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ثقافة وناس

ً
فنون تشكيلية أكثر من  20عمال أنجزها المعلم اللبناني بين  2008و 2016تحتضنها حاليًا «غاليري عايدة شرفان».
لوحات تسحر الناظر بمفردات بصرية تكسر الرتابة اللونية ،وتنطوي غالبيتها تحت ثيمة واحدة :الطيور

حسين ماضي« ...مايسترو» اللعب واللون!
نيكول يونس
ل ــوح ــات تـشـكـيـلـيــة ل ـي ـســت لـلـنــاظــر
امل ـس ـت ـع ـجــل ،ب ــل ل ـل ـم ـتــأمــل ال ــدق ـي ــق،
والـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف ،أو ملـ ـت ــذوق
ال ـ ـلـ ــون ـ ـيـ ــات الـ ــذك ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،ملــن
يتحدى ملل الرتابة اللونية ،باحثًا
عن التجديد في قلب الحركة النمطية
والتكرار االرتقائي ،غير العبثي .أكثر
مــن  20لــوحــة للفنان حسني ماضي
( ،)1938الذي يرسم في بعض األيام
قــرابــة  15ســاعــة مـتــواصـلــة ،تعرض
في «غاليري عايدة شرفان» .تختلف
تــواريــخ إنجازها بــن  2008و،2016
ت ـج ـم ــع غ ــال ـب ـي ـت ـه ــا ث ـي ـم ــة واحـ ـ ـ ــدة:
ال ـط ـي ــور .ل ــوح ــات تـضـيــق بـمـســاحــة
الغاليري الحميمية ،وتطير بالناظر
م ــع امل ـ ـفـ ــردات ال ـب ـصــريــة إلـ ــى طـيــور
مــاضــي الـتـكــويـنـيــة ال ـج ــذر ،حـيــث ال
نـهــايــة للبحث وال للحركة الكونية
في الفلك التشكيلي «املاضوي»
«لـ ـي ــس هـ ـن ــاك نـ ـه ــاي ــة! ط ــامل ــا أن ـن ــي
أت ـن ـف ــس ويـ ـ ـ ــداي تـ ـط ــاوع ــان ف ـك ــري،
س ـ ــأظ ـ ــل أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل .اس ـ ـم ـ ــه ف ـ ـ ــن أم ال،
يـقــولــون عـنــه جـيــد أم ال .ال دخ ــل لي
بما يقال .أنــا أعمل بما تمليه عليه
خبرتي .هذا ما أفعله .هذا أنا ،ألعب
باألشكال واأللوان!, .وألعب كي أربح
أيضًا» ,هكذا يختصر حسني ماضي
طبيعة عــاقـتــه بفنه فــي ح ــواره مع
«األخ ـب ــار» ،قبل أن يضيف حاسمًا:
«ال ي ــوج ــد مـ ــا هـ ــو ج ـ ـ ّ
ـدي أكـ ـث ــر مــن
اللعب!».
اللعبة طويلة طيلة عمر ،واأللـعــاب
م ـم ـت ـعــة ،والـ ــاعـ ــب م ــاه ــر أيـ ــا كــانــت
أرض اللعب ومهما صعبت قواعد
الـلـعـبــة ،مــن دون ت ـعـ ٍّـد وال «زع ـبــرة»
وهذا صنو الرابحني .عايدة شرفان
التي تعرض أعمال ماضي منذ أكثر
مــن  16س ـنــة ،تــؤكــد ذل ــك فــي مقدمة
قــائـمــة األع ـم ــال ال ـخــاصــة بــاملـعــرض
الحالي« :ببساطة ،ما إمضاء حسني
ماضي فــي أسفل أعماله ،إال تمثيل
الستعداده للعب وفقًا للقواعد».
م ـل ـع ــب ح ـس ــن م ــاض ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
الرحب ينمو ويزهر مع كل معرض
ج ــدي ــد ،وك ـل ـم ــا م ــر الـ ــوقـ ــت ،تـنـضــج
الـثـمــار أك ـثــر .تفتيش لــونــي ضخم،
وبـ ـح ــث بـ ـص ــري ري ـ ـ ـ ــادي .ت ـع ـب ـيــران
ي ـخ ـتــزالن االن ـط ـبــاعــات األول ـ ــى عند
النظر إلى لوحات ماضي .ال يختلف
نـ ـ ــاقـ ـ ــدان عـ ـل ــى األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـب ـص ــري ــة
(أوبتيكال) للوحات ماضي ،باملعنى
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي ال ـ ـصـ ــرف،
ال ـخ ــاص بـكـيـفـيــة ب ـن ــاء ال ـعــاقــة بني
األل ــوان .في نسبة تكاد تكون غالبة
فــي لــوحــاتــه ،يــؤكــد كــل ق ــارئ للعمل
على حضور البحث اللوني املعمق.
ّ
وي ـك ــاد ك ــل نــاقــد ي ـجــزم أن عـمـلـيــا ال
فنان لبنانيًا آخر يقوم بهذا البحث
الفريد.
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش فـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
الــام ـت ـنــاه ـيــة ل ــأل ــوان م ــع بعضها
ب ـع ـض ــا ،ه ــو بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى فـنــانــن
كثر جــزء غير بنيوي .أمــا بالنسبة
إل ــى لــوحــات مــاضــي ،فـهــو عـمــودهــا
الـفـقــري .بــالـتــالــي ،إن ه ــذا التفتيش
ال ــامـ ـتـ ـن ــاه ــي عـ ــن ال ـ ـلـ ــون وع ــاق ـت ــه
ب ـ ــالـ ـ ـل ـ ــون ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ،ي ـ ـج ـ ـعـ ــان هـ ــذا
ّ
«ال ــاع ــب» ال ـب ــارع مـعــلـمــا ف ــي اتـقــان
ل ـع ـب ــة األل ـ ـ ـ ـ ــوان .ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـل ــون ــي
هــام بحد ذات ــه ،لكن مــا يميز أعمال
ماضي ،هو دفــع البحث اللوني إلى
حــدود قصوى من االختبار املكثف،
وهو بال شك نقطة ّ
تفوق حاسمة في
أسلوبه ومنطقه التشكيلي .ال يمكن
ل ـقــارئ لــوحــات مــاضــي إال أن يذهل
أمام قدرة هذا الفنان على نقلنا إلى
عــال ــم ح ـيــث صـيـغــه ال ـلــون ـيــة مــركـبــة
ب ـخ ـب ــرة الـ ـسـ ـن ــن ،ومـ ــروحـ ــة أل ــوان ــه
متنوعة حد الفيض.

َ
ك ــل ع ــال ــم «نـ ـظ ــري ــات األل ـ ـ ـ ــوان» ن ــراه
مـطـبـقــا ف ــي ه ــذه ال ـل ــوح ــات ،ف ــي هــذا
امللعب اللوني البصري الرحب الذي
ي ـق ــدم ــه م ــاض ــي ل ـل ـن ــاظ ــر ،س ـ ــواء فــي
بحثه عن دوزنــة الغوامق والفواتح،
أو لـعـبــة تـشـبـيــع ال ـل ــون (أي صـفــاء
الـلــون) أو حتى فــي خاصية البحث
َ
والقيم
في تناغم أو تنافر الدرجات
ّ
اللونية ،أو سلم متفرعات الدرجات
الـ ــرمـ ــاديـ ــة (وه ـ ـ ــي غ ــالـ ـب ــا األصـ ـع ــب
واألعقد) وهو بحث أساسي في تلك
األعمال.
«دنـيــا األل ــوان واس ـعــة ،هــذا مختبر.
يعني إذا وضعنا اللون األبيض مع
األسود ،نحصل على اللون الرمادي.
لـ ـك ــن أي رم ـ ـ ـ ـ ــادي؟ ه ـ ـنـ ــاك بـ ـح ــر مــن
االحتماالت واإلمكانيات كي نصنع
ً
لــونــا رم ــادي ــا .يـمـكــن م ـثــا أن نضع
لونًا بنفسجيًا مع األصفر واألزرق،
فـنـصـنــع بــال ـتــالــي إح ـ ــدى ال ــدرج ــات
فــي سـلــم عــالــم ال ـلــون ال ــرم ــادي .هــذه
م ـع ــرف ــة ع ـم ــره ــا س ـن ــن ط ــوي ـل ــة مــن
البحث ،واألهم ،الجرأة! فإذا لم يقترن
التفتيش والبحث اللوني عند الفنان
بــالـجــرأة أو إذا تـســرب إلـيــه الـخــوف
من األلــوان ،فالنتيجة ستكون أيضًا
خــائ ـفــة ،وخ ـجــولــة» وف ــق مــا يصرح
ماضي لنا.
إل ــى ج ــان ــب ال ـب ـحــث ال ـلــونــي الـفــريــد
وامل ـ ـقـ ــدام ،ه ـن ــاك امل ـل ـعــب الـتـشـكـيـلــي
الخاص بماضي ،الذي يمنح أهمية
ب ـن ـي ــوي ــة أيـ ـض ــا ل ـل ـش ـك ــل /ال ـه ـي ـئــة/
الـ ـق ــال ــب /الـ ـكـ ـت ــل .إذا وض ـ ــع ال ـل ــون
ً
وحده على القماشة ،سيعطي شكال
تجريديًا ،مجردًا ومجانيًا .تجريدية
الهيئة هــذه ـ ـ بمعنى فـقــدان الهوية
لـلـشـكــل املـ ـج ــرد ـ ـ ـ ـ غــائ ـبــة ك ـل ـيــا عند
ّ
ماضي .حتى إن أبسط خط مستقيم
وخ ــط مـنـحـ ٍـن م ـقــوس ،يـشـكــان عند
ماضي خالصة الهويات ومنطلقها
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ّ
ن ـحــو امل ـع ـنــى .ي ـحــلــل مــاضــي الـطـيــر
كمصطلح بـنـيــوي بـصــري مختزل،
مكون من خط مستقيم وخط منحن
مقوس .في أوقات أخرى ،يزيل الخط
املستقيم ويـبـقــي املـنـحــي ،والعكس
ب ــال ـع ـك ــس وف ـ ــق م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـل ـع ـبــة
التأليفية وأبـعــادهــا .هــو يبحث عن
امل ـغ ــزى ال ع ــن امل ـجــان ـيــة .إذا أخــذنــا
ال ـ ـخـ ــط امل ـس ـت ـق ـي ــم وال ـ ـخـ ــط امل ـن ـحــي
املقوس ونغير موقعهما ونسبهما،
سنحصل على كل شيء عمليًا .هذه
رؤية ماضي وهذا ما يترجمه رسمًا.
إذًا إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـحـ ـض ــور ال ـل ــون ــي
املشغول بدقة وعمق ،يضع ماضي
ً
أشكاال ذات هوية ،ال تقبل التجريد
ال ـ ـعـ ــاري ع ــن ال ـف ـه ــم .وف ـ ــي م ـعــرضــه
ّ
الـ ـح ــال ــي ،نـ ــرى أن ب ـن ـيــة ال ـع ـص ـفــور
امل ـخ ـتــزلــة بــأسـل ـبــة «م ــاض ــوي ــة» هي

ملعب تشكيلي خاص
يمنح أهمية بنيوية للشكل
والهيئة والقالب والكتل
الشكل الــرابــط بــن غالبية اللوحات
املعروضة ،كما هي القاسم املشترك
ف ــي أص ـ ــل الـ ـه ــوي ــة امل ـف ـه ــوم ـي ــة عـنــد
الـفـنــان ،على تنوع احـتـمــاالت الكتل
الـ ـت ــي ي ـل ـخــص ب ـه ــا م ــاض ــي عـنـصــر
العصفور أو غيره.
ّ
يحترم ماضي ذكــاء الناظر ،يحفزه
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـحـ ــث تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا فـ ـ ــي ق ـلــب
العناصر التي استقى منها أشكاله،
أي املـسـتـمــدة مــن تــأمــل عميق لهذه
ال ـط ـب ـي ـع ــة ،ل ـل ـخ ـل ــق ،ل ـل ـك ــل ،ملـنـطـلــق
الذرة التي يتكون منها كل شيء في
ال ـك ــون .كــل ذل ــك ضـمــن إط ــار بصري
واحــد ،فيشرك املشاهد في لعبة هو
ق ــائ ــده ــا .ه ـك ــذا ،ت ـب ــدأ رح ـل ــة ثـنــائـيــة

بني الفنان والناظر لتجذير الرؤية
ومالحقة الشكل النابض أو الراقص
ع ـلــى م ـســاحــة ال ـلــوحــة «امل ــاض ــوي ــة»
املـسـطـحــة .يــدخــل مــاضــي ال ـكــرة إلــى
ملعب الـنــاظــر ،ليجذبه تلقائيًا إلى
م ـي ــدان ــه الـ ـخ ــاص ف ــي الـ ـل ــوح ــة ،إل ــى
عالم أشكاله وألــوانــه هو املايسترو
الوحيد فيها .يـتــورط الناظر بفرح
ف ــي حـبـهــا ،أو يــدمـنـهــا ال ف ــرق .لعل
أبرز تعبير عن أثر الشكل التشكيلي
«امل ــاض ــوي» ورد فــي ك ـتــاب «حسني
مـ ــاضـ ــي الع ـ ــب األشـ ـ ـك ـ ــال» ل ـع ـبــاس
بيضون ،حيث يقول« :ماضي بحق
الع ـ ــب أشـ ّـك ــال بـ ـق ــدر م ــا ه ــو صــانــع
أش ـكــال .إن ــه أيـضــا فــي نقطة التوتر
ب ــن اإلرادة والـ ـح ــري ــة ،ف ـم ــاض ــي ال
يصنع أبجديته لكنه أيـضــا يصنع
عامله الذي يملك في أحيان ما وجودًا
فيزيائيًا».
ي ـش ــرح م ــاض ــي ل ـن ــا املـ ـس ــار الـتـقـنــي
لحركة تأليف أشكاله« :آخذ العنصر،
الشكل الواحد ،وهــذا الشكل الواحد
يتكرر مــرات عدة بأوضاع ،وأحجام
وألوان مختلفة .هذا ما يجعل العمل
املتشكل عبر العنصر الــواحــدُ ،يــرى
ب ــاس ـت ـم ــرار بـ ــا مـ ـل ــل .وك ـ ــي يـكـتـمــل
العمل ،يجب أن يقترن بعناصر عدة.
بشكل أساسي يجب أن تكون هناك
م ـع ــرف ــة ب ــأص ــول ال ــرس ــم وب ـت ـكــويــن
امل ـ ــوض ـ ــوع ع ـل ــى املـ ـس ــاح ــة امل ـس ـم ــاة
لوحة ،ثم هناك الخبرة في التلوين.
كل هذه العناصر ال تأتي بالصدفة،
بــل بعد بحث دؤوب عـمــره سـنــوات!
هــي ثـمــرة سـنــن طــويـلــة مــن البحث
والعمل الجدي كي يصل الفنان إلى
النتيجة املــرجــوة .إذا غــابــت معرفة
هـ ــذه ال ـع ـن ــاص ــر ،م ــن رسـ ــم وت ـكــويــن
العمل واملساحات ،وهوية األلوان ،ال
ّ
نأملن الحصول على نتيجة مرضية.
هذه شروط أساسية».

ويـ ـضـ ـي ــف «فـ ـ ــي حـ ـ ــال أخـ ـ ــذ ال ـف ـن ــان
مــوضــوعــا م ــن ال ــواق ــع وص ـ ـ ّـوره كما
هــو ،بخاصة إذا كــان متقنًا ألصــول
الــرســم ،فـهــذا فــن املـهـنــة .أم ــا اذا كــان
العمل انطالقًا من املبدأ الــذي اتكلم
عنه ،فيصبح بالتالي مهنة الفن .لذا
هناك فــرق واضــح .وال بد لنا من أن
ً
نعرف فن املهنة أوال كي نصل الحقًا
إلى مهنة الفن».
ه ــذا مــا يطبقه مــاضــي بــالـفـعــل .هو
مــا زال ينجز حتى الـيــوم رسومات
من الواقع أيضًا ،إلى جانب أسلبته
واختزاله األشكال في بحر الخيارات
ّ
اللونية املشغولة بــاحـتــراف .يعلق:
«ال تأخذ املوهبة غالبًا حيزًا أكبر من
 .%5أما الـ  %95املتبقية ،فهي للعمل
ال ـ ـجـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ــدؤوب .والـ ـ ــرسـ ـ ــام ي ــرس ــم
دائ ـم ــا .ه ــذا ه ــو املـنـطــق الـسـلـيــم في
الــرســم :الــرســم بــاسـتـمــرار كــي تبقى
أعيننا قادرة على مالحظة املسافات
بــن االش ـك ــال ال ـتــي ن ــراه ــا ،واأللـ ــوان
وف ـ ــروق ـ ــات االحـ ـ ـج ـ ــام ،ك ـم ــا أوض ـ ــاع
األشكال باستمرار ،وكي تبقى هناك
تجربة دائمة في التفتيش عما نريده
مــن ل ــون .قــد يـبـقــى ال ـف ـنــان لـســاعــات
جــالـســا يـبـحــث ع ـنــه ،كــي يـصــل إليه
وي ـض ـعــه ف ــي م ـكــانــه ال ـص ـح ـيــح .من
يستسلم في هذه الطريق ،لن يحصل
على النتيجة املرجوة أبدًا».
إذًا ال يـمـكــن أن ن ـصــل إل ــى األسـلـبــة
املـعـمـقــة ع ـبــر ال ـع ـنــاصــر الـتـكــويـنـيــة
إال إذا كــان األس ــاس هــو التمكن من
تـقـنـيــة رسـمـهــا الـسـلـيــم املـبـنــي على
التأمل املعمق في الطبيعة املحيطة
ب ـن ــا ،وال ـت ـج ــرب ــة وال ـص ـب ــر وال ـب ـحــث
وال ـ ـجـ ــرأة .ت ـلــك ح ــال ح ـســن مــاضــي
الــرســام الواقعي الـبــارع الــذي تطور
بـحـثــه لـيـصــل إل ــى م ــا ه ــو عـلـيــه من
احـ ـ ـت ـ ــراف فـ ــي ق ــولـ ـب ــة األشـ ـ ـك ـ ــال فــي
الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــات ،ف ـ ـنـ ــراهـ ــا ك ـل ـع ـب ــة ل ـي ـغــو
هندسية مغرية للرائي أو حتى لعبة
 casse têteيصنعها بنفسه ويركب
أحجامها وكلماتها السرية وح ده،
طارحًا إياها في ملعب الرائي كملف
بصري بحثي حد الذهول.
ذرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع جـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة /اس ـت ـي ـت ـي ـق ـي ــة
يستعملها الفنان لتوظيف األلــوان
واألشـ ـ ـك ـ ــال ب ـطــري ـقــة م ـب ـت ـك ــرة .فـهــو
مــن اخ ـتــزل الـعـصـفــور ب ـهــذا الـشـكــل،
وعــاقــة هــذه الكتلة بتلك ،هــو الــذي
حـ ــددهـ ــا ونـ ـس ــج ت ـف ــاص ـي ــل نـسـبـهــا
وبنيانها البصري التأليفي املتناغم
لصالح اكتمال اللوحة.
تضيق الكتل أو تتسع .يــرفــع الخط
أو ي ـس ـمــك .أن ـم ــاط ص ـغ ـيــرة مـتـكــررة
ت ـت ـشــابــك فـ ــوق ب ـع ـض ـهــا ت ـخ ـلــق مـعــا
ن ـس ـي ـج ــا ن ـم ـط ـي ــا م ــركـ ـب ــا لـتـقـمـيـشــة
م ــن األشـ ـك ــال .تـلـمــع م ــوج ــات االل ــوان
الـ ـبـ ـص ــري ــة /اوبـ ـتـ ـيـ ـك ــال وع ــاق ـت ـه ــا
ب ـب ـع ـض ـه ــا ب ــانـ ـي ــة بـ ـي ــان ــا بـ ـص ــري ــا،
مفرداتها كلها مستمدة من الطبيعة،
ومــؤسـلـبــة عـلــى طــريـقـتــه ال ـخــاصــة...
مـتـسـقــة ومـتـنــاغـمــة كـتـنــاغــم وتـنــافــر
وحدات الكون.
على حد تعبير ماضي ،كما نقلت عنه
عــايــدة شــرفــان فــي مقدمتها« :الـكــون
مؤلف من وحدات متعددة ،كل وحدة
لها خصوصياتها املـمـيــزةٌ .وألن كل
تكوين إلـهــي أو بـشــري ،م ـعـ َّـرف بدقة
عبر شكله ،لــونــه ،موضعه وترتيبه،
ّ
فإن في وسعنا أن نراقب ونتعلم قراءة
كل ما يحيط بنا .مسؤولية الفنان هي
تلقف املقاييس التي وضعها الخالق
واستخدامها بنظام وترتيب .الفنان
ال يخلق ،هــو فقط يختبر ويكتشف
طرقًا جديدة للتعبير».
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