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تشكيلية
فنون
ّ

الفردية
الحرية
رثاء
عاصي:
زينة
ّ
املعرض
«حركة الجموع» هو ّعنوان ّ
الذي أقامته التشكيلية اللبنانية أخيرًا
في دبي .شخصيات ّفقدت فردانيتها
وابتلعها الزحام ،كأننا بها تقول :ثمة
بشر في هذه الحياة أكثر ّ
مما نحتمل
دبي ـــ حازم سليمان
ك � �ب� ��رت م� �س ��اح ��ة ال� �ق� �ل ��ق ف � ��ي أعمال
ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة زي �ن��ة عاصي
ّ
( .)1974اش �ت �غ��ال �ه��ا امل� ً�ت� �ج ��دد على
مشهديات مأزومة شكال وموضوعًا،
أخ��ذ ملمحًا ّ
معمقًا .الرغبة في رصد
ّ
ث �ن��ائ �ي��ة امل � ��دن وال �ب �ش��ر ت �ح��ول��ت إلى

ه��اج��س تعبيري ،وام�ت�ث��ال لتجسيد
انتكاسات شهدتها الكثير م��ن املدن
ال �ع ��رب �ي ��ة .أع � �م ��ال ع ��اص ��ي الجديدة
ّ
التي قدمتها أخيرًا في صالة «سوا»
(دبي) تحت عنوان «حركة الجموع»،
ل�ي�س��ت ك�م��ا ت �ب��دو ام� �ت ��دادًا ملعرضها
ال�س��اب��ق «س��اح��ة ج�م��اع�ي��ة» .الحفاظ
على األدوات واملناخ العام ال يحيلنا
على مضامني سابقة .اللون في أعمال
عالقات
هذا املعرض صار أداة
لخلق ّ
ّ
ب �ص��ري��ة ح��اف �ل��ة ب��ال �ت �ض��اد .التقشف
غنائية كانت حاضرة في
يغلب على ّ
الشكل الذي تخلص من شبح إيغون
وعالماته البصرية الفارقة.
شيلي ً
 39ع�م�لا حملت ت��وق�ي��ع ّ ف�ن��ان��ة لفتت
األنظار بتجاربها التي تتسم بحيوية

ّ
اللبنانية
خ ��اص ��ة .ت ��واج ��ه ال �ف �ن��ان��ة
ّ
إغراءات التصوير بتحريفات تغذيها
ب ��إي� �ق ��اع ��ات داخ� �ل� �ي ��ة ،ت �ن �ع �ك��س على
لوحة مراوغة تستقطب العني.
سطح
أعمالها ال ُتخفي مضامني بعيدة ّ
عما
ً
التورية يبدو خلف
نراه مباشرة .فعل
ُ
حشود بشرية وبنائية ّتغلق املشهد
ُت�م��ام��ًا .م�س��اح��ات م�ك�ت��ظ��ة بتفاصيل
تجهد العني ،وخصوصًا لدى محاولة
رصد فروق في هوية ّاألشكال القائمة
على تيمة التكرار املبطن بتضليالت
بسيطة ،تزيد من إغراء الشكل.
ف��ي مرحلتها األخ �ي��رة ،ل��م ت�ع��د زبنة
ّ
ع��اص��ي ت �ط��رح ال�ح�م�ي�م� ّ�ي��ة ك� ��رد فعل
ع �ل��ى ت�ه�م�ي��ش ال �ف ��رد .امل � ��ادة اللونية
امل�خ�ت�ل�ط��ة (زي � ��ت ،وأك��رل �ي��ك ،وأحبار
وخامات الورقية) ّ
قربت التجربة من
ح��دود املواجهة .ثمة رثائية واضحة
للحرية الشخصية .حشودها ليست
طقسًا جمعيًا ،بقدر ما هي إبراز ملناخ
اغ �ت��راب��ي ع �ص��اب��ي .ت�ع�ط�ي��ل الحركة

الخارجيةّ ،
تحول في هذا املعرض إلى
ّ
يصعب
ضرورة لتتبع فوضى نفسية ُ ّ
ّ
تعقبها أمام كل ذلك االحتشاد املنفر.
ث� �م ��ة ح �ي �ل��ة ان� �ط� �ل ��ت ع� �ل ��ى الجميع.
ش �خ �ص �ي ��ات م � �ه ��زوم ��ة ت � �ق� ��رأ الكتب
والصحف ،أو تنفث دخ��ان سجائرها
ّ
ف��ي أف��ق رم� ��ادي .امل��دي�ن��ة ال�ت��ي تلهينا
بالتحايل على رادارات� �ه ��ا ،استكملت
ّ
ح�ص��اره��ا وس ��دت على ال�ن��اس منافذ
ُي�س�ت��رق��ون ال�ن�ظ��ر م�ن�ه��ا إل ��ى س �م��اء ال
ت �ن ��ذر ب��رح �م��ة ق��ري �ب��ة .ق ��د ت �ك��ون هذه
األسطر محاولة استنطاق لشخوص
زينة عاصي .في لوحات مثل «بورتريه
ال �ق��ارئ» (ك ��والج وم ��واد مختلفة على
ق �م��اش ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  120 × 120س �ن �ت��م) ،تضع
ال� �ف� �ن ��ان ��ة ش �خ �ص �ي��ات �ه��ا ف� ��ي منطقة
ملتبسة ج�دًا .ثمة إيقاف لوقع الزمن.
ُيلغي ضرورة الحركة .ال نعرف إذا كان
م��ا تفعله ال�ش�خ�ص�ي��ات ق��د ب��دأ ّ
للتو،
أو ه��ي ع��ال�ق��ة ه�ن��ا م�ن��ذ س �ن��وات .هذا
الهدم ملسارات حكائية يخلق مساحة

مقصودة من التشويش .خطوط حمراء
منطبعة على
في خلفية اللوحة تبدو
ّ
حالة الضيق التي تولدها ّتلك
املالمح.
املشهدياتُ ،ت َ
قابل بال مباالة مستفزة.
والء ُم ّ
حير يتجاوز االستسالم تبديه
شخصيات اللوحة لوضعها .في لوحة
�ارة حمراء»،
«ض ��وء ت��وق�
�ف» ،أو «إش � � ً
ّ
يأخذ تعطيل رد الفعل ق��وة تعبيرية
ّ
ّ
شخصياتها
خ��اص��ة .ت �ق��دم ال��رس��ام��ة

الرسامة
تضع ّ
شخصياتها في
ّ
منطقة ملتبسة ،وقد
أوقفت وقع الزمن

وف ��ق ب�ن��ائ�ي��ة م �ت� ّ
�راص��ة ،ل�ك�ن�ه��ا تنفي
أدن ��ى ع�لاق��ة ب�ين ك��ل ه��ذه الشخوص.
انصياع ل�ض��وء أح�م��ر ينعكس لونيًا
بقدر وافر على العمل .وإذا أردنا ّ
تتبع
ذلك التأسيس للعزلة واالنغالق على
ال��ذات ،فسنكون أم��ام عشرات األعمال
م �ث��ل ل ��وح ��ات «األخ� � �ب � ��ار» ،و«أي� � ��د في
ال �ج �ي��وب» وس�ل�س�ل��ة ت �ج��ارب «حركة
الجموع» .ترسم زينة عاصي نفسها
ف��ي ب��ورت��ري��ه وح�ي��د ف��ي ه��ذا املعرض.
ّ
يتحرك
ن ��راه ��ا ج��ال �س��ة ت ��راق ��ب ع��ال��م
أم��ام �ه��ا ف��ي س �ك��ون م��ده��ش .وتنقلب
على مناخ املعرض بلوحة «املزهرية»
(م� ��واد مختلفة ّع�ل��ى ق�م��اش ـــــ × 180
عالقة
 180سنتم) ،إال أن أزهارها تظل َ
ف ��ي ف �ك��رة ال ��زح ��ام واالح� �ت� �ش ��اد .ث ّمة
أرق وم �خ��اوف كثيرة ف��ي أع �م��ال هذه
ّ
الفنانة ،كأننا بها تقول :هناك بشر في
هذه الحياة أكثر مما ُيحتمل.
www.zenaassi.com

«إشارة حمراء»
(كوالج ومواد
مختلفة على
كانفاس ــ 150
×  100سنتم ــ
)2010

ثنائية المدينة واإلنسان
ّ
مدن زينة عاصي ليست مرادفًا للمدنيةً .الكتل
البنائية صارت أكثر قسوة ،اتخذت أشكاال أفقية
ومخروطية .استكمال خلخلة هوية املكان
أعطى األعمال بعدًا تغريبيًا عنيفًا بعض الشيء.
لم يعد الناس يذهبون إلى بيوت بل إلى مساحات
ضيقة قوامها منتجات خادعة لشركات أثاث
عابرة للقارات .مدن هذه الرسامة ال تفرز واقعًا
اجتماعيًا .مساحة كبيرة من االزدواجية تبرزها
ّ
بني تطور املدن والفرد .بشر يعيشون بعقلية
العشيرة في الطابق الـ .150ليس في هذه األعمال
مواقف عاطفية وال امتثال لحنني ما ،بقدر ما
هو لعبة بحثية تضعنا أمام تلميحات وإشارات
ضخمة إلى مكمن الخلل بني اإلنسان واملدينة.

zoom

زهراء المتروك :عن «جدتي مريم» وتابوت الحريم
القطيف ــ مريم عبد اهلل
ما إن تدخل املعرض الشخصي األول
لزهراء املتروك ( )1982الذي تحتضنه
ص��ال��ة «م��رك��ز ال �خ��دم��ة االجتماعية»
ف��ي مدينة القطيف ّي�نّالسعودية ،حتى
ت�س�ت�ق�ب�ل��ك الف �ت��ة ت �ب� أن ��ه وإن ّ كان
معرضًا فنيًا لفتاة عشرينية ،فإنه ال
يزال أمرًا غريبًا أو خارجًا عن املألوف
ف��ي ُ مستنقع التقاليد ال ��ذي نعيشه،
إذ خ� ّ�ص�ص��ت األي� ��ام ال�ث�م��ان��ي األولى
م��ن م �ع��رض «ج��دت��ي م��ري��م» للذكور
واليومان األخيران للنساء ،مع إلغاء
نظام العوائل ال��ذي يسمح باختالط
ما!
أول ما يصادفك لحظة دخول املعرض
هو تابوت تسكنه لوحة الجدة مريم

وم� ��ا ب �ق��ي م ��ن أدوات� � �ه � ��ا ،كالحصير
وأوان نحاسية ت� ً�وزع��ت على األرض
بني اللوحات .ب��دال من تعليقها على
ال �ج��دار ،ارت��أت زه��راء ت��وزي��ع لوحات
معرضها العشر على أرضية الصالة
بعدما وضعتها في توابيت .ووسط
م�ه��رج��ان األل ��وان ال�ت��ي انفلشت على
ل ��وح ��ات ص � � ّ�ورت ن �س��اء ف ��ي مختلف
ال��وض �ع �ي��ات ،وق �ف��ت زه� ��راء بجالبية
خضراء من التراثّ ،
تشع عيناها وهي
ّ
تتقمص حكايات العائلة.
ً
ّ
«ج ��س ��دت ل��وح��ات��ي ن �س��اء حقيقيات
ع �ش��ن م ��ع ج ��دت ��ي .أب� � ��رزت ه ��وي ��ة كل
ام � ��رأة ف ��ي ذل ��ك ال �ب �ي��ت م ��ن ت �ل��ك التي
ّ
ّ
وتمرد ما إلى
شخصية
تتمتع بقوة
امل � ��رأة االن �ق �ي��ادي��ة وال �ض �ع �ي �ف��ة ،وهي
السمة الغالبة على نساء مجتمعنا!»،

ثم سرعان ما تنتقل ه��ذه التشكيلية
السعودية إلى الحاضر« :لقد طردوني
من حفلة افتتاح معرضي األول ،ولم
تشفع لي مشاركاتي الدولية واملحلية
ّ
بحجة
ّوال� �ج ��وائ ��ز ال �ت��ي ح �ص��دت �ه��ا،
أن ��ه م�م�ن��وع ع�ل��ى ن �س��اء أن يحضرن
ب�ي�ن ا ّل ��رج ��ال! ق��ال��وا ل ��ي :ال �ح��ري��م برا.
ب ��ل إن امل� �س ��ؤول ع ��ن ص��ال��ة العرض
ّ
ّه ��ددن ��ي ب��اس �ت��دع��اء امل �ب��اح��ث وقال
إن �ه ��ا أوام � ��ر م ��ن ف� ��وق ،وط �ل �ب��وا مني
تكليف رج��ل ليشرح أع�م��ال��ي!» .تقول
زه��راء والخيبة ترتسم على وجهها
وه��ي تنتقل ب�ين التوابيت .ث��م تسرد
ح �ك��اي��ات ق��دي �م��ة« :ف ��ي ه ��ذه اللوحة،
امرأة تستحم على حافة عني ماء بني
مزارع القطيف ّ
تميزها خلفية سوداء
حني كانت النسوة يخرجن إلى العني

ُطردت الفنانة
من افتتاح معرضها...
أل ّنها امرأة

مع الفجر قبل استيقاظ الرجال .وهنا
ّ
تمضي
ام��رأة ت�ج��دل شعرها ،وه�ن��اك ّ ُ
الذي صورته
بكامل زينتها إلى املوت ّ
على هيئة سرير حيث ال يمثل نهاية،
بل حياة جديدة ،وليس هناك فاصل
بينهما» ،تقول زهراء.
منذ عام  ،1997شاركت زهراء في عدد
م��ن امل �ع��ارض التشكيلية ،م��ن بينها
معارض «األي��ام الثقافية السعودية»

ال� �ت ��ي أق� �ي� �م ��ت ف� ��ي ك� ��ل م� ��ن الجزائر
وت ��رك� �ي ��ا وروس � �ي� ��ا ع � ��ام  ،2007كما
شاركت في السنة نفسها في «معرض
ص��ال��ون ال�ش�ب��اب» ف��ي ال��دوح��ة .وهي
هنا استخدمت االكريليك م��ع بعض
اللطخات الذهبية والزخارف واأللوان
الترابية في إشارة إلى ماضي الجدة
وم��زج�ت�ه��ا ب��أل��وان ع�ص��ري��ة كاألحمر
في إشارة إلى األحفاد.
ت�ق��ول« :ل�ق��د ح��اول��وا إف�ش��ال معرضي
ّ
وتذرعوا بتزامنه مع املونديال،
األول.
ّ
فأقفلوه أغلب أوقات ال��دوام .تقصدت
و ّض��ع أول�ئ��ك النسوة ف��ي توابيت .لن
خارج
أعلق لوحاتي على َ ج��دران ًإال
ً
ال�ق�ّي�نّط�ي��ف ،أو ف�ل�ت�ب��ق ص� ��ورة صادمة
ت �ب� وض� ��ع ال �ن �س��اء ف ��ي مجتمعي،
ُ
وكيف عوملت فقط ألنني امرأة».

