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الفنان وجيه اختاره  الذي  االسم  العربي»: «َصَبا» هو  ــ «القدس  القاهرة 

القاهرة.  E بيكاسو  غالGي   E مؤخراً  املُقام  ملعرضه  عنواناً   Qّي

وأكSها العربية،  املوسيقى  مقامات  أحد  معروف  هو  كما  والـ(الَصَبا) 

E املُستمع الشرقي، ملا يحمله من طابع الحزن والوحدة والسمو تأثGاً 

الروحي والخشوع ـ يؤدي من خالله الكثG من ُمقرk القرآن ـ كذلك يعد

يبدو أخرى  ناحية  من  والعزلة.  التفرد  حالة  عن  قوrا  ُمعsّا  املقام  هذا 

من  Gالكث يتفاداه  محدود  فهو  املوسيقية،  املقامات  أصعب  من  الَصَبا 

wإ منه  يفّرون  ثم  املقاطع،  بعض   zلتلح حذر   E فيقربونه   ،zامللحن



املقامات األخرى. ومن أشهر أغنيات هذا املقام أغنية «هو صحيح الهوى

غالب» ألم كلثوم، من كلمات بGم التون� وألحان زكرrا أحمد. ولسنا

،Qّي وجيه  بلوحات  يرتبط  األمر  أن  إال  املوسيقى،  عن  الحديث  بصدد 

والحالة التي أراد إيصالها من خالل اختياره لهذا العنوان.

أثناء كلثوم،  أم  حاالت  الستعراض  جاءت  املعرض  لوحات  من  العديد 

جالسة وهي  املعهودة  صورتها  من  بداية  املختلفة،  الغنائية  حفالتها 

تمايلها إw حالة  وصوالً  املوسيقية،  املقدمة  وانتهاء  الحفل  بداية  تنتظر 

التشخيص فكرة  تغنيها.  التي  والكلمات  املوسيقى  مع  التام  وتماهيها 

هنا، وأم كلثوم بالذات تم تناولها من خالل العديد من الفنانz، سواء

بصورة مباشرة كأعمال جورج بهجوري الكاريكاتrGة، أو منحوتات آدم

حلمي أعمال  خالل  من  مجازية  بصورة  أغنياتها  عن  تعبGاً  أو   ،zحن

الشرق من  E األشهر  املطربة  إw حالة  التوصل   Qّي يحاول  التو�. هنا 

خالل أسلوب تأثGي يحمل قدراً من التجرrد. لم يقتصر املعرض ع� أم

مؤلفي لكبار  البورترrهات  بعض  ضم  بل  الشهGة،  وفرقتها  كلثوم 

املوسيقى وامللحنz املصرzr، ع� رأسهم سيد درويش، إضافة إw عبد



Gالتذك  Qّي ينس  لم  كذلك  حمدي.  وبليغ  السنباطي  رياض  الوهاب، 

اآلالت  Eعاز من  بعض  استعراض  خالل  من  الشعبية،  باملوسيقى 

كالجلباب املعهودة  مالبسهم   E البلدي،  واملزمار  كالربابة  الشعبية، 

والعمامة، تجسيداً لحال املوسيقى الشعبية، كرافد أسا� للموسيقى

zاملطرب وجوه  من  تأثGاً   Sأك هؤالء  تجسيد  جاء  وربما  املصرrة. 

املعروفz، وهو ما أوضح املفارقة املسيطرة بz حالة التشخيص لوجوه

E وبراعة فنية عنها أكS جماالً  املُتحقق E حرrة  اللون  معروفة وحالة 

اللوحات ذات األسلوب األكS تجرrداً.

وما بz حالة التشخيص املقّيدة، واللون الُحر تبدو املفارقة E املعرض.

بداية يستخدم الفنان األلوان املائية، وهي مادة صعبة وتحتاج إw مهارة

وخsة فنية طوrلتz، كذلك أسلوب التجرrد E بعض اللوحات، خاصة

ويبدو واحد،  جسد  وكأنهما  آلته،  مع  يتداخل  الذي  العازف  لوحة 

واللحن الفنان   zب التماهي  بحالة  يوحي  أنه  وتدرجها  األلوان  تداخل 

التي الحالة  تنتج  التي  هي  وحدها  هنا  اللونية  املساحة  يعزفه.  الذي 

خاصة التشخيص،  مجرد   E األمر  ينحصر  أن  بدون  املُتلقي،  يستقبلها 

أن الشخصيات ع� قدر من الشهرة، ُتحتم مقارنات ما بz الشخصية



محمد  عبد  الرحيمالتشكيل املصري

كلمات مفتاحية

الحقيقية واللوحة املرسومة. هنا تتقّيد اللوحة بصورة ُمسبقة، حتى إن

يحاول بعضها   E أنه  حتى  لوحاته،   sع تجسيدها   E الفنان  اجتهد 

اإلفالت من هذا القيد، بأن يجعل أم كلثوم الجالسة أمام فرقتها وهي

تنتظر انتهاء عزف املقدمة املوسيقية، تبدو بدون مالمح محددة للوجه،

فتتحول اللوحة من مجرد لقطة توثيقية لصورة معهودة إw عمل فني

أخرى ع� اختالق حالة  بمعنى  املتلقي،  E وعي  الصورة  يتجاوز حدود 

والتدرج التكوrن  خالل  من  بتأثGها،  واإلحساس  استيعابها  املتلقي 

بمعنى االق�اب أكS من املوسيقى وعاملها. ويبدو أن وجيه اللو� فقط. 

wإ مسرعا  فّر  ثم  فاق�ب  لوحاته،   E بالفعل   zامللحن نهج  انتهج   Qّي

مقامات أخرى.
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