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منحوتات نادٌن أبو زكً
ذكورة حجرٌة وأنوثة خشبٌة ..وكائن المستقبل
صفوان حٌدر
إذا كان الوجود مطلقا ً والعدم نسبٌاً ،فالحجر المنحوت أو الخشب المنحوت بٌد النحاتة نادٌن أبو زكًٌ ،تشابه
مع الجسم البحري أو البري الذي نحتته الطبٌعة فً أحضان المٌاه أو التراب أو الصخور أو الهواء ،وأٌضا ً
هذا ما واجهناه فً .تتواصل المنحوتة اإلنسانٌة أو الطبٌعٌة بمعزوفات الرعد والبرق والغٌوم واألمطار
.قرب جسر الواطً ـ بٌروت ،الذي افتتح مساء الخمٌس الماضً  Stationمعرضها ،فً مبنى
فً الصالة األولى مجسمات خشبٌة متأثرة بلعبة اإلضاءة المتموجة والمتحركة والمتدرجة بمساعدة المهندس
المصمم عالء مٌناوي .صممت نادٌن هذه المنحوتات الخشبٌة فً مخٌلتها ،قبل تنفٌذها وإنجازها .أما فٌلم
الفٌدٌو السٌنمائً الحافل بالبرق والرعد وأصوات األمطار والذي أنجزته مٌلاير أبو الروس ،فهو فٌلم
تعبٌري قلٌل االزدحام بالصور واألحداث ،تتنوع مشاهده الداكنة والمكررة بٌن صوت الدعسات على الرمل
او الحدٌد او أكٌاس الماء أو صفعات الرٌح على الشبابٌك والشرفات او صفٌر الهواء ،أصوات استحضرها
.ونفذها زٌد حمدان
فً القاعة الخلفٌة خمس غرف ،تحتوي تجارب نحتٌة مستقلة بذاتها عن المنحوتات االستهاللٌة .هناك
.األصوات تتفاعل بحاسة اللمس والبصر
تتمنى إدارة المعرض على الزائر أن ٌلج فً الظالم أوالً ،ثم ٌلمس المنحوتة ثانٌاً ،لٌتفتح الضوء كاشفا ً
مودٌل» لمنحوتة صامتة وحٌة ،تتحرك قلٌالً عند لمسها« ،أسرار المنحوتة .ولقد لعبت إلٌزا شحادة دور
.لتعبر عن هدف هذا المعرض التفاعلً بٌن الزائر والكائنات الخشبٌة والحجرٌة
تتعامل نادٌن ،أستاذة الفلسفة فً الجامعة األمٌركٌة فً بٌروت ورئٌسة تحرٌر مجلة «الحسناء» ،مع
الطبٌعة الطابعة ،أي مع الجانب الفاعل فً الوجود ،لكنها تتعامل أٌضاً ،وهذا هو األساس ،عندها ،مع
الطبٌعة المطبوعة ،أي مع الجانب المنفعل بالوجود .وكالهما ،الفاعل والمنفعلٌ ،حتوٌان على جوهرٌن
.منفصلٌن ،لكنهما متصالن ضمن وحدة الموجب والسالب ،ومتشابهان
تهٌمن المنحوتات األنثوٌة على المنحوتات الذكورٌة بالعدد وبالحجم .وبتحدٌد أكثر ،تجسم منحوتات نادٌن
الوجود األنثوي المتألم والمنفعل بالمؤثرات النحتٌة المتداخلة ،سواء بالخشب أو بالحجرٌ ،هندسها إزمٌل
ناحت سلس وناعم ،لكنه جسور وقابض ومسٌطر .تقول المنحوتات «من فضلك المسنً» أي ترٌد أن
نشاركها أحاسٌسها ومشاعرها فً حضورنا اللمسً والبصري التفاعلً ،ونتشارك معها فً تطلعاتها
.وأمانٌها
تنصهر مسٌرة المنحوتات الخشبٌة فً تمثالت تجرٌدٌة تجسٌمٌة تصل إلى ذروتها فً منحوتة خشبٌة لرأس
إنسان نصف مؤنث ونصف مذكر ،نافرة حواسه الخمس فً استدارات والتفافات هندسٌة مطواعة ومؤنسة
ٌتجلى فٌها رأس الكائن الجدٌد اآلتً فً المستقبل .هذا الكائن «السوبر مستقبلً» لٌس مشوّ ها ً بإزمٌل
نادٌن ،بل ٌحمل جمالٌة انسٌابٌة مصقولة ومرهفة ،لكنها متوثبة ،حانٌة ولطٌفةٌ ،قظى ومتنبهة .أما

معزوفات الرعد والمطر والبروق والدعسات فً المعرض ،فتعبر عن صراع المنحوتات األنثوٌة مع
عالمها الداخلً والخارجً .تنطوي فٌها أحاسٌس األلم والحٌرة من جهة ،والتمرد والحنان من جهة أخرى،
فً خضم هذا العالم الذي تتداخل فٌه المتناقضات .منحوتات وجودٌة أوجدها إزمٌل نادٌن بصبر هندسً
.مفعم بالرؤى الحبلى بالتساؤالت المتمردة والباحثة عن أجوبة ال تنتهً وال ترتوي
إنها فلسفة المنحوتات األنثوٌة .إنه العطش النحتً الذي سقاه اإلزمٌل والمنشار ،فً الخشب والحجر فً آن
فً تجاذباتها الدائمة بٌن الداخل النفسً والخارج االجتماعً والطبٌعً .لكنها تبقى محاوالت مرتدة ومترددة
وخجولة فً ابتعادها عن األقٌسة الجاهزة والمنمطة لمدارس النحت الكالسٌكٌة ،وبال خروج عن هندسٌات
.النحت الصارم والملتزم بمقاٌٌس األبعاد الفٌزٌائٌة ـ الزمكانٌة ،التً ٌعوزها المزٌد من الجرأة
تجرٌدات نادٌن لٌست ناشزة ولٌست بورنوغرافٌة عنفٌة منفرة ،بل هادئة ومتألمة وصابرة .انه التجاذب ما
بٌن األنوثة الخشبٌة والذكورة الحجرٌة ،أو بٌن الداخل والخارج ،أو بٌن األنا الفردٌة والنحن الجماعٌة،
والهو األعلى المندمج بالعقل الكلً فً تساؤالت فروٌدٌة أو هٌغلٌة ،ذات طبٌعة نحتٌة جمالٌة .مع ذلك
ٌحتاج السٌاق إلى إدخال مزٌد من عناصر المفاجأة لتتجلى أكثر الفروقات والتماٌزات بٌن منحوتة وأخرى،
كً ال تتعارض مع التطلعات المتوثبة لمنحوتاتها وال تتعارض مع الغلٌان الداخلً المبدع الذي تعٌشه هذه
.النحاتة المتمٌزة
صفوان حٌدر

