْ
ـي
ـي) ،وهــي بـ ُر مــا ٍء مشــهورة يلتقـ ْ
فاملــكا ُن هــو (بــر الطّـ ْ
علي ـ ِه الّذي ـ َن يــردو َن املــا ِء مــن الفتيــانِ والفتيـ ِ
ـات؛ حتّــى
ـي فيـ ِه العشّ ــاق.
تحـ ّو َل فيــا بعــد إىل مــكانٍ يلتقـ ْ
وحيــثُ أ َّن مــن أهـ ِ
ـداف األغني ـ ِة األردنيّ ـ ِة صن ـ ُع الهويّ ـ ِة
ســعى كثــ ٌر مــن الشّ ــعرا ِء لكتابــ ِة أغــانٍ
الوطن ّيــ ِة فقــ ْد
ْ
الســاميةَ ،وتع ـ ّز ُز مكان ـ َة الوطــنِ يف
تح ّقـ ُـق هــذه الغاي ـ َة ّ
ـرب الذّائق ـ َة الف ّنيّ ـ َة عــى االرتبـ ِ
ال ّنفـ ِ
ـاط بالوطــنِ
ـوس ،وتـ ّ ْ
ارتباطًــا نفسـيّا وعاطفيّــا قبـ َـل االرتبـ ِ
ـاط بـ ِه مكانيًّــا ،غـ َر أ َّن
اهتامم ْيف
دال وجوديًّــا عــى الوطــنِ محـ ُّط
املــكا َن بصف ِتـ ِه ًّ
ٍ
متامسـ ٍ
ِ
األغنيـ ِة ،وحجـ ُر أسـ ٍ
ـت هذا
ـوي
ـك ،وتحـ َ
ـاس لبنــا ٍء قـ ٍّ
املعنــى اشــتهرتْ كث ـ ٌر مــن األغــاين الّتــي ذكــرتْ األماك ـ َن
مبس ـ ّمياتِها ،ومنهــا أغنيــة:
عم ُن جدائِلَها َ
فوق الكتفني
ْ
أرخت ّ
فَا ْهتـ َّز املجـ ُد وق ّبلَها بيـ َن العينيـن
ْ
بارك يا مجـ ُد منازلَها واألحبـابــا
وا ْز َر ْع بالور ِد ِ
مداخلها بابا بـابـا
ــي بـ(عــان)
فهــذ ِه األغنيــ ُة خــ ُر مثــا ٍل عــى التّغ ّن ْ
كعاصمــ ٍة لــأردنِّ ،وقــ ْد صــ ّو َر الشّ ــاع ُر حيــدر محمــود
املــكان (عـ ّـانَ) فيهــا مبحبوب ـ ٍة جميل ـ ٍة رس ـ َم لهــا صــو ًرا
ِ
ِ
جســيد والوصــف
ناظــر ًة مــن
الوصــف القائــمِ عــى التّ
ـج عنــه حال ـ ٌة مــن
ـي والبديعــي؛ مـ ّـا نتـ َ
والحشــد البالغـ ّ
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فارس عوض

ـي التّلحـ ِن مــن قبــلِ املل ّحــنِ
ـي مـ َّر مبرحلتـ ْ
التّعاطــي الف ّنـ ْ
األرد ّين ال ّراحــل جميــل العــاص ،والغنــا ِء بصـ ِ
ـوت الف ّنان ـ ِة
الصغــرة.
ال ّراحلــ ِة نجــاة ّ
ـرى بعنــوانِ (عـ ّـان) كتبها الشّ ــاع ُر األرد ّين
ويف أغنيـ ٍة أخـ ْ
الســاعي ،وغ ّناهــا الف ّنــان ال ّراحـ ُـل فــارس عوض
عــي عبيــد ّ
ت ـراءت لنــا عـ ّـا ُن كجوهــر ٍة مكان ّي ـ ٍة ش ـك َّل لهــا الشّ ــاع ُر
باق ـ ًة مــن األوصـ ِ
ـاب الّتــي ع ـ ّززتْ مكانتَهــا ْيف
ـاف واأللقـ ِ
ال ّن ِ
فــوس ،وحملتْهــا لتطــ َر عال ًيــا ْيف األفــقِ  ،ولتتحــ ّو َل إىل
ٍّ
ـزي يبعــثُ عــى التّخيّــلِ مــن قبــلِ ســامعِ األغنيـ ِة
دال رمـ ٍّ
ـى لــو ملْ تطـأْ أقدا ُمـ ُه أرضَ هــا ،أو يشــت َّم رائحـ َة عب ِقهــا،
حتّـ ْ
ـي عـ ّـا ُن الّتــي دونَهــا ســباع
أو تكتحــل عيونـ ُه مبرآهــا ،فهـ َ
املــوت.
َعــــمــان يا دار املـعــزة والفــخــــــر
ّـســت أثـوابَــهــا
يَا حــر ٍة مــا دن
ْ
دار الكـرامة والكــــرم واهــل الكــرم
مفتـوح للضيفان دوم أبــوابـهـــا
يا ديــرة عشـنـــا بــهـا عـمـر هــنـــي

سلوى العاص

(عــان يف
ومرشقــ ًة بالكلمــ ِة واللحــنِ ّ
والصــوت أغنيــ ُة ّ
ِ
ــبعينات للشــاع ِر
الس
القلــب) الّتــي عرفــت يف نهايــ ِة ّ
ـر فيهــا عــن افتتانِـ ِه بعـ ّـا َن
اللبنــاين ســعيد عقــل ،وقـ ْد عـ ّ َ
ـال
ـكنت قلب ـ ُه ،ومـ ّـا زادهــا ألَ ًقــا وجـ ً
املحبوبــة الّتــي سـ ْ
ـدح بهــا وهــو صــوتُ
ّ
ـجي الّــذي صـ َ
الصــوتُ ال ّرخي ـ ُم الشّ ـ ُّ
ــا بعدمــا
الف ّنانــة الكبــرة فــروز ،ل ُيقــ َد َم املشــه ُد مكت ِم ً
ـول مه ّم ـ َة اللّحــنِ األخــوان رحبــا ْين ،ومــن األغنيــة:
تـ ّ ْ
القلب ِ
أنت الجم ُر والجا ُه
َع َم ُن يف
ِ
بالبا ِل ُعو ِد ْي َو ُمــ ِّر ْي ِمثلَام اآل ُه
وهـل َّإل ِك عـارفـةٌ؟
لَـو تعـرفـيـ َن ْ
ُهمو َم قلب ِْي مب ْن بَ ّروا وما با ُهـوا ْ
الس ِ
نفسجــ ًة
يـوف أنـا
ْ
أهـوى بَ َ
مـن ّ
خفيف َة الطّو ِل يــو َم الشّ عـ ُر تـيّـا ُه
ِ
َتـت
سكنـت
عينيك يـا عـ ّمـا ُن فالتَف ْ
ُ
إِ َ َّل م ْن َع ِ
الصحرا ِء أموا ُه
طش َّ

يا عــز من كثـرت عليها اتعابهـا
قومي افتحي يل حضنك اليل ضمنـي
من كنت طفلن يف ثراة أعشابها
ـت عـ ّـا ُن فيهــا متألّقـةً،
ومــن أجمــلِ األغــا ْين الّتــي كانـ ْ
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هوامش
(*) أغنية تراثية ،غنتها ميسون الصناع
(**) أغنية تراثية ،غتها الفنانة سمرية توفيق
(***) أغية تراثية ،غنتها الفنانة سلوى العاص

جدائ َلها َ
فوق الكتفني
ان
عم ُ
ْ
ِ
أرخت ّ
اهتـزَّ
بيـن العينيـن
ُ
وقب َلها َ
َف ْ
املجـد ّ
مجـد مناز َلهـا واألحبــابــا
بارك يا
ْ
ُ
مـداخلهـــا بابا بـابـا
بالــــورد
واز َْر ْع
ِ
ِ
ـي بـ(عــان) كعاصمـ ٍة لــأردنِّ  ،وقــدْ
فهــذ ِه األغنيـ ُة خـ ُر مثــالٍ عــى ال ّتغ ّنـ ْ
(عــانَ ) فيهــا مبحبوبــ ٍة جميلــ ٍة
صــ ّو َر الشّ ــاع ُر حيــدر محمــود املــكان ّ
ـم لهــا صــو ًرا ناظــر ًة مــن الوصـ ِ
ـف القائـ ِـم عــى ال ّتجســي ِد والوصــف
رسـ َ
ـي
ـي والبديعــي؛ مـ ّـا نتـ َ
ـج عنــه حالـ ٌة مــن ال ّتعاطــي الف ّنـ ْ
والحشــد البالغـ ّ
ـن األرد ّين ال ّراحــل جميــل العــاص،
ـي ال ّتلح ـ ِن مــن قبــلِ املل ّحـ ِ
م ـ َّر مبرحلتـ ْ
والغنــا ِء بصـ ِ
الصغــرة
ـوت الف ّنان ـ ِة ال ّراحل ـ ِة نجــاة ّ
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مرايا

مهنــا
الــدرة

ريــادة فنيــة جمعت
اإلبــداع واإلنســانية
د .محمد العوايشة
كاتب صحفي أردين
فنــان متكامــل ،مــن ط ـراز فريــد بفنــه وإنســانيته ،وظــف
دراســته وعلمــه وخربتــه يف تأســيس معهــد الفنــون عــام
 1970الــذي خــرج العديــد مــن أعــام الفــن التشــكييل
األردين ،وباإلضافــة إىل شــهرة مهنــا الــدرة كرائــد للفــن
التشــكييل يف األردن والوطــن العــريب ،عــد الراحــل الفــن
معــادال للحيــاة ،ليقــدم نتاجــا فنيــا متنوعــا ،مــزج مــن
خاللــه بــن الثقافــات العامليــة وروح األصالــة ،ليصبــح
مصــدر إلهــام للعديــد مــن مجايليــه وتالميــذه ممــن أخــذ
بيدهــم ،وشــجعهم ،ودعمهــم حتــى يومــه األخــر.
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يلحــظ املتتبــع للمراحــل الفنيــة للفنــان ،ولتنــوع
مواضيعــه وتقنياتــه ،أنــه شــكل حالــة متميــزة يف
املشــهد التشــكييل األردين والعــريب ،حيــث تنوعــت
تجاربــه التشــكيلية بني الواقعــي والتعبــري ،والتجريد
والتكعيبيــة التــي مثلــت االنتقــاالت األســلوبية لتاريــخ
الفــن يف األردن.
وال تختلــف شــخصية الــدرة عــن أعاملــه يف حركتهــا
وعكســها للفــرح والبهجــة لــدى املتلقــي ،حيــث كان
الفنــان مثقفا ،يتمتع بشــخصية دينامية ومرحة ،ميزج
بــن الدعابــة وعمــق الرؤيــة والفكــر.
تالميــذ الفنــان الرائــد مهنــا الــدرة ومجايلــوه ،يلقــون
الضــوء عىل املســرة الفنية الزاخــرة املمتدة من العام
 1948وحتــى يومنــا الحــايل ،واملمتلئــة بالتنــوع
والعطــاء الفنــي واألكادميــي والســيايس.
خريس :درة الفن التشكييل األردين

مدير عام املتحف الوطني األردين للفنون الجميلة
مهنــا الــدرة رحــل بجســده ،لكــن ال تــزال روحــه
وإنســانيته بيننــا ،ومل يغــب عنــا فنه وفكره ،ما شــدين
إليــه هو تواضعه الجــم ،والطفل الذي يعيش بداخله
ويرفــض أن يكــر ،ودهشــته تجــاه كل يشء جديــد،
وقلبــه الــذي ينبــض بالحب عــى الدوام.
فنان من نوع آخر
مهنــا الــدرة رائــد الفــن التشــكييل يف األردن ،فنــان
عاملــي عاشــق ملحليتــه ،ورس أصالته يكمن يف بســاطة
متأصلــة يف تكوينــه كإنســان وفنــان ،متطلــع دومــا
نحــو مســتقبل خــال مــن الجمــود والعقــد ،اســتطاع
ومنــذ دراســته يف إيطاليــا أن يتخطى حــدود املألوف،
مســتفيدا مــن تجربته هذه ليكون مــن أوائل الفنانني
التجريديــن مبســاحاته اللونيــة ،وخطوطــه التعبرييــة،
ومواضيعه املتنوعة ،مام أســهم يف تشــكيل معامل فنه.
لعــب الــدرة دورا مهــا عــى الســاحة التشــكيلية
يف األردن ،فقــد أســس معهــد الفنــون عــام 1970
كــا ســلف ،حيــث قــام بالتدريــس فيــه ،فتخــرج
عــى يديــه عــدد مــن الطــاب ،وقــد أصبحــوا مــن
الفنانــن املعروفــن حاليــا ،وعندمــا عاد مــن جولته يف

أنحــاء العامل كدبلومايس ممثــا األردن وجامعة الدول
العربية ،قام وحتى رحيله -رحمه الله -بالتدريس يف
كليــة الفنون والتصميم يف الجامعة األردنية ،مســاهام
بعلمه وفنه وفكره ،فكان قدوة لكل من تعلموا منه.
لقــد كان لنــا رشف اســتضافته يف املتحــف الوطنــي
األردين للفنــون الجميلــة ،لنحتفــل بإنجازاته الفنية يف
املعــرض الــذي أقمنــاه لــه يف املتحــف عــام ،2018
وكذلــك بالكتــاب الــذي قمنا بإصــداره ،وهو الشــاهد
واملرجــع عــن مهنا الفنان اإلنســان.

لقــد أرشت يف تقدميــي للكتــاب عــن مهنــا مبــا يــأيت:
إن املتتبــع ملراحــل الفنــان الفنيــة ،ولتنــوع مواضيعه
وتقنياته ،سيجد حتام أننا أمام فنان تفاعل مع بيئته
ومحيطــه ،....ويف فقــرة أخــرى قلــت :وال بــد يل
أن أتحــدث عــن مهنــا اإلنســان ،الصديــق ،الــودود،
الطفــل ،الدمــث ،املتواضــع ،الجميــل بــكل معــاين
الجــال.
برحيــل الفنــان مهنــا الــدرة ،خــر الفن التشــكييل يف
األردن واحــدا مــن أهــم أعمدتــه الراســخة ،وخــر
تالمذته خربته وعطاءه ،وخرس أصدقا ُءه ومحبوه تلك
االبتســامة ،والحديــث املمتع الشــيق.
لكنــك يــا مهنــا مل تغــادر ذاكرتنــا ،فأنــت بــاقٍ بيننــا،
نلفــك بــدفء مشــاعرنا ،ونــيء لــك شــموع املحبــة
والوفــاء ،ونعاهــدك بأننــا ســنكون املخلصني ملســرتك
وإرثــك الفنــي ،لقــد رحلــت وكلامتــك الجميلــة باقية،
أســمعها باســتمرار تبعــث فينــا األمل.
لقــد كنــت ســفريا لنــا يف العــامل ،ففــي كل مــرة كانــوا
يكرمونــك ،فإمنــا كانوا يكرمون الوطــن ،وعندما عدت
مــن ترحالــك وتجوالك أبيــت إال أن متنح علمك وفنك
وخربتــك لتالمذتك الذين يعشــقونك.
هكــذا أنــت كــا عرفتــك معطــا ًء ،ال تبحــث عــن
الشهرة ،بل إن الشهرة تنحني أمامك ،يا طاهر القلب،
وصاحــب الهــدف النبيــل ،وذا العطــاء الجميل.

أنــت بيننــا ...فكيــف لنــا أن ننســاك يــا درة الفــن،
وأيقونــة الوطــن ..إليــك الحــب ثــم الحــب وكل
الحــب
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افتتاح املعرض االستعادي للفنان مهنا الدرة يف املتحف الوطني

د .مازن عصفور :خربة مرتاكمة لألجيال
كان للفنــان الراحــل مهنــا الــدرة الفضــل الكبــر يف إلهــام جيل
مــن الفنانــن الشــباب ،مــن خــال توليــه إدارة دائــرة الثقافــة
والفنــون ،ذهــب بعدهــا ســفريا إىل رومــا وموســكو وغريهــا
ليواصــل نــر الفــن األردين ،ومــد الجســور بــن الثقافــة
والفنــون األردنيــة والعربيــة ،وبــن ســاحات الفنــون اإليطاليــة
والغربيــة مســتفيدا مــن مترســه عــى إلبــاس املــوروث األردين
ثــوب الحداثــة ،ليمنحــه نكهتــه الخاصــة املتجــددة.
وليــس رضبــا مــن املبالغــة القــول إنــه لــوال الفنــان األردين
الرائــد مهنــا الــدرة ملــا وضعــت الحركــة الفنيــة األردنيــة
بصامتهــا عــى ســاحة اإلبــداع الفنــي املحــي والعــريب ،إذ كان
احتكاكــه الثقــايف والفنــي يف أجــواء رومــا مبتاحفهــا ومتاثيلهــا
مثمــرا وخصبــا يف تشــكيل شــخصية هــذا الفنــان الشــاب،
الــذي اتســمت تجربتــه الفنيــة واملعيشــية هنــاك بانصهــار
تلــك الجدليــة الخصبــة مــا بــن ثقافة رومــا الالتينيــة البرصية،
وثقافــة الــرق البرصيــة املحليــة ،فانصهــرت الثقافتــان لديــه
بــروح الوســط الثقــايف املتميــز بحرارتــه ودفء شمســه
وإنســانه ،األمــر الــذي انعكــس يف أعاملــه التــي ال تخلــو غالبــا
مــن متعــة الرضبــات اللونيــة املتضــادة ذات «الكونرتاســت»
الضــويئ واللــوين الــذي اشــتهر بــه ،خاصــة يف تكوينــات
شــخوصه اإلنســانية و»البورتريهــات».
وكان لثمــرة مــده لجســور االحتــكاك الفنــي ،وإثبــات حضوره
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املميــز عــى الســاحة الفنيــة اإليطاليــة ،أن أنجــز العديــد مــن
املشــاركات ،وحصــل عــى الجوائــز الفنيــة العامليــة وخصوصــا
مــن رومــا وموســكو ،حيــث ُمنــح وســام الفــارس مــن بابــا
الفاتيــكان بــول الســادس العــام 1965م ،وامليداليــة الذهبيــة
مــن وزارة الثقافــة اإليطاليــة ،فضــا عــن وســام الكوكــب
األردين الــذي منحــه إيــاه العاهــل األردين الراحــل الحســن
بــن طــال العــام 1970م .وللفنــان الراحــل الــدرة مقتنيــات
معروضــة يف أماكــن بــارزة يف العــامل مثــل :الفاتيــكان ،والقــر
الجمهــوري اليابــاين ،وقــر رئيــس الــوزراء الكنــدي وغريهــا.
إن دراميــة مهنــا الــدرة البرصيــة شــديدة التعبــر ،والنقيــة
برصيــا ،مل تكــن لــه مجــرد هــدف روايئ أو إفصاحــي ،بقــدر
مــا هــي أدوات برصيــة واضحــة تســتهدف التالعــب موســيقيا
يف أبصارنــا ،لتحقــق فتنــة النــص املــريئ ،وهــوس الجــال
الكامــن فيــه.
تكشــف األعــال التــي اشــتغلها الــدرة مؤخــرا مســتخدما
فيهــا ملصقــات القــاش والخامــات األخــرى ،عــن ثنائيــات
ميتــزج فيهــا التجريــد والتســطيح بالعمــق ،كــا متتــزج
فيهــا الحركــة بالســكون ،وســطوح «الكــوالج» واإللصــاق
بالتصويريــة اللونيــة املتدرجــة.
ســتبقى بصــات الفنــان الراحــل مهنــا الــدرة راســخة يف
وجــدان الحركــة الفنيــة األردنيــة والعربيــة ،كــا ســتبقى
منهــا وخــرة مرتاكمــة تتطلــع إليهــا األجيــال الفنيــة القادمــة.

د .خالد الحمزة :وعي ثقايف وفني
فارقنــا مهنــا إىل الــدار األخــرى ،ومــا فارقنــا نبــل شــخصه ،ومــا
غــاب فنــه ،فلــه فضــل ريــادة الفــن يف األردن ،ففــي تاريــخ
مبكــر تخــرج مــن أكادمييــة الفنــون يف رومــا يف عــام ،1954
وهــذا يعنــي أنــه أول أردين يقتحــم املجــال يف مجتمــع مــا زال
حينهــا يتهجــى هــذا املجــال الثقــايف ،فيدخــل ســاحة الفــن
بذخــرة دراســية مــن منهــل معــرف بــه عامليــا ،ومــا يعــزز
هــذه البطولــة هــو وعيــه بحــال الثقافــة يف مجتمعــه ،مــا
ســتكون لــه آثــار الحقــة ،حقــق بعضهــا يف مراحــل مختلفــة
مــن حياتــه كفنــان وإداري.
ركــز الفنــان مهنــا الــدرة جــل فنــه يف مجــال التصويــر ،وهــو
واحــد مــن مجــاالت الفنــون التشــكيلية ،وبهــذا املنحــى يُ َعـ ُّد
الــدرة مــن أولئــك الفنانــن يف تاريــخ الفــن الحديــث الذيــن
كرســوا مامرســتهم الفنيــة عــى التصويــر كالفنــان ســيزان.
كانــت مســألة التخصــص عنــد مهنــا -كــا أزعــم -اختيــار
ذايت دفعــه إىل الرســم والتصويــر شــغفا وامتــا ًء ،كفيــاه عــن
مامرســة املجــاالت األخــرى ،ومل مينعــه الرتكيــز واملامرســة لفن
التصويــر عــن املعرفــة الواســعة والعميقــة بالفنــون األخــرى،
إمــا مــن خــال دراســته التخصصيــة ،أو مبــا ثقــف بــه نفســه
يف املراحــل األخــرى ،فقــد ســمعته يتحــدث يف موضوعــات
التخطيــط الحــري وفنــون العــارة يف العــامل عامــة ،ويف
عــان خاصــة ،وســمعته كذلــك يتنــاول بالنقــد توزيــع
األشــجار ونباتــات الزينــة التــي تــزرع يف شــوارع العاصمــة
مــن حيــث شــكلها وتكويناتهــا.
أمــا مهنــا املصــور ،فقــد كان يتنفــس تصوي ـرا ،فهــو شــغفه
الــذي ال يغيــب ،وميتــزج عنــده بحــب الــروح ،اســتفاد كثـرا
مــن التصويــر العاملــي مبختلــف مراحلــه ،ولكنــه تأثــر بشــكل
واضــح بالتصويــر الحديــث منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن
التاســع عــر.
مــر تصويــر مهنــا مبراحــل متعــددة ،ولكنهــا جميعهــا تنــم عن
أســلوبه املتميــز يف الرســم والتلويــن بدرجــات متفاوتــة ،ولقد
تأكــد أســلوبه يف املرحلــة األخــرة ،وأصبــح عالمــة فارقــة ال
ميكــن للمختــص إال أن يعــرف أعاملــه بهــا منــذ الوهلــة األوىل
لرؤيتهــا ،هــذا التكويــن ،ســواء أكان وجهــا أو شــجرة أو منظرا
طبيعيــا ،يحــايك الزجــاج املعشــق امللــون يف حالــة تهشــمه،
فيتميــز تكويــن الصــورة لديــه بســحر جــاذب ،يغــري بكثافــة

األصبــاغ وتداخالتهــا ،وهــي التــي تصنــع ظاللهــا بدرجاتهــا
القليلــة.
كان مهنــا داعــا ألجيــال الشــباب القادمــن إىل الفــن مــن
خــال معهــد الفنــون الــذي أسســه يف األردن ،ومــا زال املعهــد
حتــى اليــوم يســتقبل كل مــن يريــد دراســة الفــن ،وال يطلــب
مؤهــات إال الرغبــة يف التعلــم.
عملــت مدرســا للفــن يف الســعودية ،وكنــت خــال تلــك
الفــرة قــد أنتجــت عــددا مــن اللوحــات مبالمــس الرمــل
واأللــوان الزيتيــة عــى القــاش ،وصــورت بعضهــا ،وأ َّملــت أن
أقيــم معرضــا يف عــان صيــف عــام  ،1979ذهبــت إىل مهنــا
الــدرة يف دائــرة الفنــون يف اللويبــدة إذ كان مديرهــا ،رحــب
يب ،وطلــب االطــاع عــى الصــور ،أمعــن النظــر فيهــا وقــال:
افتتــاح معرضــك مثــل اليــوم مــن األســبوع القــادم وبرعايــة
الوزيــر.
وفعــا كان مــا قالــه ،ولكنــه نــاب عــن الوزيــر ،وأحــر معــه
عــددا كبـرا مــن الســفراء واملهتمــن بالفنــون ،واقتنــى عملــن
للــوزارة ،وحصــل الكثــر مــا يشــبه تلــك الرعايــة مــع فنانــن
آخريــن ،لقــد كان مهنــا الــدرة إنســانا مهذبــا ،مثقفــا ملاحــا،
خفيــف الظــل ،وأزعــم بــأن انعكاســا لهــذه الصفــات قــد
ظهــر يف تصويــره.
محمد الجالوس :روح املعارصة الفنية
كان الفنــان الراحــل مهنــا الــدرة مــن أوائــل األســاء التــي
تعرفــت عليهــا يف الحركــة التشــكيلية األردنيــة؛ فهــو قامــة
إنســانية ،وصاحــب حضــور أخــاذ.
يعــود اللقــاء األول الــذي جمعنــي بالراحــل إىل عــام 1978م،
فقــد التقيتــه بصحبــة والــدي -رحمــه اللــه ،-كنــت آنــذاك
خريجــا جديــدا مــن الثانويــة العامــة ،ويف املقابلــة األوىل مــع
الفنــان الــدرة الــذي كان أول مديــر لدائــرة الثقافــة والفنــون
يف اللويبــدة ،والتــي كانــت مبثابــة النــواة األوىل لــوزارة
الثقافــة ،حيــث رتــب اللقــاء صديــق والــدي القــايض الراحــل
وليــد الحــاج حســن ،أذكــر يومهــا أنــه ســألني :هــل تحــب
أن تكــون فنانــا وتــدرس الفــن؟ أجبــت بــا تــردد :نعــم،
فقــد كنــت مولعــا حينهــا بالرســم ،فدرســت الفــن يف املعهــد
إىل جانــب دراســتي يف الجامعــة األردنيــة ،ومل تكــن هنالــك
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كليــات للفنــون يف األردن غــر معهــد الفنــون الجميلــة التابــع
للدائــرة وقتهــا.
اللقــاء الثــاين كان عــر متابعتــي ألعــال هــذا الفنــان الرائــد،
فالراحــل مهنــا الــدرة كان ســباقا ،ليــس عــى املســتوى املحــي
فحســب ،بــل والعــريب أيضــا ،يف تســخري مــا وصــل إليــه الفــن
األورويب ،وخصوصــا يف مجــال اللوحــة املعــارصة ،والتجريــد
يف لوحاتــه.
خلقــت دراســة الــدرة يف إيطاليــا لديــه كنــزا غنيــا مــن
املشــاهدات والتجــارب ،التــي حــاول أن يطوعهــا باتجــاه لوحته
الخاصــة ،فــكان هــذا املــزج املدهــش بــن فــن «البورتريــه»
الــذي ميــز لوحاتــه ،والتجريــد الــذي جــاء مرشوعــا حيثــا
اســتخدمه ،ليحقــق لــه الكثــر مــن املريديــن والجمهــور.
مهنــا الــدرة كان رائــدا ليــس باملفهــوم الزمنــي -وهــذا

حقيقــة ،-بــل يف تقديــم روح املعــارصة الفنيــة يف لوحــة
أسســت وتركــت أث ـرا يف أعــال الكثرييــن مــن التشــكيليني
األردنيــن ،إذ كان يف طليعــة مــن قدمــوا التجريــد باقتــدار
العــارف املتمكــن مــن الرســم وأدواتــه األساســية.
بفقــدان مهنــا الــدرة الفنــان واإلنســان ،نكــون قــد خرسنــا
قامــة فنيــة كبــرة ،فقــد كان -رحمــه اللــه -واســع الثقافــة،
متحدثــا لبقــا ،دبلوماســيا عميقــا ومحبــا ،ال يجامــل يف الفــن،
وهــذه ميــزة مهمــة يف فنــان كان منوذجــا متوهجــا لــكل مــن
هــم حولــه.
لقــد تحققــت للراحــل العديــد مــن الصفــات الشــخصية،
التــي كانــت تشــر دامئــا إىل مكانتــه يف قلــوب مــن عرفــوه؛
فقــد كان متســامحا ومتواضعــا يف الحديــث عــن نفســه،
معــززا تجــارب غــره مــن التشــكيليني األردنيــن ..وعزاؤنــا
أنــه تــرك لنــا ولألجيــال القادمــة أث ـرا فنيــا كب ـرا

لوحة للفنان مهنا الدرة
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أخفض الصوت كي ال أزعج روحه النائمة
د .كرام النمري
نحات وأكادميي أردين
الفنــان الرســام مهنــا الــدرة واحــد مــن رواد الحركــة التشــكيلية األردنيــة ،حامــل الـراث والهويــة،
وحينــا أتحــدث عنــه أشــعر بالرغبــة بخفــض صــويت حتــى ال أزعــج روحــه النامئــة ،لفرط إحساســه
ورقــة مشــاعره.
التقينــا بدايــة الســبعينات مــن القــرن املــايض مــن أجــل إنشــاء معهــد الفنــون يف جبــل عــان-
الــدوار الثالــث ،-وتــم بالفعــل إنشــاء املعهــد يف التســوية التابعــة لــدار الثقافــة يف حينــه ،وكان
مديرهــا الشــاعر عبــد الرحيــم عمــر.
كان مهنــا يعمــل بــدأب شــديد ،وحامســة صادقــة ،يحفــر يف الصخــر ،يَنشَ ـ ُّد للجــال ،متمثــا قــول
اإلمــام أيب حامــد الغـزايل يف كتابــه إحيــاء علــوم الديــن" :مــن مل يحركــه الربيــع وأزهــاره ،والعــود
وأوتــاره فهــو فاقــد املـزاج ،ليــس لــه عــاج".
ويــرى مهنــا الــدرة كــا تقــول ســوزانا النجــر :أن "كل الفنــون هــي فــن واحــد بالخــط العريــض"،
وهــذا القــول يلخــص متامــا مفهــوم الفــن بعمومــه لــدى الفنــان النبيــل مهنــا الــدرة ،باختــاف
الوســيط التعبــري ،ســواء أكان رســاما أم مرسحيــا أم موســيقيا أم معامريــا ،فالفنــون تنبــع مــن
منهــل واحــد ،وتعــود لجــذر واحــد ال يبتعــد فيــه عــن قيــم الجــال والخــر.
أحــاول بقــدر مــا تســعفني الذاكــرة اســتعادة بعــض أعاملــه التــي أنجزهــا يف الســبعينات مــن
القــرن املــايض ،والتــي غلبــت عليهــا املشــاعر الجياشــة بنــوع مــن العشــوائية االنفعاليــة ،واتســمت
موضوعاتهــا بالواقعيــة ،ومنهــا "البورتريهــات" لشــخصيات بدويــة ت ُ َذكِّــر بلوحــات الفنــان األمــريك
جاكســون بوليــك.
وبــدت أعاملــه بعــد األلفيــة الثانيــة أكــر اتزانــا وعقالنيــة ،وقــد يعدهــا البعــض تجريديــة الختفــاء
املوضــوع ،واعتــاد التكويــن املنحــرف يف الخطــوط التــي تشــبه التكوينــات يف نســيج البســاط
البــدوي ،فاأللــوان عنــده يف طبقــات مدروســة ،وهــي بالنســبة لــه" :تجربــة برصيــة ليســت لهــا
عالقــة يف الرمزيــة" ،وهــذا مــا كنــت أختلــف معــه فيــه مــن أجــل فهــم العمــل الفنــي ورمزيتــه،
إذ يتأثــر العمــل الفنــي باختــاف املــكان والزمــان واملتلقــي ،وذات مــرة ســألته :هــل العمــل الفنــي
يف مطــار عــان مثــل العمــل الفنــي يف القاعــات الخاصــة يف عــان؟ أو هــل عــرض العمــل يف
قريــة نائيــة كــا ميكــن أن يفهــم أمــام جمهــور الصــاالت الفنيــة؟ وهــل العمــل الــذي أنجــز يف
األربعينــات ميكــن أن يحمــل رمزيــات لحظــة الرســم ،أم ســيحمل ظــال الســنوات واملــايض ومــا
توالــت مــن أحــداث؟ فالعمــل الفنــي بالتأكيــد محكــوم بــرط اإلنتــاج ورشط التلقــي.
وهنــا ال بــد مــن القــول إن العمــل الفنــي الجامهــري ينبغــي أن ينطلــق مــن املناخــات العامــة،
وإرث املجتمــع ،بخــاف مــا يعــرض يف القاعــات الخاصــة ،حيــث يغــرق العمــل يف التجريبيــة مــن
جهــة ،والخصوصيــة والســيكولوجية للفنــان ،واهتــام جمهــور الصالــة مــن املثقفــن واملتتبعــن
ألســاليب الفــن وتحوالتــه العامليــة مــن جهــة أخــرى
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يف البدء كان الرسم
محمود منير
كاتب صحفي أردين
مبعرفــة معمقــة ،وتجربــة اســتثنائية ،وإميــان راســخ بــرورة الفــن ودوره يف بنــاء املجتمعــات ،نســج الفنــان األردين
التشــكييل مهنــا الــدرة ( )2021-1938الــذي رحــل يف الرابــع والعرشيــن مــن كانــون الثــاين -ينايــر ،تجربتــه املتعــددة
عــى امتــداد أكــر مــن ســتة عقــود مــن االحـراف.
قبــل أن يلتحــق مبدرســة العســبلية االبتدائيــة يف وســط عـ َّـان ،خــط الراحــل أوىل رســوماته ،وكانــت عبــارة عــن وجــه
رشطــي ســر أعجــب الطفــل الصغــر -آنــذاك -بشــكل قبعتــه ،ومنــذ ذلــك اليــوم ظــل يالحــق الوجــوه ويتمعنهــا
لينقلهــا عــى الــورق قبــل أن يلتفــت إىل األماكــن مــن حولــه بــدءا ً مــن الكــرك التــي عــاش طفولتــه بالقــرب مــن
قلعتهــا ،مشــدودا إىل األســاطري والخرافــات التــي تــروى حــول القلعــة ،ومــرورا بســيل عـ َّـان الــذي مثــل لديــه معنــى
الحركــة والضــوء عــى صفحــة مائــه ،وليــس انتهــاء بأمكنــة كثــرة ترسبــت إىل لوحاتــه.
مل يكــن ســهال قبــول الوالــد ســعيد الــدرة -ذي األصــول اللبنانيــة -الــذي عمــل مفتشــا يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ،أن
ميتهــن ابنــه الفــن ،رغــم أنــه أرســله باك ـرا إىل تعلــم أساســيات الرســم عــى يــد الرســام والضابــط الــرويس جــورج
ألييــف ( )1973-1887الــذي عــاش فــرة طويلــة يف األردن وفلســطني ،لكــن الكاتــب واألكادميــي قــدري طوقــان
( )1971-1910اســتطاع إقنــاع األب أن يــدرس مهنــا الفنــون يف إيطاليــا.
يف شــوارع املــدن اإليطاليــة وســاحاتها ،أمــى الــدرة أوقاتــه يتأمــل تصميمهــا املعــاري ،والتامثيــل املنصوبــة فيهــا،
وزخــارف أبنيتهــا ونقوشــها ،واألعــال الفنيــة الكالســيكية التــي تحتضنهــا ،فكانــت بالنســبة لــه مبثابــة الــدرس الكبــر
الــذي اســتفاد منــه أكــر مــن دراســته املنتظمــة يف «أكادمييــة الفنــون الجميلــة» يف رومــا ،والتــي تخــرج فيهــا عــام
.1958
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بعــد عودتــه إىل البــاد ،بــدأ الــدرة تســجيل ذاكــرة برصيــة
العــاين خصوصــا ،واألردين عمومــا ،عــر اســتخدام
ملكانــه َّ
تقنيــات عديــدة مثــل األلــوان الزيتيــة ،واملائيــة ،والحــر
الصينــي ،فرســم وجوهــا تنتمــي إىل الواقــع؛ رجــاال ونســا ًء
مــن مختلــف األعــار ،ومشــاهد مــن مدينــة عـ َّـان وعمرانهــا،
ولوحــات متثــل الرقــص الشــعبي الرشكــي الــذي ظــل حــارضا
يف فــرة الحقــة ،ومثلــت حركــة األجســاد والوجــوه مركــز
اللوحــة ،وكان اللــون األزرق رفيــق دربــه ،ســواء اشــتملت
مضامــن لوحاتــه عــى املــرح والشــغف بالدنيــوي ،أو تلــك
التــي عكســت زرقتهــا بعــدا صوفيــا تأمليــا.
غالبيــة أعاملــه يف تلــك الفــرة صاغــت مفــردات النــاس
وحركتهــم يف محيطهــم ،أبدعهــا بــروٍ ،يقــوده ذكا ٌء حــاد
ـاس فطــري عــا ٍل ،مكنــاه مــن تقديــم لوحــة
وقــاد ،وإحسـ ٌ
حداثيــة قريبــة مــن الجميــع تحتفظ بهــا الذاكرة الشــعبية
التــي مل تألــف الفــن التشــكييل مــن قبــل ،فعــرت منــاذج
كثــرة مــن شــغله عــن عمــق ارتباطــه مبكانــه ومجتمعــه،
وهــو الــذي يقــول يف مقابلــة تلفزيونيــة ســابقة بــأن
«الفــن هــو املقيــاس الدقيــق لتقــدم الحضــارات».
هــذه املقولــة كرســها الــدرة ليــس كونــه فنانــا فحســب،
بــل كونــه فاعــا أساســيا يف املشــهد الثقــايف األردين ،وبنــا ًء
قــل نظــره ،مؤمنــا بــرورة املؤسســة وأهميتهــا يف مرحلــة
ســبقت تأســيس كليــات جامعيــة متخصصــة يف الفــن،
فأنشــأ قســا للفنــون يف دائــرة الثقافــة ،التــي تحولــت
إىل وزارة الحقــا ،كــا أســس معهــد الفنــون الجميلــة
عــام  ،1970والــذي كان لــه دوره يف تدريــب العديــد مــن
الهــواة ،والفنانــن املحرتفــن أيضــا.
الفنان الدبلومايس
عــى طريقتــه يف التعلــم التــي تتفلــت مــن أيــة هرميــة
ووصايــة ،وتتمســك بالتفاعــل الحــر ،فعــل ذلــك مــع
تالميــذه منــذ ســتينات القــرن املــايض حــن درس يف «كليــة
تدريــب املعلمــن» ،ويف مرســمه الخــاص ،ثــم يف «الجامعــة
األردنيــة» بعــد حــوايل ثالثــة عقــود ،وممــن تتلمــذ عــى
يديــه الفنانــون :نبيــل شــحادة ،وجــال عريقــات ،وعمــر
حمــدان ،وغريهــم املئــات الذيــن مل يفوتــوا فرصــة غــداة
رحيلــه ليكتبــوا عــن املعلــم وأثــره الــذي ال ميحــى.
انتقــل الــدرة مطلــع مثانينــات القــرن املــايض إىل الســلك
الدبلومــايس األردين يف عواصــم عــدة منهــا :رومــا والقاهــرة
وتونــس وموســكو ،ويف األخــرة عــن ســفريا لـ»جامعــة
الــدول العربيــة» عــام  ،2001والتــي مل يتحــدث عنهــا

ســوى القليــل ،وكانــت وقائعهــا ذات صلــة بالفــن أيضــا.
ويــروى أنــه شــارك عــام  1964يف معــرض دويل مبدينــة
نيويــورك بلوحــة رســم فيهــا امــرأة تحتضن طفلهــا يف مجاز
بــري للقضيــة الفلســطينية ،وكتبــت إىل جوارهــا قصيــدة
لصــاح أبــو زيــد -وزيــر الثقافــة واإلعــام األســبق ،-والتــي
اعــرض عليهــا أعضــاء يف الكونغــرس األمــريك ينتمــون إىل
اللــويب الصهيــوين ،وطالبــوا بعــدم عرضهــا ،لكــن اللوحــة مل
ت ُـ َزل مــن مكانهــا مبوقــف رســمي حــازم.
رحلة الفن ..رحلة الحياة
بــدأ حيــاة جديــدة بعــد تقاعــده مطلــع األلفيــة الثالثــة،
قــدم خاللهــا العديــد مــن املعــارض ،كان أبرزهــا يف ترشين
الثــاين عــام  ،2018حيــث احتضــن «املتحــف الوطنــي
عــان معرضــا اســتعاديا بعنــوان:
للفنــون الجميلــة» يف َّ
«مهنــا الــدرة :رائــد الفــن التشــكييل األردين الحديــث»،
اختــزل محطــات رئيســة ظلــت حــارضة يف مراحــل
تجربتــه املختلفــة ،متنقــا مــن التعبرييــة التــي متحــورت
حــول «البوروتريــه» ،مــع اهتاممــه بتوزيــع الظــل والنــور،
وبراعتــه بالتلويــن يف أســلوبية خاصــة طورهــا مــع الزمــن،
إىل التكعيبيــة -التجريديــة التــي تأمــل مــن خاللهــا اللــون
يف بنيــة الشــكل الهنــديس ،وانتهــى منهــا إىل التجريــد الذي
اختــزن تجريبــه يف املرحلــة األخــرة عــر دراســته عالقــات
الكتلــة والخطــوط ومشــتقاتهام مــن كتــل وألــوان يف
العمــل الفنــي.
إىل جــوار ذلــك ،تســتحرض مجموعــة الرســوم بالحــر
األســود التــي نفذهــا خــال الســبعينات والثامنينــات،
وتضمنــت بعــدا غنائيــا يف تقدميــه لتلــك الخطــوط التــي
تشــكل جســدا ال يتوقــف عــن الرقــص والــدوران؛ جســد
كان لــه حضــوره الخــاص يف مجمــل أعاملــه عــر مراوحتــه
بــن املــريئ والالمــريئ يف التعبــر عنــه حيــث الرغبــة
ونفيهــا ،والضــوء والعتمــة ،وكأنهــا يحيــان إىل اللــذة
وكبتهــا يف آن.
يقــول يف ســياق حديثــه عــن الفنانــن الذيــن ينزعــون
إىل التجريــد منــذ بداياتهــم :رمبــا كنــت تقليديــا جــدا يف
تفكــري ،أؤمــن أنــه يجــب تعلــم الرســم أوال ،وليــس مهــا
أن تبــدو األلــوان جميلــة يف األســاس ،يجــب أن تكــون
قــادرا عــى الرســم ،وأن تعــرف التكويــن والشــكل مــن
أجــل أن تطورهــا أو تهدمهــا.
يف البــدء كان الرســم ،وكانــت رحلــة عاشــها مهنــا الــدرة يف
الهــدم والبنــاء عــى ســطح اللوحــة
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املعلم ورجل املعرفة
فاروق يوسف
ناقد عراقي مقيم يف بريطانيا

حــن املــوت يُشــعر املــرء أنــه تأخــر كث ـرا مبــا ال ميكــن تعويضــه ،كان ذلــك شــعوري حــن
فاجــأين مــوت مهنــا الــدرة ،كــا لــو أين كنــت أعتقــد أنــه ســينتظرين حتــى أكتــب عــن شــغفي
بتجربتــه الفنيــة.
كتبــت عــن معظــم الرســامني يف األردن ،ومل أكتــب عــن معلمهــم ،ال ألين نســيته ،بــل ألين كنــت
أراه يف وجــوه كل الذيــن كتبــت عنهــم.
لقــد تشــظت تجربتــه وتوزعــت بــن مريديــه ،وكان لديــه دامئــا مــا هــو جديــد ،فهــو فنــان
متجــدد ،لذلــك مل يتمســك بنزعــة شــكلية بعينهــا ليعدهــا أســلوبه الشــخيص الــذي يرافقــه
حتــى املــوت ،كان يعــرف أن األســلوب يتبــع الرســام ،تلــك هــي فكرتــه التــي منحتــه حريــة
أن ينســجم مــع نفســه مبعنــى الصلــح املريــح ،فــا تتعــرض عالقتــه باللوحــة ألي نــوع مــن
القــر والتشــذيب.
مــن ذلــك املنطلــق ميكننــي القــول أن ريادتــه مل تكــن عــى مســتوى التأســيس وحــده ،بــل
تجاوزتــه إىل التبشــر مبحيطــه باملــدارس الفنيــة الحديثــة التــي عمقــت عالقتــه بالرســم
وطورتهــا ،وعــى هــذا املســتوى بالضبــط ،ميكــن التأكيــد عــى شــخصية الــدرة املعرفيــة التــي
كانــت تنطــوي عــى مســتوى عــال ورفيــع مــن الثقافــة الحيــة ،بحيــث كان الفنــان منوذجــا
للفنــان املثقــف ،ذلــك النمــوذج الــذي حــاول أن يشــيعه بــن املحيطــن بــه ،وباألخــص بــن
تالمذتــه الذيــن اتبعــوا خطــاه يف املجــال املعــريف ،فبالرغــم مــن تأكيــده -كونــه معلــا -عــى
الحرفــة التــي هــي األســاس الصلــب الــذي تقــوم عليــه عالقــة الرســام بعملــه ،غــر أنــه كان
ينصــح مبقاومــة إغ ـراءات الحرفــة باملعرفــة التــي تهــب الخيــال فســحة مــن الحريــة ،لذلــك
مل يكــن يــرى يف املســافات التــي تفصــل بــن مدرســة وأخــرى مــن مــدارس الفــن نوعــا مــن
العــبء الثقيــل الــذي ميكــن أن يقــع الرســام ضحيتــه.
كان يتنقــل بخفــة بــن تلــك املــدارس كــا لــو أنــه ينتقــل مــن غرفــة إىل أخــرى يف بيــت واحــد،
كان عاملــه الجــايل يتشــكل مــن مزيــج مــن األشــكال التــي يســتلهمها مــن الواقــع مــن غــر
أن يســتطيع املتلقــي إعادتهــا إىل أصولهــا ،لقــد اســتعمل اإللهــام فتنتــه يف صياغــة عــامل جــايل
مجــاور ،ســيظل مشــبعا بــرؤى العزلــة التــي يواجــه الرســم مــن خاللهــا العــامل الخارجــي.
كل مــا فعلــه الــدرة ،كان يعــر عــن شــعور املعلــم باملســؤولية يف مواجهــة اكتشــافاته التــي
يضعهــا بــن أيــدي اآلخريــن ،وهــو مــا جعلــه مثاليــا يف كل يشء ،يف رســومه ويف دروســه ،يف
تجاربــه ويف ثقافتــه ،لقــد محــا الــدرة صــورة الرســام الــذي يحــور األشــكال التــي تشــبهه
وتذكــر بــه ،وصــار يتعلــم مــن األشــكال كيــف يكــون العــامل وهــو يتغــر ،أرسه التجريــب فــكان
يف لوحــة جديــدة يرســمها ،فيبــدو كــا لــو أنــه يبــدأ مــن جديــد
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استدراج خبايا املرئي إىل عتبات اجلمال
غسان مفاضلة
فنان وناقد تشكييل
قــرب “ســيل عــان” الــذي كان يجــرح وســط املدينــة كلــا فــاض حســب تعبــر الفنــان األردين الراحــل مهنــا الــدرة (1938-
 )2021الــذي غيبــه املــوت بعــد رصاع طويــل مــع مــرض عضــال ،كانــت والدتــه هنــاك ،وهنــاك ابتــدأت معــامل موهبتــه
بالظهــور والتشــكل ،متأثــرة مبحيطهــا الــذي يضــج بالحركــة والتنــوع واالنســجام.
عندمــا كان يف الثامنــة مــن عمــره ،كشــفت لوحتــه األوىل العــام  1946عــن موهبــة كان عليهــا فيــا بعــد أن تواجــه العــامل
بــروح متحفــزة بــأدوات البحــث واملغامــرة والتجريــب ،منــذ ذاك ،وعــر سلســلة مــن االســتنباطات التدريجيــة يف مجــال
الرؤيــة والتعبــر ،راح الفنــان يتقــى خبايــا الظواهــر املرئيــة يف محيطــه وبيئتــه ،ويعايــن خفاياهــا وتجلياتهــا عــى عتبــات
الجــال ،مذوبــا يف رحابهــا الفروقــات بــن الفــن والحيــاة.
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الــدرة متفــردا يف أســلوبه ،ومغايــرا يف تعبيراتــه
ظــل
ّ
وتوجهاتــه عــن مجايليــه مــن الفنانــن الــرواد يف العالــم
العربــي ،لــم يأخــذه بريــق التنظيــر يف التأصيــل والتحديث،
ولــم يغــره اجلــدل يف طروحــات الهويــة واملوروث ،أو إشــكاالت
احلداثــة واملعاصــرة

وحــن كان الفنــان يلتقــط بحدســه الفنــي الظواهــر املرئية
يف محيطــه ،كان يفعــل ذلــك ،ال ليــرد مــا هــو مــريئ،
بــل ليضعــه يف ســياق املواجهــة الحــادة والنشــطة للعــامل
ومكنوناتــه؛ مواجهــة الظاهــرة وإعــادة إنتاجهــا وتجاوزهــا
عــر لوحتــه املتحفــزة دومــا لبلــوغ ذروة التعبــر الجــايل،
بعيــدا عــن التنميطــات والرتســيامت املســبقة ،وهــي
املواجهــة التــي جعلــت منــه رائــدا حداثيــا مجــددا يف
الفــن التشــكييل األردين ،وحــارضا عــى الــدوام يف مناخــه
املعــارص.
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مصــادره البكــر يف التــاع رؤيتــه الفنيــة" :عــى الرغــم
مــن كل يشء ،اتخــذت الســيل صديقــا يل ،وقــد لعــب دورا
مركزيــا يف املراحــل األوىل مــن حيــايت ،إىل اآلن ،فــا زلــت
أتذكــر شــفافية املــكان ،واألمــواج الضعيفــة التــي ترتاقــص
كخيــوط الفضــة ،بانعكاســاتها املختلفــة ،إذا مــا ســقط
عليهــا الضــوء".
ابتــدأت تجربــة الــدرة الفنيــة مبحيطــه الخــاص ،مكانــا
وإنســانا ،وكان لقســات الوجــوه ومالمحهــا التعبرييــة
النصيــب األكــر يف بحثــه عــن اإليقــاع الــذي شــكل الناظــم
الحيــوي للطاقــة الحركيــة يف لوحتــه ،بوصفهــا النقيــض
املضمــر للســكون والجمــود؛ إنهــا حركــة الحيــاة يف مواجهة
الخــواء واملــوت ،وهــي يف تجليهــا األكــر رحابــة واختـزاال يف
اآلن نفســه ،حركــة الوجــود يف مواجهــة العــدم.

شــكلت الحكايــات غــر املرئيــة يف طفولتــه املبكــرة بدايــة
منطلقاتــه الحســية والذهنيــة ،فأثنــاء وجــود عائلتــه
مطلــع أربعينــات القــرن املــايض يف مدينــة الكــرك -140
كلــم جنــوب العاصمــة األردنيــة ،-حيــث كان والــده مديـرا
ملدرســتها الثانويــة ،أخــذت الحكايــات الخرافيــة والقصــص
املأهولــة بعــوامل الجنيــات يف قلعــة الكــرك وآثارهــا -التــي
يعــود بنا ُءهــا إىل عهــد املؤابيــن يف القــرن التاســع قبــل
امليــاد -تتــرب مــن الغــرف املعتمــة يف القلعــة إىل غــرف
خاصــة يف رأســه ،ليكشــف بإدراكــه الحــي املبكــر عــن
مكنونــات عــامل خفــي غــر مــريئ ،وهــو العــامل الــذي وشــح
مرئياتــه الفنيــة يف جميــع مراحلــه ألزيــد مــن ســبعة
عقــود.

ومــع الفنــان الــرويس جــورج ألييــف وتتلمــذه عليــه
يف نهايــة األربعينــات يف عــان ،أصبــح إدراك مهنــا
للفــن يأخــذ منحــى جديــدا يف معاينــة ظواهــر العــامل
وموجوداتــه" :كان ألييــف أول مــن علمنــي أساســيات
األلــوان املائيــة ،حيــث كانــت أول تجربــة أواجــه بهــا
مبــارشة معرفتــي بالفــن ،وكانــت االنطالقــة التــي جعلتنــي
مســتعدا ملواجهــة العــامل".

فيــا شــكل ســيل عــان بهدوئــه وصخبــه ،املحطــات
األوىل يف إدراكــه البــري ،فمــن متعتــه يف مراقبــة قطــع
األثــاث القدميــة وهــي تطفــو ،واألكــواخ التــي يجرهــا
الفيضــان ،إىل معاناتــه اليوميــة يف قطــع الســيل مــن
البيــت إىل املدرســة ،إضافــة إىل ســحر انعــكاس األضــواء
الليليــة عــى ســطح املــاء؛ كل ذلــك أســهم بتشــكيل

وبتعرفــه يف بدايــة الخمســينات عــى الفنــان الهولنــدي
وليــم هلوويــن ،تعــرف عــى املدرســة الهولنديــة يف الفــن،
وتحديــدا تجربــة الضــوء عنــد رامربانــت مبــا تحفــل بــه
مــن طاقــة وحركــة ،ومنهــا تــدرج الــدرة إىل املالمــح األوىل
يف التجريــد اللــوين ،وهــي نفســها" :التجربــة الســحرية
التــي تجعــل الرؤيــة ممكنــة" بحســب الفنــان.

من أعامل الدّرة

خــال التحاقــه بأكادمييــة رومــا للفنــون الجميلــة العــام
 ،1954تعــرف إىل الجــال املعــاري ملدينــة رومــا ،كــا
تعــرف عــى أســاتذة عــر النهضــة يف متاحــف إيطاليــا
وكنائســها.
يعــود يف العــام  1959إىل عــان مدرســا للفنــون يف معهــد
املعلمــن ،وبعــد عــام يغــادر مــرة أخــرى إىل رومــا ملــدة
عــرة أعــوام عامــا يف الســلك الدبلومــايس؛ فتُعــرف
أعاملــه عــى مســتوى عاملــي بفعــل معارضــه خــارج
األردن التــي عرفــت بفــرادة أســلوبه الفنــي ومتيــزه.
عــن الــدرة عــام  1971مديــرا عامــا لدائــرة الثقافــة
والفنــون قبــل أن تصبــح وزارة الثقافــة ،ليــرع بعــد ذلــك
بعــام بتأســيس معهــد الفنــون الجميلــة ،ويتتلمــذ عــى
يديــه العديــد مــن الفنانــن األردنيــن ،ونتيجــة لجهــوده

وإســهاماته املتميــزة يف إغنــاء املســرة الثقافيــة والفنيــة،
اســتحق أول جائــزة تقديريــة متنحهــا الدولــة يف اآلداب
والفنــون عــام .1977
بعــد ذلــك عمــل يف جامعــة الــدول العربيــة مديــرا
للشــؤون الثقافيــة يف العــام  ،1981كــا عمــل ســفريا
لجامعــة الــدول العربيــة منــذ العــام  ،1992-2000ليســتقر
بــه املطــاف أخــرا يف عــان.
آخــر معــرض لــه افتتحــه الرئيــس النمســاوي هاينــز فيــر
يف بــون ،احتــوى املعــرض عــى مجموعــة مــن أعاملــه
املقتنــاة يف عــدد مــن جامعــات ومتاحــف العــامل.
شــكل رســم الفعــل ( )Action Paintingإيقاعــا مشــركا
بــن مختلــف مراحــل الــدرة الفنيــة؛ فمــن مرحلتــه
الزرقــاء التــي شــكل "البورتريــه" منطلقهــا ومحورهــا يف
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بداياتــه الفنيــة ،إىل تكعيبيتــه -التجريديــة بتكويناتهــا
املتداخلــة ومناظرهــا اآلخــذة بالتــآكل والتصــدع ،وصــوال
إىل تجريديتــه التــي متنــح الكتلــة مداهــا الحــريك عــر
شــفافية اللــون وتدرجاتــه ،باإلضافــة إىل رســوماته بالحــر
الصينــي مبوضوعاتــه الراقصــة يف فضــاء مشــحون بالطاقــة
والحيويــة.
التجريــدات اللونيــة يف أعاملــه ،وتحديــدا يف مرحلتــه
األخــرة ،ال تكتســب فاعليتهــا مــن التوزيعــات التلقائيــة
ملســتويات اللــون ومســاحاته فحســب ،وإمنــا تكتســب
تلــك الفاعليــة أيضــا مــن العالقــة التبادليــة بــن الكتــل
اللونيــة وخطوطهــا مــن جهــة ،وبــن الخطــوط اللونيــة
والكتــل املنبثقــة عنهــا مــن جهــة أخــرى ،عــر املســاحة
الحركيــة عــى امتــداد ســطح العمــل الفنــي.

مكنتــه أكادمييتــه مــن الخــروج املمنهــج ،واالنقــاب الفــذ
عــى البنــاء املــدروس ،ســوا ًء أكان البنــاء يتشــكل يف الذهن
التصــوري لديــه ،أم يف منطلقاتــه ومرجعياتــه البرصيــة،
وبحســب الناقــد د .مــازن عصفــور الــذي يــرى أن الحلولــة
الجامليــة ،والنتائــج البرصيــة لــدى الــدرة ال تشــر إىل أنــه
ميتلــك خطــة مســبقة ألعاملــه" :إذ تتضــح عالقــات العمــل
وتتشــكل أثنــاء عمليــة (اإلنشــاء) بتلقائيتهــا وعفويتهــا،
وهــذا مــا مينحــه القــدرة الدامئــة عــى البــدء مــن جديــد،
وكأنــه يكتشــف بــأدوات االبتــكار والتجــاوز ســطح العمــل
ألول مــرة ،وعــى نحـ ٍو مختلــف وفريــد".

فالعالقــة الحيويــة بــن الكتلــة والخــط ،تشــكل -باإلضافــة
إىل رســم الفعــل -قاســا مشــركا بــن أعــال الفنــان
عــر مراحلــه املختلفــة ،إذ تكشــف الكتــل والخطــوط يف
تحوالتهــا وتبدالتهــا عــن النســغ التزامنــي (اآلين) ،الــذي
يقــوم برتســيخ الطاقــة التعبرييــة الراشــحة مــن العالقــة
التبادليــة بــن الكتــل والخطــوط ،ســواء أكان ذلــك بتفســخ
الكتــل وتحولهــا إىل خطــوط لونيــة ،أم بتكثــف الخطــوط
وتحولهــا إىل كتــل لونيــة.

وعــى الرغــم مــن التنــوع والـراء الــذي صاحــب مســرته
الفنيــة ،حافــظ الفنــان عــى خصوصيتــه األســلوبية بعيــدا
عــن التنميــط والتأطــر ،فاألســلوب لديــه هــو الكيفيــة
التــي ينســج بهــا العالقــات مــع عالماتــه ومفرداتــه عــى
ســطح لوحتــه؛ ســطح مــادي يطلــق منــه العنــان ملرئيــات
لوحتــه لتحلــق بأجنحــة التخييــل والتعيــن ،أســلوبه
هــو الهويــة التصويريــة التــي نتعــرف مــن خاللهــا عــى
شــخصية لوحتــه التــي ال تشــبه ســواها.

التحــوالت والتبــدالت يف عالقــة الكتلــة مــع الخــط،
تفــي إىل عالقــة أخــرى تعمــل عــى تفعيــل املســتويات
اللونيــة وتحريكهــا عــى ســطح اللوحــة ،فالكتــل اللونيــة
يف تفســخها وتحللهــا إىل خطــوط متعــددة االتجاهــات:
أفقيــة ،عاموديــة ،قطريــة ،ومتقاطعــة ،تخلــق مــدارات
حركيــة (انتشــارية) عــى امتــداد الســطح التصويــري ،ويف
الوقــت ذاتــه ،يعمــل تكثــف الخطــوط اللونية وانحســارها
عــى شــكل كتــل :مرتاصــة أو متباعــدة عــى خلــق عــدة
بــؤر لونيــة عــدة تعمــل عــى خلخلــة مركزيــة اللوحــة،
لتكتســب بذلــك حالــة مــن الصــرورة الدامئــة يف فضائهــا
البــري عــى الســطح ذاتــه.

ظــل متفــردا يف أســلوبه ،ومغاي ـرا يف تعبرياتــه وتوجهاتــه
عــن مجايليــه مــن الفنانــن الــرواد يف العــامل العــريب ،مل
يأخــذه بريــق التنظــر يف التأصيــل والتحديــث ،ومل يغــره
الجــدل يف طروحــات الهويــة واملــوروث ،أو إشــكاالت
الحداثــة واملعــارصة ،والتــي كانــت باعثــا لتشــكيل
الجامعــات والتجمعــات الفنيــة منــذ بواكــر خمســينات
القــرن املــايض يف غــر بلــد عــريب ،مل يكــن يعنيــه ســوى
تشــييد أفقــه الجــايل املتفلــت مــن القيــود املكبلــة
لحريــة التعبــر ورحابتــه.

نأيــه عــن الرسديــات اإلنشــائية ،وعــدم ارتهانــه للــروط
الخارجــة عــن مقتضيــات الحــس والشــعور ،إضافــة إىل
صدقــه وعفويتــه ،جميعهــا ســاهمت يف تشــكيل خياراتــه
الحــرة يف التعامــل مــع لوحــة ال تحتكــم إال ملعيارهــا
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الخــاص يف اإلنشــاء والتعبــر ،وليــس إىل معيــار النقــد
وتوقعاتــه ،وال إىل إمــاءات أســاتذة الفنــون وقوالبهــم
الجاهــزة ،وال حتــى إىل طموحــات الفنــان ورؤاه املســبقة.

ســيل الزمــن ،وعنفــوان التجربــة ،واســتدعاء التفاصيــل
مــن طيــات الذاكــرة ،والذهــاب بعيــدا يف مغامــرة تذويــب
الفروقــات بــن الفــن والحيــاة ،واســتحقاقات اللحظــة
الراهنــة؛ هــي مزيــج مــن خليــط إكســر التعبــر الــذي
داوم الفنــان عــى إعــداده ،بأنــاة واقتــدار ،ملواجهــة
التــرب والنقصــان مــن كأس الحيــاة

رحل وهو يهجس بالناس واألمكنة
إبراهيم اليوسف
قاص أردين
حــن نتحــدث عــن مهنــا الــدرة ،فإننــا أمــام حالــة فنيــة وإنســانية اســتثنائية ،فنــان شــكلته الجغرافيــا البرصيــة ورؤيــا
ســبقت جيلــه ،فعــر باللــون والضــوء عــن هواجســه التــي توالــت يف ســر املــريئ ،ليقــدم تجربــة ملفتــة يف التشــكيل املحــي
والعــريب والعاملــي.
مهنــا الــدرة الــذي بــدأ مســرته الفنيــة باك ـرا ،إذ رســم لوحتــه األوىل وهــو يف الثامنــة مــن عمــره ،والتــي أبــرزت موهبــة
حقيقيــة ،تلــك اللوحــة كانــت مبثابــة إعــان عــن طاقــة إبداعيــة جليــة ،ليجــد التشــجيع الحقيقــي ممــن يحيطــون بــه.
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مــن هنــاك بــدأ الــدرة مالحقــة الفعــل الجــايل الكامــن
يف الحيــز الــذي يعيــش فيــه ،فصــارت عينــه تجــول يف
مفــردات الضــوء ،وتقــع عــى إيقــاع الجمــوع البرشيــة،
فريصدهــا يف قــاع املدينــة حيــث كانــت طفولتــه األوىل،
فنشــأ فنانــا شــغوفا برســم األشــياء وتحويرهــا بصــورة
جديــدة ومدهشــة.
شــكل املــكان واملكــون االجتامعــي املحــي مخيــال الــدرة
الفنــي ،ليذهــب يف اكتشــافات جامليــة مــا حولــه ،فحــول
املعــاش واملحــي إىل لوحــات ســجلت تفاصيــل اللحظــة،
ووثقــت جامليــات مشــهد املــكان األردين ،ومل يكتــف
بالبحــث الــذايت والكامــن يف مخيلتــه ومحيطه ،بــل أراد أن
يكتشــف تجــارب مهمــة يف تاريــخ البرشيــة ،فالتحــق عــام
 1954بأكادمييــة رومــا للفنــون الجميلــة ،وهنــاك درس
أعــال فنــاين عــر النهضــة اإليطــايل والبــاروك ،فكانــت
فرصــة ذهبيــة لالنفتــاح عــى فنــون العــامل ،ثــم عــاد
إىل عـ َّـان ليعمــل مدرســا للرســم يف املــدارس األردنيــة،
ممتلئــا مبــا تعلمــه مــن الفــن العاملــي ،ومســتأنفا رحلتــه
الجامليــة يف املــكان األردين.
رحلة الضوء
ابتــدأت بدايــة مهنــا الــدرة يف عــان كمــكان ،فكانــت
البيوتــات ،وطبيعــة الحجــر الــذي شــيد تلــك البيــوت
املرتاكمــة عــى جبالهــا الســبعة أســاس رصــد الضــوء،
ثــم تنقــل يف ربــوع األردن ،فاتجــه برحلتــه األوىل مــن
عــان إىل الكــرك مــع عائلتــه ،إذ كان والــده يعمــل مديـرا
إلحــدى املــدارس هنــاك ،راقــب جبــال الجنــوب مــع
تدرجــات األلــوان وتغـرات الخطــوط وأشــكالها ،لينعكــس
ذلــك عــى طبيعــة أعاملــه ،فشــكلت الجبــال واأللــوان
مســاحة تفاعليــة بــن الفنــان واملشــهد مــن حيــث تناغــم
الخطــوط وقــوة اإلضــاءة ،وأخــذت الطبيعــة يف لوحــات
الــدرة فعــا دراميــا يــرد األزمــان البعيــدة ،فوضــع
املتلقــي أمــام مخيلــة جامليــة مثــرة.
رقص
الحقــت ريشــة الفنــان مهنــا الــدرة املكــون الشــعبي
األردين ،حيــث كان مغرمــا بالطقــوس االجتامعيــة مــن
عــادات وتقاليــد ،فركــز عــى حيــاة البــدو وأزيائهــم
ورقصاتهــم االحتفاليــة ،وأثــاره كذلــك املكــون الرشكــي
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مبــا يحتويــه مــن تقاليــد لهــا خصوصيتهــا ،فــكان
يحــاول أن يقبــض عــى اللحظــة يف رقصــات الرشكــس
بتك ـرار التناغــم يف الحركــة ،وقــد اتضــح ذلــك يف أعاملــه
التجريديــة الغنائيــة التــي تعكــس متكــن الفنــان مــن
أدواتــه التعبرييــة ،بلغــة ال تقــل أهميــة عــن تجــارب
عامليــة أمثــال :كاندســي وفــازريل اللذيــن اعتمــدا الخــداع
البــري يف العمــل الفنــي ،وهــو مــا اكتســبه مــن خــال
مواكبتــه وعشــقه للضــوء املســترت يف جبــال عــان والكــرك
بجاملياتهــا وتدرجاتهــا وتضاريســها املتنوعــة.
وكانــت واجهــات الكنائــس التــي زارهــا يف إيطاليــا
بحثــا عــن توثيــق تفاصيلهــا ،تحــرض شــغف الفنــان
باالنعكاســات امللونــة ،والخطــوط املتشــابكة واملتتاليــة
التــي ترتكهــا تناوبــات الضــوء والظــال ،وهــي التــي أفــاد
منهــا الفنــان يف تجربتــه التــي شــكلت منظومــة برصيــة
دراماتيكيــة تعنــى بــرد الطبيعــة والحيــاة االجتامعيــة.
الخطوط
يشــكل الخــط بالنســبة للفنــان مهنــا الــدرة قيمــة أساســية
يف جــل أعاملــه ،ومختلــف مراحلــه األســلوبية والتقنيــة،
فيظهــر الخــط والرضبــات الرسيعــة بجــاء يف لوحاتــه،
ويــكاد أن يكــون الخــط الركيــزة األكــر وضوحــا يف
بنيــة عملــه الفنــي ،والــذي اعتمــد عليــه يف تخطيطــات
الحــر والرصــاص والفحــم ،فقــد كان يحــاول أن ميثــل
تلــك الخطــوط وانعكاســتها يف مجمــل أعاملــه يف الرســم
والتلويــن ،ومــن نافلــة القــول أن مهنــا الــدرة ،وإن تشــبع
بعــدد مــن املــدارس الكالســيكية والحداثيــة ،إال أنــه ال
ينتمــي إىل مدرســة بحــد ذاتهــا ،لهــذا ،فهــو ينــوع عــى
مســاحات اللوحــة وســطوحها بتشــكيالت مركبــة بــن
الواقعــي والتعبــري والتجريــدي ،وهــو مــا ســاهم يف
حيويــة أعاملــه التــي تنقلــت يف أكــر مــن مدرســة ،مــا
ميــزه عــن اآلخريــن ،فالــدرة عــر عــن مدرســته الخاصــة
التــي انســاقت نحــو صدقيــة التجربــة املشــبعة بعاطفــة
النــاس واألمكنــة.
أفــاق الــدرة عــى الدنيــا وهــو يحلــم بالرســم ،وودع
الحيــاة ومل تــزل الريشــة بيــده

من برنامج سرية مبدع

حينما يتجسد الفن الراقي يف إنسان!...
يحيى القيسي
روايئ وباحث أردين
مثــل الكثــر مــن الفواجــع التــي تداهمنــا بقســوة ،وتــؤرش عــى مــي الوقــت ،وانقضــاء الخطــط ،وتب ـ ُّدل
األحــوال ،بــدا يل رحيــل مهنــا الــدرة ...كيــف ال وبيننــا حــوارات عميقة ،ولقــاءات مؤجلــة ،وغربــة متواصلة!...
بعــان الــذي يحتــل مســاحات كبــرة مــن بيتــه ،ويزدحــم
التقيتــه للمــرة األوىل عــام  2002يف مرســمه َّ
باللوحــات املعلقــة ،وتلــك امللفوفــة ،والفـرايش مــن كل صنــف ،وعلــب األلــوان الزيتيــة واملائيــة واإلكريليــك
وغريهــا ،إضافــة -بالطبــع -إىل آالف الكتــب الفنيــة والثقافيــة بلغــات مختلفــة.
كانــت الفكــرة مــن اللقــاء يف ذلــك الوقــت اإلعــداد لفيلــم توثيقــي عنــه إنســانا وفنانــا ،ضمــن سلســلة أفــام
"ســرة مبــدع" التــي أعددتهــا وكتبــت مادتهــا للتلفزيــون األردين حينهــا ،وهــي مــن إنتــاج خــاص باللجنــة
العليــا لعـ َّـان عاصمــة الثقافــة العربيــة ،ومــن إخـراج فيصــل الزعبــي.
كنــت حينهــا بــدأت التــورط الجميــل بالتصــوف ،والروحانيــات ،وطــرح األســئلة الصعبــة عــن الكــون ،وهــذا
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ســيظل مهنــا الــدرة كنــزا مخفيــا ،لــم يعــرف األردنيــون عنــه
غيــر بعــض ظواهــره ممــا أجنــز مــن لوحــات وأعمــال ،لكنــه
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التأمــل يف مســيرته ،فقــد جتــاوز
اجلغرافيــا الضيقــة إلــى األفــق العاملــي

مــا جعــل املشــركات بينــي وبــن هــذا الفنــان كبــرة،
والحــوارات متشــعبة ،ويف انطباعــي األول أذهلنــي الــدرة
بعفويتــه ،ورقتــه ،وســم ِّو أخالقــه ،وعل ـ ِّو همتــه ،وعميــق
ثقافتــه ،وكدنــا ننــى الهــدف األســايس مــن اللقــاء -أي
الفيلــم التوثيقــي عــن التجربــة الفنيــة ،-والــذي تــم
بالطبــع الحقــا ،وقــام التلفزيــون األردين ببثــه ،وال أدري يف
أي األرفــف مــن أرشــيف التلفزيــون يقبــع الفيلــم اليــوم.
كان الرجــل عائــدا للتــو كــا يبــدو مــن عملــه ســفريا
لجامعــة الــدول العربيــة يف روســيا ،ومــا يــزال مشــبعا
بالحيــاة الفنيــة هنــاك ،والغنــى الثقــايف والحيــايت الهائــل،
ويســتذكر بــن الحــن واآلخــر دراســته الفنيــة املبكــرة يف
إيطاليــا ،فيــا كانــت تطــل علينــا  -ونحــن يف املرســم-
زوجتــه اإليطاليــة ،فتحاورنــا قليــا ،أو متــي للتجــول مــع
كلبهــا األليــف يف الشــوارع الهادئــة املجــاورة للمنــزل.
كان مهنــا يف بدايــة الســتينات مــن عمــره تقريبــا ،مفعــا
بالتجــارب الكثــرة ،والخــرات الفنيــة العامليــة ،ويبــدو
أنــه اســتطاع بنجــاح أن يوائــم بــن عملــه الدبلومــايس
وانشــغاله الفنــي ،فلــم تأخــذه السياســة بعيدا عــن لوحاته
وألوانــه ،ومل يجعــل للفــن مــن ســبيل إليــه لتعطيــل جانبــه
الســيايس ،وهــذا مــا شــهد لــه بــه زمــاء يف جامعــة الــدول
العربيــة ،وتلــك البلــدان التــي عمــل وعــاش فيهــا.
يف وقــت مبكــر مــن حياتــه ،أي يف عمــر العــر ســنوات
تقريبــا بــدأ بالرســم ،وهــذا يعنــي أنــه يف العــام 1948
واملنطقــة تغــي بنكبــة فلســطني ،كان الطفــل شــديد
الحساســية يذهــب إىل حقــل جديــد غــر مطروق بالنســبة
لغالبيــة األردنيــن ،اكتشــف عاملــا مــن األلــوان البهيجــة
ف ـراح يحتمــي خلفهــا مــن الظــروف املحيطــة ،ومل يكــن
مــن املألــوف بعــد عــر ســنوات مــن ذلــك التاريــخ أن
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يشــد خريــج مدرســة ثانويــة يف األردن الرحــال إىل غربــة
بعيــدة مــن أجــل دراســة تخصــص (الفــن) ،فقــد كان
ذلــك ترفــا مــا بعــده تــرف ،وموضــع انتقــاد اجتامعــي قــل
مــن يتحمــل وزره ،لكــن مهنــا فعلهــا ومــى إىل إيطاليــا،
موطــن الفنــون والعــارة ،والتأســيس الهائــل للمواهــب
الفنيــة.
وحــن عــاد بتخصصــه النــادر محليــا وعربيــا ،ومــع خرباتــه
يف بــاد أجنبيــة بلغــة جديــدة ،ولعالقــات والــده ســعيد
الــدرة الراســخة مــع نخبــة الدولــة التــي تعــرف أهميــة
الفــن ،وخصوصــا مــن العائلــة امللكيــة ،فقــد اســتطاع
مهنــا أن يعمــل يف بعــض اإلدارات بالدولــة ،لكنــه آثــر أن
يجــد عمــا يليــق بحريتــه العاليــة يف الســفر ،والتثقــف
املتواصــل ،واالنغــاس يف الحيــاة ،فوجــد ضالتــه يف العمــل
الدبلومــايس الــذي نجــح بــه بامتيــاز ،وقــى جــل شــبابه
فيــه.
رمبــا نجــد توثيقــا تلفزيونيــا نــادرا لذلــك الشــاب األربعيني
الوســيم والناضــج ،والــذي ميثــل الحداثــة بأعــى تجلياتهــا
يف األردن بدايــة الثامنينــات ،عــر اللقــاء املســجل معــه
للتلفزيــون األردين يف مرســمه ،وهــو يتحــدث اإلنجليزيــة
بطالقــة للمذيعــة ســيام بحــوث ،ومــن الواضــح أن مثــل
هــذا اللقــاء املبكــر ،يكشــف عــن وعــي عــال بالفــن
التشــكييل ،ومدارســه وتنــوع أســاليبه التــي مــر عليهــا
مهنــا يف لوحاتــه ،وصــوال إىل التجريــد.
يقــول مهنــا ملحاورتــه :ال أقتنــع بالذيــن يقفــزون إىل
التجريــد دون فهــم األساســيات ،أي دراســة الترشيــح
للجســد اإلنســاين والتعمــق بالرســم الكالســييك.
مــن املمكــن مشــاهدة مهنــا وهــو يرســم "بورتريــه" لوجــه

بالفحــم دون تخطيــط ،وبرسعــة عاليــة ،أو وهــو يتامهــى
مــع األلــوان فيصبــح جــزءا منهــا مصبوبــا عــى "الكانفاس"،
فالرجــل يتمتــع بحساســية فنيــة عاليــة ،ومشــاعر إنســانية
رقيقــة وفياضــة ،وخجــل فطــري محبــب ،وكلهــا تظهــر
عــى جوارحــه وحركاتــه وطريقــة كالمــه ،ولكــن ،وســط
هــذا الهــدوء الــذي يبــدو عليــه ،مثــة عواصــف عاتيــة،
وأحاســيس متدفقــة ،وقلــق وجــودي يجــد منفــذا لــه عــر
لوحاتــه.
خــال الفيلــم التوثيقــي "ســرة مبــدع" عــن مهنــا ،كان ال
بــد مــن شــهادات بحــق تجربتــه ممــن يعرفونــه ،فأذكــر
أنــه أوصلنــا إىل ســيدة إيطاليــة تعيــش يف األردن منــذ
ســنوات طويلــة ،كان والدهــا "رومــرو" مــن الذيــن أسســوا
املستشــفى اإليطــايل يف عــان ،وفهمنــا أنهــا كانــت تديــر
"جالــري" للفنــون يف رومــا ،فقدمــت الســيدة شــهادة
نقديــة بتجربــة مهنــا باللغــة اإليطاليــة ،فوضعنــا الرتجمــة
عــى الفيلــم الحقــا مبســاعدة مهنــا نفســه.
ســبق أن أخــرين مهنــا بــأن والــده كان معارضــا سياســيا يف
لبنــان ،فقــدم إىل عــان خــال العرشينــات طلبــا لألمــان،
وأصبــح جــزءا مــن الحيــاة السياســية والرتبويــة يف األردن،
ويبــدو أن بقيــة عائلتــه الكبــرة أي "الــدرة" بقيــت يف
لبنــان.
وقــادين يومــا إىل بيتهــم القديــم يف جبــل القلعــة ،وهــو
بيــت بلــون قرميــدي بــارز ،مــن الواضــح أنــه كان مــن
البيــوت املميــزة يف الخمســينات والســتينات ،قبــل أن
تزدحــم املســاحات من حولــه بالبيــوت العشــوائية الكثرية،
حــن فتــح البوابــة الحديديــة الخارجيــة املتآكلــة ،ودخــل
إىل الغــرف املهجــورة ،انثالــت ذكرياتــه ،ورأيــت الغبــار
الــذي شــكل طبقــة ســميكة يف أرضيــة البيــت ،ومثــة صــور
كثــرة ملقــاة عــى األرض تشــر كــا يبــدو إىل تفاصيــل
لحيــوات أصحابهــا.
معانقة الشجر
ذات مــرة ذكــر يل ونحــن نتبــادل الحديــث حــول طاقــة
األلــوان وأثرهــا يف اإلنســان ،وعن الهالة الكهرومغناطيســية
التــي تحيــط بالجســد ،أنــه يحــب الطبيعــة ،ويحــس
باألشــجار ككائنــات حيــة وليســت كنباتــات ال تعقــل،
وقــال :إنــه حينــا يصــاب باالكتئــاب ،أو التعــب مــن يشء

مــا ،يذهــب إىل بعــض أشــجار الحديقــة ويعانقهــا ،بعدهــا
يشــعر بالراحــة والهــدوء.
كنــت حينهــا -كــا أســلفت يف بدايــة تورطــي بهــذه
العلــوم -قــد وجــدت يف هــذا الرجــل نبعــا دفَّاقــا مــن
الخـرات والتجــارب ،لكــن بقيــة الحــوارات ظلــت مؤجلــة،
وتقتــر عــى اللقــاءات الجامعيــة يف أمســية مــا ،أو ندوة،
أو معــرض ،ونســلم عــى بعضــن بحفــاوة ،وبانتظــار أن
نتواصــل بلقــاء قريــب ،لكــن الحيــاة ومتطلباتهــا ال ترحــم،
وآفــة العالقــات تأجيلهــا ،فاليــوم الــذي يذهــب لــن يعــود
أبــدا.
يف تلــك الفــرة مــن العمــل عــى إنجــاز مــروع "ســرة
مبــدع" مــا بــن 2002-2004م ،شــمل نحــو عرشيــن
شــخصية فنيــة وأدبيــة وفكريــة أردنيــة ،اخــرت مــع
بعــض األصدقــاء "مقهــى عمــون" مكانــا للقــاء يف بعــض
األيــام ،وكان يحــر معنــا بشــكل أســايس :الراحــل مؤنــس
الــرزاز ،هاشــم غرايبــة ،ســعود قبيــات ،ســميحة خريــس،
وأحيانــا :خالــد الكــريك ،وإنصــاف قلعجــي ،وبــن الحــن
واآلخــر مهنــا الــدرة ،ويبــدو أن هــذا املــكان رسعــان مــا
تحــول إىل موئــل لغــر الكتــاب واملثقفــن واملتحمســن
لهــم ،وانتهــت تلــك التجربــة.
رصح ثقايف عريب
فيــا يتعلــق يب ،ســيظل مهنــا الــدرة كنــزا مخفيــا ،مل
يعــرف األردنيــون عنــه غــر بعــض ظواهــره مــا أنجــز
مــن لوحــات وأعــال ،لكنــه يحتــاج إىل الكثــر مــن التأمــل
يف مســرته ،فقــد تجــاوز الجغرافيــا الضيقــة إىل األفــق
العاملــي ،وال أعتقــد أن الجيــل الجديــد يعــرف الكثــر عنــه،
لهــذا ،فاملجــال مفتــوح ،ولــو بعــد فــوات األوان لســر
أعــاق تجربتــه ،وطــرح فكــرة أن يكــون بيتــه متحفــا
للــزوار ،وســيجد الزائــر منجــزه الفنــي ،وحتــى تفاصيــل
حياتــه اليوميــة ،فمهنــا الــدرة يســتحق منــا الكثــر ،وال
أجــد يف النهايــة إال كلــات األمــر عــي بــن الحســن
عــى منصــة "تويــر" وهــو يــودع الفنــان الراحــل ،فهــي
تــؤرش عــى الكثــر" :مهنــا الــدرة قامــة أكــر مــن كونــه
رســاما ،إنــه رصح ثقــايف بحــد ذاتــه يف بلدنــا واملنطقــة،
كان صديقــا للعائلــة بأرسهــا ،تعلمنــا الكثــر مــن مهنــا،
وســنبقى ممتنــن لــه طــوال حياتنــا"
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مهنا الدرة:
رحل ويف يده جملة من األلوان
محمد العامري
شاعر وفنان تشكييل
مل يكــن رحيلــه ه ّينــا بوصفــه أيقونــة رســخت يف ضمــر الســاحة التشــكيلية األردنيــة ،كمــن حفــر يف حجــر البازلــت صــورة
للحــب ،ذلــك الكائــن الــذي رفعــه تواضعــه ،حيــث يوجهــك بثقافتــه العميقــة التــي تشــبه نبعــا عميقــا ال ينضــب ،كانــت
لقــاءايت بــه أشــبه مبناظــرة خفيــة تنبــش املســكوت عنــه يف التشــكيل األردين ،كان يدعونــا فجــأة ملشــاهدة عمــل جديــد
أنجــزه ،تواقــا لســاع رأيــي يف خطابــه الفنــي ،وجدتــه مثقفــا يصغــي بدقــة العــارف ملــا يســمع ،تحدثنــا عــن صديقــه
الشــاعر عــزرا باونــد الــذي حـ ّـره بربوتريــه مواجــه يعكــس قــوة العاطفــة وســر أغــوار نفــس عــزرا الشــاعر املتمــرد.
يف الخامــس والعرشيــن مــن الشــهر الفائــت فقــدت الســاحة التشــكيلية االردنيــة والعربيــة الفنــان الرائــد مهنــا الــدرة
الــذي رحــل عــن عــم يناهــز « »83عامــا ،والــدرة املولــود يف عــان « »2021-1938ألب لبنــاين وام تركيــة ،فقــد عــاش
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لــم يتوقــف مهنــا الــدرة عــن الســؤال األكبــر للفــن فلــم
متنعــه انشــغاالت الوظيفــة عــن االخــاص لفنــه وقضــاء
ســاعات طويلــة يف املرســم ،كان مصابــا بشــغف نــادر للرســم
فهــو دائــم التفكيــر بــه يخطــط ويرســم يف اي مــكان
يتواجــد فيــه

الــدرة منــذ نعومــة اظفــاره يف مدينــة عــان ،تحديــدا
وســط البلــد املطلــة عــى جبــل القلعــة واملــدرج الرومــاين،
فــكان عــى متــاس دائــم باملــكان وايقاعــات النــاس يف
املدينــة ،فقــد بــرزت موهبتــه منــذ شــبابه االول حيــث
رســم اللوحــة االوىل وهــو يف عمــر الرابعــة عــرة ،فــا
كان مــن األب حــن وجــد مبهنــا موهبــة عظيمــة ان أرســله
لتعلّــم الرســم عــى يــد الفنــان جــورج إلييــف ،حيــث افــاد
مــن اســتاذه كثــر مــن تقنيــات الرســم وأساســيات البنــاء
الفنــي ،فقــد توالــت األحــداث ليبتعــث مهنــا إىل أكادمييــة
الفنــون الجميلــة يف رومــا وذلــك يف العــام  ،1954وبعــد ان
تخــرج مــن اكادمييــة رومــا عــاد إىل عــان يف العــام 1958
لتدريــس الفــن يف كليــة تدريــب املعلمــن.
فقــد كان الراحــل مهنــا الــدرة طموحــا يف إفــادة االجيــال
املوهوبــة يف األردن خاصــة يف العاصمــة عــان ،ففــي
العــام»  ،»1964أســس قســم الفنــون الجميلــة يف دائــرة
وأســس معهــد الفنــون الجميلــة
الثقافــة والفنــون ّ
عــام.1970

املكان املكان
شــكل املــكان الهاجــس البائــن يف تجربــة الراحــل مهنــا
الــدرة فــكان لــه الحضــور الطاغــي يف اعامله بكونــه يعيش
بتلــك االمكنــة العامنيــة القامئــة عــى الجبــال الســبعة،
حيــث بــدت عامئــر عــان كمســاحات متباينــة أقــرب إىل
التجريديــة التعبرييــة ،فقــد رصــد تلــك العامئــر بحــس
مختلــف عــن واقعهــا عــر اســتنطاق اإلضــاءة وتراكــم
العمـران وطبيعــة الجبــال التــي تعتليهــا مســاحات هائلــة
مــن اشــجار وعامئــر حجريــة لهــا منطهــا الخــاص.
فقــد جــال املــكان يف ذهنيــة الــدرة حتــى صــار حقيقــة
واقعــة يف مجمــل تجربتــه ،أنجــز تنويعــات عديــدة عــى
شــكل املــكان العــاين حتــى تحــول غــى مســاحات
تجريديــة مــن خــال األلــوان املتجــاورة التــي شــكلت
مبجملهــا جملــة لونيــة مموســقة.
فكانــت ذاكــرة املــكان محــركا أساســيا يف تجربــة الــدرة
مــن ســيل عــان إىل االســواق املكتظــة ورشفــات البيوتــات
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العامنيــة االوىل التــي أشــتهرت بالحجــر الذي كان يســتورد
مــن الخليــل ومنطقــة معــان جنــوب االردن.
فكانــت انتقالتــه يف مراحــل اخــرى إىل أهــل املكان فســجل
املالمــح األردنيــة الســمراء تحديــدا مالمــح البــدو ولباســهم
املميــز مــن الحطــة إىل العقــال وألبســة الســلطيات
املطــرزة ،كان مغرمــا بــكل يش تقــع عليــه عينــاه ،حيــث
تثــر تلــك االشــياء ســؤاال متجــددا يف ذاكرتــه ليحولــه إىل
مــادة جديــدة يف اللوحــة عاكســا طبائــع النــاس وحركتهــم
وصــوال إىل الجيــش األردين الــذي أخــذ قســطا ال بــأس بــه
مــن تجربــة مهنــا.
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األلــوان املائيــة ،حيــث كانــت أول تجربــة أواجــه بهــا
مبــارشة معرفتــي بالفــن ،وكانــت االنطالقــة التــي جعلتنــي
مستع ًدا ملواجهة العامل».
مل يتوقــف مهنــا الــدرة عــن الســؤال األكــر للفــن فلــم
متنعــه انشــغاالت الوظيفــة عــن االخــاص لفنــه وقضــاء
ســاعات طويلــة يف املرســم ،كان مصابــا بشــغف نــادر
للرســم فهــو دائــم التفكــر بــه يخطــط ويرســم يف اي
مــكان يوجــد فيــه ،مل تكــن اللوحــة بالنســبة لــه صناعــة
تكراريــة بــل هــوس مشــحون بأســئلة الوجــود ،فحــن
النظــر إىل تجربــة الفنــان مهنــا « »1938-2021نجــد أن
هنــاك رابــط أصيــل يف معظــم مراحلــة رغــم اختــاف
املوضــوع ،فقــد انتقلــت التقنيــات الفنيــة والبنائيــة يف
اللوحــة التكعيبيــة والتجريديــة إىل الســطوح التصويريــة
يف الوجــوه فاصبحــت لوحتــه متتلــك صيغــة تخصــة بــل
ميزة ظاهرة يف مجمل ما يفعل من فن.

فــكان مالمــح الوجــوه معــرة عــن طبيعــة قســات
البــدو وأهــل الصحــراء فهــي مــادة غنيــة ومعــرة عــن
املحيــط والحيــز يف األردن الــذي اغــرم بــه الراحــل مهنــا
الــدرة ،وهــي يف تعبرييتهــا األكــر حريــة لحركــة الفرشــاة
والرضبــات العريضــة التــي تختــزل مجموعــة مــن
التفاصيــل يف تلــك القســات.

متابعات رسيعة للرقص

فقــد أفــاد مهنــا مــن دراســته مــع اســتاذه جــورج ألييــف
مبكــرا إضافــة إىل موهبتــه القويــة فقفــز عــن مراحــل
كثــرة ليصبــح فنانــا محرتفــا ،حيــث قــال مهنــا يف هــذا
الســياق « :كان ألييــف أول مــن علمنــي أساســيات

دخــل مهنــا يف اكــر مــن اختبــار للــذات ،فكنــت عــى
عالقــة صداقــة دقيقــة معــه فقــد روى يل عــن تخطيطــات
الراقصــن قــال :لقــد كنــت يف دار أبــورا يف موســكو
وكان الراقصــون يتحركــون بصــورة مثــرة فمســكت
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القلــم يك ألحــق تلــك الحــركات ،حيــث وجــدت نفــي
كصائــق مركبــة رسيعــة يحــاول اللحــاق مبوعــد مــا ،كان
تحــد رهيــب بالنســبة ملهنــا ،يف رســم املتحــرك والتقــاط
الحــركات املركبــة يف الرقــص ،اعتقــد ان تلــك التخطيطــات
هــي مــن كشــفت بشــكل حقيقــي عــن قدرتــه يف الرســم
وضبــط الحــركات واألشــكال يف لحظــات ال تتجــاوز دقيقــة
واحــدة.
فهــي تحــوالت تبــدل حســب موقــف الشــكل اثنــاء
الحركــة.
فلــم يهتــم مهنــا مبســألة الــراث واملعــارصة حســب
املفاهيــم الســائدة بــل كان يؤمــن بــأن الفعــل اإلبداعــي
فعــا كونيــا ،ومل يرتهــن لــروط الســوق وتزيقاتــه ،بــل
انتــر لصدقيــة شــعوره يف حالــة الرســم ،لينفــرد بطرائقــه
يف التعبــر عــن موضوعــات اســتهوته وأخلــص لهــا ليــرك
خلفــه موروثــا فنيــا بحاجــة ملعينــة دقيقــة كاســتحقاق
ابداعــي حقيقــي فكانــت تجربتــه ثريــة ومتنوعــة يف
املوضــوع واألســلوب.
املهرج البايك
أخــذت شــخصية املهــرج نصيبــا طيبــا يف تجربــة الفنــان
الــدرة ،فــكان مثــار نقــاش حــول هــذه الشــخصية الباكيــة
يف أعامقهــا والتــي تقــدم الضحــك للنــاس عــر الســخرية يف
الحركــة والعبــارة.
فلــم يكــن موضــوع املهــرج بجديــد عــى الحيــاة
اإلبداعيــة ،بــل كان منــذ ازمــان بعيــدة حيــث اســتقل
امله ـ ِّرج بشــخصيته يف األعــال الفنيــة يف معظــم تجــارب
الفنانــن ،ومــن املســتحيل إحصــاء اللوحــات التــي شــكل
امله ِّرجــون ،موضوعهــا األســايس باإلمــكان القــول بــأن
فنانــن كبــارا ً أمثــال بروغــل وبيكاســو وتولــوز لوتريــك
وبــول ســينياك (رســام الســرك) اهتمــوا بامله ـ ِّرج وبرســم
لوحــات متثلــه.

لكــن مهنــا ظــل يالحــق هــذا الشــكل املثــر ويحــدق
يف عينيــه الباكيتــن ليكــر حزنــه املتخفــي خلــف تلــك
األلبســة املزركشــة وامليكيــاج املطــي عــى الوجــه.
ظــل مهنــا مجربــا يختــر األشــكال واملواضيــع حيــث قــدم
منــذ ثــاث ســنوات اعــاال عــر تفنيــة « الكــوالج» بــل
دخــل مغامــرة مــع الفنــان الدكتــور جهــاد العامــري يف
الدفاتــر الفنيــة ،وتعــد الدفاتــر الفنيــة التــي أنجزهــا مهنــا
قبــل ســنتني مــن وفاتــه تحــوال مهــا يف تبــدالت الشــكل
الكالســييك للعمــل الفنــي لتحــول إىل «أوكورديــون»
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حينما كان يحدق يف العيد املؤجل
مخلد بركات
قاص وروايئ أردين
املبــدع الحقيقــي يف روحــه جــذوة مــن بروميثيــوس ،صخــب أمــام املــوت ،محــاوالت إليقــاف نزيــف الجــرح
الكــوين بزهــر بــري نابــت عــى رشفــة املجانــن ،إنهــا اإلحالــة إىل العمــق الوجــودي عندمــا تحمــل املالمــح
الرعويــة يف املــن اإلبداعــي فتنــة البحــث عــن شــكل آخــر للحيــاة ،أكــر طزاجــة وصفــاء ،يحــوي خرائــط قليلــة
مــن الفــزع.
إن الناظــر ملجمــل أعــال الــدرة يلمــح هذه الخصوصية يف التشــكيل والحفــر املعريف ،وبخاصة يف جانب تشــخيص
مالمــح الوجــوه املحفــورة بدقــة كبــرة ،وجــوه تحــدق يف العيــد املؤجــل ،مثــل عملــه املوســوم ب(ابتســامة املــرأة
البلقاويــة) واللوحــة التــي يظهــر فيهــا املهــرج أو البهلــوان ،إضافــة إىل بورتريهــات متثــل وجوهــا عديــدة تثــر
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فينــا زوابــع مــن االستفســارات واإلحــاالت؛ ألنهــا مشــغولة
بعنايــة وضمــن رؤيــة أبســتمولوجية وجدانيــة ،تجعــل مــن
املســكوت عنــه واملهمــش حالــة فنيــة نــادرة ،ظاهــرة تلعــب
دور البطولــة يف مــن املشــهد التشــكييل .ورمبــا تــأىت هــذا مــن
قولــه“ :هنــاك لوحــة اســتغرق يف الحــوار معهــا ثالثــة أشــهر
كاملــة ..كنــت أســتيقظ يف منتصــف الليــل ألهــدئ األلــوان
وأنهــي حالــة التبايــن”.
مهنــا الــدرة -رحمــه اللــه -صاحــب حضــور كبــر ،وهــو
مــن رواد الحركــة التشــكيلية األردنيــة ومــن مؤســي
االتجــاه التجريــدي عــى أســس واقعيــة؛ ُولــد يف العاصمــة
عــان أواخــر الثالثينيــات ،واصــل مشــواره التعليمــي يف
ّ
املجــال الــذي أحبــه ليتخ ـ ّرج مــن أكادمييّــة رومــا للفنــون
الجميلــة ،ويف مطلــع الســبعينيات ّأســس أ ّول معهــد حكومي
للفنــون الجميلــة ،شــغل العديــد مــن املناصــب الثقافيــة
والدوبلوماســية منهــا :مديــر عــا ّم لدائــرة الثقافــة والفنــون
األردن ّيــة ،ومديــر الشــؤون الثقافيــة لــدى جامعــة الــدول
كل مــن رومــا وروســيا
العربيــة يف تونــس ،وســفري لهــا يف ّ
االتّحاديّــة ،وأســتاذ يف كليّــة الفنــون الجميلــة يف الجامعــة
األردنيــة.
أقــام العديــد مــن املعــارض الشــخص ّية يف أماكــن عــدة
منهــا :قــر فينيســيا يف رومــا ..جــورج تــاون – واشــنطن،
ويف موســكو .حــاز العديــد مــن االوســمة والجوائــز املرموقــة
منهــا :وســام الفروس ـ ّية مــن قداســة البابــا بولــص الســادس.
ووســام الكوكــب األرد ّين ،جائــزة الدولــة التقديريّــة األوىل،
ووســام النجمــة الذهبيّــة مــن وزارة الثقافــة والــراث
اإليطــا ّيل..
الــدرة قــارئ فطــن لــكل مــا يبــر ،ر ّحالــة فطري تســتوقفه
األمكنــة ،التفصيــل ،الحكايــات والوجــوه ،ومــن هنــا ال عجــب
أن تكــون لوحاتــه يف جانــب البورتريــه منهــا مثــرة للجــدل؛
ففــي لوحتــه (ابتســامة املــرأة البلقاويــة) يقــف املــرء صامتــا
لدقائــق للعثــور عــى توصيــف لهــذا الوجــه األنثــوي الغامض،
إنهــا تفاصيــل توحــي للوهلــة األوىل بالتــرد وانتظــار مطــر
الســعادة يف صحــراء الحيــاة املجدبــة ،يف العينــن قســوة
مــن نــوع مــا ،وهــا تبــدوان ســاهمتني يف الف ـراغ ،تحــاوالن
التفتيــش يف زوايــا العمــر عــن بقايــا مثــرة مشــتهاة ،ولعــل
انطفــاء العــن اليــرى يف الكتلــة التشــكيلية يوحــي بــر
بعيــد ،ضبــاب مــن أحــام منتظــرة .ويف مجمــل الوجــه نلمــح

حزنــا شــفيفا ،عــن طريــق اللــون االزرق الفاتــح الذكــوري،
يحيلنــا إىل عذابــات اليتــم وقســوة الزمــن وقهقهاتــه املريبــة
أمــام انعتــاق أرواحنــا نحــو املطلــق ،أهــي الســخرية يف
تجلياتهــا الســوداء؟!!
وعنــد الغــوص يف الطبقــات العميقــة لهــذا الوجــه املثــر
للعصــب الجــايل تتــاىش فينــا كالســيكيات النقــد ،لتصفــو
الــروح الذواقــة وتســمو يف معراجهــا ،لتكــون املقاربــة رمبــا
معكوســة ،ولكنهــا منطقيــة يف جانــب مــا ،تتجــى لنــا هنــا
عشــتار البابليــة وهــي تحــدق النظــر يف العــامل الســفيل
بحثــا عــن متّوزهــا ،عيدهــا املؤجــل ،وأطفــال بابــل يحملــون
اإلجــاص الــري يف ســالهم الخــزف ،وينشــدون لهــا أن عــودي
يــا ســيدة الحقــول ،عــودي باملواعيــد ...باللحــن العراقــي
الــذي كان صبيــا فائحــا بــرذاذ دجلــة وســموق النخــل
وحكايــات األمهــات قبــل العتمــة بقليــل.
ويشــر الباحــث غــازي انعيــم يف كتابــه "مهنــا الــدرة
موســيقار الفرشــاة ..فيلســوف اللــون" الصــادر عــن دار هبــة
موزعــون ونــارشون ،إىل هــذه التجربــة العميقــة وبدايــات
تشــكلها " بعــد ذلــك ستشـكّل عـ ّـان مالعــب الصبــا متجـ ّوالً
قــرب ســيلها ،والــذي ســيصفه الحقـاً بقولــه "عــى ال ّرغــم مــن
الســيل صديقـاً يل ،وقــد لعــب دورا ً مركزيّـاً
ّ
كل يش ٍء ،اتخـذّت ّ
يف املراحــل األوىل مــن حيــايت ولغايــة اآلن؛ فــا زلــت أتذكّـــر
شــفافية املــكان ،واألمــواج الضّ عيفــة التــي ترتاقــص كخيــوط
الفضّ ــة ،بانعكاســاتها املختلفــة ،إذا مــا ســقط الضّ ــوء عليهــا".
ويضيــف يف مــكان آخــر مــن كتابــه" :رســم الــد ّرة لوحتــه
األوىل يف ســن الثامنــة ،وهــي تل ّخــص أحالمــه املل ّونــة وفــق
رؤيتــه التــي تأ ّملهــا وتأثّــر بهــا أشـ ّد التأثــر :كــوخ ،مزارعــن،
والســـاء امللبّـــدة
طاحونــة هــواء ،حيوانــات مختلفــةّ ،
بالغيــوم والفضــاءات ،ثــم يف اســتوديو الفنــان الــرويس ،الــذي
أقــام يف األردن ،ســيتعلّم مــا بــن عامــي  1948و 1950األصــول
الكالســيكيّة يف ال ّرســم والتّلويــن".
أمــا فيــا يتعلــق باللوحــة التي يظهــر فيها املهــرج ،فاملغزى
جــد عميــق ،فرمبــا يعيدنــا إىل قصــة الحــوار الرتاجيــدي الــذي
جــرى بــن رجــل حزيــن وآخــر يف محطــة مهجــورة ،حينــا
شــى أنــه متعــب وكئيــب ،فنصحــه اآلخــر أن يذهــب إىل
الســرك القريــب فهنــاك مهــرج قــادر عــى جلــب املتعــة إىل
الــروح ،فــا كان مــن الرجــل الحزيــن إال أن أطــرق برهــة ثــم
رد قائــا :أنــا ذلــك املهــرج.
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كأمنــا شــعر الــدرة بحســه اإلنســاين الشــفيف فداحــة
الحيــاة وثقلهــا واألىس الــذي يحــدو أحيانــا باملهــرج إلضحــاك
النــاس وهــو ينــزف مــن الداخــل ،مشـرا إىل الجوهــر البائــس
خلــف أقنعتنــا.
وكتبــت تغريــد الســعايدة مقــاال يف جريــدة الغــد تاريــخ
 9/4/2019أشــارت فيــه" :رســم الــدرة للوجــوه نابــع مــن
اســتمتاعه بإنســانيته وحبــه لإلنســان ،وبعفويــة يقــوم
برســم الوجــوه ويجــد الكثــر مــن الســعادة عندمــا يتمكــن
مــن عكــس شــخصيتها مبــا تحملــه مــن تعابــر ،فهــو يعمــد
إىل رســم الوجــوه والضــوء ينريهــا مــن جهــة واحــدة بينــا
يبقــى النصــف اآلخــر منهــا يف الظــل ،وبذلــك ال تكــون
شــكالً مســطحاً بــل إنســاناً غنيــاً بخصوصيــات ليــس مــن
حقنــا أن نكشــفها وتبقــى غامضــة .وأضافــت" :ويف الحديــث
عــن أن “التجريــد هــو الهــروب مــن الكالســيكية والواقعيــة
الصعبــة” ،يقــول الــدرة بأنــه عندمــا ينظــر اىل قامشــة الرســم
البيضــاء قبــل الــروع بوضــع األلــوان يشــعر بالخــوف
والــردد احرتامـاً لهــذا الفضــاء األبيــض الــذي ســيتم اغتيالــه،
و”كــم اعتــذرت يف داخــي لهــذا الفضــاء الجميــل عــى مــا
كنــت أنــوي عملــه” ،عــى حــد تعبــره.
وتلخــص التجربــة ب":الــدرة عندمــا يحمــل فرشــاة عريضــة
ملواجهــة هــذا الفضــاء ويقــوم برســم مــا يشــبه الغيــوم ،فهــو
يــرى فيهــا األشــباح والخيــاالت والظــال ،ليبــدأ بعــد ذلــك
بالتفاعــل معهــا فتتخــذ أشــكاالً مل تكــن يف بالــه يف البدايــة،
لتمثــل تلــك اللوحــة “الحــال التــي يعيشــها يف تلــك اللحظــة
وامل ـزاج هــو ســيد املوقــف حينهــا”.
ويظــل إبداعــه التشــكييل مــن يج ِّمــر فينــا بــرد الــروح
وصالبــة املوقــف ،ويحيلنــا إىل شــتى الصــور واألخيلــة
والذكريــات الغاطســة يف مخــازن العمــر العتيــق ،كأمنــا
يهمــس يل بعــد الغيــاب ،مــن مــكان مــا يف هــذا العــامل :ال بــد
للمتلقــي أن يرتقــي بأدواتــه ملــوازاة أدوات الفنــان امللهــم؛
فيهاجــر يف اللوحــة إىل البعيــد ...نابشــا وعاب ـرا آلفــاق الفــن
األصيــل ،رمبــا يعــود مــن رحلتــه القصيــة ببعــض الغنائــم
الجامليــة التــي قــد تحيــل النائبــات إىل رسور ،وتشــطف
حجـرات أرواحنــا مــن كل ســمومها ومــا علــق بهــا مــن أدران
املــادة والــرور ،رمبــا عندهــا نقــرب قليــا مــن مــدارات
املالئكــة
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حامت علي :عبقري اجلدار الرابع والفن الثامن
كمال ميرزا (زوالق)
قاص وأكادميي أردين
kamal@kmirza.net
«الجــدار الرابــع» ،مفهــوم قــادم مــن عــامل املــرح،
وهــو مبثابــة عقــد ضمنــي ،أو تواطــؤ بــن املمثلــن
واملتفرجــن ،يقــوم عــى افــراض وجــود جــدار
وهمــي يفصــل بينهــا ،بحيــث يســتطيع الجمهــور
أن يــرى مــن خــال هــذا الجــدار ،يف حــن ال
يســتطيع املمثلــون رؤيــة الجمهــور ،أو عــى األقــل،
يتظاهــرون بعــدم الرؤيــة.
فكــرة «الجــدار الرابــع» تشــر إىل رضورة أن
ينــى املمثــل بينــا ميثــل أنــه ميثــل ،مــن أجــل
أن يســتطيع أداء الشــخصية التــي يلعبهــا بطريقــة
مقنعــة ،تشــعر املشــاهد أن الشــخصية نفســها
هــي التــي تتكلــم وتتحــرك وتنفعــل وتتفاعــل عــى
املــرح أمامــه.
ومــع أن مفهــوم «الجــدار الرابــع» يف جوهــره
نفــي ،يتعلــق بقــدرة كل مــن املمثــل والجمهــور
عــى التامهــي والتقمــص الوجداين ،إال أن التجســيد
العمــي للجــدار الرابــع يأخــذ يف املقــام األول شــكال
ماديــا فيزيقيــا ،ســواء مــن خــال بنيــة املــرح
(وليــس الديكــور) التــي ينبغــي أال تغفــل البعــد
الثالــث (العمــق) ،أو مــن خــال تجنــب املمثلــن
النظــر أو الحديــث مبــارشة إىل الجمهــور.
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أمــا مفهــوم «هــدم الجــدار الرابــع» ،فهــو يشــر إىل عكــس
ذلــك ،أي «كــر اإليهــام» ،وتذكــر املمثــل أنــه ميثــل،
وتذكــر الجمهــور أن مــا يشــاهده هــو متثيــل ،وهــذا
يحــدث غالبــا مــن خــال توجيــه املمثــل كالمــه مبــارشة
إىل الجمهــور ،ويف حالــة الســينام والتلفزيــون يكــون نظــر
املمثــل ،أو توجيــه كالمــه مبــارشا إىل الكام ـرا.
مــن حيــث املبــدأ« ،الجــدار الرابــع» هــو األصــل ،وهدمــه
هــو االســتثناء ،ولكــن يبقــى كل مــن املفهومــن خيــارا
فنيــا يرجــع تقريــره إىل مخــرج العمــل ،وأحيانــا إىل كاتــب
النــص ،ويف الحالتــن يكــون الحكــم عــى نجــاح هــذا
الخيــار الفنــي أو ذاك عائــدا إىل االقتــدار يف تنفيــذه،
والقــدرة عــى توظيفــه مبــا يخــدم العمــل ،فــا هــدم
الجــدار الرابــع بحــد ذاتــه إبــداع وتجديــد وعرصنــة كــا
يتوهــم الكثــرون ،وال التمســك األصــويل املتزمــت بــه
هــو تعبــر عــن عراقــة وأصالــة ووفــاء لتقاليــد املــرح
والدرامــا يف صورتهــا النقيــة األوىل.
يف ضــوء هــذه املقدمــة ،أيــن تقــع تجربــة حاتــم عــي
اإلخراجيــة ،وبشــكل أســاس التلفزيونيــة ،باعتبــاره ُع ـر َِف
واشــتهر بهــا؟ مــا هــو مكمــن ،أو أحــد مكامــن عبقريــة
حاتــم عــي كمخــرج ،هــل هــو يف صونــه للجــدار الرابــع
وخلــق اإليهــام ،أم هدمــه للجــدار الرابــع وكــر اإليهام؟!.
الجــواب ال هــذا وال ذاك ،فعبقريــة حاتــم عــي تكمــن
يف إذابتــه للجــدار الرابــع! فالجــدار الرابــع عنــده غــر
موجــود أساســا حتــى يصــان أو يهــدم ،واملمثــل ليــس
بحاجــة للتواطــؤ واإليهــام حتــى يســتطيع أن يتامهــى مــع
شــخصيته ويعيشــها ،واملشــاهد ليــس بحاجــة لذلــك حتــى
يشــعر أن مــا يـراه أمامــه هــو واقــع وحقيقة وليــس متثيال،
وأنــه هــو نفســه -أي املشــاهد -جــزء مــن هــذا الواقــع
املعــاش ،حتــى لــو كنــا نتحــدث عــن عمــل تاريخــي تعــود
أحداثــه ملئــات الســنني!.
الــكالم هــذا ليــس مــن قبيــل الحفــاوة واالحتفــال
والعاطفــة تجــاه مبــدع مــا ت ـزال فجيعــة رحيلــه املبكــر
صادمــة ،إذ تــويف يف  ،29/12/2020بــل هــو رؤيــة نقديــة
جــادة ،ولــي نتبــن معــامل جديتهــا ،ال بــد مــن اســتعراض
وفهــم دور املخــرج أوال ،ومعرفــة الفــرق بــن املــرح
والســينام والتلفزيــون ثانيــا.
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إدارة املمثلني
للمخــرج مهــام ومســؤوليات كثــرة ،ولكــن إدارة املمثلــن
هــي املهمــة اإلبداعيــة التــي ينفــرد بهــا دون ســواه ،وهــي
التــي متنحــه خصوصيتــه ،ومتيــزه بشــخصيته املنفــردة
كمخــرج.
نعــم ،العمــل الدرامــي :إبداعيــا وتقنيــا وإداريــا وماليــا
ولوجســتيا ،هــو عمــل جامعــي وليــس منجــزا فرديــا،
واملخــرج مبثابــة قائــد الفريــق املســؤول -ولــو نظريــا -عــن
تضافــر جهــود الع ـرات وتكاملهــا ،وأحيانــا املئــات مــن
العاملــن لــي يخــرج العمــل بشــكله النهــايئ.
هــل ســبق وأن انتبهــت لقامئــة األســاء الطويلــة التــي
يتــم عرضهــا يف نهايــة أي فيلــم؟ كل واحــد مــن هــذه
األســاء الكثــرة رشيــك بشــكل مــن األشــكال يف نجــاح
أو اخفاقــه العمــل نفســه ،الــكالم ينطبــق عــى مقدمــة
ونهايــة املسلســات التلفزيونيــة ،أو مــا يســمى «التــر»،
فاملخــرج هــو قائــد هــؤالء جميعــا ،ومبقــدار مــا تكــون
مهــارة القيــادة أساســية بالنســبة ألي مخــرج ناجــح ،إال
أنهــا ليســت املهمــة اإلبداعيــة األساســية لــه!.
حتــى عندمــا يتعلــق األمــر ببلــورة الــرؤى اإلبداعيــة
واالجتامعيــة ،وأحيانــا الفلســفية للعمــل ،واملقــوالت
النهائيــة التــي يــراد الخــروج بهــا ،وأفضــل الطــرق
ملعالجتهــا وتقدميهــا ..فــإن هــذه ليســت مهمــة خالصــة
للمخــرج ،إمنــا هــي أوال وأخــرا امتــداد لــرؤى وأفــكار
كاتــب الســيناريو األصــي ومقوالتــه وأفــكاره.
ويف حــال الرغبــة بتطويــر أو تعديلهــا أو تكثيفهــا أو
تخفيــف هــذه الــرؤى واملضامــن ،فــإن املخــرج الــذي
يحــرم نفســه ،ويقــدر العمليــة اإلبداعيــة ،يقــوم بذلــك
بالتعــاون والتشــاور مــع الكاتــب ،ونفــس العالقــة نفســها
تربطــه ببقيــة مفاتيــح العمليــة اإلبداعيــة يف العمــل
مثــل :مديــر التصويــر ،ومديــر اإلضــاءة ،و»املونتــر»،
ومصمــم اإلنتــاج ،ومصمــم األزيــاء ،ومؤلــف املوســيقى
التصويريــة ...الــخ.
وبخــاف الصــورة النمطيــة الســائدة للمخــرج عــى أنــه
ذلــك الشــخص النــزق العصبــي الــذي يبــدي ســخطه
وتذمــره طــوال الوقــت ،ويتدخــل يف كل صغــرة وكبــرة،
ويخافــه الجميــع ،ويتحاشــون غضبــه ،ويرتاكضــون مــن
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أجــل تنفيــذ أوامــره وتحقيــق مشــيئته ..فــإن هــذه الصورة
مغلوطــة ومشــوهة ،وأي مخــرج تنطبــق عليــه هــذه
املواصفــات أو بعضهــا هــو غالبــا مخــرج فاشــل ،فاملخــرج
الناجــح واملبــدع هــو الــذي يحــرم املســاحة والخصوصيــة
اإلبداعيــة لــكل عضــو مــن أعضــاء فريــق العمــل ،ومينــح
كل واحــد منهــم مجالــه ومــداه إلخ ـراج وإعطــاء أفضــل
مــا عنــده.
مــا عــدا يف الحالــة الهوليووديــة ،حيــث املنتــج واألســتوديو
ورشكــة التوزيــع هــم املرجعيــة التــي ليــس فوقهــا
مرجعيــة ،ففــي حــال وقــوع خــاف يف وجهــات النظــر،
يكــون املخــرج هــو املرجعيــة النهائيــة ،ورأيــه هــو الــذي
ســيرسي يف نهايــة املطــاف ،إال أن املخــرج الناجــح ال يضطر
الســتخدام ســلطاته هــذه إال يف أضيــق الحــدود ،وإذا وجــد
نفســه مضط ـرا لحســم خــاف مــا ،أو فــرض وجهــة نظــر
معينــة يف كل مــرة ،فهــذا مــؤرش عــى وجــود خلــل أســايس
يف العمــل ،إمــا يف املخــرج نفســه ،أو يف فريــق العمــل ،أو
يف االثنــن معــا.
ومــرة أخــرى ،وعــى أهميــة هــذا الــدور الســلطوي
واملرجعــي للمخــرج ،إال أن مهمتــه اإلبداعيــة األساســية

تبقــى إدارة املمثلــن.
غالبيــة النــاس ،ونســبة مــن املخرجــن -لألســف -يفهمــون
إدارة املمثــل عــى أنهــا تحريــك املمثــل وكأنــه دميــة،
ويتعاملــون مــع املمثــل بوصفــه مؤديــا فقــط ،أو
«روبــوت» ينفــذ أوامــر مربمجــة ســلفا.
املمثــل هــو عنــر أســايس يف العمليــة اإلبداعيــة ،واملخرج
الناجــح هــو الــذي مينــح املمثــل مســاحته اإلبداعيــة
بالقــدر الــكايف ،وإدارة املمثــل تعنــي قــدرة املخــرج عــى
تهيئــة املمثــل نفســيا وذهنيــا وبدنيــا حتــى يســتطيع أن
يتقمــص الشــخصية ،ويعيشــها ،وينفعــل بانفعالهــا ،ويفكر
مبنطقهــا ،ويــرى بعينيهــا ،وينطــق بلســانها ،ويتحــرك
بجســدها وجوارحهــا.
وحتــى يتمكــن املخــرج مــن القيــام بهــذا الــدور تجــاه
ممثلــه ،يحتــاج أحيانــا إىل خلــق ســرة جوان ّيــة خاصــة لكل
شــخصية مــن شــخصيات العمــل؛ والســرة الج ّوانيــة غــر
القصــة أو الســيناريو األصــي ،فهنالــك الســيناريو الرســمي
الخــاص بالعمــل ،وهنــاك الضمنــي ،وأحيانــا بشــكل فعــي
مكتــوب ع ـرات القصــص الفرعيــة املنبثقــة عــن القصــة
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األصليــة ،تعطــي كل منهــا الخلفيــات النفســية والذهنيــة
واالجتامعيــة الالزمــة حــول كل شــخصية مــن الشــخصيات،
مــن أجــل مســاعدة املمثــل يف أن يتلبــس الشــخصية ،أو أن
تتلبســه هــي كاملــس.
ويف «البالتــوه» ،أو املوقــع ،يشــر مفهــوم إدارة املمثــل إىل
قــدرة املخــرج عــى خلــق بيئــة عمــل إبداعيــة ،وتحييــد
أي عوامــل للتوتــر أو التشــتيت أو «التنغيــص».
ليســت األوامــر الصارمــة والنــزق والــراخ هــي مــا
تصنــع املخــرج املبــدع ،بــل تلــك الحــوارات الهادئــة
الهامســة التــي يجريهــا مــع ممثليــه وســائر فريــق
العمــل ،داخــل موقــع التصويــر وخارجــه ،والتــي مــن
شــأنها تفجــر الطاقــة اإلبداعيــة لــدى كل واحــد منهــم
إىل أقــى مــدى.
وهــذا هــو أحــد مناحــي إبــداع وعبقريــة حاتــم عــي،
قدرتــه الهائلــة عــى إدارة ممثليــه حــد إذابــة الجــدار
الرابــع ،بحيــث ال يحتــاج املمثــل الــذي يعمــل تحــت
إدارتــه ألن يرتبــك ويتشــتت وهــو يحــاول تنفيــذ أوامــر
وتوجيهــات املخــرج ،وال يحتــاج ألن يتواطــأ مــع العدســة
أو الجمهــور أو حتــى فريــق العمــل.
يعيــش املمثــل مــع حاتــم عــي شــخصيته متامــا ،ويبــارش
حــوارات وانفعــاالت ودرامــا شــخصيته بطبيعتــه ،مــا
مينــح املشــاهدين كل ذلــك اإلحســاس بالواقعيــة ،والقــرب
الــذي يستشــعرونه عنــد مشــاهدة أعاملــه بذلــك الشــعور
الطاغــي الــذي يتولــد لديهــم ،حتــى بالنســبة ألطفــال
صغــار مل ينضــج وعيهــم ومتييزهــم بعــد ،فيعتقــدون أن
مــا يرونــه أمامهــم هــو واقــع حقيقــي معــاش يحــدث تـ َّوا
يف الزمــان واملــكان الفعليــن ،وليــس مجــرد متثيــل يحــدث
يف زمــن ومــكان رسد آخريــن.
ويعــزز مــا ســبق أنــه ال يوجــد لــدى حاتــم عــي
بشــكل رصيــح ومتاميــز يشء اســمه شــخصية أساســية
وشــخصية ثانويــة ،أو بطــل مطلــق وتوابــع لهــذا
البطــل؛ فــكل شــخصية يف العمــل هــي مبعنــى مــن
املعــاين شــخصية أساســية ،وكل شــخصية يجــب أن
تأخــذ حصتهــا مــن االهتــام ،وكل ممثــل صغــر دوره
أو كــر يجــب أن يأخــذ مســاحته اإلبداعيــة الوافيــة،
ويحظــى بعنايــة مخرجــه.
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الفن الثامن
إذا كانــت الســينام تعتــر «الفــن الســابع» ،فــإن التلفزيون
حســبام أرى يُ َعـ ُّد «الفــن الثامــن» ،واملــرح ليــس «أبــو»
الســينام والتلفزيــون ،والتلفزيــون ليــس تصغ ـرا للصنعــة
الســينامئية ،كــا أن الســينام ليســت تضخيــا للدرامــا
التلفزيونيــة.
هــذه الفنــون ليســت توالــدا وتطــورا بعضهــا عــن بعــض
وفــق مســار خطــي ميكانيــي للتطــور ،عــى غ ـرار ذلــك
الفهــم املغلــوط ملــا يحــدث يف الطبيعــة كــا قــد يتوهــم
الكثــرون ،هــذه الفنــون املتقاربــة هــي امتــداد ألصــول
ومســارات تطوريــة متباينــة ومتشــعبة ،وإن تشــابهت
نتيجتهــا النهائيــة إىل حــد كبــر ،كالطـران لــدى الحـرات
والطيــور عــى ســبيل املثــال ،مســاران تطوريــان مختلفــان
لنفــس الســمة :الط ـران.
املــرح هــو امتــداد للخطابــة ،وخشــبة املــرح هــي
امتــداد ملنصــة أو منــر الخطيــب؛ لــذا فــإن العنــر
األســايس يف العمــل املرسحــي هــو الحــوار ،واملهــارة
األدائيــة األساســية لــدى املمثــل هــي اإللقــاء.
هــذا الــكالم ليــس انتقاصــا مــن بقيــة عنــارص العمــل
املرسحــي ،أو إنــكارا لهــا ،ولكــن املقصــود أن العنــر
األســايس أو املحــوري يف املــرح هــو الحــوار /اإللقــاء،
وبقيــة العنــارص موجــودة لتتكامــل وتتفاعــل وتخــدم هــذا
العنــر ،والدليــل أن هنالــك أعــال مرسحيــة ميكــن أن
تنجــح عــى الرغــم مــن ضعفهــا إخراجيــا وســيميولوجيا،
وحتــى أدائيــا ،ملجــرد أنهــا تتضمــن نصــا /حــوارا قويــا،
أو بــدال مــن كلمــة تنجــح ميكــن القــول متــر ويتقبلهــا
الجمهــور.
وباملقابــل قــد يكــون هنالــك عمــل مرسحــي تتوفــر فيــه
جميــع عنــارص «الفرجــة» ومقومــات اإلنتــاج ،ومــع هــذا
يفشــل ،أو ال يلقــى قبــوال ،أو ميــر مــرورا عابـرا ال يعلــق يف
األذهــان ..ملجــرد أن نصــه /حــواره ضعيــف.
و«املونودرامــا» هــي أكــر شــاهد عــى منربيــة وخطابيــة
الفــن املرسحــي؛ مجــرد شــخص /ممثــل واحــد يلقــي نصــا/
حــوارا ،يحفظــه مــن دون اشــتغال مســبق و»متعــوب
عليــه» بالــرورة عــى الديكــور أو اإلضــاءة أو املوســيقى
أو الـ»ميزانســن» ..الــخ ،قــد تنجــح ويســتقبلها الجمهــور

بحفــاوة تفــوق أعــاال أخــرى هــي مــن الناحيــة النظريــة
مكتملــة العنــارص.
حتــى أداء املمثــل يف املــرح مربــوط بقدرتــه عــى اإللقاء،
لــذا هــو بحاجــة إىل صــوت أعــى ،وانفعــاالت وحــركات
مضخمــة تصاحــب مــا يقولــه ويلقيــه حتــى تحــدث األثــر
املطلــوب ،تعــزز مــن ذلــك صعوبــة فيزيقيــة ماديــة
حقيقــة ماثلــة ،فاملشــاهد بعيــد نســبيا عــن املمثــل ،وال
توجــد هنــاك لقطــات قريبــة وقريبــة جــدا عــى غــرار
عدســتي الســينام والتلفزيــون تجعــل املشــاهد يالحــظ
أدق االنفعــاالت ،كــا أن املشــاهد مضطــر يف كل لحظــة
إىل متابعــة واســتيعاب وإدراك كامــل املشــهد /الــكادر
دفعــة واحــدة ،مــن دون قــدرة عــى الرتكيــز عــى جزئيــة
أو لقطــة أو زاويــة بعينهــا كــا يحــدث يف الســينام
والتلفزيــون.
باختصــار ،املــرح فــن شــفاهي ،حتــى لــو كان ُمط َّعــا
ومتخــا بالعنــارص البرصيــة ،وأحيانــا املبالغــة يف االشــتغال
عــى العنــارص البرصيــة يفــرِغ املــرح مــن جوهــره،
بخــاف الســينام التــي هــي فــن بــري يف املقــام األول.
الســينام ليســت امتــدادا للخطابــة وســيكولوجيا الجمــوع
مثــل املــرح ،الســينام هــي امتــداد لألحــام ،ولغــة األحالم،
ومنطــق األحــام ،أحــام كل فــرد مبفــرده ،وســيكولوجيته
الفرديــة الذاتيــة ،ولعــل هــذا هــو رس ســحر الســينام
املبهــر ،وتأثريهــا الطاغــي ،خاصــة إذا مــا شــوهدت يف
ظروفهــا املثاليــة :شاشــة ضخمــة تــيء وســط فـراغ معتــم
بحيــث يشــعر املشــاهد أنــه هنــاك وحــده ،هــو والشاشــة،
متامــا كــا ينفــرد كل منــا يف منامــه بحلمــه.
ـري ،األصــل يف الســينام أن يــرى املشــاهد ال أن
وكفـ ٍّن بـ ٍّ
يســمع ،وأن ينفعــل املمثــل ويتحــرك (الفعــل الدرامــي)
ال أن يتكلــم ،الســينام بــدأت صامتــة ،لــذا كان لزامــا عــى
فنانيهــا ومبدعيهــا منــذ اليــوم األول إيجــاد مكافــئ بــري
جامــد أو متحــرك للتعبــر عــن أي معنــى مكتــوب أو
منطــوق يريــدون إيصالــه للمشــاهد.
بــدأت الســينام صامتــة ،ولهــذا أُطلــق عليهــا مســمى
الصامــت العظيــم ،وهــذا الصمــت الــذي يكمــل جوهــر
كينونتهــا البــري هــو مــا منحهــا تلــك الطاقــة الســيميائية
العاليــة التــي تنفــذ إىل صميــم وجــدان ووعــي املشــاهد،

مــن دون حتــى أن ينتبــه أو يشــعر.
هــل نقــول أن الســينام «أحــام يقظــة» أو «تنويــم
إيحــايئ»؟!
بــدأت الســينام صامتــة ،ثــم ســقطت يف الرثثــرة ،أمــا
تســمية «الفــن الســابع» فهــي إشــارة ضمنيــة إىل أن
الســينام قــد احتــوت جميــع الفنــون الســتة التــي ســبقتها:
العــارة ،النحــت ،الرســم بأشــكاله ،املوســيقى ،األدب
بأجناســه ،األداء ويف مقدمتــه التمثيــل والرقــص ،ولعــل
هــذه التســمية مــن العوامــل التــي ســاهمت يف ترســيخ
ذلــك التصــور البيولوجــي املغلــوط ،الــذي يجعــل مــن
ت ـزاوج وتناســل الفنــون هرمــا تطوريــا «دارونيــا» تجثــم
الســينام عــى قمتــه.
إذا كانــت الســينام هــي «الفــن الســابع» ،فــإن الدرامــا
التلفزيونيــة تعــد «الفــن الثامــن» الــذي يحتــوي ضمنيــا
الســينام وجميــع الفنــون الســابقة التــي احتوتهــا الســينام.
الدرامــا التلفزيونيــة تشــرك مــع الســينام بكونهــا فنــا
برصيــا ،ولكــن الفــرق أن الحــوار /اإللقــاء يف الدرامــا
التلفزيونيــة هــو عنــر أســايس يف أصــل جوهرهــا ،وليــس
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ليســت األوامــر الصارمــة والنــزق والصــراخ هــي مــا تصنــع
املخــرج املبــدع ،بــل تلــك احلــوارات الهادئــة الهامســة التــي
يجريهــا مــع ممثليــه وســائر فريــق العمــل ،داخــل موقــع
التصويــر وخارجــه

عنــرا ثانويــا أو تابعــا أو مقحــا.
الدرامــا التلفزيونيــة هــي لغــة الواقــع ،وليســت لغــة
األحــام أو الخطــاب ،هــي لغــة املاثــل واملعــاش
واالجتامعــي واآلين ،حتــى لــو كنــا نتحــدث عــن عمــل
تاريخــي أو متخيــل؛ لــذا هــي تجمــع بــن برصيــة/
ســيميائية الســينام ،وخطابيــة /شــفاهية املــرح ،يضــاف
إىل ذلــك كلــه أنهــا وســيلة إعــام جامهرييــة باملعنــى
التقليــدي لوســيلة اإلعــام ،يقــع عليهــا عــبء الذهــاب إىل
جميــع رشائــح الجمهــور عــى اختــاف فئاتهــم وأعامرهــم،
واســتئذانهم بالدخــول ،وإقناعهــم بتلقــي الرســالة/
الفرجــة ..عوضــا عــن انتظــار أن يــأيت هــذا الجمهــور إليهــا
طائعــا وراغبــا كــا يف الســينام واملــرح.
هــذه الطبيعــة للدرامــا التلفزيونيــة تجعــل معادلتهــا أكــر
صعوبــة ،ورشطهــا اإلبداعــي أكــر تعقيــدا ،وهــذا هــو
املنحــى الثــاين لعبقريــة حاتــم عــي اإلخراجيــة.
حاتــم عــي أحــد القلــة الذيــن أتقنــوا تحقيــق معادلــة
التلفزيــون الصعبــة إىل أقــى حدودهــا املمكنــة ،أحــد
القلــة الذيــن اســتطاعوا الجمــع بنجــاح بــن برصيــة
الســينام وشــفاهية املــرح وأدائيــة وســيلة اإلعالم..أحــد
القلــة الذيــن اســتطاعوا أن يأتــوا بنصــوص وحــوارات
ثقيلــة ال تصلــح نظريــا للســينام أو التلفزيــون ،وتحويلهــا
أدا ًء وبرصيــا إىل فرجــة دراميــة « ُمشــفَّاة» إىل أقــى
درجــة مــن «االفتعــال» و»التنطُّــع» و»البهــورة» املفرطــة،
والخــروج بهــذه النصــوص عــى شــكل رســالة مغريــة يف
بســاطتها وسالســتها لدرجــة تجعلهــا جذابــة وممتعــة
وآرسة ومؤثــرة حتــى بالنســبة لطفــل صغــر يتابــع أحــد
أعــال حاتــم عــي وهــو يجلــس مبعيــة أرستــه يف غرفــة
معيشــتهم.
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فعبقريــة حاتــم عــي تكمــن يف نجاحــه املبهــر يف تقديــم
مقــرح بــري ودرامــي قابــل للتشــخيص ،ومكتمــل
العنــارص الفنيــة واإلبداعيــة ،ميكــن مــن خاللــه تقديــم
نصــوص ثقيلــة أو مفرطــة يف الثقــل إىل طيــف واســع
ومتبايــن مــن املشــاهدين الذيــن مــا كان لهــم أن
يطلعــوا عليهــا ،أو يتفاعلــوا معهــا ،أو يتأثــروا بهــا بأيــة
طريقــة أخــرى مــن الطــرق ،ســواء أكان الحديــث عــن
درامــا تاريخيــة ثقيلــة اللغــة ،أو درامــا اجتامعيــة ثقيلــة
الطــرح

خيال الظل

املوسم املسرحي األردين 2020
يحتفي بوجوه شابة جديدة
أحمد الطراونة
روايئ وإعالمي أردين
إحتفــى املوســم املرسحــي  2020بعــدد مــن الوجــوه الشــابة الجديــدة التــي برعــت يف إثبــات نفســها ،وبــرزت
أســاء مهمــة قدمــت أداء تشــخيصيا جميــا ،أضفــت عــى العــروض املرسحيــة بعــدا شــاعريا ،ومل يقتــر جديــد
املوســم املرسحــي عــى االحتفــاء باملمثــل ،بــل أبــرز العديــد مــن التجــارب الالفتــة رغــم تحديــات العمــل يف
ظــل الظــروف االســتثائية لجائحــة كورونــا ،وخصوصــا يف إفادتهــا مــن وســائل التواصــل االجتامعــي وطرحهــا
ملوضوعــات فكريــة وانســانية يف بعــد فلســفي الســيام يف عــروض الشــباب والكبــار.
ومــن املهــم التأكيــد أن املمثــل يعــد الركــن االبــرز يف بنــاء العــرض املرسحــي ،وحجــر الزاويــة فيــه ،فاملمثــل
يُح ّمــل الشــخصية مشــاعر وأحاســيس يتقمصهــا للوصــول إىل واقعيــة األداء ،ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث
عــن املمثــل الخــاق واملبــدع عــى خشــبة املــرح.
ويف العــروض التــي قدمــت خــال املوســم املرسحــي األردين  2020ســواء مــن خــال مهرجــان الكبــار أو الشــباب
أو األطفــال ،ورغــم االتــكاء بشــكل كبــر عــى بروفــات الطاولــة بســبب الــرط الصحــي الــذي فــرض إيقاعــه
عــى الجميــع إال أن األداء التمثيــي يف العديــد مــن األعــال رفــع مــن املســتوى الفنــي والجــايل واألدايئ لهــذا
املوســم.
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من العروض املشاركة

ويف اســتعراض رسيــع لــأداء خــال عــروض الكبــار يف هــذا
املوســم نجــد أن املمثلــن يف مرسحيــة «خــط التــاس»
لفــراس املــري تســيدوا العــرض يف أدائهــم التشــخييص
وتخطــوا التمثيــل بالنفــاذ إىل أعــاق الشــخصيات النفســية
لتجســيد أدوارهــم بقــدرة فائقــة.
تجــى ذلــك مــن خــال املعنــى واملبنــى للحــوارات
واملونولوجــات واالداء الحــريك املنضبــط واســتنطاق امكانــات
املمثــل وفــق رؤيــة اخراجيــة موفقــة تعــي مــا تريــد ،إذ
اســتطاع الفنــان عيل عليان بتجســيد فكــرة التســلط وايصالها
للمتلقــي بنجــاح واداء متميــز ،يف الوقــت الــذي اظهــر
الفنــان إيــاد شــطناوي قــدرة التخفــي خلــف الخــر املهــزوم،
ومتكنــت الفنانــة مـرام أبــو الهيجــاء مــن تقــدم ملمــح جاميل
أخــاذ بتجســيد شــخصية الســيدة التابعــة أحيانــا واملتحــررة
أحيانــا أخــرى واالنتقــال برباعــة بــن الحالتــن ،وخصوصــا يف
مشــهد تهريــب النطفــة ،وهــو املشــهد الــذي يلقــي الضــوء
عــى حجــم الظلــم الــذي يتعــرض لــه الســجناء يف الكيــان
االحتــايل ،والــذي تــوازت فيــه مســاحات الحــوار وحــركات
الجســد التــي تعكــس املحمــوالت الضمنيــة.
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تجسيد الشخصيات
يف العمــل املرسحــي أحيانــا يكــون أداء املمثــل هــو البطــل
بــرف النظــر عــن حجــم دوره ،فيخطــف األضــواء كلهــا،
وهــذا يــأيت مــن قدرتــه عــى تجســيد الشــخصيات وإلبــاس
روحــه اللبــاس الخاص بالشــخصية ،كــا يقول ستانسالفســي،
وهنــا تلعــب الخــرة دورا مهــا يف ذلــك إضافــة للتدريبــات
الخاصــة ومي ـزات الكركــر ومقرتحــات الفنــان واجتهــاده.
ويف «خــط التــاس» تجــاوز عــي عليــان ذاتــه مبقرتحاتــه
التــي جســد فيهــا حالــة التســلط بــكل أبعادهــا الحســية
والنفســية.
تفسري ثقايف للسلطة
ويف املقابــل فقــد ظهــر إيــاد شــطناوي خائفــا مــرددا غــر
قــادر عــى أن يقــول رأيــه بوضــوح نتيجــة القمــع ،وهــو
مــا جعــل املتلقــي يشــعر أن املشــهد يختــزل فكــرة الخنــوع
عــى مــر التاريــخ ،ويســقطها وفــق رؤيــة وشــكل حديــث.
أمــا الزوجــة فقــد ظهــرت مســتلبة إلرادة زوجهــا ،وهــو
اســتالب يجهــض كل أحالمهــا ليتســنى لزوجهــا أن يتحقــق

حلمــه ،ولعــل مــا قدمتــه مــرام ابــو الهيجــاء مــن أداء
كان ميثــل منوذجــا فاضحــا للشــخصية النســوية الرشقيــة،
وأســهمت قــدرة ابــو الهيجــاء وخرباتهــا وفهمهــا للــدور
يف خلــق التفســر الثقــايف للشــخصيات ،مــا جعــل هــذه
القــدرة العاليــة أحيانــا تســتغني عــن أي مؤثــر ســينوغرايف
إليضــاح خلفياتهــا الثقافيــة واالجتامعيــة.

هــذه األرض ،ومحيلــة كل هــذا العــامل إىل لحظــة شــاعرية تم
االتجــار بهــا وبيعهــا يف م ـزاد رخيــص ،ومعــرة بــأمل واضــح
عــن أن املشــاعر التــي خضعــت للتســليع هــي مشــاعر
مزيفــة بالــرورة ،فظهــر األداء مــرددا أحيانــا وملتبســا
فكريــا أحيانــا أخــرى ،مــا أثقــل عــى املتلقــي وقلــل مــن
العالقــة االتصاليــة بــن املــؤدي واملتلقــي.

ذكريات مهزومة

قوانني اللعبة املرسحية

جــاءت شــخصيات مرسحيــة «نُزهــة يف أرض املعركــة»
للمخــرج عــاد الشــاعر ،مهزومــة أمــام ذكرياتهــا ومجــردة
مــن قيمهــا وإطارهــا التاريخــي ،وســيطر الحــوار االســتدعايئ
للحظــات غارقــة يف البــؤس والغمــوض بعيــدا عــن الحبكــة
التــي جعلهــا الكاتــب صالحــة لــكل زمــان ومــكان وخاليــة
مــن الــراع ليجــرد الشــخصيات مــن مواقفهــا ويحــرر
املتلقــي مــن ســطوة املــكان والزمــان معــا ،وســط لحظــة من
الرتاجيديــا التــي لخصتهــا حكايــة جنديــن يف أرض املعركــة،
وهــا يف ريعــان شــبابهام وال يعرفــان شــيئا عــن القتــال،
وال عــن األســلحة ،وال عــن نتائــج الحــرب التــي يخوضانهــا،
ويلتقيــان رغــم عداوتهــا معــا يف حضــور والــدي أحدهــا
خــال نزهــة يف امليــدان.

وقــدم املخــرج عبدالصمــد البصــول «أيهــا الغبــار خــذين»
للمخــرج عبدالصمــد البصــول ،قــراءة فلســفية عميقــة
للــراع األزيل بــن الخــر والــر ،ودعــا بلغــة فلســفية
عاليــة إىل التأمــل يف الحيــاة ،وإعــال الوعــي مبــا لدينــا مــن
لحظــات جامليــة نغفلهــا أحيانــا ،لكنهــا هــي اللحظــة التــي
تشــكل مصــدر الســعادة لنــا.

ورغــم أن املمثلــن :أســاء قاســم ،والدكتــور الحاكــم
مســعود ،واملثنــى قواســمة ،وأحمــد الخوالــدة ،وحســام
كنــاين ،وحســام حــازم؛ قدمــوا أداء جيــدا جعلهــم يظهــرون
قدراتهــم يف تفجــر مكنونــات شــخصيات العــرض واســتبطان
دواخلهــا ،إال أن الشــخصيات الحقيقيــة مل تظهــر بوضــوح ،ومل
يظهــر البعــد النفــي جليــا فغــاب االنســجام بــن الطبيعــة
واألســلوب.
النص البرصي
يف العــرض املرسحــي «انعكاســات» ملحمــد بنــي هــاين،
جــاء النــص البــري مائــا للبســاطة يف تجســيد وعيــه عــر
مرتكـزات أساســية بنيــت عليهــا الفرجــة متثلــت يف :الحركــة
البطيئــة واملتعاكســة يف آن ،واملرســومة برصامــة مــا حــ ّد
مــن تف ّجــر طاقــة املمثلــن «حيــاة أبــو ســمرة ،وعبدالــرزاق
جركــس ،ونجــم الديــن الزواهــرة» التــي كانــت تتدافــع
خلــف جــدران الحــوار.
يلتقــي الشــابان عــى الخشــبة يف تجليــات وتدفقــات
شــاعرية حاملــة معهــا قســوة تقتــل الرغبــة يف البقــاء عــى

كل ذلــك تجســد حقيقــة عــى الخشــبة مــن خــال القــدرات
العاليــة للممثلــن « :خالــد الغويــري وارشف طلفــاح»
واللذيــن ســيطرا عــى قوانــن اللعبــة املرسحيــة ،إن لجهــة
األداء الجســدي الــذي متظهــر بشــكل الفــت فيــا قدمــاه
مــن حركــة مدروســة ومحسوســة ،أو فيــا قدمــاه مــن
إيغــال يف تصويــر الجانــب النفــي للشــخصيات واالتســاق
بقــدرة عاليــة مــع املونولوجــات التــي كانــا يقدمانهــا ،حيــث
ظهــر العتّــال البســيط طائعــا ذليــا أمــام رغباتــه ،ليكتشــف
بعــد تحقيقهــا أنهــا ليســت هــي الرغبــات ،وليــس كل مــا
كان يتمنــاه يجلــب الســعادة ،وهنــا ظهــرت مالمــح الــروح
الباحثــة عــن الرغبــة يف البدايــة لــدى الغويــري ،ثــم ظهــرت
الــروح الراغبــة يف االنفــات بوضــوح بعــد أن تحققــت
الرغبــات وبــدأت متــارس الــراع ضــد نقيضهــا ،أو الجــزء
الثــاين منهــا ،وهنــا كذلــك فصــل الغويــري بوضــوح بــن
روحــن تلبســتا جســده ،واســتطاع أن يخرجهــا لتظهـرا عــى
الخشــبة ويقنــع املتلقــي فيهــا.
خارج حدود املريئ
متثّــل تحــدي املخــرج عــي الجـراح يف «الطابعــان عــى اآللة»
الــذي جــاء ليلقــي بظاللــه عــى العالقــات اإلنســانية الجامدة
واملتكلســة وأصبــح بــث الحيــاة فيهــا رضبــا مــن الجنــون
أو نوعــا مــن العبــث ،يف رســم مالمــح هــذه الشــخصيات
واســتنطاقها لتظهــر جليــة واضحــة عــى الخشــبة.
جســد األدوار جميــل براهمــة ،ونهــى ســارة ،ومحمــد
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الجــراح وفــق خيــوط ذهنيــة ومســارات عاليــة الفنيــة
والجــال فاضــت عــى الخشــبة ،وجســدت اإلبعــاد النفســية
والجامليــة والشــكلية للشــخصيات ،وتفـ ّرد براهمــة وســاره
والجـراح يف الســر خــارج حــدود املــريئ والدخــول يف املناطق
الشــائكة األلــوان والســدميية أحيانــا ،فالتشــكيل الثــايث فتــح
البــاب عــى مرصاعيــه للتأويــل حــن تحولــت الكلــات إىل
لغــة جســد واضحــة للتعبــر عــا وراء النــص للتواصــل مــع
كل اللغــات.
مهرجان الطفل
ارتكــزت األعــال املرسحيــة ملهرجــان الطفــل بشــكل الفــت
عــى األداء التمثيــي الــذي يعــد واحــدا مــن أهــم مرتكـزات
مــرح الطفــل ،فالوعــي بحاجــات الطفــل هــو مــا يقــود
اىل التفــرد بتحســس الجوانــب املهمــة يف حياتــه وإضاءتهــا
إبداعيــا.
ركــزت مرسحيــة «لولــو والذئــب» لعمــران العنــوز عــى
القيــم التــي يجــب أن يحملهــا الطفــل ،وعــى رأســها املــروءة
والتشــاركية ،بتوظيــف جميــع عنــارص العــرض لتحقيــق
الصــورة البرصيــة التــي تجســد هــذه املقولــة ،فســاهم
التمثيــل بشــكل الفــت يف ايصــال الرســائل الواضحــة للعــرض.
وروضــت املخرجــة فاديــا ابــو غــوش يف عملهــا «سلســبيل»
األحــداث لتتوافــق مــع وعــي الطفــل وتتناســب ومراحــل

عمريــة تشــرط الكتابــة لهــا الوعــي بأســاليب تربويــة
وقيميــة ومنهجيــة مدروســة ،فالتــزم املمثلــون ببعــض
الحــركات التــي كانــت تجســد حركــة الحيــوان نفســه،
وأوجــدوا التــوازن يف الحركــة والقــدرة عــى ضبــط اإليقــاع
والشــحن املعنــوي الــذي قــاد إىل تطــور األحــداث ،فاكتملــت
عنــارص الفرجــة مــن خــال تطويــع أدوات املمثــل ليكــون
ركيــزة العــرض األساســية.
يف «ضــوء القمــر» للمخــرج وصفــي الطويــل قدمــت رهــف
ســمور أداء جميــا ومهــا ،فرغــم قلــة الخــرة لديهــا إال أنهــا
قدمــت دورا محوريــا يف هــذا العمــل والــذي كان أشــبه
ببطولــة كاملــة للعمــل وتناغمــت يف ذلــك مــع مؤثثــات
الســينوغرافيا األخــرى فلفتــت االنتبــاه لقدراتهــا.
وقــدم حســن نافــع يف»الطيــب والخبيــث» ،التــي أثــارت
الجــدل ،رؤيــة جامليــة تســتند عــى الحكايــة أوال ،وعــى
املمثــل ثانيــا ،دفــع الجميــع إىل تقييــم ســلوك الشــخصيات
واتخــاذ موقــف منهــا مــن خــال البحــث عــن ســبب تغريب
األفعــال والشــخصيات ،ومــن خــال الغــوص ومخاطبــة
العقــل التخــاذ موقــف.
ويف التوصيــف الدقيــق ملــرح الطفــل ،ميكــن القــول إنــه
مــرح احــرايف يحتــاج لجهــد اكــر لخصوصيــة املتلقــي،
بــدءا مــن الكاتــب واملمثلــن واملخــرج إىل العاملــن باملــرح
جميعهــم ،حيــث تقــوم املفــردات عــى اإلبهــار ،ومــن ثــم
تطويــر العالقــة بــن املتلقــي والعــرض.
ويف مرسحيــة «القنديــل الكبــر» ملحمــد عشــا ،والتــي جاءت
مســتندة إىل نــص غســان كنفــاين اســتطاع املخــرج تأثيــث
الخشــبة باألجــواء الزمنيــة والفكريــة للفرجــة مبــا يتناســب
ووعــي املتلقــي ،وأن يؤســس للحكايــة زمنيــا ،ويتمكــن
مــن التحكــم بحركــة ممثليــه مــن خــال رســم حركتهــم
إلظهــار طاقاتهــم يف تصويــر األبعــاد النفســية والجســدية
للشــخصيات ،مــا انعكــس عــى شــكل ال ـراع الخارجــي
واملونولوجــات الداخليــة.

من العروض املرسحية للفتيان

52

إىل ذلــك قــدم املخــرج الدكتــور فــراس الرميــوين عرضــا
بعنــوان« :حســن وحســنة» اشــتغل فيــه عــى بنــاءات
فنيــة خاطبــت بــذكاء مرحلــة مرحلــة الطفولــة ،فكانــت
الحكايــة واضحــة ،تحمــل رســائل مــن خــال الرؤيــة الفنيــة
التــي اســتندت عــى املمثلــن الذيــن قدمــوا أداء ناضجــا

من املرسحيات املشاركة

متتــع بالحضــور الواثــق أثنــاء الحركــة والحــوار وتجســيد
الشــخصيات واالقـراب النفــي مــن دواخــل الشــخصية مــا
خلــق أجــواء فنيــة تحــايك أصــل الحكايــة ،مســتندا عــى
الســينوغرافيا واإلضــاءة التــي أســهمت يف رســم املالمــح
الشــخصية والزمنيــة والنفســية لشــخوص الحكايــة.

يــدرك ذلــك ،وهــذه الحالــة مــن التش ـظّي والضيــاع والتيــه
التــي تجســدت مــن خــال األداء الــذي جــاء متناغــا عــى
الخشــبة والســيطرة عــى شــعرية الحــوار والتقليــل مــن
ســطوة النــص لعــب املمثــان دورا محوريــا يف ضبــط اإليقــاع
الدرامــي للعمــل.

مهرجان عمون للشباب

يف «البحــث عــن الحقيقــة» لحســام الحســامي مــزج املخــرج
بــن الطبيعــة والخيــال الــذي جــاء مليئــا باألســئلة العميقــة
والــدالالت التــي تســتند إىل جــذور النفس البرشيــة ونزعاتها،
فالمــس النــص البــري العمــق النفــي للشــخوص وإثــارة
هــذه الشــخصيات وتحفيزهــا لتقــول مــا لديهــا بصــدق مــن
خــال األداء التمثيــي حيــث قــدم املمثلــون الشــباب أدوارا
واعيــة ،اســتطاعت أن تنســجم مــع الرؤيــة الفلســفية للعمــل
وان تطــرح نفســها كمشــاريع إبداعيــة قادمــة.

ويف عــروض الشــباب لهــذا املوســم كانــت النتائــج مهمــة
حيــث جــاء األداء واثقــا وقــادرا عــى اإلقنــاع يف مجمــل
األعــال ،ففــي عــرض «العصافــر يف القفــص» للمخرجــة
ســمرية األســر ،والــذي جــاء مثقــا بالــدالالت ومنحــازا
للحريــة ومتســاوقا مــع النــص األصيــل ،متكــن املمثلــون
مــن أداء شــخصياتهم وفــق رؤيــة املخرجــة ،ونجحــوا يف
إضفــاء طابــع الســخرية والطرافــة فجســدوا طبائــع الطيــور
وغرائزهــا ،ورغــم صعوبــة مهمتهــم إال أنهــم قدمــوا أداء
مهــا.
واســتطاع املمثلــون يف مرسحيــة «بــان» لدعــاء العــدوان،
تقديــم أداء امتــاز بتشــظي الشــخصيات وتركــت يف فضــاء
املــرح جملــة مــن األســئلة بأجــواء نفســية غايــة يف التنــوع.
ويف «منظــر طبيعــي» لــدالل فيــاض عكســت الحركــة
الرتابــة للممثلــن حالــة االنفصــال الوجدانيــة بــن الزوجــن
فحــاول كل واحــد منهــا أن يظهــر واقعــه لألخــر دون أن

وقدمــت املخرجــة دانــا أبــو لــن يف مرسحيتهــا «كاســيت
رشقــي» فكــرة واعيــة إلعــادة إنتــاج الــذات مــن خــال
مقاومــة الواقــع والبحــث عــن ســبل االنفــات مــن براثــن
الوهــم والعالئــق الرسيــة التــي تربــط مســارات الفعــل
اإلنســاين مــن األعــى إىل األســفل ،وجســد املمثلــون لحظــات
التيــه والضيــاع التــي عانــت منهــا شــخصية العــرض الرئيســة،
واســتطاعوا أن يعمقــوا فكــرة العبــث مــن خــال قدرتهــم
عــى إنضــاج بنــاء فنــي متامســك وعميــق داليل رمــزي
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خيال الظل

اخملترب املسرحي اجلوال يف األردن..
فك عزلة «أبي الفنون»
حكيم حرب
مخرج مرسحي أردين ،مدير املخترب املرسحي الجوال
عــى الرغــم مــن الحـراك املرسحــي النشــط الــذي تشــهده غالبيــة الــدول العربيــة ،واملتمثــل يف كــم املهرجانــات املرسحيــة
عــى مــدار العــام ،والتــي تقــدم عروضــا مرسحيــة متنوعــة بأشــكالها ومدارســها املرسحيــة ،وتنهــل مــن املــرح التجريبــي،
ومــرح الصــورة ولغــة التعبــر الجســدي ،ومــرح مــا بعــد الدرامــي ،وترتكــز إىل نصــوص مــن املــرح العاملــي والعــريب،
وبعــض األســاطري والطقــوس والحــاالت الشــعورية ،إال أنــه علينــا االعـراف بشــجاعة بــأن هــذا النــوع مــن املــرح ،وعــى
الرغــم مــن أهميتــه وســحره وجاملــه ،مل يحقــق انتشــارا واســعا داخــل املجتمعــات العربيــة ،وبقــي يعيــش يف عزلــة عــن
الجمهــور ،وأحيانــا باصطــدم معــه ،واقتــر عــى املرسحيــن والنخبــة فقــط(**).
والســؤال ،مــا جــدوى تقديــم املــرح للجمهــور العــريب ،وحــول حقيقــة وصــول الجمهــور العــريب ملرحلــة القــدرة عــى
تــذوق واســتيعاب رؤى إخراجيــة ملــرح مــا بعــد الدرامــي ،بينــا الجمهــور يف الواقــع مــا يـزال يف مرحلــة محاولــة تــذوق
واســتيعاب املــرح الدرامــي ذاتــه؟.
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هــذه األســئلة قــادت للبحــث عــن مــرح مختلــف ،ومــن
نــوع آخــر ،يســتطيع أن يعيــش داخــل البيئــة العربيــة
املثقلــة بالحــروب والنزاعــات اإلقليميــة ،والعقائديــة،
والطائفيــة ،والفكــر املتطــرف.

لظــروف اجتامعيــة واقتصاديــة ونفســية غايــة يف التعقيــد،
فألقــت بآثارهــا الســلبية عليهــم ،وتركتهــم عرضــة لليــأس
واإلحبــاط والعنــف والتطــرف واملخــدرات ،فــكان املــرح
الحــي وغــر املحنــط وغــر املحكــوم بقواعــد ونظريــات
ثابتــة ،وغــر املرهــون لتقنيــات حديثــة ،وســينوغرافيا
مبهــرة ،وأماكــن عــروض مغلقــة ومحــددة ،وإمنــا الــذي
ميكــن أن يقــام يف املقاهــي والحدائــق والســاحات العامــة،
وعــى الشــواطئ ،وداخــل الســجون ،هــو املــرح الــذي
تحــول الجمهــور فيــه مــن مجــرد مشــاهد للحــدث إىل
مشــارك يف خلــق الحالــة.

هــذا النــوع مــن املــرح الــذي نبحــث عنــه ،القــادر
عــى أن يعيــش ويســتمر داخــل البيئــة العربيــة ،دون أي
نفــور أو عزلــة أو تصــادم ،هــو مــرح مــا قبــل الدرامــا،
وليــس مــرح مــا بعــد الدرامــا ،مــرح مــا قبــل إضافــة
«ثســبس» للممثــل األول إىل الجوقــة اإلغريقيــة القدميــة،
ومــا قبــل نصــوص «إســخيليوس» و»ســوفوكليس»
ونظريــات «أرســطو» ،وهــو املــرح الــذي يلتحــم مــع
النــاس بعفويــة وبســاطة وتلقائيــة تســبق الدرامــا ،ويتجــه
فــورا صــوب عاطفــة الجمهــور العفويــة التــي هــي مركــز
التأثــر والتأثــر يف اإلنســان العــريب.

ارتكــزت فكــرة املختــر املرسحــي الجــوال عــى هــدف
اكتشــاف املواهــب املرسحيــة الجديــدة لــدى الشــباب
واألطفــال يف مناطــق األطــراف والنائيــة منهــا ،والعمــل
عــى تدريبهــا وصقلهــا ،وللبحــث عــن مــرح مــن نــوع
آخــر ،يســتند إىل االحتــكاك املبــارش باملأســاة ،مــرح
ال يبحــث عــن شــخصياته املأســاوية املحطمــة داخــل
األســاطري والنصــوص الكالســيكية الرتاجيديــة ،بــل يقتحــم
معقــل الرتاجيديــا ورحمهــا الــذي ينــز أملــا داخل الســجون
واملخيــات واملناطــق النائيــة.

البحــث عــن مــرح ،وإن كان يســبق الدرامــا مبعناهــا
التقليــدي ،إال أنــه يســتقي مادتــه مــن خــارج النــص
املكتــوب ،عربيــا أو أجنبيــا ،لينهــل بشــكل عفــوي وتلقــايئ
مــن عواطــف النــاس يف الحيــاة اليوميــة ،وليشــتبك
بشــكل تفاعــي ووجــداين مــع الجمهــور العــريب -املفعــم
بالوجدانيــات -يف الشــارع واملقهــى والســجن.

تأكــد ذلــك عنــد زيــارة بعــض القــرى ،حيــث ال ميتلــك
النــاس هنــاك الثقافــة الكافيــة بفــن املــرح ،وطــرق
تذوقــه ومتابعتــه ،فكانــت فكــرة العمــل عــى إقامــة ورش
تدريبيــة لهــم ،لتخلــق جمهــورا مرسحيــا متذوقــا ،ولتســهم
الدرامــا املرسحيــة مبعالجــة بعــض القضايــا التــي تتعلــق
باملجتمــع.
املخترب املرسحي الجوال
تولــدت فكــرة تأســيس املخترب املرسحــي الجــوال ،بالتعاون
مــع وزارة الثقافــة األردنيــة ،مــن خــال جــوالت عــى
ســائر املــدن والقــرى والبــوادي واملخيــات ،ومل يتوقــف
األمــر عنــد ذلــك ،بــل أنجــزت تجــارب يف الســجون ،عــر
االرتجــال العفــوي ،والكتابــة الركحيــة ،والتداعــي النفــي
الحــر.
وعــى مــدار ســنوات مــن الجــوالت امليدانيــة لعــدد كبــر
مــن املناطــق النائيــة يف املحافظــات والقــرى والبــوادي
واملخيــات ،التقينــا بالكثــر مــن األشــخاص الذيــن تعرضوا

مل تكــن الظــروف املحيطــة ببعــض العــروض مثاليــة ،ورمبــا
ليســت آمنــة ،ولكــن مــا أن يتــم إطفــاء إضــاءة القاعــة،
وإشــعال الشــموع ،وتشــغيل املوســيقى ،حتــى تبــدأ
األرواح باالســرخاء ،ويبــدأ كل مشــارك بالتداعــي الحــر
والخــاق ،مطلقــن العنــان لخيالهــم وأحالمهــم ،ويتحــول
املــكان إىل سلســلة مــن التداعيــات ،فتســمع الرصخــات
والنــداءات ،والبــوح الحــر الرصيــح الــذي ميارســونه ألول
مــرة بعفويــة ،دون نــص ،ودون حبكــة ،ودون بنــاء درامي.
يف البدايــة كان مقــررا أن ميكــث املختــر لشــهر واحــد يف
كل محافظــة ،ولكــن التجربــة العمليــة عــى أرض الواقــع
أثبتــت أن األمــر يحتــاج لفــرة زمنيــة أطــول ،بهــدف
الخــروج بنتائــج إيجابيــة ملموســة ،وتنقــل املختــر بــن
املحافظــات األردنيــة ،وأقــام ورشــه التدريبيــة لطلبــة
املــدارس والجامعــات ،ثــم انتقــل إىل مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل ،وقــد أمــى فــرة طويلــة يف مركــز إصــاح
وتأهيــل النســاء ،لوجــود بيئــة مالمئــة للعمــل ،واســتطاع
املختــر املرسحــي الجــوال خــال فــرة قصــرة أن يحقــق
نتائــج إيجابيــة ملحوظــة مــن خــال مســتويني:
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والتلفزيــون ،والهيئــة امللكيــة األردنيــة لألفــام ،وغريهــا
مــن املؤسســات املعنيــة بالدرامــا.
إن االســتدامة تتطلــب الرعايــة ،ووضــع خطــط إسـراتيجية
بعيــدة املــدى ،تتبناهــا مؤسســات ثقافيــة رســمية أو
خاصــة ،وعمــل مظلــة خاصــة بهــم عــى شــكل فــرق
مرسحيــة ضمــن مراكــز تدريــب ثابتــة يف كل محافظــة،
بــإرشاف مرسحيــن متخصصــن ،وهــو األمــر الــذي انتبهــت
إليــه وزارة الثقافــة األردنيــة ،وتعمــل عــى تحقيقــه.
مرسح مراكز اإلصالح والتأهيل
من ورشات املرسح الجوال

األول :فني يعني باملواهب.
الثــاين :عالجــي يعنــى برتميــم التشــوهات النفســية
الناجمــة عــن بعــض الظــروف القاســية التــي يتعــرض لهــا
الشــباب
إذ عمــد املختــر مــن خــال مــا يعــرف «بالســايكودراما»
إىل اســتثامر طاقــة الشــباب إبداعيــا ،وتحويلهــا مــن طاقــة
ســلبية إىل أخــرى إيجابيــة ،وخلــق بيئــة إبداعيــة ترتعــرع
فيهــا ثقافــة الجــال والتســامح والعطــاء ،يف مواجهــة
ثقافــة العنــف والتطــرف.
وواصــل املختــر العمــل يف املراكــز الخاصــة برعايــة األيتــام،
واألطفــال مــرىض الرسطــان ،وذوي اإلعاقــة ،ألهميــة
الدرامــا يف رفــع الــروح املعنويــة ،ملســاعدتهم عــى مواجهة
ظروفهــم الخاصــة ،وإعــادة انخراطهــم يف املجتمــع مــن
جديــد ،وتــم تأمــن وســيلة نقــل خاصــة لنقــل الطلبــة
بالتعــاون مــع هيئــة الفجــرة للثقافــة والفنــون.
نجــح املختــر يف تخريــج أكــر مــن ( )6آالف طالــب
وطالبــة ،إال أن النجــاح الــذي حققــه باكتشــاف وتدريــب
وتطويــر املواهــب املرسحيــة وتدريبهــا وتطويرهــا يف
غالبيــة املناطــق تتطلــب االســتدامة ،وإنتــاج عمــل
مرسحــي يشــارك فيــه املميــزون ،ويعــرض ضمــن فعاليــات
مهرجانــات املــرح التــي تقيمهــا وزارة الثقافــة ،بــإرشاف
لجنــة تقييــم وتحكيــم خاصــة ،تعمــل عــى اختيــار
املواهــب األكــر إبداعــا ،وتســليط الضــوء عــى مواهبهــم
بالتعــاون مــع نقابــة الفنانــن األردنيــن ،ومؤسســة اإلذاعة
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تكمــن أهميــة التجربــة يف مســتويني؛ إنســاين وفنــي
مرسحــي ،تتنــوع بــن ال ـراء اإلنســاين والدرامــي يف تزويــد
املنتســبني بخ ـرات التمثيــل والغنــاء ومهــارات الكوميديــا
واإلضحــاك ،وخــال عــدة شــهور مــن العمــل ،بــرزت
حــاالت إبداعيــة خالقــة تتجــاوز الدرامــا مبعناهــا التقليــدي
والتلقينــي ،مثلــا نجحــت يف املســاهمة يف عمليــة اإلصــاح
والتأهيــل التــي تســهم بدمــج النزيــات يف املجتمــع.
تركــز منهــج عمــل املختــر عــى الجانــب اإلنســاين لفتــح
آفــاق جديــدة يف الحيــاة ألطفــال املناطــق النائية وشــبابهم،
وكذلــك عــى البعــد اإلبداعــي إلبــراز مواهــب الشــباب
واألطفــال وصقلهــا ووضعهــا عــى بدايــة الطريــق الفنــي،
وأســهمت التجربــة يف االرتقــاء بالوعــي وتهذيــب الســلوك
اإلنســاين وتخليــص املتلقــن مــن بعــض اآلفــات االجتامعيــة
واألفــكار العدائيــة والثقافــة الســلبية ،مــن خــال تطويــر
مهاراتهــم األدائيــة والظهــور أمــام الجمهــور والكشــف عــن
مواهبهــم وطاقاتهــم اإلبداعيــة مــن عــر منهــج العمــل
املرسحــي بأســلوب «الســايكودراما» الــذي يعمــل عــى
حــل املشــاكل والتشــوهات النفســية والرتاكــات الذهنيــة
للمشــاركني عــن طريــق الدرامــا ،والعمــل عــى خلــق
فضــاء حــر للتعبــر عــن الطاقــة اإلبداعيــة الكامنــة.
وال يتوقــف أثــر املــرح الجــوال عــى املتعــة ومــلء
وقــت الفــراغ ،بــل يســهم بشــكل حقيقــي يف خلــق
دافعيــة جديــدة لــدى الطالــب لإلقبــال عــى الحصــة
املدرســية بعــد تخلصــه مــن الطاقــة الســلبية ،إضافــة إىل
أن التامريــن املتبعــة داخــل املختــر تحتــوي عــى حلــول
علميــة وعمليــة مبتكــرة لقـراءة وتعلمــه املنهــاج املــدريس
بطــرق دراميــة جديــدة ومغايــرة ملــا هــو ســائد ومألــوف.

ويســعى منهــج العمــل والتدريــب يف املختــر املرسحــي
إىل االرتقــاء بالذائقــة الثقافيــة لــدى املشــاركني  ،حيــث
يتضمــن موضوعــات وأفــكار ثقافيــة مســتمدة مــن نصوص
محليــة وعربيــة وأجنبيــة مرتجمــة لكبــار الكتــاب األردنيــن
والعــرب واألجانــب ،وهــذه بحــد ذاتهــا تعــد عمليــة
مثاقفــة يســتطيع املشــارك خاللهــا أن يســتنبط الكثــر مــن
األفــكار املهمــة ،باإلضافــة إىل أن التدريــب يحتــوي عــى
جانــب نظــري أيض ـاً مــواز للجانــب العمــي يحتــوي عــى
معلومــات ثقافيــة حــول تاريــخ املــرح والدرامــا وأســاء
أشــهر الكتــاب والنصــوص حــول العــامل ومناهــج ومــدارس
الفــن القديــم والحديــث ومــدارس كل منهــا وأســاء
أشــهر املمثلــن واملخرجــن وأســلوب عمــل كل منهــم.
متارين جسدية وذهنية ونفسية
متحــورت التامريــن املتبعــة يف املختــر املرسحــي إىل
نظريــة ،ومنهــا :جســدية ،وذهنيــة ،وجدانيــة وصوتيــة
حيــث يتعلــم الطالــب خاللهــا آليــة قـراءة النــص املرسحي
وتحليلــه وفهــم أبعــاد الشــخصيات وأســس إعــداد املمثــل
وطــرق تركيــز االنتبــاه وتنميــة القــدرة عــى التخيــل
وتوظيــف الذاكــرة االنفعاليــة وأســاليب معايشــة الــدور
وتقمصــه.
كــا تضمنــت جلســات التحليــل النفــي مــن خــال
«الســايكودراما» ومتاريــن اللعــب ،وتحفيــز القــدرة عــى
االرتجــال والخلــق واالبتــكار وفهــم معنــى االيقــاع املــادي
واإليقــاع املحســوس وتطبيقاتــه العمليــة وطــرق التعبــر

الجســدي أو مــا يعــرف بلغــة الجســد وأنــواع طبقــات
الصــوت وطــرق اإللقــاء ومخــارج الحــروف والتلويــن
بالصــوت والتــدرج بــه صعــودا ً وهبوطــاً أو مــا يعــرف
بالكريشــندو والدمينوينــدو وأوضــاع املمثــل فــوق الخشــبة
وجغرافيــا خشــبة املــرح والتــوازن يف التكوينــات
املرسحيــة والتشــكيل يف الفــراغ.
إن املختــر ال يتوقــف عــى الجانــب التعليمــي والرتبــوي،
بــل يســعى إليجــاد جيــل جديــد مــن الفنانــن املبدعــن
املدربــن عــى الطــرق واملــدارس الفنيــة الحديثــة ،ورفــد
الحركــة الفنيــة بدمــاء جديــدة تعمــل عــى انعاشــها
وتطويرهــا ،واالنفتــاح عــى أحــدث التجــارب املرسحيــة
العامليــة والعمــل عــى تجريبهــا داخــل املختــر املرسحــي،
واكتشــاف أشــكال ووســائل وأســاليب تعبــر فنيــة جديــدة
بعيــدا ً عــن النمطيــة والتكــرار ،والوصــول باملــرح اىل
املناطــق األقــل حظًــا واالرتقــاء بالذائقــة الفنيــة والجامليــة
لــدى الشــباب واألطفــال وتعريفهــم بأهــم رمــوز املــرح
املحــي والعــريب والعاملــي وابداعاتــه ،وإعــادة الهيبــة
لفــن املــرح وبــذل الجهــود لخلــق جمهــور مرسحــي واع
ومثقــف.
ويف النهايــة تبقــى التجربــة العمليــة وحالــة االشــتباك
املبــارش مــع الفعــل املرسحــي داخــل التمريــن هــي
املقيــاس الحقيقــي للحكــم عــى التجربــة
(**) امللتقــى الفكــري للــدورة الثامنــة ملهرجــان كلبــاء -
الفجــرة للمرسحيــات القصــرة 2019 / 9 / 30 – 26
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«ندوة الرسم والنحت األردنية» ()1964 / 1962
..مقاطع من سرية ذاتية
هاني حوراني
رسام من جيل الستينيات وباحث يف الفنون البرصية
مل تكــن لــدى عــان ،حتــى مطلــع الســتينيات ،مــا تقدمــه لهــا ٍو الرســم ،مثــي ،مــا يتعلــم منــه .ورغــم تعــدد املبــادرات
التــي عرفتهــا املدينــة إلقامــة روابــط فنيــة ،مثــل "نــدوة الفــن األردنيــة" عــام  ،1952والتــي نشــأت يف إطــار "معهــد النهضــة
العلمــي" ،أو معــارض جامعيــة كالتــي أقيمــت مببــادرة مــن "املنتــدى العــريب" ،عــام  ،1951ومثلهــا املعــارض الفنيــة التــي
أقيمــت يف إطــار املعــرض األردين الصناعــي الزراعــي األول والثــاين اللذيــن أقيــا عــام  ،1953إال أن هــذه املبــادرات مل تكــن
لتســتمر طويـاً .وواقــع األمــر أن فــرص مشــاهدة معــارض للفــن التشــكييل كانــت قليلــة خــال خمســينيات القــرن املــايض،
بــل ونــادرة جــدا ً.
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ومــع مطلــع الســتينيات لعبــت املراكــز الثقافيــة األجنبيــة،
مثــل املجلــس الثقــايف الربيطــاين (الربتيــش كاونســل) واملركــز
الثقــايف األمريــي (مركــز املعلومــات األمريــي) .أدوارا ً هامــة
عــى صعيــد تنظيــم املعــارض الفنيــة ،كــا ظهــرت أمانــة
العاصمــة ،مببناهــا الكبــر يف وســط املدينــة وإىل جانبهــا
مكتبــة األمانــة ،حيــث باتــت قاعاتهــا تحتضــن األنشــطة
الثقافيــة الكبــرة ،ومنهــا بعــض املعــارض الجامعيــة .يف حــن
أخــذت بعــض الفنــادق الكــرى تســتضيف معــارض فنيــة
مــن الــدول الغربيــة والــدول الكــرى األخــرى ،وغالبـاً بدعــم
مــن الســفارات األجنبيــة.
مــا زلــت أذكــر كيــف كنــت أتهيــب مــن دخــول تلــك الفنــادق
ملشــاهدة معــرض فنــي فيهــا ،وانــا يف ســن الفتــوة .واألنــى
أن أضطــر إىل اســتخدام املصعــد للوصــول إىل قاعــة معــرض
يقــام يف طابــق علــوي مــن الفنــدق! عــى أين مــا زلــت أذكــر
معــارض عامليــة مــرت عــى فنــادق عــان ،لعــل أبرزهــا
معــرض لفــن الرســم اليابــاين وآخــر للفــن التعبــري األملــاين.
معرض شموط
وأقيــم معــرض الفنــان الفلســطيني إســاعيل شــموط ،يف
قاعــة أمانــة العاصمــة ،بالقــرب مــن املــدرج الرومــاين ،وقــد
ســاعدت حينــذاك الفنــان الكبــر يف تعليــق أعاملــه .وفعلــت
الــيء نفســه مــع فنــان عراقــي ،هــو تــريك عبــد األمــر الذي
أقــام معرضـاً شــخصياً ألعاملــه يف املركــز الثقــايف الفرنــي يف
جبــل اللويبــدة ،وأذكــر أن الثيمــة الرئيســية ملعرضــه كانــت
قطعــان اإلبــل التــي كان يرســمها بســيقان متطاولــة ،بألــوان
يغلــب عليهــا اللونــان البنــي واألصفــر الـرايب.
وأعلنــت جمعيــة الشــابات املســيحيات عــن إقامــة معــرض
جامعــي ،وكنــت قطعــت شــوطاً ال بــأس بــه يف الرســم،
وهكــذا تقدمــت بأعــال يل للمشــاركة يف ذلــك املعــرض.
وحــن أقيــم املعــرض يف قاعــة الجمعيــة يف منطقــة الــدوار
األول مــن جبــل عــان ،شــارك فيــه عــدد كبــر مــن الفنانــن
والفنانــات مــن ضفتــي األردن الرشقيــة والغربيــة .ومــا زلــت
أذكــر أعــال الفنــان الفلســطيني كــال بالطــة ،التــي كانــت
أقــرب إىل التخطيطــات الصحفيــة باألحبــار ملعــامل شــهرية
بالقــدس القدميــة ،كــا أذكــر أعــاالً زيتيــة للفنانــة منــى
الســعودي وأختهــا هنــاء ،وذلــك قبــل أن تتحــول منــى إىل
النحــت ،بعــد رحيلهــا إىل بــروت ومــن ثــم دراســتها الفن يف

باريــس .والحقـاً شــاهدت معرضـاً شــخصياً ملنــى الســعودي
يف قاعــة الجمعيــة ذاتهــا ،وكان يغلــب اللــون األســود عــى
أعاملهــا.
وأذكــر أين كتبــت مقالــة تحليليــة ألعاملهــا ،وأرســلته إىل
مجلــة "األســبوع العــريب" يف بــروت مــع صور لتلــك األعامل،
لكنهــا مل تنــره .وفيــا بعــد اقتبــس أحــد صحفيــي املجلــة
مقاطــع كاملــة مــن مقالتــي عــن أعــال منــى الســعودي،
عندمــا قامــت بنقــل معرضهــا املذكــور إىل بــروت .ورغــم
امتعــايض ملــا اعتربتــه "رسقــة" أدبيــة ،خاصــة وأن الكاتــب مل
يــر إىل اســمي قــط ،إال أين شــعرت بالســعادة مــن ناحيــة
أخــرى ،ألن تلــك االقتباســات املنشــورة يف مجلــة "األســبوع
العــريب" كانــت مبثابــة اعـراف بقــدرايت عــى قـراءة وتحليــل
األعــال الفنيــة.
عــى أن تغـرا ً جوهريـاً بــدأ يقــع عــى الحيــاة التشــكيلية يف
األردن ،مــع عــودة بعــض الفنانــن األردنيــن الذيــن درســوا
الفــن التشــكييل دراســة أكادمييــة يف الجامعــات األوربيــة،
مثــل عفــاف عرفــات التــي كانــت قــد التحقــت بأكادمييــة
فنيــة يف بريطانيــا خــال األعــوام  .54/1957ومهنــا الــدرة
الــذي درس يف أكادمييــة الفنــون الجميلــة يف رومــا وتخــرج
منهــا عــام  .1958ومل يلبــث أن تبعــه كل مــن رفيــق اللحــام
وأحمــد نعــواش ،الذيــن عــادا مــن إيطاليــا عــام  ،1964ومــن
ثــم كــال بالطــة يف العــام التــايل ،وســوف يهيمــن هــؤالء
عــى املشــهد التشــكييل خــال ســتينيات القــرن املــايض.
نقطة تحول
غــر أن نقطــة التحــول املهمــة جــاءت مــع تأســيس "نــدوة
الرســم والنحــت األردنيــة" ،عــام  ،1962والتــي جــاءت
مبــارشة بعــد املعــرض الجامعــي الــذي أقيــم يف نــادي
الشــابات املســيحيات .ويعــود الفضــل يف تأســيس النــدوة
املذكــورة إىل املهنــدس ســامة خــوري ،الــذي مل يلبــث أن
رأس أول هيئــة إداريــة لهــا .ويذكــر أن ســامة الخــوري كان
مــن خريجــي كليــة الهندســة يف بغــداد ،عــام  ،1955وكان
واحــدا ً مــن مهنــديس وزارة األشــغال العامــة ،وقــد تلقــى
دورات تدريبيــة يف الواليــات املتحــدة ،وقــد عــرف ســامة
الخــوري بأســلوبه االنطباعــي .ويجــب القــول هنــا بــأين
مديــن يف حصــويل عــى التدريــب املنهجــي عــى الرســم ،إىل
نــدوة الرســم والنحــت ،التــي انضمــت إليهــا يف ســن مبكــرة،
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إذ مل أتجــاوز حينهــا الســابعة عــرة مــن عمــري .ومل ألبــث
أن بــت مــن أنشــط أعضائهــا الشــبان ،وشــغلت عضويــة
إحــدى لجانهــا الفاعلــة ،وهــي لجنــة املعــارض.
ندوة الرسم والنحت
كانــت بدايــة نــدوة الرســم والنحــت األردنيــة حــن تشــكلت
يف أواخــر عــام  1962هيئــة تحضرييــة لتأســيس "جمعيــة
اجتامعيــة تعنــى بالفنــون" ،وكانــت برئاســة املهندس ســامة
الخــوري ،وقــد تقدمــت الهيئــة املذكــورة بطلــب إىل مجلــس
الــوزراء األردين للموافقــة عــى تأسيســها تحــت مســمى
"نــدوة الرســم والنحــت األردنيــة" ،حيــث نظــر املجلــس يف
الطلــب يف  26كانــون األول  /ديســمرب  "1962وقــرر املوافقــة
عــى تأســيس النــدوة املذكــورة ،وقــام محافــظ العاصمــة
بإبــاغ الهيئــة التحضرييــة مبوافقــة الحكومــة عــى تســجيل
"نــدوة الرســم والنحــت األردنيــة" ،يف الســادس مــن كانــون
الثــاين  /ينايــر .1963
اجتمعــت الهيئــة التحضرييــة ،باعتبارهــا الهيئــة العامــة
األوىل للجمعيــة انتخبــت أول هيئــة إداريــة ،وكانــت مــن
ســبعة أعضــاء هــم :ســامة الخــوري رئيســاً والرشيفــة
وجــدان نائبــاً للرئيــس ،وفاطمــة املحــب نائبــاً للرئيــس
لشــؤون الضفــة الغربيــة ،لبيــب دعــدوش أمينــاً للــر،
ســعاد ملحــس رئيس ـاً للجنــة املاليــة ،نائلــة حامرنــة رئيس ـاً
للجنــة الثقافيــة ،محمــد رفيــق اللحــام رئيســاً للجنــة
املعــارض والدعايــة.
كــا تــم انتخــاب عضــوان آخــران إىل جانــب كل رئيــس
للجنــة ،بحيــث تألفــت كل لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء :رئيــس
وعضويــن .وقــد تــم اختيــاري أنــا وصالــح أبــو شــندي
كعضويــن للجنــة املعــارض ،تحــت رئاســة محمــد رفيــق
اللحــام.
كنــت مل أبلــغ بعــد الثامنــة عــرة مــن عمــري ،حــن تــم
ضمــي لعضويــة لجنــة املعــارض ،علـاً بــأن النظــام األســايس
لنــدوة الرســم والنحــت كان يشــرط يف العضويــة ،وال ســيام
عضويــة اللجــان أن تكــون صاحبهــا قــد أتــم الثامنــة عــرة.
ولقــد كنــت ممتنـاً منــذ ذلــك الحــن لتســامح أعضــاء الهيئة
واإلداريــة معــي ،وقبولهــم يل يف هــذه الســن الصغــرة جــدا ً.
وبالعــودة إىل النظــام األســايس (الــذي تســميه النــدوة
"النظــام الرئيــي") فــإن الغايــة مــن تأســيس النــدوة كانــت
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حســب املــادة "" :)"2تعزيــز مكانــة فــن الرســم والنحــت
يف األردن ،وذلــك بتوفــر جــو فنــي يزيــد مــن إنتاجيــة
الرســامني ويصقــل مواهبهــم وينمــي التــذوق الفنــي لــدى
كافــة الشــعب  ،"...وكذلــك "إقامــة املعــارض وتقويــة أوارص
الصلــة مــع الرســامني يف الخــارج ،وفتــح املجــال أمــام
األعضــاء للذهــاب يف بعثــات أو دورات فنيــة".
أمــا املــادة  3مــن النظــام فتنــص عــى أنــه" :ال يجــوز لهــذه
النــدوة التدخــل يف األمــور السياســية وينحــر نشــاطها يف
األمــور الفنيــة البحتــة".
وكانــت الهيئــة اإلداريــة ملزمــة باالجتــاع مــرة واحــدة يف
كل شــهر عــى األقــل ،أو كلــا وجــد رئيــس الهيئــة رضورة
لذلــك .ويعتــر االجتــاع قانوني ـاً مهــا كان عــدد األعضــاء
املجتمعــن ،وللرئيــس صوتــه املرجــح يف حــال تســاوت
األصــوات.
رسوم االشرتاك
أمــا قيمــة االشـراك يف عضويــة النــدوة فقــد كانــت نصــف
دينــار شــهرياً ،أي ســتة دنانــر ســنويا ،وهــو مبلــغ كبــر يف
حينهــا .ولذلــك نصــت املــادة " 24أنــه يتــم تســديد الرســوم
بالكيفيــة التــي يراهــا العضــو مناســبة ،عــى أن ال يتأخــر
عــن تســديد الرســوم مــدة تزيــد عــن شــهر بعــد املــدة التــي
تــم تغطيتهــا بدفعاتــه الســابقة".
ولســت أذكــر اآلن كيــف كنــت أســدد اش ـراكايت الشــهرية
للنــدوة ،عــى أن والــدي مــا كان ليبخــل عــي بذلــك النصف
دينــار شــهرياً ،وهــو يـراين أعامــل كــا لــو كنــت نــدا ً ألولئــك
الرجــال والنســاء الكبــار مــن أعضــاء النــدوة!!
ولعلــه مــا يلفــت االنتبــاه أن الهيئــة اإلداريــة األوىل ،التــي
ضمــت يف حينهــا ســبعة أعضــاء ،كان بينهــم أربــع نســاء
وثالثــة رجــال .أمــا الهيئــة اإلداريــة املوســعة (مــع أعضــاء
اللجــان) فقــد ضمــت مثانيــة رجــال وخمــس نســاء .وهــي
بذلــك متقدمــة ،مــن الناحيــة الجندريــة عــى الغالبيــة
الســاحقة مــن املنظــات الثقافيــة والفنيــة القامئــة حالي ـاً!
يف أواخــر عــام  ،1963وتحديــدا ً يف األســبوع الثــاين مــن
ترشيــن األول  /أكتوبــر ،أقامــت نــدوة الرســم والنحــت
األردنيــة "معــرض الخريــف الكبــر" يف قاعــة أمانــة
العاصمــة .وكان املعــرض برعايــة امللــك الراحــل الحســن بــن

طــال ،وقــد حظــي باهتــام إعالمــي كبــر ،إذ وصــل عــدد
الفنانــن املشــاركني فيــه إىل أكــر مــن خمســن فنان ـاً ،مــن
أعضــاء النــدوة يف فرعــي ضفتــي األردن ،الرشقيــة والغربيــة.
كان مــن أبــرز الفنانــن الذيــن عرضــوا أعاملهــم يف معــرض
الخريــف الكبــر كل مــن مهنــا الــدرة ،توفيــق الســيد،
جــورج ألييــف ،كــال بالطــة ،محمــد رفيــق اللحــام ،صالــح
أبــو شــندي .ومــن الجيــل الشــاب الــذي بــرز الحقــاً كان
فــاروق ملبــز ومحمــد البــارودي ومنــى الســعودي وكاتــب
هــذه الســطور.
واليــوم ،حــن أتصفــح كاتلــوج "معــرض الخريــف الكبــر"،
شــديد التقشــف ،بغالفــه األزرق ،املــويش بشــعار نــدوة
الرســم والنحــت األردنيــة (والــذي كان ميثــل قبضــة يــد
متســك بباليــت األلــوان ،وبضــع ريــش ،وكان مــن تصميــم
محمــد رفيــق اللحــام) ال أملــك إال أن أرى يف تلــك الجمعيــة
– أي نــدوة الرســم والنحــت ،رمـزا ً ملرحلــة تاريخيــة واعــدة
مــن التفتــح والنهــوض ،لكــن كان مــن ســوء الحــظ أن
تنطفــئ رسيعــاً ،جــراء هزميــة حزيــران  /يونيــو ،1967
والتــي أدت إىل احتــال القــدس الرشقيــة والضفــة الغربيــة.
ضــم معــرض الخريــف بضــع فنانــن أقــرب مــا يكونــوا إىل
االحــراف ،ويف املقابــل كــرة مــن هــواة الرســم والنحــت.
وبهــذا املعنــى فقــد يكــون املعــرض ضــم أعــاالً هامــة
وأخــرى أقــل أهميــة .لكــن عنــد التأمــل يف الــروح التــي
ســادت املعــرض فقــد كانــت روحـاً اســتثنائية مــن التعايــش
والقبــول بــن عــدة أجيــال عمريــة مــن مــاريس الرســم
والنحــت ومــن الهــواة.
بــن الخمســن فنان ـاً ونيــف ممــن شــاركوا يف املعــرض كان
ســبعة عــرة منهــم مــن اإلنــاث ،نصفهــن مســيحيات
والنصــف اآلخــر مســلامت .وكــن جميعهــن ميثلــن أجيــاالً
مختلفــة مــن الهاويــات واملامرســات .مــن بــن هــؤالء كانــت
هالــة خــوري مــن مواليــد القــدس عــام  ،1948أي كان
عمرهــا حينــذاك ال يتجــاوز الخامســة عــرة ،وكانــت منــى
الســعودي ،وهــي مــن مواليــد عــان  ،1945قــد بلغــت
بالــكاد الثامنــة عــرة .ويف ذلــك الســن ،أي عــام ،1963
كانــت منــى الســعودي قــد أقامــت معرضــن شــخصيني
ألعاملهــا يف عــان ،وكانــت قــد شــاركت قبــل ذلــك بعــام
واحــد يف معــرض جامعــي.

معرض الخريف
مــن ناحيــة أخــرى كان "معــرض الخريــف الكبــر" ميثــل
الفــن التشــكييل يف ضفتــي األردن ،الرشقيــة والغربيــة ،أي
فرعــي "نــدوة الرســم والنحــت" يف عــان والقــدس .ومــن
القــدس ،جــاءت أوىل مشــاركات كــال بالطــة الفنيــة يف
معــرض الخريــف ،ومــن بــن أعاملــه الخمــس املعروضــة
كان بوســع املقتنــن ،لــو وجــدوا يف حينهــا ،أن يشــروا عمـاً
لــه مبــا ال يتجــاوز  7إىل  10دنانــر أردنيــة .وفعلــت مثلــه
منــى الســعودي ،التــي كانــت أســعار لوحاتهــا املعروضــة،
وعددهــا خمســة ،ي ـراوح مــا بــن  8و 10دنانــر.
لكــن مــن يصــدق اليــوم أنــه كان ميكــن لزائــر معــرض
الخريــف أن يشــري لوحــة مائيــة ،مبــا يـراوح مــا بــن  3و7
دنانــر ،مــن أهــم فنــان أجنبــي عــاش يف األردن حينــذاك،
وأقصــد بــه جــورج ألييــف ،الــذي د ّرس العــرات مــن
األردنيــن واألردنيــات فــن الرســم باأللــوان املائيــة .وملــن
مل يســمع بجــورج ألييــف ،أشــر إىل أنــه فنــان رويس مــن
مواليــد  ،1887كان ضابطــاً يف الجيــش القيــري الــرويس،
وبعــد انتصــار الثــورة البلشــفية وانضــم إىل قــوات الــروس
البيــض ،ومل يلبــث أن اســتقر يف إســطنبول ،ثــم يف فلســطني
واألردن بعــد حــرب .1948
طبيعة صامتة
ي أن أشــر إىل أن مشــاركتي يف "معــرض الخريــف
رمبــا ع ـ ّ
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بعــد منتصــف الليــل ،وبكثــر مــن الحــاس قمــت بتغطيــة
حفــل انتخــاب ملكــة جــال األردن وســفرية األناقــة إىل
صحيفــة "الجهــاد" اليوميــة يف اليــوم التــايل ،مــع تضمــن
التغطيــة عــددا ً مــن الصــور الفوتوغرافيــة للمشــاركات يف
التنافــس عــى اللقبــن.
مل تكــن هنــاك مشــكلة يف نــر أســاء الفائزات يف املســابقة
أو نــر صــور لهــن .وقــد كانــت الفائــزة األوىل مــن القــدس
والثانيــة يونانيــة األصــل ،غــر أنــه فاتنــي إدراك حساســية
نــر أســاء وصــور املرشــحات غــر الفائــزات ،وكانــت
إحداهــن رئيســة اللجنــة املاليــة يف نــدوة الرســم والنحــت،
حيــث تعرضــت عنــد نــر اســمها (ورمبــا صورتهــا؟!) إىل
زوبعــة مــن التعليقــات الســاخرة ،مــن زميالتهــا وزمالئهــا
العاملــن معهــا ،ولعلهــا كانــت املســلمة الوحيــدة التــي
تجــرأت عــى ترشــيح نفســها لتلــك املســابقة.
الكبــر" متثلــت يف خمســة أعــال فنيــة ،اثنــان منهــا حمــا
عنــوان "طبيعــة صامتــة" ،وثالثــة أعــال متثــل "مشــاهد
طبيعيــة" ،أحدهــا لجانــب مــن آثــار جــرش ،والثــاين ملســجد
الصخــرة املرشفــة ،أمــا العمــل والثالــث فيمثــل منظــر
عــام ملصانــع اإلســمنت يف الفحيــص .ويف العمــل األخــر
كنــت أحــاول االحتــذاء باملدرســة "الواقعيــة االجتامعيــة"
التــي كانــت ازدهــرت يف العهــد الســوفيايت ،وكانــت متجــد
إنجــازات الثــورة والدولــة الســوفياتية ،فيــا كنــت أحــاول
االحتفــاء بأحــد مظاهــر التصنيــع يف األردن! أمــا أســعار
لوحــايت فقــد تراوحــت مــا بــن  5و 10دنانــر!!
ومــن األحــداث الطريفــة التــي مــرت معــي ،وأنــا عضــو
يافــع يف العــام األول مــن عمــر نــدوة الرســم والنحــت ،أننــي
حــرت حفــل نظمتــه إدارة فنــدق فيالدلفيــا الختيــار ملكــة
جــال األردن يف القاعــة الرئيســية للفنــدق .كان ذلــك مســاء
يــوم الســبت  13متــوز  /يوليــو  .1963حينهــا قامــت الهيئــة
اإلداريــة لنــدوة الرســم والنحــت بحجــز عــدة طــاوالت يف
القاعــة التــي ســميت "نــادي فيالدلفيــا" ،وتضمــن اإلعــان
الرســمي عــن الحفــل تعبــر "انتخــاب ملكــة جــال األردن
وســفرية األناقــة األردنيــة".
قمــت مــع بقيــة أعضــاء نــدوة الرســم والنحــت بحضــور
الحفلــة الســاهرة التــي امتــدت مــن التاســعة مســاء إىل مــا
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وهكــذا مــا أن وصلــت ،بعــد ظهــر اليــوم الــذي ظهــر
فيــه تقريــر صحيفــة "الجهــاد" ،إىل مقــر نــدوة الرســم
والنحــت يف شــارع امللــك حســن ،حتــى قوبلــت بصيحــات
االحتجــاج واللــوم عــى نــر ذلــك التقريــر ،مبــا يف ذلــك
اســم الزميلــة املرصفيــة ،غــر أن تلــك الزوبعــة مل تلبــث
أن هــدأت وعــادت أمــوري يف النــدوة إىل مــا كانــت
عليــه بعــد أيــام قليلــة.
تعــود أهميــة نــدوة الرســم والنحــت التاريخيــة ،إنهــا
بخــاف مــا ســبقها مــن محــاوالت لتجميــع الفنانــن
التشــكيليني (أو الفنانــن باختــاف أنشــطتهم) ،إنهــا مل
تكــن مجــرد إطــار أو نــاد اجتامعــي لهــواة ومــاريس
الفــن التشــكييل .فقــد نشــطت يف تكويــن وتطويــر
مهــارات أعضائهــا وتزويــد املبتدئــن ،مثــي ،بفــرص لتعلــم
مهــارات الرســم بأســاليب أكادمييــة ،ســواء داخــل قاعاتهــا
أو يف الهــواء الطلــق ،عــى حــد ســواء .وال أنــى رحالتهــا
الجامعيــة إىل جــرش ووادي الســر ،والتــي زودتنــا بفــرص
رســم املشــاهد الطبيعيــة مبــارشة ،وحتــى القيــام بدراســة
املنظــور يف املشــاهد الطبيعيــة ،مــن خــال الخــروج إىل
الشــوارع القريبــة مــن مقــر النــدوة (شــارع امللــك حســن).
إضافــة إىل إقامــة ورش لتعليــم الرســم باأللــوان املائيــة
مجان ـاً عــى يــد الفنــان الــرويس جــورج ألييــف ،وال زلــت
أذكــر أننــي حــرت ورشــة لرســم "الطبيعــة الصامتــة"
التــي قدمهــا لنــا يف حينهــا .وعمومـاً كانــت النــدوة مبثابــة

االســتوديو الجامعــي للعديــد مــن الفنانــن الذيــن كانــوا
يفتقــرون إىل مراســم خاصــة بهــم .ومل تلبــث النــدوة أن
افتتحــت فرع ـاً لهــا يف القــدس ،حيــث نشــط يف مل شــمل
فنــاين الضفــة الغربيــة وهــم كــر ،ويف تنظيــم معــارض
جامعيــة يف املدينــة ،وكنــت أحــد املشــاركني بهــا بلوحــة
صــورت قبــة الصخــرة باألســلوب الواقعــي ،املتأثــر باملدرســة
االنطباعيــة.
فن انطباعي
لقــد زودتنــي نــدوة الرســم والنحــت ليــس فقــط بالخـرات
األوليــة ملامرســة الرســم ،وإمنــا ســاهمت أيض ـاً يف تعزيــز
ثقتــي بنفــي ،حتــى أين تجــرأت عــى إلقــاء محــارضة عــن
الفــن االنطباعــي يف ســن رمبــا مل يتجــاوز الثامنــة عــر
أو التاســعة عــر .وال زلــت أذكــر كيــف كانــت ســاقاي
ترتجفــان حينــا بــدأت مبحــارضيت تلــك ،وكان الحضــور مــن
الفنانــن واملعامريــن املعروفــن.

بداية الحركة التشكيلية
كنــت انتخبــت لرئاســة إحــدى لجــان نــدوة الرســم والنحت
يف دورتهــا الثانيــة ،وأذكــر أين رافقــت أديبنــا الكبــر عيــى
الناعــوري ،رئيــس النــدوة ،يف إحــدى زياراتــه لفــرع النــدوة
يف القــدس ،حيــث حرضنــا حفــل افتتــاح معــرض جامعــي
أقامــه فــرع النــدوة هنــاك .ولعلــه املعــرض الــذي ســبق
وأن أرشت إىل مشــاركتي بــه بلوحــة متثــل مســجد الصخــرة
املرشفــة.
يف طريقنــا مــن عــان رافقنــا شــخص ثالــث ال أذكــر مــن
هــو ،ويف الســيارة روى لنــا الناعــوري بعض ـاً مــن املواقــف
الطريفــة التــي مــر بهــا يف حياتــه .ومــا أذكــره منهــا أنــه كان
مقي ـاً يف فلســطني خــال األربعينيــات يكتــب يف صحفهــا
ومجالتهــا ،وذات يــوم نــر عيــى الناعــوري مقــاالً أدبي ـاً
يحتفــى بــه بشــاعر األردن الكبــر ع ـرار (مصطفــى وهبــي
التــل) .وعندمــا وصــل عــدد املجلــة الــذي يتضمــن املقــال
إىل عــرار ،استشــاط غضبــاً ،وكتــب إىل الناعــوري جملــة
واحــدة ،تعــر عــن غضبــه ،إذ قــال لــه ،... :وفــر لنــا
الناعــوري ســبب غضــب ع ـرار بــأن األخــر كان يطمــح يف
منصــب وزاري حينــذاك ،وأن مقالــه ذاك أعــاد التذكــر
بحياتــه الصاخبــة ،والتــي تتناقــض مــع تســنم مناصــب
حكوميــة أو وزاريــة رفيعــة.

كان "معــرض الخريــف الكبــر" الــذي نظمتــه نــدوة الرســم
والنحــت عــام  1963ليكــون تقليــدا ً ســنوياً للمعــارض
الجامعيــة للفنانــن األردنيــن ،مــن املناســبات األوىل التــي
شــهدت عــرض أعــايل ألول مــرة ،فقــد كنــت واحــدا ً مــن
نحــو خمســن تشــكيلياً معروفــاً أو هاويــاً .وفضــاً عــن
ذلــك فقــد كان يل ،وللعديــد مــن الفنانــن الشــبان ،مثــل
محمــد البــارودي وفــاروق ملبــز ،دور كبــر يف تجهيــز
املعــرض الــذي أقيــم يف قاعــة أمانــة العاصمــة ،حيــث كنــت
عضــوا ً يف لجنــة املعــارض التــي كان يرأســها ،حينهــا ،الفنــان
محمــد رفيــق اللحــام.

عــى أن تــويل األديــب عيــى الناعــوري رئاســة النــدوة مل
يفلــح طويـاً يف الحفــاظ عــى زخمهــا ،إذ قبــل أن ينتصــف
عقــد الســتينيات ،انتهــت إىل الحــل ،بعــد أن أخــذ األعضــاء
بهجرهــا تباع ـاً.

بعــد ســنتني مــن تأســيس النــدوة ،قــرر املهنــدس ســامة
خــوري عــدم الرتشــح لــدورة ثانيــة ،رغــم دوره الكبــر يف
تأســيس النــدوة ومنحهــا زخـاً هائـاً .وقــد تنافــس حينهــا
عــى رئاســة الــدورة الثانيــة للهيئــة اإلداريــة كل مــن عيــى
الناعــوري ،األديــب املعــروف ،والفنــان املرسحــي جميــل
عــواد ،الــذي كان ميــارس الرســم الصحفــي واإلعــاين قبــل أن
يتحــول إىل التمثيــل وتصميــم ديكــورات املرسحيــات .ويف
حينهــا لعبــت دورا ً صامت ـاً يف ترجيــح كفــة األديــب عيــى
الناعــوري ،وفــوز العديــد مــن أعضــاء اللجنــة اإلداريــة
الجديــدة ،تحــت تأثــر األصــوات الشــابة التــي كانــت تثــق
يب.

رغــم قــر عمــر نــدوة الرســم والنحــت إال أنــه ميكــن
القــول بــأن عقــد الســتينيات كان البدايــة الحقيقيــة للحيــاة
التشــكيلية يف األردن .فقــد تزايــد عــدد املعــارض الشــخصية
والجامعيــة للفنانــن األردنيــن ،ونشــطت بعــض الجمعيــات
األهليــة واملراكــز الثقافيــة األجنبيــة يف احتضــان هــذه
املعــارض .ومــن املعــارض املبكــرة التــي شــاهدتها يف الصــف
الثــاين مــن الســتينيات معــرض شــخيص ألحمــد نعــواش
وآخــر للرشيفــة (األمــرة الحقــاً) وجــدان ،كــا تكــررت
مشــاهديت ألعــال مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام ،خاصــة بعــد
عــودة األخــر مــن إيطاليــا ،وكذلــك لتوفيــق الســيد وصالــح
أبــو شــندي
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ظل ونور

حروف «اللغة العربية»
تزين أزياء املوضة
غازي انعـيـم
ناقد وتشكييل أردين

حظــي الخــط العــريب بأهميــة كبــرة يف الحضــارة العربيــة اإلســامية ،وتبــوأ
مكانــة ســامية بلــغ الــذروة واألوج يف الكــال ،وكان ذلــك بســبب متيــزه
بالعديــد مــن الخصائــص التــي ســاعدت الخطــاط يف عمــل تراكيــب وأشــكال
مختلفــة حتــى للكلمــة الواحــدة والجملــة الواحــدة ،التــي تحمــل يف ثناياهــا
االختــزال والصفــات الزخرفيــة والشــكلية املنفــردة واملتصلــة ،ال ســيام أن
الحــروف تتمتــع بقــدرة عــى إعطــاء تنــوع حــي يف اإليقــاع مــن أجــل إبـراز
جامليتــه ..وهــذا مــا عمــل عليــه الفنــان العــريب الــذي اتخــذه لغــة تخاطــب
عكســت ذوقــه وإحساســه املرهــف ،يف جميــع اســتخداماته يف“ :العــارة
واملعــادن والزجــاج والخشــب والفخــار والخــزف والنســيج واللوحــات.”..
ويف العــر الحديــث الــذي حمــل نهضــة فنيــة وتكنولوجيــة ،وجــد
الخطاطــون واملصممــون فرصــة للتجديــد واالبتــكار ،وابتــداع أشــكال جديــدة
مــن الخطــوط ،تكــون أكــر قــدرة عــى التعبــر واإلبهــار ولفــت األنظــار..
وقــد ظهــرت آثارهــا يف اإلعالنــات ،وتصاميــم أغلفــة الكتــب ،واملجــات
واللوحــات التشــكيلية.
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مــن محاســن الحــروف العربيــة أيضــاً ،شــدة حيويتهــا
الناشــئة مــن مطاوعتهــا واســتدارتها إذا قيســت بحــروف
األمــم األخــرى ..فمثــاً الحــرف العــريب مفتــوح عــى
الســاء أكــر مــن الالتينــي ال ســيام أن معظــم الحــروف
الالتينيــة هــي تنويعــات عــى شــكل هنــديس ،غالب ـاً مــا
يكــون منغلــق عــى شــكل الدائــرة ،كــا أن الخــط األفقــي
الــذي يجمــع بــن معظــم األحــرف العربيــة هــو مــن أكــر
معــامل الخــط العــريب تكــررا ً ،وهــو بحــد ذاتــه ينفتــح عــى
الســاء وقلــا تخلــو كلمــة عربيــة منــه ،هــذه الحــروف
املفتوحــة عــى الســاء تعــد شــكالً مــن أشــكال التكويــن
الجــايل يف أي تصميــم ،وأصبــح لهــذه الحــروف مكانــة
المعــة يف الكثــر مــن مظاهــر األزيــاء الرشقيــة والغربيــة،
ال ســيام أن الكلمــة العربيــة هــي صــورة تتضمــن صوت ـاً
ومعنــى وشــكالً مرئي ـاً يســاوي كل منهــا اآلخــر ويوازيــه؛
وهــو يجمــع بــن الليونــة والصالبــة يف تناغــم مذهــل،
وهــو مــا ســاهم يف جامليــة تصاميــم األزيــاء الرشقيــة،
نظــرا ً لتنــوع أشــكال الحــروف العربيــة التــي متتــاز
باالســتقامة واالنبســاط والتقــوس إىل جانــب الخطــوط
العموديــة واألفقيــة ،وهــذا م ّكــن املصممــن مــن اســتغالل
تلــك الخطــوط يف تصاميمهــم وإضفــاء عليهــا ملســة فنيــة
جميلــة ،عل ـاً بــأن املســألة ليســت فنيــة فحســب ،بــل
لهــا عالقــة بربــط الـراث العــريب بالجيــل الجديــد بصفتــه
جــزء مــن مــاض يعكــس هويتهــم ويجعلهــم يتشــبثون
بــه.
االنفتاح عىل فنون العامل وثقافته
ســاهم الخــط العــريب إىل جانــب املوضــة يف انفتــاح العــامل
عــى الثقافــة العربيــة ،ففــي القــرن التاســع امليــادي
اهتــم األوروبيــون باملنســوجات العربيــة اإلســامية
ووصلــت اقتباســاتهم للخــط العــريب ذروتهــا عندمــا
طــرزت "عبــارات مختلفــة منــه ذات محتــوى دينــي
ودنيــوي نقـاً عــا طــرزت بــه األقمشــة العربيــة ،فظهــرت
هــذه العبــارات بحذافريهــا عــى األلبســة التــي ظهــرت يف
لوحــات تشــكيلية لــكل مــن( :جيوفــاين بلينــي) و (ف ـرا
ليبــو) .وكذلــك عــى أرديــة تتويــج األمـراء واألباطــرة ،بــل
عــى املالبــس الدينيــة لكهنــة الكنائــس ورجــال الديــن،
واألغطيــة املســتخدمة يف الطقــوس")1( .
"واخــذ االيطاليــون أرسار صناعــة النســيج مــن الفنانــن

املســلمني عندمــا كانــوا يشــاركونهم العمــل يف معامــل
النســيج املوجــودة يف صقليــة وجنــوب ايطاليــا ،وخاصــة
املنســوجات الحريريــة التــي كانــت تظهــر عليهــا مواضيــع
رشقيــة وكتابــات عربيــة ومنهــا عبــاءة التتويــج للملــك
روجــر التــي نســجت يف صقليــة عــام  1134م " .)2( .هــذه
العبــاءة املحفوظــة اآلن يف متحــف فينــا ،زينــت حافتهــا
برشيــط مــن الخــط الكــويف ،يتضمــن العبــارة التاليــة:
"مــا عمــل بالخزانــة امللكيــة – املعمــورة بالســعد
واإلجــال والكــال والطــول واألفضــال والقبــول وبلــوغ
األمــاين واآلمــال وطيــب األيــام والليــايل بــا زوال وال انتقال
بالعــز والرعايــة والحفــظ والحاميــة والســعد والســامة
والنــر والكفايــة مبدينــة صقليــة ســنة مثــان وعرشيــن
وخمســائة ")3( .
" وهنــاك عبــاءة أخــرى مــن صناعــة أوروبيــة ذات طابــع
عــريب ،وهــي عبــاءة حريريــة لقــس يدعــى (أوتــو الثــاين)
املتــوىف عــام  1196م ،حيــث نجــد عــى عبــاءة هــذا القــس
رشيطــا زخرفيــا مؤلفــا مــن كتابــة بالخــط الكــويف غــر
مقــروء")4( .
إذا َ كان الفنــان العــريب هــو أول مــن عمــل عــى توظيــف
الحــرف العــريب عــى املنســوجات واألزيــاء ملواكبــة
املوضــة ،واســتخدمه كشــكل مــن أشــكال التكويــن
الجــايل مبــا يتناســب وقيــم املجتمــع الدينيــة والخلقيــة،
ال ســيام أن الــزي كان ومــا يـزال ميثــل جــزءا مهــا وحيويــا
يف حياتنــا ،لذلــك واصــل املصمــم العــريب مســرة أجــداده
بإنتــاج تصميــات مــن الحــروف والكلــات بصــور جميلــة
إبداعيــة مــن خيالــه تالئــم احتياجــات املــرأة مــع مراعــاة
الفئــة العمريــة وحســن املظهــر واألداء الوظيفــي وكذلــك
مالمئــة التكلفــة .مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن كل فصــل
مــن فصــول الســنة – الشــتاء ،الربيــع ،الصيــف ،الخريــف
 لــه تصميــم خــاص ،ألن موضــة الســيدات والفتيــاتتختلــف مــن فصــل إىل آخــر ،ال ســيام أن الســيدات
والفتيــات يقمــن باختيــار الخطــوط واأللــوان والخامــة
التــي توحــي بالبهجــة لــكل فصــل ،ليــأيت املظهــر يف النهاية
مالمئ ـاً التجاهاتهــن ورغباتهــن ومتطلباتهــن مــن املوضــة
التــي ارتكــزت يف اآلونــة األخــرة عــى توظيــف الحــروف
العربيــة ،واللــون ،يف تكويــن يعكــس اإليقــاع ،والتناســب،
وعالقــة األج ـزاء بالــكل ،وبعضهــا البعــض.
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تنوعات الخط
لقــد تنوعــت الخطــوط املســتخدمة يف التصاميــم الحديثة،
مــا بــن خــط الثلــث والديــواين والطغــراء والكــويف
والفــاريس ..وهــذه الخطــوط التــي جــاءت متشــابكة
ومتداخلــة متيــزت بالعديــد مــن املقومــات التشــكيلية
كالتدويــر وقابليــة التحريــف ..وظهــرت الحــروف عــى
هيئــة حيــوان ،أو شــكل نبــايت أو هنــديس أو عــى هيئــة
عــارة أو بشــكل حــر ومفتــوح  ..وقــد تــم توزيــع تلــك
العنــارص وتكرارهــا ،بأحجــام واتجاهــات مختلفــة..
وهــذا ســاعد عــى إظهــار الحــرف العــريب برشــاقة غــر
متناهيــة ،عــى أقمشــة املوضــة ،مــن فســاتني ،وعبــاءات،
وجاكيتــات ،وبنطــاالت ،وشــاالت وغريهــا ..وســاهمت
برامــج الحاســوب يف إنجــاح ذلــك مــن خــال النســخ
والدمــج والتكـرار ،وهــذا عمــل عــى تحقيــق الرتابــط بــن
وحــدات التصميــم  ،وأعطــى إحســاس بالقــوة.
ونذكــر مــن املصمــات الــايئ اســتخدمن التطريــز
حينـاً ،والحــروف بخيــوط حريريــة حينــا آخــر ،مــن خــال
تقنيــة الطبــع بالكمبيوتــر ،مصممــة األزيــاء العراقيــة هناء
صــادق التــي تعــد مــن أوائــل املصمــات اللــوايت أدخلــن
الحــرف العــريب يف تصاميــم أزيائهــا ذات األلــوان الجريئــة،
فجــاءت الحــروف إىل جانــب شــعر الحــب متناثــرة ،لكنهــا
متامســكة البنيــة ســواء يف حــواف الفســتان ،أو يف حركتــه
االنســيابية ،التــي تســر مــن األعــى إىل األســفل ،بشــكل
مكــرر مــن الجانبــن ،وأحيان ـاً تقطــع الحــروف منطقــة
وســط الفســتان برشيــط مائــل.
أمــا بالنســبة إىل األكــام التــي متيــزت بهــا العصــور
األمويــة والعباســية واألندلســية ،فقــد جــاءت فضفاضــة
متدليــة إىل األســفل ،يحيــط بهــا حــروف عربيــة يحتضنهــا
خــط زخــريف يلتــف حولهــا ،وقــد جــاءت ألــوان تصميامتها
زاهيــة متناســقة ،عكســت جامليــة الخــط الكــويف،
والثلــث ،والقــرواين.
أزياء وخطوط
وقدمــت مصممــة األزيــاء آيــة الجوهــري تصميــات
لعبــاءات خليجيــة غايــة يف األناقــة والرقــي والحرفيــة،
ومــا زادهــا جــاالً ،إدخالهــا الحــروف األبجديــة العربيــة،
كفكــرة أساســية يف تصاميمهــا التــي تالئــم األجــواء
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العربيــة املختلقــة ،حيــث تســتطيع كل ســيدة ،أو فتــاة
بغــض النظــر عــن الفئــة العمريــة ،ارتدائهــا يف مختلــف
األوقــات ،ســواء يف حفــات الزفــاف ،أو الســهرات الخاصــة،
أو املناســبات املتنوعــة.
ويعــد املصمــم اللبنــاين العاملــي خالــد املــري أحــد
أهــم املصممــن العــرب الذيــن اســتوحوا كل مــا لــه عالقــة
بالــرق ،فنـاً وكتابــة ،ورمــوزا ً ومتائــم ..مــا جعلــه مصمـاً
متمي ـزا ً ،بــل وصاحــب مدرســة وأســلوب خــاص يف عــامل
املوضــة ،ونذكــر مــن تصميامتــه مجموعــة " أم كلثــوم "
التــي قلبــت موازيــن املوضــة الباريســية ،وأوقفــت نقــاد
املوضــة أرسى لســحر الخطــوط العربيــة املطبوعــة عــى
األقمشــة ..يف هــذه املجموعــة التــي ضمنهــا عبــارات
ألســاء أغانيهــا ..مثــة طــرب أصيــل وأشــكال تخاطــب
العــن والقلــب والــروح.
ومــن مجموعاتــه املهمــة أيضــاً والتــي ســبق وأن
أطلقهــا ،مجموعــة " أبجــد هــوز" وهــي تتضمــن خطــوط
مســتوحاة مــن الخــط العــريب فيهــا تفــرد وابتــكار ،وهــي
ســمة طبعــت تصميامتــه الفاخــرة بأقمشــتها ،وتدرجــات
ألوانهــا املتناغمــة ،هــذه التصميــات التــي قدمهــا
عكســت اعتــزازه بهويتــه وحضارتــه العربيــة.
وأضفــت املصممــة اللبنانيــة أورور عــز الديــن عــى
تصميامتهــا املميــزة طابــع خــاص ،عندمــا ضمنــت
تصميامتهــا حروفــاً عربيــة قامــت بتوزيعهــا بشــكل
عشــوايئ ،كــا ضمنــت تصميامتهــا بعــض الكلــات
املتداولــة أو بعــض األغــاين املعروفــة عــى ســبيل املثــال
( أنــت عمــري ) باإلضافــة إىل مفــردات وعبــارات منتــرة
بــن النــاس مثــل (حيــايت ،حبيبــي ،قلبــي وروحــي(
فضاء الخط عامليا
أمــا عــى الصعيــد العاملــي فقــد أصبــح للحــرف العــريب
مكانــة المعــة يف الكثــر مــن مظاهــر املوضــة الغربيــة ،ملــا
يزخــر بــه مــن تنــوع يف املفاهيــم الجامليــة والتكوينــات
الشــكلية .إذ أضحــت لهــذه األبجديــة مكانــة مهمــة يف
عــامل األزيــاء الغربيــة؛ الــذي جعــل منــه عن ـرا ً زخرفي ـاً
يحقــق األهــداف الفنيــة ،ومــن أجل االســتفادة مــن قيمته
الجامليــة والتشــكيلية يف تصاميــم املوضــة الغربيــة قــام
بعــض املصممــن بتوظيفــه كعنــر رئيــس يف تصميامتهــم،

أمــا عارضــة األزيــاء واملغنيــة الهولنديــة (كاريــن مولــدر)
 Karen Mulderفقــد ظهــرت بفســتان نصفــي ضيــق،
مزيــن يف منطقــة الصــدر بالحــروف العربيــة ،والفســتان
مــن تصميــم دار (شــانيل) الفرنســية لتصميــم األزيــاء،
كــا ظهــرت املمثلــة األملانيــة (كلوديــا شــيفر) Claudia
 Schifferيف عــام  1994وهــي مرتديــة فســتان مــن
تصميــم نفــس الــدار مطــرز بالخــط العــريب ،وقــد أثــارت
الكتابــات املوجــودة عليــه حينهــا ،ضجــة لــدى احــد
املتابعــن للموضــة ،عندمــا أشــار إىل أن الكتابــات هــي
آيــة مــن القــرآن الكريــم ،ورسعــان مــا أخرجــت (شــانيل)
الفســتان مــن املجموعــة وأصــدرت اعتــذارا ً ،وتبــن الحقـاً
أن الكتابــة العربيــة كانــت يف الواقــع قصيــدة " حــب
مغوليــة " .كانــت هــذه الحادثــة كافيــة لــردع املصممــن
العامليــن عــن اســتخدام الحــرف العــريب يف تصاميمهــم.
أخــرا ً ،القــى الحــرف العــريب الــذي أســتخدم يف
أحــدث خطــوط املوضــة استحســاناً لــدى املــرأة العربيــة
واألجنبيــة ،ال ســيام انــه يحمــل رســالة ثقافيــة تعكــس
حضارتنــا وثقافتنــا ،وقــد تنوعــت التصاميــم التــي قدمــت
خــال العقــود املاضيــة بــن الكالســيكية الناعمــة ،بقصــات
أنثويــة حاملــة ،وأقمشــة مرتفــة شــفافة ومرنــة مــن ســائر
األنــواع واأللــوان ،زينتهــا تطريــزات وحــروف عربيــة
ناعمــة ســاحرة ،جــاءت ذكيــة باختيــار حروفهــا وألوانهــا،
شــيقة بأشــكالها ،فاتنــة بدالالتهــا ،تحفــر يف املــكان
حضورهــا ،وال تغيــب
التــي انتــرت مــن خــال دار (شــانيل) التــي قامــت
بتوظيــف حــروف الفنــان التونــي " نجــا مهــداوي " ضمن
تصاميــم فســاتينها ،وقــد منحــت الحــروف العربيــة بلونهــا
الذهبــي مظه ـرا ً جذاب ـاً للفســاتني التــي تناســب طلعــات
الصيــف؛ وميتــاز الفنــان نجــا مهــداوي بالعمــل عــى
تركيــب حروفــه بعضهــا مــع بعــض بشــكل غــر تقليــدي
لتبــدو مزيج ـاً مرتاقصــا مــن األشــكال.
وظهــرت عارضــة األزيــاء الربيطانيــة ( نعومــي كامبــل)
 Naomi Campellيف عــام  1990مرتديــة زيــاً مطــرزا ً
بالخــط الكــويف ،وقــد جــاءت خطــوط زيهــا بســيطة
ومريحــة تســمح بحريــة الحركــة إىل جانــب الراحــة
واالســرخاء.

الهوامش:
 - 1مجلــة املــورد :تراثيــة فصليــة ،تصدرهــا وزارة الثقافــة واإلعــام –
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد ،الجمهوريــة العراقيــة ،املجلــد
الخامــس ،العــدد (  ) 4شــتاء  ، 1986ص ( ) 103
 - 2اينــاس حســني :اثــر الفــن اإلســامي عــى التصويــر يف عــر
النهضــة ،دار الجيــل للنــر والطباعــة ،ط ،2005 ،1ص ( ) 123
 - 3محمــد عبــد العزيــز مــرزوق :مكانــة الفــن اإلســامي بــن
الفنــون :مجلــة كليــة اآلداب – جامعــة القاهــرة ،املجلــد  ،19ج ،1
 1957م ،ص .128
 - 4زخــارف إســامية يف اللوحــات االيطاليــة – مجلــة ( فكــر وفــن)
 1967 / 10م ،ص .20
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ظل ونور

التشكيلية القطرية جميلة آل شرمي:

الفن لغة األرض
حاورتها يف الدوحة -سمرية عدنان عوض
تفخــر باســمها ،كــون والدتهــا أطلقتــه عليهــا تيمنــا باســم املناضلــة الجزائريــة
املعرفــة جميلــة بوحــرد ،وهــو اســم نــادر يف عائلتهــا ويف قطــر أيضــا ،وقــد
أخــذت مــن اســمها النضــال يف الفــن ،كــا قالــت عــى هامــش حوارهــا ملجلــة
«فنــون».
إنهــا جميلــة آل رشيــم الناقــدة والفنانــة التشــكيلية القطريــة والناشــطة يف
الحــراك الفنــي الثقــايف يف الســاحة التشــكيلية ،وعضــو الجمعيــة القطريــة
للفنــون التشــكيلية منــذ تأسيســها عــام  ،1985وهــي مــن العــرة األوائــل مــن
رائــدات الفــن يف قطــر ،ومعلمــة تربيــة برصيــة لعرشيــن عامــا.
وتقــول الفنانــة إن تجربتهــا جــاءت بعــد مســرة طويلــة مــن التعلــم منــذ
الصغــر والصــر واملثابــرة والتعــب ،والطفولــة شــكلت العتبــة األوىل واألساســية
يف حياتــه؛ فهــي املخــزن البــري لكثــر مــن الجوانــب اإلنســانية التــي شــكلت
مســاحات وفضــاءات كبــرة؛ حيــث نشــأت يتيمــة ،فكانــت تشــكل العابهــا
وتلونهــا بيدهــا مــن قصاصــات الــورق والقــاش.
هكــذا وجــدت نفــي يف أعــاق الفــن ،عشــت يف حضــن األب األكــر بلــدي
قطــر إىل أن التحقــت باملرســم الحــريف بدايــة الثامنينــات ،ومــن ثــم عضــوة يف
الجمعيــة القطريــة للفنــون التشــكيلية منــذ تأسيســها عــام .1985

جميلة ال رشيم
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من أعامل الفنانة

ويف البدايــات مل يكــن يســمح للمــرأة فرصــة الســفر لتعلــم
الفــن يف الخــارج أو الســاح بدخــول صــاالت العــرض وال
حتــى كتابــة االســم عــى اللوحــة ألمــر يتعلــق بالعــادات
والتقاليــد ،وبالرغــم مــن تلــك الصعوبــات ،وعــدم توفــر
الخامــات واألدوات واصلــت مســريت وقبلــت التحــدي
وأصبحــت مــن العــر االوائــل لرائــدات الفــن القطــري.

واالبتــكار ،إذ أن أعــايل التشــبه غريهــا ،وليســت منطيــة،
وال تكــرر قوالــب معروفــة أو تستنســخ قواعــد محفوظــة،
فهــي نتيجــة البحــث والتجريــب والتطويــر ،تكشــف
للمتلقــي يف كل تجربــة فنيــة آفاقــا جديــدة ،وأعتقــد أن
عــى الفنــان أن يجــد لنفســه أســلوبا وشــخصية وبصمــة
خاصــة ،فالفنــان اليشــبه االنفســه.

املشهد التشكييل القطري

موازنة برصية عرصية

املشــهد الفنــي القطــري وبفضــل االهتــام الرســمي،
واهتــام الشــيخة املياســة بنــت حمــد بــن خليفــة آل
ثــاين رئيســة هيئــة متاحــف قطــر باملواهــب التــي بــدأت
مــع طالئــع الــرواد إىل األجيــال القادمــة ،فــإن التجــارب
واملشــاريع الفنيــة التــي طرحــت مــن قبــل عــدد مــن
الفنانــن أســهمت وبشــكل كبــر يف الكشــف عــن البنــاء
واملالمــح املكونــة للمشــهد الفنــي القطــري ،فالفــن يرســم
األوطــان التــي تنتــج بأيــدي ورؤى مبدعــة.

تنطــوي أعــايل هــي رســائل رمزيــة تعتمــد عــى التلميــح
ال الترصيــح؛ حتــى تكــون أكــر عمقــا وهــي القاعــدm
التــي تخلــق موازنــة برصيــة عرصيــة إلثــارة التســاؤل
عنــد املتلقــي ،للتأمــل والتأويــل ،وهــو مــا تحققــه الحبكــة
الفنيــة يف األعــال الجديــدة.

الفنان ال يشبه االنفسه
أهــم مــا مييــز أعــايل أنهــا تحمــل اســمي ،وأنهــا التشــبه
اال ذايت وأســلويب مــن خــال االصالــة والفـرادة بالتجريــب

لقــد كنــت محظوظــة عندمــا كنــت معلمــة ،درســت
نحــو  20عامــا مــادة الرتبيــة البرصيــة بجميــع مراحلهــا
الدراســية ،وكنــت أشــارك طالبــايت بااللتحــاق يف مســابقة
جامعــة فريجينــا ،وقــد حصلنــا عــى منــح دراســية وعــى
املراكــز األوىل ،وهــو مــا تــم توثيقــة يف كتــاب “العــر
االوائــل مــن رائــدات الفــن يف قطــر”.
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لقــد وضعــت هدفــا ،وهــو خلــق كــوادر محبــة للفــن،
تتعلــم بحــب وشــغف وتتــذوق األعــال ،والتــي هــي مــن
أهــم وظائــف الفــن يف توحيــد أفــكار املجتمــع واالرتقــاء
مبشــاعرهم واحاسيســهم التــذوق الجــايل ،ومــن املهــم
تدريــب األطفــال عــى التــذوق الفنــي مــن خــال الرؤيــة
الكليــة لألعــال الفنيــة واالســتجابة لهــا.

والفنــان بإمكانــه أن يصــل إىل الحقيقــة الفعليــة ملقاصــده؛
عندمــا يلتقــط خيــوط تجربتــه الفنيــة والتقنيــة مــن
خــال الشــحنة املتوالــدة مــن إحساســه بالحيــاة ومبعنــى
ثاقــب وعميــق نحــو إحساســه الصــادق بالبعــد الثالــث،
بعيــدا ً عــن القيــود التقليديــة واإللتـزام بالحريــة الفكريــة
والثقافيــة ألن الحريــة هــي التــي تنتــج إبداع ـاً.

أيقونة الخيل

أمــا عــن كــوين أول نحاتــة قطريــة فهــذا يعــود للمؤرخــة
الفنيــة والناقــدة اإليطاليــة «فيوريــا فيــوري» التــي
كتبــت« :جميلــة آل رشيــم تركــز يف املقــام األول عــى
الرســم عــى الكانفــس (قــاش الرســم) وتشــمل أيضــاً
الجرافيــك والنحــت بطريقــة مميــزة مــا جعــل منهــا األوىل
يف مجــال الفــن التشــكييل بقطــر».

الغــوص يف أعــاق أعــايل يحتــاج إىل دليــل للبحــث يف
ماورائيــات مقاصدهــا؛ ألن نتاجهــا يتداخــل فيــه فلســفة
طيفيــة تـراءى مــع قـراءة االســتنتاج القابــع خلــف تخــوم
األلــوان ببعدهــا الثالــث ،وهــو يتطلــب اإلبحــار يف رؤى
فكريــة جديــدة وبإحســاس صــادق للتعبــر عــن التأويــل
الفنــي حــول أيقونــة الخيــل ،والــذي يوصــف بأنــه خــر
رفيــق لإلنســان ،وباألســلوب التجريــدي التعبــري لعــامل
متتــزج فيــه الخيــاالت باألحــام ،وللوحــات شــعرية مــن
أســاطري وقصــص خياليــة بــن الخيــل والشــعر والتــي
تطفــو مــن خاللهــا عــى ســطح اللوحــة وإضافــة األشــكال
الهندســية ليحمــل أيضـاً معنــى ذات أبعاد ثالثيــة ودالالت
عديــده مــن الثبــات والقــوة واألمــل لعــامل الخــر والحــق
والجــال نحــو الســام العاملــي ،واســتخدام الوســائط
املتعــددة الغائــر والبــارز للرســم.
كــا أن األلــوان يف مشــهد الخيــول ليســت إال دالالت
تعبرييــة ورمزيــة لجامليــات الخيــل التــي ترمــز للكربيــاء
والقــوة والشــجاعة والجــال.
مخترب التجريب

تحــر العناويــن بالبحــث والتأمــل بالفكــرة واملضمــون،
والتعبــر عــن قضايــا فنيــة وإنســانية للوحــات تظهــر آفاقـاً
تعليميــة ووضــع نهايــة ســعيدة ،كــا كتــب عنــي أنيلــو
أريكتــو مؤســس ومديــر معــرض الفنــون الــدويل «بورتــا
كويــل» فيفينوســا (إيطاليــا)“ :فنانــة النهايــات الســعيدة”،
لذلــك اهتــم جــدا بوضــع العنــوان حســب الفكــرة ،وال
أتــرك العمــل بــدون عنــوان ،فهــو الــذي يضفــي عــى
مناخــات اللوحــة مســحة شــعرية.
كورونا والفن
مــا يــدور حولنــا مــن أزمــات ،وجوائــح ،تســهم يف تغيــر
املشــهد البــري أحيانــا ،وقــد نــرت يف منصــة مركــز
الفنــون البرصيــة ،نصــا يقــول“ :يــرى البعــض مــن كورونــا
أزمــة ،وأنــا أراهــا لغــة األرض وعلينــا أن نذكــر أنفســنا
بــأن الخــر هــو الــذي يــدوم ويحقــق الســعادة ،و الــر
إىل زوال” ،والفــن بالنســبة يل هــو أن ترســم األمــل رغــا
عــن األمل ،لذلــك أنجــزت عمــا فنيــا عــام  ،2020وهــو
آخــر أعــايل بعنــوان (التغيــر) مــن خــال رســالة تقــول
إن“ :التغيــر الحقيقــي أن نتحــدى الصعــاب وننطلــق إىل
األمــام دامئــا”.

تأثــرت بالتعدديــة الفنيــة وأنــا ال أؤمــن بالقيــود الفنيــة،
واســلويب يف الفــن مل يــأت مــرة واحــدة ،وإمنــا خضــع
ملختــر التجريــب وجملــة مــن اإلشــتغاالت الفنيــة التــي
عــى الفنــان أن يخــوض غــاره بخطــاب جــايل بــري
تفرضهــا رضورات داخليــة لعــامل آت مــن عــوامل بعيــدة
وحاملــة ،والبحــث عــن املضمــون بالفكــرة واإلختــاف عــن
اآلخــر والخصوصيــة بدمــج عــامل الوقــع واملتصــور تعب ـرا ً
لــه وليــس نســخة أو تســجيله.

النقد الفني العريب

فيــا يتعلــق بالنحــت فــا ريــب أنــه ميثــل لــب األشــياء،

جامليــات األعــال التشــكيلية يف الوطــن العــريب تفرسهــا
تفضيــات جامليــة يختارهــا املتلقــي عــى أســاس خربتــه

خيوط التجربة
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وتأثــر الســيطرة األجنبيــة فيهــا ،والتأثــر والتأثــر املتبــادل
سياســيا وثقافيــا واجتامعيــا ،لذلــك البــد مــن االهتــام
بالنقــد الفنــي العــريب ،وإعــداد قــراءة نقديــة ألعــال
الفنانــن ،والقيــام بالدراســات واالبحــاث املســتقبلية يف
مجــال نقــد الفنــون التشــكيلية كقيــم جامليــة معــارصة،
وتنشــيط الحركــة النقديــة الفنيــة التشــكيلية العربيــة
لفهــم وتقديــر الجــال يف العمــل الفنــي التشــكييل،
لتكــون ركائــز فكريــة تنطلــق نحــو آفــاق اإلبــداع
التشــكييل يظللهــا منــاخ مــن التفاهــم والحــوار الجــايل
النقــدي الــذي يــؤدي إىل االزدهــار التشــكييل العــريب يف
الخطــاب النقــدي.
يف رأيــي أن الفــن ال ميكــن أن يزدهــر وأن الفنــان ال ميكــن
أن يتقــدم بغــر نقــد واع مســتمر للوصــول إىل تأكيــد
فكــرة الجــال

جميلة آل رشيم
مواليــد الرميلــة يف قطــر ،تتنــوع مامرســاتها الفنيــة بــن الرســم
والجرافيــك والنحــت.
التحق باملرسم الحر عام .1982
حصلــت عــى بكالوريــوس يف الفنــون الجميلــة والرتبيــة الفنيــة يف
جامعــة قطــر.1988 ،
عملــت يف مجــاالت مختلفــة تتعلــق بالتعليــم والنقــد الفنــي،
وتعمــل عــى توثيــق مشــاركة الفنانــاتً القطريــات يف املشــهد
التشــكييل.
تم اختيارها من كوريا الجنوبية يف لجنة االستاذة العاملية.
اختــرت عضــو يف لجنــة التحكيــم لرســومات األطفــال ،حصلــت عــى
شــهادة مــن جامعــة فريجينــا كومنولــث عــام .2003
شاركت يف العديد من املعارض املحلية والخارجية منها:
يف معــرض «تجربــة إىل األمــام الفــن والثقافــة يف الدوحــة» مــن
.1960-2020
املهرجان الفني األول يف مقر مطافئ -الدوحة .2018
املشــاركة يف معــرض ديب إندكــس للتصميــم والديكــور (– IDF
.OMAN) 2017
معرض رواد أمريكا .2017
معرض الفن املعارص يف بريطانيا .2016
معرض الفن القطري اإليطايل يف ايطاليا وقطر .2015
معرض الفن التشكييل القطري املعارص يف تركيا .2015
ضيــف رشف قطــر ملهرجــان «بــاري» يف إيطاليــا «املــرأة والفــن»
.2014
معرض هيئة املتاحف مال لول .2012
معرض النحت مركز كتارا .2010
الدوحة عاصمة الثقافة العربية .2010
كرمــت يف معــرض اكســبو للمعــارض الرتاثيــة واملبدعــن يف الكويــت
عــام .2019
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الصور الرقمية ..صدقية الوثيقة
اشرف محمد حسن
مصور فوتوغرايف أردين
مــر التصويــر الفوتوغ ـرايف يف عــدد مــن املراحــل الزمنيــة التــي تطــورت مــع تطــور العــر ،وحينــا بــدأ تشــكيل الصــور
عــى ألــواح الفضــة مــن خــال انعكاســات الضــوء والظــال وتكونهــا عــى تلــك األلــواح مبســاعدة مــواد كيميائيــة ،وتثبيتهــا
عــى تلــك األلــواح ثــم مرحلــة اســتخدام أحــد أمــاح الفضــة ،ثــم مرحلــة وضعهــا عــى دعامــات بالســتيكية عرفــت
بـ»الكتفيلــم» ثــم عــى ورق حســاس ليدخــل التصويــر مرحلــة جديــدة بإضافــة طبقــات ليظهــر الفيلــم امللــون ثــم الصــورة
الرقميــة «ديجتــال».
منــذ ثالثــن عا ًمــا كان التصويــر يبــدأ مــن التقــاط الصــورة بواســطة الكام ـرا ،ويقــوم املصــور باختيــار فتحــة العدســة
املناســبة «كميــة الضــوء وحزمــه املناســبة» ،ورسعــة الغالــق «الشــطر» وهــو الزمــن املناســب لعمليــة تعريــض رشيحــة
الفيلــم ،ليقــوم املصــور بضبــط البعــد البــؤري للعدســة (الفوكــس) يف الغالــب يدويًــا ،ويختــار اللحظــة املناســبة «اللقطــة»،
وكل صــورة تحتــاج إىل مراعــاة كل مــا ذكــر ،وقــد تحتــاج كل صــورة أو لقطــة إىل إعــادة االختيــارات كاملــة إىل أن يقــوم
بتصويــر الفيلــم كامـ ًـا أو حســب انتهــاء الحــدث.
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وتبــدأ هنــا مرحلــة جديــدة وهــي تظهــر الفيلــم
«التحميــض» وتتــم يف حجــرة مظلمــة بالكامــل بحيــث
يقــوم املصــور بوضــع الفيلــم يف حــوض املظهــر «دفلوبــر»،
وبتمريــر الفيلــم بالكامــل مــن وســط الحامــض ملــدة تـراوح
مــن نصــف دقيقــة إىل دقيقتني بحســب قــوة تركيــز املحلول
«الحامــض» ودرجــة حرارتــه ،وكان يحتســب الوقــت مــن
خــال عمليــات العــد حيــث ال يســتطيع املصــور رؤيــة مــا
بــن يديــه مــن شــدة الظــام إىل أن يقــوم بعــد ذلــك بوضــع
الفيلــم يف املــاء لغســله ،ثــم نقلــه إىل الحــوض الثالــث،
وهــو حــوض املثبــت «هايبــو» ،وهــي العمليــة التــي توقــف
التفاعــل بــن الحامــض املظهــر وأمــاح الفضــة عــى الفيلــم،
وبعــد متريــره لنصــف دقيقــة بامكانــه عندهــا إضــاءة ضــوء
أحمــر خافــت ليســتطيع رؤيــة الفيلــم أو النيجاتيــف.
وهنــا يقــوم املصــور أحيانًــا ،وليــس دامئًــا بعمــل «رتــوش»،
وغالبًــا مــا تكــون عــى الـــ»كات فيلــم» أو أفــام مقــاس
 ،120وتتــم هــذه العمليــة بواســطة قلــم رصــاصh b
يتــم بردختــه بحيــث يصبــح أكــر حــدة مــن رأس اإلبــره
ليتــم اخفــاء عيــوب اإلضــاءة أو البــرة ثــم يقــوم بعمليــة
الطباعــة عــى الــورق الحســاس بواســطة الصنــدوق أو آلــة
العــرض «الربوجكــر» ليقــوم بإعــادة متريــر الــورق مــن
خــال األحــاض ثــم وضعهــا يف الهــواء لتجفيفهــا مــن املــاء.
التصوير الرقمي «ديجتال»
ال يحتــاج املصــور يف لتصويــر الرقمــي إىل حجــرة مظلمــة،
وقــد ال يحتــاج إىل أغلــب عمليــات الضبــط ألنهــا تتــم
اوتوماتيك ًيــا مــن الكامـرا آل ًيــا ،وهنــا تختلــف املســألة بــن
مصــور وآخــر واعتــاده عــى تقنيــات الكامــرا بحســب
خرباتــه العمليــة وفهمــه لعمليــة التصويــر ،ومــا يرغــب يف
الحصــول عليــه مــن نتيجــة أو تشــكيل ضــويئ .وال تحتــاج
الصــورة إىل أمــاح الفضــة ألنهــا تتــم مــن خــال مجســات
وحساســات ضــوء ،وتكــون بشــكل يشــبه الرســم البيــاين،
«مكعبــات صغــرة ج ـ ًدا تعــرف بـ»بكســل» ،فعندمــا يقــال
هــذه الكامـرا جودتهــا  8ميغــا بكســل ،أي عــدد املربعــات
املكونــة للصــورة  8000مربــع وعندمــا نقــول  24ميغــا
بكســل ،اي انهــا  24000مربــع مكــون للصــورة ،وهكــذا
يتــم احتســاب جــودة الصــورة ،وبالطبــع هــذا بالنســبة
للكامــرات االحرتافيــة ،أمــا الكامــرات البســيطة فالوضــع
مختلــف بعــض الــيء .

املشــكلة أن الصــورة الرقميــة ال متثــل األصــل ،إذ أنــه ميكــن
تشــكيل الصــورة بحســب مــا يريــد «املصــور» أو «فنــان
الجرافيــك» كــا ميكــن تركيــب الصــورة مــن عــدد مــن
الصــور باســتخدام أحــد برامــج الفوتوشــوب أو برامــج الصور
األخــرى ،وهــذا يصعــب تحديــد ان كانــت الصــورة أصليــة
أو معدلــه بالرغــم مــن وجــود برامــج مخصصــة للكشــف
عــن التعديــات املدخلــة عــى تكويــن الصــورة ،إال أن هنــاك
برامــج أخــرى تخفــي التعديــات ،وميكــن استنســاخها آلالف
النســخ وكلهــا «اصليــة « بالجــودة والتفاصيــل نفســها ،كــا
ال ميكــن تحديــد مصورهــا ،مثلــا ىن يف صــورة الفيلــم.
ويف كــون أن الصــورة الرقميــة ميكــن تزويرهــا ،فــا ميكــن
االعتــاد عليهــا كوثيقــة كاملــة بخــاف صــورة فيلــم
(النيجاتيــف) ،فالصــورة الســلبية تشــبه البصمــة ،وال ميكــن
إدخــال تعديــل جوهــري عــى تكوينهــا أو تزويرهــا .
مرجعيات كشف الصور
بالرغــم مــن وجــود مواقــع تعــد مرجعيــات للكشــف
عــن الصــور املعدلــة ،إال أن عملهــا يقتــر عــى تقريــب
الصــور املنشــورة عــى الشــبكة العنكبوتيــة «االنرتنــت» اىل
أصــول الصــور املنشــورة ،وتظهــر النتيجــة بنــاء عــى تلــك
املقارنــات.
ولكــن ،إذا مل تكــون الصــورة املكونــة للصــورة النهائيــة
أصــا منشــورة عــى أي مــن وســائل
«املــراد تحليلهــا» ً
اإلعــام الرقميــة ،فــإن األمــر يبــدو صعبًــا ،وال ميكن الكشــف
عــن حقيقتهــا إذا كانــت متقنــة الدمــج أو التعديــل إال
مــن خــال الخ ـراء يف مجــايل التصويــر وفنــون الجرافيــك،
والذيــن يعتمــدون يف األســاس عــى الســياقات املنطقيــة يف
الصــورة ،أو األخطــاء يف عمليــات التعديــل ،وفقــا لعــدد مــن
األمــور ،ومنهــا :اإلضــاءة ،تناســب الظــال ،الفــروق يف جــودة
جزئيــات الصــورة ،تناســب االجســام داخــل كادر الصــورة
وعــدد مــن األمــور التــي ميكــن التحايــل عليهــا ،ولذلــك ،ال
ميكــن أن تصــدق كل مــا تـراه مــن صــور ،فالصــورة الرقميــة
ال ميكــن االعتــاد عليهــا كوثيقــة.
الخالصــة :هنــاك ثــاث صــور تــم التغيــر فيهــا إمــا
بالحــذف أو اضافــة مكــون لــكادر الصــورة ،الــذي يصعــب
معــه كشــف التعديــات التــي متــت عــى األصــل ،وليــس
بالســهولة كشــفه
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تصوير روحانيات املكان
حسني نشوان
ناقد وتشكييل أردين

رغــم بلوغــه العقــد الثامــن مــن العمــر ،إال أن الفنــان صالــح أبــو شــندي املولــود عــام  1938مــا يـزال يفيــض
بحيويــة الشــباب يف متخيلــه الخصــب ،واقرتاحاتــه الجامليــة واألســلوبية والتقنيــة ،وتنــوع موضوعاتــه بــن
البورتريــة والتجســيد واملــكان.
ومــا يـزال لديــه الكثــر مــا يقولــه يف الفــن ،يف اعتــاده عــى ذاكرتــه البرصيــة ،وعشــقه للفــن ،وإميانــه العميق
بالجــال الــذي يــوازي الخــر ،وصدقــه يف روايــة األشــياء وتوصيفها.
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حصــل أبــو شــندي عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة
تخصــص تصويــر زيتــي ومؤهــا تربويــا مــن كليــة الفنــون
الجميلــة القاهــرة وماجســتري فنــون جرافيكيــة تخصــص
تصميــم وطباعــة فنيــة يدويــة مــن كليــة الفنــون الجميلــة
جامعــة  MSUيف واليــة كاجــورات يف الهنــد ســنة 1992
ومــن الجامعــة نفســها حصــل عــى الدكتــوراه يف الفنــون
الجرافيكيــة.
بــدأت تجربتــه الفنيــة نهايــة خمســينيات القــرن املــايض،
وهــو عضــو مؤســس لرابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيني
منــذ عــام  ،1977وعمــل يف التدريــس ،وســاهم مــرات
عديــدة يف وضــع مســاقات وتعيينــات وخطــط تربويــة
لتطويــر الفنــون الجميلــة يف مجــال كليــات املجتمــع

ومعاهــد الرتبيــة والجامعــات األردنيــة ،كــا شــارك يف
التدريــس والتخطيــط للــدورات التدريبيــة واإلنعاشــية
املتعلقــة مبــادة التصميــم الفنــي يف وكالــة الغــوث ووزارة
الرتبيــة ،ود ّرس يف جامعــة الريمــوك والجامعــة األردنيــة
وعــدد مــن املعاهــد.
لــه عشــق وشــغف باملــكان الــذي يضفــي عليــه مــن روحه
التــي تشــبعت بالطاقــة التــي متنحهــا البيــوت للكائنــات،
كــا يقــول غاســتون باشــار" :البيــت ركننــا يف العــامل،
إنــه وكــا قيــل م ـرارا ،كوننــا األول ،كــون حقيقــي بــكل
مــا للكلمــة مــن معنــى" ،ويصبــح البيــت رمــ ًزا لأللفــة
املحميــة الــذي يتعــ ّدى يف كونــه مجــ ّرد مــكانٍ ليصبــح
ظاهــر ًة نفســية ذات أبعــاد عديــدة".
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واملــكان بالنســبة لصالــح أبــو شــندي ميثــل تاريخــا،
وذاكــرة ،وشــاهدا ينطــوي عــى حكايــات وقصــص تظهــر
هندســة البيــوت وعامرتهــا وتالصقهــا معــا ،فهــو يرســم
البيــوت مثــل كائنــات يســتند بعضهــا عــى بعــض ،لهــا
أرواح تحــس بنــا كــا نراهــا ،ميوســقها باللــون واإليقــاع
الــذي يطــرب البــر ،ببالغــات التك ـرار والجنــاس الــذي
يتــواءم مــع الطبيعــة ومناخــات البيئــة.
وعــى اشــتغاله املــوازي للمــكان عــى البورتريــة
والتجســيد ،فهــو ميــزج يف كثــر مــن أعاملــه بــن الكائــن
واملــكان بهارمــوين ال يتصــل بالعالقــة النفعيــة بــن املــكان
واإلنســان ،وإمنــا باملعنــى الفلســفي والروحــي الــذي تأخــذ
فيــه الثقافــة شــكل العــارة ،وتعكــس العــارة ثقافــة
اإلنســان يف ألوانــه ومعتقداتــه ومفاهيمــه الجاملية،التــي
يجســدها مــن خالل االشــتغال عــى النوتات الفسيفســائية
واملنمنــات التــي تتصــل مبنبــع الفــن العــريب اإلســامي.
ويذهــب يف رســم الشــخوص عــى تذويــب الكتــل
والتفاصيــل التــي تتداخــل مــع الخلفيــة وعنــارص اللوحــة
املختلفــة التــي تبــدو معهــا اللوحــة مشــتقة مــن الطبيعــة
التــي تحيــط بهــا ،وتتناغــم معهــا يف اللــون والكتــل
والتجــاورات التــي تضفــي عليهــا تنوعــا وثراء يف املشــاهدة
البرصيــة ،وتشــبعا لســطح اللوحــة باملفــردات اللونيــة
التــي تتنــوع بــن الرضبــات الغليظــة للفرشــاة ،والخطــوط
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الناعمــة التــي تتداخــل بنســيج متــوازن.
يتفلــت أبــو شــندي مــن األســلوبية املدرســية الجامــدة
والتقنيــات املألوفــة ،مجربــا يف الشــكل واملوضــوع الختبــار
طاقــة الفــن نفســه ،ومهاراتــه الشــخصية للوصــول إىل
جوهــر املوضــع اإلبداعــي والتشــكييل ،إىل شــبه التجريــد
ثــم التجريــد املطلــق الــذي تصبــح معــه اللوحــة كائنــا
حســيا يتكلــم عــن املتلقــي ،يعــر الفــن عــن نفســه دون
تدخــل مــن الفنــان.
تقــول الكاتبــة ضحــى عبدالــرؤوف املــل :إن الفنــان
(أبــو شــندي )"يعــزف عــى خطوطــه اللونيــة بشــفافية
التجريــد والتعبــر ،التــي يعالــج مــن خاللهــا جوهــر
الوجــود اإلنســاين التــي تبعــث عــى التفكّــر يف حكايــا
الشــعوب ،وأرسار الخــر والــر املنبعثــة مــن رس الخلــق
واالنتصــار والــر والهزائــم ،إذ يالمــس بفيــض ألوانــه
تتجــى العالقــات اإلنســانية
ّ
النبــض الوجــودي حيــث
التواصليــة بــن بعضهــا البعــض ،وكأنهــا ترفــض النهايــات
وتشــ ّدد عــى البدايــات دون فواصــل تاريخيــة".
يحــي عــن بداياتــه يف برنامــج( ريشــة وقلــم )
التلفزيــوين ،التــي بدأهــا مبكــرا برســم البحــر والصيــد،
ودراســته األوىل يف معهــد الفنــون بســوريا ،وتأثــره
بالفــن ميشــيل كرشــة ،ونذيــر نبعــة ،ويتذكرمعرضــه
األول الــذي أقيــم يف الكليــة العلميــة اإلســامية عــام
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 1960بحضــور عــدد مــن الشــخصيات وأعضــاء الســلك
الدبلومــايس.
ويتحــدث عــن تجربتــه الدراســية يف الهنــد التــي تعلــم
منهــا الروحانيــة ،وتأثــره بالســينام الهنديــة وتصويرهــا
للطبيعــة وتشــكيالت رقصاتهــا ،الفتــا إىل أن الدراســة
يف الهنــد أنضجــت تجربتــه ،وزودتــه بنظــرة جديــدة
للفــن تنطلــق مــن الرغبــة بفهــم ووعــي معنــى الوجــود
ومحركاتــه ،ويقــول :حينــا أدخــل يف طقــس الرســم فإننــي
أعــر عــن حاجتــي يل ،وأثنــاء ذلــك تتحــرك كل خاليــا
جســمي ،وأن الفــن يحتــاج للتلقائيــة بحســب الحالــة
النفســية التــي يحركهــا الجــال.
ويؤمــن أبــو شــندي أن الفــن يبــدأ مــع الطفولــة ،ألنــه
يتصــل بالـراءة وعفويــة جوهــره ،ومــع قناعته أن اإلنســان
لديــه تــذوق فطــري للجــال والفــن ،إال أنــه يقــر أن
املتلقــي مل يعــد جيــدا لقـراءة اللوحــة ومعرفــة أبجدياتهــا،
وال يخفــي أن املشــهد مشــوش ،وأن الســاحة التشــكيلية
مليئــة بأشــباه الفنانــن ،مؤكــدا أنــه مــع الســمو ،وضــد
اإلســفاف والغرائزيــة.

ويف داللــة اللــون ،يقــول إن األســود ليــس لــه قيمــة دون
األبيــض ،وأن الضيــاء يقتــل العتمــة ،وأن كل ظــام العــامل
ال يســتطيع إطفــاء شــمعة ،مقاربــا رمزيــا بــن الظلــم
والظلمــة.
الفنــان صالــح أبــو شــندي صاحــب مــروع جــايل
وإنســاين ،يحــاول اســتعادة املنــي والغائــب مــن املــكان،
باقــراح إعــادة رســم األماكــن التــي مل تعــد موجــودة،
واألماكــن التــي كانــت مخططــات حلــم ،وهو يــرى يف ذلك
رســالة جامليــة ووطنيــة لألجيــال الشــابة لق ـراءة التاريــخ
برصيــا .ويحمــل الفــن كرســالة تربويــة للتعليــم بالفــن،
واللعــب ،والفــن كشــاهد عــى األحــداث ،واســتعادة
التاريــخ املنــي ،مبعنــى تدويــن التاريــخ برصيــا.
الفنــان أبــو شــندي أقــام العديــد مــن املعــارض الشــخصية
والتجــارب التشــكيلية التــي تــروي ســرته الفنيــة و تضــج
بالرمــوز التــي تعــود يف مرجعياتهــا لثقافة واســعة وخربات
حازهــا الفنــان يف ارتحاالتــه الجغرافيــة والروحيــة والفنيــة،
ومنهــا" :الرحلــة الروحانيــة"" ،تعبـرات تجريديــة"" ،ثــاث
مراحــل يف ثالثــة عقــود"
77

ظل ونور

ّ
الفن..
األشياء إذ تروي
سريتها باللون
ترجمة وإعداد :مدني قصري
مرتجم جزائري مقيم يف األردن
الفــ ّن ،يف رؤيتــه ،هــو الرســم .شــخصية رئيســة يف
املشــهد األملــاين ،يــرى الرســام األملــاين ماركــوس
حــرب ضــ ّد
لوبرتــز (ولــد عــام  ،)1941أ ّن عملــه
ٌ
ٍ
معــرض أقيــم يف Caillebotte
الجهــل .مبناســبة
 ، Propertyيف  .Yerresفيــا يــي مقابلــة أجرتهــا
« »Téléramaمــع الفنــان األملــاين.
عندمــا كان الرســام يــورغ إمينــدورف ()1945-2007
عــى قيــد الحيــاة كنــا كالنــا نشــعر كأننــا محاربَــان
يف الفــن .أردنــا ،مــن خــال أعاملنــا ،الكفــاح مــن
أجــل هــذا ،مــن أجــل الجــال .واليــوم ،دعنــا نقــول
إننــي أحــارب الجهــل ،ومــن أجــل رؤيــ ٍة للعــامل
ـال .والحــال أن انقــاب الفنــان ضــد زمانــه
أكــر جـ ً
يتطلــب قــد ًرا كبـ ًرا مــن املقاومــة والعدوانيــة .لكــن
هــذه املعركــة تــدور عــى أرضيــة الشــعر ويف منطقــة
بوهيميــا ،وليــس عــى أرض املريــخ.
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قتال أم تح ّرر؟
اللوحــة الفنيــة تولَــد دامئًــا مــن تلــك التــي ســبقتها .شــعو ٌر
بعــدم الرضــا ،وعــدم اكتــا ٍل يدفعــك إىل إنشــاء يشء آخــر.
العمـ ُـل الفنــي مثــل سلســلة تُديــم نفســها ،فهــي عمليــة
تغــذي نفســها ذات ًيــا ،وتأخــذك إىل محاولــة تاليــة.
جئت إىل الف ّن
ـخاص الذين س َري ُســمون
ـرب الكريــم هــو الــذي يختــار األشـ َ
الـ ّ
لوحاتــه ،ويجبلهــم عــى الف ـ ّن منــذ والدتهــم .لقــد ُولِــدتُ
رســا ًما ،وال أذكــر أين كنــت أريــد أن أكــون شــيئًا آخــر .عــاوة
ّ
عــى ذلــك ،كــوين كنــت طالبًــا س ـيّئًا ،فلــم يكــن لــد ّي أ ّي
خيــار آخــر .كنــت أيضً ــا طفـ ًـا محبوبًــا مــن والِديــه ،لك ـ ْن
أيسء فه ُمــه مــن ِقبــل جميــع اآلخريــن.
هــذه ظــروف ممتــازة لــي تصبــح فنانًــا ،يف البدايــة طُــردتُ
ـت لتعلــم الف ـ ّن عــى
مــن املدرســة الثانويــة .لذلــك توجهـ ُ
رســام كان يصنــع ملصقــات زجاجــات النبيــذ .لكنــي
يــد ّ
تعــرت يف تعليمــي فف ُِصلــت مـ ّرة أخــرى بعــد شــهر ،وبدأت
تدريبًــا آخــر مــع مص ّمــم جرافيــك يف شــارع بيتــي ،لك ـ ّن
هــذا املص ّمــم أفلــس بعــد عــام .عندئــذ عــدت إىل منــزل
ـت طاولــة كبــرة،
ـت غرفــة املعيشــة ،ووضعـ ُ
والــد ّي ،وأفرغـ ُ
ـت اآلن فنانًــا ح ـ ّرا ً يعيــش ويســرزق
وق ـ ّررتُ أننــي أصبحـ ُ
عــى فُرشــاته .لكـ ّن املص ّمــم الغرافيــي الــذي أخــذين تحــت
جناحــه مــا لبــث أن اعتقــد أنــه ال ميكــن أن أنجــح بهــذه
الطريقــة ،فســعى إلدخــايل إىل مدرســة كريفيلــد للفنــون
التطبيقيــة .مل يكــن عمــري ســوى  15عا ًمــا ،وكان عــى
والـ ِـدي أن يوقّــع عــى شــهادة تســمح يل بدخــول الغــرف
التــي ترســم الع ـراة ،وفق ـاً لنــاذج جاهــزة.
رحلة إىل باريس
ـي الخامســة عــرة والعرشيــن ،ذهبــت إىل باريــس
بــن عا َمـ ّ
رســام شــاب كان عليــه أن يذهــب
عــ ّدة مــ ّرات ،أل ّن ّ
كل ّ
إىل هنــاك .كنــت آمــل يف أن يتــ ّم االعــراف مبوهبتــي
ـش هنــاك كــا يف الفردوس،
االســتثنائية ،ويف أن ُ ْيكننــي العيـ ُ
لكـ ّن هــذا مل يتحقــق .يف نهايــة الخمســينيات ،كانــت فرنســا
يف حالــة حــرب ،وكان الفرنســيون حذريــن إزاء أكــر النــاس
عــوزًا .رمبــا كانــوا كذلــك ،ألننــي كنــت أملانيًــا ،لكننــي مل أكــن

لوحة للفنان ماركوس لوبرتز

أتح ـ ّدث (الفرنســية) بشــكل ج ّيــد يك أفهــم كل التفاصيــل
الدقيقــة.
ـت فيــه ،بســبب
مـ ّرة أخــرى ،طُـرِدتُ مــن النــزل الــذي أقمـ ُ
ي عــى
العثــور عــى قنبلــة فيــه .كــا تــم إلقــاء القبــض عـ ّ
جانــب  ، Sèteأل ّن مصفــاة قــد انفجــرت هنــاك ،حيــث
كل مــن مل يكــن لديــه فرنــك يف جيبــه.
اعتقلــت الرشط ـ ُة َّ
انضممــت إىل الجيــش ،لكنــي مــا لبثــت أن
يف مرســيليا،
ُ
ـت أغـرايض ،وغــادرت ،عندمــا أدركــت أنــه مــن املرجح
حملـ ُ
أن يتــم إرســايل إىل الحــرب يف الجزائــر .وعنــد عــوديت م ـ ّرة
أخــرى إىل أملانيــا ،عملــت كعامــل منجــم .كنــت متعطشً ــا
للمغامــرة ،أردت أن أكــون حيــث ميكــن وضـ ُع اإلصبــع عــى
نبــض الحيــاة.
ماذا تبقّى يف أعاملك؟
هنــاك العنــف ،والغضــب والســخط يف رســومايت ،لك ّنهــا
رســا لحيــايت ،وهــو يف نظــري أمــر غــر جديــر
ليســت ً
يب .هــذا ال يعنــي أ ّن الحيــاة أســاءت معاملتــي .بــل عــى
العكــس مــن ذلــك ،عــى الرغــم مــن أننــي عشــت الحــرب،
ورأيــت القنابــل تســقط ،وعـ َـرتُ املناظــر الطبيعيــة املد ّمرة.
لكــن ليــس هنــاك صلــة مبــارشة بــن الحيــاة والفــن .الفــن
أجــواء نتســتثمرها .ندخــل فيهــا لخدمــة فكــرة بعينهــا.
ونغــوص فيهــا كــا نهبــط إىل قــاع منجــم.
كنــت تجــد يف
يف الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن،
َ
كل مــا شــيط َنه النازيــون .لك ـ ّن الفرنســيني هــم
املتاحــف ّ
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الذيــن هيمنــوا ،أل ّن باريــس كانــت ال ت ـزال تعــد العاصمــة
حســب ســوى
العامليــة للفــ ّن .يف تلــك األيــام مل يكــن يُ َ
حســاب املدرســة الثانيــة لباريــس وبيكاســو.
ـت أتذكــر جــورج ماتيــو ( ،)1921-2012الــذي جــاء
مــا زلـ ُ
إىل كريفيلــد عــى مــن دراجــة ناريــة .لقــد وضــع ألوانــه
عــى األرض ،مقابــل لوحــة راح يرشّ ــها باأللــوان ،وهــو
س ِقــت لوحاتــه ،وكان مث ُنهــا
يــرب فوقهــا مبطرقــة .وقــد ُ ِ
ال يقــ ّدر!
أمــا األمــركان فقــد اســتولوا عــى الســلطة يف الســتينيات،
بعــد هزميــة الفــن األورويب .ثــم كــروا كل مــا مل يكــن ميثــل
ـت مــرح الفــن!
فــن البــوب  . pop artوهنــا دخلـ ُ
إنكار الفن
مــا الــذي كان ميكــن عملُــه بعــد الفنانــن ،أمثــال :بويــس،
كريســتو وفونتانــا الذيــن قــادوا الرســم إىل نقطتــه النهائيــة؟
هــل كنــا ســنمزق اللوحــة القامشــية ،كــا فعــل فونتانــا ،أو
رس ـ ِمها باللــون األزرق  ،لقــد كانــت هــذه أعــاال عظيمــة،
لكــن بعــد هــذا مل يعــد باإلمــكان فعـ ُـل أ ّي يشء .ثــم جــاء
املســتحيل :أصبحــت هــذه الطليعة هــي املؤسســة الحاكمة.
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املوســع للفــن وللجنــون
وهــو مــا أدى إىل هــذا املفهــوم ّ
الــذي نجــده اليــوم يف املتاحــف .ألن الكثرييــن أصبحــوا هــم
أولئــك الذيــن يســتعملون الفــن ولكـ ْن ال يخدمونــه .لديهــم
أفــكار ،ولكنهــم ال ميلكــون التحكــم يف تقنيــات الف ـ ّن.
رســام ون ّحــاتُ .معلّ ـ ٌم خبــر يف مجــال عمــي ،عندمــا
أنــا ّ
بــدأت ،اتجهــت نحــو مايــول وماتيــس ،حيــث فتحــت
أعاملهــا يل األبــواب .ميكننــا أن نتعلــم إىل جانبهــا ،وأن
مــا أنجــزاه ،دون رسق ِتهــم.
نعمــل انطالقًــا ّ
مساحة الحرية
كان كل تركيــزي عــى هــذا العمــل الــذي هــو الرســم .ولكــن
الفنــان إيــف كاليــن الــذي رســم باللــون األزرق ،وبيــر
مانــزوين (أحــد رواد الفــن الصــوري ،الكالســييك ) بّطــان
حقيقيــان ،ألنهــا منحــا لنظــر العينــن مزيـ ًدا مــن الحريــة،
وق ّدمــا لجيــي مســاحة مــن الحريــة املذهلــة التــي كان
علينــا أن منألهــا بشــخصياتنا وفردياتنــا .شــخصيًا وجدتُنــي
مندف ًعــا بهــذه الرغبــة يف عــدم التخــي عــن الرســم .مل أكــن
أرغــب يف أن أش ـ ِعل أعــايل عــى محرقــة الحداثــة.
الفــ ّن موجــود تحــت وجــو ٍه مختلفــة .لكــن يف األعــوام
 1950-1960مل يكــن هنــاك يشء ســوى الرســم والنحــت.
ثــم فُتــح صنــدوق بانــدورا (صنــدوق الــرور) ودخلــت

اض املتاحــف .واآلن ،عليــك أن تقــرص أنفــك.
األمــر ُ

رضورة الشكل

الصورة الفوتوغرافية

تعـ ُّد العــودة إىل الشــكل رضورة رســمية تــأيت بعــد التجريــد.
بعــد الكــم الهائــل مــن املربعــات واألشــكال التــي ال تعــد
وال تحــى ،أصبــح املوضــوع مســتنف ًدا .لذلــك كان مــن
الــروري يف ذلــك الوقــت إثـراء تجريــد األشــياء .ويف الوقت
نفســه غـ ّـر نظرتَنــا .وقــد ســمح هــذا
نفســه ،فهــذا التجريــد ُ
اإلث ـراء للفنانــن العائديــن إىل الفــن التصويــري ،الحصــول
عــى نهــج مختلــف .عندمــا نرســم عـراةً ،وأشــكاال ،ومناظــر
توس ـ ًعا يف التجريــد.
طبيعيــة ،يصبــح هــذا ُّ

ال ينبغــي أن يكــون انعــدا ُم الثقــة لــد ّي تجــاه الصــورة
الفوتوغرافيــة خطــ ًرا إىل هــذا الحــد ،اللوحــة الفنيــة
موجــودة منــذ أربعــة آالف وخمســمئة عــام .فيــا التصويــر
الفوتوغ ـرايف عم ـ ُره مئــة وخمــس وســبعون ســنة .فَلْ َن َد ْع ـ ُه
ميلــك بعــض الوقــت لينمــو ويصبــح ف ًنــا .أال يكفيــه أن
يكــون مجــرد تصويــر فوتوغ ـرايف؟ وأنــه رائــع ،وأ ّن هنــاك
مصوريــن رائعــن.
يف الخمســينيات ،كان هــؤالء املصــ ّورون الفوتوغرافيــون
صحف ّيــن .كانــوا يغطــون الحــروب .لــو ،يف ذلــك الوقــت،
قيــل لهــم إنهــم فنانــون ،لض ِحكــوا ،ولكــن صحيــح أنهــم
كفنانــن ،اليــوم ،يكســبون أكــر بكثــر  ..ميكــن أن تصبــح
الصــورة الفوتوغرافيــة مهنــة فنيــة هائلــة ومهمــة ،ولكنهــا
ليســت مــن هــذا العــامل منــذ فــرة طويلــة حتــى نُصــدر
حكــا يف حقّهــا.
ً
ضد الحرب
حتــى اليــوم مــا زالــت هــذه لوحــايت «خــوذات الفريماخــت»
ِ
موضــع تقديــر .ال أحــد اعتــاد عليهــا ألنــه ليــس مكتوبًــا
عليهــا باألبيــض واألســود أن هــذه اللوحــات ضــد الحــرب.
ُمنت ِقــد َّي ال يريــدون أن يفهمــوا أننــي لســت مســؤوالً عــن
هــذه الخــوذات التــي ِ
تحــي قصتهــا .أنــا فقــط الرســام.
لك ـ ّن األملــان ال يثقــون يب .إنهــم يعتقــدون أن رســم هــذه
يسء مــن جانبــي ،ومل يغفــروا يل هــذا
الصــور هــو ســلوك ّ
أب ـ ًدا .محاولــة إقناعهــم بــأ ّن خــوذ ًة مقلوبــة مجــرد مرث ّيــة
ـب للغايــة.
(قصيــدة رثــاء) ،أم ـ ٌر صعـ ٌ
ينبغــي أن نعطــي الكلمــة لألشــياء يك تُخربنــا عــن ماهيتهــا.
لقــد رأينــا اآلالف مــن جــذوع األشــجار يف حياتنــا .فالجــذع
الــذي نرســمه ليــس متثيـ َـل جــذ ِع شــجر ٍة بعينــه ،بــل جــذ ٌع
يُخربنــا مبــا هــو ،ومبــا لديــه قولــه عــن كل الجــذوع األخــرى.
قصــة
واألمــر نفســه بالنســبة لخــوذة الجنــدي التــي تحــي ّ
وكل مــا حــدث يف تلــك الحــرب.
الحــرب ،والخنــادقّ ،

الواقع ليس له لون
الواقــع لــه لــون ،لكــن يجــب أن تكــون لديــك ع ـ ٌن قويــة
الكتشــافه .الظــل ،عــى ســبيل املثــال ،ليــس أســود فقــط،
ولكنــه أرجوان ًيــا .نكتشــف أرسار اللــون األخــر الداكــن
ـرو لي ـاً .اللــون هــو نــوع
مــن خــال مراقبــة أشــجار الـ ّ
مــن البنــاء الــذي يســاعد الرســامني عــى إدراكــه.
رســم لوحـ ٍ
ـات مــع خطــوط اآلفــاق.
الرســام الــذي هــو أنــا َ
هــذه اللوحــات نفســها كانــت مليئــة بالكائنــات ،وباألشــياء
ـت إىل
التــي يف لحظــة معينــة خرجــت مــن اللوحــة .وصلـ ُ
عيني
الصــورة ثــم إىل النحــت مــن خــال مايــول ،الذي فتــح ّ
عــى هــذا الخ ـزان الضخــم الــذي ميثــل الف ـ َّن الكالســييك.
ماتيــس ،وبيكاســو ،ديغــاس  ..والفنانــون النحاتــون ينتمــون
إىل التقاليــد الفنيــة الفرنســية العظيمــة .وخالفًــا ألعــال
النحاتــن يف عرصهــم ،فــإن أعاملهــم رائعــة.
الرســامون أ َّي دور يف فـ ّن اليــوم ،فهــذا
إذا مل يلعــب هــؤالء ّ
يعنــي أنهــم ماتــوا .فهــم ك ُمحاوريــنُ ،م ِه ّمــون للغايــة،
ألنهــم املعيــار الــذي يقيــس بــه الرســام جو َدتــه الخاصــة يف
اإلبــداع الفنــي .
ألب تشــييك ،وأ ٍّم بولنديــة ..لــي
لقــد ولــدت يف بوهيميــا ٍ
أكــون أكــر دقــة ،فلنقــل إننــي أملــا ّين مــن جمهوريــة أملانيــا
االتحاديــة .يف أعقــاب النــزاع ،أقمنــا أنــا وأخــي أ ّوالً يف
مخيــم ،قبــل التمكــن مــن االنضــام إىل الفــرع البولنــدي
للعائلــة ،الــذي اســتقر يف منطقــة الــرور

َ
ُ
خيــال املشــاهد لــي
األشــكال
يجــب أن تُحفّــز هــذه
يصغــي إىل هــذه القصــة .لذلــك ليــس الرســام هــو املســؤول
األخالقــي عــا تقولــه األشــياء .لكنــه يصبــح املبــدع وامل ُحــرك
األصــي ،وهــذا هــو الجديــد وامل ُبهــر يف الف ـ ّن.
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عاللي

العمارة والسينما..
كيف ميكن أن نتخيل احلياة بال ضوء؟
عالء حليفي
معامري من املغرب
كنــت قبــل ســنوات ،قــد قــرأت قصــة تحمــل عنــوان :كلبــي ،علمــت فيــا بعــد أنهــا للــروايئ اليابــاين شــيغاناويا ،حــى فيهــا:
وقندســا ،ثــم أخــذ يشــبه كلبــه بباقــي حيوانــات الغــاب.
كلبــي يشــبه دبــا ،هــو أيضــا يشــبه ثعلبًــا،
ً
والحقيقــة أن الفنــون عــى اختالفهــا ،تشــبه كلــب شــيغا ناويــا ،فهــي يف صميمهــا يشء واحــد ،ال تختلــف ســوى يف
الشــكليات واملــواد ،هــي ســبعة ،ســوف نــدرس منهــا األول واألخــر عــى الســلم التاريخــي ،العــارة ،وهــي أقــدم الفنــون
إذ بزغــت مــع ظهــور البرشيــة عــى األرض ،ثــم الســينام كفــن حديــث ظهــر يف القــرن التاســع عــر.
أشــياء كثــرة تجمــع املعــار بالســينام ،لجهــة تقنيــات التصميــم والتصويــر ،بــدءا مــن األساســيات ،وحتــى أكــر النظريــات
عم ًقــا ،حيــث أن الســينام قــد تطــورت مــع ازدهــار املــدن الكــرى ،باإلضافــة إىل كونهــا عايشــت مرحلــة التجريــب التــي
طالــت املعــار الحديــث يف القــرن املــايض.
يقــول املعــاري الفرنــي جــون نوفيــل مصمــم متحــف اللوفــر بــديب ،إن العــارة والســينام تشــكالن شــيئني يعيشــهام
املــرء ،عــر بعــدي الزمــن واملســار ،لكــون الســينام عبــارة عــن مشــاهد متتاليــة ،والعــارة متثــل تسلسـ ًـا لألمكنــة التــي
نعربهــا..
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الضوء والظل
تخيــل منــزلً  ،بــا نوافــذ ،بــا ضــوء ،قــد يكــون ذلــك ممك ًنــا
يف فيلــم رعــب ،لكــن يف الحيــاة اليوميــة ،يســتحيل العيــش
بــا ضــوء النهــار ،فقــد ارتبــط النــور بحيــاة اإلنســان منــذ
األزل ،قــد تختلــف تجلياتــه مــن ثقافــة ألخــرى ،فــإن قدســه
األولــون ،فاليــوم هــو مــا ي ـزال يشــكل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن
حياتنــا ،بشــكل يبقــي عــى قدســيته ،ابتــدا ًء مــن الحفــاظ
عــى التسلســل اليومــي ،وحتــى آثــاره الصحيــة.
ويعــد الضــوء مــادة بنــاء أساســية يف كل تصميــم معــاري،
وهــو املبــدأ الــذي دافــع عنــه املعــاري الفرنــي مــن أصــل
ســويرسي لــو كوربيزييــه ســنة  1923يف كتابــه نحــو هندســة
معامريــة ،قائــاً « :العــارة هــي التالعــب املحكــم ،الصحيــح،
والبديــع ،للفضــاءات تحــت الضــوء» .فهــو ببعــده الالمــادي،
وطابعــه املتبــدل بالزمــن ،ليــس حديــث العهــد بالعــارة،
حيــث تشــكلت حضــارات كــرى حــول مــدار الشــمس.
وحتــى اليــوم ،تظــل حاجــة كل فضــاء للضــوء نســبية ،فالضوء
النافــذ إىل غرفــة يختلــف عــن ذاك الــذي يحتاجــه مــرح أو
قاعــة ســينام ،ففــي «الفــن الســابع» ،فــإن التالعــب بكميــة
الضــوء يف املشــهد قــد يغــر رؤيتنــا للفضــاء والشــخوص ،فهــو
يكشــف أو يخفــي ،يرتبــط دو ًمــا بالزمــن ،يصعــب إدراك األمر
يف فضــاء مغلــق ،أو يف حالــة ضــوء منتــر ،يف حــن أن الضــوء
رشا زمن ًيــا ،يســاعد املشــاهد عــى
املبــارش ،غال ًبــا مــا يكــون مــؤ ً
إدراك املــكان.
كــا أنــه يختلــف عــن اإلضــاءة االصطناعيــة ،التــي يلجــأ
إليهــا املخــرج بهــدف تســليط انتبــاه املشــاهد نحــو شــخصية،
مــكان ،أو حتــى مجــرد تفصيــل صغــر ،تجميــل يشء مــا أو
تشــويهه ،أو التأثــر عــى وجهــة نظــر املتلقــي لألشــياء يف
الفضــاء.
يف مسلســل «دكســر» األمــريك ،الــذي يحــي قصــة قاتــل
متسلســل ،عمــد املخــرج إىل تســليط إضــاءة حمــراء ،عــى
وجــه البطــل ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،يف كل مــرة ينــوي فيهــا قتــل
رشا للمشــاهدين عــن نيــة
أحدهــم ،صــار ذلــك فيــا بعــد مــؤ ً
البطــل اإلجراميــة.
الــيء ذاتــه يف العــارة ،حيــث تســتخدم اإلضــاءة االصطناعية
الداخليــة يف حالــة افتقــاد املبنــى للضــوء الطبيعــي ،يكــون
ذلــك غالبًــا يف األحيــاء الضيقــة التــي تحجــب فيهــا البنايــات

لقطة من فيلم املواطن كني

الشــمس بعضهــا عــن بعضً ــا ،أو كــا يف الســينام ،قــد تهــدف
اإلضــاءة الخارجيــة للمبنــى إىل إبـرازه ،وتســليط أنظــار النــاس
صوبــه.
لكــن بنــا ًء مغمــو ًرا كل ًيــا بالنــور ،هــو بنــاء ضعيــف ،يتجــى
الجــال يف وجــود االثنــن م ًعــا ،النــور والظــام ،ونحــن يف
حديقــة قــر الحمـراء بغرناطــة يغمرنــا الضــوء بشــكل كيل،
إىل أن نخطــو نحــو مســاحة مفتوحــة عــى فنــاء ي ْكــر الضــوء
بــيء مــن الظــل ،بعدهــا صــوب رواق بأشــعة غــر مبــارشة،
أقــل كثافــة ،ثــم إىل قاعــة يطغــى فيهــا الظــل والهــدوء.
لعبة التضاد
هنــا يتجــى العمــق ،النــور يف حاجــة دامئــة إىل الظــل ،الــذي
هــو غيابــه ،ومثلــا عمــد املخرجــون إىل التالعــب بفكــرة
التضــاد يف األفــام ،بــن الخــر وغيابه›:الــر› ،فاملعــار قــد
اســتعان مببــدأ الضــوء والظــل ،بهــدف قولبــة فراغــات أكــر
غنــى وتنوعــا ،انطالقــا مــن الفلســفة القائلــة بــأن أحدهــا
يكمــل اآلخــر ،الخــر والــر ،النــور والظــام ،حيــث تندثــر
قيمــة الــيء إذا مــا اختفــى نقيضــه.
يُعــد ال َّنظْــ ُم املحكــم لــكل مــن الضــوء والظــل يف الفضــاء،
أحــد أهــم عنــارص البنــاء يف املعابــد الدينيــة ،منــذ البانثيــون
الرومــاين ( 27قبــل امليــاد) ،مــرو ًرا بكنيســة الضــوء ()1989
لتــاداو آنــدو ،وحتــى مســجد ســنجقالر املعــارص( )2012يف
اســطنبول برتكيــا للمعــاري الــريك إمــره اروتــال ،هــذا الضــوء
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الضــوء يف فضــاء معتــم ،باالســتعانة باإلضــاءة االصطناعيــة،
املركــزة ،أو املشــتتة.
املنظر/املشهد

النسبة الذهبية يف فيلم ‹يف مزاج للحب›2000 -

الســاقط مــن الســاء ،لينحــت الظــل الجاثــم يف املــكان،
والــذي يرمــز إىل مــا ميكــن لإلنســان رؤيتــه ،ال ملســه.
هندسة التباين
ويتكفــل التبايــن بــن الضــوء والظــل يف التأثــر يف تصــور
الفضــاء ،لفيــا مرييــا ( )1939بفنلنــدا ،حيــث يخلــق املدخــل
الضيــق املظلــم لــدى الزائــر شــعو ًرا باالختنــاق ،قبــل أن يعــر
إىل القاعــة الرئيســية ويخــال أنهــا مضيئــة ،لكــن الحقيقــة أن
كميــة الضــوء فيهــا بســيط أو رمبــا ضعيــف ،هــذا االنتقــال
عــر الظــل ،مل يخلــق الضــوء وإمنــا الشــعور بوجــوده ،وهــي
حيلــة عمــد إليهــا املعــاري الفنلنــدي آلفــار آلتــو (1898-
 ،)1976الــذي ارتــدى قنــاع مخــرج ســيناميئ مخــرم ،متبنيًــا
إحــدى تقنيــات التصويــر الســيناميئ بالتأثــر :مــرور البطــل
باملصاعــب يف جــو مكفهــر ،قبــل أن تــرق شــمس نــره يف
آخــر الفيلــم.
ويعــد فيلــم املواطــن كــن ،الفائــز بجائــزة أوســكار أفضــل
ســيناريو لســنة  ،1942أحــد أوىل التجــارب التــي عمــدت
إىل التالعــب بالضــوء والظــل مــن أجــل التأثــر عــى اإلدراك
الحــي للمتلقــي ،إذ عمــد املخــرج أورســن ويلــز (1915-
 ،)1985إىل تســليط الضــوء عــى الشــخصية لتمثيــل الخــر،
وعكــس ذلــك ،تركهــا يف الظــل تجســيدا للــر ،حيــث تختفــي
مالمــح املمثــل وال يظهــر ســوى خيالــه الدامــس ،كــا تــم
التالعــب بالضــوء والظــل بهــدف االنشــطار ،أي فصــل
الشــخص أو الــيء عــن خلفيــة املشــهد ،برتكيــز النــور عــى
هــذا األخــر ،أو جعلــه مظلـ ًـا ،كل هــذا تــم بالتالعــب بكميــة
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مــن املؤكــد فرضً ــا ،لــو التقــى مهنــدس معــاري ومخــرج
ســيناميئ يف أيــة مدينــة ،التفقــا عــى أنــه يصعــب تأطــر
منظــر خارجــي ،مــن نافــذة منــزل أو مــن خــال كامــرا
التصويــر ،فاملدينــة الغاصــة باألعــال تســر عــى وتــرة تجعل
النــاس يتجاهلــون مســاحات التأمــل واالســتجامم ،يصعــب
فتــح نافــذة يف الجــدار دون أن تواجــه منظــر الطبــق الهــوايئ
الخــاص بجــارك ،أو تخــرق خصوصيتــه إذا مــا كانــت النوافــذ
متقابلــة ،لهــذا يعتــزل الفنانــون والشــعراء املدينــة صــوب
الطبيعــة ،بوصفــه مكانًــا للتأمــل بعيـ ًدا عــن صخــب الشــارع.
املخرجــون كذلــك يرصــدون الطبيعــة مبشــاهد صامتــة ،متنــح
املتفــرج متعــة تخلــف الروتــن اليومــي ،لهــذا فاملنــازل يف
الطبيعــة أكــر انفتا ًحــا ،فهــي تقــدم لصاحبهــا مــا مل تقدمــه
لــه املدينــة ،الهــدوء والخصوصيــة ثــم املناظــر الطبيعيــة
البعيــدة ،أســتحرض هنــا فيــا ماالبارتــه ( )1937للمعــاري
اإليطــايل أدلربتــو ليــرا ( ،)1903-1937املشــيدة فــوق نتــوء
صخــري عــى شــاطئ البحــر ،هــو منــزل خــاص باملعــاري،
يقــع عــى جزيــرة كابــري بإيطاليــا حيــث عمــد إىل تصميــم
نوافــذ فارعــة العــرض والطــول ،تطــل مبــارشة عــى الطبيعــة
البحريــة ،عــى شــكل إطــارات لوحــات فنيــة حيــة ،يختلــف
محتواهــا مــع اختــاف فصــول الســنة.
قــد يتشــابه تأطــر نوافــذ فيــا ماالبــارت مــع مــا تأطــر
كام ـرات التصويــر ،ليــس هــذا فقــط بــل أن تأطــر املناظــر
واملشــاهد ،يتكامــان مــع التقنيــات واملبــادئ ذاتهــا ،مثــل
التناظــر املحــوري ،أي أن النصــف األول مــن الصــورة يشــبه
الثــاين ،أو النســبة الذهبيــة ،وهــي تقنيــة رياضيــة اكتشــفها
األولــون ،تضمــن االنســجام البــري للمتلقــي.
تشكيل الحركة
هــل ســألت نفســك وأنــت تتحــرك يف الفضــاء ،أو يف الســاحة
الغاصــة بالنــاس ،أو يف شــوارع املدينــة املقفــرة ،عــا يوجــه
خطــاك؟
حتــى وأنــت تســر نحــو وجهــة معينــة فهنــاك يشء مــا يرشــد
حركتــك ،يســر بــك دون درايتــك ،يف كازابالنــكا باملغــرب

كنيسة الضوء باليابان

مثــاً  ،النــاس يقضــون آخــر األســبوع مســاء ،يف وســط املدينــة،
املدينــة األوروبيــة االســتعامرية ،بــا شــعور يقصدونهــا ألنهــا
تختلــف عــن وســطهم ،مــن حيــث املعــار ،وكذلــك األنشــطة
االقتصاديــة ،والجــو االجتامعــي الســائد باملــكان.
مشــهد العائــات وهــي تقــي أيــام اآلحــاد بعيـ ًدا عــن املنــزل
ألهمــت لــو كوربيزييــه لتقديــم نظريتــه «النزهــة املعامريــة»،
يف عديــد مــن أعاملــه أهمهــا فيــا صافــوا( )1931بفرنســا،
حيــث أن الوظيفــة الداخليــة للمبنــى ال تقتــر عــى الســكن
وحســب ،بــل أنــه قــد يصــر فســحة ومجــالً للتســكع وإمتــاع
النظــر بــن الفضــاءات ،يف عملــه هــذا مثــاً  ،عمــد إىل خلــق
فضــاءات مختلفــة ،متنوعــة ،وأكــر انفتا ًحــا عــى بعضهــا
بعضً ــا.
وقــد تفنــن مخرجــون كبــار مــن أمثــال ســتانيل كيربيــك
وجــون لــوك غــودار يف تشــكيل حــركات كامــرا كفيلــة
بإدخــال املتفــرج إىل عمــق املشــهد ،انطالقًــا مــن اللقطــة
الجامــدة ،حتــى التكبــر والرتكيــز عــى يشء مــا ،واالســتدارة
الكاملــة بهــدف اإلظهــار أو اإلخفــاء ،أو تتبــع حركــة املمثلــن،
االنتقــال الخارجــي مــن نافــذة إىل أخــرى لتتبــع شــخوص
مختلفــة ،أو حركــة الكامـرا التــي تتناغــم مــع مـزاج املمثــل،
كــا يف اســتهالل فيلــم التانغــو األخــر يف باريــس (،)1972
مبشــهد مارلــون برونــدو وحركــة الكام ـرا العنيفــة والصاخبــة
يف إشــارة إىل شــخصيته املضطربــة.
وإذا مــا كانــت الحركــة يف األفــام اآلســيوية أكــر هــدوء

واتزانًــا ،حتــى يف أكــر أفــام الســاموراي عن ًفــا ،فذلــك راجــع
باألســاس ،للثقافــة الســائدة منــذ األزل ،هــذه التناغــم بــن
اآلســيويني والطبيعــة ،قــد أثــر عــى ســرهم اليومــي ،نجــد
األدب اليابــاين قــد خــط صفحــات ال نهائيــة عــن بيــاض
الثلــوج ،وحــركات األشــجار بفعــل الريــاح ،األمــر ذاتــه قــد
ألهــم مبــاين املعــاري اليابــاين تــاداو أنــدو ،حيــث نستشــعر
الهــدوء والقــرب مــن الطبيعــة يف جــل تصميامتــه ،باالنتقــال
مــن الحيــاة اليوميــة ،إىل فضــاءات رحبــة ،مليئــة بالضــوء،
مشــيدة بالخرســانة الخــام ،بــا طــاء أو زينــة حتــى ال تشــتت
حركــة الزائــر يف الفضــاء.
ينتهــي شــيغا نويــا مــن وصــف كلبــه بشــتى الحيوانــات ،ثــم
يقــول يف نهايــة قصتــه« :لكــن مبــا أنــه كلــب ،فــا بــد أنــه
يشــبه كل ًبــا».
رمبــا تلتقــي الفنــون يف عــدة أشــياء تجعلهــا كيانًــا واحــ ًدا،
لكــن البــر بطبعهــم مييلــون إىل أحدهــا دون اآلخــر ،ألســباب
خاصــة ،هنــا يجــب طــرح ســؤال :مــا الفــن؟
ملاذا نقرأ الشعر؟ األدب؟
ملاذا ندفع للذهاب إىل السينام؟
أو من أجل تصميم منزل ال يشبه املنزل املجاور؟
قــد يكــون األمــر مجــرد متعــة غريزيــة ،ككل الرغبــات التــي
أفنــى علــم النفــس عقــو ًدا مــن أجــل تفســرها ،رمبــا هــي
نســبية ،لكنهــا حتميــة الســتمرارية العيــش أيضــا
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مهرجان االغنية واملوسيقا األردين..
نغمة تتصاعد على وتر يشدو للوطن والتنوير
مجدي التل
كاتب وصحايف أردين
فطرة املوسيقا ..نغم ومفردة؛ تستقيان من جوانية الذات االنسانية
يف حيــاة كل إنســان مثــة فطــرة للموســيقا؛ نغمــة أو أغنيــة يرددهــا أو يلجــأ إليهــا يف أوقــات تتغايــر بحســب حالتــه
النفســية وظرفــه أو مناســبته ،تحمــل للمســتمعني تعابــر الفــرح وتشــحذ فيهــم الهمــم وتحفــز عــى اإلنجــاز وتواســينا يف
أحزاننــا وترتيــل صلواتنــا ،ومــع إيقاعاتهــا التــي تســتجيب لهــا النفــس البرشيــة لتتغلغــل يف مســامات الجســد وتدعــوه
للغنــاء والرقــص تعب ـرا عــا اجتاحــه منهــا ويف أفيائهــا.
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مهــا منــذ
متثــل املوســيقا يف حيــاة اإلنســان حضــو ًرا ً
األزل ،وشــكلت نشــاطًا لــدى الجامعــات البدائيــة إذ كان
يعتمــد باألســاس عــى تكـرار اإليقــاع الــذي يكشــف مــدى
تعلــق الطفــل يف بدايــة مراحــل حياتــه تجــاه األصــوات
البســيطة ذات االيقــاع املتكــرر.
وبحســب العــامل الربيطــاين تشــارلز دارويــن؛ "حملــت
املوســيقا يف ثناياهــا دواعــي التعبــر عــن العواطــف
لتتطــور الحقًــا يف تدعيــم الروابــط االجتامعيــة لجامعــة
مــا" ،واملوســيقا مبــا تحمــل مــن قيــم جامليــة ،وظفــت يف
مناســبات وأحــداث إنســانية عديــدة بــدءا ً مــن ترانيــم
األم لطفلهــا وصــولً لطبــول الحــرب التــي تبــث الحامســة
وتبعــث الخــوف عنــد العــدو ،لتغــدو بعــد ذلــك أحــد
أهــم األســاليب يف الرتبيــة االجتامعيــة ،وتدخــل ضمــن
برامــج العــاج النفــي لألطفــال واملراهقــن وكبــار الســن،
ويف عــاج االكتئــاب واملشــاكل النفســية والعقليــة ،ومراكــز
عــاج مــرىض الرسطــان ،وهــو مــا يؤكــده كتــاب "املوســيقا
الكبــر" الــذي وضعــه الفــارايب وبـ ّـن فيــه أثرهــا يف النفــس
وانفعاالتهــا.
ولعــل مــن املناســب ذكــره أن ال ـراث العــريب واإلســامي
عــى مـ ّر التاريــخ حفــل بكثــر مــن التعاطــي مــع املوســيقا
يف مختلــف أشــكالها ويف فلســفتها وتفســراتها املرتبطــة
بالكــون ومنطلقهــا مــن الفطــرة البرشيــة.
املوســيقا غــذاء الــروح ،وبهــا ترتقــي األنفــس يف فضــاءات
التجــي ،وال ينــرف عنهــا إال مــن كانــت دواخلــه خاويــة
مــن الســام والحــب والســمو.
سريورة مهرجانات املوسيقا والغناء أردنيا
كان انطــاق أول مهرجــان يُعنــى بالغنــاء واملوســيقا
مهرجــان األغنيــة األردنيــة الــذي نظمتــه رابطــة
املوســيقيني  ،1993تــاه مهرجــان "بـرا" املرسحــي الغنــايئ
الــذي نظمتــه نقابــة الفنانــن األردنيــن  ،1999وجــاءت
املبــادرة امللكيــة لتنظيــم مهرجــان األغنيــة األردنيــة يف
دورتــه األوىل  ،2001ليصبــح اســم املهرجــان يف دوراتــه
 ،2002و 2003و ،2004وصــوال للــدورة الخامســة عــام
 2005مهرجــان الغنــاء األردين ،ويف عــام  2006أعــاد
نصــا ولح ًنــا
املهرجــان مشــاركة األغنيــة األردنيــة املتكاملــة ً
وأداء ،وأطلقــت وزارة الثقافــة عــام  2012الــدورة األوىل

مــن "مهرجــان الغنــاء األردين" ثــم دورتــه الثانيــة والثالثــة
 2013و ،2015وتوقــف لخمــس ســنوات ليعــاد أحيــاء
"مهرجــان األغنيــة واملوســيقا األردين"  2020ولكــن ضمــن
خطــة ممنهجــة واهــداف اكــر وضوحــا عــى امــل ان
يســتمر هــذا املهرجــان يف ذات املنهــج واالهــداف وتطويــر
موصــول.
االرتقاء بالحالة الفنية
يف هــذا الوطــن االردين الــذي يســتحق الفــرح  ..بقي صوت
املوســيقا منبعثــا يف األرواح ،مل توقفــه جائحــة كورونــا ،ومل
تتمكــن مــن حجــب املتعــة عــن األنفــس التواقــة للجــال
مــن اإلصغــاء لألصــوات العذبــة وأملاســها الـراق ،منعتقــة
يف مهرجــان األغنيــة واملوســيقا االردين االخــر والــذي
نظمتــه وزارة الثقافــة يف ترشيــن األول  2020املــايض بعــد
توقــف ،ملهرجانــات اخــرى كانــت تعنــى بالغنــاء والعــزف،
لرمبــا هــو مبثابــة إسـراحة محــارب ،ليعــاد بحلــة جديــدة
يصــدح فيــه موســيقيون ومغنــون ،بأجمــل مــا عندهــم،
ألحانــا وأدا ًء وكلــات ،وترنــم عليهــا وتابعهــا عشــاق
املوســيقا عــن بعــد ،بشــغف واهتــام.
وأخــذت وزارة الثقافــة عــى عاتقهــا إطــاق املهرجــان
لوعيهــا باهميــة الفنــون عامــة واملوســيقا والغنــاء خاصــة
الســيام يف حلكــة مــا داهمنــا وداهــم مجتمعــات العــامل
بــأرسه فــروس كوفيــد  ،19كونهــا مؤمنــة بدورها ال ســيام يف
النائبــات دون إنكفــاء وتلكــؤ ،وبرســالتها الثقافيــة ودورهــا،
وكــون املوســيقا تربيــة للنفــس ،وســموا للــروح ،وســامة
للعقــل ،متحديــة بذلــك مــا فرضتــه الجائحــة مــن صمــت
عــى األنشــطة يف مختلــف املجــاالت ،ومضــت يف مهمتهــا
املرتكــزة عــى إجـراح الحلــول وخلــق فضــاء حيــوي ،مينــح
املواطنــن فســحة مــن االســرخاء تحــت ضغــط الظــروف
التــي فرضهــا فــروس كورونــا عــى العــامل كلــه.
وإنطلقــت مهمــة الــوزارة نحــو ترســيخ رؤيتهــا يف
االســتمرار بنهــوض مختلــف القطاعــات الثقافيــة والفنيــة
خصوصــا املوســيقا
املختلفــة ،ويحظــى قطــاع الفنــون
ً
والغنــاء ،بأهميــة كبــرة ضمــن خططهــا واســراتيجيتها،
التــي أكــدت فيهــا إعــادة االعتبــار للمهرجــان ،ومأسســته،
والعنايــة بشــقي الفعــل املوســيقي بقالبيــه األيل والغنــايئ
عــاوة عــى النظــري.
87

األوركسرتا الوطنية األردنية والفنان جهاد رسكيس

وهــذا مــا أكــده وزيــر الثقافــة الســابق الدكتــور باســم
الطويــي يف كلمتــه بإفتتــاح املهرجــان حــن قــال إن
إقامــة املهرجــان يف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية
يؤكــد قيمــة االســتقرار الــذي تتمتــع بــه الدولــة االردنيــة،
وأهميــة دعــم الحركــة الثقافيــة والفنيــة ،كونهــا انتصــارا
لقيــم الحيــاة.
وشــكلت اللحظــات األوىل إلطــاق املهرجــان الــذي
اســتمر أربعــة أيــام يف نســخته الجديــدة ،فرصــة مهمــة
للموســيقيني واملطربــن ،يك يتغنــوا بإبداعاتهــم الصوتيــة
واملوســيقية يف تجربــة هــي األوىل مــن نوعهــا ،وتبلــورت
مــن خــال تقديــم أعاملهــم عــن بعــد ،وملــس حجــم
التفاعــل الجامهــري معهــا ،والــذي حقــق نســب متابعــة
عاليــة ،وأعــادت إحيــاء الفعــل الفنــي للعــزف والغنــاء
بخطــوات مدروســة وبنجــاح مــن عــى مرسحــي املركــز
الثقــايف امللــي يف عــان ،موظفــة منصــات التواصــل
االجتامعــي التابعــة لهــا ،وعــر بــث للتلفزيــون األردين،
رغــم ظــروف التداعيــات التــي خلفهــا إنتشــار وبــاء
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كورونــا عــى املشــهدين املحــي والعاملــي.
ويف مهمتهــا لرتســيخ هــذا الفعــل تــم "التدشــن ملرحلــة
جديــدة تهــدف إىل تحقيــق نهــوض شــامل بالحركــة
املوســيقية األردنيــة ،متكئــن عــى إرث كبــر وغنــي مــن
خــال جهــود الــرواد" بحســب أمــن عــام وزارة الثقافــة
هــزاع الــراري عشــية إنطــاق املهرجــان.
وعملــت الــوزارة مــن خــال تنظيمهــا للمهرجــان عــام
 2020بوصفــه تظاهــرة موســيقية تُعنــى بثالثــة حقــول،
هــي؛ مســابقة األغنيــة األردنيــة املتكاملــة( :كلــات،
ولحــن ،وتوزيــع موســيقي ،وأداء) ،ودعــم املــروع
املوســيقي ،ومســابقة العــزف املنفــرد ،باإلضافــة اىل
جلســات نقديــة متخصصــة حــول موضوعــات فنيــة
وموســيقية مبشــاركة أكادمييــن وموســيقيني ،ومعــرض
صــور لــرواد األغنيــة األردنيــة ،وآخــر لــرواد آلــة العــود
يف األردن والوطــن العــريب ،بغيــة تحقيــق االهــداف
العامــة للمهرجــان واملتمثلــة بتنشــيط الفعــل املوســيقي

اآلالت املوســيقية ،باإلضافــة العضــاء الكــورال ،حفــل
افتتــاح املهرجــان الــذي اقيــم يف  25ترشيــن األول
 2020يف املركــز الثقــايف امللــي .يف ظــل اشــراطات
التباعــد االجتامعــي والربوتوكــول الصحــي وتــم بثــه
عــر شاشــة التلفزيــون األردين ،ومواقــع التواصــل
االجتامعــي التابعــة لــوزارة الثقافــة ،وللمهرجــان،
بقصيــدة "طلــع البــدر علينــا" ،لتشــارك بوصفهــا مفــردة
إبداعيــة وطنيــة متميــزة ،العــزف مــع املشــاركني يف
مســابقة االغنيــة االردنيــة املتكاملــة ،مســبغة بانســجام
اعضائهــا وحرفيتهــم عــى املســابقة جامليــات تضــاف
اىل ذاك العبــق االبداعــي الــذي نــره املشــاركون يف
مســابقة االغنيــة.

الفنانة زين عوض

خدمــة للحركــة املوســيقية األردنيــة ،وإعطــاء الفرصــة
لعــدد أكــر مــن املوســيقيني األردنيــن إلب ـراز إبداعاتهــم
يف تقديــم أغــان ومشــاريع موســيقية ،مســتمدة مــن
الهويــة املوســيقية األردنيــة ،وتحمــل يف مضامينهــا
الحداثــة واألصالــة والتطويــر ،ضمــن املعايــر واملقاييــس
األكادمييــة والجامليــة ،ومنــح العازفــن األردنيــن مســاحة
مهمــة إلظهــار مهاراتهــم وقدراتهــم عــى اآللــة املوســيقية
وخلــق فضــاءات حقيقيــة للمنافســة ،والعمــل عــى إذكاء
روح التنافــس البنــاء املثمــر بــن أركان األغنيــة األردنيــة
املتكاملــة وهــم (الشــاعر ،وامل ُلحــن ،واملــوزع واملوســيقي،
وامل ُغنــي) ،واالرتقــاء بالذائقــة املوســيقية العامــة ،ورفــد
املكتبــة املوســيقية األردنيــة بأغنيــات ومقطوعــات
موســيقية جديــدة ،وتشــجيع املواهــب الواعــدة ووضعهــم
عــى طريــق االحــراف.
وقدمــت االوركســرا الوطنيــة األردنيــة بقيــادة
املايســرو الدكتــور هيثــم ســكرية والتــي ضمــت نحــو
 50عضــوا مــن العازفــن والعازفــات عــى مختلــف

ويف حفــل االفتتــاح الــذي اقتــر الحضــور فيــه عــى
وزيــر الثقافــة مندوبــا عــن رئيــس الــوزراء راعــي
املهرجــان ،ونقيــب الفنانــن االردنيــن ولجنــة تحكيــم
مســابقة االغنيــة االردنيــة املتكاملــة للمهرجــان ،إضافــة
لرؤســاء واعضــاء لجــان املهرجــان وعــدد محــدود جــدا ً
مــن املســؤولني واملعنيــن ،وقدمــه الفنانــان زيــن عــوض
وجهــاد رسكيــس ،عرضــت مشــهدية فنيــة لكــورال األطفــال
مــن طلبــة معهــد الفنــون الجميلــة التابــع لــوزارة الثقافــة
بعنــوان "ســنغني" رؤيــة وتنفيــذ والحــان الفنــان الدكتــور
محمــد واصــف ،تســتعرض حكايــة تطــور األغنيــة عــر
األجيــال منــذ تأســيس الدولــة األردنيــة وحتــى يومنــا
هــذا ،ومزجــت بــن العــرض البــري لتاريــخ األغنيــة
األردنيــة وأبــرز نجومهــا وظفــت باســلوب فنــي متثيــي
وبــن الغنــاء املبــارش عــى املــرح ،باالضافــة إىل عــرض
بــري يوثــق املرحلــة األوىل للمهرجــان ،وافتتــاح معــريض؛
صــور رواد األغنيــة األردنيــة ،ورواد آلــة العــود يف االردن
والوطــن العــريب.
املؤمتــر الفكــري للمهرجان..ركيــزة للدراســات التي تســهم
بتطويــر الفعــل املوســيقي وتوثيقه
وتأكيــدا مــن الــوزارة التــي تســر بخطــى ثابتــة إلعــادة
األلــق للحركــة املوســيقية ،عــى إســباغ املنهجيــة العلميــة
عــى املهرجــان بغيــة الوصــول اىل مخرجــات فنيــة تســهم
باالرتقــاء بالحالــة املوســيقية االردنيــة عــاوة عــى توثيــق
التجــارب االبداعيــة الســابقة وإنشــاء ركيــزة وبنيــة
تحتيــة تؤســس لدراســات بحثيــة يف هــذا الشــأن عملــت
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بالتعــاون مــع إدارة املهرجــان عــى عقــد مؤمتــر فكــري
ضمــن فعاليــات املهرجــان مثــل محــورا معرفيــا مهــا
اســهم بإث ـراء الفضــاء الفنــي وترســيخ االهــداف املرجــوة
مــن إقامــة املهرجــان.
وناقــش املهرجــان الــذي جــاء عــى مثــاين جلســات،
موضوعــات تســتحرض العديــد مــن االدوار والتجــارب
املوســيقية ،إذ تناولــت الجلســة االوىل موضــوع "رعايــة
املواهــب املوســيقية عزفــا وغنــاء  ..مبــادرة موهبتــي مــن
بيتــي -منوذجــا" وشــارك فيهــا امــن عــام الــوزارة ه ـزاع
ال ـراري ومديــر مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون مديــر
مهرجــان االغنيــة واملوســيقا األردين أميــن ســاوي وأدارهــا
الفنــان الدكتــور محمــد واصــف ،والثانيــة التــي جــاءت
بوصفهــا دراســة نقديــة يف تجــارب فــرق اردنيــة قدمــت
املــوروث الغنــايئ واالردين ،وحملــت الجلســة عنــوان
فــرق ال تنــى؛ تناولــت تجربتــي فرقتــي "النغــم العــريب"
و"الفحيــص الحيــاء الــراث" وتحــدث فيهــا مؤسســا
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الفرقتــن "الفحيــص" الفنــان صخــر حــر و"النغــم العــريب"
الفنــان مصطفــى شعشــاعة وأدارهــا الفنــان الدكتــور
صبحــي الرشقــاوي.
وتنــاول املؤمتــر يف جلســاته؛ "دور األذاعــة األردنيــة يف
احتضــان فعــل إنتــاج االغنيــة االردنيــة" التــي تحــدث
فيهــا الفنانــان مهنــد الصفــدي والدكتــور إميــل حــداد
وادارهــا نقيــب الفنانــن حســن الخطيــب ،و"توفيــق
النمــري عبقــري االهزوجــة االردنية..بــن التلحــن والغنــاء"
وتحــدث فيهــا الفنانــان الدكتــور وائــل حــداد والدكتــور
جــورج اســعد وأدارهــا الفنــان الدكتــور عبدالحميــد
حــام ،و"تطويــع آلــة الربابــة لتقديــم االغنيــة االردنيــة..
عبــده مــوىس رائــدا ومبدعــا" وتحــدث فيهــا الفنانــان
الدكتــور محمــد الغوامنــة والدكتــور عــي الرشمــان وأدارها
الكاتــب والصحــايف احمــد الطراونــة ،و"جميــل العــاص
والبــزق :ســرة شــخصية وفنيــة" وتحــدث فيهــا الفنانــان
الدكتــور رامــي حــداد والدكتــور محمــد املــاح وادارهــا

بالفرقــة املوســيقية التابعــة لقســم املوســيقا مبؤسســة
اإلذاعــة والتلفزيــون ،وإعــادة إنتــاج األغــاين يف االذاعــة،
وإعــادة تشــكيل الفرقــة الوطنيــة األردنيــة التابعــة لــوزارة
الثقافــة ،وجمــع األعــال الغنائيــة وحرصهــا وتبويبهــا عند
رواد االغنيــة األردنيــة (عبــده مــوىس ،وتوفيــق النمــري،
وجميــل العــاص) ،وتدويــن هــذه االعــال موســيقياً،
لتكــون متاحــة للدارســن والباحثــن واملهتمــن.

مازن عبود يف مسابقة العزف عىل العود

الفنــان الدكتــور نضــال نصــرات.
واختتــم املؤمتــر اعاملــه بجلســتي؛ "االغنيــة االردنيــة
بــن الحنــن اىل املــايض والواقــع الحــايل" وتحــدث فيهــا
الفنانــان وائــل ابــو الســعود ونــر الزعبــي وأدارهــا
الفنــان عبدالــرزاق مطريــة ،و"واقــع احــراف املــرأة
االردنيــة للموســيقا..تجارب ثريــة" تحدثــت فيهــا الفنانتان
الدكتــورة دميــا ســويدان وزيــن عــوض ،وادارتهــا الدكتــور
هبــة عبــايس.
وخلــص املؤمتــر إىل عــدد مــن التوصيــات ومنهــا رعايــة
املواهــب الواعــدة مــن خــال املحافظــة عــى دميومــة
مســابقة "موهبتــي مــن بيتــي" التــي أطلقتهــا وزارة
الثقافــة نهايــة آذار  ،2020وإطالقهــا كل عــام مبوعد محدد
ومنــح الفائزيــن فيهــا الفضــاءات املالمئــة لتنميــة قدراتهــم
ومامرســة الفعــل املوســيقي مــن خــال تشــكيل فرقــة
موســيقة غنائيــة منهــم ،ونقــل التجربــة الناجحــة ملعهــد
الفنــون الجميلــة إىل باقــي مــدن اململكــة ،واالهتــام

كــا تضمنــت التوصيــات توضيــح الشــكل البنــايئ
املوســيقي لالغــاين التــي ستشــارك يف املهرجانــات الغنائيــة
املقبلــة أمــام الراغبــن بالتقــدم ملســابقات األغنيــة األردنية
املتأهلــة مبــا يســهم بإبــراز شــخصية األغنيــة األردنيــة
وهويتهــا ،واإلهتــام أكــر بكلــات األغــاين املقدمــة
للمهرجــان وتشــجيع الشــعراء عــى الكتابــة باللهجــات
األردنيــة املحكيــة ،ورضورة إبــراز دور املــرأة املوســيقية
األردنيــة وتشــجيعها عــى اإلنخــراط أكــر بالحيــاة
املوســيقية يف األردن ،وإعــادة حصــة الرتبيــة املوســيقية إىل
الجــدول الــدرايس يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ،وأن يكــون
لهــا عالمــة مرقومــة عــى كشــف العالمــات للمراحــل
الدراســية كافــة.
العــزف املنفــرد ومــروع املوســيقي ومســابقة األغنيــة
االردنيــة املتكاملــة
وعــى مــوازاة مــن ذلــك كانــت تنطلــق محــاور
(مســابقات) املهرجــان الثالثــة الرئيســة التــي شــارك فيهــا
77مشــاركا ومشــاركة؛ "املــروع املوســيقي" ،وتصفيــات؛
"مســابقة العــزف املنفــرد" والتــي خصصــت لهــذه الــدورة
مــن املهرجــان آلــة العــود ،والختيار افضل ســتة متســابقني
يف "مســابقة االغنيــة االردنيــة املتكاملــة" (كلــات ،ولحــن،
وتوزيــع موســيقي ،وأداء).
وكان تقــدم ملســابقة األغنيــة األردنيــة املتكاملــة 42
مشــاركا ومشــاركة ،لدعــم املــروع املوســيقي  30مشــاركا
ومشــاركة ومســابقة العــزف املنفــرد  5مشــاركني.
وإشــتملت جوائــز املهرجــان يف حقــل األغنيــة األردنيــة
املتكاملــة عــى الجائــزة األوىل بقيمــة عــرة آالف دينــار،
والثانيــة ســبعة آالف دينــار ،والثالثــة خمســة آالف دينــار،
ويف حقــل املشــاريع املوســيقية دعــم  4مشــاريع مببلــغ
ســبعة آالف دينــار للمــروع الواحــد ،ويف حقــل العــزف
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املنفــرد جائــزة واحــدة لصاحــب املركــز األول مببلــغ ألفــي
دينــار.
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املرشوعات املوسيقية
وضمــن املنهجيــة العلميــة التــي إرتأتهــا الــوزارة وإدارة
املهرجــان باالعتنــاء بالقوالــب املوســيقية االليــة بــرز محور
املــروع املوســيقي كعالمــة فارقــة يف هــذا املهرجــان
الســيام انــه راعــى التنــوع املوســيقي مــن خــال إبــراز
موســيقا االالت الهوائيــة والوتريــة وااليقاعيــة وااللكرتونيــة
ليســهم بتأســيس نهضــة موســيقية متميــزة متتــد اىل آفــاق
رحبــة تــوازي مــا يقــدم عربيــا بــل ولرمبــا دوليــا.

وفــاز يف مســابقة العــزف املنفــرد عــى آلــة العــود مــازن
عبــده ،وكانــت لجنــة تحكيــم هــذه املســابقة ضمــت
الفنانــن صخــر حــر رئيســا وطــارق الجنــدي وعمــر عبــاد
والدكتــورة دميــا ســويدان والدكتــور وائــل حــداد أعضــا ًء،
وإشــرطت املســابقة العــزف عــى مقطوعتــن اجباريتــن
حددتهــا اللجنــة وتتطلــب تقنيــات عاليــة مــن مهــارات
متقدمــة ومتطــورة بالعــزف ،ومقطوعتــن اختياريتــن
اخــذت اللجنــة بعــن االعتبــار يف تقييمهــا للعــازف
صعوبــة القطعــة واالمكانــات املوجــودة فيهــا مــن
مهــارات عاليــة واحســاس موســيقي مرتفــع وقدرتــه عــى
التعبــر ،كــا اشــتمل التقييــم عــى ان كل مرحلــة احتــوت
عــى تقســيمة عــى مقــام محــدد ومنهــا يف املرحلــة االوىل
الهـزام والرســت ،فيــا املرحلــة الثانيــة كانــت مــن خــال
ســحب املتســابق لقرعــة مــن احــد املقامــات الثامنيــة
املوســيقية العربيــة الرئيســة.

وكان يف مرحلــة التأهــل االوىل ملســابقة املشــاريع
املوســيقية التــي تقــدم لهــا  30مرشوعــا وصــل مثانيــة
مشــاريع هــي "إختــاف" للدكتــور جــاك رسكيــس و"صنــع
بســحرك" لليــث ســليامن و"إيقــاع الشــعوب" ملحمــد طــه،
و"رحلــة وتــر" ملؤيــد صبحــي عبــده ،و"مهاجــر هجــري"
لخالــد مصطفــى ،وموســيقا رشكــي عــريب لفـراس فالنتــن
باتــف ،وخــروج عــن النــص للدكتــور محمــد زهــدي،
ووتريــات الشــباب للدكتــور جــورج اســعد ،لتصــل اىل
املرحلــة النهائيــة

وكان شــارك يف مســابقة العــزف املنفــرد يف التصفيــات
النهائيــة كل مــن الفائــز مــازن عبــده وعمــر القور واســامة
عبدالهــادي ومحمــد يونــس واحمــد عفيفــي.

واســتهلت اوىل عــروض املرشوعــات املوســيقية املتأهلــة
والتــي ارشفــت عليهــا لجنــة مكونــة مــن الدكتــور صبحــي
الرشقــاوي واالســتاذ الدكتــور هيثــم ســكرية والدكتــور

نضــال نصــرات والفنــان حســن ضغيــات ،مبــروع
"خــروج عــى النــص" للدكتــور محمــد زهــدي والــذي
ضمــت مجموعتــه املوســيقية املصاحبــة  7عازفــن عــى
آالت رشقيــة وغربيــة ومنهــا العــود والســاز وجيتــار
كالســيك وجيتــار بيــس وايقاعــات غربيــة وبريكشــن
(دربكــة وبانغــوز وكونغــا) ويك بــورد (اليكرتيــك بيانــو)،
ومغنــي املجموعــة ينــال املــري.
فكــرة املــروع إتــكأت عــى الدمج(فيوجــن) بــن
االالت املوســيقية الرشقيــة والغربيــة مبــا ال يفقــد
املوســيقا الرشقيــة هويتهــا بحيــث تــم توظيــف آالت
موســيقية غربيــة لخدمــة الجمــل املوســيقية العربيــة
واالنطــاق مــن جمــل عربيــة تقــدم بطريقــة عرصيــة
حديثــة عــاوة عــى توظيــف الصــوت البــري يف
محــاكاة االالت املوســيقية.
واســتهلت املقطوعــات املوســيقية التــي جــاءت مــن
تأليــف الدكتــور زهــدي ورافــق كل واحــدة منهــا جمــل
ادبيــة وشــعرية تحــاور فكــرة املقطوعــة قدمتهــا رنــد
الرفاعــي ،مبقطوعــة "حنــن" تتنــاول بشــكل تعبــري
مشــاعر الحنــن الذاتية(النوســتالجيا) واحتــوت جمــل
موســيقية متنوعــة بــن الرسيعــة والبطيئــة والتنقــات
املقاميــة والقفـزات بالنغمــة باالضافــة لبعــض االرتجــاالت
مــن آالت الجيتــار والعــود والبانغــوز والكونغــا ،بينــا
جــاءت املقطوعــة الثانيــة وصلــة تراثيــة اردنيــة تكونــت
مــن ثــاث اغــان أردنيــة "ريدهــا " و"ويــن ع رام اللــه"
و"يــا طــر يــا طايــر" بحيــث متــت صياغــة بعــض االلحــان
والجمــل املوســيقية املســتوحاة مــن هــذه االغــاين الرتاثيــة
وتقدميهــا بطريقــة عرصيــة ليتــم تذوقهــا مــن اي متلــق
مبعــزل عــن مرجعيتــه الثقافيــة مــا سيســهم بنقــل
املوســيقا االردنيــة اىل العامليــة الحديثــة.
ويف محــاورة الجمــل املوســيقية ملراحــل تطــور العــزف
عــى آلــة العــود يف املــدارس التقليديــة القدميــة
والحديثــة تجلــت مقطوعــة "رحلــة وتــر" ،فيــا جــاءت
مقطوعــة "خــروج عــن النــص" التــي تــم "تأليــف
جملهــا عــى ميــزان موســيقي غــر مطــروق بشــكل
كبــر يف التأليــف املوســيقي العــريب الحديــث" بحســب
املؤلــف زهــدي ،ومقطوعــة "لونغــا زهــدي" وهــي
قالــب موســيقي عــريب يعتمــد عــى الرشــاقة ،بحيــث

كانــت آلــة العــود االلــة الرشقيــة الوحيــدة ضمــن
الفرقــة التــي تــؤدي الجمــل الرشقيــة العربيــة فيــا
وظفــت االالت األخــرى املصاحبــة يف خدمــة هــذه
االلــة العربيــة مــا سيســهم بانتقالهــا اىل العامليــة.
كــا ضمــت املجموعــة العازفــن؛ معــن بيضــون (جيتــار
بيــس) وجوزيــف دمريجيــان (جيتــار كالســيك) وجميــل
هيــات (ســاز) ومحمــد الرصعــاوي (إيقاعــات غربيــة)
وأحمــد الجــراح (إيقــاع رشقي/دربكــة) وعــواد عــواد
(بانغــوز) وبهــاء داوود (يك بــورد /بيانــو الكــروين).
أمــا مــروع "وتريــات شــباب" لفرقــة "وتريــات الشــباب
املوســيقي االردين -أمــل" بقيــادة الدكتــور جــورج اســعد،
ومصاحبــة  13عازفــا عــى اآلالت الوتريــة القوســية
وعــازف لاليقاعــات ،والتــي جــاءت فيــه مقطوعــات
املــروع مــن تأليــف الدكتــور اســعد وحملــت عناويــن؛
"وهــم" و"ارق" و"تائــه" و"عنفــوان" و"بتــول" ،مضمخــة
بجامليــات قوالبهــا الرشقيــة ذات األنغــام التــي تنوعــت
يف حركاتهــا بــن البطيئــة الهادئــة واملتوســطة والبطيئــة
املرتفعــة والرسيعــة املرتفعــة.
ومتثلــت فكــرة املــروع بحســب الدكتــور أســعد؛ "بجمــع
عــدد أكــر ممكــن مــن عــازيف اآلالت الوتريــة القوســية
بهــدف بنــاء تشــكيلة جديــدة ملؤلفــات موســيقية تأخــذ
طابــع هــذه املجموعــة وطبيعــة تشــكيلتها" ،إذ إعتمــد
الدكتــور أســعد يف مؤلفاتــه املوســيقية املشــاركة يف
املــروع عــى لغــة موســيقية توزيعيــة مســتحدثة بعــض
الــيء مبعنــى غــر تقليــدي وبعيــد عــن امنــاط التوزيــع
الغربيــة املعتمــدة يف املوســيقى العربيــة بحيــث تقــوم
هــذه اللغــة التوزيعيــة الجديــدة عــى بنــاء خطــوط
لحنيــة تســر معــا بشــكل نســيج افقــي معتمــدة اســاليب
تنويعيــة عربيــة كالزخــارف واعــادة صياغــة الجملــة
املوســيقية الواحــدة بأفــكار جديــدة ولكنهــا منطلقــة مــن
نفــس روح الجملــة االصليــة.
وحملــت هــذه املقطوعــات الخمــس ،طابعــا موســيقيا
عامــا واحــدا ولكنهــا يف ذات الوقــت ذاتــه تحمــل وحــدة
ترابطيــة وتداخــا وتكامــا بينهــا ،عــى الرغــم مــن ان كل
قطعــة تحتــوي يف تفاصيلهــا ومعانيهــا عــى صــور تعبرييــة
وأشــكال عزفيــة مختلفــة ،مثلــا اعتمــد الدكتــور أســعد
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يف التوزيــع املوســيقي عــى إســناد الخطــوط التوزيعيــة
االفقيــة عــى آالت الكونرتابــاس والتشــيلو والفيــوال.

ومشــاهد الســيكوراما التــي نقلــت مــن فضــاءات ثقافــة
الشــعوب وفلكلورهــا.

وضمــت الفرقــة باإلضافــة اىل قائدهــا الدكتــور اســعد
كال مــن؛ فــراس حــر وعبــد دخــان واســعد جــورج
ومحمــود عفيفــي وعبيــدة مــايض وجعفــر عبدالهــادي
ومحمــد رشــيد عازفــن (كــان اول) ،والنــا صبيــح عازفــة
(فيــوال) ،وفــادي حــر وخالــد بلعــاوي ودانــا صبيــح عــازيف
(تشــيلو) ،وباســل ابــو خــر (الكونرتابــاس) ،ومحمــد طــه
عــى (اآلالت االيقاعيــة).

واملــروع بحســب الفنــان طــه هــو "عمــل فنــي
ايقاعــي ميتــد مــن جميــع انحــاء العــامل ويتــم خاللــه
محــاورة قــارات العــامل مــن خــال ثقافاتهــا املوســيقية
االيقاعيــة ،وميتلــك املقومــات الفــاق واســعة مــن التطويــر
والتحديــث" ،متكئــا يف احــد مشــاهده عــى ايقاعــات
تنهــل مــن إيقــاع الصح ـراء ووادي رم والطــن يف منطقــة
البحــر امليــت وغريهــا مــن الجغرافيــة االردنيــة.

مــروع إيقاعــات الشــعوب للفنــان محمــد طــه قــدم
عرضــا موســيقيا إيقاعيــا مدهشــا مــن خــال توظيــف
مختلــف االالت االيقاعيــة الســتنطاق جمــل موســيقية
تحــايك وتحــاور الثقافــات املوســيقية عــر العــامل ،عــاوة
عــى إحتفائــه باملشــهدية الفنيــة لعــرض املــروع والــذي
قــام عــى إخراجــه الفنــان مــوىس الســطري.

وتضمــن املــروع  7مشــاهد فنيــة تنقلــت عــر  7قــارات
بشــكل موســيقي ايقاعــي يعكــس مشــهدية الشــكال
موســيقية ايقاعيــة تعــر عــن كل قــارة ،ولســهولة ايصــال
الفكــرة حــول كل مشــهد تــم توظيــف الداتــا شــو للعــرض
البــري عــى الســيكوراما بحيــث يســتطيع املتلقــي ان
يلــج اجــواء اللوحــة االيقاعيــة بجاملياتهــا املوســيقية
والبرصيــة.

واملــروع اســتهل مشــاهده بعــرض بــري يف خلفيــة
عمــق املــرح عــى الســيكوراما ،مبصاحبــة تســجيل
الصــوات انســانية "فوكاليــة" ومقاطــع موســيقية مــن
ثقافــات شــعوب مختلفــة ممثلــة لقــارات العــامل ،متضمنــة
شــخوص يف اداءات حركيــة وايقاعيــة مختلفــة ومشــاهد
تعكــس تلــك الثقافــات وتعــر عنهــا يف ظــل شــبه تعتيــم
تتحــول تدريجيــا اىل اضــاءة خافتــة تظلــل خشــبة املــرح
مــا تلبــث ان تتحــول اىل صفــراء متحركــة ليدخــل مــن
كواليــس املــرح اىل الخشــبة  7عــازيف ايقاعــات يصاحبهــم
الفنــان طــه يف مشــهدية مرسحيــة ليبــدأوا اوىل معزوفــات
مرشوعهــم االيقاعيــة مــن خــال توظيــف عــي خشــبية
ومعدنيــة.
وفرقــة االيقاعــات التــي رافقهــا  3عازفــن عــى آالت
الجيتــار والبيانــو وااليقاعــات الغربيــة (الدرامــز) متوضعــوا
يف اقــى يســار الخشــبة ،لتواصــل معزوفــات مرشوعهــا
الفنــي االيقاعــي عــى مختلــف االالت االيقاعيــة ومنهــا
املاريبــا والكونجــا والصاجــات واملهابيــش والدهلــة وحتــى
بعــض اواين الطبــخ املعدنيــة املختلفــة وغريهــا ،يف الوقــت
الــذي تجلــت فيــه الرؤيــة االخراجيــة املصاحبــة وتحــوالت
االضــاءة الحركيــة واللونيــة التــي نفذهــا الفنــان ماهــر
جريــان بتســاوق متقــن مــع تعب ـرات الحالــة املوســيقية
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واملــروع بحســب الفنــان طــه هــو عمــل فنــي ايقاعــي
ميتــد مــن جميــع انحــاء العــامل ويتم خاللــه محــاورة قارات
العــامل مــن خــال ثقافاتهــا املوســيقية االيقاعيــة ،وميتلــك
املقومــات الفــاق واســعة مــن التطويــر والتحديــث.
وضمــت فرقــة االيقاعــات الفنانــن خالــد الدبــاغ ودســوقي
شــلتوين ومحمــد جــودة ومحمــد املغــريب وعصــام
عبدالقــادر وعقــاب العــدوان ومهــدي عبدالعزيــز ،فيــا
ضمــت الفرقــة املوســيقية الفنانــن محمــد القريــويت
(جيتــار بيــس) واميــن تكريتــي عــى االيقاعــات
الغربية(الدرامــز) وســامر زيتــون عــى (البيانــو).
فيــا ســعى مــروع مهاجــر هجــري للفنــان خالــد
مصطفــى للمؤالفــة بــن املوســيقى العرصيــة الحديثــة مــع
الشــعر العــريب الكالســييك الــذي كان ســائدا يف مرحلــة مــا
قبــل االســام امتــدادا لفــرة الهجــرة النبويــة مــرورا بحقبــة
االندلــس وصــوال اىل نهايــة القــرن التاســع عــر امليــادي.
واملــروع الــذي قدمتــه فرقــة مكونــة مــن الفنــان ليــث
ســليامن عــى (النــاي) والفنــان نديــم عــز عــى آلــة (الــي
بورد/بيانــو) بقيــادة الفنــان مصطفــى عــى آلــة (املوســيقا
االلكرتونيــة) اســتهل فقراتــه مــن القصائــد الشــعرية
الكالســيكية بقوالــب موســيقية عرصيــة حداثيــة ،بقصيــدة

الحــاج "يــا كل كيل" بصــوت متميــز للفنــان املبــدع محمد
بشــار ،ليتبعهــا بقصيــدة "وقولــوا لهــا" ليزيــد بــن معاويــة.
كــا قدمــت الفرقــة يف مرشوعهــا املميــز الــذي اســتطاع
ان يوفــق بــن الشــعر العــريب القديــم وموســيقا حداثيــة
عرصيــة مبصاحبــة حنجــرة غنائيــة تقــرب مــن الصــوت
االوب ـرايل ،قصائــد "اغــار عليــك" لــوالدة بنــت املســتكفي
و"طرقــت بــاب الرجــاء" لالمــام الشــافعي و"متــى يــا كـرام
الحــي عينــي تراكــم " للشــاعر االندلــي شــعيب بــن
الحســن و"ذاك الهــوى" للشــاعر اللبنــاين خليــل مط ـران.
ومتثلــت فكــرة املــروع بحســب صاحبــه الفنــان مصطفى
"بحكايــة موســيقي هاجــر برحلــة عــر الزمــن مــن عرصنــا
الحــايل اىل العصــور الشــعرية يف مرحلــة مــا قبــل االســام
والهجــرة النبويــة ومــا بعدهــا وصــوال اىل بدايــة القــرن
العرشيــن وانتقــى مــن عيــون الشــعر العــريب الكالســييك
مجموعــة مــن القصائــد وقدمهــا بالحــان وتوزيعــات
موســيقية تناســب العــر الحــايل".
مسابقة األغنية األردنية املتكاملة ..أصوات واعدة
لرمبــا أن يتقــدم العــدد االكــر يف املهرجــان الحــد مفرداتــه
الرئيســة املتمثــل مبســابقة االغنيــة االردنيــة املتكاملــة-
 42مشــاركا ومشــاركة -يعــد مــؤرشا الهميــة هــذا املجــال
وثــراء الســاحة املحليــة باالمكانــات الصوتيــة الغنائيــة
الواعــدة التــي فتــح لهــا هــذا املهرجــان آفــاق إثبــات
الحضــور.
وكانــت تشــكلت لجنــة التحكيــم االوليــة لهــذه املســابقة
برئاســة الدكتــور محمــد واصــف وعضويــة الفنــان الدكتور
نضــال عبيــدات والناقــد والشــاعر الدكتــور راشــد عيــى
والفنــان رضغــام بشــناق والفنانــة زيــن عــوض ،لتــرف
عــى فــرز وتأهــل الفضــل  10مــن املشــاركني واملشــاركات
للتصفيــات وهــم الفنانــن؛ غــادة العبــايس باغنيــة (خيــال)
مــن كلــات الشــاعر ضيــاء العــي والحــان عمــر خــر
وتوزيــع اســامة النــر ،ومحمــود ســلطان باغنيــة (تاريخــك
كتــاب) مــن كلــات الشــاعر احمــد الفاعــوري والحــان
حاتــم منصــور وتوزيــع فــراس عــودة ،ونبيــل ســمور
باغنيــة (دعونــا نغني)مــن كلــات فهــد رمضــان والحــان
وتوزيــع محمــد بشــناق ،ويــزن الصبــاغ باغنيــة (قــف
ال تتنمــر) مــن كلــات الشــاعر فهــد رمضــان والحــان

وتوزيــع احمــد الكــردي ،ورامــي خليــل باغنيــة (الحــب
انــت وانــا) مــن كلــات الشــاعر احمــد ابــو عمــر والحــان
عــاء الناعــوري وتوزيــع بهــاء داود ،ومحمــد الصــوي
باغنيــة (طــوى الليــل) مــن كلــات الشــاعر مصلــح ســامل
والحــان وتوزيــع ريــاض عمـران ،واملغنــن؛ مرســيل صويلح
باغنيــة (إلــك عــن) مــن كلــات والحــان وتوزيــع عــي
خــر ،وســايل العــويض باغنيــة (يــا رب غــزة) مــن كلــات
والحــان فتحــي الضمــور وتوزيــع بهــاء داود ،وبيســان
القيــي باغنيــة (رســالة إمــرأة) مــن كلــات الشــاعر
ســلطان القيــي والحــان عبدالرحمــن القيــي وتوزيــع
احمــد رامــي ،وســعد الحطيبــات باغنيــة (مــا اجملــك) من
كلــات والحــان الشــاعر فـراس محمــود وتوزيع املايســرو
محمــد عثــان صديــق.
واختــارت لجنــة التحكيــم لهــذه التصفيــات واملكونــة مــن
الناقــد والشــاعر الدكتــور محمــود الشــلبي واملوســيقار
إلهــام املدفعــي والدكتــور أميــن عبداللــه والفنــان أســامة
جبــور واالعالميــة رنــدا عــازر خــال حفــي تصفيــة ،االول
منهــا افضــل ســتة مشــاركني محمــد الصــوي عــن أغنيــة
(طــوى الليــل) ،وغــادة عبــايس عــن أغنيــة (خيــال)،
وســعد الحطيبــات عــن أغنيــة (مــا اجملــك) ،وتوزيــع
محمــد عثــان صديــق ،ومحمــود ســلطان عــن أغنيــة
(تاريخــك كتــاب) وبيســان القيــي عــن أغنيــة (رســالة
امــرأة) ونبيــل ســمور عــن أغنيــة (دعونــا نغنــي).
ليفــوز يف الحفــل الثــاين مــن املســابقة الفنــان محمــود
ســلطان باملركــز االول فيــا حصــل الفنانــان عــى التــوايل
نبيــل ســمور ومحمــد الصــوي عــى املركزيــن الثــاين
والثالــث.
ولعــل مــا قالــه مديــر املهرجــان أميــن ســاوي يف حفــل
إفتتاحــه يعــر عــن مــا حملــه هــذا املهرجــان مــن معــان
واهــداف خالصــة " :حــن نقيم مهرجــان األغنية واملوســيقا
األردين  2020بحلــة مغايــرة ومــذاق أردين وطنــي خالــص
فنحــن إمنــا نعيــد املعــاين لقيمتهــا األوىل ،نستكشــف
املواهــب الواعــدة واألصــوات الحاملــة بغــد أبهــى ،مننــح
الفرصــة ملشــاريع موســيقية تنــر دروب الفــرح واألمــل،
نرفــع الســتار عــن إبداعــات عازفــن ضالعــن يف هــوى
آالتهــم املوســيقية"
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جدار

ما بني التلصص واخليانة وخلق الدهشة واملغايرة..

واقع اخملرج لوي مال يف أفالمه السينمائية
مرام صبح
كاتبة يف شؤون السينام
ســلك «لــوي مــال» ( )1932-1995طريقــا مختلفــة عــن رواد املوجــة الفرنســية الجديــدة« :جــان لــوك غــودار» ،و»أغنيــس
فــادرا» ،و»فرانســوا ترفــو» ،إذ حــرص عــى أال يشــبه غــره ،وأال يكــرر نفســه ،وأن يكــون مغايـرا يف طروحاتــه.
ميكــن القــول إن مســار هــذا املخــرج والكاتــب الفرنــي ،يشــبه شــعار «رامبــو» الشــهري ،الــذي كان يــردده يف شــوارع
باريــس إىل جانــب طــاب ثــورة عــام « :1968يجــب تغيــر الحيــاة ،هــذه الحيــاة الرتيبــة التقليديــة التــي ال تناســبنا ..نريــد
شــيئا آخــر غريهــا».
بالفعــل اختــار «مــال» لنفســه وألفالمــه طريقــا أخــرى حساســة ،متمــردة ،دون حــدود ،طريقــا ابتعــد فيهــا عــن موســيقى
الطبقــة املخمليــة التــي ينتمــي إليهــا ،واقــرب مــن موســيقى األحيــاء الشــعبية الســيام (الجــاز) التــي كانــت ســائدة،
وتوافقــت مــع نوعيــة الســينام الفرنســية حينهــا ،ولكــن وفــق رؤيتــه املغايــرة.
رمبــا تنقلــه بــن فرنســا والهنــد وأمــركا ســاعده أكــر يف إنجــاز العديــد مــن األفــام الدراميــة والوثائقيــة ،لقــد تفــوق يف
فرنســا وخارجهــا ،خصوصــا إلتقانــه اللغــة اإلنجليزيــة التــي تعلمهــا منــذ الصغــر.
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التلصص يف سينام مال
متــارس شــخصيات أفــام «مــال»
هوايــة التلصــص ،كان مشــهورا يف
واقعــه مبراقبــة النــاس ،وترصــد
عالقــات املجتمــع ،وذلــك عــر
كامرياتــه «املتلصصــة» ،وتدويــن
املالحظــات.
يف فيلمــه (The Fire Within
 ،)1963تتمحــور كامــرا «مــال»
بلقطــة ( )close upثابتــة عــى
وجــه «آالن» الضابــط الســابق
يف الجيــش الفرنــي أثنــاء
الحــرب العامليــة الثانيــة وبيــده
مســدس ،إذ يتلقــى العــاج يف
مصحــة بســبب إدمانــه عــى الكحــول ،يوجــد يف عمــق
الرؤيــة ،حيــث أصــوات الســيارات والنــاس يف الخــارج ،ثــم
تتبعــه الكامـرا بلقطــة ( )medium shotsمــن الخلــف يف
وضعيــة الوقــوف وهــو يحــرك ســتارة نافــذة غرفتــه ،يُثبِّــت
«مــال» الكامـرا بلقطــة ( )close upعــى وجــه «آالن» مــن
خلــف زجــاج النافــذة وهــو يتلصــص عــى حركــة النــاس
يف الشــارع ،وتنتقــل الكامــرا بلقطــة «فــوق رأســية» إىل
الشــارع ،حيــث نشــاهد رجــا يحــاول تصليــح ســيارته،
وفتــاة تحمــل آلــة الكــان ،إضافــة إىل زوجــن يقــودان
عربــة فيهــا طفــل.
نلحــظ أن «مــال» تعمــد التنقــل مــن وجــه «آالن» إىل
الشــارع بفتحــة وزوايــا كامـرا متباينــة ،للداللــة عــى حالــة
بطــل الفيلــم «املأزومــة» ،ليوضــح لنــا عــدم ثقــة الشــخصية
بوجودهــا ،وفقدانهــا لشــغف مامرســة اآلخريــن لحياتهــم.
ويف فيلمــه ( )Murmur of the Heart 1971يُث ِّبــت
«مــال» الكامــرا بلقطــة ( )close upعــى وجــه الطفــل
«لــوران» ذي الخمســة عــر عامــا الــذي فــاق أترابــه
ثقافــة ،القــارئ لـ»ألبــر كامــو» العاشــق ملوســيقى الجــاز
أيضــا ،وميــر مبرحلــة البلــوغ ،وتكــون بدايتهــا بتحريــض مــن
أشــقائه حيــث تفــي لتلصصــه عــى امــرأة ،تربطــه بهــا
صلــة قرابــة.
ويف فيلمــه ( )Atlantic City 1980يُثبِّــت «مــال» كامرياتــه
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بلقطــة ( )medium shotsعــى شــخصية العجــوز «لــو
باســكال» رجــل العصابــات الســابق الــذي يتلصــص كل يــوم
مــن نافذتــه عــى جارتــه «ســايل».
أمــا فيلمــه ( )Pretty Baby 1978يتتبــع «مــال» بكامرياتــه
مــن الخلــف شــخصية الطفلــة «فيوليــت» التــي متــارس
التلصــص عــى تعامــل والدتهــا مــع الزبائــن ،يف إشــارة إىل
مســتقبل ينتظرهــا مشــابه لواقــع والدتهــا.
شخصيات ثانوية
شــخصيات «مــال» ثانويــة مخفيــة ،ال يراهــا املشــاهد خلف
الشــخصيات الرئيســة يف أفالمــه التــي كتــب معظمهــا،
أو شــارك يف كتابتهــا عــى الــدوام ،فعــى ســبيل املثــال،
يف فيلمــه ( )The Fire Within 1963ال تظهــر شــخصية
«دوروريث» املــرأة «النيويوركيــة» زوجــة «آالن» ،وال نــرى
ســوى صورهــا يف كل مــكان بالغرفــة التــي يقبــع فيهــا
داخــل املصحــة ،ونســمع عنهــا مــن صديقتهــا مصممــة
األزيــاء «ليديــا» التــي ترتبــط بعالقــة مــع «آالن» ،كــا أن
«آالن» يرســل لزوجتــه رســائله مــن املصحــة إىل نيويــورك،
فيــا بعــد يصبــح عــدم ردهــا أحــد األســباب التــي تدفعــه
إىل االنتحــار.
«آالن» كان ينتظــر بلهفــة رد مــن «دوروريث» عــى رســائله،
وعندمــا تتصــل بــه حبيبتــه الســابقة «ســولونج» لتدعــوه
97

لوي مال

إىل مأدبــة غــداء مل يلبهــا ،يقــول بعــد االتصــال الهاتفــي:
«ســولونج» تجيــب عوضــا عــن «دوروريث» .فهــذه الجملــة
تحيــل املتلقــي إىل محمــوالت ضمنيــة تعــر عــن فشــل
عالقتــه وخيبتــه مــع املــرأة ،وعندمــا ينتحــر ،نســمع صوتــه
أثنــاء إشــارة عــى الشاشــة« :لقــد قتلــت نفــي ألنـ ِ
ـك مل
تح ّبــي عالقتنــا ..ألن عالقتنــا كانــت فضفاضــة ،قتلــت نفــي
ألرحــل عنـ ِ
ـك» .وهــذه الجملــة تؤكــد ذلــك الفشــل الــذي
يعانيــه.
أمــا فيلمــه ( ،)Damage 1992مل نــر شــخصية «آســتون»
الــذي انتحــر عندمــا كان عمــره ( )16عامــا ألنــه مل يتحمــل
أن يــرى شــقيقته «آنــا» يف موقــف عاطفــي مــع صديقهــا
«بيــر» ،وال نعــرف مالمحــه ،ولكــن يف املشــهد الــذي جمــع
والــدة «آنــا» بعائلــة خطيبهــا «مارتــن» تقــول الوالــدة :إن
«آســتون» يشــبه «مارتــن» ،ورمبــا لذلــك ارتبطــت بــه «آنــا».
ونهايــة «مارتــن» كانــت تشــبه نهايــة «آســتون» ،حيــث
ســقط عــن الــدرج إىل أســفل املبنــى الســكني لهــول
صدمتــه عندمــا رأى «آنــا» تخونــه.
ويف فيلمــه ( ،)My Dinner with Andre 1981ال تظهــر
شــخصية «جــورج جراســفليد» الــذي يكــون ســببا رئيسـاً يف
الدعــوة لعشــاء جمــع الكاتــب املرسحــي «واالس شــون»
مــع املخــرج املرسحــي «أندريــه جريجــوري» الــذي هجــر
املــرح وســافر إىل أماكــن أخــرى ،فمنــذ بدايــة جلوســهام
عــى طاولــة العشــاء يــدور حــوار فلســفي بــن «شــون»
و»جريجــوي» عــن تجــارب خاضهــا األخــر يف بولنــدا
والهنــد ،واكتشــافه مللــذات يعدهــا النــاس أشــياء اعتياديــة،
بينــا نحــن ال نــرى شــخصية مــن جمعهــا طــوال مــدة
الفيلــم ،يحــدث ذلــك بحســب رؤيــة املخــرج «مــال»
لخلــق التشــويق ،وإثــارة التســاؤالت عــن ماهيــة شــخصية
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«جراســلفيد» التــي قــد تفتــح عــى تأويــات ميكــن
اســتنباطها مــن حــوار شــخصيتي «شــون» و»جريجــوري».
الخيانة يف سينام «مال»
نــزع املخــرج الفرنــي «مــال» لتوظيــف صفــة «الخيانــة»
لــدى أبطــال أفالمــه ،لخلــق صدمــة ،وإثــارة التســاؤالت
الذاتيــة الداخليــة لــدى املشــاهدين ،كــا تشــر فلســفته
الســينامئية املتقاطعــة إىل حــد كبــر مــع واقعــه
«الوجــودي».
ففــي أول فيلــم روايئ طويــل لــه (Elevator to the
 ،)Gallows 1958يعــرض شــخصية «فلورانــس» وهــي
تخــون زوجهــا رجــل األعــال وتاجــر األســلحة «ســيمون
كاراال» مــع مســاعده «جوليــان» الــذي كان ضابطــا مظليــا
يف الجيــش الفرنــي يف الجزائــر والهنــد الصينيــة ،وتشــاركه
بالتخطيــط لقتــل زوجهــا والتخلــص منــه.
وكذلــك يف فيلمــه ( ،)Damage 1992نجــد شــخصية
«ســتيفن» الطبيــب الســابق ،ووزيــر البيئــة يف الحكومــة
الربيطانيــة ،يلتقــي بـ«آنــا» الفتــاة التــي يحبهــا ابنــه
«مارتــن» يف ســهرة بالســفارة الفرنســية ،ويتورطــان بعالقــة
خاصــة ابتــدا ًء مــن نظراتهــا الجذابــة واملثــرة.
هنــاك أرصار مــن «آنــا» و»ســتيفن» عــى الخيانــة يف كل
وقــت ،دون أن يشــعرا بالذنــب ،حتــى عندمــا كانــت «آنــا»
متــي عطلــة نهايــة األســبوع مــع «مارتــن» يف باريــس مل
تفــ ِّوت فرصــة تواصــل «ســتفني» معهــا ،ويف ذات اليــوم
الــذي تقــدم «مارتــن» لخطبــة «آنــا» يف منــزل جــده،
التقــت بـ»ســتيفن» عــى انف ـراد.
أمــا فيلمــه ( ،)Lacombe, Lucien 1974فيعــرض شــخصية
«الكومــب لوســيان» الشــاب ذي املالمــح الحــادة ،وهــو
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ميســح األرضيــات يف مــأوى للعجــزة ،أراد «لوســيان»
االنضــام إىل املقاومــة الفرنســية كوالــده ،لكنــه تــورط
بخيانــة وطنــه عندمــا انضــم إىل البوليــس الــري األملــاين
(الجيســتابو) ،وأصبــح يقتــل املقاومــن مــن أبنــاء وطنــه
ويــي بهــم ،ورمبــا كان حبــه للســلطة واســتخدامه العنــف
ال ســيام أنــه كان يســتمتع بقتــل العصافــر واألرانــب،-ســببا رئيســا جعلــه يســتمر يف تورطــه.
الذاتية يف سينام «مال»
زرع مــال وجوهــا منــه يف شــخصيات أفالمــه ,ففــي فيلمــه
( ،)Murmur of the Heart 1971نجــده يجســد عشــقه
ملوســيقى «الجــاز» عــى شــخصية الطفــل» لــوران» الــذي
يعشــق ذات املوســيقى أيضــا ،ويف املشــهد الــذي يجمــع
«لــوران» مــع «أوبري بــروز» -الشــاب الربجــوازي املتغطرس-
يف حفلــة صباحيــة بالفنــدق القريــب مــن «بوربــون ليــزوه»،
حيــث كان يتلقــى العــاج األول مــن «نفحة القلب» ،يســمع
صــوت موســيقى فيقــول« :ســأغادر ..املوســيقى رديئــة ،ألنها
ليســت موســيقى» .ويف ذلــك إشــارة لعــدم كونهــا موســيقى
«الجــاز» التــي يعشــقها.
أمــا يف فيلــم ( ،)1987Au Revoir les Enfantsالــذي يعــده
«مــال» تنفيســا لــه عــا يجــول يف صــدره مــن ذكريــات
املــايض؛ فقــد أســقط بعــض طفولتــه املعذبــة بالذكريــات
عــى شــخصية الطفــل «جوليــان» ابــن العائلــة الربجوازيــة،
الــذي يــدرس يف مدرســة كاثوليكيــة داخليــة إبــان الحــرب
العامليــة الثانيــة.
يف أحــد األيــام أحــر مديــر املدرســة طفــا يدعــى «جــان
بــوين» ليكــون زميــا لــ»جوليــان « يف الصــف ،ومثلــا
يحــدث مــع أي طالــب جديــد بــدأت املشــاحنات بينهــا،

وكانــت البدايــة مــن قبــل «جوليــان» ،ثــم مــا لبــث أن
أصبــح صديقـاً لـ»بــوين» ،لكــن هــذه الصداقــة مل تــدم بعدما
اتضــح أن «بــوين» جــاء مــع طفلــن آخريــن لتفــادي القــوات
األملانيــة الغازيــة ،وذلــك قبــل إعدامهــا إىل جانــب املديــر
نتيجــة وشــاية بهــم مــن عميــل لألملــان يعمــل يف مطبــخ
املدرســة ،وهــذا يشــر لذلــك التنفيــس الــذي يعــر عــن
إرهاصــات «مــال» وذكرياتــه األليمــة إبــان حقبــة االحتــال
األملــاين لفرنســا.
ويف فيلــم ( ،)The Fire Within 1963أســقط (مــال) جــزءا
مــن ذاتــه عــى شــخصية «آالن» الــذي مييــل للعزلــة التــي
أفضــت إىل االنتحــار ،وقبــل أن ينتحــر «آالن» يذهــب إىل
باريــس لزيــارة أصدقائــه القدامــى ،والبحــث عــا إذا كان يف
الحيــاة مــا يســتحق البقــاء.
كان املخــرج الفرنــي «مــال» رهــن هواجــس وجوديــة ،مل
يتأقلــم مــع االســتقرار يف فرنســا ،ويف أواخــر  1960هجــر
زوجتــه ،وبــاع شــقته ،وســافر إىل الهنــد ،ومل يكــن ذلــك
تطلعــا إىل حلــم جديــد وحســب ،وإمنا لينســجم مــع تخلصه
مــن حــاالت قامئــة تفــي بــه إىل الرتابــة ،ولرغبتــه الدامئــة
بالتغيــر والتحــول ،والبحــث عــن الدهشــة واالختــاف كــا
يفعــل يف أفالمــه ،حتــى الخيانــة هــي جــزء مــن تناقــض
حياتــه بــن «الكالســيكية» و»الشــعبية» ،وتأرجحــه بــن
«الثــورة عــى الواقــع» ورغبتــه يف «الرومانتيكيــة» ،وهــو
عينــه ،ذاك اإلنســان املبــدع املتلصــص الباحــث عــن ذلــك
الكامــن فيــا وراء الظاهــر واملكشــوف ،ســاعيا إىل خــوض
الالمعقــول ،للحفــر بعمــق يف داخــل النفــس البرشيــة،
والكشــف عــن املســكوت عنــه والبــوح بــه ،تحقيقــا إلثــارة
األســئلة ،وإســقاطا لفلســفته الوجوديــة ومــا يجــول يف
داخلــه
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أقواس

حتقيقات قناة اململكة..

الرهان األخري للسلطة الرابعة
محمد محمود البشتاوي
باحث وإعالمي أردين
ٍ
ٍ
صاعــد ،ال
جديــد
ظــل التطــور التكنولوجــي ،ومــا نتــج عنــه مــن إعــام
تعــ ُد صحافــ ُة التقــي اليــوم أكــر رضور ًة يف َّ
يتوقـ ُـف عــن ض ـ ِّخ املعلومــات عــى مــدا ِر الســاعة ،األمــر الــذي يضــع وســائل اإلعــام بأشــكالها املختلف ـ ِة أمــام تح ـ ٍّد ال
ميكــن تجاهلــه ،يتعلــق بكيفيــة معالجــة املحتــوى ليكــون أكـ َر جاذبيــة ،وبصيــغ ال تنتمــي للســائد واملتــداول ،عــاو ًة عــى
تجسـ ِ
ـب يف
ـيد شــعار «الســلطة الرابعــة» ،الــذي يتحقــق كثـرا ً يف صحافــة التحــري ،ومــا تضطلــع بــه مــن دور رقــايب ،ين ِّقـ ُ
املســكوت عنــه ،ويخــوض يف مناطـ َـق وعــر ٍة ،ونائي ـ ٍة عــن أع ـ ِن الجمهــور والعامــة.
تنســج الصحافــة االســتقصائية خيــوط حكايتهــا مــن حبكــة معقــدة ،تســتلزم وقتــا طويــا ،وجهــدا مكثفــا ،لبنــاء قصــة
تكشــف تفاصيــل جديــدة ،اســتنادا إىل التحليــل ،والرصــد ،وجمــع الوثائــق ،واألدلــة ،والتحقــق منهــا ،وصــوالً إىل ربــط
األحــداث ،يف ســياقِ معالجـ ٍة عميقـ ٍة ،تتسـ ُم بالدقـ ِة ،واإلحاطـ ِة ،دون أن يعنــي نــر ،أو بثّــه ،التحقيــق ،نهايـ َة امله َّمـ ِة ،إذ
ـح هــذا العمــل غرف ـاً مملــوء ًة بالخبايــا واألرسار.
قــد يفتـ ُ

ـئ ،وأرضيَّ ـ ٌة بِك ـ ٌر،
ر عــى كيفيــة املعالج ـ ِة ،أو آليــات العمــل فقــط؛ فثم ـ َة عهــد جديــد ناشـ ٌ
عربيًّــا ..التح ـ ِّدي ال يقت ـ ُ
ـب عــن الفســاد» ،منــذ أكــر مــن قــرنٍ مــى ،األمــر الــذي أســه َم يف
ـرب ت َ َج ـذّر عملهــا يف «التنقيـ ِ
ـدارس يف الغـ ِ
مقارن ـ ًة مبـ َ
تشــكيلِ ثقافـ ٍة مــن االســتقصاء ،يقابلهــا عرب ًّيــا حالــة مــن املامنعـ ِة ،والرفـ ِ
ـض لهــذا الخيــار ،مــا يجعــل املؤسســات الصحافيــة
ـاج إىل حـ ٍّـل ،يتعلــق بغيــاب الترشيعـ ِ
ـات الداعمـ ِة للتحــري ،وصعوبــة الوصــول إىل املعلومـ ِة،
واإلعالميــة أمــام اســتعصا ٍء يحتـ ُ
وعــى الضفــة األخــرى ،تفتقـ ُد بعــض املؤسســات العربيــة للخــر ِة ،والثقافـ ِة ،الالزمتــن ملواكبـ ِة صحافــة التقــي.
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القالب الفني والتصنيف القرسي
يســعى بعــض اإلعالميــن العــرب إىل ربـ ِـط فيلمهــم الوثائقــي
بـ»التصنيــف» االســتقصايئ ق ـرا ً ،فيتــم العمــل عــى إيجــاد
«القالــب الفنــي» للتحقيــق دون وجــود تقــي فعــي؛ فــا
وجــود لعمليــة تتبــع ورصــد ومعلومــات جديــدة وحرصيــة
وعــرض لألدلــة والقرائــن ومعاينــة للفرضيــات وطــرح لألســئلة
اإلشــكالية والجدليــة ،والوصــول إىل شــخصيات عــى صلــة
وثيقــة بالقضيــة ضمــن الدائــرة األوىل وشــهود عيــان ميتلكــون
خبايــا وأرسار.
وهــذا الربــط القــري عــى النحــو الســابق املذكــور ،أعــادين
إىل حديــث جمعنــي بصديــقٍ أصــدر كتابـاً أدب ًّيــا طبــع عــى
غالفــه عبــارة «روايــة» ،وحــن قرأتــه قلــت لــه :هــذه لوحــات
قصصيــة وليســت روايــة ،فأجابنــي بهــدوء :النــارش ارتــأى
وضــع هــذا التصنيــف يك يدخــل العمــل يف مســابقة «جائــزة
البوكــر للروايــة العربيــة» ،وإن كان حظهــا للفــوز معــدو ٌم،
إال أن هــذه الخطــوة تضمــن للكتــاب نصيــب أوســع مــن
الدعايــة يف الصحافــة ،عــر القــول إنــه عمـ ٌـل رشــح للمنافســة
يف جائــزة البوكــر.
وتصنيــف بعــض الوثائقيــات بـ»االســتقصائية» ليــس بعيــدا
عــن حكايــة صاحبنــا؛ فهــذا التصنيــف يضمــن للفيلــم دعايــة
أوســع ،ويحقــق نســب مشــاهدة أعــى ،وهــو األمــر الــذي
أصبــح لــدى بعــض الفضائيــات وصانعــي األفــام هدفـاً بحـ ِّد
ذاتــه بغــض النظــر إن كان حقــق رشوط التقــي أو ال.
ومــا ســبق ال ينفــي عــن الفيلــم الوثائقــي أهميتــه ودور ُه
أقــل قيمــةً ،وال إبداعــاً مــن أفــام
يف اإلعــام؛ فهــو ليــس َّ
التقــي ،بــل إن التمكــن منــه واســتيعاب ُه رضورة للعبــو ِر إىل
منــط أكــر صعوبـ ًة وعمقـاً ،إال وهــو «الوثائقــي االســتقصايئ».
الجمع بني حقلني
وكــا نــرى فــإن هــذا النمـ ِـط يجم ـ ُع يف عمليــة اإلنتــاج ب ـ َن
حقلــن؛ الصحافــة االســتقصائية بأدواتهــا املعروفــة ،والفيلــم
يتكــئ عــى
الوثائقــي ،لنكــو َن أمــام «فيلــم اســتقصا ِّيئ»،
ُ
يغفــل
َ
الحقــل األول مســتخدماً أدواتــه وأســلوب ِه دون أن
العمــل عــى الحقــل الوثائقــي الــذي يقتــي وجــو َد معــاد ٍل
بــري يف املعالجــ ِة.
يرتكــز العمــل اإلعالمــي عمومـاً عىل البحــث .يقــول الصحفي
الفرنــي «إدوي بلينــل»« :إذا أردتَ العثــور عــى يشء ،فعليك
البحــث عنــه» ،وهــذا أمــر يتكــرر يف غــرف األخبــار وصــاالت
التحريــر ضمــن أشــكال متعــددة مــن البحــث ،منهــا البســيط؛
كالبحــث عــن معلومــات إضافيــة حــول خـ ٍر مــا ،أو البحــث

(التحــري) عــن دقـ ِة معلومـ ٍة يتضمنهــا تقريــر ،وهكــذا يجـ ُد
ـي نفس ـ ُه أمــام عمليــات بحـ ٍ
ـث متكــررة
الصحفــي واإلعالمـ ُّ
وبشــك ٍل يومــي.
يف الفيلــم الوثائقــي يدخــل البحــث – يالزم ـ ُه اإلعــداد – يف
صلــبِ عمليــة بنــاء الفكــرة وتطويرهــا وصــوالً إىل رســم اإلطار
العــام ومــا يتضمنــ ُه مــن معلومــات ومحــاور وشــخصيات
ومعالجــة ضمــن «بنــاء التصــور املوضوعــي» .تتطــور عمليــة
البحــث الحقــاً بعــد إنجــا ِز التصــور لتتجــاوز ذلــك نحــو
التنفيــذ ،فنكــو ُن أمــام عم ـ ٍل يطغــى عليــه الجانــب امليــداين
يكشــف جوانــب جديــدة
يف البحــث ،األمــر الــذي قــد
َ
يقدمهــا صانعــو الفيلــم عــر الشاشــة الصغــرة.
إذا ..الركيــزة األوىل تنطلـ ُـق مــن البحــث ،والــذي قــد تســبق ُه
ممهــدات يف تشــكل الفكــرة وتبلورهــا ،مــن ذلــك «املالحظة»،
ومتابعــة وســائل اإلعــام ورصــد مــا ينــر ويبــث فيهــا.
الفرضيات ..تدوير زوايا الرؤية
يف التقــي نكــو ُن أمــام «الفرضيــات» كأدا ٍة تُ كننــا مــن
تدويــر زوايــا الرؤيــة ،لنعايــ َن القضايا/املســائل بشــك ٍل
أعمـ َـق؛ إذ تتكــون «الفرضيــات» مــن احتـ ٍ
ـاالت حــول مســأل ٍة
ـاج إىل أدلـ ٍة وقرائـ َن
محــددة – وليــس موضــوع عــام – ،تحتـ ُ
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ِ
إلثبــات صحتهــا ،أو نفيهــا.
الفرضيــة إذا هــي احتـ ٌ
رش
ـال ،أو تخمـ ٌن يرتبـ ُط بشــك ٍل مبــا ٍ
رش مبســأل ٍة يســعى القامئــون يف الفيلــم إىل كشــف
أو غــر مبــا ٍ
ـب
الغمــوض ،أو لغــز تلــك املســألة ،وتحليلهــا ،وتبيــانِ جوانـ َ
غائبـ ٍة أو مغيبـ ٍة عــن الجمهــور ،وذلــك اســتنادا ً إىل مــؤرشات
ومعطيــات وقرائــن ُجمعــت عــر البحــث والرصــد واملتابعــة
وتدويــن املالحظــات.
قــد يعايــ ُن الفيلــم فرضيــة واحــدة فقــط ،أو أكــر ،وهــذا
يعتم ـ ُد عــى طبيعــة املســألة الخاضعــة للبحــث ،الــذي قــد
ـح صحـ َة هــذه الفرضيــة أو تلــك ،أو نفيهــا
يصــل إىل مــا يرجـ ُ
وإســقاطها.
ـب عــدة؛
وتُســاعد الفرضيــات صحفــي التحقيقــات يف جوانـ َ
التفكــر يف املســألة بشــك ٍل أعمــق ،تحديــد زاويــة املعالجــة،
توســيع إطــار الرؤيــة عــر معاينــة أكــر مــن «روايــة» بــدالً
التســليم بـ»الروايــة الســائدة .وتحــدد الفرضيــة بصياغــ ٍة
واضحــة ودقيق ـ ٍة وغــر ملتبســة.
مناذج من قناة اململكة والرهان األخري للسلطة الرابعة
أنتجــت قنــاة اململكــة مجموعــة مــن األفــام االســتقصائية،
تطــرقَ بعضهــا إىل قضايــا وإشــكاليات تتعلــق بالصحــة،
مثــل «ابتســامة مهربــة» ،و»ســارسة الــدواء» ،و»هرمونــات
مميتــة» ،ويف القيـ ِ
ـاس حــول أفــام التقــي ،وقــع االختيــار
عــى:
 .1ابتســامة مهربــة ،تحقيــق :حنــان خندقجــي  -األردن،
برنامــج قيــد التحقيــق ،قنــاة اململكــة ،أبريــل 2019م،
(إنتــاج داخــي) .يتتبــع التحقيــق مراحــل تزويــر وتهريب
إحــدى الزرعــات «اإلرسائيليــة» إىل األردن وإدخالهــا إىل
الســوق املحــي عــى أنهــا صنعــت يف أوروبــا.
 .2ســارسة الــدواء ،تحقيــق :عــاء الشــاع وعــدي املعايطة
– األردن ،برنامــج قيــد التحقيــق ،قنــاة اململكــة يونيــو
( ،2019إنتــاج داخــي) .يرصــد التحقيــق حــاالت بيــع
األدويــة وإج ـراء صفقــات داخــل عيــادات األطبــاء ومــا
تتضمنــه مــن رصــد تجــاوزات تحــدث عنهــا متعاونــون
مــع التحقيــق مــن بيــع أدويــة مثــل حبــوب اإلجهــاض
وإيهــام أزواج بالحمــل.
األسلوب الفني يف املعالجة:
تتقــارب هــذه األفــام يف األســلوب الفنــي للمعالجــة مــع
فروقــات تتعلــق ببصمــة املخــرج أو املنتــج ،وميكــن لنــا أن
نالحـ َظ أن هــذا النمــط مــن املعالجــة يتناســب مــع طبيعــة
األفــام االســتقصائية .وباإلجــال نجــد مــا يــأيت:
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 .1القطــع الرسيــع يف املونتــاج ،األمــر الــذي أضفــى إيقاعـاً
متحــركاً وعــزز مــن عنــر التتبــع والرصــد وشــكل أجــواء
مــن الرتقــبِ والغمــوض.
 .2إخفــاء وجــوه بعــض املشــاركني يف التجــارب ،وطمــس
هويــة عــدد مــن الضيــوف.
 .3التعريــف مبحتــوى املــادة املعروضــة عــى الشاشــة مــن
خــال «كابشــن» يصــف املشــهد :تصويــر رسي ،مشــاهد
متثيليــة ،تســجيل صــويت ،تســجيل مــرب ،وثيقــة.
 .4اســتخدام اإلضــاءة الخافتــة وخلفيــات الضيــوف يف
الــكادر كانــت قامتــة وســوداء.
 .5اتجــه التصويــر إىل الحركــة والتنقــل وابتعــ َد قــدر
اإلمــكان عــن «املقابــات الثابتــة» ،بحيــث كنــا نــرى
حركــة عنــارص بعــض الفيلــم يف مــكان الحــدث ،كــا يف
«ابتســامة مهربــة».
التجربة العملية خريُ دليل
يعيدنــا فيلــم «ابتســامة مهربــة» إىل األفــام القصــرة
وجاملياتهــا مــن حيــث قــدرة املنتج/املخــرج عــى تكثيــف
الشــعور بالقصــة واخت ـزال الوقــت يف مســاحة بــثٍّ ضيق ـ ٍة،
وصلــت يف هــذا الفيلــم إىل أربــع عــرة دقيقــة.
يبــدأ الفيلــم مــن كشــف محاولــة تهريــب زرعــات أســنان
«إرسائيليــة» إىل األردن عــر جــر امللــك حســن مــن خــال
مســافر قــادم مــن أريحــا يف منتصــف يوليــو .2018
ال يتوقــف تحقيــق «اململكــة» عنــد إفــادات وشــهادات
املختصــن ،وإمنــا يقــد ُم الدليــل عــى وجــود ســارسة يف
الضفــة الغربيــة املحتلــة يعملــون عــى تزويــر بطاقــات
تعريفيــة لزرعــات أســنان مصنعــة يف مصانــع أســلحة،
ومســتوطنات «إرسائيليــة» ،ومصانــع خاصــة ،عــى أنهــا
منتجــات أوروبيــة ،وإدخالهــا بطــرق غــر قانونيــة إىل األردن.
الدليــل الــذي يقدمــ ُه الفيلــم يتمثــل يف تواصــل فريــق
العمــل مــع أحــد الســارسة – اســمه املســتعار «غســان» –،
عــى عالقــة جيــدة مبصنعــي هــذه الزرعــات يف «إرسائيــل»،
ـب منــه تقديــم عينــة ،أرســلت لــه بعــد تصميمهــا،
حيــث طلـ َ
وكانــت تحــت اســم « - »QAمختــر اســم الربنامــج «قيــد
التحقيــق» – ،عــى أن تكــون بلــد املنشــأ أملانيــا ،ليتلقــى
فريــق العمــل رســالة صوتيــة مــن السمســار بعــد أيــام يفيــد
فيهــا أن منــوذج الزرعــة أصبــح جاه ـزا ً.
ذهــب فريــق العمــل نحــو العمــق أكــر ،فتــم االتفــاق مــع
ـوم ووقـ ٍ
ـت محــدد ،يســافر فيــه إىل األردن
السمســار عــى يـ ٍ

ل ُيســل َم العينــة ،بينــا كانــت الكامــرات الرسيــة مثبــة يف
عــان ،لتوثــق بذلــك عمليــة
شــارع املدينــة املنــورة يف ّ
التســليم.
خضعــت العينــة امل ُســلمة إىل التدقيــق ،فوجــد القامئــون عــى
التحقيــق أنهــا تعــود إىل «مصنــع يدعــى « ،»misوهــو أحــد
أكــر املصانــع يف «إرسائيــل» ،أنشــئ عــام  1998يف املنطقــة
الشــالية يف شــارع هافــروف ،يف الشــال الرشقــي مــن
مدينــة عــكا.
تواصــل فريــق العمــل مــع الرشكــة عــر حســابها عــى
فيســبوك ،ليــأيت الــرد بــأن «لديهــا مصنعــا واحــدا فقــط يف
«إرسائيــل» ،ومراكزهــا املنتــرة يف العــامل هــي لتدريــب
األطبــاء فقــط».
التجربــة العمليــة املوثقــة يف الفيلــم أكــدت فرضيــة «وجــود
تهريــب لزرعــات األســنان» وقيــام الســارسة بتزييــف بلــد
املنشــأ .املهــم هنــا ،أن التحقيــق مل يكتـ ِ
ـف مبــا حصـ َـل عليــه
ـت فرضيتــه بشــك ٍل مــدروس،
مــن إفــادات ووثائــق ،وإمنــا ثبـ َ
كــا تنــاول العمــل جوانــب تتعلــق بتجريــم القانــون األردين
للتهريــب.
املستندات وحدها ال تكفي
يتقاطــع فيلــم «ســارسة الــدواء» مــع «ابتســامة مهربــة»
مــن حيــث توثيــق التجربــة ،ويف بعــض الجوانــب الفنيــة،
بي ـ َد أنــه يقــدم الكثــر مــن القرائــن حــول وجــود صفقــات
مشــبوهة لتســويق بعــض املنتجــات الدوائيــة لعــدد مــن
الــركات بالتعــاون مــع بض ـعِ أطبــاء.
ينطلــق تحقيــق عــاء الشــاع وعــدي املعايطــة مــن تســاؤلني
ر بعــض األطبــاء عــى وصــف دوا ٍء بعينــ ِه
هــا :ملــاذا يــ ُ
ُ
دون غــره؟ ،وملــاذا يــرف بعضهــم هــذه األدويــة داخــل
عيادتــه؟.
إىل جانــب التســاؤلني ،ينطلــق التحقيــق مــن معلومــة وردت
يف تقريــر صحفــي لـــ»وول ســريت» األمريكيــة يفيــد بتلقــي
أطبــاء يف األردن ولبنــان لــرىش مقابــل تســويق منتجــات
دوائيــة ولقاحــات تتبــع لرشكــة «جالســكو» ..وميكــن القــول
ـح كيـ َـف جــاءت الفكــرة.
إن هــذه اإلشــارة توضـ ُ
يلتقــي الفيلــم بالعديــد مــن األطــراف؛ أطبــاء ،وصيادلــة،
طمــس ُمعــدا
ومندوبــن ،وقانونيــن ،ومواطنــن ،يف حــن
َ
التحقيــق هويــة بعــض املشــاركني ،ممــن قــد َم معلومــات
هامــة يف هــذه املســألة ،ومــن هــؤالء :مندوبــن ســابقني
عقــدوا صفقــات مــع عــدد مــن األطبــاء.
وصــل فريــق التحقيــق إىل وثائــق عــدة؛ تســجيل صــويت

مــرب يتضمــن قبــول أحــد األطبــاء رصف دواء بعينــه مقابل
 1000دينــار ،ووصــوالت تثبــت إيــداع إحــدى املســتودعات
مبالــغ ماليــة ألطبــاء مقابــل رصف عالجــات ملصلحــة الرشكــة.
يوضــح الفيلــم يف ســياق ِه حجــم املخالفــة القانونيــة،
والتجــاوزات التــي ترتكــب مــن قبــل بعــض األطبــاء ممــن
ـرف دوا ًء ملريـ ٍ
يـ ُ
ـض رغــم أنــه ليــس بحاجتــه ،وإلثبــات هــذه
الفرضيــة ،خضــع أحــد أعضــاء فريــق العمــل لفحــص b12
ليتبــن أنــه ضمــن املســتويات الطبيعيــة ،وليــس بحاجــة
لجرعــة دوائيــة ،ورغــم ذلــك ،قــرر أحــد األطبــاء إعطــاءه
إبــرة .b12
أثبتت هذه التجربة عرب التصوير الرسي ثالث مخالفات:
 .1وصف عالج ملريض دون تشخيص.
فحوصــات قبــل ِ
ٍ
رصف الــدواء
 .2مل يقــم الطبيــب بعمــ ِل
للمريــض.
 .3بيع الدواء داخل العيادة.
يؤكــد فيلــم «ســارسة الــدواء» أن التحقيــق ال يقـ ُـف عنــد
عتبــات املعلومــة ،وال يكتـ ِ
ـف أيضـاً مبــا توفــر لــه مــن وثائــق
(وصــوالت ،تســجيالت مرسبــة) ،وإمنــا يذهــب أيضــاً نحــو
إثبــات الفرضيــة بالتجربــة
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بيادر

الرواية األردنية يف الدراما..

رؤى جمالية وبصرية تغيب عن السينما والتلفزيون
ذكريات حرب
كاتبة صحفية أردنية
يف ظــل العالقــة املثمــرة بــن األدب والســينام املمتــدة منــذ ثالثينيات
القــرن املــايض ،تضفــي بعــض الــرؤى الســينامئية املتكئــة عــى
روايــات لهــا قيمــة حقيقيــة متفــردة يف األدب ،الكثــر مــن الســحر
واألبعــاد الجامليــة عــى الروايــة ،الســيام يف الســينام األمريكيــة
واألوروبيــة ،واملرصيــة التــي حققــت حضــو ًرا الفتًــا.
يف املقابــل ،فــإن الســينام األردنيــة التــي بــدأت خطواتهــا األوىل مــع
فيلــم (رصاع يف جــرش) عــام  1958والــذي يعــد أول محاولــة أردنيــة
إلنتــاج فيلــم ســيناميئ طويــل  1958إخــرج الفيلــم واصــف الشــيخ
ياســن إىل جانــب قيامــه بالتمثيــل مــع أحمــد القــرى ،وعــي أبــو
ســمرة ،وفائــق القبطــي ،وصبحــي النجــار ،وغــازي هــواش ،وآخريــن،
وكتــب قصــة الفيلــم فخــري أباظــة.
وجــاءت محاولتهــا الثانيــة عــام  1964بالفيلــم الفيلــم التســجييل
الصامــت (وطنــي حبيبــي) الــذي قــام بإخراجــه عبداللــه كعــوش
عــام  1962وهــو مــن متثيــل عــي هليــل ،وعبــد اللــه كعــوش ،ونادية
فــؤاد ،وجهينــة إبراهيــم ،وعــي ســمرة ،وفائــق القبطــي ،وعبــد
الفتــاح جبــارة ،وغــازي هــواش ،ووليــد الكــردي ،وجــورج ن ـراوي،
وعرفــان األدلبــي ،وفتحــي هــارون ،ونــداء شــوقي ،وفيصــل حلمــي.
كــا شــهدت فــرة منتصــف الســتينيات عمليــات إنتــاج
أفــام مشــركة مــع جهــات خارجيــة لتعويــض النقــص
يف الخ ـرات واإلمكانــات األردنيــة ،إذ عمــل غــازي
هــواش عــى إنتــاج فيلــم مشــرك أردين -تــريك،
كــا حقــق املخــرج املــري فــاروق عجرمــة فيلــم
(عاصفــة عــى البـراء) كإنتــاج أردين لبنــاين إيطــايل
مشــرك تــم فيــه توظيــف املناطــق األثريــة كخلفيــة
للفيلــم ،وشــارك فيــه مــن األردن عــدد مــن املمثلــن
منهــم :عدنــان البيــاري ،وأحمــد القــري وغريهم ،واشــتمل
عــى بعــض األغــاين األردنيــة التــي لحنهــا جميــل العــاص.
وشــكلت نكســة حزيــران عــام  1967تأثــرا كبــرا يف صناعــة

104

الســينام االردنيــة إذ ظهــرت افــام تســجيلية؛ (هجــرة عــام
 )1967الــذي شــارك يف مهرجــان طشــقند ،وفيلــم (عــام
بعــد النكســة) ،وفيلــم (مصانــع الرجــال) ،وفيلــم (قيــام
إرسائيــل غــر قانــوين) ،وفيلــم (زهــرة املدائــن).
وشــهدت نهايــة الســتينيات تحقيــق املخــرج عبــد
الوهــاب الهنــدي فيلمــن روائيــن :األول بعنــوان (الطريــق
إىل القــدس) ،والثــاين بعنــوان (كفــاح حتــى التحريــر) شــارك
فيهــا عــادل عفانــة ،وســهام منــاع ،وغســان مطــر.
ومثــل رجــوع عــدد مــن املخرجــن األردنيــن الدارســن
يف الخــارج والتحاقهــم بالتلفزيــون األردين دورا بإعــادة
الحــاس إلنتــاج أفــام ســينامئية أردنيــة ،إذ قــدم املخــرج
جــال طعمــه أول عمــل درامــي طويــل بعنــوان (وعــد
بلفــور) الــذي كتــب قصتــه والســيناريو أحمــد العنــاين
عــام  ،1970وفيلمــه الــروايئ الثــاين بعنــوان (األفعــى)
الــذي شــارك االردن فيــه ضمــن فعاليــات مهرجــان دمشــق
الســيناميئ للشــباب عــام  ،1972ثــم حقــق بعــده فيلمــه
التســجييل القصــر بعنــوان (الغصــن األخــر) الــذي حــاز
عــى جائــزة مهرجــان أوبرهــاوزن ،وكان فيلمــه الــروايئ
الثالــث واألخــر بعنــوان (االبــن الثــاين عــر) ،وهــو فيلــم
ذو صبغــة كوميديــة.
أمــا املخــرج الســيناميئ الثــاين الــدارس يف الخــارج الــذي
قــدم عمـاً ســينامئياً يف تلــك الفــرة فــكان محمــد عزيزيــة
بفيلمــه الــروايئ الطويــل (الشــحاذ) عــام .1972
ومــع البدايــات املبكــرة للســينام األردنيــة إال أنهــا مل
تخــرج عــن نطــاق األفــام التســجيلية املنبثقــة مــن
القصــص القصــرة األردنيــة بعي ـ ًدا عــن الروايــات ،ومنهــا:
فيلــم (الحــذاء) عــام  1986الــذي قــام بإخراجــه محمــد
علــوه الــذي شــارك فيــه بعــدة مهرجانــات عربيــة ودوليــة.
ويف  ،1994تعاونــت رابطــة الفنانــن مــع املخرجــن نبيــل
الشــوميل وعبــد الحكيــم أبــو جليلــة عــى إنتــاج ثالثــة أفالم
قصــرة (الثــوب) للقاصــة جوهــر الرفايعــة مــن مجموعتهــا
(الغجــر والصبيــة)  ،و(االكتشــاف) مــن مجموعــة (األوغــاد
املتحمســون) للقــاص محمــد طمليــة ،و(صبــاح الخــر) عــن
فكــرة الشــوميل نفســه.
وقــدم املخــرج أرشف حــادة رؤيتــه يف فيلــم (القتيــل)
للقــاص خليــل قنديــل ،الــذي شــهد لــه النقــاد بقدراتــه

الفيلم الروايئ «األفعى»

اإلخراجيــة ،ومتيــزه مــن أدواتــه الفنيــة لخدمــة عملــه
فيلــا قصــ ًرا
الدرامــي ،وأنجــز املخــرج ريــاض طمليــة
ً
بعنــوان (املدينــة)  2009مــن املجموعــة طمليــة نفســها،
وآخــر للمخــرج صــاح أبــو عــون (الكابــوس) ،أيضــا لطمليــة
الــذي لــه الحــظ األكــر يف األفــام التســجيلية القصــرة.
ومــع التطــورات الحديثــة ،ولعــدم توافــر القــدرات
املاليــة ،عــى الرغــم مــن الكــوادر البرشيــة املتميــزة،
بقيــت النشــاطات الســينامئية محصــورة يف نطــاق األفــام
التســجيلية واألفــام الروائيــة القصــرة ،وهــي نوعيــات
مــن األفــام ال تطمــح للمنافســة يف ســوق الســينام بشــكل
تجــاري ،وتقتــر عــى املشــاركة يف املهرجانــات الســينامئية
املتخصصــة والعــروض الخاصــة للنخــب الثقافيــة.
ورغــم عــدم وجــود اإلنتــاج الســيناميئ ،إال أن نهايــة
الســبعينيات شــهدت اهتام ًمــا يف عــامل الســينام التــي
تجلــت يف تأســيس النــادي الســيناميئ األردين عــام ،1979
والهيئــة امللكيــة االردنيــة لالفــام عــام  2004كمحاولــة
جــادة للنهــوض بالفــن الســابع.
الدراما التلفزيونية والرواية االردنية
طاملــا تبــوأت الدرامــا التلفزيونيــة البدويــة مكانــة متميزة،
وحققــت حضــورا واســعا ،إال أ ّن الروايــة األردنيــة مــا تـزال
ُمغيبــة يف األعــال الدراميــة ،وهــو األمــر الــذي يثــر الكثــر
مــن التســاؤالت لــدى املتلقــي عــى الرغــم مــن جــودة
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املــايض ،وشــارك يف بطولتــه عــدد كبــر مــن املمثلــن
األردنيــن ،وحصــل عــى جائــزة أفضــل إخ ـراج يف مهرجــان
القاهــرة لإلذاعــة والتلفزيــون عــام .2004
وعــرض يف عــام  2008مسلســل (ســلطانة) الدرامــي
االجتامعــي وإخــراج إيــاد الخــزوز ،واملتكــئ عــى روايــة
تحمــل االســم نفســه لألديــب غالــب هلســة ،بإعــداد
ورؤيــة مختلفــة كتبهــا الكاتــب والسيناريســت الراحــل
غســان نــزال ،وانتجــه املركــز العــريب لإلنتــاج.

فضــا عــن النســيج املتنــوع
ً
الروايــة األردنيــة وعمقهــا،
يف طرحهــا للقضايــا االجتامعيــة ،والتداعيــات النفســية،
والتداعيــات السياســية ،والتحــوالت االجتامعيــة
التــي رصدتهــا االعــال الروائيــة االردنيــة ،واحتــواء العديــد
منهــا عــى بنيــة دراميــة ،وتعــدد موضوعاتهــا
التي تضفي عىل الدراما رؤية فكرية لها امتداداتها.
وهنــا البــد مــن تأكيــد عــى إن الســعي للنهــوض بجــودة
الدرامــا األردنيــة يعــززه العمــل الــروايئ وحســب ،فهــي
بحاجــة إىل الجــرأة يف طــرح القضايــا التــي متــس الفــرد
واملجتمــع ،ونفــض املســلامت ،وغربلــة البديهيــات ،مــن
خــال األعــال الروائيــة الســيام املميــزة والتــي بطبيعــة
الحــال تضفــي عليهــا النجــاح األكــر والحضــور الالفــت يف
الدرامــا العربيــة.
وعــى صعيــد الدرامــا التلفزيونيــة اتــكأ ســعود الفيــاض
عــى روايــة (وجــه الزمــان) للــروايئ طاهــر العــدوان ،ليقــدم
يف عــام  1989مــن خــال رؤيتــه اإلخراجيــة ،التحــوالت
االجتامعيــة واالقتصاديــة وتداعيــات القضيــة الفلســطينية
عــى املجتمــع االردين ،ودور الجيــش العــريب األردين يف حرب
عــام  ،1948وكان شــارك يف العمــل نخبــة مــن الفنانــن
األردنيــن :منهــم زهــر النوبــاين ،وجولييــت عــواد ،وشــايش
النعيمــي وحابــس العبــادي ،وعبــد الكريــم القواســمي.
ويف عــام  ،2004انتجــت مؤسســة عصــام حجــاوي لإلنتــاج
والتوزيــع الفنــي مسلســل (العريــن) مــن إخــراج نــر
عنــاين ،عــن روايــة بــذات االســم للــروايئ زيــاد قاســم،
وتصــدى العمــل للقضايــا االجتامعيــة يف ســتينيات القــرن
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ويســلِّط املسلســل الضــوء عــى التحــوالت والتطــورات
االجتامعيــة والسياســية خــال حقبــة االربعينيــات
والخمســينيات مــن القــرن املــايض.
ويعــد العمــل مزيجــاً بــن أعــال الســرة الذاتيــة
والتاريــخ االجتامعــي ،حيــث يقــدم مالمــح شــخصية
الــروايئ الراحــل غالــب هلســة ،الــذي يعتــر أحــد أهــم
أعــام الفكــر واألدب يف العــامل العــريب ،مــن خــال
الشــخصية الرئيســة “جريــس”.
وشــارك يف العمــل فنانــون مــن االردن وســوريا ومنهــم؛
زهــر النوبــاين ونــادرة عمــران ومحمــد القبــاين وقمــر
خلــف ،ووائــل نجــم ،وعاكــف نجــم وعبدالكريــم
القواســمي ،وكنــدة علــوش ،وحصــد املسلســل الجائــزة
الذهبيــة لإلخــراج ألفضــل عمــل اجتامعــي يف مهرجــان
القاهــرة العــريب لإلعــام لعــام .2009
وعــرض يف عــام  2015مسلســل “دفاتــر الطوفــان” املأخــوذ
عــن نــص روايئ بــذات باالســم نفســه لألديبــة ســميحة
خريــس وتــدور احداثــه يف ثالثينيــات القــرن املــايض،
وقامــت االديبــة خريــس بكتابــة الســيناريو والحــوار
للعمــل ضمــن رؤيــة دراميــة مشــركة مــع الفنــان محمــد
القبــاين واملخــرج موفــق الصــاح وجــرى تصويــره يف اكــر
مــن موقــع يف عــان التاريخيــة حيــث احيــاء راس العــن
ومحيــط ســبيل الحوريــات وجبــل عــان القديــم (محيــط
الــدوار االول) ،وســلط العمــل الضــوء عــى الرتكيبيــة
االجتامعيــة الفسيفســائية بحيــث تــذوب مجاميــع النــاس
القادمــن مــن خلفيــات متباينــة وثقافــات متعــددة،
ونشــوء هــذا النســيج الجديــد الحــي ممثـاً بهــذه املدينــة
التــي كانــت يف ذلــك الزمــان تســمى مبدينــة امليــاه ،وانتهــى
بهــا الحــال إىل أن أصبحــت مدينــة بــا ميــاه.

الروايــات املتميــزة التــي يكثــف فيهــا قاســم تاريــخ مدينــة
عــان ،ونشــأتها وتطورهــا منــذ أربعينيــات إىل مثانينيــات
القــرن املــايض ،مــرو ًرا بنكبــة  1948ونكســة  ،1967و
ربطــت الروايــة بــن األحــداث السياســية والتاريخيــة
وتحــايك صــورة واقعيــة عــن نشــوء مدينــة عـ ّـان الحديثــة
التــي تشــكلت كمدينــة مــن مجموعــات إنســانية ذات
أصــول مختلفــة وثقافــات متنوعــة.
وتحولــت الروايــة اىل عمــل درامــي تلفزيــوين بــذات االســم
واخرجــه إيــاد نحــاس ،وعــاد بديــوي
يكشــف املسلســل طبيعــة الروابــط بــن البــر عندمــا
يرتبطــون بعالقــة الجــرة واملصالــح التجاريــة ،رغــم تعــدد
اصولهــم وتنــوع ثقافاتهــم ،والعمــل كان مــن إخـراج موفــق
الصــاح ،وشــارك فيــه الفنانــون زهــر النوبــاين ،والدكتــورة
ريــم ســعادة وعاكــف نجــم ،ونارميــان عبدالكريــم ،ومارغــو
حــداد ،وحســن الشــاعر ،وفــؤاد الشــوميل ،وداود جالجــل،
ومحمــد اإلبراهيمــي ،وريــم بشــناق ،وإبراهيــم أبــو الخــر.
أمــا مسلســل (وادي الغجــر) إخـراج مــازن عجــاوي ،مأخــوذ
عــن روايــة جــال ناجــي (مخلفــات الزوابــع األخــرة-
وادي الغجــر) التــي نالــت جائــزة الدولــة التقديريــة عــام
 ،1989ويقــدم العمــل الــذي أنتجــه املركــز العــريب لإلنتــاج
اإلعالمــي حيــاة الغجــر بعي ـ ًدا عــن الصــور النمطيــة لهــم،
والراقصــات الغجريــات ،ليســتدرجنا ناجــي إىل ميثولوجيــا
الغجــر ونشــأتهم وعاداتهــم وتقاليدهــم وأســباب تشــتتهم
منــذ والدة جدهــم األول ،وانضاممهــم إىل مدينــة الــوادي
التــي شــيدها الــروايئ ،واختلــط فيهــا الغجــر والفالحــون
والبــدو ليشــكلوا مبــرور الزمــن مجتم ًعــا مدنيًــا قــاد ًرا عــى
التعايــش رغــم اختــاف الثقافــات واملرجعيــات خصوصــاً
بــن الغجــر واآلخريــن ،والتطــورات يف األحــداث والعالقــات
مــن خــال حكايــة عائلــة غجريّــة صغــرة مك ّونــة مــن
رجــل يُدعــى (ســبلو) وزوجتــه وابنتهــا.
وشــارك يف العمــل عــدد كبــر مــن الفنانــن ومنهــم نبيــل
املشــيني وعاكــف نجــم ،ومديحــة كنيفــايت ،وإبراهيــم أبــو
الخــر ،وحابــس العبــادي.
أمــا (أبنــاء القلعــة) للــروايئ زيــاد قاســم ،والتــي تعــد مــن

وحســام اإلبراهيمــي ،وانتجتــه مؤسســة عصــام حجــاوي
لينقــل صــورة مدينــة عــان حيــث كانــت الرحــم الــذي
يحــوي عـرات التوائــم مــن املجموعــات البرشيــة القاطنــة
فيهــا عــى تعــدد اصولهــا ومنابتهــا ،وينطلــق العمــل مــن
هــذه الــروح العامنيــة الجديــدة والهويــة الجديــدة التــي
صقلــت هــذه النــاس جمي ًعــاً مــن عراقيــن وحجازيــن
وشــاميني وبــدو وفالحــن وأبنــاء املحافظــات وفلســطينيني
ورشكــس وشيشــان ،وأصبحــت الهويــة األردنيــة الحديثــة يف
هــذا املــكان تشــملهم جميع ـاً.
وقــام ببطولــة العمــل عــدد كبــر مــن الفنانــن ،األردنيــن
والســوريني ،والفلســطينيني واللبنانيــن واملرصيــن ومنهــم:
ســاري االســعد ،رشــيد ملحــس ،ونــادرة عم ـران ،وعاكــف
نجــم ،ويــارس املــري ،ومحمــد خــر الج ـراح ورنــا جمــول
وشــاكر جابــر ،وريــم اللــو ودانــة جــر ونبيــل الشــوميل
وحســناء ســيف الديــن وملــى نــارص .
وحقــق العمــل (عندمــا تشــيخ الذئــاب) عــن روايــة بــذات
االســم للــروايئ األردين جــال ناجــي يف  2019نجا ًحــا كبـ ًرا،
ملــا يحمــل مــن قضايــا سياســية واجتامعيــة ،والتوغــل يف
التداعيــات النفســية يف الشــخصيات ،والعالقــات املتشــابكة
بــن السياســيني وأهــل الديــن ،وتحقيــق الغايــات ،واملصالــح
الشــخصية.
اتــكأ جــال ناجــي عــى تقنيــة تعــدد األصــوات يف تســيري
أحــداث الروايــةُ ،مــرزًا األحــداث السياســية التــي كان لهــا
األثــر األكــر يف البنيــة االجتامعيــة ،ومــا آلــت إليــه املنطقــة
العربيــة مــن رصاعــات جذريــة متعــددة عــى جميــع
األصعــدة ،وفســح املجــال أمــام الشــخصيات املتعاقبــة،
لــروي أحداث ًــا ومشــاهد تتكــرر وتختلــف وتتنامــى مــن
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شــخصية إىل أخــرى.
روايــة تصــور العــوامل البرشيــة الهشــة ،والقضايــا املعقــدة
املتصلــة بالديــن والسياســة والجنــس ،ومراكــز الســلطة
وعــوامل ال ـراء.
وعــى الرغــم مــن بعــض التفاصيــل التــي غفــل عنهــا ،إال أ ّن
جســد رؤيتــه الدراميــة للروايــة بإتقــان
املخــرج عامــر فهــد ّ
ودقــة ،ال ســيام أ ّن الروايــة حققــت صــدى واسـ ًعا بعــد أن
ترشــحت لجائــزة البوكــر يف .2009
ويف العمــل الــذي تــم إنتاجــه يف ســوريا وكتب له الســيناريو
والحــوار حــازم ســلامن ،شــارك فيــه فنانــون ســوريون
ومنهــم؛ ســلوم حــداد وعابــد فهــد ،وســمر ســامي ،وهيــا
مرعشــي ،ومحمــد حداقــي ،وأميــن رضــا ،ومــرح جــر.
الدراما اإلذاعية
كانــت اإلذاعــة األردنيــة منصــة مهمــة لتقديــم األعــال
الدراميــة ،منهــا؛ (الحمـراوي) لرمضــان الرواشــدة و(جمعــة
القفــاري) ملؤنــس الــرزاز ،و(يحيــى) و(خشــخاش) لســميحة
خريــس ،و(الخــارسون) و(ســلطانة) و(زنــوج وبــدو
وفالحــون) و(الضحــك) لغالب هلســة ،و(صهيل املســافات)
لليــى األطــرش ،و(الحيــاة عــى ذمــة املــوت) لجــال ناجــي
و(نفــس متبــاك) لخليــل الســواحري وغريهــا.
السينام والدراما العربية والروائية
ظلــت الروايــة األردنيــة ُمغيبــة إىل حــد كبــر ،عــى الرغــم
مــن اإلنجــازات التــي حققهــا بعــض الكتــاب األردنيــن
ومنهــم؛ ابراهيــم نــر اللــه ،واليــاس فركــوح ،وهاشــم
غرايبــة ،وهــاين أبــو انعيــم ،ومؤنــس الــرزاز ،وغريهــم.
يف املقابــل ،فــإن الدرامــا العربيــة اســتطاعت أ ّن تُحقــق
حضورهــا املتميــز باعتامدهــا الكبــر عــى الروايــة ســواء
يف التلفزيــون أو الســينام ،ال ســيام الســينام املرصيــة التــي
اتخــذت مــن األعــال الروائيــة امتــدا ًدا لهــا ،منهــا (زينــب)
ملحمــد حســنني هيــكل ،وتعــد أول روايــة تــم انتاجهــا
رؤيــة ســينامئية للمخــرج محمــد كريــم ،و (دعــاء الكــروان)
و(الحــب الضائــع) لطــه حســن ،و(العيــب) و(الحــرام)
الــذي يعــد تحفــة ســينامئية للــروايئ يوســف إدريــس،
وروايــة (يشء مــن الخــوف) لــروت أباظــة.
وكذلــك روايــات إحســان عبد القدوس ،ويوســف الســباعي،
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ومحمــد عبــد الحليــم عبداللــه ،وتوفيــق الحكيــم ،وعبــد
الحميــد جــودة الســحار ،وروايــات نجيــب محفــوظ ومنهــا؛
الثالثيــة (الســكرية ،وبــن القرصيــن ،وقــر الشــوق)،
و(بدايــة ونهايــة) ،و(الحرافيــش) ،و(مريامــار) ،و(اللــص
والــكالب) و(ال ـراب) ،و(خــان الخليــي) ،و(ثرثــرة فــوق
النيــل) ،و(نحــن ال نــزرع الشــوك) .و(الطــوق واالســوارة)
ليحيــي الطاهــر عبداللــه ،والســينام الكويتيــة يف (عــرس
الزيــن) للطيــب صالــح ،وروايــات (غســان كنفــاين ،منهــا:
(عائــد إىل حيفــا) و(رجــال يف الشــمش) وتحوالتهــا لــرؤى
ســينامئية.
السينام يف األلفية الثالثة
يف ظــل تطــور وســائل االتصــال والفضائيــات ،وتحديــدا يف
األلفيــة الثالثــة ،فقــد جــددت الســينام بنيتهــا الدراميــة يف
(عــارة يعقوبيــان) لعــاء األســواين ،و(الكيــت كات) عــن
روايــة (مالــك الحزيــن) إلبراهيــم أصــان ،و(الفيــل األزرق)
فضــا عــن الروايــات العامليــة التــي تــم
ً
ألحمــد مــراد،
تحويلهــا إىل رؤى ســينامئية مرصيــة ،وغريهــا الكثــر مــن
األعــال التــي منحــت للســينام مجــ ًدا وجــالً  ،وكذلــك
يف الدرامــا التلفزيونيــة مثــل( :لــن أعيــش يف جلبــاب أيب)،
و(حديــث الصبــاح واملســاء) ،و(أفــراح القبــة) ،و(واحــة
الغــروب) ،و(بنــت اســمها ذات) لصنــع اللــه ابراهيــم،
و(الوتــد) خــري شــلبي.
وجســدت الســينام الســورية عــددا مــن األعــال الروائيــة
لحنــا مينــة منهــا( :بقايــا صــور) مــن إخ ـراج نبيــل املالــح،
و(الشــمس يف يــوم غائــم) ملحمــد شــاهني ،و(الــراع
والعاصفــة) ،ويف الدرامــا التلفزيونيــة( ،نهايــة رجــل
شــجاع) التــي أعــد موســيقاها التصويريــة املوســيقار األردين
طــارق النــارص( ،املصابيــح الــزرق) ،وقــدم تلفزيــون أبــو
ظبــي رؤيــة دراميــة لـــ (ذاكــرة الجســد) للروائيــة أحــام
مســتغامني.
وعــى الرغــم من الشــهرة واألصداء الواســعة التــي حققتها
الروايــة العربيــة ،إال أ ّن الرؤيــة الســينامئية والتلفزيونيــة
مــا زالــت غائبــة عــن تبنــي العديــد مــن االعــال الروائيــة
وتحقيقهــا عــى الشاشــتني الذهبيــة والفضيــة ومنحهــا ذلــك
الحضــور ،والعمــل االبداعــي الــروايئ االديب األردين يعــد
الغائــب االكــر ضمــن هــذه املنظومــات اإلبداعيــة.

رف كتب

إعداد :ميرفت هليل
فنانة تشكيلية أردنية

القــرن العرشيــن ،الفتــا إىل أبــرز أعالمــه ،ومنهــم :بــاخ،
هانــدل ،هايــدن ،مــوزرت ،بيتهوفــن ،شــوبرت ،وشــوبان.

تذوق الهارموين النغمي

ويســتعرض املؤلــف يف كتابــه األســاليب الحديثــة والتقليديــة،
ويبــن مفهــوم املصاحبــة املوســيقية وأثرهــا يف إغنــاء
الهارمونيــة واملقاميــة ،شــارحا أهــم النظريــات املوســيقية
العامليــة التــي ترتبــط بالهارمــوين ومنهــا :املســافات ،واملفاتيح،
واألصــوات دليــل الســامل.

يُعنــى كتــاب «تــذوق
الهارمــوين النغمــي»،
الصــادر بدعــم وزارة
الثقافــة للموســيقار
للدكتــور هيثــم ســكرية،
بالجانــب التطبيقــي
الشــامل الــذي يتنــاول
مفهــوم علــم الهارمــوين،
الــذي يعتمــد عــى
تركيــب األصــوات
العموديــة التــي تــؤدى
يف آن واحــد ،وهــو يقــوم عــى تآلــف التنــوع النغمــي ،ويعــد
مــن أهــم علــوم املوســيقى الغربيــة ،وهــو ركــن أســاس يف
بنــاء املوســيقى اآلليــة والغنائيــة.
يقــول املؤلــف ســكرية :أنــه اســتغرق ثــاث ســنوات يف تأليــف
الكتــاب ،وقــد حــرص عــى رشح املصطلحــات واملفاهيــم
بلغــة ميــرة.
والكتــاب الــذي يقــع يف ( )328صفحــة مــن القطــع الكبــر،
يعــرض منــاذج مــن املدونــات املوســيقية ألهــم املؤلفــن
العامليــن ،والتــي يســعى مــن خاللهــا إىل االرتقــاء مبســتوى
داريس املوســيقى والهــواة والطلبــة ومتذوقــي املوســيقى.
يلقــي الكتــاب الضــوء عــى التآلفــات املوســيقية يف عــر
البــاروك ،والكالســيك ،الرومانيــك ،مركــزا عــى الهارمــوين
النغمــي الــذي اســتعمل منــذ القــرن الســابع عــر وحتــى

املوسيقى والغناء يف األردن
يلقــي كتــاب «املوســيقى والغنــاء يف األردن» ،الصــادر
بدعــم مــن وزارة الثقافــة للدكتورعــي الرشمــان الضــوء
عــى املوســيقى يف األردن مــن جوانبهــا التاريخيــة والغنائيــة
واملوســيقية ،وميثــل الكتــاب الصــادر عــن اآلن نــارشون
وموزعــون مرجعــا مختــرا يف علــوم املوســيقى.
يشــتمل الكتــاب عــى أربعــة فصــول ،يتنــاول الفصــل األول
اإلطــار الجغ ـرايف واالجتامعــي والثقــايف يف تشــكيل املوســيقى
األردنيــة ،ويف الفصــل الثــاين يذكــر أعــام املوســيقى األردنيــة،
ويتوقــف يف الفصــل الثالــث عنــد ألــوان الغنــاء الريفــي
وميزاتــه وموضوعاتــه ومكانتــه يف طقــس الــزواج ،والرقصــات
املرافقــة لــه ،واآلالت املســتخدمة يف الغنــاء الريفــي ،ويلقــي
املؤلــف يف الفصــل الرابــع الضــوء
عــى آلــة الشــبابة ،وخصائصهــا
املوســيقية ،وارتباطهــا بالنــاي،
وصناعــة الشــبابة واســتخداماتها
وروادهــا.
ويذيــل املؤلــف الكتــاب بقامئــة
املقابــات الشــخصية ،والصــور
واملالحــق والقوالــب اللحنيــة،
ويقــول د .الرشمــان :لقــد شــكلت
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املوســيقى األردنيــة مفرقــا مهــا بــن املوســيقات العربيــة،
ملوقــع األردن الجغــرايف ،وخصوصيــة الرتكيبــة الفسيفســائية
البرشيــة للمجتمــع ،والظــروف السياســية واالجتامعيــة،
والهجــرات املعيشــية والقرسيــة التــي أثــرت بشــكل كبــر
يف هــذا النمــط الغنــايئ ،إذ يُ َعــ ُّد الشــكل الغنــايئ أساســا
للموســيقى األردنيــة ،ويشــكل الغنــاء الريفــي والبــدوي
جــل التكويــن للغنــاء يف األردن ،فيشــغل ال ـراث املوســيقي،
وبخاصــة األغنيــة الشــعبية.
الصناعات الثقافية واإلبداعية
يقــدم التشــكييل عبــد اللــه أحمــد التميمــي يف كتابــه
«الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة» ،الصــادر بدعــم مــن
وزارة الثقافــة نظــرة عامــة حــول توســع الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة ،مــن فكــرة إنتــاج الصــورة إىل اإلنتاجيــة يف
اقتصاديــات الفــن.
ويــرى أن هــذه الصناعــة أثبتــت يف اآلونــة األخــرة أهميتهــا يف
االنتعــاش االقتصــادي يف العديــد مــن الــدول املتقدمــة ،وتــم
عــد صناعــة الثقافــة واحــدة مــن مفاتيــح التنميــة املســتدامة،
مــن خــال املســاهمة يف بنــاء االقتصــاد الوطنــي ،مــا يجعــل
تلــك الصناعــات تأخــذ دور القيمــة املضافــة.
يقــوم الكتــاب الــذي يقــع يف ( )224مــن القطــع الكبــر عــى
تحليــل املفاهيــم األساســية للصناعــة الثقافيــة واإلبداعيــة،
مــن منظــور أســايس وعــر املحتويــات الرئيســة :الصناعــات
الثقافيــة اإلبداعيــة ،الوظائفيــة يف الفــن مــن منطلــق صناعــة
الكفــاءة اإلنتاجيــة يف التعليــم وعالقتهــا بالــذكاء االصطناعــي
وإنرتنــت األشــياء.
كــا يلقــي الكتــاب الضــوء عــى الواقــع االفـرايض ،والحقيقــة
االفرتاضيــة يف الصناعــات اإلبداعيــة ،وصناعــة الواقــع
املعــزز بالتعليــم ،ويفــرد
فصــا حــول
االقتصــاد اإلبداعــي
يف الثقافــة مــن
خــال االســتثامر يف
الفــن التشــكييل ،مــع
دراســة حالــة صناعــة
الهويــة الثقافيــة يف
املجتمــع.
ويــرى املؤلــف أن جوهــر
الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة هــو يف اإلبــداع
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البــري ،الــذي يتميــز
بالقــدرة عــى إنتــاج أفــكار
جديــدة تتصــف بالتفــرد
واألصالــة.
مهنــا الــدرة ..االرتحــال وراء
الضــوء
يــدرس الفنــان التشــكييل حســن نشــوان تجربــة الفنــان
مهنــا الــدرة التشــكيلية ضمــن كتــاب صــدر بدعــم مــن وزارة
الثقافــة األردنيــة حمــل عنــوان« :مهنــا الــدرة ..االرتحــال وراء
الضــوء».
يشــتمل الكتــاب الصــادر عــن اآلن نــارشون يف ( )136صفحــة
مــن القطــع املتوســط عــى قــراءات يف تجربــة الفنــان
الحياتيــة ،كــا يحتــوي عــى دراســة املرجعيــات التــي أثــرت
يف التجربــة ،واملراحــل التــي تجلــت يف النــص البــري،
وطرائــق معالجاتــه وتقنياتــه للشــكل واملوضــوع وفــق لغــة
برصيــة تعــر عــن أســلوبه.
ويناقــش املؤلــف عــددا مــن القضايــا التــي تتصــل بغيــاب
الجامعــات الفنيــة ،وعــدم وجــود مدرســة فنيــة يقرتحهــا
الــدرة مبــوازاة مقرتحــه الجــايل.
ويــدرس مراحــل اشــتغاله عــى اللوحــة ،وتحوالتهــا بــن
املوضــوع واملحتــوى والشــكل ،وتأثراتهــا باألحداث واألســاليب
التلوينيــة والحداثيــة ،ويتوقــف عنــد أفــكاره واملرجعيــات
التــي أغنــت تجربتــه مــن خــال الفلســفة والرحــات والعمــل
والتدريــس.
وعــن تجربــة مهنــا الــدرة مــع فــن التشــكيل يقــول املؤلــف:
إن التجربــة ال تتوقــف عنــد حــدود التلوينيــة والتجــاورات يف
الكتلــة وتباينــات الفـراغ ،وإمنــا متتــد إىل النــص املفتــوح الــذي
يتــرع عــى األفــق يف متثالتــه الكونيــة ،التــي تــرى الــكل
مكونــا للجــزء ،والجــزء متضمنــا يف الــكل ،منطلقــا مــن فلســفة
وحــدة الوجــود ،فالفنــان الــدرة يعــد الفــن معــادال للحيــاة،
ويــرى يف فكــرة الجــال نظـرا للخــر والحريــة.
ومبــوازاة التجربــة الفنيــة -بحســب املؤلــف ،-فــإن الــدرة اتــكأ
عــى فلســفة نقديــة تقــوم عــى اســتقاللية الصــورة البرصيــة
عــن الــرد األديب ،مميــزا بــن النقــد األديب والنقــد الفنــي،
حيــث تقــوم ق ـراءة اللوحــة عــى أبجديــة صوريــة /حســية
برصيــة وليســت ســمعية

وليد سيف كاتبا مسرحيا
سمير أحمد الشريف
قاص أردين
قلــة مــن يعرفــون اهتــام الدكتــور وليــد ســيف باملــرح
وهــو الــذي بــدأ حياتــه اإلبداعيــة شــاعرا مجيــدا لفــت إليــه
األنظــار بكتابتــه الشــعر الحــر والشــعر التقليــدي ونــر
انتاجــه يف صحيفتــي املنــار والجهــاد ومجلــة األفــق الجديــد
ومجلــة مواقــف يف ســتينيات القــرن املنــرم ،ونشــط يف
الجامعــة األردنيــة طالبــا ملــع نجمــه أكــر بعــد مشــاركته يف
امللتقــى الشــعري األول يف بــروت عــام 1971جنبــا إىل جنــب
مــع مشــاهري الشــعر العــريب الحديــث أمثــال نــزار قبــاين
وصــاح عبــد الصبــور وأحمــد عبــد املعطــي حجــازي وبلنــد
الحيــدري وأدونيــس وأحمــد عفيفــي مطــر وقــد تأثــر وليــد
ســيف بلــوركا وتأثــر بــه محمــود درويــش يف قصيــدة أعـراس :
بعــد عــودة وليــد ســيف مــن بريطانيــا وحصولــه عــى درجــة
الدكتــوراة ومتابعتــه للدرامــا هنــاك ،قــرر أن يتفــرغ للدرامــا
التلفزيونيــة وكتــب فيهــا الكثــر،

عاشــق يــأيت مــن الحــرب إىل
ٌ
ْ
الزفــاف
يــوم
يرتدي بدلتَ ُه األوىل
ويدخل
ْ
حلبة الرقص حصاناً
وقرنفل
ْ
من حامس
وعــى حبــل الزغاريــد يُالقــى
فاطمــ ْه
وتُغ ّني لهام
كل أشجار املنايف
ومناديل الحداد الناعم ْه
العاشق عينيه
َذبّ َل
ُ
وأعطى يَ َد ُه السمراء للح ّناء
والقطن النسا ّيئ املقدس
وعــى ســقف الزغاريــد تجــيء
الطائــرات
طائرات
طائرات
العاشــق مــن حضــن
تخطــف
ُ
َ
الفراشــ ْه
ومناديل الحداد

وتغُّني الفتيات:
قد تز ّو ْج َت
تز ّوجت جميع الفتيات
يا مح ّمد! !
وقضيت الليلة األوىل
َ
عىل قرميد حيفا
يا مح ّمد!
يا أمري العاشقني
يا مح ّمد!
جت الدوايل
وتز َّو َ
وسياج الياسمني
يا مح ّمد!
وتز ّوجت السالملْ
يا مح ّمد!
وتقاوم
يا مح ّمد!
وتز ّو ْج َت البالد
يا مح ّمد!
يا مح ّمد!

تناوبــت الفــرة الجاهليــة وصــدر اإلســام والعــر األندلــي
والحــروب الصليبيــة والقضيــة الفلســطينية ،وكان مميــزا يف
لغــة الحــوار ودقــة البحــث واملوضوعيــة العلميــة وتوظيــف
الفعــل الدرامــي مــن خــال اإلســقاط التاريخــي عــى الحــارض،
وذَلــك بعــد أن أصــدر أكــر مــن ديــوان شــعري ،أولهــا "قصائــد
يف زمــن الفتــح عــام  1969عــن دار الطليعــة ببــروت وديــوان
" وشــم عــى َذراع خــرة "1971دار العــودة ،وديــوان "تغريبــة
بنــي فلســطني"  1979دار العــودة.
يف املــرح كتــب وليــد ســيف مرسحيــة " ألــف حكايــة وحكاية
يف ســوق عــكاظ ســنة  ،1986ومرسحيــة نقــوش زمنيــة 1989
ومرسحيــة شــعرية محفوظــة عنوانهــا "حريــم" ،مل تنــر بعــد.
خــال إقامــة املمثلــة نضــال األشــقر يف عــان ،فكــرت بتكويــن
فرقــة مرسحيــة عربيــة ،فاتصلــت بالدكتــور وليــد ســيف لكتابة
نــص لهـذَه الفرقــة ،فكانــت " ألــف حكايــة وحكايــة يف ســوق
عــكاظ " مثــرة هــذا التعــاون الــذي القــى النجــاح واالنتشــار
عربيــا وعامليــا ألنــه مل يكــن تقليديــا عــى املســتوى الفنــي
والطــرح الفكــري وكانــت إلطاللــة عــى الـراث العــريب بصياغــة
دراميــة تخاطــب وعــي انســان العــر مكتوبــا برؤيــة معــارصة
للــراث والثقافــة العربيــة ينهــض عــى البنــاء امللحمــي
املعتمــد عــى التغريــب وتكامــل اللوحــات الفنيــة  ،وبهــذا
يخــرج العمــل عــن كالســيكيات النــص املرسحــي املعــروف
ليكــون أقــرب للفرجــة املعتمــدة عــى رؤيــة حلميــة مــع كل
مــن جحــا والجاحــظ .
تتشــكل املرسحيــة مــن عــدد مــن اللوحــات ،تتحــدث كل منهــا
عــن شــخصية وموقــف تاريخــي ومــكان مشــهور.
أمــا مرسحيــة "نقــوش زمنيــة" ف ُينظــر لهــا كنمــوذج للمــرح
التفاعــي ،وتعــد أول عمــل مرسحــي كتبــت بطريقــة املــرح
التعليمــي ،وهــي موجهــة لألطفــال ،وتــم عرضهــا عىل املســارح
املدرســية ومــن خــال املــرح الجــوال طافــت املحافظــات
جميعــا ،أمــا مضمونهــا فعكــس يف حينــه األحــداث السياســية
التــي كانــت تجتــاح املنطقــة العربيــة خــال تســعينيات
القــرن املنــرم ،ويف املقدمــة منهــا حــرب الخليــج واالنتفاضــة
الفلســطينية وانعكاســات ذلــك عــى املنطقــة عمومــا.
تتمحــور املرسحيــة حــول فكــرة ذوبــان الزمــن مــن خــال
شــخصية شــاب عــريب مصــاب باإلحبــاط نتيجــة الظــروف
القاســية التــي يعيشــها  ،فــا يجــد الحــل اال بالعــودة للتاريــخ
 ،باحثــا عــن الحكمــة  ،مســترشفا املــايض والحــارض واملســتقبل
 ،ليلتقــي خــال رحلتــه بــكل مــن "عــروة بــن الــورد" و"أيب
حيــان التوحيــدي" و" خالــد بــن الوليــد" -شــخصيات مل توظــف
يف النــص اعتباطــا ملــا تتمتــع بــه مــن إيجابيــات ومــا عركتــه
مــن تجــارب عميقــة واســعة وملــا ينــاط بهــا مــن مهــات
إنســانية ال تُنــى  ،حيــث متيــز عــروة بالكــرم والشــجاعة
واتصــف التوحيــدي بالثقافــة والعلــم وابــن الوليــد بالحنكــة
والتخطيــط العســكري.
نتمنــى عــى الدكتــور وليــد ســيف أن يســعى اإلخــراج
مرسحيتــه املخطوطــة للنــور طباعــة ورقيــة وأن يتــم التعــاون
مــع الجهــات املختصــة لــرى النــور مجســدة عــى خشــبة
املــرح قريبــا
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شرفات

جوائز الدولة التقديرية ..عنوان ونهج
يف الوقــت الــذي ال متثــل فيــه الجائــزة بالنســبة للمبــدع
هدفــا بحــد ذاتــه ،بقــدر مــا تشــر إىل مســرته اإلبداعيــة،
تشــكل رمزيــة وعنوانــا لنهــج الدولــة ،وعمــق رؤيتهــا
تجــاه اإلبــداع واملبدعــن الذيــن يشــكلون ثــروة وطنيــة،
مثلــا يعــر اســتمرارها يف ظــل جائحــة كورونــا عــن إرصار
الدولــة عــى تقديــر أصحــاب اإلبــداع والكفــاءات رغــم
التحديــات ،إلميانهــا بالقيمــة الثقافيــة وارتباطهــا بالتنميــة،
وأثرهــا يف التقــدم ،وترســيخا للتقاليــد الحضاريــة للدولــة.

منحــت جائــزة الدولــة التقديريــة  2020لســبعة مــن
املبدعــن والباحثــن األردنيــن ،وملؤسســة أردنيــة يف مجــال
العمــل الطبــي واالجتامعــي ،فقــد كانــت يف الروايــة
مناصفــة مــا بــن الروائيــن :هاشــم بديــوي مصطفــى
غرايبــة ،وســليامن حــاد عبــد اللــه القوابعــة ،وجــاءت
يف حقــل العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية /مجــال اآلثــار يف
األردن لــكل مــن :د .معاويــة محمــود إبراهيــم يوســف،
ود .زيــدون حمــد عبيــد املحيســن ،ود .ســليامن عــي
إبراهيــم الفرجــات ،ومنحــت يف حقــل العلــوم التطبيقيــة
والبحثيــة يف مجــال /األم ـراض الوبائيــة ملستشــفى األمــر
حمــزة بــن الحســن ،ويف حقــل الفنــون /التمثيــل حلــت
الجائــزة مناصفــة بــن كل مــن الفنــان :مــوىس جــزاع
مــوىس حجازيــن ،وعبــد الكريــم عمــر أحمــد القواســمي.

وبــن أن منــح الجوائــز هــذا العــام ،يتزامــن مــع االحتفــال
مبئويــة تأســيس الدولــة التــي تضفــي عــى الجوائــز داللــة
معنويــة ،تتصــل بإنجــازات الدولــة يف مناحــي الحيــاة
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة املختلفــة،
وتقديرهــا لإلبــداع واالبتــكار.

مجلــة «فنــون» التقــت الفائــز عبــد الكريــم القواســمي
الــذي عــر عــن داللــة الجائــزة بالنســبة لــه ،عارضــا
تجربتــه ورؤيتــه نحــو الدرامــا األردنيــة ،بينــا أعــدت
املجلــة صــورة «بورتريــه» عــن الفنــان مــوىس حجازيــن
الــذي تعــذر إجــراء مقابلــة معــه لظــرف صحــي.

وهــو مــا أكــده وزيــر الثقافــة الســابق د .باســم الطويــي
الــذي قــال :إن جوائــز الدولــة أرســت تقاليــد ثقافيــة،
ورســخت نهجــا ثابتــا يف تكريــم املبدعــن ،واألعــال
اإلبداعيــة التــي حققــت نقلــة يف جوهــر الثقافــة األردنيــة
وأصالتهــا املمتــدة واملتواصلــة مــع الثقافــة العربيــة
اإلســامية ،بأبعادهــا اإلنســانية املعــارصة.
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عبد الكرمي القواسمي
حاوره :عمر ضمرة
صحفي أردين
قــال الفنــان عبــد الكريــم القواســمي :إن تكريــم أي فنــان
هــو تكريــم لجميــع الزمــاء والزميــات يف الوســط الفنــي،
وتكريــم للحركــة الفنيــة األردنيــة ،الفتــا إىل أن قيمــة التكريــم
أنــه يــأيت موشــحا بــإرادة مــن ســيد البــاد وقائدهــا ،وتــأيت
األهميــة أيضــا أن اإلنســان يكــرم يف حياتــه ويف بلــده.
وأبــدى املحبــة والتقديــر للزمــاء والزميــات ،فهــم جميعــا
يســتحقون التكريــم ،معربــا عــن أمنياتــه للحركــة الفنيــة يف
األردن ،متأمــا أن تبقــى بتألــق وازدهــار وإبــداع ،وأن تــدور
عجلــة اإلنتــاج بالقطاعــات الفنيــة والثقافيــة كافــة ،لتعــود
كــا كانــت عليــه مــن األلــق لتكــون عــى مســتوى املنافســة
مــع اإلنتــاج العــريب.
ومل يخــف القواســمي املولــود عــام  ،1945والحاصــل عــى
شــهادة البكالوريــوس يف األدب العــريب مــن جامعــة بــروت
العربيــة عــام  ،1969أن الدرامــا األردنيــة -كــا هــو ظاهــر
للجميــع -تراجعــت إىل منزلــة أدىن بكثــر مــا كانــت عليــه
يف فــرة الســبعينات والثامنينــات ،وحتــى بدايــة التســعينات
مــن القــرن املنــرم  ،ســوا ًء عــى مســتوى الكــم أو النــوع،
الفتــا إىل أن املطلــع عــى ســجالت وزارة الصناعــة يــرى أن
الجهــات واملؤسســات اإلنتاجيــة املرخصــة كانــت أكــر مــن
مئــة مؤسســة ،ومعظمهــا عامــل ومنتــج ،ويتنافــس كل منهــا
عــى مســتوى الجــودة ،مثلــا كان التلفزيــون األردين أحــد
أهــم هــذه الجهــات اإلنتاجيــة وأقواهــا ،وكان مــا يعــرض
عــى الشاشــة األردنيــة هــو املفضــل محليــا وعربيــا ،وكانــت
القنــوات التلفزيونيــة العربيــة تتســابق لبــث العــرض األول
مــن املسلســات األردنيــة ،وبتعبــر آخــر قــال أن األعــال
األردنيــة «كانــت تغلــق الســوق الدرامــي» ،مشــرا إىل أن
الدرامــا األردنيــة كانــت تنافــس مــا يعــرض مــن مسلســات
مرصيــة مبــا يعــرف عنهــا مــن عراقــة وانتشــار.
ويف الســياق نفســه ،نــوه القواســمي إىل أن الفنــان العــريب
كان يشــعر بالفخــر والتباهــي عنــد مشــاركته يف األعــال
الدراميــة األردنيــة عــى اختالفهــا :مسلســات بدويــة ،أم

ريفية ،أم دراما اجتامعية حرضية.
وألســباب باتــت معلومــة للجميــع ،فقــد تراجــع عــدد كبــر
مــن صغــار املنتجــن ،وتعطلــت العديــد مــن املؤسســات
اإلنتاجيــة ،وتأثــر إنتــاج التلفزيــون األردين الــذي انعكــس
ســلبا عــى عمــل الفنــان األردين.
ومل يســتبعد القواســمي الــذي شــارك يف مسلســات :قمــر
بنــي هاشــم ،دليلــة والزيبــق ،آخــر أيــام الياممــة ،القســمة
والنصيــب ،الحجــاج ،واملرابطــون واألندلــس تفاؤلــه بعــودة
الدرامــا األردنيــة أللقهــا ،كــون عنــارص اإلنتــاج الدرامــي
األردين تتمتــع بأعــى املســتويات الفنيــة ،إذ لدينــا –وفــق
تعبــره -طاقــات مبدعــة (فنانــون وفنيــون) ،وكذلــك طاقــة
تقنيــة متقدمــة مــن أحــدث الكامـرات واملعــدات واألجهــزة
الفنيــة الحديثــة التــي تؤثــر يف العمــل الدرامــي وتســهم يف
انتشــاره وتوزيعــه ،فضــا عــا يتوفــر يف األردن مــن تنــوع يف
الطبيعــة الجغرافيــة ،واآلثــار التاريخيــة العريقــة التي تشــكل
بيئــة خصبــة تســتوعب أيــة أعــال دراميــة عــى اختــاف
مضامينهــا وطروحاتهــا الفنيــة ،والتــي كانــت مرسحــا لعــدد
مــن األعــال األردنيــة والعربيــة والعامليــة.
وعــن أزمــة النــص الدرامــي يف األردن قــال القواســمي الذي
مثــل يف أعــال :منــر بــن عــدوان ،ســلطانة ،راعــي الصيــت،
محاكــم بــا ســجون ،الغريبــة ،العقــاب والصقــر ،وجــرح
الرمــال إن املطلــع عــى اإلنتــاج الدرامــي الحــايل يســتطيع
مالحظــة اقتحــام أربــع ســيدات حقــل التأليــف الدرامــي
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بجــرأة كبــرة ،إضافــة إىل وجــود جهــات مختصــة باإلبــداع
والتأليــف منهــا :رابطــة الكتــاب األردنيــن ،واالتحــاد العــام
لألدبــاء والكتــاب األردنيــن ،ومــع دوران عجلــة اإلنتــاج
الدرامــي والفنــي فــإن هنالــك الكثــر مــن اإلبداعــات التــي
تصلــح كأعــال دراميــة ،وتســتطيع أن تنافــس مضامــن
الدرامــا العربيــة برثائهــا ومحتواهــا الفكــري املتنــوع الــذي
يتمتــع مبســتوى مرمــوق مــن الكتابــة عــى املســتوى
العــريب.
ويقــول القواســمي ،إن نجــاح النصــوص الدراميــة األردنيــة
الســابقة كان يعتمــد عــى ثقافــة الكاتــب ،وســعة اطالعــه
عــى مجريــات األمــور يف األردن خصوصــا ،واملنطقــة
العربيــة عمومــا ،ومــن أبــرز كتــاب الدرامــا األردنيــة
الكاتــب محمــود الزيــودي ،وهــو راصــد جيــد لألحــداث
األردنيــة التــي تناولهــا بشــفافية جاذبــة ومشــوقة عــى
مســتوى الحــدث والزمــان واملــكان ،فكانــت املسلســات
األردنيــة تتجــاوز املحليــة إىل العــامل العــريب ،وتتابــع
بشــغف كبــر ،كذلــك ال نســتطيع إغفــال ذكــر الكاتــب
بشــر هــواري ،والدكتــور وليــد ســيف الــذي تنــاول
األحــداث التاريخيــة العربيــة مثــل :طرفــة بــن العبــد،
وعــروة بــن الــورد ،والخنســاء ،والتغريبــة ،وغريهــا التــي
أثــرت يف املشــاهد العــريب ملحتواهــا ومســتواها الفنــي
املتقــدم الــذي متيــزت بــه.
وعــن توجــه بعــض الفنانــن األردنيــن للعمــل يف
الخــارج ،وانعــكاس ذلــك عــى تطــور الدرامــا األردنيــة،
قــال القواســمي الــذي شــارك يف :صقــر قريــش ،هبــوب
الريــح ،طــاش مــا طــاش ،مغام ـرات زعــر وعنــر ،فــارس
بنــي مــروان ،أبــو جعفــر املنصــور ،أم الكــروم ،ووجــه
الزمــان إن املمثــل األردين عــى درجــة عاليــة مــن الــذكاء
واملوهبــة ،ولديــه مــن الطاقــات الفنيــة مــا يجعلــه
منافســا للفنــان العــريب ،حيــث بتنــا نلحــظ أن العديــد
مــن الفنانــن األردنيــن الذيــن أثبتــوا حضورهــم الفنــي يف
األعــال العربيــة ،وأصبحــت تســند لهــم أدوار البطولــة يف
بعضهــا ،ســواء املسلســات أو األفــام ،فهــذه املشــاركات
تــري الفــن العــريب ،وتنعكــس بالــرورة عــى تجاربهــم
الفنيــة يف األعــال األردنيــة التــي ميكــن أن يشــاركوا فيهــا
يف املســتقبل ومنهــم :صبــا مبــارك ،ومنــذر رياحنــة ،وإيــاد
نصــار ،ومــن قبــل املرحــوم يــارس املــري ،فضــا عــن
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حضــور عــدد مــن املوســيقيني واملخرجــن يف أعــال عربيــة
مهمــة.
وأكــد القواســمي أن النهضــة بالدرامــا تحتــاج تضافــر
جهــود الجهــات الثقافيــة واإلعالميــة ،ســواء أكانــت جهــات
إنتاجيــة فنيــة ،أو نقابيــة ،أو مؤسســات إعالميــة ،لتكــون
جميعهــا فريقــا واحــدا لتعزيــز التعــاون والتنســيق ،إلعــادة
األلــق للدرامــا األردنيــة.
أمــا فيــا يتعلــق بالقطــاع العــام ،فــإن املطلــوب ليــس
زيــادة اإلنفــاق عــى اإلنتــاج الدرامــي فقــط ،بــل توفــر
اإلدارة الناجحــة التــي ميكنهــا احتضــان املــروع الدرامــي
األردين ،بحيــث يكــون -القطــاع العــام -رقيبــا عــى مــا
ينتــج مــن أعــال مــن حيــث النوعيــة.
ويتوســم الفنــان القواســمي الخــر يف املواهــب والطاقــات
الجديــدة مــن الوجــوه الشــابة التــي تتخــرج يف كليــات
الفنــون ،فهــي تتمتــع بالكفــاءة واإلبــداع ،وظهــرت منهــم
مجموعــة كبــرة يف أعــال دراميــة مهمــة ،يحدوهــا األمــل
بــأن تحقــق النجوميــة ،إال أن محاوالتهــم يف الغالــب تصطدم
بالواقــع املريــر بســبب قلــة اإلنتــاج ،وعــدم رغبــة املنتــج يف
املغامــرة بإســناد دور البطولــة لوجــوه شــابة جديــدة.

موسى حجازين
أعــرب الفنــان مــوىس حجازيــن عــن ســعادته مبنحــه جائــزة
الدولــة التقديريــة بحقــل الفنــون قائــا :إن مــا أثلــج
صــدري ،وأعطــى هــذا التكريــم أهميــة ،أنــه جــاء متزامنــا
مــع احتفــاالت الدولــة مبــرور مئــة عــام عــى تأســيس األردن
الحديــث الغــايل ،يف ظــل الرايــة الهاشــمية ،وهــي تعكــس
مــدى االهتــام الرســمي بأبنــاء الوطــن يف املجــاالت والحقول
اإلبداعيــة ،وال ســيام مــن لجنــة مكونــة مــن مفكريــن
ومثقفــن ومؤسســات معنيــة بحقــل الثقافــة واإلبــداع ،وعــى
رأســهم وزارة الثقافــة التــي تؤمــن بأهميــة املــرح كمنــر
للفكــر التقدمــي ،ونــر الوعــي الوطنــي والقومــي ،مبــا فيــه
مــن قضايــا وهمــوم تؤكــد ترابــط أبنــاء الشــعب الواحــد.
وأهــدى الفنــان حجازيــن الجائــزة للشــعب األردين حيــث
قــال :إنــه هــو الــذي يســتحق التكريــم ،والــذي كان ومــا يزال
مــن يقــدر نجاحــي بعــد اللــه عــز وجــل .مؤكــدا أنــه يُ ِك ـ ُّن

للجمهــور كل التقديــر ملســاندته لــه خــال مســرته الفنيــة.
والفنــان األردين مــوىس جــزاع حجازيــن ،املولــود يف قريــة
الســاكية -الكــرك عــام  ،1955بــدأت موهبتــه يف التمثيــل
منــذ الطفولــة ،وقــد درس الرتبيــة املوســيقية يف جامعــة
حلــوان مبــر ،ثــم تتلمــذ عــى يــد أحمــد فــؤاد حســن
«قائــد الفرقــة املاســية».
مــوىس حجازيــن الــذي خــدم والــده يف الجيــش العــريب،
عمــل معلــا للموســيقى يف املدرســة الوطنيــة األرثوذكســية،
وبــدأ مســرته الفنيــة يف الدرامــا عــر مسلســل «أبــو عــواد»
بــدور «القهوجــي» يف شــخصية «ســمعة» ،وهــو اإلنســان
البســيط ،بينــا شــخصية «أبــو صقــر» التــي اشــتهر بهــا
حجازيــن يف األعــال املرسحيــة ،والــذي غالبــا مــا يرتــدي
بذلــة «الفوتيــك» ،فهــي شــخصية تعكــس الشــهامة ،ويصــف
«الكركــرات» التــي اختارهــا ألعاملــه بأنهــا مســتمدة مــن
الواقــع ،ويقــول ذات حــوار إعالمــي :إن شــخصية «ســمعة»
تتســم بالبعــد اإلنســاين ،وذات طابــع ونكهــة عربيــة عامــة،
ومتثــل رشيحــة كبــرة مــن املجتمــع العــريب ،ومــن خــال
هــذه الشــخصية ميكــن إرســال رســائل حساســة وجريئــة،
ولكــن ببســاطة وبــراءة ،ألن شــخصية «ســمعة» تجــذب
النــاس للتعاطــف معهــا.
أمــا شــخصية «أبــو صقــر» ،فهــي متثــل اإلنســان املكافــح
الــذي تقاعــد مــن الجيــش ،يتــرف مــع مــن حولــه بأســلوب
عســكري ،وهــو جاهــز للتصــدي لــكل خطــر يحيــط بالوطــن
واملواطــن ،ونلحــظ أنــه يف حــراك مســتمر ضــد الظلــم
والفســاد يف مجتمعــه ،ويظهــر كقــدوة ،ألن الجنــدي يبقــى
قــدوة حتــى خــارج الوظيفــة ،مســتدركا ،وعــى خــاف
«ســمعة» فــإن «أبــو صقــر» يوصــل رســائله بجــرأة وثقــة،
وبعبــارة رصيحــة بعيــدا عــن النفــاق ،ودون أيــة محابــاة أو
مجاملــة ،الفتــا إىل أن مــا يجمــع الشــخصيتني هــو حبهــم
وفداؤهــم للوطــن.
حجازيــن الــذي قــدم يف الدرامــا عــددا مــن املسلســات منهــا:
حــارة أبــو عــواد ،العلــم نــور ،الرشيــكان ،وال تجيبــوا ســرة،
ركــز يف مضامــن مرسحياتــه عــى الجوانــب االجتامعيــة
والسياســية واالقتصاديــة التــي ميــر بهــا املواطــن ،وحظيــت
أعاملــه باإلعجــاب لتناولهــا العديــد مــن املوضوعــات التــي
تتصــل بتفاصيــل الحيــاة وتناقضاتهــا بأســلوب كوميــدي

ساخر ،وخصوصا السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
وتركــت أعاملــه املرسحيــة أثــرا كبــرا يف مســرته الفنيــة
بشــكل خــاص ،ويف مســرة الفــن األردين بشــكل عــام ومنهــا:
يش غــاد ،زمــان الشــقلبة ،ســمعة يف أمــركا ،حــارض ســيدي،
ابتســم أنــت عــريب ،هــاي مواطــن ،مرسحيــة هــاي أمــركا،
ومرسحيــة إىل مــن يهمــه األمــر.
الفنــان مــوىس حجازيــن ليــس مجــرد ممثــل فحســب ،بــل
فنــان متعــدد املواهــب ،وصاحــب فكــر وفلســفة ورؤيــة
فنيــة ،فقــد كان عضــوا ً يف فرقــة الفحيــص للفنــون الشــعبية،
وهــو عــازف بــارع عــى آلــة العــود ،ويتميــز مــن خــال
أغانيــه ومواويلــه التــي يؤديهــا بصــوت جميــل مييــل إىل
الحــزن والصــدق يف األداء.
مــوىس حجازيــن إىل جانــب دوره كفنــان إنســان رقيــق،
محــب ،صــادق ،غيــور عــى الثقافــة العربيــة ،منتــم ل ـراب
الوطــن ،وعــرويب حتــى العظــم ،متــزوج ولــه ابنــة واحــدة
تعمــل يف الخدمــات الطبيــة امللكيــة ،وولــدان هــا :خليــل
وخلــدون ،يقــول :دامئــا أشــكر اللــه الــذي أنعــم عــي بزوجــة
متعاونــة ،بــل ومتفانيــة ،فقــد كانــت خــر رفيــق يف حيــايت
الفنيــة ،وقــد قامــت بــدور األم واألب ألوالدنــا.
نــال مــوىس حجازيــن وســام االســتقالل مــن الدرجــة الثالثــة،
تقدي ـرا لجهــوده املتميــزة يف رفــد الحركــة الفنيــة األردنيــة
باألعــال املرسحيــة والتلفزيونيــة التــي تعكــس واقــع
املجتمــع األردين
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شرفات

إطالق الربنامج الوطني للقراءة
مبناســبة احتفــاء الدولــة األردنيــة مبــرور ( )100عــام عــى تأسيســها ،وانطالقــا مــن نهجهــا الســاعي إىل ترســيخ دور املحافظــات
يف املــروع الثقــايف التنمــوي ،أطلقــت وزارة الثقافــة فعاليــات «الربنامــج الوطنــي للقراءة».
أكــد راعــي الحفــل وزيــر الثقافــة د .باســم الطويــي يف كلمــة لــه خــال حفــل االفتتــاح يف قاعــة بلديــة املفــرق الكــرى يــوم
 06شــباط  2021عــى أهميــة الربنامــج الــذي يــأيت هــذا العــام مختلفــا ومتنوعــا ،حيــث يشــتمل عــى مجموعــة مــن املشــاريع
الهادفــة إىل تأســيس فكــرة الق ـراءة وتطويرهــا ،والتعاطــي مــع الكتــاب كمفتــاح للمعرفــة والوعــي ومنهــا :مــروع مكتبــة
األرسة الــذي ركــز يف هــذه الــدورة عــى تاريــخ األردن ومئويــة الدولــة .الفتــا إىل مــروع مــؤرش القـراءة الوطنــي الــذي ال زال
يف طــور الدراســة ،وســيتم تنفيــذه بالتعــاون مــع املركــز الوطنــي لتنميــة املــوارد البرشيــة .إضافــة إىل جائــزة خاصــة بالقـراءة،
وسالســل النــر التــي تشــتمل عــى برنامــج إصــدارات املئويــة ،وخاصــة مــا يتعلــق بتوثيــق القطاعــات يف األردن ،وإصــدارات
ـر األعــام والــرواد يف مختلــف املجــاالت ،ومنوهــا يف هــذا الســياق ملــروع املوســوعة األردنيــة ،وخــال الحفــل تــم
تتنــاول ِسـ َ َ
اإلعــان عــن افتتــاح مــروع مكتبــة األرسة يف ثنتــي عــرة محافظــة بالتزامــن ،ويشــار إىل أن برنامــج االحتفــال بــدأ بفيلــم
قصــر يوجــز مســرة املــروع.
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إياد نصار
يناقــش الفيلــم الــذي يشــارك فيــه الفنــان األردين
إيــاد نصــار فكــرة األصدقــاء والصداقــة ،حيــث تــدور
قصــة الفيلــم حــول ســبعة أصدقــاء يجتمعــون عــى العشــاء،
ويقــررون خــال الحفــل الدخــول يف لعبــة يكشــفون خاللهــا
جميــع أرسارهــم مــن خــال تليفوناتهــم املحمولــة.
الفيلــم الجديــد الــذي مل يتــم تحديــد اســمه ،جــاء بإمضــاء املخرجــة اللبنانيــة
ناديــن لبــي ،وتشــاركه يف العمــل الســيناميئ الفنانــة املرصيــة منــى زيك.
مــن جهــة أخــرى عــرض مسلســل «منــرة اتنــن» مــن بطولــة إيــاد نصــار ،والــذي
وصــف بحســب النقــاد بأنــه ميثــل نقلــة نوعيــة يف الدرامــا العربيــة ،إذ يتألــف
فقــط مــن مثــاين حلقــات «منفصلــة متصلــة» ،تضــم كل حلقــة شــخصية
جديــدة بأبطــال جــدد ،ويف بعــض الحلقــات مخرجـاً ومؤلفـاً جديديــن ،حيــث
تــوىل اإلخ ـراج ســتة مخرجــن ،وأربعــة كتــاب.

عبري عيسى
يصــور مسلســل “كــرم العــايل” الــذي تشــارك فيــه
الفنانــة عبــر عيــي ،وللمــرة األوىل ابنتهــا منيــة
قــديس ،حيــاة الريــف وجاملياتــه الطبيعيــة ،ويركــز
عــى جملــة مــن القيــم األصيلــة التــي عرفهــا املجتمــع،
والتــي اتســمت بالطيبــة والعطــاء واملحبــة ،ويف ذات الوقــت
يلمــس املشــكالت التــي بــرزت مؤخـرا يف العالقــات االجتامعية
بأثــر الحداثــة.
العمــل مــن إخ ـراج حســام الحجــاوي ،وإنتــاج عصــام الحجــاوي،
وكتبــت حلقاتــه وفــاء بكــر ،ويشــارك يف بطولتــه عــدد مــن
النجــوم األردنيــن منهــم :ســهري فهــد ،وحســن أبــو شــعرية،
ومحمــد الضمــور ،وشــاكر جابــر .واختــرت مشــاهد العمــل
لتصويــر أحداثــه يف منطقــة ســد امللــك طــال التــي
متتــاز بجــال طبيعتهــا.
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سهري فهد
تشــارك الفنانــة األردنيــة ســهري فهــد
يف الجــزء الثــاين مــن مسلســل
«ســوق الحريــر» ،وقــد كانــت
شــاركت يف جزئــه األول ،وتــؤدي فهــد
شــخصية «أم عــادل» يف العمــل الــذي يخرجــه
املثنــى صبــح ،ويشــارك يف بطولتــه :بســام كوســا ،وســلوم
حــداد ،وقمــر خلــف ،وناديــن تحســن بيــك ،وكاريــس بشــار ،وهــو
مسلســل درامــي اجتامعــي تــدور أحداثــه يف فــرة الخمســينيات
والســتينيات مبدينــة دمشــق وتحــي قصــة األخويــن عمــران.
وكانــت ســهري قــد فرغــت مــن تصويــر مشــاهدها يف املسلســل األردين
«بالقــي عنــدك شــغل» مــن إنتــاج عصــام حجــاوي ،الــذي تــدور أحداثــه
يف إطــار كوميــدي ،ويشــارك فيــه :محمــد العبــادي ،وعبــر عيــى ،ورانيــا
فهــد ،ورفعــت النجــار.

جالريي أردين يف شنغهاي

ضمــن مرشوعهــا الفنــي واإلبداعــي الــذي يحتفــي
بالجــال ،وبالجوهــر اإلنســاين ،ويســتحرض رمــوز
الحضــارات القدميــة ،ومنهــا رمــوز الحضــارات التــي مــرت
عــى األردن ،تجــاوزت مصممــة املجوهـرات األردنيــة “ملى
حــوراين” الحــدود والحواجــز وافتتحــت صالــة عــرض يف
مدينــة شــنغهاي الصينيــة حملــت اســمها ،لتشــكل نافــذة
عــى املجتمــع الصينــي وفنونــه وإبداعاتــه ،ونافــذة
للصينيــن ليتعرفــوا عــى أعــال مصممــة عربيــة تحمــل
أعاملهــا ملســات فنيــة مســتوحاة مــن روحــي الــرق
والغــرب مع ـاً ،ومــن بيئتهــا األردنيــة ،لتعــر عــن هويــة
عامليــة إنســانية ،وجامليــة مشــركة ،ورســالة حــب تعانــق
الجســد والــروح ،وتدمــج ثقافتهــا بثقافــات العــامل األخــرى
وحضاراتــه مــن خــال املجوهــرات.
اختــارت مــكان الجالــري يف منطقــة “جن آن” يف شــنغهاي
الصــن ،وهــي منطقــة تاريخيــة قدميــة ،ومحمية هندســياً،
فــا يجــوز البنــاء فيهــا لوجــود عامئــر تاريخيــة عريقة.
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ومــن ضمــن أهــداف الفنانــة يف مرشوعهــا الجديــد
اســتضافة فنانــات مــن أنحــاء العــامل للعــرض يف الجالــري،
حيــث خصصــت قاعــة متعــددة االســتخدامات لتقديــم
تجاربهــن ،وعــرض أعاملهــن الفنيــة ،وكذلــك مجوهراتهــن.

وادي القمر
بجامليــات تكويناتــه ،وطيــف ألوانــه ،وغرابــة تشــكيالته ،ودفء إقامتــه ،وشمســه ،ودهشــة غــروب الشــمس فيــه ،ووقوعــه
يف عمــق الصحــراء ،وطبيعــة النــاس الذيــن يعيشــون بــن جنباتــه عــى البســاطة والطيبــة ،يحملــون قيمهــم األصيلــة،
وعــادات الضيافــة والكــرم ،ظــل وادي رم ،أو وادي القمــر موئ ـاً للســياحة ملــا فيــه مــن الهــدوء والســكينة.
وأصبــح مكانــا الســتقطاب صناعــة األفــام لغرابــة تشــكيالته التــي تبــدو كأنهــا واقعــة مــن كوكــب بعيــد ،ولقربــه مــن إحــدى
عجائــب الدنيــا الســبع «الب ـراء» (املدينــة الورديــة) ،فاندفــع الكثــر مــن املخرجــن واملنتجــن وصنــاع األفــام الختيــاره
مكانـاً للتصويــر ،حيــث ســاهمت الهيئــة امللكيــة لألفــام بالرتويــج لــه ســياحيا مــن خــال األفــام والعاملــن فيهــا وأبطالهــا،
وترشــيحه كمــكان لتصويــر األفــام الخياليــة امللحميــة والتاريخيــة.
صــورت يف وادي رم أكــر مــن عــرة أفــام عامليــة ،مســتفيدة مــن تضاريســه وطبيعتــه ،ومنهــا :لورنــس العــرب ،عــاء الديــن،
حــرب النجــوم ،املريخــي ،بروميثيــس ،وفيلــم دوين إذ يقــول بطــل الفيلــم أتيمــويث شــاالميت ملجلــة فانيتــي فــر :إن املناظــر
التــي ميكــن مشــاهدتها يف املــكان قــد تتخ َّيــل أنهــا موجــودة عــى كوكــب آخــر.
كــا صــور يف وادي رم الفيلــم األردين «ذيــب» الــذي حصــل جائــزة األوســكار ألفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة ،وهــو مــن إخـراج
ناجــي أبــو نــوار .كــا تــم تصويــر فيلــم «نزهــة عــى الرمــال» مــن تأليــف محمــود الزيــودي ،وبطولــة محمــد العبــادي،
وإخـراج نجــدة أنــزور.

الشاب احلامل للميدالية
بـ( )92.2مليون دوالر
مل تعطِّــل جائحــة “كورونــا” عجلــة األســواق يف امل ـزادات
الفنيــة ،إذ بيعــت يف دار مـزادات ســوذبيز لوحــة “الشــاب
الحامــل للميداليــة” التــي رســمها الفنــان اإليطــايل
ســانديرو بوتيتشــييل أواخــر القــرن الخامــس عــر،
مقابــل ( )92.2مليــون دوالر ،ويعتقــد أن اللوحــة تصــور
أحــد أفــراد عائلــة ميديتــي الفلورنســية النبيلــة التــي
كانــت راعيــة لبوتيتشــييل ،ومعظــم فنــاين مــا يســمى
عــر النهضــة.
الطريــف باألمــر أن هــذا الســعر ال يضــع اللوحــة ضمــن
قامئــة أغــى ( )10أعــال فنيــة حــول العــامل ،وال حتــى
بقامئــة العرشيــن ،إذ بالــكاد أوصلهــا إىل املرتبــة رقــم ()28
للوحــات األعــى ســعرا ،والتــي تتصدرهــا لوحــة ســلفاتور
مونــدي للفنــان ليونــاردو دافنــي التــي بيعــت بـــ()450
مليــون دوالر عــام .2017
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أنت ..أنا؛ أيها املهرج
**النص مستلهم من لوحة املهرج
للفنان العاملي :مهنا الدرة.
120

نقش

غازي الذيبة
شاعر وإعالمي أردين

يف الضحك والقهقات نَخرج معا
ُمتحدرين من ساللة يرقص فيها األمل
وتحتفل يف قلبها رياح خامس ٍني جامح ٍة
نهذي؛ نُطلق نكاتنا العابرة للتيه
لندق ناقوس الصخب مبطارق الصمت
نذهب للغفو ،لتخرج األنا ضاج َة بالسكون
مثة من يحتلنا يف الزرقة
يرسق أوجاعنا ليبعرثها يف الطريق إىل األرق
مثة نحن وحيدون ومكتنزون بهذياننا
لنا أطراف الغابات الكئيبة وميادين الغبطة الخائفة
لنا كل هذا؛ وال ٍ
أيد تُلوح لنا من بعيد.
**
ِ
يا لعاممئنا املدهش يف طرقات الظالل
يا ألصواتنا املختنقة يف حلبات الصخب
يا لنا من أغنيات ذاهلة ،تدق أقدامها تحت سقف الذاكرة.
**
كأنك ماض إىل غيابك بعد الحفلة..
وكأين أترقب َمقْدم عرباتك الخارجة للتو رصخة ألوان حارة
امض إىل جرميتك املذهلة يف اللون وبعرث موسيقى الجحيم..
ال تتوقف ،اخلع أساملك يف السديم
اخرج منك إ ّيل؛ سأتفقد وحشتك
واختبئ يف وحشتي خلف ابتسامتك الغامضة
ثم نرقص بقدم واحدة
ويدين مغلولتني إىل صورتنا النامئة يف الربواز.
**
ال تستيقظ هذا املساء .فقط؛ نَ ْم متوكئا أملك وقهقهايت العالية
ثم ارتجف ،اركض ،اقفز ،اعبث مبالمحك
دعنا نسخر هذي الليلة من جمهور الياقات املرقطة
ال تقرتب كثريا من سياج الحلبة
فالوحش املبتسم سيضغط صاعق اللهفة
لتنفجر الريح واألقدام الراكضة خلف الغابة
ال تقرتب أكرث؛ أصابع ديناميت تحتفل اآلن يف كهوف سحيقة
لهثت للتو وراء فرائسها الالبدة يف أقفاص الليل
**
أنا أنت
أنانا تعبث بنا ،تخطف مالمحنا الالهثة وراء الشمس
تحملنا فوق غايتها السحيقة ،لنهبط كقصب تصفر فيه الريح
وتنقض عليه القهقهات يف الطريق إىل األعايل
ُّ
**
كم مرة سأنتظرك يف الكواليس وأنت تتفقد وجهك
فيام تُعيدك ريشة الرسام إىل حقيبتي الصغرية
لتنام وحدك يف اللوحة ،مستوحشا وغريبا
كام لو أنك مقطع موسيقي يف نهاية املشهد.

