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ثقافة وناس
وأجلسها وســط رك ــام مــن الــديـكــورات
وقطع األثــاث واألكـسـســوارات .وأخيرًا
هناك موديالت معاصرة من محترفه،
شــابــات بمالبس معاصرة و«ب ــوزات»
ّ
ّ
فوتوغرافية ،يشاركن في
(وضعيات)
املشهد ،بل يلعنب فيه الــدور املحوري.
ّ
اللوحة الجديدة ،غالبًا ،من بطولتهن.
ن ـحــن أم ـ ــام تـجـسـيــد لـعـمـلـ ّـيــة تكثيف
األزم ـ ـنـ ــة ل ــإح ــاط ــة ب ــاملـ ـ ّك ــان ،ووضـ ــع
الـ ـح ــاض ــر فـ ــي سـ ـي ــاق ــه .إن ـ ـهـ ــا ن ـظــريــة
املــونـتــاج امل ـت ــوازي الـعــزيــزة عـلــى قلب
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـس ــوف ـي ــات ــي س ـيــرغــاي
آيــزن ـش ـتــايــن ،إذ تـخـلــق م ــن عنصرين
مـتـبــاعــديــن «ع ــاق ــة تـ ـج ــاذب» يـتــوالــد
منها املعنى الجديد.
ـاعــدة سـيــرسـيــه»،
ك ــذا فــي لــوحــة «م ـسـ ِ
ّ
اإلغريقية هي األســاس،
لم تعد اإللهة
بــل املــوديــل ،معاصرتنا .تساعد هذه
األخـيــرة «سيرسيه» ،امللكة الساحرة،
س ـ ّـيــدة ال ـغــوايــة اآلت ـي ــة م ــن األس ـط ـ ّـورة
اإلغ ــري ـق ـي ــة (وق ـ ــد اس ـت ـع ــاره ــا ال ـفــنــان
م ــن ل ــوح ــة ال ـبــري ـطــانــي جـ ــون وي ـل ـيــام
واتــرهــاوس ( ،)1917-1849تساعدها
فــي تحضير شــرابـهــا ال ـسـحــري الــذي
ّ
الخلفية
يمسخ الــرجــال خنازير .وفــي
لوحته «أزواج» ( ،)1975وأبـعــد منها
في العمق يوليس لحظة وصوله إلى
ّ
خلفية الجزيرة املتوسطية
املكان على
ومينائها .نحتاج هنا إلى «أوديسا»
ّ
هـ ــوم ـ ـيـ ــروس لـ ـنـ ـع ــرف أن س ـيــرس ـيــه
ستفشل فــي تحويل البطل اإلغريقي
األشـهــر إلــى خنزير (قبل أن تستسلم
ل ـح ـ ّـب ــه) ،ألن ه ـيــرمــس رس ـ ــول اآلل ـه ــة،
حصنه ّ
ّ
ّ
السحرية .وعلى
ضد مفاعيلها
ّ
يسار املشهد ،أعــاد ال ــرواس رســم أحد
م ـجـ ّـس ـمــاتــه امل ـي ـكــان ـي ـكـ ّـيــة ،ت ـت ـصـ ّـدرهــا
ّ
وضعية سادو
دمية من «نسائه» في
ّ
مازوشية .عالم يبدو للوافد الجديد
ـ
م ـب ـه ـم ــا وص ـ ـعـ ــب ال ـ ـتـ ــأويـ ــل ،ي ـب ـهــرنــا
وي ـح ـ ّـرض ـن ــا ع ـلــى ال ـح ـنــن وال ـت ـهــويــم
وال ـفــان ـتــازيــا .ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال ب ــد من
رح ـ ـلـ ــة بـ ـح ــث واسـ ـتـ ـقـ ـص ــاء م ـع ــرف ـ ّـي ــة
وتفكيك للعناصر .هذا شرط للتفاعل
مع الرؤيا .الحكاية بدأت قبل اللوحة،
ً
وس ـت ـس ـت ـم ـ ّـر بـ ـع ــده ــا .أهـ ـ ــا بـ ـك ــم فــي
املتاهة.
فــي مـعــرضــه الـجــديــد «تمجيد امل ــرأة»،
محمد الـ ـ ّ
ّ
ـرواس ليس بعيدًا عــن «ذئــب
السهوب» ،بطل هيرمان هيسه .خالل
رحلته إلعادة اكتشاف العالم الخارجي،
تـ ـق ــوده م ــرش ــدت ــه ال ـغــام ـضــة إلـ ــى ذلــك
«املـســرح الـسـحــري» .ه ــاري هــالــر يعبر
ً
امل ــرآة إل ــى أزم ـنــة ســابـقــة ،ي ـعـ ّـدل أفـعــاال
قــديـمــة لــم يتقنها فــي املــاضــي ،يلتقي
غوته ويتحاور مع موزار .بدوره ،يوغل
ّ
الرواس في الالوعي الفردي والجماعي
والثقافي .يدخل إلــى مسرح الــاوعــي،
ح ـي ــث ي ـع ـي ــش ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــاإلذن مـ ــن سـتـيـفــن
ّ
(نسائية) من النوع
سبيلبرغ ـ ـ لقاءات
ّ
ال ـثــالــث م ــع شـخـصـيــات ال ــواق ــع وال ـفــن
صالته بذاكرة قلقة،
واألسطورة.
يعيد ِ
ّ
م ـض ـطــربــة ،ي ـفــكــك ع ـنــاصــرهــا بـصـبــر،
ّ ُ
نزل
وبهوس في التفاصيل الواقعية .ي ِ
الربات عن مرتباتها ،كأنما يدعوها إلى
رقـصــة وثنية غــامـضــة .يـقــوده الجسد

ّ
األنثوي في شتى أحواله واحتماالته،
فــي مـحــاولــة لـصـيــاغــة مــوقــف أخــاقــي
فـلـسـفــي رادي ـك ــال ــي م ــن ال ـع ــال ــم .ي ـحـ ّـور
ال ـخ ـطــاب ال ــرم ــزي ،ويـخـتـطــف الــرمــوز
ّ
املعرفية
واملــراجــع واألدوات واملفاتيح
ّ
املتمرد املاجن .نحن في قلب
إلى كوكبه
جــدلـ ّـيــة املــوضــوعــي وال ــذات ــي ،ال ـهــادئ
والـ ـص ــاخ ــب ،امل ـ ـهـ ــادن واالس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي،
البناء والهدم .الفنان منحاز في حياده
ال ـ ـظـ ــاهـ ــري ،يـ ـص ــرخ ب ـص ـم ــت ويـ ـه ـ ّـدم
الـلــوحــة وه ــو يبنيها .السينوغرافيا
ّ
ّ
امل ــرتـ ـب ــة وامل ـن ــظ ـم ــة ،ت ـن ـضــح بـفــوضــى
الـحــواس والتداعيات واملـشــاعــر .خلف
ب ـ ــرود امل ـش ـه ــد ،ي ـع ـيــد ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس الـنـظــر
بالعالمّ ،
للمرة األلف ّربما ،يراجع نفسه
ويــراجــع املــاضــي القريب والبعيد ،في
الفن ،وعبر الفن ،ومن خالله.
لــوحــة محمد ال ـ ـ ّ
ـرواس لــوحــة صــادمــة،

ّ
«المخلصة» (زيت وأكريليك على كانفاس ـــ  140 × 150سنتم ــ )2014

تقول أحوال الجسد األنثوي وتحوالته
ومـ ـخ ــاض ــات ــه .ل ــوح ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس لــوحــة
ّ
س ـي ــاس ـ ّـي ــة ،ت ـن ـظــر ب ــري ـب ــة ن ـق ــدي ــة إل ــى
ّ
ال ـع ـصــر ،وت ـمـ ّـجــد امل ـ ــرأة ،وت ـح ــث على
الـ ـتـ ـم ـ ّـرد وال ـق ـط ـي ـع ــة .وت ـ ـحـ ـ ّـرض عـلــى
الرغبة .لوحة الـ ّ
ـرواس درس في تاريخ
ّ
ّ
الهوية الثقافية .لكن ،على
الفن ،تسائل
الرغم من لوحته الصادمة ،ال يترك لنا
هذا
أن نتهمه بــاالسـتـفــزاز ،بسبب كــل ّ
االمتالء والسكون الظاهري ،وتلك الرقة
في النظر الى الجمال األنثوي ،والهوس
ب ـت ـفــاص ـيــل األش ـ ـيـ ــاء واألك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات
واألدوات واآل ّل ـ ّـي ــات .هــو ال ــذي ال يرفع
شعارًا ،وال يلقن درسًا ،وال يلقي خطابًا،
ّ
ّ
سياسية بامتياز ،تشكك
يقدم لنا لوحة
فــي الـثــوابــت ،تجاهر بــالــرغـبــة ،تسخر
ّ ُ
والظالمية ،وتقصي الذكورة
من النظام
امل ـس ـت ـب ــدة… ف ــي ل ــوح ـت ــه ،بـحـسـيـتـهــا،
وشـبـقـيـتـهــا ،وسـخــريـتـهــا وإحــاالت ـهــا
ّ
جمهوريتنا
املـعــرفـ ّـيــة ،يمكن أن نـجــد
الفاضلة.
مـعــرض «تمجيد املـ ــرأة» فــي «غــالـيــري
أج ـ ـ ـيـ ـ ــال» ،ي ـش ـه ــد عـ ـل ــى بـ ـل ــوغ مـحـمــد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرواس أنـ ـ ـض ـ ــج مـ ـ ــراحـ ـ ــل أسـ ـل ــوب ــه
ف ــي امل ــراك ـم ــة وال ـت ــأل ـي ــف ال ـج ــدل ــي بني
الـعـنــاصــر واألزمـ ـن ــة وال ـح ـك ــاي ــات ،بني
األســاطـيــر الـقــديـمــة و«مـيـثــولــوجـيــات»
األزم ـن ــة الـحــديـثــة باملعنى ال ــذي أراده
ّ
روالن ب ـ ــارت .ل ـعــلــه م ـعــرض املــواج ـهــة
ّ
مــع ال ــذات بامتياز .مواجهة أسلوبية،
وأوتــوب ـيــوغــرافـ ّـيــة ،تنتصر ل ــ«الــرا ّهــن
املـسـتـحـيــل» ،ال ــراه ــن الـشــائــك واملـعــقــد،
والـ«ما بعد حداثي» ،إذا شئنا أن نقف
ع ـن ــد ت ـص ـن ـيــف م ــي غـ ـض ــوب الـ ـت ــي لــم
ّ
يتسن لها لــأســف أن تــرى منحوتات
الـ ـ ـ ّ
ـرواس وم ـجـ ّـس ـمــاتــه ال ـه ـنــدسـ ّـيــة من
مـ ـع ــدن وصـ ـم ــغ ال ــراتـ ـن ــج وبــاس ـت ـيــك
ّ
املجسمات حاضرة هنا،
وخشب .وهذه
ّ
فــي امل ـعــرض ،بصفتيها :املـسـتـقــلــة ،أو
التابعة كجزء من ّاللوحة الشاملة التي
يعرضها علينا الفنان…
مم يخاف محمد ّ
يبقى سؤالَّ :
الرواس
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة؟ م ــن امل ـش ــاع ــر الـ ــزائـ ــدة،
وتــرومــا الـحـنــن؟ مــن الــوقــت ال ـهــارب؟
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«تمجيد المرأة»
(زيت ،وأكريليك
وغرافيت على
كانفاس ـــ 150
×  160سنتم ــ
)2015

«مساعدة
سيرسيه» (زيت
وأكريليك على
كانفاس ــ 140
×  150سنتم ـــ
)2014

«عزيزي عاشق
الفن» (زيت
وأكريليك على
كانفاس ــ 140
×  150سنتم ــ
)2015

من الجهل والنسيان؟ من قسوة العالم
ال ـتــي تــدفـعــه إل ــى االح ـت ـمــاء ف ــي عــزلــة
اللوحة؟ ملاذا يخالجنا الشعور أحيانًا،
ّ ّ
أن الفنان يمازحنا ويسخر ،وكالطفل
ّيعبث بأشياء الذاكرة ،وأشياء العالم؟
أنــه يحتال على التراجيديا بالضحك

بالخفة والخصوبة واملعرفة والخيال
والفانتازيا.
كـتــب ه ــذا الـنــص لـكــاتــالــوغ مـعــرض «تمجيد
املــرأة» الــذي تستضيفه «غاليري أجيال» في
ّ
بـيــروت ،حتى  28أيــار (مــايــو) ـ ـ لالستعالم:
01/345213

