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عامل عوض عبيدة برؤية عبد العزيز السوادي
محمد المزوغي
التقيته يف مانشسرت يف بيت الشيخ الفاضل املضياف حممد بن غلبون وكانت
قد سبقت لقائي به فكرة تكاد تكون مشولية أمدني بها الصديق األستاذ هشام
بن غلبون
وأع�ت�رف أن وص���ف هش���ام كان دقيقا وحميط���ا بكل التفاصي���ل اليت كانت
ترتاءى لي وأنا أتابع حديث الرجل وطريقته يف السرد
إنه عبد العزيز الس���وادي الش���خصية الفذة طرافة وثقافة يبهرك بأسلوبه يف
احلديث األسلوب التصويري التجسيدي الذي ينقل لك الوقائع كانك عشتها
وشاهدتها ويبهرك أكثر بثقافته وعمق حتليله للقصيدة الشعبية اليت يتقن
روايتها كما يتقن فن الوقوف على أس���رارها وخباياها تساعده يف ذلك ثقافة
واس���عة واطالع أوس���ع عل���ى املنج���ز الش���عري يف األدب اإلجنلي���زي والعربي
الفصيح فيعقد مقارنات مدهشة بني الشاعر الشعيب وبني أولئك الذي تكلموا
بلغة أخرى وعاشوا يف بيئة أخرى
ه���ذا اجلان���ب ميثل أح���د جناح���ي ثقاف���ة عب���د العزيز الس���وادي ال�ت�ي حيلق
بواس���طتهما يف أف���ق موغل يف العلو أما اجلناح الثاني فهو عش���قه األس���طوري
للون الذي يشكل لوحة يرى فيها اتساعا مبساحة احللم
ولع���ل خط���ه الذي يعد يف ح���د ذاته لوحة تش���كيلية ماتعة ه���و انعكاس بدهي
لذلك العشق
ومن بني معشوقيه الكبار يقف الفنان الراحل عوض عبيدة يف أعلى الصفحة
ويف أول الس���طر ال���ذي ما أن تناه���ى إىل مسعه رحيله حتى س���ارع إىل أوراقه
حي���اول أن يبثها بعض ش���جونه وكت���ب  ..كتب كثريا واتصل بي بواس���طة
الصديق ش���كري الس���نكي ثم بواسطة الصديق هش���ام بن غلبون الذي تربطه
ب���ه صداقة بامتداد املس���احة الواقعة بني ليفربول حيث يقيم وبني مانشس�ت�ر
حيث يقيم هشام
مح���ل الكث�ي�ر من لوحاته املكتوبة كم���ا أحب أن أطلق على مايكتبه الس���وداي
خبط يده ووضعها يف صندوق بريد هش���ام ليس���هر عليها األخري حتى ساعات
متاخرة وهو جيري هلا مسحا ومن ثم يبعثها لي عرب الربيد االلكرتوني
ثم بعد أيام يدرك أن ماكتبه مل يتس���ع ملعناه فيس���تأذن يف إعادة الكتابة ويف
التوسع بعض الشيء
ومل منلك إال موافقته لعلمنا بأن ماس���يكتبه س���يكون مغايرا وهذه السمة اليت
متي���ز كتاب���ات الس���وادي رمبا تتف���ق معه ورمب���ا ختتلف لكنك لن تس���تطيع
أن تنك���ر أن مايكتب���ه هو ش���يء حنته بإزميل���ه دون أن يتكىء عل���ى منجز آخر
يستلهمه أو يعيد صياغته
كان يري���د للدراس���ة أن تنش���ر يف صحيف���ة الكلمة لكن احلج���م الذي جاوز
اخلمس���ة آالف كلم���ة ح���ال دون ذل���ك ورأينا أن النش���ر على حلق���ات يقطع
تسلس���ل الفك���رة فال تص���ل كاملة وم���ن هنا جاءت فك���رة امللح���ق لتفتتح به
الكلم���ة سلس���لة مالحقها مؤملة أن تكون ش���هرية تغطي باس���تفاضة جوانب
عدة منها الثقافة والفن والرياضة إذا أع ّنا على ذلك
ه���ذا امللحق هدية تذكارية لروح الراحل الكبري الذي ش���كلت لوحاته ذاكرة
ثرية ملدينة بنغازي يكتبه ابن بنغازي املقيم يف ليفربول
و يعيش هو اآلخر على ماختتزله ذاكرته من صور هذه املدينة
فليطالع القاريء كيف تكتب ذاكرة عن ذاكرة
وفنان عن لوحة
ً
أيقونة ُتعّل ُق بدفء على جيد هذه املدينة.
وليستمتع بنتاج هذه كله

عوض عبيدة
( فن اإلعجاز املمتنع )
بقلم فردوس عبيده
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 ....كنا نرسم من الذاكرة نشاهد األشياء حنفظها وخنتزنها  .ال تقوى النفس الربيئة املرهفة على كتمانها فتحوهلا الذاكرة إىل خطوط على أول جدار .

يف ذكرى األربعني

عوض عبيدة ( فن اإلعجاز املمتنع )

ترددت كثريا قبل أن أش���رع يف كتابة هذا املقال ألنين ال أجيد فن الكتابة وال
أدعي القدرة على ذلك  ،وال أملك أدواتها املهنية اليت جتعلين أخوض يف جماهلا
 .ومل يس���بق لي أن كتبت بش���كل معلن من قبل ولكن الذي دفعين لذلك هو ما
يضطرم يف نفسي من غليان الكلم وإنفجارها على صفحات هذه الوريقات.
ماذا أقول عن فنان كبري يف مقام عوض عبيدة ؟ ومن أين أبدأ ؟
لقد ش���عرت بعجز كلي الشمول وبإحباط ش���ديد الوقع  .ولكن حتت إحلاح ما
جيول خباطري ش���رعت بكتابة هذه السطور عن فنان كبري تعانق قامته عنان
السماء .
فردوس عبيدة
الرتاث هو ما ختتزنه الشعوب من فنونها وأدابها وقيمها ومبادئها وهو ما يتبقى عندما تغيب
املرئيات عن الوجود تضل هذه الفنون الس���رمدية الوجود ش���اهدة على موروث هذا الش���عب .
لق���د ظل هذا الفنان طيلة حياته من العطاء يهب الناس من فيض حمبته هلم هذه األعمال
املليئة باحلياة والفرح .
اإلنسان بالنسبة إليه مصدر إهلامه بكل ما حيتويه اإلنسان من معاناة .
لقد س���جلت ريش���ة هذا الفنان الكبري مجيع عادات وتقاليد اجملتمع اللييب من خالل لوحات
فني���ة تربز هذه العادات بأدق تفاصيلها وخصوصيتها بطريقة مذهلة مل يس���بقه إليها أحد
من قبل  ،ومل يتكرر هذا كمنهج فين قائم بذاته .
حيت يف عصر النهضة األوربية جسد عمالقة الفن من أمثال روفائيل ورمرباند وكارفاجو
أعماهل���م الفني���ة من خالل توجهاتهم الدينية الكنائس���ية يف تلك احلقب���ة ومل يتطرقوا إىل
املناحي احلياتية األخرى كمنهج هلم إال من خالل أعمال منفردة .
كل لوح���ة تعت�ب�ر قصة قائمة بذاتها  ..إزدمحت رس���وماته بالعيون تش���عرك باحلركة يف
كل اإلجتاه���ات كأنه���ا حتكي لك ألف حكاي���ة وحكاية  .ينتابك اإلحس���اس كأنك تعيش
بداخلها اإلحس���اس بالفرح والربد وباحلر والضوضاء بل تكاد تش���م رائحة الكعك واخلبز يف
لوحة الكوش���ة وتكاد حتدد الزمن من خالل إحندار الشمس على جدران األزقة القدمية يف
فصل اخلريف  .فلوحاته حتكي حياة جمتمع بطقوس���ه اجلميلة وأحيائه الشعبية وحمبته
وقيمه األخالقية  .رس���وماته تشحن ذاكرة املتلقي وخاصة من األجيال الصاعدة والقادمة
بتفاصي���ل احلياة الليبية الش���عبية البديع���ة بطريقة ال ميكن التع���رف عليها إال من خالل
ه���ذه الرس���ومات ال�ت�ي ت���دل
على ذهن متقد ميتص كل
مالمح احلياة مبقدرة فائقة
ن���م عن ذاكرة ف���ذة حبلى
َِت ُ
مبرئيات حياتنا اإلجتماعية
يف خمتلف صورها اجلميلة
.
هذا املبدع إستطاع مبا ميتلكه
من إحرتافية فائقة أن يسرب
غ���ور موروثاتن���ا اجلميل���ة
وحياتن���ا النبيلة اخلالية من
كل تصنع وتكلف .
ورس���م ه���ذا الفن���ان من���ذ
طفولت���ه مئات الص���ور على
إمت���داد أكث���ر م���ن مثان�ب�ن
عاما .
أق���ام ل���ه أول مع���رض يف

بنغ���ازي س���نة  . 1946كم���ا أقام عدة مع���ارض يف اخل���ارج يف فيينا بالنمس���ا وكذلك يف
عواص���م بع���ض ال���دول  ..إيطاليا وفرنس���ا وبريطانيا ومن ال���دول العربية س���وريا واخلليج
واملغرب  .فنان معروف ومش���هور عند متتبعي الفن على املس���توى العربي والعاملي ومصنف
عامليا ضمن مؤسسة اليونيسكو .
لوحات���ه موجودة يف أغلب أماك���ن أوربا وأمريكا والدول العربي���ة ولديه قاعدة كبرية من
املعجبني والرسامني املوهبني الذين يسريون على خطيء منهجه ومدرسته .
ولك���ن حقبة القذايف املظلمة أثرت فيه  ،بدون ش���ك  ،مثلم���ا أثرت يف كافة جوانب النهضة
الليبية من حيث تعريف األجيال الصاعدة بهذا الفنان الكبري أو من حيث اإلستنارة من هذه
املوهب���ة الفذة وإتاحة املع���ارض والفرص له وتبين الدولة كل ه���ذا  .بل حلقه الضرر عند
فقدانه ملرمسه فتحول املرسم إىل طريق يشق املدينة إىل نصفني وضياع كثري من النماذج
واملقتنيات الثمينة  .هذا دليل فاضح على مدى ختلف وجهل النظام السابق بقيمة هذا الفن
 .بدال أن يهيئو له املكان واألجواء املناسبة للخلق واإلبداع .
وبعد رفضه عندما طلب منه رس���م لوحة متثل وجه املقبور قرر الس���فر إىل بريطانيا  ،حيث
اقام هناك ألكثر من إثنى عشر عاما .
والش���يء الذي ال يعرفه الكثري أنه يف فرتة تواجده خارج الوطن جس���د الفنان عوض عبيدة
ملحم���ة جه���اد ومعارك كفاح الش���عب اللييب ضد الطلي���ان يف عدد إثنى وعش���رين لوحة
نفائ���س فني���ة نادرة تنبهر هلا األبص���ار وحتري هلا العقول يقف اإلنس���ان أمامها يف حالة من
اإلنبهار الكلي واإلعجاب الشديد .
ومَأرش���فا وموثقا للرتاث اللي�ب�ي وجلهاد وكفاح
وبه���ذا يعترب الفن���ان عوض عبيدة مؤرخا ُ
الش���عب اللي�ب�ي ض���د اإليطالي�ي�ن
حمافظ���ا عل���ى ه���ذا ال�ت�راث م���ن
اإلندث���ار  .ه���ذا العم���ل الف�ن�ي
اجلب���ار الذي صنع���ه الفنان عوض
عبيدة مل يتس���نى ألح���د من كبار
الرس���امني عرب العصور التارخيية
الفني���ة واإلتي���ان مبثل���ه كمنهج
خاص بأي فنان .
من األعم���ال العبقرية هلذا الفنان
وس���ر اهلل ال���ذي وضع���ه يف ه���ذه
املوهب���ة الفري���دة املتف���ردة عندم���ا
تق���ف أم���ام لوحات���ه وتتس���اءل هل
هذه اللوحات رمس���ت باليد أم أنها
ص���ور فوتوغرافية مل���ا حتتويه من
أدق التفاصي���ل ومنه���ا م���ا ح�ي�رت
كبار النقاد وأوقعتهم يف حرية بل
جعلوها س���ر من أس���رار هذا الفنان
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أدعو إىل اإلهتمام باملواهب اجلديدة  ،وهذا اإلهتمام ينطلق من رعاية الرتبية الفنية خللق جيل جديد يتوفر له ذوق مجالي .
ولغز حمري مل جيدو ل���ه اإلجابة بعد على غرار ( أيهما خلقت
أوال البيضة أو الدجاجة ) .
يف إحدى لوحاته توجد عروس جالسة وعلى وجهها حمرمة (
إيشارب شيفون شفاف ) ومن خالل هذه احملرمة تظهر وتربز
تقاسيم وجه العروس بكل وضوح  .والسؤال احملري هو هل رسم
هذا الفنان الوجه أوال ومن ثم رسم احملرمة  ..؟ أم رسم قطعة
احملرمة أوال ومن ثم رسم تعابري الوجه!! ...
يوجد أيضا جزئية يف إحدى لوحاته ( احلسان ) نصف كوب
ممتلىء باملاء  !..هل يستطيع أحد أن يرسم املاء ...؟؟
فإنين أقول فن الرس���م موهبة ربانية ال يدعها اهلل تعاىل إال يف
النفوس اخلرية والصفوة من البشر .وإن ملوهبة النحت واألدب
والشعر هلي كذلك .
ق���دم لوطن���ه من خ�ل�ال جماله م���ا مل يق���دم  .خلد ت���راث هذا
الشعب العظيم وسرية كفاحه يف موسوعة فنية مصورة تعلم
األجيال اليت مل تعش هذه احلقبة التارخيية برتاثهم وعاداتهم
وكفاح أجدادهم  .كما أضاف عوض عبيدة إىل كنوز ليبيا
كنزا ال بفنى وسيبقى خالدا خلود أثارنا العظيمة .
بعض من مقتطفات عن طفولته تقول :
(  ....كن���ا نرس���م م���ن الذاك���رة نش���اهد األش���ياء حنفظه���ا
وخنتزنه���ا  .ال تق���وى النفس الربيئ���ة املرهفة عل���ى كتمانها
فتحوهل���ا الذاكرة إىل خطوط على أول جدار  .كانت منازلنا
القدمي���ة هي اإلطار العام  .املدينة حمتلة والغزاة يس���يطرون
على كل ش���يء والطري���ق إىل مصادر اإلهل���ام واإلبداع مقفلة
 ....اجلنود حيرس���ون منافذ املدينة يقس���مونها إىل قس���مني ....
يط���اردون فزعهم وخوفهم من اجملاهدين يف الداخل واخلارج .
وكان أن نش���بت احلرب العاملية وتساقطت القنابل على بيوتنا
العتيقة خرجنا فيمن خرج من املدينة حبثا عن ملجأ وكانت
الفرص���ة الوحيدة لي ألجد نفس���ي وجها لوجه أم���ام الطبيعة
 .فق���د عث���رت على أل���وان جديدة مل أك���ن أعرفه���ا وأنغاما مل
أمسعه���ا من قب���ل .وأضاف الص�ب�ي الياف���ع إىل حصيلة الطفل
النامي مرئيات جديدة م���ا كانت تتوفر له لو مل يغادر حدوده
الصغرية يف قلب املدينة القدمية )...
ومن مقوالته أيضا :
(  ...وظفت جهودي وما أس���تطيعه مع جمموعات الش���باب اليت
كان���ت تتصدى مبعارفها عرب مواجهة يومية ودائمة لع���دو مقيم  .كان الغزاة ال يطيقون
حقيق���ة وعينا ونضجنا  .ويطيب هلم وصفنا باملتخلفني  .وكان َه ُّم بعض الش���باب وكنت
إحداه���م إثب���ات عكس هذه الصورة الغري معقولة  .س���ألت نفس���ي س���ؤاال ذات ي���وم ما الذي
أس���تطيعه مم���ا ال يعتق���دون بتفوقنا فيه ؟ وكانت الفرش���اة أس���بق من لس���اني لإلجابة .
وأخ���ذت كل ما وعيت���ه وإختزنته وعايش���ته
م���ن صور إىل لوحات  .وكنت أرس���م وأرس���م
وكان���وا يصاب���ون بالدهش���ة والعجب وكنت
أواصل الرسم يف إصرار عجيب  .لعلها مرحلة
البحث عن الذات إو لعلها مرحلة إثبات الذات
بعينه���ا  .ولك���ن رغ���م ذلك ف���إن أعدائن���ا ظلوا
عل���ى موقفهم ال يرو فين���ا إال حفنة من حفاة
 .وكن���ت أق���ول س���أعلمكم كي���ف حترتمون
احلف���اة ولس���وف تتس���لل لوحات���ي الفنية إىل
غرفكم ودون رغبتكم املعلنة ) ...
أصبح���ت لوحاته مزارا فنيا يقصده الزوار من
كل حدب وصوب س���واء من أبناء البالد الذين
يعشقون تراثهم وكثري من األجانب املولعني
بإس���لوبه الفين وإنتش���رت إبداعات���ه يف أحناء
كثرية وعديدة .
ضمن خضم الكثري من املذاهب الفنية املتعددة
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س���واء الكالسيكية أو الرومانسية أو التجريدية أو التكعيبية جذبه تيار
املدرس���ة الواقعي���ة وأس���س مذهب���ه اخلاص ب���ه من خالل ه���ذا اإلجتاه
وأصبحت له مدرس���ة فني���ة قائمة بذاتها خاصة به يس�ي�ر على منواهلا
الكثري من عشاق هذا التيار .
يقول عن نفسه :
(...أعت�ب�ر نفس���ي فنان���ا ملتزما بقضاي���ا اجلماهري اليت أنتم���ي إليها  ،ال
أعي���ش يف عزل���ة كما يقولون  ،ولس���ت منزوي���ا  .أحب إلتف���اف أبنائي
وأحباب���ي من حولي  .أت���ردد وبإنتظام على املعارض ال�ت�ي تقام تفيدني
رحالت���ي  .الف���ن عن���دي هواي���ة وأفص���ل كثريا م���ن اهلواي���ة ومطالب
احلياة )...
كان رمح���ه اهلل كث�ي�ر الق���راءة وعلى إطالع واس���ع مبختل���ف العلوم
واملعلوم���ات احلياتي���ة والكونية  ..إس�ل�امه مس���تنري ..س���ريع البديهة ..
حاض���ر النكت���ه  ..خفيف الظل  ..متس���امح مع الغري إىل أبع���د احلدود ..
.معطاء بدون مقابل  ..جلساته ال متل  ،يرى يف حمبة احمليطني له معني
ال ينضب .
أناقته وقيافته املستدمية ووقاره خلقت حوله هالة من املهابة واإلحرتام
العجيب  .لديه العديد من اهلوايات اإلحرتافية مثل الرسم الكريكاتريي
والرس���م بالرص���اص والتعبري بالظ�ل�ال والتصوير الفتوغرايف .يعش���ق
مساع املوسيقى الكالسيكية لفرتات طويلة دون ملل موسيقي شرتاوس
 ..بيتهوفن  ..باخ  ..موزارت .
أقام معرضا يف اململكة املغربية س���نة  1994إنبهر امللك احلسن الثاني
مب ش���اهد من إعم���ال فنية طل���ب مقابلته ش���خصيا وق���دم له عروض
مغربية لإلقامة يف املغرب وتدوين الثراث املغربي بالرس���م ..فأبى إال أن
يعود إىل وطنه ليكرس نفس���ه خلدمة البالد  .قلده امللك احلسن وسام
الفن الرفيع .
ميق���ت الفن���ان ع���وض عبي���دة أس���لوب املتاج���رة واإلرتزاق م���ن خالل
رس���وماته فإنه يراها كأبنائه ألنه خ�ل�ال مرحلة إجنازها يعيش حالة
من اإلنصهار واخللق خلروج هذا العمل إىل حيز الوجود .
يقول :
(  ...أدع���و إىل اإلهتم���ام باملواهب اجلدي���دة  ،وهذا اإلهتم���ام ينطلق من
رعاي���ة الرتبية الفنية خلل���ق جيل جديد يتوفر ل���ه ذوق مجالي  .وهذه
ليست باملهمة السهلة ) ...
تعكس لوحات الرس���ام عوض عبيدة احلالة اإلجتماعية اإلقتصادية والثقافية والسياس���ية
من الفرتة الواقعة بني  1951 – 1946بل إمتد هذا األثر إىل الستينات من القرن املنصرم
 .فأطلق���و هل���ا العن���ان  ..فك���و عنه���ا الرهان ..
إجعلوه���ا تعان���ق اجل���دران  ..ألنه���ا ترس���م
الس���عادة على قلوبكم والبسمة على شفاهكم
وترجعكم إىل عبق الزمان واملكان .
يقول الكاتب املرحوم خليفة الفاخري :
(  ..الف���ن متيم���ة س���حرية  ،وس���ام ترص���ع
ب���ه األم���ة صدرها ث���م تهبه ألجي���ال يباهون
ويتباهون ب���ه فيما يزرع���ون أقدامهم عميقا
يف األرض  .ويقول���ون أن لديه���م تراث���ا  .وإذا
كان الفن متيمة سحرية فال شك أن الفنان
عوض عبيدة ميلك تلك التميمة ) ...
رحم اهلل أبانا وأس���كنه فسيح جنانه وسيضل
خالدا مع عظماء هذا الوطن العزيز .
فردوس عبيدة
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عوض عبيدة وعامله السحري

سألت نفسي سؤاال ذات يوم ما الذي أستطيعه مما ال يعتقدون بتفوقنا فيه ؟ وكانت الفرشاة أسبق من لساني لإلجابة

عوض عبيدة وعامله السحري
()2013-1923

تغمده اهلل برمحته وأسكنه فسيح ج ّناته وأهلم ذويه وحمبيه الصرب والسلوان
ُ
ٌ
ع���وض عبي���دةٌ :
أصيل ممي��� ٌز من الط���راز الفريد الن���ادر يف كل تاريخ
ص���ادق
فنان
ً
ً
ّ
ف���ن الرس���م ،ع���اش كل حياته عاش���قا وخملصا الفن الرس���م وبنغ���ازي ترك فقيد
الف���ن ،رمحه اهلل ،إرثاً كبرياً ج���داً وق ّيماً جداً من اإلبداع يف فن الرس���م ،ليس لليبيا
فحس���ب بل لكل حمبيّ فن الرسم يف كل مكان ،فنان شامل رسم الصور الشخصية
(بورتريه) وتفنن فيها ،رس���م احلصان بدقة ومت ّيز ومهارة حتى ذاع صيته فيه ،رسم
أمناطا أخرى كثرية خمتلفة وأظهر فيها متكناً وعشقاً مفرطاً لفن الرسم.

عوض عبيدة وعامله السحري:
يظهر عش���ق عوض عبيدة واضحاً يف جتس���يده للحياة يف ليبيا ،خصوصاً بنغازي وش���وارعها وبيوتها
وأزقته���ا وحياته���ا اليومي���ة البس���يطة اهلادئ���ة اخلالية م���ن ّ
كل تعقي���د يف الثالثين���ات واألربعينات
واخلمسينات من القرن املاضي.
و ّثق هذه الفرتة ...بصدق وعمق ...ورقة ودقة ..وغرام وهيام ...وش���وق غري مسبوق ...رمسها مبيزان...
واللب،
وزينها بألوان ...وجعل عشقها موسوعة ...غاية يف السحر والروعة ...تقطر حبا ...يسلب العقل َّ
وبنغ���ازي ع���وض عبيدة ...بنغ���ازي قبل الب�ت�رول ...واآللة ...والكهرب���اء ...وحتى أنابيب امل���اء ...بنغازي
االكتفاء الذاتي والصناعات اليدوية ،ووس���ائل نقل جترها اخليول ...ال س���يارات أو ٌ
طرق مرصوفة...
ال بيوت باإلمسنت وأبواب ونوافذ حديدية ...بنغازي الزوايا الصوفية ...وضرب الدفوف يف املناس���بات
الدينية ...واملولد النبوي الش���ريف ...والبغدادي ...ورائحة البخور وأصوات صياح (الداللني) يف س���وق
الظالم ...وطرق القدور واألواني النحاس���ية خلف جامع احلدادة« ...والراوي» وسرده املشوّق لقصص
البط���والت يف املقاه���ي ..وغناء اليهود يف مقاهي الفندق يف ليالي رمض���ان الكريم ...بنغازي اجلميلة...
بنغ���ازي أل���ف ليلة وليلة ...هذه بنغازي ع���وض عبيدة وظلت بهذه الص���ورة يف خميلة عوض عبيدة
حلماً لذيذاً مل يستيقظ منه طوال حياته ،ومل يرمسها يف صورتها احلديثة أبداً.
شخصيات وعادات اختفت من بنغازي:
هن���اك ش���خصيات وعادات كثرية اختفت من بنغازي ،حبك���م الزمن ،ولكنها مل ختتفي من ذاكرة
ع���وض عبي���دة فهو ال يري���د أن يفقد أحداً من عامله الس���حري ه���ذا ! نعم إنه توثيق لل�ت�راث من دون
ش���ك ولكنه أيض���اً العيش يف هذا احللم اللذيذ ،فلقد رس���م ش���خصيات يف الثمانينيات والتس���عينيات
اختفت من بنغازي ألكثر من  25أو  30عاماً قبل هذا التاريخ ،حرصه الش���ديد على عامله الس���حري
عش���اق ف ّنه ّ
جعله يتذكرها بتفاصيل حتبس األنفاس ،وهذا من حس���ن حظ ّ
وعشاق بنغازي وأيضاً،
وه���و األهم ،زيادة يف لوحات الرتاث ..زيادة يف اإلخالص واألمانة لتاريخ معش���وقته بنغازي ومن هذه
الشخصيات والعادات:
 الو ّراد :الذي كان جيلب املاء إىل البيوت مقابل أُجرة ،قبل م ّد أنابيب املياه إىل املنازل. ال���راوي :ال���ذي كان يروي قصص البط���والت «لعنرتة» و»بوزي���د اهلاللي» على ض���وء (الفتايل) يفاملقاهي ،كان وسيلة الرتفيه الرئيسية قبل الكهرباء.
املسحراتي :الذي كان يقوم على إيقاظ الناس لتناول وجبة السحور يف شهر رمضان الكريم ،كان
 ّينادي على الناس باالسم ..مل يكن يتغ ّنى بكلمات معينة كما هو احلال يف «مصر».
 عب���د امللح :وهو الزجن���ي الذي كان يبيع امللح فوق عربة صغرية جيرها محار (كروس���ة) ،وكانخارق القوة ،لدرجة أنه أحياناً كان حيمل محاره فوق كتفه كما حيمل الشخص العادي اخلروف.
 صان���ع األحذية :ليس اإلس���كايف الذي يصلح األحذي���ة ،كان صانع األحذية يصن���ع «البلغة» وهياحل���ذاء العادي للرجل «والرحيي���ة» وهي احلذاء املمتاز الذي عليه نقوش وزينة باحلرير ويس���تغرق
وقتا طويال ولذا هو غالي الثمن ،ويصنع «الرقعة» طويلة الرقبة «والسباط» للنساء.
 احل���داد :هذا احل���داد خيتلف عن احل���داد الذي يصنع األواني النحاس���ية ويقزر الق���دور ،هذا يقومبش���حذ األمواس واألمقاص واملناجل على عجلة كبرية من الصخر تدار بواس���طة قدم احلداد مثل
الدراجة اهلوائية.
 بوس���عدية :وهو الزجني الذي كان جيوب ش���وارع بنغازي القدمية يف أوق���ات معينة ،مرتدياً قناعاًأفريقي���اً وثيابا من اخلي���ش معلقاً بها عظام جاف���ة وعلب فارغة تصدر قرقعة عند حتريك جس���مه
على إيقاع طبله الذي جيوب به الش���وارع يتبعه األطفال يرددون (وين حوش بوس���عدية ..مازال لقدا
م شوية).
 ملحة العيد :وهذه عادة كانت موجودة لدى كثري من الناس وهي غمس ملح يف دم أضحية عيدجيف ال���دّم على امللح ،يرش منه قلي ً
األضح���ى ويرتك امللح ليتش��� ّرب بالدم ،ويف وقت الحق بعد أن ّ
ال
على مجر (الكانون) مثل البخور ،حيث االعتقاد بأن هذه الرائحة تطرد احلسد والعني.
 أم قطمب���و :رس���م هذه العادة ال�ت�ي كانت معروفة يف بنغازي أثناء موس���م اجلفاف بالذات ،ذكرهاعبد الس�ل�ام قادربوه «يف كتابه الق ّيم» «مقاعد أصحاب الصوب» «يقوم بعض الصبية من اجلنس�ي�ن

عوض عبيدة في مرسمه في لندن يرسم لوحة الذكر هماك أكثر من  100شخصية في أوضاع مختلفة
والكثير من الشخصيات معروفة مثل الشيخ الزياني شيخ الذكر ذكر لي جمال عبيدة ابن اخ عبيدة بأن
سي عوض كان يستعمل عدسة مكبرة على عين واحدة نفس العدسة التي يستعملها الساعاتي وقال إن
عينيه تكون حمرواين مثل الدم من استعمال هذه العدسة لساعات طويلة.

وبإحي���اء م���ن الكبار يف س���نوات اجلدب ،بصنع (أم قطمب���و) وهي عبارة عن متثال بدائي من اخلش���ب
جتمع،
توضع عليه مالبس نس���ائية ويطوف به الصبيان الش���وارع واألزقة ،وكّلما م ّروا على بيت أو ّ
يسكب الناس على التمثال العطور أو يكتفون برش (أم قطمبوا) واملوكب باملاء ،أما األغنية اليت تردد
لطلب املطر ،ويغنيها األطفال:
*(أم قطمبو) يالصغار ** جاية َْ
تش َح ْت يف ملطار*
*(أم قطموا) بصخيبها ** تطلب ربي ما خييبها*
*الزريعة حتت الطوب ** حن عليها يا مطلوب*
** حن عليها يا موالها*
*الزريعة بددناها
ذكرها أيضاً السيد «حممد املرزوقي» يف كتابه الق ّيم «مع البدو يف حلهم وترحاهلم» وهو عرض
شامل حلياة البدو يف اجلنوب التونسي.
جيتم���ع الصبي���ان ذكوراً وإناثاً وحيمل���ون عموداً من ش���جرة أو جريدة من خنلة يعلق���ون به خرقاً
م���ن بقية ثياب عجوز صاحلة ختاف اهلل ويزينون ذلك اللب���اس ببعض الزينة ويتجولون بني املنازل
واخليام وهم يغنون:
*(أمك طمبو) بسخيبها ** طلبت ربي ما خييبها*
متال قدحكم بغديـر*
*(أمك طمبو) أعطونا شعري **
وكلما وقفوا مبنزل منش���دين ،أخرجت هلم ربة املنزل ش���يئاً من الدقيق أو الش���عري وتقذف وراءهم
املاء طمعاً يف نزول املطر.
ً
ً
أعتقد أنها عادة وثنية قدمية جدا تعود إىل ما قبل اإلس�ل�ام ،وحيث أنها ال تش���كل خطرا على املعتقد
اإلس�ل�امي فتداوهل���ا الناس إىل س���تينيات القرن املاضي ،يف بنغازي .وهي تش���به ع���ادات القربان اليت
تقدم إىل اآلهلة طمعاً يف رضاها ،كانت هناك عادة إلقاء فتاة بكر يف نهر النيل عند فيضانه ،أبطلها
اإلسالم حيث تسبب يف فقدان حياة فتاة بريئة.
لوحات الرتاث:
ق���ال ع���وض عبي���دة ،رمح���ه اهلل ،يف أكثر من مناس���بة «ّ ...
إن رس���م الرتاث واج���ب مقدس» وإن
فك���رة رس���م ال�ت�راث راودته من���ذ اخلمس���ينات حني ب���دأ رحلت���ه إىل «أوروب���ا» والحظ م���دى اهتمام
األوروبي�ي�ن برتاثه���م يف املتاحف واملعارض اليت كان يزورها فق ّرر أن يرس���م الرتاث اللييب منذ ذلك
الوق���ت وأصب���ح يعد العدة لذلك ،ومل يضعها موضع التنفيذ إ ّ
ال أواخر الس���بعينيات من القرن املاضي
واس���تغرق إجنازها  14سنة كاملة كان مقيماً خالهلا يف «لندن» فكان احلنني إىل بنغازي القدمية
لي���س زمني���اً فحس���ب ب���ل جغرافياً أيض���اً وهذا مم���ا زاد يف درجة احلنني والش���وق بش���كل ملحوظ يف
هذه اللوحات الرائعة.
لوحات الرتاث بدون أدنى شك هي أروع أعمال عوض عبيدة من مجيع النواحي ،فهي ّ
تدل على
ّ
كفن بذاته ،وأيضاً معرفة عميقة ومستفيضة
معرفة غري عادية لفن الرسم وخربة طويلة جداً فيه
للمجتمع ومعتقداته وأفراده ومكانتهم داخله ،ال بل ودور كل منهم إزاء ما مي ّر باجملتمع من أحداث
ومناسبات اجتماعية ودينية وهذا يتطّل ُب عملياً مالحظة وصرب دقيقني وقدرة غري عادية يف حتليل
احلرك���ة أو م���ا يع���رف ب���ـ( ،)ANALYSING . MOVEMENTأي أعط���اء معان���ي خمتلف���ة
حبركات أو أوضاع معينة ،يعرف هذا «بعلم الفراس���ة» ،وهو االس���تدالل بالظواهر اخلارجية ملعرفة
الظواهر الداخلية ...جتس���يد كل هذا بالرسم ...تعين جتسيد حياة جمتمع بأكمله ...يعيش بكفاءة
ذاتية عالية ...عكست سعادة ورضا وقناعة على وجوه أفراده بصورة واضحة جداً.
بلوحات الرتاث املميزة النادرة الرائعة أبدع عوض عبيدة منطاً جديداً ليس له سابق من قبل يف تاريخ
فن الرس���م ككل ،حتى أنه ال يوجد اس���م له ،ولوحات الرتاث اليت قد تبدو منفردة يف ظاهرها تتميز
يف س���ياقها العام بتسلسل موضوعي مل يسبق عوض عبيدة إليه أحد ...يتشابه هذا التسلسل والتكامل
باللوحات األسلوب املوسوعي الشمولي يف تصنيف املعلومات ...لكن هذا بالرسم فقط ...ليس بالنص...
أو نص مع رسم.
فمث ً
ال نش���اهد لوحة (لفقى) يف خلوة جامع يحُ ّفظ الصبيان القرآن الكريم ،يرتدي «جرد» جيلس
عل���ى «حصري» ،وح���ذاؤه «بلغته» على حافة احلصري ،هناك «جرة» ماء على حافة النافذة ،ثم نش���اهد
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(....أعداؤنا ظلوا على موقفهم ال يرو فينا إال حفنة من حفاة  .وكنت أقول سأعلمكم كيف حترتمون احلفاة ولسوف تتسلل لوحاتي الفنية إىل غرفكم ودون رغبتكم املعلنة ) ...

المولد النبوي الشريف

يف لوح���ات أخرى ،من جمموعة الرتاث نفس���ها ،لوح���ة لصناعة «اجلرود» على الن���ول اليدوي ،لوحة
لصناع���ة «احلصران» يف البادي���ة ،جبميع مراحلها حتى تكميلها على مجل لرتس���ل إىل الفندق لتباع
هن���اك ،لوحة «للفن���دق ،لوحة لصناعة «البلغ» واألحذية املختلفة ،لوح���ة لصناعة «اجلرر» واخلزف
وصناعة «الكس���كاس» و»الربم» وما إىل ذلك من أدوات املطبخ ،كان هناك مصنع للخزف يف منطقة
دمر أثناء احلرب العاملية الثانية.
«سيدي حسني» ببنغازي ،ولكن ّ
ه���ذا التكام���ل باللوحات إلعطاء صورة (بنورامية) كبرية م���ا أمكن لبنغازي ،أكرب دليل على حب
أكرب بكثري من أن تصفه كلمات ،أيضاً هذا التوثيق بالرسم غري مسبوق يف كل تاريخ فن الرسم.
ومن هذا املنظور املميز النادر يف تاريخ فن الرسم .والذي هو بكل تأكيد مقصود وليس وليد الصدفة،
فنجده مث ً
ال يقسم مراسم الزواج إىل ثالث لوحات مكملة لبعضها البعض.
لوح���ة امسها «البي���ان» وهو ما حيمل من أكل وكس���وة على عربة جيرها حص���ان (كارو) من أهل
العريس إىل أهل العروس ،يف اللوحة (خويدم) تزغرد أمام عربة (الكاروا).
لوح���ة أخرى امسه���ا «الزفة» وفيها ت���زف العروس يف عرب���ة (عربية) مزينة جيرها حصان رش���يق،
«العربادجي» اسم سائق العربة ،والطريقة اليت يثين بها قبعته «الشنة» فوق رأسه ،وهي معروفة على
س���ائقي (العربي���ات) و(الكاروات) ،هي من عالمات الفتوات يف ذلك الوق���ت .تغطى (العربية) ببطانية،
صناع���ة حملية بالطبع ،ثم تفرد هذه البطانية وميس���ك (العربادجي) بأحد أطرافها وهو واقف فوق
ترجلها من (العربية) برفقة
يف (العربية) وباقي البطانية تشدّه النساء ومت ّر العروس من حتتها بعد ّ
ّ
وتهليلهن وترحيبهن بقدومها وال ننس���ى
خالته���ا أو عمتها إىل بيت العريس وس���ط زغاريد النس���وة
(اخلوي���دم) وهي تزغ���رد أمام (العربية) .وهذه ه���ي اللحظة اليت اختارها ع���وض عبيدة ولقد كان،
رمحه اهلل ،استاذاً يف اختيار الوقت املناسب.
اللوحة الثالثة امسها «التس���ندير» وه���و جلوس العروس صباحية العرس باللباس اللييب الس���تقبال
أهل العريس وتلقي اهلدايا منهم ومن كل أفراد العائلة ...وتلك (اخلويدم) جالسة تزغرد (على طول
رقبتها) ...عوض عبيدة هو الوحيد الذي رسم مرأة تزغرد!
أيضاً وبنفس األسلوب املميز يف توثيق الرتاث ،جند عدة مواضيع مقسمة إىل لوحات مكملة لبعضها
البعض .موضوع حتفيظ الصبيان القرآن الكريم يف خلوة مسجد ينقسم على األقل إىل ثالث لوحات.
اللوحة األوىل:
نش���اهد فيها (فقي) ممس���كاً بقلم مصنوع من عود قصبُ ،هذب أحد طرفيه وشق حتى تسهل الكتابة،
ممس���كاً بيد صيب ،األصغر يف الصبيان ،يعلمه كيف يكتب يف اللوح ،جبانب (الفقي) صندوق مفتوح
في���ه أقالم م���ن أعواد القصب وزجاجة ح�ب�ر (دواية) حرب مصنوع حملياً .ينظر (الفقي) إىل ش���خص
واق���ف يف مدخل اخللوة يصطحب معه صبيا ،صيب آخر ممس���كاً بلوحة يريد من (الفقي) أن يتأكد
من صحة ما كتب أو أن يس���مع له إن كان قد حفظ عن ظهر قلب درس���ه من القرآن الكريم .باقي
الصبية ...هناك من يكتب على اللوح ...هناك من يقرأ من اللوح ...زجاجة حرب (دواية) بني كل ثالثة
أو أربعة صبيان جيلس���ون على حصري ،احلائظ الذي خلفه���م مطلي بدهان ُخلط بزيت الرتفاع مرت
تقريب���اً ،حت���ى ال يلطخ اجلري مالبس���هم ...هناك ألواح معلق���ة على احلائط ..رف صغ�ي�ر لكتب منها
نس���خ للقرآن الكريم ...ج ّرة يف النافذة حيث تيار اهلواء لتربيدها ...وأيضاً هناك ويف أوضح مكان على
احلائط معلقة( ...الفلقة) كابوس الصبية وعقابهم ...وهي عصا غليظة مدورة مثقوب طرفاها مي ّر
من خالهلما حبل عقدت نهايتاه .الصبيان يف حالة انبساط ٌّ
منكب على لوحه يقرأ أو يكتب.
وكل ٌّ
اللوحة الثانية:
نشاهد فيها (الفقي) يعاقب أحد الصبية (بالفلقة) ويف هذه اللوحة بالذات يظهر متكن عوض عبيدة
من علم الفراس���ة ومتكنه غري العادي من جتس���يده ّ
بفن الرس���م .فنرى الصيب املعاقب يصرخ بأعلى
صوته ال مباليا بقبعته القماشية (املعرقة) على األرض ..ممسكاً وبكل قوة أيضاً بثياب ممسكي قدميه
يف (الفلق���ة) حياول بكل قوة أن حي ّرر رجليه منهما ...قدماه منكمش���تان بش���دة لتخفيف وقع العصا
عليهن ،تعابري وجهه وكل جسمه تدل على أنه يف أقصى درجات األمل ...تعابري وجه (الفقي) وضربه
بكل قوة على قدمي الصيب تدل على تش ّفي وعدم رمحة يف إنزال العقوبة بهذا الصيب تعيس احلظ...
ثم ر ّد فعل هذا احلدث على الصبية ...فمن مندهش فاغراً فاه ملا يشاهد من قسوة (الفقي) وأمل الصيب
املعاقب ...إىل من يقرأ بصوت عالي ليسمع (الفقي) بأنه حافظ الدرس ،وأيضاً مطمئناً نفسه بأنه لن
يالقي هذا املصري ..إىل الش���امت يف هذا الصيب تعيس احلظ ...إىل من ينظر خبوف وحذر ش���ديد إىل

05

لوحة الراوي ،ويالحظ مقعده المميز وضوء ( الفتائل) وانتباه الزبائن وكل منهم يعيش شخصية بطله.

مصري من ال حيفظ الدرس ...إىل من يتظاهر بأنه يعلق اللوح عل احلائط ولكن ملتفت حبذر شديد
مبال.
إىل مصدر الصراخ ...إىل من يقرأ يف اللوح وال ينظر إىل احلدث متظاهراً بأنه غري ٍ
اللوحة الثالثة:
تش���اهد فيها (الفقي) جالس���اً بعصاته الطويلة وأحد الصبيان يطبع على يده اليمنى قبلة ممس���كاً بها
بي���د ،وبالي���د األخرى الل���وح ..قبلة بعين�ي�ن مغمضتني كدليل عل���ى الطاعة العمي���اء ...والواضح من
راض عن هذا الص�ب�ي فنظرته كّلها امتنان ورضا ...وقبل���ة الطاعة هذه تأكي ٌد
تعاب�ي�ر (الفق���ي) أنه ٍ
لسلطة وقوة (الفقي) على باقي الصبية.
موض���وع آخ���ر رمسه عوض عبيدة يف ثالث لوحات وهو «املس���حراتي» ،رمس���ه يف الليل حيث قيامه
بإيق���اظ الن���اس لتناول وجبة الس���حور بالضرب على طبل واملناداة عليه���م بأمسائهم وال يوجد تغين،
وكما هو معروف على ش���هر رمض���ان الكريم كثرة األكل فيه وكذل���ك بقاياه ففي اللوحة قطة
تبحث على بقايا طعام يف صفيحة القمامة بعد أن هدأ الشارع ونام الناس.
اللوحة الثانية هي جملموعة من الناس تتناول طعام الس���حور ،هناك حلويات حملية مثل «الزالبيا»
وطبعاً طاسة الشاي بالنعناع.
اللوحة الثالثة هي «للمسحراتي» وطبلة يف صبيحة يوم عيد الفطر املبارك ،حيث األجرة أو الفطرة
وه���ي مكيال من قمح أو ش���عري ،هناك أيضاً طف���ل يقبل يد أحد اجلريان كما هي الع���ادة يوم العيد،
هناك من يقوم أمام بيته بكيل زكاة الفطر من حبوب.
االحتفاالت الدينية:
رس���م (العي���د الصغري) عيد الفطر املب���ارك ،أظهر يف اللوحات الناس واألطف���ال على وجه اخلصوص
مبالبس جديدة يلعبون بلعب مصنوعة حملياً وبالونات وما إىل ذلك من لعب أطفال ،كذلك رس���م
أبا وابنه يف عربة جيرها حصان (عربية) مفتوحة ،ذاهبني يف نزهة ...رسم عاشوراء (وهو اليوم العاشر
من ش���هر حمرم) يوزع فيه احلم���ص والفول املطبوخ على األطفال ...رس���م «البغدادي» وهو مهرجان
لألذكار واألوراد اليت تفيض مبدح الرس���ول عليه الس�ل�ام توزع على احلضور يف ختامه املش���روبات
ّ
ويرش عليهم ماء الزهر ،االحتفال باملولد النبوي الشريف وخروج الناس يف املساء بالقناديل والشموع
ال�ت�ي تضيء ش���وارع مدينة بنغازي ...رس���م الزوايا الصوفي���ة ،لوحة لألذكار وفيه���ا أكثر من 100
ش���خصية يف أوضاع خمتلفة وأكثرهم معروفون يف املنطقة ...ثم رس���م لوحة أخرى والدراويش يف
حالة من اهليجان بش���عورهم الطويلة ميدحون أثناء حلقات الذكر على إيقاعات عنيفة .رس���م ذبح
األضحية يوم عيد األضحى (العيد الكبري).
ألعاب األطفال:
مل ين���س لعب األطفال القدمية مث���ل «الطقرية» ،و»حّلت» ،و»البط���ش» ،و»الزغادي» وهذه كلها لعب
صبيان .أما لعب البنات فهو لعبة «النقيزة» املش���هورة ،و»احلبل» حتى احللويات اليت يف أيدي األطفال
كان���ت صناع���ة حملية مثل «ديك احللوة» ،اش���تهر بصناعة هذه احللويات اليه���ود يف بادئ األمر ثم
أصبح هلا أكثر من مصنع عربي أشهرهن مصنع «بوشاقور» يف شارع كويري».
أصحاب املهن واحلرف والصنعة:
تستثن باقي اجملتمع ...جمتمع االكتفاء الذاتي ...من أصحاب حرف ومهن وصنعة
لوحات الرتاث مل
ِ
م��� ّرة أخرى هي مكمل���ة لبعضه البعض ،إلعطاء صورة كاملة ما أمك���ن للمجتمع جبميع أفراده يف
بنغازي عوض عبيدة ومن هذه اللوحات:
احلس���ان :رمسه مبس���اعده الذي عاد ًة ما يكون طفال صغريا بيده مروحة يدوية «نشاشة» ميروح بها
على وجه الزبون يف حالة احلر وأيضاً إلبعاد الذباب ،رس���م زبائن يتبادلون األحاديث املختلفة وهناك
احلس���ان أيض���اً يقوم بعملية
عل���ى احلائط حائطي���ة عليها صورة أحد األبطال مثل «بوزيد اهلاللي» ّ
اخل�ت�ن ،فرمسه يف لوحة أخرى امسها «الطهار» ،وعملية اخلتان اليت عاد ًة ما تتم يف «املربوعة» وكل
احلضور من الرجال ،ورس���م النس���اء يف «احلوش اجلواني» فناء املنزل حيث القدور الكبرية ،دليل على
الكرم ،ومشاركة األصدقاء واجلريان ،حيث كان الرتابط االجتماعي قو ّياً جداً.
النس���اج :رس���م ناس���ج «جرود» الرجال على النول اليدوي اخلاص بذلك ،أيضاً نساج أردية النساء على
الن���ول اخلاص بذلك .أيضاً رس���م نس���يج الف���رش املنزلي الذي تقوم به النس���اء لنس���ج «فرش» رمسه
جبميع مراحله من غزل الصوف وقدور كبرية على النار للصباغة.
التجار :رس���م جتار س���وق الظ�ل�ام ،يدور عليه���م (الداللني) ،رس���م البق���ال ،واخلضار ،تاج���ر «اللنب»

الكلمة الثقافية
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كنت أرسم وأرسم وكانوا يصابون بالدهشة والعجب وكنت أواصل الرسم يف إصرار عجيب .

احلامض و»املسري» ،رسم تاجر سوق «الرتكة» وهو السوق الذي يتكون
فن الرس���م ،بدأها «حممد الفاتح» (1481-1429م) عندما أرسل يف
م���ن أكواخ الزنك (الزينقو) ،اليت تباع في���ه املواد املتعملة وأغلب جتاره
طلب أشهر فناني «البندقية» يف ذلك الوقت
يسكنون هذه األكواخ.
(GIOVANNI BELLINI )1516-1430
املقهى :رمسه يف النهار حيث يلعب بعض الزبائن لعبة الورق «الكارطة»،
لريمسه شخصياً فأرسل شقيقه
هناك (حيطية) حائطية من القماش نس���ج عليها أحد األبطال بلباسه
(.GENTILE BELLINI )1507-1420
احلربي فوق فرس���ه .رس���م الطريقة اليت كانت حتض���ر بها القهو .ثم
ورس���م الس���لطان يف لوحة تعترب أول لوحة لفنان غربي لش���خصية
رمسها يف املس���اء حيث جنم السهرة «الراوي» على مقعده املميز ممسكاً
شرقية وكان ذلك يف (1480م) ،ثم رسم لوحات أخرى شرقية.
بكت���اب البطوالت يق���رأ منه بطريقة مس���رحية جت���ذب االنتباه وكل
يف ع���ام  1709ص���درت أول نس���خة من كت���اب «ألف ليل���ة وليلة»
الزبائن ينظرون إليه حبماس والكل يتخيل نفس���ه بطله املفضل ،كل
بالفرنسية ،ويف  1712صدرت  100لوحة مطبوعة حلياة األعراق
هذا حتت ضوء (الفتايل).
املختلف���ة يف عاصمة اإلمرباطوري���ة العثماني���ة ..عاداتهم وطريقة
تعين
كراكيز:
مجعه���ا
كركوز،
الظ���ل،
صور
كرك���وز «بازام���ة»:
لباس���هم ،وكان هلذي���ن احلدث�ي�ن ش���ديد الوق���ع واألث���ر يف كل
زفة عروس البادية في كرمود فوق جمل ( الكرمود ).
الدمى بالرتكية اليت تستعمل يف التمثيل واملشاهد املسرحية اخلاصة
«أوروب���ا» .حت���ى إن امللكات ونس���اء الطبق���ة العالية أصبحن يلبس���ن
ّ
باألطفال.
ويزين قصورهن بالديكور الشرقي.
املالبس العثمانية
يق���ول الس���يد «عم���ران اجلالل���ي» يف كتابه القي���م «قام���وس بنغازي
الف�ت�رة الثاني���ة يف «االستش���راق» لف���ن الرس���م هي األغ���زر واألروع
القدمي���ة» :الس���يد «عل���ي بازام���ة» كان أح���د عم���ال املطاب���ع يف العهد
واألش���هر ،بدأها الرس���ام الفرنسي الكبري ،رس���ام حركة الشاعرية،
اإليطالي ...اكتس���ب ح���ب اجلميع من إيطاليني وع���رب ويهود نتيجة
ورسام زمن الثورة الفرنسية «احلرية تقود الشعب» ( ،)1850يوجن
س���رعة بديهته والنكت ال�ت�ي يلقيها ...كرك���وز «بازامة» يعرض على
ديالكو،
اجلماه�ي�ر وراء قطعة قماش بيضاء م ّرة واحدة كل عام ،أي يف ش���هر
( ،EUGENE DFLACROIX )1863-1798عندم���ا ق���ام
رمض���ان املعظ���م .»...جيلس الس���يد «عل���ي» وراء قطع���ة القماش وضع
بزي���ارة إىل «املغ���رب» ،س���حره الش���رق ومشس���ه وأهله ومالبس���هم
أمامه���ا مشعة حبي���ث عندما يطفأ مصب���اح املكان تضيء تلك الش���معة
وطريقة حياتهم لدرجة أنه مل يرس���م إال ش���رقيا منذ تلك الرحلة
على الش���خصيات اليت هي من ورق (كرتون) حي ّركها الس���يد «علي»
يف ( ،)1832وأصبح يرسم من كشكول تلك الرحلة إىل آخر أيامه.
خبي���وط رفيعة ال يراها املش���اهد ...من الش���خصيات الرئيس���ية يف هذا
وأش���هر لوحته أيضاً أش���هر اللوحات االستش���راقية هي (سيدات من
الع���رض الكركوز واحلزي���واز (احلز :احل���اج) والالم ّنانا وه���ي املرأة...
اجلزائ���ر  )1834موجودة يف متحف «اللوفربباريس» .وهذه الرحلة
«م���كان الكرك���وز كان يف س���وق اخلضارة بني ش���ارع املهدوي وس���وق الزفة ويالحظ العرباتجي وطريقة لبسه للشنة ووقوفه ولوحاتها جعلت الفن يتجه إىل الش���رق ،وظه���رت مدارس كثرية،
ومسكته للبطانية وترجل العروس وسط الزغاريد.
الظالم».
إجنليزي���ة ،أملانية ،منس���اوية ،أمريكية ...ولكن نصيب األس���د كان
رسم لوحات كثرية جداً يضيق هذا البحث البسيط عن احلديث عليها،
للمدرس���ة الفرنسية ...ومل يرس���م أحد احلصان العربي األصيل يف
أذكر بعضا منها على عجالة« ،الكوش���ة» ،الس���نفاز ،بائع «اجلوالطي»،
مج���ال تكوينه ...وروع���ة تناس���قه ...ونعومة جل���ده ...ومتوضع ذيله
ناق���ش النحاس ،صان���ع احلبال والش���باك ،والكثري غريه���ا ...لوحات إن
املرتفع كالعلم عند العدو الس���ريع ...وعينيه الكبريتني الواس���عتني
مل تك���ن مكملة لبعضها مباش���رة فهي جزء من لوح���ة كبرية لبنغازي
تش���ع منهم���ا ...باإلضاف���ة إىل رش���اقة هيكل���ه عن
واحليوي���ة ال�ت�ي ّ
معشوقة عوض عبيدة وحبه األول واألخري ...اللوحات كلها تقطر حباً
احلصان العادي حيث إن احلص���ان العربي األصيل أصغر بضلعتني
وعش���قاً وهياماً لكل ش�ب�ر من بنغازي وأهلها وبيتوهم من الداخل ومن
عن باق���ي اخليول يف الع���امل وكذلك أق���ل فقرات العم���ود الفقري
اخلارج وأكلهم وشربهم ولعب أطفاهلم وحتى قططهم.
بفق���رة أو اثنت�ي�ن ...وه���ذا الص���در العريض ال���ذي يدل على س���عة
بادية أطراف بنغازي:
رئتي���ه ..وفتحتا األنف واس���عتان بش���كل ملحوظ وذلك الستنش���اق
يكتف عوض عبيدة برس���م وس���ط بنغازي وأحيائها القدمية فقط،
أكرب كمية ممكنة من األكس���جني يف أقصر وقت ما جعله أسرع
مل ِ
بل رس���م األرياف احمليطة بها والبادية س���اكنيها حبرثهم وحصادهم
اخليول يف العامل وإىل اآلن يف مسابقات اخليول يف أوروبا وأغالها.
وأفراحهم وزفهم لعروس���هم يف «كرمود» فوق مجل ،وطريقة التعبري
مل يرمس���ه أحد كم���ا رمسه الفن���ان اإلجنليزي الكب�ي�ر «هارتقتون
عن فرحهم بالتصفيق و»احلجالة» (الكش���ك) رس���م أيضاً سانية مائهم تحضير ( الكسكسو) في الحوش الجواني حيث ألفراد العائلة بارد»
()HARRTINGTON BIRD( )1936-1846
وطحنهم للحبوب بالرحى ومل َ
ينس رعاتهم وألعابهم وحتى كالبهم .فقط .الضيوف في ( المربوعة ) يفصل بينهما باب
رسام يف جمتمع شاعر:
واألملاني أدولف شريرا( (ADOLF SCHRE Y( )1890-1828
ّ
رس���ام يف جمتم���ع فنانه ش���اع ٌر ! ،فلق���د ُعرف عن العرب حمبتهم وعش���قهم للش���عر
.)ER
ع���وض عبيدة ّ
وتذوقه���م ل���ه وتفوقهم فيه وتقديره���م له إىل درجة أن كتب���وه بالذهب وعلقوه عل���ى أقدس مكان
رس���م ع���وض عبيدة احلص���ان بدقة متناهي���ة يف أوضاع خمتلفة ت���دل على معرفة كب�ي�رة بتكوين
لديه���م وهو «الكعبة» قبل اإلس�ل�ام بقرون ،وعرف عنه���م أيضاً إعجابهم واعتزازه���م وفخرهم أيضاً
احلصان ومتكن من جتسيد هذه املعرفة بالرسم ،رمسه يف لوحة «العيد الصغري» جير عربة (عربية)،
بش���عرائهم وهذا على تاريخ طويل موغل يف القدم ،فأصبح الش���عر عندهم اهلوية الثقافية ،حتى قيل
أيضاً يف لوحة (الزفة) ،ولوحة (امليز) ،ولوحة (الكرمود) يف رأس اهلالل) أيضاً رمسه جير احملراث.
عن املعلقات «مفاخر العرب».
ولكن أش���هر وأعتقد أروع لوحة رس���م فيه احلصان هي لوحة ش���يخ الش���هداء «عمر املخت���ار» ...أظهر
وعرف عن الغرب عش���قهم وحبهم لفن الرس���م فزي���ن األباطرة وامللوك قصوره���م وأفخم مبانيهم،
احلصان يف وقفة كلها اعتزاز ومشوخ وثقة ..مرفوع الرأس منتصب الرقبة ..غزير ش���عره (النصي)
ُ
ورمس���وا عل���ى أق���دس أماكنه���م الديني���ة من معاب���د وكنائ���س وصو ً
ال ألق���دس ص���رح ديين وهو
عري���ض الص���در والكفل ،وهي من الصف���ات احلميدة يف اخليل ...ال توجد زين���ة مفرطة يف العذار أو
«الفاتيكان» فزينوه بالرسم ليس على اجلدران فحسب بل حتى األسقف.
الدّي���ر أو الص���روح أو ال���ركاب ..أحالس أمحر ليتضاد مع ل���ون الكاط األخضر ال���ذي يرتديه «عمر
دل على ش���يء ّ
وه���ذا إن ّ
فيدل على مكانة الش���عر عند العرب والرس���م عند الغ���رب ،واحلقيقة ّ
إن ّ
فن
املخت���ار» ويتناس���ق مع البس���كل األمحر ال���ذي يرتديه فوق رأس���ه ،ويأتي لون اجل���رد اللييب األبيض
الرس���م بال���ذات ليس لديه القب���ول عند كثري من العرب ،حتى ّ
إن عوض عبي���دة قال عندما فتح أوّل
املش���هور مع بعض الس���حاب يف مساء زرقاء مكمال هلذه السمفونية الرائعة يف خلط األلوان وتناسقها
مع���رض له يف بنغ���ازي يف  ،1946وهو أوّل معرض لييب أيضاً ،وكان يطلب من املا ّرة أن يلقوا نظرة
وتضادها دليل على ذوق رفيع ومعرفة غري عادية باأللوان.
فق���ط على أعماله ...نظر أحد الزوّار إىل اللوحات باس���تغراب ث���م التفت إىل عوض عبيدة وقال له يف
فنانون مثل عوض عبيدة:
دهشة« :أيش ز ّرك على ها الدوة؟».
ي�ب�رز اثن���ان م���ن الفنانني املش���هورين جداً يف تاريخ فن الرس���م الذين رمسا مدينتهم���ا وأهلها على
انفت���اح العامل العرب���ي على العامل الغربي بدأ منذ زمن بعيد وبصورة ملحوظة يف «العصر العباس���ي»
فرتة طويلة جداً من الزمن ،أكثر من  40عاماً ،ولكن كان اهتماهما بفن العمارة واملباني واجلسور
( )1721-1258عل���ى وجه اخلص���وص حيث ترجم العرب الكثري من كتب «اليونان» ،مهد احلضارة
والقن���وات أكثر بكثري من س���كان مدنه���ا ،وهذا بالطبع عكس عوض عبيدة ال���ذي كان جل اهتمامه
الغربي���ة ،وكان فن الرس���م يف تلك الفرتة هو «الفن البيزنطي» ،نش���أ مع نش���أة «القس���طنطينية» يف
وتركي���زه على س���كان املدينة ولي���س حياتهم اليومية فحس���ب ولكن حرفه���م وصناعتهم وعاداتهم
وحتى أكلهم ولعبهم وما إىل ذلك من أش���ياء دقيقة جداً مل يهتم بها ٌ
الق���رن الراب���ع امليالدي ،نت���ج عن هذا االنفتاح من ناحية فن الرس���م ،أول رس���ام مس���لم عربي موثق
فنان آخر اهتمام عوض عبيدة
تارخيي���اً امسه وأعماله هو «حيى بن حممود الواس���طي» ،من مدينة «واس���ط» جنوب «العراق» .اختط
على اإلطالق ،وهذا دليل آخر على تف ّرد عوض عبيدة يف طريقة توثيقه الوحيدة يف فن الرسم ،وهي
نس���خة من «مقامات احلريري» يف 1237م وذلك بعد أكثر من  100عام على نشرها وزينها بـ100
لوحات مكملة لبعضها البعض يف سلسلة تكاد ال تنتهي.
منمنمة (رمسة صغ�ي�رة جداً) رمستان لكل مقامه ،حيث كانت املقامات  50مقامة( ،واملقامة :قصة
.1الفنان األول:
قص�ي�رة حتفل باحلركة التمثيلي���ة ،تدور مواضيعها حول ابتزاز املال ع���ن طريق احليلة من خالل
هو اإليطالي ذاع الصيت «كانليتو» ( .CANLETTO )1768-1697ابن «البندقية» املش���هور ،ولد
مغامرات بطلها «ابي زيد السروجي» ،يدور احلوار فيها بني شخصني ،تعتمد على السجع يف أسلوبها).
وعاش فيها ومل يرس���م أو يش���تهر أحد يف تاريخ مبانيها وقنواتها وجس���ورها ومجاهل���ا العريق النبيل
احلريري :هو «حممد احلرير لبصري» (1112-1054م) صاحب أش���هر املقامات اليت تنتمي إىل فن
أكث���ر م���ن «كانليتو» ،وحيث أن فرتة رمسه هل���ا كانت طويلة ،أكثر من  40عاماً فرس���م كذلك
من فنون الكتابة العربية الذي ابتكره «بديع الزمان اهلمزاني» (1007-969م).
التغريات اليت طرئت عليها يف هذه الفرتة.
يعت�ب�ر أيضاً م���ن أوائل ،إن مل يكن األول الذي خرج عن التقليد الس���ائد وملئات الس���نوات يف «إيطاليا»
أيضاً هناك فرتتان يف تاريخ فن الرسم اجته فيها إىل «الشرق» تعرف هاتني الفرتتان باالستشراق يف
بالذات حيث الرس���ام يرس���م لوحات دينية حبتة عاد ًة بتكليف من الكنيسة اسم عائلته «»CANAL
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أدعو إىل اإلهتمام باملواهب اجلديدة  ،وهذا اإلهتمام ينطلق من رعاية الرتبية الفنية خللق جيل جديد يتوفر له ذوق مجالي .
ال�ت�ي تع�ن�ي قناة وكان أبوه رس���اماً أيضاً يعرف بهذا االس���م ،فص ّغر االس���م ليع�ن�ي االب ن CAN A
 LETTOقناة صغرية واشتهر به شهرته وشعبيته يف «بريطانيا» أكرب بكثري من «إيطاليا» خصوصاً
يف وقت���ه ،وهذا يرجع إىل الس���واح والط�ل�اب الربيطانيني الذين كانوا ي���زورون إيطاليا و»البندقية»
ويريدون تذكاراً هلذه الرحلة ،حتى ملك بريطانيا اشرتى جمموعة كبرية جداً «لكانليتوا» مازالت
حبوزة العائلة امللكية إىل اآلن.
زار «كانليتوا» لندن وأقام فيها  9س���نوات ورس���م معاملها املش���هورة ثم عاد إىل «البندقية» وأكمل
عمره فيها.
نالح���ظ م���ن لوحاته حج���م تركيزه على املبان���ي والقصور والقنوات واجلس���ور م���ن زوايا خمتلفة
أيضاً االحتفاالت مثل «الكرنفال» ،و»أعياد القديس�ي�ن» ،مل يعر سكان املدينة أي اهتمام يذكر ،كان
غرضه جتارياً يف املقام األول ومع هذا مات يف عوز وفقر مدقع ،هذا أيضاً يعكس مادية الغرب وشبه
انعدام العالقات االجتماعية بينهم.
.2الفنان الثاني:
هو الفنان اإلجنليزي الوري ( L.S.LOWRY )1976-1887أحد أش���هر الفنانني اإلجنليز ،مولود
يف «مانشس�ت�ر» أشهر مدن الش���مال اإلجنليزي ،تنقل يف ضواحيها ،واس���تقر به املقام يف «سلفرد» إىل
آخر أيامه .ويف «س���لفرد» هذه وجد موضوعه املفضل الذي ظل يرمسه ألكثر من  50س���نة ،صورة
كامل���ة للش���مال اإلجنليزي الصناعي ال���كادح ...مداخن مصانع عالية ع���اد ًة بدخانها ..بيوت صغرية
ملتصقة ببعضها البعض ..جس���ور ميادين وس���ط «مانشس�ت�ر» ..جو غائم يف كل اللوحات حتى على
ش���اطئ البحر والناس تس���بح فيه ...ناس كثريون جداً ولكن كل ش���خص على حدة ...كلهم مثل
بع���ض ال مالمح يف الغالبية العظمى من اللوحات ،بل أن الش���خص مرس���وم كّله بنفس اللون عاد ًة
أس���ود ...قباعته مع بدلته مع حذائه! ..مثل أعواد الكربيت ..اش���تهر برمسه للناس مثل أعواد الكربيت
ومس���ي بذلك ،وأُلف���ت أغاني على «أع���واد الكربيت» هذه! قال م ّرة :إنه يرس���م الن���اس لتكملة املنظر
فقط ،وهو بكل تأكيد أكثر فنان مل يعر الناس أي اهتمام يف لوحاته على اإلطالق.
مثل عوض عبيدة عاش طوي ً
ال ( )88عاماً ،مل يتزوج أيضاً ورسم نفس املوضوع ألكثر من  50عاماً،
وكان مش���هور عنه حبه للعزلة ،حتى أنه كان حيتفظ حبقيبة س���فر فيها بعض األغراض جبانب
ب���اب منزله من الداخل ،وعند قدوم ضيف لرؤيته والس���ؤال عن���ه أو إلظهار إعجابه بفنه كان يقول
للضي���ف إن���ه كان خارجاً للت��� ّو يف رحلة ..فما كان على الضيف إ ّ
ال املغادرة .رس���م الش���مال الغربي
اإلجنليزي بكل صدق ..عكس الفقر يف أحيائه الصناعية خصوصاً يف فرتة الكس���اد والبطالة العالية
ال�ت�ي م ّرت على بريطانيا يف فرتة الثالثينيات من القرن املاضي .عكس وبكل وضوح االنعزال والربود
اإلجنليزي املش���هور ،والتفكك االجتماعي .أُلفت عن���ه وعن أعماله أكثر من  16كتاباً وعدة أغاني،
لوحاته تباع باملاليني وله متحف خاص به يف منطقته «س���لفرد» .الكثري من النقاد يعتربون ف ّنه «فنا
س���اذجا» وهذا ما يطلق على من يرس���م من دون علم بقواعد الرس���م العلمية ،مع أنه درس الرسم يف
مدارس ليلية وألكثر من  20س���نة ،اآلن إن طريقته يف الرسم ،ممكن متعمد ،تعطي االنطباع بأنه
«فنان س���اذج» حيمل الرقم القياسي لرفضه ش���هادات تقدير ،ورفض وسام فارس من امللكة شخصياً
مرتني وهذه نادرة يف حد ذاتها! أصدر طابع بريد لشرفه .بلغ من عشقه جلسر يف «سلقرد» أن رمسه
عدة م ّرات يف مكانه ،ومرات أخرى يف أماكن ال يوجد بها هذا اجلسر!.
ال توجد مقارنة يف فن الرسم وال فنان أفضل من فنان ..من له احلق يف إصدار هذا احلكم؟ ،كل فنان
عش���اق ومعجبون وال يوج���د تعصب يف الفن خصوصاً
ل���ه طعم خاص ونكهة خاصة ،وكل فنان له ّ
فن الرس���م ...وليس أكرب من احرتام اآلخرين واحرتام آرئهم وفنهم وعدم إنكار جهودهم ،وال يوجد
دلي���ل أوضح م���ن الفنان اهلولندي الكبري «ف���ان جوخ» ( )1890-1853ال���ذي مل يبع لوحة واحدة يف
املصحة العقلية اليت كان نزيله���ا ولعدّة مرات أيضاً،
حيات���ه ،بل إنه حتى عندما أه���دى لوحة ملدير
ّ
فرف���ض املدي���ر اللوحة! وهو اآلن أش���هر وأكثر فنان حمب���وب يف تاريخ فن الرس���م ولوحاته حتطم
األرقام القياسية يف املزادات ومطبوعات أعماله هي األكثر رواجهاً يف كل أعمال الرسم.
هل كان عرض عبيدة مسحوراً؟:
بلغ من كثرة ولع وعش���ق عوض عبيدة ،رمحه اهلل ،غري املعقول لفن الرس���م ،أن اعتقدت والدته
وهو يف س���ن مبكرة أن ابنها مس���حور أو خطفته جنية! أخذت بعضاً من ثيابه إىل (الفقي) ليفك عنه
الس���حر ...فقرأ ...وعزم ...وأطلق خبور ...وكتب حجابات ،كان جيدها عوض عبيدة حتت وس���ادته
كل صباح فيضحك منها ،ويأخذ أقالم الرصاص والفحم وميضي إىل عامله السحري.
ه���ذا العامل الس���حري عند الفنان بصورة عامة ،خصوصاً الرس���ام واملوس���يقي ،جيعل من صاحبه
مي���ا ً
ال إىل اهلدوء والتأمل والتفكري حت���ى يتهم باالنطوائية وتقلل من اختالط���ه بالناس حتى يتهم
بأن���ه غري اجتماعي .هذا العامل الس���حري تناوله الكثري من احملللني والنق���اد واملهتمني بالفن ،وحلله
الكثري من علماء النفس وعلى رأسهم فرويد ( )1الذي قال:
« ...عن���د الفن���ان مه���رب إىل ع���امل آخر يف اخليال ،لذت���ه ال تقارن بالل���ذات املادية احمل���دودة يف العامل

(صناعة الحصران) في البدو بجميع مراحلها يالحظ
محملها فوق جمل استعدادا إلرسالها إلى (الفندق)
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الواقعي».
حاول أن يش���رحها الكثري من الشعراء والرسامني ..إ ّ
ُ
وجدت قصيدة للشاعر اإلجنليزي الكبري
ال أنين
«كيتس ( KEATS » )2األقرب واألوضح لشرح هذه اللذة اخليالية اسم القصيدة السيدة اجلميلة
عدمية الرمحة ( LA BELLE DAME SANS MERCI )3أخذ االس���م من قصيدة فرنس���ية
من القرون الوس���طى ،مل يغري االس���م أو يرتمجه إىل اإلنلجيزية ،زيادة يف الش���اعرية على ما أعتقد،
األح���داث والقصي���دة من خيال «كيتس» حتك���ي عن فارس  ،الفنان بصفة عام���ة  ،عاش قصة حب
م���ع جني���ة غاية يف اجلمال والرقة و ،وقضى معها وقتاً ال يوص���ف ..من غناء وأكل وما إىل ذلك من
متع ،وأصطحبته إىل غارها اجلين وهناك غنت له بصوت مل يسمع أرق منه إىل أن استغرق يف النوم.
عندما استيقظ وجد نفسه على تّلة باردة شاحب اللون مشرف على املوت.
القصيدة باختصار ش���ديد ترمز إىل عامل الفن���ان اخليالي املليء باملتع ..العامل الذي حياول الفنان أن
يعيش فيه أطول فرتة ممكنة .أوحت هذه القصيدة لكثري من الفنانني يف العصر «الفيكتوري» برسم
مقاطع منها يف لوحات مشهورة جداً.
وال���دة ع���وض عبيدة مل تكن بعي���دة عن حقيقة ما أ ّ
مل بابنها ..فلقد س���حره عامل اخليال ومتعه اليت
ال مت���ل إىل درجة أن���ه ال يبدو طبيعياً ،ومل جتد والدة عوض عبيدة تفس�ي�راً حلالت���ه هذه إ ّ
ال كونه
مسحوراً أو خطفته جنية.
هل كان عوض عبيدة اجتماعياً؟:
يف لقاء أجراه الدكتور حممد املفيت مع عوض عبيدة ذكر فيه سريته الذاتية يف كلمات بسيطة،
قال:
«كنت طف ً
ال منزوياً ..مسه انطواء ..مل أكن ألعب مع األطفال يف الش���ارع ...على عكس أخي حس���ن،
الذي كان اجتماعياً.»...
جسد هذه العزلة
من
أروع
ولعل
واملوس���يقيني،
الرس���امني
بالذات
الفنانني،
عند
هذه العزلة معروفة
ّ
يف قصي���دة ث���م ُرمست هلا العدي���د من اللوحات ،ه���و الش���اعر اإلجنليزي»اللورد الفرد تنس���يون» ()3
( LORD ALFRED TENNYSON )1892-1809الذي يعترب من أش���هر الشعراء اإلجنليز
وأكثرهم شعبية يف اللغة اإلجنليزية.
اسم القصيدة «السيدة شالوت (.THE LADY OF SHALOTT )1833( »)4
الفكرة من أسطورة إيطالية من القرن الثالث عشر ،أضاف الشاعر االنعزال ولعنة مفادها موت هذه
الس���يدة إذا نظرت مباش���رة إىل العامل اخلارجي .تدور القصيدة حول س���يدة تعيش مبفردها يف برج
معزول وسط نهر ،جبوار منطقة يقال هلا «كاملوت» ،يعرفها السكان احملليون واملزارعون من خالل
غنائها واللعنة اليت عليها ولكن مل يروها أبداً .تغزل ليل نهار يف أمثن وأرقى أنواع النسيج ،ترى العامل
اخلارجي من خالل انعكاسات يف مرآة معلقة على احلائط.
ت���رى ذات يوم انعكاس���ا لف���ارس يف كامل بدلته احلربية ،مل تتمالك نفس���ها ونظرت إليه مباش���رة،
حتطم���ت املرآة ،س���رت اللعنة يف جس���مها ،ألقت بكل غزهل���ا يف النهر وأخذت نس���يجها معها أخرجت
قاربه���ا ...مكتوب عليه امسها وجهته إىل «كامل���وت» بلدة الفارس ..أصبحت حالتها تتدهور ..وصلت
إىل «كاملوت» جثة هامد ةفوق قاربها.
القصي���دة تدور حول التضحية باحلياة االجتماعية م���ن أجل الفن ...انتصرت احلياة االجتماعية يف
حالة «السيدة شالوت» ...وانتصر الفن يف حياة عوض عبيدة.
أرجو أن يعذرني القارئ الكريم يف اختياري ش���عراء إجنليز وكلك فنانني أوروبيني والس���بب هو أن
فن الرس���م ليس من امل���وروث العربي ،فهو فن غربي ،حتى وإن رمسه ع���وض عبيدة تراثاً عربياً ومل
يتأثر بالفن الغربي واجتاهاته ،لذا أحتاج إىل فن غربي لش���رحه والغرض واألمل هما حماولة شرح
األعمال الفن ّية وتبسيطها حتى يفهمها أكثر عدد ممكن من الق ّراء الكرام ويتمتعوا بها وبروعتها.
وال يقارن الش���عر العرب���ي الفصيح يف روعته بش���عر آخر على اإلطالق ..فله قالب معني وموس���يقى
خاص���ة ..وج���رس فخم ضخ���م ..ورونق ومج���ال وروعة ..وال يرتج���م ..ترتجم أفكاره وليس ش���كله..
و»مفاخر العرب» كما أطلق «معاوية بن سفيان» على املعلقات ..هي كنوز ونفائس تقارن برسومات
عصر النهضة على أقل تقدير.
وعامل م���ن أبناء بنغ���ازي املخلصني
ومع َلم َ
ه���ذه نبذة بس���يطة وخمتصرة ع���ن حياة وأعم���ال َع َل���م َ
املش���هورين الذين مل جيس���دوا حبهم لبنغازي بأمجل الصور فقط ولكن و ّثقوا تاريخ بنغازي ومعاملها
املش���هورة مثل س���وق الظالم ،ال���ذي ُهدّم وهدّم كثري ج���داً من معامل أخرى مثل «ميدان الش���جرة»،
تعمد ،لطمس وتغيري وجه بنغازي
«ش���ارع سيدي س���امل» ،وضريح عمر املتخار ،كل هذا بقصد وعن ّ
بال���ذات ،وع���وض عبيدة هو من خّلد بنغ���ازي يف أمجل صورها وهذا ض ّد نظام غاش���م يريد حتويلها
إىل كوم���ة من احلج���ارة ،عوض عبيدة ترك إرثاً من الفن األصيل الرائع الذي س���وف يظل حديث
األجيال ما ظّلت بنغازي .وكّلي أمل أن تعيد ثورة  17فرباير الفرحة اليت كانت على وجوه الناس
يف لوحات عوض عبيدة.
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عوض عبيدة وعامله السحري
لوحة للفنان اإليطالي الكبير (كال نليتو ) تطهر تركيزه الجم على فن
العمارة والقناة والمراكب والقوارب ويأتي الناس في المرتبة األخيرة
 .كل فنان وأسلوبه  ،كل فنان وطريقته المميزة في إظهار فنه.

رمبرنت (  )1606 - 1669أعظم
الفنانين الهولنديين خصوصا في
البورتريه  ،كتب عنه الكثير جدا من
الكتب  ،بعضها عن قصة حياته كلها
من خالل لوحاته الشخصية فقط .

الربطيانية ،رس���م له الكثري من اللوحات املش���هورة جتس���د شعره
الرومانسي الرائع.

ذك���ر عوض عبيدة يف أكثر من مناس���بة أمساء لبعض من
فنانيه املفضلني وعلى رأسهم:
 )1رامربانت  )REMBRANDT (1699-1606الفنان
اهلولندي ذائع الصيت أس���تاذ (البورتريه) الصور الشخصية،
ت���رك بصمت���ه على الف���ن الغرب���ي ،ويعترب واح���دا من أعظم
الفنانني األوروبيني وأهم فنان هولندي ،حتى أنه أطلق على
فرتته «الفرتة الذهبية يف الفن اهلولندي».
 )2غويا  )GOYA (1828-1746رس���ام البالد اإلس���باني
املش���هور ،صاحب لوح���ات كثرية مش���هورة يف الف���ن الغربي
أثرت ولعقود طويل���ة يف الفن الغربي ،صاحب لوحة ( 3مايو
 )1808املشهورة .رسم الكثري من لوحات البالد اإلسباني مثل
(تشارلز الرابع وعائلته) ،كان مصاب بالصمم.

 )3رس���ام لوحة «الس���يدة اجلميلة عدمية الرمحة» :سار فرنك
ديكس���ي (SIR FRANK DICKSEE )1928-1853
رس���ام من العص���ر «الفيكت���وري» ،كان أبوه رس���اماً فتتلمذ على
يدي���ه وكذلك أخوه وش���قيقته ،التح���ق بالكلية امللكي���ة للفنون
 ،1870وهي أعلى كلية للرس���م يف بريطانيا منذ تأسيس���ها يف
 10ديس���مرب  1768وليس هناك أعلى من شرف الدراسة فيها
للرس���امني اإلجنلي���ز .ثم أصبح رئييس���ها  ،1924وأعطى وس���ام
الفروسية عام  .1927مشهور بلوحات الدراما التارخيية واملشاهد
األس���طورية أيضاً له شهرة يف (البورتيه) خصوصاً السيدات أشهر
لوحات���ه يف ه���ذا اجملال لوحة (ليلى) وهي لرمحة استش���راقية يف
غاية الروعة.

عوض عبيدة يف سطور:

 ول���د يف بنغ���ازي يوم  23أكتوبر  1923وت���ويف فيها يوم 8فرباير .2013
 حتص���ل عل���ى الش���هادة الثانوي���ة  ،1938س���افر بعدها إىلإيطاليا لدراسة الرسم.
 أق���ام ع���ام  1946أول معرض له يف بنغ���ازي (أول معرضلييب) ولكل عام ملدة  6سنوات.
 مل يق���م أي مع���رض يف ليبيا من���ذ  1951إىل حني مرضهاألخري يف بنغازي .1993
 زار كل متاحف العامل املعروفة. أق���ام ع���دّة معارض يف اخل���ارج منه���ا معارضه يف س���وريا،إيطاليا ،فرنسا.
 اخت���ذ له مرمساً يف لن���دن  ،1978وعلى أكثر من  12عامرسم لوحات الرتاث.
 قّل���ده ملك املغرب احلس���ن الثاني وس���ام الف���ن  1994بعدإقامة معرض حتت رعايته.
 منح العديد من اجلوائز والشهادات التقديرية من خمتلفاهليئات واملؤسسات.
 -غري متزوج.

هوامش

* حمم���د الفاتح ،)1481-1429( :الس���لطان الغازي حمم���د الثاني الفاتح يلقب أيض���اً بأبي الفتوح
وأبو اخلريات ،س���ابع الس�ل�اطني العثمانيني حكم ما يقارب  30عاماً عرفت توس���عاً كثرية للخالفة
اإلس�ل�امية .قضى على اإلمرباطورية البيزنطية بعد أن استم ّرت أحد عشر قرناً ونيف عالي الثقافة
وحمباً للعلم والعلماء أعفى كل احلرفيني يف أسطنبول (حمرفه عن إسالم بول ،بالد اإلسالم) من
الضرائب ،وكانوا تابعني له شخصياً وحتت محايته اخلاصة.
 )1فروي���د ،ه���و س���غموند فروي���د ( SIGMUND FREUD )1898-1856طبي���ب أعص���اب
منس���اوي ،ث���م أس���س مدرس���ة التحلي���ل النفس���ي وعل���م النفس احلدي���ث ،اش���تهر بنظري���ات العقل
والال وعي وتفسري األحالم.
 )2كيتس ،هو جون كيتس ( JOHN KEATS )1821-1795ش���اعر إجنليزي رومانس���ي ،مل
يع���ش أكث���ر م���ن  26عاماً ،ومل يقرض الش���عر ألكث���ر من  5س���نوات ،يطلق عليه عبقرية الش���عر
اإلجنليزي ،اش���تهر بع���د موته ومع نهاية  1800كان أكثر الش���عراء اإلجنليز ش���هرة وحمبة ،أثر
كثرياً على ش���عراء العصر «الفيكتوري» ،بالذات لورد الفريد تينس���ون» ،تصبغ ش���عره املتع احلس���ية.
قصائده ورس���ائله األكثر ش���عبية ودراس���ة يف الثقاف���ة اإلجنليزية و ُتدرس يف الكلي���ات واجلامعات

غويا goya (1828 - 1746

 )4الفريد تينسون ،هو لورد الفردتينسون LORD ALFRED
 TENNYSONش���اعر العصر الفيكتوري ،من أكثر الشعراء
ش���عبية يف اللغ���ة اإلجنليزي���ة .كان ش���اعر امللك���ة «فيكتوري���ا»
( )1901-1879املفضل ولذا أعطى له لقب شاعر البالط فخرياً
من  1850إىل موت���ه  ،1892تأثر كثرياً بـ»كيتس» ،يعترب أيضاً
هو الوحيد الذي حصل على لقب (لورد) ش���يخ من خالل الشعر له
أعمال مشهورة جداً يف األدب اإلجنليزي.
 )5رس���ام لوحة «الس���يدة ش���لوت» :ووتر هاوس ،هو جون ويليم
وتره���اوس ( JW WATERHOUSE )1917-1849التحق
بالكلي���ة امللكي���ة للفن���ون يف  ،1871وأصبح يع���رض يف معرضها
الصيفي كل عام ،رسم الكثري من األساطري اليونانية والرومانية،
رس���م «الس���يدة ش���لوت» أكثر من م��� ّرة ومن أج���زاء خمتلفة من
القصيدة .رسم الكثري من أعمال «شكسبري» أشهرهن «أوفيليا» من
مس���رحية «هملت» ،أيضاً رس���م الس���يدة اجلميلة عدمية الرمحة
بنفس االسم الفرنسي.
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