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فنون بصرية

بالم َق ّص
حسين ماضي ...الرسم ِ

ّ
ّ
كأن املعل َّم اللبناني ُيجاري نفسه
ويتحدى فنه أكثر من رغبته في الذهاب
إلى منطقة أبعد .الرسم باملقص يمثل
هذا النوع من التحدي في مواجهة الريشة
واإلزميل واملعدن .في معرضه الذي يقام
في «غاليري عايدة شرفان» ،مواجهة
تقنية وأدواتية تضع رسومه ومنحوتاته
في مواجهة طبعاتها الكوالجية
حسين بن حمزة

ال� � �ك � ��والج ال � � ��ذي ن� �ع ��رف ��ه ك �ح �ص �ي �ل��ةٍ
بديهية للصق عناصر وألوان ومواد
ّ
يتبدد بسرعة م��ا أن ندخل
مختلفة
م� �ع ��رض «ك� � � ��والج» ال � ��ذي ت�ح�ت�ض�ن��ه
«غاليري عايدة شرفان» .ما يقترحه
علينا حسني م��اض��ي ( )1938يشبه
دروس األش �غ��ال ال �ي��دوي��ة .ال�ل��وح��ات
ال� � � �ـ  36م� �ش� �غ ��ول ��ة ب� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ق��ص
ول �ص��ق امل � ��ادة ن�ف�س�ه��ا ،وه ��ي ال ��ورق
امل� � �ق � � ّ�وى .ال � �ك � ��والج ه �ن ��ا ه� ��و إن �ج ��از
ل ��وح ��ة ع� ��ادي� ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام امل �ق��ص.
ّ
ك ��أن ال ��رس ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي ال ��ذي لطاملا
أده �ش �ن��ا ب��رس��وم��ات��ه وم �ن �ح��وت��ات��ه،
ي�ن�ق��ل ل�ع�ب�ت��ه إل ��ى م�ن�ط�ق��ة م �ج ��اورة.
الخطوط اإلع�ج��ازي��ة التي أنجز بها
لوحاته املتقشفة ،وال�ب��راع��ة الهائلة
ف��ي ت �ط��وي��ع امل �ع��دن ف��ي م�ن�ح��وت��ات��ه،
ت �ج��دان م�م��ارس��ة ج��دي��دة ف��ي تأليف
ال� � �ل � ��وح � ��ة م� � ��ن ق� � �ص � ��اص � ��ات ال� � � ��ورق
وال�ك��رت��ون .ربما يكون أص��ل اللوحة
م��وج��ودًا ف��ي مخيلته ،ورب �م��ا تكون

محض ارتجال .في الحالتني ،يسعى
ماضي إلى ترجمة ما سبق أن رسمه
ون �ح �ت ��ه ،ول �ك ��ن ب��اس �ت �خ��دام امل �ق��ص
ه ��ذه امل � ��رة .ال �ت��رج �م��ة ل�ي�س��ت ح��رف�ي��ة
طبعًا ،وإال صارت الكوالجات مجرد
طبعات مكررة للرسم والنحت .هناك
َّ
ش ��يء م��ا ي�ج�ع��ل امل �ق��ص أداة مكلفة
بخلق خريطة طريق أخ��رى تسلكها
ال�ل��وح��ة .رب�م��ا ال ي��رى امل�ش��اه��د فرقًا
ب�ين ال�ك��والج��ات وب�ين أع�م��ال ماضي
األخرى .الفروق الطفيفة وغير املرئية
ت�ق��ري�ب��ًا م��دس��وس��ة ف��ي م �ب��دأ اإلت �ق��ان
وم � ��راع � ��اة امل� �ق ��اي� �ي ��س .ح�ي��ن ي �ح��دث
ذل � � ��ك ،ت �ص �ب��ح األع� � �م � ��ال امل� �ع ��روض ��ة
ن��وع��ًا م��ن ال �ل �ع��ب ،وت�ص�بً��ح عمليات
ال � �ق� ��ص وال � �ل � �ص ��ق م� �ت� �ع ��ة خ ��ال �ص ��ة.
ه �ك��ذا ،ي�ص�ب��ح طبيعيًا وم��ده�ش��ًا أن
ن��رى نساء ماضي وط�ي��وره وثيرانه
التي م�لأت معارضه السابقة ،تفعل
ذل��ك وه��ي مقصوصة وملصقة على
س �ط��وح ال �ل��وح��ات ال�ح��ال�ي��ة .ال�ط�ي��ور
حاضرة أكثر في امل�ع��رض .إنجازها
ب��ال��ورق امل�ق�ص��وص يجعلها خفيفة

أك � �ث� ��ر ف � ��ي ط � �ي� ��ران � �ه� ��ا ،وف � � ��ي ح ��رك ��ة
أج�ن�ح�ت�ه��ا وم �ن��اق �ي��ره��ا .إل ��ى ج��ان��ب
ذل � � ��ك ،ث� �م ��ة ل� ��وح� ��ات م �ص �ن ��وع ��ة م��ن
م�ث�ل�ث��ات ه�ن��دس�ي��ة ،وأخ ��رى تحتلها
أزهار ،ولوحات تختلط فيها الطيور
م��ع ثمار وفاكهة .ف��ي ل��وح��ة «ثيران
وعصافير» ،يستدعي ماضي بعضًا
من ثيرانه لتركض مع الطيور .وفي
لوحة «مسابقة البيكيني» ،تحضر
ن � �س� ��اؤه ال� �ف ��ات� �ن ��ات واإلي� ��روس � �ي� ��ات
ف ��ي ث� �ي ��اب ال� �ب� �ح ��ر .م ��ع اس �ت �غ��راق �ن��ا
ف��ي ال �ل��وح��ات ،ت�ت��راج��ع ف�ك��رة املقص
إل � ��ى ال �خ �ل ��ف ،م �ف �س �ح��ة امل� �ج ��ال ل�ف��ن
حسني م��اض��ي ال��ذي ن�ع��رف توقيعه
قبل أن ن��راه .لعل األسلبة ه��ي بطلة
ه��ذه ال�ل��وح��ات امل�ن�ج��زة باالنضباط
األس�ل��وب��ي ال��ذي عهدناه ف��ي مسيرة
م��اض��ي ف ��ي ال ��رس ��م وال �ن �ح��ت .ه�ن��اك
ث� � � � � ��راء وخ� � �ص � ��وب � ��ة ف � � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط
واملنحنيات ال�ت��ي تتكرر ف��ي أشكال
واملثلثات
الطيور واألزه��ار والثيران
ّ
وأج �س��اد ال�ن�س��اء .ال�ت�ق�ش��ف وتجنب
الثرثرة متأتيان من تصالح الرسام

م ��ع م �م��ارس��ات��ه ال �ت ��ي ت �ح �ص��ر ق�ل�ق��ه
وط�م��وح��ات��ه ف��ي امل��وض� ِّ�ع ذات ��ه .كأنه
يحفر ف��ي تجربتهُ ،
وي�ك��ث��ر طبقاتها
ّ
وت��أوي�لات �ه��ا .ال ي ��زال م��اض��ي ي�ج� ّ�دد
عالقته بهندسة ال�ك��ون ،وي�ق� ّ�رب فنه
ال�ش�خ�ص��ي م��ن ع �م��ل ال�ط�ب�ي�ع��ة على
موجوداتها .م�ج��اراة الكمال تختزل
أع �م ��ال ��ه امل �ن �ط��وي��ة ع �ل��ى م �م��ارس��ات
دقيقة تنتهي إلى خالصات للجمال
واإلتقان .لقد سبق أن قلنا أن ماضي
يرسم ما ينحته وينحت ما يرسمه،

األسلبة هي بطلة
هذه اللوحات المنجزة
باالنضباط األسلوبي الذي
عهدناه في مسيرته

وها هو يمزج املمارستني بالكوالج
َّ
املكلف بتظهير االنطباعات النحتية
وال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة ال �س��اب �ق��ة .ك� ��أن امل�ع�ل��م
ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ص� ِّ�ع��ب امل�ط�ل��وب م�ن��ه كي
ي �ص��ل إل � ��ى ال �ب �س��اط��ة واالخ �ت ��زال �ي ��ة
وال�خ�ف��ة ،بينما امل��ذاق��ات التكعيبية
وال �غ��راف �ي �ك �ي��ة ت �ن �ب �ع��ث م ��ن األع �م ��ال
امل� �ع ��روض ��ة س� � ��واء ك ��ان ��ت م �م �ن��وح��ة
للطيور أو املثلثات أو األجساد.
ك� َّ�أن ماضي ُي�ج��اري نفسه ويتحدى
فنه أكثر م��ن رغبته ف��ي ال��ذه��اب إلى
منطقة أب �ع��د .ال��رس��م ب��امل�ق��ص يمثل
ه��ذا ال�ن��وع م��ن التحدي ف��ي مواجهة
ال��ري�ش��ة واإلزم �ي��ل وامل �ع��دن .مواجهة
ت �ق �ن �ي ��ة وأدوات � � � �ي � � ��ة ت� �ض ��ع رس ��وم ��ه
وم�ن�ح��وت��ات��ه ف��ي م��واج�ه��ة طبعاتها
ً
ال �ك��والج �ي��ة ،وي�ص�ب��ح امل �ع��رض م ��رآة
تعكس ما نراه فيه اآلن ،وما سبق أن
رأيناه في معارض سابقة.
«ك��والج» :حتى  31أي��ار (مايو) ـ «غاليري
ع�������اي�������دة ش��������رف��������ان» (وس�����������ط ب�������ي�������روت).
لالستعالم01/983111:
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تلميذ الكون
الطبيعة التي احتضنت نشأته في شبعا
املالصقة لجبل الشيخ جعلته على عالقة
ّ
مباشرة بحركة الكون وكائناته ،ولكنها علمته
أيضًا أن يجاري الكمال واإلعجاز فيها ،وأن
يكون «تلميذًا للكون» ،بحسب وصف الشاعر
عباس بيضون لتجربته .مجاراة الكمال جعلته
ً
مشغوال برسم الحركة الخفية املدسوسة داخل
التشريح الجسدي لنسائه ،أو مقتفيًا الخط
التصاعدي لتحليق طيوره ،أو الوثبة املتوقعة
لثيرانه .حيوانات حسني ماضي وأشكاله قادمة
من فردوس أمكنته األولى ،كما يقول هو في
مقابالته ،إال أنها تنتمي في الوقت نفسه إلى
فنون املنطقة وتراثها النحتي ،وخصوصًا في
بالد الرافدين وسوريا القديمة.

توثيق

ومضات نادرة من ذاكرة العمارة اللبنانية
روان عزالدين
�اض ل�ل�ع�م��ارة
ي�ب�ق��ى ال �ح��دي��ث ع ��ن م� � ٍ
ف��ي ب �ي��روت أف �ض��ل م��ن ال �ح��دي��ث عن
م�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ف ��ي م��دي �ن��ة اس�ت�ش��رس�ّ�ت
ف�ي �ه��ا آل ��ة ال� �ه ��دم ال�ل�ئ�ي�م��ة ف �ل��م ت��وف��ر
شيئًا من إرثها املعماري ،خصوصًا
الفترة التي جعلت العاصمة مختبرًا
ل �ل �ت �ج��ارب ال �ع �م��ران �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة .ه��ذا
«اإلرث» ،ال يمكننا اختزاله بالقرميد
والقناطر ،ب��ل هناك أيضًا العمارات
الحديثة التي رافقت العصر الذهبي
ل � �ل � �م ��دي � �ن ��ة« .ال � �ت � �ص � �م � �ي ��م ال� �ح ��دي ��ث
والعمارة في العالم العربي ــ بدايات
م �ش��روع» ي�ك� ّ�رس مساحته ل�لإض��اءة
ع�ل��ى ت�ل��ك األب �ن �ي��ة م�ن��ذ ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات
ح �ت��ى أواخ � ��ر ال �س �ت �ي �ن �ي��ات .امل �ع��رض
امل �ق ��ام ف ��ي «ف �ي�ل�ا س ��ال ��م» م ��ن تنظيم
«امل��رك��ز العربي للعمارة» واملهندس

ّ
املعماري مازن حيدر ،يشكل تأريخًا
وتوثيقًا علميًا لتلك األب�ن�ي��ة« .نحن
في بلد لم ي� ّ
�ؤرخ فيه للعمارة» يقول
رئ � �ي� ��س امل � ��رك � ��ز األك � ��ادي � �م � ��ي ج � ��ورج
ع��رب �ي��د .ي� �ن ��درج امل� �ع ��رض ض �م��ن ه� ّ�م
ّ
املستمر منذ تأسيسه
امل��رك��ز وعمله
ع � � ��ام  2008ع� �ل ��ى أرش� � �ف � ��ة ال� ��رس� ��وم
والوثائق العمرانية التي من شأنها
م��واج �ه��ة ال �ه��دم ب�ش�ك��ل ع�ل�م��ي بعيدًا
ع ��ن ال �ن��وس �ت��ال �ج �ي��ا ال� �ت ��ي غ��ال �ب��ًا م��ا
ت��راف��ق ال�ح��دي��ث ع��ن ع �م��ارات ب�ي��روت.
ب�ع��ض األب�ن�ي��ة ف��ي امل �ع��رض ش� ِّ�وه��ت،
ُ
ف�ي�م��ا ه� � ِّ�دم ب�ع�ض�ه��ا اآلخ� ��ر ،وتنتظر
أخ � � ��رى م� �ص� �ي ��ره ��ا .ن� � ��رى م �ج �م��وع��ة
م��ن ال ��دراس ��ات وال ��رس ��وم وال��وث��ائ��ق
ّ
وم �ج � ّ�س �م ��ات ألب �ن �ي��ة ت �ش��ك��ل م�ع�ل�م��ًا
م �ع �م��اري��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي ذاك� � ��رة امل��دي �ن��ة،
إضافة إلى تسليط الضوء على بعض
امل �ع �م��اري�ي�ن م ��ن أص� �ح ��اب ال �ت �ج��ارب

ّ
والرواد الذين رافقوا املختبر
الجديدة
البيروتي أمثال خليل خ��وري ،وتيو
كنعان ،وعاصم سالم ،وجورج ّ
ريس،
وغريغوار سيروف ...في تعليقه على
ّ
أبنية اليوم ،يقول عربيد إن «التراث
ه��و ت��راك��م ح ��داث ��ات» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
ال� �ح ��رب وم��رح �ل��ة «إع � � ��ادة اإلع� �م ��ار»
ّ
ول � ��دا ال�ق�ط�ي�ع��ة م ��ع ع� �م ��ارة امل��اض��ي.
ّ
ّ
النواحي
ورغم أن املعرض يركز على
ّ
ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ،إال أن� ��ه
بمثابة نداء توعية للناس وللهيئات
ال��رس�م�ي��ة «ل�لان �ت �ب��اه إل ��ى ه ��ذا اإلرث
امل �ه��م» ،ك�م��ا ي �ش� ّ�دد م ��ازن ح �ي��در .هل
يمكننا استعادة تلك الفترة من دون
ذك��ر مبنى «ف �ن��دق ال�ك��ارل�ت��ون» ال��ذي
ً
ه��دم ع ��ام  2008م �ث�لا؟ ف��ي امل�ع��رض،
ّ
نرى دراسات هندسية أولية لواجهة
«قصر األونيسكو» الشمالية أنجزها
امل �ع �م ��اري ف��ري��د ط� � ��راد ،إض ��اف ��ة إل��ى

يضيء المعرض على
األبنية منذ الثالثينيات
حتى أواخر الستينيات

صورة لـ«مبنى الياس املر» ،أي مبنى
«الهورس شو» ال��ذي كان يحمل أول
واج �ه��ة زج��اج�ي��ة ( )curtain wallفي
لبنان .إل��ى جانب أهميته املعمارية،
ي �ح �م��ل امل �ب �ن ��ى ب� �ع� �دًا آخ � ��ر أال وه ��و
ارتباطه بمرحلة الستينيات الذهبية
ّ
ال �ت��ي ش��ك��ل ش ��ارع ال�ح�م��را شريانها
األس��اس��ي .تلك الفترة احتضن فيها
ال �ـ«ه��ورس ش��و» أه��م ّ
رواد ال�ح��داث��ة.
وي �م �ك �ن �ن��ا رؤي � ��ة امل �ن �ظ��ور امل �ع �م��اري
ل � �ـ«ج � ��ام � ��ع ال � �خ ��اش � �ق � �ج ��ي» ل �ع��اص��م

س �ل ��ام ال� � � ��ذي ي � �ع� ��ود إل� � ��ى م �ن �ت �ص��ف
الستينيات .ال يشتمل املعرض على
املباني فحسب ،ب��ل على املفروشات
أي �ض��ًا :ه�ن��ا تصميم ل�ك��رس��ي ك��ول��ون
ل�ل�م�ه�ن��دس خ�ل�ي��ل خ ��وري ي �ع��ود إل��ى
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ودراس � � � ��ة ه �ن��دس �ي��ة
مل��دف��أة الرئيس سركيس م��ن منظور
م �ع �م��اري أن� �ج ��زه ج � ��ورج ّ
ري� � ��س .أم��ا
ً
ال� ��وث� ��ائ� ��ق ف �ت �ت �ض � ّ�م ��ن م � �ث �ل�ا ك �ت� ّ�ي �ب��ًا
ترويجيًا لـ«سيتي سنتر» الذي هدم
ج ��زئ �ي ��ًا .امل� �ع ��رض ال �ت��وث �ي �ق��ي ي�ظ�ه��ر
م ��ا ط �م �س �ت��ه ع��اص �ف��ة االس �ت �ث �م��ارات
ال �ه��وج��اء ،وي�ج�ع�ل�ن��ا ن ��درك ق�ي�م��ة ما
ف �ق��د ،وم��ا ه��و م �ه� ّ�دد ب��ال �ف�ق��دان ،على
ّ
ّ
قضية
تتحول هذه املسألة إلى
أمل أن
رأي عام.
«ال��ت��ص��م��ي��م وال��ع��م��ارة ال��ح��دي��ث��ة ف��ي ال��ع��ال��م
العربي» :حتى األول من حزيران (يونيو) ـ

