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من
المعرض

جنان مكي
اشو:

تلك
«حضارة»
داعش
ع ــام  ،1983اج ـتــاحــت شـظــايــا قــذائــف
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي مـنــزل جـنــان مكي
بــاشــو ( )1947فــي كــورنـيــش املــزرعــة.
مـنـطـقــة كــانــت أي ـضــا خ ــط ت ـمــاس بني
مختلف الفئات املتصارعة في لبنان.
عندها ،بدأ عمل الفنانة اللبنانية على
تـطــويــع املـ ــواد الـحــديــديــة وتحويلها
ً
أش ـكــاال فنية« .أشـعــر أنـهــم اغتصبوا
حـيــاتــي وب ـي ـتــي ،وأن ــا أنـتـقــم مــن هــذه
ال ـ ـقـ ــذائـ ــف ،لـ ـك ــن انـ ـتـ ـق ــام ــي ج ـم ــال ــي/
اس ـت ـي ـت ـي ـقــي ،ف ــأن ــا أط ــوع ـه ــا إلرادت ـ ــي
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة» .هـ ـك ــذا ت ـع ـبــر ب ــاش ــو ل ـ
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ع ـ ــن ج ـ ـ ـ ــذور ت ـط ــوي ـع ـه ــا
ال ـش ـظــايــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـتــي ا ًنـهــالــت
على األرض اللبنانية ،مضيفة« :كل
ه ــذه ال ـق ــذائ ــف صـنـعــت ف ــي إســرائ ـيــل
 .»Made in Israelلكن الفنانة حولتها
بإرادتها الصلبة إلــى أرزات خالدات،
ت ـت ـح ــدى ع ـن ــف ال ـ ـعـ ــدو وت ـب ـق ــى رم ـ ـزًا
للخلود .ألم يقل ليوناردو دافينشي:
ً
ّ
«إن جسدًا جميال ال محالة زائل ميت،
َّ
لكن العمل الفني ال يموت أبدًا»؟
لـكــن كـيــف تعمل بــاشــو؟ وكـيــف بــدأت
بتطويع املـعــدن والـشـظــايــا ،وانتقلت
فــي معرضها الجديد «ح ـضــارة» إلى
مــا بـعــد الـشـظــايــا /األرزات؟ إل ــى أفــق
ال ـت ـش ـك ـيــل ب ــال ـح ــدي ــد ،ح ـي ــث «الـ ـف ــراغ
هـ ــو الـ ـشـ ـك ــل ،وال ـ ـحـ ــديـ ــد هـ ــو مـحـيــط
ال ـش ـكــل» ك ـمــا ي ـق ــول ال ـن ـحــات واملـعـلــم
الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي روب ـ ـ ـيـ ـ ــرت ج ــاك ــوب ـس ــن.
األخـ ـي ــر اش ـت ـهــر ب ــال ــدم ــى ال ـحــديــديــة،
خــاصــة فــي الـسـتـيـنـيــات بـعــد انتقاله
إليها من عالم التجريد ،جامعًا بقايا
ً
امل ــواد الـحــديــديــة ،وص ــاقــا إيــاهــا في
مـنـحــوتــات بـنــت نـهـجــا فـنـيــا مستمرًا
حتى اليوم؟ وهو يحضر تلقائيًا إلى
ذاكرة الزائر البصرية عند رؤية أعمال

ب ــاش ــو الـ ـج ــدي ــدة ...ف ــأي ــن بـ ــدأت رحـلــة
جنان في عالم الصقل الحديدي؟
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ب ـ ـ ــدأ ب ــرغـ ـب ــة عـ ـن ــده ــا فــي
التجميع و ّف ــق مــا تـسـ ّـر ل ـ «األخ ـب ــار».
راحــت تصف مئات الشظايا الكثيرة
ط ــوال س ـنــة ،كــي تستطيع أن تختار
م ــا يـتـنــاســب م ــن ال ـق ـطــع م ــع بعضها
ّ
وحولتها
الـبـعــض .بـعــدهــا ،صقلتها
إل ــى أرزت ـه ــا الـشـهـيــرة ال ـتــي أصبحت
أشبه بإمضاء لها.
إذًا ،مــع األرزات الـشـظــايــا ب ــدأت قصة
ت ـطــويــع املـ ـع ــدن .ل ـكــن امل ـش ـهــديــة الـتــي
يراها زائــر معرض جنان مكي باشو
فــي «غــال ـيــري صــالــح ب ــرك ــات» ،أوســع
وأض ـ ـ ـخـ ـ ــم مـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ّ
الشظايا ،ولو أن األخيرة كانت منطلق
العمل باملعدن عند الفنانة اللبنانية
منذ عقود .وإذا كانت األرزات تستقبل
الــزائــر فــي الطابق العلوي للغاليري،
ّ
فـ ـ ـ ــإن امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة األسـ ـ ـ ـ ــاس ت ـك ـم ــن فــي
تصميم مساحة العرض املدهشة في
الطابق السفلي.
يقول روبيرت جاكوبسن« :مع الحجر
تتنقل عبر األشـكــال .أمــا مــع الحديد،
ف ــأن ــت تـ ـع ــرف ال ـش ـك ــل ،ل ـك ـنــك ت ـخ ـتــار
املساحة» .وإلعطاء املساحة املصقولة
مكانها في املساحة الكبرى للغاليري،
ّ
صمم الغاليريست صالح بركات هذا
ال ـعــرض بنفسه ،كـمــا صــرحــت مــديــرة
الغاليري ك ــارول شهاب ل ـ «األخـبــار».
بركات ذو الرؤية الثاقبة ّ
صمم كل هذا
امل ـســرح الـهـنــدســي ،وكـ ّـيـفــه بمساعدة
طاقمه إلب ــراز أعـمــال جنان الحديدية
وإعطاء كل جزء منها حقه ومستحقه،
ك ـمــن يـ ـج ـ ّـود أح ـ ــرف ق ـص ـيــدة روائ ـي ــة
يـنـقـلـهــا إل ــى امل ــأ ب ـكــامــل تـفـعـيــاتـهــا
وإحساسها عــن كاتبتها جـنــان مكي

باشو .هكذا ،أكملت مهارة التصميم
وال ـط ــرح ال ـب ـصــري ،تـشـكـيــل رواي ـت ـهــا
ووضـ ـع ــاه ــا ف ــي إطـ ــارهـ ــا ال ـج ـغــرافــي
الصحيح.
ٌّ
ه ــو كـ ــل م ـت ـكــامــل ي ـج ـعــل املـ ـ ــواد الـتــي
ق ــدم ـت ـه ــا جـ ـن ــان م ـع ــرض ــا م ـت ـمــاس ـكــا
ف ــي م ـســاحــة ت ـس ـمــح ل ـكــل م ــا يـعــرض
فيها أن يكون جذابًا ،فكيف بدبابات
وأدوات ح ــرب؟ كـيــف بموتوسيكالت
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وزوارق املـ ـه ــاج ــري ــن
ال ــاجـ ـئ ــن؟ س ــاح ــة م ـت ـك ــام ـل ــة تـشـبــه
تجسيم خارطة كبيرة لبالد ّ
صممها
صــالــح ب ــرك ــات ل ـل ـعــرض هـ ــذا ،فـكــانــت
ه ـ ـنـ ــاك حـ ـص ــة ل ـ ـ ـ ــأرض كـ ـم ــا ل ـل ـب ـحــر
وزوارق ج ـنــان ال ـحــديــديــة املـصـقــولــة
بـتـقـنـيــة عــال ـيــة وم ـت ـم ــاي ــزة ع ــن بـقـيــة
املعرض لناحية كيفية السبك وكيفية

مشهدية اإلعدام
بحد السيف والسبايا وبيع النساء
في األقفاص
الـتـشـكـيــل بــال ـحــديــد ،ونــوع ـيــة الـكـتــل
الحديدية املستعملة وصقلها بشكل
متراص.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ــاح ــظ ال ــزائ ــر ت ـنــوعــا في
تكوين بنى الــدمــى الحديدية ،فمنها
الشخوص املصنوعة من أوراق حديد
مـسـطـحــة ب ــا أب ـع ــاد إض ــاف ـي ــة ،فبقي
شـ ـع ــور ط ــي الـ ـ ــورق ه ــو األقـ ـ ــرب إل ــى
املتلقي .تلك كــانــت بــدايــة العمل على
تأليف الشخوص /الدمى الحديدية،
ل ـت ـن ـت ـق ــل بـ ـع ــده ــا بـ ــاشـ ــو إل ـ ـ ــى ص ـقــل
شــري ـح ـتــن ح ــدي ــدي ـت ــن م ـت ـقــارب ـتــن،
فـ ـتـ ـعـ ـط ــي بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي بـ ـ ـعـ ـ ـدًا إض ــافـ ـي ــا

لألشخاص ،وتلك املرحلة الثانية .ثم
جاءت املرحلة الثالثة واألعقد تركيبيًا
ُ
ح ـي ــث ط ـ ـ ـ ـ ِّـوع امل ـ ـعـ ــدن ل ـي ـش ـك ــل ح ــرك ــة
ش ـب ــه دائـ ــريـ ــة ل ـت ـك ــوي ــن ال ـش ـخ ــوص/
ال ــدم ــى ال ـحــديــديــة .تـشـيــر بــاشــو إلــى
تفصيل هام« :لم أرد أن يكون للجالد
والـضـحـيــة شـكــل واح ــد أب ـ ـدًا!» .عملت
باشو على تكوين هويتني بصريتني
مختلفتني لـكــل منهما ،تـحــديـدًا عبر
ثنائية واضحة تفصل بني شكلي رأس
الجالد ورأس الضحية .تقول« :غالبًا
ّ
مــا كنا نــرى على شــاشـ ّـات التلفزة أن
القاتلني التكفيريني مقنعون ،وكذلك
األمر خالل الحرب اللبنانية .أما رأس
ال ـض ـح ـيــة ـ الـ ـ ــذي غ ــال ـب ــا م ــا سـيـقـطــع
لألسف ،ولم أقطعه ـ فاشتغلت عليه
بطريقة يبدو معصوب العينني تمامًا
كما كنا نراه أيضًا».
ّ
ف ــي ال ـتــرج ـمــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،ت ـل ــف بــاشــو
الجزء األعلى من رأس الدمية الضحية
ب ـش ـكــل حـ ـ ـ ــزام ،خ ــاف ــا لـ ـ ـ ــرؤوس دم ــى
القاتلني التكفيريني .األخـيــرة تتكون
مــن كتلة شبه دائــريــة فيها شــرخ في
الـ ــوسـ ــط ك ــأن ـه ــا ف ـت ـح ــة ال ـع ـي ـن ــن فــي
الـقـنــاع ،وتـحـمــل بــاشــو ال ـجــاد أيضًا
سيفًا مــن ُصـنـعـهــا .ه ــذا مــا ن ــراه عند
أغلبية الشخوص /الدمى الحديدية
ال ـتــي تـشـكــل ج ــزءًا أســاسـيــة وبنيويًا
فــي مشهدية امل ـعــرض كـكــل .فحضور
ّ
ـاغ رغـ ــم أن
اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي املـ ـع ــرض ط ـ ـ
ٍّ
االن ـط ـبــاع األولـ ــي يــوحــي ب ــأن الغلبة
لقطع السالح أو حتى األع ــام ،وهذه
مشهدية تعود بذاكرة الرائي البصرية
إلى فيلم  Mad Maxالشهير.
ث ــم ه ـنــاك م ـج ـمــوعــات األق ـف ــاص على
أرض رملية إلــى يمني الـقــاعــة ،تشير
إل ـ ــى اخـ ـتـ ـط ــاف ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن ل ـل ـنــاس

من
المعرض

وأس ــره ــم ثــم مـشـهــديــة إعــدام ـهــم بحد
ال ـس ـيــف ،أو ح ـتــى مـشـهــديــة الـسـبــايــا
وبيع النساء في األقفاص .كلها هنا،
لم يفت باشو ّ
أي من تفاصيل مأساة
عصرها .هي تردد على مسمع كل من
يلقاها حزنها وأساها على ما يصيب
بالدنا جراء الهجمة التكفيرية من قتل
ً
وتدمير لإلنسان والبنيان وصوال إلى
الكتاب واآلثار التاريخية.
ّ
ال شك في أن الكثير من الفنانني عبر
الـتــاريــخ عـمـلــوا عـلــى تـطــويــع الحديد
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدن ،لـ ـك ــن قـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ــادرة ـ ج ـن ــان
مـنـهــا -نـقـلــت أول ان ـط ـبــاعــات الـحــرب
وأسلحتها .هــذا طبعًا إذا استثنينا
مـ ـت ــاح ــف ال ـ ـح ـ ــروب امل ـت ـخ ـص ـص ــة أو
مـتــاحــف األسـلـحــة أو مـتــاحــف تــاريــخ
ال ـب ـلــدان حـيــث تـكـثــر املـجـسـمــات التي
ت ـن ـقــل ب ــدق ــة ف ـن ـيــة وت ـق ـن ـيــة تـصــامـيــم
األسلحة أو ساحات املعركة ،أو حتى
مــواقــع املـعــارك والـعــديــد والـعـتــاد كما
تجسيمها على خرائط ثالثية األبعاد،
عـسـكــريــة امل ـه ــام أو مـتـخـصـصــة .هــذا
إضافة إلى املتاحف التي تعتمد املواد
األس ــاس ـي ــة م ــن دون ت ـعــديــل كـشــاهــد
توثيقي على حقبات تاريخية معينة.
وفـ ــي ل ـب ـنــان نـ ـم ــوذج هـ ــام م ـن ـهــا ،هو
«متحف مليتا» في جنوب لبنان.
تقول باشو بتواضع قل نظيره« :ربما
يكون هناك إنسان حرفي يستطيع أن
يقدم تفاصيل الدبابة أو املوتوسيكل
أف ـض ــل م ـنــي بـ ــأشـ ــواط ،ل ـكــن مـهـمـتــي
كفنانة ليست التقليد الصرف ،فمهمة
الفنان االستيتيقية أبعد من ذلك ،هي
كيفية طرح الفكرة ال نسخها كحرفي».
ب ــاش ــو ال ت ـص ـن ــع الـ ــدبـ ــابـ ــة ك ــدب ــاب ــة،
ب ــل ت ـبــدأ بــالـهـيـكــل ث ــم ي ـت ـطــور الـعـمــل
تدريجًا« :أحــذف ثم أضيف ،ثم أركب
ث ــم أح ـ ـ ـ ِّـور ..وه ـك ــذا ،ت ـمــامــا كــالــروائــي
ال ــذي ينقح نـصــه .ال ص ــورة متكاملة
م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،ال ـع ـم ــل لـ ــدي ف ــي ط ــور
التعديل دائمًا» .وهــذا بطبيعة الحال
عكس أي عمل حرفي قائم على نسخ
الصورة الحاضرة مسبقًا.
ال ـف ـنــانــة ال ـعــاط ـف ـيــة ،ال ـت ــي ال تتحمل
األعمال الباردة الخالية من األحاسيس
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ت ـب ـن ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل كـمــن
ي ــراه مــاضـيــا ،فيسرع إلــى التصويب.
ت ـص ـيــغ الـ ـت ــاري ــخ لـ ـه ــدف مـسـتـقـبـلــي.
«أك ـت ــب ال ـت ــاري ــخ ألحـ ـف ــادي .لـلـصـغــار
ً
أوال .أح ــزن نـعــم ،ألنـنــي أرى املشاهد
القديمة تتكرر .وال أريــد لحفيدي أن
يعرف إال الحقيقة» .بهذه اللهفة التي
تـصــل إل ــى خ ـتــام ال ـح ــوار مـعـنــاّ ،
تسر
بالسبب الـكــامــن وراء انـطــاقــة حقبة
م ــا ب ـعــد ال ـش ـظ ــاي ــا /األرزات« :كــانــت
شاحنة صغيرة جدًا ،صنعتها بكثير
من الحب ألهديها لحفيدي كي تبقى
ذكرى معه ،ثم سرعان ما تطورت ،وها
هو املعرض اليوم».
نيكول...
* «ح ـ ـضـ ــارة» جـ ـن ــان م ـك ــي ب ــاش ــو :حـتــى
 7كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي (ي ـ ـنـ ــايـ ــر) ـ ـ ـ «غ ــالـ ـي ــري
صــالــح ب ــرك ــات» (كـلـيـمـنـصــو) لــاسـتـعــام:
01/365615

