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الرسامة غرٌتا نوفل توجه تحٌة إلى سمٌر قصٌر .وجوه شهداء على الجدران وظالل هاربة فً
الشارع
مهى سلطان

معرض من عشرٌن لوحة لٌتوغرافٌة ورسوم على صفحات الصحف وعمل تجهٌزي واحد ،للفنانة التشكٌلٌة اللبنانٌة غرٌتا
نوفل ،أقامته فً صالة المركز الثقافً االلمانً (غوته ،بٌروت )بعنوان بٌروت  ،5002تكرٌما لشهداء االستقالل الذٌن مألت
صورهم جدارن المدٌنة .والمعرض مثل قصٌدة بصرٌة حزٌنة تتقاسم فٌها الٌد والعٌن مواقع الحزن واأللم ،فً رؤٌة تستذكر
على وجه الخصوص الكاتب والصحافً سمٌر قصٌر ،فً تجهٌز عبارة عن فٌلم 'أربع دقائق 'بعنوان 'زهرة التولٌب السوداء
المفضلة.
زهرته
كانت
التولٌب
ألن
'،
إنه الجدار .ومن غٌره ٌحمل ذكرى صور الوجوه التً غابت من الوجود ولكنها لم تغب من الذاكرة .فالجدار تحول مسندا
جدٌدا للتعبٌر واالعتراض فً زمن القتل والتربص بأصحاب الرأي الحر  .انها اٌضا وجوه الشهداء التً تعرت من مالمحها،
وبدأ المطر ٌغسلها والرٌح تبعثرها والبٌاض ٌغزوها .صارت الوجوه تمزقات انسخلت عن الحائط ولم ٌبق منها غٌر بعض
األجزاء  .أكثر ما بقً هو العٌون الشاخصة الٌنا من بعٌد احالمها .فالحائط هو الملتقى الحمٌم والصدى المدوي لصراخ الحٌاة
.وهو شاهد ٌحمل على متنه العالمات واآلثار اللونٌة التً راحت تمحً وتذوب .ولكن لٌس للحائط من ذاكرة .فالصور تتقشر
وتنسلخ ،وخلف صورة كل شهٌد شهٌد آخر .لكأن الموعد مع الشهادة هو موعد مع الحٌاة والحلم والمستقبل الجدٌد .
فً مستهل المعرض ثمة محفورة من لطخة لونٌة كبٌرة تستقل بمسطح تجرٌدي ٌصعب التكهن بأنها رقعة ورق منسلخة عن
حائط ،نراها فً طبعات لونٌة مختلفة .من بعدها تتوقف العٌن أمام صور متالصقة للشهٌد سمٌر قصٌر باألسود واألبٌض
معلقة على حائطٌ ،تم النظر الٌها من داخل سٌارة .فالفكرة هً العبور امام جدران بٌروت ،التً تحٌل النظر إلى صور
الشهداء بابتساماتهم ونظراتهم اآلسرة .لكن الزمن رهٌنة النسٌان والصور مصٌرها التالشً .لذلك لم تكتف غرٌتا باللوحة
.
الشارع
إلى
نزلت
بل
الصحف
صفحات
على
الملون
والرسم
هكذا استطاعت غرٌتا نوفل أن تقبض على نفسها ،أن تسجل مالحظاتها وترسم مشاعرها وان تبوح بها نصا وصوتا وصورة
تماما كما تحس وتتفاعل بتلقائٌة مع الوقائع فً زمن الحرٌة .ولطالما كانت بٌروت موضوعا انسانٌا لها ،منذ سنوات الحرب
وما بعدها فً مرحلة االعمار .فقد خاطبت المدٌنة وناسها وبنٌانها فً مراحل متنوعة من تجاربها من منظار ذاتً عمٌق
.وبما ان الصورة هً شاهد حً ،فهً حملت كامٌراتها (سكوب دٌجتال )وأخذت تصور فً صباحات بٌروت ،الالفتات فً
الشوارع والجدران والمارة الذي ٌحملون األعالم اللبنانٌة .التقطت الكثٌر من الظالل الهاربة والمساحات المضٌئة وما تبقى
من عبارات وشعارات .بٌروت مدٌنة غرٌبة تقول غرٌتا  ':أمشً على طرقاتها وانظر إلى الجدران التً تصرخ بصوت عال
بعدما سقط الخوف .صور األموات تغطً األحٌاء ،صور مرشحٌن لالنتخابات ،صور مشطوبة بالسكاكٌن صور تمحً
 .أمواج من الورق األبٌض ،حقول من ملح وزبد .حقول  SMS .نظرة تشهد ،نظرة محجبة ممزقة .نقاط عٌون وحٌدة
شاخصة الٌنا  .اٌها الجدران دافعوا عن انفسكم ،حافظوا على تلك األجزاء من الرجال الشجعان كً تعٌش صورهم وتنتصر
والكرامة'.
الحرٌة
أجل
من
الزمن
على
تترصد غرٌتا شاعرٌة األلم فً مقاومتها للزمن الذي ٌمحو األشٌاء .هذا الخوف من اإلمحاء والتبعثر ،تلتقطه كصورة فنٌة
تتحدث عن وجه سمٌر قصٌر الذي رحل فً عمر الزهور .تقول :رسم االستاذ على اللوح األسود ألن الكلمات وحدها لم تعد
تكفً .رسم مثلثا .كانت عٌناه تلمعان بقوة .كمن ٌخبئ سرا .مات بعد أن سلم على اٌام الزهور .امتزج دمه بالرصٌف .
الفٌلم على بساطته وتقشفه (تقطٌع وتولٌف سمر مغربل ) ،جاء لٌقطف الموضوع سرٌعا كفكرة تتردد فً أوانها ،ال سٌما انه
تقاطع أثناء عرضه مع ثالث شرائح زجاجٌة ،مما جعل الصورة الضوئٌة تنعكس بدورها ،كً تتنقل على بقٌة جدران صالة
العرض فً ألوان رمادٌة زرق وبنفسجٌة ،شبٌهة فً تعددها بأسلوب الطبعات اللٌتوغرافٌة .كل طبعة فً لون ،وكل ٌوم فً
مزاج من األٌام التً أمضتها غرٌتا وهً ترسم على صفحات الصحف البٌروتٌة وجوها لشخصٌات تقوم بأعمالها الٌومٌة
.فتتغطى المقاالت والمانشٌتات بصورة الرجل الذي ٌقرأ والذي ٌأكل أو ٌحلق أو ٌفكر وهو ٌسمع األخبار التً باتت طقسا

عادٌا من طقوس ٌومٌات اللبنانٌٌن فً زمن السٌارات المفخخة وسواها من أسالٌب القتل والترهٌب .
إنها مجرد عجاالت تسعى اللتقاط المالمح السرٌعة والحركات العابرة التً ال تحتمل التمهل أو التأخٌر .ولئن كانت رؤٌة
العٌن وقوة الحدس فً الرسم القتناص اللحظات المناسبة هً سمة من سمات غرٌتا نوفل ،التً تحاول أن تطٌل العمر القصٌر
للصحٌفة التً ترمى فً آخر النهار فً سلة المهمالت .فال مجال للحدٌث إال عن الفورة األولى للتعبٌر اللونً (األبٌض
والبرتقالً) التً تبقً الرسم غالبا رهن السرعة فً معرض مادته من ورق ،أعد لٌلتقً بذاكرة ورق الملصقات المتقشرة على
.
الجدران
لوال هذه الوقفات العابرة لما ظهرت لقطة هً من أشد اللقطات غرابة تجمع فً منظور واحد ،شبحا غامضا المرأة تقود
سٌارتها وهً تنظر من النافذة إلى صور جلٌة للشهٌد سمٌر قصٌر على الحائط .
المفارقة أن المرأة هً فً الظل( الكونتر جور )وصورة الشهٌد فً النور .

الموضوع :عام
المصدر :الحٌاة

