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ثقافة وناس

تحية

المعلمة تطفئ شمعتها المئة سلوى روضــ
من الواقعية إلى التجريد الخالص مسيرة حافلة بالتحوالت
ديانا خليل
لـ ــم تـ ـق ــدم ال ـف ـن ــان ــة سـ ـل ــوى روضـ ــة
شقير ( )1916أعمالها األول ــى في
م ـح ـطــات ـهــا ال ـف ـن ـيــة ال ـي ــان ـع ــة .مـنــذ
بــدايــة موهبتها ،تتلمذت على يد
عمر األنسي ،ومصطفى فروخ .هذا
ما قادها في البدايات الى املدرسة
الواقعية ،لكنها أبــت أن تترك هذه
امل ــدرس ــة تـصـبــغ مـسـيــرتـهــا كــامـلــة،
فراحت تبحث في اللون عن تقديم
أعـ ـم ــق ،ت ـج ـلــى الح ـق ــا ف ــي تــراك ـيــب
ه ـنــدس ـيــة ت ـج ــري ــدي ــة .وربـ ـم ــا ه ــذا
البحث واالشتغال البصري املتميز
ب ــامل ـم ــارس ــات امل ـت ـع ــددة ،ه ــو ال ــذي
يفسر امتناعها عن تقديم أعمالها
حتى الثالثينات من عمرها ،كأنها
كانت مدركة تمامًا لهويتها الفنية
املتفردة.
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـ ــى تـ ـج ــرب ــة ال ـف ـن ــان ــة
ال ـتــي ت ـقــدم مـجـمــوعــة مــن أعمالها
ً
ف ـ ــي «مـ ـتـ ـح ــف س ـ ــرس ـ ــق» احـ ـتـ ـف ــاال
بعيدها املـئــة (راج ــع مـقــال الزميل
أحـ ـم ــد مـ ـحـ ـس ــن) ،ي ـم ـك ــن االط ــال ــة
ع ـل ــى ح ـيــات ـهــا وانـ ـج ــازاتـ ـه ــا ،عـبــر
أنـ ـ ـم ـ ــاط مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،أتـ ـ ــى ت ـط ــوره ــا
بشكل مـتـتــال تبعًا لـلـمــراحــل التي
ع ــاش ـت ـه ــا ،والـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـت ــي أح ــاط ـت ـه ــا ،وك ــذل ــك ال ـب ـل ــدان
التي زارتها .أسهمت أسفارها الى
القاهرة وبــاريــس ومــن ثم عودتها
ال ـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ه ــوي ــة
خاصة بكل مرحلة.
شـ ـكـ ـل ــت املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة أول
عالقتها مع الـلــون ،لكنها أسقطت
الواقعية التشبيهية من مفرداتها
ال ـل ــون ـي ــة ،ل ـت ـن ـش ـغــل ف ــي مـ ـع ــادالت
حـ ـسـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ــا ص ـبــغ
أعمالها بــالـحــداثــة ،فكانت سابقة

لعصرها فــي تلك املــرحـلــة .انتقلت
من الرسم الواقعي الذي لم تمارسه
على نـطــاق واس ــع ،الــى البورتريه،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي فـ ـت ــرة دراس ـت ـه ــا
فــي بــاريــس ( .)1951 -1948هناك
بـ ـ ــدأت ت ـش ـكــل امل ــام ــح واألجـ ـس ــاد
ال ـتــي كــانــت تـعــريـهــا مــن كــل شــيء،
ح ـتــى م ــن م ـك ـنــونــات ـهــا الــداخ ـل ـي ــة.
األج ـ ـس ـ ــاد والـ ـ ــوجـ ـ ــوه كـ ــانـ ــت أداة
افـ ـص ــاح ال أكـ ـث ــر ،وس ـي ـلــة الـفـنــانــة
الـتـعـبـيــريــة .لـكــن حـتــى امل ــام ــح ،لم
تعد تشبع ابداعها ،فأدركت حينها
أن التكوينات اللونية التجريدية
أك ـ ـث ـ ــر مـ ـ ـ ــواء مـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـفـ ـن ــان ــة
بداخلها .تعيدنا لوحاتها في تلك
املــرح ـلــة ال ــى خـ ــوان م ـي ــرو ،الـفـنــان
ال ـ ــذي ش ـغ ـلــت أع ـم ــال ــه الـتـكــويـنــات
والتداخالت ،ضمن صياغة لونية
ت ـع ـتـمــد ع ـلــى االش ـ ـ ـ ــارات وااليـ ـق ــاع
التجريدي الـقــوي .الجمع بني قوة
ال ـ ـلـ ــون وبـ ـس ــاط ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ضـمــن
صياغة لونية مكثفة .هكذا تنصهر
م ــع ع ـم ـل ـهــا ،ح ـت ــى ت ـك ــاد تـتــاشــى
كلها داخل اللون.
أرادت أن تنغمس بحواسها كاملة
مع املادة الفنية ،فغمست أصابعها
ف ــي ال ـط ــن لـتـنـحـتــه وت ـص ـنــع منه
الـتــراكـيــب الهندسية والتجريدية
التي قدمتها في وقت الحق .النحت
كــانــت لــه حـكــايــة خــاصــة مــع فنانة
ال ـج ــوائ ــز ال ـك ـث ـيــرة .ب ـعــدمــا اكـتـفــت
م ــن الـثـنــائـيــة ف ــي ال ـع ـمــل ،توجهت
الـ ــى األبـ ـع ــاد ال ـثــاث ـيــة والــربــاع ـيــة
أيـ ـ ـض ـ ــا .تـ ـن ــوع ــت وس ــائـ ـطـ ـه ــا بــن
املعادن والخشب واألحجار .قدمت
النوافير في الساحات العامة ،وفي
الـحــدائــق ،فــارتـبــط عملها باملكان،
وأوجدت ثقافة بصرية موجهة الى
الجمهور لتكون جزءًا من يومياته.

واظـبــت على تقديم هــذه النوافير
حتى نهاية التسعينيات ،توجهت
بـعــدهــا ال ــى املـنـحــوتــات الصغيرة،
ال ـت ــي ت ـت ـش ـكــل م ــن ت ــراك ـي ــب تـشـبــه
ال ـخ ــاي ــا ال ـج ـس ــدي ــة ،كــأن ـهــا تعيد
صياغة األجـســاد التي لونتها في
مرحلة سابقة ،لكن وفق تكوينات
مـ ــاديـ ــة تـ ـج ــري ــدي ــة .ال ـن ـح ــت الـ ــذي
تـ ـق ــدم ــه شـ ـقـ ـي ــر ،ه ـ ــو ت ـ ــأرج ـ ــح بــن
التفكيك والـتــركـيــب ،فتبدو القطع
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا تــراك ـيــب واي ـق ــون ــات،
ُ
أسقطت منها الرموز ،لتتجلى في
مـفـهــوم يـجـمــع الـتـجــريــد بــالـعـلــوم.
م ــن ع ـل ــم ال ـف ـي ــزي ــاء الـ ـ ــذي جــذب ـهــا،
وعلم اإلحـيــاء ،ابتكرت املنحوتات
ال ـتــي تـقــف ب ــدون جــاذب ـيــة ،فكانت
الخيوط املشدودة هي سبيلها في

أوجدت ثقافة بصرية
موجهة الى الجمهور لتكون
جزءًا من يومياته
خ ـلــق ف ـض ــاءات ل ـل ـفــن .ب ــدت كــأنـهــا
تطبق نـظــريــات فـيــزيــائـيــة ،فتأخذ
وسائطها الى أقصى حــدود سواء
في الشكل أو االستخدام .تجسد في
منحوتاتها جدلية الفراغ والكتلة،
والجمود والحركة .انها منحوتات
على مسافة زمنية واحدة من اآلنية
والالنهاية.
ال ـ ـش ـ ـعـ ــر كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـص ـ ــدر إلـ ـه ــامـ ـه ــا،
ف ــال ـن ـح ــت أت ـ ــى م ـع ـهــا ك ـم ــا ل ــو أن ــه
قـ ـصـ ـي ــدة ،ت ـت ـن ــاغ ــم فـ ـي ــه األش ـ ـكـ ــال
تمامًا كما تتناغم اللغة في أبيات
الشعر .تأخذ انـحـنــاءات الـحــروف،
وتطوعها عبر مواد صلبة .وهذا ما
تجلى في معرض لها حمل عنوان
«جـ ــدل ـ ـيـ ــات» حـ ـي ــث تـ ــدفـ ــق ال ـن ــص

بورتريه ذاتي للفنانة ( 1943ــ تفصيل ــ بإذن من مؤسسة سلوى روضة شقير)

النثري سحرًا عبر موادها ،فأخذت
ً
اللغة أشكاال متجددة وغير مألوفة.
حتى الحرب التي تركت أثرها في
نفس شقير ،تجسدت عبر ثنائيات
نحتية قدمتها ابان الحرب االهلية،
فـكــانــت مـنـحــوتــاتـهــا ت ـحــاول جمع
أوص ــال الــوطــن امل ـمــزقــة .وضعتها
بأشكال متجانسة ومتطابقة بني

شقني ،بينما يحيل الفراغ بينهما،
ُ
على أمل أن تلغى املسافة الفاصلة
ويـجـتـمـعــا س ــوي ــا .ت ــأث ــرت الـفـنــانــة
بالحرب ومــا يلم بالوطن ،ولكنها
ّ
لتحمل عملها الهم
تركت السياسة
املدني فقط.
كــل هــذه األع ـمــال واملــراحــل لــم تكن
بمنأى عن الثقافة االسالمية التي

ّ
منحوتاتها في باحة «سرسق» ...السر في التكعيب
أحمد محسن

{قصيدة» (حجر
أسود - 1965 -
 - 2015بإذن من
مؤسسة سلوى
روضة شقير)
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Poem, 1965/2015

تـقــريـبــا ال يــوجــد مــرحـلــة أســاسـيــة
فـ ــي حـ ـي ــاة سـ ـل ــوى روض ـ ـ ــة ش ـق ـيــر.
ج ـم ـي ــع امل ـ ــراح ـ ــل أس ــاسـ ـي ــة والـ ـف ــن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــا يـســايــر
الحداثة حينًا ويداعبها حينًا آخر.
غـيــر أن تـحــديــد ال ـفــواصــل الزمنية
الـتــي تـحــدد أع ـمــار أعـمــالـهــا يحوم
حــولـهــا طـيــف االل ـت ـب ــاس .وإن كــان
االلتباس إيجابيًا في أغلب األحيان
لكنه يبقى التباسًاّ ،
يحرك األسئلة
الراكدة في القلب ،وال يزيح عنصرًا
واحـ ـدًا فــي األع ـمــال مــن مـكــانــه .هذا
االلـتـبــاس بــن شقير وبــن نقادها
وقع أول مرة في بداية الستينيات،
عندما اعتبروا أن الزخرفة هي ميزة
األع ـمــال فــي «مـعــرض األونيسكو»
ً
( 1962ـ  67عمال) ،ولم يقيموا وزنًا
كــافـيــا للتجريد .لــم تـكـتــرث سلوى
شقير وقررت أن تذهب إلى النحت
وت ـس ـكــن ف ـيــه .كــانــت ت ـلــك القطيعة
مــع الــرســم هــي الـبــدايــة فـقــط ،بداية
الـتـبــاس طــويــل ،ستتضح فصوله
تدريجًا.
الـنــاظــر إل ــى أعـمــالـهــا الـتــي يعرض
بعضها في باحة «متحف سرسق»
(إعــارة من «مؤسسة سلوى روضة
شقير») يخرج مدفوعًا برغبة القول
إن التصاميم املعمارية هي األقرب

إلى قلبها منذ اتخذت خيار النحت.
أن ـج ــزت م ــا أن ـجــزتــه بـســرعــة فائقة
لكن ببطء شديد .اكتشف الجمهور
ع ـلــى م ــراح ــل قــدرت ـهــا ع ـلــى حـيــاكــة
ال ـخ ـي ــط ال ــرفـ ـي ــع بـ ــن االن ـط ـبــاع ـيــة
كثير مــن األحـيــان
والتكعيب وفــي
ٍ
ال ـت ـجــريــد .لـطــاملــا ك ــان ه ــذا الخيط
ّ
مـ ــوجـ ــودًا ،وع ــل ـق ــت ع ـل ـيــه أعـمـ ًـالـهــا
التي كانت هي نفسها مسكونة بها
جراء فتنتها باألدوات التي تتشكل
منها .نتحدث عــن حــالــة فنية غير
م ــأل ــوف ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي .مثل
كثيرين ،سنجد آثار الفن اإلسالمي
حاضرة في مجسماتها ،ولكنه في
حالتها فــن ناضج ال يستوي دون
ّ
متخيل .في البداية،
تقاطع مع غرب
ت ــأث ــرت بــال ـجــوامــع ال ـقــاهــريــة الـتــي
تبعث على األلـفــة فــي روح الناظر
إل ـي ـهــا ،وب ـع ـمــارة املــدي ـنــة املـتـحــررة
من أي إضافة كولونيالية مباشرة.
لعلها احتفظت بهذه االنطباعات
وح ـم ـل ـت ـهــا م ـع ـهــا ف ــي ح ـق ـي ـبــة إل ــى
مدينة العالم.
ف ــي ب ــاري ــس ب ــداي ــة الـخـمـسـيـنـيــات،
ً
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب
الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ف ــي
م ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــات ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ،ت ـ ـش ـ ـتـ ــرك فــي
ش ـغ ـف ـهــا م ــع ش ـل ــة م ــن امل ــوه ــوب ــن،
الذين سيصيرون عامليني ،كسونيا
دولوني وفازاريللي .وعند عودتها

إلـ ــى ل ـب ـن ــان ،ح ـم ـلــت م ـع ـهــا مـنــاخــا
ّ
باريسيًا حلق كنسيم في أعمالها،
الـ ـت ــي س ـت ـت ـســم م ــن اآلن وص ــاعـ ـدًا
بطابع زخرفي قد يكون مستقى من
ٍ
أص ــول عــربـيــة وإســامـيــة ممزوجًا
بالتفلت الـبــاريـســي مــن أي شــروط
مسبقة .وه ــذه التركيبة املعنوية،
على األرجحّ ،
تفسر تركيبة أعمالها
«الفيزيولوجية» .تلك األعمال التي
تتشكل مــن أكـثــر مــن قطعة غالبًا،

التصاميم المعمارية
هي األقرب إلى قلبها
ً
متصلة ببعضها اتصاال خفيًا ،كما
لــو أن القطع ق ــادرة على االنفصال
فــي لحظة واح ــدة .كــل قطعة لديها
ٍّ
وظ ـي ـف ــة ،وك ـ ــل تـ ـش ــظ ه ــو اح ـت ـمــال
يـسـتـنـجــد ب ــال ـخ ـي ــال ل ـك ــي يـكـتـمــل.
إنها أعمال مخادعة ،تقود الناظر
إليها إلــى الخيال أكثر مما تقوده
إل ــى الـحـقـيـقــة .حـقـيـقــة أن الــرهــافــة
الـظــاهــرة فــي عملها «س ـ ّـر املكعب»
( )1962-1960ه ـ ــي ره ـ ــاف ـ ــة غ ـيــر
مستلبة ،إنما هي تجسيد مفترض
لعمار ٍة تغازل الحداثة.
بـ ـ ـه ـ ــذا املـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــى ،لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن سـ ـل ــوى
شـقـيــر عـلــى عـجـلــةٍ مــن أم ــر ّه ــا ،كي
تسمح للمكان بـمـغــادرة فــنـهــا ،أو

