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مقال

َدْع عيَنيَك اآلثمَتين خارج الّصالـة
معرض نادين أبو زكي »رجاًء الّلمس«

كتب جوزيف عيساوي:

زكي  أبو  نادين  »َمْسرحت«  حيث  الفضاءات  الّزائر  َيِلُج  الّرحم  عتمة  إلى  كالعائِد 
منحوتاتها الّتفاعلّية، سائلًة إيّاه كعنواٍن ُملتبٍس للّدعوة: »رجاًء ال تلمس« وهي 

س وَدْع عيَنيك »اآلثمَتْين« خارج القاعة. إنّما تقصد: المس وتحسَّ

عودٌة إلى الّذات

ه�������ذا ال����ّت����ف����اع����ل ل��ل��ح��ض��ور 
اس��ُت��ك��م��ل م���ع ال��م��ن��ح��وت��ات/ 
منها  ك��لٌّ  ال��م��وّزع  الّتجهيزات 
بالكاد  ُم��ظ��ل��م��ٍة  غ��رف��ٍة  داخ���ل 
)بثواٍن  يدخلها  أن  بعد  ُتضاء 
أرٍض  على  فيها  الّسائر  ع��ّدة( 
أو ه��وائ��ّي��ة،  م��ائ��ّي��ة،  أو  رم��ل��ّي��ة، 
المنحوتة  ي��ل��م��ُس  َص��ل��ب��ة.  أو 
ي���زورُه  ث���ّم  يتحّسسها،  أّوالً، 
البصيص  ك��أّن��ه  شحيٌح  ض���وٌء 
للغوص ال الّنظر. وهكذا يظّل 
ال��ّت��ح��ّس��س ب��ال��ك��ّف واألن��ام��ل 
أصوات  ترافقه  هنا،  األصل  هو 
)إع��داد  بكورها  في  الّطبيعة 

زيد حمدان(.
وه����ك����ذا ي���ت���ح���ّص���ل ل�����ل�����ّزّوار 
»ي����ت����ذّوق����وا«  أْن  وال������ّزائ������رات 

»ال�����ح�����ّرة«،   - ج�������ّدًا«  )»ق����ري����ب 
رّواد  شهده  ما  لكن   .)2010

»س���ت���اي���ش���ن« )ف����ي ل��ي��ل��َت��ي��ن( 
الفّن  مفاهيم  إل��ى  أق��رب  ك��ان 
ال��م��ع��اص��ر )م��ن��ه إل����ى ال��ّرق��ص 
أداء  ُي���م���ّث���ل  ح��ي��ث  ال���ح���دي���ث( 
تفاعلّيًة  لحظًة  الحّية  المنحوتة 
ال��ّزائ��ر  يجّسها  عندما  تتحّرك 
ب��إص��ب��ع��ه، ج��ام��ع��ًة ال��ّس��ك��ون 
واح��دٍة  »طبيعٍة«  في  والحركة 

ولحظٍة عابرة.

ف���ي ح�����دٍث ف���ّن���يٍّ دع����ت إل��ي��ه 
غاليري »أجيال« َشِهد رّواد ليلة 
»ستايشن«،  صالة  )في  االفتتاح 
الواطي(  الجسر   - الفيل  س��ّن 
للمّرة األولى في بيروت منحوتًة 
ش��ح��ادة(  ل��ي��زا  )أداء  م��ت��ح��ّرك��ًة 
)باعتبارها  يلمسها  َمن  فاجأت 
أح������د األع������م������ال ال����م����رك����ون����ة( 
بتحّوالتها مّتخذًة أشكاالً شّتى.

حّيٍة   – لمنحوتٍة  ال��ع��رض  ه��ذا 
قاعٍة  في  طاولٍة  على  مستقّرٍة 

ش��ب��ه ُم��ظ��ل��م��ة، ك���ان ال��ّص��دم��ة 
األولى لزائٍر/ زائرٍة تعّود سكون 
إبداعه.  حركة  في  حّتى  الّنحت 
تقُلب  م��ع��اص��رٍة  ب��ف��ّن��ان��ٍة  ف����إذا 
للكوريغراف  سبق  ال��م��ع��ادل��ة. 
وال��ّراق��ص��ة ج��ورج��ي��ت ج��ب��ارة أن 
رق��ص��ت م���ع ت��م��ث��اٍل ف���ي ب��ل��دة 
لبنان،  شمالي  راش��ان��ا،  الّنحت 
عادت  ما  وهو  عّدة.  عقوٍد  قبل 
وكّررته على طريقتها كارولين 
تلفزيونيٍّ  ب��رن��ام��ٍج  ف��ي  ح��ات��م 

مقال
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ب��ال��ّل��م��س أش��ك��االً خ��ش��ب��ّي��ًة أو 
ح���ج���رّي���ًة ُول�����دت ب���دوره���ا في 
إلى  ب��ه  ت��رج��ع  لعّلها  العتمة، 
مع  دمجه  ُتعيد  جنينّية  حالة 
من  سقط  أو  ض��اع  أو  تناثر  ما 

ذاته، الخاّصة ورّبما الكونّية.
أبو  نادين  إليه  سعت  ما  لكأّن 
ينطلق  ل��ل��ّن��ح��ت  ف��ه��ٌم  زك���ي 
ال��م��ّرة م��ن رؤي���ٍة للعمل  ه��ذه 
عابرًة  لحظًة  باعتباره  ال��ف��ّن��ّي 
أخرى  لحظٍة  )ك��أّي  الوجود  في 
في الحياة( ال تتكّرر. وهي إّنما 
تفعل ذلك مع أحد أكثر الفنون 
»ُع���رض���ًة« ل��ل��ج��م��ود وال���ّرس���وخ 
)ف���ي ال��ك��ت��ل��ة( وال��خ��ل��ود )ف��ي 
ُي��ب��ّرره��ا  م��ف��ارق��ٌة  ال���ّزم���ن(. تلك 
لتنضوي  آخ��ر  سببًا  ويمنحها 
المعاصر،  االختبارّي  الحقل  في 

تماثيلها، كما  الفّنانة  اشتغال 
مكتفيًة  العتمة  في  أسلفنا، 
بيَديها وطاقتها وبريق العين 
الّطين  تعجن  وهي  الّداخلّية 
)ق���ب���ل ت��ح��وي��ل��ه الح���ق���ًا أع���م���االً 

خشبّيًة أو حجرّية(.

العظيمة البدائّية 

وه����ك����ذا ف���م���ا »أب����ص����رت����ه« أو 
اس���ت���رج���ع���ت���ه ف�����ي ال����ّظ����ام 
ذاك��رٍة  من  وال��وح��دة  والّصمت 
أو  »ُي���رى«  ال  بعيدة،  ذاك���راٍت  أو 
ال��ّن��ظ��ر  ع��م��ى  ف��ي  إالّ  ينقشع 
حيث  »اأُلّم«  ال��ح��اّس��ة  وي��ق��ظ��ة 
ِللَّمس  العظيمة  »ال��ب��دائ��ّي��ة 
)مكان( الوحدة الكبرى للماّدة« 

كما يعّبر فرناندو بيسوا.

ليس ربط األعمال إذًا بالّتجهيز 
»إض��اف��ٍة«  م��ج��ّرد  األداء  ف���ّن  أو 
بات  ف��نٍّ  م��ع  تفاعلّيٍة  خ��ارج��ّي��ٍة 
ُحفنة  )ل���وال  ع��ج��وزًا  للكثيرين 
ن��ّح��ات��ي��ن وم��ع��م��ارّي��ي��ن ك��ب��اٍر 
والدة  إّن  ب���ل  ال���ع���ال���م(.  ف���ي 
تحّولتا  ين  كفَّ بين  المنحوتات 
َرِح��م��ًا م��ت��وّت��رة وح��اض��ن��ة، دف��ع 
الّنّحاتة ابنة الحداثة وما بعدها 
ر« بأحدث  إلى ربط فّنها »المعمِّ
وأدواتها.  المعاصرة  مفاهيم 
ف������إذا ك�����ان ال����ف����ّن ال��م��ع��اص��ر 
ف���ه رائ����ده دوش���ام���ب،  ك��م��ا ع���رَّ
من  الّشيء  أو  الغرض  تجريد 
نادين  فإّن  المعتادة،  وظيفته 
الّنظر،  حاّسة  بإلغاء  زكي  أبو 
أو الّتخفيف ما أمكن منها حدَّ 
ابتعدت  باألصابع،  »البقبشة« 

بالّنحت عن »وظيفته« بأبعاده 
»جسدًا«  إّي��اه  مانحًة  المنظورة 
إالّ  ُي��ك��ت��َش��ف  ال  آخ���ر  وح���ض���ورًا 
ب���ال���ّل���م���س وس�����ط ح����ال����ٍة م��ن 

العمى.

العابر والخالد

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ذروة  ف������ي 
واش���ت���غ���ال  إذًا،  ال������ّص������ورة، 
صوٍر  من  ُينهكها  بما  العين 
زكي  أبو  اختارت  ومشهدّيات، 
العودة بنا إلى بدائّية الّلمس: 
إليها  والّسير  الّتماثيل  لمس 
)ال��ّرم��ل،  الّطبيعة  م���واّد  على 
ي��غ��زَوه��ا  أن  ق��ب��ل  ال���م���ي���اه...( 
ليست  أصواٍت  العمران، وسَط 
سوى العناصر األولى من تراٍب 
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بحٍر  وه��دي��ر  م��ي��اٍه  وسقسقة 
ورياٍح ونار الّرعود.

فعلته  ما  جرأًة  ويتطّلب  خِطٌر 
ن���ادي���ن ب���ف���نٍّ ك���ال���ّن���ح���ت ع��ب��ر 
ونقله  المعاصر،  بالفّن  ربطه 
م���ن ُب���ع���ده ال���ب���ص���رّي ال��غ��ال��ب 
تجربة  وط��ب��ع��ًا  ال��ح��ّس��ّي،  إل���ى 
ال��ّت��ف��اع��ل اآلن�����ّي، ال��ّل��ح��ظ��وّي، 
ب��ي��ن ال��ح��اض��ري��ن وال��م��ن��ح��وت��ة 
عرض  ف��ي  أو  الّتجهيز،  داخ��ل 
ُمسقطًة  ال��ح��ّي��ة،  ال��م��ن��ح��وت��ة/ 
ب��ذل��ك ال��وج��ه ال��خ��ال��د ل��ُن��ْص��ب 
»العابر«  الّدور  المنحوتة لصالح 
وال����ّزائ����ل ال��م��م��ن��وح ل��ه��ا في 

الّصالة.

أسئلٌة من بيروت

ُي��ط��رح: ما  ال��ذي  ال��ّس��ؤال  لعّل 
حين  الّتماثيل  ه��ذه  »مصير 
عن  المعرض  بعد  سُتسلخ« 
المعتمة؟  وُغَرفها  تجهيزاتها 

مختلف  طبعًا  ُي��ط��اوُل  س��ؤاٌل 
أع���م���ال ال��ّت��ج��ه��ي��ز وال���ع���روض 
متاحُف  لها  ب��ات  وق��د  واألداء، 
خاّصٌة في الغرب )آخرها مبنى 
Louis Vuit� فويتون«  »لوي 
األس���ب���وع  ُدّش�����ن  ال�����ذي   ton

وُيعتبر  ب��اري��س،  ف��ي  ال��ف��ائ��ت 
بصروٍح  ُيذّكر  معمارّيًا  معلمًا 
وأوب��را  محّل  وت��اج  كاألهرامات 

سيدني...(.
س�����ؤاٌل وس�����واه ال ب���ّد م���ن أن 
يخطر في بال الفّنانة الّلبنانّية 
آخر  بعد  معرضًا  تكّف  ال  التي 
ع���ن م��س��اءل��ة ال�����ّذات وف��ّن��ه��ا 
ن��ف��س��ه، ط��ب��ي��ع��ًة ووظ���ي���ف���ًة، 
ف���ي م��ن��ط��ق��ٍة ت��ت��ف��ّس��خ أح���وج 
م��ا ت��ك��ون إل���ى اب��ت��ك��ارات أب��و 
ُصنٌو  هم  وَم��ن  ورفاقها  زكي 
ي��رى أهلها  ل��ه��م ف��ي م��دي��ن��ٍة 
خرابها.  ث��ق��وب  م��ن  ال��ّش��م��س 
اسمها  وسيظّل  ك��ان  مدينٌة 

بيروت.
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هذا المعرض تّم بالتعاون مع:

)مخرجة  الروس  أبو  موريال 
التعبيري(  الفيلم 

زي������د ح�����م�����دان )ت��ص��م��ي��م 
صوتي - لمسي(  

ع�����اء م���ي���ن���اوي )اإلض�������اءة 
الفنّية( 

ل���ي���زا ش���ح���ادة )ال��م��ن��ح��وت��ة 
الحّية(

بشارة عطا اهلل )النسيج( 
Skaff )الّستائر(
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