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فنون بصرية

عزام :شواهد على قبر سوريا
تمام ّ

كان مشروع «غرافيتي ّ
الحرية» هو
الذي أطلق شهرته عامليًا .بعد حوالي ثالث
سنوت على االنتفاضة املجهضة ،وسنتني
على «تغريبته» في دبي ،يجد الفنان الشاب
نفسه في بيروت ،أقرب نقطة إلى الجرح
املفتوح وليس ما يفصله عن «الوطن» سوى
مرآة .مرآة شفيفة تربط ّ
مخيلته وما تبقى من
ذكرياته مع آالم الحاضر وجراحه
يزن الحاج
من يتابع مسيرة الفنان السوري ّ
تمام
ّ
ع� ��زام ( ،)1980ي�ظ��ن ب ��أن ه ��ذا ال�ش��اب
ال ي� �ع ��رف م �ع �ن��ى «أوق � � � ��ات ال � �ف� ��راغ».
معارض متالحقة ،غزارة في اإلنتاج،
ل ��وح ��ات وت �ص �م �ي��م أغ �ل �ف��ة ،وح �ض��ور
جيد على مواقع التواصل .أما الترف
َ
ال ��ذي ن�س� ّ�م�ي��ه وق �ت��ًا م�س�ت�ق��ط�ع��ًا ،فهو
يعني ع�ن��د ت�م��ام دوام ��ة أف �ك��ار أخ��رى
في ّ
مخيلته استعدادًا لعمل جديد ال
يشبه سابقه .ليس ثمة ما هو مشترك
في األعمال سوى تقنية «الديجيتال
آرت» التي انتقل إليها الفنان بشكل
كلي تقريبًا ...واأللم.
ب �ع��د ث�ل��اث س� �ن ��وات م ��ن االن �ت �ف��اض��ة
ال � � �س � ��وري � ��ة ،وس � �ن � �ت �ي�ن ون � �ص � ��ف م��ن
«ت� �غ ��ري� �ب ��ة» ت� � ّ�م� ��ام إل � ��ى دب � � ��ي ،ت �ع��ود
أع �م��ال��ه ل �ت �ص��ل إل ��ى أق � ��رب ن �ق �ط��ة من
ح��دود الحرب .إل��ى بيروت ه��ذه امل��رة،
ّ
السوري» .ليس ثمة ما
ومعرضه «أنا
يفصله اآلن عن «الوطن» ،واالنتفاضة
ال� �ت ��ي أص �ب �ح��ت ح ��رب ��ًا ،وال � �ش � ��وارع/
ال� �ق� �ب ��ور ،س� ��وى م � ��رآة ف �ح �س��ب .م ��رآة
شفيفة تربط ّ
مخيلته ،وما تبقى من
ذك��ري��ات��ه ال �س��وري��ة م��ع آالم ال�ح��اض��ر
ودم� ��اره ،وم��ع متابعيه ال��دائ�م�ين من
ال �س� ّ
�وري�ي�ن داخ� ��ل ال �ب�ل�اد وخ��ارج �ه��ا،
ع � �ل� ��ى ال � �ف� ��اي � �س � �ب� ��وك وف � � � ��ي ص� � ��االت
املعارض.
في املعرض الذي تستضيفه «غاليري

ً
أي ��ام» ،سيجد امل�ت��اب��ع أع �م��اال قديمة،
وأخ � � ��رى ج� ��دي� ��دة ،وأخ � � ��رى ق ��دي �م ��ة ـ�ـ
مستعادة بتعديالت ،كعمله املعروف
الذي أطلق شهرته العاملية «غرافيتي
ّ
الحرية» ،ال��ذي استند فيه إل��ى لوحة
«ال � �ق � �ب � �ل� ��ة» ل� �ل� �ن� �م� �س ��اوي غ ��وس� �ت � ّ�اف
كليمت ،الص�ق��ًا إي��اه��ا ع�ل��ى م��ا تبقى
م��ن ب�ن��اء ّ
دم��رت��ه ال �ح��رب .يشير بيان
«غاليري أيام» إلى أن استخدام الفنان
لهذه التقنية ،وه��ذه اللوحة ب��ال��ذات،
الحب
كان تعبيرًا عن «ق��وة وسيطرة ّ
على العنف» .لكن قد يكون للمتلقي
رأي آخ ��ر ،ال س�ي�م��ا إذا ت��اب��ع جولته
في لوحات «املتحف ال�س��وري» حيث
جمع ّ
تمام لوحاته التي استند فيها
ّ
ع �ل��ى ال �ت �ق �ن��ي��ة ذات� �ه ��ا؛ أي ،اس �ت �ع��ادة
روائع مرجعية في تاريخ الفن العاملي
ومنحها «نكهة» الحرب السورية .في
لوحة أخرى مستندة إلى «موناليزا»

ّ
دافنشي ،نجد أن امل��رأة الغامضة قد
ّ
تنحت إلى زاوية اللوحة لتكشف عن
خلفية أخرى للمشهد ،مشهد الحرب.
ال �ح��رب وال ��دم ��ار ه�م��ا امل�خ�ت�ل�ف��ان في
ال �ل��وح��ة ،ف�ي�م��ا االب �ت �س��ام��ة ال�غ��ام�ض��ة
ت�ب��دو أك�ث��ر ح��زن��ًا .ودور ال�ش��اه��د هو
م� ��ا ت �ش �ت ��رك ف �ي ��ه ل� ��وح� ��ات «امل �ت �ح��ف
السوري» .ليس هدف اللوحات إظهار
سيطرة طرف على آخر أو تقابلهما،
ب� ��ل إظ � �ه� ��ار ال� �ت� �ض ��اد ب �ي�ن ال �ل ��وح ��ات
التي نعرفها (بقيت من دون تعديل)
وبني خلفية املشهد التي تكاد تبتلع
اللوحات األساسية التي تكتفي بدور
الشاهد املحايد .ثنائية الحب /العنف
ّ
بوحدانية
ت�ب��دو ضعيفة إذا ق��ورن��ت
ّ
ال�ع�ن��ف وال�ت�ه��ام��ه ك��ل م��ا ع ��داه ،ولعل
هذا ما تحاول اللوحات أن تقوله لنا.
ويمكن لهذا الرأي أن تدعمه اللوحات
ّ
«ال � �س� ��وري� ��ة» ل� �ت � ّ�م ��ام ع � � � ��زام .ن �ج��د أن

«ال �ش��اه��د األج �ن �ب��ي» ق ��د اخ �ت �ف��ى من
ال �ل ��وح ��ات وب �ق��ي ال ��دم ��ار وال � � ��دم .وال
نجد حضورًا لهذا الشاهد سوى في
عمل ق��دي��م ل�ت� ّ�م��ام (ل�ي��س م��وج��ودًا في
هذا املعرض) حيث يكون الفنان ذاته
ّ
تضج
ه��و ال�ش��اه��د ف��ي ال�ل��وح��ة ال�ت��ي
ب��ال��دم��ار وال �ق �ص��ف .وال� �ش ��اه ��د ،م��رة

«قبلة» غوستاف
تبقى
كليمت على ما ّ
دمرته الحرب
من بناء ّ

«دمشق» (سي
برينت على
دياسك ــ ١٢٠
×  ١٠٠سنتم ــ
)2013

في مدينة الضباب
في موازاة معرضه البيروتيُ ،يفتتح اليوم في
«غاليري أيام» في لندن املعرض الفردي األول
لتمام عزام في مدينة الضباب ويستمر حتى 30
كانون الثاني (يناير) املقبل .كما يشارك الفنان
السوري في «بينالي فنون التصوير» (فوتو فيست)
في هيوسنت في والية تكساس األميركية في آذار
(مارس) املقبل .وأخيرًا يشارك في ورشات عمل
ستقام في نيويورك وبرلني.

أخ��رى ،صامت ومحايد .ول��و تابعنا
ّ
ّ
يضمها
تأمل اللوحات األخ��رى التي
املعرض ،سنجد اللوحات «مسحوبة
ال�ل��ون» ،ل��و ج��از التعبير .ف��ي اللوحة
الشهيرة «األوملبياد السوري» (وكذلك
في «خ ��روج») ،تبدو شخوص العمل
نسخ «فوتوكوبي» عن بعضها :دائرة
ه��ي ال��رأس ملتصقة بأعمدة الجسد
متفاوتة الطول ،مثل رموز شاخصات
الطرق .الشخوص هنا ،كذلك ،ثابتة؛
بينما امل�ت�غ� ّ�ي��ر ه��و ط��ري�ق��ة ال�ق�ت��ل في
لوحة «األوملبياد» ،أو طريقة الهروب
في «خ��روج» .وتبقى األسلحة سيدة
املشهد ف��ي خلفية ال�ل��وح��ات .أسلوب
س �ح ��ب ال � �ل� ��ون ي �س �ت �م��ر ف� ��ي ل ��وح ��ات
مجموعة «رحلة ميمونة» ،حيث يتم
«م� �س ��خ» ال� �ح ��واض ��ر ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ف��ي
ال�ع��ال��م (مبنى األم��م امل�ت�ح�ّ�دة ،وقصر
وس�ت�م�ن�س�ت��ر )...ل�ت�ب��دو ه��ش��ة ،عديمة
ال � �ل� ��ون أو ال �س �ل �ط��ة م �ق ��اب ��ل ط �غ �ي��ان
ع �ن ��اص ��ر ال �ط �ب �ي �ع��ة ك �ن �ه��ر ال �ت��اي �م��ز،
أو ب �ب �س��اط��ة ،ال �ن �س �ي��م ال� � ��ذي ي�ح�م��ل
البالونات امل�ل��ون��ة .األم��ل ه��و ف��ي هذا
البالون وه��ذه األل��وان ،بصرف النظر
عما إذا كان حامل البالونات حيًا أو
م�ي�ت��ًا .ال �ح �ي��اة م�س�ت�م��رة ،ه �ك��ذا ت�ق��ول
ال� �ب ��ال ��ون ��ات ،ب�ي �ن �م��ا م �ش �ه��د ال�ص�م��ت
املخزي ،والدمار املمنهج سيزول إلى
درجة التالشي التام.
ص ��راخ األل � ��وان ينتقل إل ��ى السلسلة
ّ
ال � �ج� ��دي� ��دة ف � ��ي أع � �م � ��ال ع � � � � ��زام ،وه ��ي
ّ
ضوئية بشكل رايات تجمع
صناديق
ّ
بينها م �ف��ردة «م��ت �ح��دة» ،ون ��وع خط
ّ
ال�ك�ت��اب��ة ،بينما ي�ت�ن� ّ�وع «امل��ت�ه�م��ون»:
األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ،روس � �ي � ��ا امل� �ت� �ح ��دة،
والواليات املتحدة ،بتتابع على ألوان
األس � ��ود واألح� �م ��ر واألخ� �ض ��ر ب�ه��دف
«ابتكار علم يشير إلى سوريا الحرة»
بحسب البيان املرافق للمعرض.
�رض ،يتابع الفنان رحلة
في ه��ذا امل�ع� ّ
إب � �ه � ��ار امل� �ت� �ل ��ق ��ي ب ��أع � �م ��ال م �ت �ج��ددة
بسيطة وعميقة في آن معًا .اإلدهاش
ّ
هو العنصر ال��ذي ّ
يميز أعمال ع��زام،
ّ
رغم أن متابعيه على مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ق��د ي�ظ�ن��ون ب��أن��ه ق��ال كل
م ��ا ي��ري��د وأف� � ��رغ ج �ع �ب �ت��ه ،ل �ك �ن��ه هنا
ي �ت��اب��ع م �ف��اج��أت �ن��ا ب��أع �م��ال ج ��دي ��دة.
بيروت هي املدينة التي تجمع الفنان
ب �م �ح �ب �ي��ه .ع ��ن ه� ��ذا امل � �ع ��رض ،ي �ق��ول:
«معرض بيروت هو األق��رب جغرافيًا
وفعليًا لسوريا ،وهذا ما يمنحه بعدًا
ً
عاطفيًا ،فضال ع��ن وج��ود السوريني
هنا» .ثم يختلس نظرة إل��ى الحدود
ً
ال �ق��ري �ب��ة ،م � �ح� ��اوال ت �ج��اه��ل م ��ا ت ��راه
ع�ي�ن��اه م��ن دم� ��ار ،مكتفيًا بابتسامة
غامضة تنسف املسافة.
«أنا السوري» لتمام عزام :حتى  30كانون
ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ـ �ـ «غ��ال �ي��ري أي� ��ام» (وس��ط
بيروت) ـ لالستعالم01/374450 :

معرض الكتاب

«دار قنبز» االبتكار البصري امتدادًا للسان الفصيح
روي ديب
ّ
أي�ن�م��ا ح��ل��ت «دار ق�ن�ب��ز» ،ت�ج��د نكهة
خ ��اص ��ة وش� �غ� �ف ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ًا ل� �ل� �ق ��راءة
والكتب ،ليس فقط بسبب إصداراتها
املميزة ،لكن أيضًا بفضل أه��ل ال��دار.
ّ
املخصصة لـ«دار قنبز» في
في الزاوية
معرض بيروت للكتاب ،تنده سيفني
ع��ري��س لشريكتها ف��ي ال ��دار «ن��ادي��ن
هناك َمن يسأل أين الكتب؟» .سيفني
عريس ونادين توما كانت قد جهزتا
زاوي��ة ال��دار على طريقتهما كالعادة.
ع�ل��ى ال �ج��دران ،ف��رش�ت��ا ص ��ورًا كبيرة
للعبة ج��دي��دة ه��ي «ح�ي��وان��ات تلعب
م��ع األل ��ف ب ��اء ت� ��اء» .وع �ل��ى مكعبات
موزعة هنا وهناك ،نشرتا كتب الدار
املتعددة األحجام واألشكال واأللوان،
وطبعًا ليس ضمن الطريقة التقليدية
املتبعة في صف الكتب على الرفوف.

هكذا توجهت ن��ادي��ن إل��ى الصبيتني
املتسائلتني« :ك��ل ما تريانه هنا هو
�رة» .اقتربت
ك�ت��ب ،ادخ�ل�ا وال�ق�ي��ا ن �ظ� ً
إح � � ��دى ال �ص �ب �ي �ت�ي�ن ق ��ائ � �ل ��ة« :ع� �ف� �وًا.
اعتقدت أنها لوحات ،ولم أنتبه أنها
كتب» .هكذا هي الكتب في «دار قنبز»
متعة للعني ،تلتقط املتلصص عليها
قبل أن يفكر حتى ف��ي ملسها .لطاملا
ت� �ع ��اون ��ت ال � � ��دار م ��ع ت �ش �ك �ي �ل �ي�ين ف��ي
لبنان مثل :غسان حلواني ،جان مارك
ن �ح��اس ،ف��رح ف� ّ�ي��اض وج ��ورج ّ
مهيا.
ّ
كما أن للتصميم والتنفيذ والطبع
رواي ��ات أخ��رى ،تبدأ باختيار ال��ورق
ً
املناسب ال��ذي ال يكون متوافرًا عادة
في بيروت ،فيتم استيراده ،واختيار
شكل الكتاب وحجمه وطريقة فتحه
م��ن دون أن ننسى التفتيش ك��ل مرة
ع��ن خ��ط ع��رب��ي ج��دي��د أس �ه��ل وأم�ت��ع
ل �ل �ق��راءة .ه�ك��ذا أح��اط��ت ن��ادي��ن توما

ال�ص�ب�ي�ت�ين ب�ش�غ�ف�ه��ا وراح � ��ت ت�س��رد
قصة كل كتاب معروض .وهنا ال بد
من التوقف عند «حيوانات تلعب مع
األل ��ف ب ��اء ت� ��اء» .إن �ه��ا ع�ل�ب��ة تحتوي
ع �ل��ى  ٥٦ب �ط��اق��ة .ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ات ال �ـ
ّ
 ٢٨األول� ��ى ،ت �ت��وزع أح ��رف األب�ج��دي��ة
العربية ،وتحت كل حرف كتبت جملة
تبدأ جميع كلماتها بالحرف املذكور،
ً
ويتخللها ذكر لحيوان .مثال« :صاد.
�وف��ر
ص� � ��وص ع� �ل ��ى ال � � �ص� � ��اروخ ي �ص� ّ
تحت الصفصافة» .تقول توما إنها
ق� �ص ��دت ت��أل �ي��ف ج �م��ل ب �ل �غ��ة ع��رب�ي��ة
ف�ص�ي�ح��ة وس �ه �ل��ة ،ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ط�ف��ل
أن ي�ق��رأه��ا بالفصحى أو بالعامية.
خلف كل بطاقة ،تجد رسمًا مؤلفًا من
ً
الحرف ذاته متكررًا ومشكال «سجادة
ال� �ح ��رف» .أم ��ا ع�ل��ى ال �ب �ط��اق��ات ال� �ـ ٢٨
األخ � � ��رى ،ف �ت �ت��وزع األح � ��رف م �ن �ف��ردة
ب�خ��ط ك�ب�ي��ر ،م��ع لفظها ب�خ��ط أصغر

تتعاون الدار
مع تشكيليين أمثال
غسان حلواني ،وجان
مارك نحاس

إل��ى ج��ان�ب�ه��ا ،وخ�ل��ف ك��ل ح��رف نجد
رسمة الجملة املكتوبة على البطاقات
األول� � � ��ى أي :رس� �م ��ة ص � ��وص واق� ��ف
ع�ل��ى ص ��اروخ ي�ص��وف��ر ت�ح��ت شجرة
الصفصافة .بذلك يتعرف األوالد إلى
ّ
أح��رف األب�ج��دي��ة ،ويتعلمون كلمات
ّ
ج��دي��دة .ال�ل�ع�ب��ة ال �ت��ي أل�ف�ت�ه��ا ن��ادي��ن
توما ،وأنجزت رسوماتها هبة فران،
ت��م اختيار خ��ط عربي جديد لها من

تصميم « ٢٩حرف» .من جهة أخرى،
أث��ار ف�ض��ول أح��د ال ��زوار إن�ت��اج��ًا آخر
ل �ل��دار ي��دع��ى «ح��ائ��ط ال � �ه ��واء» .على
ال� �غ�ل�اف ال �خ �ل �ف��ي ك �ت��ب « ٧ح �ي �ط��ان.
 ٧ق �ص ��ص ٧ .رس � ��وم � ��ات» .ال�ق� ُص��ص
ه �ن��ا م �ف �ص��ول��ة ،وك� ��ل واح� � ��دة ث�ن�ي��ت
ث�لاث ثنيات .عندما تفتحها ،تظهر
ال��رس �م��ة ك��ام�ل��ة ل �ج��ان م ��ارك ن�ح��اس.
وف��ي ال��داخ��ل تقرأ قصة نادين توما.
ع �ن��دم��ا الح �ظ ��ت ت ��وم ��ا اه �ت �م��ام ذل��ك
ال��رج��ل بالكتاب ،سحبت م��ن الغالف
ال�ق�ص��ة األو ّل� ��ى وق��ال��ت ل ��ه« :ل ��ن أق��ول
ل��ك س ��وى أن ��ه ل�ي��س ك�ت��اب��ًا ل�لأط�ف��ال،
وس��وف أت��رك��ك تقرأ «ال�ح��ائ��ط األول»
ّ
ث��م أع��ود إل�ي��ك» .ك��ان��ت ت��وم��ا تعلم أن
ذلك الزائر الفضولي لن يتوقف عند
ال� �ج ��دار األول ،ب ��ل س�ي�س�ح��ب ج ��دارًا
خلف جدار إلى أن يقرر أنه سيضيفه
إلى سلة مقتنياته ،وهكذا حصل!

