يحيي الشيخ نموذجا
ؽَ ٍٛانوٕٓاعٙ
I
يٍ األّالء رُْأ األّٛبء ثأٍهٕة ٚزقن يٍ رجلٚل انصٕهح َظوٚخ األْٕاء انًزلوهخ ألؽٕال انناد ،يزْظٛخ ثٍٛ
كَو ٔعجو ٔنكٍ ثصجـخ ؽَُخ هل َؼغت ننكبء رواكٛجٓب ٔ ؼالٔرٓب انُلٚخ.
روٖ ثأ٘ يولاه يٍ اإلؽزًبل ٔ انزٕعٌ ٚزى فهػ انوويي٘ يغ انجُلَظ نهزٕصم إنٗ ْنا انهؾٍ انْغ ٙػهٗ
صؼٛل اإلرياٌ انجصو٘؟
كؼُليب ٚزٕؿم انوٍبو "ٚؾ ٙٛانْٛـ" ث ٍٛأّغبه ؿبثبد انُؤٚظ ٔ أصوبع هٍٔٛبَ ،وٖ كوّبرّ رْن كهٔثب
يؾلٕكخ ثضهٕط انًْبل يٍ فالل ؼجوخ هؽُٛخ يهَبء انًهًٌ كبنٕثو ،يؽٕاػخ نجهٕؽ انًواي ٙأصُبء انْـم يغ
انزًزغ ثُؼٕيزٓب يبكح يهَٕخ ػًهذ كٓٛب آنخ اننٍْ يب ٚوزع ّٛاألٍهٕة كْوغ نهؽواكخ ٔ انجُبء انلُ ٙانصبئت.
ٔإٌ ْٕ اال كهً رؽجٛو ٙؽلٚش ٚؼزًل أصبثغ انًْغ ٔ انصًؾ ٔ انَٕائم انلُْٛخ انوكٛؼخ نًب كٓٛب يٍ ن ٍٛرؾزبعّ
أؽبٍ ٌٛانهٌٕ ٔ .ثننك انًواً انزوُ ٙرُجهظ األّكبل ػهٗ ْٕاْب رؾذ يصلبح انًواهجخ ،ؽزٗ ٚقٛم إنٛك أَٓب
رزؼوٖ ػهٗ اٍزؾٛبء ٔيٍ صى رزؾٕل انٗ كبئُبد رنكوَب ثًاليؼ انجؽوٚن ٔ أؼٛبف انلوًـــــــــــخ ٔ األهَت
انٕكٚؼخ.
ك ٙيؼهوبد ؽبئؽٛخ أفوٖ َؾٌ ثأٌ ؼبهخ ٍؾوٚخ يجضٕصخ ك ٙيُبكٌ انوؽؼخ ٔ أنٛبكٓب ،رغؼهُب َورلغ ٔ كأٌ
يُؽبكا فلٛلب ٚؼهٕ ثُب ػٍ انؾعٛط ٔ ثبنزبنٚ ٙؾوهَب انوٍبو يٍ أٍو ؼجبئؼُب ٔ يكو ؿوائيَب نجوْخ يٍ انزأيم،
ٔ ْنا ك ٙؽل مارّ ٚؼل كبئلح يكزَجخ.
ٔيٍ يُؽهن رأٔٚه ٙآفو هل ٚجبؿزك ك ٙانهٕؽخ يْٓل ؽٕٛاٌ ؿيٚو انٕثو يوؤه انغَل ٚهؼن مهاػّ انصـٛوح كٙ
يُبؿ ٚلٕػ يٍ أنٕاَّ انٍٍَٕ األىهم ٔ ْ ٙيٍ رأصٛواد انجالك انَكُلُٚبكٛخ ػهٗ ْنا انوٍبو انوؽبنخ ٔ هل افزبه
ألنٕاؽّ ػُٕإٌَ :اكن ىههبء -Blue Windows- .
ٔانًزؼبهف ػٍ ػبكاد ْنِ انجهلاٌ انغهٛلٚخ يضم أٍٔهٕ ٔ كواكٕف ٔ رؤَٓبٚى ،أٌ انؼبئهخ إما كولد ؽٕٛآَب
األنٛق عؤا كبٌ أو ْوح ،رَزجلل يكبَّ ػهٗ انجَبغ ٔ األهٚكخ كيٛخ ثَؤال هصٛو نهزؼجٛو ػٍ انؽلٕنخ انزوٛخ
ٔانكٕٓنخ انْوٛخ ك ٙؼٕه صبٌ  ،يغ عٕاك ك ٙكبيم ىُٚزّ انقْت ٚوكجّ انصـبهنهزُبٍ ٔ ٙانزقلٛق يٍ ٔؼأح
انلول.
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ْٔ ٙيٍ األنٕاٌ انلُٛخ انزٚ ٙوزُٓٛب األٔهٔث ٙؽَت يؼبٛٚو انؼاليخ انزغبهٚخ نهًُزغبد انؾلٚضخ .
ؽزٗ رنكبهاد األٍٗ ك ٙانضوبكخ انـوثٛخ نى رَهى يٍ انيط ثٓب كافم اهزصبك انَٕم.
ام نَٛذ يًٓخ انزصٕٚو كْ ٙنا انَٛبم أٌ ٚلَو ٔ ٚؼبنظ ،ثم أٌ ٚؾٛب ثًمء كٛبَّ انًَزوم ػهٗ اػزجبهِ يبكح
كًٛٛبئٛخ يزغنهح ك ٙانُجبد ٔ انلهك ٚؾكى أييعزٓب أصو انعٛبء انًَهػ ٔ ثننك ٚوق انوٍى ٔ هٔػ انْؼو ػهٗ
ؽل ٍٕاء ٚكجو أٌ ْٚوؽّ انُول ٔ ٚؾههّ ؽزٗ " إما كزْزّ نى رغل كبئلح كٗ انًؼُٗ".
يؼهٕو أٌ انصٕف يبكح يزـٛوح اإلؽَبً َظوا نقلخ هٔؽّ ٔ َوبئّ انؽجٛؼ ،ٙإما يْؽّ أٔ علنّ انًجلع انؾبمم
ك ٙرصبيٛى يُٓليخٚ ،وٚك يغ كم هيِ ّكال ػلٚى انًضٛم يقزهلبٔ ،ثننك انزجلل ركجو اإلؽزًبالد ك ٙانؼٔ ، ٍٛ
ٓٚغو " ٚؾ "ٙرٕعٓٛبد انًُبْظ األكبكًٛٚخ نُٛزلغ ثزؼبثٛو انْؼت كبنزْؽٛجبد ػهٗ ؽبئػ يزوْو ٔ كزبثخ األكػٛخ
انز ٙرلوط ث ٍٛانقؽٕغ انًَزوًٛخ ٔ رْوٓب نلزؼ يَبهة ظٕئٛخ كاكوخ ٔ ثبنزبنٚ ٙزى رؾوٚك انضبثذ األصى.
ٔ ان ؼغت أٌ انوٍبو أرٗ ثغوأح أهصٗ يب ػُلِ يٍ انقبيبد ٔ انهوٗ ٔ انوؽغ انًًٓهخ يضم نؾبء َقهخ أٔ نجبئل
ههٛوخ ْ ٙك ٙاألصم أؿهل خ آالد َغلْب كافم صُبكٚن انكورٌٕ يغ فٕٛغ َؾٛهخ ٚؼولْب أّكبال رؼجٛوٚخ يزُٕػخ
رغَل انوهص ٔ انَٛو ٔ انزؾلة ،رنكو انوائ ٙثًُؾٕربد Giacometti

 ،كبٌ اهزجَٓب يٍ هٔائغ انلٍ

انلُٛٛؤ ٙيٍ انغلاهٚبد انَٕيوٚخ ػهٗ ؿواه انجوٚؽبَُْ ٙو٘ يٕه Henri Moore

.

ْ ٙم٘ رغبهثّ ٔ ثؾٕصّ ك ٙيجبْظ نٕػ أكهكّ انؽًٌٔ ،ههبع ػًم كٓٛب اإليؾبء نـوض كُٚ ٙجش إّواهبرّ يٍ
فالل رْبثٛك انَلٔ ٔ يوؽٕػبد انُ َٛظ ركَٕ انجٕٛد ثٓبء ؿٛو يَزوٛى انؾٕاّ ٙثم ْ ٙيوزعجخ األؼواف
رٓلنذ ػهٗ ٔعٓٓب انصجٕػ ثؼط انقٕٛغ انًهَٕخ كٛلًب ارلن ٚٔ ،بنٓب يٍ كٕظٗ ٍؾوٚخ رؾُٕ ٔ رؾٍ إنٗ
انجٕٛد األٔنٗ ،نُٛزظ ك ٙاألفٛو كُب ؿٛو يَجٕم ٔ ن ٌٛثًَزؼًم.
II
ك ٙػًهٛخ انوٍى انًٍٕٕيخ ثبنٕٓاعٌ انُبْْخ نهناد ٔ ثبنقٕف يٍ اإلفلبمٚ ،وٕو ههٛم انزهٕ ٍٚثكضٛو انًؼبَ،ٙ
كًب ٚل ٙيوثغ ّؽوَغ ٙصـٛو انجُبء ثبنزؼجٛو ػٍ أّٛبء ثبنـخ انلالنخ ٔكن انؼاليخ ٔ اٚؾبءارٓـب ٔ هة أصو ْٕ
ك ٙؿٛو ٔهزّ ثلػخ ؽَت اػزوبك انوبصل ٍٚهبػخ انؼوض.
ٔ األهعؼ أٌ انييبٌ كٔ ٙاهغ أيوِ ال َٚزؾن أٌ ٚكٌٕ نّ ػجوو٘ ٚي ٔ ، ُّٚال ٚوزع ٙأٌ رُجؾ ك ّٛيجلػخ ألٌ
يٍ ّ ًّٛانًؼكٍٕخ رهؽٛـ انجواءح ٔ يَـ انغًٛمٔ ،يٍ ُْب ٚلهً انوٍبو ْن٘ انًلبههخ ػهٗ أٍبً مُُْٚ ٙؾٙ
اننٔم انغًبْٛو٘ عبَجب  ،كبنصٕهح ػُلِ رأٔٚم اٍزْواك ٔ ٙنَٛذ ٔاهؼب يوئٛب.
يب ْٚـهّ ثؾن ْٕ انٕهٕف ػهٗ ؼجٛؼخ انزُبٍن ٔكن َـًبد نَٕٛخ رقوط فجبٚب انًبكح انيافوح ثبثزكبهاد علٚلح
ٔيٍ َبؽٛخ أفوٖ ٚوًغ ٍهؽبٌ انزْقٛص ك ٙروهٛلِ انًزوًص ثلنخ انًُؽٛخ يٍ هؤٌ فهذ.
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نننك َواِ ٚؼًم يضم كًٛٛبئ ٙيٕاىَب ث ٍٛأفالغ ٍٕك نـبٚخ اإلػزلال ٔ ،أظلاك ؽًو نـوض اإلََغبو ٔ إٌ كبَذ
انقبيخ هؽؼخ يلػٕكخ َٚزقوط أّكبنٓب انًُؽٕٚخ ػهٗ ّزٗ اإليكبَبد.
ربهح ُٚوص انوؼٕثخ يٍ ثؤكرٓب  ٔ ،ربهاد أفوٖ ٚيٚل كٓٛب ّٛئب يٍ انٛجٍٕخ انؾبهح نهزأنٛق ث ٍٛػزًخ اإلَؽلبء
ٔ ْٔظ انزٕهل رؾذ ههبثخ ػوهٛخ رٓلو يلٕٓو انؽٓبهح انعبئغ عْٕوْب ػجو يَزقليبد ٔ أّٛبء يجؼضوح ال
َٚزأٌَ ثٓب ؿٛو انالّٙء .إم نهؼ ٍٛؽوٓب ك ٙياليَخ كؤ األصجبؽ  ٔ ،نهًْبػو هَؽٓب يٍ انَٕٓ ك ٙانكٌٕ
األٍٔغ.
ٚزُبؿى "ٚؾ ٙٛانْٛـ" يغ انؽبثغ انًؾه ٙنهؼوامُٚ ٔ ،لصم ػُّ ك ٙماد انٕهذ ألٌ انٕٓٚخ انؾعبهٚخ ثوأ ّٚرؽهغ
نًب ك ٙرغبهة األيى يٍ يُبكغ ،كبٍزهٓبو عًبنٛبد انؾوف انؼوث ٙكصٕهح ال كًؼُٗ ككغ ثؾوكٛخ هٍٕيـــــــــّ
ٔ يؼهوبرّ إنٗ يغبل ُٚقوغ كٍٛ ٙبم ؽلاص ٙال ًٚكٍ نّ أٌ ٚزغلك ك ٙانزوهٛل٘ كوػ ػهًب ٔ أٌ أصم انكزبثخ ك ٙأ٘
نـخ ْٕ انقػ انًَزوٛى كننك ك ٙانُٓلٍخٔ ،نٕ رًؼُذ ك ٙاألنق نوأٚزّ يزوليب ػهٗ ٍبئو انؾؤف ٔ أّكبنٓب
ثبإلٍزوبيخ.
ْٕٔ َلٌ انًَبه انن٘ اَزٓغّ رٛبه انجؼل انٕاؽل اػزوبكا يُّ ثأٌ انيأٚخ ال رصٕؽ ّكال ُْلٍٛب يـهوب ْ ٙكٙ
األصم يٍ روبؼغ فؽ ٔ ٍٛهثًب رٕؽل كًٓٛب انظبْو ثبنجبؼٍ ؽَت رلهط األنٕاٌ ،كًب أٌ انًضهش ال ٚزؾون إال
ثزوبؼغ صالصخ فؽٕغ أ٘ ثَؽؼ م٘ ثؼلًَٚ ٍٚؾبٌ نهوٍبو أٌ ٚعغ أكضو يٍ نٌٕ ك ٙيكٌٕ رْكٛهٔ ٙاؽل ْٕ
ثلٔهِ ٚأفن ثؼلا ثصوٚب يزُٕػب ٚيٚل كٍ ٙؼخ إكهاكُب كًب ٚصؾؼ يلٕٓيُب نهييٍ ؽَ ٍٛغؼم نّ أؼواكب ؿٛو
يٕعٕكح ك ٙانٕ اهغ انؼهً ٙمنك أٌ انهٛم ٔ انُٓبه ًْب ّٙء ٔاؽل ػهٗ ؽل رؼجٛو ْوههٛؽٌ...
ٔعوٚب ػهٗ ْنا انَُن كبنؽجٛؼخ نلٖ إفٕاٌ انزغوٚل نى ركٍ يؼجلا نهزأيم ٔ ،ال رُزظو ٔؽٛب أٔ إنٓبيب إنٓٛب يٍ
انًجلػ ْٙ ٍٛيصُغ هؤٖ رولً اَزظبو انؼًم انلؤٔة نغهت انَؼبكح إنٗ كم ؼبنت يؼوكخ يغ انَؼ ٙك ٙيصبنؼ
األهٕاو ػهٗ افزالف أػواهٓى.
إمٌ ال ثل يٍ اعالء انـًٕض انيفوك ٙانكضٛق ػٍ يكَٕبد انؽجٛؼخ ٔ أؽغبيٓب انضالس  ،كبنْكم اإلٍؽٕاَٚ ٙلل
ػهٗ اٍزوبيخ هاٍقخ ٔ ،انًكؼت ػُٕاٌ راله ٙاألهكبٌ ك ٙانووة ٔ انجؼل ٔ ،انكؤ٘ هيي انكًبل انًؾكٕو ػهٗ
عًبنّ ثبنُوصبٌ ٔ ا نزجلل  ْٙٔ ،يٍ انزؼوٚلبد انؾلٚضخ ،ثبنزأكٛل رُٛو يٍ ٚؤو انزلبَ ٙك ٙصُبػخ انلٍ .
ٔكًب ٚهو ٙانؽبًٔٔ ه ّْٚكم ػبو  ،كننك رلؼم انكويخ ثأٔهاهٓب الَجؼبس ييْو علٚل.
ٔنكٍ ْم ثوٛذ انؽجٛؼخ ؿُبء ،صوٚخ ػهٗ انلؽوح ؟ أنى رهٕس انًؾؤهبد صًزٓب ؟ ٔ أ ْٙ ٍٚاألَٓبه ؿٛو
انًًَٕيخ ؟ ٔانزالل ؿٛو انًهـٕيخ ؟
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ٔكْ ٙنا انْأٌ نؼهُب ََُٛب " يلٚؾخ ػًو " انْـٕكخ ثبنقؽٕغ انًبئهخ نهزؼجٛو ػٍ انًغبمٚق انلاكؼخ ػهٗ
اإلكزْبف ٔ انزوص ، ٙكًٛب ٚزوكت انكٌٕ فلٛخ ػهٗ ْٛئخ ٌَٕ .
ٔ " ّبكو ؽٍَ آل ٍؼٛل " َواِ ٚؾنف انْنهاد ثؼصجٛخ ٔ ٚقؽػ ثهَبٌ ههى َؾٛم ػغهخ كهاعخ ال َله٘ إنٗ
أ ٍٚرًْ" ٔ .ٙيؾًل يٓو انل "ٍٚهل ٚلبعئك ثؽبثغ ثوٚل٘ يليٕؽ ػهٗ هصبصخ عوٚلح ٍٕكاء يٍ ػًم
انٕٓاعٌ ٚيُٓٚب ٔعّ هٍبنخ رًيم إنٗ َصل ٍٛثأٍهٕة يجزكو ال رقلٗ يؼبَبرّ انُلَٛخ (ٍزَزلٛل انؼٛبكح انزؾهٛهٛخ
يٍ ْنِ انقوثْبد ٔ انْقبثػ كٔ ٙهذ الؽن).
كننك " ظٛبء انؼيأ٘" انن٘ عؼم يٍ انٕهم انًؾجو كبيٛوا ٔؽْٛخ رُوم ثجواػخ ؽٛبح انجبكٚخ يُن كغوْب
انغبْه ٙػجو رْقٛصّ نهًؼهوبد انَجغ ػهٗ يُٕال " انٕاٍؽ "ٙيغَى انًوبيبد.
ٔ يهقص انوٕل أٌ انعلٚخ ك ٙأ٘ رؽجٛن كُ ْٙ ،ٙؼوػ رزج ٍٛثّ انًٕعٕكاد ٔ رؾزغت ك ٙآٌ .نننك هل ٚـلٔ
انًْٓل ثأكًهّ َوؽخ رزهغهظ ػهٗ انَؽؼ ثٕصلٓب أصم انقػ ٔ يُزٓبِ انـواكٛك.ٙ
أػٕك إنٗ صُبئٛخ انَو ٔ انؼهٍ ك ٙآصبه "ٚؾ "ٙٛانلُٛخ إم ٚوبثهٓب انوصل٘ ثبنالإهاك٘ كافم كٔالة ٔعٕك٘ ال روله
َٕاػٛوِ ػهٗ انلٔاو إال ثُظبو انَبنت ٔ انًٕعتُْ ٔ .ب ال ثل يٍ اؽزواو يجلإ اإلفزالف كوًٛخ أفالهٛخ ًٚكٍ
نهلكو انًزْلك أٌ ُٚزلغ ثًؾبٍُّ ؽزٗ ٔ إٌ كبٌ انوٍى ؼْبُ أصجبؽ يُزضوح ك ٙانؼلو ثإيعبء انْبػو – انوٍبو
– ُْو٘ يًٚ ٔ ،ْٕٛكٍ رلَٛو انوؽؼخ ثبنُغٕو انًزٕايعخ ك ٙنٛم كوكٍٔ( ٙيصؽُغ كُٛب).
ْكنا ؽلصُٔ ٙهل أَزظ ههبػب عًخ ٔ ههٕهب ؿعخ هلواء يٍ عبَج ٙانزكٕ ٔ ٍٚانزي ٍٛٚنهزٕٓئخ صٛوْب ّبثخ انُْأح
ؽزٗ نى ٚجن هٔام أٔ يزؾق إال ٔ رًُٗ نٕ أَّ انؼبهض أٔ انًبنك نٓنِ اإلثلاػبد ْ ٙكوٛوح انظبْو ْكنا رجلٔ،
ؿٛو أَٓب ٍهًٛخ انجبؼٍ يٍ آكخ انُوم انَوٛى روُٛب ٔ ػهٗ ْنا انًُٕال كًُظو هلم ػهٗ فوثخ أكعم يٍ ثٓوط
رْقٛص يَزَُـ أنق يوح ٔ ثبنزبنْْٛ ْٕ ٙى ٚبثٌ.
ٔ نٓنا انَجت ػًلد يؼبْل انلٌُٕ ثبنؼبنى إنٗ رُوٛص ٍبػبد انزصٕٚو يٍ صًبَ ٙك ٙاألٍجٕع إنٗ ٍبػزٔ ٍٛ
نكٍ ْٓٛبد كول ظؼق يَزٕٖ انقهن انلُ ٔ ٙهم انزٕعّ إنٗ يبكح انُؾذ ثٕصلّ كُب ّلٚل انصالثـــــــخ ٔ ؼوٚوب
نهُغبػ ال ٚؽٛن ػُبكِ ؿ ٛو انًزًكٍ يٍ كهبئن انوٍى ٔ انجبهع ك ٙرْقٛص انؾٕٛاٌ ٔ األػعبء انجْوٚخ ُْٔ ،ب
َوق ك ٙيلزوم ؼوٚن يزْؼت اإلرغبْبدَ ،بْٛك ٔأٌ ؽٛوح انهٌٕ ركًٍ ك ٙكٛلٛخ إصجبد انؾٛبح ٔ رصٕٚوْب يٍ
انلافم  ٔ ،يٍ صًخ ٚوغ َلٓٛب انًعبكك نزًظٓوارٓب ثؾكى رؼبهت انَُٛبٌ ٔ انزنكو.
حسين القهواجي  -تونس
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