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أشخاص

محمد عبلة
والحرية أيضًا
بالفن  ...والعدالة
العالج
ّ
ّ

«تسييس الفن» ليس تهمة بالنسبة للتشكيلي امللتزم ،باملعنى السارتري للكلمة .أحد أشهر
التشكيليني في مصر اليوم ،بقي على ّصدام دائم مع أي محاوالت لتصنيف مسيرته املمتدة
على أربعني عامًا .مفهومه لإللتزام تشعب من تجميل املدينة بواسطة الغرافيتي ،إلى تأسيس
متحفًا للكاريكاتور في قلب الريف املصري
سيد محمود
ّ

طيلة أيام الثورة،
لم يبارح «ميدان
التحرير» ،حيث
وثق األحداث
ّ
بريشته
قبل سنوات،
نجحت حملته في
منع المستثمرين
من تهجير أهل
جزيرة القرصاية
على النيل

ف��ي أح��د أي ��ام ك��ان��ون الثاني
(يناير) من عام  ،1991استيقظ
س �ك��ان ال �ق��اه��رة ع�ل��ى صورة
غ ��ري �ب ��ة ن �ش��رت �ه��ا الصحف.
ت�ش�ك�ي�ل��ي م �ص��ري م �ش��ى في
شوارع املدينة بصحبة عائلته ،وهو
ِّ
ي��رف��ع ل��وح��ة ت� �ن ��دد ب �م �ش��ارك��ة قوات
ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ،ب�ق�ي��ادة الواليات
امل � �ت � �ح ��دة ف � ��ي ح� � ��رب ال� �خ� �ل� �ي ��ج .منذ
العائلية،
ت�ل��ك ال�ح��رك��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة
ّ
وم�ح�م��د ع�ب�ل��ة (ّ 58ع��ام��ًا) ال يتوقف
عن التظاهر .عاش كل أيام ثورة «25
يناير» في «ميدان التحرير» ،يمسك
الريشة ،واألل��وان ،والكاميرا ،ليلتقط
ّ
ك��ل تفاصيل ت�ل��ك «األي� ��ام الطاهرة»،
ويتمنى ل��و ع��ادت تلك
كما يصفها.
ّ
األيام من جديد ليتمكن من استيعاب
ّ
م��ا ّج��رى ب �ص��ورة أف �ض��ل .ي�ع��د نفسه
مبشرًا بالثورة في لوحاته السابقة.
ك� �ث� �ي� �رًا م � ��ا خ� �ص ��ص ع �ب �ل ��ة مساحة
لوحته ليتأمل عالقته باملدينة بكل
تناقضاتها .رسم فوضاها وازدحام
ال �ك �ت��ل ال �ب �ش��ري��ة ف �ي �ه��ا ،وأظ� �ه ��ر قبح
ع� �ش ��وائ� �ي ��ات� �ه ��ا م� ��ن دون أن يشكو
منها.
ال يشعر هذا التشكيلي بالحرج حني
تتهمه بـ«تسييس الفن» .هو يصبو
إلى عيش دوره مثقفًا ملتزمًا باملعنى
ال� ّس��ارت��ري للكلمة .ف��ي ه��ذا السياق،
ّ
شعبية من أجل
تبنى عام  2007حملة
وقف تهجير أهالي جزيرة القرصاية،
الواقعة في قلب نيل القاهرة وتفصل

ب �ي�ن ح � � ّ�ي امل � �ع� ��ادي ال� ��راق� ��ي وأحياء
ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ج � �ي� ��زة .الجزيرة
ال � �خ�ل��اب� ��ة أغ � � � ��رت ح� �ف� �ن ��ة م � ��ن رجال
األع� �م ��ال ،ف��ي ع �ص��ر م �ب ��ارك ،فأرادوا
االستيالء عليها ،وتشريد أهلها من
ال�ص�ي��ادي��ن ال�ب�س�ط��اء .وق��ف عبلة مع
األهالي ،وابتكر لهم أساليب نضالية
جديدة ،من حفالت غنائية وعروض
أفالم «فيديو آرت» .في النهاية ،نجح
ّ
قضائية تحفظ
في استصدار أحكام
لهم حقهم ...
ال بد من االشارة هنا إلى أن تضامنه
لم يأت من فراغ بالطبع .هو من سكان
هذه الجزيرة ،فيها يزرع قطعة أرض
ص �غ �ي��رة إل ��ى ج� ��وار ب�ي�ت��ه ومرسمه.
ّ
ّ
ليؤسس
مفهوم االلتزام عنده تشعب،
عام  2009متحفًا للكاريكاتور في قلب
ال��ري��ف امل�ص��ري ف��ي ال�ف�ي��وم ،ويجعله
م�ق�ص�دًا ل�ف�ن��ان�ين م��ن مختلف أنحاء
العالم.
م� �ن ��ذ ط� �ف ��ول� �ت ��ه ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة بلقاس
(امل � �ن � �ص� ��ورة) وم �ح �ي �ط��ه ي �ن �ظ��ر إليه
ك�ط�ف��ل م �ت �م� ّ�رد .ي��رت��اح ه��و إل ��ى هذه
ال�ن�ظ��رة« .ط ��وال  40ع��ام��ًا م��ن الرسم،
اكتشفت أنني في ص��دام دائ��م مع أي
م�ح��اول��ة للتصنيف .ك��ل ي ��وم ،أبحث
ّ
ع��ن ف�ك��رة أو م�س��ار ج��دي��د .ب��رأي��ي ،إن
أي فنان يتقولب وفقًا لشروط السوق
سينتهي حتمًا».
مدى
عن
السؤال
في
عبلة
يجد محمد
ً
انسجامه مع فكرة الحداثة س��ؤاال ال
معنى له .الحداثة من وجهة نظره ال
ترتبط بالتقنية ،بل بالسياق الزمني.
حداثة اللوحة تنبع برأيه من قدرتها

ع �ل ��ى ال �ت �ع �ب �ي��ر ع� ��ن زم � ��ن إنجازها.
ح �م ّ�ل��ت ال� �ع ��دي ��د م ��ن ل ��وح ��ات عبلة،
املبشرة بالثورة ،بصمة أشبه برسوم
الغرافيتي .في بعضها املرسوم قبل
ع�ق��د م��ن ال��زم��ن ،ش �ع��ارات تشبه تلك
كتبها ث��وار «م�ي��دان التحرير»،
ال�ت��ي ً
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى وج� � ��وه ل� ��رج� ��ال األمن.
واصل هو ممارسة الغرافيتي منذ أن
أدرك فعاليته خ�ل�ال س �ن��وات إقامته
في أوروب��ا أوائ��ل الثمانينيات«.فنان
ّ
يحتج من خالل
الغرافيتي في الغرب
ت �ش��وي��ه ال �ج �م��ال ال � �ب� ��ارد ،ومواجهة
الزيف ،والتنميط ،وبالتالي فهو عمل
ثوري من وجهة نظر صاحبهّ .أما في
عاملنا العربي ،فالكثير من الشوارع
ُ
لم تعد بحاجة إلى التشويهات ،فهي
ّ
وفي أحيان كثيرة،
مشوهة بما يكفيّ .
يأتي الغرافيتي ليخفف من قبحها».
ب��ال �ح��دي��ث ع ��ن ط �ف��ول �ت��ه ،ي �ع ��ود بنا
إل ��ى األع� � ��وام ال �ت��ي ت �ل��ت ث� ��ورة تموز
(يوليو) « .1952ك��ان الوعي بالثورة
وأهدافها ج��زءًا من تكويني ،وال أزال
أتذكر أحاديث أبي عن مقاومة مصر
ل �ل �ع��دوان ال �ث�لاث��ي ( )...ال�ج�م�ي��ع كان
م��ؤم�ن��ًا ب �ج��دوى م �ش��روع ج �م��ال عبد
الناصر ،بمن في ذلك أبي تاجر القطن
ال� ّ�ذي ت� ّض��رر م��ن إج ��راءات التأميم ...
لكنه ظل على إيمانه بحلم التحرر».
كل هذه التحوالت ساهمت في ّ
تكون
وع � ��ي ه � ��ذا ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ،إل � ��ى جانب
امل� �ن ��اخ ال �ث �ق��اف��ي ال �غ �ن��ي ف ��ي مدينته
األولى حيث املكتبة العامة ،واملسرح،
وص��ال��ة السينما  ...ه��ذا امل �ن�ّ�اخ على
ثرائه املعرفي الكبير ،لم يمكن عبلة
م��ن العبور ب��أم��ان إل��ى الجامعة .فقد
ال �ت �ح��ق ب�ك�ل� ّ�ي��ة ال �ف �ن��ون ال�ج�م�ي�ل��ة في
«ج��ام �ع��ة االس� �ك� �ن ��دري ��ة» ،ض ��د رغبة
وال� ��ده ال� ��ذي ق ��ال ل��ه «ل ��ن أن �ف��ق عليك
ّ
مليمًا ف��ي كلية ليس فيها مستقبل
ّ
ّ
ملتخرجيها» .قبل عبلة التحدي .خطا
خطوته األول ��ى ف��ي جامعة تنازعها
ت� �ي ��اران ي �س��اري وإس�ل�ام ��ي ،وتتلمذ
فيها على أيدي أساتذة كبار ،أبرزهم
سيف وانلي وماهر رائف.
وس ��ط ال �س �ج��ال ال�س�ي��ا ّس��ي والفكري
املحموم في الجامعة ،تمتع باستقالل
ف�ك��ري ن�س�ب��ي ،ل��م يمنعه م��ن اعتناق
ّ
البهائية ملدة عام ،أو من االنخراط في
ق��راءة ع��ن البوذية وممارسة اليوغا
وت �ع��ال �ي �م �ه��ا .ت � �ع� � ّ�رف إل � ��ى فلسفات
الطبيعة
مهمة ،واعتاد االنسجام مع
ً
 ...لكن ه��ذا االن �خ��راط ل��م ي��دم طويال،
ب �س �ب��ب ت �ج��رب��ة «م� � ��وت ل �ح �ظ��ي» مر
بها إثر استنشاقه الغاز .وهي برهة
ّ
مكنته من تأمل حياته وهو خارجها،
ليعود بالحكمة القائلة «لكي تعرف،
ال ب ��د م ��ن أن ت� �ك ��ون م �س �ت �ع �دًا لدفع
الثمن».
أثمان غالية دفعها محمد عبلة ليصل
إل� ��ى م��رح �ل��ة ال �ت �ك��ري��س ،ب � ��دأت بفقر
مدقع عاشه مع مجيئه إلى القاهرة.
ّ
جدية في
تجربة دفعته ليكون أكثر
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ح�ي��ات��ه .واص ��ل دراسته
ّ
معتمدًا على دخله الذاتي .عمل دهانًا،
وم�ص� ّ�م��م ل��وح��ات إرش��ادي��ة تعليمية
ل �ط�لاب امل � ��دارس ،ورس� ��ام م�ن��اظ��ر في

ال�ش��وارع ،وع��ازف ترومبيت مع فرقة
ّ
شعبية ،إل��ى أن التحق بخدمة
أف��راح
ّ
العلم في القاهرةً .خدم ّعلى قمة جبل
املقطم ع��ام��ًا ك��ام�لا ،تمكن خ�لال��ه من
رؤي ��ة ال�ق��اه��رة م��ن أع�ل��ى نقطة فيها،
وهي رؤية طبعت لوحاته عن املدينة
في فترة الحقة.
ح� �ظ ��ي م� �ع ��رض ��ه األول ع � � ��ام 1979
ب��اس �ت �ق �ب��ال اس �ت �ث �ن��ائ��ي ،وك �ت��ب عنه
ب�ي�ك��ار وك �م��ال امل�ل�اخ وف�ت�ح��ي أحمد،
وه��م رم��وز النقد التشكيلي ف��ي تلك
ّ
االستقبال الدافئ
السنوات .لكن هذا
ُّ
ّ
ل ��م ي�م�ن��ع ع�ب�ل��ة م ��ن ال �ت �ش��ك��ك بنيات
ّ
ال�ق��اه��رة .رغ��م أن خطواته ق��ادت��ه إلى
مقهى «زهرة البستان» ،حيث اختلط
برموز الحياة الثقافية ،بقيت املدينة
ّ
موحشة بالنسبة إليه .لكن وحشتها
ض��اع��ت ح�ين ق��ارن�ه��ا بوحشة مدريد
في
التي ذهب إليها في منحة دراسيةً ّ .
إسبانيا ،أمضى معظم وقته متجوال
الشوارع ،ويعيش من عائد
يرسم في
ّ
مهنته إلى أن تمكن من تدبير فرصة
ل �ل �س �ف��ر ،ف� �ط ��اف ف ��ي أن � �ح ��اء أوروبا
ّ
استقر في أملانيا ،ومنها إلى
بالقطار.
النمسا لدراسة «الغرافيك» ،فسويسرا
ح �ي��ث درس ع �ل��م ال �ن �ف��س ،وك� ��ان ّأول
أجنبي يفتتح عيادة للعالج بالرسم.
ب�ق��ي ه �ن��اك ح�ت��ى ع ��ام  ،1985بعدما
أن �ج �ب��ت زوج� �ت ��ه ال �س��وي �س��ري��ة ّابنه
البكر إبراهيم« .عدت ألني كنت أفضل
أن ي �ت� ّ
�رب��ى اب �ن��ي ف ��ي م� �ص ��ر» ،يقول.
«ف � � � ��ي ال � � �غ � � ً��رب وجدت
اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��اال إيجابيًا
ك� �ف� �ن ��ان ع � ��رب � ��ي ،ألنني
قبلت بمفهوم االندماج
م� ��ن دون ال �ت �خ �ل��ي عن
خصوصيتي».
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تواريخ
1953
الوالدة في مدينة
بلقاس (مصر)
1975
التحق بـ«كلية الفنون الجميلة»
ّ
االسكندرية»
في «جامعة
1980
أقام معرضه األول
في أملانيا
1998
حاز جائزة
«بينالي االسكندرية»
2011
أقام معرضه الجديد «أضواء املدينة»
في قاعة «زمالك آرت غاليري»

