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هل نجح أوسكار وايلد في إخفاء نفسه؟

استعادة
تصادف غدًا الذكرى
العشرون بعد المئة لرحيل
الكاتب األيرلندي أوسكار
وايلد ،وقد مثّلت روايته
اليتيمة «صورة دوريان
غراي» المدخل األرحب
إلى كواليس عالمه
اإلبداعي ،فهي مثل
حياة رديفة تبدو نهايتها
المأساوية وكأنها تلميح
لما سيعيشه مؤلّفها
في آخر عمره
شوقي بن حسن

«غــايــة الـفــن أن يكشف عــن نفسه
وأن ُي ـخ ـف ــي ش ـخ ـص ـيــة ال ـف ـن ــان»،
ب ـهــذه ال ـع ـبــارة (وه ــي مــن ترجمة
لويس عوض) افتتح أوسكار وايلد (- 1854
 )1900عمله الروائي «صورة دوريان غراي»
ّ
( )1890ضمن ّ
مقدمة نظرية لعلها مع الرواية
درس في القدرة على تذويب الفكر في الفن،
فقد حفلت باألفكار والتساؤالت التي تبدو
ّ
بــا إجــابــات ،ولـعــل ذلــك مــا دعــا الـكــاتــب إلى
الخوض فيها من خالل الحكاية وليس عبر
ّ
أج ـن ــاس ال ـك ـتــابــة ال ـتــي يـعـتـمــدهــا امل ـفــكــرون
عـ ــادة .لـكــن هــل نـجـحــت روايـ ــة واي ـلــد فــي أن
تخفي شخصية الفنان؟
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ي ـب ــدو األم ـ ــر مـخـتـلـفــا .مختلفًا
رغـ ـم ــا ع ــن وايـ ـل ــد ن ـف ـس ــه ،ف ـح ـتــى إذا كــانــت
ال ــرواي ــة رائ ـعــة ومـتـيـنــة ويمكنها أن تخفي
الفنان باملعنى الــذي يشير إليه املــؤلــف ،إال
أن عـنــاصــر أخ ــرى سـتــدفــع بــه إل ــى الــواجـهــة
م ــن ج ــدي ــد .م ــن ذلـ ــك أن ال ـك ــات ــب األي ــرل ـن ــدي
قــد رح ــل فــي مـنـفــاه الـبــاريـســي فــي منتصف
العقد الخامس من عمره ،ولم يكن له وقتها
ّ
شخصيته الفريدة
عمل مكتمل وقــريــب مــن
إال رواي ــة «ص ــورة دوري ــن غـ ــراي» ،أم ــا بقية
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أمنية أن تكون دوريان غراي
أعماله فهي قصائد وأقاصيص ومسرحيات
َ
ورسائل لم تكن تظهر من خاللها روحــه إال
ف ــي مل ـحــات ومل ـع ــات .بــالـتــالــي ف ــإن ك ــل ع ــودة
إلــى أوسكار وايلد باتت تقتضي عــودة إلى
دوريان غراي.
كما أن شخصيات العمل الرئيسية الثالث
(دوريـ ـ ـ ــان غ ـ ــراي  -الـ ـل ــورد ه ـن ــري  -ال ــرس ــام
هـ ــولـ ــوورد) ك ــان ــت تـنـطــق ب ـك ــام شـبـيــه بما
ُعــرف عن وايلد بقدرته على ترتيب األلفاظ
على مقاس األفكار التي يـ ّ
ـود قولها .وكانت
ُ
ّ
هذه الشخصيات تدخل ضمن أي حديث في
الـشــؤون العامة والـعــابــرة قضايا كبرى في
األخالق والفن والجمال ،وهي ذات القضايا
التي كانت تشغل بال وايلد.
أكثر من ذلك بدت هذه الشخصيات متباينة
لـكـنـهــا تـصــل دائ ـم ــا إل ــى مـعـنــى م ــن املـعــانــي
الـقــريـبــة مــن ط ــروح ــات واي ـل ــد ،فـكــأنــه ابـتــدع
لكل وجه من وجوهه شخصية تتجادل مع
بقية الـشـخـصـيــات /ال ــوج ــوه؛ فـكــان الــرســام
ه ــول ــوورد يـعـ ّـبــر عــن ن ـظــرة ل ـلــوجــود تـطــرب
ل ـكــل ج ـم ــال وت ــذه ــب ب ــه إل ــى امل ـثــال ـيــة ،فيما
ي ـعـ ّـبــر الـ ـل ــورد ه ـن ــري ع ــن م ـ ــرارة م ــن الـعــالــم
ّ
تتجسد في السخرية الـحــادة من قيمه ،أما
ّ
دوريــان غــراي فقد كان بال موقف محدد من
األش ـي ــاء ،ال ّيعنيه إال الـحـفــاظ عـلــى جماله
ّ
وحريته وملذاته ،وبذلك يكون على النقيض
مــع مـحــاوريــه بـكــونــه ال يحمل أيــة نـظــرة ما
ورائ ـيــة عــن األش ـيــاء واألحـ ــداث ،فهو يعيش
«فن الحياة» تاركًا «حياة الفن» لغيره ،وهو
ّ
يجسد فكرة الجمال وال يقدر عقله أن يالمس
جمال الفكر .ما أقدر أوسكار وايلد هنا على
وضع املتناقضات في سلة واحدة!
ل ــن ن ـجــد ف ــي ت ــاري ـ ُـخ األدب الـكـثـيــر م ــن هــذه
ّ
ّ
العالقات املركبة واملرتبة ،ففيما عدا روايات
ال ـكــاتــب ال ــروس ــي ف ـي ــودور دوسـتــويـفـسـكــي،
معاصر وايـلــد ،وخصوصًا روايـتــه األخيرة
«اإلخ ـ ــوة كـ ــارامـ ــازوف» ،ال نـعـثــرعـلــى أعـمــال
ك ـث ـي ــرة ت ـج ـم ــع ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ه ـنــدســة

كثيرًا ما يُختصر أوسكار وايلد عربيًا في
روايــتــه «صــورة دوريـــان غـــراي» ،وتظل
بقية أعماله غير معروفة أو غير معترف
بأصالتها إال لدى من يعرف صداها في
تتنوع بقية
الثقافة األنكلوسكسونية.
ّ
أعمال وايلد بين الشعر ،والمسرح وأشهر
أعماله ضمنه مسرحية «سالومي»،
وأدب الرسالة وأبرزها «من األعماق»،
أما الشكل األدبي الذي أنتج فيه معظم
ّ
كتاباته فهو القصة ،ومن أبرز نصوصه
ضــمــنــهــا« :جــريــمــة الـــلـــورد ســافــيــل»
و«العندليب والوردة».

لحظات وليست مجرّد خطاب عام

فيروز في عيدها الخامس والثمانين

عباس بيضون

الحوارات وتحويلها إلى مرايا تالمس أعمق
ما في النفوس .وقد يصح القول بأن صنعة
ال ـ ـح ـ ــوارات ه ـ ــذه ه ــي امل ـع ـب ــر ن ـح ــو تـحـقـيــق
معادلة بني الفكر والفن ضمن الرواية.
وبــالـعــودة إلــى املـقـ ّـدمــة الـتــي وضعها وايلد
ـ«صورة دوريان ّ غراي» ،فإننا نتساءل :هل
ل
ّ
أنها أثــرت في تلقي الــروايــة؟ أي في حــال لم
ُيعلمنا الــروائــي بالحمولة الفكرية ّ
لنصه،
ّ
هل كان سيؤثر ذلك فينا؟
هناك ناشرون كثر أسقطوا تلك ّ
املقدمة في
طـبـعــات الح ـقــة مــن «صـ ــورة دوريـ ــن غ ــراي»،
خصوصًا وأنها تبدو مثل شذرات وال ّ
تؤدي
إلــى فكرة بذاتها .كما أن صياغات ّ
مبسطة
للرواية لم تلتفت لها واكتفت بالحبكة وبقي
ل ــ«ص ــورة دوريـ ــان غـ ــراي» سـحــرهــا وألـقـهــا،
وبــالـتــالــي لــو أن الـكــاتــب األيــرل ـنــدي ق ـ ّـرر أن
يخفي هــذه املـقـ ّـدمــة النظرية ملــا أنـقــص ذلك
ّ
عبقريتها ،ولـعــل ذلــك تـحــديـدًا ما
شيئًا مــن
فعله روائيون آخرون؛ فوراء أعمال مثل «دون
كـيـشــوت» و«الـجــريـمــة وال ـع ـقــاب» و«األب ـلــه»
و«امل ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة» و«املـ ـعـ ـب ــد ال ــذهـ ـب ــي» أف ـك ــار
كـتـلــك ال ـتــي طــرحـهــا واي ـل ــد ،لـكــن سرفانتس

لدى وايلد قدرة على
وضع المتناقضات في
سلة سرديّة واحدة
بتقلّباتها وتوتّرها
الدرامي ،كانت حياته
تبدو كرواية
ودوستويفسكي وكافكا وميشيما ّ
ذوبوها
في السرد تذويبًا ،بحيث لم يعد هناك حاجة
لـقــولـهــا فــي نــص ف ـكــري ،فـهــي تـصــل الـقــارئ
عبر الحكاية دون وسيط.
تستند جودة هذه الروايات إلى عنصر آخر؛
بني
حيث تـقــوم على حبكةٍ ع ــادة مــا تجمع ّ
العمق والبساطة في وصفة واحــدة .يتوفر
ذل ــك فــي حـبـكــة «دوري ـ ــان غ ـ ــراي» ،كـمــا نجد

فيها أيضًا جمعًا عجيبًا بني تصوير الواقع
ّ
وعاديته ،وبني االنتقال
كما هو في هدوئه
املفاجئ إلى ما هو خيالي وعجائبي .نجد
أثـ ــر ك ــل ذلـ ــك ف ــي ال ـف ـصــل األول ال ـ ــذي يـبــدأ
بــوصــف لبعض تفاصيل مــرســم هــولــوورد
قـبــل أن يستقبل ه ــذا األخ ـيــر ال ـلــورد هنري
ال ــذي يــذهــل أم ــام لــوحــة بـعـيـنـهــا ،بــورتــريــه
دوري ـ ـ ـ ــان غـ ـ ـ ــراي ،والح ـ ـقـ ــا ي ـظ ـه ــر م ــوض ــوع
الـ ـ ـص ـ ــورة وي ـت ـم ـن ــى لـ ــو أنـ ـ ــه يـ ـح ــاف ــظ عـلــى
ج ـمــالــه إلـ ــى األبـ ـ ــد .تـقـتـحــم هـ ــذه املـعـطـيــات
العادية «معجزة» ،كأنها سقطت فجأة من
امليثولوجيا اإلغــريـقـيــة إلــى رواي ــة حديثة،
فـتـسـتـجـيــب ال ـس ـمــاء لــرغ ـبــة دوريـ ـ ــان غ ــراي
ُ
وجهه أثر
مع ترتيب بسيط :بــدل ّ أن يحمل
الزمن والخيبات ستتكفل اللوحة بذلك.
ُ
ه ـك ــذا ي ـط ــرح واي ـل ــد ُع ـق ــدة فــاوس ـت ـيــة تـسـنــد
ك ــل اإلش ـك ــال ـي ــات ال ـت ــي طــرح ـهــا؛ ّأولـ ـه ــا ذلــك
الـســؤال ّالشهير :هــل يمكن أن نحيا حياتنا
كعمل فني؟ وأخطر من ذلــك فرضية السؤال
األخـ ـ ــاقـ ـ ــي :مـ ـ ـ ــاذا لـ ــو أن ج ـم ـي ــع خ ـط ــاي ــان ــا
مغفورة؟ لقد حظي دوريان غراي  -في حبكة
وايلد  -بصك على بياض كي تكون خطاياه

غير مرئية على صفحة ُ وجـهــه .كــل خطاياه
ستحمل َ
وزره ــا الـلــوحــة وحــدهــا فــي املخزن
الذي يخفيها فيه دوريان غراي ليكمل حياته
بـنـفــس الـ ـص ــورة ال ـن ـق ـيــة .أل ـيــس ذل ــك مطمح
إنسان العالقات االجتماعية في كل عصر؟
فــي م ـ ّ
ـدون ــة واي ـل ــد ،لــن يـنــاظــر ه ــذه الــروايــة
الـيـتـيـمــة إال س ـي ــرة ح ـيــاتــه إذا اعـتـبــرنــاهــا
هي األخــرى روايــة ،ولنا أن نفعل ذلك؛ فهي
ّ
ّ
مـلـيـئــة بــال ـت ـقــلـبــات وال ـت ــوت ــر الـ ــدرامـ ــي ،في
انـتـقــاالت عجيبة مــن األم ـجــاد االجتماعية
واألدبية إلى الفقر والنبذ وتشويه السمعة،
ّ
شخصيتها ضـمــن ه ــذه «ال ــرواي ــة»،
لـتـبــدو
ُ
س ـي ــرة ح ـي ــات ــه ،وقـ ــد ب ـن ـيــت ب ـع ـنــايــة ّأدب ـيــة
ّ
شــديــدة لـعــلـهــا نـفــس الـعـنــايــة ال ـتــي وفــرهــا
يصوغ دوريان غراي .وال ندري
وايلد وهو
ّ
كم كان وايلد يتمنى أن يكون دوريان غراي،
ف ـلــم ي ـحــظ مـثـلــه ب ــ«م ـع ـج ــزة» ك ــي يـغـفــر له
املجتمع خطاياه طول الوقت .وربما علينا
ّ
الشخصيتني  -أوسكار
أن ننتبه إلى أن كال
وايـلــد ودوري ــان غ ــراي  -وصلتا إلــى نهاية
ّ
م ــأس ــاوي ــة؛ م ــن ال يــذب ـحــه س ــك ــن املـجـتـمــع
يطعنه خنجر «الضمير» في مقتل.

كوفيد  19تجارب جديدة ودروس للمستقبل

رغم آثاره السلبية ،دفع
وباء كورونا القائمين على
المكتبات إلى االستفادة
من التكنولوجيات
الجديدة والتفكير خارج
مؤسساتهم
جدران
ّ

عمان ـ العربي الجديد
ّ

تـحــت ع ـنــوان «املـكـتـبــة كـمـحــرك للتغيير في
الــوضــع الطبيعي ال ـجــديــد» ،أقــامــت «مكتبة
عـبــد الـحـمـيــد ش ــوم ــان» فــي ع ـ ّـمــان ،قـبــل أي ــام،
نــدوة افتراضية تبحث في عمل املكتبات في
ظ ــل جــائـحــة ك ــورون ــا ،شـ ــارك فـيـهــا ت ــون فــان
فليميرين؛ مدير مكتبة أوتريشت العامة في
هولندا ،وجــون زابــو؛ وهو مكتبي في مكتبة
لــوس أنجليس الـعــامــة ،إلــى جــانــب فالنتينا
قسيسية؛ الرئيسة التنفيذية ملكتبة ً شومان.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،قـ ـ ّـدم فـلـيـمـيــريــن ورق ـ ــة بـعـنــوان
«إعـ ـ ــداد امل ـك ـت ـبــات ألجـ ـن ــدات م ــا ب ـعــد كــوفـيــد:
ً
ُ
تجارب ودروس للمستقبل» ،وقال« :أود ّأوال
َ
ـرح ســؤال إن كانت املكتبات العامة في
أن أطـ ُ
ً
أوروبـ ــا أغـلـقــت ف ـعــا خ ــال جــائـحــة كــورونــا.
ُ
ويمكن طرح السؤال نفسه على املكتبات هنا
أو فــي أي مكان فــي العالم؛ فــإذا ألقينا نظرة
فاحصة على ما حدث بالفعل ،رأينا أن هناك

َّ
وأن العديد من املكتبات ّ
وسعت
نشاطًا كبيرًا،
وصــات ـهــا م ــع مستخدميها،
م ــن عــروض ـهــا ِ
وق ـ ّـدم ــت امل ــزي ــد م ــن إم ـكــان ـيــات ال ــوص ــول إلــى
املـجـمــوعــات الــرقـمـيــة ،بــل وق ـ ّـدم ــت معلومات
صـحـيــة ح ــول ك ــوف ـي ــد .»19-وأشـ ــار املـتـحـ ّـدث
َ
َّ
املكتبات استخدمت تطبيقات جديدة
إلى أن ُ
وأنشأت أخــرى ،وأنها ّ «تبذل جهدًا كبيرًا في
تـقــديــم الـخــدمــة للمسنني مــن خ ــال املـكــاملــات
الهاتفية وتــوصـيــل الـكـتــب إل ــى امل ـنــزل .وكــان
ً
األمــر مماثال في تعامل املكتبات مع األطفال
الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم،
فتعاونت بــإتــاحــة مجالها لـهــم ،الستخدامه
ّ
ّ
للتعلم عن ُبعد» .يرى فليميرين أن املكتبات
«ك ــان ــت م ـف ـتــوحــة أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت مـضــى،
وه ــذه أخ ـبــار جـ ّـيــدة؛ حـيــث كـشــف الــوبــاء عن
شغف العاملني فيها للوصول إلــى املجتمع
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن أن أمـ ـن ــاء
ً
املـكـتـبــات يــوصـفــون ع ــادة بــأنـهــم محافظون،
َّ
ّ
فــإن الظرف االستثنائي الــذي مــروا به كشف
ّ
أن ـه ــم م ـب ـت ـكــرون ولــدي ـهــم قـ ــدرة ع ـلــى الـتـعــلــم
ُالسريع للتجاوب مع الحاالت الطارئة» .وذكر
َّ
ُّ
املحاضر أن الصعوبات كانت في التحكم في

أظهرت األزمة قدرة أمناء
المكتبات على أن يكونوا
مبتكرين وخلّاقين

ب ـلــوغ ف ـيــروز الـخــامـســة والـثـمــانــن في
الثاني/
تشرين
الواحد والعشرين من
ً
ّ
نوفمبر الجاري كــان مناسبة ليتوقف
الجميع عندها .ليس ميالد فيروز وال
ُ
عمرها استوقفا هؤالء .فيروز ليست من
اللواتي يشاركن اآلخــريــن في مناسبة
ُ
كهذه ،ولم يسبق أن احتفل جماهيريًا
ّ
بيوم ميالدها .هذه أمور خاصة تبقى
داخـ ــل ج ـ ــدران ال ـب ـيــت ،ول ـي ــس مـعـلــومــا
ّ
أن ــه مـفـتــوح لـكــل مـنــاسـبــة .امل ـع ــروف أن
ُ
ّ
الخاصة
فيروز تغلق على مناسباتها
وعلى حياتها الشخصية بكاملها ،لذا
ّ
يـبــدو أن االحـتـفــال ببلوغها الخامسة
والثمانني يكسر هــذا الحجر .فوجئنا
نـ ـح ــن ال ـ ــذي ـ ــن ال ن ـ ـعـ ــرف امل ـ ــوع ـ ــد ب ـه ــذا
االح ـت ـف ــال ،لـكـنـنــا فـهـمـنــا أنـ ــه ،ف ــي هــذا
ال ــوق ــت ،ن ــوع م ــن ال ـت ـكــريــس .إن ــه؛ ليس
ع ــادي ــا ف ـه ــو ك ـس ــر لـ ـلـ ـع ــادة ،آن ال ــوق ــت
لـنـتـعــامــل مــع ف ـيــروز كـمـنــاسـبــة دائ ـمــة،
أن تكون ،باعتراف الجميع وإعالنهم،
اآلن
إرثــا وطنيًا وقوميًا ،أن تدخل مــن َ
فــي ال ـت ــراث وف ــي املـتـحــف ،وأن ُيحتفل
بها كجزء مــن الـثــروة الفنية اللبنانية
والعربية.
ً
لـيـســت ف ـي ــروز بــالـطـبــع ن ـج ـمــة لـبـنــانـيــة
ً
ف ـح ـس ــب ،إنـ ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك إن ـج ــاز
عربي .إذا أحصينا ماذا جرى في الحقل
املوسيقي والغنائي فإن فيروز ،من داخل
الحركة الرحبانية وفــي صــدارتـهــا ،هي
من األهم في هذا الحقل ،بل قد تكون ،من
زاويــة نظر ما ،األهــم بإطالق .إن مكانها
فيها هــو مكان الحركة الرحبانية التي
ّ
ضمتها إلى األخوين رحباني وكبيرهما
ع ــاص ــي .ق ــد ت ـك ــون ال ـح ــرك ــة الــرحـبــانـيــة
فريدة في مجالها ،بل هي ،بمقياس ما،
األكـثــر ف ــرادة فــي وقتها .ال يمكننا فقط
أن نــرد األغـنـيــة الـفـيــروزيــة إلــى صوتها
ّ
وحـ ــده ،ف ــاألرج ــح أن ه ــذا ال ـص ــوت ،على
النحو ال ــذي وصــل إلـيـنــا ،هــو أيـضــا من
خلق الحركة الرحبانية ،ومن إنجازها.
ه ـ ــذا الـ ـص ــوت ل ــم ي ـك ــن غـ ـن ـ ً
ـاء ف ـح ـســب،
نسجنا
كـمــا وص ــل إلـيـنــا الـغـنــاء وكـمــا
ّ
ٌ
ابتكار اشترك فيه املغني
عليه ،بل هو
ُ
واملوسيقي والشاعر ،ثالثتهم في تبادل
ُ
َ
فريدين .كانت الكلمات تخلق
وتناظر

املــوس ـي ـقــى وامل ــوس ـي ـق ــى تـخـلــق األداء،
ً
والثالثة يصنعون في وقت واحد عمال
ً
فريدًا وخاصًا وجديدًا ومتكامال .فأنت
ح ــن ت ـس ـمــع تـ ــرى ال ـك ـل ـم ــات م ــن خ ــال
الصوت واملوسيقى .لم يكن هذا التآلف
ّ
وحــده الـبــارز ،األرجــح أن ّاألهــم من ذلك
ّ
كــلــه هــو الـنـقـلــة ال ـتــي تـمــثـلـهــا األغـنـيــة.
النقلة التي هي أيضًا في الكلمات وفي
املوسيقى وفــي األداء .يمكننا فــي هذا
ّ
املجال أن نتكلم عن عالم ،عالم تحويل
ّ
األغنية الفيروزية بمكوناتها الثالثة.
هــذاّ العالم فريد ومختلف وجــديــد إذا
قارناه ،على نحو ما ،بذلك الذي تحويه
األغنية العربية .حتى حني كانت هذه
األغنية ،في أفضل نماذجها ،نوعًا من
التجويد والترجيع.
كان األداء ،أي الغناء ُ
نفسه ،يملك لعبته
ّ
الـخـ ّ
ـاصــة الـتــي تتفنن وتـتـلـ ّ ًـون ،فــي نوع
ّ
مــن أوبــرالـيــة خًــاصــة ،محولة الـكـ ًـام إلى
خدمتها ،طاغية بذلك عليه مرتفعة فوقه،
بحيث تغدو األغنية هي في النهاية ذلك
الـتـلــويــن والـتــرجـيــع .ه ــذا بــالـطـبــع تــراث
ُيـعـتــد ب ــه ،ولـ ــه ،بـطـبـيـعــة ال ـح ــال مـيــزاتــه
وتراثه .لكنه يبقى ،مع ذلك تراثًا.
الحركة الرحبانية لم تتزامن بالصدفة
مــع حــركــة تحديث واسـعــة ،كــان الشعر
عــاملـهــا األس ــاس ــي .لــم تــوجــد بالصدفة

م ــع س ـع ـيــد ع ـق ــل وم ـي ـش ــال ط ـ ــراد وم ــن
َّ
بـعــدهـمــا الـشـعــر ال ـحــديّــث .قــد ُي ـقــال إن
املوسيقى الرحبانية تأثرت باملوسيقى
واألغـ ـنـ ـي ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ـت ــن ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ك ــان
ش ــأن ال ـت ـحــديــث ب ـكــام ـلــه .ال يـمـكـنــك أن
ت ـف ـص ــل حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـع ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
الـقــراءات والترجمات للشعر الفرنسي
واإلنكليزي واألميركي .ال يمكن بالطبع
أن تعزل الــروايــة العربية عن مراجعها
األج ـن ـب ـيــة وعـ ــن ال ــروائـ ـي ــن ال ـغــربـ ّـيــن.
يمكننا لذلك أن نفهم هكذا ما نجده في
املوسيقى الرحبانية من أثر غربي.
ّ
مجرد
هكذا ،ليست الحركة الرحبانية
ت ـجــديــد ف ــي ال ـغ ـنــاء وامل ــوس ـي ـق ــى .إنـهــا
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ــاس حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــث ،ال ـت ــي
كانت هكذا في وقتها .حركة التحديث
ّ
مجرد تغيير في األشكال
هــذه لم تكن
والقوالب ،لقد كانت أيضًا تجديدًا في
العوالم واملفردات واملوضوعات .يمكن

آن أن نتعامل مع فيروز
كمناسبة دائمة ،كإرث
وطني وقومي

لذلك أن نعطي اعتبارًا كبيرًا للكلمات
ف ــي األغ ـن ـيــة الــرح ـبــان ـيــة ،ب ــل يـمـكــن أن
نوازي بني هذه الكلمات وما تحمله من
َ
صور وانطباعات ،وبني األداء الغنائي
واملــوس ـي ـقــى ال ـتــي يـحـمـلـهــا ه ــذا األداء
ب ــال ـت ـج ــاور م ــع امل ــوس ـي ـق ــى امل ـصــاح ـبــة
نفسها.
ال ـغ ـن ــاء الـ ـفـ ـي ــروزي ُيـ ـف ــرج ع ــن الـكـلـمــات
ّ
ويحررها من طغيان التجويد والترجيع
والتلوين عليها .إنها موجودة باملوازاة
مع األداء ،بل هي ،كما يبدو أحيانًا التي
تفترض األداء أو تستدعيه .األداء هنا
ُيطلق الـكــام وي ـ ّ
ـرد لــه أب ـعــاده ،أو يخلق
لــه أبـعــادًا .الغناء الـفـيــروزي يـتــوازى مع
ال ـعــالــم الـ ــذي تـنـقـلــه إل ـي ــه ال ـك ـل ـمــات .إنــه
عــالــم يـعــد بـشـعــريــة تـشـمــل كــل مـفــرداتــه
وتـضـيـئـهــا .ال ـح ــب ،ال ـح ـنــن ،الــذكــريــات،
هـ ــذه ف ــي األغ ـن ـي ــة ال ـف ـي ــروزي ــة ح ــاض ــرة
وشـبــه مـلـمــوســة وم ــوج ــودة فــي ال ـقــرارة
وفــي العمق في التضاعيف .إنها قائمة
كتفاصيل من الحياة ،لكن أيضًا كتكثيف
ّ
مجرد
ودمــغ للحظات ،لحظات وليست
خطاب عــام ،لحظات يمكن أن يكون لها
واقع ،بل هي ذات واقع أو ما بعد الواقع،
ذات إمكان يفيض به الصوت واملوسيقى
التي فيه والتي تصاحبه.
(شاعر وروائي من لبنان)

فيروز جزء من لوحة لـ بطرس المعري

فعاليات

المكتبات مفتوحة أكثر من أي وقت
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من «مكتبة ستارفيلد» في ِ

إطاللة

إذا أحصينا ماذا
جرى في الحقل
الموسيقي والغنائي
فإن فيروز ،من داخل
الحركة الرحبانية وفي
صدارتها ،هي من
األهم في هذا الحقل،
بل قد تكون األهم
بإطالق

وايلد في بطاقات معايدة ،دبلن ()Getty

التزامهم باإلجراءات
مرتادي املكتبة من حيث
ّ
الوقائية؛ مثل ّ
الكمامات والقفازات والتعقيم،
إل ــى جــانــب صـعــوبــة واج ـه ـهــا ال ـعــام ـلــون في
االعتياد من جديد على وجود ّقراء ومرتادين
ً
للمكتبة ال ـتــي بـقـيــت خــالـيــة لـشـهــور ،ف ـعــادة
ّ
موظف املكتبة باالقتراب من ّ
القراء
ما ُيبادر
ُ
والباحثني وتقديم النصيحة لهم ،واآلن عليه
أن يبقى على مسافة آمنة منهم .وهؤالء الذين
أصابهم التوتر وفرت لهم املكتبات استشارات
ّ
نفسية .لكن األهم أن املكتبات عرفت فترة من
التفاعل الكبير مع املجتمعات.
املـكـتـبــات فــي األزمـ ــة ،كـمــا ي ـقــول فليميرين،
ُ
ت ـع ــان ــي أي ـض ــا ع ـلــى ع ـ ـ ّـدة م ـس ـت ــوي ــات؛ فهي
عـلــى أرض ال ــواق ــع مـغـلـقــة ك ـم ـكــان ،ث ــم كيف
ّ
يـعـيــش مــوظ ـفــوهــا وم ــن يـفـقــد مـنـهــم عمله،
ّ
ُ َ
وكيف تنتج الخدمات في فترة الحجر ،كلها
أسئلة واجهتها املكتبات وتصارعت معها
إلــى جانب التفكير في امليزانية وصعوبات
ت ـخ ـف ـي ـض ـهــا والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن تـ ـم ــوي ــل .ي ــذك ــر
املـحــاضــر أ ّنــه «يـتـعـ ّـن علينا التفكير ُفــي ما
ًّ
مرة أخرى؛
إذا كنا نتوقع حدوث شيء كهذا
فما الذي يعنيه بالنسبة للتخطيط للمباني
ّ
على سبيل املثال .كما تعلمنا أنه إذا لم تكن
لــديـنــا م ـه ــارات رقـمـيــة وال يمكننا توصيل
ال ـخــدمــات املـتــاحــة أو الــوصــول إلـيـهــا ،فهذا
يؤدي إلى حالة من عدم املساواة».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تقيم فرقة جنوب الوادي ،عند الثامنة والربع من الثالثاء المقبل ،حفًال موسيقيًا
في «مركز الحرية لإلبداع» باإلسكندرية .تمزج الفرقة االستعراضية بين األغاني
النوبية والسودانية واألرتام األفريقية؛ ومن أعمالها« :أسعد لحظات حياتي»،
و«اسمي هناك» ،و«عديلة ووه» ،و«نورك يا سمرة» ،و«أنسى معك صعابي».

ُتعقد عند الرابعة من مساء اليوم األحد ،في «مكتبة قطر الوطنية» بالدوحة،
دورة تدريبية بعنوان العمارة التقليدية في منطقة الشرق األوسط وشمال
قدمها
أفريقيا :حلول التغلُّب على ظروف المناخ وتوفير وسائل الراحة ،ي ُ ّ
أخصائي التراث الثقافي كريستوف جراز .تتناول الدورة التي تستمر ثالثة أيام نماذج
عمرانية تقليدية وتقنيات وأشكاًال معروفة ومواد بناء مستخدمة.
توازي  4-1معرض للفنان األلماني هارون فاروقي ( ،)2014 - 1944ينطلق عند
يضم المعرض
بعمان.
غد الثالثاء في «دارة الفنون»
السادسة من مساء بعد
ُّ
ّ
ٍ
أعمال فيديو وصورًا فوتوغرافية ورسومًا متحرّكة .صنع فاروقي على مدار
سبعين عامًا أكثر من مئة فيلم وتركيب حول استخدام تقنية صناعة الصور
لتشكيل الوعي العام.
ّ
لقاء مع الفوتوغرافية
«مؤسسة عبد المحسن القطان» في رام اهلل
تنظم
ّ
ً
غد الثالثاء .تتناول
الفلسطينية روال حلواني عند السابعة والربع من مساء بعد
ٍ
بشدة على
حلواني األهــداف الشكلية والمفاهيمية ألعمالها ،التي تعتمد
ّ
التجريب ،لكنها تسعى أيضًا إلى توثيق صعوبات العيش تحت االحتالل في الماضي
والحاضر.

