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نقد

خليل رباح أين ينتهي النفق ...البصري؟
انطالقًا من فلسطني،
ّ
يطرح معرضه أسئلة ملحة
على عالم الفن املعاصر:
نسخ متطابقة من ّلوحات
زيتية ،ومتحف متنق ّل
وبطاقات بريدية تشكل
«قراءة» الذي يحتضنه
الـ BACحتى الثامن من آب
(أغسطس) املقبل
ت� � �ت� � �ج � ��ول ف � � ��ي م � � �ع� � ��رض «ق � � � � � � ��راءة»
ل�ل�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي خ�ل�ي��ل رب � ��اح (،)1961
ف �ت �ج��د ص � ��ورًا م ��وزع ��ة ف ��ي غ��رف �ت�ين،
وبطاقات بريدية في الغرفة الثالثة.
ت �ق �ت��رب م ��ن األع � �م� ��ال ،ف�ت�ك�ت�ش��ف أن
ال � �ص ��ور ل �ي �س��ت إال ل ��وح ��ات زي �ت �ي��ة
ب �م �ق��اس��ات ك �ب �ي��رة ( 3× 2م) .إن �ه��ا
«ق � � � � � ��راءة» ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال � �ف� ��ن ل �ج �ه��ة
املضمون وأسلوب العرضّ ،
يحولها
رباح إلى عمل فني بحد ذاته ،تتوالى
ف�ي��ه ط�ب�ق��ات ال� �ق ��راءات ال�لام�ت�ن��اه�ي��ة
ال� �ت ��ي ي �ط��رح �ه��ا ف ��ي م �ع��رض��ه ال ��ذي
يحتضنه «مركز بيروت للفن».
ق �ب��ل م� �ع ��رض «ق � � � � ��راءة» ،اس �ت �ض��اف
 BACم �ع��رض��ًا ل�ل�أ ُمل ��ان ��ي غ �ي��ره��ارد
ريختر بحضوره ،قدمت فيه بعض
ص � ��ور ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ة ع ��ن ال �ل��وح��ات
األكثر شهرة له مثل «باتي» و«العم
رودي» ،ألن��ه ك��ان يستحيل استقدام
ال�ل��وح��ات األص�ل�ي��ة ،م��ا أح ��دث خيبة
لدى زائري املعرض الذين رغبوا في
االقتراب من «باتي» الزيتية ومعاينة
تفاصيلها.
ف� � ��ي ال � �ق � �س� ��م (ال � � �غ� � ��رف� � ��ة) األول م��ن
«ق ��راءة» ال��ذي يحمل ع�ن��وان «أعمال
م��زدوج��ة» ،ثمة ث�لاث ل��وح��ات زيتية
مع نسخة زيتية مطابقة لكل منها.
ُرس � �م� ��ت ه� � ��ذه ال � �ل� ��وح� ��ات ب��أس �ل��وب
ال��واق �ع �ي��ة ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ع��ن ص��ور

التقطها رب ��اح م��ن م�ع��رض��ه السابق
ف��ي «ب�ي�ن��ال��ي ال �ش��ارق��ة» .إذًا بعكس
م��ا ج ��رى ف��ي م �ع��رض ري �ُخ �ت��ر ،نحن
هنا أم��ام ل��وح��ات زيتية أن�ج��زت عن
صور فوتوغرافية .ضمن اللوحات/
الصور املعروضة في «مركز بيروت
ل � �ل � �ف� ��ن» ،س � �ن� ��رى زائ� � � � ��ري «ب �ي �ن ��ال ��ي
ال �ش��ارق��ة» ال��ذي��ن ي �ش��اه��دون أع �م��ال
خليل رباح في املعرض السابق .أما
ما يشاهده زوار «بينالي الشارقة»،
ف � �ه� ��و ل� � ��وح� � ��ات زي � �ت � �ي� ��ة ع� � ��ن ص� ��ور
ف��وت��وغ��راف �ي��ة مل �ع��ارض ف�ن�ي��ة أقيمت
ف� ��ي ف �ل �س �ط�ي�ن ف� ��ي ال � �س ��اب ��ق .ه �ك ��ذا،
سنجد أنفسنا في املعرض البيروتي
ننظر إلى لوحة ُرسم فيها مشاهدو
م �ع��رض ،ي �ن �ظ��رون ه��م ب��دوره��م إل��ى
ل��وح��ة ُرس ��م ف�ي�ه��ا م�ش��اه��دو معرض
في زمان ومكان آخرين! نفق بصري
ال ي�ن�ت�ه��ي ،ي��دخ�ل�ن��ا ف�ي��ه رب ��اح ال��ذي
ي �ت�ل�اع��ب ب �ع�ل�اق��ة ال ��زم ��ن وامل �س��اح��ة
ف ��ي ال �ع �م��ل ال� �ف� �ن ��ي ...س�ي�ص�ب��ح زائ ��ر
امل�ع��رض ج��زءًا م��ن العمل بمجرد أن
يلحظ أن��ه ي��رى مشاهدًا آخ��ر .هكذا،
ستمتد مساحة اللوحة االفتراضية
لتشمل فضاء العرض الحالي ،بينما
ال��زم��ن ي�م�ت� ّ�د م�ن��ذ امل �ع��ارض القديمة
ف��ي فلسطني ،م ��رورًا ب��زم��ن م�ع��ارض
ال�ف�ن��ون امل�ع��اص��رة ف��ي أرض الثقافة
ً
امل�س�ت�ح��دث��ة /ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وص ��وال إل��ى
الزمن الحالي ،لحظة التقاء املشاهد
باللوحة :الزمن األول يتجدد في كل
مرة يتذكره فيها مشاهده ،ألنه زمن
مضى وم�ع� ّ�رض ل�ل��زوال م��ن التاريخ
ل �ك��ون��ه وق ��ع ف��ي أرض ح �ي��ث ي�ج��ري
تحريف تاريخها كل يوم .أما الزمن
ال �ث��ان��ي ،ف �ي �ح��وي اح �ت �م��ال اخ�ت�ف��ائ��ه
بالسرعة ذاتها التي ولد فيها .بذلك،
يصبح الزمن الثالث (الحالي) لحظة
التقاء املشاهد بالعمل الفني ،الزمن
الوحيد امللموس الذي يضمن تخليد
ال ��زم ��ان�ي�ن امل��اض �ي �ي�ي�ن ض �م��ن ل��وح��ة
زيتية.
ث �ن��ائ �ي��ة ال �ص ��ور ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة عن

واح � ��دة م �ن �ه��ا ع �ل��ى ج � ��ارور م�ع��دن��ي
ضخم .هكذا ،يستطيع زائر املعرض
أن يسحب ك��ل صفحة ل�لاط�لاع على
تفاصيلها ،واالس�ت�م�ت��اع ب��أك�ث��ر من
مجرد ال�ق��راءة ،إذ إن تلك الصفحات
أي � � � � �ض� � � � ��ًا م � � ��رس � � ��وم � � ��ة
ب� � � � ��األل� � � � ��وان ال ��زي � �ت � �ي ��ة
بنصوصها وصورها.
أم ��ا ال�ق�س��م ال�ث��ال��ث من
امل�ع��رض ،فيأخذنا في
«م�ش��وار» إل��ى  50قرية
فلسطينية عبر مئات
ال �ب �ط��اق��ات ال � ّب��ري��دي��ة،
ف��ي معرضه «ق����راءة»،
ّ
م��ع ال �ع �ل��م ب��أن��ه يمكن
ي��ق��دم خليل رب��اح أيضًا
ال��زائ��ر اقتناء م��ا يشاء
ل��وح��ات أوك���ل رسمها
من هذه البطاقات التي
ي� � �ح � ��اول م � ��ن خ�ل�ال �ه��ا
إل��ى تشكيليني آخرين،
رب� � � ��اح ت �ث �ب �ي��ت ه��وي��ة
م��ن دون أن يفصح عن
ال� �ق ��رى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة،
األمر ،تاركًا بذلك خيطًا
وتقديم قراءة تاريخية
ّ
يدلنا إلى ذلك ّ
السر
رفيعًا
وج�غ��راف�ي��ة لفلسطني.
ت�ب��دو ال�ب�ط��اق��ات أشبه
املعلن .ه��ذا م��ا يخلق
ب� � �ج � ��زر ف � � ��ي ال � �ف � �ض ��اء
بعدًا مختلفًا في عالقة
األبيض ،وهو ما يمكن
التشكيلي بعمله الفني،
إس � �ق� ��اط� ��ه ع� �ل ��ى واق � ��ع
ال � �ق� ��رى ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
مثلما فعل سابقًا الفنان
ال� � �ي � ��وم .ال� �ع� �م ��ل ال � ��ذي
ال��ب��ص��ري أك���رم زع��ت��ري
ي �ق��دم��ه رب � ��اح ف ��ي ه��ذا
وامل��ص ّ��ور الفوتوغرافي
ال� �ق� �س ��م ي� �ط ��رح ع�ل�اق��ة
ش��ائ �ك��ة ب �ي�ن امل �ش��اه��د
هاشم املدني.
وال �ب �ط ��اق��ة ال �ب��ري��دي��ة،
خ � �ص� ��وص� ��ًا إذا ك� ��ان
ال� � � ��زائ� � � ��ر ل � �ب � �ن� ��ان � �ي� ��ًا ال
يستطيع أن ي��زور تلك
القرى إال مجازيًا عبر هذه البطاقات.
هكذا إذًا ،انطالقًا من فلسطني ،يطرح
خليل رب��اح أسئلة ّ
ملحة على عالم
الفن املعاصر.
روي...

بريشة ...آخرين

ل ��وح ��ات زي �ت �ي��ة ل��ري �خ �ت��ر ،ول��وح ��ات
زيتية عن صور فوتوغرافية لرباح،
تفتح املجال على أسئلة كثيرة حول
م��وق��ع ال��رس��م ف��ي ال�ف��ن امل�ع��اص��ر :هل
تحيي لوحات رب��اح الزيتية الرسم،
أم تطرح مسألة موته؟
ي �ب��دو ال �ق �س �م��ان اآلخ� � ��ران مختلفني
ع��ن «أع�م��ال م��زدوج��ة» ،لكن م��ن دون
أن ي �ف �ص�ل�ا ع � �ن ��ه .ي �م �ك��ن ال � �ق� ��ول إن
األق� �س ��ام ال �ث�ل�اث��ة ت� �ط � ّ�و ٌر ل�ل�م�ش��اري��ع
ال�ت��ي يعمل عليها خليل رب ��اح منذ
ع � �ق� ��د .ف � ��ي م� ��دخ� ��ل ال� �ق� �س ��م ال� �ث ��ان ��ي،
ث �م��ة ق �ط �ع��ة غ��ران �ي��ت ض �خ �م��ةُ ،ح�ف��ر
عليها ي��دوي��ًا «امل�ت�ح��ف الفلسطيني

تقديم قراءة
وجغرافية
تاريخية
ّ
ّ
لفلسطين

لتاريخ الطبيعة واإلن �س��ان» باللغة
اإلن �ك �ل �ي��زي��ة .امل �ت � ّح��ف (االف �ت ��راض ��ي)
الذي يقول رباح إنه ّأسسه عام 1961
ً
(أي ع��ام والدة ال�ف�ن��ان) وق��دم أع�م��اال
ت �ح��ت راي� �ت ��ه ف ��ي م� �ع ��ارض س��اب �ق��ة،
يخصص له قسمًا خاصًا في «مركز
ب �ي��روت ل�ل�ف��ن» .ل��وح ال�غ��ران�ي��ت ال��ذي
بقي مسندًا
ُحفر عليه اس��م املتحف،
ُّ
إل ��ى األرض أم ��ام م�س��اح��ة ف��رغ��ت له
ف��ي الحائط لكن م��ن دون أن يوضع
ف�ي�ه��ا .م��ن ه��ذه ال�ث�غ��رة ف��ي ال�ح��ائ��ط،
ي� �م� �ك ��ن ال � �ن � �ظ� ��ر إل � � ��ى داخ � � � ��ل ف� �ض ��اء
«امل �ت �ح��ف» ،وإل ��ى ال �ل��وح (ي��رم��ز إل��ى
فلسطني على أي ح��ال) ال��ذي اختار
رباح أن يبقيه في حيرة ،إذ ال يأخذ
م �ك��ان��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي ال� �ح ��ائ ��ط ،ب��ل
ً
ي�ب��دو ق��اب�لا للنقل إل��ى أمكنة أخ��رى
ي�م�ك��ن أن يمنحها ص�ف�ت��ه .وه ��ذا ما
ي �ح� ّ�ول وظ�ي�ف��ة ال �ل��وح م��ن لوجستية
تعريفية إلى عمل فني يبطن موقفًا
س�ي��اس�ي��ًا .داخ ��ل ه��ذا امل�ت�ح��ف أي�ض��ًا،
ث�م��ة «ن �ش��رة امل�ت�ح��ف لصيف »2011
التي تستعرض التاريخ املؤسساتي
للمتحف ونشاطاته .تنطوي النشرة
على  24صفحة ضخمة ،وضعت كل

«قراءة» لخليل رباح :حتى  8آب (أغسطس)
ـ �ـ �ـ «م ��رك ��ز ب� �ي ��روت ل �ل �ف��ن» ( BACج�س��ر
الواطي ،بيروت) ـــ لالستعالم01/397018 :

