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أشخاص

حسن خان
التجريب حتى آخر «نفس»

قدم أعماله في أبرز معارض العالمّ ،
ّ
يعملون
الذين
املعاصرين
العرب
الفنانني
أهم
من
اليوم
ويعد
ّ
في الفيديو والوسائط املتعددة .ابن املخرج محمد خان ،عاش طفولته وسط املمثلني والكتاب
يشبهها بتجربته التي تخضع ّ
ّ
والسينمائيني ،وعشق املوسيقى الشعبية التي ّ
مستمرة
لتحوالت
روي ديب

شكل عرض «١٧
ّ
وفي الجامعة
األميركية»
( )٢٠٠٣نقطة
تحول في
مسيرته الفنية

م��ن األدب اإلن�ك�ل�ي��زي امل �ق��ارن،
إل� ��ى امل��وس �ي �ق��ى ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة،
فإنتاج الفيديو ملحاولة قراءة
امل�ج�ت�م��ع امل �ص ��ري ،إل ��ى ل�غ��ات
ووسائط فنية ال تتوقف عند
ح��دود التجهيز ،والتصوير ،والنحت،
والعروض الحية ،والكتابة ،فعودة إلى
امل��وس �ي �ق��ى ال�ش�ع�ب�ي��ة ب �ت �ص��رف .حسن
خ ��ان ( ،)1975ف �ن��ان م�ع��اص��ر ال يمكن
حصره إال في محاولته املستمرة لفهم
السياق االجتماعي والسياسي ال��ذي
يعيش فيه ومساءلته بطرق مختلفة
ومتعددة.
في الـ  ١٥من عمره فقط ،دخل الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ق��اه��رة ل��دراس��ة األدب
اإلنكليزي املقارن« .وجدت نفسي فجأة
ُ
شابًا ش ِّرعت أمامه الحياة بمسموحها
وممنوعها» .يومها ،كان املشهد الفني
املصري غنيًا جدًا وخاليًا من معضلة
الثنائيات ب�ين األص��ال��ة /وامل�ع��اص��رة،
والشرقي /والغربي ،ومنطق الدخيل،
وغيرها من املعضالت املهيمنة اليوم
على الساحة الثقافية ،م��ا أث��ر إيجابًا
ع �ل��ى خ� ��ان وج �ي ��ل ب��أك �م �ل��ه« .ح �ي �ن �ه��ا،
ك �ن��ت أس �ت �م��ع إل � ��ى م��وس �ي �ق��ى ج�ي�م��ي
ه��ان��درك��س ،وي��اس�ين ال�ت�ه��ام��ي ،وكنت
أح �ض��ر امل ��وال ��د ،وأن �ص ��ت إل ��ى ال�ش�ي��خ
ّ
ي��اس�ي�ن ،وأح �م��د ال �ت��ون��ي وأت ��أث ��ر بكل
ذل� ��ك» .إل ��ى ج��ان��ب ال�س�ي�ن�م��ا امل�ص��ري��ة،
ّ
أسره املعلم السويدي إنغمار برغمان،
هو الذي ترعرع في كنف والده املخرج
محمد خان ،محاطًا بالفنانني من عالم

السينما ،والرسم ،واألدب...
ل �ك��ن أول� � ��ى خ� �ط ��وات ��ه ف ��ي ع ��ال ��م ال �ف��ن،
ستكون مع املوسيقى ،وتحديدًا آلتي
ال�غ�ي�ت��ار وال �ب ��اص خ�ل�ال ج�ل�س��ات��ه مع
أص��دق��اء الجامعة مثل ع�م��رو حسني،
وشريف العظمة ،وأحمد العطار« :كانت
م��رح �ل��ة ت �ج��ري��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال�ص�ع��د
الشخصية والفنية والسياسية انتهت
بتقديم أول ع��رض موسيقي «ن�ف��س»
( .»)١٩٩٥ال � �ع� ��رض ال � � ��ذي اح �ت �ض �ن��ه
ّ
«أت �ي �ل �ي �ي��ه ال� �ق ��اه ��رة» ش ��ك ��ل أول ل �ق��اء
خ��ارج حلقة األص��دق��اء ،وأي�ض��ًا لحظة
ّ
االصطدام األول« :اتهمونا بأننا عمالء
ّ
إلس ��رائ� �ي ��ل!» .ي��وم �ه��ا ،ع��ب��ر ال�ج�م�ه��ور
ب��وض��وح ع��ن رف �ض��ه ل �ـ«ن �ف��س»« .رب�م��ا
ك��ان الشكل املختلف ،وغياب السردية
الواضحة في العرض من العوامل التي
ّ
استفزت الجمهور .اكتشفت عندها أن
االخ�ت�لاف ي�س��اوي امل�ح��رم» .ك��ان يمكن
ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة ّأن ت��دف��ع خ ��ان إل ��ى ت��رك
ّ
ال �ف��ن ك�ل�ي��ًا .لكنها دف�ع�ت��ه إل��ى العكس.
ّ
ّ
أي�ق��ن أن الجمهور ينصب نفسه وليًا
على ال�ف��ن ،وشكله ،وق��وام��ه ،ف�ق� ّ�رر عدم
الرضوخ ملعاييره ،بل االصطدام معها.
ّ
«ذلك الحدث شكل بداية حياتي كفنان،
بداية اص�ط��دام» ،ما جعله يعي أهمية
عالقته باملحيط الذي يعيش فيه ،حتى
ولو كانت تلك العالقة عالقة تضاد .من
هناّ ،
حدد مشروعه الفني والدرب الذي
سيسير عليه.
ال �ف �ت��رة ال�لاح �ق��ة ش�م�ل��ت إن �ت��اج بعض
ال� �ف� �ي ��دي ��وات ال� �ق� �ص� �ي ��رة ،وال� �ع� �م ��ل م��ع
ص ��دي �ق ��ه امل � �خ� ��رج أح� �م ��د ال� �ع� �ط ��ار ف��ي
امل� �س ��رح .ف ��ي ع ��ام  ،١٩٩٨ب ��دأ ال�ك�ت��اب��ة

ف��ي م�ج�ل��ة «الي ��ف م��اغ��ازي��ن» امل�ص��ري��ة
ال� �ت� �ج ��ري� �ب� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ص � ��در ب��ال �ل �غ��ة
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،وت ��رت� �ب ��ط ب �ش �ك��ل وث �ي��ق
باملجتمع .هذه التجربة ّ
طورت الحس
ال �ت��وث �ي �ق��ي ع �ن��د خ� ��ان .ش �ه��دت ال�ف�ت��رة
ب�ين  ١٩٩٨و ٢٠٠٢انكباب ال�ش��اب على
األف �ل��ام /ال �ف �ي��دي��و ،وال �ت �ج �ه �ي��زات ذات
امل�ن�ح��ى ال�ت��وث�ي�ق��ي .ق � ّ�دم أول معارضه
ال�ف�ن�ي��ة «أن ��ا ب �ط��ل ،إن ��ت ب �ط��ل» ()١٩٩٩
ف��ي «م��رك��ز ال�ج��زي��رة ل�ل�ف�ن��ون» .تجهيز
م��ن خ�م��س ش��اش��ات ف�ي��دي��وُ ،ب�ن��ي على
خ�م�س��ة ل �ق ��اءات م��ع أف� ��راد ع��ادي�ي�ن في
س �ي ��اق ��ات �ه ��م ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة.
«ف � ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ك � ��ان ط �م ��وح ��ي أن
أدف � ��ع امل �ش��اه��د إل ��ى ت�ف�ك�ي��ك م�س�ل�م��ات��ه
االج�ت�م��اع�ي��ة وم�س��اء ل�ت�ه��ا .ل�ك��ن الح�ق��ًا
ب��دأت أرى ف��ي األه ��داف امل�ح��ددة عائقًا
يحجب االح �ت �م��االت ال�ك�ث�ي��رة األخ ��رى.
ل��م ي�ع��د ال �ه��دف أن ي�ص��ل امل�ش��اه��د إل��ى
ما أستشفه كفنان من السياقات بشكل
مباشر ،بل أن يستطيع مقاربة العمل
ك �ش �ك��ل ف �ن��ي ب �ح��د ذات � � ��ه ،ي �ح �م �ل��ه إل��ى
س�ي��اق��ات ،وم�س��اح��ات أخ ��رى ،مختلفة
وج��دي��دة م��ن دون أي أم �ث��ول��ة ج��اه��زة
ألق��دم �ه��ا» .ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ج��دي��دة في
م�س�ي��رت��ه ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام  .٢٠٠٣ع�ن��ده��ا،
طلبت الجامعة األميركية في القاهرة
من تلميذها السابق حسن خان تقديم
ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،ف �ك��ان « ١٧وف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة» ( .)٢٠٠٣ب�ن��ى خ��ان مكعبًا
زجاجيًا يعزل الرؤية والصوت .في تلك
ال�غ��رف��ة ،ج�ل��س مل��دة  ١٤ي��وم��ًا أمضاها
ف��ي ش��رب ال�ج�ع��ة ،وال�ت��دخ�ين والتكلم،
وال �ت ��ذك ��ر ،س � ��اردًا ك ��ل م ��ا ح ��دث ل ��ه في
ال �ج��ام �ع��ة« .ش �ك��ل ذل ��ك ال �ع ��رض نقطة
تحول بالنسبة ّ
إلي .بعد هذه التجربة،
م ��ا ع� ��دت أري � ��د ال �ت �ك �ل��م ع �ل��ى س �ي��اق��ات
محددة ،كالقاهرة ومصر واملجتمع ،بل
خ�ل��ق س�ي��اق��ات ج��دي��دة ،وت��وف�ي��ر لغات
ت ��واص ��ل م �خ �ت �ل �ف��ة» .ك� ��ان ي �ص �ب��و إل��ى
ال�ت�ع��اط��ي م��ع ك �ي��ان��ه ،وش�خ�ص��ه بغية
فهم ذاته كجزء من التاريخ والذكريات.
بذلك ،قدم ذاته كمثال شفاف ومعروض
ع ��ن خ��ري��ج ت �ل��ك امل��ؤس �س��ة (ال �ج��ام �ع��ة
األميركية في القاهرة) بكل ما تحتويه
من تعقيدات طبقية ،واجتماعية.
م��ن املوسيقى إل��ى الفيديو ،ث��م «رح��ت
ً
أس �ت �ك �ش ��ف أش� � �ك � ��اال ف �ن �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة،
ك ��ال� �ن� �ح ��ت ،وال � �ت � �ص� ��وي� ��ر ،واألش � � �ي � ��اء،
ّ
ّ
وال � �ك � �ت� ��اب� ��ة» .ل � �ك� ��ن خ� � ��ان ظ� � ��ل ي �ن �ش��ط
م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ًا ،وم � � ��ن أش � �ه� ��ر إن� �ت ��اج ��ات
ت �ل��ك امل��رح �ل��ة أس �ط ��وان ��ة «ط �ب �ل��ة دب».
ونلحظ ف��ي فيديو «ج��وه��رة» (،)٢٠١٠
ك �ي��ف ج �م��ع خ ��ان ب�ح�ث��ه ف��ي ال �ع�لاق��ات
ب�ي�ن ال �ب �ش��ر وال �س �ي��اق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
والتاريخية ،مع نشوة املوسيقى التي
ألفها بنفسه ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى املوسيقى
الشعبية املصرية.
ل�ل�م��وس�ي�ق��ى ال�ش�ع�ب�ي��ة م �ك��ان��ة خ� ّ
�اص��ة
ل ��دى خ� ��ان .ي ��رى ف�ي�ه��ا ح ��دة امل�ج�ت�م��ع،
ّ
يتجسد مباشرة ،بل
والصراع الذي ال
بأشكال متعددة بعكس البوب العربي
املبني على فكرة السهولة ،والتجميل
ّ
الزائف للحياة .ولذلك ،يشعر بأن هذه
املوسيقى شبيهة بعمله الفني حيث ال
قوانني ثابتة ،بل تحول مستمر« .منذ

عشرين ع��ام��ًا حتى ال �ي��وم ،ل��م يستطع
ال �ب��وب ال�ع��رب��ي أن يتغير إال ب��أش�ك��ال
ط �ف �ي �ف��ة وس� �ط� �ح� �ي ��ة .أم� � ��ا امل��وس �ي �ق��ى
ال�ش�ع�ب�ي��ة م��ن أح �م��د ع��دوي��ة إل ��ى عبد
الباسط ح�م��ودة ،وشعبان البغبغان،
ون� ��اص� ��ر األم� � �ي � ��ن ...ف� �ش� �ه ��دت وت �ش �ه��د
تحديثًا كبيرًا في األشكال ،واألصوات،
واألن �م��اط ،م��ا ي�ب��ره��ن ع�ل��ى حيويتها.
ل �ق ��د ت �ع �ل �م��ت ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل��وس �ي �ق��ى
الشعبية املصرية».
قدم خان حتى اليوم أعماله في كل من
ال�ق��اه��رة ،وب��اري��س ،وت��ورن�ت��و ،ول�ن��دن،
وإس �ط �ن �ب ��ول ،وإش �ب �ي �ل �ي��ة ،وس �ي��دن��ي،
والشارقة ،وأملانيا ،ونيويورك .وشارك
في أه��م معارض الفنون املعاصرة في
ال�ع��ال��م .وي �ع� ّ�د ال �ي��وم م��ن أه��م الفنانني
املعاصرين في املنطقة الذين يعملون
ف� ��ي ال �ف �ي ��دي ��و وال� ��وس� ��ائ� ��ط امل� �ت� �ع ��ددة.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى إص ��داره كتبًا ع��دة مثل
«ت �س �ع��ة دروس م �س �ت �ق��اة م ��ن ش��ري��ف
العظمة» ( )٢٠٠٩و«االتفاق» (.)٢٠١١
عن عالقته باللغات الفنية املعاصرة،
يقول« :أج��د نفسي بعيدًا جدًا عن ذلك
الفصل بني الثقافات وامل��دارس الفنية،
واتهامات االستشراق والتغريب وكل
تلك التصنيفات .مع املمارسة ،تصبح
ال�ل�غ��ة ال�ف�ن�ي��ة م�ث��ل أي ل�غ��ة أخ ��رى لها
أب �ج ��دي �ت �ه ��ا ،وك �ل �م��ات �ه��ا
وت� �ع ��اب� �ي ��ره ��ا امل �ت �ن��وع��ة
ال �ت��ي ت�ن�ط��ق وت �ع� ّ�ب��ر من
ت �ل �ق��اء ن �ف �س �ه��ا م ��ن دون
ت � �ح ��دي ��دات ،وت �ح �ل �ي�لات
مسبقة».
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تواريخ
١٩٧٥
الوالدة في القاهرة
١٩٩٥
أول عرض موسيقي «نفس»
١٩٩٩
أول معرض تجهيز فني
«أنا بطل ،إنت بطل» في «مركز
الجزيرة للفنون»
٢٠٠٣
تقديم عرض « ١٧وفي الجامعة
األميركية» وانطالق مرحلة جديدة
من العمل
٢٠١٢
يواصل بحثه الفني
عن وسائط متعددة

