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Partitions for Abstraction
By Marina Iordan

From its precursory signs in the early twentieth century,
with the creations of František Kupka, Kazimir Malevich,
and Piet Mondrian, abstraction resided in the successful
transmission of an investigative state, from painter to
viewer, through oeuvres deprived of figurative references.
With the shifting assumption of creation’s goal being the
depiction of reality, artists delved into an artistic freedom
that allowed personal interpretations of existence, often
through geometrical forms that undeniably stem from
Islamic art and its ubiquitous patterns, linking art, science,
and spirituality. Progressively diluting the geometry into
a more harmonious style of painting in the 1940s, lyrical
abstraction annihilated the previously sharp motifs,
focusing instead on long gestural strokes. Pioneering the
movement, Wassily Kandinsky, Georges Mathieu, and Paul
Klee proceeded to rid art of superficial symbolisms likely
to encourage mental associations. Through a spontaneous
narrative of muffled shapes and vibrant colours, they
translated music into form.
For the past fifty years, the work of Asaad Arabi, recognised
as a pioneering contemporary Syrian painter, has been
marked by oscillations between figuration and abstraction
that the artist defines as an unavoidable, cyclic evolution,
influenced by his environment rather than by successive
art movements. After a period of figurative exploration in
the 1960s, Arabi focused on a progressive simplification of
forms that led to geometrical abstraction while studying
under Guido La Regina, leader of a new abstractionist
movement at the Faculty of Fine Arts in Damascus.
Following his 1975 move to Paris, Arabi returned to

figuration with mirages of urbanism, nearing post
modernist expressionism. Progressively, his compositions
simplified, marking a growing interest in urban forms
that he subtly linked to sounds and thereby reached
lyrical abstraction, which he exhibited at the Salon des
Réalités Nouvelles alongside artists who explored similar
tendencies. Fearing a minimalist dead end, Arabi gradually
moved back to figuration in the 1980s, all the while
researching relationships between sound and architectural
forms during his PhD studies at the Sorbonne.
After a long period of musical expressionism, with series
paying tribute to Um Kulthum and Maurice Béjart, Arabi
now turns back to abstraction with works reminiscent of
his 1970s compositions, deconstructed to their simplest
form and devoid of symbolic references. Colourful
transpositions of tunes that Arabi listens to repeatedly
until each canvas is completed, from Rachmaninov to
Um Kulthum to Sufi chants, the new paintings associate
sound and form; colour and light. They explore the idea
of blurriness between figuration and abstraction: behind
the abstracted shapes, one can clearly distinguish dancing
urban environments and their exuding musicality, almost
audible upon observation of the artworks.
Rainer Maria Rilke wrote about Paul Klee in 1921: ‘Even
if you hadn’t told me he plays the violin, I would have
guessed that on many occasions his drawings were
transcriptions of music.’ Looking at Arabi’s mellifluous
paintings, one immediately senses the musicality of the
carefully constructed, colourful shapes, that translate the

artist’s emotional memories linked to three different cities
of utmost importance— Damascus and Saida in south
Lebanon, where Arabi grew up, are sources of inspiration
because of their respective mystical and urban dimensions.
As for Paris—the city Arabi has called home for the past
forty years, it undeniably contributed with architectural,
musical, and pictorial aspects to the recent works.
In The Yellow Signature (2014), Arabi reminisces on the
Bauhaus school and its affirmation of architecture to be
the material expression of music. Much alike Le Corbusier
and other visionaries of the movement, Arabi aurally
examines the polyphonic complexities of a musical score
through its notes, bars, and staves before reciprocating
with a material representation of horizontal and vertical
elements of music. To this literal transcription, he adds a
metaphorical component by interpreting his musically
engendered emotions into subjectively associated colours,
much alike Wassily Kandinsky in his Improvisations, which
the artist himself defined as ‘suddenly created expressions
of processes with an inner character.’ Arabi’s combination
of rational and emotional interpretations of music results
into an edifice of geometrical forms differentiated by sharp
colours and softened by yellow hues that complement
its verticality. Highlighting an obvious rapport between
architecture and music, which are much more evidently
interlinked than other disciplines, Arabi alludes to iconic
structures such as the Mosque of Cordoba or the NotreDame Cathedral— magnificent sound rooms that seemingly
amplify notes to infinity, all the while themselves exuding
a certain musicality through their highly detailed surfaces.

While many of Arabi’s titles incite a musical association,
their subject matter appears more profound than the lyrical
component of urbanism. It stems from Arabi’s belonging
to both Mediterranean civilisations—North and South;
Occident and Orient—and his consequent rejection
of a possible separation between both. To Arabi, their
unification despite an obvious rupture is the purpose of art
and its deriving aesthetic sensitivity, conducive to openmindedness. Exploring the notion in The Nightly Sonata
(2014), Arabi draws a barrier at the centre of his canvas,
delimitating east and west extremes of a neighbourhood by
an abrupt transition of backgrounds, from a deep purple
to a dark green. The similarity of structural elements at
the foreground of the painting—stairs, windows, and
doors—injects a consummate tension into the painting, by
signifying the pointlessness of antagonisms in the presence
of uniformities.
With Andalusian Rima (2014), Arabi symbolises the
evolution of Arab music and its twelfth century apogee,
signified by the virtuosity of the musicians whose epic
performances were fully grasped by expert audiences. The
Andalusian component stems from conversations that
the artist conducted with Spanish abstract painter Antoni
Tapies about his relief paintings and the sonority that led
him to the choice of this particular subject. Introducing
curved elements into this painting, where the vibrance of
colours is a constant, only interrupted by occurrences of
a bold turquoise tonality, Arabi admits to a newly found
freedom in his choice of tones, textures, and brushwork.

The Last Painting (2014) is a witness of this transformation—
its powerful game of brushtrokes obliterating the
architectural forms perceptible in the background and
progressively dissolving them into nothingness. With a title
symbolically alluding to the exhaustion of a theme, Arabi
embarks on a path opposite to stylisation and mannerism,
which he considers enemies of his canvases. Shifting the
focus on a substantial presence of texture, he finds a way to
continuously enrich the experience.
Despite the cyclical changes operated between his series
or inside one body of work, Arabi remains committed to
his creative method, that consists of laying his canvases flat
on the table and revolving around them for a multi-angle
perspective that allows forms and colours to transform
under his eyes, conferring a bird eye impression to his
finished paintings.
Influenced by the Sufi faith, he seeks to transcend reality,
solely transposing onto his canvases the details that linger
in his mind and thus form the essential part of the artwork.
He compares the creative mechanisms to the act of giving
birth—a unique process that eventually comes to an end.
The importance lies in knowing when to stop, as more often
than not, a creative halt reaps more benefits by preserving
the emotional intensity of the moment. Acknowledging the
mystical nature of art rather than a conscious, reasoned
origin, Arabi works in complete isolation to avoid exterior
disruptions, attaining a neutrality of surroundings that
sheds light on the delicate musical fluctuations, eventually
transpiring in his paintings.

Asaad Arabi
(Syria, born 1941)

Asaad Arabi’s colourful, expressionistic paintings investigate
dichotomies extant in Arab societies, from the permissiveness
of the 1960s Arab cultural renaissance to the subsequent
emergence of social taboos. With energetic brushstrokes and
a game of contrasts, Arabi takes his canvases out of their static
form, creating dynamic narratives. To him, visual arts and
music are undeniably interlinked, which is why the sounds
surrounding each of the scenes he depicts are translated into
lines and colours.
Recognised as one of the pioneers of contemporary Arab art,
the painter has explored various subjects through a multitude
of styles over the course of his prolific career. Arabi’s early work,
presenting realistic depictions of popular Damascene alleys
and everyday life scenes, gradually evolved into abstraction,
with an important phase of geometric experimentation. His
more recent canvases are an hommage to cultural icons such as
Umm Kulthum and Maurice Béjart. Throughout epochs and
artistic currents, Arabi has been highlighting a long-standing
regional heritage in an attempt to instigate a thirst for evergrowing cultural achievement within the young generation.
Born in 1941, Arabi graduated from the Faculty of Fine Arts in
his native Damascus, where he studied under the Italian artist
and instructor Guido La Regina, leader of a new abstractionist
school. Following his move to Paris in 1975, Arabi received a
diploma in painting from the Higher Institute of Fine Arts, and
later earned a PhD in Aesthetics from the prestigious Sorbonne
University. His subsequent studies, essays and critiques have
been widely published in both French and Arabic, elevating
the painter to the rank of prominent art theorist.
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كل هذا �ساعدين على التفرغ واإخ�ساب ”مراجعي“ الت�سكيلية واملو�سيقية،
وبذل �ساعات الليل والنهار يف املحرتف ،ومراجعة اللوحة عدة مرات ،ذلك اأنها
تبتدئ عندما تنتهي من ”البناء“ ،ويبداأ ”التدمري“ واالختزال ،وقد ت�سل اإىل
درجة العدم ،فاأبد أا كل �سيء من ال�سفر وهكذا .فاملحق املثابر ينع�ش يف كل
مرة الذاكرة ويعيد �سياغة ال�سكل اأ�سد �سفاء واإحكام ًا وزهد ًا ون�ساعة �سوئية.
لعل العزلة من اأ�سد �سرائب اللوحة احتدام ًا ،الأن االإن�سان يولد لوحده وميوت
لوحده ،وير�سم �سوته الداخلي لوحده.
أسعد عرابي  -باريس
٢٠١٤ -١١ - ٢٨

 -٣استنطاق اللون وحتويله من صامت إلى صائت:

تعترب اإذن مرحلة ”التجريد املو�سيقي“ الراهن ا�ستمرار ًا ”للتجريد الغنائي“
و�سبه الهند�سي يف الثمانينات ،الفرق بينهما ميثل جديد التجريد اجلديد.
الواقع اأن التجريد االأول (منذ عام ١٩٧٧م) كان غنائي ًا ب�سبب احتكاكي املبا�سر
بعدد من فنانيه الذين كنت اأعر�ش معهم كل عام يف ”�سالون الواقعيات
اجلديدة“ .هو الذي يراأ�سه اأ�ستاذي يف البوزار ”جاك ناالر“ (كان �سفيق
عبود م�ساعده يف ال�سالون) .ثم انقطعت عنهم ب�سبب حتويل اإىل ا�ستعادة
الهيئة املعمارية وارتباطها باملو�سيقى بتاأثري درا�ستي اجلديدة يف علم اجلمال
(جامعة ال�سوربون) والتي امتدت ت�سع �سنوات ا�ستغرقت خاللها يف البحث
عن العالقة الذوقية املت�سلة الروحية .بني اأ�سرار ت�سوير املخطوطات العربية
واالأراب�سك من جهة ومو�سيقى ”ال�سماعي“ ومقاماتها من جهة اأخرى.
اأتاحت يل هذه الدرا�سة اإعادة تاأمل اأعمال رواد التجريد الذين طبعوا
الن�سف االأول من القرن الع�سرين بالهاج�ش ال�سيميائي :التحول من ال�سوت
اإىل ال�سكل ،ومن النوطة املو�سيقية اإىل ترجمتها باملادة الت�سويرية اإيقاع ًا
وتلحين ًا تزامني ًا يف االألوان املتكاملة .من هوؤالء كاندين�سكي وبول كلي وكوبكا
وا�ستمر تاأثري هوؤالء على رواد الن�سف الثاين من القرن ابتداء من �سوتو واآغام
ودييز وانتهاء بتاكي�ش ودارته املت�سلة بني ال�سوت وال�سوء ولوحات النواب�ش
الكهرطي�سية التي ترتجم اأ�سوات امل�ساهدين بالرق�ش اأو الرفيف ،ناهيك
عن احلجرات امل�ستقلة امل�سبعة بلون واحد و�سوت واحد والتي ظهرت يف نهاية
القرن الع�سرين.
مل اأتوقف عن ”التجريد الغنائي“ االأول اإال ب�سبب خ�سيتي من الطريق الهند�سي
امل�سدود الذي قاد هذا التيار اإىل ”املنماليزم“ (االختزالية) وحني ا�سرتجعته
كان التجريد اجلديد اأ�سد التحام ًا مع املادة املو�سيقية :اإيقاع ًا وتلحين ًا لوني ًا.

حني اأختار قطعة مو�سيقية واحدة ،اأكررها خالل فرتة اإجناز اللوحة (ت�ستغرق
�سهر ًا و�سطي ًا) حماو ًال ا�ستخراج لي�ش فقط نواظمها النوطية ،واإمنا الذوقية
الوجدانية اأو حتى الوجدية .هي حماولة ”حد�سية  -قلبية“� :سمعية  -ب�سرية
ال�ستلهام خ�سائ�سها العاطفية خا�سة واأين ال اأتع�سب ذوقي ًا الأي نوع منها :قد
يكون واحد ًا من اأدوار �سيد دروي�ش اأو اإحدى �سوناتات البيانو لرحمانينوف اأو
حتى جملة من تقا�سيم ”الراغا“ على اآلة ال�سيتار التي برع بها رايف �سانكار
اأو مقام من معزوفات حممد الق�سبجي على العود ،اأو مقطع من �سيمفونية
ل�سيبيليو�ش اأو حتى قدا�ش لباخ وهكذا ...غالب ًا ما تك�سف عناوين اللوحات هذه
امل�سادر املو�سيقية امللهمة.
اإذا كان االأداء يف التجريد ال�سابق تقليدي ًا (حممو ًال خا�سة على احلامل
العمودي) فاإن اإجناز اللوحة موؤخر ًا يعك�ش انقالب ًا تقني ًا ال ي�ستهان به.
تو�سع اللوحة ب�سيغة اأفقية على طاولة واطئة ،واأدور حولها من اجلهات
االأربع ممتحن ًا اإياها من �ستى اأطرافها .تبدو االأ�سكال واالألوان والتكوين
متعددة الوجود واملناظري وبوؤر االإ�ساءة ،كثري ًا ما تغطى اأجزاء منها بقما�سة
حرة بي�ساء ،وينجز الق�سم الباقي باأداء توحيدي م�ستقل .وذلك قبل اأن يرفع
الغطاء ويعاد م�ساحلة الكل باأ�سد احللول اختزا ًال .غالب ًا ما اأتوقف بطريقة
حد�سية مباغتة ،تتملكني قناعة باأنه ال يوجد يف تاريخ الفن لوحة كاملة االأداء،
هو ما مينح الختيار االألوان املت�سارعة واأن�سجتها اخل�سنة البكر و�سلوك
الفر�ساة املاجن ونحت ال�سطح بالعجائن ال�سدفوية الغريزية :االإح�سا�ش الفني
”باال�ستفزاز“ واالإثارة العبثية.
ال�سك باأن العزلة الطوعية املوؤقتة التي فر�ستها على نف�سي منذ فرتة ،واالنقطاع
عن احلياة العامة ومعار�سها من دعوات وم�ساركات واأ�سفار وموؤمترات وحتكيم
وندوات وحما�سرات ،والبعد عن �سجيج العامل و�سواده وت�سوي�سه الروحي،
واالن�سحاب الن�سبي من الن�ساط الثقايف (ما خال التعاون مع اأيام غالريي).

 -٢رفع احلدود بني املوسيقى والتصوير:

قادت الثنائية التوليفية االأوىل اإىل الثنائية الت�ساحلية الثانية .تك�سف االأخرية
اأبرز مكونات البحث واال�ستلهام يف جتريدات العام ٢٠١٤م ،هو ما ي�ستحق
التوقف عند بع�ش االأ�سطر خا�سة حول اأ�سباب العودة املتدرجة اإىل التجريد
رغم اال�ستقرار الن�سبي يف االنت�ساب االأ�سبق اإىل ”التعبريية املحدثة“ (دون
اإغفال اأن املو�سوعات املو�س�سيقية فيها كانت غالبة).
اإن مراجعة املعار�ش القريبة التي �سبقت املعر�ش الراهن (يف �ساالت موؤ�س�سة
اأيام  -غالريي املوزعة يف عدد من املونوبوالت العربية اأو الغربية) تقودنا اإىل
هده النتيجة التواأمية يف عالقة فني ال�سمع بالب�سر.
فبعد اإ�ستنزاف الذاكرة احل�سرية يف معر�ش ”�ساميات“  -دم�سق٢٠٠٦ ،م،
ابتداأت ”التعبريية املو�سيقية“ املحدثة ابتداء من معر�ش يف �سالة بريوت
عام ٢٠٠٩م لنف�ش املوؤ�س�سة حتت عنوان” :حتية اإىل الراق�ش العاملي موري�ش
بيجار“ باعتبار اأن الرق�ش ميثل احلد املتو�سط بني الفعل احلركي الت�سويري
والتوقيع املو�سيقي.
اعترب املعر�ش قي دم�سق ا�ستفزازي ًا فلم يعر�ش ومل يطبع كرا�سه بعك�ش
الرتحاب به يف بريوت ،هي التي عر�ش فيها �سابق ًا بيجار مع فرقته حفلة
راق�سة باأج�سادهم ن�سف العارية( .واحدة من �سفحات هذه الباليه خ�س�سها
يف حينها الأن�سودة �سوفية الأم كلثوم).
حتول املو�سوع املو�سيقي بعد ذلك ولعدة �سنوات ليغور يف اأ�سرار عازيف تخت
(اأورك�سرتا) اأم كلثوم خا�سة على العود (حممد الق�سبجي) والقانون والناي
وعازف الكمان اأو الت�سلو الخ...
رافق اأحد هذه املعار�ش درا�سة مو�سيقية نظرية دقيقة وم�ستفي�سة عن عمودية
املو�سوع ب�سبب تخ�س�ش ا�ستلهامه فقط من الق�سيد الت�سويف الكلثومي (يبلغ

عددها الثمانني) اخت�ش بتلحينها ريا�ش ال�سنباطي وتوزع تاأليفها اأحمد �سوقي
ورامي واآخرون.
عر�ست املجموعة بادئ ذي بدء عام  ٢٠١١يف القاهرة وبعد �سنتني عر�ش نف�ش
املو�سوع مبجموعة لوحات جديدة يف املركز الرئي�سي ملوؤ�س�سة اأيام غالريي يف
دبي ،ثم يف جدة وذلك خالل عام ٢٠١٣م.
تداهم لوحتي خالل فرتة ٢٠١٤ - ٢٠١٣م اأ�سباح حزينة من �سور مدينتي
الطفولة (�سيدا ودم�سق) ،ثم تفرخ اأ�سباح �ساكنيها تعبريية ما بعد حداثية
(اأي ما بعد بازلتز) ،بالغة البالغة يف همجية تكويناتها �سبه التجريدية.
انعطف بعدها باجتاه ذاكرة حمنة املدن الغابرة ،ونزوح �ساكنيها اإىل هام�ش
الالمكان ،مدن مت�سحرة اإال من االإ�سارات الهند�سية واالأبجدية التي تقم�ست
ب�سرعة توقيعها املو�سيقي .مل يكتب لهذه املجموعة الربزخية اأن تعرف اأو تعر�ش
الأن حمطتها التجريدية املو�سيقية التالية كانت اأ�سد اإثارة وح�سم ًا .فالتجريدات
الراهنة (التي ختمت مع نهاية عام  ٢٠١٤م) تقارب النوطة املو�سيقية رغم
اأنها منطلقة من م�ساهد تنظيمية ح�سرية بائدة .هي جمموعة عمالقة القيا�ش
ت�سهد الغروب املتدرج يف الداللة ،هو ما ا�سطرين اإىل اإعادة ت�سوير اأغلبها
�سمن �سياقها التجريدي ال�سريح املحدث (اأي ما بعد الغنائي) .وهكذا يعيد
تاريخ تطور لوحتي نف�سه يف حوليته الدورانية.
ف�سياق التجربة الذي قادين يف الثمانينات من التعبريية اإىل التجريد الغنائي ،ها
هو اليوم يقودين من التعبريية املحدثة املو�سيقية اإىل التجريد املو�سيقي ،اأو التوقيعي
اللحني ،واملعار�ش بطبعه ”للمنمالية“ الهند�سية ب�سبب خ�سوبته العاطفية .متثل
اإيقاعات مدن الطفولة يف الدورتني منطلق ًا م�سرتك ًا يف هذا التحول :من العمارة
اإىل املو�سيقى وبالعك�ش ،فالتب�سيط والتنغيم اللوين املرتاكم لهيئة بيوتات املدن
القدمية قاد يف املرتني اإىل التجريد مع التزامن الطبيعي ملجريات تطور ما بعد
احلداثة خالل اأكرث من ثالثة عقود ما بني املحطة االأوىل والثانية.

بومبيدو الأحد رواده �سالة رحبة باأربعة جدران ،علق على كل جدار منها لوحة
متناق�سة التيارات ب�سيغة ق�سدية من اال�ستغراق يف الو�سفية الواقعية اإىل
التجريد املطلق.
وهنا ال بد من اال�ستدراك يف هذه احلالة باأن ”اال�ستفزاز“ اأ�سبح �سمة اإيجابية
يف فنون ”ما بعد احلداثة“ جتنب ًا من الوقوع يف االأ�سلبة والتنميط.
فوحدة االأ�سلوب هنا تقع على م�ستوى احل�سا�سية ولي�ش الفكر .فالفرق بالنتيجة
بني الت�سخي�ش والتجريد اأ�سبح �سدميي ًا يف اأغلب هذه احلاالت ،ومنها معر�سي
االأخري هذا العام.

لالأ�سكال الواقعية ،هو �ساأن كاندين�سكي التجريدي االأول منذ ١٩٠٨م .بع�ش
من هوؤالء و�سل اإىل طريق هند�سي م�سدود مثل مالفت�ش وموندريان .يف الوقت
الذي ترعرعرت فيه من جديد اجتاهات تعبريية (ما بعد حداثية) ،على راأ�سها
جورج بازلتز وغارو�ست و�سواهم.

وهنا ال من ا�ستدراك اأن اأبرز قيمة من قيم تيارات ”ما بعد احلداثة“ اأنها
قائمة على التوليف ورفع احلدود بني اأنواع الفنون ،ابتداأت هذه التوحيدية
ال�سمولية من جماعة لوك�سو�ش االأملانية ثم انتقلت اإىل الواليات املتحدة ما بعد
احلرب ثم اإىل رواد احلداثة يف الفن العربي ملا بعد الثمانينات.

اإن الطريق امل�سدود الذي انتهى اإليه جتريدي بدوري اآنذاك دفعني للعودة
املتدرجة اإىل ذاكرة اخلزان التعبريي (مبدنه و�سكانه) من جديد.

نعرث يف معر�ش بيكا�سو قبل �سنوات يف متحف مركز بومبيدو (والذي اخت�ش
بجنونه النحتي) على خليط من التيارات يف نف�ش ال�سالة ،على غرار النحت
املعدين التجريدي الهند�سي املزروع اإىل جانب راأ�ش ثور مقعى على االأر�ش
م�سبوب ًا من معدن الربونز ،اأما الر�سوم ال�سريعة مللك التجريد الوجودي نيكوال
دو�ستائيل يف منت�سف القرن واملاأخوذة لقطاتها من نافذة �سيارة م�سرعة تثبت
باأنه كان ينفذ ذاكرتها الفاجعية اأو احلدثية يف حمرتفه �سمن لوحات تارة
ت�سخي�سية (اإىل جانب زجاجاته واآالته املو�سيقية والريا�سيني) ،وتارة �سمن
تكوينات موادية جتريدية �ساعقة .فاأ�سلوبه يف احلالتني ال يقبل يف نزق وت�سارع
فر�ساته اأدنى تعديل.

لعله من اجلدير بالذكر اأن التحول التدريجي �سواء اإىل ”التجريد الغنائي“
ال�سابق اأو اإىل ”التجريد املو�سيقي“ الالحق ،يثبت اأنه حتول حويل ”دائري“
اأ�سبه بتواتر الف�سول االأربعة ،فاخلريف والربيع ما هما اإال درجة متو�سطة بني
نقي�سني ال�ستاء وال�سيف .لكن هذه االأطروحة قابلة للنق�ش طاملا اأين ال اأقبل
احلدود النقدية الفا�سلة واملفتعلة بني ”الت�سخي�ش والتجريد“ .فهيمنة الذاكرة
بدل الواقع (كما ذكرت) تقود اإىل جتريد يعرب عن هوية مكانية متميزة.
ناهيك اأن جتربتي العامة تنتمي اإىل جمموعة الفنانني الذين ال يوؤمنون اأ�س ًال
بالفرق بني التيارين ،بدليل ممار�ستي مثلهم للتجريد والت�سخي�ش يف نف�ش
املرحلة ،على غرار نيكوال دو�ستائيل ،وقبله كل من بيكا�سو وهرني ماتي�ش .يذكرين
االأخري مع بول كلي باأن جتريدي مل يتنا�سل اأحادي ًا من التنزيه الرتاثي املحلي،
فثقافتي الغربية حتى قبل ا�ستقراري يف باري�ش (منذ عام � ،)١٩٧٥سبغت لوحاتي
بال�سفة التوليفية ال�سمولية .ابتد أا هذا التوليف ح�سي ًا من ال�سعي بني مدينتني
متناق�ستني :مدينة والدي املتو�سطية �سيدا ومدينة والدتي الت�سوفية دم�سق .وقد
تكون املدينة الثالثة باري�ش اأ�سد غور ًا من هذا التوليف .يف املدينة الثالثة اكت�سفت
اأهم خ�سائ�ش ت�سويري وهو توا�سله احلميم وامل�سبوب مع املو�سيقى(.)١
( )١من ال�سروري مراجعة الكتاب ”املونوغرايف“ املو�سوعي امللون ،والذي حررت ن�سو�سه بعناية خالل اأربع �سنوات،
ثم تكرمت ”موؤ�س�سة اأيام غالريي“ بطباعته عام  ٢٠٠٧وذلك مبنا�سبة معر�سي االأول يف �سالتها الدم�سقية بعنوان
(�ساميات) ،اأما عنوان الكتاب فهو�” :سهادة اللوحة يف ن�سف قرن“ .يثبت ن�سه ولوحاته امل�سورة هذا التحول
احلويل من التعبريية اإيل التجريد ومن التجريد اإىل التعبريية .واملعر�ش والكتاب مت اإجنازهما بعد عام من التزامي
بعقد ح�سري مع هذه املوؤ�س�سة الزال قائم ًا منذ عام  ٢٠٠٦م وحتى اليوم.

اأما اأحد اأبرز الفنانني العرب املغربي حممد القا�سمي فقد عر�ش ذات مرة
على برزخ املحيط االأطل�سي يف الرباط ”برفورمان�ش“ بزرعه الرايات على
ال�ساطئ ،ناهيك عن ”برفورمان�ش“ اإميائي موازي يروي فيه هو نف�سه حكاية
قدمية ،وذلك اإىل جانب لوحاته املعروفة با�ستلهام مادتها واأ�سكالها ال�سحرية
من ر�سوم جداريات كهوف ما قبل التاريخ.
درجت منى حاطوم يف لندن وباري�ش على عر�ش وا�سطة الفيديو ال�سوتية اإىل
جانب من�ساآتها ال�سامتة ،وكذلك اأمر ال�سعودي في�سل �سمرة ،فقد �سهدت له
معر�س ًا يف بريوت للوحاته التجريدية املعروفة (غالريي اأجيال) ومعر�ش فيديو
يف نف�ش الوقت يف موقع اآخر.
اأحد االجتاهات البارزة يف نيويورك عر�ش يف ال�سنوات االأخرية يف مركز

العودة اإىل التجريد
منذ اأكرث من ن�سف قرن بداأت �سخ�سية لوحتي تتمايز يف برزخ متو�سط بني
”التجريد“ و”الت�سخي�ش“ .متنا�سلة من موروث ر�سوم املخطوطات العربية
وت�ساوير اأيقوناتها ال�سوريانية وحرفياتها ال�سعبية ،على مثال عرائ�ش ”خيال
الظل“ وال�سناعات النورانية (على غرار ”�سم�سيات“ الزجاج املع�سق)
واملطبوعات واملحفورات اجل�سية  -اخل�سبية  -املعدنية الخ..
تتوا�سل اإذن بواكري لوحتي منذ بداية ال�ستينات مع �سفة ”التنزيه“ املناق�سة
”للت�سبيه“ ،والتي �سبغت فنون هذا املخزون الثقايف :من ذلك االقت�سار على
”بعدين“ م�سطحني يف الر�سف امل�ساحي املو�سيقي لالألوان ،وجتنب حجوم
”البعد الثالث“ ،ب�سيغة �سبه واثقة؛ نلحظ من خاللها اأن االأ�سكال تعوم يف
فراغ فلكي رحب بدون ”ظل ونور“ وبدون ”اأفق“ ودون التزام باجلاذبية
االأر�سية .ناهيك عن تعددية مواقع وزوايا الروؤيا ب�سبب تعددية م�سادر
ال�سوء (كما تراه عني ”طائر العنقاء“).
هو ما ينطبق بنواظم �سريحة على مو�سوعي االأثري” :ال�ساكن وامل�سكون“
مبا يعانق من تكوينات ح�سرية ملدن الطفولة (�سيدا ودم�سق) وقاطنيها
ال�سعبيني� ،سواء اأكانوا ذكور ًا يعتمرون الطرابي�ش اأو العقال ويرفلون يف اجلبب
اأو اجلالبيب ،يف القفطانات اأو ال�سراويل ،اأو االأنثوية منها (وهي الغالبة ب�سبب
تلغيزها ال�سحري) امللفحة باملالءات ذات امل�ساحات الرحبة ال�سواد .تتوحد يف
م�ساهدها اإك�س�سوارات الداخل بفناءات امليادين اخلارجية املزدانة بال�سبية
والباعة والقطط و�سواها.
كثري ًا ما تر�سم هذه العنا�سر البيئية متقابلة يف االجتاهني (مقدمة لت�سوير
اأ�سد انفالت ًا بعد عقدين وذلك بالت�سوير يف اجلهات االأربع من اللوحة) .هو
ما يف�سر اللجوء اإىل ”املراآة“ يف �سبط ”طبوغرافية“ مواقع هذه احل�سود.
لكن االأ�سد جتريد ًا يف مثل هذه االأحوال يتجلى يف ”ال�سدع“ الذي ي�سق

م�ساحات املالءات ال�سوداء ،بحيث يبدو هذا الفا�سل اأ�سد اأهمية من
االأردية نف�سها التي تطوقه .ثم واأكرث من ذلك فاإن لون الراأ�ش ينتمي اإىل
درجات ال�سوء يف االأر�سية (مثل الباب اأو النافذة اأو الدرج) اأكرث من انتمائه
الت�سريحي اإىل بقية هيكل اجل�سد.
 -١رفع احلدود بني التجريد والتشخيص:

لعله من ال�سرورة مبكان تو�سيح الفرق بني ”الت�سخي�ش التعبريي“ (مبا
فيه تعبريية ما بعد احلداثة) و”الواقعية الو�سفية“؛ فرغم متانة ممار�ستي
االأكادميية �سواء يف املناظر اأو البورتريه اأو العاري ،فلوحتي مل ت�ستعن اأبد ًا
بالواقع املبا�سر .خا�سة واأنها تعك�ش ترحايل الدائم عن املكان االأول .حتدوين
منذ البداية قناعة باأن ”الذاكرة“ ت�سفي املتذكر من التفا�سيل املرهقة للوحة،
بل قد تكون الدرجة االأوىل يف �سلم ”تنزيه“ اأو ”جتريد“ املو�سوع من �سفته
الداللية اأو االأدبية ،فعندما تن�سحب تفا�سيل املدينة القدمية من الذاكرة ال يبقى
منها اإال ما ي�ستحق البقاء ،من اإيقاعات معمارية و”�سظايا“ حميمة ذاكراتية.
وهنا اأ�سل يف جتريد املو�سوع حتى النهاية ،وذلك باقت�ساري يف مللمة هذه
ال�سظايا الذاكراتية على توقيعها وتلحينها اللوين ،و�سجم خاماتها املتباعدة.
فيقني الذاكرة كفيل بت�سفية املعا�ش احل�سري اأو االجتماعي بحيث ال يبق
من �سوره اإال ما ي�ستحق اخللود ،الأن اللوحة تبحث عن االأبدي متجاوزة ر�سد
الوقائع والتفا�سيل الزائلة ،متر هذه التلخي�سات اأحيان ًا عرب ر�سوم �سريعة
متو�سطة االختزال ولكنها تتحول يف اللوحة اإىل ثالث مراحل انفعالية متدرجة:
”وجدانية  -وجودية  -وجدية“.
توؤكد هذه املالحظات �سرعية التحول التدريجي من تعبريية ال�ستينات اإىل
التجريد الغنائي منذ بداية الثمانينات ،ذلك اأن اأغلب رواد التجريد يف الفن
الغربي يف القرن الع�سرين و�سلوا اإىل �سفاف التجريد من االختبار املتواتر
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