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ثقافة وناس

فنون أدائية

سمير خداج :الفعل الدرامي باألبعاد الثالثة
العام الماضي ،أخذنا في رحلة شعرية
تشبه الفضاء المهجور الذي ّ
قدم فيه
عمله أي مبنى «مسرح المدينة» القديم
في كليمنصو .أما اليوم ،فيختلف
السياق وبالتالي الطرح .يدخلنا الفنان
اللبناني خداج إلى فضاء «دوار الشمس»
النابض بالعروض والحياة ،فكان ال ّبد
من التفاعل معه بطريقة مختلفة.
هذا ما نشاهده في «صورة ّ
ذاتية مع
الكالرينيت والشاهدان الصامتان»
روي ديب
ض ـمــن ف ـضــاء «دوار ال ـش ـم ــس» ،ي ـقـ ّـدم
سـمـيــر خـ ــداج عــرضــا م ـت ـعــدد األب ـعــاد
بعنوان «صــورة ذاتية مع الكالرينيت
وال ـشــاهــدان الـصــامـتــان» .خ ــال الـعــام
امل ــاض ــي ،دع ــان ــا خـ ـ ّـداج إل ــى رح ـلــة في
م ـب ـنــى «مـ ـس ــرح امل ــديـ ـن ــة» ال ـق ــدي ــم فــي
كليمنصو .ذلــك املـســرح ال ــذي شهدت
خ ـش ـب ـتــه ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن الـ ـع ــروض
املـهـمــة ال ـتــي عــرفـتـهــا ب ـي ــروت ،ك ــان قد
ّ
تحول إلى ما يشبه الخربة بعد هجره.
ّ
حينها ،قــرر خ ــداج أن يعيد اقتحامه
بتجهيز ضخم يـضـ ّـم ع ــددًا كبيرًا من
الـفـيــديــوهــات امل ــوزع ــة ف ــي أرجـ ــاء هــذا
الـ ـفـ ـض ــاء املـ ـس ــرح ــي مـ ــن املـ ــدخـ ــل إل ــى

فنان متجدد يسائل في كل
عمل له الشكل والمضمون
والسياق الذي يعرض فيه
األدراج وخ ـف ــاي ــا ال ـغ ــرف ال ـت ــي كــانــت
م ـغ ـل ـقــة ،إل ـ ــى ق ــاع ــة املـ ـس ــرح ال ـخــال ـيــة
م ــن امل ـقــاعــد وال ـخ ـش ـبــة .يــوم ـهــا ،جلنا
ف ــي رح ـل ــة ش ـع ــري ــة ك ـ َـم ــن ي ـغ ــوص فــي
فضاء مهجور تنبت من زوايــاه صور
وفيديوهات قررت أن تسكنه ،فتعطيه
ً
ّ
حـيــاة جــديــدة رسمها وولـفـهــا الفنان
س ـم ـيــر خـ ـ ـ ـ ّـداجّ .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـخـتـلــف
السياق ،ويختلف معه الـطــرح .يدخل
خ ــداج إلــى مـســرح نــابــض ،وفـضــاء ما
زالـ ــت خـشـبـتــه ت ـق ـ ّـدم الـ ـع ــروض ،فـكــان
ال ب ــد م ــن ال ـت ـف ــاع ــل م ــع ذلـ ــك ال ـف ـضــاء
ال ـحــي بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،ك ـمــا عـ ّـودنــا
دوم ــا فــي أعـمــالــه ،وهـكــذا فـعــل .يرتكز

من العرض

ّ
ويتوجه إلى
العرض إلى فضاء الركح،
الجمهور الجالس في مقاعد املسرح،
ب ـع ـك ــس ع ـم ـل ــه الـ ـس ــاب ــق فـ ــي «م ـس ــرح
املدينة» املهجور حيث كــان الجمهور
يتنقل سيرًا بني األعـمــال .تلك العالقة
ب ــن ال ـع ـمــل املـ ـع ــروض ع ـلــى الـخـشـبــة
والجمهور املتلقي ،أثــارت لــدى خداج
طرحًا مختلفًا .هكذا نصب في فضاء
ّ
املسرح شاشات تحتل أبعادًا متباينة

ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة ،وفـ ــي امل ـق ــدم ــة شــاشــة
شفافة كبيرة .على تلك الشاشات ،ألقى
ب ـص ــوره وف ـيــديــوهــاتــه م ــن مـصــدريــن
لـ ـلـ ـص ــورة ي ـل ـت ـق ـي ــان وس ـ ــط امل ـ ـسـ ــرح،
فيشكالن صورًا ذات أبعاد ثالثية .أعاد
ّ
التقنية الكالسيكية في
خ ــداج عكس
ً
إنـتــاج الـصــورة الثالثية األبـعــاد .بــدال
مــن الـتـقــاط ال ـصــورة بـعــدسـتــن ،أنتج
فيديو مؤلفًا مــن مـصــدريــن للصورة.

عبر تـعـ ّـدد الـشــاشــات واعـتـمــاد شاشة
شفافة في املقدمة ،استطاع أن يخلق
ب ـع ـدًا ثــال ـثــا ل ـل ـص ــورة .ظ ـ ّه ــرت بعض
تفاصيل الصورة كما لو أنها تتطاير
ّ
أهمية مقاربة خداج
في فضاء املسرح.
لـلـصــورة فــي عمله الـجــديــد تكمن في
رغبته بمخاطبة الفضاء الذي يعرض
فيه .على تلك الخشبةّ ،
يقدم املمثلون
ً
ً
ّ
عادة بأجسادهم أفعاال درامية ،أفعاال

ّ
ثالثية األب ـعــاد ،فكان ال بـ ّـد لـخــداج أن
يحاكي ذلــك الفعل عبر تخطي حصر
الصورة أو اللوحة بأبعادها الثنائية،
ّ
وتـحــويـلـهــا إل ــى أج ـس ــام ت ـحــتــل بـعـدًا
ثــالـثــا فــي فـضــاء امل ـســرح .هـكــذا أعطى
ل ــوح ــات ــه وصـ ـ ــوره حـ ـض ــورًا مـخـتـلـفــا
فوق الخشبة ،حضورًا مأل الفضاء .لم
يكتف بذلك ،بل كان من وقت إلى آخر
يــدخــل بجسده إلــى الخشبة ،ليصبح
جـ ـ ــزءًا م ــن ع ــال ــم ص ــورت ــه ث ــم يـخـتـفــي
وراء شاشاته .مثير سمير خــداج في
مـقــاربـتــه ألعـمــالــه الفنية حـتــى الـيــوم،
ه ــو الـ ــذي ي ـق ــول ع ـنــه امل ـخ ــرج روج ـيــه
عساف «تتجلى دينامية الفنان الذي
يرفض أن يكتفي بعرض لوحاته في
مكان ال تنتمي إليه ،بل يقرر أن يحتل
املكان ،أن يغويه ،وأن يدخله في عالم
صــوره ( )...الفنان ال يعرض لوحاته،
بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي» .تلك
ال ـخ ـصــائــص ال ـتــي يـتـمـ ّـيــز ب ـهــا خ ــداج
( )١٩٣٩ترجمها منذ معرضه األول في
«الكارلتون» عام  ،١٩٨٩مرورًا بمرحلة
ً
انتقاله إلى باريس عام  ،١٩٩٠وصوال
إلى اليوم .فنان متجدد يسائل في كل
عـمــل لــه الـشـكــل وامل ـض ـمــون والـسـيــاق
الـ ــذي ي ـع ــرض ف ـي ــه .ه ـك ــذا يـعـيــد طــرح
ال ـف ـع ــل ال ـ ــدرام ـ ــي ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة بــن
سطوة شاشات الفيديو على املسارح
واح ـت ــال األب ـع ــاد ال ـثــاثـ ّـيــة لـشــاشــات
السينما من دون أن يقضي على جسد
ّ
ً
وفعل املمثل على الخشبة .إال أن سؤاال
ّ
وحـيـدًا يبقى ملحًا فــي «ص ــورة ذاتية
مع الكالرينيت والشاهدان َالصامتان»
ّ
ويتعلق مضمون العرض .خلق الفعل
على املسرح بتقنياته املتعددة وتلقيه
من قبل الجمهور يحصالن في الدقائق
األولـ ــى فـيـمــا طـ ــوال ال ـع ــرض ،تـتــوالــى
ف ـيــديــوهــات وص ــور تـبـقــى غـيــر قابلة
لـبـنــاء ح ــوار مــع املـتـلـقــي ،بــل تنحصر
في املفهوم الجمالي للشكل املطروح.
علمًا أنه كما ّيدل العنوان ،فجميع تلك
ّ
تصب في صورة الفنان الذاتية،
املواد
ً
وإن كــان على الخشبة فـعــا شــاهــدان
صامتان .إال أن الجمهور أيضًا ّ
تحول
شــاه ـدًا صــامـتــا وع ــاج ـزًا عــن الـتـفــاعــل
ّ
مع املــواد ّ
املقدمة ،ربما ألن هذه املواد
بقيت ذاتـ ّـيــة جـدًا في لغتها وتفاعلها
ّ
ف ــي م ــا بـيـنـهــا ،م ــا شــكــل ح ــاج ـزًا أم ــام
تواصلها مع املتلقي.
«صورة ّ
ذاتية مع الكالرينيت والشاهدان
الصامتان :عرض متعدد األبعاد» ـــ من
 23حتى  31كانون الثاني (يناير) 20:30
ً
مساء ــ «دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت)
ــ لالستعالم01/381290 :

تحليق فوق سيرة ذاتية
روجيه عساف *
ولــد سمير خ ــداج فــي بـلــدة كفرمتى عــام  1939في
قضاء الشوف .تطور اهتمامه بفن الرسم من خالل
تجارب مختلفةّ :
تعرفه إلى الفن التشكيلي األوروبي
ال ـحــديــث خ ــال زي ــارات ــه ل ـعــواصــم أوروبـ ـي ــة عــديــدة،
وك ــذل ــك م ــن خ ــال ان ـخــراطــه ف ــي لـبـنــان ف ــي تـجــارب
تشكيلية جماعية ،ومــن خــال املساهمة تشكيليًا
وسينوغرافيًا فــي بعض تـجــارب املـســرح اللبناني
امل ـع ــاص ــر .وبـيـنـمــا اج ـتــاحــت ف ـصــول ال ـح ــرب كــافــة
نواحي الحياة في لبنان ،شرع سمير بالرسم ،وحيدًا
أو بمعية أصدقاء .لم يرسم الحرب بل رسم الحياة
خ ــال ال ـح ــرب ،وال ـن ــاس املــوســومــن ب ـهــا .والنتيجة
س ـتــون لــوحــة بينها عـشــر لــوحــات جـمــاعـيــة كبيرة
عرضت في فندق «الكارلتون» عام  .1989سيمفونية
م ــن األل ـ ــوان م ــأت امل ـك ــان حـيـنـهــا مـعـبــرة ع ــن طــاقــة
األحياء التي تفور وسط حرب مدمرة.
عــام  ،1990ينتقل سمير خ ــداج إلــى بــاريــس حيث
ي ــوف ــر لـ ــه ب ـع ــض األص ـ ــدق ـ ــاء م ـس ــاح ــة ل ـل ــرس ــم فــي
طــابــق تحت األرض فــي «مستشفى كــونـيــاك جــي».

سرعان ما يصبح هذا املكان فضاء للعيش واإلبداع
والـتـعـبـيــر ،وفــي وقــت يخضع املــرضــى فــي الـطــوابــق
العليا املصابون بأمراض خطيرة لعالجات مخففة
لأللم ولرعاية طبية نفسية ،يفور الفضاء املسكون
بسمير وهواجسه وفنه بشتى أنواع األشكال واملواد
واألســال ـيــب ،وحـيــث يختلط امل ــرض بــاملــوت بالحرب
بالحياة تختلط املقاربات الفنية التي تنبجس من بني
يدي سمير بحيث ال يترك قيد أنملة في هذا املكان إال
وطبعتها ببصمة من بصماته.
عـ ــام  ،1992ي ـع ــرض ع ـلــى س ـم ـيــر خ ـ ــداج أن يقيم
معرضًا للوحاته في فضاء في مدينة مونتروي .هنا
تجلت دينامية الفنان الذي يرفض أن يكتفي بعرض
لوحاته فــي مكان ال تنتمي إلـيــه ،بــل يقرر أن يحتل
املـكــان ،أن يغويه ،وأن يدخله عالم ص ــوره ،فينبري
ً
يؤلف في املكان عينه أي في فضاء مونتروي أعماال
تحاكي الفضاء ومقاييسه وخصائصه .كما يضمنه
ً
ّ
أعماال من خارجه يدخلها فيه كأنها تحج إليه .الفنان
ال يعرض لوحاته ،بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي.
منذ ذلك التاريخ ،سوف تشكل هذه الطريقة في العمل

االستراتيجية الفنية الــذي يتبعها خــداج في غالبية
األحداث الفنية الكبرى التي يصممها ويحققها :في
«املركز الثقافي الفرنسي» في بيروت عام
 ،1993في «قصر األونيسكو» عام  ،1999في قبة
الـ «سيتي سنتر» في ساحة الشهداء وسط بيروت
عام  ...2002كل فضاء من تلك الفضاءات يخضع
لتحول سحري بفعل تدخل هــذا الفنان الفوضوي
الذي يحترم األمكنة كما يحترم البشر ،فال يكرر في
مكان ما سبق أن شكله في مكان آخــر ،بل يصغي
إلـيــه ،يتحدث إلـيــه ،ويـحـ ّـول ح ــواره معه إلــى تظاهرة
بصرية زائلة غير قابلة للتكرار أو االستنساخ.
إلى أن جاء اليوم الذي اكتشف فيه خداج فضاء جديدًا
لإلبداع :فن الفيديو الذي يضاعف إلى ما النهاية لعبة
األبعاد وتحوالتها .الصورة التي تلتقطها الكاميرا
تـكـتـســب فـضـيـلــة كــانــت تجهلها أال وه ــي الـحــركــة.
ه ــذا االك ـت ـش ــاف يـبـهــر خـ ــداج وي ـف ــرد أم ــام ــه فـضــاء
جديدًا يستضيف نفسه فيه ،يختبره ،يوظف له كل
طاقاته ،يراهن فيه على مجمل مهاراته املهنية :تأليف
وتوليف الصور في فضاء يبتلعها ليعيد إنتاجها.

كما في عالقة عاطفية ،تبدأ حكاية الفنان مع الفيديو
باملداعبة :الشاشات تندغم بالرسوم في التجهيزات
التجريبية املوزعة في زوايــا املدينة (مسرح بيروت،
زيكو ه ــاوس ،كليمنصو ،)...وفــي املرحلة الراهنة،
يلتهم الفيديو الفضاء الــذي لــم يكن فيه سابقًا إال
مجرد شريك .لكن العملية ال تتعلق فقط بالشكل ،بل
ّ
تركز وتضخم (وهــذا يبدو متناقضًا لكنه صحيح
بشكل ره ـيــب) كــل مــا حـصــدتــه مخيلة الـفـنــان من
فـعــل وج ــوده وت ـجــاربــه ،مــن ص ــور وم ــن أف ـكــار ،من
إدراك للعالم ومــن رفــض لكل مــا صــاره هــذا العالم.
ً
التشكيل صــورًا أصبح تشكيال فــي الفضاء .وهــذا
األخير تطلب فن اإلخراج الذي تحول إلى «التشكيل
في الهاوية» الذي يسطو على شخص الفنان نفسه،
فيؤدي إلى «إخراج موته» .صورة ذاتية ،إهمال ذاتي،
استنكار ذاتــي ،الصورة ّ
تفرغ من مادتها ،اإلنسان
يـتـعـ ّـرى ج ـس ـدًا وروحـ ــا ،ال ـفــن يـنـكــر ذاتـ ــه ،ويختفي
سمير خداج في كواليس مسرح فارغ.
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