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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

سمير الصايغ الطريق إلى
أحد الحروفيين الطليعيين في لبنان والعالم العربي،
فتح أرشيفه لكارما طعمة من  .Plan BEYنتيجة هذا
التعاون شاهدناها في الصالة الكائنة في مار مخايل
تحت عنوان «ما بعد الكتابة :في غياب المعنى وحضور
بينها
المعاني» .تخلل الحدث إطــاق أربعة كتب من
ً
«شطح ّالكلمات ومشق الحروف» الــذي يستعير جمال
من المعلمين الصوفيين ،إلى جانب «ما بعد» ،و«الدفتر
األزرق» ،و«الدفتر البني» ،وبوسترات ومنشورات فنية تدور
في تيمة تفكيك الكتابة
نيكول يونس
«ب ـ ـيـ ــت» تـ ــراثـ ــي فـ ــي الـ ـط ــاب ــق األول،
وغـ ـ ـ ـ ــرف ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مـ ـ ـ ــأى بـ ــال ـ ـحـ ــروف
وال ـك ـت ــاب ــة والـ ـ ـ ــورق .بـعـضـهــا يـتــدلــى
م ــن «م ـش ـ َّـرب ـي ــة» شــرق ـيــة ف ــي الـسـقــف
كــاملـطــر ،وبعضها يطير إل ــى األعـلــى
سابحًا في فلك املكان بحرية مطلقة،
تمامًا كالحروف التي يخطها سمير
الصايغ ( .)1945أوراق يابانية شفافة
تشجع عناق الحروف عبر الصفحات
املتقابلة ،وأخرى معروضة تحت علبة
زجاجية على طاولة مربعة بالحجم
نفسه كاملخطوطات القديمة ،أو األثر
املـقـ َّـدس .ثـ َّـم هناك غرفة مــع نصوص
صوفية من مواقف النفري إلى الشيخ
األكبر ابن عربي ثم الجيلي ،ملصقة
على الحائط مكتوبة بقلم رصــاص،
وكتب ...كتب
بخط يد سمير الصايغ،
ً
َّ
ملقنت
هدية
الحروف
فنية تجمع كنوز
ٍ
ـارك ،أو «س ــال ــك» أو ع ــاش ــق ،أو
م ـت ـب ـ ِ
معشوق ...هي ثمار صداقة وتعاون
َّ
عـتـيــق /مـعــتــق ب ــن سـمـيــر الـصــايــغ،
و( Plan Bل ـل ـشــري ـكــن ك ــارم ــا طعمة
وطوني صفير).
يـ ـ ـب ـ ــدأ ط ـ ــون ـ ــي صـ ـفـ ـي ــر شـ ـ ـه ـ ــادت ـ ــه لـ ـ
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن ت ـجــربــة ال ـت ـع ــاون مع
ً
س ـم ـي ــر الـ ـص ــاي ــغ ،قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد ك ــان
سـيــاق العملية بــذاتـهــا هــو األس ــاس
والـجــوهــري بالنسبة إلينا ال الغاية
(امل ـن ـش ــورات الـفـنـيــة) ،ف ــإذا بــدأنــا مع
ه ـ ــدف ن ـه ــائ ــي هـ ــو الـ ـغ ــاي ــة ب ــذات ـه ــا،
ي ـص ـبــح ال ـط ــري ــق أو م ـس ــار الـعـمـلـيــة
مجرد ٍّ
ممر صوب الهدف .لكن عندما
نبدأ ب ــإرادة أو رغبة االكـتـشــاف على
ال ـطــريــق ،فـهـنــا تـصـبــح األمـ ــور هــامــة
ومـثـمــرة بشكل مـخـتـلــف .مــع سمير،
وهو بامتياز من األشخاص املهتمني
بالطريق ال الغاية ،عدا عن نصوصه
وأف ـ ـك ـ ــاره ،ك ـ ــان املـ ـس ــار غ ـن ــى مـطـلـقــا
بالنسبة إلينا».
طــريــق غـنــي أث ـمــر ف ــي م ـس ــاره أربـعــة
ك ـت ــب ف ـن ـيــة م ـ ـحـ ــدودة اإلصـ ـ ـ ــدار (25
أطلقت أخيرًا في عرض
نسخة فقط) ِ
فـنـ ّـي ،ولــم يكن ٌّ
أي منها مـعـ ّـدًا للنشر
في األصل .بل كانت أرشيفًا شخصيًا
ف ــي مـحـتــرف سـمـيــر ال ـصــايــغ ،فتحه
استثنائيًا للـ «غرافيست» الطليعية
كــارمــا طعمة لـتـغــوص فـيــه ،وتختار
أصـفــى درره ،فـتـكــون هــي «الـصــايــغ»
لحروف سمير.
«أوراق بقياسات مختلفة تستحضر
ً
جمال وعـبــارات للنفري ،وابــن عربي
والجيلي ،أعطاني إياها سمير حيث
كل جزء كان موضوعًا في كرتونة .لم
يكن سمير مقتنعًا بإمكانية جعل كل
هــذه األوراق كتابًا واحـ ـدًا متناسقًا.
ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ـق ـن ـيــة ك ــان ــت كـبـيــرة
وكـثـيــرة ،مــن اخـتــاف ال ــورق وألــوانــه
وأنــواعــه واألحـجــام ،ثم أشكال الخط
وأن ـ ــواع األح ـب ــار أو أل ــوان ـه ــا .لكنني
كنت أرى ذلك ممكنًا ،فأخذت األوراق
وب ــدأت بالتركيب .رحــت أعمل وأريــه

ّ
النتائج تدريجًا ألقول له إن وضعها
في كتاب موحد ممكن» هكذا تشرح
كارما طعمة لـ «األخـبــار» كيف بدأت
ّ
الفني (محدود اإلصدار)
بناء الكتاب
«ش ـطــح الـ ّكـلـمــات وم ـشــق ال ـح ــروف».
وتضيف أنها عملت ألكثر من سبعة
أشهر ،لتحافظ على املسار الحقيقي
ل ـت ـك ـ ُّـون ال ـك ـت ــاب ال ـف ـن ــي هـ ـ ــذا .أرادت
أن يــأخــذ الـكـتــاب أكـثــر مــا يمكنه من
عناصر الحقيقة والــواقــع واألح ــداث
الـتــي أسهمت فــي تكوينه ،فحافظت
ع ـلــى ك ــل تـفــاصـيــل ال ـط ــري ــق /امل ـســار
ب ــدءًا مــن الـ ــورق الـشـفــاف الـفــاصــل أو
ال ـجــامــع ،وه ــو ف ــي ال ــواق ــع يــرمــز إلــى
هــذه الـكــراتــن املـطــويــة /امللفات التي
كــانــت ت ـحــوي ق ـصــاصــات ال ـ ــورق .كل
فصل مصدره كتاب ،وكلها كانت في
ُّ
«بتصرف»،
قلب تلك الكراتني .طبعًا
فــال ـكــراتــن ك ــان ــت أك ـب ــر م ــن األوراق،
وكـ ــارمـ ــا ع ـك ـســت امل ـق ــاي ـي ــس لـتـخـلــق
تناسقًا وتتابعًا بــن الـفـصــول ،وفي
الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ل ـت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ف ـكــرة
امل ـل ــف الـ ـح ــاوي ،وع ـل ــى أص ــل امل ـســار
مـ ــع ت ـح ــوي ــر ب ـس ـي ــط ج ـ ـ ـدًا لـ ـض ــرورة
ال ـت ـص ـم ـيــم .ث ــم اخـ ـت ــارت ال ـغ ــاف من
الكرتون السميك مع طباعة حريرية
ّ
تــذكــر بــالـشـكــل الـتـجــريــدي ال ــذي كــان
عـلــى أجـ ــزاء الـكــرتــونــة األســاس ـيــة .لم
تستسلم كارما للصعوبات التقنية،
بــل طوعتها لتحافظ على خــط اليد
ك ـمــا ه ــو .رف ـضــت أن تـطـبــع امل ـقــدمــة،
ب ــل أصـ ـ ــرت ع ـل ــى س ـم ـيــر أن يـكـتـبـهــا
بخط يــده ضمن معايير الصفحات
املتاحة وتركتها كما كتبها الصايغ
بقلم الــرصــاص مــن دون تعديل على
اإلطـ ــاق .ه ـكــذا ،حــافـظــت عـلــى صــدق
املسار /الطريق بحيث يكون كل شيء
مصنوعًا بـحــريــة الـصـنــاعــة الـيــدويــة
رغــم اضـطــرارهــا بسبب ذلــك إلضافة
نوع ورق جديد على املعادلة.
تـ ـش ــرح ك ــارم ــا لـ ـن ــا« :لـ ـق ــد ك ـ ــان ب ـنــاء
ّ
هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ص ــادق ــا إلـ ــى درج ـ ــة أن
ً
ك ــل تـفـصـيــل ف ـيــه ك ــان م ــأخ ــوذًا فـعــا
م ــن الـحـقـيـقــة .ول ــم يـكــن بــإمـكــانــي أن
أف ـعــل غـيــر ذل ــك .لـلـحـظــات خ ـفــت ،ألن
الكتاب أصبح معقدًا جدًا ،فيه خمسة
أنـ ــواع ورق وطـبــاعــة حــريــريــة وجــزء
مـ ـقـ ـص ــوص ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــاف وخـ ـي ــاط ــة
ً
يدوية! مسار طويل فعال .لكن سمير
كــان م ـســرورًا بالنتيجة وه ــذا األهــم.
ألن ـ ـنـ ــا اس ـت ـط ـع ـن ــا أن نـ ـح ــاف ــظ عـلــى
العفوية الـتــي يبحث عنها ويحبها
وال يمكن أن يجدها في مكان آخر».
إذًا هي تقنيات متعددة أغلبها يدوي
استخدمتها كــارمــا طعمة للحصول
على هذه النتيجة الفنية .ليست هذه
الكتب عادية مطبوعة بشكل آلي على
ماكينات طباعة بشكل أوتوماتيكي،
ـوع مــوضـ َ
ولـيــس املــوضـ ُ
ـوع إب ــداع في
التصميم فحسب ،إنما هو نسق آخر
مــن املـنـشــورات ذات الحرفية العالية
اسمه «الكتب الفنية».
«أحببت أن أتعاون مع ( Plan Bكارما

وطـ ــونـ ــي) ألن ـه ــم ي ـص ـي ـغــون إن ـتــاجــا
ف ـن ـي ــا ،س ـ ــواء ل ـنــاح ـيــة امل ـل ـص ـق ــات أو
الـكـتــب فـنـيــة وال ــدف ــات ــر وغ ـيــرهــا .هم
يبحثون فــي كــل تفاصيل املــوضــوع
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــورق إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـبـ ــر والـ ـخـ ـي ــط
مـ ـ ــرورًا ب ــال ـغ ــاف وال ـت ـج ـل ـيــد ،أي كل
شــيء فــي عــالــم «الـنـشــر الـفـنــي»ٌ .
نشر
فـيــه ع ــودة إل ــى الـحــرفـيــة وبـعـيــد عن
التقنيات الحديثة القوية في الطباعة
وال ـت ـص ــوي ــر .وه ـ ــذا م ــا أح ـب ــه ك ـث ـي ـرًا،
وأم ــارس ــه بنفسي فــي مـحـتــرفــي .أنــا
أحب أن أكتب على األوراق الصغيرة،
على الدفاتر ،ولدي الكثير من األعمال
الصغيرة جدًا ،خاصة أنني في فترة

النظرة الصوفية إلى اإلنسان
والعالم والدين ،هي نظرة متحررة
متقدمة نحتاجها اليوم (س .ص)
م ــا تــوج ـهــت إلـ ــى األعـ ـم ــال ال ـك ـب ـيــرة،
فشعرت بحنني بعدها إلــى األعـمــال
ال ـتــي يـمـكــن أن أسـمـيـهــا «حـمـيـمـيــة».
ّ
يتفرج
يعني أن يستطيع أحــدنــا أن
على الخط أو على عمل في كتاب ،في
دفتر ،في ِّ
كتيب ،بني أوراق ،أن ّ
يقربه
َّ
إليه .أن يحمله بني يديه .أن يقربه من
عينيه كأنه يقرأ كتاب شعر أو كتاب
ص ــاة!» .هكذا يصف سمير الصايغ
على طريقته «الكتاب الفني» ،مضيفًا:
«لم أفكر يومًا أن تجمع هذه املختارات
فــي ك ـتــاب .اهـتـمــت كــارمــا بــاملــوضــوع
ع ـلــى طــري ـق ـت ـهــا ،ب ـش ـكــل ح ــاف ــظ على
الجزء اليدوي الحرفي ،فالكتب الفنية
ه ــذه فـيـهــا صـنــاعــة يــدويــة مــن حيث
الخياطة ،والتجليد ،والطباعة ،وقسم

منها مطبوع طباعة حريريةَّ .
ثم هذا
الـ ـكـ ـت ــاب هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ــذي ي ـحــوي
نصًا واضـحــا ،لكنه مـخـتــارات .أقــوال
بسيطة صـغـيــرة لــم أك ــن أخـطــط لها،
بــل كــانــت مـســارًا ح ـرًا .بعضها أنجز
بقلم الرصاص ،أو بريشة رفيعة جدًا،
بـتـلــويــن أو عـلــى الـطــريـقــة الصينية
ً
عموديًا مثال .والواقع أنني كنت أرى
كتب املتصوفني ،فأنتقي منها بعض
املـخـتــارات وأجـلــس لكتابتها .فأزيد
م ــن مـعــرفـتــي ب ـه ــم ،أح ــب ذلـ ــك .بـهــذه
الطريقة أحفظهم أكثر ،أتأملهم أكثر!
جماليًا ،أفرح بهم!».
هذا تمامًا ما تؤكده املقدمة املكتوبة
بخط يده« :لم يكن القصد من اختيار
هذه األقــوال وكتابتها أو تخطيطها،
ـاب أو مـلــف أو ما
أن تـنـضـ َّـم إل ــى ك ـت ـ
ٍ ّ
يشبه املخطوطة .ذلك أن االختيار لم
يكن يتبع منهجًا واضحًا وال توجهًا
للوصول إلــى إض ــاءة جــديــدة أو فهم
ـف م ـت ـمـ ِّـيــز م ــن ه ــؤالء
أع ـم ــق أو م ــوق ـ ٍ
ال ـصــوف ـيــن ُّال ـك ـبــار وم ــن مــؤلـفــاتـهــم.
بل كان التوقف عند هذه األقــوال من
باب اإلعجاب واالنجذاب واالندهاش
والحب» .يشرح الصايغ لـ «األخبار»:
ـام ذو روحــانـيــة عالية،
«الـخــط فــن سـ ٍ
أقــرب ما يكون إلى التصوف .النظرة
الـ ـص ــوفـ ـي ــة ال ـ ـ ــى اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان والـ ـع ــال ــم
والــديــن ،هــي نظرة متحررة متقدمة.
وه ــي أقـ ــرب ش ــيء ل ـل ـفــن ،خ ــاص ــة في
وقـتـنــا ال ـحــالــي امل ـل ــيء بــال ـصــراعــات،
هــي تعطينا دافـعــا لــرؤيــة املستقبل.
هي تنظر إلى اإلنسان نظرة توحده،
وتــوحــد الــديــن ،وتــوحــد العالم .وهــذا
م ــوج ــود أي ـضــا ف ــي ال ـحــركــات الفنية
الـكـبـيــرة .لـقــد اقـتــربـنــا مــن ذل ــك أيضًا
ع ـن ــدم ــا اع ـت ـب ــرن ــا أن ال ـ ـتـ ــراث ال ـف ـنــي

العاملي هو تراث إنسانيّ ،وكل إنسان
له حق فيه ،وعندما قلنا إنه إذا دخل
عمق ذاته ،يلتقي باآلخر،
اإلنسان إلى ّ
وعندما قلنا إنه سواء في فن الشعر
أو الـفـلـسـفــة أوالـ ـعـ ـم ــارة ،ال ـت ـصــويــر،
التلوين ،النحت ،املوسيقى ،فالفنان
واحد في النهاية».
يـ ـق ــول الـ ـص ــاي ــغ بـ ـف ــرح «سـ ـ ـ ــواء ك ــان
العمل كبيرًا أم صـغـيـرًا ،كنت أبحث
بــاس ـت ـمــرار ع ــن إم ـكــان ـيــات أو طــريــق
يذهب إليها الخط .عن أماكن يتجلى
فيها ،يظهر فيها ،يــأخــذهــا ،وتـكـ ّـون
ً
مجاله .سعيت إلى تحرير الخط أوال
من اللغة ،من الجمل الكبيرة ،فصرت
آخذ كلمة واحدة .الحقًا ،أخذت حرفًا
واحدًا ،واآلن في هذه الكتب الصغيرة،
أصبحت آخذ زيحًا من الحرف ،شقفة
ً
مــن ال ـحــرف ،ش ـكــا ،أو حــرفــا جــديـدًا،
َّ
أو شيئًا يـتـكـ َّـون ،ك ــأن ه ــذه القصبة،
هذه الريشة ،هذا القلم الذي نكتب به
يخلط بني
سكر إلــى درج ــة أنــه صــار ّ
الحروف واألسطر ..وصار يغني بدل
أن يقرأ» .
مــن الكتابة وخــط يــد سمير الصايغ
في «شطح الكلمات ومشق الحروف»
ً
أوال حـ ـي ــث ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـص ــوف ـي ــة
ّ
الـتــي يـسـتــوحــي مـنـهــا وتـشــكــل عامله
األهــم ،إلــى الحروف التي اشتهر بها
ف ــي م ـع ــرض ــه األخـ ـي ــر ف ــي «غ ــال ـي ــري
ً
أجيال» ،وصــوال إلى كتاب «ما بعد»
حيث انتقل بالحرف إلــى أفــق كتابة
ن ــص كــامــل ت ـجــريــدي .تـســر ك ــارم ــا لـ
«األخ ـب ــار» بــأن األق ـســام الـثــاثــة هــذه
ك ــان ــت م ـق ـص ــودة لــان ـت ـقــال ب ــال ــزوار
بــن مختلف مــراحــل سمير الصايغ
الـحــروفـيــة ،وال ــذه ــاب معهم تدريجًا
من النص املقروء في «شطح الكلمات

