الفنان عبد الحي مسلم  ..لكل لوحة قصة
بديعة زيدان
بدأ الفنان الفلسطيني عبد الحي مسلم الرسم يف العقد الرابع من عمره ،بدأت الرسم يف العام
 ،1971يقول عبد الحي مسلم ،أنا رجل عسكري عملت يف سالح الجو االردين ما بني العامني 1955
و  ،1970ثم غادرت االردن عىل اثر احداث ايلول اىل سوريا ثم اىل ليبيا ،حيث عملت خبريا ً يف
سالح الجو بعد أن أرسلتني حركة فنح اىل هناك مع مجموعة من املهندسني والطيارين والفنيني.
كان مييل للفن واضحا يف كافة مراحل حيايت والساحات التي خدمت فيها ،إال أن االخوة يف حركة
فتح أرادوا أن أكمل عميل يف ميكانيكا الطائرات ..وعندما بدأت العمل الفعيل يف مرشوعي الفني،
مل يكن التوجه واضحا بالنسبة يل ،مل يكن عندي أية دراية او دراسة مسبقة ،ولكني الحقا أدركت
ان القتال من خالل الفن ال يقل اهمية عن القتال عىل الجبهة فللفن رسالة سامية وكبرية اذا
سخرت بالشكل الصحيح ،واذا تم دعمها لتخدم قضية كالقضية الفلسطينية ،وخاصة اذا وجد
الفنان مؤسسة تهتم به وبفنه ،إال أنني مل أجد تلك املؤسسة فكانت جهودي فردية بحتة فاجتهدت
وسعيت وبنيت عالقات خارجية بجهد فردي مني.
للحديث املتدفق والتلقايئ ملسلم متعة خاصة ،فهو ينتقل بك من موضوع إىل آخر ،دون مقدمات،
ولكن دون أن يفقدك عنرص التشويق يف حكاياته  ..يف منزله بحي جبل القصور بالعاصمة األردنية
عماّ ن ،كانت تجاعيد وجهه ،والحرشجات التي تشارك الكلامت مساحتها يف حنجرته ترسم لوحات
من نوع آخر ،لوحات تنبش يف الذاكرة.
"أنا لست أهم من الشهداء ،لست أهم من الشهيد الذي يحمل السكني وهو مدرك متاما أنه
سيقتل ..أنا من جيل كان مقتنعا متاما مبا يفعل ومقتنعا متاما بالقتال يف سبيل قضيتنا ،وكان هدفنا
فلسطني فقط ،حيث انني تركت خلفي زوجة وسبعة اوالد اللتحق بالثورة يف سوريا  ...تركتهم
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يف معاناة حقيقية وكام قال املثل "احنا غزينا والعذارا تشوفنا"  ..عانت زوجتي معي حيث أنها
انتقلت باالوالد السبعة اىل سوريا ثم اىل ليبيا وكانت رحلتها صعبة جدا ،ثم من ليبيا إىل االردن".
يف مطلع سبعينات القرن املايض ،بدأت رحلتي الفنية ،وبدات أملس اهمية ما اقوم به وجدواه،
فبدأت أركز عىل عميل الفني ورسالتي.

الدوامية
طفولتي ،كانت يف قرية الدوامية غرب الخليل ..كانت بعيدة كل البعد عن الفن ..كان تفكريي من
الصغر ينصب عىل القتال وحلمي ان اكون مقاتالً ،وما دفعني يف عمر متأخر نسبيا اىل الفن ،أو
مبعنى أدق أن مسرييت الفنية كانت أقرب اىل ردة فعل عنيفة ،وتعبريا عن غضب داخيل بعد انتقايل
إىل ليبيا ،وبعد أن تم ابقايئ يف مهمة اصالح الطائرات.

معارض
عالقايت كانت واسعة شملت السويد وفنلندا والرنويج وفرنسا وأمريكا ولبنان وغريها العديد من
الدول التي اقمت فيها معارض فنية ،فردية او ضمن جامعات وعرب رشاكات مع موسسات او فنانني
عرب وعامليني.
يف لبنان كان معريض األول العام  1982يف منطقة الفاكهاين ،كنت اعمل عىل الرصيف ،اعاميل كنت
انجزها عىل الرصيف ،واعرضها عىل الرصيف ايضا ..كنت اضع سالحي بجانب املقعد الذي اجلس
عليه ،واصنع لوحايت ،ما اثار انتباه الصحافيني اىل هذا الفنان الذي يصنع لوحاته من مواد بسيطة
وعىل الرصيف بدون اي دعم مادي ..بعد الحصار انتقلت اىل تونس ونقلت لوحايت معي كنت
احمل لوحايت اينام اذهب فهي اغىل ما املك.
اما معرض صربا وشاتيال ،فتم بتعاون ياباين ..كان يل صديق صحايف ياباين كان هو اول من دخل صربا
وشاتيال بعد املجزرة مبارشة ..يف يوم قصف شديد استمر  14ساعة ،وبعد هدوء القصف نزلنا اىل
الشوارع فوجدت لعبة يف الشارع حملتها معي كانت اللعبة مليئة بشظايا القصف ..وضعتها يف معريض
وكتبت حتى لعب االطفال مل تنج من القصف ما لفت اليها العديد من وسائل االعالم ومؤسسات
حقوق االنسان ..طلبتها مني مؤسسة يابانية واخذت العمل حتى انها مل تعده إ ّيل حتى االن.
معرض الرصيف هذا لفت انتباه الكثريين ،وقد زارين الشهيد القائد ابو عامر مرتني ،ولدينا صور
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كثرية معه  ..مل تجمعني مع السياسيني اية عالقة  ..كانت كل عالقايت مع فنانني وكتاب ومثقفني،
حيث انني انشغلت بعميل الفني.

مع محمود درويش
مل تربطني مبحمود درويش عالقة قوية ،اذ كان ضمن الطبقة االوىل اما انا فكنت من الطبقة االقل
حظا ،اال ان محمود درويش زارين برفقة إسامعيل شموط ،زارا املعمل الخاص يب ،واحرضا يل غراء
ونجارة للعمل ..وكانا مستغربني كيف اعمل تحت القصف ،كان ذلك يف العام  1982يف بريوت.
كانت اشعار محمود درويش تستفزين للعمل ،وخاصة ما يتعلق بصربا وشاتيال ،كانت أشعاره تحرضني
عىل العمل ،حيث كنت أحول القصيدة للوحة فنية ،وخاصة الحزن يف القصيدة  ..ارسم الحزن والظلم
يف القصائد ،ومبا اننا شعب ضحى كثريا ،وتأمل اكرث ،فقد كان انتاجي غزيرا بغزارة االمل الفلسطيني ..
كنت اشرتي بكل ما يف جيبي غراء ،ونشارة للعمل ،واحيانا اقتطع من مرصوف ابنايئ ألعمل.

غراء ولوحات وأفالم
قبل الهجرة كان لنا جار نجار كنت اجلس عنده اراقبه كيف يعمل ،ومنه استقيت فكرة الغراء
والنجارة ،حيث كان يستعمل هذا املعجون يف سد الثقوب يف الخشب ..كنت يف البداية ابرد
الخشب واستعمل املسامري ،واعمل كتل بالغراء ألشكل بها ما يشبه املنحوتات /متاثيل ..يف البداية
كنت اصنع كتالً صغرية ،ومن ثم بدأت محاواليت يف تكوين لوحات تضم عددا ً من الشخوص لتشكل
شيئاً ما مثل العرس الفلسطيني ،مثالً ،حتى وصلت الستخدام االغاين واالشعار واالمثال الشعبية
الفلسطينية يف لوحايت.
نشارة الذهب هو اسم الفيلم الذي اخرجه املخرج محمد موايس وهو فلسطيني يعيش يف املانيا
حرض خصيصا لرؤية االعامل وتنفيذ فيلم حول تجربتي وحول اعاميل ،ومن قبلها كان مخرج فرنيس
أنجز فيلامً عني وعن اعاميل ..الكثري من االفالم رصدت حيايت واعاميل الفنية ..شعرت باالهتامم
من الجميع خارجيا إال أن االهامل يل وألعاميل كان من املؤسسة الفلسطينية ،وها هي لوحايت
واعاميل التي يتجاوز عددها  300لوحة مركونة يف مخزن ال يصلح لذلك يف جبل القصور بعماّ ن ،وال
يوجد اي اهتامم من اية جهة فلسطينية رسمية .. ،الفنان دون دعم ال يستطيع ،الن ذلك يحتاج
إىل امكانيات كبرية.
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أقسام
أحببت ان اترك مسلم ،الذي تجاوز التسعني عاماً عىل سجيته ،فلم أقاطعه ،وإمنا كانت يل بعض
التدخالت ،ولذا يبدو الحوار ،وإن كنت من طرح غالبية األسئلة ،منساباً أحياناً ،ولرمبا مشتتاً ،ففي
كل مرة سأعيد ركل الكرة باتجاه مسلم ،الذي قال :أقسم عميل اىل اربعة اقسام :قسم عن مذابح
ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ،وقسم عطاء الشعب الفلسطيني ،والثالث الرتاث والفلكلور
من اغاين شعبية ولباس وغريه ،والرابع عن جزء من حركات التحرر العاملية مثل جنوب افريقيا
والسنغال ونيكاراغوا ..من خالل اسفاري وتنقاليت تعرفت عىل حركات تحرر وقوى داعمة لنضال
الشعب الفلسطيني ،وشكلنا فريقاً باسم عدد من الدول االسكندنافيةـ وانا عضو مؤسس يف هذه
املجموعة ،والوحيد بينهم فلسطينيا وعربيا ..يف سوريا اصبح الوضع يسء ،واصبح نقل اللوحات
اكرث صعوبة.

محلياً
مل يتم تنظيم اي معرض يل يف االرايض الفلسطينية ،اال انني فرحت بتكرميي من قبل ادارة متحف
محمود درويش بالجائزة التي تحمل اسمه ،حتى لو جاء هذا التكريم متأخرا ،ولكن أن يايت متاخرا
أفضل من أن ال يأيت أبدا ً ..يف فلسطني طاقة فنية وثقافية جميلة جدا وفعالة ..شعرت انني عوضت
قلة االهتامم يب محلياً من خالل معاريض التي تم تنظيمها عامليا ..اشتغلت سنوات طويلة ،وانا
محسوب عىل حركة فتح ،مل يطبع يل بطاقات تعريف ،ومل يطبع اي بروشور حتى.

الحالج ودحبور
مصطفى الحالج تعرفت عليه يف العام  ،1979وتعرفت عىل احمد دحبور عن طريق مصطفى
الحالج يف احدى السهرات ،وكلنا تجمعنا يف ضيافة مصطفى الحالج ،وكان من اصدقائنا خالد ابو
خالد ،ويحيى يخلف ايضا ،وقد حرض اىل معميل والقى نظرة عىل لوحايت وصور جزءا ً منها واخذ
الصور اىل ماجد ابو رشار ..قال يل خالد ابو خالد اننا سننظم مؤمترا ً يف بريوت ،وارسلوا يل دعوة،
وهناك تعمقت عالقتي مبصطفى الحالج الذي تويف حرقاً ،وقد كان خرب وفاته صادماً يل ولغريي،
ألنه كان فقريا ً ،لكنه شخص رائع وصديق صديقه فعال ..الحالج ودرويش واسامعيل شموط كلهم
خسارة للفلسطينيني جميعا.
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وضع حي
توقفت عن العمل من سنة تقريبا حيث انني مل اعد استطيع النزول للمرسم ..وضعي الصحي
ونظري مل يعودا يساعداين ..لوحتي عن الشهداء :شهداء االنتفاضة االوىل ،اخذت مني ستة أشهر
من العمل ،وكانت اللوحة عبارة عن مرت يف  80سم ،وهي تعترب من اللوحات الكبرية حجام واهمية
يف لوحايت.
كنت اعمل يف خمس او ست لوحات يف نفس الوقت ،فاالفكار تكون قد هجمت عيل يف نفس
الوقت ،وكنت اقوم بعمل املالمح املهمة للوحة ،ثم انتقل للوحة ثانية ثم ثالثة ،وكنت انتهي يف
وقت متقارب جميعها معا ..كنت ،وبينام اعمل يف لوحة معينة واستمع اىل الراديو وملغن معني،
وخاصة اذا كان مغن عراقي مثل الياس خرض أو شاعر مثل مظفر النواب ..اترك اللوحة وانتقل اىل
أخرى مبارشة.
اذا كنت اجلس مع ضيف قادم من الضفة الغربية وبينام يروي قصة معينة عن مهاجمة االرسائيليني
لقرية معينة كنت اقوم بعمل لوحة ترصد ما تحدث به ضيفي مبارشة ..كنت اعتمد كثريا عىل اهل
الضفة واحاديثهم.
كثري من األمور كان بو ّدي أن أقوم بها ،ومل يسعفني الوقت ،فاملرض كان أرسع ..أمتنى االهتامم
االكرب بالجيل الجديد من فنانني ومثقفني فيوجد بينهم العديد من املواهب املهمة.
واعرتف مسلم :ال اعرف ان امسك القلم وارسم وجهاً ،عىل سبيل املثال ،او اي يش ،فأنا لست قادرا ً
عىل التشكيل املبارش بالغراء والنشارة ..ال ارسم الطبيعة ارسم تراثا فقط.

موهبتي فطرية
وختم :ال استطيع تقييم الفن بشكل تحلييل اكادميي ،ألن موهبتي فطرية مل تأت عرب الدراسة ،ومل
اصقلها بدراسة ،بل اشتغلت لوحايت بأحاسييس ،فكنت اعمل ما اتأثر به ،واشكل لوحايت دون رسم،
اشكلها مبارشة بالغراء والنشارة مبارشة عىل اللوحات ،فمثال لوحة زفة العروس عىل الجمل ،ونساء
ورجال باللباس الفلكلوري ،ولكل لوحة قصة.

213

