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قوة الرهافة في لوحات رينوار
ترجمة  /عادل العامل
جـــان رينـــــوار

ترجمة  :عباس المفرجي

يف ربي ��ع ع ��ام  ،1963كت ��ب ج ��ان رينوار ،م ��ن منزله يف
هوليوود ،اىل نا�شر كتبه بنيت �سريف :
يف ودّي �أن �أح ��اول �إعط ��اء �ش ��ك ًال ملا �أتذكره م ��ن �أحاديث
�أجريته ��ا مع والدي ،على الأخ�ص يف ال�سنني الأخرية من
حيات ��ه� .سوف لن �أنقل احل ��وارات بال�ضب ��ط� ،،إذ انني ال
�أتذكره ��ا ،بل �س�أحاول �أن �أقدم فكرة عن انطباعي املا�ضي
حول هذه اللقاءات ،وحول الطريقة التي تركت بها ت�أثري ًا
علي اليوم.
ّ
دارت ه ��ذه الأحادي ��ث ح ��ول �أم ��ور �شت ��ى  :جتربت ��ه يف
املا�ض ��ي ،طفولته ،عائلتن ��ا� ،أ�صدقائ ��ه ،الأ�شخا�ص الذين
كان ��وا مو�ضع �إعجابه ،ويف جزء كبري منها� ،أي�ض ًا ،وجهة
نظره املرتابة حول التغريات ال�سريعة لعاملنا احلديث.
كان املخرج ال�سينمائي ،وقتذاك ،يبلغ التا�سعة واخلم�سني
من العمر ،وعند �صدور الكتاب يف عام  ،1962كان قد بلغ
الثامنة وال�ستني .عندما بد�أ هو و�أبوه �أحاديثهما املطوّ لة
يف عام � ،1915أثن ��اء فرتة نقاهة جان الطويلة من جراح
متعاقب ��ة �أ�صي ��ب بها يف احل ��رب ،كان ج ��ان يف الواحدة
والع�شري ��ن من العمر ،و�أوغ�س ��ت يف الرابعة وال�سبعني.
فالكت ��اب� ،إذن ،هو ذكريات �إبن ،م�ل��أى باحلنني ،عن �أبيه
يف خريف عم ��ره ،دوّ نها عندما بلغ هو نف�سه هذه املرحلة
من العمر .عمراهما املتقدمان �أنتجا ،ب�شكل م�ؤثر ،مزيج ًا
م�ؤثر ًا من احلنني للما�ضي.
يف حماولته لإ�ضفاء ،رمبا ،نوع من احلياة على ذكرياته،
و�ض ��ع ج ��ان كلم ��ات �أبيه ب�ي�ن قو�س�ي�ن ،بالرغم مم ��ا قاله
ل�س�ي�رف ب�أن ��ه ل ��ن يق ��وم بنقلها
حرفي� � ًا .فه ��و ال ميل ��ك كتاب ��ات
م�سجل ��ة لأحاديث ��ه ب�ي�ن عامي
 1915و  ،1919لذا ا�ستل هذه
الأحادي ��ث م ��ن الذاك ��رة ،ومن
اللق ��اءات الت ��ي �أجراه ��ا م ��ع
العديد مم ��ن عرف ��وا الر�سام،
وب�شكل رئي�س غابريال رينار
�سلي ��د (،)1959 -1879
الت ��ي كانت مربّيته يف الطفول ��ة ،وواحدة من
مودي�ل�ات الر�سام املف�ض�ل�ات ،والتي كان ��ت تعي�ش وقتئذ
يف اجل ��وار ،يف هولي ��وود .ا�ستخ ��دم يف �أحاديث ��ه جهاز
ت�سجي ��ل ،ورمب ��ا مالحظات مكتوب ��ة ،عندم ��ا كان الإثنان
((يلعبان لعب ��ة �صغرية يف الغو� ��ص يف املا�ضي)) .كانت
غابري ��ال م�ص ��دره يف الف�ت�رة الت ��ي �سبق ��ت والدت ��ه ويف
طفولت ��ه املبكرة(( .م ��ن ال�صعب معرفة �أي م ��ن الذكريات
اخلا�ص ��ة بي و�أي اخلا�ص ��ة بها)) .طلب ج ��ان� ،أي�ض ًا ،من
�أ�صدق ��اء وباحث�ي�ن �أن ي ��زوّ دوه باقتبا�س ��ات مطوّ ل ��ة من
الكتاب ��ات املبكرة عن رين ��وار ،والن�صف الأول من الكتاب
يت�أل ��ف يف معظم ��ه م ��ن مزي ��ج من ه ��ذه الكتاب ��ات و�سري
حي ��اة وتواريخ متي�سرة .بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إنه ا�ستخدم
كتاب ��ات �شامل ��ة بقل ��م والده (كان ��ت قد ن�ش ��رت لتوها *)،
ا�ست�شه ��د منها بث�ل�اث �صفحات من �أق ��وال م�أثورة ،و�أعاد
�صياغتها ونظمها من جديد على �شكل حوار.
غل ��ب على كتاب"�أب ��ي رينوار"طابع امل ��رح و�إت�سم �أحيان ًا
باللهج ��ة الفظ ��ة ،التي ميّزت �أف�ل�ام ما بع ��د احلرب جلان
رين ��وار ،مثل"فرن� ��ش كان ��كان"(� ،)1955أو"م�سرح جان
رين ��وار ال�صغ�ي�ر"(� ،)1969أك�ث�ر مم ��ا ات�س ��م باجل� �دّة
النقدي ��ة لأفالمه العظيم ��ة ،مثل"الوه ��م الكبري"و"قواعد
اللعبة"(الإثن ��ان �أنتج ��ا يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة م ��ن
الثالثيني ��ات) .لكن حني يبلغ الكت ��اب زمن �أحداث احلرب
الأوىل ،ي�أخ ��ذ طابع ًا �أكرث مبا�ش ��رة .رمبا لأن جراح جان،
الت ��ي �أ�صيب بها يف رجله ،جعلت ��ه يتعاطف �أكرث مع حالة
�أبي ��ه ال�صحي ��ة .ال ميك ��ن للم ��رء �أب ��د ًا �أن ينظ ��ر ثانية بال
مب ��االة اىل ر�س ��وم وبورتريه ��ات رين ��وار ،بع ��د �أن يق ��ر�أ
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ذكري ��ات ج ��ان عن معان ��اة �أبيه الكارثي ��ة من مر�ض
الرومات ��زم .بالرغم من عجزه ،ف�إن رينوار نادر ًا ما توقف
عن الر�سم ،ومن ثم ــ هذا ما يكتبه خمرج الأفالم ــ.
يجتاح الظالم مر�سمه ،يف بولفار رو�شي�شو ،فيحمله على
الإن�سي ��اق يف املا�ضي .ف�أخذ �أنا عون ًا من هذه الف�سحة كي
�أرفع ��ه م ��ن كر�سيه ،ما�سك ًا ب ��ه ب�إحكام ،بينم ��ا تقوم غران
لوي ��ز مبلء و�سادت ��ه املطاطي ��ة بالهواء ،ث ��م ،وب�أكرب قدر
ممك ��ن من احليطة ،ن�ضع ��ه على كر�سي ��ه ،وجنعله ي�ستقر
ب�أف�ض ��ل و�ضع(( .كم هو �شيء ق ��ذر هذا املطاط! ...هل لك
�أن تعطيني �سيجارة؟)) ين�شق من �سيجارته �أنفا�س ًا قليلة،
ثم يطفئها.
�إن ��ه و�ص ��ف مث�ي�ر للم�شاع ��ر ،ذاك ال ��ذي ي�صف في ��ه جان
حماوالت �أبيه املبك ��رة يف تفادي مر�ض الروماتزم ،الذي
�ش � ّ�ل يف النهاي ��ة يديه ،عندما كان يلع ��ب البيلبوكيه (لعبة
كرة ال َق� � ْرن)** ،وح�ي�ن مل يعد هذا ممكن ًا �ص ��ار ي�ستخدم
جذع ًا خ�شبي ًا ناعم ًا.
مل يع ��ط ج ��ان الكثري م ��ن التفا�صيل عن حرف ��ة �أبيه ،لكنه
ق� �دّم و�صف ًا مفعم ًا باحليوية ع ��ن الر�سام �أثناء عمله ،وهو
يتماي ��ل يف كر�سي ��ه جيئ ��ة وذهاب ًا نحو اللوح ��ة بحركات
�سريعة متيب�سة ،وفر�شاة الر�سم م�شدودة اىل مع�صمه.
والده العجوز ،يكتب جان
كان يرهق مو�ضوع ��ه ب�شكل متوا�صل مثل عا�شق ي�ضايق
فت ��اة ،هي�أت نف�سها لل�ص ��راع قبل اال�ست�س�ل�ام .كان يبدو،
�أي�ض� � ًا ،وك�أنه م�شغول مبطاردة �صي ��د .العنف امل�صحوب
بالقل ��ق ل�ضرب ��ات فر�شات ��ه ،اللجوج ��ة والدقيق ��ة ،والتي
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ت�ض ��يء مدي ��ات ر�ؤيت ��ه الثاقب ��ة،
تذك ��رين بالط�ي�ران املتع ّرج لطائ ��ر ال�سنونو وهو يالحق
ح�ش ��رة .ا�ستع ��رت ه ��ذه املقارنة م ��ن عامل الطي ��ور عمد ًا.
فر�ش ��اة رينوار املربوط ��ة ب�إدراكه الب�ص ��ري ،ت�شبه منقار
ال�سنونو املربوط بعينيه.
يقدم جان و�صف ًا مبا�شر ًا لبع�ض من موا�ضيع بورتريهات
رينوار ،ومنها اللوحة ال�شهرية لتاجر اللوحات امربيو�س
ف ��والر .نحن نعرف �أن رين ��وار اختار ملوديله زي م�صارع
الث�ي�ران يف اللوحة التي �ص ��وّ ر بها فوالر عام  ،1917كي
يتالئ ��م م ��ع ما كان يراه م ��ن غرابة يف ه ��ذا الرجل الداكن
الب�ش ��رة(( .كان فيما م�ضى عطي ًال)) هاهو ينقل كالم �أبيه،
((وحني تقدم به العمر �صار ما�سيني�سا ملك نوميديا.)).
اجلم ��ال اخلا� ��ص لكتاب"�أب ��ي رينوار"يكم ��ن يف تدف ��ق
الوعي ج ��ان ،الذي يج ��ري يف كال االجتاه�ي�ن بينه وبني
�أبي ��ه .كت ��ب �أن وال ��ده ((كان �سيبته ��ج لو ع ��رف �أن الذرة
ميك ��ن �أن تفل ��ق)) ،ومن ث ��م ف� ��إن الر�س ��ام ((�سيتخيل ب�أن
املكروب ��ات التي ت�سب ��ب الزكام ،على �سبي ��ل املثال ،تعترب
نظامها ال�شم�سي ،داخل �أنفه ،مركز العامل)) هذه العبارات
تب ��دو مالئمة ب�أن تكون ما تخيل ج ��ان �أن والده �سيقوله،
�أكرث مما قاله فع�ل ً�ا� .إذا �أردنا برهان ًا �آخر ،على هذا الدمج
بني ال�شخ�صيتني� ،سنجده يف القائمة التي �أعدّها جان عن
الأ�شياء التي يحبها �أبوه وعن الأ�شياء التي يكرها ،والتي
من الع�سري متييزها عن تلك اخلا�صة به هو .كان �أوغ�ست
يح ��ب ((�سق ��وف القرمي ��د البورغوني ��ة �أو املتو�سطي ��ة

املك�س ��وة بالأ�شن ��ات؛ جل ��د �إم ��ر�أة متعافي ��ة �أو جلد طفل؛
اخلب ��ز الأ�سمر؛ اللحم امل�شوي على نار خ�شب �أو فحم؛...
�سراويل اجلينز التي يرتديها العمال ،املغ�سولة واملرممّ ة
م ّرات كثرية)).
ب�ي�ن م�شاهد احلياة الت ��ي يت�شارك بها جان م ��ع �أوغ�ست،
هي كره ((التغ�ي�رات ال�سريعة يف عاملن ��ا املعا�صر)) التي
�أ�ش ��ار اليها يف ر�سالته اىل �س�ي�رف .ح�سب ر�أي الرجلني،
�أن املادية والآالت والإنت ��اج الكبري تخمد الفردية وتف�سد
الطبيع ��ة وقي ��م الفن .فهي ((ج ��ذام ال�صناع ��ة احلديثة))،
الت ��ي كتب عنها جان عندما عاد اىل زي ��ارة �أماكن �أبيه يف
�شات ��و .تقريب� � ًا كل لقاء غري متوقع يف الكت ��اب مع مواقع
�أبي ��ه املر�سومة ومع منازل عائلت ��ه القدمية يجعله يتفجع
على حياتهم الغابرة .ففي الأقاليم اليوم ((�أ�ستبدلت بيوت
املزارعني ال�صغ�ي�رة ،مع �سقوفها القرميدي ��ة املتو�سطية،
ب�شقق م ��ن بنايات ال�سمنت امل�سل ��ح .والطاحونة القدمية
يف ال ��وادي حتولت اىل نا ٍد ليلي)) .يف مومنارتر ،ي�أ�سف
ج ��ان على اختفاء قطعة اجلنينة ق ��رب مر�سم �أبيه القدمي،
التي �صار مكانها بناء من ثمانية طوابق.
يف ر�سالت ��ه اىل �س�ي�رف ق ��ال ج ��ان�(( ،س�أح ��اول تق ��دمي
فك ��رة ع ��ن انطباع ��ي املا�ض ��ي)) يف لقاءات ��ه م ��ع وال ��ده،
((وع ��ن الطريق ��ة التي تركت بها �أث ��ر ًا يف نف�سي اليوم)).
فيلم"فرن� ��ش كانكان"ال ��ذي �أخرج ��ه بع ��د �سنت�ي�ن من بدء
العمل يف الكت ��اب ،يدور حول هذا الأثر ،لأنه عودة مليئة
بال�شج ��ن اىل مومنارت ��ر يف نهاي ��ة �شباب ��ه ،حيث متتزج
الذاك ��رة بر�سوم �أبيه .يف هولي ��وود ،حيث �أقام بعد العام
 ،1940كان ��ت حديق ��ة زوجته دي ��دو ،تذك ��ره بـ"بارادو"،
احلديقة اجلنوبية يف رواي ��ة زوال"غلطة الق�س موريه".
�أح ��اط نف�س ��ه ب�أث ��اث و�أ�شي ��اء من البي ��ت العائل ��ي لأبيه،
((ب�ساط �سحري ،ي�أخ ��ذين بعيد ًا اىل حياة ما�ضية �أمتنى
�أن �أعي�شه ��ا ثانية)) ا�ستع ��ان ب�سجادته ال�سحرية كي يقدم
و�صف� � ًا رائع ًا ع ��ن �أنا�س ((العه ��د اجلميل)) ،مث ��ل املمثلة
جني �ساماري ،التي ر�سمه ��ا رينوار قبل والدة جان بزمن
طويل.
احل ��وار بين ��ه وب�ي�ن الق ��ارئ يف مدخ ��ل الكت ��اب ،يُظه ��ر
ج ��ان وك�أنه كتب كتاب ��ه كما لو كان فيلم� � ًا� .إنه يتذكر زمن
�إقامت ��ه ،بعد وفاة �أبيه ،يف �شارع فرو�شو يف بناية ،تقول
الإ�سط ��ورة �إن دمي ��ا الأب �شيده ،وهذا يدع ��وه اىل �إقحام
�آراء �أبي ��ه عن دميا .من نف� ��س ال�شقة ،يف رو فرو�شو ،كان
بو�سع ��ه �أن ي ��رى املبنى ال ��ذي عا�شت فيه ج�ي�ن �ساماري.
يتخيله ��ا متكئة على النافذة تتطل ��ع اىل اخلارج� ،أو وهي
تت�س ��وّ ق يف ال�صب ��اح يف �ش ��ارع لوبيك ((تتخ�ي�ر بعناية
البطي ��خ ،تتلم�سه ل�ت�رى �إن كان نا�ضج ًا ،وبنظرة فاح�صة
تنظر اىل البي�ض لتت�أكد �أنه طازج)).
م ��ن احلماق ��ة االعرتا� ��ض عل ��ى ه ��ذه اال�سرتجاع ��ات
ال�سينمائية ،لأن قيمة وجاذبية كتاب جان رينوار تكمنان
يف بنائ ��ه التخيل ��ي لزم ��ن و�شخ�صي ��ات ر�س ��وم وال ��ده.
فنحن مل نعرت� ��ض على نف�س النوع م ��ن املا�ضي امل�ستعاد
يف"ح�صان العرو�س" ،الو�صف اجلدير بالذاكرة ملقاطعة
بريت ��اين ،ال ��ذي يعتم ��د في ��ه بي�ي�ر -جاك ��ي اليا� ��س على
املقاب�ل�ات الت ��ي �أجراها مع �أبيه وج ��ده ،لي�صيغ ا�ستعادة
نو�ستاجلية لعهدٍ ما�ض ،قبل �أن يولد .كال الكتابني ينتمي
اىل رف ��وف مكتبة كل من ي�سعى اىل فهم الثقافة الفرن�سية
يف العه ��ود الغابرة�".أب ��ي رينوار"م ��ن الوثائ ��ق الأك�ث�ر
ن ��در ًة ،كتاب يقدم متعة هائلة ،حني ي�ستك�شف �أفكار �إثنني
من �أعظم الفنانني.

مقدمة كتاب (رينوار �أبي) لرينوار االبن
برتجمة عبا�س املفرجي ال�صادر عن دار املدى

كان معر� ��ض اللوحات الت�سع للفنان
الفرن�س ��ي بي�ي�ر ـ �أوغ�س ��ت رين ��وار
يف (جمموع ��ة الفري ��ك) معر�ض� � ًا
ا�سرتجاعي� � ًا .و مل ي�سب ��ق يل �أبد ًا �أن
�ات من رينوار
�شاهدتُ جتمع ًا للوح � ٍ
حا�ضر ًا مبث ��ل تلك الق ��وة ،كما يقول
فرانكل�ي�ن �أين�سربات� ��ش يف عر�ض ��ه
النقدي هذا.
و ه ��ذا �أم ��ر مه ��م ،لأن الق ��وة مل تكن
دعوى قوي ��ة لدى رين ��وار .فمن بني
ر�سام ��ي �أواخر الق ��رن التا�سع ع�شر
ّ
جميع� � ًا ،تظه ��ر نواق� ��ص االنطباعية
و�إفراطاته ��ا يف الغالب لدى رينوار.
وكان ا�ستخدام ��ه الزي ��وت يب ��دو
ف�سوقي� � ًا ،ولي�س �شفاف ًا ناعم ًا تقريب ًا،
�أك�ث�ر مما يب ��دو يف ا�ستخدام زمالئه
لها عل ��ى وجه الرتجي ��ح .ومع مرور
الوقت ،ف�إن ر�سمه و�إح�سا�سه باللون
ق ��د خان ��اه ب�ش ��كل متزاي ��د .فرينوار
املت�أخ ��ر عر� � ٌ�ض م ��روّ ع للت�ضخم ��ات
العجينية امللطخ ��ة بالتوت ،واملف ّتتة

�إىل م�شاه ��د طبيعي ��ة ذات �ضجي ��ج
ب ّراق.لك ��ن يف �أوا�س ��ط ال�سبعينيات
من الق ��رن التا�س ��ع ع�شر و مل ��دة عقدٍ
بعده ��ا ،ر�س ��م رينوار بع� ��ض روائع
الفرتة .وفيه ��ا �أنتج (النزهة 1875ــ
 ،1876وه ��ي واح ��دة م ��ن جواه ��ر
ممتل ��كات االنطباعي ��ة ل ��دى متح ��ف
فري ��ك .وح ��ول ه ��ذه اللوح ��ة ،ق ��ام
املتح ��ف بتنظي ��م معر�ض ��ه ه ��ذا :
\"انطباعية رينوار ،و اللوحة التامة
الط ��ول" .وكان ��ت ال�ص ��ورة التام ��ة
الط ��ول �صنف� � ًا فني� � ًا �صالوني� � ًا لفرتة
م ��ن الوق ��ت ،لك ��ن رين ��وار اختارها
للمعر� ��ض االنطباعي الث ��اين .وكان
رين ��وار ،وهو ابن خي ��اط و خياطة،
عل ��ى دراي ��ة باملو�ض ��ة ،حي ��ث جن ��د
الأطف ��ال يف (النزه ��ة) يرت ��دون
مالب�س �شتائي ��ة نوعية مبا يكفي لأن
مييزه ��ا الكاتال ��وغ ب�أنه ��ا جاكيت ��ات
�سميك ��ة خمملي ��ة \"مو�ش ��اة بف ��رو
ا ِملن ��ك الأبي� ��ض \" .و ي�أم ��ل الواح ��د

�كل
يف �أن رين ��وار كان متدفئ� � ًا ب�ش � ٍ
كاف جتاه اال�ستقب ��ال النقدي البارد
ٍ
ل ّلوح ��ة"\ .فم ��ن بعي ��د ي ��رى الواحد
�ضباب� � ًا مائ ًال للزرقة ،ت�ب�رز منه �ستة
�أقرا� ��ص �شوكوالت ��ة ب�ص ��ورة قوي ��ة
\" ،كم ��ا كتب �آرثر بيغنري"\ .و حني
يك ��ون الواح ��د �أقرب ،ي ��درك �أن هذه
الأقرا�ص هي عي ��ون ثالثة �أ�شخا�ص
و ال�ضباب �أم مع بناتها ال�شابات \".
و ق ��د �شغف الن ّقاد ،ب ��د ًال منه ،بلوحة
مونيه (الياباني ��ة ( Laكاميل مونيه
بالزيّ الياب ��اين) ،و هي لوحة ت ّت�سم
بالتحك ��م لكنها مبهرج ��ة و متك َّلفة ،و
ه ��ي حمفوظ ��ة الآن �ضم ��ن جمموعة
متحف الفنون اجلميلة يف بو�سنت.و
لق ��د جم ��ع معر�ض متح ��ف فريك هذا
�شم� � َل لوح ��ة (رق�ص ��ة يف املدين ��ة) و
لوح ��ة (رق�صة يف الريف من متحف
دي �أور�سي مع رق�صة يف بوغيفال)
من متحف الفنون اجلميلة ببو�سنت.
و رمب ��ا كان ��ت �أف�ض ��ل ال ��كل لوح ��ة

(بهلوانت ��ان يف �س�ي�رك فرينان ��دو)
املعارة م ��ن معهد الف ��ن يف �شيكاغو.
و ت�ص ��ور هذه اللوحة من عام 1879
العبتي �سريك �شابت�ي�ن يف لوازمهما
املذهب ��ة احلوا�ش ��ي .و ق ��د جمع ��ت
�إح ��دى الفتات�ي�ن برتق ��االت مرمي ��ة
�إليهما للتهنئة ،بينما توميء الأخرى
كم ��ا ل ��و كان ��ت تلت � ّ�ف يف انحن ��اءة
تام ��ة .و التغ�ي�رات الدقيقة يف الرقة
و النعوم ��ة هن ��ا ال تلق ��ي بال�شكل�ي�ن
�إىل مكان�ي�ن خمتلف�ي�ن فق ��ط ،ب ��ل و
�إىل زمان�ي�ن خمتلفني قلي�ل ً�ا ،مع عامل
�أبط� ��أ ح ��ول ال�شكل الأق ��رب� .إن مل�سة
الفن ��ان هن ��ا رائع ��ة .و ميك ��ن القول
�إن ق ��وى رين ��وار ل ��ن تظ ��ل على مثل
ه ��ذه االرتفاع ��ات ،لكن ه ��ذه اللوحة
و جاراته ��ا املعا�ص ��رات يف جمموعة
فريك ت�ؤكد عل ��ى �أن تلك القوى كانت
يف الذروة يف بع�ض الأحيان.

عن New York Sun /

سيرة مزدوجة من مبدع ابن مبدع

ابراهيم العريس

هذا الكتاب -املرتج ��م يف �شكل جيد �إىل العربية وال�صادر
ع ��ن دار املدى قب ��ل �سنوات ،-الذي كان واح ��د ًا من الكتب
الكث�ي�رة التي و�ضعها جان رينوار عن حياته وفنه كما عن
عائلت ��ه وطفولته ،بحيث اكت�سب �إىل جانب �سمعته كواحد
من كبار املخرجني ال�سينمائيني يف العامل وال �سيما بف�ضل
فيلمي ��ه «قواع ��د اللعبة"و»الوهم الكب�ي�ر»� ،سمعته ككاتب
م ��ن طراز رفي ��ع .ومع ه ��ذا ،حني نق ��ر�أ «رين ��وار� ،أبي» ال
جندن ��ا �أمام �سرية ذاتية جل ��ان رينوار ،ب ��ل �أمام حماولة
حيوية ال�ستعادة ذك ��رى طفولة الكاتب و�شبابه ،من خالل
كهول ��ة �أبي ��ه .م ��ا يعني �أنن ��ا هن ��ا ،و�إن يف �ش ��كل موارب،
�أم ��ام �سريت�ي�ن اندجمتا يف �س�ي�رة واحدة ت ��كاد تخلو من
ال�صراع ��ات وحلظات التوتر وال�ش ��ك .فجان رينوار الذي
اعترب دائم ًا «�شاعر ال�سينما الفرن�سية"بامتياز ،مل ي�ش�أ يف
هذا الكتاب الذي جعل م ��ن �أبيه� ،أنا�/آخر لذاته� ،أن يخرج
من تلك ال�شاعري ��ة ب�أي حال من الأحوال .ويف هذا الإطار
مل يكن بعي ��د ًا من ال�صواب ذلك الناقد الأمريكي الذي كتب
معلق� � ًا عل ��ى الكتاب عن ��د �ص ��دوره�« :إن لهذا الكت ��اب نكهة
�أف�ل�ام رينوار الباري�سية الوديع ��ة التي حققها بعد احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ومنه ��ا «فرن�ش كان ��كان"و «م�س ��رح جان
رينوار ال�صغري»� ،أكرث مما له نكهة احل�س النقدي ال�صارم
واملتم ��رد ال ��ذي جن ��ده يف فيلمي م ��ا قبل احل ��رب «قواعد
اللعبة"و»الوه ��م الكبري» .»...وقد الحظ ه ��ذا الناقد كيف
�أن الكتاب ،بعدما بد�أ بداية حادة بع�ض ال�شيء يف روايته
لأحداث مبكرة من حياة الأب مروية بل�سانه ،يهد�أ وي�صبح
�شدي ��د العذوبة والتعاطف مع بي ��ار �أوغ�ست ،يف حوارات
بداية احلرب العاملية الأوىل .ورمبا يكون مرد ذلك �إىل �أن
�إ�صاب ��ة جان بجرح بليغ يف �ساقه خالل تلك احلرب ،زادت
م ��ن تعاطفه مع �أبي ��ه ،الذي كان يع ��اين �أمرا�ض ًا كثرية يف
ذلك احلني.
> مهم ��ا كان م ��ن �ش� ��أن ه ��ذا التحلي ��ل ،يتع�ي�ن علينا �أن
نالح ��ظ هنا �أن الكت ��اب كله مملوء بلحظ ��ات التعاطف مع
الأب .وكذل ��ك ب�صفح ��ات حت ��اول �أن ت�ب�رر م ��ا كان ي�ؤخذ،
يف باري� ��س يف ذلك احلني ،على بيار �أوغ�ست ،من مواقف
تتعل ��ق ب�صداقات هدم ��ت� ،أو بن�ساء �أُغوي ��ن� ،أو ب�سيا�سة

ّ
ف�ض ��ل الأب الر�سام �أن يبق ��ى بعيد ًا منها .وقد قيل دائم ًا �أن
م ��ن حظ رينوار الأب �أن ابنه مل ي�ض ��ع ذلك الكتاب عنه �إال
ح�ي�ن اقرتب م ��ن ال�سن العاقل ��ة التي كان عليه ��ا الأب حني
دارت بينهم ��ا املحادثات� .إذ لو كان االبن �صاغ هذا الكتاب
وق ��ت املحادث ��ات نف�س ��ه ،ح�ي�ن كان ال ي ��زال يافع� � ًا وينظر
�أحيان ًا بعني التمرد �إىل �سرية �أبيه وي�ستعد كي ينتزع منه
الحق� � ًا واحدة من �أكرث موديالته جم ��ا ًال وحيوية (كاترين
ه�سلينغ) حمو ًال �إياها �إىل بطلة �أول �أفالمه ،لو �صاغ االبن
جان هذا الكتاب باكر ًا لكان حكمه على �أبيه �أقل اعتدا ًال.
> كان رين ��وار االب ��ن يقول خالل ال�سنوات التي �أعقبت
�ص ��دور الكتاب ،ح�ي�ن يُ�س�أل عنه« :لق ��د كان يف �إمكاين �أن
�أكت ��ب ع�ش ��رة كت ��ب ب ��ل مئة كت ��اب من ح ��ول �س� � ّر رينوار
وغمو�ض ��ه ...من دون �أن �أيف املو�ض ��وع حقه» .فهل علينا
�أن نرى يف هذا القول حماولة لتربير بع�ض ما يف الكتاب،
�أو فع ��ل �إمي ��ان ب�أن الفنان الكبري� ،أيّ فن ��ان كبري� ،إمنا هو
ع ��امل غام�ض �س ��ريّ عميق ال ميك ��ن الكالم ،كل ال ��كالم �أن
يع�ب�ر عنه؟ املرجح �أن اجلواب مزيج من هذين االحتمالني

م ��ع �إ�ضافة �أ�سا�سية تلتقي مع الفك ��رة التي تلح دائم ًا على
واق ��ع �أن كل كتابة �إمنا هي كتابة عن الكاتب �أكرث مما هي
كتاب ��ة ع ��ن املكتوب عنه� ،س ��واء �أكان هذا ب�ش ��ر ًا �أو حجر ًا
�أو حدث� � ًا �أو �أي �شيء �آخر .وم ��ن هنا الإح�سا�س دائم ًا عند
قراءة هذا الكتاب ،كما لو �أن جان رينوار تعمد اخللط فيه
ب�ي�ن �سريت ��ه و�سرية �أبي ��ه ،يف كل حلظ ��ة ويف كل موقف.
فمث�ل ً�ا حني يكتب جان يف �أحد ف�صول الكتاب�« :إن رينوار
 هك ��ذا كان ي�سم ��ي �أباه  -كان من الن ��ادر له �أن يدخل �إىلكني�ست ��ه ،غ�ي�ر �أن التف�سري امل ��ادي للكون مل يك ��ن يالئمه.
بالن�سبة �إليه هذا الكون يبقى م�سكون ًا بقوى غام�ضة ،على
رغم كل التحليالت واملظاهر» .وهذا الغمو�ض يقول جان:
«ال ��ذي ال ميك ��ن العقول العلمية املح�ض ��ة �أن تف�سره ،يبدو
وا�ضح� � ًا و�صافي� � ًا كال�شم� ��س امل�شرقة بالن�سب ��ة �إىل �أولئك
الذين ت�سمهم �صدقية ما مبي�سمها» .حني يقول جان رينوار
ه ��ذا عن �أبيه ،هل تراه ال يقوله عن ذاته �أي�ض ًا؟ ...وما هذا
�س ��وى منوذج ب�سيط و�سريع للأ�سل ��وب احلي و «الذاتي»
بالت�أكي ��د ال ��ذي اتبعه جان رينوار يف �صوغ ��ه هذا الكتاب
ال ��ذي ميكن ،بعد كل �شيء ،اعتباره واحد ًا من �أجمل كتبه،
ويكاد ي�ضاهي يف قوته ،قوة لغته ال�سينمائية.
> عا�ش جان رينوار بني  1894و ،1979وهو لئن كان
ق ��د ولد يف باري� ��س ،ف�إنه رح ��ل يف لو� ��س �أجنلي�س حيث
كان يعي� ��ش �آخر �سنوات حيات ��ه مف�ض ًال �إياها على باري�س
الت ��ي كان بارحها خالل احل ��رب العاملية الثاني ��ة هرب ًا من
احتالل النازي�ي�ن لفرن�سا .وقبل �سنوات م ��ن رحيله كانت
هولي ��وود منحت جان رين ��وار جائزة «�إنت ��اج العمر» كما
طبع ��ت ذكراه على واحدة من بالط ��ات هوليوود بوليفارد
امل�شهورة .ورينوار ،من ��ذ ال�سينما ال�صامتة وحتى �أفالمه
الأخ�ي�رة التي حققه ��ا يف فرن�سا ال�ستين ��ات ،اعترب واحد ًا
م ��ن �أ�ساطني ف ��ن ال�سينما يف العامل� .أما ه ��و فكان ي�ضيف
�إىل ه ��ذا مذكر ًا ب�أن ��ه كان ممث ًال �أي�ض ًا ،و�شاع ��ر ًا وكاتب ًا...
وكذلك كان «مودي ًال» لأبيه الذي ر�سمه كما ر�سم �أخاه بيار،
يف الكث�ي�ر من اللوح ��ات خالل مرحلة بي ��ار �أوغ�ست التي
ت�سم ��ى باملرحلة العائلية والتي ر�س ��م خاللها بع�ض �أجمل
لوحاته.
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يحول املخرج
بعني السيناميئّ ،
الفرنيس ذكرياته مع والده
أوغست رينوار إىل كتاب
«رينوار أيب» الذي انتقل أخري ًا
إىل املكتبة العربية (املدى ــ
تعريب عباس املفرجي) .من
خالل السنوات التي قضاها
برفقته ،يطلعنا عىل تفاصيل
عالقتهام ،ومحطات أساسية يف
سرية رائد االنطباعية وبعض
يطعم
أفكاره حول الفن ،كام ّ
عمله بشهادات بعض معارصيه
ليأخذنا إىل رصاع القيم بني
جيلني الصبي الذي بدأ حياته
برسم صورة ماري أنطوانيت
عىل أطباق الخزف ،أنهى رحلته
عىل جدران متحف «اللوفر».

يف صبيحة مشمسة من يوم عادي من أيام االسبوع ،يف مقهى
يف بروكل�ين ،كان املخرج الفرنيس يق ّلب يف الالب توب بحث ًا
عن غالرييهات الفن العاملية .كانت هناك صورة فحمية لدراسة
عن العبي الورق بريش��ة س��يزان ،صورة بالحرب لدون كيخوته
لبيكاسو ،مس��دد ًا رمحه بوجه شمس إس��بانية؛ وعامل خيايل،
أزرق اللون ،عليه الدمغات املش��كالية ملارك ش��اغال .العديد
ُعتب صور فن .الس��لطات تعتربه��ا إثباتات .جميعها من
منها ت رَ
مزور الفن الفرنيس املدان ،الذي نسخت
ملف قضية غي ريبِّ ،
يداه بعض�� ًا من أعظم التحف الفني��ة العاملية وهو اآلن نجم
الفيلم الجديد لبوردو.
ترجمة  /المدى

فيلم "رينوار" للمخرج جيل بوردو..
مزور عن االنطباعية
انطباعات ِّ

فيلم"رين ��وار" ،ال ��ذي افت ِت ��ح نهاي ��ة ال�شهر
املا�ضي يف نيويورك ولو�س اجنلو�س ،هو
درام ��ا عائلية رفيعة ،ت ��دور �أحداثها يف عام
 .1915تر ّك ��ز عل ��ى بيري� -أوغ�س ��ت رينوار
(مي�شي ��ل بوكيه) ،عم�ل�اق االنطباعية؛ �إبنه
جان ،عم�ل�اق ال�سينما املقب ��ل؛ واملر�أة التي
�ست�صبح �آخر موديل للأب والزوجة الثانية
لالب ��ن .كاتب� � ًا عن ��ه يف النيوي ��ورك تامي ��ز،
و�صف ��ه الناقد �ستيف ��ان هولدن ب�أن ��ه ((فيلم
فائ ��ق اجلم ��ال ،يت�ص � َّ�ور الع ��امل مراقب ًا من
قب ��ل فنان م�ض َع ��ف ،بقي حي� � ًا بالفكرة التي
ت�سلطت عليه ب�أن ي ��رى كيف ي�سلب ال�ضوء
ب�ش ��رة ام ��ر�أة جميل ��ة)) .يف القي ��ام بذل ��ك،
يعالج فيلم بوردو واحد ًا من �أكرث املوا�ضيع
غمو�ض ًا يف ال�سينما� ،صناعة الفن.
ميك ��ن للعبقري ��ة االبداعي ��ة �أن تك ��ون يف
حط ��ام عرب ��ة ،لكنه ��ا اك�ث�ر �صعوب ��ة عل ��ى
االحت ��واء يف فيلم .كان ب ��وردو واعي ًا جد ًا
به ��ذا ،وم ��ن �أج ��ل �إلهام ��ه اخلا�ص ب ��ه نظر
اىل كي ��ف تن ��اول خمرجان خمتلف ��ان جبار ًا
�آخ ��ر للف ��ن احلدي ��ث ،فن�سن ��ت ف ��ان خ ��وخ.
((خلق فن�سنت مينيلل ��ي من جديد عمل فان
خوخ يف نظ ��رة فيلمه ،وت�أليف ��ه �أداة تعبري
ك�ي�رك دوغال�س)) .قال ب ��وردو ،م�شري ًا اىل
فيلم"�شه ��وة للحي ��اة"( ،)1956ووا�ص ��ل
قائ ًال(( ،متنق ًال يف فيلم"فان خوخ" ،جتاهل
موري�س بياال بالكامل ت�صوير اللوحات يف
ه ��ذا الفيلم م ��ن عام  .1991له ��ذا ما حاولت
�أن �أفعل ��ه هو العث ��ور على طري ��ق ثالث .مل
�أكن �أريد ا�ستخدام �إعادة خلق بالكومبيوتر
للوح ��ات .كنت �أريد له ��ا �أن تكون معرو�ضة
بكونها مبدَعة يف حلظتها)).
�أقح ��م غ ��ي ري ��ب ،ال ��ذي كان �سم ��ع عنه من
خ�ل�ال خ�ب�راء ف ��ن عاملي�ي�ن(( .كان معروف� � ًا
ج ��د ًا يف �أو�ساط مالك ��ي الغالرييهات)) قال
ب ��وردو(( .ول�سبب وجيه ،كانوا قد ا�شرتوا
لوحات ��ه)) .دع ��وة غ ��ي ري ��ب بال�شخ�صي ��ة
الناب�ض ��ة باحلي ��اة ،هو �أمر غري مغ ��الٍ فيه.
وُ ِل� � َد ه ��ذا الرج ��ل يف مبغ ��ى م ��ن �أم عاهرة
و�أب ينتم ��ي للع�صابات ،وه ��و ع�ضو �سابق

يف الفيلق الأجنب ��ي الفرن�سي ومريد مزمن
للر�سام�ي�ن للعظ ��ام .برغ ��م �أن ��ه �أب ��دع وباع
�أعمال ��ه اخلا�ص ��ة ب ��ه يف وق ��ت �أبك ��ر ،ف�إن ��ه
�أي�ض� � ًا قدّم لوح ��ات ’’ ملهَمة ‘‘ م ��ن �أ�ساتذة
الر�سم اىل حلقة جمرم ��ي الفن الذين باعوا
لوحاتها على �أنها �أ�صيلة.
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�أك�ث�ر منه ��ا جم ��رد عملي ��ة ن�س ��خ لأعم ��ال
معروف ��ة� ،أب ��دع ري ��ب �أعما ًال كان ��ت حتاكي
ر�سم
اال�سل ��وب ،لوح ��ات كان ��ت ميك ��ن �أن ُت َ
بري�شة بيكا�سو �أو �شاغال �أو رينوار ،وكان
يذبله ��ا� ،إن �صح القول ،يف جمموعة خا�صة
قب ��ل �أن تك ��ون متاح ��ة للم�شرتي ��ن ال�س ّذج.

ب�سب ��ب ه ��ذا ،حوك ��م ري ��ب ،يف عم ��ر ،61
بال�سجن ث�ل�اث �سنوات ،وخ ��رج يف كانون
الأول عام .2010
((كن ��ت يف و�ض ��ع غ�ي�ر م�ستق ��ر اىل ح ��د ما
علي هذا امل�شروع)) .قال ريب
عندما ِ
اقرتح ّ
يف الهات ��ف من باري�س ،م�ش�ي�ر ًا اىل و�ضعه
امل ��ايل بعد ال�سجن� .إ�ستخدمه بوردو للعمل
معه يف ماي�س� /أيار  ،2011وو ّفر له مر�سم ًا
جم ��اور ًا ملكتبه ،وعَمِ َل ملدة �ست ��ة �أ�شهر على
اللوح ��ات الت ��ي تظه ��ر يف الفيل ��م – ال فقط
�إع ��ادة خلق لوح ��ات رين ��وار املوجودة ،بل
�أي�ض ًا تلك التي ميكن �أن يكون �أجنزها.
((كان م ��ن امله ��م ج ��د ًا بالن�سبة لن ��ا �أن نقوم
بالإع ��داد لتلك الف�ت�رة املكثف ��ة)) ،قال ريب،
ال ��ذي ُم ِن ��ح ،م ��ع ب ��وردو ،امتي ��از الدخول
اىل م�ست ��ودع متحف دور�س ��اي الذي ي�ضم
لوح ��ات رينوار ،الت ��ي مل يك ��ن الكثري منها
يُعر� ��ض بانتظ ��ام يف غالرييه ��ات املتح ��ف
الباري�س ��ي .كان قادر ًا ،على نحو �أكرث قرب ًا،
عل ��ى درا�س ��ة التقني ��ة التي جعل ��ت لوحات
رينوار رينوارية.
يف الفيلم يظهر بوكيه يف اخلارج ،وفر�شاة
يف يد امل�ضمدة ،امل�صاب ��ة بالتهاب املفا�صل،
وا�ضع ًا اللون عل ��ى الكانفا�س؛ بينما تقطع
الكام�ي�را بلقط ��ة قريبة عل ��ى اللوح ��ة؛ تلك
ه ��ي يد ريب منكبة على الر�س ��م(( .ر�أيت �أن
ي ��ده ميك ��ن �أن ُت َو ّج ��ه بنف� ��س الطريقة التي
يوجه به ��ا املمثل)) ،ق ��ال ب ��وردو(( .عندما
َ
كان عليه �أن ير�س ��م لوحة لرينوار ،كانت له
طريق ��ة دقيقة جد ًا يف حتريك يده .كان عليه
�أن يتواف ��ق م ��ع �إيق ��اع اللوحة ،ك ��ي ت�صبح
م�ضبوط ��ة)) .طريقت ��ا �أداء بوكي ��ه وري ��ب
كانا يج ��ب ،بالطب ��ع� ،أن يكون ��ا مت�ساويتي
الأهمي ��ة�(( .أ�صبحت مدرب ��ه)) قال ريب عن
بوكيه(( .م ��درب خمتلف عن جيل ،لأنه كان
ير ّكز على الن� ��ص ،و�أنا كنت �أريد الت�أكد من
�أن حركات يده تعك�س حركات يدي)).
املزورة،
برغ ��م الكثري م ��ن لوحات رين ��وار َّ
 63يف املجموع ،الت ��ي تظهر يف"رينوار"،
ف� ��إن الفيل ��م مل يواجه ق�ضايا حق ��وق الن�شر

والت�ألي ��ف التي �شوّ �شت �أفالم الفن الأخرى،
مثل"با�سكي ��ا" ،ح�ي�ن مل ت�سم ��ح �إح ��دى
الوالي ��ات با�ستخ ��دام �ص ��ور الفن ��ان وكان
يج ��ب حذفه ��ا� ،أو يع ��اد ر�سمه ��ا (يف حال ��ة
اعمال جان -بابتي�س ��ت با�سكيا ،من �إخراج
جولي ��ان �شنابل) .يف ر�أي ب ��رودو ،لوحات
ري ��ب ا�ضف ��ت عل ��ى فيلم"رينوار"حيوية مل
يك ��ن بالإم ��كان �إجنازه ��ا بطريق ��ة �أخ ��رى،
و�ساع ��دت يف جتنب امل�ش ��اكل التي واجهها
�إنت ��اج اف�ل�ام مثل"بيكا�س ��و احل � ّ�ي" ،فيل ��م
مريت�شنت -ايفوري لعام .1996
((�أمتنى لو كان يف اجلوار عندما كنا ن�صنع
فيلمنا)) ق ��ال جيم�س ايفوري عن غي ريب.
((كن ��ا ممنوع�ي�ن باملطلق من ا�ستخ ��دام �أي
�ش ��يء �أبدعه بيكا�سو ،و�ضم ��ن ذلك ما كتبه.
�أعتق ��د �أنه كان �أم ��ر ًا يبعث على احلزن .كان
ميكن �أن يكون ،ب�صري ًا ،فيلم ًا خمتلف ًا)).
قال ايف ��وري �إنه حتا�شى احلديث لل�صحافة
عن ه ��راء فيلم ��ه ح ��ول بيكا�س ��و احلقيقي،
معتق ��د ًا يف ذل ��ك الوق ��ت �أن ه ��ذا ميك ��ن �أن
ي�ض ّر بقدرة اجلمه ��ور على فهم الفيلم .على
نح ��و خمال ��ف ،يب ��دو �أن ب ��وردو كان فرح ًا
مب�ساهمة ريب.
((�إن ��ه ميك ��ن �أن ينظ ��ر اىل اللوح ��ة وي ��رى
روح الفن ��ان ،وهذا ما جعله م ��زوِّ ر ًا جيد ًا))
ق ��ال ب ��وردو(( .كان ميك ��ن �أن يك ��ون مل ّم� � ًا
بعمل ��ه كر�سام كال�سيكي� ،أو ر�سام من ع�صر
النه�ضة� ،أو ر�سام تقليدي يف ر�سم املادونات
يف كني�سة .رينوار كان ي ��رى نف�سه حرفي ًا،
وتلك هي مقاربة غي كذلك)).
يف فرن�س ��ا ،حت�سنت �ص ��ورة ريب من خالل
مقابل ��ة ،بع ��د خروج ��ه م ��ن ال�سج ��ن ،م ��ع
الكات ��ب ج ��ان -بابتي�س ��ت برييتي ��ه .وهم ��ا
الآن ي�ش�ت�ركان يف ت�أليف كتاب(( .واحد من
الأ�شي ��اء الت ��ي نعل ��ق الأمل عليه ��ا يف نهاية
عمل ��ه يف الفيل ��م)) ق ��ال برييتي ��ه�(( ،إنه من
املحتمل عمله يف �أفالم �أخرى يف امل�ستقبل))
((�ألي� ��س �أمر ًا م�ضح ��ك ًا)) �أ�ض ��اف برييتيه،
((�إن نف�س ال�شيء الذي �أدّى به اىل ال�سجن،
يد ّر عليه الآن ما ًال ب�شكل قانوين؟)).
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جان رينوار« :أبي» عاشق الضوء
خليل صويلح
امل�ساف ��ة بني هذين امل�شهدي ��ن يو ّثقها االبن
يف �س�ي�رة ا�ستثنائي ��ة .كان ج ��ان رين ��وار
(1894ـــ  )1979ق ��د �أُ�صيب يف قدمه خالل
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،فا�ضط ��ر �إىل �أن
يق�ض ��ي ف�ت�رة النقاه ��ة �إىل جان ��ب وال ��ده
الر�س ��ام �أوغ�ست رين ��وار (1841ـــ )1919
ّ
�أحد �أبرز االنطباعي�ي�ن الفرن�سيني من دون
منازع.
احل ��وارات الت ��ي دارت ب�ي�ن ال�سينمائ ��ي
والر�س ��ام يف فرتة مت�أخ ��رة من حياة الأب،
ّ
�ألهمت ال�سينمائي ب�إعادة �صوغها على هيئة
�سرية للأب «كان �أب ��ي ي�سرد هذه الذكريات
نحو ع�شوائي ،لكني �أعتقد �أين جنحت
على ٍ
يف ترتي ��ب الوقائع» ،يقول االبن يف تقدمي
هذه ال�سرية التي نقله ��ا �إىل العربية �أخري ًا
عبا� ��س املفرج ��ي بعن ��وان «رين ��وار �أب ��ي»
(املدى) الذي �صدر عام  1962بالفرن�سية.
الذاك ��رة �إذ ًا ،ه ��ي جوه ��ر ه ��ذه ال�س�ي�رة
املرح ��ة يف ا�ستع ��ادة حمط ��ات �أ�سا�سية من
�سرية رائ ��د االنطباعية .مر�ض الروماتيزم
وال�شل ��ل ال ��ذي �أقع ��د الأب ،مل مينع ��ه م ��ن
الر�س ��م حتى �آخر يوم يف حياته «طلب علبة
ر�سم ��ه وفرا�ش ��ه ور�س ��م �شقائ ��ق النعمان.
متاهى م ��ع الزهور ون�سي �أمله ،ثم �أوم�أ �إىل
�أحده ��م لأن يناول ��ه فر�شاته ،وق ��ال :اليوم

تع ّلمت �شيئ� � ًا ما» ،وم ��ات يف الليلة نف�سها.
ه ��ذه اال�سرتجاعات الع�شوائي ��ة للذكريات،
تب ��دو كما لو �أنها مكتوب ��ة بعني ال�سينمائي
جلهة بناء احلبكة وال�شخ�صيات والأمكنة،
�أو ال�شريط الذي مل ينجزه االبن.
هك ��ذا ،يغو� ��ص ج ��ان رين ��وار يف تفا�صيل
عالقت ��ه بوال ��ده م ��ن دون �أن يتك ��ئ على ما
كتبه الآخرون عنه ،ليك�شف تدريج ًا �صراع
القي ��م ب�ي�ن جيل�ي�ن ،ومكاب ��دات الأب الذي
ن�ش� ��أ يف عائل ��ة فق�ي�رة ،و�ص ��ورة باري� ��س
البهي ��ة �أواخر القرن التا�س ��ع ع�شر ،قبل �أن
تفق ��د خ�صو�صيتها ،حتت وط� ��أة التغيرّ ات
ال�سريعة للعامل املعا�صر .كان رينوار يعوّ ل
عل ��ى �أهمي ��ة العمل اليدوي قب ��ل �أن تطيحه
الآلة ،ويفق ��د جاذبيته وروح �صانعه ،مثلما
يق ّد� ��س عم ��ل احلوا�س على ح�س ��اب العقل،
وه ��ذا م ��ا جن ��ده يف نظرت ��ه �إىل العم ��ارة
والنح ��ت واجل�س ��د واملو�سيق ��ى .مروح ��ة
وا�سع ��ة من الذكريات ت ��دور يف ف�ضاء بيت
�شب ��ه مهجور ،يرممها االبن ب�أفكار من الأب
ح ��ول جوه ��ر الإن�ساني ��ة ،ومواجه ��ة الأمل
مبعناه العمي ��ق ،وخ�صو�ص� � ًا بالن�سبة �إىل
ر�س ��ام ال ميلك غ�ي�ر يديه لتوثي ��ق اجلمال،
ّ
«�سب ��ب هذا االنحطاط ،ه ��و �أن العني فقدت
ع ��ادة الر�ؤية"يق ��ول .هك ��ذا تت�س ��رب �أفكار

رين ��وار الأب ،وفق ًا مل�شيئ ��ة ال�سينمائي يف
كتابة بورتري ��ه ب�صري للحظ ��ة ا�ستثنائية
ت�شب ��ه االعرتاف ��ات� ،س ��واء يف م ��ا يخ� ��ص

مفه ��وم الأب لل ��ون� ،أو جله ��ة عالقات ��ه
الغرامية م ��ع موديالته� ،أو �شغفه بالطبيعة
كم�ص ��در �أ�سا� ��س الكت�شاف جوه ��ر اجلمال
«ك ��ي تك ��ون فنان� � ًا عظيم� � ًا ،علي ��ك �أن تتع ّلم
قوان�ي�ن الطبيعة» .يتوغ ��ل ال�سينمائي ،من
دون ت ��ردّد يف نب� ��ش كل ما ه ��و خمبوء يف
�سرية الأب� :ضجره من ال�سيا�سة واحلروب
والتط ��ور التقني ،بالإ�ضافة �إىل تناق�ضاته،
فهو يبدو ،كما ل ��و �أنه واحد من �شخ�صيات
�شك�سبري ،وفق ًا ملا يقوله االبن «ما من �شيء
ه ��و �أبي�ض �أو �أ�س ��ود باملطلق» .وي�شري �إىل
�شغف ��ه بتكرار ر�س ��م املنظر نف�س ��ه ،لقناعته
ب�أن «كل حدث هو ك�شف باهر بالن�سبة �إليه،
�س ��واء كان ير�س ��م الفت ��اة نف�سه ��ا �أو غ�صن
الكرم ��ة نف�س ��ه» ،متتبع ًا غريزت ��ه ،يف املقام
الأول .ه ��و ال ��ذي يق ��ول �إ ّنه «م ��ع القواعد،
تك ��ون يف بع�ض الأحيان ،عر�ض ��ة للخط�أ»،
وي�ضيف":فائ ��دة التق� �دّم بالعم ��ر ه ��ي �أنك
ت�صبح واعي ًا لأخطائك ب�سرعة �أكرب".
ال يكتفي رينوار االبن مبا اكت�شفه عن كثب
من �س�ي�رة والده ،ب ��ل يرمم كتاب ��ه ال�ضخم
ب�شهادات بع� ��ض معا�صريه ،كما �سيجد بني
�أوراقه مفك ��رة حتتوي على بع� ��ض �أفكاره
حول الف ��ن والعم ��ارة ،وعن والئ ��ه الأخري
لالنطباعي ��ة «خ ��ذ ورقة من �شج ��رة ما .خذ
مئ ��ة �أل ��ف ورق ��ة �أخرى م ��ن ن ��وع ال�شجرة
نف�سه ��ا ،ف�ل�ا واحدة منه ��ا ت�شب ��ه الأخرى»،
و«خ ��ذ عم ًال� ،إذا ما �ضبطت ��ه بالفرجار ،ف�إنه
�سيفق ��د مب ��د�أه الأ�سا� ��س» .ويتو ّق ��ف ج ��ان
رين ��وار مل ّي ًا �أمام لوح ��ات والده ،وطريقته
يف م ��زج الأل ��وان ،وكيفي ��ة ب ��زوغ الفك ��رة
عل ��ى �سطح القما�شة اخل�شنة ،مع كل �ضربة
فر�شاة .ي�أ�سف ج ��ان �أن بع�ض �أعمال والده
نحو مفجع،
غري املكتملة قد ا�س ُتخدمت على ٍ
�إذ كانت �أخته املقيمة يف الريف ،ت�ستخدمها
ل�سد ثقوب يف ال�سقف ،فيما ا�ستخدم زوجها
بع�ضه ��ا الآخر لبناء حظ�ي�رة للأرانب! لكنّ
يدي ��ه امل�شلولتني ،مل تتوقف ��ا عن الر�سم �إىل
اللحظة الأخرية.

عن االخبار اللبنانية
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ّ
مذكرات ابنه
رينوار األب في
إن« :األس��ود ملك
أن فنان�� ًا مثل رينوار مُيك��ن أن يقول ّ
نصدق ّ
م��ن الصع��ب أن ّ
األل��وان» ،ولك��ن هذا فع ًال ما يؤكده ابنه الس��يناميئ جان رين��وار يف كتابه البديع
«رينوار ...أيب» (دار املدى ،ترجمة عباس املفرجي).
يصطحب الكاتب ،وهو االبن الذي ظهر يف أكرث لوحات رينوار ش��هرة مثل« :جان
مع ص��ف األبنية» و"جان يتناول الحس��اء"و «جان ينظر إىل كت��اب مصور» ،قارئه
يف رحلة ش��يقة عرب صفحات الكتاب اململوء بأكرث التفاصيل إثارة حول حياة فنان
نتجسس عرب الكلامت عىل مرسمه وألوانه
االنطباعية أوغست رينوار .فنش��عر بأننا
ّ
وفراشيه املصنوعة من شعر طائر الخطاف...

manarat

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

لينا هويان الحسن
�إ ّن ��ه مر�سم ّ
منظم يليق برين ��وار املو�سو�س
بالنظاف ��ة ،وال ��ذي يحكم عل ��ى النا�س الذين
يلتقيه ��م �أول م ��رة من خ�ل�ال �أيديه ��م« :هل
ر�أي ��ت هذا الرجل كيف يفتح علبة �سجائره؟
�إنه وغ ��د .وهذه املر�أة ،هل الحظت الطريقة
التي ت�ص ّف ��ف بها �شعرها ب�إ�صب ��ع ال�سبابة؟
فت ��اة رائعة» ...ب ��ل يقوم �أحيان� � ًا بت�صنيف
الأي ��دي وو�صفها":ي ��دان حمق ��اوان .يدان
رطبت ��ان .يدان مبتذلت ��ان .يدا عاه ��رة.»...
وعندم ��ا اخت ��ار زوج ��ة جميلة ا�سمه ��ا �ألني
�شاريغ ��و كان معجب� � ًا بطريقته ��ا يف تناول
طعامه ��ا ،فو�صفه ��ا البن ��ه خ�ل�ال �سن ��ي
�شيخوخت ��ه":كان �شيئ ًا ممتع� � ًا �أن ترى �أمك
وه ��ي ت� ��أكل .خمتلف ��ة ع ��ن ن�س ��اء املجتم ��ع
الالئ ��ي يجلنب لأنف�سه ��ن �آالم املع ��دة للبقاء
نحيف ��ات و�شاحبات .كان ��ت ممتلئة اجل�سم
بانحناءات جميلة وخ�صر نحلة".
يك�ش ��ف الكت ��اب �إعج ��اب رين ��وار بجم ��ال
زوجته �إىل ح ّد �أنه كان �أحيان ًا ي�ضع الألوان
جانب� � ًا ويظ ��ل يح ��دق بها ب ��د ًال م ��ن الر�سم،
�سائ ًال نف�سه« :مل العناء؟ ،مادام الذي �أحاول
الو�ص ��ول �إلي ��ه موج ��ود �أ�ص�ل ً�ا؟»� .شكله ��ا
وج�سده ��ا مطابق ��ان للقوانني الت ��ي �صاغها
رينوار ،فعيناه ��ا اللوزيتان كانتا تف�صحان
ع ��ن عقل متوازن ،وكان ��ت لها خطوة خفيفة
«ميكنه ��ا �أن مت�شي عل ��ى الع�شب من دون �أن
جتعده» ،وتع ��رف كيف ترفع خ�صل �شعرها
اجلامح ،ت�ضمه ��ا بال �إتقان ،على �شكل كعكة
ال�شينيون ،من دون تباهٍ .
�أ ّما الأ�شياء التي �أ�ضافتها زوجته �إىل حياته
فكثرية كراحة البال ،و�أطفال ميكن ر�سمهم،
و�أع ��ذار مقبولة كي ال يخ ��رج يف الأما�سي،
والقدرة على الت�أمل.
وكان �صاح ��ب «امل�ستح ّمات"ي ��ردد وف ��ق
م ��ا يق ��ول ابن ��ه ":ال �أطيق �أن يك ��ون حويل
�سوى الن�ساء� ،أحبب ��ت الن�ساء حتى قبل �أن
�أتعل ��م امل�ش ��ي" .وانطالق� � ًا من ه ��ذا الرابط
ال ��ذي جم ��ع رينوار بامل ��ر�أة ،ق� �دّم االبن يف
كتاب ��ه و�صف� � ًا دقيق� � ًا و�شيّق ًا لعالق ��ة رينوار
مبوديالته �أو عار�ضاته.
كان رينوار يثق ب� ��أن املوهبة تو ّرث« :نواة
اخلوخ ال تعطي ثمرة تفاح» ،لكنه يُقر �أي�ض ًا
بامل�ؤثرات�":أكرث عي ��وب الأطفال ومزاياهم
تنتج م ��ن �أولئك الذين عنوا برتبيتهم� .أمري
يخطفه الغجر� ،سيتعل ��م �سرقة الدجاج مثل
بقية الغج ��ر ،ولكن رمب ��ا �سي�سرقه بطريقة

�أمريية".
ويعر�ض الكتاب عالقة رين ��وار ب�شكل العامل
م ��ن حول ��ه� ،إذ كان يكره التغ�ي�رات ال�سريعة
يف الع ��امل املعا�صر ،وي ��رى �أن احلياة املادية
والآالت والإنت ��اج الكب�ي�ر تخم ��د الفردي ��ة
وتف�س ��د الطبيعة وقي ��م الفن ،ب ��ل هي"جذام
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ال�صناعة احلديثة".
يقدم ج ��ان و�صف� � ًا مبا�شر ًا لبع� ��ض موا�ضيع
بورتريهات وال ��ده رينوار ،ال ��ذي كان يحب
ر�س ��م «البورتري ��ه» بوج ��ه خا� ��ص .فكان يف
�صغ ��ره ير�س ��م �ص ��ور ًا زيتي ��ة ت�شب ��ه الأ�صل
لوالدي ��ه ،و�إخوت ��ه و�أخت ��ه ،واجل�ي�ران،

وال ��كالب والقط ��ط ،وكل �شخ�ص وكل �شيء،
وه ��ذا ما ظ � ّ�ل يفعله بقية حيات ��ه .وكان ينظر
�إىل العامل باحرتام ،كم�ستودع لأ�شياء خلقت
من �أجله هو فح�سب.
ي�ص ��ف «رين ��وار� ...أب ��ي» تفا�صي ��ل عالق ��ة
الر�س ��ام ّ
بكل فن ��اين االنطباعية مث ��ل �سيزان

وديغا وغوغان ،وبالكتاب �أي�ض ًا مثل �أو�سكار
وايل ��د وموبا�س ��ان ال ��ذي ي�ص ��ف �شخ�صي ��ة
رينوار بقوله":كان دائم� � ًا ينظر �إىل اجلانب
امل�شرق من الأمور".
ميك ��ن اعتبار ه ��ذا امل�ؤلف عن حي ��اة رينوار
مبثاب ��ة ن� ��ص انطباع ��ي ع ��ن املا�ض ��ي .كتاب
ي�شبه لوح ��ات رينوار ،بوم�ضات �ساحرة عن
طفولته وعائلته و�أ�صدقائه و�أ�شخا�ص كانوا
مو�ض ��ع �إعج ��اب رين ��وار ال�شاب ،ال ��ذي كان
ي ��رى مومنارتر «ح ّي� � ًا حيوي� � ًا كالزئبق» ،كما
كان ي�صفه �أبنا�ؤه �آنذاك.
يع�ت�رف رين ��وار االب ��ن �أن ج ��ل احل ��وارات
ال ��واردة يف الكت ��اب هي �أحادي ��ث م�ست ّلة من
املا�ض ��ي ،ونت�ساءل هل هو رينوار حق ًا �أم �إنه
ت�صوّ ر الإبن اخلا�ص عن الأب؟
م ��ن الوا�ض ��ح �أن االبن ي�س ��رد الذكريات على
نح ��و ع�شوائي ،لكنه جن ��ح يف ترتيبها ،على
نحو جذاب وواقعي لي�شكل «بانوراما» عامة
عن حياة الر�سام ال ��ذي كان يعترب �أنه"ما من
�إن�س ��ان ،منظر طبيعي� ،أو مو�ضوع ال ميتلك،
عل ��ى الأق ��ل �شيئ� � ًا م ��ن الت�شويق  -رغ ��م �أنه
يكون �أحيان ًا مطمور ًا .وحني يكت�شف الفنان
هذا الكن ��ز ،ف�إن الآخرين �سيهتفون يف احلال
بجماله".
مل يوف ��ر االب ��ن الوق ��ت وال الذكري ��ات وال
املعلوم ��ات حت ��ى ير�س ��م �ص ��ورة وا�ضح ��ة
وجدي ��دة لفن ��ان االنطباعي ��ة رين ��وار ،الذي
عا� ��ش حي ��اة بوهيمي ��ة ومل يح � َ�ظ بال�ث�روة
وال�شهرة �إال يف ال�سنوات الأخرية من حياته،
يف حني ق�ضى �أيام �شبابه مت�سكع ًا يف طرقات
مومنارتر"،حي الفنانني".
يعترب نقاد الفن �أن رينوار هو م�صور البهجة
بح ��ق .فالألوان عنده �ساطعة وفرحة ،جميلة
و�صافي ��ة ومع�ب�رة ،وكل �ش ��يء يبت�س ��م يف
لوحاته.
ترك رين ��وار �إرث ًا كبري ًا م ��ن اللوحات الفنية
اململ ��وءة ب�ث�راء اللون امل�ستوحى م ��ن �ألوان
الب�شرة للج�س ��د الإن�ساين ،من �ألوان الزهور
الت ��ي ب ��رع يف ت�صويرها� ،إ�ضاف ��ة �إىل �صور
ن�سائ ��ه الت ��ي توح ��ي ب� �ـ «الغريزية"املبا�شرة
للأنث ��ى املمتلئ ��ة اجل�سد م�ضيف ًا �إليه ��ا �ألوانه
امل�شرقة لتظل مبثاب ��ة الأيقونات الفنية التي
ت�شه ��د على مرور فنان ر�أى �أ�ضوا ًء كثرية يف
�ضوء واحد.

عن"احلياة اللندنية"

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

رينــوار أبـي
كت ��اب (رين ��وار �أب ��ي) جل ��ان رين ��وار الأب ��ن
واملخرج الفرن�سي وبرتجمة عبا�س املفرجي،
وال�ص ��ادر ع ��ن دار امل ��دى ،ا�سرتج ��اع حلياة
الأب اوغ�س ��ت رين ��وار �أح ��د روّ اد املدر�س ��ة
االنطباعية وكتابة �سريته مثلما عا�شها االبن
رينوار.
يف حماولت ��ه لإ�ضفاء ،رمب ��ا ،نوع من احلياة
عل ��ى ذكريات ��ه ،و�ضع ج ��ان كلم ��ات �أبيه بني
قو�س�ي�ن ،بالرغ ��م مما قال ��ه ل�س�ي�رف ب�أنه لن
يق ��وم بنقله ��ا حرفي� � ًا .فه ��و ال ميل ��ك كتابات
م�سجّ ل ��ة لأحاديثه بني عامي  1915و ،1919
ل ��ذا ا�ستل ه ��ذه الأحاديث م ��ن الذاكرة ،ومن
اللق ��اءات التي �أجراها مع العديد ممن عرفوا
الر�سام ،وب�ش ��كل رئي�س غابريال رينار �سليد
( ،)1959 -1879الت ��ي كان ��ت مربيت ��ه يف
الطفول ��ة ،وواح ��دة م ��ن مودي�ل�ات الر�س ��ام
املف�ض�ل�ات ،والت ��ي كان ��ت تعي� ��ش وقتئذ يف

اجل ��وار ،يف هوليوود .ا�ستخدم يف �أحاديثه
جه ��از ت�سجي ��ل ،ورمب ��ا مالحظ ��ات مكتوبة،
عندم ��ا كان االثن ��ان ((يلعب ��ان لعب ��ة �صغرية
يف الغو� ��ص يف املا�ض ��ي)) .كان ��ت غابري ��ال
م�ص ��دره يف الفرتة الت ��ي �سبقت والدته ويف
طفولت ��ه املبكرة(( .من ال�صعب معرفة �أي من
الذكري ��ات اخلا�صة ب ��ي و�أي اخلا�صة بها)).
طل ��ب جان� ،أي�ض� � ًا ،من �أ�صدق ��اء وباحثني �أن
ي ��زوّ دوه باقتبا�س ��ات مطوّ ل ��ة م ��ن الكتاب ��ات
املبك ��رة ع ��ن رين ��وار ،والن�ص ��ف الأول م ��ن
الكت ��اب يت�ألف يف معظمه م ��ن مزيج من هذه
الكتاب ��ات و�س�ي�ر حي ��اة وتواري ��خ متي�سرة.
�إ�ضاف ��ة اىل ذلك ف�إنه ا�ستخ ��دم كتابات �شاملة
بقل ��م وال ��ده (كان ��ت ق ��د ن�ش ��رت لتوه ��ا *)،
ا�ست�شه ��د منه ��ا بث�ل�اث �صفح ��ات م ��ن �أقوال
م�أث ��ورة ،و�أعاد �صياغته ��ا ونظمها من جديد
على �شكل حوار.

عالء المفرجي
غل ��ب عل ��ى كتاب"�أب ��ي رينوار"طاب ��ع املرح
وات�س ��م �أحيان� � ًا باللهج ��ة الفظ ��ة ،الت ��ي
م ّي ��زت �أف�ل�ام ما بع ��د احلرب جل ��ان رينوار،
مثل"فرن� ��ش كان ��كان"(� ،)1955أو"م�س ��رح
ج ��ان رين ��وار ال�صغ�ي�ر"(� ،)1969أك�ث�ر مما
ات�س ��م باجل� �دّة النقدي ��ة لأفالم ��ه العظيم ��ة،
مثل"الوهم الكبري"و"قواعد اللعبة"(االثنان
�أنتجا يف ال�سنوات الأخرية من الثالثينات).
لك ��ن ح�ي�ن يبلغ الكت ��اب زمن �أح ��داث احلرب
الأوىل ،ي�أخ ��ذ طابع� � ًا �أك�ث�ر مبا�ش ��رة .رمب ��ا
لأن ج ��راح ج ��ان ،التي �أ�صيب به ��ا يف رجله،
جعلت ��ه يتعاطف �أكرث مع حالة �أبيه ال�صحية.
ال ميك ��ن للمرء �أب ��د ًا �أن ينظر ثانية بال مباالة
اىل ر�سوم وبورتريهات رينوار ،بعد �أن يقر�أ
ذكري ��ات ج ��ان عن معان ��اة �أبي ��ه الكارثية من
مر� ��ض الرومات ��زم .بالرغ ��م من عج ��زه ،ف�إن
رينوار نادر ًا ما توقف عن الر�سم.

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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رينوار بقلم رينوار
علي حسين
"كان �أب ��ي ينتظ ��رين جال�س ًا على كر�سيه املتحرك ،مل يعد يقوى
عل ��ى امل�ش ��ي ،من ��ذ �سنوات ع ��دة ،وجدت ��ه �أك�ث�ر هزا ًال م ��ن املرة
الأخرية التي ر�أيته فيها قبل �أن �أغادر �إىل اجلبهة"
مذك ��رات ج ��ان رينوار الت ��ي ن�شرته ��ا دار املدى برتجم ��ة عبا�س
املفرج ��ي ،حدث فن ��ي وثقايف بال ��غ الأهمية والأث ��ر ،ا�ستوت فيه
لغ ��ة الأدب على عر�ش الفن ،بال ��غ االقت�صاد ،بالغ الإف�صاح ،مقتدر
يف التعب�ي�ر عن خفايا النف�س الب�شرية ،رحب يف امل�ضمون ،ي�ضم
�أ�سرار فرتة زاهية من التاريخ الثقايف يف فرن�سا.
عندم ��ا انتهيت من قراءة الكتاب ب�صفحات ��ه الـ""500اكت�شفت �أن
رينوار املخرج �أراد �أن يجل�س على كر�سي والده الر�سام ليقدّم لنا
لوحة متناق�ضة الألوان ،ويعلمنا �أ�سرار حرفة الفن ..فال�صفحات
التي كتبها �أ�شبة بقطع فنية من معدن نفي�س نادر.
يع ��ود �إىل ذكري ��ات الطفولة"كان �أبي وه ��و يحدثني عن طفولته،
للحي
ينتث ��ل بال متهيد من الو�صف احلما�س ��ي للجمال املعماري ّ
الذي عا�ش فيه� ،إىل الثناء الذي ال يقل حمية عن لعبة الدعبل".
يع ��ود �إىل �شارعه ��م القدمي وق ��د تغيرّ ":ثمة �أ�شج ��ار برتقال قرب
منزلن ��ا مغط ��اة بالزه ��ور� ،أح� �دّق به ��ا وا�ستن�ش ��ق عبريها ،حني
�أرى �شج ��رة برتقال تك�سوها الزه ��ور �أفكر يف �شارعنا ،والتفكري
ي�ستح�ض ��ر يف احل ��ال هيئ ��ة �أب ��ي ،هناك ق�ض ��ى �أجم ��ل ال�سنوات
الأخرية من عمره".
ترى �أين ذهبت �أ�شجار الربتقال؟
لي�ست الأفكار والذكريات التي تطرحها هذه القطع الفنية حكايات
كتب ��ت لكي ُتق ��ال ،لكنها �أف ��كار ولدت لك ��ي تكتب ب� �� ّ
أدق تفا�صيلها
وظ�ل�ال �ألوانه ��ا ،تق� �دّم للقارئ وك�أنه ��ا �شريط �سينمائ ��ي له روح
وج�س ��د� ..إن رين ��وار االب ��ن يرى حي ��اة رينوار الأب بع�ي�ن �أ�شبه
بعد�سة الكامريا.
يف ر�سال ��ة يبعثه ��ا املخ ��رج ال�سينمائ ��ي ج ��ان رين ��وار اىل �أح ��د
نا�ش ��ري الكتب يق ��ول فيها�":إن ما �أري ��د �أن �أقوم ب ��ه هنا �إمنا هو
حماول ��ة ل�صوغ ما �أملكه م ��ن جتميع ملحادثات كن ��ت �أجريتها مع
والدي خ�ل�ال ال�سنوات الأخ�ي�رة من حياته ،يف معظ ��م الأحيان.
يف احلقيق ��ة �أنني لن �أنقل احلوارات احلقيقي ��ة التي ال �أتذكرها،
لكنن ��ي �س�أح ��اول �أن �أعط ��ي فكرة ع ��ن انطباعات ��ي القدمية حول
لقاءات ��ي مع ��ه ،وع ��ن الكيفي ��ة الت ��ي متار�س فيه ��ا تل ��ك اللقاءات
ت�أثريه ��ا عل � ّ�ي حتى الي ��وم .وه ��ي كانت
ت�شه ��د بيننا تلك املحادث ��ات التي تطاول
كل �ش ��يء :جت ��ارب وال ��دي املا�ضي ��ة،
طفولته ،عائلتن ��ا� ،أ�صدق ��ا�ؤه ،مالب�سات
حيات ��ه و�إدارته ��ا .وكذلك تط ��اول كثري ًا
من ال�شك ��وك التي كانت ت ��دور يف خلده
يف م ��ا يتعل ��ق بالتب ��دالت ال�سريعة التي
حت ��دث يف عاملن ��ا املعا�ص ��ر» .كان تاريخ
الر�سال ��ة �آذار عام  ،1953ار�سلها املخرج
ال�سينمائي م ��ن هوليوود حيث كان يقيم
هن ��اك ،معلن ًا للمرة الأوىل عن رغبته يف
�إ�صدار كتاب حول �أبيه يروي فيه حكاية
االبن مع والد م�شهور ،كان رينوار �آنذاك
يف التا�سع ��ة واخلم�سني م ��ن عمره ،وقد
م�ض ��ى اكرث م ��ن ثالثني عام� � ًا على رحيل
وال ��ده الر�سام ال�شه�ي�ر �أوغ�ست رينوار،
وال ��ذي كان يع ��د �أب ��رز روّ اد املدر�س ��ة
االنطباعي ��ة ،وبعد ت�سع �سن ��وات ينتهي
االبن من كتابة �سرية االب عام .1961
عندم ��ا �ص ��در الكت ��اب كان ج ��ان رينوار
يبل ��غ م ��ن العم ��ر ثماني ��ة و�ست�ي�ن عام ًا،
بعنوان"رين ��وار اب ��ي" حي ��ث يعي ��د فيه
املخرج ال�شهري حلظات حميمية وممتعة
جمعت ��ه بوال ��ده �شي ��خ االنطباعي�ي�ن،
و�إ�ضاف ��ة �إىل ذكري ��ات االبن ع ��ن والده،
ا�ستع ��ان رين ��وار بعدد كبري م ��ن معارف
وال ��ده واملقربني من ��ه ،م ��ا �إن تنتهي من
ال�صفح ��ة الأخرية من الكت ��اب حتى ت�شعر كقارئ ب� ��أن �أمواج ًا ال
تنتهي من الذكريات ت�أخذك اىل عامل �ساحر ..املذهل يف"�صفحات
رينوار ابي"�أنك و�أنت تقر�أ ت�شعر ب�أنّ كل �صفحة من الكتاب �أ�شبه
بقطعة �شعر �صغرية ،تتبع م�سار �شاعرها.

