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ثقافة وفنون
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«طيف بال ّ
ظل» ...جردة ح�ساب مفتعلة
للهروب من �شبهة الت�أويل
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النمسا ـ طالل مرتضى

طحان
محمد سمير ّ
تجتهد طالبة الغناء الكالسيكي رنيم بركات
من أجل صقل إمكانياتها الصوتية ،لتكون من
بين الصف األول في الغناء األوبرالي ،وذلك
من خ�لال التدريب المستمر واالستفادة من
الخبرات األكاديمية في هذا المجال ،سواء في
المعهد العالي للموسيقى أو خارج المعهد.
وعن طموحها في الغناء األوبرالي ،تقول
المغنية األوبرالية الشابة رنيم بركات :أرغب
بعد التخ ّرج من المعهد العالي للموسيقى
بإتمام دراستي في الخارج والعودة إلى بلدي
ك��ي استطيع ر ّد ج��زء بسيط مما قدمه لي.
مشيرة إلى العقبات التي يعاني منها معظم
المتخصصين في الموسيقى
شباب جيلها من
ّ
في السفر بقصد إتمام الدراسة في الخارج ،وإن
كانت هذه المسألة ال يتوقف عليها مستقبلهم
الموسيقي بشكل كامل.
وترى بركات أن هناك آفاقا ً واعدة لشركات
اإلنتاج الفني لالستثمار في مجال الموسيقى
الكالسيكية والغناء األوبرالي .الفتة إلى أن
وسائل التواصل االجتماعي تغلّبت في اآلونة
األخيرة على شركات اإلنتاج في تقديم فرصة
وصول الفنان إلى الناس ،ألنها دخلت إلى كل
بيت وبطريقة جميلة واقتصادية .مؤكدة أن
هذه الوسائل ال يمكن أن تلغي دور شركات
االنتاج ووسائل اإلعالم التقليدية من تلفزيون
وإذاعة.
وتؤكد بركات أن سورية رائ��دة في مجال
الغناء األوبرالي مقارنة بباقي البالد العربية،

كما أنها صدّرت للعالم نخبة من المغ ّنين الذين
رفعوا اسمها عالياً ،بدءا ً بآراكس تشيكيجيان
ولبانة قنطار وتاالر دكرمنجيان ،وصوال ً إلى
س��وزان ح��داد ورازق بيطار .مشير ًة إل��ى أن
تعاونها مع األستاذة تشيكيجيان زرع ون ّمى
حب هذا الفنّ في داخلها.
ّ
وقالت طالبة الغناء األوبرالي :إن الموسيقى
الكالسيكية والغناء األوبرالي غير منتش َرين
على نطاق واسع في بلدنا .ومع ذلك استطاعت
تشيكيجيان وبقليل من اإلمكانيات التي أتيحت
لها وبظروف ال تعتبر مثالية ،تأسيس مدرسة
غناء أوبرالي في سورية ،والتي فتحت الباب
أمام كثيرين للتعرف إلى هذا الفنّ والنهل من
نبعه ودراسته بشكل أكاديمي ومحترف.
وتشير ب��رك��ات إل��ى أن األزم���ة أ ّث���رت على
دراستها وتدريباتها كطالبة غناء أوبرالي
كونها تدرس اختصاص الصيدلة في محافظة
أخرى ،وما يواجهها من عقبات للتنسيق بين
االختصاصيين .موضحة أن عددا ً من األساتذة
في معهد الموسيقى الذين غادروا إلى الخارج
بحثا ً عن فرص عمل تضمن لهم االستمرار في
العمل الموسيقي ،أثروا سلبا ً على المستوى
التدريسي في المعهد وعلى المستوى الفني
في الساحة الموسيقية السورية بشكل عام.
وال تجد بركات أن ترافق بداية مشوارها
الفني مع احتدام األزمة في البلد أمرا ً سلبيا ً أو
يدعو إلى التشاؤم أو االستسالم وقالت :جيلنا
استفاد من هذه األزمة بتعلّم كيفية التعامل مع
كافة الظروف ما أدّى إلى تقويتنا تجاه عدد
حسنا الفني ودعانا
من المصاعب ،وزاد من ّ

إلى إدراك مدى حبّنا لما نفعل وما ندرس وكم
يستحق هذه التضحيات.
وترى بركات أن واقع الغناء األوبرالي في
سورية حاليا ً ليس في قمة ازده��اره ،ولكننا
ما زلنا نرى حفالت صولو أوبرالية لمغ ّنين
سوريين ظلّوا في وطنهم ،وهؤالء يستحقون
التقدير والتحية مبيّنة أن األعمال الموسيقية
بشكل عام ما زال��ت مستمرة بوجود أساتذة
وموسيقيين استمروا بالعمل إليمانهم بما
بنوه طوال سنوات أمثال ميساك باغبودريان
ورعد خلف وغيرهما.
والنتشار الغناء األوبرالي في سورية بشكل
أكبر ،تدعو بركات إلى إخراجه من نطاق دار
األوبرا والعمل على دمجه بالثقافة السورية،
كونه فنا ً دخيالً ال يمكن تقبله من الجمهور
السوري دون اقترابه من الفنون المعروفة
لدينا.
وع��ن ب��رام��ج ال��م��واه��ب على الفضائيات
العربية تقول بركات :ال نستطيع إنكار أن هذه
البرامج ساعدت أصواتا ً كثيرة في أن تجد
جمهورا ً لها ،لك ّنني أرفض المشاركة في مثل
هذه البرامج ألن هذه األض��واء زائفة وتأتي
بغرض تجاري في معظم األحيان ،بعيدا ً عن
الحقل الموسيقي األكاديمي ال��ذي أنهل منه
معارفي ألبني موهبتي .ولن يضيف لي أي
معرفة موسيقية .الفتة إلى أن هناك الكثير من
المواهب التي شاركت في مثل هذه البرامج
لكن لم يظهر لها أي نتاج فني ما يثبت أن هذه
البرامج هي حرق للمواهب.
وت��ش��ي��ر ب��رك��ات إل���ى أن المعهد العالي

للموسيقى أهم مؤسسة موسيقية في سورية
وهو األهم في العالم العربي مع معاهد مصر
وتونس ،الفتة إلى أن المعهد ،ورغم األزمة،
ما زال يقدّم بجهود إدارت��ه ومعلميه ،ك ّل ما
يستطيع لطالبه وبكامل الطاقات واإلمكانيات
المتاحة .فهو كان وما زال ُطموحا ً لعدد من
الشباب الذين يريدون الدخول في معترك
الموسيقى.
ال ت��ب��ال��غ ب��رك��ات ب��ال��ت��ف��اؤل ح��ي��ال واق��ع
الموسيقى في سورية ،وتدعو من أت ّم دراسته
في الخارج إلى مساعدة الطالب الدارسين في
سورية بأيّ وسيلة متاحة .مؤكدة أن عودة
أبناء سورية إليها حتمية ،وعندئذ سنتمكن
من النهضة واإلعمار من جديد بما نملك من
مقومات تؤهلنا للمنافسة على مستوى العالم
بالغناء األوبرالي.
والميتزو سوبرانو رنيم بركات طالبة في
السنة الثالثة في المعهد العالي للموسيقى
قسم الغناء األوبرالي وفي السنة الخامسة
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ل��م��ون اخ��ت��ص��اص صيدلة،
تتلمذت في الغناء األوبرالي على يد آراكس
تشيكيجيان من عمر  16سنة وحتى دخولها
إلى المعهد العالي للموسيقى ،حيث أشرفت
على دراستها مغنية األوب��را غ��ادة حرب مع
الدكتور نبيل األس��ود .وشاركت في عدد من
الحفالت داخل سورية ،وكانت لها مشاركات
صولو في عدد منها ،إضافة إلى مشاركتها
في تقديم سيمفونية السالم مع أوركسترا
بوتشيني تورو ديل الغو بقيادة المايسترو
ناهل الحلبي في دبي.

بوصفها ـ الفكرة ـ اجتراعا ً المدخل
إل��ى أقانيم الكالم الفسيحة الثيمات
والعالئق ،ال ب ّد من التفكر للحظة بكل
حيواتها لتبرير أسئلتها العبثية التي
استوطنت ذواتنا .وكونه حالة بدع
مفتعل أبعد إل��ى ح��ال معمار وسبك،
هو الشعر وليس سواه ،يبدو مترفعا ً
بذاته عن شبهة التأويل ،حين ينتفض
الضمير المستتر بعباءة البالغة وسيف
المعنى ليح ّرك النقد اللئيم لتعريته من
دان��ي��ات قطوفه .قبل أن نسهب نحو
االستهالل ضياعا ً في صحارى اإليهام
الهثين وراء الضوء النائي الوميض ـ
خواء المدلول ـ غير مدركين أن الصوت
داللة أقرب ،بل هو تأكيد لوجود السؤال:
«إلى أين تأخذنا أيها الشعر؟» ،افتعاال ً
إلى ما يومئ الشاعر اللبناني شوقي
بزيع ،كعتبة لمنجزه الجديد.
الجواب يكمن في السؤال ،الشعر
حامل لمن استطاع ترويضه ،إذا ً األجدر
أن نعود إلينا بفطرية السؤال ،كيف
يبتدع الشعر؟ وألنه ليس ترفا ً بل ملح
ل��زاد المستضعفين ،فهو بالمحصلة
عملية حسابية لذيذة يتركها طالب
ُم��ج�� ّد ع��ل��ى ه��ام��ش دف��ت��ر ال��ح��س��اب.
وتلك الثيمة الكبرى التي توقعه في
المساءلة ،ألن الحساب بالمحصلة
قانون ونتيجة.
بياناً ،نسقط ما تقدم على تجريب
جديد افتعلته فتاة الشعر اللبنانية
ليندا نصار في منجزها األخير «طيف
ب�لا ظ��� ّل» ،بعد «إي��ق��اع��ات متمردة»
و«أكتب بالعربية» والكثير ،الصادر
عن منشورات «دار النهضة العربية»
 2016بيروت .في إيقاعاتها المتمردة
دأبت نصار على إخراج نصوصها من
حيز ال��ورق إلى الفضاء المحسوس،
طي قيثارتها كألحان
عندما أسكنتها ّ
تشجي.
«طيف بال ظل» ،رياضيا ً شيّد على
خمسة قوائم :العري ،المرايا ،الغياب،
اليتم ،والرصاصة .اجترعتها الشاعرة
ف��ي رحلة البحث ع��ن أن��اه��ا .العري
ويعود إلى تعرية الشيء أي مكاشفته
من دون انحياز ،وقد تردّد كصدى في
ج�� ّل النصوص ال��ع��اب��رة :ف��ي ال��درب
ع��ري ،أن تتع ّرى من قميص الحزن،

ت��ت��ع�� ّرى أج��س��ادن��ا تخلع شعورها.
وال��م��راي��ا التي ج��اءت م��ن المواجهة
المؤلمة لتسقط كل أقنعة الزيف التي
سكنتها في أضغاث أحالمها :مرآتي
ال تخطئ ،حكايا المرايا ،يرمي مرآة
مرتجفة األطراف ،حفرت أنفاسها مرآة،
عب ًثا تج ّذف في مرآتك ،تمسك مرايا
االنهيار .وفي حضرة الغياب /الفراغ
ال��ذي حملته الشاعرة بك ّل حواسها
لتصنع من خوائها ديناميكية وجود
في الفراغ :أراك بآخر وقد ال أراك ،أالمس
فجراً ،وأخلع ليالً ،أعانق ثيابك ،وألثم
روح��ك ،أش�� ّم غيابك .كل ه��ذا التراكم
أشاح عن يُتم ّ
مقطع استوطن حواس
الشاعرة حين بدأت رحلة إبحارها نحو
الضوء في محاولة أخيرة للقبض على
الطيف الذي سفح حواسها على مذبح

الصور على مقعد
االنتظار :هناك تركت ّ
يتيم ،وفي مفاز آخر تدافع عنه :اتركوه
ال تذبحوهَ :نب َ
َض صارخاً ،إ ّنه األخير،
إ ّنه اليتيم وسط فكري اليتيم .وسط
ضجيج االنكشاف والمواجهة ولوثة
ال��غ��ي��اب وال��ي��ت��م ،تتلقى رصاصتها
المتوقعة ،كحصان زين صدر مالكه
بثمين األوش���ح���ة ،إل���ى أن أنهكته
ّ
المحطة
المضامير ،فكانت المكافأة :في
األخيرة ،هناك مَن م َّر على قلبي تاركا ً
ّ
المحطة نفسها ،انتظرته
عتاده ،وعند
ليغيب ،ألصنع منه تمثاال ً
أجسده
ّ
بكلمة .وتقول :نص ّوب نحونا رصاصة
بال هويّة .إلى أن تسدل ستارة الغناء
من دون تصفيق ،لتستعيد كل ما تقدم
في محاولة عبثية للملمت روحها ،كان
ذلك قبل أن تسقط في رمادها قائلة:
وتسلّلت ال ّرصاصة األخيرة .الشعراء
يتلقون الرصاص وقوفا ً في ظهورهم،
ال يهيلهم نزفهم دائما ً منشغلون في
تشكيل الدوي :تلك الرصاصة ،حملت
الكثير ،دربها مشحون بالحيرة بين
النار وال��رم��اد ،أب��ت أن تفرغ داخلها.
تلك الرصاصة قاسية ،وقلبها غبار
رماد ج ّفف الزمن ،حائرة في رحلتها في
سفر التر ّقب ،تخاف من نفسها ،أمنيتها
خروجها عن ذاتها.
ال��ش��ع��راء أول م��ن اب��ت��دع :نشيد
الغياب .شقي أن��ت أيها المطر ،ظل
وركام ،أغادرك بين الجرح والصرير،
بين رماد الكؤوس المشتعلة ،أحفر في
صمتك بوح ،وظلي غريب رصاصة.

الر�ؤية والتعبير في ّ
الفن والفكر
د .منصور نعمان



ما ال��رؤي��ة؟ ول��م��اذا يشدّد الفنانون عليها
وتوجهاتهم
تخصصاتهم الفنية
باختالف
ّ
ّ
المعرفية واألسلوبية؟ وهل أن الرؤية ملزمة
للح ّد الذي يفترض بالفنان امتالك ناصيتها،
ويحسن التعبير عنها بق ّوة وجدارة وصرامة؟
منذ عقود والفكرة تشغل البال ،وسؤال عن
الرؤية ،طالما تكرر ،وتوزع على خارطة الفنون
جمعاء .فلماذا الرؤية ملزمة إلى هذا الحد في
التعبير عن روح الفن والفنان على حد سواء؟
إن كانت ال��رؤي��ة ه��ي زاوي���ة النظر للفنان
وكيفية تل ّقي الفنان للكون والعالم والحياة،
فإنها تعني الزاوية التي يط ّل من خاللها على
ما يقع خارجاً ،ويش ّكل محورا ً جوهريا ً للفنان،
نبسط المسألة ونقول :إن الرؤية
ويمكننا أن
ّ
هي بمثابة وجهة النظر التي ينظر من خاللها
الفنان إلى الحياة .بكلمة أخرى ،إنها المنظور
ّ
لخط الفنان ،ومن دونه يصعب
االستراتيجي
فهم الفنان وكيفية اشتغاله على م ّر السنين،
كما أنها تدقيق بف ّنه ونوعية االبتكار والتجديد
الذي يتناوله ،فيحدث أثرا ً غير مألوف ،وأحيانا ً
صعب الفهم ،أو قد يكون مدهشاً ،إال انه معبّر عن
دبيب الحياة وما ينتاب االنسان من إرهاصات
وهواجس وأفكار وتطلعات وأحالم.

وهنا ينبثق سؤال مفاده :كيف لنا أن نتلمس
رؤية الفنان في عمله الفني؟
إن العمل الفني ،ك ّل ال يتجزأ ،والشكل الفني
فيه يتداخل في صميم العمل ذات��ه ،وماهية
تفكيك العمل الفني ،إال محاولة فهمه بصورة
دقيقة ،فالتفكيك أمر غير صحيح ،ألنه ببساطة
ال يعود هناك عمل نرجع اليه ،فعندما نفكر
على سبيل المثال فصل الفكرة من النص مثال،
فما الذي تبقى في النص؟ أو أننا قمنا بتفكيك
الشخصيات البطلة وعزلها عن محاورها في
النص .فماذا بقي في النص أصالً؟
��ص تكون بتالحم
المسألة ،أن وح��دة ال��ن ّ
األج��زاء المك ّونة له .وعلى وفق هذا المنظور
فإننا نجتهد أن نستوعب النص بتفكيكه من
جهة ،وفهمه من جهة أخرى ،بوصفه كلاّ ً ال يقبل
التجزأة.
وهنا السؤال المهم المتعلق بكيفية تجلى
الرؤية في العمل الفني؟ هل يمكن ان تكون
الرؤية بمعزل عن العمل؟ أم أنّ العمل الفني
يحمل في طياته وضمن ثناياه الرؤية!
وكيف نستطيع تلمس تلك الرؤية؟ أهي في
بنية الشكل الفني أم المضمون؟ مهما كان هذا
الشكل ،وأيّ فن من الفنون.
لنتناول النص المسرحي على سبيل المثال
ال الحصر ،إذ تتجلى الرؤية ،بعملية التركيب

لبنية النص ،أي الكيفية التي يحرص عليها
المؤلف إلظهار نصه فيها .مع ذلك ،فإن المسألة
غامضة ،فما أن نقرأ النص فإننا نتقصى قصته،
أي تتابع أحداثها ،لكن البنية س ُتظهر الرؤية
الكلية التي يتب ّناها المؤلف في نصه ،تلك
المع ّبرة عن كيفية تش ّربه المفهوم الكوني.
للنص.
وتكون أسا ً فاعالً في البنية الدرامية
ّ
ففي النص الشكسبيري يجري بناء األحداث
على وفق مبدأ استماتة البطل من أجل تحقيق
أه��داف��ه وإن كلّفه األم��ر حياته أو مستقبله.
فلم ت��زل ال��ذاك��رة متقدة بما ك��ان يطمح إليه
ن��ص هاملت ،وسعيه المتواصل
هاملت في
ّ
والمتصل إلى بلوغ ما يريده وإن كلّفه حبّه
نص روميو
وحياته ومستقبله .أما روميو في ّ
وجولييت ،الذي عشق جولييت ح ّد الوله ،لم
يمنعه الصراع بين العائلتين أن يتق ّرب منها،
ويأسر قلبها ،وتتحمل الكثير من أجل هذا الحب.
نص ماكبث ،كانت الليدي ماكبث المرأة
وفي ّ
حديدية االرادة ،التي دفعت ماكبث لالنقضاض
على الملك ليت ّوج من بعده ملكاً ،لتصبح بدورها
سيدة القصر والمملكة.
من خ�لال ما ت��ق��دّم ،ما ال��ذي يمكننا فهمه،
والشخصيات متماسكة ،قوية ،لها أبعادها
المحددة التي تعرف بها ،وتشكل صورتها
السلوكية؟ فاألبطال مثلما وصفهم ملتون
ماركس في كتابه «المسرحية كيف ندرسها
ونتذ ّوقها» ،ي ّتسمون بالكفاية والقدرة واللياقة،
ما يساهم ببلورة الصورة لهم وهم يجتازون
العقبات والصدمات الواحدة بعد األخرى .إن
الرؤية ههنا لحيويات األبطال ،وتشكل انعكاسا ً
فعليا ً لعالقة األبطال بالعالم ـ الواقع /البيئة.
تلك العالقة المتبادلة بين ما يحدث لألبطال
وما يمكن حدوثه بالواقع فعلياً .وعليه ،فإن
الرؤية للمؤلف هي معالجة السلوك الفعلي
لألبطال وهم يحيون الصراع مع اشتداد وتائره
ونغماته المتنوعة ،وكأننا نرى البداية والوسط
والنهاية ،فالعالم الذي يحاكي برؤية فنية يرى
العالم متماسكا ً وإن كان داميا ً أو متسخا ً أو
ضاجا ً بالحروب والخيانات .فالرؤية بالمفهوم
ّ
الذي تم التطرق إليه ،صلبة ،متماسكة ،تكاد ان
تكون قطعة كونكريتية للعالم ،وببناء األبطال.
إن انهيار األبطال أم��ام المِحن والظروف،
والضربات الماحقة التي يتل ّقونها الواحدة بعد
األخ��رى ،ال يلغي ضعفهم وانهيارهم كما هو
نص «الملك لير» ،أوفيليا ،أو
حال الملك لير في ّ
الليدي ماكبث ...إلخ ،يبقى البطل مقاوماً ،وال

أبالغ إن قلت ما قاله آليخاندرو كاسونا عندما
أطلق عنوانا ً لمسرحيته ،للداللة على األبطال
وم��ا ي��ؤول��ون إليه بعنوان «األش��ج��ار تموت
واقفة» ،وبالمعنى ذاته أقول« :يموت األبطال
واقفون» .فالموت كاد أن يكون أمرا ً طبيعياً ،ال
يثلم مكانه البطل بل يجعله متجليا ً
برقي.
ّ
ت���راص األفعال
م��ا ال��ذي يالحظ ف��ي ض��وء
ّ
وتعاقب األحداث لألبطال ،الذين يساقون إلى
مصيرهم الذي تحتمه خريطة الحدث الدرامي؟
إن ال��رؤي��ة الفنية تتجلى في ذل��ك النحت
الصلب ل�لأب��ط��ال ،وك��أن��ه ان��ع��ك��اس لطبيعة
العالم المتجذر والثابت .فالرؤية تق ّر بوجود
عالم صلب ،ق��وي ،متماسك كهذا ،وإن توالت
الضربات بشكل مستم ّر على البطل أو األبطال.
وهنا يتشكل سؤال غاية في األهمية يقول:
هل منظور الرؤية ثابت أم هو عرضة للتغيير؟
إن الشواهد الدرامية في التعبير عن رؤية
المؤلف متغيرة وأكاد أقول :إن كل اتجاه أدبي
يحمل جنينيا ً بذور التغيير في الكتابة الدرامية،
وهذا ال يعني أن األجناس األدبية األخرى غير
معنية .فالكتابة باالتجاه الطبيعي تختلف عن
التعبيرية وعن الالمعقول ،في الشعر والرواية
خطا ً استراتيجيا ً
والدراما .أي أن الرؤية تشكل ّ
عاما ً لمنظور الثقافة.
وفي ضوء ما تقدّم ،سنتطرق إلى الواقعية
النقدية التي اشتغل عليها تشيخوف ،القاص
واألدي��ب والمؤلف ال��درام��ي ،متناولين رؤيته
للكون والعالم والحياة.
إذ ي��ع�� ّد تشيخوف ص��اح��ب رؤي���ة متفردة
لألبطال ونحته لهم ،وهم في حالة نكوص دائم،
عن القيام بالفعل وإتمامه ،حالة العجز ،وفقدان
القدرة ،وع��دم اكتمال النهاية المتوقعة التي
ينبغي أن يُقاد البطل إليها .لكنه ،وفي اللحظة
الحاسمة يتراجع ،وينهار ،ويعود القهقرى
إلى ما كان عليه ،غير قادر على إحداث التغيير
الالزم ،إنما يطاوله الخوف إن أقدم على األمر،
فيتراجع صاغراً.
إن رؤية المؤلف ،النافذة إلى داخل البطل،
تكشفه وت��ع�� ّري��ه وتفضحه ،وب��ال��ت��ال��ي ،فإن
البطل يكون مليئا ً بالثقوب التي تتخلل جسده
الروحي والنفسي والفكري ،ثقوب تزداد سعة
كلما تقدّم الحدث تدريجياً ،فيتعرى بعجزه
ويكون عري البطل وعدم قدرته ،مصدر الرؤية
الف ّذة للمؤلف.
إن االنكسار والتهشم والقنوط والخوف من
التقدم باتجاه الصراع األكثر حدة بين األبطال

كما هو دي��دن ال��درام��ا المعروف عند عمالقة
الكتابة ال��درام��ي��ة :سوفوكليس ،شكسبير
وغيرهما .إال أن المؤلف ال��درام��ي تشيخوف
يجعل من االنكسار واإلحباط والترجع والعجز،
بمثابة انثيال لرؤيته الدافقة ،ال باتجاه األبطال
فحسب ،إنما باتجاه الواقع الذي كان يحياه،
زم��ن روس��ي��ا القيصيرية ،وال أب��ال��غ إن قلت
نص
ولألزمنة الالحقة لها .فالخال فانيا في ّ
«الخال فانيا» الذي يعشق زوجة البروفسور،
ويكره في الوقت ذات��ه ح ّد المقت ،ما إن يثور
عليه ،بقصد قتله والتخلص من استغالله للخال
ط��وال السنوات التي م��رت ،فيشهر المسدس
للقضاء عليه ،ووس���ط ال��م��خ��اوف م��ن ث��ورة
الخال ،وإذا به يطلق النار على البروفسور ،إال
أنّ الطلقات ال تصيبه ،بل تم ّر من جانبه ،فينهار
الخال ،ويأسف لثورته ،التي لم يحقق منها
شيئا ً إال الندم على ما جرى ،وتنتهي األحداث
بعودة الخال من جديد لخدمة البروفسور وكأن
شيئا ً لم يحدث ،وبقي الوضع على ما هو عليه.
إنّ الفورات العاصفة التي يمر بها األبطال،
تعبير عن رؤية بمنظور واسع لطبيعة لحياة
التي كان المؤلف يتأملها بعمق ،وعدم إيمانه
باإلنسان الذي يدّعي الثورة ،ويُحدث ضجيجاً،
لكنها في الحقيقة ف��ورة ،سرعان ما تتالشى
وتنتهي وتعود الحياة المألوفة ،وكأن شيئا ً لم
يحدث.
ّ
ّ
تحطم من ج�� ّراء
تحطم البطل ،إنما هو
إن
رؤي��ت��ه نفسه ،فقد ت��ع�� ّرى البطل أم��ام نفسه
المغلفة باإليمان والقوة الكاذبة ،ألنه في األصل
أكذوبة وصدقت نفسها.
يالحظ اختالف كال الرؤيتين الشكسبيرية
وال��ت��ش��ي��خ��وف��ي��ة ،ل�لاب��ط��ال ،ول��ب��ن��اء ال��ح��دث
والحركة التي ينهضون بها.
لكن الرؤية باتت بعدسة أكبر عندما نطالع
النصوص التي كتبها عدد من ك ّتاب الالمعقول
��ص «ف��ي انتظار ك��ودوت» لمؤلفها
ب��دءا ً من ن ّ
بيكيت ،حتى آخر النصوص ،ما الذي نجده؟
وما الرؤية الفنية التي تشكلت في عقول ك ّتاب
ه��ذا االت��ج��اه؟ هل كانوا ينظرون إل��ى العالم
بوصفه متماسكا ً أم مليئا ً بالثقوب؟ ألم يروه
ّ
هشاً ،ضائعاً ،وك��أنّ العالم عبارة عن رمال
متح ّركة؟ فما من شيء واضح وثابت ومفهوم
ومعقول ،العالم يتراقص ،يدور ،من دون فهم،
بمرارة ،والك ّل يدور بعجلة الحياة غير آبه لما
يمكن أن يحدث أو الذي ال يحدث .فالعالم في
حالة من الخوار والعبثية والالجدوى.

إن الرؤية الفنية الفكرية لمؤ ّلفي هذا النوع
جسدت مفاهيمهم من خالل
من النصوص إنما ّ
ميثولوجيا األس��اط��ي��ر ال��ت��ي كشفت ع��ن قهر
اإلنسان الذي يجبر على دفع صخرة إلى قمة
جبل ،وقبل أن يبلغ النهاية تتدحرج الصخرة
من جديد ،فيعاود ال��ك�� ّرة من جديد إل��ى ما ال
نهاية!
لقد حكم على البشرية هذا العذاب ،قسراً،
من دون إرادة من اإلنسان الذي سيبقى خانعا ً
مذلوال ً إلرادة غيرية تفوقه.
إن الرؤية الفنية الفكرية ،إنما تعبّر عن درجة
الوعي لهذا العالم العاجّ بالحركة ،الغريب في
عالقاته وتفكيره وتسيّده للمفاهيم التي وضعت
اإلنسان في أضيق نفق وما من ضوء في نهاية
نص «أميدية» الذي كتبه يوجين
النفق .ففي ّ
يونسكو ،جثة تنمو في ح ّمام شقة وتكبر لدرجة
تزاحم الزوجين وال يجدان مخرجا ً إال الهرب،
وف��ي المستأجَ ر الجديد قطع األث���اث تزاحم
اإلنسان لدرجة ال يجد لنفسه مكاناً ،إنما يضيع
وسط قطع األثاث التي يزدحم بها المكان .وفي
نص «الخرتيت» ،يتح ّول البشر إلى حيوانات إال
البطل الذي يبقى يقاوم لك ّنه يطا َرد .وفي قصة
«حديقة الحيوان» التي كتبها إدوارد أولبي،
شخصان يلتقيان صدفة في متن ّزه ،ويختلفان
على المقعد ،وك ّل منهما يريد السيطرة عليه،
وينتهي األمر أن يقتل أحدهما اآلخر.
أليس العالم كابوسياً ،جاثما ً على الصدور؟
أليست مِحنة عويصة يحياها البشر في ك ّل
مكان؟ أليس من مخرج لهذا الوضع المزري؟
م��ن ه��ن��ا ،انبثقت ال��رؤي��ة الكونية لك ّتاب
الالمعقول ،فالعالم والحياة إنما هما مِحنة
الوجود البشري ،وال مخرج لإلنسان ،في ظ ّل
وضع هالك ومهلك.
إن منظور الرؤية الفني ،فكري في جوهره،
وما المرتكزات الجمالية التي يتب ّناها من تقطيع
ال��ح��وار ،وتقطيع ال��ح��دث ،واإلع���ادة أحياناً،
والغرائبية في الصورة ،واإلده��اش ،إال تأكيد
على ذلك.
وعلى وفق ما تقدّم ،فإن الصور المدهشة،
السمعية ،البصرية والحركية ،تش ّكل استفزازا ً
لشق عقل المتل ّقي والتغلغل فيه ،أمالً
ّ
واستثارة
في أن ينتبه للفجيعة ولمرارة الحياة ،واالنتباه
أوجه.
لالنحطاط الذي بلغ ّ
إن منظور الرؤية لدى المؤلف والفنان ،يع ّد
أمرا ً أساسيا ً في بناء العالم المتخيّل.
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