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ثقافة وناس

فنون بصرية

«تمجيد المرأة» عند «غاليري أجيال»

ّ
اس في «مسرحه السحري»:
الرو
محمد
ّ
لقاءات (نسائية) من النوع الثالث
بيار أبي صعب
ّ
ّ
يتميز مـســار الـفــنــان اللبناني محمد
ّ
ّ
ّ
الـ ـ ـ ــرواس م ـنــذ ال ـس ـب ـع ـي ـنــيــات ،بـتـنــوع
األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وب ـت ـف ــاع ـل ــه
مـ ــع ات ـ ـجـ ــاهـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة أخـ ــذتـ ــه مــن
ّ
الـتـصــويـ ّ
التعبيرية امل ـجـ ّـردة،
ـريــة إل ــى
ّ
ّ
والسريالية والبوب
بالدادائية
مــرورًا
آرت وف ــن ال ـغــراف ـيــك… ب ــل إن الـفـنــانــة
والـ ـب ــاحـ ـث ــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ال ــراحـ ـل ــة مــي
غ ـ ـصـ ــوب ،لـ ــم ت ـج ــان ــب ال ـح ـق ـي ـق ــة ،فــي
ك ـتــاب ـهــا «مـ ــا ب ـع ــد الـ ـح ــداث ــة ـ ـ ـ ال ـع ــرب
(«دار ال ـس ــاق ــي»،
ف ــي ل ـق ـطــة ف ـي ــدي ــو» ّ
ل ـن ــدن ،)1992 ،ح ــن صــن ـفــت تـجــربـتــه
ـ ـ ـ إل ــى جــانــب الـشــاعــر عـ ّـبــاس بيضون
وم ـب ــدع ــن آخ ــري ــن ـ ـ ـ ـ ب ــن ال ـتـ ّ
ـوج ـهــات
ال ـ ـ ــ«بـ ـ ــوسـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودرن» ،أو مـ ـ ــا ب ـعــد
ّ
ّ
العربية.
الثقافية
الحديثة ،في الحركة
ّ
تلك اللوحة القائمة ،عن سابق تصور
وتـصـمـيــم ،وم ــع سـبــق اإلصـ ـ ــرار ،على
التناص واملثاقفة ومـحــاورة املــدارس
ال ـج ـم ــال ـ ّـي ــة وال ـ ـف ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة ،ت ـس ـت ـنــد إل ــى
كــاسـيـكـ ّـيــة ص ــارم ــة ،غـيــر مـعـلـنــة ،في
موضوعها وتكوينها ومرجعياتها.
«ك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ــة» يـ ــؤسـ ــس عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أو
يخربها ،يكتب فوقها ّ
باألحرى ّ
ويزيح
ّ
خطوطًا وإش ــارات طلسمية غامضة،
متجاوزًا حــدودهــا إلــى قــوالــب ولغات
وأساليب وأمــزجــة وتقنيات وعصور
ومـ ــرج ـ ـعـ ـ ّـيـ ــات ت ـص ـن ــع فـ ـ ـ ـ ــرادة ع ــامل ــه،

ّ
ّ
املتجددة.
وغرابته ،وخفته ،وطزاجته
أمام هذه اللوحة املثقفة يعبر جزء من
ّ
تــاريــخ ال ـفــن ،وتــاريــخ الـفـكــر والـثـقــافــة
والحضارات ،يعيد الفنان قراءتهما/
كـتــابـتـهـمــا عـلــى طــريـقـتــه .يـمـضــي في
اقـتـفــاء «األثـ ــر» ال ــذي يـعـطــي لــأشـيــاء
معناها ،لـلــوجــود مـعـنــاه… لــذلــك فإن
الداخل إلى لوحة محمد ّ
الرواس ليس
كالخارج منها .هــو الــذي أقعدنا ذات
م ـ ـ ّـرة ع ـلــى ك ــرس ــي فـ ــان غـ ــوغ ال ـفــارغــة
لوصية أبي ّ
ّ
ّ
«الشعوبية»
نواس
تنفيذًا
(«ق ــل ملــن يبكي عـلــى رس ــم درس…»).
ّ
ال ـلــوحــة؟ كـيــف يـمـكــن لـلـمـســطــح ال ــذي
ي ـت ـمــاهــى م ــع األف ـ ــق ،م ــع ال ـف ـض ــاءات،
مــع الجلد األن ـثــوي ،أن يتسع إلــى كل
هـ ــذه ال ـط ـب ـقــات وال ـ ـن ـ ـتـ ــوءات ،األزم ـن ــة
والحكايات ،ويبقى ّ
مجرد «لوحة»؟
ّ
ولعل الرابط األساسي في هذا املسار
ّ
ال ـصــاخــب ّوامل ـت ـح ــول بــاس ـت ـمــرار ،هو
عــاقــة الـفــنــان بــالــزمــن .الــزمــن طريقنا
ل ــوع ــي املـ ـك ــان ـ ـ ـ ـ ح ـســب جـ ــاك دريـ ـ ــدا ـ ـ
وال ـش ــرخ الـ ــذي يـعـيــق إم ـكــانـ ّـيــة تـكـ ّـون
ّ
ّ
الذاتية .في هذا التفكك الدائم،
الهوية
ّ
والـتـحــول الــدائــم ،ال خـيــار أمــامـنــا كي
ن ـن ــوج ــد ،إال أن ن ـق ـبــض ع ـلــى ال ــراه ــن
املستحيل ،وندرجه في سياقه الزمني
بــن مــاض طــاغ ومستقبل مقلق .تلك
عــاقــة الـ ـ ّ
ـرواس بـلــوحـتــه ،بسيرورتها
ّ
ّ
ومراحل تطورها ونموها .يراجع ذاته
باستمرار ،عينه على كــل تفصيل في
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ّ
عــاملــه ال ـفــنــي مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،وكــل
منجز ب ـصــري ،وك ــل إحــالــة أو مــرجــع:
ّ
فهو لم يتنكر للماضي ،ولم يتخطاه،
بل يحمله معه ،يستعيده باستمرار،
يسائلهّ ،
يحوله ،ويعيد إنتاجه وقوله
بــأشـكــال ولـغــات وقــوالــب جــديــدة .هذا
هـ ــو الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري ملـ ـسـ ـي ــر ٍة تـبـقــى
على حــدة فــي املـحـتــرف اللبناني .هو
امل ـتــربــص ال ـق ـلــق ع ـلــى ه ــام ــش الـعــالــم
(أي فــي قلبه) ،املنقب فــي تــاريــخ الفن
يمارس
والحضارة وحدائق الالوعيّ ،
«ل ـع ـب ــة األزم ـ ـن ـ ــة» ه ــوايـ ـت ــه امل ـف ــض ـل ــة،
يـ ّ
ـوجــه لـنــا دع ــوة ريـمـبــالـ ّ
ـديــة مفتوحة
إلــى السفر (نسبة إلــى الـشــاعــر آرتــور
رامبو) ،يروي الحكاية ذاتها بعناصر
مـخـتـلـفــة :املـ ــرأة وال ـح ـ ّ
ـري ــة ،وال ـف ــرد في
م ــواج ـه ــة امل ــؤس ـس ــة ،ال ــرغ ـب ــة وامل ـك ــان
ّ
األول ،ال ـج ـس ــد والـ ـبـ ـي ــت ،الـ ـعـ ـم ــارات
والخرائط ،الخوف واالنعتاق ،الحرب
واالس ـت ـب ــداد ،ال ـعــاقــة الـتـفــاعـلـ ّـيــة بني
الـعـنــاصــر كـمــا بــن الـثـقــافــات ،العناق
الـ ـصـ ـع ــب واألن ـ ـ ــوث ـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرة .كــل
أولـئــك النسوة مــن هيالنة الـطــرواديــة
إل ــى الرا ك ــروف ــت ،وم ــن فـيـنــوس ميلو
إلــى أونـشــو كــانــو .شخصيات املانغا
وامل ـ ـح ـ ــارب ـ ــات األم ـ ــازونـ ـ ـي ـ ــاتّ ،رب ـ ــات
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــارات ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،أو ب ـط ــات
األساطير والقصص الشعبي والذاكرة
ّ
الجماعية.
ّ
ّ
تنقل محمد الرواس من السطح األملس
إل ــى الـسـطــح الـنــافــر ،مــن الـبـعــديــن إلــى
املجسمات والنتوءات التي تخلق عمقًا
ً
وتفتح شرخًا في اللوحة ،وصوال إلى
الـبـعــد الـثــالــث ال ــذي يقتضي الـخــروج
من اإلطار .ضاقت اللوحة بشخوصها
وعـ ـم ــاراتـ ـه ــا امل ـي ـك ــان ـي ـك ـ ّـي ــة ،فــأف ـل ـتــت
املـجـسـمــات مــن عقالها وتـجـســدت في
ال ـف ـض ــاء ال ـث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد ،بــالـخـشــب
ّ
الصمغية
واملعدن ،بالبالستيك واملواد
وخامات أخــرى .وهــا هي «املنحوتات
ّ
الغرائبية» التي طاملا تعاملنا معها
ب ـص ـف ـت ـه ــا ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادًا لـ ـل ــوح ــة م ـح ـمــد

الحر ّ
يضع مهارته َ
فية
في خدمة قلقه
النفسي والميتافيزقي
والثقافي ،فيعمل
على تقطيع اللقطة
وتطعيمها وترصيعها
لوحة قائمة على
ّ
التناص والمثاقفة
ومحاورة المدارس
والفكرية،
الجمالية
ّ
تستند إلى كالسيكية
صارمة ،غير معلنة

الـ ـ ـ ّ
ـرواس ،ت ـعــود فـتــدخــل تـلــك الـلــوحــة،
كأحد عناصرها املنجزة ،كما نرى في
هذا ّاملعرض .في مراحل سابقة ،اعتمد
الـ ـف ــن ــان م ـن ـطــق ال ـ ـكـ ــوالج ف ــي أع ـمــالــه
الليتوغرافية وبعض لوحاته السابقة،
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى عـمـلـ ّـيــة «ق ــص ول ـصــق»
وتـجـمـيــع لـعـنــاصــر بـصــريــة مختلفة،
ّ
فوتوغرافية ومراحل الحركة
من صور
وتـخـطـيـطــات وتـصــامـيــم وقـصــاصــات
ّ
هندسية… وجعلها تتقاطع،
وأشكال
تتجاور ،تتخاطب ،تتواجه ،تتكامل.
ب ــدأ فــي مـكــان غـيــر بـعـيــد عــن املــدرســة
ّ
ّ
«بنيائية»
«املستقبلية» ،لينتقل إلــى
تـشـتـغــل ع ـلــى ع ـمــق امل ـش ـه ــد ،طـبـقــاتــه
ُ
ـراكـ ــم الـشـخـصـيــات
وم ـس ـت ــوي ــات ــه ،وتـ ـ ِ
والـ ـحـ ـك ــاي ــات والـ ـعـ ـص ــور وال ـع ـنــاصــر

امل ـش ـهـ ّ
ـديــة م ــن دي ـك ــور وأك ـس ـس ــوارات
وأثـ ــاث وم ــاب ــس… حـتــى تـضـيــق بها
اللوحةّ .
الفنان مهارته َ
الحر ّفية في خدمة
يضع
قلقه النفسي وامليتافيزقي والثقافي،
فيعمل على تقطيع اللقطة وتطعيمها
وترصيعها .خطابه الفكري ال ينفصل
عــن ال ـســؤال األسـلــوبــي الـكــامــن فــي كل
ع ـمــل ،وال ـنــزعــة امل ـت ـجــددة إل ــى تـجــاوز
تحرك التجربة ّ
الحدود التي ّ
برمتها.
وأعمال مرحلته األخيرة هي ثمرة هذا
ّ
التطور املنطقي للرؤيا واألسلوب .مع
مفاهيم كــاالمـتــاء ال ــدرام ــي والـتــراكــم
ال ـب ـصــري واالزدح ـ ـ ــام الـسـيـنــوغــرافــي،
ّ
يضم
ندخل في صلب تلك األعمال التي
املـعــرض الـحــالــي أهــم نماذجها (زيــت
وأكريليك على كانفاس ،أو خشب) .لقد
بلغ محمد الـ ّ
ـرواس هنا ذروة مراجعة
الـ ــذات ،أو املــواجـهــة مــع الـ ــذات .فجمع
كل قصصه ،نسائه ،حيواته ،وعوامله
ف ــي ل ــوح ــة واح ـ ــدة .تـقـنـيـتــه ال ــدرام ـ ّـي ــة
ّ
األث ـيــرة منذ سـنــوات طــويـلــة ،أي الفن
داخ ــل ال ـف ــن ،وال ـلــوحــة داخ ــل الـلــوحــة،
تـ ّصــل هـنــا إل ــى أقـصــى احـتـمــاالتـهــا…
إنـهــا لعبة املستويات ـ ـ أو «التقعير»
 mise en abymeـ ـ التي تترك للحكاية
ال ـص ـغ ـيــرة ،ف ــي ق ـلــب ال ـح ـكــايــة األك ـبــر،
ّ
ّ
دينامية الخطاب ،وتسلط
أن تشحن
ّ
إضافية على املعنى .في عمق
أضــواء
«امل ـس ــرح» ،أع ــاد رســم زيـتـ ّـيــاتــه األولــى
التي تعود إلــى أواس ــط السبعينيات،
وف ــي امل ـق ـ ّـدم ــة «وض ـ ــع» (ن ـق ـصــد :أع ــاد
ّ
مجسماته الـهــاربــة مــن قصص
رس ــم)
ّ
ال ـ ـخـ ــرافـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ــة ،أو م ـن ـح ــوت ــات
صــديـقــة ،أو تفصيل مــن لــوحــة قديمة
املستلقية ،وهي بحد
له (املرأة العارية
ّ
ذاتـ ـه ــا مـ ـح ــاورة م ــع ف ــن ــان ــن ســابـقــن
مـثــل مــارسـيــل دوشـ ــان) .وب ــن املقدمة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــق ،ه ـ ـنـ ــاك بـ ـطـ ـل ــة األس ـ ـط ـ ــورة
ال ـتــي ت ــروي الـحـكــايــة عـلــى طريقتها،
استعارها (كعادته) من «ذاكرة العني»،
من أرشيف الفن التشكيلي والبصري،

