
19 ثقافة وناس

نقد

»أغنية الفّن« في غاليري »كّتانة«:
دافيد بوز يتالعب بالميثولوجيا

زينب مرعي

األبعاد  ف������وق  ي���س���م���و  ع����ال����م  ف�����ي 
الحقيقة  ف���ي���ه  ت��خ��ت��ل��ط  امل�����ادي�����ة، 
والحاضر  ب�����امل�����ي�����ث�����ول�����وج�����ي�����ا، 
إل��ى أغنية من  ب��امل��اض��ي، تستمع 
نوع مختلف: »أغنية الفن« عنوان 
مجموعة لوحات األميركي دافيد 
بوز )1957( املعروضة في »غاليري 
كتانه كونيغ«. هي دنيا عنوانها 
 على 

ً
ال���ب���راءة وال��ح��ّري��ة م��ف��ت��وح��ة

األم����ل وال��ح��ل��م وال��س��ف��ر، جّسدها 
 ����� ع��ام��ي 2005 و2008  ب��ن   ����� ب��وز 
في 13 لوحة من األكريليك، تبدو 
للمتأمل كأنها انعكاس للالوعي 
ر 

ّ
ف���ط���رّي���ة تذك اإلن����س����ان����ي. ص�����ور 

ب��غ��ري��زة اإلن���س���ان األول������ى، يسهم 
لأللوان  استعماله  تكوينها  ف��ي 
املدرسة  ب���ح���س���ب  ب����ع����ذري����ت����ه����ا، 
األخضر  وخ��ص��وص��ًا  ال��وح��ش��ّي��ة 

والزهري.  
بالرموز،  ال��ت��ي تعبق  أع��م��ال��ه  ف��ي 
هنا  لكنها  الطبيعة.  ب���وز  ي��م��ّج��د 
واألقدم.  األول  بمعناها  الطبيعة 
»اآللهة  األم«،  »ال����ط����ب����ي����ع����ة  أي 
 .

ً
كافة امل���خ���ل���وق���ات  أّم  ال����ك����ب����رى«، 

هكذا، يعطيها بوز وجه فتاة أكثر 
 بهالة وقلب 

ً
ال

ّ
منه وجه امرأة، مكل

ذهبي ينبض كما في »أعيش على 

تشير  اإلنسان  وبوصلة  األرض« 
 

ّ
إل��ي��ه��ا ف��ي ل��وح��ة »م������اري«. تحتل

ال��ط��ب��ي��ع��ة، دوم����ًا، امل��وق��ع األمامي 
وحات املعروضة. 

ّ
في مجموعة الل

قد تجد مباني في بعض األعمال 
مثل In the fenway Boston لكنها 
تأخذ موقعًا خلفيًا، أو هي تحت 
���ى عليها 

ّ
ت���ت���دل ع���ري���ش���ة  س���ي���ط���رة 

 .Couple كلوحة
ل 

ّ
اء تشك

ّ
طبيعة بوز خصبة وغن

تيمات  الثقافات.  لتنّوع  مساحة 
 بوز كّرس حياته الفنّية 

ّ
يبدو كأن

يكون هذا  أن  لها. ويحرص على 
الحضارات  ب���ن  وامل������زج  ال���ت���ن���ّوع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة واض���ح���ًا. ي����زرع املباني 
عاش  ال��ت��ي  اإلي��ط��ال��ّي��ة  التاريخّية 
ف��ت��رة ب��ي��ن��ه��ا، ف���ي ل��وح��ات��ه. كذلك 
ت����رى ف���ي »م�������اري« ت��ع��ب��ي��رًا أقوى 

م�����ن امل��������زج ع���ن���دم���ا ي���ض���ي���ف إلى 
 
ً
فيال بة، 

ّ
املشذ األميركّية  الطبيعة 

الفنان  وي���ب���ع���ث���ر  ه����ن����دي  ي���رك���ب���ه 
ت��ح��ت ق��دم��ي��ه ف��اك��ه��ة ج���وز الهند 
وف����واك����ه اس���ت���وائ���ي���ة أخ������رى. وفي 
»ص����ب����اح أم����ي����رك����ي«، ي���ض���ع بوز 
الحّرية،  تمثال  ه��و  أميركيًا  رم��زًا 
إل���ى ج��ان��ب زه���رة »ب��ي��ون��ي«، أحد 
يذهب  القديمة.  الصينّية  الرموز 
ال���ف���ن���ان األم���ي���رك���ي أب���ع���د م���ن ذلك 
والثقافات.  ال��ح��ض��ارات  ف��ي خلط 

والتحّجر  ال��ج��م��ود  ي��زي��ل  ه���ك���ذا، 
 
ً
امرأة ويعيده  الحرّية  تمثال  ع��ن 

العلم  ت��ح��م��ل  أن���وث���ت���ه���ا،  ب���ك���ام���ل 
، وإلى 

ً
األم���ي���رك���ي ول���ي���س م��ش��ع��ال

جانبه وردة »بيوني« التي غالبًا 
ما تتكّرر في لوحات الفنان. وهو 
دة إن كان 

ّ
يستعملها بطرق متعد

من ناحية الشكل أو الداللة، نظرًا 
إل����ى ارت���ب���اط ه����ذه ال������وردة بأكثر 
من قّصة ميثولوجية. أعاد منها 
املرتبطة  ت��ل��ك  امل���ع���رض  ف���ي  ب����وز 
للحورّيات،   

ً
م����خ����ب����أ ب����ك����ون����ه����ا 

جانب  إل��ى  مفتوحة  فاستعملها 
الرمز األميركي لتخرج »الحورّية 
في  كذلك  رحمها.  من  األميركّية« 
 

ّ
Mermaid peony notebook، تحتل

��وح��ة وت��ج��د إلى 
ّ
ال���وردة وس��ط ال��ل

م�������ّرة أخرى  ال����ح����ورّي����ة  ي���س���اره���ا 
وإل��ى يمينها دف��ت��رًا، ليختزل في 
 
ً
 ميثولوجّية

ً
وحة نفسها قصة

ّ
الل

أخرى مرتبطة بهذه ال��وردة التي 
»أسكلپيوس«  تلميذ  اس��م  تحمل 
إله الطب والشفاء اإلغريقي، الذي 
أث��ار غيرة أس��ت��اذه، فحّوله زوس 

إلى وردة كي يحميه من غيرته. 
سريالّية،  م���ع���ظ���م���ه���ا  ل������وح������ات 
 ط��ري��ق��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح��دي��ث��ة ال 

ّ
ل��ك��ن

كالسيكّية. لكن بوز يكمل عملية 
امل������زج ح���ت���ى ف����ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ فترى 
آثار املدرسة االنطباعّية واضحة 
 In the وح��ات م��ث��ل��

ّ
ف��ي ب��ع��ض ال��ل

 .My House و   Fenway Boston
ية«، 

ّ
ه يستقطب »رموزًا فن

ّ
حتى إن

 au( فتجد س��اع��ة س��ل��ف��ادور دال���ي
premier plan(، ثابتة على الساعة 
ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا وم����ج����ّردة من 
املقلقة، وإلى  الزمن  م��رور  معاني 
»أعيش  ف��ي  ك���رز س��ي��زان  جانبها 
إلى  ب����وز  ي��أخ��ذن��ا  األرض«.  ع��ل��ى 
زهما بإبقائه 

ّ
الحلم والتخّيل، يعز

على املجال البصري مفتوحًا في 
وحات.

ّ
كل الل

أبعاد  إل��ى  لوحاته  الفنان  ع 
ّ

يقط
الرموز  م��ع  تشعر  تجعلك  كثيرة 
إل�����ى عصور  امل��ن��ت��م��ي��ة  ال���ك���ث���ي���رة 
عدم  أو  ب����م����ب����ال����غ����ة  م����خ����ت����ل����ف����ة، 
ت��ج��ان��س، ك���أن ب���وز ي��ع��م��ل بمبدأ 
االنطباعية. يطلب من عن املتأمل 
أن تمزج هذه األبعاد العديدة كما 
ت��ف��ع��ل م���ع األل������وان ل��ت��خ��ل��ق منها 
ال���ش���ع���ور بزمن  ����د 

ّ
ي����ول ت���ج���ان���س���ًا 

الذي  مبعثر، ال يشبه ذل��ك املقلق 
أنت  فيجعلك  أفقي،  بشكل  يسير 

وحة تعيشان خارجه. 
ّ
والل

حتى 4 تموز )يوليو( املقبل ــــ »فضاء 
)بــنــايــة جفينور،  كــونــيــغ«  ــانــة 

ّ
كــت نائلة 

بيروت( ــــ لالستعالم: 01/738706

اختار الفنان األميركي 
في معرضه البيروتي أن 
د »الطبيعة األم« 

ّ
يمج

أو »اآللهة الكبرى«... 
فإذا به يذهب بعيدًا 

في خلط الحضارات 
والثقافات

أعاد تمثال
الحرّية امرأًة بكامل 

أنوثتها

خليل صويلح

حاملا نطأ عتبة »غاليري املدى« في دمشق، تهبُّ 
ن��ش��وة امل��وس��ي��ق��ى ف��ي أرج����اء امل���ك���ان. ه��ن��اك، كان 
 »كونشيرتو« لونيًا 

ّ
تحسن الزيدي )1974( يعد

الشاب  ال��ع��راق��ي  التشكيلي  ص��اخ��ب��ة.  ب��م��ق��ام��ات 
ال��ي��وم، يمسك  ُيختتم  ال���ذي  ف��ي معرضه »وج���وه نعرفها« 
انفعاالتهم. ستفيض  ح��االت  أقصى  ف��ي  ع��ازف��ن  بتالبيب 
العالمات املوسيقية إلى أبعد من إطار اللوحة، وسينسى 
ل 

ّ
ال��ل��ون. وإذا باألخضر يبل ف��ي حضرة  ��ه 

ّ
أن الكمان  ع��ازف 

وجهه بضربات نزقة، فيما يندلق األحمر من الجهة األخرى. 
ستغيب عينا العازف تحت طبقات اللون، أما عصا الكمان، 
األص���ف���ر واألزرق.  ت��ح��ت وط����أة ض���رب���ات  فستفقد رش���ده���ا 

ل���دى ع���ازف ال���ع���ود، سنعيش 
ي���ك���اد يتسلل  ش��ج��ن��ًا ع��راق��ي��ًا 
وستتحول  األص������اب������ع،  ب�����ن 
خلفية اللوحة إلى بنّي داكن، 
ق��ب��ل أن ت��ت��راك��م األل������وان فوق 
من  شيئًا  لتستحضر  ال��وج��ه 
وربما  ب���ش���ي���ر،  م���ن���ي���ر  أن����غ����ام 
ج��ن��ون نصير ش��ّم��ة، وآخرين 
العراقي  األل������م  ن���وت���ة  ك���ت���ب���وا 
ودمارها  ع����ن����ف����وان����ه����ا  ب����ك����ل 

وخساراتها املتعاقبة.
ال���ن���اي كهرباء  أص���اب���ع ع����ازف 
ت��ت��س��رب إل����ى ال��ق��ص��ب وتكمل 
ط��ري��ق��ه��ا إل�����ى ال����وج����ه إل�����ى أن 
ت��غ��ي��ب ت��ف��اص��ي��ل��ه ت��م��ام��ًا. وإذا 
ان 

ّ
وخز أح��������������زان،  ن����ه����ر  ب����ه����ا 

ذك��ري��ات وف��راق وشغف. هكذا 
سنجد أنفسنا أمام مقترحات 
لعازف  م�����ت�����ن�����اوب�����ة  أخ�������������رى 
الساكسفون، أو الكونترباص، 
أو الغيتار. كأن هذا التشكيلي 
مرجعيات  ع�������ل�������ى  ي������ت������ك������ئ 
الرسم،  أث�������ن�������اء  م����وس����ي����ق����ي����ة 
االنفعالية  ال���ش���ح���ن���ة  ف��ي��ن��ق��ل 
للعازف إلى القماشة البيضاء 
باعتماده  ال����س����م����اع،  ل���ح���ظ���ة 
ف��ي استكمال  ال��ح��دس وح����ده 
يتالشى صوت  اللوحة. حاملا 
اللون،  وص����دم����ة  امل���وس���ي���ق���ى، 
س��ن��ن��ت��ب��ه إل����ى س���ط���وح أخرى 
لونية هي  كتلة  هناك  للوحة: 
م��رك��ز ال��ل��وح��ة، ت��ن��س��اب منها 
ف����ي طبقات  ال���ل���ون���ي���ة  ال���دف���ق���ة 
ث��خ��ي��ن��ة، ت��ق��اب��ل��ه��ا ك��ت��ل��ة أخرى 
األحمر  ص�����ري�����ح�����ة:  ب�������أل�������وان 
واألخضر واألصفر خصوصًا، 

كترجيع للذروة التي أحدثتها أصابع العازفن في ليونتها 
بها وحركاتها املباغتة.

ّ
وتوث

 ف��ي األع��م��ال ال���� 18 ال��ت��ي ضمها امل��ع��رض، ي����زاوج تحسن 
واضحة،  لونية  بجرأة  والتجريد  التشخيص  بن  الزيدي 
ال��ب��داي��ات، سواء  ت��ج��اوز حيرة  ف��ي  تنبئ ع��ن خبرة مبكرة 
لجهة الخطوط، أو لجهة مزج األلوان وانسجامها إيقاعيًا. 
ر في بعض أعماله بأطياف مواطنه جبر علوان 

ّ
وإن كان يذك

الكتلة في  ق بتموضع 
ّ
التعبيرية، وخصوصًا في ما يتعل

يها لونيًا.
ّ

اللوحة وتشظ

»غاليري املدى«، دمشق ــــ 00963112322275

أحزان عراقية

يزاوج بين 
التشخيص 

والتجريد بجرأة 
لونية واضحة 

ويذّكرنا 
بمواطنه جبر 

علوان

تحسين الزيدي

املرتفعة.  تكاليفه  بسبب  التصميم 
ون��ظ��رًا إل��ى أن »دار امل���دى« تفكر منذ 
فترة في إقامة متحف فني عراقي في 
اش��ت��رط��ت مقابل طبعها  فقد  ب��غ��داد، 
م أو »ُيهدي« كل فنان 

ّ
الكتاب، أن يقد

 فنيًا إلى الدار!
ً
يضّمه الكتاب عمال

لن نذهب أبعد في التأويالت لنسأل 
إذا كان هذا الشرط يفّسر غياب العديد 
م��ن األس��م��اء وال��ت��ج��ارب امل��ه��ّم��ة التي 
أغفلها الكتاب، وكان يفترض تناولها 
أن الخميسي لم  في الجزء األول؟ إال 
ي��غ��ف��ل ب��ع��ض ال��ف��ن��ان��ن ال��ذي��ن رحلوا 
تحت سماء املنفى الباردة، مثل أحمد 
ال��ج��اس��م )أم���ي���ر(، وزي����اد ح��ي��در الذي 
وفايق   ،2006 ع��ام  هولندا  ف��ي  توفي 
ال��والي��ات املتحدة  حسن املتوفى في 

األميركية عام 2003. 
مالحظاتنا،  رغ�����م  ال���ك���ت���اب،  وي���ب���ق���ى 
األرشيفّية،  م����ادت����ه  ب��غ��ن��ى  م���ت���م���ي���زًا 
نمت  عراقية  فنية  ت��ج��ارب  وبتناوله 
ى امل��ن��اف��ي... إضافة 

ّ
وت��ط��ورت ف��ي شت

���������� وفق  ال��ت��ي ال تنتمي  إل���ى األس���م���اء 
ظروف خروجها من العراق )وأسباب 
ذل��ك ال��خ��روج وزم��ن��ه( ���� إل��ى موضوع 

املنفى العراقي وفكرته.
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فوتوغرافيا
من املعرض

شهداء وضحايا 
وشخصيات... من 

كل المناطق

الحرب جرح مفتوح، وأنصابها شاهد على ذلك
حسين بن حمزة

ال���ع���م���ل؟ لبنان  ض���م���ن م����ش����روع »م�����ا 
��ال��ة ال���ح���روب«، شاهدنا  وذاك���رت���ه ح��مَّ
ح��ل��ق��ة أخ����رى م��ن ال��ج��ه��د امل��م��ي��ز الذي 
تقوم به جمعية »أمم للتوثيق 
واألب��ح��اث« من خ��الل معرض 
»الهنغار«  ف���ي  ف���وت���وغ���راف���ي 
)حارة حريك(، يضم 70 صورة 
تمثل نصبًا وشواهد تذكارية 
واغتياالت  وم���ج���ازر  ل��ح��روب 
التاريخ  م�������ن  وت�����ف�����ج�����ي�����رات 
الجمعية  ال��ح��دي��ث.  اللبناني 
وائ��ل حمزة  الصحافي  املصور  فت 

ّ
كل

واستبعدت  امل�������ش�������روع،  ب����ت����ص����وي����ر 
األنصاب والشواهد الدينية. 

»»الحرب«  مل��ع��رض  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ك��رة 

أن���ص���اب���ه���ا وش�����واه�����ده�����ا« تبدو  ف�����ي 
توثيق  وه������ي  وه����ل����ة،  ألول  ب��س��ي��ط��ة 
ونتائجها  مظاهرها  وبعض  الحرب 
وض���ح���اي���اه���ا ب���ال���ص���ور. ول���ك���ن كثرة 
مختلفة،  مناطق  من  امللتقطة  الصور 
وجماعات  أف�������راد  ل����ذك����رى  ����دة 

ِّ
وامل����خ����ل

متعددة،  وح��زب��ي��ة  سياسية  وج��ه��ات 
 عن 

ً
وتجاورها في فضاء واحد، فضال

الخالصات األليمة التي تنبعث منها، 
د املعرض باقتراح، خفي وظاهر،  تزوِّ
العنف  يكون  أن  ف��ي صالحية  يتمثل 
والرمزية  الجامعة  الصور  من  واح��دًا 
ل��ب��ن��ان. العنف هنا  ُي��خ��ت��زل بها  ال��ت��ي 
ي��ق��ف ع��ل��ى ق���در امل���س���اواة م��ع أي فخٍر 
س��ي��اح��ي أو ث��ق��اف��ي أو اج��ت��م��اع��ي في 
 كاملة. 

ً
ال��ع��ن��ف ص��ن��ع أج����ي����اال ال���ب���ل���د. 

 
ً
م��ق��ت��رح��ات ون��ص��وص��ًا وميوال أن��ت��ج 

كانت  وإذا  وف���ن���ي���ة.  وأدب����ي����ة  ث��ق��اف��ي��ة 
الحرب األهلية )1975����� 1990( شطرت 
االجتماع اللبناني إلى ما قبل الحرب 
وم��ا بعدها، ف��إن ه��ذا التشطير نفسه 
نت 

َّ
مك إض����اف����ي����ة  ل����ض����رب����ات  ض  ت����ع����رَّ

الحرب من التمدد واالستمرار، بطرق 
األهلي،  ال��س��ل��م  س��ن��وات  ف��ي  مختلفة، 
األربع  ال�����س�����ن�����وات  ف�����ي  وخ����ص����وص����ًا 
األخ���ي���رة ال��ت��ي أع��ق��ب��ت اغ��ت��ي��ال رئيس 

الوزراء األسبق رفيق الحريري.  
امل��ع��رض يغطي م��س��اح��ة لبنان  ي��ك��اد 
���ن���ا م����دع����ّوون ل��ل��ت��ج��وال بن 

ّ
ك��ل��ه��ا. إن

الضحايا  وأس����م����اء  امل����ج����ازر  أس����م����اء 
الحرب.  عاصرت  شخصيات  وأسماء 
���د أف������������رادًا: كمال 

ّ
�����ُص�����ب ت���خ���ل

ُ
ن ه����ن����اك 

جنبالط، بالل فحص، بشير الجمّيل، 
مغنية، سمير  عماد  ال��ح��ري��ري،  رفيق 

ُصب 
ُ
ون  ،... ت��وي��ن��ي  ج���ب���ران  ق��ص��ي��ر، 

د ذكرى جماعات: مجزرة الدامور، 
ّ
تخل

الجيش  ش�����ه�����داء  وش����ات����ي����ال،  ص����ب����را 
ال��س��وري، أب��ط��ال ح��رب ت��م��وز، شهداء 
قانا األولى والثانية، ضحايا تفجير 
السفارة األميركية في بيروت، ضحايا 
ُصب 

ُ
قوات اليونيفيل ...، إضافة إلى ن

ع��م��وم��ي��ة: ت��م��ث��ال ال��ش��ه��داء ف���ي وسط 
بيروت، نصب الجندي املجهول. 

شهداء وضحايا وشخصيات من كل 
ت��خ��ب��رن��ا أن العنف  ال���ص���ور  امل��ن��اط��ق. 
��دًا في 

ّ
م���ّر م��ن ه��ن��اك، وأن����ه ل��ي��س م��خ��ل

ن���ص���ب امل����وت����ى وص�����وره�����م ف����ق����ط، بل 
��د ف���ي ح���ي���اة األح����ي����اء الذي 

َّ
ه���و م��خ��ل

املهددة  ال��ي��وم��ي��ة  حياتهم  ي��واص��ل��ون 
بالعنف نفسه. املعرض، بهذا املعنى، 
ل��ذك��رى بعيدة.  م��ري��رة  ليس استعادة 
ل��ع��ل ح��ي��وي��ة ف��ك��رة امل��ع��رض وأهميته 
م والراهنية 

َ
موجودتان في صفتي الِقد

ي��ان ف��ي ال��ص��ور. الحرب  ال��ل��ت��ن ت��ت��راء
ج���رح م��ف��ت��وح، ي��ق��ول ل��ن��ا امل��ع��رض. أال 
في  ومخطوفوها  مفقودوها  يعيش 

بيوت ذويهم حتى اآلن؟.

حتى 29 حزيران )يونيو( ــــ »الهنغار« )حارة 
حريك، بيروت( ــــ 01/553604
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