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ثقافة وناس

معرض استعادي

جبران طرزي يغزل في مرايا الروح

نيكول يونس
«اثنا عشر موسمًا» هو عنوان معرض استعادي
للراحل الكبير جبران طرزي ( )2010 -1944يقام
حــالـيــا ف ــي «غــال ـيــري صــالــح ب ــرك ــات» .مـشــروع
يعرض حصاد وتاريخ العمل النسكي الدؤوب
لهذا العمالق الفني الزاهد ،كاشفًا الستارة عن
كـنـ ٍـز شــرقــي مــن األع ـمــال الفنية املــده ـشــة ...هنا
في بـيــروت .وهــذا دأب الكنوز املخفية .معرض
ال بــد لـكــل مـنـتـ ٍـم أن ي ــزوره لـيـتـبــارك ،ويرتشف
مــن الهوية البصرية الشرقية ويـطــرب ،ليدخل
أحد مواسم أو فصول جبران طرزي املقاماتية،
ف ــا ي ـتــرك صــالــة ال ـع ــرض املـتـحـفـيــة إال مــري ـدًا،
ال ل ـج ـبــران قــديــس ال ـل ــون ،ب ــل ل ـل ـشــرق ،لـكـنــوزه
املخفية التي يظهرها اليوم صالح بركات في
هــذا املعرض مع كتاب /مونوغراف صــادر عن
َ
دار َ
«زمن» للمؤلف ُمراد منتظمي.
أيصل معنى جوهر ألف االبتداء ،وعني العشق،
راء مـتـكـلــم ال يـجـيــد الـلـغــة
وهـ ــاء ال ـه ــدي ــة ل ـكــل ٍ
الـعــربـيــة؟ ألـيــس فــي سـلــوك طــريــق الـلـغــة خيار
وشهود؟ أليس بنيان مقامات املوسيقى
نطق
ٍ
ٍ
ّ
هوياتيًا؟ عند طــرزي هي اللغة
الشرقية خيارًا
الـعــربـيــة نفسها ،واملــوسـيـقــى الـشــرقـيــة عينها.
لــوحــاتــه مـنـتـمـيــة ،نـعــم لــوحــاتــه شــرق ـيــة .هـكــذا
أراده ـ ــا ،وه ـك ــذا أص ــر عـلــى أن ي ــراه ــا الـجـمـيــع،
ّ
ّ
ّ
شرقي.
ديري
نسكي
بخيار واضح وتصميم
كالراهب ،اختار العمل بعيدًا عن ضجيج الناس
ُّ
للتقرب والـسـلــوك .غــاب عــن ضجيج الساحات
الفنية ليصبح قديس الفن البصري الشرقي،
ّ
ويعبد الطريق للسالكني بعده.
اللوحات هنا ليست فقط من ألوان ،وال مساحة
مسطحة ،بل من خشب ،من معدن ،ومن مرايا!
ال تقف اللوحة عند حدود الثبوت ،بل تتحرك،
تتبدل ،تتغير ،تتكون ،فيمكن تغير عناصرها
مــن مـكــان إلــى آخ ــر .يمكن تحريك بعضها إلى
ً
 24شكال جديدًا! ما يذكرنا بعدد ساعات دوران
األرض حـ ــول ن ـف ـس ـهــا .ح ــرك ــة أق ـ ــرب م ــا ت ـكــون
لـتــألـيـفــات ج ـبــران ط ــرزي انـطــاقــا مــن الـقــايــم –
نــايــم وال ـ ـ ــدوران ح ــول امل ــرب ــع امل ــرك ــزي ،كـحــركــة
ُّ
كوكبنا حــول نفسه ثــم حــول الشمس ،وتحلق
املــريــديــن ح ــول ال ـق ـطــب ،وط ــوف ــان قـلــب الـنـســاك

بمحيط كعبة ال ــروح أو توجههم التصاعدي
إلى الله .طقوس كلها شرقية بامتياز يترجمها
ً
جبران طرزي عن قصد أو غير قصد ،ناقال روح
ـاف حتى األخــذ مــع بنيانه
الـشــرق بتطابق شـفـ ٍ
الفكري .يدخلنا في متاهات تدفع إلــى التأمل،
ثم يدخلنا من أبــواب بقناطر إلى مرايا الــروح،
ينشلنا من صناديق األفكار املقولبة املستوردة،
ليعيدنا إلى شرقنا الجميل.
«قرر أن ينفذ تجهيزًا باملرايا ملعرض في أميركا،
ّ
لكن الشروط لم تعجبه ،فعدل عن املشاركة .عمل
بجهد كبير كــي ينسق األل ــوان وي ــوازن بينها.
أنجز التأليف ،وصــوره ،لكن بعد شهر ،توفي»
تقول لنا زوجته منى طــرزي .أن تقف أمــام هذا
العمل املـحــاك كنسيج السجاجيد مــن  25مــرآة
ً
مستهال دخــولــك إل ــى الـقــاعــة الـكـبــرى ،ثــم تجد
نفسك بــأبـعــاد داخ ــل مــرايــا ج ـب ــران ،هــو طقس
أش ـب ــه بــال ـصــاة وال ـت ـس ـب ـيــح ،يـنـتـمــي إل ــى تلك
الـتــراويــح أو ال ــرواي ــات الشرقية الـقــديـمــة ،لكنه
للمفارقة فــي الحاضر .ستدمنه ،كلما اقتربت
أو ب ـ ُـع ــدت م ــن ال ـع ـم ــل .ه ــل كـ ــان جـ ـب ــران ط ــرزي
يريد جذبنا عبرها إلى تلك األسئلة الوجودية
عــن عالقتنا بــالــوجــود ،ووحــدتــه؟ أو باأللوهة
ُّ
التكون مع كل نفس
الشرقية وتكويننا ،وإعادة
ولون؟
«املرايا هنا مع املعدن هي تأليفة أو تركيبة الدير
ّ
أي القناطر مع الباحة الداخلية ألن جبران كان
مأخوذًا بالحياة الرهبانية الشرقية .وفي روايته
باملناسبة هـنــاك الـقــديــس سـيـمــون ،كــان جبران
م ــأخ ــوذًا بــالــزهــاد ال ـن ـســاك! كــل ه ــذه الـلــوحــات/
التأليفات هــي بشكل مــا هــذا الــديــر ،الصومعة.
وبالنسبة إليه ،كان يشعر بها بطريقة روحانية
إلى حد ما» بحسب منى طرزي.
فـ ــي ح ـ ـصـ ــاد «اث ـ ـنـ ــي عـ ـش ــر م ــوسـ ـم ــا» بـحـســب
تـقـسـيـمــات امل ــؤل ــف ُمـ ــراد ُمـنـتـظـمــي فــي الـكـتــاب
ال ـ ــذي ح ـمــل ال ـع ـن ــوان ع ـي ـنــه ،ه ـن ــاك م ــوس ــم بال
عـ ـن ــوان ،وم ــوس ــم ال ـس ـقــوف أو ال ـلــوحــة كـنـظــام
بيئي ،ثم موسم القايم نايم (الطاغي املوجود
فــي كــل تشكيل أل ـفــه ال ــراح ــل الـكـبـيــر) ،ومــوســم
ال ـب ـحــرم ـتــوس ـطــي أو الـ ـش ــرق ح ــامل ــا ب ــال ـش ــرق،
فـمــوســم األراب ـي ـســك .يــذكــر ُمنتظمي هـنــا« :أنــه
ح ــول األراب ـي ـس ــك ُ
وب ـع ــده املـيـتــافـيــزيـقــي ،كــانــت

من
مجموعة
«( »9أكريليك
على كرتون
ـــ )2002

تدور الحوارات األكثر صخبًا بينه وبني الفنان
الكبير سمير صايغ» .وبعد ذلــك ،هناك موسم
الـخــوارزمـيــات ،ثم املوسم اللبناني وانتماءات
أخـ ـ ــرى ،ف ـمــوســم «م ـع ـص ــرة ال ــزيـ ـت ــون» رواي ـت ــه
الشهيرة ،مــرورًا بموسم البحر املربع ،وموسم
ال ـص ـنــاديــق وامل ــراي ــا (أو م ــن أج ــل ف ــن م ــا فــوق
ً
زخ ــرف ــي) ،وص ــوال إل ــى مــوســم ال ـب ــاوه ــاوس :أو
الـحــوار الـقــادم مــع ج ــوزف ألـبــر ،وأخـيـرًا موسم
الجنة! أو التجريد امليتافيزيقي.
يكمل الزائر رحلته في عالم جبران السحري،
ويدور ليصل إلى مجموعة املتبدالت ،تشرح لنا
منى طرزي« :هذه األعمال خلقت بالصدفة ،ألنه
عندما بدأ بالعمل وطلب املرايا ،أخطأ النجار
وأرس ــل نصف م ــرآة .فكر جـبــران بما يمكنه أن
يفعل بها .اخترع هذه املتبادالت ،بحيث يمكنك
أن ت ـبــدلــي امل ــرب ــع ه ـنــا ب ـ ـ  24طــري ـقــة مـخـتـلـفــة.
ّ
تتبدل ،واللوحات أيضًا» .تشرح كيف
واملــرايــا
ُ
وصــل جبران إلــى الفن« :كــان يفترض أن تكون

ّ
يشبه صالح بركات هذه األعمال
بالمقامات الموسيقية
ه ــذه أس ـق ـفــا ،لـكـنـهــا تـحــولــت إل ــى ل ــوح ــات .لقد
ب ــدأه ــا ك ـن ـمــوذج ل ـس ـقــف ،وقـ ّـس ـم ـهــا إل ــى أرب ـعــة
جــزاء ،ومع فسحة لتعليق النور في املنتصف
أ ّ
ألن ــه قبلها كــان قــد أنـجــز صـنــاديــق ومــرايــا .ثم
قــال أريــد أن أصمم وأنجز سقفًا يناسبها .راح
يعمل بجهد على هذا السقف من دون أن تعجبه
النتائج ،فيغير األلوان .يقول هذا اللون ليس به
ّ
ّ
فيغيره ،إلى
فيغيره .وذاك ليست به روح،
حياة،
أن وجد نفسه يقوم بهذا العمل ،فغرق به بفرح
وشغف إلى أبعد األعماق».
ك ــان طـ ــرزي يـعـمــل ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاعــة ويـعـ ّـيــر
املـنـبــه كــل ســاعـتــن ليسقي األلـ ــوان ،فــا تتغير
قـيـمــة الـلــونـيــة بـعــد ال ـج ـفــاف .ي ـمــارس طقوسه
الـفـنـيــة ال ـشــرق ـيــة ت ـمــامــا ك ـمــا ي ــرس ــم ،بــالـتـكــرار
نفسه لـلــوحــدات ،ككل عمل شرقي يعتمد على
الــوحــدات املتكررة .كما تنقل عنه زوجـتــه« :هو

يـقــول هــي أشـبــه بــأغــانــي أم كـلـثــوم ،حيث تــردد
ال ـك ـل ـمــة ن ـف ـس ـهــا ،ل ـكــن ك ــل م ــرة ب ـطــري ـقــة وم ـقــام
مختلفني .هي إذا ترنيمات شرقية» .وتضيف:
«عندما يصل عمله األدب ــي أو الفني ألحــد ما،
ً
كـ ــان ج ـب ــران م ـص ـرًا أن ُي ـع ــرف أن ه ـن ــاك رج ــا
شرقيًا خلف هذا العمل».
وال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره هـ ـن ــا أنـ ـ ــه فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـع ــرض
االس ـت ـعــادي ،الــرس ـمـ ُ
ـات عـلــى ورق صـغـيــر ،هي
خالصة فكرية ناتجة عن األعمال .هي حصيلة
وجدت نتيجة التجربة العملية في اللوحات ال
العكس.
واأله ـ ـ ــم ه ـن ــا ـ غ ـي ــر امل ـس ـت ــوى ال ـت ـق ـنــي ال ـعــالــي
ال ـج ــودة فــي الـتـلــويــن والـتــألـيــف وتـ ــوازن القيم
الـلــونـيــة ،كما تـغـ ّـيــرات السلم الـلــونــي ودرج ــات
األلوان وتوزيعها حتى حدود اإلطار الخارجي
بتفاصيله ا َملـيـلـلـيـمـيـتــريــة -هــو الـتــألـيــف الــذي
يلحق حــركــة القايم نــايــم .وهــي وحــدة تأليفية
شرقية حيث يكون هناك مستطيالن متالصقان
عـلــى شـكــل أف ـقــي ،واث ـنــان عـلــى شـكــل عــامــودي.
يترابطان عبر زاوية قائمة حول مربع مركزي،
ليولد منهما مربع جديد .حاول صالح بركات
إع ـ ــادة تــرجـمـتـهــا ع ـبــر س ـي ـنــوغــراف ـيــا امل ـعــرض
بحركة شبع مربعة بــن قايم ونــايــم فــي وسط
القاعة الكبرى للعرض.
«بـشـكــل ع ــام ،هــو يـعــود ال ــى حــركــة ب ــارم ــة ،إلــى
دوران ،والقايم نايم هي حركة شمسية ،ألنها
ت ـ ــدور .ل ــذا م ــا ت ـجــدونــه ف ــي األع ـل ــى إل ــى شـمــال
ال ـلــوحــة ،سـتـجــدونــه ف ــي األس ـف ــل عـلــى الـيـمــن.
اللوحة تدور ،لكن في كل مرة نسبة إلى التركيبة
والتأليف ،فإن القلب يكون مختلفًا كليًا .ال شيء
يتشابه رغــم أننا عندما ننظر للوهلة األولــى،
نظن أنها متشابهة».
يضيف بركات« :ذهب جبران إلى الغرب ،واطلع
على الفن الغربي ،لكنه عــاد إلــى شرقيته! عاد
إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــراث األسـ ــاسـ ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ـن ــا .حـ ــاول
ع ـصــرن ـتــه ع ــن ط ــري ــق ع ـم ــل ه ــائ ــل ،أكـ ـ ــان عـلــى
مستوى البحث الـ ّلــونــي ،أم البحث الـفـكــري أو
النظري .صحيح أنــه انطلق بداية من املجاالت
الحرفية لعائلته املعروفة في هذا املجال ،لكنه
ذهب من حدود الـ  motifالشرقي إلى املعاصرة،
مــن التجربة األمـيــركـيــة إلــى التجربة النظرية.
واسـتـطــاع أن ي ــزاوج بـّـن الـحــداثــة واملـعــاصــرة.
ثم هناك نقطة مهمة أنه عمل في مجال الفنون
البصرية واألدب معًا ،أي بالصورة والنص ،مع
كــل مــا يتضمن ذلــك مــن إشكاليات تحديدًا في
الثقافة الشرقية ،حيث هذا املكان ملتبس دومًا
بني النص والصورة».
ّ
عــن أب ــرز م ـيــزات ّعـمـلــه ،يـعــلــق ب ــرك ــات« :إتـقــانــه
ف ـظ ـي ــع .أع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه ك ـب ـيــر م ــن بـ ــادنـ ــا ،ش ــاءت
ال ـظــروف أن ال يعطى حـقــه ســابـقــا .لـســت أدري
مل ــاذا :هــل ألنــه أصــر على نــوع مــن الفن الشرقي
في مرحلة كان يجب على الفنان أن يقدم ما هو
ّ
عنده
الحرب
غربي أم ألن
أتت؟ ما أعرفه أنه كان ّ
ّ
ُ
إحـبــاط كبير بــأنــه لــم يقبل كفنان ،واعتقد أنــه
حان الوقت إلعادة االعتبار لهذه القامة الكبيرة
وهذا النتاج الخرافي».
ي ـع ـي ــد ص ــال ــح بـ ــركـ ــات ت ـش ـب ـي ــه األعـ ـ ـم ـ ــال ه ــذه
باملقامات الشرقية للموسيقى ،طارحًا التساؤل
عـمــا إذا كــانــت ه ــذه الـتـجــربــة الـفـنـيــة الـشــرقـيــة
الـعـمــاقــة يـمـكــن أن يـقـ ِّـيـمـهــا إن ـســان ذو أصــول
غربية .يـقــول« :أشـعــر أنهم ينظرون ،ويقولون
هناك ناحية حرفية .وهذا كان مقصودًا عمليًا
ّ
ال ألنــه لم يكن باستطاعته التخلي عنه ،وإنما
أراده جبران».
ه ــو إذًا ب ـحــث ب ـص ــري تــأل ـي ـفــي وفـ ـك ــري يشبه
ال ـتــوازي بــن رحـلــة املوسيقى الشرقية ورحلة
ً
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـغ ــربـ ـي ــة .ي ـض ـي ــف ب ـ ــرك ـ ــات م ـث ــا
إيـضــاحـيــا« :عـنــدمــا نـسـمــع أم كـلـثــوم يـمـكــن أن
ي ـتــوقــف ال ــزم ــن ،أن ت ـمــر ال ـس ــاعــات م ــن دون أن
ن ـش ـعــر .هـ ــذا ه ــو ال ـف ـعــل ال ـط ــرب ــي امل ــوج ــود في
املــوس ـي ـقــى ال ـشــرق ـيــة ،وال ـف ــن ال ـش ــرق ــي عـمــومــا.
نطرب وال نستوعب مــاذا حصل .هذه املقامات
املوسيقية املـتـنـ ّـوعــة ،ربـمــا يظنها الـنــاس لونًا
واحدًا ،ولكن ال ،هي تنويعات ال متناهية!»
هـ ــي الـ ــدعـ ــوة ال ـ ــى ال ـ ـطـ ــرب فـ ــي الـ ـف ــن ال ـش ــرق ــي،
جرعات اللون ،حركة العني تنساب كما املاء في
املـكـحــل ال ــذي زيـنـهــا ج ـبــران ط ــرزي بتنويعات
مدهشة .دعــوة بما نحن ،بشرقيتنا ،بمنطقنا،
بجمالياتنا ...هي دعوة أيضًا لتكريم العمالقة
ال ــذي ــن ي ـب ـنــون ال ـطــريــق ل ـنــا وي ــرح ـل ــون تــاركــن
الكنوز لنا ،زاهدين.
«اث ـن ــا ع ـشــر مــوس ـمــا» ل ـج ـبــران ط ـ ــرزي :ح ـتــى  6أي ــار
(مايو) ـ ـ «غاليري صالح بركات» (كليمنصو ـ بيروت)
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