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شكر وتقديرال نراهم لكننا

هذا الكتاب نتاج تعاون شبكة من األفراد، حيث كان كرم كل فرد منهم واستعداده 
 للمشاركة بوقته وأرشيفه معنا، هما أهم العوامل التي جعلت هذا المشروع 
 يخرج إلى النور. لقد تشرفنا بحماسة ورغبة كل محاور التقيناه لمساعدتنا في 

هذا العمل وهم: نجوم الغانم، خالد البدور )المشار إليه بخالد بدر عبيد في بعض 
األحيان(، حسين شريف، محمد كاظم، محمد أحمد إبراهيم، عبد اهلل السعدي، 

ابتسام عبدالعزيز، كريستيانا دي ماركي، فيفيك فيالسيني، وعبدالرحيم شريف. 

في الحقيقة، تمتد شبكة المشاركين في هذا المشروع إلى ما هو أبعد من 
نون القطاع الثقافي والفني شاركوا  هذه الصفحات، فالعديد من الذين يَُمكِّ

بجهودهم، من بينهم محمد شريف الذي أبدى اهتمامًا كبيراً بتركة حسن 
شريف، وأيضًا من بين الجهود الطيبة التي جعلت هذا المشروع ممكنًا على 

كل مستوى، جهود سلوى زيدان التي كانت ملتزمة بمساعدتنا في سرد قصة 
العمل بالكامل، وإيزابيل فان دن آيند صاحبة غاليري إيزابيل فان دن آيند وفريقها، 

وخصوصًا ماريا مونتاز، غاليري كوادرو، وأيضًا آدم هاردي وروبرتو لوباردو، وتركة 
جوس كليفرس الفنية، ومجموعة مقتنيات هاشم منتصر. ومن دون مساهمة 

عادل خزام، لكان هذا العمل ناقصًا من دون شك: إنه يذّكرنا بالدور المهم للغاية 
الذي لعبه الكّتاب، وفي الواقع، القراءة في هذا المجتمع. كما يتوجب علينا أن 

نتوجه بالشكر لعائشة ستوبي، الشابة التي تجري أبحاثها في موضوع يعتبر في 
غاية األهمية للمجتمعات الفنية في الخليج، على تعاونها في مشاركتنا أبحاثها، 
ومقالها الذي يعزز السياق السليم لمشروع التاريخ الشفوي الذي نقوم به. ونحن 

مدينون لكل مساهم وداعم لنا، ونأمل أن نتمكن من البدء في تكريمهم ورّد 
الجميل والعرفان لهم من خالل هذه المطبوعة.

وكان لمجلسنا االستشاري دور مهم وكبير جداً في وضع تصور للمشروع بأكمله 
وهم: سعادة زكي نسيبة، هيالري بالون، سلوى المقدادي، منيرة الصايغ، سونيل 

كومار، وطارق الغصين، حيث ساهموا بآرائهم في نقاط مختلفة ساعدتنا على 
تركيز وتأطير بحثنا على نحو أفضل.

شكر وتقدير

وقد أظهر فريق رواق الفن االلتزام العميق والرائع بهذا الكتاب، وعلى وجه 
الخصوص، القّيمة الفنية على المعارض بانة قطان والقّيمة الفنية على البرامج 

آالء إدريس، إذ ساهمتا في تطوير هذا المشروع والتصور العام له، كما قدمتا عونًا 
في إجراء المقابالت، وخصوصًا باللغة العربية. فبانة استحضرت مهاراتها البحثية 

لتعزيز الجدول الزمني غير المسبوق لهذه المجموعة، وحافظت بأفضل ما يمكن 
على كل جبهة من جبهات العمل. وساعدت آالء على تركيز خيوط التحقيق 

في سياق المنظور الراهن عن الوسط الفني في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومع حماستها ولغتها التحريرية العربية الممتازة وصل هذا المشروع إلى ما هو 

عليه. واضطلع كل من أمين سجل المتحف كيم موينيت ومحّضر األعمال الفنية 
سام فايكس بالمهمة الشاقة لتنظيم العمل الفني واألذونات المرتبطة بهذا 

الكتاب والمعرض، كما أنه بجهود مديرة العمليات هالة صالح، سار جدولنا الزمني 
الطموح واالستثنائي بانسيابية كبيرة. وال ننسى أننا تلقينا دعمًا بحثيًا إضافيًا من 

الطالبة جود القبيسي، المتدربة المتميزة من المدرسة الثانوية.

لم يكن لهذه المطبوعة أن تشهد النور من دون إدارة اإلنتاج التحريري آلن ريناهان 
من دار »أكادية للنشر«، وفريقها، من بينهم المصمم إيان هيكتور، ومصمم 

العربية الري عيسى، والمحررة فرح رحيم إسماعيل. ولعب العديد من المترجمين 
دوراً مهمًا في هذا العمل، ونخص منهم نور الرفاعي. كما أن جهود الناسخين في 

العربية واإلنجليزية من وراء الكواليس ال يمكن االستهانة بها، ونود أن نشكرهم 
بشكل خاص على مساهمتهم. كما يود رواق الفن أن يتوّجه بالشكر أيضًا إلى 

أورشوليا سانتو، ديبورا ليفين، مارك سويسلوكي، ألونا تامبوس، وجو فان هوانغ.

وأخيراً، نتقّدم بالشكر إلى جامعة نيويورك أبوظبي وحكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على كافة أشكال الدعم لهذا المشروع.

هذا الكتاب مهدى إلى المجتمع الذي دعم عمل هؤالء الفنانين والكّتاب، 
وإلى إرث حسن شريف الفني )1951-201٦(، وأحمد راشد ثاني )19٦2-2012(، وجوس 

كليفرس )2009-1951(.
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مقدمةال نراهم لكننا

2008-1988

كان هنالك منزل في منطقة السطوة في إمارة دبي، يلتجئ إليه الفنانون 
والكّتاب والمثقفون، ابتغاء صحبة بعضهم البعض. وكان العديد من مرتادي 

ذلك المنزل هم من المؤمنين »بثقافة جديدة« من التجريب الراديكالي والشكلي 
والمفاهيمي في كل من حّيزي الفن والكتابة. ويقال إن أي شخص يمتلك مفتاح 
ب به لياًل أو نهاراً. كما قيل أن صاحب المنزل هو فنان  ذلك المنزل هو شخص ُمرحَّ

يقوم بإبداع األعمال الفنية من مهمالت الحياة اليومية حوله. كان ذلك الفنان هو 
حسن شريف. وكان من مرتادي المنزل المعتادين تلميذه محمد كاظم، والشاعر 

عادل خزام، وشقيقه الفنان حسين شريف، وغيرهم من الفنانين والكّتاب الذين 
سيتم ذكرهم هنا تِباعًا.

وعلى الساحل الشرقي إلمارة الشارقة، كانت هنالك مكتبة في مدينة خورفّكان، 
عمل على إدارتها شاعر معروف وصديق وزميل ذو توجهات مماثلة لفناني منزل 

السطوة. ذلك الشخص هو أحمد راشد ثاني. في حوالى العام 1990، قام اثنان 
من الفنانين الشباب بالعيش في المكتبة واتخاذها ُمحَترفًا فنيًا، هما محمد أحمد 

ابراهيم من خورفّكان وعبداهلل السعدي من الجبال القريبة إلمارة الفجيرة. وقام 
كل منهما باستحداث ممارسات جمالية مميزة اسُتوحيت إبداعاتها من المشهد 

الجبلي الصخري الذي أحاط بهم، فتحّولت لوحات إبراهيم الغنية باأللوان 
واألشكال الهندسية إلى منحوتات التحمت بأعمال فن األرض التركيبية الخاصة 

به، وقام السعدي بإنتاج مجّلدات من الدراسات حول الطبيعة، إلى جانب ثروة من 
التركيبات الفنية البيئية الُمستقاة من رحالته على متن دراجته الهوائية. وسرعان 

ما التقى الفنانان بفناني منزل السطوة ليقوما بعدها بعرض أعمالهما إلى 
جانب أعمال محمد كاظم وحسن شريف وحسين شريف. 

في النصف األول من تسعينيات القرن الماضي، كان هنالك تل من الكثبان 
الرملية على الحدود الفاصلة بين إمارتي عجمان والشارقة يُعرف باسم »قصر 

الرمل«. وكانت رؤية النار مشتعلة هناك، دلياًل على نشاط قصر الرمل. فقد يكون 
هنالك شاعر يقوم بقراءة شعرية، أو ممثل تلفزيوني هو كذلك كاتب صحفي 
يعمل على مناقشة مسرحية ما، أو أحد الفنانين التشكيليين يعزف الموسيقى 

لمجموعة تحّلقت هناك.

كما قامت إمارة الشارقة بتقديم مالذ من نوع آخر لهؤالء الفنانين والمثقفين، 
فكان متحف الشارقة للفنون وجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية في اإلمارة 

ضمن اليسير من األماكن في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي قام الفنانون 
التجريبيون بعرض أعمالهم الفنية فيها. كما نَبَعت بعٌض من أهم المناقشات 

الجمالية العامة والخاصة من رِحم المعارض الفنية في الشارقة، وبخاصة في 

ما يتعّلق بمشاريع فناني هذه المجموعة الفنية التي مالَت أكثر إلى التجريبية 
والمفاهيمية. وأثار عدد من هذه المعارض الكثير من الجدل، كما كانت بعض 

 األعمــال الفنيــة تختفــي فجــأة عند اعتقاد أحدهم الخاطــئ بأنها مجموعة 
من المهمالت.

وعلى الرغم من ذلك، وفي أغلب شهور السنة، وفي معظم أنحاء دولة اإلمارات، 
لم يكن هنالك موقع محدد يتيح االّطالع على فن هذه المجموعة على الرغم 

من إنتاجها الغزير. وفي أوائل التسعينيات، قِدم الفّنان والقّيم الفّني الهولندي 
»جوس كليفرس« إلى أبوظبي باحثًا عن الفن اإلماراتي المعاصر واألصيل. 

والتقى حينها محمد أحمد إبراهيم، والذي قام بدوره بتقديم »كليفرس« إلى 
مجموعة فناني منزل السطوة، لتبدأ بعدها صداقة فنية استمرت حتى وفاة 

»كليفرس« في العام 2009.

أما الفنان »فيفيك فيالسيني«، فقد هاجر من مجتمع مدينة بومباي الفني النابض 
إلى إمارة دبي ليصنع منحوتاته وحيداً في عامه األول. وفي الوقت ذاته الذي كان 
فيه »فيالسيني« على وشك االستسالم، بعد محاوالت عّدة إليجاد زمالء له وفرص 

لعرض أعماله الفنية، عثر »فيالسيني« أخيراً على محمد أحمد إبراهيم، والذي 
اّطلع »فيالسيني« على أعماله ذات مرّة في بينالي الشارقة. قام إبراهيم بتقديم 
األخير إلى مجموعة منزل السطوة، كما قرر في اليوم التالي ضرورة عرض أعمال 
»فيالسيني« في المعرض التالي المقام في متحف الشارقة للفنون. وتم افتتاح 

المعرض بعد شهرين من ذلك اللقاء تحت عنوانه الجديد »السّتة« )وكان ذلك 
في العام 199٦ وبمشاركة فيفيك فيالسيني، جوس كليفرس، حسن شريف، 

حسين شريف، محمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم(.

ولوال دعم جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، وبينالي الشارقة، ومتحف الشارقة 
للفنون، لم يكن لمعظم هؤالء الفنانين أن يلتقوا ببعضهم البعض. ولوال 

استمرارية عالقاتهم الفنية، ما كان لهم أن يصلوا إلى األبعاد التي وصلوا 
إليها. ويأتي خالف هذه المعارض الدورية في الشارقة عملية إنتاج الفن اليومية 
وتعليمه، والقراءة والكتابة عنه، وقراءة ومناقشة النظريات والفلسفة والشعر 

وغيرها في منازل وُمحَترَفات هؤالء الفنانين.

وفي حين يلوح منزل حسن في السطوة كبيراً خالل السنوات التكوينية لهذا 
المجتمع، يصف من تّمت مقابلتهم في هذا الكتاب المنزل ذاته باتّسامه بغاية 

التواضع، إذ احتوى على القليل من الغرف تحت سقف من األسبستوس، إلى 
جانب أكوام ال تعد من الكتب، وفناء صغير. وتظهر الصور، التي تم التقاطها في 

تلك الفترة، حسن وزواره جالسين في الحديقة على كراسي الفناء البالستيكية 
البيضاء المعتادة. وكانت الحديقة جزءاً من الفناء الذي كان قبلها رصيفًا. وفي 
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استيحاء من مزروعات »فيفيك« وبمساعدته، قام حسن بنزع بعض المساحات 
اإلسمنتية لزراعة حديقة خاصة به. ويذكر »فيفيك« الفناء عندما كان معظمه 

أبيض اللون وفارغًا. وبحلول الوقت الذي انتقل حسن فيه إلى منزل آخر، كانت 
النباتات قد نمت لتتجاوز طوله وتسّطر حدود الفناء.

شهدت التسعينيات نشوء هذا المجتمع واستقراره، ليقّدم بدوره فترة فنية 
معطاءة. فأسس إبراهيم حينها مرسمًا فنيًا في خورفكان، حيث قام بتدريس 

الفن، في حين قام كاظم بالتدريس في المرسم الحر للشباب الذي أسسه حسن 
شريف في دبي. وسافر عبداهلل السعدي على نطاق واسع من مقرّه في خورفكان، 
حيث كان يقوم بتعليم اللغة اإلنجليزية في مدرسة حكومية، ليطّور سلسلة من 

مشاريع المعارض الفنية القائمة على رحالته.

كانت عالمة الرياضيات والرّسامة الشابة ابتسام عبدالعزيز إحدى أوائل تالميذ 
كاظم، حيث قام كل من كاظم وحسن بتدريس تقنيات الرسم والتلوين 

والنحت، إلى جانب تشجيع تالميذهم للسعي وراء الحقائق المفاهيمية الكامنة 
وراء اإليماءات الفنية. وفي نهاية المطاف، حققت عبدالعزيز نجاحًا باهراً من خالل 

الجمع بين ممارساتها الحسابية والفنية، وسرعان ما بدأت عبدالعزيز بالتدريس 
إلى جانب زمالئها وأساتذتها في مرسم دبي. وأصبحت بعدها مديرة للمرسم، 

وهو دور تواله كاظم قبلها من حسن، ولتبدأ بعدها بعرض أعمالها مع المجموعة 
الفنية، التي كان أولها معرض »خطوط« )2004( مع محمد كاظم. بعدها أصبحت 

عبدالعزيز جزءاً من هذه المجموعة.

وعلى الرغم من عدم تعريف هؤالء الفنانين والكّتاب لمجموعتهم بأنها 
مجموعة »Underground« أو مجموعة فن خارج السياق، إال أنه لم يكن من السهل 

للقّيمين الفّنيين والكّتاب من خارج المجموعة التعرف أو الوصول إليها. ولكن 
قام هؤالء جميعًا بالكتابة عن بعضهم البعض ونشر مقاالتهم في الصحف وفي 
مجلة »التشكيل« التابعة لهم والتي تصدر في الشارقة، ليحصدوا تدريجيًا جمهوراً 

لهم إلى جانب تثقيف بعضهم البعض.

انتهت حقبة »قصر الرمل« مع انتهاء فترة التسعينيات، وعاد »فيفيك« و»جوس« 
 إلــى مســقط رأســيهما )ليعــود »جوس« بعدها إلى اإلمــارات بعد مدة قصيرة(. 
 وأُغلــق مرســم إبراهيــم في خورفكان أبوابه في خســارة مؤلمــة عّجلت بالتالي 

نمــّوه اإلبداعــي الخــاص. في نهاية األمر، تم هدم منزل الســطوة لتوفير مســاحة 
لبناء جديد.

قام عبد الرحيم شقيق حسن وحسين، وهو رجل أعمال تحّولت اهتماماته إلى 
األرشفة، بتوثيق وتخزين األعمال الفنية لهؤالء الفنانين والتي تم إنتاجها على 

مدى عقود بالتعاون مع ابنه محمد. وفي العام 2007، وبدعم من »جوس كليفرس« 
وآخرين، قام عبدالرحيم بتأسيس ذي فالينغ هاوس، والذي استوحى اسمه من 

عنوان لوحة رسمها »جوس كليفرس« عند إقامته في اإلمارات العربية المتحدة. 
وتمت دعوة فنانين من منزل السطوة ومن »قصر الرمل« لتحويل ذلك المنزل 

إلى معرض ألعمالهم. وعاد »جوس كليفرس« للمساهمة من خالل التقييم 
الفني. وغّطت األعمال الفنية كافة أسطح المنزل من أبواب ونوافذ وساللم 

وجدران وأشجار. وبذلك فقد كان المنزل كذلك تجريبيًا في هيئته من خالل احتوائه 
مجموعة أعمال، وكونه معرضًا فنّيًا، دون أن يكون صالة أو مؤسسة فنية. وبذلك، 

فقد أصبح باستطاعة القّيمين الفنيين تحديد ورؤية أعمالهم على مدى العام، 
ووضع بصمتهم على الخارطة الفنية.

كان لعام 2007 تأثير مزلزل، حيث حدثت نقلة نوعية مفاجئة في تكوين عالم الفن 
اإلماراتي مع إطالق دبي أول معرض فني عالمي على أرضها، وإعالن أبوظبي عن 

مشروع متاحف جزيرة السعديات. وبالتضافر مع جهود ذي فالينغ هاوس، بدأت 
أعمال المجموعة في البزوغ أخيراً خارج إمارة الشارقة. وبحلول العام 2008، تم 

التعاقد مع فريق من أمهر الصحافيين لنشر صحيفة »ذا ناشيونال« الصادرة باللغة 
اإلنجليزية، والتي بدأت بتغطية فعاليات ذي فالينغ هاوس في ذلك الشتاء.

انضّمت في ذلك العام األول الكاتبة اإليطالية »كريستيانا دي ماركي« إلى 
صفوف العاملين في ذي فالينغ هاوس، وقامت بالتقييم الفّني للمجموعة 

والكتابة عنها وإجراء المقابالت على نطاق واسع وفهم المجتمع المتمركز هناك. 
 وقامت »دي ماركي« بالمشاركة من خالل أعمالها الفنية، وسرعان ما انضمت 

إلى المجموعة كصوت جديد عمل على تقريب الحوار بشكل أكبر.

في العام 2009، قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بافتتاح أول جناح لها في 
بينالي البندقية. وبدأت األصوات المصرّحة بعدم وجود فن معاصر في اإلمارات 

العربية المتحدة بالتالشي، خصوصًا عندما بدأت البنية التحتية للفن بتسليط 
 الضوء على األعمال الفنية التي يتم إنتاجها في دولة اإلمارات. إال أن تمثيل 

صاالت العرض الفنية التجارية ألولئك الفنانين كان ال يزال وقتها حلمًا بعيد المنال. 

 وبعــد فتــرة قصيــرة مــن افتتــاح ذي فالينــغ هاوس فــي العام 2009، أصاب 
»جوس كليفرس« المرض ووافته المنية. وفي غضون بضع سنوات، انتهت 

فعاليات تجربة ذي فالينغ هاوس، وتم نقل محتوياته إلى موقع جديد كان وقتها 
ُمحَترف حسن شريف الفني، والذي يحوي اآلن أرشيف شريف وتركته الفنية.

تحّول مسار هذه المجموعة الصغيرة من الممارسين التجريبيين المغمورين، 
والذين أصبحوا الحقًا شخصيات راسخة في المشهد الفني اإلماراتي، خالل بضعة 
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عقود وحسب. وبحلول يومنا هذا، فقد قام معظم الفنانين المذكورين هنا 
بعرض أعمالهم في جناح دولة اإلمارات في بينالي البندقية، وتم اقتناء العديد من 

أعمالهم من قبل المتاحف الكبرى، كما يستمرّون في تطوير أصواتهم الفردية. 
 ويعمل مسارهم هذا ونِتاجهم الفني بمثابة مصدر إلهام للفنانين الناشئين 

في اإلمارات العربية المتحدة، وكُبنية جذرية للتنمية الثقافية في الدولة.

تقصي حركة فنية في اإلمارات
 

يرّكز كتاب المقابالت هذا على فناني وكّتاب األعوام 1988-2008، كما يلقي 
الضوء على عملية تشكيل هذه المجموعة الفنية وتنامي شهرتها في عالم 
الفن اإلماراتي الجديد الذي نشأ بعد مطلع القرن الحادي والعشرين. وتكشف 

المقابالت عن المعالم التاريخية لهذا الوسط الفني، وكيفية تكوينه مناخًا نما 
وازدهر فيه الفنانون بالتزامن مع عثورهم على أصواتهم الفريدة. كما ترسم هذه 

المقابالت مشاهد من حياة الفنانين اإلبداعية: شخصيات ومواضيع المحادثات، 
وأنواع التحديّات واإلنجازات التي مّيزت تقّدمهم، والكيفية التي قام هؤالء الرّواد 

من خاللها بتحديد وتحقيق النجاح كفنانين في تلك الفترة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

يبّين المعرض الُمصاحب لهذا الكتاب الروابط الجمالية بين الفنانين في فترة 
نشوئهم الفّني، والتي شهدت دعمهم وتحديهم لبعضهم البعض من خالل 

العملية الشاقة المصاحبة لتكوين رؤية فنية. وفي خالل فترة العقدين من 
الزمن التي يسّلط هذا الكتاب الضوء عليها، فقد كان المجتمع الفّني حازمًا في 

دعمه ألعضائه في مكان لم يبُد قادراً على توفير مثل هذا الدعم للفنانين في 
ذلك الوقت. وباإلمكان رؤية التأثير الواضح ألعمال الفنانين على النِتاج الفّني 

لبعضهم البعض، إلى جانب تتلُمذ العديد من هؤالء الفنانين على يدي حسن 
شريف في مرحلة ما ليرتقوا إلى مصاف الزمالء بعدها. وقام شريف بعرض أعماله 
إلى جانبهم بانتظام، كما قام في بعض األحيان بدمج تركيباته الفنية مع أعمال 

زمالئه من الفنانين، كما قام كذلك برسم لوحات دراسة عن أعمالهم.

حقيقة الحوار تتجّلى واضحة في المجموعة. فنرى تقديم العديد من المعارض 
الفنية في تلك الفترة ألعمال تركيبية مصنوعة من علب الصفيح، منها مجموعة 

مستوحاة من السيرة الذاتية لعبداهلل السعدي، وفي عمل آخر، استخدم حسين 
شريف علب الصفيح كبورتريهات ذات طابع مسرحي. وربما كانت ورقة سال 

عليها الطالء حتى األرض هي إحدى أولى تجارب محمد كاظم الفنية )إن كان لها 
خطوط أفقية( أو أولى تجارب محمد أحمد إبراهيم )إن كان لها خطوط عمودية(. 

وقد تكون سلسلة من الخطوط التصويرية السلكية لصورة معّدلة هي عمل 

أنجزته ابتسام عبدالعزيز، أو لوحة أو منحوتة من عمل »جوس كليفرس«، أو عماًل 
تركيبّيًا أبدعه حسين. وتبدو هيئات ترابية وروحانية واضحة في تركيبات »فيفيك 

فيالسيني« الكبيرة الحجم، وفي مجموعات المنحوتات الصلصالية الدقيقة 
لمحمد أحمد إبراهيم. كما استخدم كل من ابتسام عبدالعزيز ومحمد كاظم 

التصوير لتوثيق فنون األداء المفاهيمية وجمع الروايات والبيانات من محيطيهما.

قام جميع الفنانون بجمع المواد والبيانات من العالم من حولهم وتحويلها 
إلى وسائل فنية في أعمالهم في تمويه للخط الفاصل بين ما هو جاهز الصنع، 

والسيرة الذاتية، والوسائط المختلطة. وتطرّقت مشاريع هؤالء الفنانين إلى 
األداء والفن المفاهيمي، كما تناوبت بين ممارسات الُمحَترَف وما بعده. وحتى 

حين قام كل من هؤالء الفنانين بالتقّدم مهنيًا في اتجاهات جمالية مميزة بهم، 
فقد حافظ عملهم على جودة الدعوة واالستجابة، والمودة واالحترام المتبادل، 

والمنافسة واإللهام.

تم استيحاء عنوان الكتاب والمعرض من ظروف هذه المجموعة وأسلوب العمل 
فيها. وفي عالم الفن، باإلمكان احتواء مصطلح »Underground« أو الفن البديل، 

ضمنًا للريادية، إال أنه يصف بشكل أكثر تحديداً مجتمع الفنانين المتواجدين 
خارج نطاق المؤسسة الفّنية. ويفترض المصطلح مؤسسة تقف ضدها حركة 

جديدة لها قابلية كسب شعبية واسعة )كما هو الحال مع مقاومة الحركة الفنية 
في وسط مدينة نيويورك لمشهد صاالت العرض الفنية التجارية في األحياء 

الشمالية منها(. ولم يكن مجتمع منزل السطوة مناوئًا للمؤسسة الفنية، إال أن 
هذا المجتمع كان مستقاًل بحكم مواقفه وطموحاته ونِتاجه الفني، والذي تباين 

بشكل كبير عن الممارسات الفنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقتها. 
وشّكل هذا التباين في بعض األحيان احتكاكًا مع مؤسسات فنية، إال أن هذا 

المجتمع قد قام بترسيخ ذاته من خالل منظور إيجابي سعى لتنمية نطاق جمهور 
الفن المعاصر، ودعم الفنانين المتبادل في إطار دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وبداًل من رفضهم المؤسسة الفنية، عمل أولئك الفنانون في سبيل تعزيز البنية 
التحتية للفنون والتعليم. وتولى حسن شريف ريادة الجانب التعليمي من خالل 

ترجمة الكتب الفنية إلى اللغة العربية لطالبه وزمالئه من الفنانين.

وأخيراً وليس آخراً، فقد كانت هذه المجموعة »Underground« بمعنى عدم 
مرئيتها لجمهور الفن محليًا ودوليًا في ظل االتجاه السائد للفن في ذلك الوقت. 

وتشير غزارة إنتاج فناني المجموعة، على الرغم من قّلة فرص عرض أعمالهم 
الفنية، إلى استقاللهم عن الحاجة لكسب رضا المشهد الفني العام. ولم يكن 

للمجموعة أن تستمر على امتداد عقدين من الزمن، من دون اعتراف من عالم 
الفن، لوال اندفاع أعضائها بشكل حصري على أمل »اكتشافهم«. فقد عمل 

االبتكار والنقد والمجازفة على تحفيز هؤالء الفنانين، حيث عملوا بحماسة على 
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الرغم من كونهم مغمورين نسبيًا وقتها. ومن نواح عديدة، فقد كان هؤالء 
 الفنانون هم جمهور بعضهم البعض ونّقادهم وبُنيتهم الفنية. وقامت 

 تلك الظروف بتوفير الوقت لهم للنمو والتّطور قبل تحقيقهم النجاح التجاري 
 أو تشكيلهم خطابًا سابقًا ألوانه حول ممارساتهم، األمر الذي كان ليؤدي إلى 

الحد من خياراتهم الفنية.

بدأت مسيرة حسن شريف المهنية قبل العام 1998 من خالل نشاطات منها 
المشاركة في تأسيس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، ومحاوالته األولى في 

تأسيس مرسم فّني في الشارقة، في محاكاة للنسخة النمطية من صالونات 
»مانيه« و»دوشامب« في باريس. قام شريف في السنوات المبكرة التي تلت عودته 

من دراسة الفن في لندن بتشكيل مجموعته الريادية الخاصة بحذافيرها، والتي 
تضّمنت بيانًا ومطبوعة خاصة بها تكّللت بمعرض جدلي أقيم لمدة يوم واحد 

في العام 1985. وقامت جميع هذه النشاطات بتوليد نقاشات ساخنة في الصحف 
وغيرها من ردود الفعل األخرى. وكما ذكر كل من نجوم الغانم وخالد البدور في 

المقابالت التي أجريت معهما، لم تكن تلك أوقاتًا يسيرة، فافترقت تلك المجموعة 
األولى، وتراجع حسن عن عروضه العلنية والصريحة المدفوعة ببيانه الفني.

وبحلول العام 1988، وهو العام ذاته الذي بدأ فيه هذا االستبيان، وجد حسن شريف 
نقطة اتزانه الفنية من خالل بدئه رحلته داخل نفسه وتركيزه على التعليم الفني 
وأعماله الفنية الخاصة. وقامت المجموعة اإلبداعية المكثفة التي تشّكلت بعد 

ذلك بتشارك بعض الصفات مع المجموعات الفنية التاريخية الشهيرة، فقد توازت 
العديد من أوجه الشبه ما بين هذه المجموعة ومجموعة الحداثة البوهيمية 

خالل فترة تغير السكان )في باريس في مطلع القرن العشرين، وفي نيويورك 
بعد الحرب العالمية الثانية، وفي بومباي بعد التقسيم، وفي بيروت قبل الحرب 

األهلية، وفي بكين بعد فتح الصين حدودها(. كما تشترك هذه المجموعة في 
 عدد من نقاط حبكتها الرئيسية مع بعض من أساطير الطالئعيين المبتكرين، 

 إلى جانب رفض التيار الرئيسي كال المجموعتين وفنانيهما الذين ارتقوا في 
نهاية المطاف إلى مصاف أعالم الفن التاريخيين، لتتبادر كل من رواية »دوشامب« 

والدعم الذي تلّقاه من قبل من جماعته إلى الذهن مرة أخرى.

إال أنه ال يجب نسيان وجود تحديات إضافية خاصة بسياق دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، إذ تتشّكل هيئات غريبة من قصر النظر عند تكّون مشهد فّني مستقل 
أو ريادي ُمثَقل بمجموعة معينة من التوقعات المرتبطة »بفن المنطقة«. فمن 

ناحية ما، يرى العالم الدولي هؤالء الفنانين من خالل عدسة إقليمية حصرية 
تغشاها النمطية والتوقعات المسبقة لما يجب لفّنهم أن يكون عليه. وعلى 

الشاكلة ذاتها، فقد حمل الفنانون المحليون واإلقليميون اآلراء كذلك حول 
الفن الذي »يجب« على الفنانين إنتاجه، ما أدى بهم إما إلى انتقاد حسن شريف 

والمجموعة المحيطة به، العتقادهم بغربية أعمالهم الفنية وعدم تمثيلهم 
للثقافة اإلماراتية، أو العتقادهم بعدم إنتاج هذه الفئة أعمااًل فنية تعالج القضايا 

السياسية الراهنة في المنطقة.

وتلّخص أحد الردود على مثل هذه االنتقادات في استخدام هؤالء الفنانين مواّد 
متوفرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من ُصلب الثقافة اإلماراتية الحاضرة 

منها الورق المقوى، واألسالك، والحبال، والصخور. كما تكررت في أعمالهم ثيمات 
مثل الدراسة الدقيقة للعالم المحيط بهم، وجمع األشياء المهملة، وإعادة تدوير 

المهمالت إلى أعمال فنية، واإلنتاج بكميات ضخمة. وقام السجل المفاهيمي 
لهذه المشاريع بالتفاعل مع سياق ازدهار اإلمارات العربية المتحدة، ليقوم بتحويل 

هذا السياق إلى موضوع شخصي في يدي كل فنان على حدة.

 كيف يمكن للمرء تحديد سياق هذا المجتمع الفني تاريخيًا؟ تحَفل ُسُبل 
التأثير الثقافي بالتعقيد، وتتحدى ثنائية الغربي وغير الغربي. سافر المواطنون 

اإلماراتيون إلى الخارج للدراسة في مصر والكويت، والواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة، وأوروبا واليابان، وباكستان والهند، ليعودوا بطبقات إضافية من المراجع. 

وعاش فنانون من أماكن مختلفة في ما بينهم، حاملين معهم وجهات نظرهم 
الخاصة والتي أثرت على محيطهم في دولة اإلمارات. وتواجد في قلب كل جيل 
من هذه المجموعة عدد من غير اإلماراتيين، كما قامت األعمال التي تم إبداعها 

في مصر ولبنان والكويت والسودان بالتأثير على األفكار بقدر مماثل لتأثير األعمال 
األوروبية واألمريكية عليها. وبذا، لم يكن التأثير ثنائي االتجاه وحسب، ولم يأِت من 

الشرق والغرب فقط، فقد كان وال يزال متلّونًا كمشكاٍل إلى حد أبعد مما تّمت 
رؤيته في باريس في العشرينيات أو نيويورك في الستينيات.

أما اليوم، فتشهد اإلمارات العربية المتحدة طفرة في االهتمام بتاريخ الفن 
اإلماراتي، ابتداء من قّيمي متحف »غوغنهايم« في أبوظبي، ومروراً بطالب درجة 

الدكتوراه وباحثي منحة »فولبرايت« العالمية، والذي يسعى جميعهم إلى رواية 
هذا التاريخ. ويواجه أي فرد يسعى وراء هذا الهدف لمهمة بحثية عميقة وشاقة 

ثنائية اللغة. فمن الصعب تقّفي سجالت المعارض الفنية، كما كانت تغطية 
نشاطات الفنانين التي تم العثور عليها متباينة في أحسن األحوال، وخصوصًا 

باللغة اإلنجليزية. وعالوة على ذلك، وكما ُذكر في جناح دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في بينالي البندقية لعام 2015، فإن تاريخ المعارض الفنية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة هو أكثر تنوعًا مما يعتقده المرء بكثير. عمل العديد من 
الفنانين على عدة جبهات. وما كانت الجماعة المذكورة هنا في الواقع إال وجهًا 

واحداً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المسارات الفنية في اإلمارات في تلك 
الفترة. وما لنا سوى أن نأمل أن تُعين هذه المجموعة من المقابالت على وضع 

حجر أساس إلنتاج تاريخ أكثر رسوخًا للفن اإلماراتي.

مقدمة
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نحن نقدم هذا المعرض والمقابالت التي تم جمعها مع تحذير ردده كافة من قمنا 
بإجراء المقابالت معهم: إن هذه ليست »مجموعة الخمسة«، إذ كان هناك عدد 

أكبر من الفنانين الذين قاموا بتشكيل هذه المجموعة، وخصوصًا عند النظر إلى 
الصحافيين والشعراء وصانعي األفالم. وأشار العديد منهم إلى اشتقاق مصطلح 
»مجموعة الخمسة« من معرض هام أقيم في ألمانيا في العام 2002 تحت عنوان 

»5/اإلمارات«، والذي تضّمن أعمال حسن وحسين شريف، محمد كاظم، محمد 
أحمد إبراهيم، وعبداهلل السعدي. ومع ذلك، فقد كانت تسمية المعارض الفنية 

لألعمال الُمنتجة من قبل المجموعة بعدد الفنانين المشاركين فيها نوعًا من 
التقليد المسبق في ذلك الحين؛ فقد تم إقامة معرض »الخمسة« في العام 1995 

في متحف الشارقة للفنون، والذي تضّمن أعمال أربعة من الفنانين الخمسة 
الذين قاموا بعرض أعمالهم في معرض العام 2002 المذكور سابقًا، إلى جانب 

أعمال عبدالرحيم سالم. كما أقيم معرض فّني تحت عنوان »األربعة«، وغيره في 
العام 199٦ تحت عنوان »السّتة« والذي تضّمن أعمال »جوس كليفرس« و»فيفيك 

فيالسيني«. وأخيراً وليس آخراً، فقد أقيم كذلك معرض »السبعة من اإلمارات« والذي 
شمل فنانين من عدة أجيال ابتداء بحسن شريف وانتهاء بتالميذ ابتسام عبدالعزيز.

كما أنه توجد نقطة حاسمة ألي قارئ لتاريخ الفن اإلماراتي، أال وهي النظر إليه 
في سياق الحركات الفنية الخليجية األوسع. وفي مقالها في هذا الكتاب، تقتفي 

»عائشة ستوبي« تاريخ نشأة المجتمعات الفنية الحديثة في منطقة الخليج، 
والتي باإلمكان اإلدراك من خاللها أن المشهد الفني اإلماراتي ما هو إال جزء من 

المشهد اإلقليمي األوسع والذي يقاسمه العديد من الخصائص ذاتها. ومن بين 
أوجه التشابه األكثر وضوحًا في السنوات الخمسين الماضية هو ظهور جماعات 

ومجموعات فنية معاصرة مميزة.

 شارك عادل خزام بنشاط منذ البدايات في صميم هذا المجتمع من خالل 
دوره ككاتب وشاعر. كما ساهم في هذا العمل من خالل مشاركته تاريخ هذه 

المجموعة، وروايته ذكريات محتويات المكتبة التي قرأها وناقشها هو وآخرون.

وفي ما يتعّلق بالمقابالت، فقد حاولنا التركيز على ثالثة أمور: عالقة الفنان الفرد 
 بمجتمعه الفني، وعالقته بأعضاء هذا المجتمع، وكيفية تأثير أقرانه وأساتذته 

على مساره اإلبداعي.

وقد برزت بعض األسماء بشكل متكرر كجزء من هذه المجموعة، وهم نجوم 
الغانم، خالد البدور، وعادل خزام. انضّمت »كريستيانا دي ماركي« إلى هذه 

المجموعة مع انتهاء الفترة التي قمنا بدراستها هنا، ولكن دورها كقّيمة فنية في 
ذي فالينغ هاوس أسهم في اطالعها على إدراك أعمق للتيارات التحتية ولسياق 

هذا العالم أكثر من أغلب األشخاص.

 كنــا نتمنــى أن تســنح الفرصــة لنــا لمقابلة »جــوس كليفرس«، إال أننا نأمل أن 
 يعمل إعادة نشــرنا في هذا الكتاب لمقابلة، حاوره حســن شــريف من خاللها 

في العام 1999، على المســاعدة في اســترجاع أهمية هذا التاريخ.

وكانت الخسارة الكبرى هي عدم تمكننا من محاورة حسن شريف، إذ داهمه 
المرض مع استهاللنا نشاطات هذا المشروع ووافته المنية بعدها. كما أننا في 

غاية االمتنان لـ»كريستيانا دي ماركي« لمشاركتنا مقابلة مفّصلة أجرتها معه في 
العام 2009، والتي قام شريف بمراجعتها والموافقة عليها من دون أن يتم نشرها 

منذ ذلك الحين.

ومن هذه المجموعة الكبيرة من المقابالت والمواد، قامت زميلتي بانة قّطان 
بتكوين جدول زمني فريد يصاحب هذا الكتاب كوثيقة منفصلة. وفي استيحاء 

من خرائط مترو األنفاق، يتتبع الجدول بشكل حرفي حركة الفنانين عبر عقدي 
الزمن اللذين يتم استكشافهما هنا، وفي تصّور لوجهات تقاطعهم وتباعدهم 

الجغرافية والزمنية. وبداًل من وضع جدول زمني شامل لكل فرد، قامت بانة بتكوين 
جدول زمني وجغرافي لمجتمعهم. يفتقد هذا الجدول إلى بعض المعارض 
الفردية الرئيسية، إال أن نقاطه األساسية ترتكز على النمو اإلبداعي، والسفر، 

والتعاون بين الفنانين.

وأخيراً وليس آخراً، فما كان لجزء كبير من هذا البحث ألن يكون دون األرشيف 
الممتاز الذي قام بوضعه وتطويره عبدالرحيم شريف وابنه محمد.

هذا الكتاب يهدف إلى لعب دور متواضع على الرغم من أهميته، وهو توفير بعض 
المصادر حول هذه المجموعة للتوضيح واإلضافة إلى ما علمناه عنها مسبقًا. 

ونأمل أن يعمل هذا الكتاب بمثابة مرجع للباحثين في المستقبل، والذين نتطلع 
إلى قراءة أعمالهم عندها.

مقدمة



13 12

رواد الفن الحديث:
 مقدمة إلى المجتمعات 

الفنية في الخليج العربي
عائشة مازن ستوبي 

حسن مير
تحت الماء، ٢٠٠٢

عمل فيديو تركيبي
الصورة مقدمة من الفنان



15 14

عائشة مازن ستوبي ال نراهم لكننا

مقدمة

التقيُت ألول مرّة بمايا أليسون، مديرة رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، في 
مدينة برلين في أواخر صيف العام 201٦. حيث ذهبنا في جولة في المدينة وناقشنا 
اهتماماتنا البحثية المشتركة. كنُت قد أكملُت للتو سنتي األولى من دراسة درجة 
الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن، حيث رّكز بحثي 
على الحركات الفنية الحديثة في دول الخليج. أخبرتني مايا حينها أنها تعمل على 

إعداد معرض حول مجتمعات الفنانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع 
التركيز بشكل خاص على التجمع المحيط بالفنان حسن شريف، الذي يُعرف باسم 

ذي فالينغ هاوس. سألتني حينها عّما إذا كنُت مهتمة بالتعاون معها بشكل أو 
بآخر. وكانت دعوتها بمثابة هدية أُهديت لي، لذلك لم أترّدد في قبولها على 

الفور. تبع ذلك إجراء سلسلة من المحادثات المعّمقة حول المجتمعات الفنية 
عالميًا وفي منطقة الخليج. كما شاركُتها بعضًا من بحثي، مع اإلشارة بشكل 

خاص إلى ُعمان. كانت مايا بمنتهى الكرم عندما وّجهت لي الدعوة ألكون 
جزءاً من عملية التفكير والتخطيط لهذا المعرض. وخالل محادثاتنا األولى، كنُت 

قد رتبُت للسفر إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في إعداد مقابالت 
مع الفنانين الذين شّكلوا مجموعة الخمسة )أو الستة أو السبعة، اعتماداً على 
تشكيلتهم(، بدءاً من حسن شريف. ولكن بعد مرور بضعة أسابيع فقط، تُوفي 

الفنان حسن شريف.

عندما نتتّبع اليوم عمل ذلك المجتمع الذي يُشار إليه عمومًا باسم »مجموعة 
الخمسة«،1 فإنه يمكننا تصّور أوجه تشابه واضحة بينه وبين الحركات المتزامنة 

التي حصلت في لندن أو نيويورك. ومع ذلك، فمن المهم أن نضع تفكيرنا، 
ونتصّور أنفسنا في منطقة الخليج قبل نحو ثالثين عامًا، وذلك عندما أقام البعض 
من أفراد هذه المجموعة عروضًا متناغمة، من دون جمهور، وتوثيق هذه الفّعاليات 

بأنفسهم. فقد قام البعض منهم بإعادة ترتيب األشياء التي عثروا عليها، وقادوا 
الشاحنات إلقامة معارض مؤقتة في مختلف اإلمارات وعرض أعمالهم الفنية أمام 

المجتمعات المحلية. وبذلك مارسوا واخترعوا طرق عرض جديدة خارجة على األطر 
المعمول بها. وهم في الواقع اخترعوا وخلقوا هياكل وأطراً خاصة بأنفسهم 

ومن أجل أنفسهم. وكان ذلك بمثابة تقاطع جمع فنانين ُعرفوا في البداية 
بكونهم عبثيين، وغريبين، ومختلفين، ولكنهم ُعرفوا في النهاية بفنهم الذي 

يتصّدر أعلى المستويات من الجودة واإلبداع. فهم في نهاية المطاف مجموعة 
من الرّواد.

عند وفاة حسن شريف، تحّدثُت مع مايا بإيجاز، ومن ثم ساد صمت طويل 
بيننا. كيف يمكن لنا أن نستمر في اإلعداد لهذا المعرض وسط كل هذا 

الفراغ؟ بالنسبة للكثيرين من زمالئي، واألصدقاء، والفنانين، والقّيمين الفنيين، 

والمبدعين النشطين في منطقة الخليج، وبالنسبة لي كذلك، قّدم حسن شريف 
ومجتمع الفنانين المحيط به نموذجًا لطموحات ال تنتهي، ولرؤية ثابتة ال تتزعزع 

عن القدرة على الوقوف في وجه التحّديات. لقد كان في الواقع نموذجًا يُحتذى به.

وإذا كان جيلي2 يُكافح من أجل وضع إطار مفاهيمي لواقعنا المحلي، وهوياتنا 
المتطورّة، ومكانتنا في سياق الفن العالمي، فإنه يتعّين علينا أن نذّكر أنفسنا بما 

كان عليه الحال قبل بضعة عقود، عندما لم يكن هناك هذا العدد الذي ال يُحصى 
وال يُعد من المؤّسسات الفنية والموارد المتاحة أمامنا اليوم. وعلى الرغم من أن 

معظم المواد التي استندُت إليها في عملي هي من المصادر األولية، إال أنني 
استفدُت شخصيًا، ومنذ بداية بحثي في العام   2009، من شبكات الدعم التي يزداد 

عددها ونطاقها.

مرّت أسابيع قليلة قبل أن نعاود أنا ومايا تواصلنا من جديد. وعلى الرغم من 
معنوياتنا المتدهورة، واإلطار الزمني الضاغط إلنجاز العمل، إال أنها أخبرتني 

أنها ستسير قدمًا في مهمة اإلعداد لهذا المعرض، وأنها تهدف إلى إعداد كتاب 
يضم المقابالت المنجزة مع أعضاء هذا المجتمع اإلماراتي الخاص، بحيث يمكن 

أن يُستخدم بوصفه مصدراً أكاديميًا. وسألتني عّما إذا كنُت ال أزال أرغب في 
 المساعدة في تحقيق هذا المشروع. وبالطبع لم أتردد للحظة وكان جوابي 

»نعم، بالتأكيد!«

خالل فترة قصيرة من الزمن، تمّكنت مايا وفريقها، بما في ذلك القّيمة الفنية 
على المعارض »بانة قطان« والقّيمة الفنية على برامج رواق الفن »آالء إدريس«، 

من إنجاز المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد وإجراء مقابالت مع جميع األعضاء 
المعروفين من المجموعة والذين ما زالوا على قيد الحياة، وتوثيق محادثاتهم 
في هذا الكتاب، والذي يُعتبر مصدراً أصياًل عن الفن الحديث في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وفي الحقيقة، فإن أكثر المهام إمتاعًا هي االحتفاء بهذا الجيل 
من الفنانين. ومن وجهة نظري كقّيمة فنية وباحثة، فإننا قد ال نمتلك ميزة العدد 
الكبير من الوثائق الداعمة الكافية أو النقد الخاضع الستعراض األقران، ولكن بين 

أيدينا كلمات الفنانين أنفسهم وأدلة تشير إلى الحركات الفنية التي تستحق 
االهتمام المعاصر. كما لدينا ميزة الذاكرة، والتاريخ المعاش، والصبر والجلد على 

تحمل النقد، وهو ما برع به حسن شريف.

أُقّدم لكم على امتداد الصفحات التالية، الخطوط العريضة للسرد التاريخي 
الخاص بالفنون والمجتمعات الفنية في منطقة الخليج، مبتعدة بذلك عن 

المقارنات المضلِّلة مع أوجه التاريخ الفني األخرى. ويحدوني األمل في أن يسهم 
هذا في رسم صورة أكثر دّقة عن تطّور هذا المجتمع ضمن سياق الشبكات الفنية 

واالجتماعية األكبر.
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المشهد العام

تتشارك دول الخليج أحداثًا تاريخية معقدة، تتمّيز عن مثيالتها في الشرق األوسط 
الكبير. فالقواسم المشتركة التي تجمعنا معًا هي أكثر بكثير من تلك العوامل 

التي تفرقنا عن بعضنا البعض. وإلى جانب خلفياتنا االقتصادية واالجتماعية، 
فإننا نتشارك أيضًا التركيبة المجتمعية المعقدة للقبائل البدوية التي تقع على 

طول المناطق الساحلية. ونحن في الواقع نوازن بين الوعي والخطاب الجمعي 
الذي يسعى إلى الحفاظ على تراثنا وبين سعينا الحثيث لبناء مستقبلنا، والذي 

يتجّلى من خالل المتاحف الوطنية ومراكز التراث التي تتطّور جنبًا إلى جنب 
مع المجموعات الفنية العالمية الحديثة. حيث تُحّفز كل دولة جارتها، وتُشّكل 

مشاريعنا حوافز للدول المجاورة من أجل خلق ما وصفه سلطان سعود القاسمي 
بـِ»المراكز الجديدة للعالم العربي«.3 

ومن أجل تتّبع تفاصيل الرواية التاريخية للفن في دول الخليج، فمن المهم أن 
نقوم أواًل بدراسة المشهد العام المتطّور الذي بدأت مجتمعات الفنانين بالنمو 

واالزدهار في رحابه. وكثيراً ما توصف فترة »االزدهار« التي حصلْت خالل السنوات 
العشر الماضية، وال سيما من قبل وسائل اإلعالم الدولية، بأنها ظاهرة غير عادية 

واستثنائية، ولكنها ال تختلف في واقع األمر عن العملية التحديثية العامة التي 
بدأت تتكّشف قبل عقود. وسأبدأ سردي هذا بالعودة إلى الفترة الزمنية التي تبدأ 

في ستينيات القرن الماضي.

يمكنني القول إن الهوية الثقافية والمشهد الخليجي العام خالل حقبة ما قبل 
النفط، هما في جوهرهما، نتيجة للتراث الهجين المشترك لكل دولة تتكّون من 

المدن الساحلية والموانئ من جهة، والقبائل البدوية من جهة أخرى. وتّتسم هذه 
التجمعات بحالة تغّير مستمر، يتجلى لدى البدو بالتنقل والترحال الدائم، ولدى 

المدن الساحلية، بتعّدد الثقافات المختلفة، التي تنعكس من خالل الهياكل 
المعيشية. وعلى الصعيد اإلقليمي، فقد جاء اكتشاف النفط في مرحلة متأخرة.4 

ومع ذلك، وفي الوقت الذي بدأت فيه عائدات النفط بتحقيق اإليرادات، فقد طّورت 
المجتمعات شعوراً بالثراء والحماس، كما بدأت كذلك مجتمعات الفنانين 
بالتطّور. ومن أبرز مالمح هذه التطورات التاريخية األخيرة، توجيه الدعوة إلى 

المهندسين المعماريين المشهورين دوليًا للمشاركة في التخطيط للعواصم 
الجديدة، وهذا ال يختلف في شيء عن دعوة أولئك المهندسين المعماريين 

لتشكيل البنى التحتية الفنية لعواصمنا اليوم.

وتصف الباحثة فرح النقيب الفكر المجتمعي في فترة ما بعد اكتشاف النفط 
باسم »فاصل الثقة«.5 و»فاصل الثقة« هو مصطلح يُطلق على التوّسع والتحديث 

السريع الذي أّدى بطبيعة الحال إلى تحوالت مجتمعية، وتبدالت على مستوى 

الهوية، والتي زادت معها ثقة األمة بنفسها. وفي هذا السياق فقد ُقّدمْت أول 
خطة رئيسية خاصة بتخطيط المدن في الكويت في العام 1952، وذلك بهدف 

تحويل المدينة القديمة المبنية من الطوب الطيني إلى عاصمة حديثة تعكس 
نظرة وهوية ثقافية جديدة. حيث ُدعي مهندسون معماريون مشهورون في ذلك 
الوقت، منهم على سبيل المثال، كنزو تانغي وآرني جاكوبسن، إلى بناء مشاريع 

تنموية كبرى، وهي مشاريع تشمل األبنية والبنية التحتية لحقبة جديدة وحديثة.٦

وتصف القّيمة الفنية نور الدباغ تلك الفترة التي اتّسمت بالتحول السريع في 
المملكة العربية السعودية، قائلة: »حّولت المملكة العربية السعودية بنيتها 

التحتية من تلك التي تعود إلى القرن الثامن عشر إلى أخرى تتسم بحداثة القرن 
العشرين، وذلك خالل فترة زمنية ال تزيد على ثالثة عقود«. وتتابع قائلة ».. قفزْت 

البالد إلى الحداثة من خالل اختبار مد كاسح من التحديث والتحّضر«.7 ومثالنا على 
جماليات عملية التحديث هذه هو المشهد العام الذي تطّور في جدة. حيث 
كّلفت مدينة جدة بين أعوام 1972 و198٦، فنانين عالميين بإنجاز ما يزيد على 

4000 منحوتة ُعرضْت ضمن األماكن العامة لتزيين المدينة، بما في ذلك أعمال 
سيزار بالداكيني، وفيكتور فاسيريلي، وهنري مور، وجان آرب، وخوان ميرو، وجاك 

ليبشيتز. وقد أطلق الدكتور محمد فارسي على هذا المشروع اسم »تجميل«. هذا 
ولم يكن الحافز وراء تنفيذ هذه الخطوة هو تجميل المدينة فحسب، وإنما تعريف 
مواطني المدينة وقاطنيها على الفن الدولي الحديث. وفي الممارسة العملية، 

شّكلت هذه المنحوتات معالم بصرية دمجت الفن العام في صلب المدينة.8

وفي السياق نفسه، طّورت ُعمان مشاريع فنية عامة مماثلة في دوارات مدينة 
مسقط القديمة، وذلك عقب تنصيب حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد، حيث فتحت مدينة مسقط القديمة المسّورة أبوابها، وأُعيد في العام 1972 
بناء قصر العلم العامر ليكون المقرّ الملكي. كما بدأت البالد بالتحرك والتكامل، 

وحل مطار السيب الدولي )اآلن مطار مسقط الدولي( محل مطار أصغر في بيت 
الفلج، ما سمح بقيام بنية تحتية داعمة عالمية. وأّكدت خطة التنمية الخمسية 

األولى لعام 197٦ على التطورات الهيكلية، والطرق السريعة التي تربط المجتمع، 
والبنية التحتية التي تّقدم الرعاية والخدمات للمواطنين.

وفي البحرين القريب، يعّلق أحمد بوشيري، مدير بيت الخليج للمهندسين 
المعماريين في المنامة، على ظهور العمارة الحديثة بين أعوام 1971-1979، قائاًل: 

»تغّير نمط حياة البحرينيين بشكل كبير بسبب ربطهم مع العالم الخارجي من 
خالل النظام التعليمي الحديث، ومؤسسات المنظمات االجتماعية، والزيادة في 
عدد السكان نتيجة تحّسن المرافق الطبية«.9 وفي الفترة ما بين 1980-1989، أي ما 

يوصف »بعمارة ما بعد الحداثة«، شهدنا على قيام مدينة حمد، ومتحف البحرين 
الوطني )بتخطيط من المهندسين المعماريين الدنماركيين كرون وهارتفيج 
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 راموسين ]يُشار إليهم اآلن باسم »KHR Arkitekter A/S«[(،10 وجامعة البحرين، 
وبيت القرآن، وإنشاءات عديدة منها على سبيل المثال جسر الملك فهد.

بعد مرور فترة وجيزة على قيام قطر كدولة وطنية مستقلة في العام 1971، تم 
الكشف عن خطة التنمية األولى في العام 1972، ونُفّذت في العام 1975 تحت 

قيادة هشام القدومي، رئيس المعماريين العرب ومجموعة هشام القدومي 
وشركاه. حيث دعا القدومي مجموعة من المهندسين المعماريين العالميين 

إلى الدوحة في العام نفسه لمراجعة الخطة وتقديم نظرة ثاقبة حول التطورات 
المستقبلية في الدوحة. »كان التحدي يكمن في توّلي مشاريع هذا البلد عند 

بداية تطوره، ودمج التنمية مع الحماس، وكذلك الشعور باالنتماء إلى المجتمع 
الدولي، والتجّذر في الوقت نفسه في تقاليد وتراث البلد«.11 وباإلضافة إلى 

المهندسين المعماريين، دعْت قطر عدداً من الشخصيات المتعددة التخّصصات 
الستعراض والمساهمة في الخطة الرئيسية. وشمل ذلك شخصيات ثقافية 

من مجاالت متنوعة مثل الفن، وُكّتاب الخيال العلمي، حيث ُوجهت الدعوة 
لهم جميعًا لالنخراط في حوار مثمر. وقد أفسحْت هذه المنتديات المجال أمام 

المناقشات الحيوية حول األساليب المبتكرة لتخطيط المدن. على سبيل المثال، 
كان فندق شيراتون، الذي تم االنتهاء من بنائه بعد عقد من الزمن في الدوحة 
في العام 1982، نتيجة مبشرة لعملية الحوار هذه، حيث تم تصميمه من قبل 

المهندس المعماري األمريكي وليام بيريرا، وهو من المتحمسين لقصص الخيال 
العلمي، وبذلك أخذ تصميمه شكل سفينة فضاء تم نقلها إلى منطقة جديدة.

تأّسست دولة اإلمارات العربية المتحدة المجاورة كاتحاد للمشايخ في العام 1971، 
وذلك بعد سنوات قليلة من اكتشاف النفط. بدأْت دبي في العام 19٦9 بإنتاج 

النفط. في حينها كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم هو نائب رئيس الدولة، 
ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي. وضمن إطار الخطة الرئيسية لعام 1971، 

كّلف الشيخ راشد المهندس جون هاريس ببناء مستشفى دبي الجديد، والذي 
كان المستشفى األحدث من نوعه في ذلك الوقت، وقد ُشّيد خالل وقت قياسي 

استغرق عامين فقط. كما تم االنتهاء من توسيع مطار دبي الدولي خالل وقت 
قياسي مماثل.12 

وكانت السرعة التي تم خاللها إنجاز هذه التطورات بمثابة محّفزات للدول المجاورة، 
ودليــاًل علــى إيقــاع جمعــي ونبض إقليمي. وألغراض هــذا المقال، فقد قدمُت 

مجموعة مختصرة جداً ومختارة من المشاريع التي ُطّورت خالل هذه الفترة الزمنية، 
والتي تعكس مجموعة من التطورات التي أخذت مكانها في العواصم الخليجية. 

وتُشير هذه األمثلة إلى دمج معماري وفني لقيم الجمال ضمن هياكل المدينة، 
وإلى قدرات الدول الخليجية على تلبية احتياجات مجتمعاتها من خالل العصرنة 

السريعة، وتدلنا على الحافز الذي يُحرّك عجلة التحديث على نطاق عالمي.

توثيق المجتمعات المتغيّرة

 شهد حسن شريف )مواليد العام 1951-201٦، اإلمارات العربية المتحدة( على 
هذه التغيرات الهيكلية التي حدثْت أثناء حياته، واتخذ قراراً واعيًا بمقاربة هذه 

التحوالت بوصفة متفرجًا. كان حسن شريف معلِّقًا سياسيًا معروفًا ورسام 
 كاريكاتير في الصحف اإلماراتية خالل الفترة بين أعوام 1973 و1979، وذلك قبل 

 أن يُسافر إلى لندن لدراسة الفنون البصرية. عاد حسن شريف إلى وطنه األم 
 محّماًل بطاقة جديدة ومتسلحًا بالمعرفة العميقة للتحوالت التاريخية األخيرة. 

كما قّدم نفسه بوصفه مرشداً لفنانين آخرين، وذلك أواًل من خالل كونه مؤّسس 
مرسم المريجة في الشارقة في العام 1984، وهو مركز إبداعي للفنانين والكّتاب 
الشباب، ومن ثم بوصفه عضواً مؤّسسًا في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية 

في العام 1980، إلى جانب شقيقه حسين وغيرهم من الفنانين، كما اشتهر بكونه 
الفنان األبرز ضمن المجتمع الديناميكي للفنانين، والذي يُشار إليه غالبًا باسم 

»مجموعة الخمسة«.

هذا وتوجد اآلن دراسات مهمة منشورة حول فترة التحديث المعماري والهيكلي 
التي حدثت خالل سبعينيات القرن الماضي،13 إال أن التقييم التاريخي العابر، وغير 

الدقيق، قد يوحي بقلة عدد الحركات الفنية التي حدثْت في الخليج خالل هذه 
الفترة. ولكن واقع الحال كان مختلفًا تمامًا، فقد كانت هذه الحركات موجودة 

بالفعل وإنما لم يتم توثيقها، أو تقييمها، أو نشر معلومات عنها بما فيه الكفاية. 
وفي الواقع، فإن المجتمع المحيط بحسن شريف كان واحداً من عدد من الحركات 

الفنية القائمة في الخليج في ذلك الوقت.

 هذا وتتطور مجتمعات الفنانين نتيجة مجموعة مختلفة من األسباب. وعلى 
 امتداد تاريخ الفن، ارتبطْت الحركات الفنية ارتباطًا وثيقًا بفكرة »المجموعة«. 

حيث يجتمع المبدعون بوصفهم أقرانًا يتشاركون األفكار. وتتطّور المحادثات 
متعددة التخّصصات بين المفكرين لجذب ممارسين مبدعين يحملون نفس 

 العقلية والمبادئ. وربما، في حالة الخليج العربي، هناك ما يمكن أن يُقال 
عن أهمية الهياكل والمجتمعات القبلية في إنشاء نظم المشاركة والدعم. 

فعوضًا عن المساحات واألماكن التي من شأنها أن تُعزز عقد االجتماعات 
 المنظمة، لجأ الفنانون إلى مالذ مستتر في القرى والتجمعات التي تفسح 

المجال أمام التجريب وتبادل األفكار.

 هذا وقد بدأت أنظمة التربية الفنية بالتطّور منذ زمن بعيد يعود إلى العام 1940 
في الكويت، والعام 1950 في المملكة العربية السعودية،14 تال ذلك افتتاح الكويت 

أول معرض للفن العام في سنة 1942 في المدرسة المباركية،15 لتفتتح المملكة 
العربية السعودية بعدها أول معرض للفن العام في سنة 1958. 1٦ كما شهدْت 
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العقود التالية إقامة أولى جمعيات الفنون التشكيلية، حيث أُقيم المحترف 
الحر في الكويت في العام 19٦0، وأُنشئت بعد ذلك الجمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية في العام 19٦7، 17 واستوديو الفن التشكيلي للشباب الُعماني 
في العام 1980، 18 وجمعية قطر للفنون التشكيلية في العام 1980، 19 وكذلك 

جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية في العام نفسه،20 وجمعية البحرين للفنون 
التشكيلية في العام 1982، 21 والجمعية الُعمانية للفنون التشكيلية في العام 
1993. 22 ومع ذلك، وخالل الفترة األولى من افتتاحها، لم تكن كل هذه الهياكل 

والمؤسسات الفنية بمثابة أماكن إلقامة المعارض الفنية. حيث استمرّت األماكن 
المحلية الخاصة وأساليب إقامة المعارض البديلة بالتطّور من خالل أجيال من 

الفنانين الممارسين في جميع أنحاء دول الخليج.

 وعلــى الرغــم مــن أن العديد مــن الفنانين الُمشــار إليهم في هذا المقال، 
 قد اســتلهموا من تراث القبائل والحرف اليدوية، إال أنه من األهمية بمكان أن 

نمّيز بين الفنون البصرية والثقافة المادية، وسننظر إلى األعمال الموصوفة 
هنا بوصفها من ممارسات الفنون البصرية. هذا وقد سافر العديد من الفنانين 

المذكورين هنا إلى الخارج للدراسة أو تأثّروا بالحضور اإلقليمي للفنانين األجانب. 
وعلى الرغم من أن تلك الفترة قد شهدت بدايات إقامة البنى التحتية الفنية 

في جميع أنحاء المنطقة، إال أن الفنانين التشكيليين وجدوا أنها مفيدة بدرجات 
متفاوتة. وباكتسابهم المهارات والمعارف من الحركات الفنية العالمية، فقد 

 عاش هؤالء الفنانون في مجتمع يشهد تطوراً متسارعًا، ولكنه أتاح مع ذلك 
عدداً قلياًل من المنافذ لممارسة الفنون التشكيلية.

وكما هو شائع في فترات العصرنة والحداثة على المستوى الدولي، فإن 
التغييرات الكبيرة تجلب معها حاجة فنية ملحة لتوثيق وسرد التجارب اليومية، 

 وتقديم سرد مقابل من خالل الممارسة الفنية. وقد اختار العديد من الفنانين 
الذين يعودون إلى الفترة السابقة على اإلطار الزمني الذي يغطيه هذا المعرض، 

توثيق المجتمعات المتغيرة، واستكشاف السياسات الجنسانية، والتعامل مع 
توترات الفضاء العام والخاص. وعادة ما يُنظر في تاريخ الفن االجتماعي، إلى 

تتّبع التجارب واألشياء اليومية على أنه موقف غير سياسي. ولكن بالنسبة لكثير 
من الفنانين في منطقة الخليج، فإن تتّبع وتوثيق تاريخهم الشخصي، قد تطّور 

بوصفه وسيلة من وسائل تأريخ الهويات المتطورة. فقد عكسْت السطوح 
الالمعة للهياكل التي بُنيْت حديثًا واقع تشكيل العواصم الجديدة، بينما رددت 

المساحات الداخلية صدى واقع المعيشة اليومية.

وكان الفنان األول الذي وجدُت ما يوثّق ممارسته الفن في الخليج، هو الفنان 
مجيب الدوسري )مواليد العام 1922-195٦، الكويت(. حيث حصل على أول منحة 
دراسية في الكويت لدراسة الفن في العام 1935، ليصبح بذلك أول فنان معروف 

 من الخليج يُوفد إلى الخارج في منحة دراسية لدراسة الفن. وقد اختار الدراسة 
في مصر، ومن ثم عاد إلى الكويت، حيث وافته المنية وهو شاب بعمر 32 سنة. 

ويأتي عمله بمثابة مواد أرشيفية تصويرية توثّق التقاليد المحلية لمرحلة ما قبل 
اكتشاف النفط، والمالمح اليومية لذلك المجتمع قبل أن يبدأ المشهد العام 

بالتحّول والتطّور.

بعــد دراســته فــي البحرين، بــدأ الفنان الُعماني أنور ســونيا )مواليد العام 1948، 
البحرين( الرسم في أوائل سبعينيات القرن الماضي في ُعمان. وهو يعتبر عمومًا 

مؤّســس الحركــة الفنيــة الحديثــة فــي ُعمان، حيث انخرط دومًا في حوار مســتمر 
مع الفنانين من جميع أنحاء الخليج. رّكزت لوحاته األولى على التصوير الدقيق 

والتأملي للمناظر الطبيعية في سلطنة ُعمان، وهو يُشبه إلى حد كبير ما قّدمه 
الفنان اإلماراتي عبدالقادر الريس )مواليد العام 1951، اإلمارات العربية المتحدة(، 

الذي عرّف عن أسلوبه، وال سيما في لوحاته األولى، بأنه يّتبع المدرسة »الواقعية 
الرومانسية«، مع االهتمام بشكل خاص بالعمارة المحلية القديمة والسواحل. 

ويذكر أنور سونيا المناخ الفني في ُعمان في أوائل السبعينيات قائاًل: »كان هناك 
10 أو 12 فنانًا في البالد. أما اآلن فهناك اآلالف منهم«.23 ومن الفنانين الذين كان 

سونيا على حوار دائم معهم، الفنانة رابحة محمود، وهي فنانة نشأت في ُعمان 
خالل الستينيات من القرن الماضي، ولم تحصل على أي نوع من أنواع التعليم 

في مجال التربية الفنية، وبذلك فقد عّلمْت نفسها الرسم بالمواد التي كان 
يجلبها لها أقرباؤها المسافرون في الخارج.

حتى اليوم، ما زالت رابحة محمود ترسم بحزم موضوعًا واحداً فقط، أال وهو 
النساء. حيث تُصّور المساحات الداخلية الخاصة للغاية، مع التركيز على اللباس 

وااليماءات. وعلــى نفــس منــوال عمل ســونيا والريــس، يمكننا القول إن هذه 
اللمحات التي تصّورها رابحة محمود عن الطقوس والفضاءات الخاصة اليومية 

التقليدية، هي بمثابة وثائق تاريخية تصويرية، وال سيما أن المشهد الواقع خارج هذا 
الفضاء الخاص يتطور بوتيرة متسارعة مذهلة. وتنعكس تجربة مماثلة في أعمال 

االنطباعيين الفرنسيين من أمثال رينوار ومونيه، اللذين ركزا على دراسة المالمح 
الدقيقة في الحياة اليومية، بينما كانت باريس تتحّول إلى مدينة صناعية تطّور 

مساحات وأماكن حضرية.24 

وباتباعهما ألنماط مشابهة جداً لألنماط الفنية لدى الرسامين المصريين في 
تلك الفترة، تدرّبت اثنتان من أوائل الفنانات في المملكة العربية السعودية، 

وهما صفية سعيد بن زقر )مواليد العام 1950، المملكة العربية السعودية( 
ومنيرة موصلي )مواليد العام 1952، المملكة العربية السعودية(، في مصر 

قبل عودتهما الى المملكة العربية السعودية، وعرض أعمالهما ألول مرة في 
العام 19٦8. 25 حيث رسمتا أعمالهما بطريقة تشبه ما قد يراه المرء في التصوير 

عائشة مازن ستوبي 



23 22

ال نراهم لكننا

الفوتوغرافي، وأعني بذلك أعمااًل مباشرة ومن دون تزيين. كما استخدمتا الرسم 
كوسيلة للتعليق على العالم من حولهما. ومن المواضيع الملحوظة التي 

يمكن تمييزها في جّل أعمال هاتين الفنانتين، اللمحات التي تقدمانها عن 
لحظات خاصة، في وقت كانت فيه التقاليد والموروثات تشهد تغّيراً مستمراً. 

ويذكر مؤرخ الفن عبدالرحمن سليمان الجهود التي بذلتها صفية بن زقر ومنيرة 
موصلي، من أجل عرض أعمالهما خالل ستينيات القرن الماضي والتي باءت 
بالفشل، مشيراً إلى أنهما »واجهتا صعوبة في تقديم وإضفاء الشرعية على 

الفنون البصرية في بلد كان منغلقًا تمامًا في وجه مثل هذه الفنون«.2٦ 

وبالمثل، وخالل الفترة الزمنية نفسها، قام الرسام السعودي عبد الحليم رضوي 
)مواليد العام 1939-200٦، المملكة العربية السعودية(، والذي كان قد عاد مؤخراً 

 مــن دراســة الفــن فــي روما، بتنظيم أول معــرض فني فردي له في العام 19٦4، 
 وقــد حضــره شــخصان فقط. وقــد رّكز رضوي أعماله على الهندســة المعمارية، 

 فعملــه المفّضــل الــذي يحمــل عنوان »المباني القديمة فــي مكة المكرمة« 
)العــام 195٦(،27 موجــود اآلن في متحفه الشــخصي في جدة. وتشــمل قائمة 

الفنانيــن الذيــن وّظفــوا هذه المشــاهد المحلية والبيئــة بوصفها عناصر رمزية، 
الفنان البحريني ناصر يوسف )مواليد العام 1940-200٦، البحرين(، والذي سبر أغوار 

المشاهد المحلية والهندسة المعمارية في البحرين وفق تصّوره الخاص لتحولها 
وتغّيرها من حوله. وكما هو الحال مع العديد من الفنانين الذين ورد ذكرهم أعاله، 

فقد كان ناصر يوسف بمثابة المرشد لكثير من الفنانين الناشئين في البحرين، 
إلى جانب عبداهلل المحرقي )مواليد العام 1939، البحرين(.

 كما اختار أحد أعضاء »مجموعة الخمسة«، وهو الفنان عبداهلل السعدي 
)مواليد العام 19٦7، اإلمارات العربية المتحدة( عرض أعماله بمعزل عن صاالت 

العرض، وذلك بتقديمها في عدد من المناطق الريفية. ويمكن رؤية أمثلة مبّكرة 
على ذلك في أواخر الثمانينيات، من خالل معرضه المتنقل وعرض لوحاته في 

المقاهي الريفية أمام الجمهور المحلي لمشاهدتها. وتطّورت لديه عملية توثيق 
األعمال من خالل سلسلة من مشاريع جمع األشياء، بما في ذلك تلك التي كانت 

غريبة على المشهد المحلي، مثل علب األلمنيوم الفارغة. وقد ُعرضت هذه 
األعمال كما هي، بحالتها الصدئة، التي تدل على اهترائها، لتخدم بذلك العمل 

الفني بشكل وظيفي.

كما يمكننا رؤية عملية جمع األشياء هذه أيضًا في عمل فنان آخر ضمن دائرة 
السعدي، وهو محمد كاظم )مواليد العام 19٦9، اإلمارات العربية المتحدة(، وذلك 

من خالل معرضه »المعروف والمجهول«، الذي يعرض لرمال تم جمعها من مواقع 
صحراوية مختلفة. والرمال متقلبة بطبيعتها، وهي في المحصلة مجموعة من 

الجسيمات التي تهب في هواء الصحراء، ومع ذلك، فإنه من الممكن تحديد 

المواقع التي تم جمعها منها. كما تربّعت فوق أكوام الرمال هذه قطع خشبية 
يعرف محمد كاظم أن منشأها ال يعود إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، إال أنه 

من غير الممكن تحديد أصولها، والتي تبقى مجهولة، فربما كانت من أفريقيا أو 
من الهند، ومن هنا يأتي اسم المعرض »المعروف والمجهول«.

وكما هو الحال مع الفنانين من الجيل السابق، فقد تأثّرت أعمال محمد كاظم 
األولى في فن األداء، إلى حد كبير بعالقته مع البيئة المتغّيرة التي شعر بتحّولها 
وتبدلها من حوله. ُولد محمد كاظم في دبي في العام 19٦9، وهو العام نفسه 

الذي ُوضعْت فيه الخطة األولى لتوّسع دبي. وأعماله تقوم إلى حد كبير على 
البحوث، حيث تتطّور مشاريعه مع مرور الوقت. وهو يعّلق على ذلك قائاًل: »عادة، 
أعمل على مشروعي الفني على امتداد عام أو عامين«.28 وقد بدأ مسيرته الفنية 
بمراقبة المشهد العام والمباني المتغيرة من خالل النظر عبر نافذته، ومشاهدة 

التطور الذي يشهده أفق المدينة عبر عدسات مختلفة. وضمن مشروعه الذي 
يتناول موضوع النافذة، التقط كاظم سلسلة من الصور لمواقع بناء أثناء 

تشييدها،   ُمسّلطًا الضوء على التغّير الحاصل في أفق المدينة.

وامتد مشروع كاظم ليصل إلى زيارة مواقع البناء التي ترفع علم الدولة 
ضمن فضائها، وذلك بهدف سبر أغوار موضوعات ملكية المواطن والهوية 

المتطورة. ومما ال شك فيه أن هذه الممارسات استكشفْت أيضًا حالة العمال 
الذين بنوا هذه المشاريع، وال سيما تلك األدوار التي ال نلتفت إليها، والتي لعبها 

العمال الوافدون من جنوب آسيا في سبيل إحداث هذه التطورات. وفي هذه 
السلسلة نفسها وثّق كاظم آثار األقدام، والقفازات، ومخلفات العمال التي 

تركوها وراءهم.

وعلى النقيض من هذه التجمعات غير الرسمية للفنانين والمرشدين الفنيين، 
شهدت قطر، تأسيس مجتمع فني رسمي حمل اسم »األصدقاء الثالثة« في 
منتصف السبعينيات، حيث جمع بين يوسف أحمد )مواليد العام 1955، قطر( 

 ومحمــد علــي عبــداهلل )مواليد قطر( وحســن المــال )مواليد العام 1951، قطر(. 
الحقًا، أصبح يوسف أحمد واحداً من األعضاء المؤّسسين لجمعية قطر للفنون 

التشكيلية، ومدير وجامع مقتنيات لصالح متحف: المتحف العربي للفن الحديث. 
كما أصبح كل أعضاء مجموعة األصدقاء الثالثة أعضاًء مؤسسين في جمعية 

الفنون التشكيلية في العام 1980، وتوالوا على شغل منصب مدير الجمعية.

وقد درس ثالثتهم في الخارج: حيث درس يوسف أحمد الفنون الجميلة في مصر 
قبل أن يعود إلى الدوحة في العام 197٦، وأكمل بعد ذلك دراسة الماجستير 

في والية كاليفورنيا. في حين تخرّج حسن المال من جامعة بغداد، كلية الفنون 
الجميلة في العام 1972. ودرس محمد علي عبداهلل الفنون الجميلة في جامعة 
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توليدو. وتفرّد كٌل من هؤالء الفنانين في ممارساتهم الفنية، إلى جانب إنشاء 
ورعاية الهياكل المؤّسسية. األمر الذي يتجلى في حالة يوسف أحمد من خالل 

تطوير برنامج تاريخ الفن في الجامعة، وشغل منصب مختص بالمعارض في وزارة 
اإلعالم، وكذلك تطوير مقتنيات متحف. وفي حالة حسن المال، من خالل تطوير 
برنامج تعليمي للفنون الجميلة في الجامعة وتأسيس قسم الثقافة والفنون. 

وفي حالة محمد علي عبداهلل، من خالل إشراك األماكن العامة والمناطق التراثية 
في مشاريع أقيمْت بالتعاون مع فنانين معاصرين.

وقد اضطلع حسن شريف بشكل كبير بالدور اإلرشادي والتشاركي المذكور 
أعاله، وذلك إبّان عودته إلى اإلمارات العربية المتحدة. حيث بدأ بالعمل مع زمالئه 
والفنانين الشباب من أجل تنظيم المعارض الفنية واألنشطة التوثيقية. ومثال 

على ذلك، عمل كاظم الذي أنجزه في العام 1994، وحمل عنوان »اللسان«، حيث 
تم توثيقه في الواقع من خالل سلسلة تضم 44 صورة فوتوغرافية التقطها 

حسن شريف. وعلى الرغم من أن عملية التوثيق القائمة في المجتمع المحيط 
بحسن شريف كانت قائمة إلى حد كبير على التصوير الفوتوغرافي، إال أنه من 

المهم أن نتذّكر أن هذه الصور هي بمثابة توثيق للممارسات التجريبية. فقد كان 
حسن شريف من أوائل فناني األداء الممارسين في منطقة الخليج. ومثالنا على 

ذلك، هو أحد أعماله الفنية األولى، الذي يحمل عنوان »القفز«، ويقوم على القفز 
من اليسار إلى اليمين. وقد قام هو نفسه بتوثيق هذه القطعة. وفي الواقع، فإنه 

يصعب علينا أن نتخيل فنانًا في الخليج يقوم بإنجاز مثل هذا العمل خالل تلك 
الفترة، ويحقق التطّور ضمن تلك البيئة. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من أعمال 
حسن شريف األولى )1981-198٦(، هي موثّقة ذاتيًا. حيث وضع كاميرات موقوتة 
في الشوارع أو في منزله، وكانت تلك في كثير من األحيان تجارب بدون جمهور. 
وبقي الكثير من هذه الصور، ولفترة طويلة، في استوديو حسن شريف، وهناك 

عدد كبير منها لم يُعرض بعد على الجمهور.

والجدير بالذكر أن حركات مماثلة كانت تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على 
رضى وتقدير الجمهور في نيويورك ولندن، لذلك فمن غير المستغرب أن أعمال 

هؤالء الفنانين الخليجيين لم تاُلِق قبواًل فوريًا بوصفها أعمااًل فنية. ومثال مؤثّر 
 على ذلك هو مشاركة حسن شريف في بينالي الشارقة السادس )2003(، حيث 

 تم تركيب مجموعته من األشياء التي عثر عليها في مناطق صحراوية، خارج 
موقع البينالي، لكنها رُميْت بعيداً عن طريق الخطأ، بعد أن ظن العاملون هناك 

أنها قمامة.

ويستمر المشهد العام المتطّور في ترديد صدى ذلك الجيل والصراع المستمر 
مع حتمية تغّير التصّورات وتطّور المجتمع، وما يستوجبه ذلك من توليد شعور 

بالحاجة الملحة إلى توثيق وجودنا. ومع ذلك، فإن التناقض الصارخ الذي يمّيز 

تلك الفترة السابقة من الحداثة عن اللحظة الراهنة، هو غياب البنى التحتية 
الفنية المتقّدمة، بما في ذلك مصادر المواد الفنية، ومؤّسسات التعليم الفني، 

وأماكن العرض. فقد شارك هؤالء الفنانون في بناء العديد من المؤّسسات التي 
ظهرت منذ ذلك الحين، وشّكلت حواراتهم مع بعضهم البعض مناخًا فنيًا ظهرت 

معالمه بشكل أكثر جالًء. كما كان هؤالء الفنانون بمثابة مرشدين، قّدموا 
الفائدة لألجيال القادمة من خالل توفير الدعم، وإغنائهم بمعرفتهم الشخصية 

بالتاريخ الحديث.

الجماعات التجريبية في أواخر القرن العشرين: مجموعة الخمسة، 
وجماعة الدائرة

إلى جانب المجاالت المؤّسسية والمحلية، شهدْت العقود األخيرة من القرن 
العشرين تطّور مجموعات ومجتمعات تجريبية لفنانين أبدعوا أعمااًل فنية ال 

تنسجم مع الهياكل الفنية القائمة. حيث تعرّف الفنانون الذين سافروا إلى الخارج 
في الثمانينيات والتسعينيات، إلى مجموعة جديدة من الممارسات المعاصرة بما 

في ذلك الفن التركيبي، وفن األرض، وأعمال الفيديو. هذا ولم يكن من السهل 
شراء مثل هذه القطع الفنية وعرضها في المنازل. كما استندْت أعمالهم إلى 
منهجية تبتعد عن المؤّسسة الفنية، وال تهدف بشكل مباشر إلى تداول ونشر 
هذه األعمال. ولكي يكون الفنانون قادرين على عرض هذه األعمال، كان ال بّد 

من تطوير طرائق عرض أخرى ضرورية تتماشى مع الوسائل التعبيرية المتطّورة. 
وأفضل مثال على هذه الظاهرة هو مجموعتان محدّدتان كانتا على دراية 

بممارسات بعضهما البعض في ذلك الوقت، وهما مجتمع الفنانين المحيط 
بحسن شريف في اإلمارات العربية المتحدة، ونعني بذلك »مجموعة الخمسة«، 

وجماعة الدائرة في ُعمان بقيادة حسن مير.

عاد حسن شريف الى دبي من لندن وهو يحمل الكثير من األفكار الجديدة. وفي 
وقت الحق، عاد حسن مير إلى ُعمان، حاماًل هذه الروح نفسها )مواليد العام 1972، 

ُعمان(، بعد أن أتم دراسته في كلية سافانا للفنون والتصميم. طّور كل من 
شريف ومير على حد سواء مجتمعات متماسكة بإحكام، كانت بمثابة هياكل 
الدعم للعديد من الحركات التي ستأتي فيما بعد. كما كانت بمثابة أمثلة عن 

مجتمعات الفنانين، التي ضمت إلى حد كبير أعضاء من الدولة نفسها، وحافظت 
في الوقت نفسه على مناقشات هامة مع عدد من الفنانين الدوليين، كما هو 

الحال في عمل مجموعة الخمسة مع الفنان الهندي فيفيك فيالسيني )مواليد 
العام 19٦4، الهند( والفنان الهولندي جوس كليفرس )مواليد العام 2009-1951، 

هولندا(، كما نجد مثااًل على ذلك أيضًا لدى جماعة الدائرة التي ضّمت منذ البداية 
الفنان النمسوي سيني كوريث )مواليد العام 1957، النمسا(.
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عاد كٌل من شريف ومير إلى حضن الوطن، مدركين تمامًا ضرورة تطوير 
طرق جديدة لعرض ومشاركة األعمال الفنية بحيث تشمل األشكال الفنية 

التي يقدمانها. وقد عمل كالهما بوصفهما فنانين وقّيمين فنيين، كما 
تضّمنت معارضهما أعمااًل تركيبية. وهناك كذلك سمة أخرى تجمع بين 

هاتين المجموعتين، أال وهي إنشاء أماكن اجتماع عضوية من قبل مؤّسسي 
كال المجموعتين. حيث كان استوديو شريف مقصداً الجتماعات الشعراء، 

 والموسيقيين، والمفّكرين المبدعين. كما كان استوديو مير كذلك مكانًا 
لعقد حوارات متعددة التخّصصات بين مجموعة من المبدعين.

استمد مير مفهوم »الدائرة« من مفهوم الدائرة بوصفها أصل الوجود. حيث قال 
الفيلسوف الصوفي اإلسالمي األسطوري ابن عربي: »الكون في حد ذاته يشبه 

النقطة المركزية، والدائرة، وما يقع بينهما. فالنقطة هي اهلل، والفراغ خارج الدائرة 
هو الالوجود.. وما بين النقطة والفراغ هو احتمال الوجود«. وضّمْت الشخصيات 

األكثر شهرة في جماعة الدائرة: حسن مير، وأنور سونيا، وبدور الريامي، وسيني 
كوريث. حيث نّظم حسن مير، بمساعدة أنور سونيا، المعارض األولى لجماعة 

الدائرة في التسعينيات، والتي شملت معارض أُقيمت في جمعية الفنون 
التشكيلية، وفي أماكن عرض لم تعد نشطة اليوم في مسقط. وأُقيم معرض 

الدائرة الرسمي األول في العام 2000 في جمعية الفنون التشكيلية بمشاركة 
حسن مير، وأنور سونيا، وسليم الساقي.

اتّسعْت المشاركات الالحقة في جماعة الدائرة لتشمل عدداً أكبر من األعضاء. 
ومع ازدياد عدد المشاركين، بدأ حجم أماكن العرض باالتساع. فعلى سبيل المثال، 

ضّم مدخل استقبال الزوار، في الدورة الثانية من معرض جماعة الدائرة، بركة 
سباحة تعرض صورة بالحجم الطبيعي لحسن مير وهو يغرق فيها، مصحوبة 
بتسجيل لصوت المياه واستنشاق الهواء، إلى جانب جهاز عرض يُظهر صورة 
مستمرة للمياه، وموجة تضرب جدران مطرح. كما عرضْت غرف العرض التالية 

رسوم إبراهيم عبداهلل القاسمي التي تصّور عدداً من الماعز؛ ومع سيره في 
فضاء العرض، يشهد المتفرج على رسوم ذبح هذه الماعز، وتعليقها، ومن ثم 

اضمحاللها. وقد قّدمت هذه األعمال أساليب جديدة، وتوقعات جديدة، ومعاني 
جديدة لجمهور الفن الُعماني. أما الدورة الثالثة من معرض جماعة الدائرة، والتي 

أُقيمْت في العام 2005، فقد شارك فيها محمد عبلة، وأمل العاثم، وعبد المنعم 
الحسني، وإبراهيم القاسمي، وبدور الريامي، وأنس الشيخ، وعبد الفتاح الزين، 

وعبد الحميد زبادي، وسيني كوريث، ومنصورة حسن، وايكي ناكاجاوا، وسليم 
ساخي، وميسون صقر، وأنور سونيا، وحسن مير. كما عرضْت جماعة الدائرة في 

الدورة الرابعة لمعرضها الذي أُقيم في العام 2007، أعمااًل فنية لستة وعشرين فنانًا، 
حيث توّسع المعرض إلى خارج مساحات العرض التقليدية، وُعرضْت في جميع 
أنحاء المدينة، ومن ذلك أن عرضت شوارع الخوير أعمااًل تركيبية قدمها فنانون 

من أمثال، منال الضويان، وطارق الغصين، في حين عرض الفنان كميل زكريا 
رسومات معلقة في سوق مطرح.

ويمكننا تتّبع استخدام هياكل المدينة في أعمال مجموعة الخمسة أيضًا، وأعني 
بذلك األعمال المميزة لحسن شريف، وحسين شريف )مواليد العام 19٦1، اإلمارات 

العربية المتحدة(، ومحمد كاظم، وعبداهلل السعدي، ومحمد أحمد إبراهيم 
)مواليد العام 19٦2، اإلمارات العربية المتحدة(. حيث استفاد عبداهلل السعدي من 

المواد التي كان يعثر عليها حول مرسمه، وكان يجلب العلب الصدئة واألبواب 
القديمة إلى المعرض، ويعرض في الوقت نفسه أعماله في الهواء الطلق ضمن 
المشهد العام، ويوثقها في الموقع. وقد أحاطْت هذه المالمح الدقيقة بالتحوالت 

التي كانت تحدث في جميع أنحاء المجتمع.

وبالمثل، عّلق حسن شريف على فن األرض الذي انكّب عليه محمد أحمد إبراهيم 
في أوائل الثمانينيات قائاًل: »عندما يمرّ الناس بهذه األعمال، فهم ال يعرفون من 
قام بإنجاز هذه األشياء؟ وبالتالي فهذه األعمال تثير التساؤالت حول من قام بها 
ولماذا؟«، كما عِمل محمد أحمد إبراهيم على التشكيالت الصخرية، والنحت من 

الطين واألوراق، والمواد الموجودة في المشهد العام، والتي استفاد منها وغالبًا 
ما أعادها إلى بيئاتها األصلية.

 كما رّكز عضو آخر في المجموعة، وهو حسين شريف، على المادية والحجم. 
حيث يصف شكل التوثيق الذي يقّدمه بأنه »يرّكز على ما هو أفقي بداًل مما هو 

عمودي«.29 وباالستناد إلى خلفيته في دراسة تصميم المسرح، وبوصفه مصّممًا 
في تلفزيون الشارقة، فقد كان يرى المساحة والحجم بمثابة مساحة الرسم 

الخاصة به. ويمكن اعتبار العديد من رسومه البنائية على الجدران واألماكن العامة 
بوصفها األمثلة الجّدية األولى على ممارسة فن الشارع في دبي. وباإلضافة إلى 

ذلك، وكما هو الحال لدى جميع الفنانين المذكورين من خالل حواراتهم، فإن 
ممارسة حسين شريف الفنية تُوصف بكونها تشاركية إلى حد كبير. وقد أطلق 

حسين على نفسه لقب »ناشط الفن«، حيث قام بعقد ورش عمل للفنانين 
الناشئين في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

الخالصة: مجتمعات الفنانين في الخليج اليوم

تستحق الحركات الفنية المذكورة أعاله مزيداً من المناقشة حول استمراريتها 
والممارسات الفردية فيها، وهو ما ال أستطيع عرضه ضمن مقالي هذا. ولكن 

العينات المذكورة تُقّدم أدلة على وجود حركات مشتركة في مجال الممارسة 
الفنية، وفي مجال تنمية المجتمعات الفنية في الخليج.
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المناخ الحالي للفنون في الخليج يجلب معه العديد من المواضيع نفسها، 
وأعني بذلك توثيق التغييرات التي تطرأ على المشهد العام، واإلرشاد، 

والممارسات الفنية التعاونية، ووضع أفكار ورؤية جديدة للجزيرة العربية الحديثة. 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلطار الزمني لهذا المعرض ينتهي في العام 2008، 

وهي لحظة وصلت فيها البنى التحتية الفنية وشهرة هؤالء الفنانين إلى 
نقطة تحّول. كما أنها لحظة مهمة لمنطقة الخليج، ويرجع ذلك إلى مجموعة 

متنوعة من األسباب. وتشمل بعض المشاريع التي ينبغي اإلشارة إليها: افتتاح دار 
كريستيز في دبي في العام 200٦، واثنين من المعارض الفنية في العام 2007 وهما 

آرت دبي، و أبوظبي آرت )الذي كان يسمى آنذاك باسم آرت باريس أبوظبي(. 
وبالنسبة للعديد من صاالت العرض النشطة في المنطقة، كانت هذه المعارض 

بمثابة مساحات مهمة للقاء وتبادل األفكار والخبرات، باإلضافة إلى تحقيقها 
الجدوى التجارية المرجوة من هذه المشاريع. كما شهد العام 2007 قيام لقاء 

مارس السنوي األول، من تنظيم مؤّسسة الشارقة للفنون. كما تم اإلعالن للتو 
عن مشاريع جزيرة السعديات، بما في ذلك افتتاح متحف اللوفر أبوظبي ومتحف 

غوغنهايم أبوظبي. وافتتحت دار سوثبي للمزادات مزادها االفتتاحي في الدوحة 
في العام 2009، إلى جانب افتتاح متحف: المتحف العربي للفن الحديث، وجامعة 

نيويورك أبوظبي في العام 2010.

 وفــي ضوء مــا ســبق، ســننتقل اآلن إلى إلقاء الضوء علــى اللحظة الراهنة. 
حيــث إن التجديــد واســتيراد األفــكار الجديدة ليس بظاهرة جديــدة على منطقة 

الخليج. وحتــى مــن دون الســفر إلــى الخارج، وهو ما أصبح أمراً شــائعًا اآلن، يُقّدم 
الفنانون وســائل تستكشــف وتعّبر عن ســياق الفن العالمي الحديث. حيث 

ســّهل ظهــور المزيــد مــن تكنولوجيــا المعلومات، والتغّير الســريع الذي طرأ على 
أشــكال وســائل االتصال، من قيام شــبكات جديدة، وزيادة اســتخدام وســائل اإلعالم 

الجديدة. وبذلك يســتمر الفنانون بتنشــيط األماكن العامة خارج األطر المؤّسســية، 
ويبحــث الباحثــون والممارســون في أســاليب جديدة مــن الحوار القائم على األداء، 

ومثالنــا علــى ذلــك، عقــد مؤتمرات »نقاط« فــي الكويت، ودورات منتدى الفن 
العالمــي »Global Art Forum« التــي ينظمهــا آرت دبي.

وهناك مرحلة ثالثة من مجتمعات الفنانين ذات الصلة بالمجموعات الموصوفة 
هنا، وهي مجموعات استفادْت من تسليط الضوء عليها بشكل كبير، وذلك خالل 

الفترة الزمنية التي تأتي بعد اإلطار الزمني الذي يُغطيه هذا المعرض. وسنكون 
مقّصرين إذا لم نُشر إلى هذه المجتمعات، ومنها على سبيل المثال، تلك 

الناشطة في قرية المفتاحة التشكيلية، والتي تعرض أعمالها اآلن في إدج أوف 
أرابيا، وجماعة الدائرة 2، وهي جيل جديد من فناني الدائرة في ُعمان، والذين 
 يعرضون أعمالهم سنويًا في غاليري ستال مسقط، باإلضافة إلى مجموعة 
»تلفاز 11« في المملكة العربية السعودية، أو مجموعة دول مجلس التعاون 

الخليجي اإلقليمية. لكن، ومع تقّدمنا سريعًا نحو المستقبل، وهذا ما ينبغي أن 
يكون عليه الحال حقيقًة، دعونا نفكر أيضًا في ماضينا القريب. وكما قال حسن 

شريف، »أنا لم أصنع الفن فقط ولكنني صنعُت جمهوري أيضًا. حيث تحّتم علّي 
خلق سياق لما كنت أقوم به«.30 ولطالما كان هناك دومًا مجتمع خفي غير رسمي، 

وكما برهن لنا تاريخ الفن العالمي، فإن هذا المجتمع سيظل موجوداً على 
الدوام. ولكن لدينا اآلن القدرة على تحديد اإلطار العام الذي يمكن لممارساتنا 

الفنية أن توجد ضمنه.

وأختم مقالي هذا بكلمات حسن شريف، الذي قال: 

ال تروقني هذه التصنيفات، والقول بأن »هذا فن معاصر عربي«، و»هذا فن 
حديث عربي«، وهلم جرا. واألجدر بنا أن نقول إن »هذا فن«، وحسب. حيث 

ترتكب أوروبا وأميركا خطًأ كبيراً في وصف األمور وتصنيفها على هذا 
الشكل. ]في الماضي[، عندما بدأوا بكتابة تاريخ الفن، لم يكتبوا سوى عن 

الفن األوروبي، متجاهلين بذلك الفن في أفريقيا، والفن اإلسالمي، والفن في 
أميركا الالتينية.31

ومع تزايد اندماج هؤالء الفنانين والحركات الفنية في التاريخ، فمن المهم أن 
نَمضي قدمًا في إدراك أن التطورات الفنية الحالية لم تكن لتكون ممكنة لوال 

جهود ومساعي أولئك الرّواد الذين سبقونا ومّهدوا الطريق أمامنا.
 
مالحظة المحرر: أصبح يُدعى هذا المجتمع بما يسمى بـِ»الخمسة« أو »المجموعة« نتيجة . 1

العديد من المعارض التي عرّفتهم على هذا النحو خالل الفترات الرئيسية لظهورهم 
الفني. وهم يتضمنون حسن شريف، حسين شريف، محمد كاظم، محمد أحمد إبراهيم، 

وعبداهلل السعدي.

مالحظة المحرر: تستخدم المؤلفة مصطلح »جيلي« من وجهة نظرها كمواطنة ُعمانية . 2
شابة ومؤرخة للفن الناشئ، وكجزء من مجتمع فني يتداخل جغرافيًا وفلسفيًا إلى حد ما 

مع ذلك الموجود في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 سلطان القاسمي، »تبرز مدن الخليج وكأنها المراكز الجديدة للعالم العربي«، . 3
 المونيتور، 8 أكتوبر 2013،

www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/abu-dhabi-dubai-doha-arab-centers.html

»اكُتشف النفط ألول مرة في إيران في العام 1908. وتم العثور على حقول النفط العمالقة . 4
في كركوك في شمال العراق في العام 1927. كما اكُتشف النفط ألول مرة على الجانب 
الجنوبي من الخليج في البحرين في العام 1931. واكتشفْت المملكة العربية السعودية، 
التي تضم اآلن أكبر احتياطيات النفط التقليدي في العالم—بين سدس وربع المجموع 

اعتماداً على طريقة حسابه—النفط ألول مرة في العام 1938، ولم تبدأ بإنتاج النفط حتى 
العام 1941. كما لم يتم العثور على النفط في أبو ظبي، وهي اإلمارة الرائدة في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة، حتى العام 1958«.
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/understanding-the-gulf-states 
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 المصطلــح مســتخدم مــن قبــل فــرح النقيب، الكويت وفاصــل الثقة، منتدى الفن . 5
العالمــي 8، 2014.

 تشمل المنشآت المشار إليها، مطار كويت الدولي )19٦7-1970( وسفارة دولة الكويت . ٦
في طوكيو )1970(، وهما من تصميم كنزو تانغي، وبنك الكويت المركزي من تصميم 

آرني جاكوبسون )19٦٦(، ومبنى الجمعية الوطنية بالكويت من تصميم جورن أوتزون 
)1982(، ومبنى وزارة الخارجية من تصميم ريما ورايلي بيتيال )1985(، وأبراج الكويت )1979(، 

وأبراج المياه في الكويت )1970( من تصميم سونيه ليندستورم.

 القّيمــة الفنيــة نــور الدبــاغ، مقال عــن الفنانات في المملكة العربية الســعودية، . 7
بنفسجيل 2002.

لعل المكان األفضل لتوثيق روح هذه المرحلة وردود فعل المجتمع عليها في المملكة . 8
العربية السعودية، هو جدة. حيث عاد الدكتور محمد سيد فارسي إلى المملكة العربية 

السعودية عقب حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية في العام 19٦3. 
 وُعّين بعد عامين في منصب »مسؤول التخطيط لغرب المملكة العربية السعودية«، 

http://www.themsff.org/dr-farsi/ .1972 وشغل بعد ذلك منصب عمدة مدينة جدة في العام

أحمد بوجيري. فن العمارة المعاصر في البحرين. 2004. في »إعادة تقدمة فن العمارة: مشاريع . 9
جديدة في مجتمعات متغيرة«. جمال عبد )تحرير(. جنيف: جائزة اآلغا خان للعمارة. رابط 

 http://www.archnet.org/publications/4774 :»PDF«لتحميل ملف الـ
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عائشة مازن ستوبي 

عائشة ستوبي قّيمة فنية ومؤرخة عمانية للفن، عملت سابقًا في فريق التخطيط 
بمتحف عمان الوطني، ونظمت مجموعة من المعارض من بينها »عمان والبحر« 

في المتحف البحري الوطني في باريس، وروح االتحاد في مكتبة نيويورك العامة 
في نيويورك، وصالون عمان نور في متحف اليتون هاوس في لندن. نالت جائزة 

نيون للعام 2014 للتقييم الفني والتبادلي من وايت تشابل غاليري في لندن، 
حيث أجرت أبحاثًا على المؤسسات والحركات الفنية الحديثة في أثينا، اليونان، 

وحصلت على زمالة من برنامج تقييم بينالي غوانغجو الدولي في غوانغجو 
بكوريا الجنوبية.

ساهمت في العديد من المنشورات، من بينها مجلة »ترايب« و»مرّقع«، وأكملت 
العديد من الزماالت والمنح الدراسية، والمالحق البحثية في مؤسسات مثل متحف 
الفن الحديث في نيويورك، ومشروع غوغنهايم أبوظبي، ودار »سوذبي«—قسم 

الشرق األوسط، حيث فهرست فنون العالم اإلسالمي )2010(. وقد ألقت محاضرات 
حول الحركات الفنية العمانية الحديثة في مؤسسات منها الجمعية األنجلو-

عمانية في لندن، وجمعية الفنون التشكيلية في مسقط، ومؤتمر هارفارد العربي 
العالمي في 201٦، وجامعة كوبر يونيون في نيويورك، وشغلت منصب مؤرخة 
الفن العماني لمعرض متحف »تيت« للفنون في بريطانيا الذي عقد في عمان 

في العام 2010، تحت عنوان »فن رؤية الطبيعة«.

 عائشــة حاليًا طالبة دكتوراه في كلية لندن للدراســات الشــرقية واألفريقية، 
وتجــري أبحاثــًا عــن الحــركات الفنيــة الحديثة في الخليج العربــي. وقبل ذلك حصلت 

علــى شــهادة الماجســتير مــن كلية لنــدن الملكية للفنون فــي التقييم، مع أطروحة 
عــن المؤسســات والحــركات الفنيــة الحديثة في دول الخليــج. وهي حاصلة أيضًا 

علــى درجــة البكالوريــوس في تاريخ الفن من كلية لندن للدراســات الشــرقية 
واألفريقيــة، حيــث تلقــت امتيــازاً فــي أطروحتها التي تعاين مشــاريع متحف اللوفر 

وغوغنهايــم أبوظبي.
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 إذا كان اإلبداع طريقًا، فإن القراءة هي حصان عبورنا فيه. وإذا كان الفن سماًء 
عالية، فإن القراءة هي منطاد وصولنا إلى نهاياتها. وإذا كانت األحالم الكبيرة صعبة 

ومستحيلة، فإنها قد تصبح حقيقة على ورق القصيدة، عندما يختصرها الفنان في 
لوحة، أو يختزلها الشاعر في مقطع يهزّ الوجدان ويخلخل الماء الراكد في الخيال.

تحاول هذه الورقة أن تتتّبع جملة من التغيرات والهزّات التي أحدثتها القراءة في 
جيل الحداثة في اإلمارات. ونقصد به جيل الفنانين والكّتاب الذين انشقّوا على 

فكرة التقليد األعمى، وكسروا حواجز الخوف والروتين بغية الوصول إلى مناطق 
جديدة وغير مطروقة في التفكير والطرح. وقد كانت القراءة، قراءة الذات وقراءة 

اآلخر، جسرهم الكبير للقفز في بحر الحداثة والغرق فيه.

البداية

كانت اإلمارات قد نشأت كدولة حديثة في العام 1971، ووجد شبابها منذ هذا 
التاريخ األبواب مفتوحة أمامهم للخوض في التجريب مع انفتاح الدولة تدريجيًا 

على العالم. وساعد على ظهور الحداثة مبكراً في اإلمارات المناخ المعتدل 
السائد، بعيداً من التشدد الديني والمذهبي. كما لم تكن المرجعيات الثقافية 

في اإلمارات ذات سطوة كبيرة، كما هي في البلدان والحواضر العربية األخرى، 
بسبب أن التعليم النظامي تأخر حتى الخمسينيات، ولم يستطع أن يفرز إال 

مجموعات قليلة من األسماء المؤثرة في الفكر والثقافة. وبالتالي وجد الشباب 
أنفسهم أمام ساحة بكر تتقبل بصدر رحب التيارات الفكرية على اختالفها.. ولهذا 

السبب، فإن خطابات الحداثة في الشعر والفن التي نادى بها المثقفون العرب 
منذ الستينيات في بيروت ومصر والعراق، وجدت لها موطئًا لدى الجيل المتعلم 
الجديد في اإلمارات، وخصوصًا الشباب، الذي وجد في هذه الخطابات والكتب ما 

جسر المعرفة وحصان األفكار:
 فضاء القراءة لدى جيل الحداثة 

في اإلمارات
عادل خزام
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يلمس شيئًا من وجدانه وحلمه للنهوض من بؤس األسئلة الكبرى. ولذلك نجد 
أن القصيدة الجديدة )سواء التفعيلة أو تلك التي ال تعتمد على الوزن( قد ظهرت 

في النصف الثاني من السبعينيات، لدى حبيب الصايغ وظبية خميس ونجوم 
الغانم واألسماء التي تلت الحقًا. وقد سبقهم بسنوات إلى هذا التحديث الشاعر 

أحمد المدني. أما الفنون األخرى، ومن بينها التشكيل، فقد ظلت محافظة، إلى 
أن ظهر من يتمرد على نمطيتها في منتصف الثمانينيات. وهكذا بدأ الصراع بين 

الجيل المحافظ الذي وجد في الحداثة تهديداً حقيقيًا لهويته، فيما وجد الشباب 
فيها ما يمكن أن يحقق تطلعاتهم البعيدة، خصوصًا وهم يشاهدون التغيير ينال 
من كل شيء حولهم. في المعمار والمباني والشوارع، وطغيان الطابع المدني 

االستهالكي على نمط الحياة. 

لكن معركة الحداثة لم تشتعل بشكل حقيقي إال في بداية الثمانينيات، عندما 
انتظم صدور الصحف اليومية )البيان، االتحاد والخليج( التي خصصت صفحات 
للثقافة والفنون ومالحق أسبوعية تهتم بالثقافة والترجمة والسينما والفنون 

التشكيلية، وعلى هذه الصفحات ارتفع مستوى النقاش والجدل. وظهرت أسماء 
كثيرة تنادي بالتمرد على الماضي. وراح كثيرون ينشرون اآلراء واألفكار والترجمات 

الصادمة للمجتمع المحافظ. في مقابل أسماء أخرى ظلت ترفض وتقاوم هذا 
 الجنوح الكبير نحو الحداثة. وكانت )الكتب( والقراءات هي سالح الطرفين في 

هذه المعركة.

 في هذا الركن المخصص للقراءة، حاولنا أن نجمع جملة من الكتب التي أثّرت 
في تشكيل فكر وثقافة مجموعة من األسماء التي يُنظر لها اليوم على أنها 
)جيل الحداثة( في اإلمارات، من بينهم الشعراء حبيب الصايغ وظبية خميس 

وأحمد راشد ثاني وعادل خزام وخالد البدور وعبدالعزيز جاسم وميسون صقر 
ونجوم الغانم وثاني السويدي ومحمد المزروعي وخالد الراشد وابراهيم المال 
وغيرهم أيضا من كّتاب القصة والمقالة، والفنانون حسن شريف وعبدالرحيم 
سالم وحسين شريف ومحمد أحمد ابراهيم ومحمد كاظم وعبداهلل السعدي 

وابتسام عبدالعزيز ومن أتى بعدهم وهم كثيرون أيضًا.

مع الفلسفة

تتنوع المرجعيات في هذا الركن ما بين مذاهب مختلفة من الفنون، أولها بالطبع 
الفلسفة. وربما يُجمع كل هذا الجيل على أن نيتشه في كتابه )هكذا تكلم زراديشت( 

كان أحد المؤثرات الكبيرة في حّثهم على النظر إلى العالم من زوايا جديدة، 
وخصوصًا أن هذا الكتاب تُرجم إلى العربية، وكان نمط الكتابة فيه أقرب إلى القصص 

والشذرات التي عّبر عنها نيتشه بشاعرية فلسفية عالية، ولكنها صادمة أيضًا.

لكن لدى هذا الجيل اقتراب واضح ومعرفة استكشافية وافية لبقية الفلسفات 
الحديثة، وخصوصًا روالن بارت في كتابيه )درجة الصفر في الكتابة( و)موت المؤلف( 

الذي قّدم فيه مفهوم النص ومفهوم الكتابة ومفهوم القارئ أو القراءة. لكن 
المختلف الجديد الذي قدمه هذا الكتاب هو إعادة قراءة معنى النص. وتمتد قائمة 
االهتمام باللسانيات لتضم أيضًا فيرديناند دي سوسير الذي قّدم نظريات في علم 

العالمة، وصواًل إلى جاك دريدا ومنهجه الفلسفي في )تفكيك النص(، وميشيل 
فوكو في مشروعه الكبير حول تاريخ الجنسانية وكتبه عن )تاريخ الجنون( و)الكلمات 

واألشياء( و)حفريات المعرفة( وما يطرحه في هذا السياق عن عالقة المعرفة 
بالسلطة وفق مفهوم متجدد ودائم.

نضيف بالطبع هنا كتبًا ومراجع أخرى في الفلسفة، من بينها كتب إسالمية في 
الصوفية، كما هي لدى الحالج وخصوصًا )الطواسين( والنفري وتحديداً كتابيه 

)المواقف( و)المخاطبات(. وسوف يتوقف كثيرون عند هذا الشيخ بعد انتشار 
مقولته الشهيرة »كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة« التي لجأ إليها كثيرون 

إلقحامها في لّب مشروع الحداثة الشعرية تحديداً. وال بد بالطبع أن يتعرف 
جيل الحداثة وينّقب في مؤلفات شيخ الصوفية محي الدين بن عربي وكتابيه 

)فصوص الحكم( و)الفتوحات المكّية( على الرغم من صعوبة الوصول إلى 
تأويل مراميه، نظراً لغموض لغته وخصوصيتها العالية.

ويمتد شريط التنقيب في كتب الفلسفة إلى العصر اليوناني، لدى أرسطو في 
كتابه )فن الشعر( وأفالطون )المحاورات( وبالطبع سقراط وبقية المؤلفات التي 

تقرأ في خطاب الفلسفات القديمة ومن بينها كتاب نيتشه )نشأة المأساة في 
العصر اليوناني(. وعلى هذا الشريط الفلسفي مشى هؤالء، بعضهم تعّمق 

حتى الجذور، وبعضهم اكتفى بالمرور سريعًا، وثالث كان يجمع ما يستطيع من 
هنا وهناك. لكن ما يهمنا بحق هو التأكيد أن الحداثة في اإلمارات قامت على 

قاعدة فلسفية قوية جداً. وكان مشروع الحداثة في عمقه هو مشروع )معرفي(. 
ونستطيع بقليل من التعّمق أن نلمس تأثر حسن شريف مثاًل بكتاب )رسالة 

منطقية فلسفية( للفيلسوف لودفيغ فيتجنشتاين. وقد ظل حسن لسنوات 
يستشهد بعبارات من هذا الفيلسوف الذي ابتكر منهجًا في اللغة يتمرد على 

الفلسفات التقليدية عن طريق تحليل الخطاب اللغوي اليومي، باعتبار هذا 
الخطاب هو الوسيلة التي تعّبر عن أفكار البشر.

وفي هذا السياق، ال تغيب بقية األسماء الفلسفية الكبيرة مثل دانتي )الكوميديا 
اإللهية(، وجيل دولوز وكانت وهايدغر واسبينوزا وهيغل. وهناك أيضًا اطالع كامل 

من هؤالء على كتب تصب في السياق الفلسفي ذاته، من بينها بالطبع )رأس 
المال( لكارل ماركس، وكتب فرويد وكارل يونغ في التحليل النفسي، وسارتر في 

)الوجود والعدم( والقائمة في هذا السياق طويلة جداً وال تنتهي.



39 38

ال نراهم لكننا

نضيف إلى هذه القائمة كتب أصحاب المدارس الفنية واالتجاهات والمدارس 
التي خلخلت أسس الفنون عمومًا. وكانت الدادائية والسوريالية األبرز واألشهر، 

خصوصًا أنها تأسست كفرع في مصر في األربعينيات مع جورج حنين. وتمتد 
السوريالية وترتبط بخيط خيالي، مع الفنون والشعر وأنماط أخرى من الكتابات 

اإليقاعية والتجريب. لكن معظم جيل الحداثة في اإلمارات لم يلتصق بالسوريالية 
ولم يتبّنها، وإنما كان الجميع يعوم في بحر االكتشاف متنقاًل ما بين الشكالنية 

الروسية، أو تبني أفكار في التعبيرية الجديدة. وكذلك كان الفنانون ينتقلون 
بحرية من االنطباعية إلى التكعيبية إلى التجريد وإلى الكوالج وصواًل إلى كسر 

إطار اللوحة وإدخال عناصر جديدة لصناعة الفن، كما فعل حسن شريف وبقية 
الشباب معه. والمهم هنا هو أن هذا الكسر لإلطار، وهذه االنتقاالت قد جرت وفقا 

لمرتكزات معرفية مدروسة، وليس لمجرد التمرد أو التقليد األعمى لتيارات الفن 
الحديثة. وكان الشعراء يعرفون حق المعرفة ما طرحته تجارب هذا النسق من 

التفكير سواء في أعمال سلفادور دالي، أو في مؤلفات أندريه بريتون وتريستان 
تزارا وأبولونير.

ما يهم هنا هو التركيز على الفكرة الجوهرية. وهي أن هذه الفلسفات المعاصرة 
كانت ترتبط بشّدة بالفن. باللغة تحديداً وبالفنون. ولذلك وجد فيها الشعراء 

األرض الخصبة لزرع أسئلتهم الفكرية والبحث عن إجابات ناجعة عنها. وفي خضم 
هذه االنتقاالت كان كثيرون يتوقفون للبحث في أطروحات المفكرين العرب 

المعاصرين، ومن بينهم محمد عابد الجابري الذي قدم مشروعه الكبير )تكوين 
العقل العربي( الذي اتبع المنهج االبستمولوجي في التحليل، واعتبر النهضة 

العربية غير ممكنة ما لم يتم إنتاجها فكريًا في ما يشبه عصر تدوين جديد قائم 
على المعرفة ونقدها، ونقد العقل المنتج لها. كما اقترب جيل الحداثة في اإلمارات 

من أطروحات عربية كثيرة لنصر حامد أبو زيد وطه حسين وعباس محمود العّقاد 
وصوال إلى أدونيس في كتابيه )الثابت والمتحول( و)زمن الشعر( وقد شكل 

أدونيس صدمة حقيقية في نقده للعقل العربي في مواجهة الحداثة، عندما اعتبر 
أن العرب يمارسون الحداثة الغربية ويعيشونها على مستوى وسائل الحياة، واألخذ 

بالمنجزات، ولكن هناك رفٌض للمبادئ العقلية التي أدت إلى إنتاج هذه الحداثة. 
وهناك مجموعة كبيرة من الكتب العربية التي حقّقت في أزمة التأخر الحضاري 

لمجتمعاتها، وحاولت أن تزعزع ثوابت قديمة وراسخة في الذهنية التقليدية 
المتصلبة. كانت محط بحث في ذهنية أصوات الحداثة وكّتابها وفّنانيها.

الرواية والشعر والسينما

بالقياس إلى ما أحدثته الفلسفة في فكر جيل الحداثيين في اإلمارات، هناك 
مرجعيات أخرى كثيرة في الرواية والشعر والموسيقى والفنون والسينما.

على صعيد الروايات، توقف هذا الجيل وتعلم ودرس الكالسيكيات العربية 
الشعرية، وهي كثيرة جداً، والسردية مثل )كليلة ودمنة( و)ألف ليلة وليلة( وغيرها. 

وعلى الرغم من اّطالع كثيرين على كالسيكيات الرواية لدى أغاثا كريستي 
وتشارلز ديكنز على سبيل المثال، أو فكتور هوغو وبلزاك، إال أنه توقف عند إبداعات 

كبار الروائيين في العالم، قرأ هنري ميللر في )مدار السرطان( وألبرتو مورافيا في 
)أنا وهو( وهمنغواي )العجوز والبحر( ووليم فوكنر في )الصخب والعنف( وأمبيرتو 

إيكو في )اسم الوردة( وهيرمان هيسه في أعمال كثيرة من بينها )ذئب البوادي( 
و)رحلة إلى الشرق( و)لعبة الكريات الزجاجية(. وكازنتزاكس )زوربا اليوناني—تقرير 

الى غريكو—الحديقة الصخرية( ومعها كالسيكيات األدب الروسي مع )األم( 
لمكسيم غوركي، واألعمال الشهيرة لتولستوي وديستويفسكي وتشيخوف 
وليرمانتوف وجنكيز إيتماتوف وآنا آخماتوفا، باإلضافة إلى الكتاب الساحر الذي 

أحبه الجميع وهو )داغستان بلدي( للشاعر رسول حمزاتوف. وتستكمل هذه 
القائمة بروايات الواقعية السحرية في أمريكا الالتينية مع غابرييل ماركيز وايزابيل 

الليندي وساراماغو وخوان رولفو وميالن كونديرا وغيرهم كثيرون.

كل هذا الكم الكبير من المعرفة بالرواية العالمية، يقابله اطالع جّيد بالرواية العربية 
أيضًا، باألعمال التي كتبها الكبار وأولهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس وغالب 

هلسا وحنا مينا وأمين معلوف وبقية القائمة الطويلة للروائيين العرب. أما الشعر 
فقد كان حاضراً بقّوة في وجدان هذا الجيل. الشعر بأنواعه كلها ومدارسه واتجاهاته، 

الشعر القديم والشعر الجديد، العربي والمترجم. الفارسي الصوفي كما في جالل 
الدين الرومي وشمس التبريزي وأحمد شاملو وفروخ فرح زاده، أو الفرنسي كما تجلى 
لدى بودلير )أزهار الشر( ورامبو )فصل في الجحيم( ولويس أراغون )مجنون إلزا( وسان 

جون بيرس )أنا باز( ولوتريامون )أناشيد مالدورو( وغاستون باشالر في مؤلفاته كلها 
ومن بينها )جماليات المكان( و)شاعرية أحالم اليقظة(. والقائمة طويلة جداً أيضًا.

في الشعر واألدب، يمتلك هذا الجيل معرفة بكل بلد تقريبًا. فاألدب العربي حاضر 
بقوة من الكالسيكيين إلى الشعراء المعاصرين. وفي الجلسات التي كانت 

تعقد دائمًا في البيوت وفي المقاهي، ال بد أن يكون الشعر حاضراً.. بداية من شرق 
آسيا وشعر الهايكو الياباني وفلسفات التاو الصينية ومقوالت كونفوشيوس، 

وصواًل إلى الهند مع طاغور، ثم أفريقيا )وولي سوينكا(، يقرأ جيل الحداثة في 
اإلمارات كل شيء. يصل إلى أوروبا لينهل من حداثتها أروع األفكار الجمالية، ثم 

إلى أمريكا حيث حركة )البيت »Beat«( مع آلن غينسبيرغ وقصيدته الشهيرة )عواء( 
وجاك كورواك، ثم إلى المكسيك مع أوكتافيوباث، وتشيلي مع نيرودا واألرجنتين 

مع بورخيس. كل هذا كان يحدث لسبب واحد هو الرغبة في االكتشاف.

أمام هذا الشغف المعرفي، ذهب أبناء هذا الجيل أيضًا إلى السينما، إلى فيلليني 
المتهكم والعبثي والناقد للمجتمع إلى حد العنف، وإلى كيراساوا في اليابان، 

عادل خزام
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وهيتشكوك في بريطانيا وستانلي كوبريك في أمريكا والقائمة طويلة جداً. 
وهناك قائمة أخرى من األفالم التي ظلت عالقة في بال ووجدان هؤالء، بعضها 

تناول حياة فنانين وشعراء، وأخرى شكلت انعطافات في تاريخ السينما عامة.

الفنون البصرية

 لــم يكتــِف جيــل الحداثــة في اإلمــارات بالرواية والشــعر والفلســفة، فكان 
الفنانون يقرأون الشعر، والشعراء يقرأون في الفن، وكانت السينما حاضرة في 
مناقشاتهم، وتستطيع أن تجد شغفهم العالي بالموسيقى والرقص وكل ما 

يجعل الحياة عرسًا دائمًا. ونجد في الفنون التشكيلية كتابات كثيرة لحسن شريف 
قدم فيها قائمة تعريفات بفنانين من خارج دائرة الشهرة التقليدية. وبينما كان 

الناس يسمعون عن بيكاسو وسيلفادور دالي، كان حسن يتحدث ويكتب وينشر 
عن مارسيل دوشامب وعمله الفني )الزجاج الكبير( أو كاندنسكي الذي رّسخ 

مبادئ التجريد والموسيقى في العمل الفني. أو كازيمير ماليفيتش وعمله الكبير 
)المربع األسود( الذي ذهب في فكرة التجريد بعيداً. ثم نأتي إلى جوزيف كوسيث 

الذي اعتبر أن جميع األعمال الفنية بعد مارسيل دوشامب هي أعمال مفاهيمية 
بطبيعتها، وتركزت فلسفة هذا الطرح المفاهيمي في مبدأ أن تصبح الفكرة 

هي الهدف الحقيقي للفن بداًل من العمل الفني واألثر الفني.

وربما اّطلع حسن شريف ومعه عدد من الفنانين على الكثير من كتب الفن، والكتب 
التي تتناول تاريخ الفنون البصرية، باللغة االنجليزية بحكم الرغبة في االطالع 

والدراسة أيضًا، لكن كان هناك فقر حقيقي في الكتب التي تتناول التشكيل، 
وخصوصًا العربية منها. وكل ما تم إنتاجه مجرد ترجمات لكتب غربية تتناول الفنون 

عامة، وبعض كتب الفلسفات التي يدخل الفن في صميم تحليل مواضيعها، لكن 
المؤكد أن أحاديث ومناقشات كثيرة حول الفن كانت ترد بشكل يومي تقريبًا في 

تلك الجلسات والملتقيات التي خاضها هذا الجيل ألكثر من أربعين سنة. 

إذن، لم تكن الحداثة في اإلمارات لتصمد في وجه المجتمع الذي رفضها منذ البداية 
لوال تأسسها على مبادئ حقيقية، مبادئ في الفلسفة والشعر وسؤال الفن 

وعالقة الفنان به وبالعالم من حوله. وهي نفسها المبادئ التي نقرأها في شعر 
وقصائد هذا الجيل وأعماله الفنية والبصرية. وهذا الركن المخصص للقراءة الذي 

قام رواق الفن في جامعة نيويورك في أبوظبي بتجميع محتوياته من مكتبات 
بعض األصدقاء من هذا الجيل، إنما هو نموذج مصغر لما يمكن أن يقّدم صورة 

مقربة عن الكتب التي جذبت هؤالء وكانوا يتداولونها في ما بينهم باستمرار، 
وهي مصدر نقاشات وأحاديث ظلت تدور بينهم، ومصدر لكتابات صحفية وتحليلية 

واستشهادات استعانوا بها في تقديم تصوراتهم الجديدة في الفن واألدب والحياة. 

عادل خزام

عادل خزام 

عادل خزام شاعر وأديب وصحافي إماراتي، يلعب دوراً نشطًا في المشهد الثقافي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك في غيرها من الدول العربية المجاورة.

نشر منذ العام 1984، ثالث مجموعات شعرية، وعشرات النصوص التلفزيونية 
والوثائقية، وله خمسة كتب. تغطي كتبه مواضيع مختلفة مثل: »تاريخ الفنون 

البصرية اإلماراتية« و»تاريخ المسرح في اإلمارات«. كما أن له رواية بعنوان »الظل 
 األبيض«، وكتابًا آخر بعنوان »مسكن الحكيم«. أما كتابه األخير فهو بعنوان 

 »الحياة بعين ثالثة«، وقد ترجم إلى اللغة اإلنجليزية، وحاز جائزة »المهر الذهبي« 
من دار »ترافورد« للنشر في الواليات المتحدة األمريكية.

قّدم خزام مقطوعات موسيقية للمسرح والسينما، واختير مؤخراً عضواً في لجنة 
التحكيم لمهرجان دبي السينمائي الدولي في دورة العام 201٦. وكان يشغل في 

السابق موقع نائب المدير لقناة »سما دبي«. وهو يحمل درجة البكالوريوس في 
إدارة األعمال من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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خالد 
البدور
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خالد البدور

خالد البدور
—حاورته آالء إدريس وبانة قطان

    ١٩ ديسمبر، ٢٠١6. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

»تعرضنا لضغوط كثيرة، وهكذا توقفت النشرة. المهم، بقي 
كل منا يعمل بأسلوبه الخاص، ولكن بقينا محتفظين بفكرة 
أن الفن يجب أن يكون مختلفًا، ويجب أن يكون صادمًا ويحرك 

الجمود، وأن ال يكون فنًا تزيينيًا أو ديكوريًا«.
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الُمحاِورة: في البداية خالد، كلمنا عن بداياتك، كيف بدأت، كيف دخلت عالم 
الثقافة والكتابة والشعر. نريد القصة من البداية. يعني من صغرك، إن كان هناك 

أي تأثيرات جعلتك تتجه في هذا االتجاه.
خالد البدور: بدايتي في عالقتي مع الكتابة كانت من خالل القراءة. كان 

والدي، من بين القليلين في الحي، الذين درسوا في المدرسة األحمدية في دبي 
في األربعينيات. كانت لديه بعض الكتب، وكان محبًا لالطالع، وكنا نراه يقرأ كل 

يوم بعد عودته من صالة المغرب. أتذكر أن أمي كانت تقول لنا »أبوكم يدرس 
فال تزعجوه«. كنا أنا وأخوتي نراه دائما يقرأ، وكان يوجهنا ويقول إن القراءة شيء 

مهم. لهذا أحببت القراءة. كذلك كان والدي يحب األدب، ولديه كتاب كبير هو 
»جواهر األدب«، يضم مجموعة من الشعر العربي من شعراء العصر الجاهلي 
وحتى شعراء العصر الحديث. فتعلقت بالكتاب وأحببت الشعر الذي يحتويه. 

كما كانت أمي تحب الشعر الشعبي، وكنت أسمعها تردد بعض األبيات التي 
تحفظها وتستمع إلى األغاني الشعبية. لهذا السبب تعلقت بالشعر وبدأت 

أحاول كتابة بعض القصائد، وكنت أقول لنفسي »هل يمكن أن أكتب مثل هذا؟« 
وعندما كتبت شعرت بأنه شيء ممتع، وأصبحت أحس براحة نفسية. واستمرت 

محاوالتي، وبدأت أكتب القصيدة الفصيحة التقليدية، وقمت بتعليم نفسي، 
حتى العام 197٦ حين نشرت أول قصيدة، وكانت تلك هي البداية.

ما كان عمرك؟
 بــدأت الكتابــة وعمــري 15 ســنة، لكني نشــرت أول قصيــدة حين كان 

عمري 17 ســنة.

حسنًا. أين نشرتها؟
كانت في مجلة قديمة تصدر في دبي اسمها »أخبار دبي«.

بالعودة إلى الكتب التي كان يقرأها والدك، ماهو نوعها؟ وهل كانت متوفرة 
بسهولة في تلك الفترة؟ 

 كتب والدي في أغلبها دينية وأدبية، كما أشرت كتاب »جواهر األدب«، 
وبعض دواوين الشعراء، مثل عنترة والمتنبي والبحتري. حين كبرت كنت أذهب 

الى المكتبة العامة في دبي، وهي أول مكتبة عامة تأسست في اإلمارات، 
العام 19٦2. أتذكر أنه في أواخر الستينيات كنت أرافق والدي إلى مكان عمله في 
ديرة، ومن هناك كنت أمشي إلى المكتبة العامة، وأقضي فيها ساعات طويلة 

وممتعة. في كتبي المدرسية كانت هناك بعض القصائد للشعر الجاهلي 
والمتنبي والمعري وبعض نصوص النثر العربي ولكن بشكل مختصر. وقد أتاح 

لي الذهاب إلى المكتبة العامة قراءة الدواوين الكاملة لهؤالء الشعراء. في 
السابق كانت الكتب متوفرة في مكتبات تقليدية قديمة في دبي وعند األشخاص 

الذين يقرأون، لم يكن عددها كبيراً، ولكن أهم المراجع والكتب المعروفة كانت 

متوفرة، وتنتقل من يد الى يد. وكان بعض الشيوخ والقضاة والعلماء في دبي، 
لديهم مكتبات خاصة، ويأتون بالكتب من العراق والشام ومصر.

هل كان للمدرسة دور في تشجيع هذا الشيء؟ أم كنت فصلت بين المدرسة 
وكتابة الشعر واألدب؟

لم يكن للمدرسة تأثير كبير في اتجاهي للشعر، ولكن وجود بعض النصوص 
الشعرية في كتب المدرسة مثل الشعر الجاهلي وشعراء العصر العباسي 

وغيرهم وشرح المدرسين، ساعد على اقترابي ومحبتي للشعر. لكن أسلوب 
التدريس القاسي جعلني ال أحب المدرسة عمومًا. بسبب قراءة كتب والدي 

والذهاب إلى المكتبة العامة أصبحت كتابتي في مادة اإلنشاء في المدرسة 
جيدة، وهنا بدأ بعض المدرسين بتشجيعي على االستمرار. 

بدايتك كانت في كتابة الشعر. متى انتقلت إلى أنواع الكتابة الثانية؟ ومتى 
كانت بدايتك؟ ومتى دخل الفن التشكيلي إلى حياتك؟

استمرت كتابتي للشعر، ولكن أحببت تجربة كتابة بعض القصص القصيرة 
التي لم أنشرها. كنت أحب قراءة القصص القصيرة وبعض الروايات، وتأثرت 

بكتابات إحسان عبد القدوس وغادة السمان، ومحمود تيمور ويوسف السباعي 
ونجيب محفوظ وغيرهم. والشعراء مثل نزار قباني، جبران خليل جبران، بدر شاكر 

السياب. حبي للفن التشكيلي، وأعني الرسم، جاء من الشعر. كنت أشعر أنه 
لكي يكتب المرء الشعر يجب أن يكون لديه معرفة في فنون أخرى. بدأت أرى أن 

الرسم يشبه الشعر من جانب آخر، لكن باأللوان، بالريشة. فالشاعر يكتب بالقلم، 
والرسام يكتب بالريشة، لكنه يكتب صوراً مجسدة، في حين أن الشاعر يكتب 
صوراً رمزية، أو مجازية، فبدأت أتعلم الرسم. أيضًا أتذكر أن مدرسًا في المدرسة 

شجعني على أن أرسم في الخارج. حصة التربية الفنية مع ذلك المدرس كنا 
 نقضيها خارج الفصل ويقوم بتوجيهنا لرسم ما نشاهده. هذا ساعدني على 

تعلم الرسم، خاصًة الـ»portrait« ورسم الطبيعة الصامتة. وقد تطور حبي 
للتشكيل حين تعرفت إلى الفنانين ومنهم حسن شريف.

كيف كان أول اتصال؟ كيف تعرفت إلى المجموعة؟ 
أول اتصال حدث حين ذهبنا أنا وزوجتي نجوم الغانم، وهي ترسم ومهتمة 

بالفنون التشكيلية، الى معرض حسن شريف في جمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية، وكانت أعماله تنتمي إلى الفن المفاهيمي، الذي بدا غريبًا جداً لنا في 

تلك الفترة. تعرفنا إلى حسن شريف وأدركنا أنه مختلف، ولديه لغة مختلفة عن 
 .»object« الفنانين الذين يرسمون اللوحات. هو يقوم بصنع قطع غريبة وأشياء

بعد ذلك، زرنا أيضًا مرسم المريجة، وزرنا في يوليو 1985 معرض اليوم الواحد 
لحسن شريف وعبدالرحيم سالم، وهذا المعرض أيضًا كان حديث اإلمارات، أو 

حديث الشارقة في تلك الفترة والوسط الثقافي. إنه أول معرض يخرج من صالة 
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العرض إلى الشارع ويقدم الفن المفاهيمي، الذي كسر المعهود، وخرج من إطار 
اللوحة. فقد وضع حسن وعبدالرحيم أعمالهما وهي عبارة عن أحجار معلقة من 

جدار، وأوراق ملصقة على األرض، في زقاق بالقرب من مرسم المريجة. كان هذا 
بمثابة محفز لي لبدء العالقة مع حسن شريف، حيث التقينا بعد ذلك في مرسم 

المريجة، وتشكلت مجموعة من هذا اللقاء.

هل كنتم تلتقون بشكل يومي، أسبوعي؟ هل كانت هناك لقاءات محددة 
ومتفق عليها مسبقًا؟ أم كان اللقاء بشكل عشوائي؟

كان حسن شريف يأتي إلى مرسم المريجة بعد أن ينتهي من عمله الرسمي، 
ويعمل فيه من فترة بعد الظهر حتى ساعة متأخرة من الليل. بعد أن تعرفنا إليه 

 في المعرض بدأنا نزوره بشكل دائم في المرسم إلى أن تشكلت المجموعة 
من أربعة أشخاص، أسميناها جماعة »أقواس«، كان فيها حسن شريف، يوسف 
 خليل ونجوم الغانم، وأنا. بدأنا نعلن عن أنفسنا، وأصدرنا نشرة، تشبه البيان أو 

الـ»manifesto« معلنين أننا نقدم فنًا مختلفًا، وشعراً مختلفًا. كان شعراً رمزيًا جداً، 
ويمكن اعتباره سرياليًا، فيه صور شعرية صادمة وغير مألوفة. وعندما نشرنا هذه 

النشرة، وأعلنا عن قيام الجماعة، كانت هناك ردة فعل عكسية من المجتمع 
الثقافي، فلم ينظر إليه على أنه فن، أو شعر، بل عبث ولعب. كنا نحن مصرين 

على أن الفن فعاًل فيه لعب وفيه نوع من التجريد، يمكن أن يسميه اآلخرون عبثًا، 
لكن بالنسبة لنا كان تجريبًا ودخواًل الى مناطق إبداعية جديدة. من هذا المنطلق، 
حاولنا أن تستمر الجماعة وحاولنا إصدار عدد ثاٍن من النشرة، لكن فّضلنا أن تكون 

على شكل معرض. قدمنا أعمالنا في سوق الشارقة المركزي، ولكن كان من 
دون أخذ موافقة رسمية، وهذا شّكل مشكلة، حيث ال يمكن العرض دون تصريح 

وتعرضنا لضغوط كثيرة، وهكذا توقفت النشرة. المهم، بقي كل منا يعمل 
بأسلوبه الخاص، ولكن بقينا محتفظين بفكرة أن الفن يجب أن يكون مختلفًا، 

ويجب أن يكون صادمًا ويحرك الجمود، وأن ال يكون فنًا تزيينيًا أو ديكوريًا.

عندما أصدرتم البيان، هل نشرتموه في الجرائد؟
ال، كان عبارة عن نسخ فوتوغرافية وزعناها على الجرائد.

هل نشروه؟
ال، لم ينشروه. وزّعنا تقريبًا 20 نسخة، على األقسام الثقافية في الصحف وعلى 

كل الفنانين الذين كنا نعرفهم. لم تنشر النشرة في الصحف، ولكن نشر عنها 
نقد سلبي، وقيل إن هذه ليست نشرة، بل عبث ولعب بالشعر والفن.

هل المجموعة انفصلت بسبب ردود األفعال أم بسبب أن كل شخص كان لديه ما 
يركز عليه؟ هل االنفصال كان بشكل طبيعي، أو أنكم اجتمعتم وقررتم االنفصال 

ألن المجتمع ال يتقبلكم؟

قرر أحد األعضاء وهو يوسف خليل، أن ينسحب ويصمت، وقال أنا أصمت، 
ألسباب خاصة أنا ال أستطيع قولها. بعد ذلك، أنا شخصيًا على األقل، كان ميلي 

أكثر للشعر وحسن شريف كان ينظر إلى الشعر خدمًة للفن التشكيلي أو 
 المفاهيمي. مع أننا في الجوهر كنا متفقين ولكن في الوسائل مختلفين. 

أنا لم أجد ضرورة في أن تستمر هذه النشرة، وال أجد اآلن سببًا الختفاء المجموعة، 
ولكن أتصور أنها أدت دورها، وكان يجب علينا أن ننتقل الى شيء آخر. هذا جانب، 

والجانب اآلخر أيضًا، أن الدائرة الثقافية في الشارقة قررت إغالق المرسم، الذي كنا 
نجتمع فيه.

مرسم المريجة؟
مرسم المريجة، تم إغالقه. فلم يكن هناك مكان للقاء. 

هل تعرفون سبب اإلغالق؟
أهم سبب أن الفن الذي يمارس فيه لم يكن مقبواًل في ذلك الوقت.

 األعمــال، خــالل مشــاركتك بهــذه المجموعــة، مجموعة أقواس، بــدأت تنتج 
فنًا تشــكيليًا؟

نعم، كنت أرسم البورتريه وأستخدم األلوان المائية.

هل كتبت قصائد عن اللوحات التي رسمتها؟ أو عن لوحات عدد من زمالئك 
 الفنانين؟ أو العكس مثاًل، هل كان هناك تأثير أو عالقة مباشرة بين القصائد 

التي كنت تكتبها واألعمال التي تنتجها؟ أم كانت منفصلة؟
لم أكتب مباشرة عن اللوحات. كنت أنظر الى أن الشعر يجب أن يقدم صورة 

شعرية وليس كالمًا إنشائيًا، أي يجب أن يكون هناك صورة في الشعر. الصورة 
كانت بالنسبة لي أنا مجّسدة للرسم وإن كانت صورة لغوية وهذه هي العالقة. 

لم أكن أكتب عن أعمال المجموعة، أو أكتب عن أعمالي الشعرية، ال، هما شيئان 
مختلفان قلياًل.

أريد العودة قلياًل في السنوات، هل كان هناك موقف أو قصة تذكرها شعرت فيها 
أنك شاعر وكاتب، وأن هذا هو الطريق الذي اخترته لحياتي؟ هل هناك موقف 

معين، أو لحظة حيث قررت أنا شاعر أو أنا فنان؟ هل هناك موقف؟
 أنا كنت أكتب من عمر الـ15 سنة، لكن عندما نشرت أول قصيدة في عمر 

الـ17 أو 18 سنة، شعرت بإحساس أنني يجب أن أستمر في الكتابة. لم تعد الكتابة 
لتحقيق رغبة داخلية لي وألعرضها على بعض أصدقائي، ولكن اصبحت القصيدة 

بعد النشر تصل إلى عدد كبير من الناس، وبالتالي شعرت بأهمية ما أقوم به. 
كذلك أصبح لدي إحساس بالمسؤولية حيث يجب أن تكون القصيدة التي 

أنشرها ذات مستوى جيد، وكان هذا يتطلب أن تكون لدي معرفة وثقافة ووعي 
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وإدراك لما أقوم به. شكل هذا تحديًا داخليًا مع كل نص جديد أكتبه. لم أكن أرغب 
بتقديم نفسي بشكل سريع وارتجالي، وكنت أحاول أن أقدم القصيدة مكتملة 

بقدر اإلمكان.
 

هل كان هناك أشخاص كنت تراجع أعمالك معهم قبل نشرها؟ هل كان أحد، 
سواء من المدرسين أو من مجموعتك، يعطيك انتقاداً أو رأيًا يؤثر على عملك؟
في البداية كال، كنت أحاول قراءة كتب نقد الشعر، وأحاول أن أقرأ شروحات 
الشعر وكيف تتم الكتابة، ولم أحاول أن أستعين بمدرس أو بمعلم في الشعر، 
إذ لم يكن هناك من أحد أعرفه متمرسًا في الشعر. لقد علمت نفسي بنفسي. 

عندما كبرت وأصبحت لدي عالقة مع زوجتي، وهي شاعرة، بدأت تقرأ شعري 
 وتعطيني رأيها وكذلك أنا أقرأ شعرها. فبدأنا نحن االثنين نقرأ لبعضنا ونتحاور 

قبل النشر.

كلمتنا عن بداية لقائك بحسن شريف، لكن هل تذكر بداية لقائك بنجوم الغانم؟
نعم، التقينا في العام 1982، وكانت تعمل صحافية في جريدة الفجر. وكانت 

في تلك الفترة عضواً فاعاًل في تكوين جمعية الصحافيين في اإلمارات، وكانوا 
 مجموعة يحاولون تشكيل الجمعية وكانت هي ناشطة في هذه المجموعة. 

في أحد األيام كانت تزور أحد الصحافيين وهو من أقربائي لتقنعه بأن ينضم 
إليهم، وكنت أنا موجوداً هناك فالتقيت بها وتكلمنا، وشعرت أنها تحب الشعر 

وتحب الصحافة وهكذا تعرفنا إلى بعض.

ويوسف خليل، كيف تعرفتم إليه؟
كان يوسف خليل يكتب القصة القصيرة وينشر في الخليج الثقافي، وقد 

التقينا به خالل أحد األنشطة الثقافية، وأصبحت هناك عالقة معه حيث شعرنا أن 
لديه قلمًا مختلفًا، وهو يحب الشعر والفنون التشكيلية، ونشيط جداً في النشر، 

وكان كاتب قصة قصيرة مميزاً ومثقفًا واسع االطالع. 

بعدما انفصلت مجموعة أقواس كيف استمرت عالقتكم مع المجموعة؟ هل 
بقيتم تجتمعون، من هم األشخاص الذين بقوا في المجموعة، ما هي المواضيع 

التي كنتم تتكلمون عنها؟
بعد إغالق مرسم المريجة بقينا على اتصال بحسن شريف ونلتقي في 

المعارض بشكل دائم. بعد ذلك أشرف حسن على مرسم الشباب، أظن هكذا 
كان اسمه، وهو تابع لهيئة الشباب والرياضة في دبي حيث كان يعمل حسن. 

في ذلك المرسم كنا نزوره وبدأ هو يعلم الفنون التشكيلية وهناك التقينا 
 بمحمد كاظم وخليل عبدالواحد وكانا يتدربان على يد حسن. بعد ذلك تعرفنا 

إلى محمد أحمد إبراهيم من خالل صديقنا الشاعر أحمد راشد ثاني رحمه اهلل. 
حصل اللقاء بين حسن ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد وأنا ونجوم في هذه الفترة. 

عبداهلل السعدي تعرفت إليه قلياًل من بعيد، ولكن انضم هو الى المجموعة، 
فتشكلت مجموعة الخمسة، كما كنا نلتقي بحسين شريف من خالل وجوده مع 

أخيه حسن حيث يأتي الى المرسم مع المجموعة. كذلك كنا نلتقي عندما تكون 
هناك معارض في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية بحسن شريف وعبدالرحيم 

سالم وحسين شريف وغيرهم. كانوا يشاركون سنويًا في معرض الجمعية 
السنوي. وهناك أيضًا تعرفنا الى فنانين آخرين مثل نجاة مكي وعبداللطيف 

الصمودي، وأحمد حيلوز الذين كانوا فاعلين في تلك الفترة من ضمن مجموعة 
المؤسسين لجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية. خالل الثمانينيات كان هناك 

نشاط تشكيلي دائم، مثل المعرض السنوي العام، باإلضافة إلى المعارض 
الفردية أو الجماعية في جمعية الفنون التشكيلية. بعد اختفاء جماعتنا، وأقصد 

 »أقواس«، استمرت عالقتنا بالحركة التشكيلية، واستمر حسن شريف كفنان 
فاعل في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية. ثم بدأت تصدر مجلة »تشكيل« 

 حيث كان حسن يكتب ويترجم. وقد شاركت فيها ببعض الكتابات. لكن 
 بالنسبة لنا، أنا ونجوم، أصبحنا أكثر تركيزاً على النصوص الشعرية والكتابة 

من الفنون التشكيلية. 

من خالل تجمعاتكم في المجموعة، كفنانين وشعراء، كل منكم كان يتكلم 
 عن عمله، هل كنتم تطرحون أعمالكم لتلقي النقد مثاًل، سواًء كان نقداً بناًء 

أو غيره.. هل كان هناك تأثير من األفراد الذين كانوا يجتمعون في هذه المجموعة 
على أعمالكم؟

 إلــى حــٍد مــا. كان هنــاك نوع مــن النقد في الجلســات التي تتم خالل 
المعــارض أو بعــد المعــارض، أعنــي جلســات نقــاش »Q & A«، حيث كان هناك 
بعــض النقــاد، والفنانيــن يجلســون لتبــادل بعض األفــكار النقدية عن األعمال 

المقدمــة. يمكــن أن نقــول إنــه كان هنــاك حــوار نقدي في بعــض اللقاءات. ثم 
كانــت هنــاك التغطيــات الصحافيــة للمعارض واألعمال واإلصدارات الشــعرية 
والتــي كانــت تتضمــن بعــض االنطباعــات واألفكار النقديــة. كان هناك بعض 

النقــاد فــي اإلمــارات وكان هنــاك نقاد مــن دول أخرى عربية مثــل صبحي حديدي 
الــذي كان فــي باريــس، ومجموعــة مــن األخوة العرب الذيــن كانوا يزورون اإلمارات 

بيــن فتــرة وأخــرى ويكتبــون عــن الفن التشــكيلي أو عن الحركــة األدبية. من هذا 
الجانــب نعــم كان هنــاك شــيء مــن الـ»critique« أو النقــد، ولكن لم أكن أراه 
صّحيــًا دائمــًا، أي أنــه فــي األغلــب يكــون لكاتب صحافي، وليــس لناقد فني أو 

أكاديمــي متخصــص. كانــت تلــك الكتابــات جزءاً من وظيفــة الصحافي الذي 
 يقــوم بتغطيــة األنشــطة التــي تجري في الســاحة. هذا كان مســتوى معظم 

النقــد المتوفــر، نقــد صحفــي، أو انطباعــي عــام، وفــي ذات الوقت ال أنكر وجود 
بعــض المقــاالت النقديــة الممتــازة. هــذا مــن جانب النقد العــام، لكن كان هناك 

نقــد ســلبي طبعــًا، ضــد الفــن الجديد، وخاصــة »المفاهيمي« وضد الشــعر الحديث 
الــذي كنــا نكتبــه. فنحــن بعــد مرحلــة مجموعــة »أقواس« في 1985 أو 198٦ بدأنا 
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نكتــب ونهتــم بقصيــدة النثــر. أنــا شــخصيًا لــم أكن أكتبها ســابقًا، ولكن في 1985 
أو 198٦ بــدأت أكتــب النثــر بطريقــة مختلفــة عــن المضمون الشــعري الذي كنت 

أكتبــه ســابقًا. المضمون الشــعري الذي ســاد فــي نهاية الســبعينيات وبداية 
الثمانينيــات كان يميــل إلــى الرومانســية، والمضمــون الوطني وحتى السياســي. 

لكــن بعــد فتــرة مرســم المريجة وبعــد مجموعة »أقواس« أصبح لدي شــخصيًا 
نــوع مــن التحــّول فــي مفهوم وطبيعة الشــعر ذاته. بدأت أســأل نفســي ما هو 

دور الشــعر ووظيفتــه؟ هــل لــه دور فــي تقديم األفــكار أو البيانات السياســية؟ هل 
لــه دور فــي تغييــر المجتمــع؟ بــدأت أفكــر في مثل هذه األســئلة، وهذا قادني إلى 

اإلحســاس أن للشــعر دوراً أعمــق وأهــم. بــدأت أعتبــره خطابًا جماليــًا يذهب إلى ما 
هــو أعمــق وأبعــد مــن الموضوعات االجتماعية أو السياســية. بعــد القراءات وبعد 

االلتقاء بالشــعراء وقراءة شــعراء عرب وأجانب، بدأت أشــعر أن الشــعر ليس هو 
شــعر المفاهيــم السياســية والفكريــة واأليديولوجية، وإنما الشــعر خطاب اإلنســان 

فــي مســتواه الفكــري الجمالــي العالــي. من هــذا المنطلق، أتصــور أن هذا التحول 
كان بتأثيــر مــن جماعــة »أقــواس« والحــوارات التــي كانت تدور بيننا وبين حســن 

شــريف والمجموعــة األخرى، أحمد راشــد ثاني ويوســف خليــل وغيرهما.

 أريد منك في البداية أن تخبرنا كيف تعرفت إلى أحمد راشد ثاني، وما كان دوره 
في المجموعة؟ نحن نعرف أنه كان له دور مع العديد من الفنانين. 

عالقتــي مــع أحمــد راشــد ثانــي بدأت علــى ما أذكر في العام 80 أو 81، وكان 
ذلك في أول أمســية شــعرية لي أمام الجمهور. كان في األمســية عدة شــعراء 

ومن ضمنهم أحمد راشــد ثاني، فتعرفت إليه في تلك األمســية. شــعرت أنه يقدم 
قصيــدة مختلفــة، وكان يكتــب الشــعر الشــعبي الحديث لكنــه كان مختلفًا عما 

يقــدم فــي تلــك الفتــرة. وعندما بدأت الدراســة في جامعة اإلمارات فــي مدينة العين 
التقينــا هنــاك حيــث كنــا نــدرس اإلعالم. أصبحت بيننا عالقــة صداقة قوية، ضمن 
مجموعــة أخــرى مــن الكّتاب واســتمرت عالقتنا وتوطدت بوجود »فرقة المســرح 
الحــرّ« فــي جامعــة اإلمارات. كان أحمد راشــد يكتب مســرحيات، وكان هو بمثابة 

مؤلــف الفرقــة، وكنــت أنا إداريــًا في الفرقة. وكان هناك المخرج اســماعيل عبداهلل، 
باإلضافــة إلــى الكاتــب والمخــرج ناجي الحاي والصديق حســام الدين عزت. بعد 
التخــرج مــن الجامعــة عمــل أحمد راشــد ثاني في الصحافة، فكنا نلتقي بشــكل 

دائم. بالنســبة لمجموعة »أقواس« في مرســم المريجة لم يكن أحمد راشــد 
عضــوا فيهــا، ولكنــه كان يزورنــا وكان بيننــا حوار دائم، أحيانًا نتفــق وأحيانًا نختلف. 

كانــت ألحمــد راشــد وجهــات نظــر خاصة به وكان دائمًا مســتقاًل برأيه، ولديه توجهه، 
ونصوصــه وكتاباتــه الخاصــة. كان االهتمام بالفن التشــكيلي جــزءاً من اهتماماته 

المتعــددة. كان يلتقــي بنــا وباآلخريــن لكنــه كان يعمل ويكتب بشــكل منفرد. 
لــم ينضــم الــى المجموعــة، ولكنــه كان على اتصال دائم بنــا، وكان صديقًا مقربًا 

لحســن شــريف وأحمد محمد إبراهيم وعبداهلل الســعدي. وبالرغم من أنه انتقل 
إلــى العمــل فــي أبوظبــي في تلك الفترة، إال أن عالقته بحســن وبنا بقيت مســتمرة. 

 هل كان له تأثير على الفنانين، أنت كشاعر من ضمن المجموعة هل رأيت 
أن أعماله األدبية أثرت، أو حتى أفكاره النقدية، أثرت على الفنانين؟

 نعم أعتقد أن لكتاباته تأثيراً على هؤالء الفنانين. كان أحمد راشد ثاني 
قارئًا ومثقفًا ولديه إطالع واسع على العديد من الفنون كالشعر والمسرح والفن 

التشكيلي والنقد. وكان صديقًا لحسن وحسين شريف، ومحمد كاظم ومحمد أحمد 
إبراهيم وعبداهلل السعدي ويلتقي بهم بشكل دائم، وكانوا يقضون مع بعضهم 

فترات طويلة. كان أحمد غزير الكتابة، فكتب ونشر عن أعمال هذه المجموعة. 
كما أتذكر أنه كان يكتب يومياته معهم ويحاول أن يوثق أعمالهم. وكان يشارك 

 في الندوات ويدافع عن هذه المجموعة. بالنسبة لي كنا أنا وأحمد أصدقاء 
ونتشارك في األفكار ولكن ال يوجد تأثير لكتاباته األدبية أو النقدية على كتاباتي. 

كان هناك فنانان يجتمعان بحسن، فيفيك وجوس كليفرس، هل قابلتهما؟
نعم قابلتهما، بين فترة وأخرى لكن ال أعرف عن أعمالهما كثيراً. التقيت بهما 

عند حسن شريف وكانا يزورانه بشكل شبه يومي أو أسبوعي، فكنت ألتقي بهما 
عنده، وتعرفت عليهما وعلى بعض من أعمالهما لكن ال أعرفهما بشكل جّيد. 

ماذا عن عادل؟ عادل خزام.
تعرفت إلى عادل خزام في جامعة اإلمارات. كان يكتب قبل ذلك، لكن عندما 

تعرف إلينا أنا وأحمد راشد والمجموعة األخرى بدأت كتاباته تتغير، ألنه بدأ يتأثر 
بأفكار المجموعة. بدأ عادل يلتقي أكثر بحسن شريف وبقية المجموعة. أنا ونجوم 

بسبب أن لدينا عائلة وأطفااًل لم نكن نلتقي بعد ذلك بشكل دائم مع الشباب. 
كانت لهم لقاءات وجلسات طويلة، لكننا لم نعد نلتقي بهم كما كان في 

 السابق. كنا نتصل بهم بين فترة وأخرى وكان عادل أحدهم واستمرت العالقة. 
 ثم طّور عادل اهتمامًا خاصًا بالموسيقى وبالعزف على العود، فبدأت أجلس 

معه وأسمعه، كما تشاركنا معًا في بعض األنشطة الثقافية.

سمعنا من بعض الفنانين أنه كان لديكم مكان تجتمعون فيه بين الشارقة 
وعجمان اسميتموه قصر الرمل، هل تذكر هذا المكان؟ ماهي ذكرياتك عنه؟ 

ماهي المواقف التي حدثت؟
أتذكر المكان، أطلق عليه بعض الشباب مسمى »قصر الرمل« لكنه كان 
كثيبًا في الصحراء بين الشارقة وعجمان. عندما يكون هناك ملتقى أو أمسية 
شعرية، وبعد أن تنتهي نذهب ونشعل النار ونسهر على ذلك الكثيب. أتذكر 

أنه حتى بعض الضيوف من الكتاب الذين كانوا يأتون من دول عربية يصحبهم 
البعض إلى هناك للجلوس والسهر. ذات مرة أذكر أنه كان للشاعر المعروف 

أدونيس مشاركة في الشارقة، وبعد ذلك اتفقنا أن يأتي معنا إلى قصر الرمل، 
وصحبته بسيارتي إلى هناك. أدونيس وغيره ممن زاروا المكان كتبوا عنه، ال أذكر 

من كتب لكن هناك بعض الكتاب العرب الذين كتبوا عن هذا المكان.

خالد البدور
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الشاعر أدونيس كتب عن قصر الرمل؟
أظن أنه قد أشار إليه في مقالته األسبوعية في صحيفة »الحياة«، وأظن أن 

آخرين كتبوا في يومياتهم عن المكان. أتذكر أنه جاء في أحد المقاالت أن الكاتب 
زار قصر الرمل ورآه، مع أنه ال يوجد قصر إنما كثيب رملي وهذا الكثيب كأنه قصر 

لدى هؤالء الشعراء الذين ال يملكون شيئًا سوى الفن. هناك يوميات نشرت إما 
في كتاب أو في مجلة عن »قصر الرمل«. وإذا لم أخطئ يمكن أن يكون أحمد راشد 

قد كتب عنه، أو مرعي الحليان الذي كان معنا أيضًا.

هل كان هناك تواجد نسائي في قصر الرمل؟
ال أدري، ال أذكر، ال.

حسنًا، كلمنا قلياًل عن فترة ما بعد عودتك من الدراسة في أمريكا. 
خــالل وجــودي فــي أمريــكا بدأت أقرأ عن خلفّية هــذه الفنون ذات المفاهيم 

الـــ»conceptual art«، الـــ»earth art«، ألنــي كنــت فقط قد تعرّفــت إليها عن طريق 
حســن شــريف وبعــض الكتــب. قبل ذهابي الى أمريكا لم أكــن أجيد اإلنكليزية 

 بشــكل جّيــد الــى درجــة تمكننــي من قراءة تلك الكتــب الفّنية. في أمريكا بدأت 
أقــرأ باإلنكليزيــة عــن هــذه المدارس وتاريخها، واكتشــفت أنهــا خرجت كرد فعل على 

الحداثــة األولــى، يعنــي حتى كرد فعــل على االنطباعية والرومانســية في الفنون 
والتجريدية وحتى التكعيبية لدى بيكاســو وغيره. كانت تجارب مارســيل دوشــامب 

 .»modernism«وغيــره تحــاول الثــورة علــى فنون الحداثة األولى، أو مــا كان يعتبر الـ
تبيــن لــي بعــد القــراءات أن ما كان يقدمه حســن شــريف ينتمي إلى ما بعد 

الحداثــة الـــ»post modernism«. فــي أمريكا وجدت كتب المنظرين أو الفالســفة 
الذيــن كتبــوا عــن الـــ»post modernism« في تلك الفترة. بــدأت أترجم قلياًل، بعض 
الفقــرات، وعندمــا أتيــت الــى هنا كتبت مقااًل عن هذا، أن حســن شــريف قدم الفن 

ولم يكن يســميه، وهو »post modernism« ألنها تســمية نقدية وليســت تســمية 
 الفنــان. الفنــان ال يســمي فّنه وإنما النقاد أســموا هــذه الفنون التي خرجت، 

الـــ»pop art« وغيرهــا أنهــا »post modernism«، وأنهــا تقدم نقداً جذريــًا حقيقيًا لفنون 
أو حتى لفلســفة الحداثة. إن أعمال الحداثة تحولت إلى شــيء تجاري، وأشــياء 

تزيينيــة، مثــل أعمــال بيكاســو ودالــي. فنون ما بعد الحداثــة نادت بإخراج الفن من 
إطــار اللوحــة وإعــادة الــروح إليه. لهذا ظهر الفن الشــعبي أو الـ»pop art« والفن 

المفاهيمــي وغيــره. وجــودي فــي أمريكا أتاح لي التعــرف إلى جذور هذه االتجاهات، 
وأنــه كان لهــا رواد وتاريــخ طويــل ونقــاد لم أكن أعرف عنهم شــيئًا عندما كنت 

في مرســم المريجة، في حين أن حســن شــريف كان يعرف عنهم ألنه كان عائداً 
مــن بريطانيــا ودرس هــذه الخلفيــات وفلســفة الفنون ويعــرف عنها، لكن لم يكن 

 يتحــدث معنــا بالمســتوى النقــدي، كان يقدم األعمــال ويقول هذا هو الفن، 
وال يفتعل له فلســفة، كان يقدم نفســه بنفســه، وال يحتاج ألن يشــرح أو يقدم 

فلســفة هذه االتجاهات.

ال يحتاج إلى تبرير.
ال، كان حسن شريف يكرر أن النقاد ليسوا فنانين، بل كانوا يأتون لينقدونا، 

وليبرزوا أنفسهم. كانت نظرته للنقاد غير جّيدة. كان يقول إنهم لم يكونوا على 
إدراك لألبعاد الحقيقية للفن المفاهيمي أو فن ما بعد الحداثة، وهذا صحيح عن 

النقاد أو الكّتاب الذين كانوا موجودين معنا في تلك الفترة.

أود سؤالك عن أهمية الترجمة، ألنكما أنت وحسن تترجمان من العربية لإلنكليزية 
ومن اإلنكليزية للعربية، أعتقد أن هذا كان مهمًا جداً بالنسبة لحسن.

نعم. ميزة حسن الى جانب أنه قدم هذه األعمال، أنه ترجم سير حياة وتجارب 
الفنانين، ورواد هذه الفنون أو هذه االتجاهات الفّنية. كان هو رائداً في تقديم هذه 

الفنون، ليس في اإلمارات فقط وإنما على صعيد الوطن العربي كذلك. لم 
تكن هناك كتب تقدم هذا الفن. لهذا كان ينشر في اإلمارات، وهذا انتقل أيضًا 

الى الخليج وأتانا فنانون عرب منبهرون بكتابات حسن ويقولون: »من هؤالء 
الفنانون الذي يكتب عنهم حسن؟ ال نعرفهم«. السبب ألنه لم تكن هناك حركة 

ترجمة جّيدة في الفنون التشكيلية، بالذات في الخليج وحتى في الوطن العربي. 
كانت الكتب الفنية نادرة وقليلة جداً. من هذا الجانب أنا لم تكن عندي القدرة 

على الترجمة في تلك الفترة، ولكن بعد عودتي من أمريكا بدأت أهتم بالترجمة، 
وإن كنت لم أركز كثيراً على ترجمة هذه الجوانب، ولكن كتبت بعض المقاالت 

المتعلقة بالفن المفاهيمي أو فن ما بعد الحداثة. تركز اهتمامي على ترجمة 
الشعر وسير بعض الشعراء غير المعروفين في الوطن العربي.

خالد البدور
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نجوم الغانم، ٢٠١٢
صورة: ريم البدور 

نجوم الغانم
—حاورتها آالء إدريس وبانة قطان

    ١٩ ديسمبر، ٢٠١6. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

»الغريب في األمر أننا نعيش في مجتمع يقبل بالقفزات 
اإللكترونية ولكن ال يقبل بالقفزات الثقافية، ال يقبل بالقفزات 

اإلبداعية. هو يقبل أن ننتج منتجًا متقدمًا إلكترونيًا، لكن عندما 
تَكتب قصيدة مختلفة ال يقبلها، هذا نوع من االزدواجية، وهذه 

االزدواجية في الثقافة نفسها، وال يوجد من حل لها سوى 
 بالتعليم، علينا أن نعّلم الناس أن يقرؤوا، وأن ينفتحوا، 

على أن يتثقفوا ويتقبلوا كل األشكال اإلبداعية«.
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الُمحاِورة: حدثينا عن بدايتك، كيف بدأت تكتبين الشعر، كيف دخلت مجال األدب 
والفن التشكيلي، أعطينا القصة. 

نجــوم الغانم: في البدايــة وجدت نفســي أكبر في بيت جــدي الذي كانت 
فيــه كل العوامــل التــي تســاعد أي إنســان علــى أن يكــون عنده علــى األقل توجه 
إمــا فــي األدب أو الفــن أو الموســيقى. فــي ذلــك البيــت كانت خالتي وهــي فنانة 

تشــكيلية مهمــة فــي اإلمــارات، فكبــرت وأنــا أشــاهد أعمالها. كذلــك كان هناك 
اهتمــام دائــم بالموســيقى أيضــًا، وكانــت هنــاك الكثيــر من الكتــب، مثل الدواوين 

الشــعرية والروايــات العربيــة والمترجمــة. كانــت الروايــات تأتــي من مصر ودول 
عربيــة أخرى. 

وألنــي كنــت األصغــر فــي البيت، مع أني أنتمي إلى أســرة أمي وأبي وعندي 
العديــد مــن األخــوة واألخــوات، لكن ال أعرف لماذا كنت األكثر مــن بينهم التي 

بقيــت فــي بيــت الجــد! وعلــى الرغم من أن هذا الوضع كان حينها يشــعرني 
بالُغبــن، حيــث كنــت طفلــة صغيــرة محاطة بالكبار فقــط وكنُت أتمنى لو كان 

يمكنني اللعب، لكنه على ما يبدو هو الذي ســاهم في تأسيســي كإنســانة لها 
عالقــة بالفــن. فالوحــدة التــي كنت أشــعر بها وقد يكــون الملل أو الضجر هو الذي 

كان يجعلنــي أبحــث عــن أشــياء أو بدائل للتســلية فــي المنزل، وكانت القراءة 
هــي المنفــذ وكانــت مؤثــرة جــداً. إذ بدأت أقرأ كثيراً ومــن القراءة بدأت أقلد الذي 

أقرأه، بدأت أحاول أن أكتب، أكتب الشــعر، وأذهب إلى المدرســة وأشــارك في 
المطارحات الشــعرية. 

انتَبهــْت مدرســة اللغــة العربية إلى أســلوبي في مــادة التعبير، وكانت 
تشــجعني علــى الكتابــة وتقتــرح علي قراءة بعض الكتب وخاصة مســرحيات 

شكســبير المترجمــة. جــاءت فتــرة شــعرت فيها أني أحتاج إلــى االنتقال من بيت 
جــدي إلــى بيــت والــدي وكانوا هم فــي أبوظبي فذهبت إليهم. كانــت تلك التجربة 

مهمــة وشــّكلت نقلــة فــي حياتي، ألنها جاءت أثناء المرحلة الثانوية، وشــعرت 
أني ال أســتطيع التعاطي مع المدرســة النظامية وشــروطها، فقررت أن أعمل في 

الصبــاح وأدرس بعــد الظهــر. الغريــب فــي األمر أن الكتابة هــي التي صاغت على ما 
يبدو مســتقبلي. 

أتذكر أنني التقيت بإحدى الصحافيات في »جمعية المرأة في أبوظبي« 
وانتبهت إلى أن لدي أسلوبًا جيداً في الكتابة، فقالت لي »لماذا ال تكتبين مقااًل 

عندنا؟« كان عمري 17 سنة وبدأت أكتب مقاالت في جريدة الفجر. بعد فترة تعودوا 
علّي في الجريدة، فقرروا تعييني كصحافية عندهم. 

كان ذلك في سنة 1980 وكنت الزلت صغيرة على العمل. بدأت في تلك 
المرحلة أشتري الكتب بنفسي، وكنت مولعة جداً بكتب السير الذاتية لفنانين غير 
عرب، وكنت أحب القراءة عن الفنانين الفرنسيين والشعراء الفرنسيين والمدارس 

الفنية. السبب ألني في ذلك الوقت، خالل دراسة الثانوية العامة، كنت أحلم 
بدراسة الفن، وأجهز نفسي لذلك لهذا كنت أقرأ عن المدارس الفنية. كنت مهتمة 
أكثر ببروتون ورامبو وأراغون، والمدرسة السريالية والتكعيبية والدادائية والحركات 

الفنية الجديدة. كنُت مهتمة بمعرفة أسباب تجاوز المدارس لبعضها واالنتقال ما 
بين األزمنة تلك، االختالفات على سبيل المثال ما بين االنطباعية والتعبيرية. وكان 

هذا هو عالمي وشغفي، عالم يرتبط فيه األدب بالفن وبالمسرح ككتابة مسرحية. 
كنت مهمومة بفكرة كيف يمكن لإلنسان أن يكون قادراً على أن يكون لديه 

تعدد في المواهب.
 أنهيت الثانوية العامة وكنت جاهزة للسفر، وقد قدمت الطلب، لكن والدي، 

رحمه اهلل لم يسمح لي بالذهاب، قال »إنك فتاة وكيف ستدرسين في الخارج؟« 
كان حلمي طبعًا أن أذهب وأتخصص في الفنون ولكن لم أستطع. 

في تلك الفترة أي بداية الثمانينيات تعرَّفت إلى خالد. حيث كنت وقتها أنشر 
كصحافية وأصبحت أكتب الشعر العاّمي ولكن باسم مستعار. إال أنه بسبب 

توسع قراءاتي بدأت أشعر أنني أنتمي أكثر إلى هؤالء الفنانين الذين ينتمون 
إلى القرن العشرين وأني أود كتابة شيء مختلف، وأود أن أعبر بشيء مختلف 

وليس بالشكل النمطي السائد. هكذا، وبشكل مبكر، أصبح خيار الكتابة عندي 
هو قصيدة النثر. وأذكر أن هناك كتابًا أثّر بي كثيراً اسمه »أناشيد مالدورور« 

لـ»لوتريامون« الذي كان أول من كتب قصيدة النثر. لقد أدت قراءتي هذا الكتاب 
بالذات إلى تحول في طبيعة الكتابة عندي، وفي طبيعة رؤية األشياء. كانت 

تلك رؤية لعوالم مختلفة، وتحتاج إلى مستوى من التماس مع الذات واآلخر، ومع 
الغامض في الوجود من حولنا. كان فيها فلسفة خاصة. حينها كنُت في بداية 

العشرينيات من عمري.

هل كان هذا قبل الزواج أم بعده؟
قبل الزواج.

إذاً في هذه الفترة شعرت أن هذا الكتاب أثّر فيك وجعلك تشعرين أنك شاعرة؟
شعرت أني أود الكتابة بشكل مختلف. من األشياء المهمة التي حدثت 

أني بدأت أقرأ للشاعر البحريني قاسم حداد، ولشعراء عرب آخرين مثل أدونيس 
والشعراء اللبنانيين. أصبح هناك تقارب مع قاسم حداد بالذات، ومع أنه شاعر 
يكتب قصيدة التفعيلة طوال عمره، فقد بدأ يكتب قصيدة النثر. شعرت أني 

أنتمي إلى هذا العالم. 
بعــد ذلك، جمعتنــي المصادفة بقاســم حداد، حيث التقينا في الشــارقة 
 وتعرفت إليه بشــكل شــخصي فكان له تأثير كبير بأن شــجعني على النشــر. 

أذكر أنه أخذ كل قصائدي معه إلى البحرين ونشرها في أول مجموعة شعرية لي 
وكان عنوانهــا »مســاء الجنــة«. قبــل ذلك كنت قــد التقيت بأدونيس في اإلمارات 

وأخــذ نفــس القصائــد وذهب وبعد ذلك بعث لي رســالة قــال فيها إن الناقدة 
خالــدة ســعيد، وقــد كانــت زوجته وهــي ناقدة مهمة، »أحبــت القصائد كثيراً، ونحن 

نرغــب أن ننشــرها فــي مجلــة »مواقف« التي كانوا يســتعدون إلعادة إصدارها من 
لنــدن«. وقــد كانــت المجلــة تصدر من لبنان ســابقًا ثم توقفــت لفترة، فكان أول عدد 
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ســيصدر من لندن. نشــر أدونيس كتاب »مســاء الجنة« بالكامل تقريبًا في ذلك 
العــدد. هــذه الحادثــة جعلتني أشــعر بــأن هناك تقديراً لتجربتي الشــعرية وخاصة 

مــن شــاعر مهــم جــداً مثل أدونيــس، وكان هذا يعني أيضًا اعترافًا على المســتوى 
العربــي بشــعري وتقباًل لقصيدتي.

جّيد، نجوم، حدثينا عن أول مرة التقيت بحسن شريف والمجموعة، ما كان تأثيرها 
على عملك، ما كانت طبيعة المحادثات أو المواضيع التي كنتم تتكلمون عنها 

وهل أثرت على عملك أم ال؟ وقد سمعنا من خالد أنك عرّفتِه إلى حسن، فإذا كنت 
تذكرين هذا اللقاء.

بصراحة، نحن في بداية زواجنا كان وضعنا االقتصادي مثل سائر الشباب الذين 
بدأوا حياتهم بإمكانيات محدودة، وكنا مجانين إذ تزوجنا وكنا صغاراً. خالد لم يكن 

أكمل جامعته، وكنا مضطرين أن نسكن في مكان حيث نستطيع أن نتحمل 
الوضع االقتصادي، فذهبت بنا صدف الحياة إلى الشارقة. وكانت اإلقامة في 

الشارقة خطوة مهمة في حياتنا على الصعيد الفني واألدبي ألن مدينة الشارقة 
كانت غنية بالنشاط الثقافي والفني، وقد تم تنظيم أول معرض كتاب كبير في 

اإلمارات فيها. لهذا ُوِضعنا في الجو الصحيح الصالح لمن لديه توجه مختلف للفن 
واألدب والمسرح. 

أصبحنا نذهب إلى معارض الكتب ومعارض الفن التشكيلي واألنشطة 
األدبية. من خالل حضورنا كنا نلتقي بحسن شريف. شخصيًا وبحكم عملي في 

الصحافة كنت ألتقي بحسن ألجري معه المقابالت الصحافية، وهكذا تعرفت إلى 
حسن. أذكر أني كنت أقوم بمقابلة معه وأخبرني أن لديه معرضًا وشيكًا وعلى 

هذا األساس ذهبنا لرؤيته. 
طبعــًا عندمــا رأينــاه كان كل واحــد منــا يأتي من اهتمامــه ومجاله الخاص، وكان 
حلــم دراســة الفنــون الــذي لــم يتحقق الزال باقيًا عنــدي، إذ بالرغم من أنني لم أذهب 

إلى الدراســة إال أنني كنت متعطشــة جداً ألن أمارس الفن التشــكيلي. كنا على 
أمــل أنــه يمكــن قبولنــا كأعضاء فــي جمعية اإلمارات للفنون التشــكيلية، لكن 

وبســبب تجربتنــا فــي اتحــاد كتــاب وأدباء اإلمارات حيث اختلفنــا معهم، فلم يكن 
األمــر مشــجعًا لقبولنــا فــي جمعية التشــكيليين، إذ اعتبرونا مشــاغبين قلياًل، وأصبح 
هنــاك توجــس مــن انضمامنــا. أذكــر أن أحد الفنانين الذيــن كانوا في مجلس اإلدارة 

قد عارض بشــدة دخولنا. 
لكن بقينا كأصدقاء نلتقي مع حسن ونتجادل حول المدارس الفنية األوروبية 

وما الذي كانت تحققه بسبب التمازج ما بين األشكال اإلبداعية، وأننا نحلم بتحقيق 
شيء مشابه. أن نقدم تجربة غنية يجتمع فيها الشعر والفن والنحت والمسرح. 
كنا في ليلة من تلك الليالي مع بعض عقب انتهائنا من أحد المعارض نتكلم، 

وقررنا أن نصدر نشرة نعّبر فيها عن هذه الرغبة، رغبة أننا نريد أن نقدم شيئًا مختلفًا، 
وفيه نوع من التنوع. كنا أربعة أفراد من خلفيات إبداعية وفنية مختلفة يساهمون 

باتجاه مشروع فني وثقافي. 

وهكذا تشكلت مجموعة »أقواس« وأصدرنا نشرة أسميناها »سلسة الرماد« 
لســبب ال أعرفه، آخرون اســتمرّوا بالتســاؤل »لماذا رماد؟« ال أعرف، جاء بشــكل 
 مصادفــة. لكــن أقــواس جاء ألن حســن كان أنتج عماًل في باحة المرســم في 

المريجة على شــكل »أقواس«، فقررنا أن نســميها »مجموعة أقواس«. اســتمرت 
اللقــاءات واســتمر أيضــًا النقــاش حول ما يجــب علينا القيام به.

وفي موازاة ذلك كان هناك صخب شديد بسبب النشرة التي كنا قد أصدرناها 
حديثًا، صخب وغضب ومحاوالت لتأديبنا نحن الذين خرجنا عن الشكل المفترض 

أن نلتزم به، أن نكون ملتزمين باألشكال الفنية التي يقبلها المجتمع، ويقصدون 
بذلك اللوحة والقصيدة الموزونة، أو القصيدة المقفاة، يعني يجب أن يكون 

اإلنسان ملتزمًا باألشكال الموروثة، وإذا خرج عنها يكون قد خرج عن القبيلة، لهذا 
حوربنا كثيراً. 

وفــي ذلــك الســن أعتقد أن الضغوطات كانت قاســية وكبيــرة، وأيضًا قيل لنا 
إن الــذي نقــوم بــه غيــر قانونــي ألنه كان يجب أن نحصــل على موافقة من وزارة 
اإلعــالم حينهــا إلصــدار النشــرة ألنها كانــت تعتبر مطبوعة. قلنا حســنًا، إذا كانت 

النشــرات مخالفــة للقانــون فســنقوم بتنظيم معرض. العدد الثاني من »سلســلة 
رماد« ســيكون على شــكل معرض. ذهبنا إلى الســوق المركزي في الشــارقة 
لنعــرض أعمالنــا، وهــي أعمــال أيضًا في ذلك الوقــت صادمة لهم ألني كنت 

عملت على نحت على شــكل عمود فقري لجمل وحســن كان قد جلب تســعة 
 أحجــار ربــط كل ثالثــة منهــا بقمــاش قطني بلون مختلف ووضــع كل ثالثة منها 

فــي صــف مســتقيم على األرض. كانت ألوان األقمشــة أحمــر وأصفر ويرتقاليًا. وأراد 
أن تمثــل كل ثــالث قطــع مصفوفــة في خط مســتقيم أحدنا مــن حيث العدد، فقد 

كان لــكل واحــد منــا ثالثة أحجار وكنا ثالثة أشــخاص )حســن وخالد وأنا(. وقمُت 
 برســم لوحــة عبــارة عــن أكف دامية ولكن بألوان متعددة وبأســلوب تجريدي. 
لكــن النــاس كانوا يســخرون منــا. عندما يمرّون بالقرب منا ويلمســون األحجار 

ويركلونهــا بأرجلهــم، واألطفــال يأتــون ويلعبون، وأتانا حارس الســوق وقال: »أين 
التصريــح الخــاص بكــم؟ يجــب أن يكون معكم تصريح مــن البلدية ومن الدائرة 
الثقافيــة وهكــذا«. لهــذا أُقفــل ذلــك الباب وعاد كل واحــد منا إلى زاويته محاواًل 

االســتمرار في العمل ولكن بشــكل فردي. في ذلك الوقت كنا نتكلم بشــكل 
دائم عن الـ»performance art« )فن األداء( مع حســن شــريف. كان لحســن تجربة 
مــع أخيــه ومجموعــة مــن الشــباب حيث ذهبوا إلى الصحــراء لتنفيذ العمل. إذن 

مســتوى النقــاش الــذي كنــا نقوم بــه كان متقدمًا على تلك الفترة. كانت األشــياء 
التــي كنــا نحلــم بهــا متقدمة على ما هو ســائد. كان النــاس يحاولون أن يتعرفوا 
إلــى الفــن التشــكيلي ويتقبلون اللوحة التشــكيلية بصورتهــا التقليدية. كذلك 
نحــن مجتمعــات متأثــرة ببعض التيارات اإلســالمية، فكانت هنــاك ضغوط لتقّبل 

اللوحــة مــن ناحيــة دينية، فمــا بالكم بالنحت واألشــكال الفنية األخرى كالفن 
 المفاهيمــي أو فنــون مــا بعــد الحداثة. إذاً هذه االتجاهات لــم تكن مقبولة. 

لألســف الشــديد، كان مــن المحــزن أن من وقفوا ضــد أعمالنا في ذلك الوقت 

نجوم الغانم
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 ينتمــي معظمهــم إلــى اإلعــالم والثقافة، والى الكتابــة وإلى اتحاد الكّتاب 
وإلــى جمعيــة الفنــون التشــكيلية. نحن لم نكن في مواجهة مع المؤسســة 

 الرســمية، بــل مــع زمالء تقاســموا معنا الســاحة الثقافية. كنا نعتقــد أننا نتعامل 
 مــع المجتمــع الثقافــي، مــع أُناس لهم عالقــة بالثقافة، ولكن هؤالء هم من 

وقفوا ضدنا.

المجتمع؟
أقصــد أنــك تحــاول أن تخلــق مجتمعــًا ثقافيًا وفنيًا يمكن للــكل أن يعمل وينتج 

فيــه، ويتــم الســماح فيــه بطرح األســئلة. أعتقد أن كل تلــك الضغوط جعلت كل 
واحــد منــا يرّكــز علــى عملــه. كنت ما زلت أطمح بالذهاب للدراســة ألنني تزوجت 

وأصبــح لــدي طفلتــان ووصلت إلى مســتوى في الوظيفــة أيضًا متقدم، إذ كنت 
رئيســة القســم الثقافي لمكتب دبي واإلمارات الشــمالية في صحيفة االتحاد. 

إال أنه بســبب عدم وجود شــهادة جامعية لم أســتطع أن أحصل على راتب جّيد. 
 تقدمــت للحصــول علــى منحة دراســية من جريــدة االتحاد فوافقوا. وكان ذلك 

بدعــم مــن وزيــر اإلعالم والثقافــة ورئيس التحرير في ذلك الوقــت معالي خلفان 
الرومــي رحمــه اهلل، والــذي شــجعني تمامًا علــى الذهاب، وقال لي »إذهبي 

وادرســي، ليــس فقــط البكالوريــوس، بل إذا أردت حتى إلــى مرحلة الدكتوراه، 
أكملــي تعليمــِك ثــم عــودي«. وكان يعرف عن اهتماماتــي بالكتابة، كان يقول 

»أنــا أعــرف مــاذا تكتبين، وأعرف مســتواك وكذا، ومن الضــروري أن تذهبي وتقومي 
بهذه الخطوة، خطوة الدراســة«.

إذاً قررت أن تتركي الوظيفة وتذهبي لتكملي دراستك؟
هو لم يكن خروجًا من الوظيفة بل كانت إجازة دراسية مع راتب من العمل. 
في البداية ذهبت إلى أمريكا على حسابي الشخصي ودرست اللغة اإلنجليزية، 
وحين حصلت على القبول من الجامعة، تقدمت لمنحة دراسية وحصلت عليها 

من وزارة التعليم العالي. 

حسنًا، نجوم، أخبرينا، أنت تكتبين الشعر من البداية وعندك حب للفن التشكيلي، 
لماذا عندما قررت الدراسة، درست اإلخراج؟ 

أنا درست كل هذه األشياء، ولم أدرس فقط اإلخراج، فقد كنت محظوظة مع 
مشرف أكاديمي في أميركا وجهني إلى ذلك. صحيح أن اسم التخصص هو اإلنتاج 

التلفزيوني أو »video production« لكنني درست مواّد متعددة مثل السينما 
والتلفزيون والفنون الجميلة والمسرح باإلضافة إلى السينما. كل هذه المجاالت 

كانت جزءاً من دراستي، ولهذا السبب شعرت بالتوازن، أقصد أن مشروعي الفني 
كان يكتمل من خالل دراستي مختلف تلك الفنون. في الجامعة أنتجت أكثر من 

عمل في فن عروض األداء. وفيما يتعلق أيضًا بالرسم والنحت ورسم البورتريه، 
درست كل ذلك. 

بعد ذلك عدت إلى هنا والتقيت بالمجموعة من جديد.
نعم، بالمناسبة قررت دراسة السينما حين ذهبت إلى الدراسات العليا، وأيضًا 

من خالل أحد المدرسين الذي كان في كلية الفنون الجميلة، والذي شجعني على 
الفنون البصرية، والفيديو والفيلم. لهذا أخذت مواد إضافية وشعرت فعاًل أن هذا 

مجال جديد بالنسبة لي، ومن الممكن أن يأخذني إلى مجاالت أحب أن أكتشفها. 
وهكذا قررت أن أذهب وأتخصص بها بشكل مكّثف، فأنجزت درجة الماجيستير في 

اإلخراج السينمائي في أستراليا.

حسنًا، ثم عدت إلى هنا والتقيت بالمجموعة، وقدمت لهم أعمااًل، هل أعمالك 
تغّيرت؟ بالتأكيد كتاباتك لم تعد كما قبل. 

عندمــا كنــت فــي أمريــكا كنا نتواصل من وقت إلى آخر مع حســن. كان حســن 
ســعيداً جــداً أنــي ذاهبــة لدراســة الفنون، وبعثت له جزءاً مــن عملي الذي كان في 

فن عروض األداء ونشــره في إحدى النشــرات التي قام بها في الشــارقة. قرر أيضًا 
أن يصــدر كتّيبــًا صغيــراً وهــو »آالت حــادة لصنع الفن« وطلــب مني أن أكتب مقااًل 
والمقدمــة، وفعــاًل كل منــا كتــب فــي ذلك الكتّيب ونُشــر. كنا على تواصل دائم 

حتــى وإن كنــا خــارج اإلمــارات. وعندما نعــود كنا نلتقي دائمًا، مــا يعني أننا نعيد 
تقديرنــا لبعضنــا البعــض، ليــس فقط على صعيد اســتعادة ذكرياتنــا، ولكن عالقتنا 

بقيــت قويــة علــى صعيــد اإلنتــاج الفني. هذا التقدير بقي أســاس العالقة في ما 
بيننــا. بالمناســبة، علــى الرغــم مــن أن البعض قــد اتهمنا بأننا كنــا نلعب ونعبث في 

الفــن والشــعر، لكننــا فــي الحقيقــة كنا جاّدين في مشــروعنا، إلى درجة أننا حتى 
لــو كّنــا قــد تعرضنــا للتجريــح واالتهامات من اآلخرين، فإننا لــم نتراجع ولم نتوقف، 

وواصلنــا تعزيــز اختياراتنــا الفنيــة. يمكــن القول إن تلك الضغــوط جعلتنا ننظر إلى 
مشــروعنا الفني بشــكل أعمق وأوســع. فبالنســبة لي قررت أن أدرس، وأن أعوض. 

أعنــي أننــي حيــن أعود بعد الدراســة وأكتب يكون لــدي على األقل اإلمكانيات 
واألدوات التــي تســاعدني علــى أن أكتــب بشــكل مختلف. فــإذا كنت أكتب نقداً أو 

تحليــاًل أو غيــره، يكون لدي األدوات األساســية ألســتطيع القيــام بذلك، وهذا ينطبق 
كذلك علــى أعمالي الفنية.

المجتمع الثقافي كان ضدكم كمجموعة وكأفكار، بالنسبة لهم في ذاك الوقت 
لم تكن ضمن اإلطار الذي اعتادوا عليه، هل كان هذا السبب في أن منشوراتكم 

كانت في بيروت وخارج اإلمارات؟ أم كان هناك سبب آخر لهذا األمر؟
كانت لسببين، نحن على الصعيد الصحافي ُمنعنا حتى من النشر.. 

منعتم؟
ُمنعنا من اتحاد كّتاب وأدباء اإلمارات، الذي طلب من جميع الصحف أن ال تنشر 

لنا ألننا حسب تقديرهم أسأنا لالتحاد. وأيضًا ُطلب منا في حال تلقينا دعوات 
لمشاركات خارجية أن نأخذ موافقة االتحاد وكان هذا محزن، محزن جداً.
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كم استمرت هذه الفترة؟
استمرت إلى أن سافرت أنا إلى أمريكا، أقصد كانت التزال قائمة. ذهبت إلى 

أمريكا العام 1993 وبالطبع تركنا االتحاد وكٌل منا أصبح في مجاله، وفي تخصصه.

هل كان أسهل أن..
بالنسبة لنا نعم، كما ذكرت سابقًا، فديواني األول كان قد نشر في مجلة 

»مواقف«، وفي مجلة »كلمات« البحرينية. كذلك عندما أسس قاسم حداد موقع 
»جهات الشعر« على شبكة األنترنت نشرت كل قصائدنا هناك. فنحن في تواصل 

عربيًا، هناك اعتراف عربي بعملنا، وهناك احترام أيضًا لعملنا، وهناك دعوات للنشر 
في الخارج. لهذا السبب كل كتبنا صدرت في الخارج، باستثناء كتاب واحد صدر لي 
ضمن سلسلة »قلم« لدى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في ذلك الوقت. هذا هو 
الكتاب الوحيد الذي صدر في اإلمارات، أما بقّية الكتب وعددها7 كتب، فقد صدرت 

كّلها خارج اإلمارات. 

هل تغّير الوضع اآلن؟
حتى لو تغّير الوضع، نحن تغّيرنا كذلك. أعتقد أن نظرتنا لألشياء تغّيرت 

ومشاريعنا الثقافية أخذت اتجاهًا آخر. تغّير الوضع من ناحية أن هناك جهات رسمية 
أصبحت تتواصل معنا اآلن وتطلب منا التعاون معها. كذلك فقد تعرفوا علينا 

خارج اإلمارات كسينمائيين، كشعراء، وسنواتنا اآلن ممتلئة بالمشاركات، العربية 
والدولية. مازالت مشاركاتنا األدبية المحلية محدودة بالمناسبة، وال أعرف سببًا 

لهذا، من يمكن لعدم وجود االهتمام. 

أفالمك التي تصنعينها دائمًا لها عالقة بالمكان وبالمجتمع المحلي. فعندما 
تقولين إنه ال يوجد اهتمام من المجتمع المحلي، هذا الشيء يدفعني للتفكير.. 

ما هو الـ»disconnect« هذا من أين، أنت تنتجين األفالم عن المجتمع عن أناس 
مهمين ولهم دور، عن أشخاص يمكن أن يكونوا منسيين لكن أنت تعطينهم 

االهتمام وتبرزين دورهم، وشيء عن واقع هذا المجتمع.. 
شعريًا أعتقد أن مجتمعنا الزال متوجسًا من قصيدة النثر، أي مازالت المسألة 
على الصعيد الشعري لم تتغير كثيراً. فقصيدة النثر موجودة ولكن ال يوجد لها 

جمهور، يجب أن نعترف بهذه المسألة. المجتمع يحب الشعر التقليدي. حين 
أتكلم عن المجتمع، أعني نسبة 80 إلى 20 في المئة على أساس أن ال يؤخذ 
 كالمي هذا على أن نجوم الغانم تعمم، عندما نتكلم عن المجتمع نتكلم 

عن الجمهور عمومًا.

الرأي العام؟
هنــاك الــذوق العــام. الــذوق العام يصبح لديه تطور في الذوق بســبب ما، 

بســبب تأثيــر اإلعــالم والتلفزيــون مثاًل، ففي التلفزيون هنــاك دعم للقصيدة 

العاميــة، القصيــدة النبطيــة والتقليديــة، البرامج التلفزيونيــة تدعمها. هناك دعم 
للقصيــدة الموزونــة، المقفــاة وقصيــدة التفعيلة، ولكــن ال يوجد دعم لقصيدة 
النثــر. ولهــذا الســبب هنــاك حاجز أو فجوة الزالت موجــودة. كذلك هناك كتابات 

ربمــا أســاءت لقصيــدة النثــر أكثر مما ســاعدتها. فهناك هــذا الجانب الذي يجب 
االعتــراف بــه ويجــب أن نتقبلــه. في ما يتعّلق بالســينما هذه مســألة أخرى، الســينما ال 

أعــرف مــا هــو الحــل فيهــا، أمانًة مثلما أنِت تتســاءلين أنا أيضًا أتســاءل. ال أعرف ما هو 
الحــل، ألننــا إذا كنــا نتحــدث عن أن الســينما يجب أن تعكــس المجتمع الذي نعيش 

فيــه أو الثقافــة والهويــة وكــذا، أعتقــد أن كل أفالمي تنتمي إلــى هذا المجتمع، 
وتنتمــي إلــى اإلنســان الحقيقي في هــذا المجتمع وحياتــه وثقافته وخلفياته 

وتراثــه. كذلــك فــإن األفالم التــي قدمتها هي أفالم وثائقيــة طويلة، وهناك مبررات 
أننــا ال نشــتري األفــالم الوثائقية. مؤخراً فقط اشــترت إحدى القنــوات التلفزيونية 
أحــد أفالمــي. اصبحــت أيضًا أفالمي تعرض علــى طيران اإلمارات وطيران االتحاد 

والطيــران التركــي وعلــى شــبكات اإلنترنت، أي أنها أصبحــت تطلب من قنوات ال 
عالقة لها بشــكل مباشــر بالبث التلفزيوني، هي قنوات تســتخدم هذه األفالم من 
خــالل خدماتهــا التــي تقدمهــا للجمهور. لكن بالنســبة إلــى الدعم فال أعرف، يمكن 

أن يكــون لديهــم مقاييــس معينــة لألفــالم الوثائقيــة يريدونها في هذا االتجاه أو 
ذاك، ال أعرف، فعليًا ال أعرف وال أســتطيع أن أرد على ســؤال من هذا النوع، المســألة 

عليها عالمات اســتفهام.

 لنعد قلياًل إلى المجموعة، العنصر الوحيد النسائي، أو االسم النسائي الذي 
كنا نسمعه، قبل أن تنضم ابتسام عبدالعزيز إلى المجموعة، كنا هو اسم نجوم 

 الغانم. ما انطباعك عن هذه الفترة كونك المرأة الوحيدة بين مجموعة رجال 
 في مجال يمكن أال يكون مفتوحًا كثيراً للنساء، في مجتمع يمكن أال يتقبل 

هذا الشيء، أخبرينا عن األمر قلياًل.
كان هناك نجاة مكي على فكرة.

لكن هل كانت نجاة من المجموعة؟ 
ال، لم تكن من المجموعة طبعًا. نجاة كانت ناشطة في الفن التشكيلي 

فقط باإلضافة إلى أن انتاجها كان بين النحت واللوحة، أما توجهها الفني 
والثقافي فلم يكن خالفيًا أو إشكاليًا، ولهذا بقيت دائمًا صديقة مثالية للجميع. 

في مجموعتنا ال أعتقد أنه كانت توجد مسألة رجال ونساء، وكانت لدينا مشاركات 
معًا، وصادف أنني كنُت موجودة مع هؤالء األصدقاء والزمالء، باإلضافة إلى 
حقيقة وجود اهتمام بالفن التشكيلي آنذاك، وكان هناك نوع من االنفتاح. 

سأقول لك شيئًا مهمًا، أنا مرتبطة بخالد، نحن متزوجان وهذه العالقة فرضت نوعًا 
من االحترام، فأنا موجودة مع خالد ولست بمفردي، وخلق هذا نوعًا من األمان لي، 

فنحن نخرج سويًا ونعمل سويًا وننجز سويًا، ولعل هذا ما أدى إلى نوع من تقبل 
وجودي كامرأة. العمل األدبي والفني الذي كّنا نقوم به وندافع عنه هو الذي كان 
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مصدر قلق للمجتمع، وليس مسألة كوني امرأة وهم رجال. ما نقدمه من أعمال 
كان مصدر قلق ألشخاص كانوا يريدون أن يبقى الوضع بشكله النمطي الذي 

اعتادوا عليه، فاألشكال الفنية كان يجب أن تبقى في إطار، وشكل، ومستوى 
نمطي وتقليدي، ولها قبول عام من المؤسسات ومن الجمهور. أما إذا خرْجَت 

خارج هذه األُطر، خارج هذه األشكال فأنت تصبح خارجًا عن القبيلة. هذه كانت 
المشكلة التي كنا نواجهها. لم تكن مسألة الخروج عن القبيلة خروجًا عن األعراف، 

فاألعمال التي كنا نقدمها وندافع عنها لم يكن القصد منها الخروج عن التقاليد 
واألعراف والخروج عن ديوان العرب. كنا نريد أن نعّبر عن أنفسنا بشكل مختلف، 
أن نختار الشكل اإلبداعي الذي ننتمي إليه. هذا كل شيء. كّنا نقول اتركوا لنا 

المجال كي نكتب بالطريقة التي تناسبنا، وإذا قررنا أن ننشر فإن هذا ما نريد نشره. 
نحن لم نقتل أحداً ولم نجرح أو نسئ إلى أحد. لم نرتكب أية خطيئة، كّنا نريد أن 

نعّبر عن أنفسنا بالشكل اإلبداعي الذي نشعر أنه يشبهنا. كانت هذه كل قصتنا.

هل كان الخوف؟ خوف المجتمع؟
 ال شك. عندما يكون الغضب والهجوم بذلك الشكل، بال شك يكون 

هناك خوف. كانوا يخافون أن نكون مثااًل ألجيال جديدة تأتي وتقول نحن شعراء، 
ويقولون إنهم يمكن أن ال يكون عندهم األدوات الشعرية المناسبة. لكن هذا 

كان سيحدث. لو قرأتم التاريخ، تاريخ الشعوب، هذا يحدث دائمًا ويجب أن نتقبله 
ويجب أن نسمح به. نحن اآلن نتكلم عن التقبل وعن التسامح، هذه المسألة هي 

من أساسيات األشياء، إنك عندما تكتب وترسم وتبدع وتقدم فيلمًا من يفترض أن 
يُقابَل عملك بنوع من التقّبل، قد ال تحبه ولكن عليك أن تقبل بوجوده حتى وإن 

كان مختلفًا عنك.

 وهذا جزء من التطور الطبيعي في اإلنتاج اإلبداعي، أن يتطور المرء وال يظل 
في نفس اإلطار. 

صحيح. الغريب في األمر أننا نعيش في مجتمع يقبل بالقفزات اإللكترونية 
ولكن ال يقبل بالقفزات الثقافية، ال يقبل بالقفزات اإلبداعية. هو يقبل أن ننتج 
منتجًا متقدمًا إلكترونيًا، لكن عندما تَكتب قصيدة مختلفة ال يقبلها، هذا نوع 

من االزدواجية، وهذه االزدواجية في الثقافة نفسها، وال يوجد من حل لها سوى 
بالتعليم، علينا أن نعّلم الناس أن يقرؤوا، وأن ينفتحوا، على أن يتثقفوا ويتقبلوا 

كل األشكال اإلبداعية. في رأيي ال يوجد من حل للشعوب الرافضة سوى التعليم 
والثقافة لعالج هذا الرفض.

حسن شريف والفنانون الذين كانوا جزءاً من هذه المجموعة، عبداهلل السعدي، 
محمد أحمد إبراهيم، حسين شريف ومحمد كاظم، هل كنت تعرفينهم على 
مستوى شخصي؟ هل كان لهم دور، أو أنت كان لك دور في الحركة اإلبداعية 

واإلنتاج اإلبداعي بين المجموعة؟

كنا قريبين جداً، ولكن مجموعتنا كانت مع حسن مباشرًة في فترة 
الثمانينيات، وكما قلت لك أنا ذهبت إلى الدراسة في فترة التسعينيات، وهي 

الفترة التي أسس فيها حسن شريف مرسم الشباب التابع لهيئة الرياضة والشباب. 
فكان قد بدأ يعلم الشباب ويؤسسهم فنيًا، وهم محمد كاظم وعبداهلل السعدي 

وخليل عبدالواحد وهذه المجموعة. في فترة نموهم وتطورهم كنا نحن نأتي 
ونرى أعمالهم في فترة اإلجازات. وقد تعرفنا إليهم بشكل مهني أكثر، أي أصبح 
هناك نوع من التعاون معهم فيما بعد، محمد كاظم مثاًل أخذ جزءاً من عملي 
في الـ»performance art« على أساس أن يُقدم في أحد المعارض هنا في دبي. 

فكان تعاون مهني بشكل بحت.

 الفالينغ هاوس الذي تأسس في الـ2007، ما انطباعك عنه؟ هل كنت تزورينه؟ 
هل كان لك دور فيه؟

الفالينغ هاوس هو بيت حسن شريف أو هو محترفه. بالمناسبة عندما بدأت 
أعمل مع حسن على إنتاج فيلم عنه قال لي إنه ال يحب كلمة الفالينغ هاوس. كان 

يقول »االستديو، سّميه االستديو«، فهو مكانه وأعتقد الخطوة المهمة في حياة 
حسن هي دخول أخيه عبدالرحيم ليس فقط كمدير ألعماله ولكن أيضًا كداعم 

لعمله. حين أتى عبدالرحيم أعطى لحسن مساحة ألن يهتم فقط في عمله وصار 
هو—أي عبدالرحيم—يهتم بالمكان، وبوضع مساعدين لحسن والذهاب معه 

إلى مستوى آخر من االحترافية ومن المهنية. هكذا بدأ حسن يعمل على مستوى 
أكبر بكثير، على مستوى فنان عالمي محترف، وأعتقد أن الفالينغ هاوس كان هو 

األساس لهذا األمر، األساس الذي ساعده على أن يصل إلى المستوى الذي كان 
يحلم به، ويصبح لديه ورشته، والمكان الذي يسمح له بأن يقوم بكل هذه األعمال 

الضخمة في الحجم والنوع.

الحجم؟
يعني ضخمة في االرتفاع وكبيرة في الحجم. الفالينغ هاوس سّهل على 
حسن عمله الذي أصبح كل شيء بالنسبة له، وكل ما يحتاجه يأتيه، المكان 

أصبح مناسبًا واألدوات موجودة والمساعدون موجودين، وكان يقول »أصبحت 
فنانا برجوازيًا يا نجوم، أصبحت برجوازيًا«، ألن المسكين أصبح لديه استديو وسيارة 
خاصة. حسن كان في منتهى التواضع ومنتهى الجمال وكان فنانًا حقيقيًا بكل 

معنى الكلمة.

 قرأت في أحد األماكن أنه قال إنه اعتبر نفسه محظوظًا ألنه عندما بدأ لم يكن 
معه الكثير من المال. فمن المثير لالهتمام أنك تقولين اآلن أنه اعتبر نفسه 

برجوازيًا في أخيراً بعد الفالينغ هاوس.
ألعــود إلــى هــذه المســألة، هو في نفس الوقت الذي كان يقول عن نفســه 

أنــه أصبــح برجوازيــًا، كان ينــام كالفقير ويلبــس كالفقير ويــأكل كالفقير. نحن نمزح 

نجوم الغانم
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مع بعض بالقول إنه أصبح برجوازيًا ألنه أصبح لديه ســيارة وســائق، ولكن حســن 
كان ال يهتــم بالمــال، فحتــى فــي مــا يتعلــق بفنه؛ لم يكن هو من يحدد الســعر، وال 

هــو مــن يناقــش الســعر. تــرك كل هذه األمور إلى أخيه عبدالرحيــم وأبن أخيه محمد، 
الذي كان مدير أعماله، لكن المال لم يكن يعني أي شــيء بالنســبة لحســن. كل 

شــيء كان موجوداً كان من الممكن أن يحوله إلى فن، إلى شــيء فّني. وكان 
يــأكل فقــط عنــد الجــوع، كانت لديه تقاليــده، تقاليده الجميلة وتقاليده الطقســية، 

فقــد كان يقــول »أنــا عندي طقوســي الخاصة كفنــان« ويحب هذه الطقوس. أي 
أنــه ينــام عندمــا يشــعر بالحاجة إلى النوم، ويصحو عندما يشــعر أنــه بحاجة للصحو 

ويعمــل، كل حيــاة حســن كانــت العمــل. ال أعرف، هو كان في ســباق مع الوقت 
إلنتاج أعمال. أنا اآلن أشــعر بشــيء مشــابه لما كان يفعله ولو أنه شــعور مخيف، 

أنــي أريــد أن أنتهــي مــن المشــاريع التي أريد أن أنهيها، المشــاريع، هل هو جيلنا؟ 
هــل هــو خوفنــا؟ هــل هــو اعتقادنا أن هذا هو الوقت ألن ننجز هذا المشــروع قبل أن 
يكــون الوقــت متأخــراً جــداً؟ ال أعــرف. ولكن هناك دافع دائــم ألن ننجز، يجب أن ننجز، 
يجــب أن نعمــل، وننســى أحيانــًا كيف نســتمتع بالحيــاة، بالطبيعة، باألصدقاء، ألنه 

فــي الفتــرة األخيرة أشــعر أن النــاس الذين ألتقي بهم أصبحــوا قليلين جداً. 

من خالل لقاءاتك مع حسن، هل كان حسين موجوداً في الصورة؟ هل كنت 
تلتقين به؟ هل تشعرين أن حسن أثّر كثيراً على حسين من منظورك؟

لنتكلم بشفافية، أواًل حسين شريف كان موجوداً ونشطًا في فترة الثمانينيات، 
وحسين فنان مهم جداً، مهم جداً بكل ما تعنيه الكلمة. نحت حسين، وعمله في 

ما يتعلق باللوحة أيضًا استثنائي، يعني هما كانا فنانَين اثنين في عائلة واحدة، 
كان من الممكن لهذين الفنانَين أن يغيرا وجه الفن في دولة اإلمارات. لكن أعتقد 

أنهما لم يتفقا معًا كفنانين، الفنان لديه أيضًا حساسيته، حساسيتهما كفنانين 
ربما لم تلتِق، فأصبحا يعمالن بشكل منفصل. 

هل كانت هناك أسباب؟
ليس لدي الحق ألتكلم في األمر. ليس لدي الحق ألتكلم عنها، ربما عبدالرحيم 

يجب أن يتكلم عنها، أخوه. ال أملك الحق في الكالم عن هذا األمر.

ولكن أنت كجزء من المجموعة هذا الشيء كان واضحًا.
كجزء من المجموعة نعم، ولكن تعاونهما مع بعض انتهى في وقت ما في 

نهاية الثمانينيات على ما أظن. 
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حسين شريف، ١٩٩6
صورة مقدمة من الفنان

حسين شريف
—حاورته آالء إدريس وبانة قطان

    ٢٠ ديسمبر، ٢٠١6، عبر الهاتف

»مع التكرار، على قدر ما نحاول أن نتمسك بالقوانين التي 
نضعها والخطوات التي اتبعناها أول مرة، ال بد أن يحدث تغيير 

بالعمل نفسه. والتغيير يدخل بها صدفة، يدخل بها الغرور، وتغيير 
الوقــت والمــزاج. واألشــياء الموجودة فــي العمل هــي مخّلفات 
 البيئــة، والحيــاة اليوميــة، مثــل المعادن والخشــب والبالســتيك، 

على الرغم من االختالفات بينها، إال أني أحاول أن أجعلها متجانسة، 
وأعطي شيئًا ليس له معنى، أعطيه معنًى من جديد عبر تغيير 

 هيئته أو دمجه مع شيء آخر أو وضعه في مكان آخر، أو دمجه 
مع مادة أخرى«. 
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 فــي الجــزء األول مــن المقابلة، يشــرح حســين عــن بداياته فــي إنتاج األعمال 
 الفنيــة فــي المنــزل منــذ أيــام الطفولة والمدرســة االبتدائية، حيــث تلقى 

التشــجيع فــي ِكال المكانيــن. بينمــا بــدأ أخــوه األكبر حســن باإلشــراف على 
 المعــارض فــي مهرجــان الشــباب العــرب منذ العــام 1975 وحتى العام 1977، 

حيــث شــارك حســين عندمــا كان عمــره مــا يقــارب الثمانية عشــر عامًا أو العشــرين، 
إمــا في ســوريا أو ليبيا. 

الُمحاِورة: هل تذكر أول عمل فني أنتجته؟
حسين شريف: كال، يصعب علي تذّكر ذلك. كنت أشارك في المعارض 

المدرسية، حيث كانت المدرسة تقيم في الصيف مسابقات وأنشطة فنية 
ورياضية. وفي إحدى المرات فزت بجائزة، كانت ساعة حائط. 

 كان ذلك في السبعينيات، في مدرسة جمال عبد الناصر، أقاموا مسابقة 
 على مستوى الدولة شاركنا فيها بالشارقة في مدرسة العروبة القديمة. 

وفي الصيف كانت المدارس تقوم بأنشطة ثقافية فنية ورياضية.
واآلن توقف هذا النوع من األنشطة. وبعد ذلك، شاركت في معرض آخر، 
 المعرض العام للشباب العرب الذي يقام سنويًا، شاركت فيه بشكل دوري، 

حيث كان يقام منذ العام 1975. 
بعد ذلك أتت المعارض الجماعية في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، 

والتي كانت مهمة جداً بالطبع، بعد ذلك معرض »األربعة« بعد رجوع حسن من 
لندن سنة 1983 في النادي األهلي في دبي. كان هذا أول معرض جماعي وكان 

مهمًا جداً، حيث قدمت أول عمل تركيبي لي. 

هل تذكر الفنانين اآلخرين الذين شاركوا في المعرض؟
 حســن، وعبــد الرحيــم ســالم وعبــد اللطيف الصمــودي. كانت أول مرة 

يقــدم فيهــا حســن أعمــااًل مفاهيميــة هــي عبــارة عن ملفــات وصندوق. عمل 
 المعــرض نوعــًا مــن الضــد، ألنــه كان مختلفــًا قليــاًل. هناك أنــاس وقفوا ضده 

 وأنــاس وقفــوا معــه. كان جيــداً، كان ناجحــًا. أنــا قدمت اسكيتشــات على 
 الجــدار، ورســومات مــن غيــر إطــار، حوالى 200 أو 300 اســكيتش. كانــت اللوحة 
 األولــى عبــارة عــن بورتريــه شــخصي لي أنا، رســمته نقاًل عن المــرآة، اللوحة 

 الثانيــة هــي اللوحــة األولــى واللوحــة الثالثة هــي اللوحــة الثانية وهكذا. 
هذه كانــت الفكرة. 

هذا العمل الذي شاركت فيه في النادي األهلي؟
 نعــم. إلــى أن تختفــي المالمــح تمامــًا، المالمح تتالشــى وكل األشــياء 

تصبــح مموهــة بســبب تأثيــر التكــرار، تكــرار النســخ وليس تكــرار الصورة. كان 
العمــل يعتبــر عمــاًل تركيبيــًا، وكانــت الرســوم علــى الجدار ومن غيــر إطار وكانت 

كبيــرة كذلك. 

هذه الرسومات كانت مباشرة على الجدار؟ 
كال، كال، على ورق ملصق على الجدار. أي ورق وألصقته، كان مختلفًا، يمكن 

اعتباره عماًل تركيبيًا كذلك. كان اسم هذا المعرض »زائد ناقص«، وكانت كل 
األعمال أبيض وأسود.

وما كانت ردود أفعال الجمهور تجاه هذا المعرض؟
في الحقيقة كانت جّيدة، كانوا قد استغربوا كثيراً من األعمال، خاصًة أعمال 

حسن، لكن بشكل عام كان الرأي إيجابيًا. كانت بداية قوية جداً وثم تعتبر فترة 
مبتكرة جداً لهذه األعمال في الثمانينيات. وطبعًا إنشاء جمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية كان مهمًا، ألن حسن والفنانين الشباب في اإلمارات كانوا يشاركون 

في معارض الفنانين العرب في الكويت، ولذلك كان لديهم الفرصة للتعرف 
إلى الفنانين العرب اآلخرين، وخصوصًا إلى فناني جمعية الفنون التشكيلية في 

الكويت. ثم أتوا بالئحة من الكويت، الئحة الفنانين التشكيليين. وبدأوا بإنشاء 
جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، هم قاموا بإنشاء الجمعية، وتأسست في 

العام 1980 في الشارقة.

حسين، أنت كنت من مؤسسي الجمعية صحيح؟
نعم من الناس الذين كانوا موجودين في أوائل االجتماعات.

هل كان لك دور في تنظيم أو تأسيس هذه الجمعية؟
 كان هناك مجموعة من الفنانين في تلك الفترة، ليس واحداً أو اثنين، 

كان يوجد حوالى 15 أو 20 فنانًا تشكيليًا، كانت مجموعة كبيرة.

حسنًا. كنت ترسم خالل هذه الفترة، صحيح؟ وكان الفن التشكيلي الذي تنتجه 
عبارة أكثر عن لوحات زيتية، أو كما قلَت أعمااًل تركيبية. هل كنت تنتج أشياء أخرى؟ 

مثل الموسيقى، هل كنت تعزف، أو كنت تكتب؟
كنت أرسم الكاريكاتير في الجرائد اليومية، في جريدة الوحدة الصادرة في 

أبوظبي، وجريدة البيان في دبي ومجلة األسرة العربية في الشارقة.كانت صحيفة 
الوحدة تنشر لي يوميًا رسمًا. كان هناك فنان معروف يرسم الكاريكاتير اسمه 

علي فرزات كان في جريدة الوحدة وكنت على عالقة صداقة معه. كنت في 
المدرسة في تلك األيام، فكنت سعيداً بأن الجريدة تنشر لي رسمًا كل يوم. إنه 

شيء يدعو للفرح. كان شيئًا ممتعًا. 

هل كانوا يعطونك مواضيع ويطلبون منك أن ترسم كاريكاتيراً عنها؟ أم كانت 
جميعها من اختيارك؟

كال، كنت أتابع وأعرف ما هي األحداث الدولية، ألنه كان كاريكاتيراً سياسيًا. 
أذكر في وقتها كانت الحرب األهلية في لبنان. وكانت الحرب العراقية-اإليرانية، 
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وإسرائيل وفلسطين، كانت قضايا موجودة في الجرائد يوميًا. لم يكونوا 
يعطونني مواضيع محددة، كنت أقدم لهم مجموعة من الرسومات وهم كانوا 

يختارون ويضعون الرسم الذي كانوا يرونه مناسبًا. في البيان كان الشيء نفسه، 
ينشرون لي يوميًا في فترة من الفترات. كان هناك فنان كاريكاتيري اسمه جالل 

الرفاعي، كان يرسم في جريدة البيان، كانت المواضيع التي اشتغلت عليها 
محلية ومواضيع سياسية. بعد ذلك عملت في المسرح، ديكور المسرح، حيث 

صممت الديكور ألربع أو خمس مسرحيات في اإلمارات، وعملت في التلفزيون، 
مصمم ديكور كذلك. 

ما الذي دفعك لتدرس ديكور المسرح؟
 كنت أبحث عن بعثة دراسية للفنون التشكيلية، والوزارة بعثتني إلى 
 الكويت للدراسة، لم أكن أعلم أن هذا التخصص غير موجود، لكن وجدت 

الفنون المسرحية، تخصص ديكور مسرح. وهو قريب من مجالي.

هل أثرت دراستك ديكور المسرح على أعمالك الفنية؟ 
ديكور المسرح قريب من األعمال الفنية، ديكور المسرح عبارة عن فراغ يعني 

تشكياًل في الفراغ. من الممتع العمل مع اإلضاءة والمواد الخام التي تدخل في 
 إنتاج العمل. يوجد تأثير أكيد، الدراسة التي يدرسها المرء أو العمل الذي يقوم 

به لفترة، يدخل في فنه، حتى لو لم يتقصد ذلك.
فيما يخص التشكيل من ناحية التكوين، أنا أهتم جداً بأعمالي من الناحية 

 البصرية، ويمكن أن يكون هذا سبب عملي في ديكور المسرح والتلفزيون، 
الذي يعتبر عماًل بصريًا. 

متى شعرت بأنك فنان؟ هل يمكن القول إن هذا كان تطوراً طبيعيًا عن طريق 
تأثرك بحسن حين كان يرسم في البيت وتواصلك مع الفنانين والجمعية وكل 

تلك األشياء؟ أم أنه كانت هناك لحظة مهمة شعرت من خاللها بأنك فنان؟
بشكل عام، نحن في الخليج أو في اإلمارات كنا كلنا فنانين هواة. يعني كنا 

موظفين ونرسم بعد ساعات العمل بشكل تطوعي ومشاركتنا كانت أعمااًل 
 تطوعية في األغلب. يعني لم تكن اللوحات تباع، لكن كنا نشارك كل سنة 

في المعارض على الرغم من عدم وجود بيع على اإلطالق. 
كنا نحب الفن. الفنانون في اإلمارات كلهم يمكن أن أسميهم فنانين 

متطوعين، كانوا يرسمون، ينتجون، يشاركون في المعارض ألجل المشاركة 
فقط. أما البيع فهو أمر جديد نوعًا ما، وحصل في السنوات العشر أو الخمس 

األخيرة لكن الوضع لم يكن كذلك سابقًا. يعني أحيانًا المرء يرى نفسه فنانًا، 
عندما كنت أرى رسمتي في الجريدة، وإسمي مكتوبًا، بالطبع كنت أشعر أني 

 فنان. لكن أحيانًا يفكر المرء لماذا تورط في هذه الورطة، لماذا لم يعمل 
في شيء آخر؟

يكون المرء فنانًا عندما ينتج عماًل فنيًا، عندما يفعل شيئًا آخر. هو إذاً إنسان 
عادي وليس بفنان. يعني لو عمل موظفًا، فهو موظف، ولكن عندما يرسم، 
 وينتج أعمااًل فنية ويشارك في معارض فنية يمكن أن أسميه فنانًا، ألنه يعمل 

في هذا المجال. ال أعرف كيف أشرح ذلك، أنا أنظر إلى نفسي على أن لي عالقة 
 بالفن، أعمل بشيء له عالقة بالفن، أنتج أموراً لها عالقة بالفن التشكيلي،

 هذا أفضل شيء. 

هل كان هناك أشخاص معّينون تذكرهم كان لهم تأثير كبير عليك؟ 
في اإلمارات كان حسن شريف بالطبع.

لكن خارج البيت، يعني نحن نعرف أن في البيت كان هناك حسن.
كنت معجبًا بعبدالقادر الريس في فترة من الفترات، معجبًا بلوحاته وأعماله، 

كبقية الفنانين اإلماراتيين. وبعد ذلك التقيت بالفنانين الذين عادوا من الخارج..

مثاًل من؟
حسن شريف طبعًا وفنانون آخرون أسسوا جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية. 

هم أثّروا في جيل كامل وكنا نلتقي دائمًا. 
وبعد ذلك الفنانون العرب، وطبعًا الفنانون في الكويت، الفنانون في العراق 
كانوا مهمين، وخاصة جواد سليم وفؤاد حسن. وفنانو سوريا كذلك، لؤي كيالي، 

كنت معجبًا بهذا الفنان كثيراً، وفاتح المدرس كذلك. وكنت معجبًا بالحركة 
السريالية في مصر وكانوا مواكبين للسريالية العالمية وفي الفترة نفسها كانوا 

متأثرين بـ»تزارا« و»بريتون«. السريالية في مصر كانت مهمة جداً، خصوصًا فنانين مثل 
رمسيس يونان وجورج حنين. كانوا مهمين، كنا مغرمين بتجربتهم، ومعجبين بها 
حقيقة. وأعتقد أن التجربة العربية في الفن التشكيلي والسريالية في مصر كانت 

مواكبة للسريالية في أوروبا. كانت التجربة العربية في الفن التشكيلي مهمة جداً.
أعتقد أن الحركة السريالية في مصر كانت مهمة ألنهم كانوا مواكبين وعلى 

عالقة مع »بريتون« ومع »تزارا«، فهنا تكمن أهميتهم.

هل هناك كتب معينة أثّرت فيك؟
 الكتب، طبعًا كنا نتابع الكتب الفنية. فمثاًل كانت تأتينا من معارض 

الفنانين العرب كاتالوغات، »معارض وصور أعمال«. بعد ذلك عندما أتى حسن 
حمل معه كتبه. باإلضافة إلى مجلة »الفنون العربية« التي كانت مجلة مهمة 

تصدر في بريطانيا.

كانت تصدر بالعربية؟
نعم، كان يشرف عليها بلند الحيدري وجبرا إبراهيم جبرا. وكان يعمل فيها 

ضياء العزاوي أيضًا. وكانت تقدم ترجمة عربية لحوارات الفنانين الغربيين، 

حسين شريف 
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بعد ذلك في سنة 1982 اعتقد أصدرت مجلة تشكيل لجمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية في الشارقة، كان اإلصدار األول للمجلة. 

في الكويت كنت أقرأ عن المسرح أكثر، ألننا صممنا الديكور لبعض 
المسرحيات. سلسلة المسرح العالمي كانت تصدر وبأسعار رخيصة جداً. فكنا 
نشتريها ونأخذها إلى مكتبة المعهد، كنت أقرأ المسرح العالمي كثيراً. وكان 

هناك مجلة اسمها عالم الفكر في الكويت كانت تصدرها وزارة اإلعالم في 
الكويت، كانت مجلة مهمة، لدي اآلن نشرتان منها فقط.

وقبلها كان هناك مجلة قديمة اسمها »العربي« كنت أتابعها وأحب قراءتها. 
وكنت أرسم في مجلة اللجنة العربية، وكنت أقرأها باإلضافة إلى المجالت 

الثقافية، مثل مجلة أوراق، وهي مجلة ثقافية ومحلية قديمة كانت لحبيب الصايغ 
سنة 1982، وتوقفت على ما أظن في سنة 1988. 

كانت تضم مجلة أوراق مقاالت في الشعراء واألدباء والشعر واألدب والفن 
والمواضيع السياسية. كان يصدرها حبيب الصايغ في اإلمارات لفترة، وفي لندن 

كذلك. وكنت أرسم الكاريكاتير في هذه المجلة لفترة. 
أيضًا على الصعيد العربي كانت مجلة »صباح الخير« ومجلة »روز اليوسف« 

بالنسبة لي مهمة جداً وبالنسبة لحسن أعتقد كانت مهمة ألننا كنا نتابع 
الكاريكاتيرفي هاتين المجلتين، وكنا متأثرين بالمجلتين أيضًا. مجلة روز اليوسف، 

إلى اآلن تصدر في القاهرة . كانت مجلة كاريكاتيرية وفيها رسوم كثيرة.

هل شاركت فيها بالكاريكاتير؟ 
كال. لكن كنا حريصين على اقتنائها ومتابعة محتواها، وكنا متأثرين بها. 

 وكنت أقرأ الروايات وكتب الفن. وكنا نتابع مجلة فنون عربية، وباعتقادي 
أنها مهمة. 

هل كانت هذه المجالت تتكلم عن الفن في العالم العربي بشكل خاص أم 
كانت تشمل العالم الغربي مثاًل في أوروبا؟ المجالت التي كنتم تقرؤونها بشكل 

عام كانت تركز على العالم العربي والحركة الفنية الثقافية في العالم العربي؟ 
أم تضمنت أشياء من العالم كّله؟ 

ال، مجلة »فنون عربية« كانت تترجم أحدث الموجود في العالم، وكانت تضم 
الفنانين العالميين. كانت مجلة مهمة، أنا قرأت حواراً مع جياكوميتي ألول مرة 

في هذه المجلة. جان جينيه كان يحاور جياكوميتي. هذا شاعر معروف، وكان 
يحاور جياكوميتي. والحوار منشور في أحد أعداد مجلة فنون عربية، وأنا تعرفت إلى 
جياكوميتي عن طريق هذه المجلة وهذا الحوار. وطبعًا جان جينيه معروف كذلك. 

فهناك كتاب وفنانون مهمون يقومون بالحوارات في هذه المجلة. 
وبعد رجوع حسن من بريطانيا استفدت منه كثيراً طبعًا، وتعرفت إلى 

المدارس. وكنت معجبًا بالمدرسة التعبيرية األميركية، تحديداً روبرت راشنبرغ 
باستخدامه المواد الجاهزة. وهو من الذين عملوا على إدخال المواد الجاهزة على 

اللوحة ومن رواد الفن التركيبي. كنت معجبًا بجاكسون بولوك، مارك روثكو 
والتجريديين جميعهم. وبعد ذلك بدأ حسن يكتب عن الفنانين المفاهيميين 

األمريكيين مثل مارسيل دوشامب، مارسيل بروتاير، جون كيج، جوزيف كوسوث، 
 دونالد جود، روبرت موريس. كنا معجبين بتجربتهم جداً وكنا نحاول أن نكون 

على عالقة بتجربتهم.

 طبعــًا، مــن خــالل تجربتــك الفنيــة، يمكننــا القــول إن فنك قــد تغير. أي من 
 اللوحــات الزيتيــة لألعمــال التركيبيــة والكاريكاتيــر، ومــرت تجربتــك الفنيــة 

 بمراحــل عــدة. كيــف يمكــن أن تصــف لنا هــذا التغيُّر؟ وهــل تذكر ما إذا 
 كان هنــاك لحظــات معينــة شــعرت فيهــا أن ممارســتك الفنيــة قــد تغيرت 

أو نضجت؟
عندما قدمت لوحات باألســلوب الوحشــي لم أكن أعرف تجارب الوحشــيين 

العالميــة، لــم أكــن أعلم عنهم. أنتجت لوحات قريبة ألســلوبهم، اســتخدمت 
األلــوان الصارخــة والقويــة فــي اللوحة. بعد ذلك عرفت عن الوحشــيين في 

المدرســة. كان هــذا فــي بدايــة الثمانينيــات، أعتقد كان في ســنة 1983. وبعد فترة 
عملــت بالكــوالج، كنــت أعمــل اللوحات بالــورق والمجالت. بعد ذلك عرفت أن 

هنالك فنًا اســمه فن الكوالج.
رســم اللوحــة مــروراً باألســاليب المختلفة في الفن يغنــي الفنان وتجربته 

بشــكل عــام، تجعلــه فنانــًا جّيــداً. ال بــد للفنان من أن يجرب أكثر من مدرســة وأكثر من 
أســلوب. وأنا أرى الكثير من الفنانين اليوم يعتبرون أنفســهم فنانين ومشــهورين 

وهــم لــم يجربــوا أي شــيء، لــم يحترموا المدارس المختلفــة ولم يجربوها. أنا أرى أن 
الفنــان، خاصــة فــي بدايتــه، يجب أن يحتــرم جميع المدارس الفنية، ثــم يحاول تقليد 
أعمالهــم، ليــس بغلــٍط أو عيــب. أنا رســمت لوحات فان غوغ. وقلــدت كل الفنانين 

الذيــن ال بــد أن نتعلــم منهم، ليس باألمر شــيء خاطئ.
إذاً علينــا أن نمــر علــى المــدارس الفنيــة، نرســم لوحــة تعبيرية، نرســم لوحة 

انطباعيــة، نعــرف مــا هــي، نقــرأ عنهــا، نعرف كيــف أصبحــت التعبيرية، وما أســبابها 
وكيــف تطــورت. ليــس بعيــب أو خطــأ، يســتحيل علــى المرء من بدايــة حياته 

الفنيــة، كمــا يظــن الكثيــر مــن الشــباب اليــوم، أن يعتبــر نفســه فنانًا وصاحب 
مدرســة، أي أن هــذا أمــر خاطــئ. ليــس مــن المطلوب أن يكون المرء في مدرســة 
معينــة اليــوم. فهــذا الحديــث عــن المــدارس الفنية غيــر موجود اليــوم، لكن نحن 

نتعلــم مــن المــدارس الفنيــة ونحــاول أن نســتوعبها، ومــن ثم هذا يغنــي تجربة 
الفنــان فــي نهاية األمر.

أنا كنت معجبًا بأعمال بيكاسو. واشتغلت لوحات من مواد جاهزة في معرض 
»poster« في سنة 1985 أو 198٦ في السوق المركزي. استخدمت الجرائد والحبل 

على القماش، أي مواد جاهزة على اللوحة. بعد ذلك عرفت أعمال روشنبرغ 
وتجربته، نحن كنا نحاول أن نقدم الكثير من األشياء في ذات الوقت، ألننا كنا 

مدهوشين بما حصل في الحركة الفنية. 

حسين شريف 



83 82

ال نراهم لكننا

وأنتجت الجداريات أحيانًا، أي اللوحات الكبيرة. وأحببت مشاهدة األفالم مثاًل، 
عندي هواية مشاهدة األفالم.

هل تظن أن األفالم كان لها تأثير على عملك؟
طبعًا اإلنسان يجب أن يكون له عالقة مع السينما، مع الموسيقى مع الرواية، 

كل هذه األشياء تشّكل اإلنسان.

ما هي األفالم التي كنت تراها في هذه الفترة وما كانت الموسيقى التي كنت 
تستمع إليها؟ 

كنــت معجبــًا بالســينما األميركيــة طبعًا، األفالم األميركيــة، وكنت معجبًا 
بتجربــة الفنانيــن األميركييــن اإليطالييــن الذين هاجروا مــن إيطاليا الى أميركا 

 ليخرجــوا أفالمهــم مثــل فرانســيس كوبوال، بيرناردو بيرتولوشــي، إيليا كازان، 
 وكنــت مهتمــًا بمتابعــة هــذا النــوع من األفالم. كان هناك ســينما النصر في 

 دبــي كانــوا يعرضــون األفــالم الجديدة وآخر اإلصدارات فــي أميركا. عربيًا أنا 
 معجب بتجربة خالد الصّديق، شــادي عبدالســالم، يوســف شــاهين، محمد 

ملص من ســوريا، أحب مشــاهدة أفالمهم دائمًا. 

حسين، أريد سؤالك عن عمل من أعمالك، استخدمت في انتاجه مكعبات 
اسمنتية. ألن هذا هو العمل الذي نريد عرضه في المعرض.

حسنًا، جميل.

أريد منك أن تخبرنا ما قصة هذا العمل وكيف وصلت إلى الشكل النهائي له؟
اإلسمنت مادة رئيسية جداً في حياتنا كوننا نعيش في مدينة، دائمًا في تطور، 

دائمًا في بناء. اإلسمنت كان مادة غريبة في الفن، ال أحد يحب أن يستعمله، ثم 
 إنها مادة قوية، تمسك األشياء، يعني لو وضعنا مكعب إسمنت وداخله شيء 

ما فهو يمسكه وبقوة. 
البلوكات قريبة ألعمال التكرارات الموجودة عندي في أعمالي السابقة، أحب 

التكرار. عندما يعجبني شيء مثاًل أكرره.
مــع التكــرار، علــى قــدر ما نحــاول أن نتمســك بالقوانين التــي نضعها 

والخطــوات التــي اتبعناهــا أول مــرة، ال بــد أن يحــدث تغييــر بالعمــل نفســه. والتغيير 
يدخــل بهــا صدفــة، يدخــل بها الغــرور، وتغييــر الوقت والمزاج. واألشــياء الموجودة 

فــي العمــل هــي مخّلفــات البيئــة، والحيــاة اليوميــة، مثل المعادن والخشــب و 
البالســتيك، علــى الرغــم مــن االختالفــات بينهــا، إال أني أحــاول أن أجعلها متجانســة، 
وأعطــي شــيئًا ليــس لــه معنــى، أعطيــه معنــًى مــن جديد عبــر تغييــر هيئته أو دمجه 

مــع شــيء آخــر أو وضعــه فــي مكان آخــر، أو دمجه مع مادة أخــرى. يعنــي بقايا قلم 
رصــاص تنفــع، بقايــا نظــارة قديمــة، أعطيهــا حيــاة جديدة. وقبل ذلــك عملت مع 

مكعبــات الجص. 

بنفس الطريقة؟
نعم، لكن كان العمل على مكعبات الجص أقرب أكثر للنحت، ومكعبات 

اإلسمنت أقرب الى أعمال التجريد أكثر، هو يعتبر عماًل تركيبيًا وعماًل تعبيريًا يمكن 
أن تسميه الواقعي الجديد »new realism« أو »new Dadaism« )الدادائية الجديدة(.

والرسومات الموجودة في الجرائد؟
الرسومات هذه قريبة أكثر إلى التجريد، أي التجريدية التعبيرية. 

 هل تذكر عملك الذي شــاركت به في معرض عبداهلل الســعدي الذي كان 
في سنة 1999؟

نعم، وكان الكتّيب من تصميمي. شاركت في المعرض، إذ كنت أرغب 
بتصميم الكتّيب. 

 أي كنــت مهتمــًا جــداً بتصميــم الكاتالوغــات منــذ أيــام تصميمــك مجلة 
تشــكيل صحيح؟

 نعــم، هــوس تصميــم الكتّيــب جعلني أشــارك في المعرض وأشــارك 
ألصمــم الكتيب. 

طبعًا ميزانية الجمعية كانت محدودة فلم أحب أن أثقل عليهم، فصممته 
باألبيض واألسود. واخترت مقالة ألحمد راشد كان قد كتبها عن عبداهلل السعدي، 

ومقالة كان كتبها عبد العزيز جاسم عن عبداهلل السعدي، وضعتهما في الكتّيب. 
هذه أول مرة أصرح بها عن فكرة المعرض. كنت أود أن أصمم كتيبًا لمعرض، 

فاقترحت على عبداهلل أن ننظم معرضًا جماعيًا. لكن األعمال التي قدمتها كانت 
أعمااًل جديدة.

واحد من األعمال كان الكرتون الذي عليه الخيش والحبال.
 نعــم، الكرتــون والخيــش كانــت مــواد محليــة قديمة من النــادر إيجادها، 

وهــي كانــت مــواد أساســية فــي المجتمعــات القديمــة في بنــاء البيوت وبناء 
األشــياء، وهــي أساســية فــي حياتنــا. لكــن اليوم صعــب إيجاد هذه المــواد، يعني 
الخيــش صعــب مالقاتــه، مــع أنــه رخيــص جداً، كان شــيئًا تافهًا جداً فــي تلك األيام 
لكــن اآلن صعــب إيجــاده قطعــة خيــش وهــذا دليل علــى التغيير الــذي حصل في 

مجتمعنــا فــي األربعيــن عامــًا االخيــرة. الخيــش كان قديمــًا لربــط ونقــل البضائع من 
مــكان إلــى مــكان. وحديثــًا الكراتيــن أيضــًا لنقــل البضائع من مــكان إلى مكان. 

يعنــي عندمــا نســتورد كتبــًا لنقرأهــا تأتينــا بالكراتيــن، تأتينــا أشــياء بالكراتين. 
نســتورد كل شــيء، أكلنــا، مالبســنا، يعنــي األشــياء التــي تشــكل ثقافتنــا تأتينا 

داخــل الكراتيــن. فنحــن نزيــل المحتــوى ونرمــي الكراتين نفســها، عادًة نرمي 
الكراتيــن، فأنــا أخذتهــا وأعطيتهــا بعــداً جديــداً، لمــاذا ال نســتفيد منهــا كأرضية 

للعمــل الفنــي، كخامة.
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صحيح.
 وكانت خامة جميلة، كانت مطواعة. وكنا نخيطها أيضًا ونعمل الكثير 

من األشياء. 

نحن نريد تسليط الضوء قلياًل على معرضك مع عبداهلل السعدي، فنحن نريد 
عرض بعض من هذه األعمال التي كانت في ذلك المعرض.

 حلو، جميل. يمكن أن أعيد صنع بعض أعمال الكراتين والخيش لسلوى، 
لقد وعدتها بذلك. 

 الكثيــر يعرفــون الفنانيــن الذيــن كانــوا فــي المجموعة التــي عملت 
 خــالل التســعينيات، وكنتــم تقومــون بالمعــارض ســويًا، منهم عبداهلل 

 الســعدي، محمــد أحمــد إبراهيــم، حســن شــريف، محمد كاظم، أود ســؤالك 
 كذلــك عــن األشــخاص الذيــن كانــوا ضمــن المجموعة لكن كانوا شــعراًء 

وكّتابــًا وأدباء.
طبعًا عالقة حسن شريف بأحمد راشد ثاني، كانت مهمة جداً. 

ماذا يمكنك أن تقول لنا عن هذه العالقة؟
أحمد راشد تكلم عن المعرض ووقف مع حسن شريف في معرضه الشخصي 

في سنة 1984 في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، وكانت العالقة بينهما 
وثيقة جداً. كان أحمد صديق العائلة وكان يزور حسن باستمرار وكان صديق الكل. 

وعن طريق أحمد راشد تعرفنا، أو تعرف حسن، إلى خالد البدور ونجوم الغانم 
وسهى الغافري. 

هل تذكر متى قابلت أحمد راشد؟
نعم في الجامعة في مجلة األسرة، لكن لم نتصادق في الجامعة. كان هو 

أو  يمر بالمجلة، كان يكتب معنا أحيانًا. لكن التقينا في الجامعة في سنة 1981 
1982، كنا نعرف بعضنا البعض من أيام الجامعة. وبعد ذلك عن طريقي تعرف 

إلى حسن وأصبحا صديقين، ومع حسن وخالد البدور ونجوم الغانم، ويوسف 
خليل، وهو مسرحي سوداني كان في اإلمارات وشاعر، نشروا مجلة، سلسلة الرماد. 

هم كمجموعة كان اسمهم أقواس ونشرتهم كان اسمها سلسلة الرماد. وكان 
حسن عنده مرسم في منطقة المريجة في الشارقة في تلك األيام، فأصدروا نشرة 

فنية وأدبية، حديثة جداً كانوا ينسخونها ويوزعونها. وطبعًا أحدثت ضّجة قلياًل، 
وأتذكر أنهم وضعوا علكة مع العدد. 

علكة مع العدد؟ كعمل فني؟
نعم. يمكن أن يمضغ المرء العلكة ويقرأ. ثم أتت مجموعة أخرى وعملوا 

شيئًا مشابهًا أسموه سلسلة القرايب القزحية أو اسمًا قريبًا من ذلك. 

من كان ضمن هذه المجموعة؟
المجوعة الثانية التي أتت بعدهم؟ علي العندل وإبراهيم المال ومسعود 

أمراهلل، السينمائي المعروف اآلن. 

هل تأثرت هذه المجموعة بمجموعة أقواس؟
ال، هم تأثروا بعدما رأوا سلسة الرماد، فأرادوا أن يكرروا التجربة بشكل آخر وقاموا 

بشيء مختلف. وبعد فترة فعل علي العندل مع مرعي الحليان نفس الشيء، 
سلسلة ثانية. علي إبراهيم كان في تلك فترة أيضًا، أي كانت مجموعة كبيرة في 

اإلمارات. كنا أنا وأحمد راشد وحسن وخالد أصدقاء، عالقة أحمد مع حسن كانت 
عالقة قوية جداً، وكان معنا ظبية خميس، شاعرة إماراتية كانت تأتي إلى اإلمارات 

أحيانًا، حيث كانت تعيش في القاهرة، واإلمارات. 

ظبية خميس أم حمدة خميس؟
هناك ظبية خميس وحمدة خميس. كانتا تعرفان بعضهما.

هل تذكر معرض اليوم الواحد الذي قامت به المجموعة بالقرب من السوق المركزي؟
نعم، لكنه لم يكن في السوق المركزي. 

في المريجة؟
نعم، في مرسم المريجة، مع حسن شريف وخالد البدور ونجوم الغانم، كان 
في سوق المريجة في الشارقة. وضعوا األعمال في األرض، ليوم واحد، كان هذا 

المعرض مميزاً جداً. أنا كنت في الكويت عندما أقيم المعرض، لكني كنت أعرف 
وأتابع، الناس استغربت وكان األمر لطيفًا. كانت أول مرة يرى الناس فيها الفنانين 

يعرضون األعمال بهذه الطريقة الغريبة جداً، في السوق في مكان عام. فالناس 
تساءلوا ماذا كان هذا. لكن كان جّيداً، كانت تجربة جيدة، كانت إضافة.

أريد سؤالك عن معرض »الستة« الذي كان في الشارقة في سنة 199٦؟ هل تذكره؟
نعم، كان في متحف الشارقة.

هل تذكر بماذا شاركت في هذا المعرض؟
نعم أنا عملت على ورق الجرائد، صبغت ورق الجرائد، ومن الخلف قمت 

بإلصاقه ببعض، قبل االنترنت كانت الناس تقرأ الجرائد، وكانت الجرائد تتجمع، 
والجرائد كانت بمالحق وأعداد كبيرة، تصل إلى 40 صفحة أو أكثر، فكنت ألصقها 

ببعض بالغراء ثم أطليها بالصبغ. أي الصور واأللوان التي تكون بالخلفية توحي 
بأنها باهتة وشفافة لتظهر الصورة التي خلفها. هناك صورة لكن ليست واضحة، 

وهناك كتابات لكن غير مقروءة. بعد ذلك كنت أعّلقها على الحائط. كان ورق 
 .»emulsion«الجرائد مضغوطًا وسميكًا بعض الشيء ولونته بأصباغ الـ
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هل تذكر ما إذا كان هناك أي نقد لهذا المعرض؟
 كان هناك الكثير من األعمال المفاهيمية والفنية في اإلمارات والخليج، 

ولم يعد اهتمام كبير لدى الفنانين بالنقد. لم يعد الكثير ينتقد ألنهم سوف 
يُفضحون على أنهم ال يعرفون شيئًا، ولذلك كانوا ال ينتقدون. وطبعًا من الجديد 

أن المعرض كان في المتحف وكان يشارك معنا فنان هولندي، وفنان هندي، 
فقمنا بهذا التجمع شبه العالمي. 

جوس كليفرس وفيفيك فيالسيني؟
نعم. أصبح جوس صديقًا مقربًا لحسن ومحمد أحمد ولنا جميعًا، وكان يأتي 

بين كل فترة وأخرى. وأقام لنا معرضًا في هولندا أيضًا. 

في سيتارد وفي لودفيغ، صحيح؟
نعم. وكان شخصية من الشخصيات المهمة في المشهد الفني. كان 
صديقًا لحسن وكان معجباَ بأعمالنا. وكان هناك فنان وقّيم آخر اسمه بيرت 

هيرمان، والذي كان شخصية مهمة كذلك، وكان صديقًا قريبًا لنا. بيرت هيرمان 
هو هولندي وكان مستشاراً لوزارة الثقافة في هولندا، وكان يعمل على مشروع 

مشترك بين اإلمارات وهولندا، يختار فيه فنانين من اإلمارات ويقيم لهم معارض 
وورشًا في هولندا، وكذلك يأتي بفنانين من هولندا ويقيم لهم ورشًا ومعسكراً 

هنا. حيث عمل مع اندونيسيا واألردن واإلمارات، ودمشق، وساهم بتدريب بعض 
الفنانين الموجودين حاليًا في اإلمارات. 

]بعد بعض النقاشات بدأ الفنان بوصف معرض أقيم في المركز الثقافي 
الفرنسي في دبي[. 

كانت هناك أعمال جدارية في المركز الثقافي الفرنسي في دبي، كانت 
من األعمال الجميلة، تعجبني أنا كثيراً. رسمت بابًا شعبيًا، واحداً من تلك األبواب 

الشعبية الملونة.
إلى اآلن توجد هذه األبواب في المناطق الشعبية، أنا رسمت الباب مثلما هو، 

بكل األشكال الهندسية والزخرفة واأللوان الفرحة، كانت ألوانًا مباشرة على الجدار، 
وأعطيته هيئة الباب الحقيقي ووضعت فوقه مصباحًا.

كنا أنا وحسن ومجموعة فنانين في المركز الثقافي الفرنسي وكانت األعمال 
جميلة، من التجارب الجديدة التي عملت عليها، في الليل يبدو وكأنه باب حقيقي. 

]تذكر آالء إدريس فوز حسين بالجائزة األولى في جمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية عام 1998، الذي كان يقيم معارض سنوية للبورتريه. عمله الفائز 

 بالجائزة هو عبارة عن علب صفيح مطوية مشابهة للوجوه. بعدها يراجعون 
معًا تاريخ مشاركاته بالمعارض[.

متى شاركت في بينالي الشارقة؟ 
أو 2003. من البداية كنت أشارك في بينالي الشارقة ولغاية سنة 2001 

تقصد أنكم توقفتم عن المشاركة في 2003؟
كال، أنا فقط توقفت في 2003، أما حسن وأحمد وكاظم فاستمروا بالمشاركة. 

وماذا عن معارض جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية؟ هل شاركت في جميع 
معارضهم السنوية؟ 

آخر مرة شاركت معهم كانت منذ ست أو سبع سنوات. 

في سنة 2011 أو في 2010؟
نعم ممكن. بعلب الصفيح.

 ]آالء إدريس تتحدث عن بورتريه رأته كان قد رسمه حسين شريف للكاتب 
أحمد راشد ثاني، وأجاب الفنان بأنه رسم هذا البورتريه بعد وفاة أحمد راشد ثاني 

منذ عدة سنوات[.

نحن طبعاُ ندرك أهمية أحمد راشد ثاني في الساحة الفكرية هنا واألدبية والفنّية. 
طبعا كان من األشخاص المهمين في المشهد الثقافي الفني في اإلمارات. 

كان يكتب مقاالت في مجلة التشكيل وكان أحد المحررين الرئيسيين في أحد 
 أعداد مجلة التشكيل التي كانت تصدرها جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، 

 كان هو وحسن يشرفان على عدد من إصدارات المجلة، وكان يكتب في 
التشكيل وفي الصحف، يعني كان من المحركين الرئيسيين في المجال.

]بعد قليل من النقاش حول أحمد راشد ثاني ومخطوطاته، تغير الحوار[.

هل من ذكرى معينة تود مشاركتها معنا؟
أذكر لوحة جميلة، هذه اللوحة كانت مهمة بالنسبة لي ألن الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي اقتناها. 

أية واحدة؟
هــو أعجــب بهــا كثيــراً فاقتناهــا. أخبرنــي بهذا الشــيخ أحمــد بن محمد القاســمي 

رئيــس الدائــرة الســابق. كانــت لوحــة مــن الكوالج، لم أكن أعرف مــا هو الكوالج، 
ولــم أكــن أعــرف أن هنــاك شــيئًا فــي الفن يدعى كوالج. كانت ســنة 1983 أو 1982 

علــى مــا أعتقــد، شــاركت فــي معــرض الجمعيــة بلوحة كلهــا من الورق ومن 
إعالنــات الصحــف، كنــت آخــذ اإلعالنــات الملونة مــن الصحــف اليومية، وكانت 

بدايــة اإلعالنــات الملونــة بالجرائــد ولكــن الصــور مقبولة، كانــت بدايــة الثمانينيات 
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هــي بدايــة اإلعالنــات الملونــة فــي الجرائد. وكانــت لمطاعم فاخرة وصور ســيارات 
وصــور بيــوت وصــوراً ألدوات البيــت، وكانــت عليها عبــارات جميلة، كانــوا يبدعون 

فــي العبــارات، فأخــذت هــذه الصور واســتخدمتها فــي الكوالج. كانــت متداخلة مع 
بعضهــا مشــكلة مشــهداً معّينــًا. وأدخلــت بعــض المــواد علــى اللوحة. كانــت تعبر 

عــن ســيطرة اإلعــالن علــى الناس، والمشــهد البصــري في الحيــاة العامة. كان 
هنــاك إعــالن فــي كل مــكان نراه، أو صــورة أو يافطــة. والحياة االســتهالكية كانت 

قــد بــدأت تطغــى على الحيــاة العامة.

فقمت بهذا العمل وشاركت به.
الحاكم أعجب باللوحة جداً، وأخذها ضمن مقتنياته. وفقًا لما سمعت من 

الشيخ أحمد الذي قال لي هذا الكالم. وهذا الشيء دفعني للعمل أكثر، وكان 
معروفًا أن حاكم الشارقة دائمًا يفتتح المعارض. كان الشيخ سلطان مهتمًا كثيراً 

بالفن، وداعمًا كبيراً له.

أكيد، ومازال، الشيخ سلطان ال يتوانى عن ذلك.
كان داعمًا للمسرح والفن، هو من وّفر المقرّ لجمعية اإلمارات للفنون 

التشكيلية. وكان يأتي سنويًا ليفتتح معرض الجمعية، ويعرف الفنانين 
بأسمائهم ويتكلم معهم ويعرفهم جميعهم شخصيًا، كان متابعًا للحركة 

الفنية وما يزال داعمًا للثقافة والمسرح، وله الدور الكبير. 

 بحكــم خبرتــك فــي عملــك فــي المســرح، هل تعاونــت مع أحد من 
 أصدقــاء المجموعــة مثــل خالــد البــدور أو أحد مــن المســرحيين على 

إقامة عمل مســرحي؟
 اشــتغلت مــع مرعــي الحليــان علــى مســرحيتين علــى ما أذكر، ومع 

 عبداهلل صالح مســرحية، كنت مســؤواًل عن تصميم ديكور الخشــبة. لم أعمل 
في المســرح كثيراً، تقريبًا 4 أو 5 أو ٦ مشــاريع. أعرف أيضًا مســرح دبي األهلي، 

 المســرح التجريدي في دبي كان اســمه التجريدي وبعد ذلك تغير اســمه، 
مــع ناجــي الحاي وجو أصغر، ويوســف خليل في دبي.

هل هناك أي شيء آخر تحب أن تذكره؟
هؤالء الذين ذكرتهم شكلوا مجموعة مع أحمد راشد في مسرح الجامعة، 

المسرح الحر في الجامعة، وكانوا يقدمون مسرحياتهم. 

هل شاركت معهم أو ساعدتهم؟
ال، وقتهــا كنــت فــي الجامعــة. كنــا أصدقــاء، كانوا مجموعة أحمد راشــد، 

وناجــي الحــاي، أصبــح ناجــي مــن المؤلفيــن المهمين فــي الخليج في المســرح 
الخليجــي. عــرض عــدة مســرحيات مهمــة في اإلمــارات، باإلضافة إلــى جمال مطر. 

 هل هناك نقطة أخيرة تحب أن تذكرها، شيء أو موقف معين، شخص معين 
من هذه المجموعة، تحب أن تقول كلمة أخيرة؟ شخص لم نذكره نحن؟ 

أكيد يوجد العديد من األشخاص الذين ال أتذكرهم، ال أعرف.

إذا تذكرت شخصًا أو أي شيء، أخبرنا. 
كثير من األحداث حصلت بسرعة خالل العشرين سنة األخيرة. مع أنني كنت 

أحس أنها بطيئة كثيراً. كان المفروض أن نعمل أكثر. كان هناك مجال لنقوم 
بالعديد من األشياء والدولة تشجع الفن وتدعمه كثيراً، خاصة اإلعالم كان له دور 

كبير. وكان المجال متاحًا للذي يحب أن ينشر أو يقيم معرضًا أو أي نشاط فني 
 ثقافي، وكان المجال متاحًا للذي يريد أن يسافر ويتعلم. والدولة كان لها دور 

داعم كبير، ولكن مجموعتنا بالذات انُتِقدت كثيراً. 

ما كان نوع النقد؟ أكان على األعمال نفسها أو األفكار؟
أحيانًا كان نقداً شخصيًا، وأحيانا كان نقداً لألعمال ألنهم لم يكونوا يعرفون 

شيئًا عنها. لكن بشكل عام بدأت تهدأ األمور وأعتقد أن غالبيتهم أخذت نوعًا من 
التقدير، يمكن بعضهم كان يستحق التقدير أكثر، أحمد راشد مثاًل وحسن. 

على كل حال، من الجميل أن نرى الجامعات الموجودة اآلن، وكليات الفنون 
في اإلمارات، والفنانين الجدد، جميل جداً أن نرى هذه المستويات الرائعة والكبيرة 

جداً، أنا ال أشارك أحيانًا لهذا السبب، فأجد مستواي متأخراً جداً مقارنة بالموجود، 
وهذا الشيء جميل. وخصوصًا أن التدريس باللغات األجنبية ومواكب لتطورات 

الغرب، أعتقد أن الورش الحقيقية للفن موجودة في الدول الغربية، خصوصًا في 
مسألة النقد، وهؤالء المتمكنون من لغة أجنبية يستطيعون مواكبة كل جديد 

بشكل أكبر. 

لكن أنتم كمجموعة كأصدقاء عندما كنتم تجتمعون وتتكلمون عن أعمالكم 
سواء شعراء، أو فنانين تشكيليين، هل كان هناك نقد بين بعضكم البعض؟

بالطبع، كنا ننتقد بعضنا، وبشكل عام كنا ندعم بعضنا، ونقترح على اآلخر 
كيف يطّور عمله.

حسين شريف 



حسين شريف
تركيب، ١٩٩7-٢٠٠١
وسائط مختلطة

أبعاد متغيرة
مقدمة من الفنان وغاليري سلوى زيدان

حسين شريف
إضراب، ٢٠٠٢

أسالك حديدية معاد تدويرها
أبعاد متغيرة

مقدمة من الفنان وغاليري سلوى زيدان
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محمد كاظم، ٢٠١6

محمد كاظم
—حاورته مايا أليسون وآالء إدريس
    3١ أكتوبر، ٢٠١6. كوتشي، الهند

»كان الجميع يعملون في وظائف مختلفة. لم يكن هناك من 
يعمل كفنان متفرغ في الثمانينيات والتسعينيات. أنا مثاًل كنُت 

أعمل في الجيش، وكان حسن يعمل في الوزارة، ومحمد في 
الشرطة، وكان عبداهلل معلمًا. ومعظمهم لم يستطيعوا العثور 

على وظيفة جيدة حتى اآلن، وإذا لم يعملوا كصحافيين—فلم 
يكن الكّتاب قادرين على بيع كتبهم«.
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الُمحاِورة: هل يمكن أن تصف لنا يومًا اعتياديًا في حياة الفنانين والشعراء 
والمفكرين حين يجتمعون؟ ماذا يفعلون؟ إلى ماذا تستمعون؟ ما الذي 

تتكلمون عنه؟
محمد كاظم: أغلب هذه االجتماعات لم تكن في الجمعية فقط، باإلضافة 

 إلى أننا نرى أن الوقت غير كاف في الجمعية ألنها تقفل الساعة الثامنة مساًء، 
لذا كنا أحيانًا نذهب ونجتمع في منزل حسن شريف.

 والمواضيع التي تطرح لم تكن محددة، كنا نتحدث عن كل شيء، ومن 
الممكن أن يؤدي موضوع إلى آخر. وبالتالي كان هذا الوسط ثريًا بمواضيع عدة، 

منها الفلسفية، والشعرية حيث كان يقرأ بعض الشعراء قصائدهم، والبعض 
منهم كان يرغب في أن يفهم بعض التجارب، وبالذات تجاربنا الخاصة. فهذه 

الحوارات كانت أيضًا تسّجل وتوثق من خالل المقاالت التي كانوا ينشرونها بحكم 
عملهم الصحفي. معظمهم، يعملون صحافيين، مثل عادل خزام وأحمد راشد 

ثاني الذي كان يعمل في جريدة الخليج، والبعض كان ينشر المقاالت بشكل 
خاص. فهذه االجتماعات كان لها مردود وتأثير على اإلنتاج، وعلى إنتاج أعمالنا 

الخاصة. ليس هناك شكل معين للعمل، ولكن نحن الحظنا أن هناك تأثيراً عامًا 
على األسلوب الفني الذي اتبعناه وعلى تجربتنا وتجربة الفنانين اآلخرين.

هل كان الناس أنفسهم يأتون دائمًا، أم الحظتم وجود أشخاص جدد؟ 
كان منهم فنانون محليون، غالبيتهم شعراء وكتاب، مثل الشاعر زاهر 

الغافري، من الشعراء الذين كنت ألتقي بهم في بيت حسن شريف، وأحيانًا 
 نلتقي ببعض الفنانين األجانب الذين عاشوا في فترة معينة مع حسن شريف 

مثل الفنان جوس كليفرس الذي نقل أول معرض لنا إلى دولة أوروبية في مركز 
سيتارد للفنون العام 1995. وأقام لنا معرضًا بعنوان »الستة«.

وكان هناك أيضًا فنان هندي اسمه فيفك فيالسيني والذي يمتلك تجربة 
مهمة في الهند. وعاش هذا الفنان في بيت حسن ما يقارب األربع سنوات. وكان 

هناك أيضًا قّيم هولندي يدعى بيرت هيرمان. هذه هي المجموعة التي كنا دائمًا 
نلتقي بهم ولكن ليس طوال الوقت بحكم وظائفنا وأعمالنا.

ذكرت أن بعض الفنانين عاشوا مع حسن شريف، هل تتوقع أن تكون تجربتهم 
الحالية قد تأثرت بتجربتهم التي تشكلت مع حسن شريف؟

حسن شريف كان شخصية مؤثرة جداً، ومن طبيعة الفنان أن يتأثر ويؤثر. حيث 
تأثر بتجارب اآلخرين، وأثّر في مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء. وبحكم معرفته 
لغات مختلفة كان يقرأ العربية والفارسية واإلنجليزية، وبعض المواد التي لم تكن 

مترجمة، ولم تكن متوفرة، كان يزودنا بها. كما كان لفارق العمر بيني وبينه تأثير 
كبير، فهو يكبرني بـ 20 عامًا تقريبًا.

كان شخصية مؤثرة من عدة جوانب، هو كإنسان كانت شخصيته أصيلة، 
ويحمل أشياء كثيرة من فكره الذي لم يبخل علينا به. غالبية المواد والمعلومات 

 التي حصلنا عليها كان هو يزودنا بها، وفيها الكثير من المواد غير المنشورة، 
أو غير المتوفرة.

هل كان هناك تأثير يظهر من عمل الفنانين التشكيليين على كتابات الشعراء 
مثاًل والُكّتاب أو العكس؟ 

ال يمكن أن نقول ذلك، الوسط بشكل عام كان مؤثراً، يعني الوسط 
 والنقاشات التي كانت تدور، كانت تنعكس على الجميع. ال تنعكس على 

طبيعة عمل فني معين. أذكر مثاًل أن حسن شريف تكلم كثيراً عن المواد النظرية، 
وكتب الكثير منها وعنها وحلل الكثير من المواد عن طبيعة الفن، وإن كان لها 

عالقة بالعمل النحتي أو التصوير، أيضًا بعض المواد التي نشرها مثاًل عن الفنان 
المفاهيمي جوزف كوزوث، وهو كتب مادة عن الفن بعد الفلسفة، طبعًا يكتب 
فيها، ويقول هل طبيعة الفن لها عالقة بالتصوير أو النحت؟ فأنت تقبل أن يكون 

التصوير أو النحت وبالتالي أنت ال تسأل عن طبيعة الفن. أنت تسأل عن اللوحة 
التقليدية والمعايير األوروبية. فكل هذه األسئلة والمواضيع التي كان ينشرها لها 

فاعلية كبيرة. تأثيرها كان يذهب إلى مكان في العمل ولكن ليس له صيغة أو 
شكل معين.

هل كان هناك عالقة مباشرة بحيث يكتب الكاتب عن أعمال الفنان، ويترجم 
الفنان مثاًل قصيدة إلى عمل فني؟

لم تكن القصائد تكتب عن الفن. هم كانوا مهتمين بنشر المواد عن 
 الفنانين، كان هناك حوار مباشر بين الشاعر والفنان التشكيلي، بحكم أنهم 

أيضًا هم الوحيدون الذين كانوا ينشرون عن تجاربنا، وشعرنا أنهم األقرب إلينا حتى 
اليوم، وحتى بعد رحيل حسن أعتقد أن عادل خزام كتب وغالبية الكتاب والشعراء 

 كتبوا نصوصًا بحكم التواجد المباشر ومعرفتهم طريقة تفكيرهم أيضًا. أعتقد 
 أن نجوم الغانم ما زالت في آخر مراحل تصوير فيلم عن حسن وال يزال الفيلم 

في طور اإلنتاج. 
هنــاك مــواد إعالميــة كتبها بعض الصحافيين، وهناك مواد َشــَعرَ حســن أنه 

يجــب أن يكتبهــا هــو، بســبب عــدم فهم طبيعة هــذا االختصاص. كما توجد مواد 
كتبهــا عــن نفســه، ومــواد ترجمها، ومواد نشــرها لما فيها من معلومات يتشــاركها 

مــع الجمهــور وفيهــا توضيــح لبعــض النقاط النقدية. أنا أرى أنــه كان بمثابة ناقد، 
 على الرغم بأنه لم يصف نفســه بذلك أبداً، بل دائمًا ما يشــير إلى نفســه على 

أنه فنان تشــكيلي. ولكن عند ســؤاله عن هذا الموضوع، يقول أنا فعاًل مارســت 
هــذا الــدور لكــن ألنــه لــم يكن هناك من يختــص بالنقد، كما مارس عدة أدوار 

اجتماعيــة منهــا تدريــس الفــن، وأيضًا الكتابة. ومرحلــة الكتابة جاءت في وقت 
مبكــر بعــد رجــوع حســن مــن المملكة المتحدة، حيث أحس بــأن هناك الكثير من 

النصــوص التــي يجــب تزويــد الجمهــور بها في اإلمارات، من أجــل تقريب المتلقي 
مــن العمل الفني.

محمد كاظم
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أود معرفة من كان ضمن مجموعتكم في كل مرحلة، ففي فترة الثمانينيات 
والتسعينيات كان حسين شريف ومحمد أحمد إبراهيم وعبداهلل السعدي.

 األقرب كان حسين، ثم أنا وعبداهلل ومحمد لم نكن نلتقي ألننا نسكن 
 في أماكن متباعدة، أحمد في السبعينيات كان في خورفكان وعبداهلل أيضًا 

كان يعيش في خورفكان.
أحمد راشد ثاني وآخرون، كانوا أكبر مني في السن، لذا لم يكن بإمكاني 

 قضاء الكثير من الوقت معهم. كان بإمكاني الذهاب إلى المدرسة فقط، 
ولم يكن باستطاعتي البقاء معهم.

إذاً في إطار هذه الجماعة االجتماعية التي كانت تقيم هذه النقاشات اإلبداعية، 
على من يجب أن نبحث من فترة الثمانينيات؟

من فترة الثمانينيات يجب ذكر أسماء مثل الراحل أحمد راشد ثاني، وعادل 
خزام، والشاعر الراحل علي العندل، وخالد البدور، ونجوم الغانم، ومن الثمانينيات 

كذلك سعد جمعة وهو كاتب أيضًا، وعبدالعزيز جاسم وهو اآلن رئيس قسم 
الثقافة في صحيفة االتحاد في أبوظبي.

هل ما زلت على تواصل معهم؟ هل ما زال هؤالء الناس يلتقون؟ 
 ما زالوا فعالين، كنا قريبين جداً من بعضنا في تلك األيام، كنا نلتقي 

 في الشارقة، ولكن اآلن بما أن أكثرنا يعمل في أبوظبي والبعض في دبي 
 وآخرون في الشارقة، لم يعد اللقاء سهاًل، وبعض آخر مشغولون مع العائلة، 

لذا.. ولكن معظمهم فعالون ونشيطون في النشر، وفي الكتابة.

يبدو كأن بنية هذه المجموعة كانت أنشط ما يكون في تلك الفترة، وعند فترة 
معينة استقر الناس من أجل مستقبلهم المهني.

 قد يعود السبب لكثرة الفعاليات الثقافية التي تقام اآلن، حيث في 
فترة الثمانينيات كان هناك حدث واحد أو اثنان كحد أقصى، بينما اآلن زادت 

الفعاليات هنا وفي الخارج. والجميع يمارس المهنة ويأخذون الموضوع بجدية 
أكثر، مقارنة بالماضي.

أنا أفكر اآلن بالفنانين األصغر سنًا، مجموعة الفنانين الذين جمعهم برنامج زمالة 
الشيخة سالمة بنت حمدان، ما جعلهم مجموعة بشكل رسمي، إنها المؤسسة 

التي جمعتهم معًا، بطريقة ربما لم تكن ممكنة من قبل.
نعم، لم تكن لدينا ميزانية لدعم الفن، على سبيل المثال. في بعض األحيان 

لم يكن ما لدينا من المال يكفي لشراء قطعة فنية واحدة. وكان الجميع يعملون 
في وظائف مختلفة. لم يكن هناك من يعمل كفنان متفرغ في الثمانينيات 
والتسعينيات. أنا مثاًل كنُت أعمل في الجيش، وكان حسن يعمل في الوزارة، 

ومحمد في الشرطة، وكان عبداهلل معلمًا. ومعظمهم لم يستطيعوا العثور 

على وظيفة جيدة حتى اآلن، وإذا لم يعملوا كصحافيين—فلم يكن الكّتاب 
قادرين على بيع كتبهم.

 أريــد أن أســألك عــن بعض مــن كانوا جزءاً مــن المجموعــة ولكنهم 
 غادروهــا بعــد ذلــك، وكانــوا مؤثريــن فيها، أنا أعلــم أنها ليســت مجموعة 
 بالمعنــي الحرفــي للكلمــة، حيــث لــم يصــدر بيــان أو ما شــابه، ولكن يبدو 

 أنــه كان هنــاك تواصــل وصداقــة مهمــة للعمليــة اإلبداعيــة، أليس كذلك؟ 
 أنــا أفكــر فــي فيفيــك، وجوس، وأي شــخص آخر في هــذه المرحلة 

في التســعينيات؟
 بيرت هيرمان. كان بيرت أكبر منا سنًا. وقد أخبرني فيفيك أنه توفي، 

ولكنني لست متأكداً. لم أتواصل معه منذ العام 2005.
 في العام 199٦، كان بيرت القّيم الفني لمعرض ضم مجموعة من 

الفنانين في الشارقة، حيث أقمنا بعض المعارض الجيدة خالل تلك الفترة. 

أي معرض كان ذلك؟
كان لمجموعة من الفنانين الهولنديين، ومنهم منقذ سعيد، وهو فنان 

عراقي، واحد من أفضل الفنانين المعاصرين. لكن الناس ال يذكرون اسمه 
اآلن. بدأ منقذ سعيد مسيرته في الثمانينيات كفنان معاصر، وحصل على 
 الجنسية الهولندية. كان يعيش في هولندا، والتقيُت به هنا وهناك أيضًا. 

وقد سمعُت أنه توفي بعد ذلك.

إذاً، كان بيرت القّيم الفني لذلك المعرض المؤثّر في العام 199٦، والذي ضم فنانًا 
عراقيًا هولنديًا.

نعم، كان ذلك في العام 199٦. ولكن في العام 199٦ أقمنا ]أيضًا[ معرضًا جيداً 
حمل عنوان »الستة«، وكان ذلك في بيت السركال في الشارقة.

ثم في العام 2002 أقيم أول معرض للفنانين المفاهيميين في متحف الشارقة، 
حمل المعرض عنوان »مياه رمال فضاء«، وكانت الدكتورة دوروثي فان دير كولن 

هي القّيمة الفنية.

كان هذا المعرض حول الفن المفاهيمي؟
نعم. وقد حرصْت القّيمة الفنية على ضمان مشاركة فنانين عالميين 
مثل فرانسوا موريل، جوزيف كوسوث ولورنس وينر. حيث شاركوا في هذا 

المعرض. وكانت تلك هي المرة األولى التي ألتقي بعضًا منهم.

هل كان الفنانون من جميع أنحاء العالم؟
 نعم. كان هناك فنانون أميركيون وأوروبيون، وفنانون مفاهيميون من 

أماكن مختلفة. كما شارك إدواردو تشيليدا أيضًا في المعرض.

محمد كاظم
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أريدك أن تخبرني كيف تمكن جوس كليفرس والفنانون اآلخرون الذين هم من 
الخارج، من دخول هذه المجموعة؟ كيف التقيتم؟ ما هي قصة لقائكم األول 

معهم، كيف تعرفوا إلى الفن في اإلمارات؟
أعتقد أن بعض األمور حدثت بمحض الصدفة. هو كان قد زار اإلمارات في 

أواسط التسعينيات في أبوظبي على ما أعتقد، أو في دبي لفترة طويلة وفيما 
بعد التقى بنا، أنا وحسن شريف ومحمد أحمد إبراهيم وعبداهلل السعدي، هو 

أيضًا اهتم بتجربتنا، وعرض علينا، بحكم أنه مدير مركز سيتارد للفنون في هولندا، 
أن ينقل هذا المعرض الذي أقمناه في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، إلى 

سيتارد. وهذا كان بالنسبة لنا أول معرض خارجي في العام 1995. 
بالنسبة للفنان فيفيك فيالسيني هو أيضًا كان فنانًا جاء في الزيارة التي 

أمضاها العام 1995، كان يعمل في أحد المصانع وكان يبحث عن مجموعة تشبه 
مجموعتنا والتقينا به أيضًا بالصدفة، وعاش في بيت حسن تقريبًا 4 سنوات. 

وأثناء زيارة جوس لإلمارات لتقييم معرضنا، المعرض الذي أقيم بالتعاون مع 
دائرة الثقافة واإلعالم، كان عنوان المعرض: »الخمسة«. وقرر حسن شريف وجوس 

كليفرس تغيير اسم المعرض من خمسة إلى ستة )199٦(. والتقينا مع مدير دائرة 
الثقافة واإلعالم حينها عبدالرحمن حسن الشامسي وأخبرناه أننا نود تغيير االسم 

ألن فيالسيني، وهو فنان مهم جداً، سيشارك في هذا المعرض.

أخبرنا عن المعرض الذي أقمتوه في مدينة آخن في ألمانيا، في مؤتمر لودفيغ.
بعد معرضنا في مدينة سيتارد كان هناك زيارة للقيمين على متحف لودفيغ 

والتقوا بالفنان جوس كليفرس، وعرض عليهم بعض أعمالنا وأبدوا رغبتهم 
بلقائنا، والتقينا بالقّيمة آنيتا الغال وهي قّيمة في متحف منتدى لوفيغ العالمي، 
والتقت بنا في بيت حسن وتناقشنا مع الفنانين اآلخرين وأخذت منا هذه التجربة 

 سنة تقريبًا. حصلنا أيضًا على دعم من عبد الرحيم شريف والذي قام بأرشفة 
غالبية األعمال، ونظم لنا معرضًا تحت اسم »الخمسة«، وأسمينا أيضًا المعرض 

 »وجوه«. وتضمن المعرض أعمال كل من الفنانين والشعراء، ومن الشعراء 
 الذين اخترناهم الشاعر خالد البدور، عادل خزام، خالد الراشد، أحمد راشد ثاني، 
 نجوم الغانم، كما عرضت نجوم فيلمًا في االفتتاح. فكان هناك تعاون بيننا 

وبين الشعراء.

 ]انتقلنــا عنــد هــذه النقطــة فــي المقابلــة إلــى الحديــث عــن دور التعليم في 
مجتمــع الفن[.

لم يعد المرسم في دبي )الذي افتتح في العام 1987( قائمًا، أليس كذلك؟
في العام 2010، عندما ذهبُت إلى أمريكا، طلبُت من إحدى الطالبات، ابتسام، 

توّلي مسؤولية المرسم، وقد درّسْت فيه لمدة سنة واحدة وربما بعد ذلك أشرفْت 
عليه منى عبدالقادر. بعد ذلك لم يعد هناك من يُشرف عليه.

ولكن المرسم الموجود في خورفكان ال يزال مستمراً في العمل؟
ال، لقد أغلقوه قبل فترة طويلة. لم يكن هناك مرسم واحد فقط؛ بل كان 

هناك أيضًا مرسم في رأس الخيمة تابع لجمعية اإلمارات للفنون الجميلة، حيث 
 افُتتح في بداية الثمانينيات. وكان الشخص المسؤول عنه فنان تخرّج من مصر. 

وقد أجبر جميع الطالب على الرسم بطريقته فقط—وبذلك كنِت ترين في نهاية 
المطاف أربعين لوحة تُشبه بعضها البعض. وإذا لم تنظري إلى األسماء، فلن 

تستطيعي تمييزها عن بعضها البعض. ذلك المرسم، الذي أوردته كمجرد مثال، 
لم يتطور ولم يطّور الفنانين في هذا المجال. وأنا أرى أن التعليم يصبح خطيراً 

أحيانًا عندما يكون على هذا النحو.

ما الفرق بين أن تتألف المجموعة من فنانين يتعلمون ويتطور فنهم ويتغير ويتقدم 
وبين أن تجتمع مجموعة ال يكون بين أعضائها أي تعليم أو تطور في تجربتهم؟

أنا أعتقد أنه أواًل كل شخص عنده خصوصية في طريقة تفكيره وحياته، قبل 
أن ينتسب ألي دورة يتعلم من خاللها أساسيات الفن بشكل عام. أنا الحظت أن 

هناك خطورة، أي من الممكن أن ندرّس الطالب ونزوده بكل المعلومات الخاصة 
بالفن البصري من دون التأثير على خصوصيته، ونحاول أن نوجهه مثاًل من غير أن 
نؤثر عليه. الهدف هو ليس تخريج 10 فنانين أعمالهم نسخة عن بعضهم البعض، 

فنحاول أن يكون لكل واحد خصوصيته، وهذه الخصوصية موجودة في كل 
واحد فينا. ولكن هناك مثاًل بعض المراسم التي كانت تفرض أو تطالب الطالب 

أن ينتج العمل بطريقة معينة، وبالتالي نرى مجموعة لوحات مرسومة بضربات 
فرشاة، وكأن من رسمها كلها هو شخص واحد. يجب أن تكون الخصوصية 
 موجودة والتنوع موجوداً. هذا المجال هو مجال متنوع ومتغير، فنحن أيضًا 

علينا أن نُستقبل سويًا من مؤسسات وأن نقبل هذا التغيير بشكل مستمر.

أخبرني عبد الرحيم القصة وراء إقامة ذي فالينغ هاوس، وبأنهم كانوا في كاسل 
لحضور )دوكيومنتا(. أعتقد أنهم كانوا هناك، وطرحوا فكرة تتعلق بضرورة وجود 
مكان لعرض أعمال الفنانين، واقترحوا تسمية هذا المكان ذي فالينغ هاوس. هل 
تذكر متى ُطرحت هذه الفكرة أمامك، وما كانت مشاعرك حيال ذلك؟ ماذا كنت 

تتوقع منها، وماذا أصبحت في نهاية المطاف؟
كان ذلك المنزل ملكًا له ]عبدالرحيم[. كان منزل عائلته في الماضي—وترعرع 

أطفاله في ذلك المنزل. كان قد أخلى المنزل من مستأجريه، وسأل نفسه ماذا 
 يمكن أن يفعل به. قال لنا: »أريد أن أريكم شيئًا«. وذهبنا إلى هذا البيت وقال: 

»أريد إعادة بناء هذا المنزل، ويمكنكم عندها استخدامه«.

هل قال لك هذا؟
نعــم، نعم. فــي ذلــك الوقــت، لــم نكن قــد اعتمدنا اســم ذي فالينغ هاوس 

بعد. ســافر محمــد أحمــد وعبــد الرحيــم لرؤيــة جوس في هولنــدا، وكان ذلك في 

محمد كاظم
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العــام 2007. كانــوا يتحدثــون عــن المنــزل، بينمــا كنُت أنــا هنا أرتـّـب المنزل، وأعّلق 
اللوحــات وأوزّع كل شيء. تناقشــوا بضــرورة اختيــار اســم للمنزل. ثــم قالوا: »حســنًا 

ليكــن ذي فالينــغ هــاوس«. كان جــوس قــد رســم لوحة عندمــا كان في اإلمارات 
وكان عنوانهــا ذي فالينــغ هــاوس، وأخذهــا معــه إلــى هولنــدا. قال له عبــد الرحيم: 

»انظــر، دعنــا نســمي المــكان ذي فالينــغ هــاوس«. وعادوا بعد ذلك مــن هولندا. 
أذكــر أن جــوس عــاد لزيارتنــا بعــد 10 أعــوام مــن المعرض الذي أقيــم في العام 199٦. 
حيــث عــادوا مــع االســم وتلــك اللوحة كذلك، وكان جــوس القّيــم الفني على ذي 

فالينــغ هاوس.
كنُت أساعدهم في بعض األحيان. في العام 2008، قمنا بتنظيم معرض في 

مركز دبي المالي العالمي، ضم عشرة فنانين. جمع ذي فالينغ هاوس بين: حسن، 
وحسين، ومحمد أحمد، وليلى جمعة راشد، وعبد الرحمن المعيني، وأنا. غادرت 

ابتسام على الفور. كما كان المزروعي معنا ثم غادر في وقت الحق، ومن ثم ليلى 
جمعة راشد على ما أذكر.

الشيء الوحيد الذي سمعُت الناس يقولونه هو أن ما نسميه ذي فالينغ هاوس 
كان موجوداً بالفعل قبل أن يأخذ هذا االسم، فقد كان هناك نوع من المجتمع.

نعم، جاء االسم الحقًا.

نعم، لم يكن األمر وكأنه قد تم اختراعه في تلك اللحظة، كان موجوداً بالفعل 
كمجتمع من الفنانين.

كنا نعمل في الفيال ألننا.. قمُت أيضًا بتنظيم معرض ضم 1٦ فنانًا، 
وحمل عنوان »النافذة«، كان الفنانون من الجيل األول، والجيل الثاني، والجيل 

الثالث. وكان عشرة منهم من طالبي، لذلك تعّمدنا عدم إقامة حواجز بيننا وبين 
األجيال األولى والثانية والثالثة. وكانوا يشاركوننا في أنشطة الكتابة، والنشر، 

والتنظيم، ومنهم على سبيل المثال ابتسام، وهدى، وليلى.

 ما هو انطباعك عن المجتمعات الفنية الحالية وكيف بدأت تنشأ المنظمات 
 التي ترعى هذه المجتمعات وبرامج إقامة الفنانين ما هو رأيك بما أنك مررت 

بهذه التجربة، وما الذي تراه قد تغير اآلن؟ 
هناك فرق بين المشهد اليوم وفترة الثمانينيات التي كانت تقتصر أنشطتها 

الفنية والثقافية على معرض سنوي واحد أو بعض المعارض التي كانت تنظمها 
دائرة الثقافة واإلعالم، وبعد ذلك أتى البينالي. ظهرت اآلن عدة مؤسسات بعد 
 تأسيس مجلس دبي الثقافي وهيئة الثقافة والفنون وهيئة الثقافة والسياحة 

في أبوظبي ومؤسسة الشيخة سالمة.
وبالتالي هناك اآلن عدة فرص للفنانين ربما تكون الفرص أكثر من عدد 

الفنانين أحيانًا خصوصًا في ظل وجود برامج إقامة الفنان خارج اإلمارات ومؤسسة 
اإلمارات هي طبعًا المؤسسة التي ساهمت كثيراً في دعم برامج الحصول على 

الدراسات العليا من عدة دول أجنبية. أيضًا ساهمت في طباعة كثير من الكتب 
كانت تدعم المعارض الجماعية والفردية. 

 فهنــاك تعــدد كبيــر فــي األنشــطة وفــرص كبيرة جداً لــم تكن موجودة 
في السابق، باإلضافة إلى أن نوعية الغاليريات التي جاءت كظاهرة جديدة في 

اإلمارات، اهتمت بسوق الفن، فصار الفنانون يتعاملون ليس فقط مع جمعية 
اإلمارات للفنون التشكيلية، في السابق كانت الجمعية هي التي تدعمهم أما 

 اآلن فغالبية الفنانين ال يذهبون إلى الجمعية. يمكن أن يوقعوا عقداً مباشراً 
مع الغاليريات التجارية، ومنها غاليريات مهمة ومنها غاليريات متواضعة. 

أرى كذلك تناقضًا في مستويات الفعاليات، بعض الفعاليات كبيرة جداً 
ومهمة ونحترمها، خصوصًا التي تكون في مؤسسة الشارقة للفنون من خالل 

البينالي والمعارض واألنشطة، وأيضًا هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي 
يمكن أن تنظم الندوات الدولية وطباعة وتوثيق هذه المواد سواء كانت مكتوبة 

بلغات أخرى أو باللغة العربية.
 الكثير من الطلبة يبتعثون لدراسة االختصاصات الثانية التي تخص المتاحف 

 أو تاريخ الفن أو دراسة تقييم المعارض والتي نحتاجها لملء فجوات ثانية لم 
 تكن موجودة في السابق، لذلك أنا متفائل بأن هناك أشياء كثيرة ستحصل 

في اإلمارات التي تجاوزت الكثير من الدول في المنطقة في هذا المجال. 
هناك جانب آخر مهم جداً أال وهو السياسة التعليمية في مدارسنا الحكومية، 

ألن هذا الجانب ال يجب أن يكون مهمشًا اليوم. فنحن نتكلم عن وجود متحف 
مثل متحف اللوفر وفيه أعمال لفنانين سواء كانوا من العالم أو فنانين محليين. 

باإلضافة إلى متحف غوغنهايم الذي يحتوي أيضًا على أعمال كبيرة جداً وفيه 
الكثير من األنشطة بينهم. وبالتالي من أجل تقريب الجمهور أو المتلقي للعمل 

الفني نحتاج فعاًل إلى االهتمام بالتعليم في هذا المجال.

محمد كاظم
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محمد أحمد إبراهيم، ٢٠١6
صورة: آالء إدريس

محمد أحمد إبراهيم
—حاورته مايا أليسون وآالء إدريس
    3١ أكتوبر، ٢٠١6. كوتشي، الهند

»عندما توقفت بالسيارة رأيت رجاًل غريبًا يرتدي حذاء ونظارات 
كبيرة، شعره طويل، يبدو كالـ»cowboy« وقلت لنفسي من هذا 

الرجل. ثم بدأنا نتحدث وقال إنه يرغب بالذهاب إلى الفندق، وكنا 
نتكلم في السيارة في طريقنا إلى الفندق.. وفي اليوم التالي 

سآخذه الى خورفكان. وكنا نتحدث كأصدقاٍء قدامى نتكلم 
بنفس اللغة، حينها أخبرته أننا سنلتقي بالمجموعة، حسن 

ومحمد كاظم واآلخرين«.
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الُمحاِورة: دعني أبدأ بالسؤال عن قصتك، كيف أصبحت فنانًا؟ متى شعرت 
 بالحاجة إلنتاج الفن؟ متى توصلت إلى فهم كيف يمكن للفن أن يكون؟ 

ومتى بدأت ترى نفسك فنانًا؟
 محمد أحمد إبراهيم: حســنًا، بالنســبة لبداية تعلقــي بالفن، أو أني اخترت 

هذا المجال، في المدرســة.. المدرســون وكذلك أهلي في المنزل اكتشــفوا 
أن لــدي موهبــة الرســم فبدأوا في المدرســة باالهتمام أكثــر. وكان لدينا حصص 

إضافية لهذا النشــاط فكنا نذهب للرســم. بدأنا نقوم بالوســائل التعليمية 
للمــدارس، وكنــت أنــا مميزاً قلياًل. إضافًة إلى ذلك كنت أحاول نســخ الرســومات 

 الموجــودة فــي المجــالت أو الصــور حتى، هذه كانــت مرحلة الطفولة وهي 
مرحلة االهتمام بالرســم. 

ثم كانت مرحلة التخرج من الثانوية العامة، حينها كنت قد قررت دراسة الفنون 
في مدينة القاهرة. لكن لظروف خارجة عن إرادتي، لم أستطع المواصلة.. لم يعد 

هناك بعثات مختصة بالفنون. لم يوّلد لدي األمر إحباطًا إنما نوع من التحدي، 
وكنت أرسم المناظر الطبيعية ولم يكن لدي أية معلومة عن الفنون. كنت 

أعلم أن هناك الرسم والفنون األخرى، لكن لم تكن الفكرة واضحة عندي عن 
ماهية الفن. وفي إحدى المرات قرأت مقااًل عن لوحة »Guernica« )1937( لبيكاسو، 

جذبني المقال بشدة، اذ اكتشفت أموراً فلسفية كثيرة في الفن وفي اللوحة، 
وهذا ما شد انتباهي للفن أكثر وتعلقت به أكثر. 

وبالصدفــة، كان أحــد أقاربــي يــدرس فــي بريطانيــا فبدأ يرســل لــي كتبًا عن 
الفــن، فكمــا أذكــر كتــب الفــن العربيــة كانــت قليلــة جداً، ثالثة أو أربعــة كتب هي 

التــي كانــت باللغــة العربيــة، وكانــت تنشــر في دمشــق أو بغــداد أو القاهرة أو 
بيــروت، كتب بســيطة جداً. 

فكنت اقرأ هذه الكتب وأترجمها، ما ساعدني على التمّكن من اللغة 
اإلنكليزية، قراءًة وكتابة. وكنت اقرأ الكتاب والقاموس إلى جانبي، وأحيانًا ال أنتهي 

من القراءة إال بعد شهر. بالطبع كانت ترجمة حرفية بعض الشيء، ولكن كنت 
أفهم الفكرة. فتكونت لدي فكرة عن الفن، واكتشفت نفسي، ما حاجتي من 
الرسم. هذا الكالم استمر لغاية بداية سنة 1983 حين بدأت أنتج اعمااًل ولوحات.

 في البداية كنت أرسم باأللوان الزيتية، المناظر الطبيعية، والشخصيات. في 
تلك الفترة كنت أدرس في جامعة اإلمارات وكان لدي صديق من الجامعة، )علي 

العندل(، وهو شاعر توفي رحمة اهلل عليه، قال لي في أحد األيام: »لي صديق في 
جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، لماذا ال تذهب إليهم؟« أنا لم أكن.. المهم، 

قال لي اذهب فذهبت والتقينا أنا وحسن شريف في الجمعية وتعرّفت إلى مبنى 
جمعية الفنون.. إلخ.

عندما قابلت حسن أول مرة أراد أن يتحدث معي، ومن خالل هذا اللقاء الذي 
امتد من عشر دقائق إلى حوار دام ساعتين.. أصبحنا أصدقاء وكنا نلتقي كل يوم 

لنتكلم عن الفن. وقد أوضح لي حسن رسالة الفن أو خطاب الفن، فعرفت أن 
خطابي الوحيد هو من خالل الفن.

 شاركت في أول معرض لي في سنة 1987، وبدأت أشارك في المعارض 
العامة وبدأت صداقتنا تكبر. من خالل الحوار مع حسن كنت أشعر، وهو أمر غريب، 

أن لدينا الخطاب نفسه، المختلف عن البقية، والتقيت بمحمد كاظم، ومحمد 
كاظم كان صغير السن أيامها، والتقيت أيضًا بعبداهلل السعدي وفجأة أصبحنا 

مجموعة أصدقاء من دون أي قرار كما يقال. كنا نلتقي مرة أو مرتين في األسبوع 
ونتناقش في الفن، وحسن يكلمنا عن الفن، أحيانًا كنا نحتاج إلى الكتب، وكان 

حسن يزودنا بها.
 وبعد ذلك.. كان هناك مرسم للهيئة العامة للشباب والرياضة في تلك 

الفترة، وكان حسن مسؤول هذا المرسم فكنا نتردد عليه، نتردد على المرسم 
حيث كان يوفر لنا حسن المواد الخام.. إلخ. لكن قبل أن أتعرف إلى حسن كنت قد 
شاركت بعدة ورش عمل تقنية مع األستاذ ياسر الدويك. وعلمني التقنية، أي كيف 
صناعة طبقة الدهان األساسية، كيفية شد القماش. في تلك الفترة كانت المواد 

الفنية شحيحة، أظن أنه كان يوجد محل واحد في اإلمارات يبيع األلوان الزيتية وما 
إلى هنالك، ولم تتواجد القياسات التي كنا نريدها وكنا نحن نصنع موادنا، وهكذا 

عّلمنا أنفسنا. 
بدأت أشترك مع حسن في المعارض في فترة التسعينيات، ولكن لم أعمل 

فقط في الرسم وقتها كنت تلقائيًا أنتج أعمال فن األرض، في منزلي. وكان عندي 
نوع من الطقس حيث أمضي من أسبوع إلى عشرة أيام في الجبل، في الطبيعة، 

أحرك الصخور بمفردي أعمل على فن األرض، ولم تكن لدي خلفية عن هذا النوع 
من الفن. فبعد التسعينيات أو قبل معرضي الشخصي األول الذي كان في سنة 
1990 في مركز الشارقة الثقافي أثناء المعرض، أو قبل المعرض بالصدفة كنت أنا 

وحسن متوجهين إلى خورفكان فقلت له أريد أن أريك بعضًا من أعمالي. فأريته 
األعمال التي أنتجتها في الشقة، وقال لي حسن »هذا فن األرض! ما الذي تفعله!« 

قال هذا فن األرض، فقلت حسنًا. لكن كانت المعلومة فقيرة عندنا، فبحثنا 
في الكتب ولم نجد شيئًا، وبعد فترة ال أدري كيف حصلنا على كتاب عن فن األرض 

لروبرت سميثسون وأحببت اعمال روبرت ووجدت هذا الشخص قريبًا مني، لدينا 
نفس الروح، وكذلك ريتشارد لونغ، آندي جولدسورثي، وغيرهم. 

 فبدأت أعمل، بدأت أعلن عن الفن األرضي الذي أقوم به وفهمته. وبعد 
معرضي الشخصي، بدأت أرى اللوحة كمساحة ضيقة للتعبير بالنسبة لي، 

فاتجهت أو ركزت على فن األرض.
بدأت بالتركيز على فن األرض واستوعبته، ووجدت مجالي في هذا النوع من 

الفن، فهو األداة المناسبة لي. فبدأت أتجه نحوه، لكن هذا ال يعني أني هجرت 
اللوحة، فمهما كان، اللوحة موجودة. وأخذت أعمل على تجربة المواد الطبيعية، 

أي كل المواد المتوفرة في المنزل كرتون أو ورق، أغصان أشجار.. إلخ. فبدأت أتجه 
إلى إنتاج هذه األعمال. وأشارك في المعارض في التسعينيات، وبدأت المعلومة 

تتوسع، وأصبح لدي أساس.. كما يقولون، أي بدأت أعرف ما أريد وأين أعمل، وأعرف 
الرسالة أساسًا. فأصبحت فنانًا. 

محمد أحمد إبراهيم
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 عندما قمت بمعرضك الشخصي األول في المركز الثقافي، كان لديك صور 
للفن األرضي الذي أنتجته، إذاً كنت على علم أن ما أنتجته يعتبر فنًا، ولكن زيارتك 
مع حسن شريف تلت هذا العرض؟ إذاً كنت تراه فنًا حتى التقطت له صوراً، حتى 

قبل زيارته؟ 
نعم، بعد المعرض الشخصي.

اذاً كنت تدرك أنه نوع من أنواع الفن، ما دفعك ألخذ تلك الصور. حسنًا، إحدى 
القصص التي أسمعها من الفنانين هي أنهم في بعض األحيان يواجهون 

مصاعب إما داخلية أو خارجية. ربما يظنون أن فنهم سيئ، أو أن لديهم بعض 
التحديات كعدم قدرتهم على إنتاج ما يريدون إنتاجه، هل واجهتك أي من هذه 

المصاعب أو التحديات؟ إن كانت خارجية أم داخلية.
باألساس، أول ما بدأنا بالعمل واجهنا معارضة ألعمالنا، فلم تكن مرغوبة 

بالنسبة للمجتمع. فنحن الخمسة كّنا في صراع مع المؤسسات الثقافية قبل أن 
نواجه صراعًا مع الجمهور. كانوا يحاربوننا وال يعترفون بأعمالنا على أنها فن، وكان 

هناك العديد من األمور، لكن كنا نفرض أنفسنا عليهم رغمًا عنهم. فهذا فن، إن 
قبلتم أو لم تقبلوا به.. إنه فن. أذكر أنهم كانوا يمنعوننا من المشاركة في بعض 

المعارض، أو يهاجموننا في الندوات والمحاضرات، هذا بالنسبة لألشخاص الذين 
لهم عالقة بالفن التشكيلي، حتى الفنانين كانوا يحاربونا أحيانًا، لكن كان لدينا 

إصرار حتى كان هناك نوع من التقّبل عند الجمهور. »ما هذا« كانوا يقولون.
فكان هناك تحدٍّ كبير، لكن كنا ندرك ما الذي نفعله، نعرف األساس، نعرف أن 

ما نفعله صحيح، فلم نكن بحاجة، أو لم نكن نتأثر برأيهم، لو كنا نتأثر برأيهم لم 
نكن لننتج شيئًا. لكن كان لدينا ايمان ويقين بما نقوم به، وبالتالي هذا الذي دّمر 

أو كّسر الحواجز أو كّسر هذه العقبات. 
هناك بعض الفنانين اآلتين من أوروبا الذين ساعدونا، الفنانون اآلخرون كانوا 

ضدنا. لم تكن تعجبهم أعمالنا ألنها كانت خارج إطار اللوحة، فكانت هناك 
صعوبات كثيرة، بالتالي ما دام الشخص مؤمنًا بأن هذه أعماله وحياته فهذا 

اإليمان بالنفس والثقة بالنفس هو الشيء العظيم، هو الذي.. ماذا أقول لك؟ 
هي عراقيل، ولكن في رأيي أن االنسان نفسه يصنع العراقيل. 

فخالل هذه التجربة لم أشعر يومًا أني محبط أو.. في الواقع أحبطت فقط مرة 
واحدة، حين حرقت كل أعمالي ونتاجاتي من بداياتي وحتى العام 1999. فبعدما 

حرقت أعمالي بدأت أنتج أعمااًل جديدة، بصراحة ال أفضل اإلفصاح عنها لإلعالم. 

 أريدك أن تتكلم عن هذا الحدث بشكٍل عام من دون الدخول في التفاصيل 
أو األسباب التي أدت إليها. لكن أنت كفنان مررت بهذه المرحلة التي دفعتك 

لتدمير جزٍء كبيرٍ من أعمالك الفنية، هل من الممكن أن تتكلم عنها؟
بشــكل عام هذه المرحلة كانت ســنة 1999. العام 1999 كان عندي مرســم في 

خورفــكان وكنــت مشــرفًا علــى الطلبة هناك، كنت أعلمهم مبادئ وأساســيات 

الفــن والتقنيــات، فلســبٍب مــا أُخــذ مني المركز الفني، فجــأًة وضعت كل أعمالي 
فــي عربــة نقــل، كان هنــاك اثنتــان وضعت كل أعمالــي بهما، ولكن ال أدري الى أين 

أذهــب بهــا. ال يوجــد أي مــكان فــي منزلي، فبدأت أدور في شــوارع خورفكان، وعربتا 
النقل تســيران ورائي ألكثر من نصف الســاعة حتى اشــتكى أحد الســائقين قائاًل 

»مــا بــك تــدور بنــا في الشــوارع؟« فقلت له إني مســتعد ألدفع لك األجرة بما أن هذا 
كان ســبب الشــكوى. وذهبــت الــى المكان حيث بلدية خورفــكان تحرق القمامة 

لتتخلــص منهــا فرميــت أعمالــي هنــاك وحرقتها. مرّ صديق كان قد رأى ســيارتي 
فتبعنــي وبالصدفــة كان معــه كاميــرا فيديو فصّور المشــهد، وبالصدفة حصلنا 

على تســجيل للواقعة. 

هل كان وقت حزين بالنسبة لك؟
لم يكن لدي خيار في ذلك الوقت، لكن لم أملك مكانًا لتخزين أعمالي وفجأة 
خطرت لي الفكرة كالصاعقة »أنا أقوم بكل هذا العمل وهم ال يقدرونه«، فحرقت 

كل شيء. وبعد نصف ساعة بدأت أعمل من جديد.

بعد نصف ساعة بدأت تنتج عماًل جديداً؟ 
نعم.

هل شعرت بالحرية؟ 
نعم. في بعض األحيان ال يمكنك تسمية الشعور الذي يتملكك، تشعرين 

 بشــيء وال تســتطيعين تصنيفــه بالســعيد أو الحزيــن، ال يمكنــك تســميته.. 
نعــم هو كذلك..

شعور يتسامى بك.. 
نعم

عندما أخبرت أصدقاءك وحسن شريف بما حدث، ما كانت ردة فعلهم؟
تقبلوا األمر، كان طبيعيًا بالنسبة إلبهم. 

لكن أعني هل حصلت على دعم منهم عندما عرفوا بما حصل؟
نعم، حسن قال لي »شكراً أنك حرقت أعمالك ولم تحرق نفسك«.

كان محقًا، هذا جيد.
نعم. 

هذا مثير لالهتمام، إذاً كان هو متقباًل لألمر على أنه جزء من عملية التطور؟
نعم.

محمد أحمد إبراهيم
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هل تذكر أول عمل فني أنتجته بعد الحرق؟ قلت إنك بدأت تعمل بعد نصف ساعة 
من الحادثة..

نعم، نعم، نعم، نعم. 

ماذا أنتجت؟
نعم أذكر. كانت لوحة، وما زلت أملكها..

هل كانت عن الحريق؟
ما زالت لدي وأبقيها لنفسي.

يا لها من قصة! جعلتني أنسى كل األسئلة األخرى. حسنًا، تكلمنا عن كيف 
أصبحت فنانًا، بعض التحديات، أول عرض فني للعلن..

 أتعلمين؟ أول من نصحني باالتجاه الى الفن كان ناقداً فنيًا. والدتي، 
 بالرغم من أنها ال تعني سوءاً، لم تحب لوحاتي، ورائحة المواد. كانت تقول 

 »ما الذي تفعله؟ هذا النوع؟ ارسم جمااًل او أشجاراً، ارسم شيئًا نعرفه«. وفي 
 إحدى المرات طردتني من المنزل، أنا ولوحتي، ألني في ذلك الوقت كنت 

أقطن معها في منزلها.

هل بسبب رائحة اللوحة؟ أم لم تكن تعجبها اللوحات؟
نعم، نعم. رائحة التربنتين والـ.. اذاً طردتني من المنزل مرتين، أول مرة كان 

المطر يهطل والمرة الثانية كان اليوم عاديًا. في إحدى المرات طردتني أنا 
واللوحة، وكانت السماء تمطر، أتعلمين؟ ومع الطقس.. الرائحة قد تصبح قوية 

جداً في المطر. كنت أرسم وأتت إلي، قالت »اذهب وافعل هذه األمور في الخارج«، 
فأجبتها »أمي، إنها تمطر، كيف تتوقعين مني الذهاب؟« وكنت أنا وعائلتي 

فقلت: »ال لن أذهب« وأردت ان اصطحب عائلتي معي، فقالت »ال، إنها تمطر!«

عائلتك أي..
زوجتي وطفالي في وقتها، عبداهلل وأحمد. في أي حاٍل طردتني ألنها والدتي 

ويجب أن احترمها، على أي حال. عندها لففت نفسي ولوحتي بأكياس البالستيك 
وخرجت إلى بوابة المنزل، والمطر يهطل وال يوجد أية سيارة أجرة، لم يكن لدي 

سيارة وقتها، ولم يكن أحداً ليمر في هذا الطقس فبدأت بالتسكع..

وفي خورفكان ال يوجد العديد من سيارات األجرة.
نعم نعم. ال يوجد سيارات أجرة، والمطر يهطل..

ما كانت وجهتك؟
حتى أني لم أملك استديو آنذاك.

إنك النوع الجديد من البدو.
نعم.. وضعت اللوحة الى جانب الطريق ومشيت الى أن وجدت منزل صديقي 

الذي أعارني سيارته، وعدت الى منزل والدتي ألحضر باقي أشيائي، فقالت لي 
والدتي »ال بأس، يمكنك البقاء، أحضر لوحتك«. 

هل هي.. هل تدعم فنك اآلن؟
لقد توفيت في العام 1998.

رحمة اهلل عليها.
لكنها تدعمني، هي تقوم بأمورٍ مماثلة بسبب.. ال أعلم لكنها كانت تدعمني.

 إذا في العام 1998 توفيت والدتك، وفي العام 1999 أُخذ منك المرسم، ال عجب 
أنك كنت محبطًا. إنها خسارة كبيرة.

 إحباط نعم. توالت األشياء، وقبلها كان قد حدث لي شيء آخر ال أستطيع 
أن أتذكر ما كان. 

 وقرأت في الخط الزمني لحسن شريف أنه انقطع عن الرسم فترة طويلة، 
بدأ بالرسم مجدداً حوالى العام 2000؟

نعم، حسن توقف..

لكن يبدو وكأنك كنت ترسم دائمًا.. هل توقفت عن الرسم؟ 
كال لم أتوقف عن الرسم، لم أتوقف. توقفت لفترة، لسنتين أو ثالث سنوات 

فقط، ثم عدت للرسم. أحيانًا كنت أرسم ثم أتوقف لبضعة أشهر. في العام 2000 أو 
2001 أظن بدأت بالرسم مجدداً. لكن خالل العام 1999 عندما أحرقت اللوحات، أنتجت 
العديد من اللوحات وعرضتها. رسمتها بعد ذلك، أعني بعد معرضي الفردي. بعد 

ذلك قمت برسم العديد من اللوحات من العام 1990 وحتى العام 1999. 

إذاً أظن أن هناك أمراً آخر أود سؤالك عنه، ال أعلم كم تكلمت في هذا الموضوع 
بعد، لكن أود السؤال عن األشخاص الذين أثروا بك واألشخاص الذين أثرت أنت 

بهم. فأنا أعلم أنك درّست فنانين صغاراً، وهناك من درّسك أنت، لكن، إذاً هناك 
األساتذة وهناك التالميذ وكذلك أقرانك، أصدقاؤك، وزمالؤك، مثل علي العندل 

وياسر الدويك.
نعم نعم. ياسر الدويك؟ نعم، ياسر في األردن على ما أعتقد.

 ]مايا أليسون تذكره بقصة كان قد أخبرها إياها، ومنيرة الصايغ التي أشارت 
إلى موقع القصة بـ»صندوق الرمل«. وقام محمد أحمد إبراهيم بتصحيح التسمية، 

. »قصر الرمل«[
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نعم، قصر الرمل، نحن أطلقنا عليه هذا االسم هو مجرد كثبان رملي بين 
عجمان والشارقة. فالشباب، كانوا يذهبون لشراء ما يشوونه وخاصة في الشتاء. 

فكنا نجلس هناك ونشوي ونشعل النار. بدايًة، بدأ األمر بشخصين أو ثالثة، يعني 
كنا بدأنا أنا ومرعي الحليان وعلي العندل وعادل خزام.. اعتدنا الجلوس في ذاك 

المكان. نجلس ونشوي. وبعد فترة بدأ الشباب بالمجيء فأصبح هذا المكان 
تجمعًا، لِنُقل إذا جاز التعبير، لمثقفي اإلمارات.

فكنا نجتمع، هناك أشخاص كانوا يجتمعون يوميًا، باعتبار أن بيتهم قريب، 
مثل الذي كان يقطن في الشارقة أو في عجمان، فأصبح هذا المكان مكان 

 التجمع يوميًا، نشعل ناراً ونجلس. المرء يذهب لوحده إذ يعلم أنه سيجد أحداً 
ما هناك. 

فأصبح مكان تجمع، تجمع لمن؟ لنا كلنا نحن الشباب، يعني الشعراء، 
الكتاب، المسرحيين، الموسيقيين، فكنا نتكلم عن الثقافة، عن همومنا التي 

تهمنا، الذي يتكلم في الموسيقى والذي يتكلم في الشعر، في األدب، وفي 
الرواية. وعندما كان يأتينا ضيوف من الشارقة مثاًل، ضيوف للمسرح أو للفنانين أو 
الشعراء، كنا نأخذهم الى ذلك المكان، فأصبح مكانًا للندوات التلقائية.. يمكن 

أن يتحدث الشاعر عن قصيدة، أو يتحدث المرء عن رواية أو كتاب انتهى من قراءته، 
فوجد نوع من الحوار الثقافي بيننا جميعًا، ال أذكر جميع األسماء، حتى محمد 

كاظم كان هناك. فكان في كل نهاية أسبوع يرى المرء صديقًا له، يذهب إلى 
ذاك المكان يجده جالسًا هناك، أو يمر إلى جانبه أو يراه من بعيد. 

واستمر األمر لغاية العام 199٦. وكانت هذه قصة قصر الرمل. أصبح مكانًا طبيعيًا 
للتجمع من دون أن نقصد، في الشتاء.. واستمر لسنوات ليس فقط لسنة واحدة. 
في الصيف يمكن أن تجدي شخصًا أو اثنين، من الذين ال تزعجهم رطوبة الصيف. 

هذا المكان كان مفتوحًا فقط للشباب.. يعني، ليس للبنات أو الفنانات..
كال للكل. 

هل كانت النساء يحضرن؟
كان يوجد حضور يعني، كان المكان للكل، يأتي شباب وبنات شابات شاعرات 

اللواتي يحببن أن يتكلمن. كل من كان عنده اهتمام بالثقافة، أو اهتمام بالشعر 
كان يعرف أن هذا هو مكان تجمع كافة الكتاب والشعراء الشباب، فهناك من كان 
من رأس الخيمة، من أبوظبي، من عجمان، من الشارقة.. بلى لدينا من عجمان. كنا 

نجتمع، لكن كانت هناك فترة حيث المرأة لم تكن حاضرة بقوة، كان لدينا امرأة أو 
اثنتان.. أستطيع أن أقول لك عنهن، أما اآلن فالمرأة أثبتت حضورها قلياًل..

من هن اللواتي كّن معكم من قبل؟
أذكر نجوم الغانم، وحمدة خميس، وهي شاعرة، واهلل.. هي مجموعة من 

السيدات الفاضالت. 

بعض الفنانين كانوا يعزفون على العود، الكثير من الموسيقى، محمد 
 كاظم كان يعزف، عادل خزام كذلك، في بعض األحيان كان هناك غناء، 

كان يعتمد األمر على النشاط. 

مرعي الحليان هو.. ممثل، ويكتب مقاالت لجريدة االتحاد أو البيان على ما أعتقد.
جريدة البيان. لكنه يمثل في العديد من المسلسالت التلفزيونية كذلك.

قصر الرمل استمر لغاية العام 199٦. ومتى بدأ؟
 بدأ بالتحديد في بدايات التسعينيات، أي العام 1991، نعم في هذا الوقت، 

كان العام 1991. 

إذاً التسعينيات كانت فترة مثمرة جداً.
نعم التسعينيات كانت سنوات حافلة جداً.

أظن أن هذا ما أراه مثيراً لالهتمام، هو أن هناك الكثير من األحداث. أعتقد أن الخط 
 الزمني )الذي كتبته كريستيانا دي ماركي في سيرة حسن شريف( يغطي كل 

ما سمعته أنا عن فترة التسعينيات، لم أسمع عنه بعد في أي مكان آخر.
التسعينيات كانت فترة الخروج من البيضة.

الخروج من البيضة، ياله من تشبيه رائع. إذاً، بعد أن أحرقت أعمالك، عدت لممارسة 
الفن، لكن في نفس الوقت أخذت وظيفة في بنك وهو شيء مختلف عن الفن، 

حدثنا عن األمر.
بعد مركز خورفكان للفنون، عملت ككاتب عادي في البنك وهي وظيفة 

بعيدة، مختلفة عن الفن لكن هي وظيفة فيها تحدٍّ ودخلت هذه الوظيفة )صفر(، 
 ليــس لــدي معلومــات عــن البنــوك وكنت أعمل في مــكان حيــث المعلومات 
مثــل الكنــز، ال أحــد مســتعد كــي يعطيــك معلومــة.. يجب أن تحــارب، فكنت أنا 

 بنفسي أبحث عن المعلومة.. كيف مثاًل تقوم بعملية تحويل تجارية معينة. 
 كنت أعمل بجد وال أعلم إن كان هو نوع من العقاب للنفس أو شيئًا ما. 

فخالل 7 سنوات، وصلت من كاتب الى مدير الفرع في البنك. 
 بعد 7 سنوات شعرت أني انتهيت من هذا العمل، أنا لست موظف بنك 

وال أستطيع أن أبقى هكذا الى األبد. وفي اليوم التالي ذهبت إلى المكتب 
الرئيسي وقدمت استقالتي. فجأة، لم يكن عندي سبب محدد. لم يقبل مديري 

االستقالة وعرض علَي أجراً أعلى ومنصبًا أفضل، لكني قدمت استقالتي. بعد 
ذلك شعرت بإحساس ال أستطيع ان أصفه، فهو ليس فرحًا وال هو.. كان شيئًا 

مختلفًا. يعني كأن شخصًا قد حصل على حريته وبذات الوقت هناك ارتباك. 
 فكّلمت حسن وقلت له إني قدمت استقالتي وأشعر بهذا الشعور، فقال لي 
»ما عليك انت، تعال لعندي« وذهبت عند حسن وجلست معه أسبوعًا كاماًل. 
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إذاً أحرقت أعمالك في العام 1999 ثم عملت في البنك حتى العام 2008.
2008، كال 2007، 2007 ألني في العام 2008 كنت عاطاًل عن العمل لمدة عام 

كامل، ثم في العام 2009 بدأت عملي الجديد. إذاً كنت حراً لمدة عام، كان معي 
مال، أنفقته وعندما انتهى بحثت عن عمل جديد.

يبدو األمر جيداً. هناك دائمًا نقاش يحصل، أنهم لم يكونوا فريقًا..
نعم.

ألنه لم يوجد بيان عمل، ولكنه كان فريقًا ألنها كانت مجموعة من األشخاص 
تجتمع ببعضها بشكل مستمر. هل يمكنك أن تحدثني عن األشخاص الذين 
 كانوا في الدائرة الداخلية لهذا المجتمع اإلبداعي الذي كنت فيه؟ ألني أعتقد 

أنهم كانوا فنانين، وكّتابًا وشعراء..موسيقيون؟
موسيقيون، نعم. موسيقيون؟ النوبي، عبداهلل النوبي.

من هم هؤالء األشخاص بالنسبة لك؟ كيف اجتمعتم؟ وهل كان هناك 
مجموعات ضمن الفريق من األشخاص الذين يتفقون مع بعضهم؟ 

 هي أساسًا.. العالقة نشأت كصداقة مختلفة عن.. لم تنشأ على أساس 
أّن هناك شيئًا آخر أو هدفًا آخر.. صحيح أننا فنانون، لكن نشأت صداقة من خالل 
 الفن، عالقة الصداقة تختلف عن أية عالقة أخرى، عالقة مرتبطة بشيء، بحكم 

زوال هذا الشيء تزول هذه العالقة.. نحن أساسًا لسنا مجموعة أو جماعة حيث 
يدخل أحد أو يخرج، كّلا.. نحن كنا أصدقاء.

 طبعــا كان هنــاك العديــد مــن األشــخاص مــن الذين لديهم اهتمام 
بالفنــون.. أو بالموســيقى أو بالشــعر لكنهم لــم يكونــوا جادين.. يعنــي 

كانــوا ينســحبون، ال ينســحبون مــن صداقتنا، بــل ينســحبون مــن اهتماماتهم، 
من الشعر، ينســحبون مــن الفــن. فبالتالي تلقائيــًا يبتعــدون عــن مجموعــة 

 الشــعراء أو مجموعــة الفنانيــن. ونحــن أساســًا لــم يكــن هدفنا بنــاء مجموعة، 
نحن أساســًا أصدقاء.

 لم يكن لدينا بيان رسمي لكن المجتمع هو الذي فرض علينا، يعني 
المجتمع هو الذي قال عنا إننا جماعة أو إننا مجموعة، المجتمع نفسه وهو 

الذي أعطانا البيان الرسمي، لم تكن صداقتنا مبنية بهذه الطريقة. هو شيء 
من الخارج، ال أعرف ما هو السبب ولكن يمكن أن تكون هذه حالة جديدة على 

المجتمع، فأصبحنا مجموعة لكن مجموعة من األصدقاء. 
وفي نفس الوقت هذه الجماعة تتشارك بخطاٍب واحد، وكّنا نحمل همًا واحداً، 
وهو هّم الثقافة وهم التنوير، بشكل جاد وأكاديمي. فكنا نواكب ما الذي يحصل 

في عالم الفن مثاًل، والشاعر يقوم بنفس األمر، يعني كان هناك ارتباط ومتابعة. 
واألمر مختلف عند الفنان اآلخر الذي ال يتابع الفن بالذات، والذي، لنقل إنه عالق في 

أسلوب فني معين وهو غير مستعد للتغيير. حسنًا، هذه المجموعة لديها خطاب 

 مختلف ورؤية مختلفة، فبالتالي أكيد االنسحاب. لكن بالنسبة لنا، كأصدقاء 
 ليس لدينا هذا الميل لالنسحاب، الموت هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن 

يسبب انسحابنا. 

ولكن هناك شعراء وآخرون.
نعم، من الشعراء بقي عادل خزام، عبدالعزيز الجاسم، عبداهلل عبدالوهاب، 

سعد جمعة، عبداهلل عبدالرحمن، جمال مطر، ناجي الحي.

هل مازالت هذه المجموعة تجتمع؟
انتهت، انتهت. بعد ذلك التاريخ انتهى ذلك المكان.

يوم قصر الرمل انتهى؟
 نعم، نعم، أتكلم عن قصر الرمل. لكن مازلنا نلتقي كمجموعة، على 

 سبيل المثال يمكن أن التقي بعادل، أو عادل يلتقي بذاك، او ثالثتنا سوية، 
لكن لم يعد األمر كما كان عليه من قبل.

 أحمد راشــد، آســف يوجد أيضا أحمد راشــد، أحمد راشــد كان معنا، 
ومحمــد المزروعي. 

المزروعي كان يذهب الى قصر الرمل كذلك؟
نعم، زارنا عدة مرات. 

 اذاً األمــر اآلخــر الــذي أرغــب بســؤالك عنه هو، هــل تشــكلت لديك فكرة 
 »الفنــان اإلماراتــي« أم أنــه أمــر طــرح من تلقاء نفســه.. ألنــي أظن أنه مع 

الفالينــغ هــاوس كان هنــاك عبــارة واضحــة أنــه للفنانيــن اإلماراتيين فقط. 
نعم.

 لكن من الواضح أن جوس كليفرس وفيفيك فيالسيني وأشخاص آخرون 
كانوا يمرون به، لم يكونوا إماراتيين.

نعم.

هــل فكرتــم دائمــًا بهــذه الطريقــة؟ أم أن هــذا األمــر توضح الحقًا؟ هــل فكرتم أن 
هنــاك مــا يجمعنــا وهــي جنســيتنا اإلماراتيــة؟ كيــف كنتــم تنظرون إلى جنســيتكم 

ودوركــم كفنانيــن تجــاه بنــاء األمــة؟ كيــف اعتبرت جنســيتك ودورك كفنــان لهما 
عالقــة ببنــاء األمــة؟ ألن هنــاك هــذا النــوع من الســلطة الخفيفــة في عمليــة تطوير 

المجتمــع الفني.
طبعــًا، أساســًا وجــود الفنــان فــي المجتمــع هنــا مهم جــداً، فيعني دور الفن 

هــو دور مهــم جــداً فــي، لنُقــل، فــي بنــاء المجتمع. الفــن كثقافة، يمكــن ان ينقل 
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لغتــك، خطابــك، حــوارك، ثقافتــك إلــى اإلنســان اآلخر. فــي النهاية عندمــا تتعامل 
مــع اآلخــر بغــض النظــر عــن الهويــة أو البلــد أو الجنســية. خطاب الفــن هو خطاب 

إنســاني واحــد، فالخطــاب اإلنســاني يفهمه اإلنســان ســواًء كان فــي أمريكا 
الالتينيــة أو فــي الخليج. 

الخطــاب اإلنســاني واحــد، فيمكــن أن تجــدي شــخصًا مثلــي يعيش في 
 اإلمــارات قــد ينتــج نفــس العمــل الــذي ينتجه شــخص يعيش في المكســيك 

أو فــي ســيبيريا. فهــذه الوحــدة الموجــودة فــي الخطاب اإلنســاني دائمًا حاضرة. 
أنــا دائمــًا أعــارض أن يقــال.. فنــان إماراتــي أو إنجليزي أو أميركــي، أنا ضد هذا 

 المصطلــح، بنظــري يجــب التعريــف بقــول فنــان مــن اإلمارات أو فنان مــن أميركا، 
ألن الفــن ســمة إنســانية وليــس لــه عالقــة بالهوية. يمكــن كإماراتي، ومن 

 الطبيعــي، تلقائيــًا أن تظهــر رمــوز ثقافــة المجتمــع أو عاداتنــا كإماراتييــن أن 
تظهــر فــي العمــل، مــن دون قصــد. فــي النهاية خطاب الفن إنســاني شــامل 

مبتعــد عــن الهوية. 
 فــدور الفنــان اإلماراتــي مثــل دور أي فنــان آخر، أن يؤثــر ويتأثــر. فلماذا نقول 

إننــا فنانــون إماراتيــون لكــن دخــل معنــا فنانــون غيــر إماراتيين مثل جــوس كليفرس، 
 فيفيــك فيالســيني، ألن الخطــاب واحــد، لغتنــا واحــدة، فهمنــا واحــد فبالتالي 

ال ننظــر للهويــة. الخطــاب أهــم مــن الهويــة بالنســبة للفنــان فهــذا الذي يؤثر..

 إنه سؤال مثير لالهتمام بالنسبة لي بسبب وجود الكثير من الضغط اآلن 
إليجاد الفنانين اإلماراتيين ودعمهم.

نعم.

وهذا عكس فترة الثمانينيات كما تعلم لم يدعم أحد الفنانين اإلماراتيين، وهذه 
معضلة. عدم وجود دعم كاٍف أو توّفر الدعم بكثرة. 

أفكاري اآلن تذهب باتجاهين اثنين في نفس الوقت. األول هو »التقدميون«، 
وهم فنانون في الهند في األربعينيات كان لديهم بيان رسمي، وأطلقوا على 

أنفسهم تسمية التقدميين، كانوا فنانين عصريين وأرادوا إيجاد فن هندي أصيل 
ومعاصر، اذ كانوا واعين جداً لفكرة أصلهم الهندي وهذا جزئيًا سبب سؤالي إن 
كنت تفكر بهذه الطريقة، ولكن يبدو أنك تفكر بطريقة مختلفة تمامًا. صحيح، 

ألننا ليس لدينا عقيدة، يعني نحن لسنا بعقيدة. العقيدة تعني المذهب. لسنا 
مثلهم، بالطبع أنا ضدهم، ال أوافقهم الرأي.

اذاً ال توافق على سؤال »هل أنا متأصل بثقافتي أو هويتي؟«
كال، كال.

انت فقط متأصل بذاتك.
نعم.

لنضع ذاك السؤال جانبًا. االتجاه اآلخر الذي أفكر به اآلن هو هل كان من مناقشات 
حول التطلع الى الشرق مقارنًة بالتطلع الى الغرب؟ اذاً، حسن ذهب الى انجلترا 

وأفكاره حول الفن المعاصر كانت محددة بتاريخ الفن الغربي صحيح؟
نعم. ذهبت الى الهند، لكن ذلك قبل الجامعة. عندما تخرجت من الثانوية 
ذهبت الى الهند وبقيت لمدة سنة ونصف، كان عمري 18 سنة ولم يكن معي 

مال. ووالدي، عائلتي لم يعرفوا بمكاني.

لماذا؟
ال أعلم، المراهقة، المراهقة. درست، لم أدرس فعليًا، شاركت في ورشة عمل 

في جامعة في الهور في باكستان. عملت هناك نعم، في حديقة شاليمار، كنت 
أتقاضى عشرة أو خمس عشرة روبية في اليوم.

هل سبب ذلك هو عدم قدرتك على الذهاب إلى جامعة الفنون؟
أعتقد ذلك نعم، ألني لم أذهب الى جامعة الفنون، فأتيت الى هنا ألدرس ربما..

إذاً ماذا درست في جامعة اإلمارات؟
درست علم النفس، اذاً أنا عالم نفس. 

 
هل لديك أية معلومات تعتقد أنها يمكن أن تضيف على بحثنا وعلى المعرض 

وهذا المنشور؟
نعــم، ســأخبركم بقصــة عــن جــوس كليفــرس، إنه أمر مهــم بالنســبة لفناني 
اإلمارات. وصــل كليفــرس إلــى أبوظبــي فــي العام 1994 وبقي لمدة ســتة أشــهر 
أو أكثــر، ال أذكــر بالتحديــد، لكــن أكثــر مــن ســتة أشــهر. وكان يبحث فــي كل مكان 

لكنــه لــم يجــد فنــًا، كان يمضــي وقتــه فــي أبوظبي فيمــا يســمونها، منظمة 
الثقافــة فــي أبوظبــي ولــم يــر شــيئًا، لم يكــن فنًا ذاك الذي وجــده، القليل من 
 الرســم وكــذا. بعدهــا أقــام ورشــة عمل في الشــارقة، وفي ذلــك الوقت كنت 
أعمــل فــي الشــارقة فــي خورفــكان مــع دائرة الثقافــة في الشــارقة، اتصلوا بي 

 وقالــوا إن هنــاك فنانــًا يــود إقامة ورشــة عمــل لألطفال في خورفــكان، فإن كان 
مــن الممكــن أن تســتقبله. فتحمســت.. فنــان مــن هولنــدا، وهو شــيء جديد.. 
كانــت المــرة األولــى التــي يأتينــا فيهــا فنان مــن هولندا، فإما ســيكون جيداً أو 

ســيئًا. إذا كان موهوبــًا يمكننــا أن نمضــي الليلــة ســوية مــع حســن والمجموعــة، 
وإذا كان ســيئًا أذهــب بــه الى خورفــكان في الغد. 

عندمــا توقفــت بالســيارة رأيــت رجــاًل غريبًا يرتــدي حذاء ونظارات كبيرة، شــعره 
طويــل، يبــدو كالـــ»cowboy« وقلــت لنفســي من هــذا الرجل. ثم بدأنــا نتحدث 

وقــال إنــه يرغــب بالذهــاب إلــى الفندق، وكنــا نتكلم في الســيارة فــي طريقنا إلى 
الفنــدق.. وفــي اليــوم التالــي ســآخذه الى خورفــكان. وكنا نتحــدث كأصدقاٍء 

قدامــى نتكلــم بنفــس اللغــة، حينهــا أخبرتــه أننــا ســنلتقي بالمجموعة، حســن 
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 ومحمــد كاظــم واآلخريــن. إذاً غّيــر مالبســه وذهبنا مباشــرًة لرؤية حســن، ذهبنا 
الــى الشــاطئ فــي عجمــان، ألن فــي ذلك الوقــت كانت دبــي بعيدة جداً وفي 

بعــض األوقــات يكــون المــرء مفلســًا، كنــا نجلس فــي المقهــى بعجمان إذا كان 
بحوزتنــا نقــود، إمــا إذا كنــا مفلســين كنــا نجلــس على الشــاطئ، ويومهــا ذهبنا 

إلى الشــاطئ. 

كلهم حضروا ليقابلوكما على الشاطئ؟
 نعم نعم، اذاً أخذته ليشتري بعض المعدات، وثم ذهبنا إلى الشاطئ. 

 التقينا بمحمد كاظم وعادل خزام، كان منا كثير، ربما ستة أو سبعة أشخاص 
نأكل ونشرب وكنا نتكلم نفس اللغة. اذاً أخذته الى خورفكان وأصبح صديقنا. 

ثم عاد إلى أبوظبي، وتحدث مع مدير متحف لودفيغ )مؤتمر لودفيغ للفنون 
العالمية( في ألمانيا الذي قال لكليفرس إنه لم يجد فنًا في اإلمارات. استاء 

كليفرس حينها وقال له »ربما ألنك لم تبحث جيداً«. 

هذا مدير متحف اللودفيغ صحيح؟
نعم. ثم في العام 1995 أقام جوس كليفرس أول معرض فني معاصر 

لإلمارات في أوروبا، أول معرض في مركز سيتارد الفني، كان أول معرض لإلمارات 
في أوروبا. 

هولندا، حسنًا، وذلك في العام 1995.
نعم، في العام 2002 قدم متحف اللودفيغ معرضًا لنا نحن الخمسة، وكان 

الفضل بذلك يعود لجوس. 

حسنًا. ماذا كان يفعل جوس هنا؟ لماذا بقي في أبوظبي لستة أشهر؟
كان يتسكع، أراد ان يرى المدينة الجديدة.

 ما الذي قد يأتي بفنان في العام 1991 أو 1994 للتسكع في أبوظبي لمدة 
ستة أشهر؟ 

كان رجاًل مجنونًا.

 اذاً السؤال األخير، وهو سؤال طرحناه كذلك على محمد كاظم، منذ البداية 
في التسعينيات والتطور ما بعد الـ 2000، اآلن نحن مع الجيل الثالث أو الرابع؟

الجيل الرابع.

وما زلت أرى بعض أوجه الشبه، هناك اختالف بالطبع ولكن ما زلت أرى بعض 
الشبه، إذاً هناك الفنانون اإلماراتيون والفنانون المغتربون المستقرون في 

اإلمارات، هناك اختالف لكن ما زال بعض األشخاص يصبحون جزءاً حقيقيًا من 

المجتمع. مؤسسة الشيخة سالمة تدعم فنانين، وهناك مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون تدعم فنانين آخرين، ومؤسسة الشارقة للفنون تطورت بالفعل 

وتوسعت، وهناك »تشكيل« ومؤسسات أخرى. والسؤال هو ما الذي ترغب 
بحدوثه، ما الذي تجده رائعًا، ما الذي تعتقد أنه ما زال مفقوداً، هل األمر كما كان 

مسبقًا أم اختلف؟ كيف تبدو لك األمور اآلن في ما يخص الفن ودعم الفن. وكذلك 
أتساءل إن كانت العالقة بين الكّتاب والشعراء والموسيقيين مختلفة عن 

الفنانين البصريين؟
بالنسبة للجيل الجديد انا متفائل جداً. متفائل جداً وفي نفس الوقت فخور 

جداً بالمؤسسات التي أُنشئت كالتي ذكرتموها أنتم »مؤسسة الشارقة للفنون« 
و»مؤسسة الشيخة سالمة« والكثير من المؤسسات، حتى في إماراٍت أخرى مثل 

في الفجيرة حيث أُنشئ مركز ثقافي أو دائرة ثقافة.
 فكل هذا يبشر بالخير، هذا هو الشيء األفضل إلنجازه.. الجيل الجديد هو جيل 

مختلف، جيل واٍع، جيل يعرف ويفهم ويستطيع أن يقرأ اللوحة والعمل الفني، 
فهو جيل مؤسس جيد وهذا اعتمادنا عليه. نحن تعبنا في السابق وحاربنا ألننا كنا 

متأكدين من قدوم جيل يكمل المسيرة، لذا فنحن نعتمد ونعّول على الجيل 
الجديد ليكون هو األساس. الجيل الجديد هو حجر األساس بالنسبة لنا.

  أنــا متفائــل كثيــراً بمــا حــدث، وبالحركــة الثقافيــة كوجــود المتاحف مثاًل. 
هــذا األمــر بحــد ذاتــه ثــورة ثقافيــة. وأنا متفائــل كثيراً كمــا قلت بهــذا الجيل القادم، 

الجيــل الواعي.
لكن هذه المؤسسات تحتاج إلى المدارس إلى الجامعات، فالذي ينقصنا 

هو الجامعة، كلية الفنون. صحيح أن في الشارقة هناك كلية للفنون، لكن كلية 
واحدة ال تكفي، ألن دائمًا كل مدرسة أو كلية لها أسلوب خاص. فنحن نحتاج ألكثر 

من أسلوب يعني أكثر من أسلوب تخريج مثل جامعة الشارقة. فنحتاج لكليات 
أخرى لتخرّج طالبًا مختلفين آخرين وهذا التنوع هو ما نحتاجه، فالتنوع جميل. 

 وبالنســبة للوضــع العــام والجيــل الجديــد، علــى العكس هو جيــل يفهم.. 
أنــا متفائــل بــه جــداً، ونشــعر فعــاًل باحتــرام هذا الجيل لنــا نحن، وهــذا يكفينــا، يكفينا 

أن نــرى الجيــل الجديــد، أنــت ]آالء إدريــس[ والشــباب، منيرة الصايــغ وكثيرون.

محمد أحمد إبراهيم



محمد أحمد إبراهيم
بدون عنوان، ١٩٩7

زيت على قماش
x 73 6٠ سم

مقدمة من الفنان وغاليري كوادرو للفنون الجميلة



ال نراهم لكننا

محمد أحمد إبراهيم
تيلة، ١٩٩4

وسائط مختلفة
أبعاد متغيرة

مقدمة من الفنان وغاليري كوادرو للفنون الجميلة

محمد أحمد إبراهيم
خطوط )مجموعة مكونة من ٩(، ١٩٩5

حبر هندي على ورق
 x 4٨ 36 سم )كل لوحة(

مقدمة من الفنان وغاليري كوادرو للفنون الجميلة 



129 128

االاااااااااااال نراهم لكننا

عبداهلل 
السعدي



131 130

عبداهلل السعدي، ٢٠١6
صورة: آالء إدريس

عبداهلل السعدي
—حاورته مايا أليسون، آالء إدريس، وبانة قطان

    ١٢ نوفمبر، ٢٠١6. خورفكان، اإلمارات العربية المتحدة

»ألن المرء يحتاج إلى وجود فنانين والتحدث إليهم بين وقت 
وآخر، ألن الناس هنا ليسوا فنانين يعني. ال، حسنًا يمكن أن يكون 

المرء فنانًا، لكن ال يوجد هناك نقاش، فأنت بحاجة لشخص 
 للتكلم معه، تستعيدون بعض الذكريات، فالمرء يحتاج لفنان 

آخر يتكلم معه في األمور التي تعنيه«.
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الُمحاِورة: هل لك أن تخبرنا كيف أصبحت فنانًا، يمكنك أن تبدأ منذ أن كنت 
صغيراً، والمرة األولى التي شعرت بأن الفن هو ما تريد فعله حقًا. أخبرنا عن 

 األشخاص الذين ساعدوك على اكتشاف موهبتك، يمكنك أن تبدأ بأقدم 
المراحل وصواًل إلى اليوم. 

عبداهلل الســعدي: البداية كانت أيام المدرســة، عندما كنت أدرس في 
مدرســة مســافي. كنــت أرســم فــي حصــص الفنّية، وفي العصــر كنت أدرس مع 
مدرســي التربيــة الفنيــة لننتــج أعمــااًل فنيــة، وهكــذا تطورت المســألة. حتى أخي 

الكبيــر كان يرســم بشــكل جيــد، لكنــه تــرك المدرســة في وقت مبكــر جداً، كنا 
ســويًا في الســكن الداخلي في مدرســة مســافي، وحين ترك الدراســة بقيت أنا. 

كنــت أصمــم فــي المدرســة مجــالت الحائــط التــي كان يطلبها مني أحيانًا مدرســو 
الجغرافيــا أو اللغــة العربيــة علــى ســبيل المثــال. اســتمررت على هذا الشــكل 
وكنــت معروفــًا فــي المدرســة بأننــي أنــا مــن يصمم هذه األمــور، وأحيانًا كنت 

أشــارك فــي المســابقات علــى مســتوى المنطقــة. فكان أســتاذ التربيــة الفنية 
يشــجعني علــى الرســم والمشــاركة مثــل بقية الطالب. 

فــي البدايــة كنــت اعتمــد علــى المدرّســين، خاصًة مدرس الفن ومــدرس اللغة 
العربيــة، ألننــا كنــا نصــدر مجــالت حائــط ومجــالت مكتوبــة، وكنا أحيانــًا بحاجة إلى 
التلويــن، ولــم يكــن هنــاك طابعــات فــي ذاك الوقــت، فكنا نلــّون المجالت التي 
كنــا نصدرهــا، قــد تصــل إلــى 200 مجلــة ألنه لــم تكن توجــد حينها الصــور الملونة. 

واســتمررت علــى هــذا، بعــد ذلــك، تقريبًا بعــد الثانوية أقمت لنفســي مرســمًا 
فــي المنــزل. كان لدينــا بيــت علــى الطــراز العربي، له باحــة مفتوحة، فاشــتريت 

األخشــاب وبــدأت أبنــي جــزءاً مــن الليــوان، حوالى المتريــن أو ثالثة أمتار بالخشــب 
بنفســي، وبنيــت المرســم. كنــت أمضــي ســاعات فــي المنزل وأنا أرســم، هذا كان 

ربمــا في العام 198٦.
بعد ذلك بدأت أشعر ببعض الضيق في المنزل مع إخوتي ووالدي، كانت 

هناك زحمة في البيت ولم أشعر بارتياح في العمل، فاستأجرت بيتًا في منطقة 
خورفكان، في جهة الشرق عند المسجد، وكان ُملكًا لمؤذن المسجد، فمكثت 
عنده ولم يكن هناك كهرباء في الغرفة بعد، ألن البيت كان قديمًا جداً. نقلت 

جميع أغراضي إلى تلك الغرفة وبدأت أستمّد الكهرباء من المسجد إلى الغرفة، 
كنت قد عّلقت الشريط على ميكروفون المؤذن، وعندما كان يحضر المؤذن 

غالب ليؤذن، يفصل الشريط ويقطع عني الكهرباء. وبعد أن ينتهي من األذان 
كان يتركه مفصواًل، وبعد الصالة كان يوصل الشريط.

 مكثت معه فترة سنة أو أقل من سنة، ثم انتقلت إلى جمعية الفنون 
الشعبية، أعطوني غرفة لديهم وبقيت فترة معهم، بعدها انتقلت إلى المكتبة 
العامة في خورفكان، والشاعر أحمد راشد ثاني كان هناك. وبعد ذلك أتى محمد 

إبراهيم أيضًا، فأخذت أنا غرفة، ومحمد أخذ غرفة وبقينا بضع سنوات. بعد هذه 
الفترة، ربما في العام 1991، استأجرت جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية منزاًل. 

)منزل عربي تقليدي(، وانتقلنا أنا ومحمد إبراهيم الى هذا المنزل وبقينا بضع 

سنوات، أعتقد حتى العام 1994، وبعد ذلك أقفلت الجمعية المنزل. وفي هذه 
السنة كذلك ذهبت إلى اليابان. 

ذهبت إلى اليابان وأقمت هناك لسنة.. سنتين، أو ربما كانت سنة ونصف 
السنة. وعندما عدت من اليابان استأجرت منزاًل ومكثت فيه لمدة سنة في 

 خورفكان. في سنة 2001 انتقلت إلى هذا البيت، وبدأت ببناء منزل في المزرعة 
في »مدحاء« وبقيت في هذا المرسم منذ ذلك الحين.

هل كانت هناك لحظة أو قصة تذكرها شعرت بها أنك أصبحت فنانًا، وأن هذه 
هي رسالتك وهذا ما تود العمل به في حياتك؟ متى وصلت إلى شعور »أنا فنان«؟ 

هذا األمر أتى فيما بعد، فالمرء يتطور شيئًا فشيئًا. كنت أرسم في االستديو، 
وكنت أرسم في اليابان لكن اإلحساس بالفن ليس فقط أن ترسمي، أنت بحاجة 

ألصدقاء، بحاجة للمشاركة بفعاليات مرتبطة بالفن. خالل هذه الفترة المبكرة 
لم أكن أشارك في أي معرض، كنت أعمل في البيت وأنتج الكثير والكثير من 

األعمال. أحيانًا كانت جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية تنظم فعالية ويشارك 
فيها الجميع.

أمضيت سنوات دراستي الثانوية في الشارقة بمدرسة داخلية، وكنت أذهب 
إلى الجمعية، وهناك بدأت ألتقي بالفنانين، التقيت مثاًل بحسن شريف، محمد 

كاظم، حتى محمد أحمد إبراهيم الذي لم أكن أعرفه جيداً حينها. 

محمد إبراهيم، متى رأيته؟ 
في إكسبو، المبنى القديم األول الذي كان يشبه الخيم. في إحدى المرات 
كان هناك معرض ورأيته هناك، عرّفني به أحمد راشد ثاني، أذكر أنه كان يرتدي 

النظارات الكبيرة ولم أكن أعرفه جيداً حينها، لكن الحقًا تعرفت إليه أكثر. وهكذا 
أصبحنا أصدقاء أنا وحسن شريف وعبدالرحيم والشباب في الشارقة. وتعرفين 

ظروف المرء، في ذلك الوقت كنت في الثانوية ولم يكن هناك حتى سيولة 
مادية، فال أستطيع شراء شيء، وال أملك سيارة حتى أذهب إلى دبي ألشتري 

قماش الرسم أو المواد األخرى. واستمر هذا الحال حتى في فترة الجامعة. الذي 
يعمل مختلف عن الذي ال يعمل، كنت أعتمد على أبي وأهلي فكنت أعمل في 

حدود األشياء المتاحة. 
يعني مثاًل كان هناك أعمال فنية عندما كنت في المرسم القديم في الشرق، 
الذي كان بقرب المسجد. كنت أنتج أعمااًل من األبواب القديمة، الزجاجات والمواد 

الموجودة. حتى األلوان كنت اشتريها من الدكان، لم يكن بإمكاني ان أذهب إلى 
دبي. لذا فقد كان أول لقاء لي مع فنانين في الجمعية، جمعية اإلمارات للفنون 

التشكيلية وتعرفت إلى حسن، ومع األيام والسنين بدأت العالقة تكبر وتكبر، 
وتعرفت إلى اتجاهات الفنون المختلفة. 

أحيانًا يكون المرء بحاجة إلى أصدقاء فنانين، لماذا، ألنهم يعملون في نفس 
المجال واهتماماتهم مشتركة.
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كنت أذهب دائمًا إلى حسن ونلتقي، نتكلم عن األشياء التي أنتجتها أنا أو 
التي أنتجها، ويكون هناك نصائح ومداخالت و.. كان حسن بالنسبة لي بمثابة 

فنان صديق وأكثر من صديق، كنت أذهب إلى دبي ألراه، أنا اآلن ال أذهب إلى دبي. 
أما باقي الفنانين ال ألتقي بهم كثيراً، محمد كاظم والبقية ال أراهم كثيراً ألنهم 

كانوا يعيشون بعيداً، فحتى عالقة الفنانين مختلفة، يعني مثاًل عالقتي مع محمد 
أحمد إبراهيم مختلفة عن عالقتي مع حسن أو محمد كاظم، ومع ذلك كنا كلنا 

مجموعة واحدة. عالقة كل شخص مع اآلخر تختلف عن الجميع، أقصد أن الفنانين 
منفتحون على بعض، لكن أحيانًا يكون هناك شخص أقرب من آخر.

من كان أقربهم إليك؟
حســن كان األقــرب. لكــن المــوت.. ال مفــر من المــوت، لكن ماذا يســتطيع 

المــرء فعله؟

اذاً لم تتعرف إلى هؤالء األشخاص على أنهم اساتذة، لكن تعرفت إلى حسن 
شريف على أنه أستاذ. لكن في ذلك الوقت محمد كاظم كان مازال في عمرك، 

إذاً كنتما في مرحلة متشابهة من حياتكما المهنية وتطوركما.
هناك.. في الشارقة التقيت حسن ومحمد كاظم. محمد كاظم في ذلك الوقت 
كان يذهب الى حسن ليتمرن. كانا يذهبان الى دبي وأنا لم أكن أستطيع مرافقتهما 
فقط كزيارة. حتى في الشارقة كنت أذهب لكن ليس يوميًا، ربما مرتين في األسبوع.

إلى جمعية الفنون التشكيلية؟
نعم، نعم

ولم تكن تذهب إلى دبي ألن المدرسة كان فيها قانون الخروج المتأخر؟ 
ال. كنت أذهب، لكن ال أعلم كم مرة، رأيت االستديو، استديو حسن شريف 

ومحمد والمجموعة األخرى. رأيته مرة أو مرتين، لست متأكداً.
في ذلك الوقت، لم أكن أملك السيارة أو المال، الكثير من المال.. وإذا كان 

معك المال فهو لشراء الحاجيات وليس لدفعه للتاكسي.

 نعم، نعم بالطبع. إذاً عند زيارتك جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية لم تكن 
تأخذ الدروس، كنت تذهب بهدف الزيارة فقط؟

نعم، نعم، أعتقد.

حّدثنــا عــن أول معــرض شــاركت فيــه، أول معــرض جماعي شــاركت فيه وأول 
معرض فردي.

أول معــرض فــردي أقمتــه كنــت فــي الجامعة، جامعــة اإلمارات، كان ذلك 
حوالــى العــام 1987 أو 1988. يعنــي، األعمــال التــي أنتجتهــا في االســتديو الذي 

كان إلــى جانــب المســجد، كانــت معظمهــا من الخشــب، واألبواب ومواد 
مشــابهة وبعضهــا لوحــات، واألعمــال التــي أنتجتهــا مــن قبل كانــت فيها أعمال 

زيتّيــة رســمتها علــى الخشــب أيضــًا، هــذه كانــت األعمال التــي عرضتها وذلك 
اليــوم نقلــت األعمــال الكبيــرة فــي البــاص. يعني لم يكــن هناك وســائل للنقل 

فطلبــت مــن الســائق الحضــور ووضعــت كل الخشــب داخل الباص. فــكان معرضًا 
جميــاًل حتــى الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان كان موجوداً وهذا كان أول 

معرض لي. 
المعارض الجماعية، شاركت في الجامعة وعن طريق جمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية. أول معرض كان في فندق حياة ريجنسي وتضمن لوحات ومنحوتات. 
كان ذلك أيام وفاء الصباغ، نعم أعتقد أنها كانت هناك. وأنا كنت مشاركًا بلوحة 

واحدة تلك السنة أعتقد، وحضر وقتها وزير التربية والتعليم، هذه األشياء مكتوبة 
في اليوميات. كان هذا أول معرض جماعي. وبعد ذلك بدأت أشارك مع الجمعية، 

ساعدتني الجمعية، ساعدتني كثيراً. 

من أي ناحية؟
الناحية المادية والناحية المعنوية وكنت ألتقي بالفنانين عبدالرحيم وحسن، 

وبدأنا نخرج سويًا، خصوصًا حسن، كنا نذهب إلى المطعم مثاًل أو نذهب إلى 
 منزله، وهكذا تجمعنا مع بعض، حتى مع الفنانين الذين لم يعودوا موجودين 

في الساحة اآلن. 

تلقى الجمهور أحد المعارض التي نظمتها الجمعية في تلك الفترة بشكل 
سلبي، لم يتقبله، شعر الناس واإلعالم بأن هذا ليس فنًا، وبأنه أمر جديد بالنسبة 

إليهم وغريب. هل تذكر ذلك المعرض؟
 ال، أنا ال، أنا كنت أنتج لوحات وأعمااًل وأخرى. ربما أعمال حسن، يعني كل 

فنان مختلف عن اآلخر. حسن كانت أعماله في تلك الفترة مختلفة عن أعمال 
الفنانين. نحن كنا صغاراً بالنسبة له وما زلنا في الثانوية، لم نكن نعرف ماذا 
يخبئ المستقبل لنا، ألن كثيراً من الفنانين كانوا في الجمعية، فتيات وأوالد 

 واختفوا الحقًا، إنه يعتمد على الشخص وماذا يريد من الحياة، هل يواصل بالفن 
أم ال. الفنان الذي يستمر تركيزه على الفن يمكن أن يثبت نفسه في المستقبل. 

أما مجرد رسم لوحة جميلة، فال ينفع.

]في هذه اللحظات من المقابلة كانت القّيمات ينظرن إلى صورٍ لمعرض 
استخدم فيه عبداهلل السعدي علبًا قديمة، وكان الحوار عن ذلك[ : 

كنت أجمع العلب القديمة التي أجدها بين البيوت القديمة، التي كان يرميها 
الناس بعد أن يستهلكوها، جمعت هذه األشياء وبدأت أدرس العلب؛ طريقة 

الفتح، كيف يفتحونها، بعضها كان بها فتحة من األعلى أو فتحتان مثاًل من 

عبداهلل السعدي
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الجهتين، بعضهم يستعمل فًتاحة العلب، بعضهم يستخدم السكين. وأنتجت 
كتابًا، وفي جزء منه بدأت أجمع األشياء التي أشربها، مثاًل البيبسي والكوكاكوال، 

العصائر في اليابان وهنا. وتضمن رسومات، دراسة العلبة، أو القنينة من جهات 
مختلفة. يعني مثاًل كنت أرسمها من على جنب، وهي واقفة، أرسم الغطاء، 

كانت رسومات ممتعة. عرضت أحد األعمال في بينالي الشارقة األول أو الثاني. 
وكانت ردة فعل الناس: »ماذا أحضر لنا هذا، ما هذه األشياء؟« عندما أتذكر هذا 

الحدث الذي كنت أنجزه.. ]يضحك[

هذه كانت ردة فعل الصحف؟
 ال ال، ردة فعــل النــاس، كانــوا يقولــون »مــا هــذه العلب التــي أحضرها لنا 

هــذا الفنان؟« 

هل كان يهمك األمر؟
أحيانــًا ال أكــون هنــاك أساســًا، ال أكــون دائمًا حاضــراً، كنت أحيانــًا أعطيهم 

اللوحــة وال أحضــر. حتــى عندمــا كنــت فــي الجامعــة لم أكن أذهب إلى الشــارقة. 
لمــاذا؟ ألنــي لــم أملــك ســيارة للذهــاب إلى الشــارقة والعودة منهــا، فكنت أذهب 

بالبــاص مثــاًل. كان هنــاك بــاص مــن العيــن إلــى خورفكان، أحيانــًا لم أذهب إلى 
خورفــكان، كنــت أبقــى هنــاك فــي العيــن، أيام اإلجــازة مثاًل، أذهب إلى الســينما 

 وهكــذا، هنــاك فــي خورفــكان لم يوجــد ســينما. فكنت أحــب التواجد هناك، 
 فــال آتــي إلــى الخــور ألنه ال يوجد شــيء، والشــارقة لــم أكن أذهب اليهــا، يعني 

 هــذه الفتــرة فــي الجامعــة انقطعــت، لم أكن أذهب، ال أرى حســن والشــباب 
 كثيــراً. لكــن حيــن بــدأت العمــل واقتنيت ســيارة كنت أذهــب، ولكن ليس 

بشــكل دائم. 

 ]تناقش القّيمة مع عبداهلل السعدي عمل علب التنك الذي أكد أنه كان أول 
عمل يتلقى ردة فعل سلبية من الجمهور. وكان هذا في بداية التسعينيات[.

كيف وجدك القّيمون؟ هل كان من معرض جامعة اإلمارات؟ هل حسن شريف 
أرسلهم لرؤية أعمالك؟ كيف وجدك الناس؟ إليك ما أفهمه، اذاً كنت تعرض في 

معارض الجامعة ربما قلياًل مع جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، ال بد من وجود 
 لحظة كانت ردة الفعل فيها على أعمالك إيجابية ودعاك أحدهم للمشاركة 

في المعرض، أو أن أحدهم قال للقّيم »عليكم إشراك عبداهلل في هذا المعرض«، 
أعني، كيف بدأت تعرض، أو كيف بدأ الناس بالتوجه نحوك إليجاد عملك؟ أم 

ذهبت أنت إليهم؟
في الشارقة وفي الجمعية، كان الفنانون يعرفون بعضهم، ويختارون فنانين 
لمشاركتهم العروض. لم يكن يوجد قّيمون بمعنى الكلمة. فالمشاركة كانت 

تأتي عن طريق الجمعية ووزارة الثقافة، فقط. لم يوجد قّيمون حينها.

جاك برسكيان؟
 جاك نعم، ال ليس جاك. القّيم البريطاني بيتر لويس.. قبل ذلك كان 

 حسن والفنانون يذهبون ويعلقون لوحاتهم ولم يوجد قّيمون وال وكالء 
 لصاالت العرض. بعد ذلك أتى بيتر لويس مع الشيخة حور القاسمي عندما 

أتت لتدير البينالي. 
 قبل ذلك كانوا يختارونك. يقولون لك إن كنت ستشارك أم ال. إذا كانت 

لديك أعمال ستشارك، إذا لم تكن لديك أعمال فال.

 هل تستطيع إخباري من أين استوحيت فكرة استعمال علب التنك؟ وكذلك 
قصة انتقالك من هذا إلى الرحالت التي تقوم بها على الدراجة الهوائية. 

عندمــا كنــت في خورفــكان فــي المرســم الــذي كان إلى جانب المســجد 
كانــت حولــي أشــياء كثيــرة، مثــاًل األبواب، ألن البيــوت كانت مهجــورة، فكنت 

آخــذ مثــاًل األبــواب وأنتــج منهــا عمــاًل فنيــًا. كان هناك العديــد من األشــياء المماثلة، 
وكنــت أنتــج منهــا أعمــااًل. وجمعــت هــذه العلب أيضًا، واألشــياء الموجــودة، وأحيانًا 
أشــتري الخشــب مــن النّجــار وأحضــره إلى المرســم وأعمــل عليه. هي مواد بســيطة 

وموجــودة، حتــى الخشــب، كنــت أشــتريه وكان متاحــًا حولي كذلــك. فهناك 
 أعمــال أنتجتهــا حيــث عملــت بهــذه الطريقــة وغيرهــا، وكما أخبرتك ســابقًا 
 كنــت أرســم اللوحــات عندمــا كنــت فــي منزل العائلــة وعندمــا انتقلت إلى 

المرســم القديم. 
 الدراجة، منذ زمن وأنا أركب الدراجة، منذ صغري. لكن كرحلة، كانت عندي 

 هذه الهواجس تجاه التنقالت. وبعد الجامعة ذهبت إلى وزارة الثقافة أو الشباب 
ال أذكر جيداً، وقدمت لهم اقتراحًا بأني أريد أن أدور حول العالم بالدراجة، نسيت 

اسم الشخص وقتها، كنا أنا وحسن قد تكلمنا في هذا الموضوع، المهم، قلت 
لهم إني أرغب الذهاب في رحلة على الدراجة حول العالم لمدة 10 أو 5 سنين، 

يعتمد ذلك بناًء على.. فقال لي الموظف »وماذا نستفيد نحن؟« وبعد ذلك قال 
لي الثاني »هل عندك سيارة؟« وأنا ليس لدي سيارة، لكن كنت أرغب بشدة أن 

أقوم برحلة، قالوا لي أن أذهب لمخاطبة اتحاد الدراجات. 
 وصلــت الــى اتحــاد الدراجــات، وقــال لي رجل هنــاك »يا أخي فّكر بنفســك، 

 فّكــر بـــ.. ال أعلــم، فّكــر«. فرأيــت أنــه ال توجد جدوى مــن المحاولة، وعــدت وأنا أعلم 
أن األمــر انتهــى. لــم يتواصلوا معي. 

مــرت الســنوات وذهبــت الــى اليابــان، وفي اليابــان قمت برحلــة على الدراجة، 
هــي نفســها هــذه، لقــد أحضرتهــا مــن اليابان مع أشــياء أخرى. ذهبــت بالدراجة إلى 

بحيــرة كبيــرة فــي اليابــان ألخّيــم هنــاك وأرتاح قليــاًل. بعد ذلك، عنــد عودتي من 
اليابــان بــدأت.. يعنــي حلــم الســفر هــذا الذي كنــت أحلم به هــدأ قلياًل، أردت الذهاب 

لكــن الظــروف.. وبــدأت أقــوم بالرحــالت على الدراجــة داخل البلــد. ال أعلم، لكن 
األمــر المهــم هــو أنــه كان هنــاك حلــم ولكن لــم يتحقق، يعنــي تحقق قليــاًل. فكنت 

أســافر، لكــن بــداًل مــن ركــوب الدراجة كنت أركــب الطائرة أو أركب البــاص. فمثاًل 
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فــي البرازيــل كنــت أركــب البــاص لمدة 27 ســاعة وأتنّقــل، هناك حلــول مختلفة 
فــي النهايــة. وكمــا يقــول المثــل تجري الرياح بما ال تشــتهي الســفن.

ماذا باعتقادك كان الدافع لهذه الرغبة المستمرة بالتنقل؟ أم هو..
الهاجس.

الهاجس الذي كان عندك منذ الصغر، لماذا؟ 
يمكن االنتقال هو.. عندما تنتقلين تشعرين بالحرية قلياًل، حتى أنا ولدت هنا 

وأهلي جميعهم هنا وكنا نذهب إلى خورفكان لنعيش فترة ونعود، فمنذ الصغر 
كان عندي هذا الهاجس. 

لمدة 20 سنة لم آت إلى المنزل هنا وال حتى إلى المنطقة. وبعدما عدت 
للسكن هنا سمعت خرير صرصار الليل، هذا األنين، فقلت »يا اهلل لم أسمع هذا 
الصوت طوال 20 سنة« بجد لهذه الدرجة. هناك أشياء كنت أسمعها وأراها من 

قبل، لم أعد أسمعها أو أراها عندما رحلت عن خورفكان. 
تغّيرت علّي الحياة، حتى إن هذا الصرصار إذا ما كان المرء يدخل، تراه دخل 

واختبأ تحت السجادة، وعندما يصدر صوتًا معناه أن المطر سيهطل، حتى عندما 
يمشي الـ.. بريص هذا يسمونه، يصدر صوتًا معناه أن هناك ضيوفًا قادمون، أو مثاًل 

ذاك الحيوان الذي يشبه الثعلب، ما اسمه، نحن نسميه الضّباحة، إذا اقترب من 
البيوت يعوي، معناه أن أحداً ما سيموت. 

أذكر كل هذه األشياء منذ أيام الوالدة، عندما كنا في البيت القديم وكنا 
نسمع هذه الخراريف واألساطير، وكل هذه األشياء تتخزن في الذاكرة.

]تتناقش مايا أليسون والفنان حول قصة السعدي ودوافعه الفنية. ويتحدث 
السعدي كيف كان يذهب من العين إلى الشارقة بالدراجة الهوائية ليوصل 

 الرسائل، وقد تأخذ معه الرحلة يومين، وفي الطريق يتسنى له النوم في 
مسجد بالشارقة. وكان في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات[.

 هــل ســمعت عــن الرحــالت المختلفــة التي يقوم بهــا الفنانــون المعاصرون؟ 
 مــا الــذي أوحــى لــك أن هــذا يمكــن أن يكون فنــًا؟ هل رأيت أن هــذا كان ممكنًا 

أن يكــون فنًا؟ 
عندمــا أذهــب برحلــة، يجــب أن أنتــج فيهــا عمــاًل فنيًا، ال أذهــب فقــط للتنزه. حتى 

رحلــة الدراجــة حــول العالــم، كنــت أرغــب بإنتاج عمل فنــي فيها وأكتــب يوميات 
رحلتــي، يجــب أن أنتــج شــيئًا. أمــا بهــذا الشــكل، أن أدور على الدراجــة ليس ما أردته. 
فأنــا عندمــا لــم تتحقــق لــي هــذه الرغبــة، بدأت أقوم برحــالت داخلية. بعــد الجامعة 
مثــاًل، كنــت أذهــب مــن العين إلى الشــارقة ومن الشــارقة إلى العين ومــن العين 
إلى خورفــكان، كان هــذا أيــام الجامعــة. بعــد ذلــك قمــت برحلة، حينمــا كنت في 
المرســم القديــم ذاك، ليــس الــذي كان إلــى جانــب المســجد، بل الــذي كان تابعًا 

للجمعيــة، جمعيــة اإلمــارات للفنــون التشــكيلية، حينهــا قمــت مــع محمــد برحلة 
علــى الدراجــة إلــى رؤوس الجبال، ومررت بــرأس الخيمــة والفجيرة.

 وبعد ذلك، عندما ذهبت إلى اليابان تعرفت إلى أنواع الدراجات ووسائل 
الرحالت، مثاًل رأيت الحقائب الخاصة التي يمكن أن أضع فيها أشيائي. تعرفت 

إلى أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. وفي ذلك الوقت لم يكن لدينا أنواع كثيرة من 
دراجات، دراجتي كانت ثقيلة وعادية.. فحتى اليابان أعطتني فرصة أكبر ألرى أشياء 

كثيرة بما فيها الفن والفنانون. وعلى الرغم من أني كنت في الجامعة. شاب حر 
من دون قيود، كنت أذهب.. أقصد ألن فنانين آخرين يذهبون بالدراجة، الحظت أن 

هناك العديد من الناس الذين يتنقلون بالدراجة لكن كل شخص له طريقة، أي 
يمكن أن يملك المرء دراجة لكن طريقته تختلف، يمكن أن يكون لديه دراجة نارية 

يركبها بطريقة مختلفة عن الشباب. 
دائمًا عندي خطة للمسيرة: ما الذي سأفعله، التخييم، التخطيط، الطعام 

الذي أحمله معي، العمل الذي سأنتجه، هناك دائمًا هدف للرحلة. أكتب يوميات، 
وأرجع بأشياء كثيرة. حتى إذا سافرت بالطائرة إلى دولة معينة، يجب أن أنجز شيئًا، 

ال أستطيع المشاهدة فقط، أكتب يومياتي، أرسم وأرجع بهدايا من السفر، أحضر 
لنفسي هدايا. لو كان يوجد فنان يعمل مثلي لكنا ذهبنا سويًا لكن لم يكن يوجد.

 مــا أود معرفتــه هــو، أي جــزء هــو الــذي تعتبــره القطعة الفنية األساســية؟ 
هــل هــو األداء، هل هــو التوثيــق، أم التصوير؟ 

هذه هي طريقتي، أن أرسم لوحات مثاًل، أكتب يومياتي، يعني األشياء التي 
تتفق مع الرحلة، ليس من الممكن أن أنتج لوحة كبيرة وأنا أقوم برحلة على الدراجة. 

من الممكن أن أسجل فيديو لبعض األشياء مثل المناظر الطبيعية. لدي كاميرا 
لكني ال أستعملها، ألنه من غير الممكن العمل بعدة أشياء. ال يمكنني أن أصور دائمًا 

أو أن ألتقط صوراً لكل شيء، يمكن أن أستخدم هذه الصور للتوثيق، أتمنى لو كان 
معي أحد ليصور ويوثق الرحلة بأكملها. فأكثر شيء هو الكتابة والرسم والتصوير. 
أنا أصور لكي أستفيد من المنظر الحقًا وأعمل عليه، إذا رغبت مثاًل برسم المنظر. أي 

التصوير ليس هو أهم شيء بالنسبة لي، الرسم والكتابة أهم شيء عندي.

متى كانت أول سنة قمت فيها برحلة..
 عندما كنت في السنة األخيرة من الجامعة، سنة 1987، لست متأكداً 1987 

أو 1988، لكن على األغلب سنة 1988. 

 ]في هذا الجزء من المقابلة يتم ذِكر عدة أسماء ورد ذكرها في مقابالت أجرتها 
. مع مجتمع الفن[

أنا أذكر هذه األسماء ألني أدرك أنك لم تكن وحدك، حسن شريف، محمد كاظم، 
محمد أحمد إبراهيم، كان هناك التقاء بين العديد من الفنانين اآلخرين. هل 
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يمكنك إخباري أيًا من هؤالء ساعدك في فنك، كيف ساعدوك، هل من قصة 
تظنها مهمة؟ تخيل فنانًا يافعًا يحاول إنتاج أعمال فنية، يعتقد أنه بحاجة للذهاب 

إلى كلية فنون، لكني أظن أنه بحاجة لوجود مجتمع حوله يساعده. هل بإمكانك 
إخباري عن العالقات الموجودة بين الناس وبينك، وبينهم وبين عملك. أعني هل 

الشعراء يساعدون الرسامين، وهل الرسامون يساعدون الكّتاب، وما إلى ذلك؟
كنت ألتقي بعلي العندل وعادل خزام في مرسم حسن في المنزل، كنا 

نلتقي هناك معظم الوقت. فكنا نتشارك الحديث ونناقش قضايا عدة، وعادل 
خزام كان كاتبًا. 

نود أن نعرف عما كنتم تتحدثون، حتى ولو لم يكن عن الفن.
نحــن إذا اجتمعنــا فــي المقهــى أو فــي منــزل حســن، كنا نتكلــم عن عمل 

حســن، أو عمــل هــذا الفنــان أو ذاك، أو عــن مقــال نشــر، أو سينشــر، فكلها عن 
الكتابــة والرســم. لكــن كان أهــم شــيء هو عالقــة المجموعــة ببعضهــا، أحيانًا 

نتحــدث عــن الحيــاة بشــكل عــام، أي كان الكتــاب والفنانون دائمــًا يجتمعون 
ببعــض ويناقشــون مختلــف األمــور. ال أعــرف التفاصيــل بالضبــط، ربمــا كتبت عن 

هــذا األمــر فــي يومياتــي، كنــت أكتــب اليوميات لكن لســت أدري إن كنت قد 
كتبــت عن هــذا الموضوع. 

 هــل كانــت النقاشــات عــن أشــياء فلســفية فــي الحياة؟ أم عن أشــياء عادية، 
نكــت مثاًل؟

اسمعي، هي العالقة مع الفنانين، مثاًل كنت أذهب لمجالسة حسن وال 
نتكلم عن الفن فحسب بل عن الحياة بشكل عام. أحيانًا قد تكون مثاًل بعض 

 األسرار، أسراره أو أسراري، أمور شخصية بمعنى آخر. فيمكن أن نتكلم مثاًل عن 
القط الذي كان عنده، وكذا نتكلم عن أمور أخرى ليس بالضرورة عن الفن.

يحتاج الفنان أن يكون مع فنان آخر، لماذا أذهب إلى دبي وأمكث مع حسن، 
ألن المرء يحتاج إلى وجود فنانين والتحدث إليهم بين وقت وآخر، ألن الناس هنا 

ليسوا فنانين يعني. ال، حسنًا يمكن أن يكون المرء فنانًا، لكن ال يوجد هناك 
نقاش، فأنت بحاجة لشخص للتكلم معه، تستعيدون بعض الذكريات، فالمرء 

يحتاج لفنان آخر يتكلم معه في األمور التي تعنيه. 

ألن لهم التفكير نفسه.
نعم نعم، االهتمامات نفسها. 

هل من أسماء جديدة، هل يوجد أشخاص آخرون يجب أن نتكلم معهم؟ 
 كان هنــاك العديــد مــن الفنانيــن، مــن كان يحضــر بعــد؟ عادل خزام، 

 علــي العنــدل، أحمــد فرحــات كان يحضــر هــو كاتب وصحافــي لبناني. مــن غيرهم؟ 
أبــو اللوز، صحافــي أردنــي كان يكتــب في جريــدة الخليج.

]تناقش القّيمة وتؤكد أن المجموعة ونقاط االلتقاء كانت جزءًا مهمًا من حياة 
السعدي اإلبداعية. وتشير مايا أليسون إلى أن قصته تؤكد فرضيتها حول دور 

المجتمع في التطور اإلبداعي[. 

مفهوم المعرض قائم على فكرة أن كل الفنانين يجتمعون ببعضهم، أي أن 
هذه المجموعة تشكلت حتى لو لم يكن معلن عنها رسميًا ورغم اختالف أعمال 

الفنانين لكن هناك ما يجمعهم.
األمر على سبيل المثال، هو أن أننا بدأنا نذهب إلى جمعية اإلمارات للفنون 

 التشكيلية، وهناك تعرفنا إلى فنانين آخرين، وبدأت حينها تنمو العالقة. لكن 
 اآلن من غير الممكن أن أذهب إلى الجمعية وأنتظر ألتعرف بفنانين آخرين، 

ال يوجد وقت. 

لَِم ال؟
ال يوجد وقت للقاء فنانين والتعرف إليهم، لكن في تلك الفترة كمجموعة.. 

اآلن ال يوجد وقت.

هل تشعر أنه كان من األسهل تشكيل المجموعات قبل كل هذه المتاحف، 
ومؤسسات الفن، والبينالي؟ 

نعم، يمكن أن يكون هذا الكالم صحيحًا، في البداية لم يكن هناك سوى 
الجمعية، وكان الفنانون يلتقون في مكان واحد، اآلن هم موزعون قلياًل. اختلفت 

األمور اآلن.. أصبح هناك صاالت عرض وأماكن كثيرة في الشارقة، في دبي، في 
أبوظبي، توزع الفنانون هنا وهناك، وحتى الفنانون المقربون قد ال يلتقون، ألن 

الظروف هي التي تتدخل أحيانًا. أنا مثاًل لو لم أذهب الى الشارقة لم أكن ألتعرف 
إلى هؤالء الفنانين. أحيانًا يكون للوقت دور باإلضافة إلى الظروف والعمر. 

قد تظن أنه من األسهل، لكن بالفعل هناك وقت أقل.
كان األمر أسهل من قبل، اآلن األمر أسهل بالنسبة ألشياء أخرى، مثل 

المشاركة وبيع األعمال اآلن أسهل من قبل. 
ال أعلم بالنسبة لي األمر أصعب اآلن، لكن ربما لآلخرين الذين ربما يسكنون 
في الشارقة، ربما األمر أسهل. لو كنت أقطن في الشارقة ربما كان أسهل علّي 
 وربما ال، لكني ال أحب البقاء هناك. لكن حتى لو كنت أسكن هناك، الفنانون 

هم الذي يقررون ذلك، سيكون لدي الخيار ألتعرف إلى هذا أو أذهب الى هنا أو ال.
 معظم الفنانين ال يحبذون الخروج، مثاًل في السنوات األخيرة من حياة حسن 

لم يكن يرغب بالخروج ألنه ليس لديه ما يفعله. كان عنده أصدقاؤه و.. لكن 
بسبب العمر أصبح تركيزه األكبر على فنه ومرسمه، وكان يقول »ما الذي سأفعله 

في المجمع التجاري« في النهاية أنت تقرر ما الذي ستفعله، وتقرر »نعم، أريد أن 
أبقى في المنزل«. 
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هل تشعر اآلن أنك تقوم بهذا أيضًا؟ أنك ترغب بالتركيز أكثر، أي حصلت على 
الغذاء الذي تحتاجه واآلن أنت بحاجة للتركيز على عملك؟ 

اآلن وضعي هو.. عندي عائلة هنا، لدينا منزالن، أنا أبقى هنا في المرسم لبضع 
ساعات ثم علًي الذهاب للنوم هناك. آتي إلى هنا للتركيز لكن في نهاية اليوم 

يجب أن أفكر بالعائلة. أنا أذهب إلى العمل وبعد العمل.. ربما يكون سهاًل.. حسن 
كان لديه استديو إذاً يعتمد األمر على الفنان.

أود سؤالك عن أمرين.. اليابان؛ عندما غادرت اإلمارات لتذهب إلى اليابان كان 
المجتمع قد وصل لنقطة معينة، وعندما عدت كانت بعض األشياء قد حدثت، 

ربما كان هناك تغّير وربما ال، إذاً أود معرفة كيف كانت األمور هنا قبل وبعد اليابان، 
وكذلك خالل وجودك في اليابان كيف أثّر األمر على أعمالك الفنية وهل كان 

 هناك فنانون كان لهم تأثير على كيفية تفكيرك بعملك، أو أنت أثّرت عليهم. 
أود أن أعرف عن المجتمع الفني في اليابان وتطور فنك في اليابان.

 قبل السفر إلى اليابان، قلت لك، كنت أسكن في المرسم. محمد كان 
 عنده بيت صغير، انا أعيش في المرسم، وبيت أهلي كان بعيداً قلياًل، كنت 

أذهب لزيارتهم، لكن أعيش في المرسم. بعد ذلك ذهبت إلى اليابان، وهناك 
 حصل لي انفتاح أكثر، اطلعت على أشياء كثيرة.. لم أكن أراها في منطقتي، 

مثل زيارة المعارض. 
حتى في الثمانينيات لم يكن هناك متاحف هنا، لم يوجد مكان لالطالع على 

الفن. في اليابان، كل أسبوع مثاًل كنت أزور معرضًا أو اثنين، أتنقل وأرى المتاحف، 
واشتريت دراجة للتنقل.

شهدت على أشياء كثيرة لم أكن أراها هنا، مثاًل الفصول األربعة، الفصول 
األربعة والثلج. كنت نائمًا في أحد األيام وشعرت بالبرد حيث كنت أسكن في كوخ 

من الخشب في الريف وليس داخل المدينة، وبجانبي كان هناك نهر، والمنطقة 
شبه زراعية، وشعرت بالبرد في الليل ولم أكن أظن أن هناك ثلجًا. في اليابان كانت 

المرة األولى التي أرى فيها الثلج. وفي إحدى المرات أيضًا كنت نائمًا، وإذا بهوائي 
الراديو يهتز، فاستغربت األمر، ونظرت إلى الخارج فكان زلزااًل. أنا كنت في كيوتو، 

وكانت هزة متوسطة، ذهبنا بعدها أنا واصدقائي اليابانيين لشرب القهوة. 
هذا الزلزال والفصول األربعة والثلج كلها شهدتها في اليابان، وشهدت أيضًا 

أشياء كثيرة، جماليات األماكن، الحدائق اليابانية، اللوحات، الفنانين لم أكن أراهم 
كنت أرى لوحاتهم هناك، الفن الياباني كان جمياًل. واألكل كذلك، كانت أول مرة 

آكل وأرى األكل الياباني، وماذا أيضًا؟ حتى األواني الفخارية اليابانية كنت أشتري 
منها الذي يعجبني. 

 رأيــت ماكينــات البيبســي والعصيــر، أحيانــًا مثــاًل النســكافيه يخرج ســاخنًا 
جداً، لألسف. 

فكل هذا جعل عقلي ينفتح على أشياء كثيرة، كنت أرى أشياء ألول مرة، غير 
دراسة اللغة. قبل أن أتخرج من الجامعة قدموا لنا بعثة السفارة وأنا تقدمت، وأظن 

أن هناك فتاة أخرى تقدمت بالطلب، فتخرجت من الجامعة ودرّست لمدة سنة، 
بعد ذلك ذهبت في البعثة، وسافرت.

إذا هو ليس برنامج إقامة فنانين، لقد كنت تدرس.
نعم، أدرس الفنون، لكن هناك الدراسة يجب أن ندرس سنة ونصف السنة، 

وكان يسمى »طالب بحث«، بعد ذلك هناك امتحان في اللغة ثم يمكننا البدء 
في الماجيستير. أنا درست سنة ونصف السنة، لم أتقدم إلى امتحان اللغة، وعدت 

إلى هنا. لم أكمل دراستي، فكرت بتغيير الجامعة وكانت هناك ظروف أخرى.

كيف أثرت إقامتك في اليابان على أعمالك الفنية؟
أثرت، أول عمل قمت به على القماش الملفوف الطويل، رسمت المنطقة 

التي كنت أقطن فيها، ألني كنت أذهب إلى المتاحف وأرى اللفافات الطويلة 
وأحضرت معي بعضها. كان هذا هو العمل الوحيد الذي أنتجته هناك، ما عدا 
كتابة اليوميات واالسكيتشات وجمع العلب ودراستها. وفي الجامعة باليابان 

قدمت معرضًا فرديًا بأعمال أخذتها من هنا وهناك.

هل تعرفت إلى فنانين يابانيين؟
أنا كنت طالبًا، التقيت فقط بزمالئي الطالب الفنانين، الذين كنت أراهم في 

الجامعة. لم أرَ أي فنانين آخرين كال.. كنت أذهب إلى المتاحف وأراهم ولكن لم 
تتح لي الفرصة أن أتعرف إليهم.

أود سؤالك عن المعرض الذي أقمته على ما أعتقد بمقهى الشرم، هل صحيح 
أنك كنت تدور على الدراجة أو في سيارتك وكنت تقيم المعارض أم أنها كانت 

 مرة واحدة؟ وهل يمكنك إخباري لماذا قمت بهذا، من حضر وكيف تم تقبله؟ 
وفي أي سنة كان؟

كان في 1994، لست متأكداً.. جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية كانت قد 
أعطتني 3000 درهم على ما أذكر، إلنتاج المنشورات لمعرضي في مقهى شرم، 

فأحضرت المال إلى هنا للطباعة، في الشركة، وقد طبعوها بشكل سيئ. 
 صديقي كان صاحب مقهى شرم، وكنا أنا واألصدقاء نذهب لشرب الشاي 

وما إلى ذلك. 
مرة كنت أمشي، ورأيت مقهى كان قريبًا من البحر، وكان مفتوحًا على 

الطبيعة وبسيطًا، وكانت توجد بجانب المقهى بيوت قديمة، والحظت أشياء 
كثيرة حول المقهى، مثاًل، غسالة معطلة متروكة عند المقهى، أو وسادة مثاًل، 

الشباب كانوا يأتون ليشربوا مثال البيبسي عند الزاوية، ويرمونها، فتصب على 
الرمل وهكذا. فالمقهى مفتوح على هذا.. إلى الجانب هناك، عند البحر مثاًل، كان 

يوجد صخور متشّكلة طبيعيًا، والناس يدخنون النرجيلة، فبدأت أتأمل المكان قلياًل 
وكتبت عنه بعض القصائد وجمعت األشياء وبعدها جاءت فكرة كيفية عرض 
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األعمال في المقهى، وكيف أوزعها، فاخترت هذه األعمال مثاًل من رسائل أمي 
التي عملت عليها، فبدأت أوزع األعمال.

في تلك السنة توقفت عن التدريس لفترة، كان هناك مشاكل بيني وبين 
المنطقة، فكان عندي وقت فراغ، ليس علّي أن أدرس، فاستغللت ذلك الوقت 
وقمت بالمعرض، والحضور.. أذكر رئيسة المركز الفرنسي. أنا وحسن والشباب 

قمنا بمعرض، لكن القصد لم يكن أن يحضر الناس لرؤية األعمال أو عدم رؤيتها، 
أنا عرضتها ألصور وأوثق، ومن أحبَّ أن يأتي فليأِت، وأحيانًا كان يأتي مرتادو 

المقهى، ويجلسون دون أن يشعروا أن هناك لوحة أو أي شيء، كانوا يأتون 
 ليشربوا شيئًا ثم يغادرون، نفس فكرة المعرض المتنقل بالسيارة، ذاك الذي 
قمت به هنا، أخذت اللوحات وعرضتها في الطبيعة، وتم تصويرها، ثم أزلتها.

 عندي بعض األسئلة األخيرة، سمعت أن األشخاص الذين كانوا يتكلمون مع 
 حسن على أنه فنان إماراتي، كان يقول لهم »أنا لست فنانًا إماراتيًا، أنا فنان« 

هل هذا مألوف بالنسبة لك؟
 كالم حسن صحيح، ليس األمر كدشداشة أو عقال يضعه المرء على 

 رأسه فيقال هذا إماراتي، حتى العقال ال يمكن تسميته باإلماراتي، فالكويتيون 
يرتدونه، والعراقيون.

 فال يمكن القول هذا فن إماراتي لماذا؟ ألن الفن.. أواًل، أن المواد الخام 
يستخدمها كل الناس، ثانيًا المدارس كلها ذاتها، باختالفها طبعًا، عندما يقال إن 
هذا فن إماراتي، يكون األمر بمثابة قولبة الفن إلى جنسية، إلى جواز سفر، إلى ال 

أعلم ماذا، يمكن القول إن حسن فنان من اإلمارات، لكن ال نسمي فّنه، فنًا إماراتيًا، 
ال يمكنك قول هذا. 

 ما هو مفهومك عن الفالينغ هاوس ألني أعلم أنك اخترت أال تكون جزءاً منه، 
هل تريد التكلم عن هذا؟ 

فكرة الفالينغ هاوس بدت لي لبيع األعمال الفنية، وأنا كان منطلقي أال أبيع 
أعمالي، فلم أكن جزءاً من الفالينغ هاوس، ولكن كنت معهم فنانًا وصديقًا، نزور 

بعضنا. وبعد بضع سنوات بدأ فنانو الفالينغ هاوس يتوزعون، محمد كاظم فتح 
صالة عرض، بعدها ترك الفالينغ هاوس، محمد أحمد إبراهيم ترك المجموعة 

وانضم إلى صالة عرض »Cuadro« )كوادرو( كان هناك آخرون، ابتسام، ولم أكن 
أعرفها، ففي النهاية بقي حسن فقط، أي كان الفالينغ هاوس مجموعة، لكن 

الظروف أحيانًا تدفع المرء للرحيل، وأنا كنت أعرف ما أريده منذ البداية. 
انضم الفنانون اآلخرون إلى صاالت عرض، أنا ال، والعديد منهم كان له 

مشاكل مع الصاالت في ما يخص الدفع وهذه األمور. أنا من البداية لم أوافق، 
فلماذا أقبل أن تتحكم صالة بأعمالي؟ كانوا يأخذون خمسين بالمئة من سعر 

العمل، فقررت منذ البداية أالّ أبيع أعمالي، فلم أستطع مشاركتهم. كان عندهم 
اعتقاد أنه إذا لم تكن مثلنا فال يمكنك أن تكون معنا. على الفنان أال يضع حواجز، 

ألنه في النهاية نحن جميعنا فنانون، ولكٍل منا طريقه. قد نلتقي في بعض 
الطرقات وقد نختلف في بعضها، لكن ال يجب أن يكون هناك مشكلة، كاألخوة، 

من ذات األب واألم ولكنهم مختلفون.

هناك عدة أسماء أود أن أسمع تعليقك عليهم، وإن كنت تعرّفت إليهم، إذا كان 
لديهم تأثير عليك، إذا شعرت أنهم كانوا جزءاً من هذه المجموعة، بالفعل أربعة 

أسماء جوس، فيفك، بيرت هرمان، حسن مير من عمان. 
انا أعرفهم جميعًا، لكن يختلفون عن بعضهم، األول حسن مير. 

هل كان له تأثير عليك أو على المجتمع؟
ال أعلم، أعني التقيت حسن مير للمرة األولى في الشارقة ربما، وتكلمنا عن 
الفن وشاهدت أعماله الفيديو، كان يعمل بالفيديو أكثر شيء، لكن لم تكن 

هناك عالقة أبعد. 
جوس كليفرس، كان صديقنا، كان يأتي عند حسن، وأتى إلى هنا أيضًا، إلى 

هذا المرسم هنا، لكن محمد كان يلتقي به أكثر مني، محمد كاظم ذهب إلى 
هولندا والتقى به هناك أيضًا، أنا كنت أراه، متى؟ كان هناك معرض، إما شاركت 

 معه أو كنت حاضراً، »الخمسة« أو »الستة«، ال أعرف، المهم أني أعرفه، وكان قد 
أتى مرة إلى هنا وكنا نخرج سويًا مع محمد أحمد إبراهيم. 

بيــرت هيرمــان.. أنــا ذهبــت الــى هولندا، إلــى إندوفان، ومكثــت هناك عدة 
شــهور، كإقامــة فنيــة، وكان هــو القّيــم، كنــا أنا وخليــل، وبعــض الفنانين من 

هولنــدا. ومن اآلخر؟

فيفيك.
فيفــك، الفنــان الهنــدي. نعــم، التقيتــه مــع حســن مرة أو مرّتين في المرســم 

فــي البيت.

عبداهلل السعدي
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جوس كليفرس، ٢٠٠٨
صورة: محمد كاظم

جوس كليفرس )١٩5١-٢٠٠٩(
—حاوره حسن شريف )١٩5١-٢٠١6(

    أكتوبر ١٩٩٩. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

»أحب أن أؤكد في المناسبة أنني لست أستاذاً وال مستشرقًا 
أو أنثروبولوجيًا. وأنا بينكم ال ألكتشفكم، بل الكتشف نفسي 

الغائبة عني كفنان وأغذيها وأعضدها. 
إنني باختصار، ال أريد أن أرتكب األخطاء التي ارتكبها األوروبيون 

منذ عقود وقرون. 
وأنا كفنان تشكيلي أدعو إلى أن يصغي بعضنا إلى بعض 

جيداً، وأن يحترم بعضنا بعضًا جيداً.. وكل ما قلته له عالقة 
بمفهوم فني وثقافي عالمي يمس المجتمعات البشرية كافة. 

المضمون ال يفسر الظاهر«.
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مقدمة

جوس كليفرس فنان هولندي من مواليد العام 1951. درس النحت في أكاديمية 
»ماسترخت« للفنون البصرية—هولندا بين األعوام 1981 و198٦. 

في أثناء الدراسة، قضى فترة في مكسر الرخام في يوغسالفيا، وبعدها ذهب إلى 
نيويورك حيث عمل فترة كمساعد للبروفسور »كينث كامبل«. أقام وشارك في 

معارض منذ العام 1985 في هولندا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إنجلترا ودولة اإلمارات. 

نظم منذ العام 1989 العديد من المعارض والمهرجانات للفنون البصرية، حيث 
أنشأ فيما بعد مركز سيترد للفن المعاصر في هولندا.. وهو اآلن يشغل مدير هذا 

المركز الذي يحتوي على 12 ورشة للعمل وخمس صاالت للعرض نظمت حتى 
اآلن أكثر من ثالثين معرضًا ألكثر من ثالثمائة فنان من مختلف دول العالم، منها 

 معرض ألربعة فنانين من دولة اإلمارات أقيم في الفترة من 17 ديسمبر 1995 إلى
21 يناير 199٦. 

أعمال الفنان الهولندي »جوس كليفرس« تركز االنتباه على مجادلة جديرة 
باالهتمام وتعبر عن االستمرارية الثقافية للمجتمعات. منبع هذه األعمال وتأثيرها 

االجتماعي يكمنان في الماضي والحاضر ويتنبآن بالمستقبل. ان افتقار المشاهد، 
بخاصة في مجتمعنا، وفقدانه البعد التاريخي ألعمال جوس كليفرس، يجعل 

عملية التقييم صعبة، ولكن أعماله تقترح بأن هناك مواقف حداثية تمس عصرنا 
هذا. وهذه المواقف متأصلة في نشاطه االجتماعي مثل تنظيم المعارض، إقامة 
ورش عمل للشباب واألطفال، المشاركة في تنظيم الندوات، والتأكيد أن العمل 

الفني يجب أن يخرج إلى الشارع لكي يكون ملك الجميع. 

عندما يقصد جوس كليفرس انتاج عمل فني، فإنه يذهب إلى المكان الذي 
يحدده ليقضي فترة تسمح له ببناء فكرة العمل، ويستخدم خامات ذلك المكان 

وأشياءه في نسيج عمله، ثم يقوم بعرض تجربته في ذلك المكان، وبعد ذلك 
 يغادره إلى مكان آخر ليقوم بأعمال أخرى وهكذا.. جوس كليفرس يرحل دائمًا 

مع خياله وأعماله وجسده إلى ثقافات أخرى. 

أثناء إقامة »معرض الخمسة« في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية في 
الشارقة العام 1994، تعرفت إلى جوس كليفرس وهو مدير »المركز الثقافي 

للفنانين المعاصرين« في مدينة سيترد الهولندية حيث أبدى إعجابه باألعمال 
المعروضة، وقد دعوته ليتحدث عن تجربته. وبالفعل عرض جوس كليفرس بعض 

تجاربه وتجارب فنانين آخرين، حيث تحدث عن مركز سيترد للفنون وعرض بعض 
الساليدات وفيلم فيديو عن نشاط المركز. في العام 1995 وجه جوس كليفرس 

دعوة لمجموعة من الفنانين اإلماراتيين وهم محمد أحمد ابراهيم، حسن شريف، 
حسين شريف ومحمد كاظم إلقامة معرض ألعمالهم في مركز سيترد للفنون 
أقيم هذا المعرض في سيترد. وكان  بصفته مدير المركز. وفي 17 ديسمبر 1995 

شاهداً على االفتتاح الفنانان محمد أحمد ابراهيم ومحمد كاظم. 

استمرت العالقة بيننا وبين جوس كليفرس وبعض الفنانين اآلخرين من هولندا، 
وتمت الزيارات المتبادلة لبعض الفنانين اإلماراتيين إلى هولندا باإلضافة إلى 

الزيارات المتكررة لجوس كليفرس إلى دولة اإلمارات. ونظمت دائرة الثقافة 
أكتوبر 199٦ معرضًا بعنوان »معرض الستة«،  واإلعالم في الشارقة من ٦ إلى 1٦ 

حيث شارك فيه كل من محمد احمد ابراهيم، حسين شريف، جوس كليفرس، 
وفيفيك فيالسيني، محمد كاظم وحسن شريف. وفي العام 1997 عرض جوس 
كليفرس بعض أعماله في معرض جماعي أقيم في المركز الثقافي الفرنسي 

في دبي، باإلضافة إلى مشاركته في تنظيم ورشة عمل لألطفال في مدينة 
خورفكان مع محمد أحمد ابراهيم في العام 1994. 

في كتيب معرض الستة العام 199٦ كتب جوس كليفرس عن نفسه وعن تجربته 
قائاًل: »الفن بحاجة إلى تربة ليتولد. بالنسبة إلّي أحسن طريقة لتلقيح هذه التربة 

هي أن أرحل إلى تجارب جديدة وأتشرب من ثقافات مختلفة. انفعاالت مثل: الحب، 
الغضب، السعادة، اليأس واألمل. هذه االنفعاالت صعب تجسيدها وجعلها 

مادية.. إذ أنه ال يعبر عنها من خالل الدموع او االبتسامات فقط، ولكن أيضًا من 
خالل عبارات ونصوص شعرية يمكن التعبير عنها بوساطة يد الفنان.. إنني أقوم 

بتجسيد هذه االنفعاالت في أعمال بصرية عن طريق تفجير عاطفي، يمكن أن 
يمتد أسابيع أو شهوراً.. وبعدها يأتي ما ينبغي أن يأتي من أعمال فنية تعكسها«.

 
جوس كليفرس
حاوره حسن شريف

أكتوبر، 1999. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

حسن شريف: قلت مرة إنك تريد أن ترحل وتعيش دومًا حياة الترحال، وقلت إن 
الفن في أوروبا وصل إلى درجة مشؤومة تشبه الفاجعة، ولذلك تريد أن تجرب 

المجهول، هل يمكن أن توضح لنا ما هو قصدك باكتشاف المجهول؟ 
جوس كليفرس: ال أقصد أنني أحب الترحال، لكنني أحب وأريد أن أتحرك 

ألقابل األشياء بغية الحصول على نوع من اإلقناع الذاتي او المتعة الذاتية.. 
وأعــرف جيــداً أنــه مــن الخطــأ أن أخــرج باحثًا عن الفــرس وأنا جالس علــى ظهرها. 

لهــذا الســبب نــرى الفنــان دائمــًا، يواجــه نفســه. هناك دائمــًا مواجهة أو مواقف 
فكريــة متباينــة بيــن الثقافــة القديمــة )الثقافــة العميقــة( والفكــر المعاصــر.. 
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وجميعنــا نمتلــك الجــذور والغريــزة التــي مزقــت قطعًا وشــظايا بســبب التأثيرات 
الجديدة فــي العالم. 

 وهذه العملية بأكملها تأتي من قوة عمالقة ومسيطرة—هاجسنا الوحيد 
اآلن هو البحث عن المعلومات.. ولهذا السبب يتوّلد لدّي حب االكتشاف 

الخصوصي وتنكب المغامرة المفتوحة التي تؤدي إلى إيجاد نوع من توازن. 
إننــي أســافر بهــدف البحــث عــن مؤثــرات فكرية وثقافية حســية من شــأنها أن 

تؤثــر الحقًا فــي تجربتــي الفنية. 
األمــر إذن أشــبه بجــداول تصــب فــي مجرى واحد. وهــذا ال يعني أنني منشــغل 

بفنــي أو بمشــروعاتي اإلبداعيــة فقــط.. ولكننــي كمديــر مركــز للفنــون، تراني 
ملزمــًا أيضــًا بإيجــاد العديــد مــن الفــرص أو المناخــات اإلبداعيــة لفنانين آخرين 

وللجمهــور أيضــًا كــي يشــاهد تجــارب جديدة وغيــر مألوفة لديه. 
وأحب أن أؤكد في المناســبة أنني لســت أســتاذاً وال مستشــرقًا أو 

أنثروبولوجيــًا. وأنــا بينكــم ال ألكتشــفكم، بــل الكتشــف نفســي الغائبــة عني 
كفنــان وأغذيهــا وأعضدها. 

 إننــي باختصــار، ال أريــد أن أرتكــب األخطــاء التــي ارتكبهــا األوروبيون منذ 
عقود وقرون. 

وأنــا كفنــان تشــكيلي أدعــو إلــى أن يصغــي بعضنا إلــى بعض جيداً، وأن 
يحتــرم بعضنــا بعضــًا جيــداً.. وكل مــا قلتــه لــه عالقــة بمفهوم فنــي وثقافي 

عالمــي يمــس المجتمعــات البشــرية كافــة. المضمــون ال يفســر الظاهر. 

 ]بعدهــا يبــدآن بمناقشــة أعمــال جــوس المعنونــة كالتالــي: »ملعقة«، 
»فنجــان قهــوة«، و»ميــاه معدنية«[.

 ما عالقة هذه العناوين بقطع الحديد والبالستيك، والمواد المختلفة األخرى 
التي استخدمتها في إنتاج هذه األعمال؟

 الحقيقة أن عنوان العمل ليس »ملعقة«، ولكن العنوان الفعلي هو 
»محاولة ألن تصبح ملعقة«. 

ولكن عرضت هذا العمل مرتين في الشارقة وفي دبي في العامين 199٦ و 1997  
وكان العنوان المكتوب تحت العمل هو »الملعقة«؟

هــذه األمــور ليســت مهمــة، المهــم هو أنه من المســتحيل أن يفســر 
 المضمــون مــن الشــكل الظاهــري للعمــل. ألنــي عندما أرى العالــم بحجمه 

الكبيــر، أو إذا كان هــذا العالــم صغيــراً أو إذا كنــت أرى عالمــي الخــاص.. عندهــا 
 أتذكــر أمــوراً كثيــرة مثــل مــا قيــل لي عن الصــواب والخطأ. وهــذه العملية 

 ال جــدوى منهــا، ألن فيهــا الكثيــر مــن مســألة ســوء الحظ.. لذلــك في مكان 
 مــا وبطريقــة مــا هنــاك خطــأ في تســمية عملــي بعنوان غيــر العنوان 

أقصده.  الذي 

وأعتقد أننا جميعًا نرتكب أخطاء، وهذا كل ما أفكر فيه وأسأل نفسي، كما 
قلت إن من المستحيل إدراك المضمون من الشكل الظاهري، لذلك عندما قلت 

إن هناك خطًأ ما، أعني أنني أحاول تصحيحه لتجاوزه.

 مــاذا يعنــي خطــاب الفنــان األلماني جوزف بويــز للفنــان الهولندي 
جــوس كليفرس؟ 

 هــذا ســؤال صعــب اإلجابــة عنــه أو البحــث فيه. أعتقــد أن تأثير جوزف 
 بويــز كان أقــوى فــي ألمانيــا.. واأللمــان يختلفــون تمامًا عــن الهولنديين. 

 األلمــان يريــدون أن يبحثــوا فــي العمق مثل دراما »فاوســت« وفلســفة »نيتشــه«. 
 أمــا الهولنديــون فهــم أكثــر عقالنيــة وأقــل انفعااًل، وهم أقرب إلــى »اللوغوس« 

أي المبــدأ العقالنــي فــي الكون. 
حــاول أن تقــارن أعمــال الفنان »أنســلم كيفر« بأعمــال الفنان »بيت موندريان«. 

أنســلم كيفــر فنــان ألمانــي مــن مواليد العام 1945 وهو العــام الذي انتهت فيه 
الحــرب العالميــة الثانيــة. موضوعــات لوحاته لها عالقــة بالوطنية األلمانية 

والحنيــن إلــى البطوليــة النازيــة األلمانية أثناء الحرب. أمــا بيت موندريان—وهو 
فنــان هولنــدي عــاش فــي الفترة ما بين 1872-1944 فتتســم لوحاته بالتجريد 

الصافــي وبالتأليفــات اللونيــة واالختزال الشــديد لعناصر الطبيعة. 
الخطوط العمودية في لوحاته تمثل أشعة الشمس، أما الخطوط األفقية 

فتمثل خط األفق في الطبيعة. ويرجع سبب ذلك كله إلى التفاسير المتعددة 
للمفهوم الديني وجغرافية »هولندا«. 

 أنا أعيش في جنوب هولندا، ومواقفي ونظراتي تجاه الحياة تختلف تمامًا 
عن نظرة الشخص الذي يعيش في »أمستردام«.. أرض هولندا مسطحة، ولذلك 
عندما نشاهد لوحات الفنانين الهولنديين، نجد أن ستين في المائة من اللوحة 

تمثل »السماء« التي تمثل خلفية اللوحة. لهذا السبب أعتقد أنه لو لم يكن 
»موندريان« هولنديًا لما استطاع اختزال الطبيعة إلى هذه الدرجة. 

 عمومًا أريد أن أتحدث عن نفسي هنا. وأهم شيء قاله جوزف بويز هو أن 
 كل شخص في النهاية عبارة عن فنان. وهذا ال يعني أن كل شخص نحات أو 

 رسام بالطريقة السائدة. أعتقد أن ما يقصده جوزف بويز هو أن كل شخص 
 فنان في حياته، ويجب أن يعمل وصواًل إلى هدفه، إذا كان رسامًا أو نحاتًا. 

ولهذا السبب ترى أن تجربتي هي تجربة اجتماعية. 

وماذا يعني خطاب جوزف بويز للعالم؟ 
المعاني والرموز التي يرمز إليها جوزف بويز من خالل أحاديثه وأعماله تجاه 

العولمة، هي أن علينا أن نكون مسؤولين تجاه ما نفكر ونعتقد، بل يجب أن 
نتخلص من »اليقين« و»الوعظ«. علينا أن نبحث عن »الخطاب« الخاص والمناسب 

لنا ولآلخرين.. ألن الزمن هو العنصر الوحيد الذي يوقظ األسئلة. أما الفنان فهو 
يقوم بدور »الموصل« لهذه الفكرة فقط. 

جوس كليفرس
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]كتب جوس كليفرس في أغسطس الفائت )1999( مقالة قصيرة يوضح فيها 
وجهة نظره في تجربة بعض الفنانين التشكيليين اإلماراتيين. طرح عليه السؤال 

اآلتي: »الفن هو تصور بدأ مع الفلسفة. هل هذا يعني أن اإلعالن عن طريق الصورة 
هو فن؟ هناك فلسفة تدعم ذلك بالشك؟«[

حسنًأ، دعنا نقول نعم، هكذا يجب أال نضع الفن على العرش وننّصب أنفسنا 
ملوكًا. لكي نكون فنانين علينا أن ننظم إدراكنا، بمعنى يجب أن نسأل السؤال: 

هل هناك نحت، تصوير ضوئي، مسرح، سينما، أدب، شعر؟ وعلينا أال ننسى الرقص 
والموسيقا، هل هذه الفنون الموجودة حاليا صالحة لزمننا؟ 

االعتقاد السائد لدى العديد من الناس هو أن الفن يكمن في أشياء تزيينية. 
هذه ليست وجهة نظري. مضمون أو مفهوم العمل الفني يعزز أن كل ما نرى أو 

نقرأ أو نسمع أواًل وأخيراً يتعلق بحواسنا قبل أن ندرك األشياء المادية أو التي اتخذت 
أشكااًل مرئية ومجسدة مثل الكلمات، األشكال، المشاهد، درجات اللون الخ.. وبعد 

ذلك نفهم ما هو العمل الفني الذي هو صالح لعصرنا. العمل الفني يشبه 
 تمامًا الرجل الوسيم أو المرأة الجميلة. يمكن أن يكونا شخصين غير صالحين. 

إذاً ال يعني ذلك أن كل ما هو جميل هو صالح، ولكن العمل الفني الذي ينتمي 
إلى زمننا سيبقى جمياًل. هكذا يقوم الجمال. 

من خالل الفن نستطيع قراءة الزمن، ولذلك أهميته تكمن في أننا نستطيع 
أن نقرأ التاريخ لكي ندرك أنفسنا وزمننا. ولذلك نقرر أهدافنا في بعض األحيان، 

الفن يعزز أهدافنا وفي أحايين أخرى العمل الفني يستعيد ذكرى.. الفن ليس له 
عالقة بإشباع الرغبات فقط، بل هو عالقة أكثر باإلدراك بما يجعلنا نعي أهدافنا في 

الحياة. 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة التقيت بمجموعة من الفنانين كانت 

أعمالهم الفنية وأهدافهم اإلبداعية تناسب وجهة نظري في مسألة ما هو الفن؟ 
هذا هو السبب الذي جعلني أنظم معرضًا ألعمالهم في العام 1995 وفي مركز 

سيترد للفنون في هولندا. ولهذا السبب نحن وإياهم نتبادل الزيارات. أتحدث هنا 
 عن أعمال كل من محمد أحمد ابراهيم، محمد كاظم، حسين شريف، حسن 

 شريف وعبداهلل السعدي. أعمال هؤالء الفنانين تعكس مفهوم زمننا وتعبر 
عن هذا العصر. 

 في هذا العصر ثمة أسئلة كثيرة عن أشياء كثيرة، وهؤالء الفنانون 
ال يتصرفون تصرف الواعظ. إنهم يعكسون وجهة نظرهم في الحياة فقط. 

 وهدفهم ليس الشهرة، وألن وجهة نظرهم تعكس الميل الباطني لديهم، 
لذلك أراهم يتصرفون بطبيعتهم. 

 هناك تقارب بين تجربة محمد كاظم وعبداهلل السعدي على الرغم من 
أن لكل واحد منهما خصوصيته، تجربتهما ترتد إلى شخصيتيهما بمعنى أنهما 

من خالل استخدامهما للعناصر وطريقة طرحها في سياق الفن يتحدثان أو يعبران 
عن سيرتيهما الذاتيتين. 

أعمال محمد كاظم لها عالقة كبيرة باألشياء التي يتعامل معها يوميًا، أي أن 
البيئة هي التي تلهم محمد كاظم في إنتاج مثل هذه األعمال الفنية، خصوصًا 

عمله الذي أنتجه في العام 1995 بعنوان »لوحة المفاتيح«، وعمل آخر بعنوان 
»عالقة المالبس«، وأعماله األخيرة التي هي عبارة عن أكوام من التربة جلبها من 

األماكن التي يتردد عليها إلى صالة العرض. 
عبــداهلل الســعدي أكثــر مباشــرة مع أشــيائه التــي يســتخدمها ويجمعها 

وبعــد ذلــك يقــوم بعرضهــا كعمــل فنــي مثــل: القناني وعلب الســردين، وعلب 
الفاصوليــا وغيرها. 

أعمــال حســن شــريف تأمليــة وهــي تأليفــات تلقائيــة، تعبر عــن الكثير من 
»الالشــيء« وعــن العدميــة، كذلــك يســتخدم مواد بســيطة مثــل القطن، الورق، 

الكرتــون وغيرهــا. وعندمــا تشــاهد مثــل هذه األعمال تدرك أن حســن شــريف قام 
بإنتــاج الكثير. 

باختصار، إن أعماله ال تتحدث عن الشؤم أو الجبرية، وال تقدم إجابات محددة، 
ولكن هي نوع من مرآة راسخة، تعكس لنا أسئلة كثيرة. مثاًل يجب أن نكون حذرين 

عندما ندين أو نستنكر وجهات نظر اآلخرين. ويجب ان نحترم آراء اآلخرين ونعطي 
لخطاب اآلخر مساحة من دون أن نضايقه. 

حســين شــريف يســتخدم مــواد مثــل العلــب الفارغة وغيرها. هذه األشــياء 
ليســت لهــا عالقــة حميميــة بحســين، بمعنــى أنــه ليــس هو الذي اســتخدم محتوى 
هــذه العلــب كمــا يفعــل عبــداهلل الســعدي، ولكــن خصوصية هذه األشــياء تكمن 

فــي أن حســين شــريف يقــوم بجمعها فقط. 
مواد بسيطة ال عالقة لها بالمواد التقليدية المستخدمة في الرسم والنحت 

مثل اللون والرخام، يحول حسين هذه األشياء العادية وبطريقة معبرة إلى عمل 
فني، ومن خاللها يبحث عن أسئلة جديدة وبطريقة عنيفة إلى حد ما. 

أعمــال محمــد أحمــد ابراهيــم هــي أعمــال تجريبية خاصة، وهــو في بعض 
األحيــان يســتخدم األلــوان، وفــي بعض أعمالــه يكتفي برســم خطــوط باللونين 

األسود واألبيض. 
أعماله األخيرة عبارة عن بعض قطع مؤلفة من أوراق الشجر والغراء ال تقدم 
لنا إجابات، لكنها مثيرة وممتعة بصريًا أثناء العرض، ألنها واقفة بطريقة راسخة 

وتعكس كالمرآة. 
هؤالء الفنانون الذين ذكرت يضعون في اعتبارهم وبإدراك عميق مسألة 

العصر الذي يعيشون وأعمالهم تعكس بالتالي وجهات نظرهم في المتواليات 
الحاصلة من حولهم. 

جوس كليفرس



جوس كليفرس
فطور، ١٩٩6

وسائط مختلطة
٢٠٠ x ١٠٠ x 7٠ سم

الصورة مقدمة من أرشيف ذي فالينغ هاوس، دبي

جوس كليفرس
ملعقة، ١٩٩6

خشب، مشمع وأسالك الحديد
١٨7 x x 4٠ ١٩ سم

الصورة مقدمة من أرشيف ذي فالينغ هاوس، دبي
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فيفيك فيالسيني، ٢٠١3
صورة: ثالسي كاكات

فيفيك فيالسيني
—حاورته مايا أليسون وبانة قطان

    ١٢ ديسمبر، ٢٠١6. كوتشي، الهند

»فمعظم أصدقاء حسن يعلمون أين يوجد منزله ولديهم 
طريقة معينة للطرق على الباب، كانت طرقات لها نوع معين 

من اإليقاع، فعندما يسمعها حسن يعلم من بالباب، أما إذا كانت 
الطرقات مختلفة فال يكلف نفسه مشقة فتح الباب. يأتي إليه 
األصدقاء في أي وقت من الليل أو من النهار، وبعضهم يحضر 

معه شعراء شبابًا أو كّتابًا أو أي أشخاص مبدعين، وتكون رغبتهم 
لقاء حسن. حتى وإن كان نائمًا، كان يصحو من نومه ويجد وقتًا 

لالستماع إليهم وتقديم نقده أو ثنائه على أعمالهم«.
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 الُمحــاِورة: بداية هــل لنا أن نتعرف إلى حكايــة اللقاء األول الذي جمعك 
 بالفنانيــن التشــكيليين اإلماراتييــن فــي »بينالي الشــارقة«؟ أتذكر أنك قلت 

 فــي إحــدى المــرات إن أول فنــان التقيته كان محمــد أحمد إبراهيم، وكان 
اللقــاء في متحف الشــارقة للفنون؟

 فيفيك فيالســيني: حســنًا، قرأت في الصحف عن »بينالي الشــارقة« 
الــذي كان يوشــك علــى االنتهــاء، فذهبــت إلــى هناك في اليــوم الختامي 

للمعــرض، والتقيــت محمــد أحمــد ابراهيــم، وكان أحــد أعمالــه معروضًا هناك، 
وكنــت أتأملــه، وكان هــو يقــف بالقــرب منــي، فقلــت له: »إنه عمــل جيد« فأومأ 

برأســه مبتســمًا، أعتقــد أن هــذا كان لقاءنــا األول.

إذن لم تكن تعرف حينها أن الذي تحدثت إليه هو محمد أحمد ابراهيم؟
أبداً، فقط صادف وجوده هناك بالقرب مني، فكان لقاء بالمصادفة المحضة. 

إنه اللقاء الذي أحدث كل ذلك الفرق فيما بعد، وسألته الحقًا عن أعماله الفنية 
وعن الفن بشكل عام، وكنت في حالة انبهار شديد. وأذكر أنه كانت معظم 

 األعمال المعروضة في البينالي لفنانين من خارج اإلمارات، لكن وجدتني أمام 
فنان محلي، له أعمال راديكالية، وكان من المهم بالنسبة لي أن ألتقي فنانًا 

إماراتيًا له أعمال من ذلك النوع الذي يثير اإلعجاب، ولقد شاهدت فنانين آخرين 
هناك ممن يقدمون فن السرد، والفن الواقعي على أوسع نطاق، لكن تلك 
األعمال تعود بالطبع إلى مدارس مختلفة، ولكنني كنت معجبًا بصورة أكبر 

بهذا النوع من الفن، أقصد أن ما أبهرني هو وجود تلك األفكار التي أُحّبها، والتي 
أكدت لي أن هناك فنانين آخرين لديهم مثل تلك األفكار، وهو ما ترك في نفسي 

انطباعات جيدة من خالل خوضي مثل هذه التجربة.

هل تتذكر طبيعة الحوار الذي دار بينكما حينها؟
من األشياء التي أتذكرها أن محمد أحمد ابراهيم كان يعرف عن أنيش كابور 

وريتشارد ديكون، وكل أولئك النحاتين الشباب البريطانيين، ولم يكن أنيش كابور 
من المشاهير في ذلك الوقت، ربما كان معروفًا في المملكة المتحدة، ولكنني 
أقول كفنان هندي، وفي ذلك المكان من العالم »واو.. إنه ألمر رائع أن يكون هذا 

الفنان المحلي يعرف أنيش كابور«، وفي ذلك الوقت تحديداً! بالطبع اليوم جميعنا 
يعرفه، لكن لم تكن أعماله حينها محل نقاش في دائرة الفن التي أنتمي إليها.

هل يمكن أن نسترجع معك بعض األحداث قبل لقائك محمد أحمد ابراهيم 
لتحدثنا عنها؟

لقد زرت معرضين فنيين في غاليري اسمه »غرين آرت« في دبي، وكانت 
المساحات لديهم جيدة، فعرضت أحد مجّسماتي على إحدى مالكي الغاليري، 

فكانت سعيدًة بها، واتفقنا على عرضها، وعندما دعوُت في النهاية مالكة 
الغاليري لترى العمل، شعرت باالندهاش ألنها كانت تتوقع أعمااًل فنية أصغر 

فيفيك فيالسيني

حوارات على حافة صحراء
فن حسن شريف وأفكاره

فيفيك فيالسيني
 ١٩٩7

بكونه بسيطًا، هادئًا، وصامتًا: يُجّسد فن حسن شريف أبعاد التحدي من خالل 
 جدليته وتنّوعه. حيث تتميز أعماله ببساطة ال يمكن للمشاهد تجاوزها، وهي 

في الوقت نفسه على درجة من التعقيد يصعب على المرء إدراك ُكْنِهها. وتقوم 
فلسفته الصورية على مسار صارم ومنضبط، يُغري الفكر بتتبع وجهة يختبر فيها 

المشاهد حالة من »إنعاش الوعي«، والتي تقوده بشكل فريد واستثنائي إلى 
أبعاد ملّغزة وغامضة من التاريخ والكينونة. وفي هذا اإلطار، يقع »فهمنا« للفن 

ضمن عالم واسع مستند إلى تاريخ من الصور والمواد. بل هو امتداد لحالة 
الحساسية البصرية التي حرّضها ألول مرة رسامو الكهوف األوائل.

بدأ حسن شريف عمله باالعتماد على منهجية تُعيد اكتشاف جذور األبعاد الجمالية 
لعالقة اإلنسان بالصحراء بمعناها المادي والمعنوي، فهي تلك الوجهة التي 

يتوق إلى الهرب منها وإلى احتضانها في آن معًا.

 لقد قاده بحثه عن التعبير عن الذات، إلى جمالية قوية وأسلوب بديل، يسعى 
إلى استكشاف العالقات بين األشياء، وعالقاتها الكامنة مع المجتمع. كما أنه 

 يُفّضل استخدام المواد الخام الرخيصة، والمتوفرة بسهولة، على تلك التي 
عادة ما نجدها في متاجر المواد الفنية. كما تتّسم أساليبه في إبداع األعمال 

الفنية بالبساطة. فبالنسبة له، ترتبط عملية »صنع« األعمال الفنية بإدراك لغة 
المواد واستغالل طاقاتها الكامنة، وخلق تماسك جمالي نادر جداً، بحيث تنبعث 

الحياة في األشياء ليحمل كل منها قصته الخاصة.

 ويقول حسن شريف في هذا الصدد: »أشعر بالرضا التام عندما تنبعث األشكال 
أو تظهر مثل تفّتح زهرة نادرة في قلب الصحراء«. وفي المحصلة، تأتي ثمرة جهود 
حسن شريف على شكل فن تتوازن فيه عناصر التفكير العقلي الحداثي والرجعية 

القبلية، وتقاليد الفن الغربي الرفيع وتلك الخاصة بِحرَف ما قبل الثورة الصناعية، 
واألخيلة التصويرية والتجريد النحتي، في خضم جدلية تبدأ وال تنتهي.
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حجمًا من األعمال التي رأتها، وقالت: إنها أحّبت عملي، لكنه كان كبيراً جداً على 
مساحة الغاليري، وأن أحداً لن يرغب بشرائه، فألغي االتفاق بيننا، وكنُت آنذاك 

أبحث عن مكان أستطيع أن أعرض منحوتاتي فيه.

هذا الغاليري اليزال موجوداً في موقع آخر.
حسنًا، هو موجود في موقع آخر. نعم، كانوا بجانب حديقة الحيوانات. 

وبالنسبة لي فحديقة الحيوانات كانت مجرد مكان اعتدت الذهاب إليه. والشيء 
المثير لالهتمام أنه عندما تم اختياري في قائمة معرض »الستة« في »متحف 

الشارقة للفنون« كنت أعمل حينها في مجال اإلعالنات، وفي شركة تعود ألحد 
األصدقاء، وكان لدي صديٌق من بنغالديش يعمل في الشركة نفسها اسمه 

»ديبو«. وكان يعرف معاناتي في البحث عن مكان لعرض أعمالي الفنية، ويعلم 
أيضًا أن غاليري »غرين آرت« ألغى اتفاقي معه، ولكن عندما عدت ألصدقائي 

باألخبار الجيدة والجديدة معًا، بدأ ديبو يروي بصبر وتأنٍّ هذه القصة الرائعة:

يُحكى أنهم جلبوا أسداً إلى حديقة الحيوانات بدبي لياًل، وكان األسُد مرهقًا 
جداً من السفرِ فنام، وفي الصباح استيقظ واندهش عندما رأى قطعة جزر 

ونصف قطعة موز، وحّبة صغيرة من ثمار المانجو، وقلياًل من الحّمص 
والحبوب، فأكلها في حينها ألنه كان جائعًا، وعند المساء جاء حارُس الحديقة 
جالبًا معه نوعية الطعام نفسها، ورمى بها في قفص األسد. لم يعرف األسد 

ما الحكاية فقال: »مهاًل، أنت..انظر إلّي هنا، أنا أسد وهذا ليس ما اعتدُت أن 
آكله، وباألمس كنت جائعًا فأكلُت ما كان في قفصي، فال تظن أنه بإمكانك 

إطعامي قلياًل من الحبوب وأنك سوف تفلت من العقاب«.

أخذ حارُس الحديقة يراجع قائمة الحيوانات التي لديه وقال: إن هذه هي 
األطعمة المدرجة لرقم هذا القفص، ولكنه وعد بالنظر في األمر مع المدير، 

وأنه سيعود إلى األسد بالجواب، ثم عاد الحارس إلى األسد فيما بعد وقال له: 
»صحيح أنك أسٌد من أفريقيا، ولكن مكتوب هنا أنه تم استصدار تأشيرة دخول 

لك على أنك قرد. أنا آسف، ولكن هذا ما تم إدراجه ألكلك«.

فيالسيني ضاحكًا: هذا الفتى كان جاداً، صدقوني هذه الحكاية هي مزحة 
حياتي. فقد قال لي: »أعلم أن لديك عماًل فنيًا جيداً، لكن ليس من الضروري أن 

تعرضه في المتحف لتثبت أنه عمل جيد«. لقد أحب أعمالي، وكان يحضر لزيارة 
معارضي فيما بعد.

 إنها قصة جميلة. أعتقد أن هذا واحد من أكبر التحديات التي يواجهها الفنانون 
أو العاملون في مجال الفن، أال وهو كسب المعيشة.

نعم، ذلك صحيح.

أعني أن هذا التحدي موجود في كل مكان.
 نعم، ولكن كنت أنا بنفسي من يدعم أعمالي ماديًا، لمدة طويلة، وحتى 

في معرض الشارقة. أخيراً تم اكتشافي.

لكن أيضًا تم اكتشافك من قبل الفنان حسن بطريقة ما.
بالطبع، هذا صحيح، فذلك يُعّد أكبر حدث في حياتي، ذلك أعطاني الفرصة 

ألعلم أنه حسن، وباقي الفنانين، وأن الصداقة الحقيقية تصنع الكثير من الخير 
وتشعرك أيضًا أنك بخير. إنه يختلف عن أي إنسان آخر عرفته. )بسببه هو( كنت 

أستطيع أن أستمر في عملي آنذاك.

أخبرنــي عــن قصتــك مــع محمــد أحمــد ابراهيم في المــرة الثانيــة، ولماذا كنت 
تبحــث عنه؟

حســنًا عندمــا علمــت أنــه ال يمكــن عــرض أعمالــي الفنية فــي غاليري »غرين 
آرت« أيقنــت ســاعتها أنــه مــن الصعــب عــرض أعمالــي في أي مكان آخــر. حينها 

أصــاب القلــق رفاقــي وأصحابــي بخصــوص أعمالــي الكبيرة، ومن ثــم عدم توافر 
مــكان لعرضهــا، وبــدأوا شــيئًا فشــيئًا يكنــون لــي العداء ويعارضون أفــكاري. لقد 

بلغــت الحضيــض، واتضــح لــي أننــي لن أســتطيع العمــل كفنان في اإلمارات، 
فقــررت أن أبحــث عــن ذلــك الفنــان الــذي التقيته فــي البينالي، والــذي بإمكانه 

تقديــر نوعيــة العمــل الــذي أقــوم بــه. كل ماعرفته هو اســمه األول، وأنه من 
»خورفــكان« وأنــه يعمــل فــي مكتبــة الشــارقة. صديقي، أجيت، الــذي كان يعمل 

فــي مكتــب االســتقبال لفنــدق بريســتون كان يعــرف الصحافي ســعد جمعة 
وأنــه هــو أيضــا مــن »خورفــكان« وذكــر أن العديد مــن الفنانين يأتون إلــى مقهى 

الفنــدق. ســعد جمعــة قــال لصديقــي إن هنــاك فقط نحــو فنانيــن اثنين من 
خورفــكان وإنــه يعــرف الفنــان الــذي يعمل في فــن صناعة وتركيب األشــياء.

هــذا يذكرنــي بإحــدى المــرات، عندما كان حســن يعمــل، وكنت أقرأ 
شــيئًا أدهشــني فجأة ألســأل حســن، »حســن، أرى أنك تعمل في فن صناعة 

األشــياء. هــل هــذا نــوع مــن اعتراضك على األمــور؟« بمعنى: »هل أشــياؤك هي 
اعتراضاتك؟« ابتســم حســن ولم يقل أي شــيء.

هذا شيء مذهل.
أذكــر أنــه كان مشــغواًل دائمــًا بعمــل مــا، يصنع األشــياء، يكتــب، يحرر، يقرأ.. 

فــي الســابق حاولــت االتصــال بمكتبــة خورفــكان ألن محمــد أحمد ذكر أنــه يعمل 
هنــاك، وعندمــا اتصلــت بالمكتبــة قالــوا لــي: »الكل اســمه محمــد هنا، لماذا ال 
تأتــي لتجــد محمــدك الــذي تبحــث عنه؟!« وجــدت رقم هاتفــه فيما بعــد وقابلته 

فــي المكتبــة، تحدثنــا وقــال إن أصدقــاءه الفنانيــن ســيكونون في مطعــم بفندق 
برينســتون، وكنــا نتحــدث ونحــن فــي طريقنــا إلــى دبي، وبعدها قــال لو أننــا تقابلنا 

فيفيك فيالسيني
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والتقــاط صــور للمجســمات قبــل ذهابنــا إلى الشــارقة، وهي هذه المجســمات 
التــي عرضــت يومها فــي »الكاتالوغ«.

 بالنسبة إلي، كان ذلك شيئًا مذهاًل. ففي الوقت الذي فكرت فيه بالعودة 
إلى الهند، فإذا بي فجأة أشارك في معرض المتحف، ليس حتى في غاليري بل 

في صالة عرض المتحف. هذه لحظة سأظل أتذكرها بقية حياتي حتى لو لم أقم 
معارض فنية كثيرة، فقد كنت في متحف، وبالنسبة لي كان ذلك شيئًا كبيراً جداً.

عندما قال الدكتور عيدابي إنه بإمكاني المشاركة في المعرض قال حسن: »ال 
بد من أن نحتفل بهذه المناسبة. فأين نذهب؟ حسنًا لنذهب إلى فندق الهوليداي 
إن، الكراون بالزا«، حيث كان يقع هذا الفندق خلف منزله. كان هناك بيانو بار وكان 

حسن متحمسًا جداً فقال: »اآلن أنت اجلس هنا«. ثم اتجه إلى عازف البيانو وهمس 
بشيء في أذنه. حسن تعلم بعضًا من الغيتار الكالسيكي أو شيئًا شبيهًا عندما 

كان في لندن. فكان لديه حس موسيقي جيد جداً، فقد أرشد عازف البيانو إلى 
ما ينبغي عليه عزفه، بعدها أعلن أن هناك مجموعة من الفنانين الرائعين ممن 

سيعرضون أعمالهم في متحف الشارقة للفنون وأنه بهذه المناسبة يهدي أغنية 
إلى فيفيك فيالسيني، وهو فنان من الهند، ثم أخذ يغني مع عازف الغيتار. واو.. 

كان ذلك أداًء رائعًا. لم أكن أصدق عينّي. ]يضحك[ 
كذلك نوع القبول الذي حظيت به والصداقة، كلهم كانوا داعمين جداً لي..
وهؤالء هم أشخاص ال يدعمون الكثير من أنواع الفن في اإلمارات نفسها. إنهم 

أناس مختلفون جداً.
 كانوا يمثلون في الواقع نوعًا من الحركة الفنية، ولكن لم يكن لديهم بيان 

رسمي معين، كما ذكرت. بيانهم يُرى من خالل أعمالهم الفنية، مثل كثير من 
األعمال التي كتب عنها حسن بإسهاب والتي يقوم بها هم وغيرهم من الفنانين. 

كان حسن يحاول باستمرار أن يثقف ويخلق جمهوراً لهذه النوعية من األعمال 
الفنية التي كانوا يقومون بها، والذي لم ينجح في تحقيقها في ذلك الوقت.

أخبرنا حسن أنه سيكون هناك مؤتمر صحافي يعقب افتتاح المعرض، وأننا 
نحتاج للتصدي لهم، وعلي أنا أيضًا التحدث في المؤتمر، سألته: »كيف أتكلم؟ 

هل يجب أن أكون مؤدبًا..هل يجب«. فقال: »فقط قل ما لديك، يجب أن يستوعبوا 
أن ما تقومون به مهم جداً وبطولي، أنتم ال تفعلون األشياء في الخفاء«. وقال: 

»يجب أن نكون واضحين بخصوص هذا، يجب أن يفهم اآلخرون ما نقدمه«.
فــي ذلــك المســاء وخــالل المؤتمــر الصحافي كانــت معظم األســئلة موجهة 

إلــى حســن. وكان حســن بــارداً وهادئًا ثم ســألني: »هــل لديــك أي تعليق تدلي 
 بــه؟« قلــت لحســن: »أنــا لم أفهم الســؤال؟« فقــال: »الرجاء ترجمة الســؤال له«. 

ثــم قام أحدهــم بالترجمة.

هل تعني أن الصحافة عمومًا تفاعلت بإيجابية مع ماحدث؟
بإيجابيــة كبيــرة. انظــري، قبــل كل شــيء، لــم تكــن لديهم خبرة فــي الكتابة 

عن شــيء كهذا.

فيفيك فيالسيني

قبــل شــهرين مــن اآلن لكنــت شــاركت معــه ومــع أصدقائه في متحف الشــارقة، 
ونصحنــي بزيــارة المعــرض لرؤيــة الفــن الحقيقي هناك.

هل الذي تتحدث عنه هو محمد أحمد؟
نعم.. ثم وصلنا فندق برينستون، وكان حسن هناك برفقة مجموعة من 

األصدقاء، وكان هناك محمد كاظم، وحسين شريف، وعادل خزام، وبعض 
المحررين والشعراء والكتاب والصحافيين، وكنا جميعًا نتحدث مع بعضنا البعض. 

بعد هنيهة قال حسن نفس ما قاله محمد أحمد: »أوه.. ربما لو التقينا قبل شهرين 
من اآلن..« فرد محمد، »لقد قلت له الشيء ذاته منذ لحظات«.

شــعرت أخيــراً بأننــي التقيــت بفنانيــن يفهمــون مــا أقوم به، لقد كان مســاًء 
لطيفــًا. بعدهــا أوصلنــا حســن إلــى بيتــه فــي منطقة الســطوة وودعتــه وذهبت أنا 

إلى منزلي مشــيًا. 
وفي الصباح فكرت بأن أعرض مجسماتي على حسن ليرى فني بالفعل، 

فقررت الذهاب إليه قبل أن يتوجه إلى عمله، أي نحو الساعة 7:30 صباحًا، فذهبت 
إلى بيته وطرقت الباب. فتح لي وكنت أحمل عملي في يدي وقلت: »هذه هي 
نوعية العمل الذي أقوم به«. بعدها.. ال أدري، كأنه استيقظ للتو من نومه أو ما 

شابه ذلك، ووضع يده فوق رأسه وقال: »يا إلهي! هذه مشكلة كبيرة« فقلت: »أرجو 
المعذرة. هل أيقظتك من نومك؟« قال: »ال،ال،ال.. ال تعتذر.. هذا عمل جيد، المشكلة 

هي أنك ال بد من أن تشارك في معرضنا )في متحف الشارقة للفنون(. نعم..هذه 
هي المشكلة، ال أعلم كيف بإمكانك المشاركة، إذ نحتاج إلى إعالمهم حيث إنهم 

قد بدأوا في طباعة »الكاتالوغ« ونحن نحتاج إلى صور لهذه األعمال«.
كان يتحدث بصورة سريعة وقال: »فقط انتظر..« كان يحتاج إلى شرب القهوة، 
»أنت فقط انتظر«. وسار باتجاه الهاتف وفي كشك الهاتف اتصل بالدكتور يوسف 
عيدابي، وهو دكتور من السودان َدرََس في موسكو. وهو مثقف يميل إلى الفكر 
اليساري، وكان مسؤواًل عن نوع ما من األنشطة الثقافية. في البداية قال: »ال، األمر 
غير ممكن ياحسن. هذا المعرض الفني في المتحف خطط له منذ سنتين، ومنذ 

ستة شهور أردت أن تضيف الفنان الهولندي جوس كليفرس، واآلن تريد إضافة هذا 
الفنان الهندي.. ال تستطيع أن تفعل هذا.. كيف باإلمكان عمل هذا؟«

بعدها قال حسن: »يجب أن يكون هذا الفنان في المعرض، وإذا لم يكن في 
المعرض فلن أشارك أنا فيه«.

وافق الدكتور يوسف في النهاية وقال: »حسنًا، أحضر لي هذا الشخص ودعني 
أرى أعماله«. وعندما ذهبنا إلى الشارقة لنقابل الدكتور عيدابي، سألت حسن كيف 

ينبغي أن أتحدث، فقال: »فقط تحدث بما تعرف، أعني، أنت ال تحتاج إلى فبركة أي 
شيء. كذلك أنت لست مجبراً على شيء ما«. قال: »يجب أن تتحدث على المستوى 

الخاص بك، ليس عليك أن تفعل له أي شيء. إن لم يفهمك فاألمر عادي«.
علــى أيــة حــال، كان الدكتــور عيدابي ســعيداً وأعطــى موافقتــه. كما أعطى 

أمــراً لموظفيــه بإيقــاف طباعــة »الكاتالوغ«. حســن تولــى مســألة التنظيم 
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حسنًا.
ربما لديهم اآلن، ولكن هذا النوع من الجماليات والذي كان هؤالء الفنانون 
يناضلون إليجاده، كان من األمور التي يصعب جداً القيام بها، إنني مندهش من 

أن معرضًا في قطر استضاف عماًل لحسن. وكانت هي المرة األولى التي يبيع فيها 
حسن أحد أعماله. وكان لقائي به فعاًل بعد ذلك.

كان يكّن احترامًا كبيراً للشخص الذي اقتنى عمله. قال إن ذلك الشخص كان 
جريئًا جداً لشراء هذا العمل، هذا ما قاله حسن.

إذاً أنت التقيت بحسن بعد أن بيعت بعض أعماله في الدوحة؟
نعم. كان ذلك قبل أكثر من 20 سنة مضت، وإلى اآلن من الصعب جمع أعمال 

حسن، إنه ألمر صعب جداً. أقصد حتى يكون هناك شخص يعرف تمامًا كيفية 
وضع أعماله. قد يشتريها الناس ألنها استثمار، ولكن حقيقة أن تعرض ضمن 

السياق الثقافي فهي مسألة صعبة.

إذاً التقيت بحسن، وكانت تلك المجموعة داعمة لك، وكان واضحًا بالنسبة لك 
أنهم لم يكونوا داعمين ألنواع كثيرة من الفن هناك، ولكنك كنت جزءاً مما 

حدث، احِك لنا عن قصة ما حدث بعد المعرض، وعن هذه المجموعة التي كنت 
جزءاً منها في يوم من األيام.

كنــا نلتقــي تقريبــًا كل يــوم، محمــد كاظــم، حســين، محمــد أحمد، اعتادوا 
 المجــيء فــي إجــازات نهايــة األســبوع، أما عبداهلل الســعدي فــكان يحضر ربما 

كل أســبوعين أو كل ثالثــة أســابيع أو شــيء كهــذا، ثــم كان هنــاك عادل خزام 
 وخالــد الراشــد، كنــا نلتقــي كل أســبوع، أما محمد كاظم وحســن وحســين 
 فكنــا نلتقــي يوميــًا. وعبدالرحيــم ربمــا مــرة واحــدة من وقت إلــى آخر. هناك 
أيضًا أشــخاص من الشــرق األوســط والذين يســافرون عبر مطار دبي كانوا 

 يتوقفــون ويلتقــون بحســن ثــم يواصلــون ســفرهم. كان شــخصًا مهمًا ألناس 
مــن لبنان والعراق وســوريا.

وهل تولد لديك شعور بأن مجموعة الفنانين والشعراء هؤالء الذين تتحدث 
عنهم مجرد مجموعة في األساس غير مرئية، أو أنك شعرت بأن الكل علم 

بوجودهم وبما يفعلونه هناك؟ أو ربما كانت هناك اختالفات في عالم الفن تبرز 
في ساحات العرض وصاالته أو ما شابه ذلك، ولكنك لم تكن جزءاً منه على اعتبار 
أن األعمال كانت مفاهيمية أو تجريبية جداً؟ هل كان هناك انقسام أو أن األمر كما 

لو أنكم أيها الشباب لم..
ال، لم نكن في الحقيقة نهتم بذلك، كان هناك أناس آخرون، أقصد كنت أعرف 
مجموعة أخرى من الفنانين الذين كان معظمهم يريد التحدث إلى حسن، اعتادوا 

أن يذكروا لي بعض األمور التي كانوا يعرفون أنني سأقولها لحسن، ألن حسن 
لن يكون صبوراً معهم لوقت طويل، هكذا كان هو.

للتــو قلــت شــيئًا مثيــراً لالهتمــام حقيقــة، وهــو أن أولئــك الفنانيــن كانوا يريدون 
منــك أن تقــول لحســن شــريف شــيئًا مــا، فهــل بإمكانــك أن تكلمنــا أكثر عن ذلك؟ 

كيــف كان ذلــك الوضع؟
حســنًا، أولئــك كانــوا مــن الفنانيــن الذيــن ال يدخلــون في حوار مع حســن أكثر 

مــن مرحبــًا وأهــاًل، فمعظــم أصدقــاء حســن يعلمون أيــن يوجد منزلــه ولديهم 
طريقــة معينــة للطــرق علــى البــاب، كانــت طرقــات لها نوع معيــن من اإليقاع، 

فعندمــا يســمعها حســن يعلــم مــن بالبــاب، أمــا إذا كانــت الطرقــات مختلفة فال 
يكلــف نفســه مشــقة فتــح البــاب. يأتــي إليــه األصدقاء في أي وقت مــن الليل أو 

مــن النهــار، وبعضهــم يحضــر معــه شــعراء شــبابًا أو كّتابًا أو أي أشــخاص مبدعين، 
وتكــون رغبتهــم لقــاء حســن. حتــى وإن كان نائمــًا، كان يصحــو مــن نومه ويجد 

وقتــًا لالســتماع إليهــم وتقديــم نقــده أو ثنائه علــى أعمالهم.
 كان دائمــًا يعمــل.. يرّكــب أعمالــه، يكتــب شــيئًا للصحف، ينّظــف منزله، 

يطبــخ، ولــم يكــن لديــه مــن يســاعده في ذلــك الوقــت، إذ كان مجتهداً جداً في 
كل شــيء يقوم به.

وبما أنه كان مسموحًا لي استخدام مكتبته، فكان من األمور المثيرة 
لالعجاب هو أنك تقرأ شخصية حسن من خالل المقاطع التي يضع تحتها خطًا، 

ويعلق عليها في كتبه، وبالطبع كانت تلك التعليقات باللغة العربية، األمر الذي 
استحالت معه قراءتها، وكان يقول إنها للترجمة.

 وهل كان الناس يتحدثون مع بعضهم بعضًا عن أعمالهم كذلك؟ يبدو أن 
حسن كان هو المغناطيس الذي يشد الناس إلى بعضها بعضًا بأشكال عديدة.

 نعم، كان كذلك.

وهل كانت هناك أجواء للنقد البناء ألعمالك أو ألعمال كاظم وغيركما؟
حســن الــذي عرفتــه كان مــن غيــر الممكــن أن يضحــك على أحــد بقوله إن 

عملــه جيــد، كان صريحــًا للغايــة. كان قاســيًا فــي انتقاداتــه وصريحــًا فيهــا، ولهذا 
الســبب فقــد خلــق لنفســه الكثيــر من األعــداء، ليس أعــداء حقيقييــن، ولكنهم 

أشــخاص لــم يعرفــوه تمامــًا ولــم يعرفــوا طريقــة تفكيره أو عملــه أو كتاباته.

هل كانت انتقادات حسن عنيفة؟ هل هذا ما تعنيه؟
كانــت صراحتــه شــديدة، ولكــن هــذا ماجــاؤوا جميعًا لســماعه، إذ كانوا 

يعلمــون أنــه ســيقول الحقيقــة، وأن تقرأ شــعرك لحســن لم يكن شــيئًا ســهاًل، 
 علــى العديــد مــن الشــعراء الشــباب، ألن حســن كان يقرأ باســتمرار وكانت 

 هنــاك الكثيــر مــن اللحظــات المحرجــة التــي حكوهــا لي، ربما كانت تشــكل 
 تحديــًا، وأقصــد أن طباعــة ونشــر مقتطفــات مــن حياة حســن ســيكون فيها 

تحــد كبيــر. ]يضحك[
كان لحسن رأيه الخاص في كل شيء.
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هل كان لك حوار مع محمد كاظم ومحمد أحمد أو جوس أو أي شخص آخر عن 
طبيعة أعمالك كذلك؟ هل كان األمر دومًا أن حسن هو من ينتقد أو كان لديكم 

أنتم أيضًا مناقشات وردود فعل متبادلة؟
 كنا دومًا نتحمس للمشاركة في ما نقوم به أو ما سنقوم به من أعمال، 

أو في ما نفكر فيه أو في ما نقرأه، كان هذا الحماس هو ما يجعلنا نستمر.

هل لك أن تخبرنا عن الرابطة الثقافية الفرنسية؟
 حسنًا، كانت ناتالي، هي مديرة الرابطة في ذلك الوقت. وعندما رأت بعض 
أعمالنا أرادت أن تقابلنا، وكان أحد أصدقائها يعرف عبدالرحيم شقيق حسن، فتم 

بذلك تدبير اجتماع في منزل حسن.
هل رأيتم ذلك المنزل في منطقة السطوة؟ حسنًا، هذا هو حجمه )يشير بيديه 

ملمحًا إلى صغر الحجم(، هنا الشرفة وهناك الحمام، وهناك المطبخ، إلى جانب 
غرفة النوم وغرفة نوم أخرى التي تشكل االستوديو والمكتبة. وهذا )مشيراً إلى 

السقف( من االسبيستو. وهنا أمامنا أعظم فنان من اإلمارات.. يعيش على هذا النحو.
أتذكر أنني كنت أزرع نبتة عندما قال لي: »مهاًل، هذه تنمو هنا؟« فقلت له: 

»طبعا تنمو. كما تعرف فهذه تربة«. سألني: »أين أحصل على هذه النباتات؟« قلت: 
»هناك مشاتل ياحسن، نستطيع الذهاب إليها«. فيما بعد غرس العديد من هذه 

النباتات، كان يزيل اإلسمنت بالفأس، ويزرع مكانه هذه النباتات في مساحة صغيرة 
وقال: »هذه حديقتي!« وكانت هذه النباتات تنمو وهو يسقيها وكان مذهاًل حقًا.

 إذاً فقد حضرت ناتالي إلى منزل حسن؟
 نعم، وقالت: »هل بإمكانك إقامة معرض؟« وانتاب األصدقاء شيء من 

االندهاش. هذا أمر عجيب، لقد اقتضت العادة أن ننتظر كل سنة موعد معرض 
الشارقة السنوي الذي يقام في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية.

لقد دعتنا لزيارة الرابطة الثقافية الفرنسية، إنه مكان جميل، وقالت نستطيع 
أن نقيم المعرض في أي مكان، وكان المعرض حدثًا دعت إليه ناتالي كل الجالية 

الفرنسية المقيمة في اإلمارات الذين جاؤوا من أبوظبي وأماكن أخرى عديدة 
لحضور المعرض في دبي.

كانت تفخر كثيراً باالنضمام إلينا. ودعت كل األشخاص الذين كانت تعتقد 
أنهم مهمون للحضور. كانت تشجع أي شخص مهتم بالفن ألن يحضر للقائنا 

وللتحدث إلينا.

 لقــد أذهلنــي مــا ذكرتــه بخصــوص شــجاعة ناتالــي وإقامتها هــذا المعرض. إذاً، 
فالمــرة الواحــدة كل عــام والتــي تحضــى بهــا بعــرض أعمالك هو فــي جمعية 

اإلمــارات للفنــون التشــكيلية؟ ومــاذا عــن بقية العام؟
كنا جميعنا نعمل على إنجاز مشروعاتنا الشخصية، وكذلك لنساعد بعضنا 
بعضًا، كنا نعمل للمشاركة وليس للعرض، قضينا بالفعل وقتا جميًلا. لم نكن 

نعمل ألن هناك معرضًا تم التخطيط إلقامته. كنا نعمل ألنه لم يكن هناك شيء 
بإمكانه منعنا من العمل، هذا هو السبب. كان ذلك شيئًا هائاًل.

نوعية األعمال التي يقومون بها لم تكن للبيع. لم يكن هناك سعر محدد 
موضوع على تلك األعمال. سألتنا ناتالي: »كيف تسّعرونها؟« قلت لها: »ناتالي، 
هل تمزحين؟« قالت: »ال، ال، ربما كان هناك أشخاص يودون شراءها«. قال حسن: 

»ال.. ال بأس. إذا جاء أحد للشراء فعندها سنفكر في األمر«.

 وهل أصاب الناس أي ارتباك حينها؟
ال، كان هنــاك أشــخاص كالكّتــاب الذيــن أحضرتهــم مــن أبوظبي، وحضر 
كذلــك بعــض الكّتــاب الفرنســيين، لقــد أعجبــوا بالعمل وكانوا ســعداء جداً 

بحدوث شــيء كهذا.
لقــد كانــت لحظــة »Underground«. لــم يكن هناك من شــخص واحــد ينظر 

األعمال. إلى 

.»Underground« فرضيتي أنها فعال كحركة
إنها فعاًل كذلك، لكنها أيضًا ثقافة فرعية، ونوع غريب من التجارب الثانوية.

هل كانت باختيارك أو ألنه لم يكن لديك مكان آخر للعرض؟
حســنًا، إن ذلــك حــدث منــذ 20 ســنة مضــت، ال تســتطيع أن تلــوم أحداً. ليس 

هنــاك أيــة فرصــة حقيقيــة للعــرض، وأفضــل ما حدث فــي ذلك الوقت هــو بينالي 
الشــارقة الــذي أحــدث تغييــراً حقيقيــًا في ســلوكيات النــاس، وصاالت العرض 

الفنيــة علــى مــا أعتقــد، اآلن يوجــد هنــاك جمهور مشــاهد، وأكثــر اطالعًا. نعم، 
صحيــح، أنــت ال تســتطيع أن تلــوم اإلمــارات أيضــًا، ففي أي مكان آخر ســيكون 

الوضــع أيضــًا صعبــًا، ليــس فقــط في اإلمــارات. كان على قدم المســاواة مع ما 
 يحــدث فــي العالــم مــن حولنــا، فلم تكــن أعمالنا من نــوع اللوحــات االنطباعية 

أو ما شــابه ذلك.

ماعنيته هو أن ذلك صحيح ففي كل األماكن التي عملت فيها أخلص إلى حقيقة 
أن أعمال الفنانين تشكل صعوبة على الناس. ولكن ومع مرور الوقت تبدأ في 

إدراك أهمية هذا العمل.
 نعم، بالضبط، بالضبط. ناتالي كانت من أولئك الذين شعروا بالفخر في 

عرض هذه النوعية من األعمال.

هل لك أن تخبرنا عن قرارك بترك اإلمارات؟
على الرغم من حبي لفكرة الفنان الرحالة ولفكرة العمل من أماكن مختلفة 

وتلقي مختلف األصداء التي تأتي من تلك األماكن، إال أنني لم أستطع تحمل 
ذلك، فكان لزامًا علي نقل أعمالي.
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 حســنًا، إنــك عندمــا التقيــت هــذه المجموعــة، هــذه الحركة، هذا الفــن البديل، 
كنــت قد بلغــت الحضيض.

 أجل.

لقد فهمت من كل ما تقدم أن الخبرة التي اكتسبتها من تلك المجموعة 
أنعشتك، رفعتك، شجعتك وأعادت لك الحياة.

أوه، نعم. أنا جئت ولدي خلفية مليئة بقراءة تاريخ الفن، ولدي اهتمام بالشعر، 
كما أنني أعرف جيداً شعراء الخمسينيات في الواليات المتحدة األمريكية أمثال 

ألن جينسبيرغ وغريغوري كورسو وأميري بركة ولورنس فيرلينجيتي، وبالطبع 
الشاعر الالتيني األمريكي بابلو نيرودا، وأشخاص كهؤالء، كما كنت مهتًما أيضًا 

بعلم الظواهر واألشياء لهيدغر.
وقابلت بشكل مفاجئ هذا الشخص الذي كان يتحدث عن فيتجنشتاين 

وكيف نقرؤه، وعن كيف نتعلم أن نستخدم األشياء كلغة، وعن »لعبة اللغة« 
الممكنة في الممارسات الفنية، كما كانت هناك نقاشات حول جوزيف بويز 

.»Fluxus« وحركة
ولكن حسن كان متحمسًا باعتبارها أشياء مادية، بالنظر مثاًل إلى أعمال 

مارسيل بروتيرز. كان بحوزته كاتالوغ بنيامين بوخلوه الذي يضم أعمال مارسيل 
بروتيرز. في العام 199٦ كنا في حوار حول بروتيرز والذي كان أصال قد مات قبل تسع 

سنوات، قبل أن يعيد العالم اكتشافه عندما ظهرت أعماله على غالف كاتالوغ 
عن معرض )دوكيومينتا( بتقييم كاثرين ديفيد في العام 1997. كان محمد أحمد 

ومحمد كاظم قد ذهبا إلى دوكيومينتا في كاسل وأحضرا هذا الكاتالوغ. 

إذن كتب الفن كانت سلعة مميزة جًدا خصوصًا في التسعينيات.
نعــم، ألن اإلنترنــت فــي ذلــك الوقــت لــم يكن موجوداً. أعنــي كيف لك أن 

تشــتري هذه الكتب؟
كانت هناك مجموعة أكشاك وبعض األماكن كالرابطة الفرنسية، ممن 

لديها مجالت وبعض الكتب، ولكن معظم هذه المجالت—والجميع يعلم—ال 
تحتوي على أية انتقادات، ولم يكن هناك ما يضاهي الدوريات األكاديمية مثل 

»أكتوبر« و»الثيرد تكست« والتي كنا نادراً ما نجدها، ولكن عندما يكون بحوزتك 
أعداد من دورية »أكتوبر« تصبح مدمنًا عليها.

هل هذه الكتب هي التي ساعدتك على التواصل مع هذه المجموعة؟
نعم، هذا بالفعل ساعدني في التواصل مع حسن، حسن والمجموعة ككل.

]انتقل فيالسيني للحديث عن موضوع تطور المجموعة وتحسنها في التكلم 
 باللغة االنجليزية من خالل مناقشتهم النصوص، وذكروا عبداهلل السعدي، 

الذي تدرب بشكل جيد على التحدث باللغة االنجليزية[.

]عبداهلل السعدي[ في الوقع شاعري جداً.

نعم. هو ملهم جداً.
أجل، يطلق أحيانًا الكثير من النكات، لكنه هادئ جداً، وأعني أنه في بعض 

األوقات يكون عميقًا جداً.

هل كان يمزح عادة أم ال؟
هذا ما عنيته بالضبط، فأنت ال تعلم هل يجب عليك أن تضحك أم ال؟! نعم، 

نعم، نعم. وهذه هي الطريقة التي يتحدث فيها عن عمله أيضًا، فهو يعلم أنك 
في النهاية سوف تضحك.

في الواقع، هو يفهم حسن على نحو مغاير تمامًا.

حقًا؟
كان حسن مثل المحيط الذي تصب فيه األنهار الصغيرة، وكان عبداهلل 

السعدي جدواًل رائعًا وجزءاً من هذه المجموعة، ولكن ربما صادف وجوده في 
اليابان في ذلك الوقت، لذلك لم يشارك في معرض العام 199٦. 

حسن لم يظن أنه سينجح كفنان، لكنه شعر أن هؤالء الفنانون هم بمثابة 
أعماله الفنية.

حسن كان يعتقد بالفعل أنه كان ينبغي عليه تدريب الجيل القادم ممن كان 
لديه استعداد للتعلم، كان دائمًا يلعب دور المعلم، واتخذ هذا كمهمة يرد بها 

جميل ما أنجزه كمتعلم، فلم تكن هناك جامعات تَُدرِّس الفن في دولة اإلمارات، 
وبطريقة ما فقد حالفني الحظ ألتمكن من قراءة الكتب التي كان يقرؤها، والتي 

كان يرشدني إليها.

ماذا طلب منك أن تقرأ؟
أعطاني كتاب »ريكوردنغ« لهال فوستر، وكتاب »مارسيل بروتير« لبنيامين 

بوخلوه، وكتاب »غرين بوك« لريتشارد هاميلتون عن كيفية صناعة »الزجاج الكبير« 
لمارسيل دوشامب.. )بلو بوك، براون بوك، وهي مجموعة من المالحظات التي 

سجلت خالل المحاضرات التي أجراها فيتجنشتاين(.

إن مزيجًا من األشياء كالمجموعة والقراءات والحوارات ونوعية التعليم الذي 
قدمه لك حسن، هذه األشياء مجتمعة هي التي ساعدتك على الخروج من 

الحضيض والتردي، الذي كنت فيه. لدي سؤال أود طرحه عليك ألنك شخص هندي 
تعمل كفنان، ومن األمور التي اتضحت لي بالنظر إلى طبيعة تلك المجموعة 
أنهم متأثرون بـ»الغرب« سواء من وجهة النظر العلمية األكاديمية، أو من حيث 

إلهامهم، وأعلم أن هذه كانت قضية في الهند أيضًا للتقدميين، ولمدرسة السير 
جي جي للفن، السؤال الذي أود توجيهه إليك هو: إلى أي مدى تستعمر األفكار 
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عملك االبداعي؟ وهل من الممكن أن تعطيني رأيك في هذا السؤال؟ اإلمارات 
هي جذور حسن شريف، وهل نستطيع أن نرى رؤيته الراديكالية وظيفيًا كنوع من 

استعمار الفكر؟
ال، ال، إنه في الحقيقة تحرير للفكر، فبالنسبة لي أنا معجب بهجرة األفكار، 

وكيفية وصول الناس إليها وكيف يستوعبونها، ويحولونها لتكون أفكارهم هم، 
وكيف يعبر الناس عن مشاعرهم العميقة وتتحرر من خاللهم.

لقد شهدنا كيف ألهمت صور الخشب اليابانية مرحلة ما بعد االنطباعيين، 
وكيف ألهمت تقاليد النحت األفريقية كال من بيكاسو وبراك، ثم نستطيع أن نرى 

الرسام األمريكي العادي يحصل على مصدر إلهامه من اللوحات الرملية، وطقوس 
األمريكيين ما قبل كولومبوس، ويرتقي إلى مستوى العبقري، ويحقق اختراقات 

راديكالية في اللوحة، وهذا هو جاكسون بولوك، وهناك بالطبع بول غوغان الذي 
اتهمه بعض االنطباعيين بالغش في أعمالهم. وعندما سمعوا أنه ذاهب إلى 

تاهيتي، تندروا به، وقالوا إنه سيسرق أعمال سكان الجزر المطمئنين، ولكنه كان 
عبقريًا، وفي اآلونة االخيرة، وهناك أليغييرو بوتي الذاهب إلى أفغانستان، ولكم 

أن تتصوروا ما قد يجلبه من هناك، ثم هناك صديقه فرانشيسكو كليمنتي الذي 
يحافظ على استوديوات في مدراس وروما ونيويورك، ويتشرب اإللهام من ثالث 

قارات معًا، هنا تتحول هذه المسألة برمتها إلى مستوى أعلى..
 إننــي أشــعر بــأن فكــرة ذهــاب غوغان إلــى تاهيتي قــد بلغت اآلن أقصى 

 درجــة، وأن الوقــت قــد حــان بالفعــل ليذهــب ســكان تاهيتي إلــى باريس أو لندن 
أو نيويــورك أو أبوظبــي، وأنــا قــد أكون ذلــك التاهيتــي، نحــن جميعنا ذلك 

التاهيتــي وتاريــخ الفن هــو جنتنا.

شكراً جزياًل لك، هكذا هو األمر، هذا الحديث يبين السبب الجذري الذي يكمن 
وراء رغبتي إلقامة هذا المعرض، وهو أنه في االمارات اآلن هذا النوع من النهضة، 

فالفنانون آخذون في الظهور، وهناك تمويل ودعم وتدريب ومحاولة للبحث 
عن أماكن، إنهم في الحقيقة يستثمرون، ولكن القصة التي تقال مع كل هذه 

الوصالت تضيع في النهاية، يتحدثون عن »الخمسة« ولكن في الحقيقة..
نعم هناك اثنان آخران.

على األقل كذلك اكتشفوا أن حسن كان يتواصل مع فنانين من السعودية 
ودول أخرى، فلم يكن األمر محدداً بأماكن معينة، عندما أنظر إلى أعمالك في ذلك 

الوقت، وإلى أعمال محمد أحمد ابراهيم، أجد صداً واضحًا، قد اليكون جزءاً كبيراً، 
ولكن أعتقد أنه مثير لالهتمام حقًا.

نعم، ومثلما قلت لك دومًا وجدتني مهتمًا بالفن القائم على الصورة، وبدا 
كطريقة عملية لحل مشكلة التخزين والشحن ألعمالي، لقد كنت سعيداً ألنني 
استطعت ان أنجز عملين جيدين، كنت محظوظًا بعرض تلك األعمال مع بعض 

من أفضل الفنانين في العالم.



فيفيك فيالسيني
منظر تركيبي لـ»ستة فنانين« تحت اإلنشاء، متحف الشارقة للفنون، ١٩٩6

الصورة مقدمة من أرشيف ذي فالينغ هاوس، دبي

فيفيك فيالسيني
عرائس من سبعة مناخات، ٢٠٠٨/١٩٩6

جرار من األلياف الزجاجية المطلية، وقطن وقشور جوز الهند
٩١ x ٩١ x 64٠ سم

»1x1« الصورة مقدمة من غاليري
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ابتسام عبدالعزيز، ٢٠١١
صورة: آشوك فيرما

ابتسام عبدالعزيز
—حاورتها بانة قطان

    ٢4 أكتوبر، ٢٠١6. واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة

»وخــالل هــذه األشــهر الثالثــة، لم أكن قــادرة على إنتاج أي 
 شــيء. شــعرت أنــي تعرضت لصدمــة داخلية، اكتشــفت أني 

أنتــج لوحــات ال أحبهــا، هذه ليســت أنــا، وحصلت بعدهــا نقلة 
نوعيــة في طريقــة عملي.

خالل هذه الفترة، طبعًا أصبحت عالقتي وطيدة جداً بحسن 
والفنانين الخمسة، اكتشفت أن األشياء التي يقومون بها ال 
 يتقبلها المجتمع، بل يرفضها. كانت نظرة المجتمع مختلفة 

عن وجهة نظر هؤالء الخمسة، لكن في نفس الوقت وجدت 
نفسي تائهة، هل أنتج ما يريده المجتمع؟ أم أكون مع الخمسة 

ضد هذا المجتمع؟«
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الُمحاِورة: فلنبدأ من بدايات مسيرتك المهنية كفنانة واالنتقال الذي حصل من 
شهادة الرياضيات التي حصلت عليها، وكيف ترتبط بممارساتك الفنية؟

ابتسام عبدالعزيز: دراستي للرياضيات لم تكن رغبة مني أكثر من أنها كانت 
فضواًل في هذا العلم، باإلضافة إلى األجواء التي كنت فيها أثناء دراستي الثانوية. 

أنا ال آسف بقدر ما أشعر أنها صدفة أضافت إلّي كفنانة. يعني إن عدُت إلى تلك 
األيام فإنني أرى نفسي متجهة إلى مجال الفن، أرى نفسي فنانة، حتى في ذلك 

الوقت، وأذكر أنني قبل أن أتخذ قراري في دخول مجال الرياضيات، حاولت االلتحاق 
بكلية التربية الفنية، وذهبت ألرى الطالبات في جامعة اإلمارات، كّن يقمن 

بصناعات حرفية، منها الخياطة والنسيج فقلت لنفسي: كال، أنا ال أقبل أن أكون 
هكذا. أنا ال أقبل أن أكون حرفية، أنتج أشياء، فالفن الذي أراه أكبر من هذا الشيء.

مع أنني كشخص أحب التربية، ألنني أشعر بأن المعلم له دور كبير في الحياة. 
لكن حين رأيت هذا المشهد كنت مقتنعة بأن ليس هذا هو الفن الذي أريد إنتاجه. 

فقررت أن الرياضيات هي الشيء الذي أريده. وكانت الرياضيات تشبه إلى حد ما 
شخصيتي. أنا كابتسام شخصيتي فيها غموض، قد يكون الغموض نفسه أو 
التالعب حين تحل مسألة في الرياضيات، وفي الوقت نفسه، شعرت بأن هناك 

نوعًا من التحدي، أن تدرس شيئًا قد يكون قريبًا من شخصيتك، إال أنه بعيد عن 
المجال الذي تريده. فهذه كانت بداياتي مع الرياضيات. لقد غيرت الرياضيات فّي 
الكثير، وتركت بصمة في فني، علمتني كيف أكون بسيطة وفي الوقت نفسه 

معقدة. تعلمت أن أنتج عماًل يدفع المشاهد إلى التفكير كما يفكر شخص يقوم 
بحل مسألة في الرياضيات، أو يصل إلى نتيجة. فهذا هو الشيء الذي أعطتني 

إياه الرياضيات. وفي الوقت نفسه شعرت أن الرياضيات أصبحت مثل األساسيات 
أو العناصر التي أستعملها في الفن، فاتجهت إلى إنتاج بعض األعمال التي لها 

نظام »systematic art« )الفن النظامي(، وشعرت بأنني أقدم معادلة رياضية 
ولكن من خالل الفن، فاآلن بعد أن كبرت وفهمت وعرفت أنا بالضبط كفنانة، 

سعيدة جداً بأنني لم أدخل الفن. سعيدة أنني اتجهت إلى الرياضيات.

هل تتذكرين أول قطعة فنية صنعتها؟ وكيف كان شعورك حيالها؟ 
هذه قصة كبيرة تحتاج إلى كتاب. لكنني سأحاول أن اختصر القصة.. هي 

أنني ال أرى نفسي فنانة منذ بداياتي، وحين بدأت أنتج أعمالي، أصبح لدي عالمي 
الخاص، وشعرت أن هذا العالم لي وحدي، وأنه ليس هناك أحد يراه. فمنذ أن كنت 

صغيرة كنت أنتج، ولكنني لم أكن أعرف أن هذا فن. أعتقد أّن أول عمل فني 
أنتجته حين كنت صغيرة، بدأ تقريبًا بعمر 5 أو ٦ سنوات. وأتذكر أنني كنت أجلس 

ساعات طويلة إلى درجة أنهم في إحدى المرات لم يجدوني في المنزل، بينما 
كنت في غرفة الجلوس أرسم ساعات طويلة وحّل الظالم من دون أن أنتبه. 
كنــت صغيــرة حيــن رســمت أول لوحــة. لكــن كفنانة متــى أنتجت ومتى 

شــعرت أن مــا أفعلــه لــه قيمــة، حين كنــت في اإلعدادية. كان وقــت عطلة 
 المدرســة، وأتذكــر أن أبــي أهدانــي علبــة ألوان كبيــرة من نوع باســتيل زيتي. 

 وأنــا أشــعر أنهــا جــداً زائفــة وخامــة صعبة، لكن ُســعدت بهــا، كانت تضــم تقريبًا 4٦ 
لونــًا، كمــا أننــي شــعرت بالدهشــة، فاشــتريت أوراقًا وجلســت أعمل. فــي البداية 

رســمت مناظــر طبيعيــة مــن أشــجار وغابــات وجبال، وبعــد أن رآها والدي قال 
لــي إنهــا جميلــة جــداً وشــجعني. بعد 10 ســنوات اكتشــفت أن هــذه اللوحة غير 
 موجــودة، أخذهــا والــدي ووضــع لهــا إطاراً وأعطاهــا إلى صديق له كان ســفيراً، 

 وأنــا طبعــًا لــم أدرِ. بالنســبة لــي كان هــذا أول عمــل فني، كنــت في اإلعدادية 
وهــذه اللوحــة ذهبــت إلــى ســفير، ال أدري إن كانــت فــي منزله أو فــي مكان آخر. 
ولكــن هــذه األشــياء البســيطة اآلن حيــن أتذكرهــا أقول لنفســي: ال، أنا عرضت 
 أعمالــي قبــل ذلــك حيــن كنــت صغيــرة، وأول لوحــة حين كنــت صغيرة وليس 

حيــن أصبحــت فنانــة محترفة.

هل يمكنك أن تتكلمي أكثر عن الدعم الذي حصلت عليه من والدك، ومن أهلك؟
والدتي لم تحصل على فرصة لمتابعة دراستها وتتعلم، لكنها تملك حسًا 
فنيًا في المالبس، في المنزل، في األثاث، في الماكياج وهذه األشياء. باإلضافة 
إلى ذلك لديها صوت جميل. أتذكر حين كنا صغاراً كانت تغني لنا. أنا وأختي 

الثانية كان لدينا هذا الحس، فكّنا نغني، فشعرت أن لها دوراً في شغفي بالفن، 
لكن الوالد قد يكون لعب دوراً أكبر كونه كان متعلمًا ومثقفًا ويحب الفن. وهو 

لديه يد قوية في الرسم في الـ»Sketching«. أتذكر حين كنا صغاراً ُطلب منا في 
المدرسة فرض منزلي وهو أن نصنع لوحات ووسائل تعليمية، فكان هو الذي 

يرسم لنا ويساعدنا في هذه األشياء. فكنت أرى، برأيي الشخصي، أنه كان فنانًا 
وخطاطًا. وأذكر أنني كنت فضولية، ففتحت في إحدى المرات واحدة من خزاناته 

التي يملكها، فرأيت كاميرات وعدسات ضخمة. فالوالد وثّق حياتنا منذ كنا أطفااًل، 
منذ يوم والدتنا، واألماكن التي نسافر إليها، وهو كمصور وكخطاط وكرسام 
لألسف لم يجد فرصة ألن لديه ستة أطفال وعائلة، وأكيد كنت أرى أمامي هذا 

اإلنسان فنانًا، فكان يشجعني في هذا المجال كثيراً. أذكر أنه كان يشتري لي كتبًا 
ألقرأها، باإلضافة إلى هداياي وأشيائي التي كانت مختلفة ألنه رأى أن لدي هذا 

الشيء. كان يسافر كثيراً، وواحدة من الهدايا التي لن أنساها كانت لعبة نضع 
فيها أقالمًا ونصنع أشكااًل دائرية أو هندسية وقوالب. فهذه واحدة من الذكريات 

حين كان عمري 10 سنين ولن أنساها. شعرت أنه منذ البداية صقل هذه الموهبة 
ولو حتى بأشياء بسيطة لكنها تبقى في ذاكرتي. 

 أريــد أن أضيــف شــيئًا ال أدري إن كان سيســاعد أم ال، أريــد التحــدث عــن 
 جمعيــة اإلمــارات للفنــون التشــكيلية، أنــا أرى أن والــدي كان لــه دور فــي عالقتي 

مــع الجمعيــة، كان يشــجعني ويوصلنــي إلــى هنــاك من أجل دروس الرســم. 
وكنــت قــد شــرحت لــه أن القصة ليســت أن أخضــع لدورة تدريبيــة، فقط أريد 

أن أصبــح فنانــة، فشــعرت أنــه لــم يقــف ضد هــذا الموضوع، عدا عــن أني حين 
اســتقلت مــن عملــي وخاطــرت بأشــياء كثيــرة، شــجعني ولم يقف ضــدي. فربما 

بعــد ذلــك مــع األســئلة أضيف بعض األشــياء عن دوره.

ابتسام عبدالعزيز
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فلنبدأ من لقائك األول بجمعية اإلمارات للفنون التشكيلية؟
أذكر أنني بعد أن حصلت على شهادتي في الرياضيات وتخرجت من الجامعة 

وجدت أنني أديت واجبي كفتاة من هذه العائلة، والداي، وخصوصًا والدتي التي 
أصرت على أن نكمل تعليمنا.

 بالطبع كان مهمًا، لكن لألسف جعلني كفتاة ال أجيد الطبخ ألن والدتي، 
اهلل يذكرها بالخير، كانت دائمًا تطردني من المطبخ وتقول: المطبخ ليس 

مكانكم. عودوا إلى الطاولة. أنجزوا واجباتكم المدرسية. فهذه واحدة من األشياء 
التي ليس لها عالقة بالفن، لكن أنا فاشلة في الطبخ. وأذكر أنه بعد أن انتهيت، 
وأنا كنت سعيدة أنني انتهيت، إال أنه ما زال هذا ليس ما أريد أن أقوم به، أنا لست 

ضد أن يكون عندي شهادة وأبحث عن وظيفة وأكون إنسانة تقليدية عادية، أنا 
كان طموحي أن أفعل ما أرغب به.

 فمجــرد أن اســتلمت الشــهادة أتذكــر أنــي قلــت لوالدّي: هذه الشــهادة، 
ولكننــي أريــد أن أصبــح فنانــة. فقــال أبــي مــاذا تريدين؟ قلت له اآلن إجــازة صيف وأنا 

لــدي وقــت فــراغ ولــن أبحــث عــن وظيفة. أريد فعل مــا أرغب به خالل فتــرة الصيف. 
فبحثــت وســمعت عــن جمعيــة اإلمــارات للفنــون التشــكيلية. وســمعت أن لديهم 
ورشــًا صيفيــة، أنــا لــم أكــن أقــود، فأوصلني والدي وقــال لي: اذهبــي وتعلمي وأنا 

أنتظرك في الســيارة.
 دخلت جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، قابلت السكرتير »سّيد« وقلت 

له أنا أرغب في تعّلم الرسم وسمعت أنكم تقيمون ورشًا في الصيف، ال أنسى 
هذه الجملة. قال لي أنت محظوظة جداً.. قلت له واهلل؟ قال لي نعم اليوم أول 

يوم لم يفتك أي درس. ففرحت، وقال لي سّجلي اسمك وابدئي اليوم. وركضت 
إلى والدي، أخبرته وقلت له اذهب اآلن وعد في الساعة الثامنة. وبعدها قال لي 
السكرتير: الجمعية تتعاون مع مكان اسمه المرسم الحرّ في دبي، المقر يكون 

في الجمعية لكن التنظيم عن طريق المرسم الحر والورشة مدتها شهران. 
ذهبــت إلــى الورشــة وتفاجــأت بالكــم الهائل من الطــالب الموجودين، 

تقريبــًا 70% كانــوا بنــات وكان شــيء جميــل جداً و30% كانوا شــبابًا. واكتشــفت 
أننــي تأخــرت جــداً ألصــل إلــى هذه المرحلة. وســألت نفســي لماذا لــم ألتحق من 

قبــل؟ لكــن حيــن رأيــت عــدد البنات الهائــل تفاجــأت. التقيت بمحمــد كاظم وهو 
المشــرف، وكان خليــل عبدالواحــد يحضــر فــي بعــض األيام للمســاعدة. وكان 

حســن شــريف رحمــه اهلل لــه دور أيضــًا في هذه الــورش، فكانت هــذه بدايتي في 
جمعيــة اإلمــارات للفنــون التشــكيلية.

وبعد شهر أو شهرين اكتشفت أننا نحن كفتيات أو للمرأة في تلك الفترة دور 
كبير في تواجدها، يمكن من خالل الورش، ويمكن من خالل حضور هذه األمور. 

لكن لألسف لم يكن هناك استمرارية، وأعتقد أن السبب الرئيسي لعدم استمرارية 
البنات في هذا المجال يمكن تفسيره من خالل تجربتي، أتذكر أنه بعد أن أنهيت 

الورشة قالي لي والدي انتهت الورشة، وأعتقد أنني ال يمكنني أن ألومه كأب أن 
يذهب إليصال ابنته كان شيئًا صعبًا، فقلت له بابا هذه ليست مجرد ورشة أنا أريد 

أن أصبح فنانة، ويجب أن أختلط بهذا المجتمع. يجب أن أختلط مع هؤالء الناس. 
يجب أن أتعلم منهم، فالموضوع يحتاج إلى خبرة. فشعرت أنني محظوظة 

مقارنة بالفتيات اللواتي كنت أراهّن في الورش. لم يكن لديهن التشجيع الذي 
حظيت به من والدي أو الدعم أو حتى موضوع المواصالت.. يكون السبب أو 

يمكن أصبح موضوع المرأة في تلك الفترة أن الفن هواية تستطيع ممارستها في 
أوقات الفراغ، ولم يكن يُنظر إلى المرأة على أنها فنانة محترفة. باإلضافة إلى أننا 
كفتيات مبرمجات على فكرة أن الحصول على الشهادة يأتي من بعده الزواج أو 

البحث عن عمل. هذه األمور كانت في تلك الفترة ما زالت موجودة يمكن بشكل 
أقل من زمن أمي وجدتي، ولكن رغم ذلك ما زالت موجودة.. أنِك كفتاة دورك 
األساسي أن تكوني أمًا، أنا لست ضد هذا الموضوع، هو شيء جميل، ولكن 

لألسف شعرت أن تواجد السيدات أو البنات او المرأة بشكل عام في تلك األثناء 
قّل بسبب المجتمع ونظرته. كان هذا هو السبب الرئيسي باعتقادي لعدم وجود 

المرأة في تلك األثناء.

هل لك أن تحكي لنا عن أول لقاء لك مع خليل ومحمد وبمن التقيِت أيضًا وكيف 
كانت نقاشاتكم، عن ماذا كنتم تتحدثون؟

كانت سنة 1999 حين التقيت للمرة األولى بمحمد كاظم وخليل عبد الواحد 
كان مشرفًا مساعداً في الورشة، وكان حسن شريف موجوداً هناك أيضًا. وكان 
الجو مرحًا، لم أشعر أنني أشارك في ورشة عمل، حين دخلت أول مرة قلت لهم 

أنا أرغب في تعلم الفن. وأتذكر أن محمد ابتسم وقال لي »هل تجيدين الرسم؟« 
فقلت له أني كنت أرسم عندما كنت صغيرة، فأعطاني ورقة وقال لي هذا المنظر 

اسمه »still life« ارسميه، فلم أشعر أنني في حصة، كان الجو مريحًا. 
وتعرفــت إلــى الفتيــات، أذكــر كانــت منــى عبدالقادر موجــودة، وهناك بنات 

كانــوا موجــودات لفتــرة ثــم اختفيــن فجــأة. وأذكــر خليل الذي كان وما زال شــخصًا 
لطيفــًا جــداً لدرجــة أنــه يكلمنــا كأخ لنــا. محمــد لم أشــعر أبداً أنه مــدرس. لم أقصد 

أنــه لــم يــدرّس. مــا أقصــده أنــه كان متواضعــًا معنا كطالب. لــم يكن يفــرض علينا 
فعــل أي شــيء بقــدر مــا كان يجعلنــا نحــب هذا الشــيء. أحيانًا أقــول له إنني 

لــن أكــرر هــذه الرســمة فــال يطلبهــا منــي مجدداً ضــد رغبتي بل يســألني: ما الذي 
ترغبيــن فــي أن تفعليــه بــداًل من ذلك. 

لقائي مع هؤالء الفنانين جعلني أشعر بأنني سعيدة ومحظوظة جداً، 
وجودي معهم صقل طريقة تفكيري، أي لم أصبح أنا نسخة من إنتاج محمد أو 
خليل أو حسن. كان لدي استقاللية بذاتي ورؤية عن مستقبلي ونفسي، لكن 

من خالل الثقافة الغنية لألشخاص الذين عملت معهم. بعد انتهاء الورشة أقمنا 
معرضًا وكنا نضحك دائمًا على هذا الموضوع. نضحك بطريقة أن غالبيتنا كانت 

فتيات غير متزوجات، وشعرنا كأن هذا يوم زفافنا، إلى هذه الدرجة كنا سعيدات، 
ونفكر ماذا سنلبس وكيف سنبدو، كنا بسطاء جداً لدرجة أن هذا المعرض الذي 

كان نتاج الدورة الصيفية كان بمثابة حفل زفاف لنا.
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أدركنــا أننــا أصبحنــا فنانيــن، أصبحــت لوحاتنــا مؤطــرة ومعروضة، وهناك 
نــاس ســيأتون لمشــاهدتنا، وهنــاك أيضًا أشــخاص لهــم قيمتهــم االجتماعية 

ســيحضرون المعــرض ويقدمــون لنــا تحيــة علــى عملنــا، كانت بالنســبة لــي نقلة 
مــن ابتســام الفتــاة الصغيــرة التــي كانــت تعمل فــي المنزل وال يــرى أعمالها 

ســوى أهلهــا وأصدقائهــا المقربين. 

أريــدك أن تحدثينــا عــن هــذه النقلــة مــن حضور ورشــات العمل حتــى أصبحت 
األســتاذة، ونحــن نعلــم أن التعليــم بالنســبة إليــك أمــر مهم، فهــل يمكنك أن 

تخبرينــا أيضــًا عــن شــعور التعليــم وأهميــة تعليــم األجيــال المقبلة كمــا حصلت 
عليــه أنــت. كمــا تحدثــت عــن محمــد وكيف ســاهم في تطورك، أريــد أن أعرف كيف 

ســتقومين باألمــر لتالميذك؟
خالل الورش الصيفية، كان لكل منهم دور في تعليمي، واكتسبت من كل 

واحد أمراً ما. حسن شريف كان دوره مهمًا، ولكن ليس من ناحية المهارات وتقنيات 
الرسم، بل من ناحية أهم، من ناحية دماغية، أذكر أن حسن أعطانا ورشة كانت 

بالنسبة لي صدمة.. كنت أعتقد أن الفن فقط لوحة أو خط عربي أو شيء ثنائي 
األبعاد أو حتى منحوتة. حين فتح لنا حسن المجال لنرى األشياء بمنظور أوسع، 
وماذا يمكن أن يكون الفن غير هذه األشياء الثالثة، أنا بالنسبة لي كانت هذه 

نقلة وكانت صدمة، ألنني شعرت كإنسانة أنني ال أعرف أي شيء عن العالم، ال 
أعرف شيئًا عن الفن، وأعتبر نفسي فنانة! فشعرت أن حسن كان له دور كبير على 

المستوى الفكري أكثر من الّتقني. 
بعد ذلك بعامين، سألني محمد كاظم: أنا أرى أن إنتاجك مقبول، شعرت أن 
لديك إدراكًا لبعض األمور التي أجريتها معكم في الورش، هل تريدين أن تَُدرّسي 

معنا في األستديو؟ قلت له بالطبع. 
ما أحببته في األمر أننا لم نكن مدرّسين. لم نكن مثاًل أحسن أو أرفع أو أقدر من 
الموجودين، شعرت أنني كنت طالبة وبعد 3 سنوات أصبحت مع محمد في هذا 

المجال. أعتقد أن البساطة في التعامل تعطي اإلنسان ثقة وتعزز حبه للتغيير 
وحبه لمشاركة اآلخرين الشيء الموجود لديه.

حسن من الشخصيات المعطاءة الذي ما إن تقول له صباح الخير أو مرحبا، 
حتى يعطيك مباشرة ولمدة 5 دقائق كمية كبيرة من المعلومات. كان معطاًء 

لدرجة أّن حديثًا شخصيًا قد يتحول إلى حوار عن الفن. فتعلمت منه أن أي معلومة 
موجودة عندك ال تبخل بها على أي شخص سواء كان مختصًا في الفن أم شخصًا 

عابراً أم طفاًل. أنت دورك ليس فقط أن تنتج، بل أن تعّلم أيضًا من خالل فنك، من 
خالل مشاركتك، من خالل عطائك للمجتمع. فعملت مع محمد وكنت مساعدة 

المشرف، في بادئ األمر أشرفت على مجموعة البنات، ألن الفتيات في البداية 
يخجلن فحاولت أن أكسر الخجل، ساعدتهن في رسم الـ»still life« وطريقة إمساك 

القلم الصحيحة وأخذ المقاسات. واندمجت مع الفتيات، وبعد ذلك أشرفت على 
مجموعة األوالد.

  الخالصــة كانــت أنــه بالنســبة لــي ليــس فقــط دوراً تعليميــًا، أنا كنــت أتعلم 
مــن أســئلتهم. كانــوا متخوفيــن مــن كســر بعــض القوانين. فكنا أنــا ومحمد 

نقــول: »أنــت اآلن عرفــت مــا هــي القوانيــن ولكــن ال تنَس أنه في مــدارس كثيرة 
كســرت هــذه القوانيــن«. فأصبحنــا نوفــر للطــالب المعلومات التــي يحتاجون 

إليهــا علــى أســاس أنــه بعــد أن تتعلــم القوانيــن يمكنــك أن تكســر أي قانون. هذا 
المنظــور يمكنــك أن تكســره، يعنــي الحريــة فــي أن تعبــر بالطريقــة التــي تريدها. 
بالنسبة إلى التعليم، أنا أحببت أن ما قام به حسن أصبح اآلن دورنا أن نكمل 

ما بدأه، ألن هذه خدمة للمجتمع، وفي الوقت نفسه لألشخاص الذين لم يحظوا 
بفرصة لدراسة الفن وأنا واحدة منهم، فأصبح لدي فرصة أن أُعّلم، بعد أن تعّلمُت 
أنا، فبالنسبة للورش كانت تجربة مهمة جداً في حياتي، شعرت أني قدمت شيئًا 

بسيطًا للمجتمع وللطالب والبنات الذين كانوا يحضرون عندي.
بالنسبة لنقد الفن الذي ننتجه أو ردة فعل الجمهور تجاهه، سأعود بالذاكرة 
إلى عام 2003، عملت حينها مع محمد في المرسم، وفي فترة رأى فيها المجتمع 

أعمالنا وكأنها كانت حديثة أو غريبة، غير مألوفة. 
طبعًا أنا درّست في 2003 و2004 وأكملت بعدها بعدة سنوات. خالل فترة 2003، 

وبعد أن التقيت حسن، ورأيت األعمال التي كان ينتجها حسن، ومحمد كاظم، 
ومحمد أحمد إبراهيم، والتقيت بالمجموعة، حسين شريف، وعبداهلل السعدي، 

 واكتشفت أشياء كثيرة وتعلمت منها. وتوقفت عن اإلنتاج تقريبًا ثالثة أشهر، 
 خالل هذه الفترة ركزت على القراءة أكثر، كان علَي أن أثقف نفسي. اكتشفت 

أن الفن ليس قدرتك على اإلنتاج فقط، كال، ولهذا أنا لم أدخل كلية التربية الفنية، 
لم أرد أن أكون ِحرفية.

 لم تكن القضية أن أرسم وأن عملي جميل، ال، هي قضية أن أدخل مستوى 
دماغي وتفكيري، أن اكتشف نفسي أكثر. وساعدني حسن أثناء فترة قراءتي، 

أعطاني بعض الكتب، ومحمد اقترح علي قراءة بعض األشياء. 
وخالل هذه األشهر الثالثة، لم أكن قادرة على إنتاج أي شيء. شعرت أني 

تعرضت لصدمة داخلية، اكتشفت أني أنتج لوحات ال أحبها، هذه ليست أنا، 
وحصلت بعدها نقلة نوعية في طريقة عملي.

خــالل هــذه الفتــرة، طبعــًا أصبحــت عالقتي وطيدة جــداً بحســن والفنانين 
الخمســة، اكتشــفت أن األشــياء التــي يقومــون بهــا ال يتقبلهــا المجتمــع، بل 

يرفضهــا. كانــت نظــرة المجتمــع مختلفــة عــن وجهــة نظر هؤالء الخمســة، لكن 
 فــي نفــس الوقــت وجــدت نفســي تائهــة، هل أنتج مــا يريــده المجتمع؟ أم أكون 

مــع الخمســة ضد هــذا المجتمع؟ 
كان علــي أن أقــرر مــا الــذي أريــده بالضبط، بهــدف اختصار القصــة، ولتوضيح 

موضــوع النقــد ومــا كان يحــدث فــي تلك الفترة، ســوف أخبركــم التالــي: المجتمع 
ينظــر إلــى الفــن مــن منظــور مختلــف تمامًا عــن منظور هؤالء الخمســة. وأصبح 

هنــاك نــوع مــن الحّديــة أو الضغــط علــى هــذه المجموعة من خالل بعض األشــياء 
التــي كان مــن الممكــن أن تمنعهــم مــن عــرض هذه األعمــال، باإلضافة إلى 
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األشــياء التــي كتبــت فــي تلــك الفترة عــن هذه األعمــال بأنها أعمــال مغايرة، غير 
مألوفــة، المجتمــع ال يســتطيع أن يهضمهــا. 

أتذكر أني سمعت قصة عن عمل من أعمال حسن، رُمي في الصحراء، من 
المؤسف أن مجتمعنا ال يفهم بالضبط ما هو الفن. اكتشفت أن حسن كان له 
دور، ومحمد حاول أن يسهم بهذا الدور، باإلضافة إلى كل واحد من الخمسة. لم 

يؤثر بهم هذا الرفض، فتعّلمت أن هذا الرفض، بالعكس جعلهم أقوى، واستمروا 
في التعبير عن أفكارهم وإيصال أصواتهم، سواء تقبلهم المجتمع أو رفضهم. 

فشعرت أني معهم في هذا الموضوع، الشيء الذي جعلني أتجه للكتابة، هو 
أني شعرت أن المجتمع غير مثقف، ليست غلطتنا أنهم لم يقرأوا ولم يفهموا، 

وجاء دورنا بأن نثقفهم نحن. وحسن شريف أدى هذا الدور من خالل كتاباته، 
من خالل نشر مقاالته، فكرته لم تكن فقط أن يوصل صوتًا، وأنا معه في هذا 

الموضوع، رحمه اهلل، كان يشعر بأن دورنا ال يقتصر على تقديم عمل، ونجعل 
المشاهد يتساءل ويرفض هذا العمل، كال أصبح دورنا أن نشرح بالضبط ما هو 

العمل. فأصبحنا مثل المدرّسين الذين يكتبون ويشرحون التفاصيل وينشرون.. 
تفضل يا مجتمعنا أنت أصبحت كالطالب، تقرأ وتتثقف لترتقي بهذا المستوى 

من التفكير. في 2004 ُصدمت، اكتشفت أن الفن ليس فقط شيئًا جمياًل تستمتع 
العين به وتتلذذ، كال، هو شيء أقوى وأرفع من هذا المستوى، شيء له عالقة 
بالدماغ، بالبصر، والبصيرة، كيف يعملون مع بعض ليحدث تقدير لهذا العمل.

في 2004 وصلت إلى مرحلة االستسالم، وظننت أني لست فنانة، أذكر زارني 
محمد في االستديو، نحن كبنات في بيت الشامسي في الشارقة نلتقي بين فترة 

وأخرى، وهو أحيانًا يمر علينا بعد أن ينهي الورش ليشجعنا على أن نأتي إلى هذا 
المكان ونعمل، فأتذكر أنه مرّ وقال لي ما المشكلة؟ فبدأت أنا بالبكاء، وقلت له 

بأني ال أعلم ماذا أفعل، وال أعلم من أنا وما الفن الذي أنتجه وإني ال أريد إنتاج لوحة 
وإني تعبت واكتفيت وإن اللوحة ليست ما أريد.. قال لي ماذا تريدين؟ قلت أريد أن 

أكلم حسن. رحمه اهلل، حسن من النوع الذي لم يكن يحمل تلفونًا، فقلت له رجاًء 
اتصل بي ما إن تكون عند حسن. 

بعــد ذلــك قلــت لــه خــذ هذه األوراق، أتذكــر أني كتبــت كل المعانــاة التي كنت 
أعانيهــا فــي تلــك الفتــرة وفتــرة الضيــاع، كتبــت ما الــذي أفكر به، ما رأيــي في الفن 

ولمــاذا وصلــت إلــى مرحلــة توقفــت فيهــا عن اإلنتاج. قال لي حســنًا ســآخذ هذه 
األوراق لحســن، وبعــد يوميــن أو ثالثــة اتصــل بــي محمــد وقال حســن على الخط 

لقــد قــرأ أوراقــك ويريــد مكالمتــك، قلــت نعم حســن ما أخبارك؟ قال لي ابتســام؟ 
قلــت نعــم؟ قــال أهــاًل بــك فــي الفــن المعاصر، قلــت نعم؟ ما معنــى ذلك؟ قال لي 
الــذي كتبتــه يــا ابتســام هــي تقاريــر وأفــكار ألعمال حديثــة، أنت دخلت مجــال العمل 

الحديــث. فشــعرت أنــه أنقذنــي، انتشــلني مــن ذلــك الضياع، أنــي كنت ال أجد 
نفســي وال أعلــم ما أنــا بالتحديد.

 قال لي ال يا ابتسام، انت صح، ما تفعلينه صحيح، الفن بالنسبة لك ليس 
شيئًا جمياًل الفن أرقى.. الفن له فكرة، وهذه الفكرة يجب أن تبدئي بتنفيذها. قلت 

له حسنًا شكراً جزياًل، أقفلت الخط مع حسن وبدأت أنا، طبعًا، مشاعري فرحة وفي 
نفس الوقت حزينة، فبدأت أبكي ألني لم أعد تائهة، ألني وصلت إلى بر األمان، 

إلى المكان الصحيح وسوف أنتج الشيء الذي أريد إنتاجه اآلن. وبدأت بإنتاج هذه 
األعمال من جديد.

خالصة هذه التجربة وبالعودة لسؤال النقد والفن والمجتمع، لنهاية 2004 
أصبح لدي سلسلة جديدة، تجربة مختلفة تمامًا عن اللوحات التي كنت أنتجها. 

كانت السلسلة الجديدة عبارة عن أعمال حديثة، أعمال تركيبية، أعمال فيها 
رياضيات، فيها نظام هندسي، كنت أنوي إقامة معرض فردي في المتحف.

 لألسف، أدى نقد المجتمع لهذه األعمال المغايرة إلى رفضها. فكرة المشروع 
التي قدمتها للمعرض الشخصي رفضها المتحف واألسباب لألسف أن هذا ليس 

فنًا. طبعًا هذا الشيء أعادني عشر خطوات إلى الوراء لكني لم أستسلم، 
شعرت أني اآلن أصبحت جزءاً من مجموعة الخمسة، المجموعة المرفوضة. 

فشعرت أنه لم يعد لدي خيار، إما أن أقاتل أو أهرب، إما أن أنضم إلى المجموعة 
وأحارب معهم، وأثقف المجتمع ليتقبل هذا الشيء أو أعود إلى لوحاتي، على 

الرغم من أن لوحاتي لم تكن تقليدية، كانت نصف تجريدية فيها شخصيات غير 
واضحة، طوال عمري لم أرسم شيئًا تقليديًا. 

فــي تلــك الفتــرة التــي رُفــض فيها معرضي الشــخصي، جلســت مــع محمد 
كاظــم وحســن شــريف وتكلمنــا فــي الموضــوع، شــجعاني.. محمد قال لي إن 

المتحــف رافــض للموضــوع، ألنــك مــا زلت صغيــرة إلقامة معرض شــخصي، هذا 
طبعــًا أحــد األســباب الواهيــة التــي قدمهــا المتحف، وقالــوا إن اللوحات كانت 

جميلــة وكان مــن الممكــن عرضهــا، لكــن أنــا ال أريــد أن أعــرض اللوحات. أريد أن 
أعــرض الــذي أنتجــه اآلن.. خالصــة تجربــة ســنة. اتفقت أنــا ومحمد أن نقــدم اقتراحًا 

لمعــرض ثنائــي أنــا ومحمــد كاظــم، كان فــي 2004، ووافقوا علــى المعرض 
فشــعرت أن وجــود محمــد فــي المعــرض عــزز خطوة أن أعرض شــيئًا.. ألن محمد 

فــي هــذا المجــال مــن قبــل، فوافقــوا على المعــرض، عرضنا أنــا ومحمد عام 2004، 
معرضــًا اســمه »خــط« ألن أحــد األعمــال كان خط، لكــن كلمة خط كانــت فيها 

أبعــاد ثانيــة. نحــن نتكلــم عــن هــذا الخط الفاصــل بين إدراكنا نحــن وطريقة 
 تفكيرنــا والمجتمــع وكيــف يقبلنــا، وهنــاك أصبــح التغييــر الذي هو ابتســام، 

 أيــن كانــت كإنســانة تنتــج لوحــات وكيف أصبحــت كإنســانة تنتج أعمااًل 
تركيبيــة، مفاهيميــة. 

 هــل تذكريــن متــى تشــكلت هــذه المجموعــة لتصبــح ذي فالينغ هاوس؟ 
ومــا كان انطباعــك عنهــا وعن تشــكيلها؟

 أنــا طبعــًا أعتبــر الفنانين الخمســة أعمدة الفــن في اإلمارات ودول الخليج 
وحتــى فــي العالــم العربــي، وكنــت أعرفهم منذ زمن. عــام 2000 بدأت أتعرف إليهم 

بشــكل أفضــل، مــا جمعنــا أكثر هــو أننا مجموعة طريقــة تفكيرها واحدة، وفي 
الوقــت نفســه مــا جمعنــا مع بعض، حبنــا للفن، حبنا للعطاء للقراءة كأشــخاص 
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مفكريــن أكثــر مــن كوننــا فنانيــن. كانت معظم حواراتنــا ولقاءاتنا ال تتمحور حول 
مشــاهدة أعمــال فنيــة بــل غالبيتهــا كانت حوارات كالم. الــكالم يدخل.. يعصر كل 

واحــد تفكيــره، لــم نكــن مجموعة تحــب بعضها ألننا مثاًل نحب بعضًا ألجل أشــياء 
معينــة أو ألن فننــا يشــبه بعضــه، كال. بالعكــس كان كل واحد من الخمســة يعمل 
بطريقــة مختلفــة عــن اآلخــر، ال يوجــد عمل لفنان منهم أو مادة أو خامة اســتخدمها 

تشــبه ما يقوم به أي واحد من الخمســة. 
بالعكس، أنا أرى اختالفًا في العمل الفني واتفاقًا فكريًا هو الذي جعل 

مجموعة الفالينغ هاوس تُوجد أصاًل، وفي الوقت نفسه، الظروف التي كانوا 
يمرون فيها في بدايات التسعينيات. لكن بالنسبة لي أنا تعرفت إلى المجموعة 

نهاية عام 2000 وكانت المجموعة موجودة قبل الفالينغ هاوس، يمكن أن الفالينغ 
هاوس كان نهاية 2007 وبداية 2008، وجد كمكان وشبه غاليري أو متحف للعرض، 

ولكن كمجموعة كانت تأسست قبل ذلك.
 حتــى قبــل أن أدخــل إلــى مجــال الفن كانــوا مجموعــة متكاتفــة وفكرتهم 

واضحــة، وأنــا أحببــت بســاطتهم. أنــا لم أكن أعرف أن حســن هذا اإلنســان البســيط 
جــداً الشــفاف، أنــه هــو حســن نفســه صاحب البــاع الطويل في الفن. لم أشــعر 

بهــذا الفــرق فــي التجربــة. شــعرت أنــه يتكلــم معي كأننــي في مثل ســّنه. محمد 
كذلــك، عملــت معــه كثيــراً وأنتجنــا أعمــااًل صــار لدينــا نوع من التبــادل، مثاًل هو 
 يســاعدني فــي عمــل وأنا أســاعده، وتبادلنــا المعلومــات والمعرفــة، فأصبحنا 

كأننــا مجموعــة أشــخاص تجمعنــا أهــداف واحــدة، وفي الوقت نفســه نحن 
حريصــون علــى بعضنا. 

اإلنسان العادي حين يراك بعد 10 سنين يسألك ما أخبارك؟ نحن ال نسأل بعضنا 
البعض هذا السؤال، نسأل ماذا تفعل؟ ما هو جديدك؟ ما هو الفن؟ وأحيانًا ننظم 
جلسات تفكير وعصف للذهن، شخص يقول لماذا ال تستعمل هذه المادة، أو أحد 

يقول أنا أعرف هذه الشركة عملت كذا فأصبحنا كأننا أشخاص يعملون في
مصنع وعندهم هدف هو أن ننتج ونعطي لألشخاص الموجودين. 

التحقت مع مجموعة الفالينغ هاوس نهاية عام 2007، عرضت أعمالي وأخذوا 
بعضها حيث اعتادوا تغيير المجموعة من فترة إلى أخرى. أعتقد أن الهدف من 

تشكيل المجموعة هو أال نتالقى في مقهى أو في بيت حسن، قلنا فلنكن 
محترفين أكثر خصوصًا أن صوتنا وصل. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة والمجتمع 

بدأ يقبل ويفهمنا، فأصبح دور المجتمع بما أنه فهمنا، أن نقول له هذا مكاننا وهذه 
مؤسستنا هذا هو الفالينغ هاوس.

بدأت أعرض معهم نهاية 2007 استمررت سنة أو سنتين. في تلك الفترة كان 
عبد الرحيم مسؤواًل عن مواضيع األعمال، شعرت في تلك الفترة وكأنني غير 

مناسبة ألكون في المجموعة، واألسباب لم يكن لها عالقة بالفن. كان لها عالقة 
بما وصلت إليه وما هي خطوتي التالية. أنا لم أخرج من المجموعة، كال ما زلت 

في المجموعة ونعمل سويًا، ولكنني شعرت بأني قد ال أنتمي إلى هنا، ربما 
ألنني من الشارقة وهي بعيدة نوعًا ما. 

شعرت أنه ليس مكاني فخرجت من العرض الخاص بالفالينغ هاوس، ولكنني 
ما زلت لغاية اليوم في المجموعة نفسها ونتكلم مع بعضنا من فترة إلى أخرى. 

مهما مرت األيام مازال التالقي بيننا وال شيء يمكنه أن يفرقنا أو يكسرنا.

هل هناك أشخاص لم نتكلم عنهم؟ 
نعم، هناك أشخاص لم نتحدث عنهم، ولكن دورهم كان أشمل وأكبر من 

دورنا كأفراد. مثاًل في 2003 حين عادت الشيخة حور وغيرت البينالي كليًا، كان هذا 
بمثابة رسالة قوية لمن رفض عملي مسبقًا. نحن كنا في صراع داخلي ونحاول 

أن نفعل شيئًا، وفجأة يأتي أحد لديه موقع وإدراك وأتى بقَيم من الخارج وأعطى 
البينالي شكاًل جديداً فاختصرت علينا بذلك 10 سنوات من الصعاب. 

الدور الذي لعبته الشيخة حور—وكانت مؤسسة الشارقة للفنون لم تنشأ 
بعد، ولكن دور البينالي حينها أحدث نقلة نوعية من خالل اإلتيان بقّيم من الخارج. 

كان البينالي يشبه المهرجان قبل ذلك، كانوا يرسلون الدعوات إلى الدول من 
خالل السفارات والقنصليات ويعرضون ما يعرضونه، ولكن تغير األمر الحقًا حيث 

أجروا بحثًا مكثفًا، وكان للبينالي دور مهم جداً، كنا حينها سعداء للغاية ونحمد 
اهلل على حدوث ذلك التغيير، وأصبح صوتنا مسموعًا أكثر.

مشاركتك األولى في بينالي الشارقة كانت في العام 2005. كيف عرف القَيمون 
عنك، وهل تذكرين أول مرة عرضِت خارج اإلمارات؟

ربما السبب أنني عرضت في عام 2004 معرضي الشخصي الذي تحول إلى 
معرض ثنائي مع محمد كاظم. عرضت أعمااًل معاصرة وكأنني عرّفت المجتمع 

والوسط الفني بابتسام بحّلتها الجديدة، ألنني أعرض أشياء غير اللوحات.
 فأعتقــد أن هــذا الشــيء مّهــد أو أعطى فرصة لألشــخاص المســؤولين 

عــن بينالــي الشــارقة أن يتعرفــوا إلــى فئــة أو مجموعــة من الشــباب الجدد والذين 
ينتجــون هــذه األعمــال. فوصلتنــي رســالة إلكترونيــة مــن بينالي الشــارقة تقول 

إنهــم يرغبــون بتعريفــي إلــى القَيــم جاك برســكيان، الــذي أراد لقائي ورؤية 
أعمالــي. وكان يرغــب كذلــك بلقــاء محمد كاظم وحســن شــريف وحســين. 

فاتفقنــا أن نجــري اللقــاء في منزل حســن.
بصراحة لم أكن متفائلة حيال هذا اللقاء، فالحوار الذي دار كان مضحكًا جداً، 

أتذكر أنني كنت عصبية، أعطيته الكومبيوتر المحمول، واطلع على أعمالي 
فقال لي إن ثيمة البينالي عن الـ»Belonging« وإنه إذا قدمت أعمااًل في هذا اإلطار، 
فقد يكون مهتمًا باألعمال الجديدة. فأقفلت الكومبيوتر بغضب ومن الجيد أنني 

لم أغلقه على يده.
 فقلت له، »أنا هذا ما لدي، أنا لست طباخة تطلب منها أكلتك المفضلة، أنا 
هذا ما لدي، وهذه أفكاري، أنا أحترم الثيمة التي تعمل فيها وهذا عملك، لكن أنا 
أرفض أن يطلب أي أحد من الفنان أن يقوم بفعل أي شيء من أجل الثيمة«. أنا 

كنت في بداية تجربتي والمرة األولى التي أعمل فيها مع قّيم أو أقابل واحداً.
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كان لطيفًا جداً فضحك وقال لي »حسنًا، أنت لن تطبخي الطبخة التي أريدها، 
هل لديك شيء جديد ترين أنه يناسب الثيمة؟« فقلت له: »إذا كان السؤال بهذه 

الطريقة ممكن أن أريك أشياء جديدة لم أنتجها فنعمل سويًا على إنتاجها«، وافق 
على ذلك، لكن في نهاية اللقاء شعرت أنه لن يتصل بي مرة أخرى، شعرت أنني 

أقفلت على نفسي ولن يعمل معي أبداً.
بعــد ذلــك بأســبوع تواصــل معــي مرة أخرى وقال لــي أنا أحببــت فكرتين، 

ففكــرت: أنــت قلــت لــم يعجبــك شــيء وتطلب منــي أن أعمل على أشــياء ثانية، 
وتحــب فكرتيــن؟ فقلــت لنفســي: ابتســام، إنهــا فرصــة. أول مرة تعرضيــن أعمالك 

فــي بينالــي الشــارقة، وكان بالنســبة إلــّي حلــم أن أعــرض في بينالي الشــارقة وأن 
أعمــل مــع قّيــم وهــو أمر جميل واســتفدت مــن التجربــة.. تعلمت أشــياء كثيرة، 

تعلمــت أال أكــون عصبيــة، وأال آخــذ المواضيــع بشــكل شــخصي وأن الفكرة 
يمكــن كفنانــة أن تعملــي عليهــا مــع القّيــم وفــي النهايــة النتيجــة ستســعدنا نحن 

االثنيــن. ســيكون العمــل النهائــي قائمــًا علــى فكرتــي ولكن في الوقت نفســه 
أســتفيد مــن خبــرة القّيــم، وفــي النهاية كانــت النتيجــة جيدة وعرضــت عملين 

وكنــت أنــا الوحيــدة التي تعــرض عملين.
تجربــة البينالــي أعطتنــي خبــرة وجعلتنــي أرتقــي بطريقــة تفكيــري وتعلمت 

منهــا. كان العمــالن األول فيديــو وعمــل تركيبــي فــي الوقت نفســه، فكان 
الموضــوع يحتــاج إلــى أخــذ قياســات وأن نبنــي الغرفة بطريقــة تتالءم وعرض 

الفيديــو الــذي عرضتــه. والعمــل الثانــي كان مشــروعًا كبيــراً أنــا جمعــت تقريبًا نحو 
2000 صــورة يــد لألشــخاص وفــي الوقــت نفســه كان هناك ســتوديو أثناء العرض 

يأتــي الــزوار ألصــّور أيديهــم، كان هنــاك تفاعل مــع الجمهــور وأحببت تلــك التجربة. 
وبعدها عام 2009 حدث بينالي سنغافورة. أثناء بينالي الشارقة قابلت قَيمًا 

يابانيًا اسمه فوميو نانجو، وهو اآلن مدير متحف موري للفنون في اليابان. كان يزور 
البينالي ورأى أعمالي، فأعتقد أن هذا الشيء الجميل، أن تكون فنانًا وتعيش في 

الشارقة، وبينالي الشارقة يستقطب أشخاصًا مهمين من مختلف دول العالم، 
أعتقد أن تجربة بينالي الشارقة هي التي فتحت لي المجال أن ألتقي مع قّيمين 

من العالم وأعرض في بينالي سنغافورة عام 2009.

كلمينا عن خطوة انتقالك إلى أميركا. 
حاليًا أنا في واشنطن دي سي في أميركا وهذه سنتي الثانية هناك، كانت 

في البداية نقلة وتجربة جديدة البتسام كإنسانة وابتسام كفنانة طبعًا، شعرت 
بأنني وصلت إلى مرحلة أحتاج فيها للتغيير، وبما أنني فنانة فاألعمال التي أنتجها 
تتماشى مع البيئة التي تحيطني كإنسانة، وهي نوعًا ما رد فعل أو تعبير أو رسالة 

أرسل من خاللها نظرتي إلى األشياء المحيطة بي. 
شــعرت أننــي إذا بقيــت فــي مكانــي ســأعيد إنتاج األشــياء نفســها، أنا أحتاج 
إلــى الخــروج، خــروج عــن المألــوف أو خروج عن المــكان وانتقلت. الســنة األولى 

كانــت أصعــب ســنة طبعــًا، الجــو تغير، المــكان تغير. األشــخاص، الحيــاة، طبيعة 

الحيــاة. أنــا أعتبــر نفســي محظوظــة أن الحيــاة عندنا بســيطة وروتيــن الحياة 
بســيط، فــي أميــركا الحيــاة جــداً متســارعة.. يعنــي يبدأ األســبوع وينتهي من دون 

أن نشــعر بــه. مــا عــدا أن الحيــاة ســريعة واإلنســان ال يمكنــه اللحــاق بركبها. حتى 
المواصــالت أنــا رفضــت أن أقــود فــي أميــركا علــى الرغم من أننــي أقود في اإلمارات 

وعنــدي رخصــة. أردت أن أتحــدى نفســي وأركــب المتــرو وأن أمشــي وأعيش حياة 
جــداً مختلفــة، ألننــي أريــد أن أرى نتائــج مختلفــة مــن خالل إنتاجــي كفنانة. 

وألكــون صريحــة، فــي الســنة األولى لم أســتطع أن أنتج شــيئًا إلــى درجة أنني 
شــككت فــي نفســي، وفــي إمكانيــة أن أنتــج مجدداً، هل هــذا المــكان الصحيح لي 

أو األفضــل أن أعــود إلــى اإلمــارات. لكــن حاولــت أن أقرأ. حاولــت أن أخرج وأرى الناس، 
أن أتعــرف إلــى مجتمعهــم، إلــى طريقــة تفكيرهــم. تجربــة المتــرو كانت فــي محلها 

ألنهــا جعلتنــي أحتــك قليــاًل بالمجتمــع.. في المترو ترى أشــياء وتســمع أشــياء. 
في نهاية السنة األولى في الصيف التحقت ببرنامج إقامة في نيويورك، 

تضمن السكن ومرسم لكل فنان لمدة شهر، أعجبتني الفكرة ألن المنزل كان 
بعيداً عن نيويورك وفوضى نيويورك كمدينة، البيت في منطقة فيها غابات، 

فشعرت أن هذا شيء مختلف تمامًا عن بيئتنا في اإلمارات وبعيداً عن العمارات 
والمدينة والفوضى والزحمة، األمر الذي كان جمياًل للغاية، وأنتجت خالل تلك 

الفترة بعض األعمال. 
األشــخاص الذيــن تعرفــت إليهــم كانوا شــبه فنانيــن تقليديين، شــعرت أن 

فكرتــي عــن الفــن فــي أميــركا تختلــف عــن الواقــع، ويمكن أن حّظي لــم يكن جيداً، 
فاألشــخاص الذيــن شــاركوا فــي برنامج اإلقامــة كانــوا تقليدييــن وينتجون أعمااًل 

مختلفــة جــداً عــن أعمالــي، لكــن لــم يمنعنــي ذلك مــن الحصول علــى اإللهام من 
األشــياء المحيطــة بــي. تعرفــت إلــى فنانيــن وبدأت أنتج خــالل هذه الفتــرة كتجربة 

أنــا ســعيدة جــداً أنني أبدأ ربما مــن الصفر.
 وأتوقــع أن أي أحــد سيســمع هــذا الــكالم، ســيقول كيف أنك ســعيدة وأنت 
تبدئيــن مــن الصفــر؟ شــعرت أننــي أحتــاج إلى أن أتحدى نفســي وأن أشــعر أنني 

امــرأة قويــة وال يمكــن أن يكســرني شــيء. وبمــا أننــي تمكنت من اجتياز الســنة 
األولــى وصمــدت، وهــا أنــا اآلن فــي الســنة الثانيــة، فمعنى ذلك أنني مــا زلت تلك 
اإلنســانة القويــة التــي ســتتحدى نفســها وســتنتصر. أميــركا فيهــا حريــة وقد يكون 

هــذا الســبب الــذي أخرنــي عــن اإلنتاج في الســنة األولى هــو كيــف يمكنني أن أخرج 
من هــذا المجتمع.

في اإلمارات كانت بدايتنا عبارة عن صراع، بعد ذلك أصبحنا ننتج ما نريده 
وبات لدينا الكثير من الغاليريات ومدارس الفن، فكل شيء كان متوفراً. ولكنني 
شعرت أنني في بيئة مغلقة قلياًل، وفجأة انتقلت إلى أميركا.. أنا حرة. هذه الحرية 

جعلتني أفكر ماذا يمكنني أن أفعل في هذا الكم الهائل من الحرية؟ ويمكن في 
السنة األولى لم أتمكن من إنتاج األعمال لكنني قرأت وكتبت أشياء كثيرة.
طبيعة أعمالي وطريقة تفكيري تغيرت خالل فترة انتقالي إلى أميركا، 

ربما كفنانة عروض أداء في مجتمعنا كنت مقيدة قلياًل، ألنه أواًل كامرأة، فإنك 

ابتسام عبدالعزيز
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ستحاسبين من المجتمع ومن أهلك، ألنهم يعتبرون أنك تستخدمين جسدك 
في إنتاج عمل فني، قد تكون هذه واحدة من األشياء التي جعلتني في البدايات 

أشعر أنه يجب أن أدرس أي أمر قبل القيام به. ال أدري حاليًا إذا كان هناك الكثير من 
الفتيات والسيدات في اإلمارات اللواتي ينتجن أعمااًل فيها عرض، ولكن هذه واحدة 

من األشياء التي جعلتني أفكر كثيراً قبل أن أنتج أي عمل يتضمن عرضًا، يعني 
يجب أن أدرسها بطريقة أن ال أتخطى الحدود واحترام األديان والمجتمع، وأنه هناك 

أمور ال يجب التطرق إليها. 
أعتقد أنني أخذت معي هذه الشروط وأخذت المجتمع وثقافتي إلى أميركا، 

وأنا أنتج أعمااًل تتضمن عروضًا، لكنني لم أكسر أيًا من هذه القيود أو الحدود، 
ألنني هكذا لن أتغير حتى لو جئت إلى أميركا. أنتجت أعمااًل فيها عروض في هذا 
المجتمع، وهناك أمور لم أكن أتكلم عنها بهذه الصراحة في أعمالي، وقد يكون 
هذا الشيء.. الحرية وحرية التعبير، جعلني أتمكن من إنتاج أعمال فيها حرية في 

إيصال فكرتي بطريقة ال خوف فيها، ربما في بعض األعمال السابقة كان فيها لف 
ودوران، نلف حول الفكرة من دون أن نطرحها بشكل قوي، لكن شعرت أن لدي 
القدرة على طرح الفكرة مباشرة وبصراحة. وهناك مواضيع أيضًا لم أتطرق إليها 

في أعمالي، هي المواضيع السياسية وأنا أعيش في واشنطن والسياسة تلعب 
دوراً كبيراً، وما يحصل في أميركا واالنتخابات وكل هذه األمور، فهذا هو التغيير 

الذي حدث، سترون أشياء لم أتكلم عنها في الفن، ولكن حدث انتقال كبير وتغيُّر 
في طريقة تفكيري وفي أعمالي. 

لدي استوديو في واشنطن، والجميل أننا 70 شخصًا في هذا المبنى، يعني 
المرء يلتقي بأشخاص من مختلف الثقافات، وطرق تفكير متعددة وأعمال كثيرة. 
لكن لألسف إلى اآلن لم أتمكن من إيجاد مجموعة جديدة أو الفالينغ هاوس في 
أميركا، هناك مجموعة صغيرة مؤلفة من ثالث فنانات هن صديقاتي نعمل مع 

بعضنا وننتج أعمااًل، ولكن قد يكون من المبكر أن أشعر بذلك االرتباط العميق 
الذي كنت جزءاً منه في اإلمارات.

 أعمالي الجديدة فيها سياسة وتتكلم عن أميركا، عن المكان، تتكلم عني 
كإنسانة والثقافة التي أتيت منها، كوني مسلمة هذه األمور التي تكون لبعض 
األشخاص في أميركا حساسة جداً تطرقت إليها في بعض األعمال. في االستديو 

أنتج بعض األشياء، االستديو مشترك فأنتج بعض األشياء ثنائية األبعاد ال يوجد 
أعمال تركيبية أو فيديو، أحاول العمل على الفيديو أو عروض األداء ولكن يحتوي 

االستديو أكثر ما يكون على لوحات ثنائية األبعاد.
المجموعــة التــي كنــا نعمــل ضمنهــا فــي اإلمــارات قد تكون هي مــا أفتقده 

حاليــًا، تواصلــي مــع بعــض األشــخاص في اإلمارات مــا زال قائمــًا، جمعية اإلمارات 
للفنــون التشــكيلية، حتــى اآلن أرســل لهــم مقــاالت وأنشــرها يترجمونهــا إلى 

اإلنجليزيــة والعربيــة، ربمــا أصبحــت أقــوم بــدور نقل بعض األشــياء التــي أراها هنا 
فــي أميــركا وبعــض األشــخاص أو المعــارض التــي تعجبنــي أكتب عنها وأنشــرها 

فــي مجلــة التشــكيل. مــا زلــت أتواصــل مع محمــد كاظم وخليل مــن فترة إلى 

فتــرة، أحــاول قــدر اإلمــكان أن نبقــى علــى تواصل. فــي الفترة التي عــدت فيها 
 ذهبــت إلــى الجمعيــة التقيــت مــع الفنانيــن، عبــد الرحمــن المعيني وهو واحد 

من األشــخاص أتواصل معه بشــكل شــبه يومي.
 مــع أن التواصــل ال يــزال موجــوداً، إال أن تلــك األيــام ال تعّوض. كانــت فترة كان 

تالقينــا فيهــا مثيــراً، وعالقتنــا كانــت وطيــدة جــداً لــن تتغير، ما زالــت موجودة على 
الرغــم مــن بعــد المســافات. فكريــًا مــا زلنــا نتواصــل وأتمنى أن أصل إلــى مرحلة أن 

أجــد بعــض المجموعــات الذيــن أتفــق معهــم فكريــًا. طبعًا أتمنــى أن يكون لدي 
العالقــة الوطيــدة أو المجموعــة نفســها هنــا فــي أميــركا.. وأكيد ســيحتاج ذلك 

إلــى الكثيــر مــن الجهد والوقت.
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صورة: مازيار صدر

عبدالرحيم شريف
—حاورته مايا أليسون وآالء إدريس

    ٢5 أكتوبر، ٢٠١6. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

»كان الدافع الرئيسي وراء ذي فالينغ هاوس هو الكشف عن 
أعمال الفنانين التي كنُت أحتفظ بها في المستودع. وكانت 

الشرارة الرئيسية التي حرّكت ذلك هي حقيقة أن الجميع كانوا 
يقولون بعدم وجود فن جاد في اإلمارات. وكنت أرى أن هذا الكالم 

 غير منطقي، وبدأُت أفقد صبري وأغلي من الداخل عند سماع 
 مثل هذا الكالم، ولذلك قامْت الفكرة في البداية على جعله 

منزاًل مخّصصًا لعمل خمسة فنانين فقط، ولكن انتهى بنا األمر 
 تدريجيًا إلى تضمين أعمال تسعة فنانين، وذلك بمبادرة من 
 محمد كاظم، الذي كان يتكّفل بدعوة الفنانين، وأنا ممتن 

له على جهوده المخلصة«.
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الُمحاِورة: من المعروف أنَك لعبَت دوراً هامًا في مجموعة ذي فالينغ هاوس وبخاصة 
في مجال أرشفة وتخزين وتوثيق أعمال حسن شريف. أرجو أن تخبرنا عن رؤيتَك لدورك 

في ميدان الفنون التشكيلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
عبدالرحيم شريف: الحظُت وجود حاجة ملّحة لتوثيق جميع أعمال الفنانين 

بشكل صحيح ودقيق، ورأيُت ضرورة في الحفاظ عليها أيضًا. لذلك كنُت أجمع أية 
معلومات تُتاح لي، وأعمل في منزلي في أيام الجمعة، وفي أيام إجازاتي، أو خالل 

الليل عندما كنُت في دبي. كما بدأُت بتصوير األعمال الفنية الجديدة، أو كنُت 
آخذها إلى منزلي لتصويرها. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من المقاالت 

التي نُشرت في الصحف أو المجالت والتي احتفظ بها حسن، حيث كنُت آخذها 
إلى المنزل، ألصورها وأعمل على أرشفتها بحسب تواريخها. لذلك، فأنا في الواقع 
قد أكملُت ما كان حسن قد بدأه. ويمكنِك القول إنني أعتبر حسن بمثابة أستاذي.

إذاً، هل يمكنَك أن تشرح لي أكثر ماذا تعني بقولك إن حسن كان أستاذك؟
لقد قام بتوثيق جميع أعماله األولى. كان هناك الكثير من الشرائح أو الصور 

المطبوعة التي صورها، وهذا شّكل األساس الذي استندُت إليه. فقد بدأُت بتوثيق، 
ليس فقط أعماله، وإنما أعمال أصدقائه أيضًا. وبالحديث عن كونه أستاذي، فإن 

ذلك يعود إلى العام 1982 أو 1983، عندما كنُت في واحدة من رحالتي إلى لندن، 
وكان هو يدرس هناك، حيث اصطحبني إلى متحف تيت »Tate«، وأذكر بجالء أنه 
كان هناك معرض فردي للفنان جوزيف بويس »Joseph Beuys«، وقال لي وقتها: 

»انظر إلى هذا، فهذا ما ينبغي عليك أن تراه«. ال زال صدى هذه الكلمات يتردد في 
أذني حتى اليوم. وال تنَسي أن حسن يصغرني بالعمر، فهو يصغرني بسنة واحدة 

فقط، وبذلك فقد كبرنا معًا، وكنا أصدقاء أكثر من مجرّد كوننا إخوة، وعندما قال 
لي: »هذا ما ينبغي عليك أن تراه وتفهمه«، فقد أثّر كالمه عميقًا في نفسي، وهذا 

هو السبب في أنني أعتبره أستاذي. ومن خالله قرأُت عن جوزيف بويس، وعن 
مارسيل دوشامب »Marcel Duchamp«، وعن برانكوزي »Brancusi«، والعديد من 

الفنانين الغربيين الطالئعيين.
عندما عاد من المملكة المتحدة، اعتدُت أن أزور منزله بانتظام، وأن ألتقَي 

بفنانين آخرين، حيث تعرّفُت إلى محمد أحمد إبراهيم، ومحمد كاظم، وعبد اهلل 
السعدي، وكنا نتحدث حول مواضيع مختلفة. كما طّورت تدريجيًا صداقات مع 

كل منهم، وهذا يرقى إلى ما يمكن أن أسميه الحب، إنها قصة حب، ولكن ليس 
بين ذكر وأنثى، وإنما هي قصة حب بين األصدقاء. كنُت أستمتع باالستماع إلى 
كلماتهم وأحاديثهم معًا كفنانين، ومناقشاتهم ألعمالهم، حيث كنُت ُمنشّداً 

إلى كل ذلك بفضول كبير. ثم اكتشفُت أن هذه األمور قد أثّرت فّي، وأدركُت 
أنه ال بّد من توثيق كل هذه األعمال. وبذلك فقد استخدمُت معرفتي وخلفيتي 
العملية في القطاع المصرفي لتوثيق هذه األعمال. في البداية، لم يدعم أحد 

فكرتي، كانوا يقولون لي: »ماذا تعني بكلمة توثيق؟ فنحن نصور أعمالنا ولسنا 
بحاجة إلى توثيقها أكثر من ذلك«. ولكنني أصررُت، ونجحُت تدريجيًا.

هل تقصد أن الفنانين لم يرغبوا في أن تلتقط المزيد من الصور ألعمالهم؟
لم يروا الحاجة إلى ذلك بالطريقة نفسها التي كنُت أراها أنا، كانوا يعتقدون 
أن ذلك ليس ضروريًا. كانوا يصورّون ويعرضون أعمالهم، وكانت تلك كامل دورة 

حياة العمل وكل ما هو مطلوب. إال أن حسن، وكلما كان ذلك ممكنًا، وضمن 
المساحة المتاحة لديه، كان يحفظ عمله، فضاًل عن أعمال بعض من زمالئه. كما 

احتفظ كذلك بكل الصحف والمجالت، والمقاالت التي نُشرت عنه، أو تلك التي 
نشرها عن زمالئه، وأصدقائه. لكن الفنانين اآلخرين لم يروا ضرورة لتوثيق كل 

شيء بالتفصيل، كما فعلُت أنا، فقد كنُت أرى تلك الحاجة بشكل واضح وجلي.

إذاً في بداية الثمانينيات، عندما كان حسن شريف في لندن، ذهبَت لزيارته عّدة 
مرات، وكنت تعرف مسبقًا عن أعماله الفنية، أليس كذلك؟

كنُت أعرف أنه يريد أن يصبح فنانًا قبل توجهه إلى لندن. كان يرسم في 
تلك األيام، كان ذلك في السبعينيات، كما كان يرسم أيضًا رسومًا كاريكاتورية 

وينشرها منذ العام 1973، حيث قّدم أول معرض فردي لرسوم الكاريكاتور في 
العام 197٦ في مكتبة دبي. في تلك األيام كان يُنجز أيضًا رسومًا توضيحية لمجلة 

أخبار دبي، ونادي النصر الرياضي، وغيرهما من المجالت. وفي العام 197٦، قام 
بإنجاز كتاب مصّور لألطفال. كما أنجز عّدة لوحات زيتية على القماش. كما حصل 
في العام نفسه على جائزة المركز الثاني في إحدى المسابقات، وقد قمنا بتوثيق 

لوحاته األولى. وبالتالي، كنُت أعرف جزءاً من أعماله الفنية، ولكنني لم أكن 
أعرف الجانب األعمق من ذلك. في المملكة المتحدة، كان يدرس في قسم الفن 

التجريبي برئاسة الدكتورة تام جايلز »Tam Giles«، وقد غّيرت دراسته تلك مفهومه 
عن الفن بشكل جذري، وأحدثت ثورة في تفكيره. كنُت في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، ولذلك فلم أشهد ذلك التغيير، إلى أن قمُت برحلتي إلى لندن. أثناء 
إقامتي القصيرة هناك، والتي استغرقت حوالى 10 أيام، كّنا نقيم معًا، ونُجري الكثير 

من المحادثات والنقاشات، واستناداً إلى تلك التجربة فإنني أقول إنه كان أستاذي.

 هــل يمكنــَك إخبــاري عــن ردة فعلــك عندمــا رأيَت ألول مــرة التغيير الذي طرأ 
علــى أعماله؟

أنا ال أذكر بالضبط ما كان شعوري، ولكن ردة فعلي لم تكن إيجابيًة وال 
سلبيًة. اعتبرُت أنني سأستغرق وقتًا إلدراك هذا التغيير. وعندما أنظر اآلن إلى 

الموضوع، أرى أنه كان بمثابة صدمة، ولكن ليست صدمة الرفض، وإنما، صدمة 
من حقيقة أنه يمكن للفن أن يكون على ذلك النحو، ما جعلني أفكر بضرورة تأّمل 

العمل، والذهاب إلى ما هو أبعد منه، واستكشافه من خالل القراءة. على سبيل 
المثال، ال أستطيع اآلن أن أستمتع بأي عمل فني من دون أن أعرف الفنان، لذلك 

فأنا أحاول أن أتعرّف إلى الفنان وأن أقرأ عنه وألتقي به إذا كان ذلك ممكنًا. فكلما 
عرفُت أكثر، كلما استمتعُت بالعمل الفني أكثر. وقد حدث األمر نفسه مع جوزيف 

بويس، ومع دوشامب، ومع برانكوزي، ومع جميع الفنانين اآلخرين.
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إذاً، ساعدك حسن على أن تُدرك أنه بإمكانك وينبغي عليك التعرّف إلى الفنانين 
حتى تستطيع فهم أعمالهم.

أول معرض فردي له في جمعية اإلمارات  نعم. وأذكر أنه أقام في العام 1985 
للفنون التشكيلية، حيث قّدم في المعرض طاولة مع شريط قياس وبرميل وعدد 

قليل من الرسومات. وبصرف النظر عني وعن واحد أو اثنين آخرين، شعر بقية 
الجمهور من الفنانين والصحفيين بالصدمة. وسألته الحقًا عندما أصبحنا في 

المنزل عن ردود فعل الجمهور، وقال لي: »اسمع، عليك أن تُري الناس ما ينبغي 
عليهم أن يروه، ال ما يريدون أن يروه«.

 وهــذا يمثــل اثنتيــن مــن وجهات النظــر المختلفة بشــأن هذه المســألة. 
فمــن أجــل فهــم وتقديــر فكــرة جديدة، وفي هــذه الحالة ســياق فني جديــد، ينبغي 
علــى الجمهــور أن يخــرج مــن إطــار منظــوره التقليــدي، ومــا اعتاد عليــه ليكون قادراً 

علــى النظــر إلــى العمــل الفنــي بطريقــة غيــر منحازة. وبخالف ذلــك، يأتي الناس 
ويشــاهدون العمــل الفنــي ويبــدؤون فــي انتقــاده، من دون أن يفهموا الشــيء 

الــذي يعترضــون عليــه. فهــم ينتقدونــه مــن منطلــق العــادة، ألنهم ال يزالون 
يعيشــون ضمــن إطــار تفكيرهــم التقليــدي، وهذا مــا حــدث بالفعل. وكاعتراض 
علــى معــرض حســن الفــردي، قــّدم أحــد الفنانين اســتقالته مــن جمعية اإلمارات 

للفنــون التشــكيلية، قائــاًل إنــه ال ينبغــي أن يُســمح لهــذا النــوع مــن الفنانيــن بعرض 
أعمالهــم الفنيــة فــي الجمعية. كمــا كتــب صحافــي آخــر أنه ينبغي طرد حســن 
شــريف مــن جمعيــة اإلمــارات للفنــون التشــكيلية، وأنــا أرى أن ذلــك كان متوقعًا 

مــن المجتمــع فــي ذلك الوقت.
علــى ســبيل المثــال، إذا نظرنــا إلــى أوائــل الفنانيــن الطليعييــن في الغرب، 

نالحــظ أنهــم جميعــًا واجهــوا مســائل مماثلــة أو حتى أســوأ من ذلك. كمــا تُظهر 
نظــرة ســريعة على الحركــة االنطباعيــة أو مــا بعــد االنطباعية وحــركات أخرى 

مشــابهة، مثــل هــذه الحــوادث بشــكل واضح. وهذا يحدث ألن النــاس يخافون 
بشــكل عــام مــن التغيير، ويخشــون فقــدان أمنهم، وهــذا هو الســبب في 

كونهــم ال يريــدون أن يفقــدوا إحساســهم بمعرفــة األشــياء، وفي حالة حســن، 
كان الموضــوع يتعلــق بمعرفتهــم بالفن. وأعتقــد أن هــذه هــي الطريقــة التــي 

اعتدنــا عليهــا، وهــي مــا أســميه »العيــش ضمن إطــار تفكيرنــا التقليــدي أو العيش 
ضمــن شــرنقتنا«. وللخــروج مــن هــذه الشــرنقة، فإننــا بحاجة إلــى منظور وإدراك 

مختلَفين. حيــث ينبغــي علــى المــرء أن يعمــل بجــد على المســتوى الشــخصي 
ليصبــح متحرراً، وهــي فــي نهايــة المطــاف عمليــة تحّول. وأظــن أن االعتراض على 
أعمــال حســن الفنيــة وعلــى طريقــة تفكيــره كان نابعــًا مــن االعتياد علــى الفنانين 

والصحافييــن فــي تلك األيــام الماضية.

هل تعتقد أن حسن شريف كان قادراً بشكل خاص على التواصل ومساعدة الناس 
هنا في اإلمارات العربية المتحدة على الخروج من إطار تفكيرهم التقليدي، وأن 

السبب وراء ذلك يرجع ربما في جزء منه إلى أنه أصاًل من اإلمارات؟ أي هل حقيقة 

كونه ليس غريبًا عن اإلمارات، جعلْت من األسهل على الجمهور أن يفهم ما 
يُقّدمه، أو أن ذلك جعل األمر أكثر صعوبة؟

أعتقد أن ذلك جعل األمر أكثر صعوبة ]يضحك[. أتذكر حديثي معه في لندن 
عندما كنا معًا، حيث قال: »عندما أعود، سيتعّين علّي البدء بكل شيء من جديد«. 

قلت له: »لم ال تبقى في لندن؟« قال: »ال، علّي العودة. لدّي وجهة نظر، وعلّي عن 
أعّبر عنها. يجب أن أقّدم وأفعل شيئًا ما هناك. هذا ما يحتاجون إليه مني هناك ]في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة[«.
أُتيحْت له فرصة جيدة في لندن، لكنه أراد أن يعود على الرغم من العقبات، 
وأعتقد شخصيًا أنه كان يعرف أن الموضوع لن يكون سهاًل. كان عليه أن يبني 

أسرة من فناني الفنون البصرية، فضاًل عن الجمهور. حتى أستاذته، تام جايلز، قالْت 
لي هذا عندما التقيُت بها في لندن، في شهر آذار العام 2015: »على الرغم من أنه 

لدى حسن فرصة كبيرة ]في لندن[، فأنا أعتقد أنه قد اتخذ القرار الصحيح«.
لقد أعطاه رد الفعل السلبي والمزعج على أعماله الفنية، القوة، وجعله عازمًا 

على العمل بجد، حيث كان عليه أن يخلق جمهوره. فالعمل الفني بدون جمهور 
ليس له معنى. كما أن الفن المعاصر يحتاج إلى جمهور معاصر. ولذلك فقد اضطر 

إلى كتابة وترجمة العديد من المقاالت حول الفنانين الغربيين الطليعيين، حيث راح 
يتحّدث عنهم، وينشر مقاالته في الصحف. كان عليه أيضًا أن يُرّكز على الجيل الجديد 

واستكشاف إمكاناته. ولذلك فقد كان يعمل بجد إلقامة مراسم فنية.
بالنسبة إلى حسن شريف، كان يقول: »عليك أن تصدم الناس بتقديم أشياء 

جديدة، وبعرض شيء جديد. دعهم يتساءلون، بالتأكيد لن يطرح الجميع األسئلة، 
عدد قليل منهم فقط سيفعلون. ومن بين أولئك الذين سيفعلون، قّلة فقط 

سيستمرون في السؤال. ولكن هذا سيفتح الباب أمام الشعور بالفضول، وهذه هي 
الخطوة األولى نحو التغيير. وقد ال يحصلون على أجوبة عن أسئلتهم، ولكنها شرارة 

مهمة جداً يمكن أن تُضيء العقل«. كان يشعر دائمًا بأنه موفد من اإلمارات إلى 
المملكة المتحدة للدراسة بتمويل من الحكومة اإلماراتية، حيث دفعت الحكومة 

المال، أي أنه مال الدولة، وشعر بأن عليه أن يرد الجميل، وبأن هذه هي مسؤوليته. وهذا 
ما قاله لي هناك ]في لندن[ بشغف كبير: »علّي أن أعود وأواجه ما علّي أن أواجهه«.

إذاً، ومن أجل أن يرّد الجميل، كان عليه أن يواجه وقتًا عصيبًا.
نعم.

هل كانت عائلتك تحُضر معارضه الفنية؟
ال، لم يحضرها أحد من العائلة باستثناء حسين.

هل كنَت تحضرها؟
نعم. لكن حسين كان متواجداً هناك أكثر مني، ألن حسين فنان. لذلك كان 

دائمًا مع حسن.

عبدالرحيم شريف
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هل درس حسين أيضًا في الخارج أم درس هنا دائمًا؟
 درس حسين هنا وكذلك في الكويت. لقد قّدم أعمااًل رائعة، حيث يظهر 

عمق وجديّة أعماله بشكل جلّي في المعارض الجماعية التي أُقيمت في الشارقة، 
والنادي األهلي، وفي الملحقية الثقافية الفرنسية في دبي. وقد تم توثيق كل 

هذا. كما أن لديه مجموعة من األعمال الفنية المحّفزة. وعلى الرغم من أنه ليس 
من السهل علّي أن أتحدث عن حسين، ألنه هو أيضًا أخي األصغر، ولكنني أرى 
أن أعماله مهمة جداً. حيث تُرّكز الموضوعات الرئيسية في أعماله الفنية على 

الهزل، وكل ما هو مؤقت، والوهم، كما كتب حسن عن أعمال حسين في العديد 
من مقاالته التي نُشرت في الصحف وكذلك في أحد كتبه، »أدوات حادة لصناعة 

الفن« )الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم، 1995(.

إذاً كان حسين جزءاً نشطًا للغاية من هذه المجموعة منذ فترة. أثناء 
مراجعتي سجالت المعرض، الحظُت وجود »الخمسة«، و»األربعة«، و»الستة«، 

و»السبعة« ]تضحك[ وأعتقد أننا نميل إلى التفكير بالمجموعات. فمن األسهل 
أن نفكر بأن هناك مجموعة من الفنانين. ولكن من الواضح جداً بالنسبة لي 

أنهم لم يكونوا مجموعة واحدة. وأظن أن جزءاً من ذلك يعود إلى التعليم الذي 
كان يقّدمه حسن شريف إلى جميع أولئك األشخاص الذين كانوا يأتون إلى هذا 

المجتمع الصغير، وليس المجموعة، وأنا شخصيًا أميل إلى التفكير بهم كمجتمع 
صغير، أال توافقني الرأي؟ حيث كانوا يعملون على إثراء بعضهم البعض 

باألفكار. هل يبدو كالمي منطقيًا؟
بالتأكيد—هــذا صحيــح تمامًا. لــم يكونــوا فقــط خمســة، فمن الصعــب أن 

نقــول إنهــم كانــوا خمســة أو ســبعة أو عشــرة. فالموضوع لــم يقتصــر فقط على 
الفنانيــن، بــل كان هنــاك أيضــًا كّتــاب وشــعراء، وعلى ســبيل المثال، شــملْت 

قائمــة المداوميــن علــى اللقــاء واالجتمــاع معهــم كالًّ من: أحمد راشــد ثاني، 
يوســف أبــو لــوز، عــادل خزام.. وهــم كّتاب وشــعراء. باإلضافة إلى الشــاعر خالد بدر، 

وفنانــة األداء فــي ذلــك الوقــت نجــوم الغانم، والتــي أصبحــْت اآلن مخرجة. كانوا 
يلتقــون جميعــًا كأصدقــاء ويعملــون علــى إثــراء بعضهــم بعضًا، فالمســألة 

 ترتبــط بعقليتهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بكونهــم مجموعة. كمــا أوّد أن أؤكــد 
فكــرة أنــه لطالمــا رفض حســن فكرة أنــه »يعّلمهم«.

إذا ما نظرِت إلى الحركات الفكرية في جميع أنحاء العالم، فإنه ليس من 
الممكن فصل الفنون البصرية عن الشعر، والفلسفة، واألدب، وهلم جراً. فهم 

يلتقون في نهاية المطاف في نقطة ما. حيث إن عقلية الفنان التشكيلي تُشبه 
عقلية الشاعر، وهلم جراً. وعندما يجتمعون معًا، فإنه يكون من السهل إقامة 

صالت التواصل بينهم. هذا وينبغي أن يتمّتع كل منهم بالمرونة والحرص على 
المحافظة على االتزان تجاه أفكار اآلخرين وعملياتهم العقلية. كما ينبغي عليهم 

كسر الحواجز التي تفصلهم عن فهم بعضهم البعض اآلخر، وأن يكونوا قادرين 
على تشجيع الحوار، واالبتعاد عن أسلوب إلقاء المحاضرات، وهذا ما كان فعاًل.

أنا أُفّكر باألشياء اإليجابية التي قد تتمّخض عن األشياء السلبية والعكس 
بالعكس، هل يمكنك أن تروي لي قصة معرض الخليج الفني الذي أقيم في 

العام 1985 في أبوظبي، ولوحة حسن شريف التي حملت عنوان »بخ بخ« )1985(.
لم أكن هناك، لكنني أعرف القصة بشكل جيد. كان ذلك معرضًا فنيًا تُشارك 
فيه دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعرض كل فنان أعماله، ولذلك فقد قّدم 

حسن لوحته »بخ بخ«، والتي كانت راديكالية جداً، حيث حملْت بعداً مختلفًا عّما 
كان يتوقعه منّظمو المعرض، ولذلك لم يعرضوا لوحته. كانت عبارة عن قطعة 

من القماش، تحمل لوحة ببعد واحد مرسومة باستخدام لونَين، وكانت بالنسبة 
إليهم من دون أي معنى. لذلك عندما ذهب حسن إلى المعرض وأدرك أن لوحته 

لن تُعرض خالل االفتتاح، سأل: »أين لوحتي؟« فأجابوا: »إنها في المستودع«، 
فذهب إلى المستودع، وأخرج لوحته، وعّلقها على أحد جدران العرض، وبقي 

هناك حتى افتتاح المعرض. ونحن نميل اآلن إلى النظر إلى هذا الفعل بمثابة 
فعل سلبي، بمعنى أنه ليس صحيحًا، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحادثة من زاوية 

مختلفة، نجد أن المنّظمين لم يكونوا على دراية بالفن. لطالما تمّتع حسن 
بالعزم والمثابرة، ما أتاح له تقّبل االنتقادات من دون السماح لها بأن تؤثر سلبًا 
عليه، والدليل على ذلك أنه استمر في إنتاج األعمال الفنية والحديث عن الفن 

على الرغم من نظرة اآلخرين إلى ما كان يُقّدمه.

 أريد أن أعود إلى فكرة كيف أصبح األشخاص المحيطون بحسن شريف فنانين، 
أرجو أن تخبرني عن ذلك بالقدر الذي تعرفه عن قصصهم. كنا نتحدث عن شقيقك 

اآلخر، حسين، وأخبرتني بأنه ذهب للدراسة في الكويت، هل درس الفن هناك؟
حســنًا، قبــل أن يذهــب إلــى الكويــت، التحــق بجامعــة العين لكنه لــم يتابع 

دراســته فيها. أعتقــد أنــه غــادر بعــد الفصل الدراســي األول. حيث قــّدم طلبًا 
لدراســة المســرح أو الديكــور المســرحي فــي الكويت—لســُت متأكداً من تســمية 

االختصاص. ولكــن بعــد نحــو عــام أو عاميــن، لــم يجد نفســه ســعيداً أو راضيًا عن 
الجــو العــام فــي الجامعــة، لذلــك عــاد إلى اإلمارات. كان هذا فــي العام 1987، وقد 

عمــل لبعــض الوقــت فــي تلفزيــون الشــارقة. أنا أرى أنــه كان يتمتع بشــرارة فنية، 
كمــا هــو الحــال مــع حســن. كما أذكــر أنه كان منــذ طفولتــه مختلفًا فــي مواقفه 

عــن األطفــال اآلخريــن ممن كانوا فــي مثل عمره.

هل كانت هناك لحظة قرّر فيها حسين أن يصبح فنانًا؟ 
أنا شخصيًا أعتقد أن اإلبداع ليس له عالقة باتخاذ القرارات. فال يستطيع المرء 

أن يُقرّر أن يكون فنانًا. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يُقرّر أن يكون رسامًا أو نحاتًا، 
ولكن مثل هذه القرارات تحّد من إبداعات الفنان. فالفن هو أكثر تعقيداً وعمقًا، 
وينبغي أن يكون نابعًا من غليان داخلي، يموج في دخيلة الفنان. فالفن ليس 

شيئًا: إنه غامر ال يوصف، كما يتعّين على الفنانين أو المثقفين الحقيقيين أن 
يّتخذوا خطوات جادة في عوالم المجهول، والتي قد ال يكون هناك سبيل للرجعة 
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عنها، فهي تذكرة ذهاب فقط إلى اكتشاف الذات. وأنا أرى أنه من السهل الحديث 
عن معرفة الذات، أما تطبيق ذلك على أمر الواقع فهو أمر صعب للغاية، حيث 

يتعّين على المرء أن يتغلب على كافة العقبات والفتن، بل حتى على الرغبة في 
الوصول إلى الشهرة. هذا بالطبع رأيي الشخصي.

أنا أعلم أن حسن اتخذ قراره بخوض غمار المجهول، كان ذلك قبل أن يذهب 
إلى لندن للدراسة. أتذّكر بوضوح حديثًا دار بيننا حول ذلك، حيث قال: »هل ألتحق 

بالعمل؟« في ذلك الوقت، أُتيحت له فرص جيدة للعمل حتى قبل أن يُنهي 
دراسته الثانوية، ففي تلك األيام، كان هناك طلب كبير على مواطني دولة 

اإلمارات ويمكن للمرء العثور على وظيفة جيدة بسهولة. وجوابًا عن سؤاله، 
قلُت له: »عليك أن تتخذ قرارك«. وبالفعل اتخذ قراره وأرسل طلبه إلى فرنسا، وإلى 

المملكة المتحدة، وأظن إلى إيطاليا أيضًا—لست متأكداً. وصله القبول من 
المملكة المتحدة أواًل، وعندها قال: »سوف أصبح فنانًا«. أعتقد أنه كان يمتلك 

تلك الشرارة منذ سن مبكرة، فعندما كان في المدرسة االبتدائية، كانوا يطلقون 
عليه اسم »فنان المدرسة«. إذاً، فقد أراد أن يكون فنانًا، ولكن في ذلك الوقت، كان 
مفهوم الفنان يعني أن يكون المرء رسامًا يرسم لوحات جميلة. وأعتقد أن حسن 

أثّر على حسين عندما جاء األخير إلى زيارته في لندن وبقي معه نحو شهر أو أكثر، 
وأعتقد أن تلك الزيارة كان لها تأثير كبير على حسين.

بطريقة ما كانت زيارتك إلى لندن مهمة لفهم هذا العالم الذي أصبح جزءاً كبيراً 
من حياتك، حتى لو أنّك لست فنانًا. وكذلك األمر بالنسبة لحسين، حيث رّسخت 

تلك الزيارة قبوله لنفسه كفنان. هل يمكننا أن نصيغ القصة بهذه الطريقة؟
نعم، هذه إحدى الطرق لوصف ما حدث.

حسنًا. أود أن أسألك عن أشخاص آخرين كانوا متواجدين على الساحة الفنية 
خالل فترة الثمانينيات وصواًل إلى تأسيس ذي فالينغ هاوس )في أواخر عام 2007(، 

وما تذكره عنهم. فما أحاول القيام به هو جمع القصص عن تلك الفترة من 
خالل الحديث مع أولئك األشخاص الذين شعروا بانجذاب فكري إلى بعضهم 

البعض. أوّد أن يكون هذا الكتاب عن القصص التي تروونها عّما تتذكرون من 
تلك الفترة، ألن لكل شخص ذاكرة مختلفة، وأنا لن أحاول سرد قصة نهائية في 

هذا الكتاب. أنا أعرف أنه كان هناك مرسم في الشارقة، وأنه كان صغيراً جداً ولكنه 
مهم جداً. هل قمت بزيارة المرسم الذي كان في دبي؟

نعم، عّدة مرات. ال أستطيع أن أتذّكر عدد المرات. وبعد تقاعد حسن، أصبح 
محمد كاظم مسؤواًل عن المرسم.

حسنًا. هل يمكنَك أن تصف لي ما تذكره عن المرسم في دبي؟
لقد كانت غرفة صغيرة متواضعة، أصغر قلياًل من حجم هذه الغرفة، أي ليست 

كبيرة جداً، وكان يطلق عليها اسم »المرسم الحر«. أظن أنه من الصعب قلياًل 

ترجمة االسم إلى اإلنجليزية، وكان حسن متواجداً هناك كل يوم. كان يذهب بعد 
أن ينهي عمله الرسمي، كما كان محمد كاظم هناك أيضًا بشكل منتظم، حيث 

كانا يُعطيان دروسًا في الرسم. خالل الفترة بين العام 1985 وحتى العام 2000، لم 
يرسم حسن أية لوحة، بل كرّس جّل وقته في هذه الفترة إلعطاء دروس الرسم، 

وللكتابة، وكان معظم اهتمامه منصبًا على أشيائه، وهذا هو السبب في اقتران 
اسم »حسن شريف« مع »األشياء« في ذاكرة الجمهور.

 إذاً هل التقيَت ألول مرة بمحمد كاظم، ومحمد أحمد، وعبد اهلل السعدي 
في الفترة نفسها تقريبًا؟

نعم، أعتقد أن هذا صحيح.

 مــن هــم األشــخاص اآلخرون الذيــن تتذكرهم مــن تلــك الفترة؟ أعني في 
أواخــر الثمانينيات.

نعــم، كانــت تلــك الفتــرة في نهايــة الثمانينيات، حيث التقيُت بأحمد راشــد 
ثاني، وهو شــاعر ومؤرخ، حيث اعتاد حســن أن يدعوه باســم »عالم اآلثار« ألنه 
كان مثاليــًا للتنقيــب عــن المعلومــات التاريخيــة ونشــرها، وقد قام بعمل رائع 
حقًا. التقيُت كذلك بيوســف أبو لوز، وهو شــاعر، ومســؤول الملحق الثقافي 
في جريــدة الخليج. كمــا التقيــُت أيضًا بالشــاعر والروائي عادل خزام، باإلضافة 

 إلى ســعد جمعة، وهو شــاعر مقيم في أبوظبي ومســؤول الملحق الثقافي 
فــي جريــدة االتحاد، والتقيــت الكثيرين غيرهم.

هل تعتقد أن الشعر كان أكثر تطوراً هنا، وأن هذا هو السبب في وجود هذا العدد 
الكبير من الشعراء؟

أنا أرى أن ذلك الشعر كان يسير على خطى الفن المعاصر، ألنه لم يكن شعراً 
تقليديًا، بل كان شعراً حديثًا، لذلك لم يفهمه الكثيرون، وبالتالي لم يستمتعوا 

به. وكما هي الحال بالنسبة للفنون البصرية، فإن الشعر أيضًا كان بحاجة إلى 
جمهور جديد ذي بعد مختلف وفلسفة حياة مختلفة. وأنا أشعر بأن الفنون البصرية 

كانت أكثر نجاحًا في خلق وعي لدى الجمهور، مما كانت عليه الحال بالنسبة 
للشعر الحديث، ولكن هذا الوضع يتغّير مع الجيل الجديد.

هل تستطيع أن تخبرني بقصة اتخاذ قرار إنشاء ذي فالينغ هاوس؟
ذلــك يُعيدنــا إلــى عــام 1995. حيــث كنــُت ألتقي مع جــوس. وكنُت في ذلك 

الوقــت فاعــاًل أكثــر مــع جميــع الفنانيــن، ومنهــم محمد أحمد، وحســن، ومحمد 
كاظــم، وحســين، وعبــد اهلل الســعدي. كنــُت أوثـّـق أعمالهم. وكنُت قــد غطيُت 

بالتفاصيــل الدقيقــة جميــع األعمــال الفنيــة التــي أنجزوهــا تقريبــًا، حيــث تحمل 
كل قطعــة رمــزاً خاصــًا. كمــا كنــُت أحفظهــا في مســتودعي. في الوقت نفســه، 

كنــُت أســافر بشــكل متكرر، وكثيــراً مــا زرُت أمســتردام، واعتدُت االتصال بجوس 
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عندمــا يكــون هــو فــي هولنــدا. وفي إحدى المرات ســألني: »هــل تحمل معك 
كمبيوتــرك المحمــول؟« قلــت: »نعــم«. قــال: »هــل لديك الوقت؟ هــل يمكنك 

أن تأتــي إلــى ســيتارد وســنذهب ســوية إلــى متحــف لودفيغ في آخــن لنريهم 
صــوراً عــن األعمــال الفنيــة التــي أنجزها الشــباب«. اعتاد أن يدعــوا الفنانين 

الخمســة باســم »الشــباب«. فقلت: »بالتأكيــد«. وهكــذا ذهبنــا معــًا إلى آخــن للقاء 
الدكتــورة أنيــت الغلــر »Annette Lagler«، التــي كانــت كبيــرة أمنــاء المتحف في 

ذلــك الوقت. أريتهــم كل الصــور، وفــي الحقيقــة فقد ُدهشــوا مــن األعمال التي 
رأوهــا، وقالــوا: »نــوّد أن نعــرض هــذه األعمــال«. كان ذلك أمراً رائعــًا، وبعد بعض 

الوقــت، قامــوا برحلــة إلــى دبي، وزاروا مراســم جميــع الفنانيــن وبيوتهم، وكانت 
النتيجة معــرض »خمســة فنانيــن مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة« في متحف 

لودفيغ، آخن. لــم يضــم المعــرض الفنانيــن الخمســة فقط، حيــث عرضنــا كذلك 
فيلــم نجــوم الغانم، الــذي حمــل عنوان »بيــن ضفتيــن«، وطبعنــا كذلك قصيدة 

خالــد بــدر ضمــن الكتالــوغ، وكان ذلــك في العام 2002.
جعلني هذا الحدث أشعر بثقة أكبر، وبأن العمل الذي كنُت أقوم به كان 

مفيداً، حيث ُقمُت بهذا العمل انطالقًا من شغفي به، وكنُت على يقين من أنه 
سيكون مفيداً في يوم من األيام، ولكنني لم أتوّقع أن أرى ثمرة ذلك بسرعة. بعد 

ُمضّي بعض الوقت، انضم أوالدي لمساعدتي في عملي، وكانت هذه فرصة 
ممتازة منحتني وقت فراغ أكثر بكثير. في العام 2007، ذهبُت مع محمد أحمد إلى 

كاسل لمشاهدة دوكيومنتا »Documenta«. كما انضم إلينا جوس أيضًا، وبذلك 
كنا نحن الثالثة معًا. في تلك الفترة، خطرت لي فكرة تحويل بيتي القديم إلى 

مكان تخزين مالئم لألعمال الفنية التي كانت في مستودعي. كنُت أحتفظ 
باألعمال الفنية لجميع الفنانين، باستثناء أعمال عبد اهلل السعدي، والتي كانت 

قليلة جداً. كانت فكرتي تقوم على تحرير األعمال من تغليفها، وعرضها في 
المنزل أمام األشخاص المهتمين، بداًل من اصطحابهم إلى المستودع، والذي لم 

يكن عمليًا جداً، وال احترافيًا. وهكذا، شرحُت فكرتي في كاسل، وتحّمس جوس 
قائاًل: »فكرة جميلة. عليك بتنفيذها يا عبدالرحيم، ويمكنك تسمية المشروع باسم 

فالينغ هاوس«. قلُت له: »ال أريد أن أسميه«. لكنه أصرّ قائاًل: »ال، عليك بتسميته 
فالينغ هاوس، وأنا سوف أعطيك لوحتي المعنونة ذي فالينغ هاوس«. عندما 

عدُت، أخبرُت أواًل أوالدي بهذه الفكرة، حيث إن ذلك كان منزلهم في نهاية 
المطاف، وكنُت سأسترجعه من المستأجر. وفي الحقيقة فقد شجعوني 

على اتخاذ هذه الخطوة، كما أخبرُت حسن والجميع بنّيتي، وبادر الجميع إلى 
تشجيعي على المضي قدمًا في هذا المشروع، كما كان محمد كاظم متحمسًا 

جداً، وبفضل مساهمته فقط كبرت فكرتي األولية وتوّسعْت لتصبح ذي فالينغ 
هاوس، حيث أضفُت أنا »The« إلى اقتراح جوس.

هل يمكنك أن تخبرني أكثر عن أصل اسم ذي فالينغ هاوس ومن أين جاء؟ ولماذا 
كانت هذه اللوحة بالذات مصدر االسم؟

نعم، قصة تلك اللوحة هي قصة جميلة. حيث رسم جوس تلك اللوحة في 
أبوظبي، ومن ثم أخذها معه إلى سيتارد حتى العام 2007، وعندما جاء إلينا في 

العام 2008، أحضرها معه.

إذاً يمكننا القول إن ذي فالينغ هاوس مستوحاة بطريقة ما من الكيفية التي يرى 
فيها جوس دولة اإلمارات العربية المتحدة. أي أن االسم مستقى من هذه اللوحة 

التي تدور حول انطباع جوس عن دولة اإلمارات العربية المتحدة، أليس كذلك؟
نعم.

أنا أرى أن الشعور الذي يُضفيه اسم ذي فالينغ هاوس يعّبر عن المكان بشكل 
مثالي. هل يمكنك أن تخبرني أكثر حول ما تعنيه هذه الكلمات بالنسبة 

لك؟ وهل هناك نسخة عربية لهذا االسم؟
ال توجد نسخة عربية منه. وُسئلت في أكثر من مناسبة عن سبب اختيار اسم 

ذي فالينغ هاوس، وجوابي كان: لتحفيز هذا السؤال بالتحديد. االسم هو ذي فالينغ 
هاوس وهذا كل شيء، فليس هناك أي معنى أو أية أبعاد أخرى لهذا االسم، 

وليس هناك غرض كامن وراءه باستثناء التشجيع على المجيء لرؤية األعمال 
الفنية لفنانين إماراتيين معاصرين مختارين. ويمكننا القول إنه يعني بيت األعمال 

الفنية الخاصة بفنانين تشكيليين إماراتيين معاصرين مختارين. لم تكن هناك 
خطة، ولم تكن هناك يومًا الفتة تحمل االسم، كما أن المقرّ لم يكن في منطقة 

تجارية، بل كان دائمًا ضمن حي سكني، وال زلنا موجودين في تلك المنطقة 
السكنية. باإلضافة إلى ذلك، لم يكن لدينا فترة زمنية محّددة لعرض األعمال، وهو 

مفهوم مغاير لما نراه اليوم، حيث قامت فكرة المشروع على تغطية الجدران 
واألرضية بأكبر قدر ممكن من األعمال الفنية. ولم يكن هناك أي شك حول 

إمكانية رؤية هذا العمل الفني أو ذاك، أو التساؤل عما إذا كان العمل معروضًا 
أم ال. وهذا مغاير لحال األعمال التي تُعرض ضمن غاليري أو صالة عرض. كانت 
مساحتنا الصغيرة جداً، تضم العديد من األعمال، التي أردنا أن نعرضها بداًل من 
إبقائها مخزّنة. وكان هناك شيء واحد واضح جداً منذ البداية وهو أن ذي فالينغ 

هاوس لم يكن مساحة تجارية، مثل غاليري، كما لم يكن مؤّسسة. كان مركزاً أو 
فضاًء غير ربحي للترويج ألعمال مختارة لفنانين معاصرين إماراتيين. كما أردنا أيضًا 

أن تكون األعمال الفنية أقرب إلى الناس، لذلك أزلنا درجات المدخل المؤدية إلى 
المنزل، ووضعنا مكانها أعمااًل فنية مغطاة بالزجاج، بحيث يمكن للمرء السير 
فوق األعمال الفنية. كما استخدمنا فكرة مشابهة لألبواب، وكذلك قام حسن 

وحسين بالرسم على الجدران ووصفوها برسومات رجال الكهوف المعاصرين، 
وال تزال هذه الرسوم موجودة على الجدران. كما قّدم محمد أحمد شجرة ملفوفة 

في المنزل، ما جعل المنزل فريداً من نوعه في المنطقة. وبذلك كان مكانًا مبهراً، 
ال يكاد المرء يتحرك في أية زاوية فيه من دون أن يكون على تماس مباشر مع 

األعمال الفنية.
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كان الدافع الرئيسي وراء ذي فالينغ هاوس هو الكشف عن أعمال الفنانين 
التي كنُت أحتفظ بها في المستودع. وكانت الشرارة الرئيسية التي حرّكت ذلك 
هي حقيقة أن الجميع كانوا يقولون بعدم وجود فن جاد في اإلمارات. وكنت أرى 
أن هذا الكالم غير منطقي، وبدأُت أفقد صبري وأغلي من الداخل عند سماع مثل 

هذا الكالم، ولذلك قامْت الفكرة في البداية على جعله منزاًل مخّصصًا لعمل 
خمسة فنانين فقط، ولكن انتهى بنا األمر تدريجيًا إلى تضمين أعمال تسعة 

فنانين، وذلك بمبادرة من محمد كاظم، الذي كان يتكّفل بدعوة الفنانين، وأنا 
ممتن له على جهوده المخلصة. بعد بضع سنوات، بدأت األمور تتغير تدريجيًا 

بشكل إيجابي، ووجد الجميع صاالت عرض للعمل معها، وأنا سعيد جداً بذلك.

 ولكــن ذي فالينــغ هــاوس كان محطــة مهمــة لهــم لالجتماع معــًا وخلق نوع 
مــن التــآزر والتعزيــز لفنهم.

نعم كان ذلك تعزيزاً ألعمالهم. لقد حّققت مبادرة ذي فالينغ هاوس الكثير 
من اآلثار اإليجابية. فقد كان لدينا في السنوات الثالث أو األربع األولى حوالى 4000 

زائر، معظمهم من الخارج، هذا عدا عن طالب الجامعات والمدارس المحلية. كما 
كان وزير الثقافة السويسري من بين الزوار الذين حضروا لزيارتنا، مع الوفد المرافق 

 له، والذي ضم السفير السويسري والمستشار، حيث تناولوا وجبة الغداء في 
ذي فالينغ هاوس والتقوا بجميع الفنانين. وقد كان من الغريب حقًا أن ترى في 
هذا الحي كل تلك السيارات الدبلوماسية، وسيارات المرسيدس السوداء ذات 

 اللوحات الدبلوماسية، وكل أولئك الحراس. وعالوة على ذلك، فقد وضعنا 
معرض آرت دبي على خارطته، وكنا نستضيف زواراً من جميع أنحاء العالم.

هل كانت ردود فعل الجمهور على تلك المعارض مختلفة؟ أعني هل تغّير 
 الجمهور عّما كان عليه سابقًا خالل المعرض الذي أقامه حسن في العام 1985 

وما تاله؟
نعم. تغّير الجمهور، ولكن ليس بسبب ذي فالينغ هاوس، لقد تغّير الجمهور 

ألن البيئة تغّيرت، فقد أصبح هناك المزيد من صاالت العرض، وانتشرت بيوت 
المزادات، وبدأ معرض الخليج للفنون في دبي، والذي أصبح في نهاية المطاف 

آرت دبي، وآرت باريس أبوظبي، والذي أصبح في النهاية أبوظبي آرت. وبذلك أثّرت 
كل هذه الفعاليات على الجماهير، فالمسألة تتعّلق بالسبب والنتيجة، حيث 

أصبحت النتيجة سببًا وأصبح السبب نتيجة، وتستمر هذه الدورة في الوجود ألن 
كل شيء مترابط، وألن الكل يعتمد على الجزء، والجزء يعتمد على الكل، وبذلك 

يتعايش كل شيء معًا.

إذاً، أصبحت الجماهير على دراية أكبر باألعمال الفنية من خالل مشاهدة عدد كبير 
منها، وهكذا أصبح عمل حسن أسهل.

نعم.

أوّد أن أسألك عن كريستيانا دي ماركي. أين يأتي دورها في هذه القصة؟
كانت دائمًا جزءاً هامًا للغاية من ذي فالينغ هاوس.

وهل كانت جزءاً من ذلك المجتمع الصغير قبل أن تبدأ العمل في ذي فالينغ 
هاوس؟ هل كانت من بين الفنانين الذين كانوا يجتمعون في منزل حسن 

ويتحّدثون عن الفن؟
ال. كنا نبحث عن شخص ما لمساعدة جوس، وتقّدمْت هي بطلب لشغل 

تلك الوظيفة. وأذكر أنها راقْت لجوس كثيراً عندما حضرْت إلى المقابلة. اتفقنا 
في البداية على أن يكون دوامها جزئيًا، يومان أو ثالثة أيام في األسبوع، ولكنها 

أصبحت تدريجيًا جزءاً ال يتجزأ من الجميع في ذي فالينغ هاوس، وبدأنا نتعرّف إلى 
بعضنا البعض أكثر وتطّورْت صداقتنا. خالل تلك الفترة، تحدثْت إلى حسن وأجرْت 

 مقابلة معه، كما كتبت العديد من المقاالت حول حسن، وأّلفت قصائد رائعة 
عن أعماله، وهذا دليل آخر على السبب والنتيجة التي ذكرتها سابقًا.

يبدو لي أنها تواصلْت على مستوى عميق حقًا مع أعماله، وأنها هي أيضًا فنانة 
وشاعرة وكاتبة وقّيمة فنية، وهي تُشبه من أوجه كثيرة هذه المجموعة، على 

الرغم من أنها من بيئة مختلفة، ولهذا السبب أردُت أن أعرف رأيك فيها. أظن أننا إذا 
أردنا أن نروي قصة هذا المجتمع الصغير، فال بد أن نُشير إلى الكيفية التي أثر بها 

هؤالء األشخاص في بعضهم البعض، أليس كذلك؟
بالتأكيد، فكل شيء مترابط بشكل أبدي. لقد استخدمِت قبل قليل عبارة 

»انجذاب فكري«—وأنا أوافقك الرأي في ذلك، وكما تعلمين، فإن الفن يُشبه 
المغناطيس الذي يجذب الجميع إلى بعضهم البعض، وأعتقد أنه كانت هناك 

عقلية مشتركة ولغة مشتركة تجمع بين الجميع. وال أظن أن لموطن الفنان أدنى 
تأثير على هذا االنجذاب الفكري. ففي نهاية المطاف، كلنا بشر نعرف لغة بعضنا 

البعض، بالطبع أنا ال أقصد هنا اللغة المنطوقة بالحروف الهجائية، وإنما أُشير إلى 
لغة الصمت التي تعزز العالقات اإلنسانية. لذلك يمكنني القول إن السبب وراء 

نجاح ذي فالينغ هاوس يكمن في الجهود التي بذلها الجميع، فذلك اإلنجاز لم 
يكن بالتأكيد من عمل شخص واحد.

وبالعــودة إلــى حديثنــا عــن كريســتيانا، فأنــا أرى أنهــا ركيــزة مهمة جــداً في تاريخ 
ِ ذي فالينغ هاوس،  الفــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة. وبقــدر مــا يتعلق األمر بـــ

فقــد لعبت كريســتيانا، ومحمــد كاظــم، ومحمــد أحمــد، وجــوس أدواراً مهمة 
للغاية، حيــث قّدمنــا منــذ البدايــة بعــض المعــارض الفنيــة وكانت مســاهماتهم 

فيهــا فــي غايــة األهمية. وفــي الواقــع، فقد اعتمــد نجاح هــذه المعارض على 
عملهــم الشــاق وجهودهــم فــي هذا المجال، وتشــمل بعض هــذه المعارض: 

ِ ذي فالينــغ هــاوس في مركز دبــي المالــي العالمي في  معرضــًا جماعيــًا لـــ
ِ ذي فالينــغ هاوس فــي معرض الخــور الفني في  العــام 2008؛ معرضــًا جماعيــًا لـــ

العــام 2008؛ ومعرضًا جماعيــًا بعنــوان »Vis Roboris« فــي غاليــري »AB«، لوزيــرن، 
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سويســرا، فــي العــام 2010؛ ومعرضــًا فرديًا لحســن شــريف حمــل عنوان »تجارب 
وأشــياء« )1979-2011(، فــي هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث، أبوظبي؛ ومعرضًا 

فرديــًا لحســن شــريف فــي غاليــري »Sfeir-Semler«، بيروت، العام 2012.

كان ذلك اجتماعًا للعقول.
نعم. نعم. تمامًا.

هل يخطر ببالك أي أشخاص آخرين لم آِت على ذكرهم، وتشعر بأنه من المهم 
جداً أن نذكرهم وأن نفهم دورهم في هذا التطّور؟

يجب أن أتحدث عن فالساالن كانارا »Valsalan Kanara«، حيث تعرّف فالساالن 
إلى حسن خالل الفترة نفسها التي غادر فيها فيفيك، وبقي فالساالن مع حسن، 
وعاش في منزله لبضع سنوات. الحقًا، أخرج فيلمًا وثائقيًا عن الفنانين الخمسة، 

حمل عنوان »أشياء«، وقد تم عرضه في الهند ضمن مهرجان سينمائي، كما 
ُعرض أيضًا في الملحقية الثقافية الفرنسية هنا، وفي هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث. حصل كل ذلك قبل تأسيس ذي فالينغ هاوس، ومن ثم، استمر فالساالن 
معنا في ذي فالينغ هاوس لبضع سنوات، وعمل جنبًا إلى جنب مع كريستيانا.

حسنًا. أعتقد أن هذا كل شيء. هناك.. قالت باولينا في المقال الذي كتبته إنه 
في الفترة ما بين 1989 و1999، وقبل أن يعاود الرسم مرة أخرى، رّكز حسن شريف 

على ذاته، وصّب جّل اهتمامه على عمله، محاواًل بشكل ما اإلبقاء على العالم 
الخارجي بعيداً قلياًل، وكنُت أتساءل إذا ما كان ذلك صحيحًا، وخصوصًا أنه كان 

يوّجه الفنانين اآلخرين، ويُجري كل هذه اللقاءات مع الفنانين. ولكن ربما كان 
 ذلك صحيحًا ألنه لم يكن عندها جزءاً من جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية؟ 

هل تبدو لك هذه القصة معقولة في الفترة ما بين 1989 و1999، وهل صحيح أن 
حسن شريف كان منغلقًا على ذاته نوعًا ما ليرّكز على عمله فقط، ولم يكن 

منخرطًا مع العالم الخارجي؟
نعــم إنهــا قصــة منطقيــة، وليــس ذلك فحســب: بــل إنها قصة 

صحيحة. ولكننــي ســأصيغها بشــكل مختلــف قلياًل. خــالل الفتــرة الممتــدة 
بيــن العــام 1985 والعــام 2000، لــم يمارس حســن الرســم أبداً، حيث كرّس نفســه 

فــي هــذه الفتــرة لآلخريــن، وكان منكّبــًا علــى التدريس والكتابــة عن الفن 
وهلــم جراً. كمــا نشــر أربعــة كتــب، وهي: »الفــن الجديد«، »أدوات حــادة لصناعة 

الفن« )1995(، »مفهــوم الفن« )1997(، و»الخمســة« )2003(، وجميعهــا كتــب 
باللغــة العربيــة ومنشــورة مــن قبــل دائــرة الثقافــة واإلعالم. أذكر أنــه أخبرني في 

نهايــة التســعينيات بأنــه يحتــاج إلــى مســاحة خاصــة لنفســه، وبأنه يحتاج إلى 
التركيــز علــى عمله. وفــي رأيــي الشــخصي، فإنــه مــن المفهوم تمامــًا أن يحتاج 
المــرء إلــى قضــاء الوقــت مع نفســه، لكن حســن لم يعزل نفســه عــن أصدقائه 
أبداً. مــا فعلــه كان الحــّد مــن نطــاق دائــرة معارفه، وكانــت نتيجة هــذه العزلة ما 

يســمى بالمقــاالت الثمانــي، والتــي كتبهــا عــن نفســه تحت عنــوان »تجربتي 
وفهمــي لــدور الفــن«، والتــي نشــرها في صحيفــة الخليج في العام 2005.

على أي حال، فهو لم يكن من النوع االجتماعي الذي يفهمه الجمهور 
عمومًا. وعلى سبيل المثال، لم يكن مهتمًا بزيارة والمشي في مراكز التسوق أو 

حتى السفر لقضاء إجازة، وقد تتفاجئين عندما تعرفين أنه منذ عودته من لندن في 
العام 1984، لم يسافر خارج البالد حتى العام 2010، عندما ذهب إلى الدوحة لحضور 

افتتاح متحف )المتحف العربي للفن الحديث(. كان يقضي عطلته في مرسمه 
بين أعماله الفنية، وفي الوقت نفسه، كانت لديه عالقة ممتازة مع أصدقائه.

عندما كنُت أقرأ مقال باولينا، الحظُت أنه قد ُطرد من جمعية اإلمارات للفنون 
التشكيلية في هذه الفترة؟ هل تم رفضه في العام 1985؟ ربما كان هناك سوء 
فهم أو ربما غادر هو بإرادته؟ ثم ذكرْت أنه عاش مرحلة من الوحدة أو العزلة بعد 

هذه الحادثة بوقت قصير؟
العزلة.

هل تذكر أنه غّير موقفه في مرحلة معينة تجاه ما كان يفعله هنا والدافع وراء 
ذلك؟ أنا أسأل عن قصة تطّوره كفنان، وكيفية فهمه هذه المسألة، والسبب 

 الذي يدفعه إلى إنجاز األعمال الفنية، وتحديد ما هو مهم. ألنك قلَت في البداية 
إنه عاد من لندن، وهو يقول: »من المهم أن أعود إلنشاء هذا المجتمع المعاصر«. 

هل تغّير موقفه ذاك مع مرور الوقت؟
لم يُطرد حسن يومًا من جمعية اإلمارات للفنون الجميلة. لقد شرحُت لِك ما 

حدث خالل معرضه الفردي في العام 1985، ولكن هذا ال يعني أنه ُطرد. ولكن في 
17 مايو 1994، تقّدم كٌل من حسن شريف، وحسين شريف، ومحمد أحمد، ومحمد 

كاظم باستقالتهم من جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية لالعتراض على مواقف 
اإلدارة تجاه خطاب الفن. وقد نُشر هذا في جريدة االتحاد في يوم 19 مايو العام 1994. 

ولدينا نسخة من الرسائل وكذلك نسخة من الجريدة. أما بخصوص مسألة العزلة 
التي عاشها حسن، فأنا أعتقد أنه كلما تقّدم المرء بالسن وأصبح أكثر نضجًا، 

كلما شعر بالحاجة إلى الخصوصية. فالعزلة ال تعني الوحدة، حيث إن العزلة هي 
نعيم من نوع خاص، ال يتحّقق إال من خالل العيش في خلوة لبعض الوقت. وهي 
عزلة تشحذ األعماق الداخلية للعقل وتفتح العين الثالثة أو العين الداخلية، وهي 

ليست انسحابًا، بل رحلة استكشافية نحو األوجه العميقة لروح المرء.

مقدسة.
بالتأكيد إنها مقدسة، وهي شيء يخشاه الناس، وأنا أتحدث هنا عن نفسي 
أيضًا، كما أنني متأكد من أن الشيء نفسه ينطبق على حسن. لقد ناقشنا هذه 

المسألة مرات عديدة، وكنا على اتفاق تام حول هذا الموضوع. فمن خالل االنخراط 
مع الجمهور، يفقد المرء البوصلة المؤدية إلى نفسه وروحه، ويغرق في تفاصيل 

عبدالرحيم شريف
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القيام باألشياء بداًل من إدراك وجوده نفسه. وأعتقد أن العزلة هي السبيل الوحيد 
نحو االستبطان واستكشاف الذات، وهي ليست طريقًة سهلة، فبقاء المرء في 

حالة عزلة يتطلب منه قوة إرادة هائلة، وذلك أمر مقدس في حد ذاته.

كان ذلك مفيداً جداً، شكراً لك. كنَت تتحّدث أيضًا عن التطّور الذي طرأ على 
أعمال حسن، ويبدو أن فترة العزلة هذه تتوافق مع سلسلة مهمة جداً من 

التطورات التي انعكست على أعماله.
بالتأكيد. صحيح.

هل تريد أن تقول المزيد عن هذا الموضوع؟
أعتقد أن تلك العزلة كانت مهمة جداً بالنسبة له، ولفنه، ولكتاباته. عمومًا، 
كانت نظرته تجاه المجتمع والعالم كله تتسم بالتهكم، ولكن ليس بالمعنى 
السلبي القائم على األحكام المسبقة أو مناصرة أي شكل من أشكال العقيدة.

]هنا يُطرَح موضوع الهوية الوطنية والممارسة الفنية[ لم يكن حسن يشعر 
بالحنين إلى الماضي، كما أنه لم ينتج أي عمل فني لتمجيد أي شيء. فقد كان 

يقول إن التراث جيد، ولكننا بحاجة إلى االستمرار بالتقّدم. وقد استخدم العديد 
من المواد المختلفة إلنتاج أعماله الفنية. وكان يُعنون أعماله الفنية باسم 

المواد الخام التي يستخدمها. كما تجنب دائمًا وضع عنوان شاعري أو جذاب 
ألعماله الفنية، واستخدم المواد األكثر بساطة واألرخص سعراً. مثال على ذلك 
هو عمله المعنون »الورق المقّوى وجوز الهند«، والذي كان مصنوعًا من الورق 

المقّوى وجوز الهند. وكان يقول دائمًا: »ليست لدّي أية تقنية أو مهارة. كما أنني 
أذهب مثل بقّية الناس الذين يذهبون للتسوق، وأشتري المواد بكميات كبيرة 

وبأرخص األسعار، ومن ثم أغّير بعد ذلك وظيفتها وأعرضها على أنها أعمال 
فنية. ما أقوم به، يمكن ألي طفل القيام به. وأنا ال أنتج أعمااًل فنية باستخدام 

مواد محّددة ألن والدي أو أجدادي استخدموها فيما مضى، فعملي ليس له أية 
عالقة بالتراث، وأنا ال أشعر بالحنين إليه«. حتى اللوحة كانت تحمل عنده بُعداً 

مختلفًا، فهو، ومن وجهة نظره الخاصة، لم يكن يرسم، وإنما كان يصنع لوحة، 
حيث كانت عملية الصنع هذه مهمة جداً بالنسبة إليه.

ولكنه استخدم العالم المرئي الذي وجد فيه بطريقة معاصرة. هل هذا صحيح؟
هذا صحيح. كان يُحب التكرار في عمله. وكان يقول: »إّن كل فعل قص أو 

ربط، وعلى الرغم من أنه هو نفسه أو يُشبه ما سبقه، إال أنه يتعارض مع الفعل 
السابق، حتى وإن تكرّر مراراً وتكراراً، وذلك ألنه أُنجز في وقت مختلف..« كما كان 

يقول: »إنني أقولب أفكاري من خالل التكرار«. كان يُحب المواد المرمية والمهملة 
ويجلبها معه إلى قاعة العرض، ضمن سياق الفنون البصرية المعاصرة. كما 
لم يكن يُحّبذ أية تسمية تصّنفه على أنه فنان مفاهيمي أو تقليلي، وما إلى 

ذلك، حيث كان يقول: »لقد تركُت كل المذاهب والمدارس الفنية«. وبالنسبة 

له، فإنه من الممكن إنتاج العمل الفني من كل شيء وأي شيء، حيث أن كل 
شيء يتوقف على الكيفية التي ينظر فيها المرء إلى األمور، فالفنان ال يحتاج إلى 

مفهوم أو إلى تحفيز إلنتاج عمل فني، بل ينبغي أن يكون الفن جزءاً من حياة 
الفنان، تمامًا مثل الجمال، فهو ليس هناك في الخارج وإنما هو في الداخل، وعلينا 

أن نكتشف وجودنا الداخلي، وأن نتعلم كيف ننظر إلى الوردة ونستمتع بها، بداًل 
من محاولة اكتشاف سرها.

نعم أشعر أن الموضوع قد أصبح أكثر وضوحًا، فعندما أنظر إلى هذا النحت 
يمكنني أن أرى موادَّ ال قيمة لها، ولكنني أرى أيضًا شيئًا شعريًا وغنائيًا جداً.

نعم. كان حسن يقول: »لقد أخذُت تقريبًا كل صناديق الكرتون التي 
استخدمتها في صنع األعمال الفنية من متجر البقالة القريب من منزلي، حيث 

حصلُت عليها بشكل مجاني ألنهم كانوا يريدون رميها، أما أنا فأردُت استخدامها 
في سياق الفن. بالنسبة لي، فإن بصمات جميع األفراد الذين ساهموا في صنعها، 

بدءاً من المواد الخام، ومروراً بالمنتج النهائي، ووصواًل إلى أولئك الذين أحضروها 
إلى هنا، محفوظة في هذه المواد. وإذا تأملنا أولئك األفراد، فسنجد أنه من 

المستحيل تحديدهم من الناحية الكمية، إال أن هناك عالقة مترابطة غير منقطعة 
تجمع في ما بينهم، والتي عادة ما تغيب أهميتها عن أذهاننا. هذا وتُجلب بعض 
هذه الصناديق من الهند، وبعضها من الصين، وبعضها ال أدري من أين، ومن ثم 
تُشحن إلى هنا، ويتم تفريغها أو استخدام محتوياتها، وال يبقى لها أي استخدام 

بعد ذلك، لكنها جميعها مرتبطة برابط واحد مشترك، وهو بصمات هؤالء األفراد«.

عبدالرحيم شريف
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كريستيانا دي ماركي، ٢٠١3
صورة: جيسون ليم

كريستيانا دي ماركي
—حاورتها مايا أليسون وآالء إدريس

    3١ أكتوبر، ٢٠١6. كوتشي، الهند

»هل كان هناك وصف وظيفي؟«
»كريستيانا دي ماركي: ال. كانوا بحاجة إلى مساعدة، ولذلك 

أرسلُت لهم قصيدة«.
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الُمحاِورة: أوّد في هذه المقابلة أن أتعرّف على نحو أفضل إلى قّصتك 
بالتحديد. وإليِك ما أعرفه عنِك: كنِت القّيمة الفنية، وقمِت بأدوار القّيمة 

الفنية، والمؤرّخة، والراوية لهذا المجتمع، أنِت جزء من هذا المجتمع، وفنانة، 
وشاعرة، وناقدة. هل هذا صحيح؟ أنا أعلم أنِك أصاًل من إيطاليا وأنك أمضيِت 

بعض الوقت في بيروت، ولكنني ال أعرف بالتحديد متى أصبحِت فنانة، وكيف 
أصبحِت فنانة، ومتى جئِت إلى دبي والتقيِت بحسن شريف، وكيف التقيِت بكل 

هؤالء األشخاص.. لذلك أرجو أن تروي لي كيف أصبحِت ما أنِت عليه اآلن.
كريستيانا دي ماركي: كما قلِت، أنا أصاًل من إيطاليا. وأنا في الحقيقة من 

أصول يونانية وإيطالية. فقد كانت جدتي ألمي يونانية.

من دول البحر األبيض المتوسط.
 أجــل البحــر األبيــض المتوســط، توريــن.   ترعرعُت فــي إيطاليا وتدرّبُت 

هنــاك كعالمــة آثار. ومــن هنا نشــأت عالقتي مع الشــرق األوســط. فخــالل برنامج 
دراســتي لدرجــة الماجســتير، أردُت أن أعمــل علــى التخطيــط العمرانــي، العمران 
اليوناني-الرومانــي فــي البحــر األبيــض المتوســط، أي فــي المســتعمرات وليس 

فــي مقــر األمبراطوريــة، وقــد ُعرضــْت علــّي الفرصة للمشــاركة فــي الحفريات األثرية 
فــي بيــروت بعــد انتهــاء الحــرب األهلية. وبذلــك انتقلُت إلــى بيروت وقضيــُت فيها 

ثــالث ســنوات، بيــن األعــوام 1994 و1997، وأنــا منخرطة فــي الحفريــات األثرية، وكنُت 
 أقضــي الوقــت مــا بيــن بيــروت وتورين. لقــد كانت تجربــة مثيرة جــداً لالهتمام. 

كان ذلــك الوقــت فــي بيــروت مثيــراً حقًا. فقــد كانت الحركة نشــطة بعــد انتهاء 
الحــرب، حيــث كانــت األجــواء تفيــض بالكثير مــن الطاقة علــى العديد من 

 المســتويات المختلفة. العديــدون عــادوا إلــى بيــروت بعــد مغادرتهــم البالد. 
عندمــا أنهيــُت دراســة الماجســتير، قــررُت أننــي أود البقــاء في بيروت، وبــدأُت العمل 

مــع الســفارة اإليطاليــة، وبالتحديــد مــع القســم الثقافــي في الســفارة اإليطالية 
ومــع المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث العلمــي، فــي مجال المشــاريع وهلم جراً. 
بعــد ذلــك بالطبــع، أصبحــْت حياتــي الشــخصية مرتبطــة أكثــر ببيروت. وبقيــُت فيها 

حتــى العام 200٦.
في العام 2005، وبعد اغتيال الحريري، أصبحْت األجواء ثقيلة جداً في بيروت، 

كان هناك العديد من االنفجارات وحوادث القتل، وغادر الكثيرون ممن كنُت أعمل 
معهم وأعرفهم من السفارات المختلفة، وكذلك العديد من األصدقاء اللبنانيين 

الذين عادوا في العام 1994، ومن ثم غادروا البالد مرة أخرى ولألبد في العام 200٦. 
شعرُت بأنني بحاجة حقًا إلى نوع من التغيير، وهنا بدا لي خيار دبي معقواًل جداً، 

وخصوصًا ألنني لم أكن أرغب في العودة إلى أوروبا في ذلك الوقت..

كان ذلك في العام 200٦؟
نعم، صيف العام 200٦، وبذلك انتقلُت إلى دبي وحاولُت أن أجد وظيفة 

كعالمة آثار، وبدأُت بالتعاون مع متحف الشارقة لآلثار، ولكنني شعرُت بعدم 

الرضى على مستوى البحث العلمي في مجال اآلثار، وهنا عاود اهتمامي اآلخر، 
والذي كان دائمًا الفن المعاصر، الظهور. اتصلُت ببضع صاالت عرض لمعرفة 

ما إذا كانوا بحاجة لشخص للعمل معهم والتقيُت مع مجموعة ذي فالينغ 
هاوس في ذلك الوقت.

هل سبق لك مشاهدة أي معرض ألعمالهم الفنية قبل أن تلتقي بهم؟
أعتقد أنه كان هناك مقال ظهر في مجلة أخبار الخليج في ذلك الوقت 

حول ذي فالينغ هاوس ثم نشرت مجلة »Canvas« أيضًا موضوعًا عنهم في الفترة 
نفسها. أعتقد أنها كانت مقابلة مع حسن ]شريف[ أو شيئًا من هذا القبيل. كنُت 

مفتونة حقًا بهذه المجموعة، والتقيُت بهم، كان اللقاء مضحكًا حقًا، أذكر أنني 
ذهبُت أللتقي بهم من بعد ظهر يوم سبت.

وصلُت إلى هناك، وكانوا يجلسون جميعًا على األرض يتناولون الغداء. لم 
أكن أعرف أيًّا منهم في ذلك الوقت. أعني…

تعرّفُت إليهم، وبعدها جلسُت مع عبدالرحيم، وأجرينا محادثة لطيفة، وطلب 
مني أن أرسل شيئًا مكتوبًا حول انطباعي وماذا سوف أعمل في ذي فالينغ 

هاوس، أو أي شيء.

هل كان هناك وصف وظيفي؟
ال. كانوا بحاجة إلى مساعدة، ولذلك أرسلُت لهم قصيدة.

هل كنِت قد بدأِت بالفعل تأليف الشعر في هذه المرحلة؟ هل كنِت تؤّلفين 
الشعر دائمًا؟

نعم. منذ أن كنُت بعمر 13 أو 14 سنة. كما أحتفظ بأول مجموعة من قصائدي 
في كتب صغيرة.

حسنًا. كان اختياراً جيداً أن تُرسلي لهم قصيدة نظراً لتاريخهم الحافل مع الشعراء.
نعم. حسنًا، ولكنني لم أكن أعرف هذا في ذلك الوقت! أعني، أراد عبد الرحيم 
أن يكون محترفًا جداً في ذلك اليوم. وكان حقًا مثل مدير محترف يجري محادثة مع 

موظفة محتملة. لذلك لم يكن الوضع مشجعًا جداً أن أرسل قصيدة.

بم كنِت تفكرين؟
ال أعرف، وبصراحة كان..

هل كانت قصيدة عّما رأيِت؟
ال، ال. كانت بسبب زيارتي لمجموعة ذي فالينغ هاوس، كانت شيئًا من هذا 

القبيل. ولكنني أعتقد أنه كانت لدّي ربما حاسة سادسة بشكل ما، حيث شعرُت 
بشيء ما. ألنه في ذلك الوقت كنُت قد حصلُت بالفعل على وظيفة في صالة 
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عرض. ومن ثم قررُت أن أذهب ألزور المجموعة. ومن هنا بدأ كل شيء. في 
البدء كان هناك جوس ]كليفرس[ وقمنا بتنظيم عدد من المشاريع معًا، كما 

كنُت أكتب أيضًا، لذلك نشرنا بعض الكتيبات والكتابات حول فناني ذي فالينغ 
هاوس. كنا نحاول أن نعمل أكثر على موضوع األرشيف مع عبد الرحيم..

ما هي انطباعاتِك عن جوس؟ أعتقد أنه كان لديه كاريزما خاصة بالنسبة لهذه 
المجموعة.

نعم، كان جوس شخصًا يتمتع بكاريزما عالية في الواقع، كان مميزاً جداً. كما 
كان مزاجيًا جداً لكنه توافق بشكل جيد مع كل منهم. أعني أنه كان على عالقة 

خاصة جداً مع محمد أحمد إبراهيم، الذي لجأ إلى جوس في البداية لالستفادة من 
خبرته. وكان يمضي شهوراً أو فترات طويلة مع جوس في هولندا، وكان جوس 

يمضي وقته في خورفكان مع محمد أحمد. أذكر أنه في العام 2008، كان يمضي 
العطلة مع العائلة ويعمل هناك، وكان يدخل بطريقة ما في محادثات طويلة مع 

محمد أحمد إبراهيم حول عمله.

هل كان مدرّبًا كفنان فقط؟
كان رسامًا ولكنه كان يُنجز أيضًا أعمااًل نحتية باستخدام المعادن. وقد استحق 

بالفعل عمله كقّيم فني. وهكذا فقد نّظم مئات المعارض في المركز الفني في 
سيتارد ]مركز سيتارد للفنون، هولندا[.

إنه قّدم العديد من األنشطة الفنية خالل مسيرته، وهو في الحقيقة جزء من 
التاريخ الذي نشعر بالحزن تجاهه بعد كل ما قدمه لنا، كان يعمل مع الفنانين 

الذين لم يصبحوا مشهورين في نهاية المطاف، أو مع فنانين أصبحوا مشهورين 
في الواقع، ولكن قصته بقيت طي الكتمان بطريقة ما، وسوف تضيع.

أنا أتمنى في الواقع أن يُعيد هذا المعرض إحياء تلك القصة، ويُسّلط الضوء 
على هؤالء األشخاص الذين كانوا في غاية األهمية للمجتمع. حسنًا، لنعد إلى 

حيث كنا، هل أرسلِت القصيدة إلى عبدالرحيم في ذلك اليوم؟ ولكن بعد ذلك.. 
أرسلِت القصيدة وقال عبدالرحيم »لقد أصبحِت موظفة لدينا«.

نعم، هذا ما حصل. وبدأُت العمل في األول من مايو، والذي أجده أمراً مضحكًا 
]تضحك[—ففي أوروبا، األول من مايو هو عيد العمال.

قال لي: إبدئي العمل في أي يوم كان، األحد أو االثنين. وبذلك بدأنا التعاون 
معًا. بالطبع، كان التعاون قصيراً جداً مع جوس ألنه اكتشف في أوائل الخريف 

ونهاية صيف 2008، أنه مصاب بالسرطان.

في العام نفسه الذي تم تعيينك فيه.
نعم. فعاد إلى هولندا للعالج وتُوفي في بداية يناير 2009، وبذلك لم يعد 

إلينا أبداً.كان لدينا العديد من المشاريع، وحاولنا بشكل ما االستمرار. وبدأُت أنا 

ومحمد بتقييم المعارض معًا. قمنا بتقييم عدد من المعارض وكنت أعمل على 
المطبوعات، وهكذا كنا منهمكين جداً. واستمر ذلك حتى العام 2012 عندما بدا 
واضحًا.. في العام 2011 كان محمد قد ترك بالفعل ذي فالينغ هاوس، وكان ذلك 
في ظروف يمكنني أن أقول عنها إنها سيئة جداً، ولكنني استمررُت في العمل 
معهم على أي حال حتى سبتمبر العام 2012. وفي النهاية لم يكن هناك سوى 

حسن وحسين. وبذلك فقد تغّيرت تمامًا طبيعة المكان كله.

إذاً، مع نهاية العام 2012 غادر الجميع المجموعة ولم يبق إال حسين؟
نعم. حسن، تم إخالء البيت في السطوة، كيف أقول لِك، من قبل الحكومة، 

أرادوا إعادة تخطيط منطقة السطوة، لذلك قاموا فقط..

أرادوا هدم منزله؟
نعم، أخذوا المنزل وأعطوه أرضًا، ال أعرف أين موقعه. لذلك اضطر حسن 

إلخالء البيت. وفي هذه المرحلة، وعند هذه النقطة قرروا استخدام ذلك البيت 
القديم نفسه وتحويله إلى منزل حيث يمكن أن يعيش حسن ويمكننا أن نقوم 

بكل شيء.

حسنًا. إذاً المكان الذي أعادوا بناءه وحفروا ذلك الدرج فيه لوضع األعمال الفنية 
كان في القوز؟

نعم. أعني ذلك المكان حيث هم اآلن فيه، وهو المكان الثاني. ولكن عندما 
انتقلوا إلى ذلك المكان، كانت مجموعة ذي فالينغ هاوس قد أصبحْت بالفعل 

مؤّسسة حسن شريف. في مرحلة ما، بدأنا داخليًا بوصفها باسم مؤّسسة حسن 
شريف ألن هذا ما كانت عليه فعاًل. ال، أعتقد أن حسن ترك ذلك المكان في العام 

2013؟ أعتقد في العام 2013، حيث كنا نجتمع كلنا.

حسنًا. إذاً كان المنزل اآلخر هو حقًا المكان الخاص بمجموعة ذي فالينغ هاوس، 
وأصبحتم تشيرون إلى هذا المكان الجديد باسم ذي فالينغ هاوس على الرغم من 

أنه لم يكن المكان الذي تأتون إليه لرؤية غيركم من الفنانين.
ال، ليس على اإلطالق.

علــى الرغــم مــن أننــي ذهبــُت إلى ذلك المــكان ربما مباشــرة بعــد انتقالهم إلى 
هنــاك. ال بــّد أن التاريــخ كان.. ال أســتطيع أن أتذّكــر متــى كان ذلــك تمامــًا، وأعتقد 

أنــه كان قبــل أن ينتقــل حســن إلــى هنــاك ألنهــم كانوا ال يزالــون يعرضون أعمال 
 مختلــف الفنانين. وأذكــر أنــي رأيــُت عمل محمــد أحمــد إبراهيــم ألول مرة، حيث 

كان معروضــًا هناك.
أعتقــد أنهــم كانــوا ربمــا يخزّنــون بعــض األعمــال، ألنه كان ال يــزال لدينا أيضًا 

مخــزن فــي منطقــة القــوز، فعندمــا اتخــذوا منــزاًل كبيراً، الفيــال الكبيــرة في منطقة 
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 البرشــاء، كانوا قــد تركــوا مكانــًا للتخزين. وفــي المخــزن كانت هناك 
 أعمــال للجميــع تقريبــًا، وربمــا مــع انتقالهــم، احتفظــوا ببعض األعمال 

ولكــن تدريجيًا..

 أذكــر أنــه كانــت هنــاك صــورة بورتريه لجوس والتي أظن أن حســن رســمها. 
هــل هــذا يبــدو مألوفًا بالنســبة لِك؟

نعم كانت هناك. عندما توفّي جوس )في شهر يناير 2009(، أقمنا أول معرض 
فردي لحسن بعد عقود، وكان ذلك في شهر نوفمبر 2009 في غاليري »1x1«، في 

الموقع القديم. كان لديهم مستودع ضخم والذي كان رائعًا حقًا، لذلك نّظمُت 
مع محمد، معرضًا فرديًا لحسن، وكانت هناك غرفة صغيرة حيث قّدم حسن عماًل 

تركيبيًا خاصًا تخليداً لذكرى جوس.

]مايا أليسون تذكر اليوم الذي تعرفت فيه إلى كريستيانا وبقية الفنانين[.

وُدهشــُت خاصــة ألنهــا كانــت المــرة األولى التي أســمع فيها هــذه القصص عن 
هــذا المجتمع. وكيــف كان النــاس يجلســون فــي الفنــاء الخلفــي لمنزل حســن، 

ويخوضــون كل هــذه المناقشــات الطويلــة، وكيــف كان ذلــك مصــدر إلهام فني 
وهلــم جراً. لــم أســمعهم يُشــيرون إلــى ذلك باســم ذي فالينــغ هاوس، ولكنني 

أعتقــد أن الكثيريــن ارتكبــوا هــذا الخطــأ نفســه، حيــث ظّنــوا أنهم كانــوا جميعًا 
المجموعــة نفســها.

هذا ممكن. إال أنهم كانوا في الواقع فئتين مختلفتين: اللقاء غير الرسمي 
لدى حسن في السطوة، خالل فترة التسعينيات وبدايات الـ 2000. ومجموعة ذي 

فالينغ هاوس، على الرغم من أن طبيعة اللقاء غير الرسمي ومناقشة األفكار 
ظّلْت مستمرة حتى نهاية العام 2012.

إذاً بدأِت أنِت أيضًا بصنع األعمال الفنية في مرحلة معينة.
ال، في الواقع لقد بدأُت قبل ذلك، ولكنني عملُت دائمًا كفنانة بطريقة خاصة 

جداً، ولم أُظهر ذلك.
ثم في مرحلة ما، خالل إحدى محادثاتنا، ُقلُت إنني أصنع األعمال الفنية، وأرادوا 

رؤية ما أقوم به. وعندما رأوا األعمال، قالوا لي: »حسنًا ال بّد من أن نفعل شيئًا 
]تضحك[، ألن هذه األعمال كثيرة وأنِت لم ترينا إياها قبل اليوم، لم تُرينا شيئًا«. 

وفي تلك المرحلة، بدأْت هذه األعمال برؤية النور بشكل ما.

كيف تم ذلك؟ ماذا حصل بعد ذلك؟
بدأ كل شيء ببطء شديد. شاركُت فقط في إحدى دورات المعرض السنوي 

في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، في العام 2010 أو 2011 على ما أعتقد. عرضُت 
فيديو سوق السمك في ذلك الوقت.

 إذاً لــم تعرضــي عمــاًل مــن األعمــال التي كنــِت تنجزينهــا لنفســِك، ُقمِت فعاًل 
بصنــع عمــل جديــد وعرضتـِـه علــى الجمهور العام.

 فــي تلــك الحالــة، نعم. بعــض األعمــال األخرى كانت معــي من قبل. 
ولكــن كمــا تعلميــن، تكــون مســألة المشــاركة فــي الفعاليــات صعبة جداً 

بالنســبة لفنــان ال تمثلــه صالــة عرض. وهــو أمــر صعب جــداً في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، لذلــك كان التطــّور بطيئــًا جداً. وكانــوا يتعاملــون معي 

بالطريقــة نفســها التــي تعاملــوا فيهــا مــع المجموعــة مــن قبل، وبذلك فقد 
 دعمونــي حقــًا، وكان مــن المهــم بالنســبة لــي كفنانة أن أحصــل على هذا 

 النــوع مــن الدعــم، حيــث شــجعوني، ليس فقط على االســتمرار فــي العمل، 
 وإنمــا أيضــًا علــى عــرض األعمال. لذلــك فأنا أعتقــد أنها كانــت طبيعة هذه 

الفئــة من الناس.

إذاً، بشكل ما فقد اندمجِت كفنانة في المجموعة عن طريق الصدفة، ألنك ُعّينت 
للمساعدة في إدارة ذي فالينغ هاوس، ولكن بعد ذلك أصبحِت في الواقع واحدة 

من فناني ذي فالينغ هاوس بشكل ما.
جــرْت فــي الواقــع محادثــة بيــن محمــد أحمد وعبــد الرحيــم، ألن محمد أحمد 

أخبــره فــي مرحلــة مــا أن علــى المجموعــة أن تعــرض عماًل مــن أعمالي نظراً 
لكونــي جــزءاً مــن المجموعــة.. وهــي فكــرة تم رفضها بشــكل قاطــع، فقد كان 

الطابــع المؤّسســي لمجموعــة ذي فالينــغ هاوس يقــوم علــى تمثيل فنانــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المؤثرين.

هل تعتقدين أن محادثة مماثلة قد جرْت حول جوس أيضًا؟
لسُت متأكدة.

هــل شــعرِت فــي يــوم مــا بأن جوس شــعر بأنه مســتبعد أو..؟ يبدو لــي من الواضح 
أنــه كان جــزءاً مــن المجموعــة، أليس كذلك؟

ذلــك ممكــن، فــي الواقــع هــو ممكن. علــى الرغم من أنه عنــد عودته إلى 
دبــي، كان جــوس مقتنعــًا بفكــرة االســتمرار فــي عملــه كقّيم فني لالســتمرار في 

الترويــج للمجموعــة..

حسنًا. لم تكن لديه فكرة عرض أعماله الفنية الخاصة.
ال، أنــا ال أعتقــد ذلك. ولكــن مــن الواضــح أن األمــور كانت أســهل بكثير خالل 

التســعينيات، فقــد كانــوا يغّيــرون العنــوان بيــن عشــية وضحاها من الخمســة 
إلــى الســتة، ويضّمــون عمــل فنــان إضافــي، وهذا لن يتســبب بأية مشــكلة ألحد. 
عندما ظهــرْت مجموعــة ذي فالينــغ هــاوس، أخــذْت شــكل مؤّسســة انطالقًا من 
 رغبتهــم فــي إعطائهــا هيكليــة محّددة، وإنشــاء ســردية خاصة، واالســتقاء نوعًا 

ما مــن التاريخ.
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ماذا عن شخص مثل ليلى جمعة أو هدى أسد أو ابتسام ]عبدالعزيز[. هؤالء كّن 
من الجيل األصغر سنًا. ولكنهن كّن على اتصال بالمجموعة بشكل واضح جداً.

أعتقد أن الحالة مختلفة لكل منهّن أعني.. ليلى، على سبيل المثال، لم تكن 
تنخرط حقًا في هذا النوع من المحادثات الفكرية والحوارات..

 مــاذا كان دور ليلى؟ هــل كانــت تكتفــي بصنــع األعمــال وحملهــا إلى 
ذي فالينــغ هاوس؟

كانــت واحــدة مــن طــالب محمد كاظــم، وكان يحّب حقًا أن يشــّجع كل 
 طالبه. أمــا ابتســام فقــد كانــت مفّكــرة وعملــْت حقًا على ذلــك الموضوع 

بشــكل أكثر اتســاقًا.

هل كانت هناك نساء أخريات تعرفينهن ممن ارتبطن بالمجموعة بهذا الشكل؟
إنه عالم ذكوري بامتياز.

من هم األشخاص الذين لم يكونوا فنانين ولكنهم دعموا هذا المجال؟ أنا أفكر 
بالشيخة حور القاسمي، وزكي نسيبة، وأي شخص آخر تذكرينه ممن قد يكون 

لديه قصة ليرويها أو دور لعبه في هذه العملية.
من حيث الفن المعاصر، وعلى الرغم من أنه خارج دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، إال أنني أظن أن واحداً من الشخصيات الرئيسية هو الشيخ حسن بن 
محمد بن علي آل ثاني في الدوحة، والذي..

اقتنى مجموعة متحف الفنية. صحيح؟
كان يقتني األعمال الفنية على نطاق واسع في التسعينيات، في منتصف 

التسعينيات، وقد شّكل بالتأكيد المجموعة األساسية من األعمال الفنية 
المرتبطة بمشهد الفن المفاهيمي في الخليج.

كان هو من أوائل من اقتنوا أعمال حسن شريف أليس كذلك؟
نعم.

]يتحــّول الحــوار إلــى الحديــث عــن الفنانين فــي فتــرة التســعينيات ممن كانوا 
بشــكل مــا جــزءًا مــن المجموعــة، بما في ذلــك فيفيك فيالســيني[.

أعنــي بالطبــع أنــه مــن المحــزن للغايــة أن العديد مــن أولئــك الفنانين الذين 
كانــوا نشــطين فــي التســعينيات لــم يعــودوا موجوديــن على الســاحة الفنية 

اآلن. أحمــد راشــد ثاني هــو فــي الحقيقــة شــخص ينبغــي أن تلتقــي به. ولكن ربما 
إذا وجــدِت شــخصًا يمكنــه العمــل علــى األرشــيف، يمكنــِك عندهــا اختيار بعض 

الكتابــات أو.. ألنــه كان مــن هــواة جمــع التاريخ الشــفوي أيضًا.



233 232

االاااااااااااال نراهم لكننا

حسن 
شريف



235 234

حسن شريف، ٢٠٠7
الصورة مقدمة من أرشيف ذي فالينغ هاوس، دبي

حسن شريف
—حاورته كريستيانا دي ماركي

    ٢3 ابريل، ٢٠٠٩. دبي، اإلمارات العربية المتحدة

»هناك مسافات بين الكلمات، والفن هو هذه المسافات، 
وليس الكلمات. كما ينبغي أن يكون الفن هراء لكيال يُستخدم. 

فإذا كان هناك معنى فال يكون العمل فنًا. إنه فنجان، تضعينه 
في المطبخ وتملئينه بالماء، فإذا كان لديِك المال يمكنِك 

شراؤه، وإذا كان لديِك ذوق يمكنِك تقديره، ولكن عليِك أال 
تستخدميه. يجب أن يكون الفن بال هدف، وبالتالي فال يمكنك 

استخدامه. يجب أن يكون بال جدوى لكي يكون فريداً من 
نوعه. وبخالف ذلك، إذا صنعِت الفن الستخدامه، فإنه ليس فنًا«.
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الُمحاِورة: كيف تطورّ وعيك الخاص بموضوع الفنون؟
 حســن شريف: درســُت في منتصف الســتينيات في مدرســة الشعب 

هنــا فــي دبي. فــي المدرســة، كنُت جيداً في الرســم وشــجعني أســتاذ الفن 
)فــي تلــك األيــام كان هنــاك في المدرســة مــادة متخّصصة بالفنون( وســاعدني 
كثيراً. كمــا أَحــبَّ أســاتذة الجغرافيــا والتاريــخ رســوماتي وطلبــوا مني نســخ الصور 

مــن الكتــب علــى ورق بقيــاس 70 × 100 ســم، وصنعهــا على شــكل ملصقات، 
 لجميــع الطالب. كمــا طلــب منــي أســتاذ العلوم الطبيعية رســم رســوم 

 توضيحيــة للمقــرّر وعرضهــا علــى الطالب. وبذلــك كانــت عالماتــي جيدة في 
مــادة الفنــون، لتحّقــق التــوازن وتعــّوض عــن التخّصصات األخــرى التي كنت 

أضعــف فيها.
 بدأُت أُعرف باســم »رســام الشــعب« اســتناداً إلى اســم المدرســة ومن 

»فنــان مدرســة الشــعب« أصبحــُت »فنــان الشعب«. شــعرُت بتقدير جيد، ألن 
لوحاتــي كانــت تُعّلــق ويمكــن للجميــع رؤيتها. كمــا اعتــاد أســتاذ الفنون أيضًا 

أن يرينــي نســخًا مــن لوحات شــهيرة منشــورة فــي الكتب. وأتذكــر لوحة ديالكروا 
»Delacroix« الحريــة تقــود الشــعب »Freedom Leading the People« حيــث تجّســد 

اللوحــة امــرأة ترمــز إلــى الحريــة وهي تحمــل علمًا. لذلك قمــت برســمها، لكنني 
غيــرت العلــم وحولتــه ليعّبــر عــن القضيــة اإلسرائيلية-الفلســطينية، وبالتالــي 
قمــُت بتحويــر اللوحــة، مــن خــالل إزالة بعــض العناصر وإضافة شــيء آخر.. وقد 

أُعجــب مديــر المدرســة جــداً باللوحــة وأراد أن يعّلقهــا فــي مكتبه، مــا أعطاني 
 شــعوراً بالتقديــر علــى أعمالــي الفنية. أعتقــد أننــي قــررت في تلــك اللحظة، 

 وحتــى قبــل االنتهــاء مــن المدرســة، أن أدرس الفن. كنت في الســابعة عشــرة 
أو الثامنــة عشــرة مــن العمــر. وهــذه هــي الطريقــة التي قررُت فيها دراســة الفن.

كيف تفاعل والداك مع قرارك؟
 لــم يعجبهمــا ذلــك بالطبع. حاولــْت والدتــي ثنيــي عن رســم عيون المرأة 

 أو شــعرها، ألن هــذا أمــر يحّظــره اإلســالم. لكنني أصــررت علــى القيام بذلك. 
خــالل الســبعينيات كنــُت أذهــب إلى نــادي النصر، وهو نــاٍد رياضي يضم 

قســمًا ثقافيــًا، وأصدرنــا مجلــة ســاعدُت في تصميمها وبدأُت برســم الرســوم 
الكاريكاتوريــة فيها. كنــُت ســعيداً بنشــر أعمالــي. كان ذلــك في بداية 

 الســبعينيات حتــى العــام 1972 و1973، ثــم التحقُت بمجلــة »أخبــار دبي«، 
 وكان مرتبــي الشــهري 500 درهــم إماراتي. فــي كل أســبوع كان لــدي صفحة 

واحــدة وأربعــة رســوم كاريكاتوريــة حول موضــوع واحد. كانت األمــور مختلفة 
تمامــًا عمــا هــي عليــه اآلن: كنــُت حــراً جــداً، حتى في انتقــاد البلديــة التي كانت 

 تمــّول المجلة. فــي ذلــك الوقــت، كان النــاس أكثــر حرية في النقــد والتحدث 
 عــن السياســة أو المجتمع. لــم يمــارس أحــد الرقابة علــى عملي. كان 

 النــاس يحبــون أعمالي. ومــن ثــم فــي العام 1979، غادرُت البالد لدراســة 
الفنــون الجميلة. 

هل تم نشر جميع رسوماتك الكاريكاتيرية؟ كنُت أظن أنك واجهت بعض الرقابة 
وأن بعض هذه الرسومات لم تنشر..

نشرُت معظم رسوماتي الكاريكاتيرية باستثناء عدد قليل منها. أحيانًا كان 
المحرّر الذي كان يحب عملي—وكان اسمه عمر ألديسي، وهو فلسطيني األصل، 

كما أظن، ممن عاشوا في دولة اإلمارات العربية المتحدة لفترة طويلة جداً، ال 
يجرؤ على نشر الموضوعات التي كانت جدلية أو تتصدى لقضايا »ساخنة«. مرة، 

طالبت بالحصول على أجر أعلى، وقبلوا زيادة راتبي من 500 إلى 800 درهم إماراتي، 
وهو أمر يمكن اعتباره مقياسًا على تقديرهم لعملي.

كيف حدث أن ذهبت الى لندن؟ وما الدور الذي لعبه تعليمك في الخارج؟
في ذلك الوقت، وإلى جانب رسم الرسوم الكاريكاتورية، كنت أرسم 

اللوحات أيضًا. كان لدي ثالثة كتب عن الفن تتناول كاًل من فان غوخ، وسيزان، 
وبيكاسو. وفي كل يوم كنت أّطلع على الكتب وأنسخ اللوحات باستخدام 

األلوان الزيتية، أو األكريليك أو األلوان المائية. لذلك، وباإلضافة إلى كوني رساَم 
كاريكاتير، كنُت أيضًا رسامًا أشارك في المعارض، ومنها على سبيل المثال، 

معرض أقيم في المجلس الثقافي البريطاني في السبعينيات. ثم بعد قيام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بدأْت العديد من المجالت بالطباعة وبرزت العديد من 

الفرص األخرى. وقد اعُترف بي كرسام وكنُت أمّثل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في الخارج، في العالم العربي: في العام 1975، كنُت أعمل في وزارة الشباب 

وكانت مهمتي العثور على الفنانين، والحديث معهم، الختيار وجمع أعمالهم 
لعرضها في الخارج. زرُت العديد من الدول العربية )مصر، المغرب، سوريا، السودان، 

المملكة العربية السعودية..(، وكنت أرّوج للفنانين اإلماراتيين، إلظهار أنه يوجد 
فن في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كان هناك عدد قليل جداً من الفنانين في 

ذلك الوقت، ولم أكن قادراً على جمع ما يزيد على 10 إلى 15 عماًل لعرضها في 
الخارج، كما كانت المعارض تُقام في دولة مختلفة في كل عام.

دعنا نعود إلى قرارك بدراسة الفنون الجميلة..
لقد كانت عملية تدريجية، وليس قراراً مفاجئًا. في كل عام كان هذا القرار 

يصبح أقوى وأكثر إلحاحًا، على الرغم من أنني أّجلته لفترة طويلة جداً. كانت وزارة 
التعليم تتّبع نظامًا يسمح للطالب بمجرّد االنتهاء من المدرسة الثانوية، أي بعد 
12 سنة من التعليم، بمواصلة تعليمه في الخارج. وقيل لي إن هناك العديد من 

األماكن التي يمكنني أن أذهب إليها لدراسة الفنون الجميلة، وفي الوزارة عرضوا 
علّي الذهاب إلى إيطاليا.. ولكنني لم أكن أريد أن أذهب إلى هناك.

لَِم ال؟ تُعتبر إيطاليا مقصد الفنانين..
في ذلك الوقت، كانت فرنسا أكثر إثارة للفنانين، وأكثر إلهامًا. بالتأكيد 

كنُت أفضل الذهاب إلى فرنسا. لذا تقدمُت بطلب للدراسة في كل من فرنسا 

حسن شريف / كريستيانا دي ماركي
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والمملكة المتحدة، وأتى الرد من المملكة المتحدة أواًل. لذلك قبلُت، ولم أكن أريد 
أن أنتظر موافقة فرنسا، والتي صدرت في نهاية المطاف ولكنني كنت بالفعل 

في المملكة المتحدة ولم أكن أريد التغيير. أمضيُت خمس سنوات في المملكة 
المتحدة، ثالٌث منها في لندن، حيث التقيُت أشخاصًا مهمين جداً، وزرُت صاالت 
العرض والمتاحف، والندوات.. غيرتني هذه التجربة كثيراً. لهذا السبب، وبمجرّد 

عودتي إلى دبي، لم أرسم رسومًا كاريكاتورية، فتلك كانت وظيفة، ومرحلة من 
حياتي، ال أكثر وال أقل. خالل وجودي في لندن، اكتشفُت الفلسفة وكنُت مهتمًا 

بالسؤال عن ماهية الفن، وكيفية الرسم، ليس من وجهة النظر التقنية، حيث 
يمكن ألي شخص أن يتعّلم كيف يرسم، وإنما من وجهة نظر مفاهيمية، ففي 

الحقيقة ال يمكن للمرء أن يتعلم كيف يكون فنانًا. لذلك انغمسُت بالقراءة، 
والبحث، والتجريب، وكانت معظم أعمالي في تلك الفترة تجارب فنية.

ِ ذي فالينغ هاوس.. من قام بالتقاط  إنها موثّقة في الصور األرشيفية الخاصة بـ
الصور لتلك التجارب وعروض األداء؟

قمت بتصوير التجارب، وقام الطالب بتصوير عروض األداء. فمن ضمن 
 أساسيات الدورات، ينبغي على الطالب أن يتعّلم كيفية توثيق أعماله: وعليه 

أن يعرف كيف يلتقط الصور، وكيفية طباعة الصور باألبيض واألسود. لذلك كنُت 
ألتقط الصور، وأحّمضها وأوثّق جميع مراحل عملي.

 هذا سؤال مهّم للغاية ومرتبط بإنتاج األعمال الفنية. الفنانون اليوم هم 
في الغالب أصحاب حقوق التأليف والنشر الخاصة بالفكرة، لكنهم ال ينفذون 

األعمال على أرض الواقع، حيث يكلفون طرفًا آخر بتنفيذها.
 ال أرى أن هذا أمر سلبي. في ستينيات القرن الماضي في أمريكا، ومع ظهور 

فن البوب، والفن التقليلي، والفن المفاهيمي، انتقل الفن إلى المصنع وأصبح 
الفن يقوم على العمل الجماعي، وليس على اإلبداع الفردي. وبذلك أصبح الفن 

عماًل جماعيًا. ويمكن ألي شخص أن ينّفذ فكرته، من دون الحاجة إلى أن يكون 
ماهراً في كل تقنية. هناك شركات متخّصصة في المسائل التقنية. ويمكن 
للفنان نفسه استخدام تقنيات مختلفة، حيث يحتاج فقط إلى إعطاء الفكرة 

للمصنع لتنفيذها ودفع األجور المترتبة على ذلك.

 ولكننــا نقــع هنــا فــي تناقض. أنــت تقــول إنــه يمكن ألي شــخص أن ينتج فنًا، 
ولكــن إذا لــم تكــن لديــك الوســائل الماليــة، فإنــك ال تســتطيع أن تدفع المال 

الــالزم إلنتــاج أعمالــك، فــي حيــن أنــك إن كنت تعرف كيــف تقوم بذلك بنفســك 
فيمكنــك عندهــا صنــع أعمالك بنفســك..

ســوف أعطيــِك مثــااًل مــن تجربتــي الخاصة. أنــا أرغب دومًا في اســتخدم مواد 
باهظــة الثمــن، ولكننــي ال أســتطيع. لذلك فأنــا أعمــل باســتخدام مواد أرخص: 

مــن الــورق المقــوى، واألشــياء البالســتيكية، ألنــه ال يوجد ســوق ألعمالــي، ولكن لو 

كان هنــاك شــخص مهتــم بلوحاتــي فيمكننــي أن أســتفيد مــن المــال الناتــج عن 
بيــع أعمالــي فــي شــراء مــواد ألعمالــي الجديدة. إذا كان هناك ســوق ألعمالي، 

فــإن أعمالــي ســتكون مختلفــة تمامــًا عّمــا هــي عليه اآلن. وهذا هو الســبب وراء 
إشــارتي إلــى مفهــوم المصنــع: فلــو كان لدّي ســوق لبيــع أعمالي، ســأقوم عندها 

باالســتفادة مــن اإلنتــاج الصناعــي، ألنتــج سلســلة من األعمــال، تمامًا مثــل الفنان 
أنــدي وارهــول »Andy Warhol«، وعندهــا لــن أقوم بصنــع األعمال بنفســي، وإنما 

ســأعطيها لمصنــع لينتجهــا.

 ومــاذا كنــت ســتفعل بقيــة الوقت؟ أنــت تبــدو لي كشــخص يســتمتع بالعمل 
بــداًل مــن مجرد مشــاهدته يُنجز..

كنــت ســأرّفه عــن نفســي، وأذهــب إلى أماكــن فاخرة! في الواقع أنا أســتمتع 
فعــاًل بصنــع أعمالــي الفنيــة، ولكــن حقيقــة عدم وجود ســوق يطلــب هذه األعمال 

تؤثـّـر أيضــًا علــى إنتاجي. حتــى عندمــا يمــوت الفنــان، تبقى أعمالــه خالدة بعده، 
ويمكــن إنتاجها. فالفــن ليــس مجــرد عمــل الفنــان وهــو منغمس في زاوية 

مرســمه، حيث يقــول والتــر بنياميــن »Walter Benjamin«، فــي مقالتــه لعام 193٦، 
والتــي حملــت عنــوان »العمــل الفني فــي عصــر االستنســاخ الميكانيكي«، أن 

الفــن قــد فقــد هالتــه، وأنــه لــم يعد مقتصــراً على النخبــة، وبذلك أصبح للشــعب، 
وللجميع. وبهــذه الطريقــة، لــم يعــد الجلــوس في زاويــة مرســمك والعمل على 

اللوحــة بشــكل فــردي مجديــًا بعــد اآلن. ينبغــي علــى الفنان أن ينــزل من برجه 
العاجــي وينخــرط فــي المجتمــع: وهــذا هو الســبب في أنــه يمكــن للفنانين 

االســتعانة بالمصانــع، حيــث يوجــد مهنيــون قــادرون على ترجمــة الفكرة إلى 
 شــيء حقيقي، فقــد أصبــح الفــن جــزءاً مــن المجتمع. الوقت يمر بســرعة، 

 ويجــب أن نكــون علــى بّينــة مــن هــذه الحقيقــة وعلينا أن نمضي قدمًا بأســرع 
 مــا يمكن. فهــذا ليــس الوقــت المناســب ليعّبــر الفنان عن نفســه بشــكل مريح 

فــي زاويتــه وركنــه الخــاص. يجب علــى الفنان أن يكــون على عجل..

ولكــن فــي نهايــة المطــاف ما ســوف يســتمر ويبقــى ال يتوافق مــع عجلة اإلنتاج 
ســريعة الوتيرة..

الحياة تُجبرِك اآلن على العمل والعيش بأسرع ما يمكن. أنا أؤمن بالعيش 
بسرعة، وإنجاز أكبر قدر من األشياء التي نستطيع إنجازها. على سبيل المثال، وفي 

حوالى العام 188٦، رسم فان غوخ زوج أحذية لفالح، وفي حوالى العام 1957، أقام 
آندي وارهول معرضًا لرسومه الخاصة باألحذية النسائية، والتي تخّلدت في وقت 

الحق في سلسلة »Diamond Dust Shoes«: الحذاء األول كان قذراً ومهترئًا، وملوثًا 
بالطين، ليعكس هذا الواقع؛ أما الثاني فهو أنيق وبرّاق، ليعبر عن مجتمع مختلف 

تمامًا. هذان التمثيالن مختلفان تمامًا، مهما كان الموضوع، من حيث المبدأ، 
هو نفسه. ومع الوقت، ينبغي أن نطرح السؤال: كيف يمكنني أن أتقّبل هذين 

 العملين المختلفين؟ كيف أنظر إلى لوحة فان غوخ؟ إنه يصف المجتمع الذي 
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كان يعيش فيه، ويمكننا من خالل تأمل جودة اللوحة أن نالحظ الهالة التي 
تسبغها هذه الجودة على اللوحة وعلى ذلك اإلنتاج الفني. ولكن الهالة قد 

ضاعت، ألننا نعيش في عصر التكنولوجيا، فلم تعد توجد مثل هذه الهالة في 
 أعمال آندي وارهول، على سبيل المثال. إنه يمّثل عصر التكنولوجيا، ويستفيد 

من التقنيات الجديدة. وفي الواقع، ينبغي على الفن أن يتماهى مع الزمن الذي 
يولد فيه: في الوقت الحاضر، ال يمكن للفنان أن يرسم بالطريقة نفسها التي 

رسم بها فان غوخ. علينا أن نعرف ماذا حدث في ثمانينيات القرن الماضي. وماذا 
كان رد فعل الجمهور على ذلك اإلنتاج الفني. لننظر على سبيل المثال إلى 

الجدل بين الفن األميركي والفن األوروبي: آرتي بوفيرا »Arte Povera« )جيرمانو 
 سيالنت »Germano Celant«( واالبتعاد عن األسلوب »Anti-Style« )غيرهارد ريختر

»Gerhard Richter«(.. فكل منهم يحاول مغايرة اعتماد الفن الذي ينتجه الفنانون 
والمنّظرون األمريكيون. حيث أصر األوروبيون على العودة إلى اللوحة، »لوحة الروح 

الجديدة«، ومنع األميركيين من فرض أنماطهم على الفن المعاصر. وكان لكل 
 ،»Harold Rosenberg« وهارولد روزنبرغ »Clement Greenberg« من كليمنت غرينبرغ

عالقات سياسية مع التعبيرية التجريدية األمريكية، حيث كان يُنظر إليها على أنها 
شيء »قومي« جداً. كما يمّثل فنانون من أمثال روثكو »Rothko« )روسي(، ودي 

كوننغ »De Kooning« )هولندي(، من بين آخرين، التعبيرية األمريكية، وهي لوحات 
كبيرة ألن أمريكا كبيرة، وتتميز باإلنتاج الفني السريع، وإزالة الشخوص واختيار 
ما هو مجرد، ما يعكس الوتيرة السريعة التي تعيشها أمريكا، والتأكيد على 
 الخطوط واألشكال الهندسية واأللوان الزاهية.. وبالتالي احترام رؤية معينة 

للحياة وهي رؤية أمريكية عادة.

هناك توافق مضحك بين هذه التعبيرية التجريدية وبين بعض قواعد الفن 
اإلسالمي: على سبيل المثال، االبتعاد عن الشخوص، وكونها ملونة، وخطية، 

كما يمكن أن يُنظر إليها على أنها بيان.
هنــاك بعــض الفنانيــن الشــباب الذيــن اعتنقــوا التعبيريــة التجريديــة ألنها 

تتجنــب معارضــة التقاليــد، ولكــن ال أحــد يســتطيع أن يقــول عــن نفســه إنه فنان 
إذا كان ال يــزال يتقّيــد باالصطالحية. علينــا صنــع الفــن بالنظــر إلــى مــا هــو معاصر، 

إلــى الوقــت الــذي نعيــش فيــه. الفن فــي القرن الحادي والعشــرين هو فن 
تجريبــي، وهنــاك تقنيــات يتعّيــن علــى الفنانيــن اســتخدامها، ومقارنة أنفســهم 

بها. هنــاك بعــض الفنانيــن اإلماراتييــن، الــذي تلقــوا تعليمهــم فــي الخارج، وممن 
يُفتــرض بهــم أن يكونــوا مــن أصحــاب العقليــات »المنفتحــة«، يصنعــون أعمااًل 

فنيــة بطريقــة معينــة ألن هــذه الطريقــة مســموحة، وبالتالــي فإنهــم ال يعارضون 
التقاليد. هــذا النهــج العقلــي ليــس معاصــراً، فهــؤالء الفنانــون ما زالوا يعيشــون 

بعقليــة الماضــي، وعلينــا أن نكــون علــى بينــة مــن هــذا النهج الذي قــد ال يظهر 
بشــكل جلــّي للعيــان، ولكنــه ال يــزال موجوداً. وهــذا ال يعني أن الفن اإلســالمي 

هــو حديــث أو معاصــر لمجــرّد كونــه غيــر تصويــري ويبتعد عن الشــخوص. فالفن 

المعاصــر يمكــن أن يكــون رمزيــًا أو غيــر رمــزي، ويمكنــه أن يكــون االثنيــن معًا في 
الوقــت نفســه. باإلضافة إلــى ذلــك، فــإن االبتعاد عن تجســيد الشــخوص في الفن 

اإلســالمي هــو لغــرض آخــر تمامــًا، والكثير مــن الفنانيــن ال يســتطيعون التفريق 
بيــن التــراث والمعاصرة. حيــث لــم يبحــث الفنانــون المســلمون يومًا فــي الخطاب 

الســياقي لوظيفــة وطبيعــة الفــن، وهــذا هو الســبب في وجود الفن اإلســالمي 
فــي تاريــخ الفن فقط.

وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية، والرسوم الكاريكاتورية. لقد كنَت دائمًا جدليًا جداً 
واستفزازيًا ومحرِّضًا في ما يتعلق بالمجتمع، ولكن مضى اآلن وقت طويل جداً منذ 

أن توقفت عن كونك مباشراً جداً. ومع ذلك، فإن المجتمع ليس »ناضجًا«، وهو ال 
يزال بحاجة إلى تحريك مياهه الراكدة..

كنــا راديكالييــن، وفوضوييــن وتصرفنــا وفقــًا لذلك. ولكــن علينــا اآلن أن 
نكــون حكمــاء بطريقــة مــا، فقــد تغّيــرت الكثير من األشــياء، ســواء لألفضل 

أم ال. وعلينــا أن نقاتــل لتحقيــق أمــور أخــرى، وخاصــة بالنســبة للتعليم. وعلــى 
Elemen- »ســبيل المثــال، فقــد ضــّم معــرض أقيــم في اآلونة األخيرة فــي غاليري 

ta« وحمــل عنــوان »Re-Source«، 10 مــن الفنانيــن اإلماراتييــن الشــباب، وهذا أمر 

مشــّجع، أمــا فــي الســبعينيات، فقــد اعتــدُت الرســم من دون أن يشــرح لي أحد 
مــاذا تعنــي االنطباعيــة أو التعبيريــة، ومــن دون إعطائــي أي توجيه. عندمــا كنــت 
فــي ســنهم لــم تكــن لــدّي أيــة فرص، أمــا اآلن فلديهــم الكثير من الفــرص النابعة 

مــن تعليمهم. األمــور تتغيــر بســرعة وبطريقــة جيــدة جــداً: ولســُت بحاجة إلى 
أن أكــون مؤثــراً فــي المجتمــع بعــد اآلن ألننــي أســتطيع أن أتلمس آثــار التقّدم 
الحاصل. هنــاك جيــل جديــد مــن الفنانيــن الذيــن يحصلــون على فــرص التعّلم 

والتعبيــر بشــكل فني. لذلــك فنحــن لســنا بحاجــة إلــى أن نكــون عدوانيين، وإنما 
نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون حكمــاء مــن أجل أن نكــون أكثر وضوحــًا، وعلينا أن 

نعــرف كيــف نختــار األفضــل مــن بيــن الفنانيــن الشــباب. في الســبعينيات، لم تكن 
هنــاك مشــكلة فــي االختيــار، فلــم يكــن هناك ســوى عــدد قليل جداً مــن الفنانين 
فــي تلــك الفترة. أمــا اآلن فيمكننــا أن نشــهد علــى التغييــر اإليجابــي الســريع في 
كل مجــال مــن مجــاالت الحياة. مــرة أخــرى، علينــا أن نكون ســريعين فــي اعتماد 

هــذه المــواد والتكنولوجيــات الجديــدة الســتخدامها ألغراضنــا الفنية.

ذكــرَت جيــل الشــباب الــذي يكبــر في دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: عندما أنظر 
إلــى عملهــم، أشــعر بــأن هنــاك نقصــًا فــي تعليمهم، وغيابًا شــبه كامــل لكل ما 

يشــير إلــى الثقافــة العالميــة، وإلــى الفلســفة وعلــم النفس، وإلــى تاريخ الفن.. 
حيــث يرّكــزون فــي أعمالهــم علــى الجانــب التقني أكثر.

ليــس لديهــم الوقــت لدراســة هــذه القضايــا العميقة. حيث عليهــم القيام 
بوظائفهــم للحصــول علــى شــهاداتهم. الى جانــب ذلــك، فأنــا أرى أنــه ال ينبغي 

تدريــس هــذه »الثقافــة«: فهــي أمــر يتــم اكتشــافه بشــكل فردي. ولذلك أنا ال ألوم 
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الشــباب علــى عــدم الدراســة، فهم يعيشــون الفلســفة المعاصــرة: ويحترمون 
التقاليــد، ويعرفــون فــي الوقــت نفســه كيــف يســتخدمون التكنولوجيات 

الجديدة. بالطبــع ســيكون مــن الجيــد لــو تعرفــوا علــى كل هــذه القضايــا العميقة، 
ولكــن عليهــم أن يكتشــفوا ذلــك بأنفســهم، فــال أحــد يســتطيع أن يوجههــم في 

هــذا المجال.

ولكنهم في بعض األحيان، ال يعرفون ببساطة إلى أين يتجهون. أنا ال أقول إنه 
ينبغي أن يتم تلقينهم التعليمات، ولكن إذا كان هناك شخص يُظهر لَك الطريق 

فإنك تصبح على دراية بوجود هذا الطريق، وبالطبع سيكون قرار اتباع هذا الطريق 
أو تركه منوطًا بك بالكامل..

الجامعــات تتحّســن فــي هــذا المجال. بالطبــع لديهــم مطالــب، ولهم الحق 
فــي طلبها. لذلــك فأنــا متفائــل بشــأن المســتقبل. وهناك فــرق بيــن هنا وأوروبا: 

فــي أوروبــا، يبــدأ الفنانــون الشــباب باتخاذ مرســم لهــم وإنتاج األعمــال الفنية، ثم 
عرضهــا.. أمــا هنــا فالوضــع مختلــف، ألنــه يتعّيــن عليهــم أواًل تثقيــف المجتمع، ولهذا 

الســبب فقــد بــدأُت بكتابــة المقــاالت: حيــث كتبُت مــا يقرب من مائــة مقال. ألنه 
كان علــّي أن أصنــع جمهــوراً ألعمالــي: كمــا يحتــاج الفنانــون المعاصرون إلى 

جمهــور معاصر.

واآلن، كيف تنظر إلى نفسك من حيث انخراطك في الشأن االجتماعي؟
ما زلت أقوم بالكتابة ولكنني أعمل اآلن على مستوى مختلف. فقد قمُت 

بالتدريس، وإلقاء المحاضرات، وتنظيم المعارض للفنانين الشباب.. أما اآلن فأنا 
أقل نشاطًا، حيث أرى أن الفنانين الشباب يقومون بدورهم أفضل مني، كما أشعر 

أنه يتعّين علّي أيضًا االهتمام بعملي. على الفنان أن ينتج أعمااًل فنية، وإذا كان 
الفنان نشطًا جداً ]في تطوير المشهد الفني[ فإنه سيفقد التركيز على نفسه، 

ويتخلى عن التعبير عن آرائه الخاصة بشكل فني.

هل تعتقد أنه يمكن للفنان أن يؤثّر على المجتمع؟
يمكن للفن أن يساهم بتوعية المجتمع: فالتوعية مسؤولية مهمة جداً، 

كما يمكنه أن يكون محرِّضًا على التغيير. ولكنه ليس حافلة تنقلك من هنا إلى 
هناك. فاألمر مختلف تمامًا: وكما يقول يوهانس إتن »Johannes Itten«، الفن مثل 

الحافلة التي تأخذك إلى نهاية الطريق، وأولئك الذين يريدون أن يذهبوا أبعد من 
ذلك عليهم النزول من الحافلة والسير على أقدامهم. ينبغي على هؤالء الفنانين 

الشباب أن يقرروا كيف يريدون تحريض وتغيير المجتمع، فهو خيار فردي. حيث 
يمكن للفن تغيير عقلية المجتمع.

ال يبدو لي أن هؤالء الفنانين الشباب مهتمون كثيراً في تثقيف المجتمع أو 
تنويره. يبدو أنهم يسعون أكثر وراء الحصول على قبول المجتمع: فهم يستفزونه 

لكي يستمع إليهم، ولكن، على ما يبدو، فإن ما يسعون إليه في نهاية المطاف 
هو الحصول على االعتراف، والتقدير، والمكافآت..

أعتقد أن الفنانين الشباب لديهم الحق في السعي وراء لفت انتباه وسائل 
اإلعالم.. حيث ال يذهب الجميع إلى المعارض الفنية، وإنما يكتفي الكثيرون 

بقراءة اآلراء المنشورة في الصحف حول هذه األعمال الفنية، ولذلك فإن الوصول 
إلى وسائل اإلعالم هو أمر أساسي. وهم على حق في محاولة الحصول على 

اهتمام وسائل اإلعالم: فوسائل اإلعالم هي منصة، وليس هناك ما يعيب في 
الترويج ألعمالهم وصورتهم. حيث يمكن لخطابهم أن يصل إلى المجتمع من 

خالل وسائل اإلعالم، وال ينبغي أن نلومهم على ذلك. فالفنانون يريدون أن يقولوا 
للمجتمع بأنهم موجودون، وهم أنانيون بطبعهم، كما أن مسألة االعتراف 

بهم وتقديرهم هي مهمة للغاية بالنسبة لهم. أنا أحّب كل هذه األشياء التي 
يختبرونها ويجرّبونها. لنأخذ على سبيل المثال عمل الفنان خالد مزينة، فأنا أحّب 
الشخوص التي يرسمها وحقيقة طباعتها على عدة نسخ.. وهذا ليس تكراراً، ألن 
واحداً يظهر هنا، بينما يظهر اآلخر في وضع مختلف. وإذا كان المكان مختلفًا فإنه 
ال يوجد أي تكرار، ألنه ال يمكن للمشاهد أن يراهم في الوقت نفسه، والوقت هو 

متغّير آخر، ما يعني أن هذه ليست صورة متكررة، وإنما هي صورة أخرى. وهو يعرف 
تمامًا ماذا يفعل، والذي أرى أنه نوع من الفلسفة. فالفلسفة هي ليست مجرّد 

اقتباس الفالسفة، بل يمكن أن تكون فلسفة مجرّبة ومعاشة.. وهناك الكثير من 
السخرية في عمله. وهذا مجرد مثال.

دعنا نتحدث حول مشروع »كتب وصناديق«. والذي يبدو أنه يأتي على موجات: 
فهناك سلسلة في الفترة بين 1982-1984، وأخرى في العام 1995، وواحدة أخرى 

بعد ذلك في الفترة بين 200٦-2007. هل يمكنك التحدث عن هذا »المشروع«؟
قمُت بإنجاز سلسلة صناديق في العام 199٦، ومن ثم مرة أخرى في العام 

2005— خالل تلك الفترة قمُت بصنع الكثير من الصناديق حيث يُعتبر كل صندوق 
قطعة فنية في حد ذاته. أردُت أن أصنع شيئًا صغيراً وكان العنوان هو »صندوقي 
الصغير جداً«. يمكنِك فتح الصناديق واكتشاف الكثير من األشياء داخلها، والتي 
ترتبط بصنعها. هذا وال يحتاج المرء إلى أشياء كثيرة لصنع هذا الصندوق، ومنها 

على سبيل المثال، مقص، وحبل، ومسمار، وورق مقوى، وإبر، وتكون لكل 
صندوق أبعاد صغيرة يمكن العمل على العديد منها. لقد استمتعُت بصنع هذه 

الصناديق التي أنجزتها خالل فترتين مختلفتين: ومن ثم توقفت ألنني عدت إلى 
صنع أشياء أكبر. في بعض األحيان كنُت أتأخر في صنعها: حيث أصنع اثنين أو 
ثالثة صناديق ثم أتوقف لصنع شيء آخر. وبعد ذلك، وعلى امتداد سنة كاملة، 
كنُت ال أصنع إال الصناديق مستخدمًا موادَّ مختلفة. أحّب الذهاب إلى المحالت 

التجارية حيث يبيعون اإلبر، والمسامير، والمطارق.. ومشاهدة كيف يعرضون 
األشياء بطريقة صغيرة جداً: إنها جميلة حقًا. وبالتالي أذهب وأسأل عن األسعار 

وأنغمس في اختيار األشياء الصغيرة في هذه المحالت الصغيرة..
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وهناك الكتب أيضًا، الكتب باعتبارها أعمااًل فنيًة، حيث رّكزت اهتمامي عليها 
أيضًا، ويمكن للجمهور فتحها، وتلّمسها.. صنعُت معظمها في الفترة بين 1983-

1984، وأعدُت صنعها مرة أخرى بعد ذلك في الفترة 200٦-2007، حيث كانت بعض 
هذه األعمال نسخة ثانية، ألنني أضعُت بعضها، وبالتالي تذكرتها ألنني شعرُت 

بأنها مهمة لصلتها بفترة من حياتي.

 لكنهــا ليســت نفســها بالطبــع، فــال يمكــن أن تكــون »تكــراراً« لما قمت 
بــه من قبل؟

بالطبــع ال. لكــن الفكــرة هــي أننــي أعــرف أنني قد قمــت بصنعهــا من قبل، 
وبأننــي أضعتها. لذلــك قمــُت بذلــك مــرة أخــرى، ولكننــي ال أحب إعــادة صنع ما 

قمــت بصنعــه بالفعل. فهــو أمــر صعــب جــداً بالنســبة لي. لنأخذ على ســبيل 
المثــال البرميــل: حيــث قمــُت بصنعــه مــن قبــل في العــام 1985، لكنه ضاع، وأنا 

أفكــر منــذ أكثــر مــن شــهرين فــي صنعه مرة أخــرى ولكنني لــم أفعــل بعد. فالقيام 
بإنجــاز نســخة ثانيــة هــو صعــب جــداً بالنســبة لي. لكن لم يكــن الحال كذلك 
 بالنســبة للطاولــة، ألنــه كان لــدي الرســم، والنجــار هــو من قــام بتنفيــذه فعليًا. 

لقــد صنعــُت بنفســي النســخة األولــى، فلم أُضّيــع وقتــي في صنع شــيء ما مرة 
أخــرى، فــي حيــن يمكنني تقديم شــيء جديد؟

ولكــن بالنســبة للكتــب كان األمــر مختلفــًا، هــل شــعرَت بأنــك تريــد أن يكون لديك 
نســخة ثانية؟

نعــم، كان األمــر مختلفــًا ألننــي صنعتهــا بنفســي. كان األمــر مختلفــًا حيث 
صنعــُت بضعــة خطــوط أساســية ومــن ثم انغمســت في هــذه الخطوط، 

 مســتخدمًا ثالثــة ألــوان فــي البدايــة ثــم اثنين من األلــوان المختلفة. إنها أشــبه 
مــا تكون بشــبه نظم.

واآلن بعــد أن قمــَت بصنــع النســخة الثانيــة )والتــي مــن الواضح أنهــا ال تزال فريدة 
مــن نوعهــا(، هل تشــعر بأنك »مرتاح«؟

 نعــم، أعلــم أننــي قــد أضعــُت النســخة األولى ولكن لدي واحــدة ثانية، 
والتــي بالطبــع ال يمكــن أن تكــون مثــل األولــى، ولكن علــى األقل لدي واحدة 
مماثلــة لتلــك األولى. ولــدّي تواريــخ لــكال العملين. ومــن الشــائع في الفن أن 

يكــون هنــاك نســخة ثانيــة، وأحيانــًا تكــون من مــواد مختلفة. كمــا تســمح التقنيات 
المختلفــة للفنانيــن بامتــالك أكثــر مــن نســخة واحــدة مــن العمل نفســه، ونماذج 

 »Duchamp« متعــددة للقطعــة الفنيــة نفســها. حيث تعطينــا قصــة دوشــامب
 »Large Glass« فــي إعــادة إنتــاج عمل »Richard Hamilton« وريتشــارد هاميلتــون

مجــرّد مثــال واحــد عــن فكــرة تعّدد النســخ فــي الفن. ولدى الفنــان اآلن الحق في 
 تقديــم نســخ، وخاصــة بفضــل التكنولوجيا، حيــث يكــون للفنــان الحق في 

تجربة أية وســائل.

هل تتصّور أيًّا من أعمالك )»كتب وصناديق«، »تجارب«، »شبه نظم«، »أشياء«( 
بشكل كلّي متكامل؟

خالل الثمانينيات كنُت أرّكز على صنع األشياء، ثم في الفترة بين 1985-1984 
وحتى العام 2000 تغّيرت أشياء كثيرة على الصعيد الدولي من الناحية السياسية 

واالجتماعية. لذلك طرحُت أسئلة على نفسي بخصوص نهجي »العقائدي«، 
وقلت في نفسي لَِم ال أفعل شيئًا آخر. فأنا أعرف كيف أرسم، وذلك إذا افترضنا 

أن المسألة متعلقة بالمعرفة أو عدم المعرفة. ولكن المسألة ليست مرتبطة 
بهذه النقطة ال من قريب ال ومن بعيد. وإنما هي مسألة قديمة. أنا أعرف ما هو 

الرسم، وأعرف كيفية صنع لوحة »معاصرة«. لذلك ُعدُت إليها، وأنا منهمك في 
اآلونة األخيرة في التركيز على اللوحة، بل هو نوع من »التزام«، وال يمكنني أال أقوم 

به. باإلضافة إلى ذلك، لم يعد األمر مقتصراً اآلن على طريقة واحدة للقيام بهذه 
األمور، فليس هناك أسلوب واحد فقط: يمكنك الرسم، واستخدام الصور، وصنع 

األشياء، واستخدام عروض األداء.. ولكنني أرسم فقط، وأصنع األشياء، وشبه 
النظم، وكلها مرتبطة ببعضها البعض. إنها مسألة التكرار: فعندما أرسم، أرسم 

عدة لوحات تحمل العنوان نفسه مع »الموضوع« نفسه. ففي عمل »أشياء«، 
كنُت أكرّر عملية الصنع مرة أخرى باستخدام أصابعي، وكذلك األمر في عملي 

»شبه النظام«، حيث كان فعل الصنع هو نفسه ولكن باستخدام فرشاة، وال يوجد 
في أي من هذه األعمال أي مخطط، وليس هناك سر، وإنما هي مجرد عملية، 

ويمكن ألي شخص أن يصنع مثل هذه الخطوط.

وماذا عن نسخة األكريليك من عملك »شبه النظام«؟
انا أتحدث فقط عن الحبر على الورق، في حين أن نسخة األكريليك هي نموذج 
لُيصار إلى تنفيذه من قبل مصنع بوصفه عماًل فنيًا مالئمًا لألماكن العامة، سواء 

على شكل بعدين أو ثالثة أبعاد.
وهكــذا فــإن الخطــوط فــي تكرارها، تُشــبه ما أقوم بــه عندما آخذ قطعًا من 

المواد وأجمع بينها لصنع األشــياء. حيث أســتخدم هنا الفرشــاة وأســتخدم هناك 
 يــدي، ولكــن فــي كلتا الحالتين المســألة هي مســألة تالعب. فالناس يعتقدون 
أن هنــاك فكــرة معّقــدة جداً وراء شــبه النظام هذا. إال أنني في الواقع أســتخدم 

أرقــام )1، 2، 3 أو 1، 2، 3، 4( وبعــد ذلــك أتالعــب بهــا، ألعب بها، وأســتطيع أن 
أفعل الشــيء نفســه مع الخطوط، والحروف األبجدية، واألشــكال. إنه أمر مثير 

للســخرية. هناك خطــوط معظمهــا خطوط أفقية—مدرجة ضمن مســتطيالت 
ويمكــن أن تكــون الخطــوط موجهة بشــكل مختلــف، كما يمكنني أن 

 أتالعب بالخطــوط المســتقيمة أو الموجات، وإدخال األلوان، واســتخدام 
أنمــاط هندســية بســيطة.. ومن ثــم أختار عامل اختــالف، وأطّبق »عاماًل مقاباًل« 

محــدداً علــى النمــط ألنشــئ عمليــة من خالل التالعب. فــكل ما أقوم به له عالقة 
معينــة مــع بقيــة أعمالــي، وال يوجــد فرق بين أعمالي، فجميــع أعمال الفنان هي 

قطعــة فنية واحدة.
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مــا هــي عالقتــك بالمواد؟ هــل هــي مجرد شــيء تســتخدمه أو ذو قيمة، أو هي 
مصــدر لإللهام؟

البعض منها أستخدمه ببساطة. أشتري أكوابًا على سبيل المثال، وأول 
ما أقوم به هو إلغاء الغرض الذي صنعت من أجله بحيث ال يمكن استخدامها 

كأكواب بعد اآلن. ثم أضيف مادة أخرى، أو أكثر، واختار شيئًا آخر، مثل األلومنيوم 
أو النحاس أو الزجاج أو الحبال، وأقوم فقط بجمعها مع بعضها البعض. وتأتي 

العالقة من خالل التعامل معها. فأثناء استخدام المواد نستطيع أن ندرك أسرارها 
ونكتشف الطرق المختلفة الستخدام هذه المواد نفسها. قد نُدرك أحيانًا أن المرة 

األولى ليست جيدة، ولكن المسألة تتطلب عملية تكرار: فأنا أحاول أن أُظهر أنه 
ال يوجد تكرار من خالل التكرار، وتكون كل مرّة مختلفة عن األخرى. فيمكن لفعل 
الصنع الفعلي، وإلغاء الغرض األصلي، وإضافة شيء آخر أن يحّول األشياء إلى 

شيء آخر، وفي نهاية المطاف إلى عمل فني.

 هــل تشــعر بأنــك تنظــر إلــى محــو الغــرض األصلي على أنه أمــر ال بّد منه؟ 
أال يمكنــك اســتخدام هــذه المــواد من دون إلغــاء هويتها؟

أعتقــد أن ذلــك صعــب، كمــا أننــي ال أريد أن تُســتخدم هذه األشــياء في 
وظيفتهــا األصلية. أنــا أســعى إلــى تفكيــك وإلغــاء الوظيفــة األصلية ومن ثم 

أقــوم بإعــادة البنــاء، حيث مــن المهــم إلغــاء الوظيفة. عندما يشــتري الناس، 
فإنهــم يشــترون األشــياء الجديــدة فقــط فــي اللحظــة التي يكونــون فيها في 

المتجــر، ولكــن بمجــرد امتــالك الشــيء تُلغــى حالة كونــه جديداً. إذا كان لدّي 
المــال فسأســتخدم أشــياء مكلفــة للغايــة ومــن ثم أدّمــر وظيفتهــا األصلية. ولكن 

بمــا أننــي ال أمتلــك المــال، فأنــا اختــار موادَّ رخيصة. ولكن فعل اســتخدام األشــياء 
مــن خــالل إلغــاء وظيفتهــا األصلية هو ضروري. وأســهل شــيء هــو صنع ثقب، 

أو قصــه.. وأنــا أفعــل ذلــك بالطريقــة نفســها التي يقــوم بها المســتهلكون 
كلمــا اشــتروا شــيئًا، وهــذا يغّيــر مــن وظيفته. أنــا ال أريد أن أصنــع نموذجًا جاهزاً، 

مثــل دوشــامب، أو صنــع كلٍّ متكامــل، وهــذا هــو الســبب في أنني عــادة ما أجمع 
بيــن عــدد قليــل مــن المواد، فليــس ألي من اإلجــراءات التي أنفذهــا على »المواد 
الخــام« أيــة وظيفــة، باســتثناء أنهــا تصبــح فــي نهايــة المطاف عمــاًل فنيًا. إن صنع 

شــيء من دون أي هدف أو وظيفة، وبشــكل ال يســمح بأي اســتخدام آخر، هو 
نــوع مــن االحتجــاج، فــي نهايــة المطاف، وهو يُشــبه إعــادة التدوير. عملي هو 

تحريضــي، وهــو يتبــع مســار النزعــة االســتهالكية نفســها، مثل أي شــخص آخر في 
مجتمعاتنا. وفــي حيــن أنــه ليــس للنزعــة االســتهالكية أي معنــى، وأن هذه األشــياء 

التــي يشــتريها النــاس بكميــات كبيــرة هــي ذات قيمــة محــدودة بكينونتها، فإن 
المــواد التــي أشــتريها تصبــح أشــياء يمكــن عرضهــا، وبالتالي تكتســب قيمة 

إضافيــة، فهــي ال تُســتهلك ببســاطة، وإنمــا تكتســب قيمــة إضافية. ومــن المهم 
جــداً اســتخدام المــواد المتوفــرة اآلن، علــى ســبيل المثــال، البالســتيك، أو العالمات 

التجاريــة الفعليــة.

ولكن أعمالك القديمة كانت مصنوعة أيضًا باستخدام مواد طبيعية، والحبال، 
وسعف النخيل..

نعــم، لكننــي لــم أســتخدمها كمــواد تقليديــة، كمــا أنهــا منتجة فــي الهند أو 
باكســتان. وال أعتبــر ذلــك تطــوراً فــي عملــي، ليس حقًا. فأنــا لم اســتخدمها ألنها 

كانــت تُشــير الــى المجتمــع التقليــدي، بــل كانــت متاحة ببســاطة فــي اللحظة 
التــي أردت فيهــا أن أصنــع هــذه األشياء. فالمســألة أساســًا متعلقــة بقضيــة توافر 
 المواد. أنــا ال أريــد التعبيــر عــن أي شــيء فــي أعمالــي أو أن أقــدم عماًل »ذا مغزى« 

أو عمــاًل مســاعداً. أنا ال أريــد أن أحّمــل عملــي عبئــًا، فأنا ببســاطة أصنع األشــياء.

 هــذا أمــر يصعــب تصديقــه بالنســبة لشــخص مثلــك لديه مثل هــذا المنهج 
 النقــدي، ويتمتــع بعمــق الكلمــات والمفاهيم. مــا تقولــه اآلن يعتبــر نوعــًا 

مــن التناقض..
 أنا أنظر إلى المجتمع بطريقة ساخرة جداً. وكذلك األمر بالنسبة للوحاتي 

 أيضًا. وأنا أختار العناوين تيّمنًا بشيء بسيط أعرضه في هذه اللوحة، فأنا 
 ال أشير إلى الموضوع الرئيسي، وهو نهج قديم الطراز. أحّب أن أتالعب 

بالكلمات، وأحّب هؤالء الفنانين الذين يتالعبون بالكلمات، مثل دوشامب.

علــى اعتبــار أننــا أتينــا علــى ذكــر الكلمــات، دعنا نعود إلــى كتبك. ُصنعــت الكتب 
لكــي تقــرأ: كيــف ينبغــي للمشــاهد أن يقــرأ كتبك؟

ال يتم إنجاز الكتب بوصفها عماًل فنيًا على شكل كتاب تقليدي، ولقراءة 
القصة، فإن المسألة تتعلق بالمشاهدة واللمس. حيث يتم التعامل مع هذه 

الكتب بطرق مختلفة، وباستخدام مواد مختلفة. أحيانًا نعم، يكون هناك ملف 
في داخل العمل وال يستطيع المشاهد قراءته، وإنما يمكنه أن يراه فقط. وأحيانًا 

يكون الجمهور فضوليًا تجاه المحتوى ويريدون فتح الكتاب. حسنًا، في الواقع 
فإن الكتاب ليس مقفاًل، ويمكن للمشاهد فك الحبل الذي يغلق الكتاب وفتحه: 

أنا لن أعاقبه. حيث عادة ما يظن الجمهور أن هناك سراً داخل الكتاب ألنه مغلق 
ومشدود، ولكن بمجرد فتحه، فإنهم ال يرون أي شيء. وبالتالي فإنهم يصبحون 

مشوشين، وربما كان من األفضل لو لم يفتحوه، وبالتالي فإنهم يبدؤون 
بالتشكيك في عملية إغالقه بعناية..

 إذاً فاألمــر يشــبه قــراءة كتــاب: كلمــا كان أمامنــا كتاب جديــد تكون لدينــا توقعات، 
ومــا قلتــه لــي اآلن هــو تمامــًا مثــل قصة، قصــة غير مكتوبــة في الواقع..

هنــاك مســافات بيــن الكلمــات، والفــن هو هذه المســافات، وليس 
الكلمات. كمــا ينبغــي أن يكــون الفــن هــراء لكيــال يُســتخدم. فــإذا كان هناك 

معنــى فــال يكــون العمــل فنًا. إنــه فنجــان، تضعينه فــي المطبــخ وتملئينــه بالماء، 
فــإذا كان لديــِك المــال يمكنــِك شــراؤه، وإذا كان لديــِك ذوق يمكنــِك تقديره، 

ولكــن عليــِك أال تســتخدميه. يجب أن يكــون الفــن بــال هــدف، وبالتالي فــال يمكنك 
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اســتخدامه. يجب أن يكــون بــال جــدوى لكــي يكــون فريداً مــن نوعه. وبخالف ذلك، 
إذا صنعــِت الفــن الســتخدامه، فإنــه ليس فنًا.

ما رأيَك في هذا النهج الجديد الذي يقول إنه يتعّين على الفنانين المشاركين في 
المسابقات عرض عملهم وكتابة بيان لدعم عملهم؟

بالطبع ينبغي أن يكون الفنانون واعين، يجب أن يعرفوا تمامًا ما يقومون 
به، وإال فإنه يمكن ألي شخص القيام بما يقومون به. فاألشخاص المرضى عقليًا 
أو األطفال ال يستطيعون أن يصنعوا فنًا، يمكنهم أن يصنعوا أعمااًل تبدو وكأنها 

فن ولكنها ليست فنًا، على الرغم من أن الناس في بعض األحيان ينتقدون العمل 
ويقولون إن أي شخص يمكنه القيام بذلك. في عصرنا هذا، فإنه من الصعب جداً 

تحديد ما إذا كان الفنان واعيًا أم ال. ولهذا فإنهم يطلبون من الفنان صياغة بيان، 
حيث أصبح من الضروري أن يكون الفنان واعيًا بما يفعل، إنه أمر مهم جداً وخاصة 

بالنسبة للقّيمين الفنيين الذين يلعبون دوراً حاسمًا جداً. في الوقت الحاضر، 
يجعل الفنانون األمور صعبة وسهلة في آن واحد على القّيمين الفنيين الذين 

يتعّين عليهم السعي والبحث، ألن المسألة ليست متعلقة بكيفية الرسم وإنما 
بماهية اللوحة وكيف تُصنع اللوحة. يجب أن يكون الفنان واعيًا، حيث ال يمكنه 

صنع أشياء ال يعيها، كما ال يمكن للمرء أن يتقبل األشياء التي ال يُدرك ماهيتها..

ولكــن فــي بعــض األحيــان يمكننــا أن نفهــم جوانب مــن إنتاج فنــان بأثر رجعي، 
 بعــد فتــرة معينــة مــن الزمــن أو ببســاطة مــن وجهة نظــر مختلفــة، أو ظرف يبرّر 

دور نقــاد الفن..
نحن نتحدث عن التفسير. إنهم يفسرون العمل الفني بطريقة مختلفة، 

باإلشارة إلى الشعر واألدب.. لقد تغّير النقد الفني، ألن الفنانين هم أكثر وعيًا، 
ويقدمون بيانًا عن أعمالهم. على سبيل المثال، ابتسامة الموناليزا هي ال شيء، 
ليست هناك ابتسامة: ولكن لم الناس مبهورون بها؟ بسبب كل الكلمات التي 

قيلت حول هذا الموضوع. فينوس دي ميلو »Venus de Milo«، هي مثال آخر، فقبل 
اختراع الكاميرا، كان الشعب غير واع لألعمال الفنية، وكانت قّلة قليلة من الناس 
فقط قادرة على مشاهدة هذه التحف، أما بقية الناس فقد اعتمدوا على »التقارير« 

المكتوبة عنها، والتي كانت تبالغ أيضًا في تقييم األعمال بسبب صعوبة االقتراب 
من العمل الفني. ومع اختراع الكاميرا، جاءت النسخ وأصبح أخيراً بإمكان الجميع 

أن يروا العمل بأعينهم.

فات األوان اآلن على إزالة الهوس والهستيريا التي تتمحور حول هذه التحف..
هذا هو السبب الذي دفع دوشامب إلى رسم شارب وسكسوكة على نسخة 

رخيصة بحجم بطاقة بريدية من لوحة الموناليزا، حيث أراد إزالة الغموض الذي 
يلفها، والحط من قدر عمل فني بهذه الشهرة. ولكن ظهور الكاميرا هو الذي غّير 

حقًا وجهة نظرنا، وأتاح للشعب أن يُقرّر.

أنت لم تستخدم يومًا الصور الفوتوغرافية كوسيلة للتعبير.
قمُت ببعض األعمال الفوتوغرافية ولكنني ال أستخدم الكاميرا كوسيلة تعبير 

رئيسية. هناك العديد من الفنانين الذين يستخدمون التصوير من دون أن يكونوا 
مصورين. أما أنا فأستخدم التصوير ألغراض التوثيق أكثر مما أستخدمه للتعبير.
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الصحيفة اليومية
حسن شريف

في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، يخرج من منزله متجهًا نحو السوق 
في شارع مزدحم، فيه مطاعم، محاّل لبيع أشرطة الفيديو، محاّل لبيع المالبس 

والسجائر والخضروات وغيرها.. يمشي كل يوم في الشارع نفسه. يرى األشخاص 
أنفسهم. ويسمع الحديث نفسه. يدخل المطعم نفسه. ويطلب األكل نفسه. 

وبعد ذلك يخرج من المطعم. وفي طريقه إلى المقهى، يشتري الصحيفة 
اليومية ويجلس في المقهى، يطلب قهوة وكوب ماء، ويبدأ بقراءة الصحيفة.. 

ماذا أقرأ، هل أقرأ األخبار السياسية أو المحلية أو الرياضية أو الثقافية؟ هل أقرأ 
الصفحة األولى وأترك الصفحة الثانية وأقرأ الصفحة الثالثة وأترك الصفحة 

الرابعة.. الخ؟ هل أقرأ اإلعالنات التجارية؟ يرتشف قلياًل من القهوة ويبدأ عمله 
اليومي. العمود األول في الصفحة األولى فيه 480 كلمة.. العمود الثاني في 

الصفحة األولى فيه 570 كلمة. العمود الثالث فيه.. الخ. الصفحة األولى فيها 4 
صور فوتوغرافية. الصفحة الثانية فيها ٦ صور فوتوغرافية. الصفحة الثالثة فيها.. 

الخ. المقالة االفتتاحية فيها 540 كلمة. المقالة األخيرة فيها ٦70 كلمة. الصفحة 
الخامسة فيها أكثر من 300 حرف »نون« والصفحة الثانية فيها أكثر من 150 حرف 

»واو«. ينتهي من شرب القهوة ويخرج من المقهى عائداً إلى منزله ليبدأ غداً يومًا 
جديداً، بصحيفة يومية جديدة وفنجان قهوة آخر.

البيان الثقافي
١٢ أبريل ١٩٨٨

الخاتمة
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