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ثقافة وناس
فنون معاصرة في معرضها الفردي  From Mirfaq to Vegaالذي تحتضنه غاليري «جورجيو بيرسانو» في
تورينو ،ينفلت من ذاكرة الفنانة اللبنانية تاريخ سياسي مثقل باالحتالل والهجر والغياب

زينة الخليل ...منديلها صار بيتًا
روان عز الدين
هـ ـ ـن ـ ــاك طـ ـ ــاقـ ـ ــات ون ـ ـ ـجـ ـ ــوم ووجـ ـ ـ ــوه
متوارية ،ترسم املالمح األساسية في
معرض زينة الخليل (From )1976
 Mirfaq to Vegaال ـ ــذي تـحـتـضـنــه
غــالـيــري «جــورجـيــو بـيــرســانــو» في
تــوريـنــو اإليـطــالـيــة حـتــى  10كــانــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (يـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــر) .ف ـ ــي م ـع ــرض ـه ــا
التجهيزي ،ينفلت من ذاكرة الفنانة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة تـ ــاريـ ــخ س ـي ــاس ــي ثـقـيــل
والمتناه للشرق األوســط واملنطقة.
تجرجر ذاكــرة جماعية أشبه بمرآة
لـ ـح ــروب واحـ ـ ـت ـ ــاالت ،ت ـت ـقــاطــع مــع
الــذاكــرة املستقبلية لجيل اليوم في
سوريا ولبنان والـعــراق وفلسطني.
عناصر معرضها الجديد تولد من
الـبـيــوت بوصفها مـكــانــا للذكريات
والـقـصــص الـحـمـيـمــة ،لكنها أمكنة
مـهــددة رغــم كــل ش ــيء ،بما هــو أكثر
ً
ه ـ ــوال م ــن ض ـيــق م ـســاحــات ـهــا .إنـهــا
مـ ـ ـن ـ ــازل هـ ــدمـ ــت واح ـ ـت ـ ـلـ ــت وأخ ـ ـ ــرى
تــواجــه خـطــر ال ـ ــزوال .ك ــأن االحـتــال
أو الدمار يصبح مسافة فاصلة بني
ّ
ويتحول إلى الفعل ّ
املدمر
تاريخني،
والباعث في آن واحد .وجدت الخليل
ـدران
ف ــي ال ـش ـع ــر والـ ـل ــوح ــات وال ـ ـجـ ـ ً
واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات وامل ـ ـن ـ ـحـ ــوتـ ــات م ـل ـج ــأ
مل ـس ــاء ل ــة ق ـي ـمــة املـ ـن ــزل ب ـعــد ه ـجــره،
الجدران والذكريات والحب ،وكيفية
الـ ـتـ ـع ــاط ــي م ـ ــع الـ ـفـ ـق ــد م ـ ــن مـنـطـلــق
شـ ـخـ ـص ــي ،أم ـ ـ ـ ــام غ ـ ـيـ ــاب املـ ـت ــاح ــف
العربية التي تحفظ تاريخ الحروب.
ً
ال تملك زينة منزال من طفولتها .لقد
ورث ــت ف ـقــدان الـبـيــوت عــن والــديـهــا.
اح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـن ــزل
والــدهــا فــي حاصبيا ،ملــدة  22سنة.
مكان لــم تــره إال فــي عــام  ،2000بعد
ان ـس ـحــاب الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي من
ج ـن ــوب ل ـب ـنــان .ال ـب ـيــت الـ ــذي تـحــول
إلى مركز تحقيق استخباراتي ،هدم
وأعيد بناؤه .أما الجدران واملتاريس
فبقيت مغروسة في األرض.
العازلةّ ،
وق ـ ـ ــد تـ ـم ــث ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
انتزاعها من مكانها ،من دون تضرر
الشجرة العمالقة بجانبه ،حارسة
ذكـ ــريـ ــات ط ـف ــول ــة والـ ــدهـ ــا وأقـ ــرانـ ــه.
نقلت زينة أجــزاء من جــدران املوقع
إل ــى إيـطــالـيــا ،لـتــوثـيــق  22سـنــة من
االحتالل .نشاهدها شاهقة وصلبة
ك ــرم ــزي ــة ث ــابـ ـت ــة ل ـل ـع ـن ــف ،تـ ـت ــراءى
وراءها عيون الجنود اإلسرائيليني
ّ
تصوب رشاشاتها على
التي كانت
الـ ـف ــاح ــن فـ ــي م ــزارعـ ـه ــم امل ـق ــاب ـل ــة.
أمـ ـ ــا الـ ـط ــري ــق ال ـ ـتـ ــي س ـل ـك ـت ـه ــا إل ــى

حاصبيا ،فهي الطريق نفسها التي
قـطـعـهــا أج ــداده ــا وأس ــاف ـه ــا هــربــا
من االحـتــال الفرنسي ذات يــوم من
عشرينات الـقــرن املــاضــي .مسافة ال
يمكنها س ــوى اسـتـحـضــار قصيدة
«يا ديرتي» التي كتبها زيد األطرش
في تلك الفترة ،عم الفنانة أسمهان
( 1912ـ ـ  ،)1944وأح ــد أق ــارب زيـنــة.
وكـمــا سمعنا هــذه األغـنـيــة بصوت
أسـ ـمـ ـه ــان ،اس ـت ـم ـعــت زيـ ـن ــة الـطـفـلــة
إل ـي ـهــا ب ـص ــوت جــدت ـهــا ،ح ــن كــانــت
ـداد.
تغنيها وترفقها ببطوالت األجـ ّ
هذه العناصر املتشابكة التي تمثل
تاريخني متباعدين يجمع بينهما
االح ـتــال ،أع ــادت الخليل تشكيلها
وت ــركـ ـيـ ـبـ ـه ــا ل ـت ـع ـك ــس حـ ـ ــال الـ ـب ــاد
طــوال حقبات متعددة .في املعرض
ن ــرى ش ـج ـرًا ،صنعت أغـصــانـهــا من
ال ـخ ـش ــب وال ـ ـ ـ ـ «ب ـل ـي ـك ـس ــي غـ ـ ــاس»،
وحـفــرت أبـيــات شعرية مــن قصيدة
«يــا ديــرتــي»« :ياديرتي مالك علينا
لوم /ال تعتبي لومك علي من خان/
حنا روينا سيوفنا من القوم /مثل
ال ـع ــدو مــانــرخـصــك ب ــاث ـم ــان» .ت ــدور
الشجرات ،فيما ينعكس الضوء على
أغصانها ،لتظلل كلمات القصيدة
ف ـضــاء ال ـع ــرض .تـلــك ال ـش ـجــرة الـتــي
عايشت الحروب وصمدت ،وانتقلت
مـ ــن جـ ـي ــل إلـ ـ ــى جـ ـي ــل ،ت ـن ـق ــل مـعـهــا
الحكمة والـضــوء الــذي ما زال قــادرًا
ع ـل ــى الـ ـح ــب .ال ـق ـص ـي ــدة سـنـسـتـمــع
إليها عبر تسجيل صوتي تغنيها
الفنانة إليزابيث أيوب.
تستثن الحروب الغزيرة القصف
لم
ِ
األميركي من بارجة «نيوجيرسي»
الـشـهـيــرة ع ــام  .1983ط ــاول القصف
حينها منزل والدة الفنانة في عاليه،
لـكــن أع ـيــد ب ـنــاؤه م ـج ــددًا .وب ـجــواره
حــافـظــت بـيــوت وأم ــاك ــن أخ ــرى على
نــدوبـهــا ،مــن دون أن يـعــاد إعمارها
مـ ــن جـ ــديـ ــد .تـ ـس ــائ ــل ال ـخ ـل ـي ــل ه ــذه
ال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ،ومـ ـ ـ ــاذا يـ ـح ــدث ب ـه ــا بـعــد
انتهاء االحـتــال .أيــن تذهب طاقات
الوجوه التي سكنته يومًا؟ في أحد
تلك البيوت في عاليه ،أمضت أشهرًا
ت ـف ـكــر ف ــي الـ ـفـ ـض ــاءات وامل ـس ــاح ــات
ال ـش ــاه ــدة ع ـلــى ال ـع ـنــف .ف ــي تجهيز
بـصــري ،تــرتــدي زيـنــة زي الشيخات
الدرزيات األسود مع املنديل األبيض.
تـمــارس بعدها فعل الــدمــار والبناء
على الخرق واملناديل البيضاء ،عبر
إح ــراق ـه ــا وص ـن ــع ح ـبــر م ــن رم ــاده ــا
لـتــرســم لــوحــات الـكــانـفــاس الكبيرة.
لــوحــات تحمل دمـغــة املـنــاديــل التي
اسـتـخــدمـتـهــا كـ ــأداة لـلــرســم بالحبر

الذي يحوي رمادها ،ودمغة الفضاء
الذي أنجزت فيه هذه األعمال .كذلك
خ ــاط ــت كــوف ـيــة ولـ ّـون ـت ـهــا ب ــاألس ــود
كداللة على املقاومة ،وطــرزت بعض
املقاطع مثل «وف ــي قلبي ،صــدامــات
ّ
ك ــون ـي ــة» .ل ـقــد وظ ـف ــت ال ـطــاقــة وأل ـفــة
املنزل في الدرجة األولى لنقل تاريخ
هـ ـ ــذه األمـ ـكـ ـن ــة ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر إل ــى
ال ـلــوحــات .فــي ذل ــك الـفـضــاء ،وجــدت
زينة لوحات ُ
رسمت عليها شخوص
صينية ويابانية ،فأعادت إحياءها
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال رسـ ـمـ ـه ــا

نستمع إلى
«يا ديرتي» بصوت
المغنية إليزابيث أيوب

مستخدمة رمــاد املناديل واألقمشة
ً
الـتــي أحرقتها .كما ألصقت خصال
مــن شعرها ال ــذي يبقى حيًا بــدوره
ب ـف ـضــل الـ ـ ـ  .DNAكــأن ـهــا بــإن ـقــاذهــا
ّ
الـشـخــوص اآلس ـيــويــة تـخــلــص ذوق
الـعــائـلــة الـتــي عــاشــت فـيــه ذات يــوم،
ّ
وت ـخــلــص أه ــواء ه ــا مــن االن ــدث ــار .ال
شيء يموت إذًا ،ال خصل الشعر وال
خيارات السكان الراحلني.
ش ـغ ــل م ـف ـه ــوم الـ ـح ــرب وال ـس ـي ــاس ــة
ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـع ـم ـلــت عـلــى
فـكـفـكـتــه ف ــي مـعــرضـهــا الـ ـف ــردي «...
وعـ ـل ــي م ــا م ـع ــو خـ ـب ــر» ف ــي ب ـي ــروت
عام  ،2010حيث استخدمت الرموز
واألي ـق ــون ــات الـسـيــاسـيــة والـكـيـتــش
م ــن خ ـ ــال ف ــن «ال ـ ـبـ ــوب آرت» .لـكــن
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـح ــال ـي ــة ،ت ـب ــدو تـجــربــة
ناضجة مثالية وتوثيقية أكثر منها
خطابية مباشرة.
تـ ّ
ـوصـ ـل ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة إلـ ـ ــى نـ ـ ــوع مــن
الـفـهــم ال ـخــاص لتلك األح ـ ــداث ،أقله
فــي املـعــرض وفــي رحلتها الطويلة
ّ
لـلـتـحـضـيــر لـ ــه .ت ــرك ــز ع ـم ـل ـهــا عـلــى
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط بـ ـع ــض الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـمـ ـي ــات فــي

البيوت ،لتندمج مع مسيرة التاريخ
ال ـهــائ ـلــة .وب ـق ــدر م ــا ت ـبــدو األحـ ــداث
املــاض ـيــة عـنـيـفــة وم ـع ـق ــدة ،ستعمل
زينة على إخمادها وربطها بطاقات
حب وتسامح ال متناهية .ال تتخلى
الفنانة اللبنانية عن قلبها كمواجهة
ل ـهــذا االحـ ـت ــال ،أو ألي ح ــرب تـنــذر
بــالـقــدوم.نــرى ذلــك بــوضــوح فــي تلك
الـتـعــاويــذ الخشبية املنحوتة التي
تعلو ج ــدران امل ـعــرض؛ كـتــب عليها
«أرض ،عـ ـ ــرض ،رحـ ـم ــة ،غـ ـ ـف ـ ــران»...
تقرأها زينة في تجيز صوتي عملت
عليه مــع منتج ال ـصــوت راي حــاج.
ت ـق ــرأ أي ـض ــا «ق ـل ـبــي م ـل ــيء بــال ـحــب،
قلبي مليء بالتسامح ،أشع نورًا مع
الـضــوء الـحــالــي» .هـكــذا تتكامل مع
ضوء النجمني الالمعني في السماء
ال ــذي ــن أضـ ــاءا ف ـتــرة عـمـلـهــا؛ نجمي
«املرفق» ( )Mirfaqو«النسر الواقع»
(.)Vega
 :From Mirfaq to Vegaحتى  10كانون
ال ـث ــان ــي (ي ـن ــاي ــر) ف ــي غ ــال ـي ــري «جــورج ـيــو
بيرسانو» (تورينو ـ ـ إيطاليا).

زينة الخليل في المعرض (ايفا زيات)

تجهيز

مجسمات للزينة والديكور
غسان زردّ :
حسين بن حمزة
يـ ـع ــرض غـ ـس ــان زرد ( )1954قـطـعــا
ومـجـسـمــات ت ـبــدو صــالـحــة وجــاهــزة
فـ ـ ــورًا الس ـت ـع ـم ــاالت ال ـس ـي ـنــوغــراف ـيــا
امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة أو امل ـ ـك ـ ـت ـ ـب ـ ـيـ ــة .مـ ـع ــرض ــه
 Variationsالــذي تحتضنه «غاليري
ً
ت ــانـ ـي ــت» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ـض ــم أعـ ـم ــاال
غــال ـب ـي ـت ـهــا ال ت ـح ـمــل عـ ـن ــوان ــا ،ول ـكــن
زائــر املعرض ال يحتاج إلــى وقــت كي
تظهر لــه الـغــايــات والطموحات التي
ّ
تحكمت أو رافـقــت إنـجــاز هــذا النوع
مــن امل ـعــروضــات الـتــي تـنــاســب سوقًا
للديكور الداخلي أكثر من مالءمتها
لفكرة النحت التقليدية.

ال ـن ـحــات الـلـبـنــانــي ال ــذي سـبــق ل ــه أن
ع ـ ــرض ل ــوح ــات ع ــادي ــة وم ـج ـس ـمــات
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ومـ ـي ــونـ ـي ــخ وب ـ ــاري ـ ــس،
يـ ـ ـب ـ ــدو م ـ ـن ـ ـحـ ــازًا إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ـن ـ ــون ق ــاب ـل ــة
لــاسـتـخــدام ول ـيــس فـقــط لـلـتــأمــل في
ق ــوت ـه ــا ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة .األش ـ ـكـ ــال ال ـتــي
نــراهــا فــي معرضه الحالي تحجز له
م ـكــانــا داخـ ــل م ـم ــارس ــات وات ـجــاهــات
شـ ــديـ ــدة املـ ـع ــاص ــرة فـ ــي س ـ ــوق ال ـفــن
املعولم ،فهي تكاد تكون بال هوية أو
مالمح واضـحــة املعالم ،بينما غياب
ال ـع ـنــاويــن يـجـعـلـهــا أك ـث ــر مـجـهــولـيــة
وغموضًا ،ويمنحها طابعًا طوطميًا
ملتبسًا ،ولـكــن الـغـمــوض وااللـتـبــاس
ّ
يؤمنان جاذبية ما لهذه األشكال .قد

تكون جاذبية خادعة ،وقد تكون هذه
الـخــديـعــة م ـق ـصــودة لــإي ـقــاع بــذائـقــة
الــزائــريــن واملـقـتـنــن املـحـتـمـلــن لهذه
املـعــروضــات ،وقــد يـكــون املـطـلــوب من
هـ ــؤالء أن ي ـف ـكــروا بـســرعــة بــإمـكــانـيــة
أن تــائــم قطعة مــا ملساحة مفترضة
وم ـتــوافــرة فــي مـنــازلـهــم أو مكاتبهم
أو شركاتهم أو فنادقهم أيـضــا .إنها
قطع أو َصـ َـمــديــات باللهجة العامية
الـتــي تـصــف قـطــع الــديـكــور أو الزينة
املصمودة في زوايــا ومطارح خاصة
بها داخل الديكور العام لألمكنة.
ال ُي ـخ ـفــي ال ـف ـن ــان هـ ــذه ال ـط ـمــوحــات،
ولذلك يقدم نسخًا مختلفة لألشكال
ال ـت ــي ي ـعــرض ـهــا ،ف ـحــن ي ـق ــدم الـشـكــل

نصف الــدائــري أو نصف األسطواني
يـ ـقـ ـت ــرح عـ ـل ــى الـ ـ ــزائـ ـ ــر طـ ـبـ ـع ــات ع ــدة
لـهــذا الشكل ال ــذي ن ــراه مصنوعًا من
الخشب مرة ومن املعدن مرة .القبضة
أو ال ـ ـ ــرأس امل ـع ــدن ــي ي ـج ـع ـل ـهــا تـشـبــه
حيوانًا غير محدد بدقة .كأن ما نراه
هــو رأس سـلـحـفــاة خ ــارج مــن درعـهــا
القاسي .هناك نسخ كبيرة وصغيرة
ومتوسطة لهذه األشكال التي يعنون
الفنان واحدة منها بـ ،shouting goose
ً
وقــد تكون اإلوزة شكال مناسبًا مثل
السلحفاة أيضًا ،ولكن هذه التسميات
واإلي ـحــاءات ال تبدو مسألة أساسية
فــي تـقــديــر الــزائــر لـلـمـعــروضــات التي
ً
س ـي ــرى م ـن ـهــا أش ـ ـكـ ــاال م ـع ـ ّـدل ــة مـنـهــا

بإضافة قــاعــدة مربعة أو أسطوانية
لـهــا ،وبتلوين امل ــادة الـخــام وصقلها
لتبدو مثل السطوح الصقيلة للمادة
امليالمني .وسيرى سلسلة أو طبعات
متعددة من أشكال أخرى تشبه الورقة
أو ال ـخ ـتــم أو ال ـت ـع ـل ـي ـقــات الــاص ـقــة،
ولكنها مقدمة بيغاية تزيينة وليست
لــاسـتـعـمــال ال ـيــومــي ط ـب ـعــا ،ب ــل هي
متممات وتزيينات تنتمي فــورًا إلى
عالم الديكور املعاصر ...واملستقبلي
أيضًا.
*  Variationsلغسان زرد :حتى  16كانون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر) ـ ـ «غــال ـيــري تــان ـيــت» (م ــار
مخايل) .لالستعالم70/557662 :
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