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ثقافة وناس

ّ
ـة شقير سيدة القصر

ّ
ماذا يعلمنا فنها اليوم؟

واض ـ ـ ـ ــح ،فـ ـك ــان ــت ت ـح ـم ــل ال ـص ـف ــاء
ال ــروح ــان ــي .تـنـســاب ال ـخ ـطــوط في
الـ ـل ــوح ــة والـ ـنـ ـح ــت ،ل ـت ـب ــرز ف ــي مــا
بعد كأنها أشكال أو ربما أجساد،
تـتـحــاور فــي عملية تـكــراريــة تزيد
من حالة التأمل والصفاء .االهتمام
بالثقافة االسالمية ،أتى في مرحلة
مهمة مــن حياتها ،حــن مكثت في
القاهرة سبعة أشهر أثناء الحرب
الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــراح ــت تتعرف
إلى الفنون االسالمية واآلثــار .هذا
ال ـت ـع ـمــق ج ـع ــل ل ــوح ــات ـه ــا تـسـتـمــد
جذورها منه ،فراحت تحول اللون
ال ــى خـطــوط وأقـ ــواس تـتـحــاور في
أب ـج ــدي ــة ف ـن ـيــة خ ــاص ــة .مـعــرضـهــا
ال ـت ـجــريــدي األول ف ــي ب ـي ــروت عــام
 ،1947ق ــدم ألــوان ـهــا ضـمــن فلسفة
ج ـم ــال ـي ــة ت ـح ـم ــل مـ ــن روح ــانـ ـي ــات
الفنون االسالمية التي تأثرت بها.
ي ــوم ـه ــا ،ل ــم ي ـل ــق املـ ـع ــرض الـكـثـيــر
م ــن االس ـت ـح ـس ــان أو ال ـق ـب ــول لــدى
ال ـج ـم ـه ــور ،إذ ش ـكــل هـ ــذا ال ـتــوجــه
بــالـنـسـبــة ال ـيــه نــوعــا مــن الـصــدمــة،
بسبب حداثته وعــدم انتشاره في
الوطن العربي.
ب ــن م ـعــرض ـهــا األول ،ومـعــرضـهــا
الـ ـح ــال ــي فـ ــي «س ـ ــرس ـ ــق» ،يـحـتـفــي
لـبـنــان بـفـنــانــة تـكـمــل عــامـهــا املـئــة.
يـ ـحـ ـتـ ـف ــي بـ ـمـ ـسـ ـي ــرة جـ ـمـ ـع ــت بــن
الـ ـح ــرف وال ـ ـلـ ــون ،ف ـصــاغــت الـنــص
بــرؤيــة لــونـيــة ،وشكلت النحت في
ت ــراك ـي ــب ه ـن ــدس ـي ــة ،ف ـي ـمــا حـ ّـمـلــت
الثقافة االسالمية ما هو أبعد من
الزخرفة.

جذبت شقير .هــذه الثقافة الغنية
ب ـ ــال ـ ــزخ ـ ــارف والـ ـ ــرمـ ـ ــوز ق ـ ــد ت ـك ــون
الـسـبــب الــرئ ـيــس الـ ــذي ق ــاده ــا الــى
القالب الهندسي الشكلي ،اذ غرقت
أع ـمــال ـهــا ف ــي تــراك ـيــب أت ــى الكثير
م ـن ـه ــا م ـس ـت ــوح ــى مـ ــن الـ ـحـ ـض ــارة
االس ــام ـي ــة .ف ــي ح ــن أن الـتـصــوف
أدرك لوحاتها ومنحوتاتها بشكل

م ـع ــرض س ـل ــوى روضـ ـ ــة ش ـق ـي ــر :ب ــدءًا
مــن الـيــوم (الـســادســة مـســاء) ـ «متحف
س ــرس ــق» (األشـ ــرف ـ ـيـ ــة) ـ لــاس ـت ـعــام:
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ت ـت ــرك م ـكــان ـهــا نـفـسـهــا ف ــي الــزمــن
ل ـل ـت ـق ـل ـي ــدي ــن .ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ن ـض ــوج
قصيدة النثر العربية واللبنانية،
ظهر مشروعها «القصائد» (1960
ـ  ،)1968بدا كأنه يسبغ التحوالت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــريـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ب ـن ـك ـه ــةٍ
تشكيلية .لقد تــأثــرت أعمالها في
بالشعر ،وهو
تلك الفترة بــا شــك
ِ
تأثير ال تخفيه فــي اســم املـشــروع،
وتـ ـظـ ـه ــره أع ـم ــال ـه ــا الـ ـت ــي ت ـت ــوزع
ع ـل ــى مـ ـ ــواد خ ـش ـب ـيــة وفـ ـخ ــاري ــات.
وبينما يــذهــب كـثـيــرون إلــى قــراءة
أعمالها على قياس كرونولوجي،
فيعتقدون أن «الثنائيات» (-1975
 ،)1985ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن سـ ـ ــد ب ـعــض
الـ ـثـ ـغ ــرات ف ــي «الـ ـقـ ـص ــائ ــد» ،غــالــب
الظن أنها كانت ّ
تفكر في شيء آخر.
فــي ه ــذه الـفـتــرة يظهر األس ــود في
أعمالها ،وتظهر الحرب في بيروت
أيـ ـ ـض ـ ــا .ح ـ ـضـ ــور ط ـف ـي ــف ي ـع ـت ــرف
بالحرب ،ولكنه اعتراف مسكون بال
مباالة حازمة .ال يمكن القول إنها
تخصصت بالحرب أو أنها تأثرت
بها تأثيرًا وجوديًا .يمكن نفي ذلك
نفيًا تــامــا .لــم تكترث لـلـحــرب ،ولم
ت ـتــوقــف ت ـجــرب ـت ـهــا ع ــن ال ـن ـضــوج،
ّ
بالحيز الكوني
بل تابعت شغفها
ّ
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب األف ـ ـ ــق الـ ـض ــي ــق فــي
«م ـس ــار الـ ـق ــوس» .وب ــن ه ــذا وذاك
يجب املــرور على «مشاريع النحت

باملاء والحدائق» .يستوقف االسم
الـقــارئ ،إذ يبدو جسدًا يبحث عن
هوية تستوي في الواقع .كان هذا
في بداية التسعينيات ،كما لو أنه
دعوة هادئة إلعادة اإلعمار .أليس
غريبًا أن تبحث أعمال الفنانة عن
أمـكـنــة ح ـ ّـرة فــي ف ـض ــاءات املــديـنــة،
تزامنًا مع موعد انتهاء االحتراب؟
فــي مرحلتها األخـيــرة تجيب على
الـســؤال ،لكن على طريقتها أيضًا.
ي ـن ـت ـقــل اه ـت ـم ــام ـه ــا مـ ــن ال ـح ــدائ ــق
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وم ـ ـ ــا ي ـص ـل ــح ل ـل ـس ــاح ــات
وحــواش ـي ـهــا إل ــى ال ــداخ ــل .سنجد
كـ ـتـ ـب ــا وأغ ـ ـل ـ ـفـ ــة ومـ ـ ـ ــا يـ ـصـ ـل ــح ألن
ي ـ ـكـ ــون دي ـ ـك ـ ــورًا نـ ــاج ـ ـزًا لـ ـل ــوح ــدة.
ِوح ــدة عائمة فــي فضاء كوني هو
عاملها .إنه العالم الذي دفع الفنان
جــوزيــف ط ــراب بــأن يصفها بأنها
ّ
ّ
ويفسر هذا
«تحلق فــوق الـســرب».
فـ ــي وج ـ ـهـ ــن ،األول أنـ ـه ــا سـبـقــت
مـجــايـلـيـهــا ،وال ـثــان ــي أن ـهــا تبحث
دائ ـ ـمـ ــا عـ ــن فـ ـض ــاء أكـ ـث ــر ات ـس ــاع ــا.
ّ
يسميها جــوزيــف ط ــراب «الـفـنــانــة
ّ
املـجــددة» ،وهــذا شعور ال مفر منه
ف ــي ك ــل مـ ــرة ُي ـن ـظــر إلـ ــى أع ـمــال ـهــا.
كــأنـهــا أع ـمــال بــا ش ـهــادات مـيــاد،
وال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ح ـف ــر ال ـ ـعـ ــام فــي
أسفلها .أعمال يمكن أن تنتمي إلى
أكـثــر مــن عـصــر ،بـمـجــرد انتمائها
إلى أكثر من فضاء.

كيرست ْن شايد *
ِ
«كـ ــل شـ ــيء ل ــه ح ـي ــاة ،ي ـك ـبــر» ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات قـ ّـدمــت
س ـلــوى روض ــة شـقـيــر منحوتتها ع ــام  ،1983وســط
ازي ــز مــروح ـيــات الـجـيــش ورذاذ م ــن ب ـتــات الـ ــورود.
ّ
تلك املنحوتة التي تألفت مــن سـ ّـت وح ــدات ،ضمنت
بإمكانية أن تكبر من خالل زيادة عناصر مركبة وفق
ً
معادلة دقيقة ضمن الوحدات املوجودة أصال .يومها،
ّ
قالت شقير إنها ال تنظر إلى املنحوتة بوصفها كتلة
ّ
ّ
جامدة ،بل مادة حية ،موضحة أنها وافقت على إنجاز
ّ
هذا التجهيز ألنه يلتقي مع رغبة املوكلني في اإلعمار
وال ـت ـف ــاؤل بــال ـح ـيــاة .ح ـصــل ذل ــك ف ــي ب ـي ــروت ،1983
وتـحــديـدًا فــي إحــدى املستديرات فــي الرملة البيضا
التي كانت جبهة شهدت مواجهات عنيفة في الغالب
بــن حــركــة «أمـ ــل» و«ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي».
اخـتـفــت املـنـحــوتــة الحـقــا فــي ظ ــروف غــامـضــة .وحــده
ّ
التحدي الــذي رفعته شقير بــأن الفن يعيش ويكبر،
ّ
ظ ــل ح ــاض ـرًا ف ــي مــاكـيـتــاتـهــا ال ـف ـن ـيــة ،وآل ـي ــة عملها،
وممارساتها في املجال املكاني ،وكتاباتها عن تاريخ
ّ
الفن والنظر اليه.
م ــن أول ــى املـ ـب ــادرات الـفـنـيــة ال ـعــامــة ال ـتــي قــامــت بها
شقير تنظيم مـحــاضــرات عــن الـفــن لصالح «الـنــادي
ّ
الـثـقــافــي ال ـعــربــي» .كــانــت تـقـ ّـيــم ال ـفــن وف ــق عــاقـتــه بـ
«شخصية» ثقافة معينة ،أكانت املصرية القديمة ،أو
اليونانية ،أو القروسطية ،أو الفرنسية ،أو األميركية،
ّ
أو الـعــربـيــة ،م ـشــددة عـلــى أن ــه يـجــب أخ ــذ كــل واح ــدة
ض ـمــن سـيــاقـهــا الـ ـخ ــاص .م ــع ان ـخــراط ـهــا ف ــي كـتــابــة
تاريخ الفن ،انكبت على استنباط متأن ملعجم ّ
يميز
بني «زمــن» و«تسلسل» لفهم التاريخ :املفردة األولى
تـعـنــي «الـ ـ ـت ـ ــوارد» ،بـيـنـمــا ال ـثــان ـيــة ت ـش ــرح ال ـش ــروط
املـسـبـقــة وال ـن ـتــائــج .ان ـطــاقــا م ــن تـمـسـكـهــا بـمـفـهــوم
النسبية الـثـقــافـيــة ،ش ــددت فــي مـحــاضــرات «ال ـنــادي
ّ
الثقافي العربي» وفــي كتاباتها الالحقة على أنــه ال
يمكن ش ــرح الـلـغــة الـبـصــريــة لـثـقــافــة مــا أو منجزها
وفــق التسلسل التاريخي املنطقي .وإذا كانت شقير
ّ
والتقدم ،فهذا
قد قطعت الصلة بني مفهوم التاريخ
لكي تعيد الطابع السياسي عليه :مــا كانت مهتمة
بتحديد األف ـعــال بوصفها مـنـجــزة أو مـسـتـمــرة ،بل
بتحديد وسائل توالدها ،وانطالقًا من ذلــك تحميل
الناس الذين يعيشون في الحاضر ،املسؤولية عما
ينجزونه في حياتهم.
وك ـمــا ف ــي ك ـتــابــات ـهــا ،كــذلــك ف ــي أع ـمــال ـهــا ال ـف ـن ـيــة .لم
تتعاط شقير مع األفكار كسلسلة ،تستجيب مباشرة
لــأحــداث والـتـطــورات الــراهـنــة ،أو تبنى تدريجًا من
ّ
مـشــروع إلــى آخ ــر .بــل إنـهــا واصـلــت إع ــادة إستعمال
املــواد املــواد ،ومراجعة أفكارها ،معيدة استكشافها
مــن زاوي ــة جــديــدة ،وبــوســائــط ،وف ــي ظ ــروف وأبـعــاد
جــديــدة .وهــذا مــا ّ
يفسر سبب عــدم تــورخــة أعمالها،
ّ
إال ح ــن ت ـحــضــر مل ـع ــرض ك ــل ع ـشــر سـ ـن ــوات .كــذلــك،
امتنعت عن االلتزام بالتصنيفات الصارمة الخاصة
باملجال املكاني كـ «املنزلي» ،و«الـخــاص» ،و«العام»،
و«امل ـح ـلــي» ،و«الـكــوســوبــولـيـتــي» .وكـمــا أوردت لــورا
ّ
متزلر فــي دراسـتـهـ ًـا الـبــاهــرة عــن مـشــوار شقير ،فــإن
عملها شـ ّـيــد «بـيـئــة مــن ال ـفــن» .ومثلما أوض ــح جــاك
ّ
األســود ببراعة« :فــإن لوحتها أو منحوتتها ،بتأثير
مــن فــن الـعـمــارة على األرج ــح ،هــي نظام مــن وجهات
ال ـن ـظ ــر» .أك ـ ــان نـصـبــا مـنـتـصـبــا وسـ ــط ال ــزح ــام عند
م ـس ـتــديــرة م ــا ،أو س ـج ــادة تـسـتـقـبــل امل ــدع ــوي ــن على
ّ ّ
العشاء ،أو ّ خاتمًا في يد ممتدة للسالم ،فإن فن شقير
يدفع املتلقني إلــى تنشيط الوعي الــذاتــي لتجربتهم
مع العمل الفنيّ .
وصفت شقير والـنــقــاد الفنيون الــوحــدات التوالدية
ّ
في فنها بأوصاف عدة مثل «تنميط» ،و«معادالت»،
ّ
و«هندسيات» ،و«بيوت شعر» ،و«جينات» .املهم أن
هذه الوحدات ليست تصويرية بمعنى تشخيصية،
وال ت ـتــاشــى ع ــن االنـ ـظ ــار بـسـبــب تــذك ـيــرهــا الـنــاظــر
بشيء قــد رآه فــي مكان آخــر .ليس هناك تمثيل ،وال
تـشـخـيــص ،وال س ــردي ــة .أن ـج ــزت شـقـيــر تـكــويـنــاتـهــا
ب ـمــروحــة م ــن امل ـ ــواد .ف ــي ال ـغــالــب ،ت ـبــدأ بــاسـكـتـشــات
ّ
وتوسعها لتصبح
ثنائية األب ـعــاد ،قبل أن تــزيــدهــا
ً
ّ
مـجـسـمــات ص ـغ ـيــرة ت ـشــكــل أعـ ـم ــاال «م ـف ـهــوم ـيــة» قد
تـنـفــذهــا الح ـقــا بــالـخـشــب ،أو ال ـحـجــر ،أو امل ـع ــدن ،أو
األل ـيــاف الــزجــاجـيــة (فــايـبــر غ ــاس) .يمكننا تسمية
أعـمــالـهــا بـ ـ «االك ـس ـيــر الـتـشـكـيـلــي» ن ـظ ـرًا إل ــى كيفية
اكتنافها عملية النمو عبر وضع األشكال في تفاعل،

ً
ودعوة املتلقي إلى التفاعل معها .مثال ،عملها DNA
 1980( Sectionـ ـ  ،)1983كـنــايــة ع ــن قـطـعــة خشبية
ً
تصعد بشكل لولبي من قاعدة مربعة لتأخذ شكال
ً
مستطيال يبدو ناعمًا من جانب ،ومتموجًا من جانب
ّ
آخ ــر .ه ــذا الـتـضــاد ال ـحــاد يــولــد انـعـكــاســات مختلفة
للضوء ،ما يخلق إحساسًا بانعدام التوازن ،فنعومة
ّ
هذا الجانب توحي بأن الجانب املتموج ما زال ينتظر
اكتماله بعنصر آخــر ال ن ــراه ،لكننا نختبره بشكل
عميق.
ّ
ّ
الجمهور عنصر أســاســي فــي عملية الـتــولــد فــي فن
ّ
شقير .إال أن هذا الجمهور املدعو إلى حيز الوجود ،ال
يستطيع االتكال على مخزونه املعرفي إليجاد معنى
ً
لهذا الفن وتفسيره .عليه أوال أن يعي لذاته بوصفه
ً
ً
مولدة للمعنىّ .
أسمي ذلك «الرؤية الواعية» .إذا
وحدة
تشكيليًا» ،فتجربة االحتكاك
كانت األعمال «اكسيرًا ّ
بها ،يجب أن تحيي املتلقني الذين انزلقوا ربما إلى
خطابات نمطية عن حياتهم ،وهي تسلسالت فكرية
منطقية ال تمت إلى العصر الراهن .لقد ّ
شيدت شقير
ّ
عــاملــا ُيـشـعــر املتلقني بــأنـهــم مـســؤولــون عـمــا يــرونــه،
ّ
ً
ّ
وي ــدرك ــون أن ه ــذا ال ـعــالــم م ــوج ــود ف ـعــا طــاملــا أنـهــم
يـحـ ّـســون هــم ب ــوج ــوده .إذا لــم يـكــن هـنــاك مــن معنى
ّ
قبل هذا التفاعل مع الجمهور ،فإن ال نهاية للمعاني
املتأتية من «النهاية املعلقة» على حد تعبير شقير.
هذا الفن متبحر بعمق في فكر الفالسفة العرب ،مثل
ابن الهيثم واملبادئ الصوفية .لكن بتوقه إلى جوهر
الحقيقة الـكــونـيــة ،فهو ال يقتصر على هــذه املنابع
وحدها.
إذًا ،مـ ــاذا نـفـعــل ب ــأع ـم ــال شـقـيــر ال ـف ـن ـيــة وكـتــابــاتـهــا
ال ـي ــوم؟ الح ـظــت وج ــود ن ــوع م ــن ال ـن ـفــاق ب ــن الــرعــاة
الذين يـقـ ّـدرون عمل شقير ،ويدرجونه ضمن تاريخ
ّ
أتحمل جزءًا من
الحداثة في العالم العربي .أنا أيضًا
اللوم ألنني توليت مع زميلة تنسيق معرض بعنوان
«ح ــداث ــة تــاريـخـيــة» لـصــالــح مـنـصــة  ArteEastوضـ ّـم
ً
أيضًا أعـمــاال لشقير .لكن بــاإلصــرار على إدراج عمل
ّ
ّ
شقير في التاريخ ،كنت أرفــض فكرة أن فنها يشيد
عاملًا خاليًا من أي زمن تسلسلي ،عاملًا «بال نهاية».
أعــرف جيدًا كيف أربــط عمل شقير بحقبة االنتداب،
التي شهدت مرحلة ّ
تدربها الفني ،حني كان الفنانون
الوطنيون يوظفون ممارساتهم في سبيل االستقالل،
أو رب ـط ــه ب ـم ــدرس ــة األه ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ــول ــت تـعـلـيـمـهــا
بــذلــك املــزيــج الـخــاق مــن الـعـلــوم الطبيعية ،واألدب،
والـفـلـسـفــة ،وامل ـه ــارات ال ـيــدويــة ،واالق ـت ـصــاد املنزلي
وتعدد اللغات .لكن هل أستطيع إيجاد الصالت التي
تربط فنها بالحاضر؟ أو هل أستطيع انــا (وكــل من
ّ
يـعـمــل فــي حـقــل الـفـنــون امل ـعــاصــرة ال ـي ــوم) تـعــلــم عن
حياتنا الراهنة عبر عدسة فنها؟
ً
بدال من إشاحة النظر عن فن شقير الى مصدر ْأو نية
ّ
مــا ،علينا أن نتعلم النظر عبره إلــى عاملنا .في هذا
الزمن الذي يشهد انتشار املؤسسات الثقافية ،ليكن
عمل شقير دليلنا إلعادة التفكير في دور املؤسسات
«م َ
مهمتها َ
الثقافية نفسها .ال يمكن أن تكون ّ
تحفة»
إرثـنــا الثقافي ،فهذا تكريس فاقع للفكر االرتقائي
الذي أدى إلى االستعمار والتراتبية الحضارية .إذا
ّ
كان العمل الفني يعلمنا مفاهيم مختلفة عن الوقت
الــزمـنــي وامل ـجــال املـكــانــي ،لنعد تنظيم مؤسساتنا
ّ
على هذا األساس .وإذا كان الفن يعلمنا أن ال معنى
إال من خالل التفاعل ،فالتفاعل مغامرة يجب خوض
َ
ّ
غمارها .ال يمكن بتاتًا متحفة الفن الذي يقوم على
عملية التفاعل واختبار الظروف التشكيلية بهدف
توالد األفكار .بالعكس ،أمام هذا الفن ،علينا أن نغير
املــؤسـســات الـتــي يقتصر دوره ــا على املتحفة .فــإذا
ً
ّ
جمدنا فــن شقير بوضعه الحالي ،ســواء كــان عمال
مــن الـطــن أو ال ـغــواش ،فـهــذا يعني نفي وج ــوده من
ّ
األساس .أجزم ان التحدي اليوم يكمن في تنشيطنا
أطلقتها شقير.
وحثنا على يد «النهاية املعلقة» التي
ً
ً
إذا كان العمل الذي وجدت فيه شقير حيوية وحياة،
لم يكبر ويــواصــل نـمـ ّـوه ،فهذا خطأ تقع مسؤوليته
على نظرتنا املميتة وحدها!
* اخـتـصــاصـيــة ف ــي ال ـفــن ال ـعــربــي ال ـحــديــث وأكــادي ـم ـيــة في
«الجامعة األميركية في بيروت»
* ت ـتــولــى ش ــايــد م ـســاء ال ـي ــوم (ب ـ ــدءًا م ــن ال ـس ــادس ــة) إدارة
ط ــاول ــة م ـس ـتــديــرة ف ــي «م ـتـحــف س ــرس ــق» ح ــول ف ــن شقير
تجمع االختصاصي في العمارة جــورج عربيد ،واملؤرختني
ّ
واملنسقتني الفنيتني كلير دافيس وريم فضة.
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