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ثقافة وناس

ثقافة وناس
رحيـل

أدب

مجلة ثقافية «تجريبية ،سفلية ،حرة»

ّ
أيها الهامشيون ال تفوتوا هذه الـ «رحلة»
ّ
تصدر عن «اتحاد
المنشقين عن قوى األمر
الواقع»! هكذا ّ
تعرف
المجلة اللبنانية عن نفسها
على الموقع األزرق .بعد
أكثر من ستة أعوام من
االحتجاب ،عادت ًهذه
التجربة مدفوعة بهاجس
تقديم مواد ونصوص
ّ
منظور
من
ية
جد
ٍ
مختلف ،ضمن «تصميم»
ّ
فني معاصر .في مسارها
الجديدّ ،
تتورط «رحلة» َفي
وتحاكي الراهن
الواقع،
ً
بأسلوبها ،رافعة شعار
«تجريبية ،سفلية ،حرة».
عددها السادس يشتبك
اللبنانية
مع التطورات ً
الملتهبة ،محاوال محاكاة
شرائح المجتمع على
اختالفها
بول مخلوف
ع ـنــدمــا صـ ــدرت «رحـ ـل ــة» ع ــام 2009
(«األخـ ـ ـب ـ ــار»  )2009/5/20ل ــم يكن
أصحاب هــذا املـشــروع ،واعــن تمامًا
للمسؤولية وااللتزام املترتبة عليهم
إزاء عملية النشر والتحرير .في تلك
ُّ
الفترة ،كان جل اهتمام تلك املجموعة
َ
الشبابية اللبنانية ،العمل على خلق
ّ
ّ
الشكلية:
متميز له خاصيته
أسلوب
ٍ
نـ ـش ــرة ع ـل ــى ش ـك ــل ج ـ ــري ـ ــدة ،لـكـنـهــا
تحمل فــي طـ ّـيــاتـهــا تصميمًا بعيدًا
عـ ّـمــا هــو متعارف عليه فــي السائد،
َ
غير خاضعةٍ للقواعد البديهية في
صــور
(تتخللها
ـرض
ـ
ع
ـ
ل
وا
ـم
ـ
ي
ـد
ـ
ق
الـتـ
ً
وكـ ــوالج وكــوم ـي ـكــس) ،مـتـعــامـلــة مع
املضمون بطريقةٍ ارتجالية ،عفوية
قريبة إلــى الخيال منها إلــى الواقع.
ُع ــرف ــت ال ـن ـش ــرة آنـ ـ ــذاك بــأن ـهــا «غـيــر
واقعية ،غير مستقلة ،ح ــرة» .شعار
ّ
ك ـه ــذا جـ ــاء ل ـي ـق ــول ب ـ ــأن الـ ـ ـ «رح ـل ــة»
بـ ـبـ ـس ــاط ــة خـ ـي ــالـ ـي ــة (مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة مــن
أصحابها الـغــوص فــي السريالية)،
منحازة وغير ّ
ممولة من أحد.
لـ ـك ــن م ـ ــا غـ ـف ــل عـ ـن ــه أصـ ـ ـح ـ ــاب ه ــذه
ّ
الجدية في وضع مسار
النشرة ،هو
تحريري صريح وواض ــح ،واالتـفــاق
ّ
عـلــى آلـ ّـيــة عـمــل مـفـ ّـصـلــة ،بـعـيــدة كــل
الـبـعــد عــن الـعـنــاويــن الـعــريـضــة مثل
«مـشــروع جديد يرفض التصنيف»
أو «نشرة لها هوية خاصة» تجعل
مــن مسار عملهم خطًا فــريـدًا يحمل
رسالة متماسكة ومضمونًا مسهبًا
بأسلوب فريد ،يقارب املواضيع من
زاويـ ــة ٍمختلفة ،حقيقية ومـ ّ
ـوجـهــة،
ّ
تجسد رؤيتهم للقضايا.
تــوق ـفــت «رحـ ـل ــة» ع ــن الـ ـص ــدور عــام
 ،2013وفــي رصيدها خمسة أعــداد.
جـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــدد األخ ـ ـيـ ــر ت ـح ــت ع ـن ــوان
«ي ـس ـق ــط ك ــوك ــب الـ ـعـ ـج ــائ ــز» ،وف ـيــه
دالل ــة رمــزيــة عـلــى األنـظـمــة العربية
ورؤســائ ـهــا الــذيــن اه ـتــزت عروشهم
إث ـ ــر االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ال ـع ــرب ـي ــة آنـ ـ ــذاك.
أم ــا األعـ ــداد الـتــي سبقتها ،فحملت
العناوين التالية :العدد األول الذي

ص ـ ــدر فـ ــي أيـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو) « 2009ي ــا
ع ـم ــال ل ـب ـنــان قـ ـ ــودوا هـ ــذا الـقـطـيــع»
عــالــج املــوضــوع الـتــالــي« :مــن يحمي
العامالت األجنبيات من عنف املرأة
الـلـبـنــانـيــة؟» .الـعــدد الـثــانــي ج ــاء في
حزيران (يونيو)  2009تحت عنوان
«سـقــوط جــدار بــرلــن ...مــن التالي؟»
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ــوضـ ــوعـ ــه األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عــن
السجون اللبنانية« :واقــع يتعارض
مع اإلنسانية؟» .العدد الثالث الذي
صــدر في تموز (يوليو)  2009حمل
عـ ـ ـن ـ ــوان «ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ع ـ ـ ــرب ي ـك ـت ـش ـفــون
ف ـل ـس ـطــن» وك ـ ــان م ــوض ــوع ــه شـبــاب
الهجرة ومرارته.
لبنان في لقاء مع ُ
أما العدد الرابع الذي نشر في كانون
األول (دي ـس ـم ـب ــر)  ،2009ف ـق ــد أت ــى
بعنوان «نحن صورة عن املستقبل»
وكان موضوعه الجدار الفاصل الذي
ُب ـ ِـن ـ َـي آنـ ـ ــذاك ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،ف ـقــاربــت
«رحـ ـ ـل ـ ــة» ال ـ ـحـ ــدث مـ ــع ج ـ ـ ــدار بــرلــن
ل ـي ـك ــون عـ ـن ــوان املـ ــوضـ ــوع الــرئ ـيــس
«مرايتي يا مرايتي مني أحلى برلني
أو فلسطني؟».
اختارت «رحلة» االنزواء واالنسحاب

مــن املشهد الثقافي ملــدة ستة أعــوام
تـقــريـبــا ،بـعــدمــا اسـتـنـتــج الـقــائـمــون
ّ
عـلـيـهــا ،أن هـنــالــك شـيـئــا مــا ناقصًا
ّ
عندهم لم ينضج بعد .قرروا التمهل
ـت الحق،
وتأجيل مشروعهم إلى وقـ ٍ
وقت مناسب َ
أكثر حيث تكون األمور
ٍ
مـتـبـلــورة وأع ـم ــق ،تـحـمــل املــزيــد من

استلهمت جدارية رسمها
مجهول على أحد حيطان
بيروت ،لتختار موضوع عددها
«بدنا نسترجع الوقت المنهوب»
االنسيابية وال ـفــراد ِة ،خصوصًا في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ـح ـت ــوى وامل ــواض ـي ــع
الـتــي يـطــرحــونـهــا ،فــراحــوا يــراقـبــون
ّ
ّ
ع ــن كـثــب ك ــل امل ـت ـغ ـيــرات والـتـقــلـبــات
واإلنـتــاجــات الثقافية والفنية التي
ّ
ح ــدث ــت ف ــي كـ ــل ت ـل ــك املـ ـ ــدة الــزم ـن ـيــة
ب ـ ـحـ ـ ٍّـس مـ ـشـ ـت ــرك مـ ـص ــاح ــب ب ـنــزعــة
نقدية.
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ّ
التوجس لخلق وسيلة تعبيرية
هذا
ّ
ـور
ـ
ظ
ـ
ن
ـ
م
ـن
ـ
ـ
م
ـة
ـ
ـ
ي
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ـ
ـ
ج
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ـ
ـ
ـ
ـ
م
ـوي
ـ
ـ
ح
تــ
ٍ
مختلف ،يحمل خلفية ثقافية مقدمة
بـ«ديزاين» ّ
فني معاصر ،بقي يالحق
مـ ّ
ـؤسـســي «رح ـلــة» .ق ــرروا االجتماع
موضوع إعــادة إصدارها،
ومناقشة
ِ
شــرط أن تكون «رحلة» في مسارها
الجديد متورطة في الواقع ،تجريبية
(باملفهوم الواسع للمصطلح) أي أن
بنقد
تتعامل مع الظواهر واألحداث
ٍ
ومسافة من االصطفافات الثنائية،
َ
ُ
ـاك
ـوب م ـح ـ ٍ
وت ـح ــاك ــي الـ ــراهـ ــن ب ــأس ـل ـ ٌ
ف ـي ــه ت ـع ـب ـي ــرات ان ـط ـب ــاع ـي ــة مـكـثـفــة،
مثقل بأفكار ومــواقــف اسـتـنــادًا إلى
ٍ
موضوع العدد.
هـ ـك ــذا إذًا ُولـ ـ ـ ــدت «رحـ ـ ـل ـ ــة» ج ــدي ــدة

(رئ ـي ــس ال ـت ـحــريــر ح ــرم ــون حـمـيــة ـ ـ
تـصـمـيــم غــراف ـي ـكــي :ح ــرم ــون حمية
وف ـ ـ ـ ـ ــراس خ ـ ـل ـ ـيـ ــل) ،لـ ـي ــس ك ــامـ ـت ــداد
ت ــراكـ ـم ــي ل ـت ـج ــارب ـه ــا الـ ـس ــابـ ـق ــة ،بــل
ّ
كتطور فعلي ملا قدمته سابقًا ،وما
هو ضروري ومفقود حسب نظرتها.
بـقـيــت أق ـســام ـهــا األولـ ـي ــة م ــوج ــودة:
«كلمة سر» أي املقاالت التي تتناول

مــوضــوع ال ـعــدد ،و«ج ـغــل بيزنطي»
ي ـع ـنــي م ـقــاب ـلــة خ ـيــال ـيــة تــرت ـكــز إلــى
ت ـق ــدي ــم أفـ ـك ــار إحـ ـ ــدى الـشـخـصـيــات
ال ـ ـف ـ ـك ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي الق ـ ـ ـ ـ ــت حـ ـتـ ـفـ ـه ــا،
وإس ـق ــاط ـه ــا ع ـل ــى ال ــوض ــع ال ــراه ــن،
«ريـسـيـكــاش» أو ك ــوالج وهــي لعبة
َ
اشتهر بها السرياليون ،باإلضافة
إلى أقسام جديدة هي« :مانيفستق»
أي املـقــدمــة (ستتغير تسميتها في
العدد الالحق لتصبح «أتموسفير»
كــون االفتتاحيةِ تعبيرًا مــوجـزًا عن
ّ
الجو العام) ،ومقابلة حقيقية حسب
امل ــوض ــوع امل ـ ـطـ ــروح ،ت ـحــت تـسـمـيــة
«زوم» ،و«ت ــاري ــخ الـطـبـقــة الـعــامـلــة»
وهــو تــأريــخ أح ــداث مــن اعتصامات
ـات ع ـ ّـم ــال ن ــاض ـل ــوا ضد
واح ـت ـج ــاج ـ ِ
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،و«س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــاتـ ــك» وه ــي
ُ
ص ـف ـحــة ت ـع ـنــى بـمـعــالـجــة مــوضــوع
سينمائي أو تقديم مادة نظرية عن
السينما والفنون البصرية.
ارت ـ ـ ـكـ ـ ــازًا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه األق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ال ـتــي
ق ــد ت ـض ــاف إل ـي ـهــا ص ـف ـحــات أخ ــرى،
حـ ـس ــب مـ ـ ــا تـ ـسـ ـت ــوجـ ـب ــه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف،
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى «الـعـقـلـيــة» الـتــي رسمت
رؤية الجريدة ،تطلعاتها وطريقها،
صـ ـ ــدرت «رح ـ ـلـ ــة» ف ــي ك ــان ــون األول
(ديسمبر) املاضي بعددها السادس
عـلــى وق ــع االنـتـفــاضــة ال ـتــي عصفت
ب ــاألح ــوال الـلـبـنــانـيــة .ال ـن ـشــرة الـتــي
ت ـح ـمــل ش ـع ــار «ت ـجــري ـب ـيــة ،سـفـلـيــة،
ح ـ ــرة» اس ـت ـل ـه ـمــت ج ــداري ــة رسـمـهــا
مـجـهــول عـلــى أح ــد حـيـطــان بـيــروت،
ل ـت ـخ ـت ــار مـ ــوضـ ــوع عـ ــددهـ ــا «ب ــدن ــا
نسترجع الوقت املنهوب».
ٌ
تصريح
شكل
عنوان كهذا ،أتى على
َ
ف ــج ،أظـهــر تلقائيًا وب ـم ـفــرده ،هــويــة
«رح ـ ـلـ ــة» كـ ـمـ ـش ــروع ث ـق ــاف ــي يـسـعــى
إل ــى ال ـتـعــامــل م ــع ال ــواق ــع بــالــوصــف
البوح املختلف املناهض
التعبيري،
ِ ّ
للسائد ،ويطال كــل شرائح املجتمع
على اختالفها ،خصوصًا الهامشيني
مـ ـنـ ـه ــم ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن ـف ـس ـهــم
م ــن ال ـف ـئ ــة الـ ـح ــرة اًلــام ـن ـت ـم ـيــة إل ــى
التطلعات العمودية («من تحت») أو
ُ
السفليني.
هنالك مسائل تبدو أحيانًا بسيطة،
بــديـهـيــة لـكـنـهــا م ـع ـقــدة ،م ــن الـجـ ّـيــد
ال ـت ـط ــرق إل ـي ـه ــا أو أق ـل ــه ال ـت ـجــريــب.
ه ـن ــال ــك أيـ ـض ــا ب ـض ـع ــة شـ ـب ــان رأوا
ـول ال ـ ـجـ ـ ّـدي ب ـ ــات م ـح ـص ــورًا
أن ال ـ ـقـ ـ َ
ب ــوظ ــائ ــف ك ــامـ ـي ــةٍ تـ ـخ ــدم س ـل ـطــات
ش ـ ـتـ ــى ،م ـ ــا ُي ـ ـف ـ ـقـ ـ ُـد ص ـ ّــاح ـ ـ َـب الـ ـق ــول
م ـي ــزة خ ـط ــاب ــه ،وت ـس ــخ ــر مـضـمــونــه
مل ـص ـل ـح ـت ـهــا .أس ـ ـبـ ـ ٌ
ـاب ك ـه ــذه شـكـلــت
وقودًا لـ«رحلة» .وكما جاء في مقدمة
التعريف عنها« :تتعامل «رحلة» مع
ّ
الظالل التي تخلفها السياسة على
أرض ال ــواق ــع .تـعـيــش مــوضــوعــاتـنــا
ّ
ونتوغل في التفاصيل.
على الهامش
أتينا للبوح ،لإلفصاح ،للتعبير ألن
ببازار
القول الـجـ ّـدي بــات محصورًا
ٍ
موبوء ،له مشهد استعراضي أنيق.
لـغ ـت ـنــا ي ـع ـنــي ذوات ـ ـنـ ــا ،ال ـت ــي تـعـنــي
أف ـكــارنــا امل ـن ـحــازة ح ـتـ َـمــا ،لـكــن ليس
على الطريقة الدوغمائية ،الـ «مع» أو
ّ
«الضد» املعلبة .نبحث عمن يشبهنا
ّ
دومــا ،لــذا ال بــد إذًا من التنقيب عما
املدفون
هو مختبئ تحت الغشاوة،
ِ
ت ـحــت ال ـ ـتـ ــراب ،م ــا ه ــو س ـف ـل ـ ُّـي ،ح ـ ٌّـر،
ص ــام ــد .ومـهـمـتـنــا ال ـت ـجــريــب ،ألنـنــا
ن ـب ـحــث ع ــن ق ـط ــة س ـ ـ ــوداء ف ــي غــرفــة
مظلمة ،ألننا نفضل التجريدي على
العمودي وال ّ
يشدنا الكالسيك».
ّ
مستمرة والكل مدعوون.
الرحلة
يمكن تحميل ال ـعــدد عـلــى املــوقــع الـتــالــي:
 Rehlamag.comـ ـ للحصول على نسخة
ورقية ،يرجى زيارة صفحة «رحلة» على
فايسبوك

ّ
ّ
جون بالديساري ...حرر الفن المفاهيمي من جديته
رحل الفنان األميركي
قبل أيام من دون أن
يكون قد ّ
توصل بعد
إجابة عن ماهية
إلى أي ّ
السؤال
الفن .ولعل هذا ّ
المفتوح هو ما ظل يؤرقه
ويدفعه إلى التجريب في
الوسائط واألساليب طوال
عقود ّتوجته ّ
عرابًا للفن
المفاهيمي ،وأبرز الوجوه
التي ّ
حددت شكل الفن
المعاصر منذ السبعينيات
روان عز الدين
ّ
«س ـي ـت ــذك ــرون أنـ ــي ال ــرج ــل ال ـ ــذي كــان
ّ
يـلـصــق ال ـن ـقــاط امل ـلــونــة عـلــى الــوجــوه
فــي ال ـصــور» ،أجــاب جــون بالديساري
( )2020 – 1931حني سئل ّ
عما يعتقد أن
الناس سيذكرون من تجربته بعد مئة
سـنــة ،مـشـيـرًا إل ــى مجموعته «نـقــاط»
( .)1985لكن الفنان األميركي الذي رحل
أخـيـرًا فــي لــوس أنـجـلــوس ،تـجــاوز مع
كل عمل جديد تجاربه السابقة بفضل
اختباره للوسائط كافة ،خصوصًا أن
ّ
ّ
تقدمه فــي العمر لــم يتمكن مــن جعله
فنانًا مــن عهد آف ــل .عــرف كيف يجيء
دائ ـم ــا ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب ،ك ـمــا كــان
ّ
يــذكــر الفنانني اآلخــريــن دائـمــا ،آخرها
ً
عـصــر الــديـجـيـتــال ال ــذي أن ـجــز أع ـمــاال
مختلفة حوله ومنه.
ف ــي ن ـيــويــورك الـسـتـيـنـيــات ش ــاع اســم
واح ـ ـ ــد هـ ــو آن ـ ـ ــدي وارهـ ـ ـ ـ ـ ــول .غـ ـي ــر أن
األمــر كــان مختلفًا بالنسبة إلــى لوس
أنجلوس ،فقد كان لديها فنان طليعي
ّ
آخ ـ ــر ي ــدع ــى ج ـ ــون ب ــال ــديـ ـس ــاري .ه ــز
ّ
الرجل الوسط الفني هناك بحرق كل
لوحة كان قد رسمها حتى ذلك الوقت.
كــل التصنيفات الفنية كــانــت تــؤرقــه.
وعـنــدمــا أح ــرق لــوحــاتــه (رسـمـهــا بني
 )1966 – 1953في مقبرة سان دييغو،
أحــرق كل القواعد الفنية التي لم تكن
ت ـع ـتــرف إال بــال ـلــوحــات وامل ـن ـحــوتــات
فـ ـحـ ـس ــب .صـ ـن ــع م ـ ــن رم ـ ـ ــاده ـ ـ ــا ق ـطــع

بـيـسـكــويــت ،وعــرض ـهــا بــرفـقــة وصـفــة
التحضير وتــاريـخــي والدة اللوحات
ومــوت ـهــا .ذل ــك لــم يـكــن مــوتــا ب ـقــدر ما
ً
ّ
كان قتال مقصودًا ،شكل والدة جديدة
ّ
لبالديساري منحته لقب ع ــراب الفن
املـفــاهـيـمــي .كــأنـمــا كــانــت تـلــك الحركة
الفنية استعارة كبيرة عن الدرك الذي
أوصلت فترة ما بعد الحداثة الفنون
إليه .وفــق توصيف الناقد اإلنكليزي
ت ـيــري إي ـغ ـل ـتــون ل ــم ي ـعــد مـطـلــوبــا من
الفنون أن تقوم مقام الله أو السعادة
أو الـ ـع ــدال ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ربـ ـم ــا ك ــان
عليها فقط أن تعود إلــى هشاشتها،
وأن تـلـقــي بــأث ـقــال ال ـع ـمــق وال ـقــداســة
ع ــن كــاه ـل ـهــا .بــالـنـسـبــة إل ــى الـفـنــانــن
املفاهيميني ،في فترة ما بعد الحداثة
ص ــار كــل ش ــيء مــوضـ ّـع ش ـ ّـك ،ب ــدءًا من
ســؤال أســاســي ال يتوقف عــن التوالد
ّ
ف ــي كـ ــل م ــرح ـل ــة :م ــا ه ــو الـ ـف ــن؟ واج ــه
الفنانون سيطرة مقاييس التقنية أو
الحرفية وحدها على األعمال .منحوا
املـ ـفـ ـه ــوم ن ـف ـســه اه ـت ـم ــام ــا م ـضــاع ـفــا،
ّ
م ـ ــا شـ ــكـ ــل مـ ـس ــاح ــة واس ـ ـع ـ ــة ل ـل ـع ــب،
ولزحزحة األطــر الشكالنية كلها .أما
ف ـك ــرة امل ـف ـه ــوم ال ـســاب ــق ع ـلــى الـشـ ّكــل،
وجـ ّـدي ـتــه املـفــرطــة أح ـيــانــا ،فـقــد خففه
ّ
بــالــديـســاري بـطــابــع ســاخــر وتهكمي
شـ ّـكــل بصمته الـخـ ّ
ـاصــة حتى رحيله.
مــا هــو ال ـفــن؟ ت ـكـ ّـرر ال ـســؤال م ــرارًا في
أع ـم ــال بــالــدي ـســاري دون سـ ــواه ،كــأن
ّ
تجربته بأكملها ظلت تقف عـنــده ،ال
ّ
التصاقًا به بل ّ
ّ
لتلون وتــوســع وتمط
ذلك السؤال إلى ما ال نهاية .ذات ّ
مرة،
ف ــي ب ــداي ــة الـسـبـعـيـنـيــات ،ف ــرض على
نفسه قـصــاصــا ذات ـيــا يقضي بكتابة
ً
جملة «لــن أصنع فنًا ممال بعد اآلن»
مئات ّ
املرات ،ودعا مجموعة من طالب
ال ـف ـنــون ف ــي ك ـن ــدا إل ــى ت ـك ــراره ــا على
حــائــط ال ـغــال ـيــري ،ألن ــه ل ــم يـكــن يملك
ً
ً
م ـ ــاال ل ـل ـس ـفــر إلـ ــى املـ ـع ــرض .ب ـ ــدال مــن
ال ـكــان ـفــاس أو أي عـمــل ف ـنــي ،اكـتـســى
ال ـ ـجـ ــدار ب ـم ـئ ــات ال ـج ـم ــل امل ـ ـكـ ـ ّـررة مــن
ال ـع ـبــارة ذات ـه ــا بـمــا يـشـبــه الـقـصــاص
ّ
الــذي يفرض على طــاب املــدارس لدى
ارت ـكــاب ـهــم خـطــأ م ــا .مـنــذ ذل ــك الـحــن،
غ ـســل ب ــال ــدي ـس ــاري «ذنـ ــوبـ ــه» الـفـنـيــة
السابقة ،إيــذانــا بـبــدء تجربة تعصى
ع ـل ــى ال ـت ـص ـن ـي ــف ض ـم ــن أس ـ ـلـ ــوب أو
ّ
ّ
واألهم أنها تعصى على
توجه واحد.
امللل ،كأنه كان مصابًا بفقدان لذاكرة

«بورتريه
ذاتي
للفنان»
()2010

التاريخ الفني .أنجز مئات من األعمال
الفنية تــراوح بني املطبوعات والكتب
ال ـف ـن ـي ــة ،والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،وامل ــونـ ـت ــاج
الفوتوغرافي ،الفيديوات والكوالجات
الـتــي اسـتـعــار لـغــاتـهــا الـفـنـيــة أحـيــانــا
من البوب آرت والــدادائـيــة .هكذا أعاد
ت ـعــريــف ال ــرؤي ــة ّ
ووس ـع ـهــا ح ــن دمــج
الـكـلـمــات وال ـص ــور ف ــي أش ـهــر أعـمــالــه
«ج ـمــال ص ــاف ــي» ،فــي سـعـيــه إل ــى فهم
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــن املـ ـكـ ـت ــوب والـ ـبـ ـص ــري،
وحني التقط صورًا بكادرات مخلخلة
مــرف ـقــا إي ــاه ــا ب ـع ـب ــارة «خـ ـط ــأ» .دع ــا،
ّ
بسوريالية ،إلى رؤية الصور ولقطات
األف ــام بــاألبـيــض واألس ــود مــن زوايــا
أخرى وجديدة« :انظر إلى الشيء كما
للمرة األولــى» .هكذا ّ
لو أنك تراه ّ
ظهر
ثياب الواقفني في الصور وإيماءاتهم
وحــركــات ـهــم م ــن دون وجــوه ـهــم ،بعد

تغطيتها بالصقات األسـعــار ّ
امللونة.
وراء املـ ـ ـ ــذاق ال ـع ـب ـث ــي والـ ـس ــاخ ــر فــي
نقطه تلكّ ،
ثمة تأويل فني تمثل بلغة
ّ
تجريدية ملونة أضفاها على الصور
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـحــاولــة
مـبـكــرة لفهم وهـضــم الـكــم الـهــائــل من
ال ـص ــور ال ـتــي ب ــدأت ب ـغــزو ال ـعــالــم من

بداية السبعينيات ،أحرق
وصنع
جميع لوحاته ً
عمال فنيًاّ
من رمادها

امليديا الجماهيرية واملجالت واألفالم
واإلعـ ــانـ ــات .م ـنــذ مــارس ـيــل دوشـ ــان،
ّ
ّ
تجرأ فنانو املفاهيمية على التخلص
من أطــر الفن وقــواعــده ،لكن هناك من
ع ــاد وت ـجـ ّـرأ عـلــى صــرامــة املفاهيمية
ن ـف ـس ـهــا .م ــن غ ـي ــره كـ ــان ي ـج ــرؤ عـلــى
إثــارة كل ذلــك الضحك في عمل فني؟
فعلها ه ــو ،حــن وق ــف أم ــام الكاميرا
وراح ي ــؤدي إي ـمــاءات بيديه وجسده
مطلقًا على ذلك فنًا مفاهيميًا .بنكات
كهذه ،كان بالديساري يرمي إلى فهم
الـقــواعــد التي تشترط تحقيق العمل
ّ
يتوصل
الفني .ولحسن الحظ أنــه لم
إل ــى إجــابــة حـتــى وفــاتــه ،كـمــا اعـتــرف
ف ــي مـقــابـلــة قـبــل بـضــع سـ ـن ــوات« ...ال
ً
يملك حـتــى دل ـيــا واحـ ـدًا عـ ّـمــا يعنيه
الـفــن» .ال يقينية دفعته إلــى أن يكون
ط ـل ـي ـع ـيــا بـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ج ـي ـل ــه وأجـ ـي ــال
الـ ـ ّفـ ـن ــان ــن املـ ـع ــاص ــري ــن الح ـ ـقـ ــا مـ ّمــن
تأثروا بتجربته .كان ّ
سباقًا في تلقف
ّ
العصر اإللكتروني وجوانبه البصرية
ك ـم ــا ف ــي آخ ـ ــر م ـع ــارض ــه ع ـ ــام ،2017
إذ حـ ــوى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلي ـمــوج ـيــز
( )emojisل ـح ـيــوانــات ،ل ـكــن بــالـحـجــم
ال ـك ـب ـيــر ،مــرف ـقــة ب ـع ـب ــارات م ــن بعض
عالقة
األفــام من دون أن تكون هناك ّ
مـبــاشــرة بينها وبــن ال ـصــورة ،إنـمــا،
كانت ّ
مجرد محاولة لفهم أو مساءلة
س ـيــاقــات اس ـت ـخ ــدام ت ـلــك ال ـص ــور في
املحادثات اإللكترونية .لكن ما زاد من
األم ــر مــرحــا هــو عرضها فــي غاليري
بــاألحـجــام الكبيرة ،كمن يـقـ ّـدم نافذة
أخ ــرى لــرؤيــة رس ــوم ــات بسيطة كــان
ّ
متفرج أن ينظر إليها على
يمكن ألي
شاشة هاتفه .الفنان الــذي احتضنت
م ـ ـع ـ ــارض ـ ــه م ـ ـتـ ــاحـ ــف وغـ ــال ـ ـيـ ــريـ ــات
ّ
العاملية مثل «تايت مودرن»
العواصم
و«متحف الفن الحديث في نيويورك»
( ،)MoMAو«غوغنهايم» واستعادات
ّ
الفنية ،ترك تأثيرًا كبيرًا
ألولى أعماله
عـلــى الـفـنــانــن امل ـعــاصــريــن مــن خــال
ً
أعماله ،فضال عن تدريسه في معاهد
فنية عديدة .حتى ّبلوغه الثمانينيات
م ــن ع ـم ــره ،ل ــم ي ـخــف سـعـيــه إل ــى فهم
العصر اإللكتروني ،مــا جعله الفنان
امل ـعــاصــر ّ
األول ال ــذي يـبـتـكــر تطبيقًا
ّ
لـ ـلـ ـه ــوات ــف ال ـ ــذك ـ ــي ـ ــة ،ب ـ ـهـ ــدف إش ـ ــراك
ّ
املتفرجني في إعادة تركيب لوحة من
القرن السابع عشر للفنان الهولندي
أبراهام فان بيرين.

عاصم المصري غادر الجغرافيا
زياد منى
املـتــابـعــون ملـلـحــق «ك ـل ـمــات» ي ـعــرفــون مــؤل ـفــات عاصم
كتبت
املصري الذي رحل قبل أيام عن عاملنا .ذلك أني ّ
ف ـيــه ع ــروض ــا ع ــن ج ــدي ــده ،خ ـصــوصــا ت ـلــك املـتـعــلـقــة
باأللسن واللغات كان آخرها «النظام اللغوي واأللسن
الشقيقة» .لكن عاصم املصري ليس عالم لغة وال باحثًا
ّ
فقط وال حتى كاتب رواية ،بل إضافة إلى كل ما سبق
هو رجل أعمال فلسطيني ناجح كان مقيمًا في لبنان
منذ عقود .الصديق العزيز عبودي أبو جودة هو الذي
عـ ّـرفـنــي إلـيــه وق ــال حـيـنــذاك« :ســأعـ ّـرفــك إلــى شخصية
استثنائية تحتفظ بمؤلفات مختلفة يرى أنها ّ
مهمة في
سيارته ،ليهديها إلى معارفه وأصدقائه» .منذ اللحظات
األولــى ّ
لتعرفي إلى عاصم املصري ّ ،شعرت بأني إزاء
إنـســان ال نلتقي مثله فــي حياتنا إل ن ــادرًا .وصفات
شخصه املتواضع حقًا تتناسب طردًا مع إبداعاته في
املوضوعات كافة التي تناولها بالبحث والدراسة.
مـنــذ الـلـحـظــات األولـ ــى لـتـعـ ّـرفــي إل ــى عــاصــم امل ـصــري،
تـ ـط ـ ّـورت ب ـي ـن ـنــا ع ــاق ــة ّ
ود واح ـ ـتـ ــرام مـ ـتـ ـب ــادل ،وك ـنــا
ّ
حــريـ َـصــن عـلــى الـلـقــاء كــلـمــا أتـيــت إل ــى ب ـيــروت أو زار
دمشق ،املدينتني اللتني أحبهما ّ
حبه لفلسطني .وعندما
بـ ــدأ ف ــي ك ـتــابــة أب ـح ــاث ــه ال ـل ـغــويــة ال ـش ـغ ــوف ب ـه ــا ،كنت
أح ــرص عـلــى االسـتـمــاع إلـيــه بـشــوق وتـعـطــش للمزيد.
موضوعات أبحاثه اللغوية كانت جديدة ّ
علي ،وأعترف
ّ
بأني لم أتمكن من فهمها فور سماعها وإدراك مغزاها
العميق وأهميتها القصوى ،فاحتجت إلى بعض الوقت

الستيعاب جوهرها ،خصوصًا أنها تتناول موضوعًا
ج ــدي ـدًا ع ـل ـ ّـي ،وي ـقــع أي ـضــا خ ــارج دائـ ــرة اخـتـصــاصــي
الضيقة.
لكنني كـنــت حــريـصــا أي ـضــا عـلــى االس ـت ـمــاع مـنــه إلــى

موضوع مؤلفه «املحاكمة» الفلسفي الذي ّبي فيه سبب
ّ
عدم تمكن القضاء األملاني من محاكمة املقاتلني الذين
شــاركــوا في عملية ميونيخ ،ونجوا من الكمني الغادر
بسبب انعدام اسم فلسطني من مفرداته!
وفــي مؤلفه «نــاقــوس النفط وخطر النضوب» الفكري
ّ
الـتـحـلـيـلــي بــام ـت ـيــاز ،أوضـ ــح كـيــف تـســنــى لكيسنجر
ّ
والقوى املهيمنة في الــواليــات املتحدة افتعال فضيحة
«ووتــرغ ـيــت» لتجميد صــاحـيــات الــرئـيــس نيكسون،
ّ
وتفردهم بتوجيه الحرب ومفاوضات التسوية ،فوضع
بــن أيــديـنــا وأمــامـنــا ـ ـ كما يـقــول ـ ـ شيطان النفط في
مقابلة راج ـفــة تـصــادمـيــة ،بـمــا تــزخــر مــن ت ـ ّ
ـردد وفــن
وع ـم ــاء ب ـص ـيــرة ،طــالـبــا «ال ــذاه ـ ّب ــن إل ــى الـغـفـلــة بــأقــدام
ليست لهم وقلوب ال تعقل التوقف ليروا بصيص أمل
إن فتحوا أعينهم» .لم يغفل العمل دور األنظمة القبلية
والطائفية التي تعمل اإلمبريالية على تعميم طغيانها
لتثبيت االح ـتــال الصهيوني عـلــى كـيــانــات متشظية
م ـت ـنــاحــرة .وف ـيــه نـعـثــر ع ـلــى مــواص ـلــة ال ـكــاتــب الـعـمــل
بمنهج توازن التناقض الذي ّاتبعه في َ
كتابيه «األبجدية
ودالالتها  -النظرية والتطبيق» و«جدلية الثنائي» حيث
ّ
جدلية حركة الـصــراع االستعماري في املنافسة
تابع
القوة ،التي ّاتبعها في جدليةّ
لالستحواذ على مكامن ّ
ً
ُبنية حروف األبجدية العربية؛ مقابال الحجج والبراهني
ببعضها ،وتــاركــا إيــاهــا لتشير إلــى املـســار واملصير،
سواء الذي أحدثته الحروب ،أو الذي ما انفكت تتابعه.
رســالــة املــؤلــف« :خـلــق التناقض ض ــروري للعبور من
خالله إلى الهيمنة».

وإذ ننظر إلى ما يجري في بالدنا ،نــدرك مدى صدق
تحليالته وصحتها.
عــاصــم امل ـصــري رج ــل أع ـمــال ومـفـكــر ،عـمــل بصمت،
غير مكترث بالشهرة ،لكن القارئ الباحث عن مؤلفات
فكرية عميقة يعرفه من مؤلفاته اإلبداعية السابقة ،في
املجاالت املعرفية واألدبية التي سبق لنا عرض بعضها.
في عرضي األخير في ملحق «كلمات» الصادر بتاريخ
 21كــانــون األول (ديـسـمـبــر) املــاضــي ،كـتـبـ ُـت« :الـعــالــم
الكبير لم يقصد بمؤلفه هــذا ومــا سبقه في املوضوع
نفسه ،بحثًا لغويًا مـجـ ّـردًا ،إذ أنهاه بالقول :إن تراثنا
يستصرخ أب ـنــاءه ألخــذ امل ـبــادرة فــي التحقق مما أتى
عليه املستشرقون بإعادة قراءته بعيون عربية وبلسان
مبني ،وكي ال تبقى وجهة نظر فردية ،يتمنى أن ُيصار
إلى تشكيل مجموعات من علماء اللغة تعمل معًا على
توص ًال إلى رأي ّ
فك رموز الكتابات القديمة ُّ
موحد ،فال
يبقى إرثـنــا وجـهــات نظر متباينة ومـشــرذمــة» .ووعــد
ق ـ ـ ّـراءه أي ـضــا بــالـلـقــاء فــي مــؤلــف جــديــد أع ـطــاه عـنــوان
«املختلف املــؤتـ ِـلــف بــن األلـســن الشقيقة» .هــذا املؤلف
ِ
سيصدر قريبًا لكن مــن دون اللقاء بعاصم املصري
الذي غادر الجغرافيا بعد يومني من تاريخ والدته قبل
واح ــد وثـمــانــن عــامــا ،واسـتـحــال عـطـرًا نتنفسه ،نحن
َ
مـحـبـيــه ،أي ـضــا بــال ـقــرب م ــن ســوســن ُوم ــزن ــة وغـ َّـســان
ً
وفطام ،أوال وليس أخيرًا ،ونتدفأ بفكره ملواجهة صقيع
أنـظـمــة فـســاد ال ـب ـتــرودوالر وإف ـســادهــا .وه ــو لـنــا دليل
للتفكير العميق كي ال نكون أكثر من فعل ماض ناقص
في كتب التاريخ.

