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فوتوغرافيا

تتعرى أمام عدسة نصوح زغلولة
دمشق ّ

خليل صويلح

ي��ذه��ب ن �ص��وح زغ �ل��ول��ة ( )1958في
م �ع��رض��ه «ص �م��ت ف��ي دم �ش��ق» ال��ذي
تستضيفه ه��ذه األي� ��ام غ��ال�ي��ري Art
 56th onف ��ي ب� �ي ��روت ،إل ��ى ال �ص��ورة
امل �ض �م��رة ل�ل�م��دي�ن��ة ال �ق��دي �م��ة ،ب�ع�ي�دًا
م��ن اللقطة الفولكلورية ال�ت��ي تلهث
وراء ه��ا العدسات الكسولة .لدى هذا
امل � �ص � ّ�ور ال �ض��وئ��ي ال � �س ��وري رؤي �ت��ه
الخاصة الكتشاف سحر املدينة في
صمتها التام ،لحظة الحوار بني الظل
وال� �ن ��ور ،وإذا ب�ن��ا ح �ي��ال م�ن�ظ��ر آخ��ر
لطاملا أهملناه خالل استغراقنا بما
ي�ج��ري ع�ل��ى س�ط��ح ال �ص��ورة ،دمشق
ل �ي �س ��ت س� � ��وق ال� �ح� �م� �ي ��دي ��ة وامل � � ��آذن
وب ��اع ��ة ال �ع��رق �س��وس .ه �ن��ا م�ش�ه��دي��ة
أخرى تتوغل في العمق في سرديات
بصرية تنطوي على فكرة جوهرية
ه � � ��ي ال � �ت � �ح� ��ري� ��ض ع � �ل� ��ى اك � �ت � �ش ��اف
ال�ج�م��ال ال�ن��ائ��م ف��ي األزق ��ة وال �ج��دران
وال � �ش ��رف ��ات ،ب �ق �ص��د ت��أص �ي��ل ه��وي��ة
غرافيكية للمدينة م��ن م��وق��ع مضاد
للعادي والسهل والعابر.
ط� ��وال س � ّ�ت س �ن��وات (2006ـ � � �ـ ،)2012
س �ع��ى ن �ص��وح زغ �ل��ول��ة إل� ��ى ت��وث�ي��ق
الصمت ف��ي امل��دي�ن��ة العتيقة ،مراقبًا
ت� �ب � ّ�دالت ال� �ن ��ور ع �ل��ى امل �ش �ه��د ن�ف�س��ه،
ّ
م � ��ا ب �ي��ن ال � �ص � �ب ��اح وامل � � �س� � ��اء ،وك� � ��أن
امل��دي�ن��ة تخلع ع�ب��اء ت�ه��ا ع��ن كنوزها
املدفونة تحت السطح مباشرة .لكن
ه��ذا ال�ت�ج��وال الصطياد غ��واي��ة الظل
والنور ،لم يكن مقصدًا بحد ذات��ه ،إذ
ك��ان ُيخضع اللقطة لعمليات تقنية
شاقة ،في مختبره ،إلى أن يصل إلى
ّ
تتجول
مبتغاه من الكادر .ال يكفي أن
بعدستك ساعات في دمشق القديمة
كي تهتك أسرارها .بالنسبة إلى هذا
ّ
املصور املولود في حي الشاغور ،فإن
املسألة تتجاوز البعد النوستاليجي
ال � � �ص� � ��رف ،إل � � ��ى ص ��وف � �ي ��ة م� ��أخ� ��وذة
ّ
الجواني للمدينة ،والطواف
بالسحر
حولها وفيها ،متماهيًا بحجارتها
وف�س �ح��ات �ه��ا ال �ن��وران �ي��ة ،إل ��ى ح ��دود

الوله .يرفض نصوح زغلولة وصف
أع �م��ال��ه ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ب��ال �ت �ج��ري��د،
ف �ه��و ي ��راه ��ا واق �ع �ي��ة ت �م��ام��ًا ،ألن ��ه لم
ي �ض��ف إل �ي �ه��ا ش �ي �ئ��ًا م� ��ن خ��ارج �ه��ا.
يقول لـ«األخبار»« :خ�لال ّعملي على
ه��ذه املجموعة ،كنت أت��وغ��ل وح�ي�دًا،
مع ال�ش��ام ،من دون تشويش ،بقصد
لاّ
ف �ح��ص ت� �ب ��د ت ال� �ض ��وء ،ب�ي�ن ف�ص� ٍ�ل
ّ
وآخر ،وتشكل بقع الضوء التي ترمي
ب�ظ�لال�ه��ا ع �ل��ى س �ط��ح ال �ع��دس��ة» .في
استعادته ألرش�ي��ف ال�ش��ام بعدسته،
ً
ي�ب�ت�ع��د أوال ع� ّ�م��ا ي �ض��ع ال �ل �ق �ط��ة في
خ ��ان ��ة ال �ش �ع �ب��وي��ة ،ح �ت��ى ل� ��و ك��ان��ت
ال � �ص ��ورة م�ل�ت�ق�ط��ة ب �ع��دس��ة ال �ه��ات��ف
ال�خ�ل�ي��وي ،ذاه �ب��ًا ب�ك��ام��ل ش�غ�ف��ه إل��ى
روح ال �ص��ورة ،وت��ال�ي��ًا ،روح امل��دي�ن��ة:
«ل��م يدخل أح��د إل��ى روح دمشق كما
غرورًا» يقول.
فعلت ،وهذا ليس ّ
ف��ي م �ع��رض��ه ،س �ن �ت��وق��ف م �ل� ّ�ي��ًا ،أم��ام
ت�ج�ل�ي��ات دم �ش��ق ال�ق��دي�م��ة ب��األب�ي��ض
واألس ��ود ،ف��ي أق�ص��ى ح��االت الكثافة
واالخ � � �ت� � ��زال وال � �س � �ح� ��ر ،ن �ق �ت �ف��ي أث ��ر
ال� �ض ��وء ف ��ي س �ط��وع��ه واس �ت �ط��االت��ه
وسط الكتل ال�س��وداء ،راسمًا أشكاله
ال �ت �ج��ري��دي��ة ف ��ي م� �ق ��ارب ��ات ب �ص��ري��ة
أخاذة ،كأننا إزاء مشهد آخر غير ذلك
امل�ش�ه��د ال ��ذي اع �ت��دن��اه ب�س�ب��ب ت��راك��م
اإلن �ش��اء ّالسياحي للمدينة بصريًا.
ههنا يقشر نصوح زغلولة السطوح
ل�ي�ض��يء ال�ط�ب�ق��ات امل��دف��ون��ة ّتحتها،
في نحت بصري ص��ارم ،يتخفف من
الزخرفة التي تخاطب اآلن��ي والزائل
والشعبوي في تلقي ّ
النص البصري
ل��دم �ش��ق .ل ��ن ن �ج��د ف ��ي أع �م��ال��ه ه��ذه
ً
( 30عمال) ،أي أثر للبشر .هذا موعد
ّ
سري مع الكتلة والفراغ في حوارهما
ال �ع �م �ي ��ق واآلس � � � ��ر واألب� � � � � ��دي .ي�ن�ف��ي
نصوح زغلولة أي عالقة بني عنوان
معرضه ،وما تشهده دمشق اليوم من
دمار وخراب وهزائم ،فهو كما يقول،
أن�ج��ز ه��ذه األع �م��ال «ق�ب��ل ال�ط��وف��ان».
وف ��ي ح ��ال ح�م��ل ع �ن��وان امل �ع��رض أي
بعد تحريضي ،فهو التحريض على
ٍ
اك �ت �ش��اف ال �ج �م��ال امل �خ �ب��وء وح�س��ب،

من دون إهمال سينوغرافيا الحنان
وال �ق �س��وة ف��ي ث�ن��اي��ا ال�ل�ق�ط��ة .تفصح
ه ��ذه ال �ص ��ور ف ��ي ق � ��راءة م ��وازي ��ة عن
ب �ح ��ث ج �م ��ال ��ي م� �ح� �م ��وم ،وم� �خ ��زون
وج��دان��ي ،ف��ي ت��أص�ي��ل ه��وي��ة امل��دي�ن��ة
ال�ق��دي�م��ة ق�ب��ل زوال �ه��ا أو اح�ت�ض��اره��ا
ت �ح��ت وط � ��أة ح ��داث ��ة ع ��رج ��اء م�ث�ق�ل��ة
بنسيج فولكلوري هش وتوابل لونية
م�س�ت�ع��ارة ،وف �ق��ًا مل�ت�ط�ل�ب��ات «ال �ك��ارت
ب ��وس� �ت ��ال» ف ��ي ب �ن �ي��ة راس� �خ ��ة ت�ل�ف��ظ
ال�ش��وائ��ب ال�ب�ص��ري��ة ج��ان�ب��ًا ،لتظهير
املشهد األصلي في بعديه التاريخي
وال�ح�ي��ات��ي ،بعيدًا م��ن االن�ش�غ��ال بما

هو ريبورتاجي صرف.
ّ
ع �ل �ي �ن��ا أن ن �ت��ذك��ر ه �ن ��ا ،ب� ��أن م �ف��ردة
الصمت ليست جديدة في اشتغاالت
ّ
املصور االستثنائي .سبق وأطلق
هذا
اسم «احتفاء بالصمت» على معرضه
ال��دم �ش �ق��ي األول ( ،)2007مستعيرًا
العبارة من صديقه يوسف عبدلكي
في وصف أعماله .لعله اكتفى بأرشفة
ال�ص�خ��ب خ�ل ّ�ال إق��ام �ت��ه ال�ط��وي�ل��ة في
باريس ،إذ وث��ق في الفترة بني 1983
و 2008كل التظاهرات واالحتجاجات
واإلض��راب��ات ال�ت��ي شهدتها عاصمة
األن � ��وار ،ب�م��ا ي �ق��ارب  80أل��ف ص��ورة،

«دمشق »28
(طباعة على
ورق قطني ــ 80
×  80سنتم ــ
)2013

إض��اف��ة إل��ى ت��وث�ي��ق أح ��وال ال �ق��اع في
هذه املدينة التي تضج باملتناقضات،
خ�لال دراس�ت��ه في «امل��درس��ة الوطنية
العليا للفنون الزخرفية» في باريس.
ع� ��دا ت �ص��وي��ره امل� � ��دن ،اه �ت ��م ن �ص��وح
زغ� �ل ��ول ��ة ف� ��ي م ��رح �ل �ت ��ه ال �ب��اري �س �ي��ة
بالبورتريه ،وتصوير املوديل العاري
ً
بزاوية نظر جديدة ،محاوال تخليص
الجسد من أقنعته وشهواته.
«ص �م��ت ف��ي دم �ش��ق» :ح�ت��ى  21ح��زي��ران
(يونيو) ــ غاليري  ،Art on 56thالجميزة
ـ لالستعالم01/570331 :

تشكيل

يجرد الحروف من ذاكرتها
ناصر األسودي ّ
صنعاء ــ جمال جبران
م �ن��ذ ان �ط�ل�اق �ت��ه ف ��ي م �ع��رض��ه األول
( ،)2001ظ� �ه ��رت إش� � � ��ارات خ �ج��ول��ة
ل �ل �ف �ن��ان ال �ي �م �ن��ي ن ��اص ��ر األس� � ��ودي
( )1978توحي بأنه يسعى إلى خلق
ع�لاق��ة مختلفة ف��ي دائ ��رة االش�ت�غ��ال
الحروفي؛ واستنطاق الحرف وجعله
ً
م�ت�ح��دث��ًا ب�ن�ب��رت��ه ال �خ��اص��ة ،وح��ام�لا
ف� �ك ��رة وع ��اط� �ف ��ة وم� ��زاج� ��ًا ش�خ�ص�ي��ًا
ومشاعر .تحريك الحرف من منطقة
السكون التي يقيم فيها مستقرًا على
هيئة ش�ك��ل ُم�ص�م��ت وج��ام��د ،ونقله
إل��ى بيئة لونية وتشكيلية مغايرة
تمنحه ق ��درة ال�ت�ح��ول ل�ك�ي��ان يحمل
لغة على املستوى البصري .استمر
األس ��ودي ف��ي م�ش��روع��ه «ال�ح��روف��ي»
م �ت �ق��دم��ًا ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر إش � ��ارات � ��ه ف��ي
الدائرة نفسها ،ولم ينشغل بغيرها،
إذ ي�ع�ت�ب��ر األس� � ��ودي ن�ف�س��ه ال �ح��رف
«وس � �ي � �ل� ��ة ل �ل �ت �ع �ب �ي��ر ع � ��ن امل� �ش ��اع ��ر
واألف� �ك ��ار واألح��اس �ي��س م��ن دون أن
ترتبط باللغة».
ف��ي م�ع��رض��ه األخ �ي��ر «دخ � ��ول» ال��ذي
اح �ت �ض �ن �ت��ه ق��اع��ة «امل �ع �ه��د ال�ث�ق��اف��ي
ال�ف��رن�س��ي» ف��ي ص�ن�ع��اء ،ق��دم الفنان
م�ج�م��وع��ة تشكيلية ون�ح�ت�ي��ة تشير
إل��ى نقلة فارقة في سياق االشتغال
ال �ح��روف��ي ال� ��ذي ان�ت�ه�ج��ه صاحبها
ل� ُ�ي�ظ�ه��ر ال �ح��رف م��ن زاوي � ��ة ال تشير
إل��ى كيانه الحقيقي ال�ص��ام��ت بقدر
ً
م ��ا ُي �ظ �ه��ر ش� �ك�ل�ا ت� �ك � ّ�ون ف ��ي ذاك � ��رة
األس � � � ��ودي ،وع �ك �س��ه م �ح �ت��وي��ًا ع�ل��ى
ح��ال��ة ج�م��ال�ي��ة خ��اص��ة ب��ه .تفلت من
أي اعتبارات تشكيلية التزمت على

ّ
املميز
ال��دوام مبدأ املحمول التراثي
ل� �ل� �ح ��رف ك � � �م� � ��وروث ث� �ق ��اف ��ي ع��رب��ي
خ��ال��ص ،ذاه �ب��ًا لتقديمه ع�ل��ى هيئة
رمز له هوية خاصة حديثة.
م� ��ن ه �ن ��ا ق� ��د ت �ظ �ه��ر ح ��ال ��ة اج �ت �ه��اد
ض��ارب��ة تسعى إل��ى خ�ل��ق اق�ت��راح��ات
ب ��دي �ل ��ة م� ��ن ت �ل ��ك امل� �ت� �ع ��ارف ع �ل �ي �ه��ا،
وت�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح��رف ع�ل��ى أساسها
م�ع�ت�م��دة اس�ت�ق�لال�ي��ة ف �ن� ّ�ي��ة واق �ت��راح
م ��وض ��وع ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ع ��ن ال �س��ائ��د
التشكيلي املحلي ،واتخاذه لتجربة
شخصية م�ت�ف��ردة غ�ي��ر م�س�ن��ودة أو
م�ل�ت��زم��ة أي ات �ف��اق��ات ج�م��اع�ي��ة ُع��رف
بها الوسط التشكيلي اليمني غالبًا،
وت�ت�ع�م��د ت �ط��وي��ع امل � ��وروث الشعبي
وتحويله إل��ى أش�غ��ال ّ
فنية تحتوي
على سمات تجارية واضحة تمنحها
ً
مقنت
طريقًا سهال للوصول إلى أيدي
ٍ
غ��رب��ي .ك �م��ا ي �ب��دو الف �ت��ًا ع ��دم ت��ورط
األسودي في هذه اللعبة رغم إقامته
منذ سنوات في مارسيليا الفرنسية،
وال � � �ت � � �ص� � ��اق� � ��ه ب � � �ت � � �ج� � ��ارب ب� �ص ��ري ��ة
وت�ش�ك�ي�ل�ي��ة م �غ��اي��رة وج��دي��دة عليه،
م�ت�خ�ل�ي��ًا ع��ن ف �ك��رة اع �ت �ب��ار امل� ��وروث
الشرقي بضاعة رائجة ال تعجز عن
خلق سوقها .ن��راه فقط وقد استفاد
من كل هذا في قدرته على استيعاب
ت � �ي� ��ارات ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ح��دي �ث��ة م�ن�ح�ت��ه
ف ��رص ��ة ال� ��دخ� ��ول ف� ��ي ل �ع �ب��ة ت �ج��ري��د
واض �ح��ة وم�ت�خ�ف�ف��ة م��ن أي ض��واب��ط
تقليدية ،متخليًا عن اإلط��ار التراثي
ومتمسكًا بخيار وض��ع ال�ح��رف في
بيئة حداثية نهائية ،لكن مع حرصه
على بقاء اشتغاله في املناخ الشرقي
وإن ليس بشكل منكشف تمامًا .كأنه

يريد أن يتفرغ ملهمة تقديم اقتراحات
ت�ع�م��ل ع�ل��ى خ�ل��ق إم�ك��ان�ي��ة لتضمني
الحرف بعدًا فكريًا يسحبه من شكله
البدائي ال��ذي ك��ان يقيم فيه ،وأخ��ذه
إل��ى أرض�ي��ة ج��دي��دة تعتمد الترميز
ال اإلف� �ص ��اح .وه ��و م��ا س�ي�ع�م��ل على
تحويل اللوحة من املستوى الشكلي
والجمالي إل��ى منطقة دافعة للتأمل
والتفكير .هكذا ،نرى الحرف حاضرًا
بكتلة غير واضحة تمامًا بما يعطيها
م �ض��ام�ي�ن ث �ق��اف �ي��ة ت �ت��ول��د ف ��ي ذه��ن

املتلقي تدريجًا .وهذا على عكس ما
ك��ان في السابق حيث يظهر الحرف
كمنجز جمالي فقط يجرى التعامل
معه ف��ي إط ��اره الشكلي الكالسيكي
املتعارف عليه .كأنها محاولة أيضًا
ل�ت��رك امل ��ادة ذات �ه��ا ممتلكة لقدرتها
ع�ل��ى التعبير ال �خ��اص ب�ه��ا .يعترف
األس��ودي بأن هذه الطريقة قد تبدو
م�ن��اس�ب��ة مل�ن�ح��ه ف��رص��ة ال�ت�خ�ل� ّ�ي عن
الضوابط القديمة التي كانت تمسك
ب�م�س��ار دوران ال �ح��رف ع�ل��ى اللوحة

وامتالك شكله النهائي الذي لم يكن
ي�خ�ت�ل��ف ع ��ن االش �ت �غ ��االت امل��اض �ي��ة،
«حيث يبدو األمر دوران��ًا في الدائرة
ذاتها» ،بحسب تعبيره.
م � ��ع ذل� � � ��ك ،ال ي �ع �ت �ق��د ه� � ��ذا ال �ي �م �ن��ي
املهاجر أنه وصل إلى الشكل النهائي
مل�ش��روع��ه التشيكلي ال �ج��دي .ي�ق��ول:
«م ��ا زل ��ت ع �ن��د ب ��داي ��ة ال �ح ��رف األول
أو النقطة التي يعتمد فيها الحرف
على تكوينه الخاص» ،ذاهبًا باتجاه
األفكار الجديدة التي لم تكن مطروقة
م ��ن ج�ه�ت��ه وع �ث��ر ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي م�ق��ام��ه
الفرنسي ال��ذي ص��ار وطنًا تشكيليًا
لم يكن في باله ولم يكن مخططًا له.
بني الرحلتني اليمنية والرحلة التي
ص��ار فيها ،يمكن ب��وض��وح مالحظة
ال�ن�ق�ل��ة ال �ت��ي أن �ج��زه��ا ف��ي م��ا يخص
ال �ح��رف وإزاح �ت��ه م��ن منطقة الشكل
املجرد إل��ى فضاء الفكرة واملضمون
ل � �ي � �ص � �ي ��ر ذل� � � � ��ك ال� � � �ح � � ��رف م �م �ت �ل �ك��ًا
إلش��ارات نحو معنى ما غير مكتمل
ب ��ال �ض ��رورة ،ع �ب��ر ت��روي �ض��ه وج�ع�ل��ه
ً
ط� ّ�ي�ع��ًا ُ
وم�ح�ت�م�لا إلع ��ادة إن�ت��اج��ه في
ّ
م�س��ط��ح م�ف�ت��وح ،محتويًا ف�ق��ط على
ت�ش�ك�ي�لات ح��روف �ي��ة ت�ح�م��ل ق��درت�ه��ا
على فعل إطارها املتخيل.
تحضر فكرة إل�غ��اء اإلط��ار أيضًا في
خمسة ن�م��اذج تكوينية م��ن البرونز
وض �ع��ت ف ��ي ف ��راغ ��ات م �ت �ب��اع��دة م��ن
ب� �ن� �ي ��ة امل� � � �ع � � ��رض ،وي � �م � �ث� ��ل ال � �ح� ��رف
بطبيعة ال�ح��ال صلبها ال��رئ�ي��س في
غ�ي��اب ال�ت�ع��دد ال�ل��ون��ي ال ��ذي تفرضه
طبيعة امل ��ادة ال�خ��ام للبرونز نفسه.
ف�ك��رة اإلل �غ��اء ذات �ه��ا ق��د ت �ب��دو ،رب�م��ا،
بداية لرحلة جديدة.

