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ثقافة وناس

فنون بصرية

المغنى حياة الروح حلمي التوني يزخرف بالحنين
ينتمي إلى جيل من التشكيليين المصريين
ممن تشكل وعيهم مع «ثورة  »1952وقيمها
على رأسها العدالة االجتماعية ،والوحدة
العربية ،ومقاومة الهيمنة بمختلف أشكالها.
في معرضه الجديد «المغنى حياة الروح» في
قاعة «بيكاسو» في القاهرة ،يقدم مجموعة
من اللوحات المرتبطة باألغنية العربية طوال
قرن .رحلة الكتشاف وجدان جيل كامل ،فيذكرنا
بكنوز ومسرات حياتنا سمعًا ونظرًا

القاهرة ـــ سيد محمود
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة قـ ـطـ ـعـ ـه ــا ح ـل ـمــي
التوني ( )1934ليهتدي إلــى صيغة
أس ـلــوب ـيــة تــائ ـمــه بـحـيــث أصـبـحــت
لــوحــاتــه ت ــدل عـلـيــه .تـحــد كـبـيــر ألي
فـ ـن ــان ي ــرت ـب ــط ب ـق ــدرت ــه ع ـل ــى تــأكـيــد
عــاملــه وال ـت ـم ــرد عـلـيــه ف ــي آن بحيث
يـصـبــح ك ــل عـمــل جــديــد ره ــان ــا على
امل ـغ ــام ــرة واالخ ـ ـتـ ــاف .ف ــي مـعــرضــه
الجديد «املغنى حياة ال ــروح» الــذي
تـحـتـضـنــه حــال ـيــا ق ــاع ــة «بـيـكــاســو»
فــي حــي الــزمــالــك فــي الـقــاهــرة ،سعى
ال ـف ـن ــان املـ ـص ــري إلـ ــى ال ـت ـعــاطــي مع
تحديات ذاتـيــة وأخ ــرى موضوعية.
ول ــد ف ــي مـحــافـظــة ب ـنــي س ــوي ــف في
م ـصــر ف ــي  30ن ـي ـســان (أب ــري ــل) عــام
 ،1934وح ـص ــل ع ـلــى ب ـكــالــوريــوس
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة (ت ـخـ ّـصــص
دي ـكــور مـســرحــي) ع ــام  1958ودرس
فـ ـن ــون ال ــزخ ــرف ــة والـ ــدي ـ ـكـ ــور .تــولــى
العديد من املناصب ،وأقــام معارض
محلية ودولـيــة ،وعــاش فــي القاهرة
وبيروت .لعب دورًا بارزًا في تطوير
ت ـص ــام ـي ــم ال ـك ـت ــب وفـ ــن «امل ـل ـص ــق»،
إض ــاف ــة إل ــى ال ــرس ــم ال ـكــاري ـكــاتــوري،
وبزغ كفنان صحافي خالل اشتغاله
فــي مـجـلــة «ال ـه ــال» ورســومــاتــه في
مجلة «العربي» الكويتية حيث عمل
إلــى جــوار أحمد بهاء الدين .ينتمي
ال ـتــونــي إل ــى ج ـيــل م ــن التشكيليني
امل ـص ــري ــن م ـمــن ت ـش ـكــل وع ـي ـهــم مع
نـ ـ ـج ـ ــاح ثـ ـ ـ ـ ــورة  1952وت ـب ـش ـي ــره ــا

بـقـيــم ج ــدي ــدة ع ـلــى رأس ـه ــا ال ـعــدالــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة،
ومقاومة الهيمنة بمختلف أشكالها.
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،يـ ـ ـب ـ ــدو ع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــون ــي
م ـخ ـل ـصــا ل ـت ـلــك ال ـق ـي ــم ،س ــاع ـي ــا إل ــى
التعبير عنها وفق تصورات جمالية
م ـب ـت ـك ــرة ال ت ـغ ـي ــب ع ـن ـه ــا م ـفــاه ـيــم
مـ ـث ــل الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ،وت ــرتـ ـك ــز إل ــى
وعــي يتعلق بــرؤيــة الفنان ملــا يمكن
تسميته بالهوية.
يقدم املعرض الجديد مجموعة من
ّ
ال ـل ــوح ــات املــرت ـب ـطــة كــل ـهــا بــاألغـنـيــة
ال ـعــرب ـيــة ط ـ ــوال م ــا ي ـق ــرب م ــن ق ــرن.
مـ ــوضـ ــوع سـ ـب ــق ل ـل ـت ــون ــي ارت ـ ـيـ ــاده
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اش ـ ـت ـ ـغـ ــالـ ــه ع ـ ـلـ ــى صـ ــور
امل ـغ ـنــن ب ـ ــدءًا م ــن م ـعــرضــه الـشـهـيــر
«ان ـظ ــر وراءك ب ـح ــب» ال ـ ــذي قــدمـهــا
قـبــل أك ـثــر م ــن  15عــامــا ف ــي غــالـيــري
«خــان مغربي» في الزمالك .في ذلك
املـ ـع ــرض ،ق ــدم ب ــورت ــري ـه ــات لـنـجــوم
ال ـ ـطـ ــرب مـ ــن أم ـ ـثـ ــال س ـي ــد دروي ـ ـ ــش،
ومحمد عبد الوهاب ،وأم كلثوم .كما
اشتغل على تقديم نمط من املحاكاة
ل ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األيـ ـ ـق ـ ــون ـ ــات ال ـب ـص ــري ــة
الراسخة في وجدانه.
لـ ـعـ ـب ــة واصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فــي
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ح ـ ـيـ ــث تـ ـك ــرر
اشتغاله على نفرتيتي ،وأم كلثوم،
وموديالت محمود سعيد ،ولوحاته
ّالبارزة منها «ذات العيون العسلية».
إنــه رسم على رسم يقارب ما يعنيه
ن ـ ـقـ ــاد األدب ب ـت ـع ـب ـي ــر «ن ـ ــص عـلــى
النص» حيث لعبة تداخل النصوص

لوحة
مستوحاة
من أغنية
محمد عبد
المطلب «غدار
يا زمن» (زيت
على كانفاس
ــ 80×100
سنتم ــ )2014

لـكــن بـصــريــا ه ــذه امل ــرة .وكـمــا يشير
التوني في الدعاية ملعرضه الجديد
«يصيح املستمع إلى أغنية جميلة:
ال ـلــه .كــذلــك يفعل الـنــاظــر إل ــى منظر

وضعت أعماله في خانة
«التعبيرية الغنائية»
جـمـيــل س ــواء ك ــان ه ــذا املـنـظــر ام ــرأة
حـسـنــاء أو سـحــابــة ف ــي ال ـس ـمــاء ،أو
لــوحــة فـنـيــة جـمـيـلــة .فــا شــك فــي أن
أك ـث ــر أنـ ـ ــواع ال ـف ـن ــون رواجـ ـ ــا ه ــو فن
الغناء ،فكلنا نسمع األغاني ونطرب

ّ
بـ ـه ــا ،ب ــل م ــن ــا م ــن ي ـس ـمــع ويـ ـط ــرب،
فـ ـيـ ـش ــارك امل ـغ ـن ــي فـ ــي غـ ـن ــائ ــه» .مــن
ه ـنــا ،ج ــاءت ف ـكــرة امل ـعــرض الـجــديــد
الـ ــذي يـجـمــع ب ــن األغ ـن ـيــة الجميلة
وال ــوج ــه ال ـح ـس ــن ،ف ـيــذكــرنــا بـكـنــوز
ّ
يضم
ومسرات حياتنا سمعًا ونظرًا.
املـعــرض  44لوحة زيتية مستوحاة
ـان شـهـيــرة أحـ ّـب ـهــا ال ـنــاس».
«م ــن أغـ ـ ٍ
ي ــدرك امل ـتــابــع ألع ـم ــال ال ـتــونــي مــدى
ج ــدارة التعبير الــذي اخـتــاره الناقد
البارز كمال الجويلي لوصف أعماله
التي وضعها فــي «خــا ّنــة التعبيرية
الـغـنــائـيــة» .وصــف يلخص السمات
الجمالية في املعرض الجديد حيث
تتولى كــل لوحة التعبير عــن عالقة

م ــع أغ ـن ـي ــة .ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ي ـت ـحـ ّـول
املعرض إلى رحلة الكتشاف الوجدان
السمعي لجيل حلمي التوني حيث
شغف بتحويل بطالت لوحاته الى
«أي ـق ــون ــات» تحتفظ بـكــل الـعــامــات
البصرية املعبرة عن مفهوم هوياتي
بالضرورة ومفردات تشكيلية يعود
أغلبها إلــى جماليات الفن الشعبي
امل ـصــري (ال ـهــدهــد ،ال ــدي ــك ،السمكة،
عني حــورس) ،ســواء الفن الفرعوني
أو ال ـق ـب ـطــي أو االس ــام ــي الـشـعـبــي
ب ـكــل ح ـم ــوالت ــه م ــن ش ـغــف بــالــرمــوز
ذات ال ــدالل ــة أو ال ـتــداخــل ب ــن الـخــط
وال ـت ــوري ـق ــات ال ـن ـبــات ـيــة ال ـت ــي تــذكــر
بشغف الـفـنــان القبطي باللعب مع
الـنـبــات .ولــع بلغ حالته التجريدية
الـ ـقـ ـص ــوى م ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان املـ ـسـ ـل ــم فــي
اشتغاله على رسوم الحج أو وحدات
األرابيسك واملشربيات التي تتجلى
فــي ه ــذا امل ـعــرض كـعــامــة عـلــى زمــن
ال يبدو التوني راغـبــا فــي مغادرته.
في تعامله مع صورة أم كلثوم ،يبدو
م ـن ـحــازًا إل ــى «ث ــوم ــة» الـثــاثـيـنـيــات
واألربعينيات.
ومن السمات ذات الداللة في املعرض
ّ
أن جميع بطالت لوحاته من النساء
الجميالت ،لكن في أوضــاع مرتبطة
بـ ـب ــداي ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،حـيــث
«ال ـف ـت ـنــة ال ـج ـمــال ـيــة» مـعـطـلــة خلف
امل ـشــرب ـيــات رغ ــم اح ـت ـشــاد االج ـســاد
ب ـج ــاب ـي ــات ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى جـمــالـيــة
لـ ــون ـ ـيـ ــة فـ ــائ ـ ـقـ ــة ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوبـ ــة .وفـ ــي
اللوحات التي تعالج أغنيات غادرت
ذل ـ ــك الـ ــزمـ ــن ،ث ـم ــة ال ـت ـص ــاق واض ــح
بــه بــاعـتـبــاره «زم ـنــا لـلـفــن الجميل»
يتعاطى معه الفنان كما يتعاطى مع
معطيات عمله في الربع قرن األخير
عـلــى األق ــل كــوسـيـلــة إلح ـيــاء ال ـتــراث
الـ ـق ــدي ــم وك ــآلـ ـي ــة دف ــاعـ ـي ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة ك ـمــا ف ــي لــوحــة
«زهــرة املــدائــن» التي تستعيد غنوة
فيروز الشهيرة .أمر يجعل اللوحات
ً
فــي أغلبها أداة لتثبيت الحنني من
جانب ،كما في التعاطي مع أغنيات
ش ــادي ــة ،وف ــاي ــزة أح ـمــد ،وأم كـلـثــوم،
وم ــن ج ــان ــب آخ ــر «م ــرث ـي ــات» تغلب
عـلـيـهــا ال ـح ــال ــة ال ـغ ـنــائ ـيــة واأللـ ـ ــوان
الــدالــة على هــذا املــزاج ورؤيــة تذهب
باتجاه املاضي.
«امل ـغ ـن ــى ح ـي ــاة الـ ـ ـ ــروح» :ح ـتــى  17آذار
(م ــارس) ـ ـ «غــالـيــري بـيـكــاســو» ،الــزمــالــك،
القاهرة ـ لالستعالم00227367544 :

أمسية

تريو شربل روحانا «يطرب» المدينة
عناية جابر
ال ي ــزال شــربــل روحــانــا ( )1965وفيًا
لنهجه الفني الداخلي .نهج يستطيع
املـتــابــع الـتـقــاط عـنــاصــره وتفاصيله
وخ ـي ـط ــه ال ــرق ـي ــق ال ـج ــام ــع ع ـ ــددًا مــن
ً
إصداراته ،ابتداء من «ذكرى» وصوال
إل ـ ــى «س ـ ــام ـ ــات» و«م ـ ـ ـ ــدى» و«مـ ـ ــزاج
عـلـنــي» و«كـ ــي ال نـنـســى» و«الـعـكــس
صـ ـحـ ـي ــح» و«خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة »...و«شـ ـغ ــل
بـيــت» حـتــى «تـشــويــش» ال ــذي أطلقه
العام املاضي .يبقى «دوزان» ()2010
تجربة تــوضــح الــى حـ ّـد كبير املسار
املنهجي لهذا املوسيقي في «دويتو
العود» مع إيلي خوري.
ال ُيخفى أن روحــانــا ُيفسح للعفوية
مـكــانـهــا بــرغــم ال ــدراس ــة األكــادي ـم ـيــة.
املوسيقية»
األستاذ في «معهد العلوم
ّ
ف ــي «جــام ـعــة الـ ــروح الـ ـق ــدس» ،ســخــر
ّ
ج ــل ق ــدرات ــه وت ـجــاربــه لـكـتــابــة منهج
ُ
خــاص بآلة الـعــود ،ما لبث أن أعتمد
في املعهد املــذكــور .والحال أن مؤلف

بـ ـع ــض أجـ ـم ــل املـ ـق ــاط ــع املــوس ـي ـق ـيــة
ً
فــي «س ــام ــات» م ـثــا ،ال ي ــزال يجهد
فــي نـسـيــج مـبـنــي عـلــى م ــزاج خــاص،
حميم ورقـيــق ،ويـقــوم على مقاربات
واخ ـت ـب ــارات تـمـضــي عــال ـيــا م ــن دون
ادعــاء ،منذ تعاون روحانا في بداية
إطالالته العلنية مع مارسيل خليفة،
كعازف على آلة العود .شربل روحانا
أكـبــر مــن حـصــره فــي الـعــزف على آلة
الـ ـع ــود ،ل ـنــاح ـيــة ح ـســاس ـيــة ال ـع ــازف
نفسها ،ولتسلل هذه الحساسية من
أنامل العازف الى األجهزة العصبية
ل ـج ـم ـه ــور س ــامـ ـعـ ـي ــه ،م ـت ـل ـه ـف ــة إل ــى
لـحـظــات م ــؤث ــرة .ب ـهــذا الـكـيــان الفني
ال ـش ـفــاف ت ــردد ح ـضــور ه ــذا ال ـعــازف
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ع ـل ــى م ـ ـسـ ــارح ال ـعــالــم
العربي والعالمُ ،معززًا بفكرة أن العود
ليس مجرد آلة ،بل اقتراح معرفي قد
ُي ّ
دور في زوايا اللحن فيغتني النغم،
ويغدو شيئًا آخر مع أبرز آالت العزف
عـنــد ال ـع ــرب .ال ُيـخـفــى م ــزاج الحنان
الخالص في عدد من أعمال روحانا،

كما هي الحال في أغنية «هاي كيفك
ســافــا؟» ،أو النقد املبطن فــي األغنية
الستعمال اللبنانيني لغات مختلفة
في تخاطبهم اليومي .كما ال ُيخفى
ع ــزف ـ ُـه امل ـم ـســوك ب ـق ــدرة تـقـنـيــة عالية
في تجاربه األخيرة القارئة ألصعب
اللحظات وأشــدهــا تعقيدًا في كتابة
املــوس ـي ـقــى الـلـبـنــانـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،أو

يرافقه إيلي خوري على البزق
وآزاد ميرزابور على آلة التار
معالجتها من وجهة نظر جديدة ،أي
إعادة كتابة القديم بروح جديدة كما
دأب في الكثير من أعماله كما في «يا
ً
غصن نقا» مثال ،و«البنت الشلبية»
ً
و«عالروزانا» وصوال إلى «فالمنكو»،
وف ــي الـعـمــل عـلــى الـسـمــاعــي /راســت
في مقطوعة «سماعي /راســت» التي
ال ت ـت ـعــدى ال ــدق ــائ ــق األربـ ـ ــع تـقــريـبــا.
ّ
ُيغلف روحانا تأليفاته بحساسيته،

ُ
ويـخـضـعـهــا لـلـعـقــل ف ــي آن ،لينقلها
إل ــى مــرح ـلــة االخ ـت ـب ــار ال ـعــزفــي على
ّ
تتفرع إلــى معابر
آلــة الـعــود ،ومنها
اآلالت األخ ــرى الـتــي تلعب جماعيًا.
تـحــت ع ـنــوان “ط ــرب وس ـف ــر” ،يحيي
روح ــان ــا أمـسـيــة مــع ع ــازف آل ــة الـتــار
اإليراني آزاد ميرزابور ،وعازف البزق
وال ـعــود إيـلــي خ ــوري يــومــي  27و28
شباط (فبراير) على خشبة «مسرح
املــديـنــة» .وعــن تعاونه مــع ميرزابور
يـقــول روحــانــا« :التقيت ع ــازف التار
اإلي ــران ــي آزاد م ـيــرزابــور قـبــل عامني
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ب ـيــت
الدين»  ،وكانت رغبتنا مشتركة في
عـمــل فـنــي مـعــا .وق ــد ت ـ ّـم ذل ــك بالفعل
حيث ّ
قدمنا ســويــا ،مــع عــازف البزق
والعود اللبناني إيلي خــوري ،حفلة
مــوس ـي ـق ـيــة آالتـ ـي ــة ع ـلــى م ـس ــرح Les
 Abessesف ــي ب ــاري ــس .والقـ ــت صــدى
طيبًا ،بــامـتــزاج املوسيقى الفارسية
ب ــال ّ ـع ــرب ـي ــة ،وك ــان ــت وح ــده ــا اآلالت
ُ
تغني وتتحاور من خالل املقطوعات

واالرت ـج ــاالت املوسيقية الـتــي تأخذ
م ــداه ــا عـنــد ك ــل عـ ــازف عـلــى ح ــدة أو
ّ
سيقدمه
مجتمعني» .البرنامج نفسه
الثالثي في أمسية «طرب سفر» على
خشبة «مـســرح املــديـنــة» الـتــي تجمع
الـعــود والـتــار والـبــزق مــن دون غناء،
و«ن ــأم ــل مـعـهــا تـفــاعــل الـجـمـهــور مع
مــوسـيـقــى ب ــاد ال ـش ــام وبـ ــاد ف ــارس
على وتر التواصل بني األجيال» كما
يقول روحانا .وعن معنى حضور ّ
أي
ّ
نشاط فني أو ترف روحي وسط هذا
الـخــراب املحدق بالعالم العربي اآلن
يضيف« :لغاية اآلن لم يصل الخراب
الــى داخـلــي ،ولــم يفعل فعله بعد .ما
زل ــت أق ــاوم بمجهود كبير كــي أعــزل
نفسي عما يــدور حولنا ،لكنني أثق
أننا سنكون بخير».
«ط ــرب س ـفــر» 20:30 :مـســاء الـجـمـعــة 27
وال ـس ـبــت  28ش ـبــاط (ف ـبــرايــر) ـ ـ ـ «مـســرح
املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) .لــاسـتـعــام:
01/753010

