22

السبت  19آذار  2016العدد 2842

ثقافة وناس

موعد
مع أنسي
بيار أبي صعب
ّ
«املجهول الذي ينتظرنا هل يعرف أنه
ّ
ينتظرنا؟» .لم يكن املوعد مرتبًا .أن يلتقي
أنسي الحاج وعصام محفوظ ،بعد كل هذا
العمر ،هنا ،عند نضال األشقر ،ذات أمسية
غريبة منذورة لنشوة الغياب ،ملوت باسم،
ّ
ٍ َ
رقيق ونوراني ،تصفى من حمولته ،فلم يبق
منه إال الرؤيا .عصام ّ
عرج على «ستيريو
 »1972بعيد ذكرى رحيله العاشرة ّ التي
ّ
مرت في شباط /فبراير املاضي .لعله يفعل
ّ
ذلك كل مساء .جاء يرتشف كأسًا ربما مع
ّ
مسرحيته.
واملمثالت الذين يقدمون
املمثلني
ّ
ّ
أو لعله جاء يتفقد رفاقه سرحان بشارة
سرحان وفرج الله الحلو وأنطون سعادة.
ّ
إنه هنا في بيته ،في ديكوره باألحرى.
ّ
ّ
مسرحية «ملاذا…؟» التي تقدمها
ديكور
ّ
لينا خوري هذه ّاأليام في «مسرح املدينة».
ّ
لكنه لم يكن يتوقع أن يلتقي بأنسي على
الخشبة نفسها ،في الديكور نفسه ،بعد كل
هذه السنوات على «شعر» ،وعلى «النهار»،
وعلى بيروت حني كانت «فايمار» العرب،
وعلى الغياب… كانت ثالث نساء ّ
مميزات قد
تسللن إلى املسرح في الذكرى الثانية لرحيل
صاحب «لن» ،ليلة األربعاء .ثالث نساء ،ابنته
الشاعرة ندى الحاج ،حفيدته املمثلة النادرة
ّ
املتصوفة هبة
يارا بو نصار ،والسوبرانو
ّ
القواس ،جئن يحتفني بصدور كتابات غير
منشورة له عن «دار نوفل» ،تحت عنوان
«كان هذا سهوًا» .لم ّ
يحركن ديكور «ملاذا»،
ّ
بل تموقعن فيه بخفة ،ليكتنب حكاية داخل
الحكاية… «في لحظات العبور من الحياة
إلى املوت يتصاعد قاع الذاكرة إلى ّأديمها
ّ
األشد بساطة من كل ما كان
وتتألأل الصور
َ
ُيظ ّن» .احتفال طقوسي بالصوت والصورة
ً
والفيديوً ،
وغناء وعزفًا ،اختزن
إلقاء وتجويدًا
ّ
كثيرًا من الشعر والتأمل واالنفعال .جلس
عصام محفوظ معنا في الصالة ،ليتابع
ّ
تكريم زميله اللدود .إنها أجمل املصالحات
على مسرح الذاكرة« .الحياة هي هذا
االستعداد الكامل والهائل والدائم لحدوث
الحياة» .على شاشة الفيديو ّ
كرت لقطات من
األرشيف ،نادرة ،ألنسي الحاج يقرأ شعره.
تفرجنا على وجوهه ّ
نتفرج عليهّ ،
لم ّ
املتغيرة،
هناك بني الكلمات…
على أعمارنا العالقة ّ
ثم ،بتواتر عفوي ومنظم تعاقبت ندى ويارا
على تجسيد تلك الصور والتأمالت الهاربة،
ّ
املغمسة باملوت ،واملسكونة بحدس النهاية.
«في تلك األمسية /جاءني الله /وأنا ال أنتظره/
وال أنتظر شيئًا وال أحدًا /جاءني ولم يعد
يفارقني» .مادة الكتاب املبعثرة التي جمعتها
ندى كمن يعيد امتالك أبيه ،في النص وفي
الحياة ،تنطوي على بعد رؤيوي ،وحكمي،
ّ
وميتافيزيقي مدهش« .أقول إني ذاهب إلى
ّ
كان
العدم» .إنه الشاعر الذي رأى غيابهّ .
أنسي الحاج يخاطبنا من عالم آخر ،لعله
سام ال يبلغه إال
املاوراء ،أو ببساطة مكان ٍ
الشعراء.
ّ
ّ
املوسيقية
نقرات البيانو واألكورات والجمل
ّ
رصعت االحتفال ،وانفالتات صوت هبة
ّ
ّ
القواس كانت تتحد ّى القصيدة وتستفزها
أحيانًا .أنسي كان كله هنا ،بتلك اللغة
الصافية واملكثفة واملترقرقة ،هو «الذي عرف
جنون اليأس وعرف أيضًا سالمه» .غارت
يارا عميقًا في الشعرّ ،
«احف ْر في
تقمصتهِ :
ّ
َ
ينبجس اللبّ
تابع الحفر /،حتى
الهاجسِ /
اآلخر /.فإما جوهرة ،وإما َ
فر ُج
من الطرف
الفراغ» .في بعض اللحظات كان يتقاطع
صوت العرافتني ،وتنضم املغنية إلى الحلقة.
ّ
هكذا حتى الذروة ،مع قصيدة «غيوم».
الشاعر إذ رأى نفسه يتالشى في البياض.
بعد القارئتني ،املغنية :أدتها بصوتها
الكريستالّ ،
فمزقت طبقات الحزن السميكة:
َ ّ
باركي امللعون السائر حتى
«غيوم ،يا غيومّ /
علميني َ
فرح الزوال».
النهاية /باركيني/
التفتنا حولنا .كان عصام قد اختفى .وأنسي
أيضًا« .املوتى أصدقاء يبتسمون».

حدث

معرض استعادي في «سرسق»
تعاويذ ضد األلم والوجود

(هيثم الموسوي)

حسين بن حمزة
في واحــد من أعماله املبكرة بعنوان
ُ
«دم ـ ــى مـفـكـكــة» ( ،)1969يـمـكـنـنــا أن
ّ
نـجــد «فـ ــن» أس ـ ــادور كـلــه تـقــريـبــا ،أو
لنقل الـخــامــات واملـ ــواد األول ـيــة التي
ستحضر في أغلب أعماله ،وستجذب
فــي الــوقــت نفسه عناصر وتفاصيل
ج ــدي ــدة م ـن ـج ــزة ب ــال ــرو َّح ـي ــة ذاتـ ـه ــا،
روح ـ ـيـ ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان املـ ـ ـع ـ ــذب واملـ ـه ــدد
باالنحالل والتفكك والحروب واملوت.
اإلنسان ،بحسب الفنان اللبناني ،هو
ُدمـيــة الحياة املـعــاصــرة الـتــي تطحن
البشر فــي سلسلة مــن التراجيديات
ال ـتــي ال تـنـتـهــي ،وال ــرس ــم ي ـبــدو مثل
تــرج ـمــة ألس ـئ ـلــة وج ــودي ــة وفلسفية
تـتـجــاوز مــا هــو مــوجــود فــي لوحاته
وأعـ ـم ــال ــه إلـ ــى ق ـل ــق الـ ــوجـ ــود ورع ــب
مفاهيم
االستمرار في العيش .هناك
ّ
ُ
وخ ــاص ــات م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،تـتــدخــل
ف ــي شـغــل ه ــذا ال ـف ـنــان الـ ــذي ول ــد في
بـ ـي ــروت ( )1943وت ـت ـل ـمــذ ع ـلــى بــول
غيراغوسيان لفترة ،قبل أن يحصل
سـنــة  1961عـلــى منحة لـلــدراســة في
إيـطــالـيــا ،ومنها إلــى املــدرســة العليا
للفنون الجميلة في باريس ،حيث ال
يزال مستقرًا حتى اليوم.
ب ـ ـ ــرع أس ـ ـ ـ ـ ــادور ف ـ ــي ف ـ ــن الـ ـحـ ـف ــر إل ــى
درج ــة أنــه صــار يـجــاري نفسه داخــل
تقنيات وممكنات هذا الفن ،وتحولت
التحديات اليومية املتتالية إلى بحث
غ ـيــر م ـبــاشــر ع ــن ال ـك ـم ــال .ت ـحــديـ ٌ
ـات
ج ـع ـل ــت الـ ـفـ ـن ــان ن ـف ـس ــه أسـ ـي ــر ف ـكــرة
«النـهــائـ ٌيــة» اللوحة أو ّ العمل الفني.
تــوص ـيــف ك ـه ــذا ال ت ـك ــف أع ـمــالــه عن
تـعــزيــزه ،ونـحــن نتجول فــي معرضه
ُ
ال ـ ـض ـ ـخـ ــم الـ ـ ـ ـ ــذي اف ـ ــتـ ـ ـت ـ ــح أمـ ـ ـ ــس فــي
«متحف سرسق» .أكثر من  100عمل
مــوزعــة على خمس مــراحــل ،تبدأ من
الستينيات وتنتهي بالزمن الراهن،
ـواز للتغير ال ــذي حدث
مــع تقسيم م ـ ٍ
في التقنيات واأللــوان واملوضوعات.
ُ
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــواد
أرشـيـفـيــة وم ـن ـش ــورات ودف ــات ــر فنية
س ـب ــق أن ص ـ ــدرت ب ـن ـســخ مـ ـح ــدودة،
ومعها عــرض فيديو ملقابلة أجراها
الناقد جوزيف طراب مع أسادور قبل
املعرض بفترة قصيرة .املعرض بهذا
املـعـنــى ب ــدا مـثــل م ـعــرض اس ـت ـعــادي،
وش ـ ـكـ ــل حـ ــدثـ ــا ف ـن ـي ــا ل ـن ــاح ـي ــة أن ـه ــا
أول م ــرة يـحـضــر فـيـهــا ال ـف ـنــان بهذه
الحفاوة واملساحة.
في لقائنا القصير معه قبيل االفتتاح
بـ ـس ــاع ــات ،بـ ـ ــدا أسـ ـ ـ ـ ــادور أق ـ ـ ــرب إل ــى
ت ـل ــك الـ ـك ــائـ ـن ــات ال ـق ـل ـق ــة وامل ـط ـح ــون ــة
ال ـت ــي ن ـج ــده ــا ف ــي أعـ ـم ــال ــه .س ــأل ـن ــاه:

مــاذا تريد أن ُيــرى فــي أعمالك؟ فقال:
«إذا لــم أرس ــم ،تصبح الحياة فــارغــة.
إذا ل ــم أرس ـ ــم ،ســأف ـكــر .وإذا واص ـلــت
ّ
ً
التفكير ســأجــن .لــذلــك أرس ــم مـحــاوال
أن أخـلــق لـلـحـيــاة نــوعــا مــن املـنـطــق».
ً
ي ـص ـم ــت قـ ـلـ ـي ــا ،ويـ ـضـ ـي ــف« :ال ــرس ــم
أن ـق ــذن ــي» .بـحـســب ه ــذا ال ـق ــول ،تـبــدو
أعمال أســادور مثل تعاويذ أو تمائم
لـتـفــادي رعــب الــوجــود والتخفف من
اآلالم غير املحتملة للكائن البشري.
ال ـف ـنــان الـ ــذي أن ـجــز دم ـيــة مـفـكـكــة في
ب ـ ــداي ـ ــات ـ ــه ،اسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاخ
ال ـســوداوي والـكــارثــي ،مـقـ ّـربــا فنه من
نـ ـص ــوص وأف ـ ـ ــام وف ـل ـس ـف ــات ح ـفــرت
فــي الـسـيــاق نفسه .لعل هــذا مــا يبرر
إحـســاسـنــا أن ـنــا أم ــام م ــادة «عــاملـيــة»
ْأو م ــادة نــاجـيــة مــن الـهــويــة املحلية،
إذ ال تـتــوقــف أع ـمــال أسـ ــادور عــن بث
انطباعات غير مرتبطة بذاكرة معينة
أو مــرجـعـيــة واض ـحــة وم ـح ــددة .حني
نسأله عن هذاُ ،يعيد جزءًا من ذلك إلى
أن لبنان (مكان والدت ــه) في األســاس
هو مساحة مفتوحة على العالم ،وأنه
ب ـعــد ذل ــك ع ــاش ف ــي أم ــاك ــن وث ـقــافــات
مـ ـتـ ـع ــددة ،وأن ـ ـ ــه لـ ــم ي ــرك ــز فـ ــي عـمـلــه
عـلــى الـهــويــة الضيقة بـقــدر انشغاله
بحضور الفرد داخــل مطحنة بشرية
أوس ـ ـ ــع .ال ي ـت ـح ــدث أس ـ ـ ـ ــادور ك ـث ـي ـرًا،
ب ــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه ي ـج ــد صـعــوبــة
فــي الـكــام عــن تجربته ،تــاركــا املجال
ألع ـمــالــه ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا «تـتـحــدث»
ً
أكثر منه ،وهــي تفاجئ املتلقي فعال
ب ـنــوع ـيــة االن ـط ـب ــاع ــات ال ـت ــي تـثـيــرهــا
وكميتها .هناك سلسلة من التأويالت
الـتــي يمكن اقـتـفــاؤهــا داخ ــل التأليف
الشكالني واملضموني لهذه األعمال.
سـلـسـلــة ت ـب ــدأ ،كـمــا أش ــرن ــا ،بالجسد
املـفـكــك ،ثــم تستمر بتفكيك أي بنية
أو م ــادة أو مشهد أو هيكلية أخــرى.
التفكيك ال يبقى في معناه القاموسي
بــال ـط ـبــع ،ب ــل ت ـتــم زح ــزح ـت ــه بـحـســب
العناصر أو املـنــاخ ال ــذي يحضر في
ال ـل ــوح ــة ،وي ـم ـك ـنــه أن ي ـك ــون «أب ــواب ــا
وأش ـي ــاء بــا ف ــائ ــدة» ،بـحـســب عـنــوان
حفرية تـعــود إلــى عــام  ،1971ويمكن
أن تكون «أشياء وركامًا» ،وهو عنوان
حفرية أخــرى في عــام  .1974والواقع
أن هـ ــذه ال ــرؤي ــا «ال ـي ـب ــاب ـ ّـي ــة» تحظى
بنكهة ريــاديــة إذا ربـطـنــا حضورها
امل ـب ـك ــر وال ـك ـث ـي ــف ب ـم ـف ـهــوم «األرض
اليباب» الذي طرحته قصيدة ت .س.
إلـ ـي ــوت ال ـش ـه ـي ــرة .أس ـ ـ ــادور ه ــو أحــد
األبـ ـن ــاء األبـ ـ ــرار ل ـهــذا ال ـعــالــم الــذاهــب
إلــى خرابه .ستتواصل تلك السلسلة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،ويـ ـتـ ـح ــول
ـارض إلـ ـ ــى م ــرض
«الـ ـتـ ـفـ ـك ــك» مـ ــن ع ـ ـ ـ ـ
ٍ

عضال وميئوس منه تقريبًا .ستتعزز
التأليفات امليكانيكية والهندسية في
أعمال أسادور التالية .سيبدأ مرحلة
أخرى في إدخال اللون إلى محفوراته،
وف ــي إن ـجــاز لــوحــات ب ــاألل ــوان املائية
وال ـغــواش واألكريليك والــزيــت ،ولكن
ذلك لن يغير كثيرًا من عوامله القيامية
والجحيمية املرتبطة بأهوال العيش
فــي املدينة املـعــاصــرة ،حيث اإلنـســان
مـعـ ّـرض ملــوجــات متعاقبة مــن العنف
واملجازر حتى لو كانت غير حاضرة
كانعكاس مباشر ّ .ال يقدم أسادور فنًا
خطابيًا ،لكن تجنبه الوسواسي ألي
غنائية في تجريداته ،وتحاشيه ألي
رخاوة أسلوبية في حفرياته ،يجعالن
ً
أعماله وحدها خطابًا متكامال ورؤية

تجربة معاصرة
وشديدة الراهنية ألنها
تتغذى على الوجود
البشري الهش
ّ
شخصية .يقول أســادور إنــه «يفضل
أن يــرســم أك ـثــر مـمــا يــريــد أن ُيـفـهــم»،
وحــن نسأله عــن العنف أو الشراسة
امل ــوج ــودة ف ــي تــألـيــف أع ـمــالــهُ ،يعيد
السبب إلى كونه تخصص في الحفر.
«الحفر عمومًا فيه قسوة وخشونة»،
ّ
يصعب
ي ـقــول ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذا ال
ً
عليه أن يـكــون «نــاعـمــا» و«صـقـيــا»،
ُ
ً
ك ـمــا أنـ ــه ال ي ـ ًـرغ ــب أص ـ ــا بـ ــأن تـظـهــر
أعماله عاطفة زائدة وساذجة.
االنـ ـطـ ـب ــاع امل ـع ــدن ــي أو اآللـ ـ ــي ي ـقــوى
أك ـث ــر ك ـل ـمــا ت ـقــدمــت أعـ ـم ــال أس ـ ــادور
ف ــي ال ــزم ــن ،وخ ـصــوصــا ف ــي األع ـمــال
ال ـع ــائ ــدة إل ــى س ـن ــوات الـتـسـعـيـنـيــات
واأللـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ح ـي ــث ت ـت ـجــاور
العناصر الشكالنية واألدوات ـي ــة مع
حـضــور بـشــري مــن النوعية نفسها.
املـ ـثـ ـلـ ـث ــات وامل ـ ــرب ـ ـع ـ ــات والـ ـخـ ـط ــوط
الهندسية تحوم ً وتتالطم في فضاء
اللوحة ،متقاطعة مع كائن أو كائنات
آلية وهندسية مثلها .حركة الكائن
فيها شــيء من الــروبــوت أو املانيكان
امل ـعــاصــر ،ول ـكــن أس ـ ــادور ُيــدخــل إلــى
ه ــذا ال ـتــأل ـيــف ت ــأث ـي ــرات مــده ـشــة من
الـفــن الفرعوني والــرافــديـنــي ،وأيضًا
من خالصة مشاهداته للفن البوذي

ولنتاجات فنية من حضارات أخرى
قديمة فــي أميركا الالتينية .ويظهر
ً
ذلــك في حضور «القناع» مثال ،وفي
تـ ـس ـ ّـرب ح ــرك ــات وإي ـ ـمـ ــاءات طقسية
مـجـلــوبــة مــن الـتـمــاثـيــل ال ـبــوذيــة إلــى
أجساد كائناته .الخليط الذي تنتجه
هذه التسربات واألقنعة ال ُيختزل في
ال ـتــداخــل الـفـنــي أو ال ـح ـضــاري فقط،
بل في الثراء البصري واألدائــي الذي
تمنحه لحفريات الفنان.
ال ـك ــائ ــن اآلل ـ ــي وال ـت ــأل ـي ــف الـهـنــدســي
يستدعيان املعلم الــروســي كازيمير
مــال ـي ـف ـي ـتــش ( )1935 – 1879ال ــذي
ال ُيـ ـخـ ـف ــي أس ـ ـ ـ ـ ــادور ت ــأثـ ـي ــره ع ـل ـيــه،
لـكـنــه ي ــرى «أن جـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن هــذا
ال ـت ــأث ـي ــر تـ ـح ــول مـ ــع املـ ـم ــارس ــة إل ــى
مقتنيات شخصية تقريبًا» .يقول إن
ّ
ماليفيتش غالبًا ما يطل وهو منهمك
ب ــواح ــدة م ــن ح ـفــريــاتــه« .ماليفيتش
ُيعيد إلـ ّـي لحظة تــوازن أحتاجها في
تـلــك الـلـحـظــة» ،ويـضـيــف أن مشكلته
تبقى في إحساسه بالنهائية أي عمل
ُينجزه« .اللوحة تنتهي غالبًا ألنها
مــرتـبـطــة بـمـعــرض ،ول ــو ظـلــت عندي
الشتغلت وعــدلــت فيها بــاسـتـمــرار».
مثل ماليفيتش ،تبدو تجربة أسادور
كــأن ـهــا ق ــادم ــة م ــن امل ـس ـت ـق ـبــل ولـيــس
م ــن امل ــاض ــي .إن ـهــا ت ـجــربــة مـعــاصــرة
وشديدة الراهنية ألنها تتغذى على
ال ــوج ــود الـبـشــري ال ـهــش فــي العصر
الـصـنــاعــي وال ـح ـضــارة اإللـكـتــرونـيــة.
م ــع مــال ـي ـف ـي ـتــش ،س ـن ـجــد ب ـق ــاي ــا مــن
ال ـي ــون ــان ــي ج ــورج ـي ــو دي ك ـيــري ـكــو،
وإيحاءات بعيدة من األميركي روبرت
روشـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرغ .س ـت ـس ــاع ــدن ــا ع ـن ــاوي ــن
لـ ــوحـ ــات أسـ ـ ـ ـ ــادور فـ ــي تـ ـع ــزي ــز ه ــذه
االنطباعات التي يمكنها أن تبدأ من
حفرية «مصيدة قوس قزح» (،)1974
حيث نرى بدايات التأليف امليكانيكي
ومعاينة ال ـخــراب الــداخـلــي لإلنسان
املعاصر ،ويمكنها أن تستمر في عمل
م ـف ـص ـلــي ه ــو «ب ـت ــوق ـي ــت غــري ـن ـتــش»
املؤلفة من عناصر معدنية وهندسية
بـ ـ ـ ــاردة وح ـ ـيـ ــاديـ ــة ،وت ـس ـت ـم ــر أي ـضــا
فــي األع ـمــال الـتــي تطل فيها كائنات
بشرية بروحية هندسية وآلـيــة ،إلى
أن ن ـصــل إل ــى ع ـمــل ب ـع ـن ــوان «مـنـظــر
مـعــدنــي» ( )2015يـبــدو مثل خالصة
لــرؤيــة الفنان وتقنياته الـتــي يسعى
فـيـهــا إل ــى إحـ ــال «امل ـن ـظــر امل ـعــدنــي»
محل «املنظر الطبيعي» التقليدي.
أسادور بطريقة ما هو «بطل» أعماله.
بطل مضاد وسلبي وطبعًا .إنــه ذاك
الـ ـك ــائ ــن الـ ـه ــش الـ ـ ـ ــذي يـ ــواجـ ــه ه ــول
الوجود .الرسم بالنسبة إليه هو دفاع
عــن النفس ودف ــاع عــن امل ــزاج .مزاجه
خشن ،ولذلك يقول« :أحببت بيكاسو
ول ـي ــس مــات ـيــس ،مــالـيـفـيـتــش ولـيــس
بونار» .إنه منحاز إلى فوران وحركية
مـ ــا داخ ـ ـ ــل الـ ــرسـ ــم .ع ـ ـنـ ــوان م ـعــرضــه
«منظر متحرك» يعزز هــذا االنطباع
ً
فعال .لعل الحركية والخشونة آتيتان
من تقنيات الحفر كما يقول ،لكن كل
ذلك يترجم «حركية» الكائن البشري
داخ ــل املـتــاهــة املــديـنـيــة والـحـضــاريــة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة .ل ـي ــس بـ ــا دالل ـ ـ ــة أن ن ــرى
ً
ف ــي امل ـع ــرض ع ـم ــا ب ـع ـنــوان «مــديـنــة
م ـج ـه ــول ــة» ت ـح ـت ـشــد ف ـي ـهــا غ ــاب ــة مــن
ً
الكونكريت وامل ـعــدن ،وعـمــا بعنوان
«رس ــال ــة إلـ ــى م ـع ـم ــاري م ـج ـه ــول» ال
تحوي سوى دوائر ومثلثات وأجزاء
مفككة ومعطوبة .كأن أســادور يفكك
ويبني باستمرار للوصول إلى مكان
ال ـع ـطــب ف ــي «األرض ال ـي ـب ــاب» الـتــي
يقيم فيها.
* «م ـن ـظــر م ـت ـح ـ ّـرك» ألس ـ ـ ــادور :ح ـتــى 30
أيــار (مايو) ـ ـ «متحف سرسق» (بيروت)
ـ لالستعالم01/201892 :

