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ثقافة وناس

فنون تشكيلية
«نوتة فيروزية»
(أكريليك على
كانفاس ـــ × 150
 150سنتم ــ )2011

معرضه االستعادي الذي
تستضيفه «غاليري أيام»
في بيروت ،يختزل تجربته في
العقد األخير ()2017 - 2007
تحوالتها البصرية.
بكل ّ
ولعلها مناسبة تتيح لنا
مراقبة تطور محترف هذا
التشكيلي المجدد ،وانخراطه
محلية محمولة
في حداثة ّ
على ذاكرة متشظية

جديد الفنان السوري في «غاليري أيام» بيروت

أسعد عرابي مؤرخًا محنتنا العربية
دمشق ــ خليل صويلح
اخ ـتــار أسـعــد عــرابــي ( )1941عـبــارة
«إطـفــاء الجمر في الصقيع» عنوانًا
ملعرضه االستعادي الذي تستضيفه
ً
«غاليري أي ــام» فــي بـيــروت ،مختزال
ت ـجــرب ـتــه ف ــي ال ـع ـقــد األخـ ـي ــر (2007
  )2017بـكــل تـحـ ّـوالتـهــا الـبـصــريــة:ال ـغــوص فــي طـبـقــات ال ـلــون إلشـعــال
الـنــار فــي صقيع جغرافيا تحتضر،
وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ي ـت ـق ـه ـق ــر تـ ـح ــت ض ــرب ــات
ل ـح ـظــة م ـتــوح ـشــة .ت ـجــربــة تـنـطــوي
على حساسية مشرقية تؤرخ ملحنة
امل ــدن الـعــربـيــة عـلــى خلفية إيقاعية
مـتــوتــرة ،ت ــزاوج الحلم بــاألسـطــورة،
ثنائية التدمير والتعمير ،الحدس
وال ـ ـ ـهـ ـ ــذيـ ـ ــان ،ون ـ ـسـ ــف امل ـ ـسـ ــافـ ــة بــن
التجريد والتعبيرية التشخيصية.
ف ــي م ـقــارب ـتــه لـشـخـصـيــة أم كـلـثــوم،
استعاد زمنًا مضيئًا ،ممجدًا رموز
ع ـصــر الـنـهـضــة ال ـعــرب ـيــة ،ل ـيــس من
ب ـ ــاب ال ـح ـن ــن وحـ ـ ـ ــده ،إنـ ـم ــا بـقـصــد
ترميم عطب أيديولوجي مــن نظرة
اس ـت ـشــراق ـيــة تـسـلـلــت إل ــى املـحـتــرف
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى وقـ ــع ف ــوض ــى مـطــرقــة
العوملة .ههنا احتفاء نغمي بالتخت
الـشــرقــي األص ـيــل ،وت ـنــاوب مــدروس
ب ـم ـه ــارة ب ــن إيـ ـق ــاع الـ ـل ــون وح ــرك ــة
اآلالت املــوسـيـقـيــة ،بــإيـقــاظ حاستي
السمع والنظر عبر وحــدات سردية
م ـت ـج ــاورة تـجـمـعـهــا س ـي ـنــوغــراف ـيــا
ب ـصــريــة م ـش ـب ـعــة ،ف ــي ن ـق ــات الفـتــة
مـ ــا بـ ــن م ـن ــدي ــل أم ك ـل ـث ــوم وش ـجــن

م ـح ـم ــد ال ـق ـص ـب ـج ــي ،إل ـ ــى ال ـك ــرس ــي
املـ ـقـ ـل ــوب ل ـص ــاح ــب «رق ال ـح ـب ـيــب»
إيذانًا بأفول ذلك العصر الذهبي من
جهة ،واستنفار لوني يؤطر قوسي
التطريب والـتــأبــن ،مــن جهة ثانية.
يــوضــح« :ال شــك أن إحـيــاء ذك ــرى أم
كلثوم كرمز لعصر النهضة املتسم
بالتسامح الديني والقومي ،ال يخلو
من إدانة مضمرة لالنحسار الثقافي
الـ ـ ـع ـ ــام مـ ـق ــاب ــل ص ـ ـعـ ــود األص ــولـ ـي ــة
ال ـع ـم ـيــاء» ،فـيـمــا يــرصــد ف ــي «تحية
إل ـ ــى مـ ــوريـ ــس بـ ـيـ ـج ــار» ال ـت ـح ــوالت
امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـسـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاري،
واالش ـت ـب ــاك املـ ــرن ب ــن اإليــروتـيـكـيــة
ً
وال ـصــوف ـيــة ،وص ـ ــوال إل ــى الـتـجــريــد
ـال الحـقــة ،مــن دون
الغنائي فــي أعـمـ ٍ
التخلي عــن طــوبــوغــرافـيــة التكوين
ال ـح ـض ــري .ه ـن ــاك أيـ ـض ــا ،اشـتـغــالــه
عـ ـل ــى ال ـط ـب ـي ـع ــة املـ ـيـ ـت ــة ،لـ ـكـ ـن ــه ،فــي
حفرياته ،يسلك دروبًا أخرى ،مانحًا
إياها تضاريس مختلفة ،بانتشالها
من سكونيتها.
سنلحظ إيقاعًا حركيًا للموجودات،
ونـ ـبـ ـض ــا م ــوس ـي ـق ـي ــا يـ ـش ــي ب ـح ـي ــا ٍة
سـ ّ
ـري ــة ،تستدعيها ذاك ــرة متأججة
يـغــذيـهــا ال ـح ــدس والـ ـح ــواس بدفقة
إيــروتـيـكـيــة ت ـكــاد تـعـلــن ع ــن نفسها
فـ ــي م ـق ــاص ــد الـ ـخـ ـط ــوط واألش ـ ـكـ ــال
والشهوات املضمرة.
م ـن ـط ـقــة مـ ـغ ــاي ــرة ،ت ـع ـيــد األلـ ـ ــق إل ــى
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع امل ـ ــأل ـ ــوف ،وت ـن ـســف
م ــرج ـع ـي ــات ــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـس ـت ـق ــرة،
ل ـت ـض ـعــه ف ــي مـ ـق ــام ل ــون ــي آخـ ـ ــر ،فــي

ّ
«حـ ــوار ب ـص ــري» مـضـبــوط وم ـلــغــز..
الطبيعة الـصــامـتــة هـنــا ،مــا هــي إال
اس ـت ـك ـم ــال ل ـع ـنــاصــر م ـع ـم ـ ّ
ـاري ــة مــن
الحارة الشامية التي أعــاد صوغها
ككتلة متجانسة .هذه املــرة ،ينشغل
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،وي ـم ــزج ـه ــا
بـ ــإشـ ــارات روح ــان ـي ــة ت ـل ـغــي بـعــدهــا
ال ـس ـك ــون ــي وال ــواقـ ـع ــي .إذ ت ـت ـجــاور
دائرية الثمرة مع انسيابية املئذنة،
في حوار شجي ،ووجد صوفي ،بني
ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل .وق ــد يـتـمــازجــان
على سطح نغمي واحــد .في محطة
أخ ـ ــرى ،سـتـبــاغـتــه امل ـح ـنــة ال ـســوريــة

التطريب اللوني لديه
يتكئ على مفاهيم
أصيلة في معنى الحداثة
بحممها وغــربــان ـهــا وجحيميتها،
لتضيف لـحـنــا جـنــائــزيــا أك ـثــر عنفًا
فــي تهجير «الـســاكــن مــن املـسـكــون»
إل ــى ح ــدود ف ـقــدانــه ص ـكــوك املـلـكـيــة،
ف ــي إش ـ ـ ــارات ت ـع ـب ـيــريــة إلـ ــى ال ــدم ــار
ال ــذي تعيشه املــديـنــة مـنــذ س ـنــوات،
ً
م ـس ـت ـب ــدال ح ـم ـي ـم ـيــة ت ـل ــك ال ـع ـمــائــر
املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــابـ ـ ـك ـ ــة بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ـ ــة وح ـ ـ ــرائ ـ ـ ــق
أضاح،
كأننا إزاء طقس
ٍ
وانتهاكاتّ .
م ـ ــن دون تـ ـ ــوقـ ـ ــف ،أو كـ ـم ــا ي ـح ــدث
ل ـح ـل ــزون ب ــا ص ــدف ــة ت ـح ـم ـيــه .ع ــراء
روحـ ـ ــي وم ـس ـل ــخ ج ـم ــاع ــي وب ــراب ــرة
ل ـتــدم ـيــر ال ـت ــاري ــخ وت ـف ـت ـيــت خــرائــط

الـ ـف ــردوس ال ـش ــام ــي بـنـعـيــق غــربــان
طويل .وإذا بأزقة الحواري القديمة
املـ ـسـ ـك ــون ــة ب ــالـ ـسـ ـح ــر والـ ـتـ ـع ــاوي ــذ
واألساطير ،تفقد روحانيتها تحت
وط ـ ـ ــأة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ،ب ــداللـ ـت ــه امل ـك ــان ـي ــة
والتاريخية ،عن طريق منهج خاص
ف ـ ــي مـ ـع ــالـ ـج ــة ط ــوب ــوغ ــرافـ ـي ــة ه ــذه
نحو آخر ،وكحصيلة
الحواري ،على
ٍ
الحتدامات داخلية تستدعي طبقات
لونية متنافرة ،بنبرة مأتمية .هكذا
تتأرجح هــذه األعـمــال بني مفهومي
الــوجــوديــة وال ــوج ــد ،بــوجــدان يقظ،
ّ
نغمية تهندس تكويناته
على خلفية
الحدسية ،مستنفرًا الذاكرة في املقام
األول ،ف ـه ــي ،وف ـق ــا مل ــا ي ـقــولــه «أول
مصفاة تأويلية للواقع املحسوس».
فــي بيانه املــرافــق للمعرض ،يكشف
أس ـع ــد ع ــراب ــي ع ــن تـ ـط ـ ّـور مـقــامــاتــه
ال ـل ــون ـي ــة وم ــرج ـع ـي ــات ــه الـتـشـكـيـلـيــة
ورفضه الحياد في مواجهة الكارثة
الــراهـنــة .ذلــك أن اللوحة الـتــي تمثل
ضمير امل ـصـ ّـور «ال تحتمل شـهــادة
ال ــزور ،وال ـتــزام الـصـمــت» .ويضيف:
«لست التشكيلي الوحيد بالنتيجة
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدوه ص ـ ـ ـبـ ـ ــوة امل ـ ـقـ ــاربـ ــة
بـ ــن ال ـت ـش ـخ ـي ــص والـ ـتـ ـج ــري ــد ،ب ّــن
املــوسـيـقــى والـتـصــويــر .فــأنــا أتعقب
(مـنــذ االسـتـهــاالت األول ــى) املسعى
الـتــولـيـفــي ال ـت ـصــوفــي ل ــدى امل ـصــور
 املوسيقي القطب بــول كـلــي .كذلكشأن الوجودي نيكوال دو ستاييل،
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ـ ً
ـاء ب ـ ــولـ ـ ـي ـ ــام دي ك ــوونـ ـيـ ـن ــغ
وكييفر ،عبورًا من بيكاسو وكوبكا

وبــرانـكــوزي .أذعـنــت لوحتي لتأثير
بعضهم بدرجات متفاوتة».
ه ـ ــذه امل ــراجـ ـع ــة ت ـت ـي ــح ل ـن ــا م ــراق ـب ــة
مـ ـت ــدرج ــة لـ ـتـ ـط ــورات م ـح ـت ــرف ه ــذا
الـتـشـكـيـلــي املـ ـج ــدد ،وان ـخ ــراط ــه في
ّ
محلية محمولة على ذاكــرة
حــداثــة
متشظية بني أمــس حميمي ،وراهــن
يـحـتـشــد ب ـح ـطــام وأس ـ ــى وت ـمــزقــات
ح ـضــريــة /قـبـلـ ّـيــة ،يشبهها بـتــواتــر
دورات ال ـ ـف ـ ـصـ ــول ،ضـ ـم ــن «ت ـ ـطـ ـ ّـور
عضوي متدرج» ،بعيدًا عن األسلبة
ّ
وامل ــارتـ ـيـ ـن ــغ وال ـ ـحـ ــداثـ ــة امل ـس ــط ـح ــة.
ذل ــك أن الـتـطــريــب الـلــونــي لــديــه ،في
معظم مــراحـلــه ،يتكئ على مفاهيم
أص ـي ـل ــة فـ ــي م ـع ـن ــى ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،تـلــك
بسلك خفي
الـتــي تستمد قيمتها -
ٍ
 مــن «املـمـيــزات الــروحـيــة لـلـمــوروثال ـت ـش ـك ـي ـلــي لـ ــأسـ ــاف ،س ـ ـ ــواء ك ــان
رس ـ ــوم امل ـخ ـط ــوط ــات أو األي ـق ــون ــات
أو األراب ـس ــك والـحـلــي وخ ـيــال الظل
واملقرنصات وأنواع الرقش».
م ــا ب ــن ب ــرزخ ــي ال ــذاك ــرة والـنـسـيــان
إذًا ،ي ـصــوغ أس ـعــد عــرابــي خطوطه
وحــدوســه الـلــونـيــة ،طامسًا املسافة
بـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــد وال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص
ك ــاس ـت ـج ــاب ــة م ـ ــدروس ـ ــة ألس ـئ ـل ــة مــا
بعد الـحــداثــة .ثــم إنــه بنظرة أخــرى،
يـعـيــدنــا إل ــى وص ـيــة ه ـنــري ماتيس
«دعوا التصوير يفصح عن ذاته».
م ـع ــرض أس ـع ــد ع ــراب ــي :ح ـتــى  6كــانــون
الـثــانــي (ي ـنــايــر)  2018ـ ـ ـ «غــال ـيــري أي ــام»
(بيروت) ـ لالستعالم01/374450 :

