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َ َ
ما أجمل األلوان! وما أغربها ...فالوجود بغير ألوان يفقد جاذبيته ،وربما حقيقته ذاتها!
ُ
«األرواح» الغامضة التي تؤثر فينا ،وتفترش لوحة الحياة أمام أعيننا ،وتصبغ األشياء من حولنا ،لتشيع فينا مشاعر الفرحة والسكينة واألمل تارة ،وتغمرنا بأحاسيس الحزن
فاأللوان هي تلك
ً
والغضب واالنقباض تارة أخرى ،وبرغم حميمية عالقتها بمشاعرنا وبقائنا ،يستعصي علينا أن نحدد جوهر «اللون» أو نصفهٌ في كلمات!
«الراي» تسعى ،في هذه املساحة الغائمة ،إلى استكشاف رؤية بعض الفنانني واإلعالميني لأللوان ،وإلى أي مدى هي حاضرة في حياتهم ،وهل تؤثر في قراراتهم ...وما حدود عالقتهم بها حبًا
وكراهية! وفي زاوية اليوم يتحدث املمثل الشاب سعود بوعبيد عن األلوان ،وما الذي يعنيه له هذا العالم ...الحميم والغريب معًا:

بوعبيد :الدنيا بال ألوان ...كالطعام بال بهارات
| إعداد حسين خليل |

● ما لونك املفضل؟

 -أعشق اللون «الرمادي».

● ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـصـ ــف ل ـ ـ ــي ال ـ ـلـ ــون
الرمادي؟
 ال ــرم ــادي هــو ل ــون حـيــاديما بني األبيض واألس ــود ،فهو
لــون رسمي كالسيكي تقليدي
عملي.
● وملاذا اخترت هذا اللون؟
 -طبعًا هو مزيج بني لونني

أح ـب ـه ـمــا ك ـث ـي ـرًا ه ـم ــا األب ـي ــض
واألس ـ ــود ،ونــوعــًا مــا يعبر عن
شخصيتي.

● ما تأثير األلوان في حياتك؟
 أت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ل ــون ــكامل ـف ـض ــل ه ــو أسـ ـل ــوب ح ـيــاتــك،
ي ـ ـع ـ ـنـ ــي أن ـ ـ ـ ــك م ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـتـ ـع ــرف
ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة ال ـش ـخ ــص مــن
ط ــري ـق ــة ل ـب ـس ــه واخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره فــي
األلـ ـ ـ ـ ــوان ،ك ـم ــا ي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــرف
ع ـلــى م ــزاج ــه إذا كـ ــان ف ــي فــرح
وون ــاس ــة أو ف ــي ضـيـقــة ونـكــد،

أمــا على الصعيد املسرحي أو
الـسـيـنـمــائــي فيمكنك أن تعبر
ع ـ ــن حـ ــالـ ــة املـ ـشـ ـه ــد م ـ ــن خ ــالل
األلــوان املوجودة إذا كان أحمر
أو ورديًا أو أخضر أو أبيض.

● تخيل الدنيا من غير ألوان؟
 م ـ ــا أقـ ـ ـ ــدر أتـ ـخـ ـي ــل ال ــدن ـي ــام ــن دون أل ـ ــوان ،ك ــل ل ــون يــؤثــر
وي ـع ـط ــي اإلنـ ـ ـس ـ ــان أح ــاس ـي ــس
م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـث ــل الـ ـل ــون األح ـم ــر
يجعل اإلنسان نشيطًا ،واللون
األخـ ـ ـض ـ ــر ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى تـقـلـيــل

الـقـلــق ،فــالــدنـيــا بــال أل ــوان مثل
األكـ ــل م ــن غـيــر ب ـه ــارات ومـلــح،
فـ ــأتـ ــوقـ ــع أن ـ ـ ــه ي ـ ـكـ ــون ال ــوض ــع
روتينيًا وكئيبًا.

َ
تلقيت هدية بلون ال تحبه،
● إذا
فما ردة الفعل املتوقعة منك؟
 ال أن ـ ـ ــزع ـ ـ ــج م ـ ـ ــن األل ـ ـ ـ ـ ــواناألخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــأن ــا أعـ ـش ــق جـمـيــع
األل ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ل ـك ـن ـن ــي أم ـ ـيـ ــل أك ـث ــر
ل ــأل ــوان ال ــداك ـن ــة م ـثــل األس ــود
واألبـ ـ ـي ـ ــض وال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي ،حـيــث
إن ه ــذه األل ـ ــوان تـعـطــي طابعًا

رسميًا وكالسيكيًا ،وبالنسبة
إلى الهدية بلون ال يستهويني،
فـبـكــل تــأكـيــد أش ـعــر بــالــونــاســة
وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرح ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـت ــذك ــرن ــي
شخص بالهدية وباللون الذي
أحبه ،ولكن بمجرد أن شخصًا
مــا ق ــدم لــي هــديــة ول ــو ب ـلــون ال
أحبه فهذا بحد ذاته تقدير لي،
ومن ثم يجب أن أقبلها بذوق.

● مــا األل ــوان الـتــي تكرهها مع
ذكر السبب؟
 -األل ــوان الفاقعة ال تناسب

ش ـخ ـص ـي ـتــي ،وأكـ ـث ــر لـ ــون غير
محبب لي هو اللون األخضر.

● ما لون غرفتك؟
 رمادي.● وسيارتك؟
 أبيض.● وساعتك؟
 أسود.● ولون وسادتك؟
 رمادي.● لون فرشاة أسنانك؟
 -رمادي.

سعود بوعبيد

