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تشكيل

بطرس المعري :هل خلعنا الطربوش حقًا؟
دمشق ـ خليل صويلح
ال يستعيد بـطــرس امل ـعــري ()1968
دمشق من خانة الحنني ،كما توحي
أع ـم ــال ــه ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ــى .إن ــه يعيد
بـنــاء هــا مــن الضفة املـضــادة بقصد
إط ــاح ــة م ــا ه ــو راس ـ ــخ ف ــي ال ــذاك ــرة
الجمعية التي استقرت على عناصر
تخييلية في بناء سرديتها البالغية
املحشوة بوهم البطوالت الخارقة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ـك ـيــك األي ـق ــون ــات
ال ـش ـع ـب ـيــة ن ـح ــو جـ ــذورهـ ــا األولـ ـ ــى،
وتاليًا الخروج من أسرها إلى عتبة
أخ ـ ــرى ب ــا قـ ـي ــود .ف ــي م ـع ــرض ــه «3
س ـنــوات مــن م ـمــارســة الـفــايـسـبــوك»
الذي تستضيفه غاليري «تجليات»
ّ
ف ــي دم ـش ــق ،ي ـع ــزز اش ـت ـغــاالتــه على
امل ـ ـ ــوروث ال ـش ـع ـبــي ب ـن ـبــرة تـهـكـمـيــة
أع ـل ــى ،م ــن دون أن ي ـغ ــادر منطقته
األث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة :امل ـ ـق ـ ـهـ ــى ،وال ـ ـح ـ ـكـ ــواتـ ــي،
وأب ـطــال الـسـيــر الشعبية .قــد نتكئ
عـلــى جـمــالـيــة الـقـيــم ال ـتــي كـ ّـرسـتـهــا
ه ـ ــذه ال ـع ـن ــاص ــر ل ـج ـه ــة ال ـب ـط ــوالت
واألمـ ـج ــاد وامل ــآث ــر ،لـكــن التشكيلي
الـســوري امل ــرح ،يعاجل إلــى خلخلة
ه ـ ــذا ال ـي ـق ــن ب ـس ـع ـيــه إل ـ ــى تـحـطـيــم
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـشـ ـ ــرة الـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات
الـشـعـبـيــة ،وت ـعــريــةّ شـخــوصـهــا من
قدسيتها لدى املتلقي .خالل إقامته
ال ـق ـس ــري ــة ف ــي ه ــامـ ـب ــورغ األمل ــان ـي ــة،
لـجــأ بـطــرس امل ـع ـ ّـري إل ــى فايسبوك
ً
لنشر رســومــاتــه ،مـحــاوال استعادة
ذاكـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه ال ـ ــدمـ ـ ـشـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة .وج ـ ـ ـ ــد ف ــي
شخصية الـحـكــواتــي ب ــؤرة مركزية
في تلخيص طبقات املدينة ،التي لم
تخلع «الـطــربــوش» إلــى الـيــوم ،رغم
املحن التي عبرتها وما زالت ،كأننا

لــم ن ـخــرج مــن عـقـلـيــة «الـعـصـمـلــي».
ب ـش ــر م ـس ـت ــرخ ــون ي ـن ـف ـخــون دخ ــان
نــارجـيــاتـهــم بـكـســل وض ـجــر ،فيما
الـ ـحـ ـك ــوات ــي ي ـش ـح ــذ الـ ـهـ ـم ــم ب ـسـيــر
ـف م ـس ـل ــول ،ع ــن أب ـطــال
آفـ ـل ــة ،وسـ ـي ـ ٍ
محتجزين بني دفتي كتاب عتيق ،ما
إن يغلق دفتيه ،حتى يعودون إلى
قـفــص الـتــاريــخ املـتـخـ ّـيــل .عـنـتــرة بن
ش ـ ّـداد «أب ــو ال ـفــوارس» يـتـحـ ّـول هنا
إل ــى ح ـصــان بــذيــل سـمـكــة تمتطيه
عبلة الـعــاريــة إال مــن وردة تحملها
ب ـي ــده ــا .ت ـخ ــرج ثـ ـي ــران ه ــائ ـج ــة مــن
منت حكاية أخرى ،ويتسلل شخص
أجنبي بنظارات غامضة إلــى عمق
امل ـ ـق ـ ـهـ ــى ،م ـب ـت ـه ـج ــا ب ـس ـح ــر ال ــزم ــن
ال ـش ــرق ــي .ف ــي مـ ـ ــوازاة ه ــذا ال ـه ـجــاء،
ّ
يتهكم املـعـ ّـري ربـمــا مــن «ممارسة»
فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا بـ ـط ــول ــة
افتراضية ،ال تختلف عن أبطال ذلك
املجلد الـقــديــم بــن يــدي الحكواتي.
مــن مجموعة « ٣ســنــوات مــن ممارسة
الفايسبوك» (أكريليك على ورق ـــ ٢٧/ × ٢
سنتم ــــ )٢٠١٣

ّ
وإذا بعشرات «ال ـفــوارس» يستلون
س ـي ــوف ـه ــم ال ـخ ـش ـب ـي ــة فـ ــي ال ـف ـض ــاء
األزرق عـلــى بـعــد آالف األم ـي ــال من
موقع الكارثة ،في مواقف كرتونية
ال أكثر ،بينما تتسع رقعة الحطام
فوق األرض .القراء ة النوستاليجية
لدمشق ومناخاتها السحرية ،التي
ي ـج ــده ــا آخ ـ ـ ـ ــرون ،خ ـ ــال ت ـجــوال ـهــم
ب ــن أع ـم ــال ه ــذا ال ـ ّ
ـرس ــام ،ت ـبــدو لنا
قـ ــراء ة قــاصــرة ومـبـسـتــرة وعــرجــاء.
ذلـ ـ ــك أنـ ـه ــا ال تـ ـت ــوغ ــل فـ ــي ال ـط ـب ـقــة
العميقة ملا تبتغيه هــذه السرديات
ّ
ال ـب ـصــريــة ف ــي نـبـشـهــا مل ـ ــوروث ظــل
بـمـنــأى ع ــن ال ـح ــداث ــة ،ل ــزوم الـنـظــرة
السياحية في املقام األول ،وتعزيز
فكرة «االكزوتيك الشرقي» ،ولوغو
األس ـ ـ ــاف وح ـ ـسـ ــب ،وه ــم
ل ـت ـم ـج ـيــد ّ
بــذلــك يـتـخــفـفــون مــن ثـقــل ال ـفــاتــورة
الراهنة وتراكم الهزائم.
اختيار املعري هذا الطراز من الرسم،
آت م ــن دراسـ ـت ــه األكــادي ـم ـيــة لـفـنــون
ٍ
«ال ـت ـص ــاوي ــر ال ـش ـع ـب ـيــة» ،وم ـحــاولــة
تطويرها بما يتواءم مع مستجدات
عصر آخ ــر ،أقـلــه على صعيد الشكل
باستخدامه مــواد وأنماطًا مختلفة،
إذ ال ي ـتــوانــى ع ــن م ــزج الـكــومـيـكــس
م ــع ال ـكــاري ـكــاتــور ،والـ ـك ــوالج لشحن
فكرته بمعنى مختلف عــن النسخة
األولــى لهذه التصاوير .كما يصالح
بــن أسلوبي بــرهــان كركوتلي وأبــي
صـبـحــي الـتـيـنــاوي فــي ب ـنــاء لوحته
وم ـقــاصــدهــا ال ـس ــردي ــة .ك ــان األخ ـيــر
م ــن أش ـهــر الــرســامــن الـشـعـبـيــن في
دم ـش ــق ال ــذي ــن ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى تـخـلـيــد
أب ـ ـطـ ــال ال ـس ـي ــر ال ـش ـع ـب ـي ــة .وه ـ ــا هــو
امل ـع ـ ّـري يـسـتـثـمــر امل ـنــاخــات نفسها،
موقع مضاد لجهتي املعنى
لكن من
ٍ

والشكل ،في مفكرته اليومية ،قبل أن
ينقلها إلــى صفحته على فايسبوك
ك ـن ــوع م ــن امل ـســاه ـمــة ف ــي اس ـت ـعــادة
ّ
القصية وما تعيشه
عالقته بمدينته
م ــن آالم وق ـت ــل ودم ـ ـ ــار .ك ــأن ــه يــرغــب
ب ــإدان ــة «ال ـح ـك ــواتــي» نـفـســه ،ودوره
في تأصيل تاريخ ّ
مزور .وإال من أين
أتت هذه الوحوش املتصارعة ،وإلى
أين ّ
فر أبو زيد الهاللي والزير سالم
وعنترة ،من أرض املعركة ،ومن سلب
عـبـلــة ثـيــابـهــا وزيـنـتـهــا ،وم ــن صلب
املسيح الدمشقي مــرة أخــرى ،وكيف
غ ــاب ــت ال ـن ـخ ــوة ع ــن ف ـض ــاء امل ـق ـهــى؟
مـتــوالـيــات تـصــويــريــة تـحــاكــم النص
بحبر آخر.
األصلي أو تعيد صوغه
ٍ
ً
ومـ ــا اخ ـت ـي ــاره ع ـم ــا م ـس ـتــوحــى من
مناخات كركوتلي ولوحته املشهورة
«أب ــو فهد وزوجــاتــه األرب ــع» ملصقًا
للمعرض ،إال إشارة إلى جهد الفنان
ال ــراح ــل ف ــي ت ـطــويــر ال ـف ــن الـشـعـبــي،
واإلض ــاف ــة إل ـي ــه ،بـمــا أف ــرزت ــه املحنة
السورية من خراب روحي ،لن تنقذه
«رقصة الدراويش» التي لم نخرج من
خدر وغيبوبة إيقاعاتها إلى اليوم،
وك ــذل ــك اسـ ـتـ ـخ ــدام وس ــائ ــط امل ـيــديــا
الـجــديــدة فــي توسيع دائ ــرة حضور
هذا الفن عن طريق توضيب مفردات
ّ
املخيلة الشعبية بــأداء مختلف ّ
عما
هــو مــألــوف ،وتحطيم الـقــواعــد وفقًا
الرت ـ ـجـ ــاالتـ ــه .نـ ـتـ ـج ـ ّـول بـ ــن رده ـ ــات
املـ ـع ــرض ،ون ـح ــن ن ـت ـلـ ّـمــس رؤوس ـن ــا
بهلع :هل خلعنا الطربوش حقًا؟
« 3ســنــوات مــن ممارسة الفايسبوك»
لبطرس المعري :حتى  31كانون الثاني
(يناير) ـــ «غاليري تجليات» (دمشق).
لالستعالم00963112338 :

ّ
ندى بركة ترمم «كسور» الجسد
القاهرة ــ محب جميل
ف ـ ــي م ـع ــرض ـه ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــردي «كـ ـ ـس ـ ــور»،
تتناول نــدى بركة ( )1990مكنونات
الجسد وعــاقـتــه بالحيز املجتمعي
والسياسي .تحاكي الفنانة املصرية
ف ــي ل ــوح ــات ـه ــا ال ـج ـل ــد ال ـب ـش ــري بـمــا
يحمله من دفء وملمس لتصوغ منه
ً
أسئلة عن ُعــري الجسد وجمالياته.
لدى بركة أسلوبها الخاص وألوانها
امل ـت ـجــان ـســة أح ـيــانــا وامل ـت ـب ــاع ــدة في
أحـيــان أخ ــرى .رغــم العجائبية التي
تكتنف معظم أع ـمــال امل ـعــرض الــذي
تـحـتـضـنــه «غ ــال ـي ــري م ـشــرب ـيــة» في
الـ ـق ــاه ــرة ،إال أنـ ـه ــا ت ـظ ــل م ـل ـمــوســة.
ّ
ال ـج ـســد ي ـظ ــل م ـف ـتــاح ال ـل ـع ـبــة؛ حيث
«مـ ـيـ ـك ــانـ ـي ــزم» الـ ـجـ ـس ــد هـ ــو املـ ـح ــرك
لجماليات اللوحات .إنها عالقة بني
الجسد والفن البصري ،وإلى أي مدى
يتفاعل أحدهما مع اآلخر.
«عـ ـ ـت ـ ــق» ( )2014ت ـح ـ ّـرر
فـ ــي ل ــوح ــة ِ
بــركــة الـجـســد مــن ق ـيــوده ،تعتقه من
آثــامــه ،تجله ح ـرًا مــن الـقـيــود املرئية
وغـيــر املــرئـيــة الـتــي يـفــرضـهــا الــوقــت
عليه .إنـهــا رغـبــة الـفـنــان الــدائـمــة في
ال ـخــروج عــن سـيــاج الــوقــت ،وتحرير
الـطــاقــات الكامنة ل ـلــروح .بمجرد أن
ت ـس ـلــط ع ـي ـنــك ع ـل ــى أج ـ ـ ــزاء ال ـل ــوح ــة،
ت ـت ـح ــول إلـ ــى م ـفــاه ـيــم واضـ ـح ــة بــا
زي ــف أو رتـ ــوش .ك ــأن تـلــك العناصر
املـتـنــاثــرة فــي الـلــوحــة تنتظر إحــدى
ال ـع ـيــون لـتـسـقــط عـلـيـهــا ث ــم تـتـحــول
إلى واقع مرئي يسرد الحكاية والسر
الكامن وراء ه ــا .ترسم بركة بعفوية
وب ـس ــرع ــة ،وب ــاألك ــري ـل ـي ــك ،ال ب ــامل ــواد
الزيتية .فــي مجموعة أخــرى «جسد
ال ـن ـس ـي ــان» ( )2014ت ـت ــداخ ــل ألـ ــوان
األحمر واألصفر والزهري والقرمزي
واألرجــوانــي لتحكي مــوروث الحياة
ّ
تـحــت الـجـلــد ال ـحــي ،كــأنـهــا ت ـقــول إن

«زفرة» (أكريليك على قماش ــ  260×120سنتم ــ )2014/2013

تحت هذه الجلود حكاية غير مروية.
هل أرادت بركة أن تسرد نعمة الجسد
املكشوف من خالل سرديات وكادرات
ب ـص ــري ــة؟ ف ــي ل ــوح ــة «زفـ ـ ـ ــرة» ،تعمل
بــركــة ك ـجــراحــة لــأع ـضــاء الـبـشــريــة،
تضع كل عضو على ِحــدة ،كي تقوم
فــي الـنـهــايــة بتضفيرها جميعًا في
ح ـل ـق ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة مـ ــن ال ـج ـم ــال ـي ــات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة .ت ـش ـغ ـل ـه ــا أسـ ـ ـ ـ ــرار ال ـج ـس ــد
وتفاصيله .الجسد الــذي يمثل لدى
ً
الفنان معادال للكون وتجلياته ،فمن
الجسد تبدأ مركزية الكون.
بـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــرك ـ ــة دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون فــي
«ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـقــاهــرة»
( ،)2011-2007ث ـ ــم ح ـص ـل ــت ع ـلــى
امل ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة
م ــن «س ـن ـت ــرال ســانــت مــارت ـي ـنــز» في
ل ـن ــدن ( .)2014م ــن خـ ــال مـجـمــوعــة
م ــن املـ ـع ــارض ال ـف ـن ـيــة ،أدرك ـ ــت قيمة
اللون وفلسفته؛ كيفية تحول اللون
إلى حالة عامة عن القيود والحرية،
ع ــن ال ـق ـه ــر والـ ـع ــدال ــة ،وعـ ــن الـجـســد

وامل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع .ه ـ ـكـ ــذا جـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـسـ ــور»
كمعرض فني لترميم شروخ الجسد،
واكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــاتـ ــه ،وتـ ـع ــري ــة
م ّـمــارسـ ًـاتــه .صــاحـبــة «ك ـســور» تقول
ً
إنه بداية من املواد العضوية ،وصوال
إلـ ــى الـ ـص ــور ال ـت ـج ــري ــدي ــة« ،ت ـح ــاول
ممارستي الفنية أن تـبــرز قناعاتي
عـ ــن ال ـج ـس ــد فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـح ــال ــي
امل ــؤط ــر بــال ـعــوملــة ،وك ــذل ــك ت ـســاؤالت
ال ـج ـســد األنـ ـث ــوي وت ـغ ـي ــرات ــه ف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـت ـعــري أو ال ـح ـج ــب» .في
لــوحــة «وريـ ـ ًـد» تـبــرز األلـ ــوان ّالــداكـنــة
ً
صورة مخيفة عن الجسد املعذب .تلك
األع ـض ــاء املـتـنــاثــرة بـشـكــل عـشــوائــي
ال ـتــي ال يــربــط بـيـنـهــا س ــوى الـ ِـسـحــر
وال ـغ ـم ــوض أش ـب ــه ب ـت ـمــائــم بـصــريــة
ت ـص ــوغ م ـن ـهــا ب ــرك ــة ع ــامل ـه ــا ال ـف ـنــي.
هذه اللوحات هي انعكاس للجنس،
الـهــويــة ،الـجـمــال ،واملـفــاهـيــم األخــرى
بالجسد والروح .الجسد
التي ترتبط
ً
ال ــذي يـعـ ّـد مـعــركــة للتمثيل النوعي
ومـ ــا يـحـمـلــه م ــن دالالت اجـتـمــاعـيــة

وس ـي ــاس ـي ــة م ـع ـق ــدة .اخ ـ ـتـ ــارت بــركــة
الجلد ألن مــا يحدث عليه مــن تأثير
ي ـظ ـه ــر سـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ب ـش ـك ــل م ـبــاشــر
أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــر .ل ـي ـســت ه ـ ــذه امل ــرة
ـرض فيها «غــالـيــري
األول ــى الـتــي تـ ًعـ ً
مشربية» أعماال فنية تتناول الجسد
وأب ـ ـعـ ــاده .ف ـقــد س ـبــق ل ـهــا أن قـ ّـدمــت
كـتــاب «الـحـضــور الخفي :نـظــرة على
الجسد فــي الـفــن املـصــري املـعــاصــر».
ً
يـضـ ّـم الـكـتــاب  120عـمــا ل ـ  25فنانة
وفنانًا مصريًا ،عــن مـعــرض «إخـفــاء
الجسد» الذي احتضنته الصالة عام
 2009بتنسيق ستيفانيا أنـغــرانــو.
هنا ،أنجز الفنانون رؤيتهم الخاصة
ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـف ـن ــون الـبـصــريــة
و»الـجـســم» كموضوع شــائــك ومثير
للجدل.
«كــســور» لندى بــركــة :حتى  12شباط
(فــبــرايــر) ــــ «غــالــيــري مشربية» (شــارع
شاملبيون ــ وسط القاهرة) .لالستعالم:
0225784494

رفيق مجذوب

بورتريهات القلق

يدعونا رفـيــق مـجــذوب ( )1971فــي معرضه Rain
 on meإلى ذاتــه .ال شيء سوى بورتريهات ّ
ذاتية.
بورتريهات تختزن الكثير من الصدق .في معرضه
ال ــذي تحتضنه غــالـيــري ( 56th Art onالـجـمـيــزة)
حتى  31كانون الثاني (يناير) ،نــرى بورتريهات
باألكريليك والباستيل على كانفاس ،وأخرى على
ّ
وثائقي عن الفنان
صناديق خشبية ،إلى جانب فيلم
مــن إخ ــراج آن ميغاال .فــي الفيلم الوثائقي ،يسرد
لنا رفيق رحلته ،بــدءًا بطفولة أمضاها بني ّ
عمان
ودمشق وبـيــروت وســط عائلة محاطة بالفنانني،
ثــم وصــولــه إلــى بـيــروت أوائ ــل التسعينيات حيث
بدأ باحتراف الرسم بتشجيع من كريستني طعمة،
ل ـي ـقـ ّـدم أول م ـع ــرض ل ــه ف ــي م ــا ب ــات ي ـع ــرف ال ـيــوم
بـ«زيكو ه ــاوس» .في معرضه األول ،بــدت لوحات
مـجــذوب ّ
ملونة ومـســاملــة ،وفــرحــة ،بعيدة عــن تلك
ّ
الـتــي نـعــرفـهــا ال ـي ــوم .أس ـلــوب تـخــلــى عـنــه سريعًا،
م ـتــأث ـرًا بـعـنــف املــدي ـنــة امل ــدم ــرة ب ـعــد ح ــرب أهـلـ ّـيــة
طــويـلــة ،بــاحـثــا عــن أس ـلــوب رس ــم بــاطـنـ ّـي يخاطب
فـ ـ ـي ـ ــه ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـب ـ ــل أن
يخاطب به الجمهور.
ه ـكــذا ب ــدأت تتساقط
الـغــربــان ال ـســوداء في
لـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـجـ ـ ــذوب،
وع ـ ـ ـ ــاد ذل ـ ـ ــك ال ـب ــرغ ــي
تأثر بعنف
ال ـ ـ ـ ــذي عـ ــرفـ ــه م ـث ـ ّـب ـت ــا
عظام رجله إثر حادث
المدينة
ّ
فـ ــي ط ـف ــول ـت ــه .بــرغــي
المدمرة بعد
حفر فــي جسده عنفًا
حرب ّ
أهلية
أعـ ـ ـ ــاد رس ـ ـمـ ــه ب ـع ـنــف
م ـ ـ ـ ــواز ف ـ ــي ل ــوح ــات ــه.
طويلة
تــاشــى ف ــرح األلـ ــوان،
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
امل ـكــانــة ال ـك ـب ــرى ،ولــم
تـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر س ـ ــوى
األلـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـصـ ــارخـ ــة.
يـقــول مـجــذوب فــي الفيلم «غ ــرق بعض أصدقائي
البيروتيني فــي عــاقــات ومنهم مــن ت ـ ّ
ـزوج ،أمــا أنا
فكنت في عالقة مع الويسكي».
خالل سنوات طويلة ،لم يفارق مجذوب الويسكي
ال ــذي بــدأ يشربه مــن القنينة ألنــه لــم يعد يحتمل
رائـحــة الكحول عند شربه مــن الـكــوب ،إلــى أن قرر
أن يدخل مستشفى خاصًا للتخلص من اإلدمــان.
هـنــاك رســم يوميًا وأص ــدر ك ـت ــاب Sober Daysعام
 ،2012ومن ثم كتابًا آخر Drinking From a Broken
ّ .Glassأم ــا مـعــرضــه األخ ـيــر فــي ب ـيــروت ف ـكــان في
«غــال ـيــري أج ـي ــال» ع ــام  .٢٠٠٩بـعــد س ـ ّـت س ـنــوات،
ّ
ّ
الذاتية اليوم لتعلق على حائط
تعود بورتريهاته
الغاليري كمرايا لذات محكومة بالقلق .رأس نحيل
ذو عينني كبيرتني ،وخطوط وجه تتساقط رافضة
أن تستقر في السكينة .صاعقة بورتريهات رفيق
مجذوب ،صاعقة بالصدق الذي تحتويه ،وبقدرتها
على مخاطبة ناظرها ،وعكس قلق راسمها .الوجوه
ّ
تحيط بك من كل مكان .وجوه ال يمكن أسر حالتها
فــي شعور مـحــدد ،بــل تحكمها تعقيدات املشاعر.
ورغ ــم الـتـبــاعــد الـكـلــي بــن أسـلـ َ
ـوبــي الــرســم ،تشعر
ّ
كأنك حاضر أمام رهبة البورتريهات الذاتية لفان
غوغ ذات األذن املبتورة .لكن الرهبة هنا تتولد من
بتر غير مرئي ،بتر أقسى وأعنف من ذلك الجسدي.
رفيق مجذوب ما زال مصرًا على إقالق راحتنا في
مدينة ّ
تدعي السكينة .عبر بورتريهاته الساكنة
على الحائط وعيونها الجاحظة ،يدعو األرق إلى
جفوننا لتبقى لحظة مواجهة الفنان في لوحاته
ّ
الفنية ،فال
لحظة صدق يندر أن نجدها في األعمال
تترددوا في زيارة املعرض.
روي...
 Rain on meلرفيق مجذوب :حتى  ٣١كانون الثاني
(يناير) ــــ( Art on 56th Galleryالجميزة ــ بيروت).
لالستعالم01/٥٧٠٣٣١ :

