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ثقافة وناس

في زمن السبايا وانتهاك الجسد يوسف عبدلكي
فنون بصرية

إيروس
ضد ثاناتوس
بيار أبي صعب
ّ
ّ
فحمياته على مناخات قاتمة ،تحكي معاناة
عودنا يوسف عبدلكي في
ّ
سياسية ووجودية مريرة ،في مواجهة االستبداد ،والقهر ،والظلم،
ّ
السريالية في مرحلة سابقة ،تكاد
وغياب العدالة .وصلت لوحته ذروة
ترمز إليها أيقونة الساعد املفتول والقبضة املشدودة ،أو العصفور
ّ
جنائزية
امليت قرب سكني مغروسة في لوح الخشب .ثم أخذ لوحته إلى
ّ
وتجسد الواقع املحترق
حزينة ،خرساء ،تستوحي القصص الشعبي،
من حوله ،الواقع العربي ،وتحديدًا السوري في قلب انتفاضة شعبيةّ
استحالت حربًا ّ
أهلية مؤملة ،وكابوسًا فظيعًا ،وانهيارًا عظيمًا .من هذه
ّ
املرحلة التي تلت أحداث العام  ،2011تبقى في الذاكرة أعمال قوية مثل
ّ
الرأس املقطوع في «يا نجمة الصبح فوق الشام عليتي…» ،وأمهات
الشهداء مع صور أبنائهن ،وخصوصًا تحفة «مار يوحنا فم الذهب
ّ
مسجى في جامع الحسن حي امليدان بدمشق» .وإذا به في معرضه
ّ
ّ
الجديد (حاليًا في «غاليري كامل») يفاجئنا بسردية جديدة ،قوامها
الجسد األنثوي العاري.
«العري» وسط هذا الخراب ،في قلب املذبحة ،أمام حقول املوت التي
ّ
تحجب األفق؟ نعم! إنها طريقة يوسف عبدلكي كي يكون راهنًا،
كي يخاطب زمنه ومعاصريه ،كي يعيد االعتبار إلى الفن التشكيلي
والهمجية .يوسف ّ
ّ
ّ
يمد لسانه
الظالمية
ـ ـ أي إلى الحضارة ـ ـ في وجه
ّ
للهمجية على اختالف تجلياتها ،ويرسل إلينا جميعًا من دمشقه
إشارات أمل ومقاومة ّ
وتمسك بالحياة .هذا الفنان الشاهدّ ،
مؤرخ
املأساة إذا جاز التعبير ،عاد إلى دمشق العام  2005من منفاه
الباريسي الطويل بسبب نشاطه السياسي املعارض ،ولم يغادرها
بعد ذلك .بقي هنا بعدما دخلت بالده أتون املوت والجنون ،واختار أن
ّ
يعيش داخل اللوحة ،شاهدًا على امللحمة من قلبها .الفنان الذي يناضل
مع رفاقه منذ عقود ،من أجل مشروع تغيير ّ
تقدمي ديمقراطي ،ومن
ّ
ّ
ووطنية أساسها العدالة والتنوير ،بقي أمينًا
سياسية
أجل نهضة
لفكره وأخالقه .إستقر مجددًا في مدينته ،منذ أكثر من عقد ،من
دون أدنى مهادنة مع السلطة طبعًا ،إنما ـ ـ وهذا هو ّ
األهم ـ ـ بعيدًا عن
ّ
ّ
الفاوستية القاتلة التي وقعها لألسف بعض أقرانه «املعارضني»،
العقود
ّ
ّ
ّ
مع شيطان االنحطاط والرجعية والطائفية والظالمية والوصاية
ّ
االستعمارية ،على حساب بلدهم وشعبهم.
نأتي على ذكر هذه األمور املعروفة التي ّ
ترصع سيرة فنان مبدع
وشجاع ،ألن بعض النقاش الذي أثارته ،أو قد تثيره ،أعمال يوسف
عبدلكي الجديدة ،يهدد بإعادتنا إلى نقطة الصفر .نقاش عقيم من
ّ
شأنه أن يسلط الضوء على الردة الهائلة التي شهدتها دمشق وبيروت
ّ
ّ
مضطرين إلى الدفاع
العربية .هل سنجد أنفسنا
وكل حواضر النهضة
ً
عن لوحات العري كرافد أساسي ،أكاديمي أصال ،من روافد الفن؟
ّ
أرأيتم ماذا فعل بنا «الربيع العربي» األعور الذي شكل قفزة هائلة
ً
ّ
الحرية والعدالة لشعوبنا ،بطاعون
إلى الوراء ،ونكبنا ،بدال من تحقيق
ّ
الظالمية واالنحطاط؟ لقد عرفت الحركة التشكيلية العربية ،مغربًا
ومشرقًا ،منذ اآلباء املؤسسني ـ ـ يكفي أن نذكر في لبنان عاريات
عمر األنسي ومصطفى ّفروخ ـ ـ بعض الروائع في مجال العري .كانت
ّ
ّ
القومية» ،كما يذكر املعرض الذي نظمته
أعمالهم «طريقًا إلى النهضة
كيرسنت شايد خالل الربيع املاضي في الجامعة األميركية في بيروت،
وهي املتخصصة في تاريخ الفن وعاملة األنثروبولوجيا («األخبار»،
 28أيار /مايو  .)2016النعيق الذي سمعناه أو سنسمعه عن «خيانة»،
أو «فضيحة» ،أو «ترف» ،أو «تعال على الواقع» ،يصب في خانة خطاب
الفكرية ّ
ّ
ناشز هو نتاج ّ
ّ
ّ
سياسية أو بهوس
بانتهازية
املطعمة
األمية
ظالمي.
عبدلكي راوي الفجيعة ،هو نفسه ملتقط جسد املرأة في كل أحواله
وتحوالته .ما زال يرسم ضد املوت ،وضد االستبداد ،ومن أجل الحياة.
العري ليس خنوعًا كما ّ
تهيأ لـ «الشاعر االنغماسي» في أحد مواقع
الربيع القطري ،بل صرخة حياة! معرض عبدلكي الحالي ليس تبريرًا
للسلطة ،بل ّ
تمسك بالدولة في مواجهة الجراد األسود .في سوريا
ّ
لطاملا اندرجت لوحات العري في سياق الحركة الفنية ،أما في زمن
الربيع القطري… فقد باتت تصدم وتحمل رائحة الفضيحة .العري
ليس خنوعًا .إيروس ،إله الحب والرغبة والجنس عند اإلغريق ،ينتصب
هنا في مواجهة ثاناتوس ،إله املوت ،وقاطعي الرؤوس .في لوحات
ّ
بتقنيته املعهودة (فحم على ورق)،
يوسف عبدلكي الجديدة ،املرسومة
نجد األسلوب نفسه ،وهاجس التفاصيل والظالل ،وأضغاث الحكاية
املخنوقة في الحلق .من هذه اللوحات تنبعث إيروسية حزينة ،يمكن أن
غنائية مكتومةّ .إنها سوريا العريقةّ ،
ّ
ّ
الظالمية وتشهر
تتحدى
نقول
في وجه رسل االنحطاط والتكفير ،راية الرغبة والحب والجسد .من
قلب السواد الدامس ،يبزغ جسد املرأة ،من عمق املأساة ،بصمت ،تنبعث
ّ
الحرية.
نغمة خافتة :إنه نداء

أجساد تتأرجح
بين الحميمية والطهرانية
المدينة العريقة لم تعد
تحتمل أن ترى صورتها
القديمة في المرآة،
فاستبدلتها بمجاز الحشمة
الكاذبة ،كمحصلة لمزاج
شعبي محافظ أخذ يقتحم
الشارع الدمشقي ،وأدى إلى
منع تعليم حصة الرسم
العاري في كليات الفنون.
لكن ها هو التشكيلي
ّ
السوري ًالمعروف يقدم
 28عمال تستعيد الجسد من
قفص األعراف والفتاوى
في معرض جديد تحتضنه
«غاليري كامل»
دمشق ــ خليل صويلح
هذه ّ
املرة ،سيفاجئنا يوسف عبدلكي
تشكيلية
( )1951بالذهاب إلى منطقة ّ
م ـح ـظــورة ،وغ ـيــر مـتــوقـعــة ،كــنــا نظن
أنـ ـه ــا ط ــوي ــت م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ـن ـصــرم .ف ــي ذل ــك الـتــوقـيــت الـبـعـيــد،
انـتـهــت حـقـبــة «امل ــودي ــل الـ ـع ــاري» من
ك ـل ـيــة ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي دم ـش ــق،
وتاليًا مــن املحترف الـســوري بأكمله.
ّ
بـ ــدا أن ري ـح ــا أخ ـ ــرى ع ـص ـفــت ب ـمــزاج
املــديـنــة العريقة الـتــي لــم تعد تحتمل
صــورتـهــا الـقــديـمــة فــي امل ــرآة،
أن ت ــرى ً
م ـس ـت ـب ــدل ــة إيـ ــاهـ ــا ب ـم ـج ــاز ال ـح ـش ـمــة
الـ ـك ــاذب ــة ،وك ـم ـح ـص ـلــة ملـ ـ ــزاج شـعـبــي
محافظ أخذ يقتحم الشارع الدمشقي
ت ــدري ـج ــا ب ــأف ــول ط ـب ـقــة ب ــورج ــوازي ــة،
وص ـعــود طـبـقــة أخ ــرى مـحـمــولــة على
أهــواء االنقالبات العسكرية والهزائم
والـهـتــاف .اآلن فــي هــذه اللحظة التي
تزداد سوادًا وعنفًا واضطهادًا للجسد
األنـثــوي خصوصًا ،يطلع علينا هذا
التشكيلي الـســوري الـبــارز بمجموعة
من األعمال التي تنتمي إلى «العاري».

من دون
فحم
عنوان (
ورق  50 -لـ ــن ن ـج ــد ت ـف ـس ـي ـرًا لـ ـه ــذه االسـ ـ ـت ـ ــدارة
على
×  70سنتم ـــ امل ـبــاغ ـتــة ف ــي س ـجــل ع ـبــدل ـكــي إال أنــه
)2015
ذه ــب إل ــى ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة بكامل

عـتــاده السـتـعــادة الجسد املنتهك من
قفص األع ــراف والـفـتــاوى ،وإزاح ــة ما
لحق به من أثقال فائضة عن حاجته
كي يتنفس أوكسجينًا لطاملا ُحرم من
استنشاقه.
ل ــم يـمـنــع ال ـط ـقــس ال ـش ـتــائــي ال ـق ــارس

انتشال الجمال النائم في
التفاصيل المخبوءة
والهوامش

من دون عنوان (فحم على ورق  64.5 × 50 -سنتم ــ )2015

م ــن أن ي ــزح ــف املـ ـئ ــات إلـ ــى «غــال ـيــري
ك ــام ــل» ف ــي دم ـش ــق ل ـح ـضــور مـعــرض
عـبــدلـكــي ال ـجــديــد .كــانــت امل ـفــاجــأة من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل .بــال ـكــاد نـجــد شظايا
مــن مناخاته القديمة لجهة اعتنائه
بالطبيعة الصامتة .ال أسماك مربوطة
بحبال متينة .جمجمة واحــدة ،زهور

محاطة بسور مــن املسامير الصلدة،
ص ـ ــدف ـ ــة ب ـ ـحـ ــريـ ــة تـ ـ ـض ـ ــيء مـ ـن ــاخ ــات
الراحل نذير نبعة ،أرادهــا ّ
رسامنا أن
َ
ت ـكــون تـحـيــة ملـعـلـمــه .ع ــدا ذل ــك ،أعـمــل
عبدلكي قلمه الفحم بالتقاط تفاصيل
م ــودي ــات ــه ال ـع ــاري ــة .ل ـكــن ال ـع ــري هنا
يذهب إلى مقاصد إيروتيكية شفيفة
أك ـثــر م ــن اعـتـنــائــه ب ــإغ ــواءات الجسد
األنثوي ،ذلك أن تناسق الجسد يأتي
في املقام األول ،كما لو أننا إزاء رسم
زه ـ ــرة ،أو صــدفــة ب ـحــريــة ،ف ــي أح ــوال
النور
والظلّ .
ً
 28عـمــا تـمــثــل الـجـســد بــانـحـنــاءاتــه
وحركة أطرافه وتمرده على سكونية
محيطه ،بما يتيح بناء عمارة سردية
م ـ ـض ـ ـمـ ــرة تـ ـطـ ـي ــح مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـشـ ـه ــوة
ّ
الخطية وتناغم
ملصلحة التكوينات
ال ـك ـت ـلــة ف ــي ال ـ ـفـ ــراغ .ت ــال ـي ــا ،فـ ــإن ه ــذه
األعـمــال ال تخرج عمليًا عن أسلوبية
ع ـب ــدل ـك ــي فـ ــي ال ـح ـف ــر والـ ـ ـغ ـ ــوص فــي
انتشال الجمال النائم في التفاصيل
املـ ـخـ ـب ــوءة وال ـ ـهـ ــوامـ ــش واإلحـ ـ ـ ـ ــاالت.
على أن املــأثــرة الكبرى لهذا املنعطف
التشكيلي تتجسد فــي التوقيت ،بما
ً
يقع في باب املغامرة التشكيلية أوال،
ّ
املحرمة ثانيًا ،وذلك
واقتحام األرض
بنبذ الفتاوى والقيم القروسطية التي
تدعو إلى احتجاب الجسد والتنكيل
به وسبيه واغتصابه بوصفه غنيمة
ح ــرب ذك ــوري ــة ،وقـبــل ذل ــك إش ــارة إلــى
مواجهة البشاعة باللجوء إلى منابع
الجمال ،وترميم املسافة التي أعطبت
صبوات الجسد األنثوي بتابوهات ال
تـحـصــى .وإذا بــالـتـحــريــم هــو السائد
ك ــدم ـغ ــة مـ ـتـ ـك ـ ّـررة ح ـي ــال أي م ـحــاولــة
ََ
م ـضــادة .فــي «املـقــتــلــة» الـســوريــة التي
ســرقــت ك ــل م ــا ع ــداه ــا ،ك ــان ال ب ــد من
تعزيز حضور الجسد بقصد تخفيف
وطـ ـ ــأة ال ـق ـب ــح املـ ـت ــراك ــم .ل ـس ـنــا ح ـيــال
حــوريــات ،بــل أجـســاد عــاريــة تتأرجح
بـ ــن ال ـح ـم ـي ـم ـيــة والـ ـطـ ـه ــرانـ ـي ــة .أج ــل
ل ـقــد ت ـعــب ي ــوس ــف عـبــدلـكــي م ــن رســم
األح ـص ـن ــة والـ ـجـ ـن ــراالت وال ـس ـكــاكــن
والعصافير املقتولة ،من دون أن يصل
تطيح طبقات
إلى نسمة هواء نظيفة
ّ
الـعـفــن .ف ـكــان عـلـيــه أن يـتــوغــل عميقًا
ّ
في اكتشاف ما يعزز الجمال كسالح
ّ
فتاك في مقاومة البذاءة التي تحاصر
حياتنا من كل الجهات .وإذا به يميط

