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آن .رهـ ــان
أكـ ـث ــر ألـ ـف ــة وده ـ ـشـ ــة فـ ــي ٍ
ن ـشــأ م ــن إعـ ــاء ش ــأن م ــا ه ــو م ـتــروك
جانبًا ،فالعنصر الــذي يسيطر على
ّ
فضاء اللوحة بمفرده ،يشكل إحالة
ب ـصــريــة ص ــري ـح ــة ،إلـ ــى ح ـي ــاة كــانــت
تـنـبــض قـبــل قـلـيــل ف ــي ه ــذه املـســاحــة
الـ ـص ــامـ ـت ــة ،فـ ـهـ ـن ــاك م ـ ــا ه ـ ــو م ــؤج ــل
عـلــى الـ ــدوام ،تقترحه ظ ــال األبـيـ ّـض
واألس ــود بــأطـيــاف ال مــرئـيــة ،تتكثف
بــإيـمــاءة صـغـيــرة ،تــذهــب باتجاهني
متناقضني ،هما الحضور والغياب.
وف ــي ال ـس ـي ــاق الـ ـس ــردي ذات ـ ــه ،يمكن
ّ
محرضات أخــرى تنطوي على
رصــد
صوغ حيا ٍة أخــرى لكائناته ،لكن من
زاويـ ــة نـظــر شـعــريــة صــرفــة ،بشحنة
مـبــاغـتــة تـتـسـلــل بـمـهــابــة م ــن منطقة
ال ـظ ــل .ذل ــك أن ره ــاف ــة ق ـلــم ال ـف ـحــم ،ال
تتوقف عند بهجة االكتشاف والرصد
ّ
واملعاينة ،إنما تحلق عاليًا في إعادة
االعـتـبــار إلــى ال ـفــراغ ،واملــراهـنــة على
إضـ ـ ـ ــاءة ال ـك ـت ـل ــة امل ــرك ــزي ــة ب ـخ ـطــوط
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كنوز مخبوءة قسرًا.
اللثام عن
ل ـك ــن م ـ ـ ــاذا ي ـف ـ ٍع ــل ّ
رسـ ـ ـ ــام س ـ ـ ــوري فــي
غـ ـ ـي ـ ــاب م ـ ــودي ـ ـل ـ ــه؟ ي ـ ــوض ـ ــح ي ــوس ــف
ّ
عـبــدلـكــي ب ــأن املــوجــة املـحــافـظــة الـتــي
اجتاحت املجتمع العربي ،منذ نهاية
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ـن ـص ــرم ،منعت
ً
سواء
املوديل في أروقة كليات الفنون
فــي بـغــداد أو دمـشــق أو الـقــاهــرة ،مما
أدى إلـ ــى غ ـي ــاب امل ـن ـه ـج ـيــة ف ــي رس ــم
املــوديــل «ال ـع ــاري» ،إذ لــم يـعــد متاحًا
للتشكيلي الـعــربــي أن يــرســم الجسد
تشريحيًا ،وفي املقابل ال يمكن الركون
ـث مـضـ ٍـن
إلـ ــى هـ ــذا ال ـغ ـي ــاب .ب ـعــد ب ـح ـ ٍ
ويأس طويلني ،وجد عبدلكي مبتغاه،
لكن معظم ممن وافقن على رسمهن لم
يواصلن جلسات الرسم بسبب السفر
أو الـهـجــرة أو الـخـشـيــة مــن فضيحة.
ّ
يــذكــر أن إح ــداه ــن اع ـت ــذرت ف ـجــأة عن
عــدم الجلوس عــاريــة فــي مشغلهّ ،إثر
غضب شقيقها الكتشافه بأنها تدخن
السجائر فــي غرفتها سـ ّـرًا «فما بالك
لــو عـلــم أنـهــا مــوديــل ع ــار ،سيذبحها
بــال ـتــأك ـيــد» .س ـبــع م ــودي ــات تـعــاقــن

على الحضور والغياب إلى أن اكتمل
ه ــذا امل ـش ــروع ال ـح ـيــوي ب ـج ـســارة قلم
فحم لطاملا انتظر هذه اللحظة ،إلعادة
ال ـف ــن إل ــى م ـج ــراه الـطـبـيـعــي م ــن دون
دالالتــه التي كان يلجأ إليها اآلخرون
مجبرين تحت ضــربــات مـعــاول املنع
والتحريم واحتضار القيم الباسلة.
هـكــذا تــراكـمــت ،عـقـدًا وراء عـقــد ،أوراق
ن ـع ــي ال ـف ــن ال ـط ـل ـيــق ون ــزه ــات ال ـع ــري
املمنوعة .لم َ
ينس تشكيليو املحترف
السوري ضجة االستنكار التي واكبت
لــوحــة رسمها الــرائــد نــاظــم الجعفري
ق ـب ــل عـ ـق ــود ل ـش ـق ـي ـق ـتــه وه ـ ــي ت ــرت ــدي
«ديـكــولـتـيــه» يـبــرز ج ــزءًا مــن صــدرهــا،
ع ـبــورًا إل ــى اخ ـت ـفــاء مـنـحــوتــة تــدمــريــة
من مدخل املتحف الوطني في دمشق،
وإشاعة تسمية قسم النحت في كلية
الفنون الجميلة بقسم «األصنام» ،إلى
عار ألحد اآللهة القديمة
تغطية تمثال ٍ
ً
بوشاح بقصد إخفاء «عورته» ،وصوال
إلى محاكمة أحد أساتذة كلية الفنون
بتهمة تدريس فن العاري لطالبه تحت
بـنــد «م ــراع ــاة ال ــذوق ال ـع ــام» .ستعجز

ه ــال ــة ال ـف ـي ـصــل ع ــن عـ ــرض لــوحــات ـهــا
ال ـع ــاري ــة ف ــي ص ـ ــاالت دم ـش ــق ب ــذرائ ــع
مختلفة ،كأن اإلنسان يحمل خطيئته
وآث ــام ــه ف ــي ج ـس ــده الـ ــذاتـ ــي ،وف ـق ــا ملا
يقوله أسعد عرابي الــذي واجــه محنة
مشابهة فــي تلقي أعـمــالــه ،واصـفــا ما
يحدث بعبارة لألملاني جورج بازيلتز
«إن امل ـت ـف ـ ّـرج غ ـيــر املـ ـ ـ َّ
ـدرب ال ي ــرى في
اللوحة العارية إال فضيحة أخالقية».
س ـن ـخ ـت ــزن أطـ ـي ــاف عـ ــاريـ ــات يــوســف
ً
عبدلكي في الذاكرة طويال ،إذ ستحط
هـ ــذه األعـ ـم ــال ف ــي ال ــرب ـي ــع امل ـق ـبــل في
غــال ـيــري «ك ـل ــود ل ــوم ــان» الـبــاريـسـيــة،
ول ــن ًت ـعــود غــالـبــا إل ــى مـسـقــط رأسـهــا
ثــان ـيــة ،ف ــي احـتـفــالـيــة ك ـبــرى يــرافـقـهــا
كــاتــالــوغ شــامــل ألعـمــال وتـجــربــة هذا
التشكيلي الــذي طاملا كانت معارضه
حـ ــدثـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـ ــدن اإلث ـ ــم
واألقنعة والنعاس.
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األخ ـ ـ ــرى م ــن امل ـع ــرض،
سنجد رهانًا إضافيًا على مقترحاته
فــي شـحــن الـطـبـيـعــة املـيـتــة بعناصر
ـام آخ ــر
وت ـق ـن ـي ــات ت ـض ـع ـهــا فـ ــي م ـ ـقـ ـ ٍ

إحداهن اعتذرت فجأة عن عدم
الجلوس عارية في مشغله،
خوفًا من غضب شقيقها
ص ــارم ــة ومـتـقـشـفــة ،تـمـنـحـهــا بــريـقــا
إضــافـيــا ،كـمــا تكشف عــن إيقاعاتها
الداخلية .ووفقًا ملا يقوله التشكيلي
امل ـ ـصـ ــري ع ـ ــادل الـ ـسـ ـي ــوي ،ف ـ ــإن ه ــذا
ال ـف ـن ــان «ط ـ ّـب ــاخ ظ ــال م ــاه ــر ،يـعــرف
ً
أوال ،تلك املنطقة التي تشعل الظالل
فيها العواطف وتخطف العني ،ولكنه
يدرك أيضًا ،أين تقع تلك النقاط التي
يشتبك عندها النور بالظلمة ،بعيدًا
من تصادم األضداد».
هـ ـك ــذا ي ـ ـ ــزاوج ع ـبــدل ـكــي ب ـم ـه ــارة بــن
بالغة الزهرة املتفتحة للتو والجسد
ال ـعــاري فــي ارتـبــاكــاتــه ،وذل ــك بضربة
فحم واح ــدة مكتفيًا ببالغة األبيض
واألسـ ـ ـ ــود فـ ـق ــط ،ف ــي ت ـب ــري ــر ضـ ــرورة
«حـمــايــة الـجـمــال مــن الـتـلــف واإلهــانــة
والالمباالة والنسيان».
* معرض يوسف عبدلكي :حتى  15كانون
الـثــانــي (ي ـنــايــر)  2017ـ ـ ـ «غــال ـيــري كــامــل»
دمشق ـ ـ لالستعالم00963116112965 :

هيأت نفسي ملساء دمشقي بارد
حيث وجبة الوخزات الجميلة التي
أتوقعها في معرض يوسف عبدلكي
الذي أقيم في «غاليري كامل» .هذا
الفنان الذي تسبق حضوره التوقعات
بمالقاة لوحات كبيرة مشغولة
بالفحم تتناول املفارقات املؤملة بني
العصفور والسكني وهياكل األسماك
العظمية ووجبات البؤس التي تفعل
فعل الحزن العميق والغربة املوحشة
في الروح اإلنسانية ،ربما وجد واحة
جديرة بأن تحمل بعض خالص
الفنان أال وهي األنثى وتجليات
الجسد اإلنساني في روعة الخلق
وروعة الفنون التي تذهب في دالالت
انثناءات الخطوط وتناهي الضوء
ً
وصوال إلى عتمة يلج الرائي فيها
فوارق الحياة ودرجات األثر الشفيف.
طبيعة صامتة باإلضافة إلى أعمال
أخرى ،تتغنى باألنوثة والجسد هي
موضوعات املعرض الجديد الذي
أعادها الفنان إلى دائرة الحضور
واأللق .ربما لم يعد من املجدي
زج الجمال في السياسة وخرائط
األحزاب واألوطان التي ضاقت
بمشاريع آالمها .يكفي الجمال بذاته
أن يكون مقاومًا .ولربما دوره يكمن
في محاولة تدعيم النفس اإلنسانية
وتعزيز الحياة في مالمح أنهكتها
الحرب وأفزعت محبيها وأحبطتهم،
فلم يعد هناك من خالص إال بالجمال
واملرأة والفن.
ّ
عبدلكي فنان تميزه أشياء كبيرة
أولها إمكانياته الفنية العالية
الثراء والشجاعة في طرح األفكار
وإخراجها ومعالجتها باألبيض
واألسود« .يكفي قلم الرصاص لرسم
أي فكرة» هكذا هو الفنان املتمكن من
أدواته القادرة على فعل التأثير وبناء
الوعي عند املتلقي .ليست املتعة هي
غاية العمل بقدر الوصول باملتلقي
إلى فضاءات الفنان الذهنية ومراميه
الهادفة لتأليف وعي جديد للحياة
ووخز بالدة الكائنات.

* تشكيلي سوري

