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ثقافة وناس

رحيل

زهراب كيشيشيان ...غابت بهجة اللون
نيكول يونس
ّ
رحـ ــل الـ ـف ــن ــان زه ـ ـ ــراب كـيـشـيـشـيــان
بصمت واضعًا اللمسة األخيرة في
ال ـل ــوح ــة .غ ــاب زهـ ـ ــراب ،فــانـسـحـبــت
ب ـه ـج ــة الـ ـل ــون ب ـ ـهـ ــدوء ،ك ـم ــا تـغـيــب
الشمس .لكنه ترك دفء أشعته إلى
األبد في قلب تاريخ الفن التشكيلي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي واألرمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــربـ ــي،
عـبــر لــوحــات ات ـخــذت مـكــانـهــا الــذي
تستحق :فــي «متحف ســان الزارو»
فــي إيـطــالـيــا ،فــي «املـتـحــف الوطني
ال ـ ـسـ ــوري» ،ف ــي ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي»
فــي ق ـبــرص ،فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،وف ــرن ـس ــا ..ومـخـتـلــف
كنائس األرمن في العالم ،والصروح
العلمية والدينية في لبنان .وهكذا
سيبقى زهراب نورًا من لون وفرحًا
من لوحات.
منذ الخامسة من عمره ،بدأ بالرسم،
فأقام معرضه األول في حلب بعدما
ّ
أت ــم ال ـ ـ  12مــن ع ـمــره ،وت ـفــتــح وعـيــه
على ألم املجزرة األرمنية« .أرمينيا
تسري في عروقنا كما يسري الفن
في عروقي!» قالها مرارًا وقد ّ
توجها
فــي مـعــرضــه األخ ـيــر ال ــذي أق ـيــم في
أيـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو)  2016ف ــي «غ ــال ـي ــري
إك ــزود» (م ــار مـخــايــل) تحت عنوان
ّ .turning turning turning
ّ
رغــم كــل هــذا األل ــم ،إال أن ــه ظــل يشع
ً
أمــا« .أحـ ّـب الرسم والتلوين! هناك
ألـ ـ ــوان ،ه ـن ــاك خ ـط ــوط .ه ـن ــاك روح!
وإن غــابــت ال ـ ــروح ،غ ــاب ك ــل ش ــيء»
على حد تعبيره في إحدى مقابالته
ال ـص ـحــاف ـيــة .روح ب ـث ـهــا ف ــي ك ــل ما
رسمّ ،
وغمسها بالضوء مع ريشته،
ثم تركها أثرًا لن يموت على لوحاته
املمتلئة بالحب ،واألمل ،واملوسيقى
والحياة من دون أن ينسى التأريخ،

ولو كان تأريخ لحظة.
ّ
ّ
شــكــل بــاملــائـيــات ،رس ــم بــالـقـلــم ،ألــف
بالزيتيات .لــم يـتــرك مــادة فــي عالم
ال ـت ـلــويــن ،إال واس ـت ـخــدم ـهــا ليمطر
ال ــدنـ ـي ــا بـ ــألـ ــوانـ ــه .لـ ــم ي ــأخ ــذ زاوي ـ ــة
أحــاديــة فــي الـهــوايــات البصرية ،بل
سـ ــال كــال ـســاق ـيــة ب ــن ك ــل املـ ـ ــدارس،
ً
حامال معه من كلها بعض املاءّ .
مر
بــاملــدرســة الـتـصــويــريــة ثــم الــرمــزيــة
ثم التجريدية ثم الغنائية وغيرها
ولــم يـعــرف االسـتـقــرار .ظــل الـجــدول
ال ـ ــزه ـ ــراب ـ ــي س ـ ــاري ـ ــا حـ ـت ــى األمـ ـ ــس.
ول ـل ـم ـن ــاس ـب ــة ،اس ـ ــم زهـ ـ ـ ــراب يـعـنــي

ّ
مر بالمدرسة
التصويرية ثم الرمزية
فالتجريدية والغنائية

«ج ــدول اآللـهــة» وفــق مــا كــان يشرح
للسائلني.
وهـ ــذا الـ ـج ــدول الـ ـس ــاري خ ـلــق لــدى
زه ـ ــراب «ب ــال ـي ــت» لــون ـيــة غـنـيــة حـ ّـد
ال ـف ـي ــض ،وصـ ــادقـ ــة ح ــد االده ـ ـ ــاش!
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ت ـ ـنـ ــاغـ ــم ال ـ ـ ـلـ ـ ــون الـ ـت ــي
يطرحها زه ــراب فــي كــل لوحة على
ح ـ ــدة ،ال تـ ــدل إال ع ـل ــى ع ــال ــم ض ــوء
وذواق ـ ـ ـ ــة ق ـي ــم ل ــونـ ـي ــة .قـ ــد ال يـتـفــق
مـعــه امل ــرء ف ــي تــألـيـفــاتــه ،ورب ـم ــا لن
يتمكن البعض مــن الـلـحــاق بفيض
أحــاسـيـســه أو ينغمس فــي حــاالتــه،
ّ
لـكــن املــؤكــد أنــك ستسحر مــع بداية

دخ ــول ــك ع ــال ــم ل ــوح ــات ــه الـ ـضـ ـخ ــم...
كوكب «زهراب» اللوني .ومن املؤكد
ّ
أيضًا أن من يدخل عالم زهراب ولو
بحشرية ،لــن يخرج منه كما دخله
ف ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى .واملـ ـ ـ ــرور ال ـعــابــر
ب ـلــوحــات زه ـ ــراب خ ـطــأ ،إن ل ــم يكن
إجحافًا .ومــن أعطاها حقها كسب،
وسار مع ترنيمة جدوله الفني.
في الزيت ،في الغواش ،في املائيات،
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــر ،ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــوه الـ ـت ــي
يــرسـمـهــا فــي األزهـ ــار فــي االش ـكــال،
ف ــي الـ ــراق ـ ـصـ ــات ،ف ــي االم ـ ـهـ ــات ،فــي
الـ ــرف ـ ـي ـ ـقـ ــات ...هـ ـن ــا زهـ ـ ـ ــراب ي ــذك ــرك
بــرونــوار ،وهـنــاك يــذكــرك بأوديلون
رودون ،وحينًا ببول كلي ،وأحيانًا
ّ
يحب تيسيان
بفان غــوغ! لكنه كان
وراف ــايـ ـي ــل و ب ـي ـكــاســو ك ـمــا أف ـصــح
في مقابالته العديدة .رســم الناس،
رس ــم الـطـبـيـعــة الـصــامـتــة ،واملـنــاظــر
الطبيعة ،والحب ،واألمومة ،واآللة،
واألب ـط ــال ،واملـسـيــح ،رس ــم ال ـضــوء..
ورسم الفن!
قــل لـنــا يــا زه ــراب كـيــف امل ــرور بكل
ه ــذه املـ ــدارس واملـحــافـظــة عـلــى هــذا
ال ـن ـقــاء؟ كـيــف تـصــل إل ــى الـبـحــر بال
تـ ـل ــوث؟ ارك ـ ــض ب ـس ــام ال ـش ـج ـعــان،
اركض بسالم املغيب ،اركض بهدوء
اللمسة األخيرة للوحة.
* يصلى لراحة نفسه عند الثانية من بعد
ظهر غد الخميس في كنيسة بطريركية
األرمن االرثوذكس في منطقة انطلياس،
على أن يوارى الثرى في مدفن العائلة في
برج حمود.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ف ــي صــالــون
مطرانية االرمن األرثوذكس (برج حمود)
لـغــايــة الـســابـعــة م ـس ــاء ،وي ــوم ــي الجمعة
والـسـبــت اب ـتـ ً
ـداء مــن الـحــاديــة عـشــرة قبل
ً
مساء.
الظهر ،لغاية السابعة

فوتوغرافيا

«صورة وحكاية» امتدت جسرًا إلى اآلخر
زينب حاوي

«انتظار»
لمصطفى
خرنوب

عـلــى ج ــدران قــاعــة «م ـســرح املــديـنــة»،
صور فوتوغرافية ،مرفقة بنصوص
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة وان ـ ـط ـ ـبـ ــاع ـ ـيـ ــة :الـ ـلـ ـج ــوء
الفلسطيني والـســوري بكل واقعيته
وق ـس ــاوت ــه ،ع ـمــالــة األطـ ـف ــال ،قصص
الـ ـ ـح ـ ــب وال ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــوخـ ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل...
سـلـسـلــة ق ـضــايــا ّأرخ ـه ــا  74شــابــا/ة
مــن أعـمــار ت ــراوح بــن  14و 18عامًا،
من أربــع جنسيات :لبنانية ،عراقية،

فـلـسـطـيـنـيــة ،وسـ ــوريـ ــة .ال ـت ـقــت هــذه
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـع ـم ــري ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة مــع
بعضها ط ــوال ع ــام ،لتنتج معرضًا
ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــا وم ـ ـشـ ــروعـ ــا ب ـع ـن ــوان
«ص ـ ـ ــورة وحـ ـك ــاي ــة» .املـ ـع ــرض ال ــذي
اف ـت ـت ـحــه «دار املـ ـص ــور» أخـ ـيـ ـرًا ،هــو
نتاج مشترك بــن جمعية «مهرجان
ال ـص ــورة  -ذاكـ ـ ــرة» ،و«ال ـيــون ـس ـيــف»،
يـهــدف إل ــى إشـ ــراك ه ــذه ال ـشــرائــح ،ال
سـيـمــا امل ـه ـم ـشــة ،ال ـت ــي ع ــاش ــت واق ــع
التهجير وال ـصــراعــات الطائفية في

بـ ــادهـ ــا ،م ــن أج ـ ــل بـ ـن ــاء جـ ـس ــور مــع
اآلخر.
في يوم االفتتاحُ ،عــرض فيلم قصير
(إخـ ـ ــراج ج ـن ــان داغ ـ ــر) ي ـع ـ ّـرف بــأبــرز
املراحل التي ّ
مر بها هؤالء املتدربون/
ات ،مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــر الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي
ّ
ً
إلــى تعلم كتابة الـخـبــر ،وص ــوال الى
اكتساب مهارات النشر على صفحات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .حـ ــوى فيلم
ش ـ ـهـ ــادات س ــري ـع ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــن/ات،
الـ ــذي أع ــرب ــوا ع ــن فــرحـتـهــم بــامـتــاك

مـهـنــة ال ـي ــوم ،ومـســاحــة للتعبير عن
محيطهم وما يدور في خاطرهم .إلى
جانب هذه السعادة بامتالك الكاميرا،
ّ
خرجت آراء قــد تكون كافية ،لتشكل
أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـت ــرك ــة بـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــات
الـعــربـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي ُصـنـعــت في
مــا بينها حــواجــز وأحـكــامــا مسبقة،
ال سـيـمــا ف ــي املـجـتـمــع ال ـل ـب ـنــانــي .لم
ي ـس ـت ـطــع ه ـ ــؤالء إال ت ـص ــوي ــر زواي ـ ــا
قاسية ،يعانيها النازحون السوريون
والفلسطينيون فــي لبنان ،معيشية
كانت أو اقتصادية .مـ ّـرر املتدربون/
ات ،عبر عدساتهم ،صرخة في وجه
ً
ً
من يلزم طفال أو شابًا هزيال بالعمل
ً
ال ـش ــاق .م ـث ــا ،قــامــت سـ ــارة قـهــوجــي
( 17عامًا) اآلتية من منطقة األشرفية
بـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة مـ ـخـ ـي ــم ش ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــا .ه ـ ـنـ ــاك،
احتكت عن قــرب بواقع الالجئني/ات
الفلسطينيني املـحــاصــريــن بأشرطة
املـ ــوت (ال ـك ـه ــرب ــاء) ،ال ــذي ــن يـعـيـشــون
منذ سـنــوات ظــروفــا ال إنسانية .إلى
جــانــب قـهــوجــي ،شـهــادة مــن شابتني
لـ ـبـ ـن ــانـ ـيـ ـت ــن تـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوان مـ ـ ــن الـ ـض ــخ
الهائل للعنصرية ضــد الـســوري في
مــدرسـتـهـمــا إل ــى درج ــة «أن ـنــا نصير
ع ـن ـصــريــن ب ــا وعـ ــي ب ـس ـبــب ت ـك ــرار
عـبــارة :سوريا كلها صــارت بلبنان»
وفق ما قالتا.
يختصر مـشــروع «ص ــورة وحكاية»،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أتـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ع ـ ــدة
مشابهة مــن «لـحـظــة »1الــى «مــا بعد
ال ـل ـح ـظ ــة» ،و«لـ ـحـ ـظ ــة  ،»2وغ ـي ــره ــا،
الدمامل املرضية التي تتخبط فيها
املجتمعات ،ويمهد لكسر الهواجس
االجـتـمــاعـيــة ،واالن ـف ـتــاح عـلــى اآلخــر
امل ـخ ـت ـل ــف ،ال ـ ــذي ي ـع ــانــي ب ـع ـضــه مــن
أزم ــات تفرزها الـحــرب واالستقطاب

الدعائي للجماعات اإلرهابية.
رئ ـيــس جمعية «م ـهــرجــان ال ـصــورة-
ذاك ــرة» املـصـ ّـور رم ــزي حـيــدر ،يعطي
أول ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل اإلنـ ـس ــان ــي
ال ــذي أفـ ــرزه ه ــذا امل ـش ــروع ،إذ تحول
امل ـتــدربــون/ات الــى أصــدقــاء ،ونشأت
فـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم عـ ـ ــاقـ ـ ــات وطـ ـ ـي ـ ــدة،
استمرت حتى بعد انتهاء املـشــروع.
في مقابلة مع «األخبار» ،يصب حيدر
اهتمامه على هذه الشرائح الشبابية،
ً
ل ـي ـض ـحــوا م ـس ـت ـق ـبــا «ص ـح ــاف ـي ــن»،
بــاملـعـنــى ال ـحــديــث لـلـكـلـمــة :يـمـلـكــون
كـ ــام ـ ـيـ ــرا ،وي ـ ـعـ ــرفـ ــون ك ـي ـف ـي ــة ك ـتــابــة
قـ ـص ــة قـ ـصـ ـي ــرة م ــرفـ ـق ــة بـ ــال ـ ـصـ ــورة،
ونشرها على املنصات االفتراضية.
إذًا هـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ت ــدم ــج
العالقة اإلنسانية ،بالتمكني الفردي
وال ـج ـمــاعــي ل ـه ــؤالء ال ــذي ــن يحملون
قضايا حياتية وإنسانية ،ويخرجون
واقعهم القاسي الــى املــأ ،ليختبروا
التفاعل مع اآلخر ،ويكونوا في منأى
عـ ــن ص ـ ــراع ـ ــات ب ـ ــاده ـ ــم ،وت ــأث ـي ــره ــا
املباشر عليهم ،ال سيما على صعيد
استقطاب الجماعات اإلرهابية لهذه
الفئة العمرية .يأمل املصور املخضرم
أن يـصــار ال ــى تعميم ه ــذه األه ــداف،
وتشبيك الجمعيات األهلية وطــاب
املــدارس وحتى الجامعات مع أبطال
هــذا امل ـشــروع ،لتكوين مجتمع يقبل
اآلخــر ،ويرفض بشكل قاطع أن تمرر
ح ـفــات الـعـنـصــريــة وال ـكــراه ـيــة ضد
اآلخر أكان في الداخل اللبناني أم في
سائر املجتمعات العربية.
* «ص ـ ـ ــورة وحـ ـك ــاي ــة» :ح ـت ــى  10ش ـبــاط
(ف ـب ــراي ــر) ـ ـ ـ «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/373347 :

