
11/8/2020 تراسل الفنون" لھدى الشّوا: الفنان المعاصر واألدب العربي"

https://www.alaraby.co.uk/"تراسل-الفنون"-لھدى-الشّوا-الفنان-المعاصر-واألدب-العربي 1/6

آداب وفنونثقافة

"تراسل الفنون" لهدى الشّوا:
الفنان المعاصر واألدب العربي

العربي الجديدالكويتآداب وفنون ــ

22 اغسطس 2020

عمل من "ُكر وأنت حر" لفاطمة الحاج

الخط +-

"تراسل الفنون" عنوان المحاضرة التي ألقتها الكاتبة

المسرحية وكاتبة أدب الطفل هدى الشوا، وبثتها "منصة

الفن المعاصر" في الكويت على قناتها في يوتيوب مؤخراً.

الكاتبة تناولت العالقة بين األدب العربي التراثي وبين

الفنون البصرية من خالل نموذجين؛ األول معرض "كر

وأنت حر" للفنانة اللبنانية فاطمة الحاج، والذي تعيد فيه

بناء سيرة الشاعر العربي عنترة بن شداد من خالل معلقته

وأشعاره. 

والنموذج الثاني هو استعادة مقامات الحريري ورسومات

يحيى الواسطي لها في تجربة "المقامة" للفنان اللبناني

عبد القادري. 

األكثر مشاهدة

مؤيدو بايدن
يحتفلون باأللعاب

النارية والقرع على
األواني

1

اليابان تعلن رسميًا
األمير أكيشينو وليًا

للعهد 2

"المغرب عبر
العصور": فنون ما

قبل الميالد 3
بايدن يسعى لمحو

بصمات ترامب
االقتصادية وفك

حصار التجارة
العالمية

4

السينما السورية:
بقاء داخل أسوار

النظام 5

فرنسا تريد منع
توثيق انتهاكات

الشرطة 6
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كلمة البحث
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ري ب

من "المقامة" لـ عبد القادري

عن عمل الحاج، تقول الشوا إن الفنانة قدمت عنترة

بصورة جديدة مختلفة عن تلك التي قدمها أبو صبحي

التيناوي أو رفيق شرف، ففي رسومات االثنين يظهر عنترة

بكامل هندام الفروسية بالعتاد وبشاربه وقوته وعمامته،

بينما قدمته الحاج عارياً شديد السواد بال شارب وال أي

مالبس، قدمته كائناً فطرياً في لوحات باألسود واألبيض. 

تقول الشوا إن الفنانة اعتمدت األسود واألبيض لتظهر

العتمة والنور، العنصرية والحرية، فرسمت مراحل حياة

عنترة ضمن تدرجات هذين اللونين كوسيلة للتعبير عن

االستعباد والتمييز على أساس اللون في مقابل النور في

نهايه اللوحات، وتضيف أن الفنانة عبر هذه الجدارية

تشجع من يراها على قراءة مجددة لشعر عنترة والتعامل

معه بمنظور جديد. 

يعّبر األبيض واألسود عن
االستعباد والتمييز

والحرية والظلم

أما النموذج الثاني، المرتبط بمقامات الحريري، فُيظهر

من خاللها الفنان القادري الفرق بين الماضي والحاضر،

لكنه يرسم الحاضر باللون األسود واألبيض والماضي ملوناً،

مقتبساً ومتمثالً تجربة الرسم التي قدمها يحيى الواسطي

 والفظائع التي للمنمنمات، بعد ظهور تنظيم "داعش"

ارتكبها وتدمير الفن الذي مارسه في العراق وسورية.

 ترى الشوا أن العودة إلى الفنون القديمة وإعادة تمثلها

ف اعدنا ي نا يله اض ال أن تؤكد اص ال الفن ف

المزيد في ثقافة

بشار شموط: رحلة في
شتات األرشيف

الفلسطيني

آداب وفنون

"وعد" بلفور ووباء
التطبيع في البلقان

آداب وفنون

"جائزة فاطمة
المرنيسي للكتاب":

بين الجنسانية والعنف
السياسي

آداب وفنون

بودكاستمرايامنوعاتمجتمعثقافةرياضةتحقيقاتمقاالتاقتصادسياسةأخبار
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دالالت

تراثفنانونفن تشكيلي

الكويت

في الفن المعاصر، تؤكد أن الماضي يلهمنا ويساعدنا في

إعادة قراءة الحاضر والتعبير عن اللحظة الراهنة. 

 

"أركاديا" عبد
القادري.. بلوغ أرض

الطمأنينة

األرشيف

بشار شموط: رحلة في شتات
األرشيف الفلسطيني

العربي الجديدبيروتآداب وفنون ــ

08 نوفمبر 2020

(مقرئ في "إذاعة القدس" في الثالثينيات)

الخط +-

األكثر مشاهدة

بشار شموط: رحلة
في شتات األرشيف

الفلسطيني 1

"وعد" بلفور ووباء
التطبيع في البلقان 2

استغالل سياسي
للجرائم في العراق:

محاوالت لحشد
الشارع طائفيًا

3

تقارب بين باشاغا
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ضمن سلسلة محاضرات تنظمها "مؤسسة الدراسات

الفلسطينية" خالل الشهر الجاري تحت عنوان "األرشيفات

الفلسطينية الحيوية: الحفاظ على الثقافة واإلرث

الفلسطيني"، أقيمت مؤخراً ندوة حول كتاب "اإلرث

الفلسطيني المرئي والمسموع، نشأته وتشتته والحفاظ

الرقمي عليه: دراسات أولية وتطلعات مستقبلية"،

للباحث بشار شموط، حاوره أستاذ علم االجتماع سليم

تماري. 

درس شموط اإلنتاج الموسيقي في كلية الموسيقى ببرلين،

أواخر الثمانينيات، واتجه إلى األرشفة الرقمية المسموعة

أوالً ثم المرئية، يقول: "سألت نفسي سؤاالً بسيطاً: العالم

يحافظ على ذاكرته الجماعية والثقافية، لكننا

كفلسطينيين نفتقر لهذه اإلمكانية، ألن اإلرث متشتت

في العديد من األرشيفات العالمية والعربية واإلسرائيلية

أيضاً، ومن ناحية أخرى فإن الرقمنة من منظور

األكاديميين والوصول إلى المعلومات عن طريق اإلنترنت

أصبحا حاجة ضرورية بالمنظور الفلسطيني، ألن

الفلسطيني يصعب عليه الوصول إلى األرشيفات الموجودة

داخل فلسطين وأماكن أخرى من العالم".

بدأ شموط في البحث عن أمكنة وجود األرشيف السمعي

والمرئي الفلسطيني، ويذكر أنه وجد بمحض الصدفة مواد

في غاية األهمية، موضحاً: "واجهت مشكلتين أساسيتين؛

األولى أن حرفة األرشفة في العالم العربي ليست ناضجة

بما فيه الكفاية، ففي المكتبات األوروبية نجد مواد عمرها

مئات السنوات، وهذا ليس موجوداً لدينا، المشكلة

الثانية أن القاعدة القانونية شبه معدومة عربياً، ال يمكن

العمل في األرشفة من دون أرضية واضحة لقوانين الملكية

الفكرية". يشير شموط إلى أن البحث الذي بدأه في

األرشيفات األوروبية قاده إلى إرث ثمين من ذاكرة المرئي

والمسموع التي لها عالقة بفلسطين، ويمكن الوصول

لبعض األرشيفات المفتوحة، وهناك مواد مغلق عليها في

األرشيف الفلسطيني، وأرشيفات اشتغلت عليها

مؤسسات غير حكومية. 

في "المتحف
اإلثنولوجي" ببرلين عثر
على أسطوانتين لرجب

األكحل

في الكتاب "حاولت تجميع األفكار وتسليط الضوء على

اإلرث الفلسطيني، كيف نشأ، ثم كيف تشتت وكيف

يمكن الوصول إلى هذه األرشيفات عن طريق التقنيات

الرقمية، ما هي بدايات التصوير الفوتوغرافي والتسجيل

الموسيقي واألفالم والتصوير السينمائي في منطقة شرق

في رائدة فلسطين كانت حيث المتوسط، األبيض البحر

والقاهرة... وترتيبات
للقائه مسؤوًال من

الشرق
4

دعوات الحوار
الوطني في تونس:
االنفجار االجتماعي

أولوية
5

كاماال هاريس تحطم
الحواجز.. أول امرأة

في منصب نائب
الرئيس األميركي

6

المزيد في ثقافة

"وعد" بلفور ووباء
التطبيع في البلقان

آداب وفنون

"جائزة فاطمة
المرنيسي للكتاب":

بين الجنسانية والعنف
السياسي

آداب وفنون

"أدب اإللغاء والنفي
والمقاومة": انطالقة

بـ"فهرس" سنان
أنطون
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البحر األبيض المتوسط، حيث كانت فلسطين رائدة في

هذا المجال".

معظم أرشيفات التسجيالت الموسيقية موجودة في

ألمانيا بحسب شموط، وبعضها يعود إلى مئة سنة، ويقف

في المحاضرة عند بعض النماذج منها، ويسرد في الكتاب

المجموعات التي عثر عليها ليفتح باباً للباحثين اآلخرين. 

في مداخلته، قال سليم تماري إن شموط (ابن التشكيليَّين

تمام األكحل وإسماعيل شموط) قام بعملية تنقيبية،

ولفت إلى مفارقة في الكتاب، ففي حين يشير الباحث

إلى غنى التراث المرئي والمسموع قبل 1948، يلفت أيضاً

إلى بؤس ما وصل إلينا من هذا اإلرث، درس مثالً

تسجيالت "بيضافون"، وأعاد إلى الذاكرة مغّنين لم نعد

نسمع عنهم مثل رجب األكحل وثرية قدورة. فبحث

شموط عّما تبّقى من هذه اآلثار وهو موجود خارج

فلسطين، في أحشاء األرشيف اإلسرائيلي غير المتاح

للباحثين. وأشار تماري إلى أن أهمية ما وثقه شموط حول

األرشيف المسموع أهم مما فعل في ما يخص المرئي،

حيث إن الثاني كان متوفراً وموجوداً ومعروفاً وجرى

االشتغال عليه، بخالف المسموع، فكان عمله مثل تنقيب

عن أصوات اختفت. 

 تجربة العثور على بعض تسجيالت رجب تناول شموط 

األكحل، الذي قاده إليه البحث في تاريخ شركة

"بيضافون"، ومقرها األساسي كان في برلين من بدايات

القرن الماضي وحتى الثالثينيات، وفي برلين عثر شموط

في "المتحف اإلثنولوجي" على أسطوانتين لألكحل. لكن

المعلومات حول اإلسطوانات هي من منظور المؤرشف

الغربي، فاسم رجب األكحل ليس موجوداً على اإلسطوانة،

وكلمات البحث في األرشيفات الغربية تحتاج إلى من

يعرفها.

لفت الكاتب إلى أن العمل على األرشيف المرئي

والمسموع ما زال مستمراً، حيث يعمل حالياً على مشروع

مع جامعة بادربون، الستكمال البحث عن األرشيف

الفلسطيني في ألمانيا وأوروبا بالعموم.

"جائزة فلسطين
للكتاب": ُبّالطه

وحنظل وأبو الهوى
والخالدي
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الثقافة الفلسطينيةتاريخفلسطين
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