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ثقافة وناس

جورج
الزعني

فنون بصرية

حليم جرداق :تجربة ريادية من المستقبل

بيار أبي صعب

حسين بن حمزة

ثالث صور لـ جورج الزعني ( .)2015 - 1942الصورة
األولى في شارع املكحول ،خالل الحرب ّ
األهلية .أو
ّ
«جمهورية املكحول» ،وكانت تختصر
باألحرى
ّ
الغربية» التي تغلي باألفكار والتجارب
روح «بيروت
والتيارات ،بمقاه وصفحات جرائد تغص بالكتاب
واملثقفني واملناضلني العرب ،بغاليريهات ومسارح
وسينمات وصحف ومجالت وكتب وكاسيتات…
وبمشاريع ّ
ّ
وثورية .في الـ «سماغلز إن» تحديدًا،
قومية
ّ
شتائية باردة ،أذكر كل تفاصيلها .معطف
ذات ليلة
طالب «معهد الفنون» البالي الذي كنت أرتديه ،إنتبهت
كم هو بال ملا دخلنا إلى السماغلرز .هذا الفضاء الذي
ّ
أطلق فيه الزعني فنانني ،وشارك في كتابة صفحات
ّ
من تاريخنا التشكيلي وذاكرتنا الثقافية .أذكر األجواء
الخاصة في الداخل بني إضاءة خافتة وموسيقى
َ
مريحة ،الكنبات التي جلسنا إليها .ال أعرف ملاذا أخذنا
عباس بيضون إلى السماغلرز ،سيتا مانوكيان وأنا.
كنت ذلك الصحافي املبتدئ الذي يعبر املتحف سيرًا
الحمرا،
على االقدام ،ثم يركب السرفيس من البربير إلى ّ
ليكون حيث يجب أن يكون :في مركز العالم .أذكر دقات
القلب املتسارعة وأنا داخل الى السماغلرز .اللوحات
ّ
ّ
املعلقة على الجدران لبعض أهم فناني السبعينيات.
صحون الفتوش التي أتى بها جورج بقامته الطويلة
والرشيقة ،قبل أن يجلس معنا .كنا نتابع أخباره في
ُ
قبل على املعارض واالحداث الثقافية التي
الصحف ،ون ِ
ينظمها ،كان وجهًا ال يمكن تجاهله في حياة املدينة.
مؤسسة ثقافية بحد ذاتها .وها أنا أجلس قبالته في
ذلك املكان املدهش ،خارج الزمن ،ولكن في قلب الحدث.
أذكر أناقته وتلك البسمة الغريبة على وجهه ،ذلك
الشغف األنثوي حني بدأ بالكالم .فهمت بعدها بسنوات،
عندما صرت أعرفه ّ
جيدًا ،أن الرجلّ ،
الذواقة ،املرهف،
َ
العاطفي ،الغ ْيري ،األنيق دائمًا ،الالئق في تعاطيه
مع الناس وأشياء الحياة كما يتعاطى مع اللوحات،
والقصائد ،واأللحان ،واألفكار… أن هذا الرجل مسرف
ّ
في الكالم .وفهمت أنها طريقته في اعادة ترميم العالم
ّ
املتصدع .بدأ بالكالم فصمت الجميع .عندما يتحدث
جورج ليس لك الخيار :عليك أن تستمع .ليلتها صرت
من املعجبني السريني بجورج الزعني!
الصورة الثانية في لندن .وسط حلقة من جيرانه
وزمالئه وأصدقائه .االستقبال األنيق نفسه .ال أعرف
ملاذا تذكرت جلسة الـ «سماغلرز إن» قبل عشرين
عامًا .واعترتني الرجفة القديمة ّإياها .كان الوقت
قد ّ
مر ،وخسرنا الكثير من أوهامنا .إال جورج ،كان
يحاصرك بالتفاؤل القديم عينه ،وباألحاديث الجارفة
التي ال تنتهي .حمل كل بيروته إلى باترسي ،الذكريات
والحكايات واللوحات التي تكتسح أدنى سنتمتر ّ
مربع
ّ
شقته .لكل لوحة ّ
قصة ،وكل القصص تعيدك إلى
في
بيروت .قصص يختلط فيها لبنان بفلسطني واملقاومة،
ّ
وتسكنها وجوه أهم الفنانني والكتاب العرب صناع
العصر الذهبي للمدينة .ليلتها ،فيما ضيوفه يرقصون
ويشربون ،أعدنا في زاوية الصالون صياغة التاريخ
ّ
الفني لبيروتّ .
تفرجت عليه بفضول ودهشة مثل
ّ
ّأيام املكحول ،وهو يحكي عن الكتاب والفنانني كأنه
يروي سيرته ّ
الذاتية .كانت السماغلرز بعيدةّ .
فجروها،
وسافر .في قرارة نفسه ،ملست ذلك الحزن ،كان يعرف،
وكنا نعرف ،أال معنى لوجوده إال في بيروتّ .
ليعوض
غيابه ،نظم في لندن عددًا ال يحصى من النشاطات
واملعارض ،وكان موضوعها غالبًا وطنيًا .كان يهستر
ّ
علي حني أقول إن بيروته انتهت إلى غير رجعةّ .ذات
ّ
مرة ،جاء إلى مكتبي في «الحياة» ،من دون أن يكلمني،
ّ
بالفرنسية« :على
تناول ورقة وقلمًا سميكًا وكتب
ََ
يذهب إلى الدكان ويشتري مئتي غرام نفسًا
بيار أن ّ
إيجابيًا» ،علقها فوقي على اللوح ومضى.
ّ
الحريرية .عاد جورج ،نعم
الصورة الثالثة في بيروت
عاد ،ليلمس أن كل شيء ّ
تغير .ظهر منظمو معارض
آخرون ،صرنا ّ
نسميهم ّ .Curatorsأيام كان جورج
يجمع القصائد واللوحات حول موضوعة محددة،
فيخلق املعنى ،لم يكن اسمه كذلك .والتجهيزات التي
كان يخلقها لم نكن نسميها «تجهيزًا» .لم نكن نعرف
بصراحة! كلما التقيته ،كنت أراه انعكاسًا لجورج
آخر من زمن آخر .واستمع الى مشاريعه الكثيرة التي
يجب أن نكتب عنها! جاء ّ
مرة إلى مكتب «األخبار»
ولم أكن في استقباله .ترك رسالة تأنيب ،بأسلوبه
الودود واملتعالي في آن .كنت أريد أن أقول له إن بيروت
انتهت ،إن بيروت لم تعد لنا ،إننا نعيش في مدينة
«الفن املعولم» .لم أجد الفرصة لذلك .لم أجد الجرأة
ّ
الكافية ذلك .هكذا ذهب جورج الزعني وملا يدرك أن
مدينتنا نحن ،سبقته إلى األسطورة.

ع ــاص ــر ح ـل ـي ــم ج ـ ـ ـ ــرداق ( )1927كــل
أجيال املحترف اللبناني تقريبًا ،فقد
ب ــدأ الــرســم مــع نـضــج ت ـجــارب ال ــرواد
األوائ ـ ــل ،ودرس الـفــن فــي لـبـنــان قبل
أن ي ــذه ــب إلـ ــى ب ــاري ــس س ـنــة ،1957
وي ـع ـ ّـرض تـجــربـتــه لـتــأثـيــر ال ـت ـيــارات
واألســال ـيــب األك ـثــر حــداثــة وتجريبًا
حينذاك .الفنان اللبناني الذي اشتهر
ب ـف ــرادة م ـح ـفــوراتــه ،واش ـت ـغــالــه على
م ـم ــارس ــات وت ـق ـن ـيــات مـنـفـتـحــة على
ال ـت ـج ــري ــب وال ـت ـل ـق ــائ ـي ــة ،ظ ــل حــديـثــا
وظلت لوحته حديثة ،وظل معاصرًا
بطريقة ما ملجايليه وملن جاؤوا بعده
أيضًا.
ُ
معرضه «أعمال مميزة» الــذي افتتح
أخيرًا في غاليري «جانني ربيز» يعيد
إلـيـنــا تـلــك «الـلـمـســة» الـحــديـثــة التي
ال نــزال نراها في أعماله املوزعة بني
الحفر والكوالج والنقش ومجسمات
الـنـحــاس والـتـخـطـيـطــات التجريدية
واملــائـيــات والـبــاسـتـيــل .وتـتـعــزز هذه
اللمسة أكثر حــن تحضر فــي أعمال
تعود إلــى منتصف الخمسينات من
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،م ـث ـل ـمــا ت ـح ـضــر فــي
أع ـمــال أح ــدث تـعــود إل ــى سـنــة .2003
ّ
ك ـ ــأن ج ـ ـ ــرداق بـ ــدأ ن ــاض ـج ــا واس ـت ـمــر
كذلك ،من دون أن ننسى طبعًا تأثير
إقامته ودراسته الباريسية على ذلك،
حـيــث غ ــرف مــن تــأث ـيــرات التكعيبية
والــوحـشـيــة والـتـجــريــد والـســريــالـيــة،
وتـســربــت إلــى أعـمــالــه تــأثـيــرات قوية
من فناني حركة «كوبرا» التي خلط
م ــؤس ـس ــوه ــا ،وخ ـص ــوص ــا ك ـ ــارل آبــل
( ،)2006 – 1921بني ممارسات فنية
ع ــدي ــدة ،وتـ ـح ــرروا م ــن املـصـطـلـحــات
والتعريفات العريضة لصالح اللعب
والتحرر والتجريب.
أهـ ـمـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ـ ــرداق أن ـ ـ ــه ان ـ ـج ـ ــذب إل ــى
ً
الـحــاضــر واملستقبل ،وأنـجــز أعـمــاال
الئ ـق ــة ب ــزم ــن إنـ ـج ــازه ــا ،وق ـ ـ ــادرة في
الوقت نفسه على الذهاب في الزمن
وال ـص ـمــود أمـ ــام ال ـت ـقــادم الـطـبـيـعــي.
أعـمــال ج ــرداق مهمة ليس ألنـهــا من
ّ
صـنــع م ـعــلـ ٍـم كـبـيــر ب ــل ألن ـهــا حديثة
ً
العتق النوستالجي الذي
فعال .ليس ِ
ينبعث عــادة مــن أي عمل فني قديم
هــو ال ــذي يصنع إعجابنا بأعماله،
ب ــل ألن ه ــذه األع ـم ــال نـفـسـهــا ق ــادرة
عـلــى تـمــديــد ه ــذا اإلع ـجــاب وإدام ـتــه،
وهو ما يحدث في تجاور أعمال من

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية
من بعد ظهر اليوم في «كنيسة مار الياس»
(القنطاري -بيروت)

«من دون عنوان» ( 2000ـــ كوالج على ورق نقش ـــ  71 × 47سنتم)

أزمنة متعددة داخــل فضاء املعرض
الــذي يبدو اسـتـعــادة ،وإن انتقائية،
مل ـس ـي ــرة جـ ـ ـ ــرداق «صـ ــاحـ ــب الـ ــرؤيـ ــا،
وص ــاح ــب املـ ـغ ــام ــرة» ب ـح ـســب كـلـمــة
الناقد والفنان سمير الصايغ الذي
يـشـيــر أي ـضــا ف ــي تـقــديـمــه للمعرض
إل ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة م ـ ــا ك ـت ـب ــه جـ ـ ـ ـ ــرداق فــي
ك ـتــاب ـيــه «ت ـ ـحـ ــوالت ال ـخ ــط والـ ـل ــون»
و«عــن الــرضــا» ،بينما الــراحـلــة هلن
الخال في شهادة مكتوبة عام ،1967
ت ــدع ــون ــا إلـ ــى تـتـبــع إي ـ ـحـ ــاءات شــرق
آسيوية ويابانية وهندسة السجاد
الفارسي في أعماله .والواقع أن هذه
اإليحاءات متأتية من اللعب والنبرة
املينيمالية املتحررة في أغلب لوحات
ً
جـ ـ ـ ـ ــرداق امل ـ ـن ـ ـجـ ــزة أص ـ ـ ـ ــا ب ـخ ـط ــوط
ب ـس ـي ـطــة وق ـل ـي ـلــة وخ ــافـ ـت ــة ،تـحــافــظ
على تلك البساطة في األعمال امللونة
وفي الكوالج ،بينما أشغاله املعدنية
ومصوغاته النحاسية تبدو أكثر رقة
وبساطة ،كما أن بعض التخطيطات
التجريدية تبدو مثل حروف غامضة
في أبجدية مجهولة يمكنها أن تخلق
صلة ما للفنان بأشكال ومحفورات
موجودة في اآلثــار والفنون القديمة
للمنطقة أيضًا.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاءات
ت ـ ــرافـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــا ون ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــل مـ ـ ـه ـ ــارة

ح ـل ـيــم جـ ـ ـ ــرداق ف ــي ت ــأل ـي ــف لــوحــاتــه
ّ
ومجسماته ومـحـفــوراتــه .ننتبه إلى
صياغاته الذكية فــي ال ـكــوالج ،حيث
ي ـل ـص ــق ت ـخ ـط ـي ـطــا ق ــديـ ـم ــا أو جـ ــزءًا
م ــن ل ــوح ــة ســاب ـقــة ل ــه بـ ـج ــوار لــوحــة
ً
جديدة مرسومة أصــا بمزاج اللعب
وال ـع ـفــويــة .ونـنـتـبــه أن ال ـك ــوالج هنا
ّ
ليس مكلفًا بمهمة صنع مفارقة لونية
أو شـكــانـيــة ،ولـيــس مــوجــودًا لكسر
سياق اللوحة وتشويش عناصرها،
ب ــل ي ـت ـح ــول إل ـ ــى ج ـ ــزء ج ــوه ــري فــي
تــألـيــف الـلــوحــة ونـسـيـجـهــا .ال ـكــوالج
ً
ه ـ ــو رس ـ ـ ــم إض ـ ــاف ـ ــي ول ـ ـيـ ــس ت ــدخ ــا
خــارج ـيــا ف ــي م ـبــدأ ال ـل ــوح ــة .وننتبه
كــذلــك إلــى املـهــارة املتأتية مــن اللعب

إيحاءات شرق
آسيوية ويابانية
وهندسة السجاد
الفارسي في أعماله

والعفوية في تخطيطاته التجريدية
التي تخلط الهندسة الشكالنية مع
غـنــائـيــة منضبطة تنتج عــن تـجــاور
الـخـطــوط أو تمايلها وتـمـ ّـوجـهــا في
ُ
ح ــرك ــة ُح ـل ـم ـيــة ورجـ ــراجـ ــة .وتـلـفـتـنــا
محفوراته باألبيض واألســود ،وتلك
ً
املـلــونــة أي ـضــا .ونـتــوقــف م ـطــوال أمــام
بـ ــراع ـ ـتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ــال ـن ـح ــاس
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدن ب ـص ـب ــر ص ــائـ ـغ ــي ال ــذه ــب
واملـ ـ ـع ـ ــادن ال ـث ـم ـي ـنــة .إنـ ـه ــا تـصــامـيــم
واشغال متناهية في الصغر والدقة
أكثر من كونها بحثًا نحتيًا واضحًا
وم ـق ـي ـدًا ب ـع ــاق ــات ال ـك ـت ـلــة وال ـ ـفـ ــراغ،
وبعضها يبدو مثل خيوط وأســاك
منسدلة مــن األعــالــى أو صــاعــدة من
األسفل.
اللمسة الحديثة التي تحدثنا عنها
ت ــواص ــل إرس ـ ــال ان ـط ـبــاعــات مــدهـشــة
وجديدة .يحدث ذلك في أعمال مبكرة
وأعـ ـم ــال أح ـ ــدث .مل ـســة ال تـ ــزال شــابــة
ويانعة في تجربة حليم جرداق الذي
وص ــل إل ــى عــامــه الـثــامــن والـثـمــانــن،
وظـ ــل مـحـتـفـظــا ب ــروح ـي ــة ال ـخــرب ـشــة
واللعب والتجريب.
«حـلـيــم جـ ــرداق :أع ـمــال مـمـيــزة» :حـتــى 31
كانون األول (ديسمبر) ـ ـ غاليري «جانني
ربيز» (الروشة) ـ ـ لالستعالم01/868290 :

نقد

شوقي شمعون :جدارية آمنة
ي ـص ــف ش ــوق ــي ش ـم ـع ــون م ـع ــرض ــهA
ٌ
 Happening Installationبــأنــه حــدث
«رادي ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــي» ،وهـ ـ ـ ــذا عـ ــائـ ـ ٌـد إلـ ـ ــى أن
املـ ـع ــرض ه ــو ل ــوح ــة واحـ ـ ــدة أو لنقل
جــداريــة لــونـيــة متتالية مـنـجــزة على
ورق ،وم ـ ـعـ ــروضـ ــة مـ ـث ــل ب ـ ـكـ ــرة رول
مفتوحة وملصقة على جدران غاليري
«مارك هاشم» التي تحتضن املعرض.
َ
معاني
يكتسب العرض بهذه الطريقة
تـجـهـيــزيــة وإن ك ــان ــت خ ـف ـي ـفــة ،ولـكــن
األساس يظل أننا نرى لوحات متتالية
داخـ ــل لــوحــة واحـ ـ ــدة ،بـيـنـمــا اللحظة
«ال ــرادي ـك ــال ـي ــة» ال تـصـمــد كـثـيـرًا أم ــام
املـقـتــرح الـتـســويـقــي ال ــذي ي ـقــوم عليه
ال ـعــرض .أغـلــب امل ــوج ــودات الحاضرة
فــي الـجــداريــة سبق أن شاهدناها في
أعماله ومعارضه السابقة ،من القامات
البشرية املتالصقة املــرســومــة بمزاج
تعبيري مقتضب ،إلى األرتال البشرية
املـتـنــاهـيــة ف ــي ال ـص ـغــر ال ـتــي تصطف
أسفل لوحة تنسدل من أعالها ستائر
أو صفائح لونية عمالقة ،ثم األشكال
ذاتها وهي تائهة وضئيلة في فضاء
بأمداء مفتوحة ،وإلى النساء العاريات
املتالصقات بنفس الطريقة والتقنية.
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ي ـتــوالــى ه ــذا «ال ـ ــرول» الـش ـكــانــي من
دون م ـف ــاج ــأة أو ان ـع ـطــافــة ي ـم ـكــن أن
تسمح بانبعاث انطباعات مختلفة.
امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة رب ـ ـمـ ــا ه ـ ــي فــي
تـنـفـيــذ ال ـج ــداري ــة امل ـت ـطــاولــة وحــدهــا،
وف ـ ــي ط ــري ـق ــة ع ــرضـ ـه ــا ،أم ـ ــا ال ـب ــاق ــي
ف ـه ــو رسـ ــومـ ــات ج ــاه ــزة ال ت ـث ـيــر أي
ق ـل ــق لـ ــدى الـ ــرسـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي نـفـســه،
فـهــو يــرســم أش ـيــاء يـعــرفـهــا وال يأتي
ب ـجــديــد ف ـي ـهــا .ه ــذا ال يـلـغــي األهـمـيــة

األس ـلــوب ـيــة لـتـجــربــة شــوقــي شمعون
ذات التأثيرات التجريدية األميركية،
وال يـلـغــي ج ـمــال ـيــات الـتـعـبـيــر فـيـهــا.
لـقــد اسـتـثـمــر ال ـف ـنــان تـلــك الـتــأثـيــرات،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا تـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدات ج ــاكـ ـس ــون
بولوك الفريدة ،ومزجها مع مدونته
امل ـشــرق ـيــة ولــون ـيــات ـهــا وأطــروحــات ـهــا
ً
املـحـلـيــة ،وق ــدم أع ـم ــاال الف ـتــة بقوتها
الـشـكــانـيــة وتـعـبـيــراتـهــا الـتـجــريــديــة
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــزئـ ـ ـي ـ ــات واقـ ـعـ ـي ــة

وتـشـخـيـصـيــة ذك ـي ــة .ول ـكــن االع ـت ــراف
بكل ذلك ال يلغي ،باملقابل ،أن املعرض
يضم لــوحــات متصالحة مــع نفسها،
وأن الـ ـ ــرسـ ـ ــام م ـس ـت ـس ـل ــم لـ ـفـ ـك ــرة أن
يعرض رسومات آمنة ال يواجه فيها
ـات أو م ـغــامــرة ج ــدي ــدة .وتـلــك
ت ـح ــدي ـ ٍ
ال ـلــوحــات ال ـتــي سـبــق أن امـتــدحـنــاهــا
في معارض سابقة ال تدفعنا اآلن إال
إلى تأمل أدائها املتكرر وغير الحيوي
هـنــا .أمــا اللحظة «الــراديـكــالـيــة» التي
تحدث عنها الرسام فهي على األرجح
موجودة في شكالنية العرض ،وربما
في ُبعده التسويقي والتزييني أيضًا.
ليست هناك مشكلة في فكرة التسويق
ٌ
طبعًا ،ولكن ما نراه هو أعمال يحدث
فيها الرسم على السطح ويفتقر إلى
تلك العاطفة أو ذاك األسى الذي ينزل
ً
ع ــادة على اللوحة مــع ضــربــات الخط
واللون.
حسني ...
شـ�وقـ�ي شـمــعــ�ون A Happening Instal� :
 :lationحتى  16كــانــون األول (ديسمبر)
ـ ـ غــالـيــري «م ــارك هــاشــم» (وس ــط بـيــروت).
لالستعالم.01/999313 :

