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املدى الثقايف

مـسـرحـيته "األيــام اخملمــورة" يعـرض حــاليـا يف دمـشق

املخرج باسم قهار :أعيد إنتاج لغة النص املرسحي
برصيا عىل اخلشبة

ابــراهـيم حـــاج عبــدي
د ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــق

ال يتردد اخملرج املسرحي العراقي باسم
قهار يف القول ان املسرح هو عالم ال
يستطيع مواصلة احلياة بدونه ،فهو
يعشق املسرح إلى حد الهوس ،مانحا إياه
كل جهده واهتمامه ،فاستطاع أن يكرس
نفسه واحداً من املسرحيني البارزين،
ومنح السمه حضورا ال ميكن جتاهله.
نال قهار شهادة البكالوريوس يف اإلخراج
املسرحي من أكادميية الفنون اجلميلة
بجامعة بغداد العام 1989م ،كما نال
بكالوريوس معادلة من جامعة سدني يف
استراليا العام 1998م .وخالل جتربته
املسرحية ،التي متتد ألكثر من عقدين،
قدم قهار العديد من األعمال املسرحية
بدأها يف بغداد مبسرحية "أغنية التم" عن
نص ألنطون تشيخوف العام 1985م ،ثم
"العنقاء" عن نص لكريستوفر راي العام
1987م ،و"العميان" ملوريس ميترلينك
العام 1988م .وبعد تخرجه يف األكادميية
املذكورة قدم كذلك يف بغداد مسرحية
"يف انتظار غودو" لصموئيل بيكيت ،ثم
"ماكبث" لشكسبير العام  ،1992ويف نفس
العام قدم "اخلال فانيا" لتشيخوف،
باالشتراك مع املسرحي العراقي صالح
القصب .وقدم العديد من األعمال
املسرحية يف دمشق مثل "العربانة" عن
نص ملظفر النواب العام 1994م،
و"كهرب" ،إخراجاً وتأليفاً ،العام 2001م،
و"آرابيا" ،إخراجاً وتأليفاً ،قبل عامني،
و"قُبل" عن نص ملوريس ألبرت قبل عام،
ويف بيروت اجنز بعض املسرحيات مثل
"أنثى القمر" عن نص ليوجني اونيل ،كما
قدم عروضا مسرحية باللغة اإلنكليزية يف
سدني مثل "اخلادمات" جلان جينيه،
و"احلارس" لهارولد بنتر ،و"جزيرة املاعز"
لإليطالي ايكو بيتي وسواها ،وأقام العديد
من ورش العمل املسرحية يف كل من
دمشق وبيروت وسدني ،كما شارك كممثل
يف بعض املسلسالت التلفزيونية.

يف مـسرحيته األخيرة "األيـام اخملمورة" لسعد اهلل
ونــوس الـتـي تعــرض اآلن يف دمــشق ،يــسعــى قهــار
إلى تـكريس مفـاهيمه ورؤاه املسـرحية ،فهـو يعتبر
املـســرح ،يف النهـايـة" ،مـشهـديــة بصـريــة" ،ال جمال
وحــوارات ،وه ــو تع ــامل مع نـص ون ــوس علــى هــذا
األساس .وهـو يقول بـان ليس هـناك نـص مقدس
فـكل الـنـص ــوص يجـب أن تخــضع ل ــرؤي ــة اخمل ــرج
وحللـوله البصريـة على اخلشـبة .حول مـسرحيته
األخـيرة هذه ،وبعـض القضايـا املسرحـية األخرى،
حاورته "املـدى" التي حـضرت العـرض واستفـسرت
عــن بعــض اجلـ ــوانـب يف امل ــسـ ــرحـيـ ــة .هـنـ ــا نــص
احلوار:
*ملـاذا اختـرت "األيـام اخملمـورة" .مـا الـذي جـذبك
إلى هذا النص؟
 سعـد اهلل ونـوس ال يــشكل بــالنــسبــة لي قـاعـدة،كما أن "األيام اخملـمورة" ال تشكل استثناء .عندما
أقرأ نصا جيدا اعتبـره نصا جديدا حتى ولو كتب
منـذ ألف عام .وعـندمـا دعيت إلخـراج نص لـسعد
اهلل ونـوس فضلـت "األيام اخملمـورة" على نـصوصه
األخرى ،ألن هـذا النص يقتـرب من فهمي ،وشكل
إجــراءاتي علـى اخلــشبـة أو مـا اسـميه "املـشهـديـة
الـبـص ــري ــة" .األم ــر الـث ــانـي ه ــو أن ون ــوس يـط ــرح
تعريـفات ومفـاهيم تقلـيديـة لعنـاوين اجتـماعـية،
بـ ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األس ـ ــاس ،لـك ـنـه يفــتح فــض ـ ــاء عل ـ ــى
الـتقــاطـع معهــا ،أو االخـتـالف معهــا ،أو دحــضهــا
أحيـانـا .وأنــا سعيـت لالقتــراب من هــذه املفـاهـيم
وخلخلتهـا ،وإعـادة تعـريفهـا ،أو نقـدهـا واإلطـاحـة
بهـ ــا ،كــمفـ ــاهـيــم العـ ــار والف ـضــيحـ ــة ،واخلـيـ ــانـ ــة
والــش ــرف...لقــد مـنحـنـي الـنـص ق ــدرة عل ــى نقــد
الع ــار االجـتـم ــاعــي واألخالقــي يف مجـتــمع ــاتـن ــا،
وعلــى خـلخل ــة مفه ــوم الفـضـيحــة ألنـنـي فهـمـت
وتعلمـت أن الشـرف يـرتبط بـاجلنـس ،وعلي كفـرد
أو كـفنــان معــاصــر أن انقـض هــذا املفهــوم ،لــذلك
سـميـت اخليـانـة يف هـذه العـائلـة ،الـتي تـشكل روح
النص ومتفصالته ،سميتها "نقدا ذاتيا".
لــم يغـ ــرنـي يف هـ ــذا الـنــص أي شـكل مـن أشـكـ ــال
اللغــة .أنــا ال احـب اللغــة ،وال انـتـمـي إلـيه ــا علــى

اخلـ ـ ـشــبـ ـ ــة .الـلغـ ـ ــة ع ـ ـ ــائق ،ولـ ـ ــذلـك أغـ ـ ــرق ــتهـ ـ ــا
بالبصـريات واألجساد ،واألضواء .أنا اشتغل على
بعــض الـكـالم ال علـ ــى الـكالم .اشــتغـل علـ ــى مـ ــا
مي ـنـحه الــكالم مــن قـ ـ ــدرة عل ـ ــى تــتـ ـ ــابع احل ـ ــدث
واملــوقف ،وال احـتفي بــاللغــة يف أي نص .ولــذلك
يف "األيـ ـ ــام اخملــمـ ـ ــورة" كـ ـ ــان ع ــملــي أش ـبـه بع ــمل
األركـيولوجـي الذي ينقب يف اجلبـال ويزيل أكوام
األتـربـة والتـرسبــات بحثــا عن حجــر صغيـر كـتب
علـيه اسم أو نقش أو صـورة ،وأنا بـدوري نقبت يف
هذا النص بحثا عن جمرة الدراما.
*ولكن ال يوجـد نص مسـرحي بدون لغـة ،فلماذا
تقلل من شأنها إلى هذا احلد؟
 الن هــذه النـصــوص جتعـل من املـســرح كــائنــاتلغــويــة ،وحتـيل املـمـثل إلــى ن ــاطق بــاســم اللغــة،
فـيتحـول املـمثل إلـى صـوت إذاعـي ينـشـد مـا أراده
املــؤلـف أو النـص .إن مــا أريــده مـن تكــسيــر اللغــة
وإعـ ــادة إنـتـ ــاجهـ ــا بــصـ ــريـ ــا علـ ــى اخلـ ـشـبـ ــة ،هـ ــو
االحـتفــاء الـبـصــري متـثـيال ،وم ــوقف ــا ،وسلــوكــا،
وحــرك ــة ،وحتــى نـحت ــا .هن ــا اللغــة ج ــزء وليــست
هـدفـا أو غـرضــا نهــائيــا .ولهـذا فــاللغــة تعني وال
تـشكل بـؤرة العمل .اللغـة هـي عنصـر كمـا الضـوء
وكمـا الــستـائـر..لــذلك كـانـت أرواح املمـثلني فـوق
اخلــشبــة ال تلهـث لقــول اللغــة إال بــالقــدر الــذي
تعـيــنهـم فــيه ه ـ ــذه الـلغ ـ ــة عل ـ ــى إظه ـ ــار حــبهـم،
وأشكالهم ،وحركة عيونهم ،وتعاملهم مع الضوء،
وإميـاءاتهم..فـتتحـول اللغـة ،واحلـال كـذلك ،إلـى
قصيدة بصرية.
*إذا كـانت اللغـة هـامـشيـة إلـى هـذا احلـد لـديك،
فأين تكمن قوة أي نص مسرحي؟
 ال تكمـن يف اللغـة كهــدف ،مبعنـى أن القـصيـدةوأشـكـ ــال اإلبـ ــداع األخـ ــرى كـ ــالـ ــرواي ـ ــة والقــصـ ــة
القــصيــرة ت ــذهب إلــى االحـتفــاء بــاللغ ــة .النـص
املسـرحي لـيس فـضاء حملـاوالت لغـوية ،وال حـفرا
يف اللغــة ،وال تفجيـرا لهـا .قـوة اللغــة يف أي نص
مــس ــرحـي هـي عـن ــدم ــا تـتـيح ه ــذه اللغ ــة كـث ــاف ــة
درامـي ــة مـن مـ ــواقف وسج ــاالت وت ــداعـي ــات ،وم ــا
متـنـحه مـن صـ ــور ومـن اســتخـ ــراجـ ــات بــصـ ــريـ ــة
وم ــرئي ــة ،ومن فـضــاء تـصــادمـي ابع ــد من صــدام

اللغـة والكالم .وأود أن أشيـر هنـا إلى أن أحـد أهم
مـشــاكل املـســرح العــربي تـكمـن يف أننــا أمــة نـص،
وأمــة ق ــول .النـص ال يــزال مــستـعم ــرة للغــة .أنــا
أحــاول يف عــروضـي أن أحــرر العــرض مـن سـطــوة
وطغـي ــان الـكالم ،الن املــس ــرح ه ــو بـص ــر ،قــبل كل
شيء آخـر ،وأي محـاولــة لتــأكيــد اللغـة يف عـرض
مسرحي هو إنعاش لإلذاعة على اخلشبة.
*وفق هـذه الرؤيـة ،كيف تعـاملت مع نـص "األيام
اخملــم ـ ــورة" ،وهــي مــن ال ـنــص ـ ــوص ال ـتــي ي ــصعــب
حتويلها إلى عرض مسرحي؟
 ال ــشخ ـصـي ــات الـتـي كـنـت أق ــرأه ــا ك ــانـت أشــبهبكـائنات لغويـة ال تعرف سوى أن تتحـدث ،وتثرثر
وتــذهـب يف الـتــداعـي ــات واحلكــاي ــات .شعــرت بــان
هناك هدرا يف الكالم ،وتـبذيرا لغويا .كان علي أن
أقوم مبـا اسميه فنيـا "إعادة تدوين فـوق اخلشبة"
لهـزم هـذه اللغـة ،وإال سـأفـشل أو سـأقـول أنـاشيـد
لغـ ـ ــوي ـ ــة لـ ـســت بح ـ ــاج ـ ــة لق ـ ــوله ـ ــا .اسـمـي ه ـ ــذه
اإلج ـ ــراءات علـ ــى اخلـ ـشـبـ ــة إجـ ــراءات جـ ــراحـيـ ــة
للـنـص .لـيــس ثـم ــة نــص مق ــدس عل ــى اإلطالق،
ومفهـوم مـوت املــؤلف قــائم بــالنــسبـة لـي .النـص
احلي واجلـديـد هـو الـنص الـذي ميـنحك القـدرة
عل ــى تـفجـي ــره وإع ــادة قـ ــراءته ،وإعــطـ ــائه زمـن ــا،
وجغ ــرافـي ــا ،وبـيـئ ــة مـض ــاف ــة .الـنـص املـغلق نـص
مـيت ،يـتيـم وفقيــر وال يعـدو كـونـه كلمـات بــاهتـة
أسيرة غالفني .يف نـص "األيام اخملمورة" اقترحت
حلـوال بـصـريــة ،واستـطعت الـوصـول إلــى أعمـاق
النص عبر تلك احللول.
*"األيام اخملمورة" تتحـدث عن قضايا اجـتماعية
بــاألســاس ،وأنـت كمـس ــرحي ع ــراقي أال تــرى بــأن
على الفنـون ،يف هذه املرحلة العصيبة ،أن تناقش
احلدث السياسي الساخن؟
 العرض الـذي قدمته قبل "األيـام اخملمورة" كانعـ ـ ــرض "آرابــيـ ـ ــا" ،وك ـ ـ ــان يعــبـ ـ ــر عــن روح األزمـ ـ ــة
العــراقيـة ،وعـن العـنف يف العــراق ،ولكـني تــأزمت
كثيرا بعـد العرض .األزمة العراقيـة متحركة بكل
االجتــاه ــات ،وهي أزمــة كـبيــرة ،واألزمــات الـكبــرى
بحاجـة إلى مـساحـة زمنـية للـتأمل .هـذا ال مينع
من أن أحتـدث عـن وطنـي ،وعن الـعنف فـيه ،وعن
نــزيف ال ــدم غي ــر املتــوقـف..ألننـي ال أستـطـيع أن
أجت ـ ــرد مــن ذاك ـ ــرتــي ،وال مــن ان ـتــم ـ ــائــي ،وال مــن
هــويتـي..مع ذلك شعـرت بعـد عــرض "آرابيـا" بـأن
ما أقـوله هو انحيازات ومـواقف تشكل ردا على ما
يجــري وليـس هــذا هــو هــدف الفـن واجلمــال .إن
األعـم ــال الفـنـي ــة الكـبــرى عــاشـت ألنهــا ت ــأملـت،
وأعــادت الـتـفكـيــر بــاألزمــات اإلن ـســانـي ــة الكـبــرى
الــشبـيهـة بـأزمــة العــراق ،بعـد زمـن من حــدوثهـا،
فــإمــا نقـضـتهــا أو اقتــربت مـنهــا أو أطــاحـت بهــا.
بـالنـسبـة لي اعتقـد بـأنه يجـب أن نطفـئ النيـران
ثم نحصي الضحايا ،وبعدها نفكر وننتج وننحاز
ون ـ ــرفـ ــض أو نق ــبل ب ـ ــاخلــي ـ ــال وح ـ ــده يف ع ـ ــرض
م ــسـ ــرحـي غـيـ ــر قـ ــادر علـ ــى الــتعـبـيـ ــر وال يـ ـشـكل
انعكـاسـا كــامال ألزمــة متـورمـة مـثل العـراق .أمـا
"األيـام اخملمورة" فهي نص اقتـربت مفاتيحه مما
أفك ــر ،ول ــو ك ــان ون ــوس حـي ــا القـت ــرحـت علـيه أن
يـسـمي الـنص بــاسم "العـائلـة" ملـا لهـذه التـسـميـة
مـن دفء وحميميـة يف الذاكـرة والروح ،وقـد يقول
أحـدهم بـان تـسميـة العـائلـة أطـلقت علـى أعمـال
فنـية كثيـرة ،فارد :ليـس املهم ما تقـول ،املهم كيف
تقول.
*ملـاذا جلـأت ،يف "األيــام اخملمـورة" ،إلـى الــستـائـر
املـتع ــددة يف شكـل ميكـن تـسـمـيـتـه بلعـبــة اخلفــاء
والتجلي؟
 لنــأخــذ تعــريفــا للــستــارة مـن املفه ــوم املتــداولي ــومـي ــا .ال ـسـت ــارة هـي وسـيل ــة حجـب ب ــال ــدرج ــة
األولـ ــى .حجـب الـ ــذات عـن اآلخـ ــر أو العـك ــس ،أو
حجــب ال ــض ـ ــوء عــن املـكـ ـ ــان أو العـكـ ــس ،ولـك ـنـك

عـندمـا تخـتار سـتارة فـأنت تفكـر يف لونـها ،ولـيس
فقط يف تـصميمهـا ،ونوع قـماشهـا .هناك عـشرون
مكـانا يف الـنص يتـوزع بني املقهـى والبـيت وامليـناء
واملعــمل والـنـ ــادي اللــيلـي..فــيجـب كــسـ ــر كل ه ــذا
بــاخليـال .الـستـارة يف هـذا العــرض تلعب وظـائف
عدة :تخفي أو تؤطـر أو حتيل أو حتجب أو تخفي
أو متـنح املكـان جـوا أشـبه بضــوء القمـر...تعــاملت
مع هـذه الـستـائــر ألحيل كل مـا يجـري إلـى حـالـة
مـن حاالت املـفاجـأة ،وألكسـر توقـع املتلقي متـاما،
فــأدخلـته يف لـعبـة تــوقعـات وكـسـر تــوقعـات ،وهـذه
جـدليـة بينـي وبينه يف عـرض مسـرحي من سـاعـة
ونصف .حققت بهـذه الستـائر اكثـر من  25مكـانا،
وح ــركت الــستــائ ــر اكثــر مـن أربع وتـسـعني حــركــة،
واقتــربـت من مـشهــديــة بـصــريــة مـتحــركــة .فكــان
لل ـسـت ــائ ــر ج ــانـب سـيـن ــوغ ــرايف جـم ــالــي ،ولكـنه ــا
محــمل ـ ــة ،يف اآلن ذاته ،بــكل اإلح ـ ــاالت ال ـب ـي ـئــي ـ ــة
واجلغرافية وحتى السيكولوجية للشخصيات .يف
كـثيــر من احلـاالت كــان املمـثل يحـاط بـالــستـائـر،
وهــذه الــستــائــر تخـتلف بحــسب املــوقف الـنفــسي
ف ــتع ـمـل علـ ـ ــى مح ـ ــاصـ ـ ــرته يف حل ــظـ ـ ــات القـلق،
وعـندمـا تشعـر الشـخصيـة بالـفرح كـانت الـستـائر
شفـافـة وبـيضــاء ومفتـوحـة علــى أفق واسع .ليـس
املهـم املفــردة املـس ــرحيــة املـسـتخــدمــة ،ولـكن املـهم
كـيف تعـطـي لهــذه املفــردة وظـيفــة وداللــة ومـعنــى
وتأويـال...يف هذا الـعرض كـان علي أن اعـرف كيف
أوظف الستارة لتكون كائنا له وجود وكبرياء...
*املع ـ ــروف أنـك تـ ـ ــوظف كـل مف ـ ــردة مـ ــس ـ ــرحــي ـ ــة
بوصفها كائنا دراميا .أليس كذلك؟
 نعـم .أن ـ ــا أرى ان اللـ ــون والــضـ ــوء ،واملـ ــوســيقـ ــا،واملـؤثر الـصوتـي..وكل ما هـو مرئـي ومسمـوع على
اخلـشبـة هي كـائنـات تلـتقي مع بـعضهـا وتـتنـاسل
إلنتـاج عـمل فنـي جمـالـي .سيكـون من خـيبـتي أن
اسـمع أح ــدا يق ــول ب ــان امل ــوسـيق ــا ك ــانـت جـمـيل ــة
بذاتها .هذا يعني أنها لم تكن جميلة يف العرض.
ليــس الضـوء لإلنــارة ،وليـست املــوسيقــا لتجـميل
املشهـد..كل هذه العـناصـر كائـنات درامـية .الـضوء
ال يغــسل الــظالم فح ـسـب ،بل ي ــرجتف .يـتح ــدد.
يصنع الظالل .يرتبك .يهاجم .يتراجع...وكذلك
املـوسيقـا هي ليـست بـاغـراونـد ملـمثل يقـول اللغـة.
املـ ـ ــوســيق ـ ــا ب ــطل روحــي فــيه ال ـ ــرف ــض واخلــي ـ ــال
والقـب ــول .يف أي ع ــرض ،ق ــدمــته ،وس ــأقـ ــدمه لـن
اسمح بظهور أي عنصر سياحي.
* وأنت تقـدم هـذه األعمـال خــارج وطنك العـراق،
وحتقق هــذه الـنجــاحــات بـعيــدا عـنه ،مــا الــشعــور
الذي ينتابك؟
 ال أخـفـ ـ ـيــك انـه ويف كـل عـ ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــرحـ ــي،وخـ ــص ـ ــوص ـ ــا يف لــيل ـ ــة االف ـتــتـ ـ ــاح ،أتخــيل وج ـ ــود
أصــدقــاء طفــولـتي وأســات ــذتي وزمـالئي وعــائلـتي
وكـل النــاس الــذيـن احبـهم ،والــذيـن ينــزفــون اآلن
قلق ــا وخ ــوف ــا يف الع ــراق .أتخــيلهـم يف الــصف ــوف
األولـى .وهـذا هـاجـس يعـذبـني يف كل عــرض .مع
هذا أقول أن املسـرح ،كجمال ،ال ينتمي إلى املكان،
وال إلى اجلغرافيا ،وال إلى اللغة .هو مثل اخليال

ال ميكــن سجــنه أو ت ــأطـيـ ــره مبك ــان ،ألنـه فك ــرة.
تعـذبني مخـيلتي أحـيانـا .اشعـر بأنـني رازح حتت
قـسـوتهـا فهـي اكبـر مـني لـذلك الهـث خلفهـا ،ويف
أحيـان أخرى أحـاول جلمهـا .الفن واجلـمال هـما
خيــال ،ولـكن مــاذا اصـنع بجــزء مـن مخـيلـتي يف
حمام الدم هذا الذي يجري يف العراق.
* مــاذا تتـذكـر مـن سنـوات املـســرح العـراقـي حني
كنت طالبا ،وكيف تنظر إليه اآلن؟
 أنــا ج ــزء من املـســرح العــراقـي ،وأواصل املـنجــزالـذي حقـقه مبـدعـون عــراقيــون .لكـن شكل هـذه
املواصلـة ال يتمثل يف الوفـاء لآلباء ،ألنه يف الفن
يجب أن يـصبح االبن عـاقا لـيواصل مـا حقق من
قبله .ال يـدهشني إال أستـاذي صالح القصب .انه
مـتجــدد ،وخملـيلـته يقـظــة النــار وفتــوة املــاء .هــذا
ال ــرجل ،ال ــذي ال أسـتـطـيع أن أراه إال خـي ــاال ويف
األحالم ،ه ــو أب الـن ـسـب ــة لـي .أن ــا أواصل جـن ــونه
وأحالمـه وجمــاله...أمـا أسـاتــذتي اآلخــرين فـأنـا
احـبهـم ،ولكـنـي ت ــوقفـت عـن الـتعلـم مـنهـم ألنهـم
تـوقفــوا عن تعلـيم أنفـسهم .كــان املسـرح العـراقي
يف الستينيات والسبعيـنيات مزدهرا .عقل الفنان
العراقي اكبر من عقل السياسي العراقي.
انـظــر إلــى املـنجــز املـســرحـي العــراقـي حتــى سنــة
 1990ستجـد تنـوعـا ،وجمـاال ،ومـدارس ،وتعـدديـة
وانفتـاحا علـى مختلف الـرؤى واألفكار والـتيارات
واألشكـال .كــانت هنـاك مغـامـرة ومغـايـرة قـائمـة.
متـ ــرد .غ ـضـب ورفــض وحتـ ــريــض...واالهـم كـ ــان
هـنــاك اجلـمــال .املــس ــرح يف العــراق ،كـمــا الــشعــر
والفن التـشكيلي ،ال ميـوت بل يتجـدد يف كل يوم.
الـشعــر والفـن التـشـكيـلي واملـســرح يف العــراق هــو
التاريخ احلقيقي لنا.
اآلن يف هذه الـظروف الـصعبـة ،ال ميكن احلـديث
عن مـســرح عــراقـي .هنــاك محــاوالت واجـتهــادات
فـ ـ ــرديـ ـ ــة .إزاء ه ـ ـ ــذا الع ــنف ،وهـ ـ ــذا األلــم ،وهـ ـ ــذا
اخلـوف ،وهذا القتـل...لن أطالب أي فنـان عراقي
بــان يـنجــز شـيـئــا عـظـيـمــا .امل ـســرح ،كـمــا جـمـيع
الفـن ــون ،ال ي ــزده ــر إال يف مـن ــاخ األمـن وال ــسلـم،
واالستقـرار ،والهـدوء...فــأين العــراق من كل هـذا
اآلن؟!
* أنـت عمـلت يف املـسـرح ،ويف الـتلفـزيـون كــذلك.
بني املسرح والتلفزيون أية فوارق وجدت؟
 ال اعتـرف بالتلفـزيون ،ولم حتتـفظ ذاكرتي والي ــوميــاتـي ،وال أي البــوم ص ــور لي بـص ــورة عن دور
تلفـزيـونـي مثـلته .أنــا أعمل يف الـتلفـزيـون ألدفع
عـن نفــسي تـهمــة "العـطل" فقـط .يف الـتلفــزيــون
هنــاك شـيء سي ــاحي .أمــا يف املـس ــرح هنــاك فكــر
وجمـال وألم .أنـا أضع حـريتـي يف املسـرح ،كـشفي
الك ــامل ،وص ــدامــي الكـ ــامل مع احلـي ــاة ،وفهـمـي
لـلحـي ــاة .لـ ــذلك عـن ــدم ــا أب ــدأ بـب ــروف ــات ع ــرض
مـســرحي جـديـد أولــد مثل طـفل ،وعنــد العـرض
األول أمـ ــوت يف انـتــظـ ــار عـ ــرض م ــسـ ــرحـي آخـ ــر.
املــس ــرح ب ــالـن ـسـب ــة لـي ه ــو احلـي ــاة بـكل صخـبه ــا
ـائه ــا وقـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتهـ ــا وب ــشـ ــاعــتهـ ــا وبـ ــؤسهـ ــا
وبه ـ ـ
ـ
وجمالها...

للــتعـــــرف عىل حمـمــــود الـربيـكــــان
حمــــاولــــة أولـيـــــة
ّ
3-1
صــالح نــــــيـــــــــــــــــازي

ُو ِل ـ َد محمــود البــريكـان عـام  1931مبــدينـة
الــزبيـر ألبــوين جنـديـيْن .كـان والـده تـاجـ َر
أقـمـشــة ،ومعــروف ـ ًا بـثــرائه .امـتـلك بـيـتـ ْيـن
فـخمـيْن واحــد ًا بــالبـصــرة وآخــر بــالــزبيــر.
حملمـود ستـة أخـوة ،وتـرتـيبه الثـاني بـينهم،
بع ــد األخــت الكـب ــرى خ ــات ــون ،وك ــانـت أوّل
معلمة زبيرية بالزبير.
ج ــب محــم ـ ــود يف صــبـ ـ ــاه ،بج ـ ـ ـدّه ألمّه،
ُأ ْع ِ
واســمه"أحـم ــد اخل ــال" .ك ــانـت لـه مكـتـب ــة
بـيتيــة كبيـرة تـضم بـاإلضـافـة إلـى املـراجع،
اجملالّت والدوريّات .إلى ذلك كان عضو ًا يف
مكـتبـة الــزبيــر األهليـة .تع ـرّف محمـود يف
الغــالـب ،أوّل م ــا تع ـرّف ،عل ــى الكـتــاب عـن
طـريق جـدّه .طـاملـا تـردّد علـى هـذه املـكتبـة،
وطاملا استشهد بأقوال جدّه.
ال الــن ـ ـ ـزْر عــن ســنـ ـ ــوات دراسـ ـ ــة
ال نع ـ ــرف إ ّ
محمود بـالبصـرة ،ما عـدا ما ذكـره محمود
ف
عـب ــد ال ــوه ــاب عــنه ،يـ ــوم كـ ــانـ ــا يف الــص ّ
الثـانـي املتــوسط .قــال ":انتـزع املــدرّس عن
قـص ـ ٍد مــسبـق ،دفت ــر ًا بغالف أنـيق مـن بني
مـجمـوعـة دفـاتـر اإلنـشــاء التـي بني يــديه،
ونادى:
_ محمود داود البريكان
"نهـض من مقعـده يف الـزاويـة الـيسـرى من
الــصفّ ،ط ــالـب معـت ــدل الق ــام ــة ،يـت ــدث ــر
ف خفـيف .مـشــى نحــو املــدرس إزاء
مبعــط ٍ
السـبورة .نـاوله املدرّس الـدفتـر ،وطلب منه
أن يقـرأ اإلنـشـاء الــذي كتـبه .فجــأة أصبح
ف مكــان ـ ًا آخــر ،وارتعــشت يف وجــوهنــا
الـص ّ
ت محـم ــود وص ــو ُر ُه وجـمـل ُه ك ـ ــأنهـ ــا
كلـم ـ ــا ُ
تتواثب حتت جلودنا"…
ق ــد نقــرأ فـيـمــا ُذ ِك ــر أعاله نـبــوغـ ـ ًا صغـيــر ًا
مـبكـراً ،ولـك ْن ممـا يـلفت الـنظـر ،مـا ورد يف
وصف دفتـر اإلنشـاء بـأنّه ذو "غالف أنيق".
هل كـان البـريكـان يهـت ّم بـالـشكل اهـتمـامه
بـاملـضمــون ور ّبمــا أكثــر؟ سنــرى ذلك فـيمـا
بعد.
م ــا بـني ع ــام ُ ،1951-1950أصـيـبـت جتـ ــارة

الــوالــد بـنكـســة ،هل لهــذه احلــادثــة أث ـ ٌر يف
شعره؟
هل كانـت منعطف ًا نفسـ ّي ًا يف حياته ،بحيث
ب على الكتاب؟
جعلته ينك ّ
م ــا عالقـ ــة األبـن بـ ــاألب؟ هل كـ ــان األب ذا
سطوة مـستبدة داخل الـبيت ،بحيث أصبح
القـصــر _علــى فخــامـته -سـجن ـ ًا من نــو ٍع
م ــا؟ ومل ــاذا أل ّح الـب ــريـك ــان علـ ــى تــصـ ــويـ ــر
الــسجـنــاء ،وهــو لـم ي ــدخ ْل سجـنـ ـاً؟ يقــول
ت مــس ــألـ ـ ُة ال ــسجـن،
رشـي ــد ي ــاسـني":شـغلـ ْ
واألهــوال الـتـي يالقـيهــا املــسجــون ــون فك ـ َر
البـريكان إلى احلـ ّد الذي جعله يعـود إليها
ليـعاجلهـا يف شعره مـ ّر ًة بعد مـ ّر ًة ح ّتـى بدا
وك ــأ ّن األم ــر مـن االسـتح ــواذ املـضـنـي.و َمـ ْن
يقـر ْأ قصـائـد البـريكـان حـول هـذا املـوضـوع
واملنـولوجـات الدراميـة الفريـدة التي كـتبها
ب عليه
علـى ألـسنــة بعض الـسجنــاء يصعـ ْ
أ ْن ُيــص ـ ـدّق أ ّن ه ـ ــذا ال ــش ـ ــاع ـ ــر لـم ي ـ ــدخل
ف الــدقي َق املـوجع
الــسجن ،وأ ّن هـذا الـوص َ
ملعـانـاة الـسجني وأحـاسيـسه وأفكـاره ،إ ّنمـا
هو نتا ُج قدر ٍة فائقـة على استبطان مشاعر
اآلخرين ومتثّلها"…
للـب ــريـك ــان ،ال شـكّ"،قـ ــدرة ف ـ ــائق ـ ــة" علـ ــى
اسـتبطان اخمللوقات احليّة ،وقد تطوّرت يف
سـن ــوات الـنــضج الـثق ــايف ،إل ــى اسـتـبـط ــان
اجلمــادات .لكـ ْن هل ك ــان البــريكــان يـص ـوّر
سجن ـ ًا وسجنـاء ،أم بـيئــة مغلقــة ،وحصـار ًا
نفسياً ،وإحباطاً؟
املعـروف أ ّن البريكـان درس القانـون يف كلية
احلقوق ،ملـدّة سنت ْيـن ،على غـير رغبـة منه.
ب هـمّه علــى دراس ــة الفلــسفــة ،ولكـنّه
انــص ّ
أذعـن إلــى م ـشـيـئــة والــده ،يف الـبــدايــة ،ثـ ّم
ترك الدراسة.يبدو أ ّن كشف عالقة محمود
بأبيه ضـرورية يف أية دراسة أكادميية ،ألنها
تلقي ضوء ًا جـديد ًا علـى معظم املفـهومات
الغامضة التي تشيع يف قصائده املهمّة.
قبل االنتقال إلـى مرحلة تالية ،ينبغي ذكر
صـ ــة .فقـ ــد كـ ــان
أم ــر يـب ــدو ذا أهـمـ ّي ــة خـ ــا ّ
حملمود مكتب فخم نسبي ًا
ومنعـزل داخل الـبيت .يف هـذا املـكتبُ ،عـدّة
ط وال ـ ــرســم .ك ـ ــان
ك ـ ــامل ـ ــة مــن أدوات اخلـ ـ ّ
محمود خطّاط ًا ورسّاماً.
من ــا إل ــى علـمـي ،إنّه ك ــان يـن ــسخ مـن كـب ــار
ط ــاطـني ،ويـق ّل ــد أو يعـي ــد رسـ َم أشه ــر
اخل ـ ّ
اللوحات العامليّة األجنبيّة.
قــيل لـي ك ــذلـك ،إنه يف ه ــذا املـكـتـب كـ ــان
يــنع ــزل عـن ض ــوض ــاء أخـ ــوته الــصغ ــار يف
الطابق األسفل.
هل كـان املـكتب يـا ُتـرى صـومعـة تع ّلـم فيهـا
جل َلـد والتـدرّب على االتـقان؟ هل
محـمود ا َ
تـع ّلـم فــيه ال ـصـمــت اخلالّق وم ــا أكـث ــره يف
شعـره؟ رمبـا هـو الـشـاعـر العـراقي الـوحيـد

الــذي جعل مــادّة الصـمت لغـة أســاس ّيـة يف
القـصيــدة .هل لهـذا الـسـبب كـان الـصخب
يف شعـره ال يـعني الـضجيج بقـدر مـا يـعني
فوضى ناشزة تقطع االنسجام؟
لكن ما ثقافة البريكان؟
ر ّبـم ــا لـم ي ــذك ـ ْر أح ـ ٌد مـن ال ــذيـن اعـتـن ــوا
بـالبريكـان وشعره ،شيـئ ًا عن الكـتب األدبية
العربية الـتي كان مولع ًا بهـا ،كما لم يسألْه
أحــد مـن الــذيـن أجــروا مـعه مقــابالت عـن
ذلـك.ك ّل م ــا أخـب ــرون ــا بـه أنه ك ــان مهـتـ ّمـ ـ ًا
بـالفلـسفة ،وبـاملوسـيقى الـكالسيكيـة ،وكان
معـجب ـ ًا أش ـ ّد اإلعجــاب بــالـشــاعــر الـهنــدي
طـاغـور ،الــذي يقـول عـنه":شـاعـر حـقيـق ّي
عـمـيق ال ــروح وال ــذيـن يـظـ ّنـ ــون أنّه مجـ ـرّد
ص ــاف ينـظــرون إلــى صــوره الـظــاهــرة وال
و ّ
يـنفــذون إلــى روحـه".ومن الــشعــراء ال ــذين
أعجــب الــب ـ ــريـك ـ ــان بهــم ":ريلــكه ي ـت ـم ـ ّي ـ ــز
بتعبـيره عن قلق الـروح ،لوركـا لشعـره نكهة
ص ــة ،وط ــريقـته يف اسـتعـم ــال الــص ــور
خ ــا ّ
بـديعـة .تي .أسْ.إليـوت شـاعـر يعي مـوقفه،
ويف النمـاذج اجل ّيـدة من شعـره ف ّن خـاصّ.
وم ـ ــس ـ ـ ــرح ـ ّي ـتـه ال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــر ّيـ ـ ـ ــة":مـقـ ـتـل يف
الكـاتــدرائ ّيــة" عمل فـريــد يف ميــدان صعب
للغــايــة .ب ــابلــو نـيــرودا ونــاظـم حكـمـت يف
أفـضل حــاالتهمــا يخلقـان شعــر ًّا له أبعـاده
على بساطته الظاهريّة (وإن كانا يف بعض
حـاالتهمـا يجنحـان إلــى النثـر ّيـة) ،وهنـاك
آخـرون .الـشـاعــر االسبــاني خـميـنث الـذي
يلفـت النـظــر بغنـائـيته يف زمـن يكـاد يـودّع
الغــن ـ ــائــي ـ ــة .ف ـ ــروســت احل ـم ـيــم الـ ـ ــرحــب
كــالـسهــول .بــاستــرنــاك املنـتفـض يف ثلــوج
الــوحــدة .يـيتـس،بــاونــد ،أراغ ــون وغي ــرهم،
وشعــراء م ــا بعــد احلــرب مـثل يفـت ـشـنكــو.
واحلقيقـة إننـي أميل إلـى الـشعـراء الـذين
ميثـلون نـوع ًا مـن عظمـة الروح اإلنـسانـية،
وال يبهـرني التأنّق واالصطناع( "…حوار
أجراه حسني عبد اللطيف).
ميكـن االستــدالل مـن التـصــريحــات أعاله
عل ــى تـن ـوّع ق ــراءات الـب ــريك ــان ال ــشع ــري ــة
األجـنـبـي ــة يف م ــرحلـ ــة الحق ــة يف حـيـ ــاته،
ولك ْن ما من ذكر ملكوناته األولى .باإلضافة
فـاآلراء الـتي طـرحهـا تلـذذيـة مـثيــرة ولكن
ي باب من
قد يصعب علينا أن ندخلها يف أ ّ
أب ــواب الـنق ــد .أم ــا جـن ــوح نـي ــرودا ون ــاظـم
حكمـت"يف بعض حــاالتهمـا إلـى الـنثـر ّيـة"،
ال ممــن
فال ميـكــن أن ي ــص ـ ـ ــدر رأي كهـ ـ ــذا إ ّ
يعــرف اللـغتـني االسب ــاني ــة والت ــركيــة ،ألن
الـسبـب قد يـعود إلـى التـرجمـة..باإلضـافة
إلى ذلك فليست النثريّة
عيبا بـاملطلق ،وإمنا قـد تكون سببـ ًا أساسي ًا
يف جودة النـص كما عند شيكـسبير وأليوت
مثالً.

على أيّة حال ،أوّل مـا يثير االنتباه يف شعر
البـريكـان وكــذلك يف نثـره ،عبـاراتـه املثقلـة
ال بعــد
بــرنني سـحيـق ال يتــأ ّتــى إلــى أحــد إ ّ
طـول تـأ ّمـل وتنقيـر يف األسـاليب القـدميـة،
ال بعد تشبّع بها.
وإ ّ
يــب ـ ــدو أ ّن الــب ـ ــريـكـ ـ ــان ،وال أدري هل ك ـ ــان
مـتديـن ًا أ ْم ال ،قـد استلف من القـرآن ثالثة
عناصر أساسية ،هي:
 -1الظلمات -2 .النور -3 .الرياح.
تك ـرّرت"الـظـلم ــات" و"النــور" مــرات عــديــدة
جــد ًا يف شعــر البــريكــان ،ويف ك ّل م ـرّة تقـوم
بــنف ــس ال ـ ــدور .أي أنه ـ ــا بقـيـت خـ ــام ـ ـ ًا لـم
ي ـص ـنّع مــنه ـ ــا شـيـئـ ـ ـ ًا ج ـ ــدي ـ ــداً .يق ـ ــول يف
قصيدة":عندما يصبح عاملنا حكاية":
"علـى الـظلمـات كــانت أرضهـم تطفــو لغيـر
مدى
تعاف الشمس دكنتها ويكره جدبها القم ُر
صرُ"
وعصر النور كان زمانهم ،لم تشهدِ"ال ُع ُ
من الظلمات ما شهدا"
(ال يف ــوتـن ــا أ ّن الــظلـمـ ــة يف القـ ــرآن تق ــوم
مبثــابــة ال ــرحم الــذي يــول ــد منـه النــور ،أو
االنبعـاث عمـوماً) ،أ ّمـا الريـاح فقد تـطوّرت
يف شعـر البـريكـان من قـوّة دينيـة تـدميـريـة
مــس ّيـرة ،إلـى رمــز النفتــاح اجلهــات ومعهـا

ان ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
احلـ ــر ّيـ ــة":أوثـ ــر أن
أبقـى|على جوادي.
وأه ــي ــم م ــن مـه ــب
ب
ريـح |إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـه ـ ـ ّ
ريـح" (من قــصيــدة
عن احلـر ّيـة) ،وإمـا
أن تكــون أم ــارة من
أم ـ ـ ـ ــارات اخل ـ ـ ـ ــراب
ال ـكـ ّلـ ــي ،كـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا يف
قصيدته:
ت فــن ـ ــارات
"سقـ ـط ـ ْ
ال ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــم دون
صوتٍ .الريا ْح
هــي بـعـ ـ ـ ـ ُد س ـ ّي ـ ـ ــدة
الفــراغ .وك ّل متجه
مباحْ"
املعروف بني النقّاد
أ ّن أسـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
البـريكـان يف بعض
قصائده اجملوّدة ذو
خصيـصة مختلفة
ع ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـشـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــلـ ـ ــني لــه،
ض الـنـظ ــر عـن
بغـ ّ
أف ـ ـضـل ـ ّيـ ـتـه عـلـ ـ ـ ــى
غيره أم ال .من أين
ج ـ ــاء ه ـ ــذا االخ ــتالف؟ مــن ال ـ ــرســم؟ مــن
املوسيقى؟ من السينما؟
ذك ــر لـي أح ــد أق ــرب ــاء محـمـ ــود املق ـ ـ ّربـني،
املقـيمني بلـندن أ ْن كـان محمـود يبـعث إليه
ب ــرس ـ ــائل ،رمب ـ ــا يحــتفــظ بــبع ــضهـ ــا اآلن،
ي ــطلــب فــيه ـ ــا ك ـتــب ـ ـ ـ ًا فل ـ ــسفــي ـ ــة ب ـ ــالـلغ ـ ــة
اإلنــكلــي ـ ــزي ـ ــة ،وك ـتــب ـ ـ ـ ًا أخـ ـ ــرى عــن حــيـ ـ ــاة
ســامني واملــوسيقـيني العـاملـيني ،وضـمن
الـر ّ
القــائمــة أيض ـ ًا أعمـال مـوسـيقيـة ،وأوبـرات
مع نصوصها.
ذكـرنا يف أوّل هذه املـداخلة ،أ ّن محـمود كان
رسّامـ ًا يحاكي لـوحات عـاملية .كـيف استفاد
الـب ــريـك ــان مـن ال ــرسـم يف بـنـ ــاء الــصـ ــورة
الشعريّة؟
ط ـ ــان مـت ـ ــوازي ـ ــان" يق ـ ــول
يف ق ـصـي ـ ــدة":خ ـ ّ
البريكان:
ف
"يندفع الرصي ْ
إلى املدى ،حافته الدكناء صخر ّي ْه
تعكس أضواء رصاصي ْه
ف
ط ًا ذاهب ًا عني ْ
ترسم خ ّ
إلى املدى
يندفع الرصيف
مندفع ًا بألف مصباح لها رفيف
وخضرة يف جنّة الليل اخلراف ّي ْه
ف
ط ًا غامض ًا خفي ْ
ترسم خ ّ

إلى املدى
وفوق أرض الشارع الكبير
ظلٌّ ،وإنسان وحيد يسير"
ِ
عــالج ال ـشــاعــر هــذه القـصـيــدة _ كـمــا ال
يخفـى _ كمعاجلـة لوحة رسـم .وهذا س ّر
وقوفهـا بني بني .مـا يهمـنّا هـنا ال جنـاحها
الـن ـسـبـي وال إحـب ـ ــاطهـ ــا ،وإ ّنـمـ ــا ط ـ ــريقـ ــة
البريكان يف احملاكاة.
مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــث األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان اس ـ ـ ـ ـت ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
ال ــش ــاع ــر":احل ــاف ــة الـ ــدكـنـ ــاء""،األضـ ــواء
الــرص ــاصيــة""،املــصبــاح""،خـض ــرة يف ج ّنــة
الليل"
ط ًا غامض ًا خفيف" ،و"ظلّ".
"خ ّ
أ ّمــا التعــابيـر الـتي تــدلل علـى أ ّن الـشـاعـر
تع ـ ــامل مـع الق ـصــي ـ ــدة كل ـ ــوح ـ ــة يف أ ّت ـ ــون
التـشكّل ،فهـي مثالً":ينـدفع الـرصيف ،إلـى
ط
املــدى" .الــرصـيف ال يـنــدفـع ،ولكـ ّن اخلـ ّ
امل ــرس ــوم عل ــى الل ــوح ــة ه ــو ال ــذي ميـتـ ـ ّد
ب ــان ــدف ــاع إل ــى عـمق امل ــدى .وم ــا انـعك ــاس
األضـواء الـرصـاصيـة علـى حـافـة الـرصيف
ال تفـ ـ ـ ــاعل األل ـ ـ ــوان
ال ـ ـ ــداكــن ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو إ ّ
وتـداخالتهـا داخل اللـوحـة .بـاإلضـافـة إلـى
ط ًا
ط ًا ذاهباً" ،و"تـرسم خ ّ
تعبـيري":ترسم خـ ّ
غامض ًا خفيف".
حت ـ ّركــت الل ــوح ــة ب ــرفــيف املــص ــابــيح أل ّن
برفيفها ستتغيّر األشكال والظالل ،ويسير
اإلنسان الوحيد.
ازدادت األبـيات غـموضـاً ،والغمـوض عنـصر
أس ـ ـ ـ ــاس ــي يف كـ ّل ع ـ ـمـل ف ــن ـ ـ ّي عـ ــم ـ ـيـق ،يف
جـملــة":يف جـ ّن ــة اللـيل اخلــرافـ ّي ــة" .هكــذا
أدخل ال ـشــاعــر عـنـصــر ًا ت ــأريخـ ّي ـ ًا بــدائـي ـاً،
سعـت احلـيــرة ،ال سـ ّيـمــا أ ّن القـصـيــدة
فـتــو ّ
تـنـتهـي ب ــإنــس ــان وحـي ــد ي ـسـي ــر .مل ــاذا ك ــان
وحـي ــداً؟ مـن أيـن ج ــاء؟ وإل ــى أيـن ذاهـب؟
طــان متـوازيـان"،
وهل عنـوان القـصيــدة":خ ّ
يد ّل على طـول املسافـة ،وإلى أنّه لن يصل
إلى شيء؟.
مـا تقـدّم أعاله مجـرد افتـراضـات ،مع ذلك
ال بـ ّد من إضـافـة افتـراض آخـر .مـا عالقـة
سـام الهــولنـدي
هـذه القـصيـدة بلـوحـة الـر ّ
Miendert Hobbema (1638)1709املــع ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ":الـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــق يف
ت بـأنهـا":من أكـثر
ميـدلهـامس" الـتي ُوصِف ْ
اللوحات شهـرة يف العالم" .يف هـذه اللوحة
ف علـى جانبـيه أشجار عـالية
طريـق تصط ّ
نـحيفـة اجلـذوع بـال اغصـان ولـكن رؤوسهـا
مــتع ـ ـرّش ــة ب ــاألوراق ال ــداكـنـ ــة اخلــضـ ــرة.
ني متوازييْن.
ط ْ
الطريق يـواجه املشاهد بخ ّ
طــان عــريـضــان يف الـبــداي ــة ولكـنهـمــا
اخلـ ّ
يوهـمان أنهـما يقـتربـان من بعضهـما ك ّلـما
ابـتعــدا وك ــأنهـمــا سـيلـتقـيــان يف الـنهــايــة،
ش ـ ّبـه الـ ـنـ ّقـ ـ ـ ــاد ،انـحـ ـ ـ ــدار
ولــك ــن ه ـيـه ـ ـ ــاتَ .

اصـ ــطفـ ـ ــاف األشج ـ ــار بـ ـ ــانح ـ ــدار أعــم ـ ــدة
التلغراف.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
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بـلــن ـ ـ ــدن ،وهــي م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ع ـ ـ ــادة يف دل ـيـل
املتحف.
االخـتالف بـني ق ـصـي ــدة الـبـ ــريك ــان وه ــذه
الل ــوح ــة ه ــو االخــتالف بــني ثقـ ــافـتـني أو
بـيئتـيْن .جعل الـبريـكان الـرصيف صخـر ّي ًا
ال ت ــدري مـن أيـن يـبـت ــدئ وال أيـن يـنــتهـي
وك ـ ــأنّه ش ــارع مــب ّل ــط يف صحـ ــراء .مـ ــا مـن
مخلـوقـات حلم ّيـة أو نبـاتيـة ،مـا من وبـر أو
شع ــر أو ريــش ،وحـت ــى م ــا مـن سـم ــاء ،أل ّن
البــريكـان عـتّمهـا بــدليل وجــود املصــابيح.
رفيف املصـابيح ذاته يـذكّر بـرعب مصـابيح
هـيتـشكــوك املتحـركـة يف املــواقف املفـزعـة.
بهـذه املثـابة قـلّص البـريكـان املشـهد حـتى
يـزيد من وحدة ذلك اإلنسـان السائر ،وكأ ّن
الدنيا ستطبق عليه.
أ ّمـا لـوحـة"هـوبـيمــا" فمعـنيـة مبـادّة احليـاة
واإلخصـاب والـسمـ ّو الـروحي .إنهـا قبل ك ّل
شيء ،معـنيّة بـالنمـوّ .يف هذه اللـوحة تقف
أنـت ك ُمـشـاهــد يف وسط شـارع تــرابي طـازج
إ ْن ص ّح التعبيـر ،عليه بقـايا نـداوة .النداوة
بح ـ ّد ذاته ــا إخـص ــاب مـن ن ــوع م ــا ،بـعكــس
قـصيــدة البــريكـان املعـنيـة بــالتقـلّص .إلـى
ميـني اللوحـة رجل ،يشـذّب أشجاراً ،أقـصر
ك يهـ ّيــئهـ ــا حلـيـ ــاة
مـن ق ــامــته ،إ ّنـه بال شـ ّ
أفــضل ،ويف ال ــوقـت نف ــسه يجـ ـدّده ــا .بع ــد
ذلك ،نــرى مـنعـطفــا ًإلــى الـيمـني يقف يف
بـدايـته فتــى وفتـاة يف حـوارهـامـس عـميق،
أل ّن رأسيهما متقـاربان وخلفهمـا بيت .إلى
الشمال نرى من بعـيد كنيسة ،وبها أعطى
الرسّام قيمـة روحية للمشهـد .هذه القيمة
ال علـو
الـروحيــة متثلـت بثالثـة عنـاصـر .أ ّو ً
األشـجار الذي دلّل عـلى عل ّو الـسماء ،ذلك
ألن األشجار املتوازيـة على اجلانبني قريبة
مـن ا ُملــش ــاه ــد فال بـ ـ ّد له يف أن يـ ــرفع رأسه
ألـى أعلـى حتـى يـراهـا .وثـانيـ ًا مـا أن يـرفع
راسه حـتــى يــرى غـيــوم ـ ًا بـيـضــا مـتفــرقــة
عالـية ج ّداً ،ومعهـا نوارس شاهقـة وصغيرة
فــوق سـمت الــرأس تقــريب ـاً .لــوحــة تتـغنــى
ب ــاإلخــص ــاب ب ــأعــمق ه ــارم ــونـي ــة ،وأث ــرى
تواشجاً.
ي
قبـل أن ننـســى ،يف الـشــارع التــرابـي النــد ّ
يقــابـلك مـن بعـيــد رجل مي ـشـي بـتــؤدة مع
كلبـه .الكلب ال يـنظـر إلـى األمـام وإمنـا هـو
ملـتفت إلــى شمـاله صــوب الفتــى والفتـاة.
وألنـهــم ـ ـ ــا س ـيــم ـ ـ ـرّان بـك فـال بـ ـ ـ ـ ّد مــن أن
الـط ــريق الـت ــرابـي سـيـمـت ـ ـ ّد خلفـك أي أنّه
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريق مفتـوح ،وكـأ ّن احليـاة ال نهـايـة
لها.

