
هــذه املــديــنــة درس الــفــن فــي »املــدرســة العليا 
الــجــمــيــلــة« بــن عــامــي 1957 و1963،  لــلــفــنــون 
ثم عاد ليصبح أستاذًا زائرًا فيها عام 1973، 
وأســـتـــاذًا دائــمــا ملـــادة الــرســم مــنــذ عـــام 1980. 
حصل خالل مسيرته الفنية على عدة جوائز 
ــــى« فــي »مــعــرض  منها »جـــائـــزة الــنــحــت األولـ
ــام 1956 عــــن تــمــثــال  ــ الـــربـــيـــع« فــــي دمـــشـــق عـ
»الــجــوع«، وجــائــزة »كــارل هوفر« للرسم عام 
عــام 2002.  كما  تيلر«  »فــرِيــد  1966، وجــائــزة 
أشرف على العديد من ورش العمل في »دارة 
الفنانن  استقطبت  التي  عــّمــان،  في  الفنون« 

الشباب.  
يمكن تقسيم تجربته الفنية إلى أربع مراحل 
زمنية تحّددها الثيمات التي اشتغل عليها 
ــّصــــاب بــاشــي  الـــفـــنـــان. الـــجـــســـد هــــو ثــيــمــة قــ
منذ  عليها  االشتغال  بــدأ  والتي  األساسية، 
أن كــان في دمشق. جسد غريب هزلي، لكنه 
مــخــيــف. ِنـــَســـُبـــه الــتــشــريــحــيــة غــيــر مــســتــقــرة 
فرأسه يكبر بشكل مبالغ وكاريكاتوري كما 
في لوحة »منيف رزاز« و»خدوج«، أو يصغر 

كما في لوحة »ثالثة صبية من فلسطن«.

ــّصــــاب بـــاشـــي فــــي تــلــك  يـــبـــدو أن هـــاجـــس قــ
ــان اكــتــشــاف أبــعــاد جــديــدة وغير  الــفــتــرة، كـ
ب فيخفيه وراء 

ّ
املــعــذ الــجــســد  لــهــذا  مــألــوفــة 

جسد آخر، ليبدو االثنان كما لو أنهما واحد 
لــه أربــعــة أذرع، أو يــخــرج مــن صـــدره ذراعـــا 
لوحة  فــي  كما  بالعن  لتلعب   

ً
مثال إضافية 

»الــزوج«. ورغم السخرية الحاضرة من دون 
افتعال، هناك حالة سوداوية »ميالنكوليا« 
تسم تلك املجموعة تذّكر بأجواء النرويجي 
إذ  مــا،  إلــى حــد  مــونــخ )1944-1863(  إدوارد 
االنشغال بثيمة  الفنانان من حيث  يتقاطع 
اإلنسان وأسئلته الوجودية في عالم ضجر 

بائس تسوده الوحدة واملوت.
الجسد  يغيب  السبعينيات،  فــتــرة  فــي  لــكــن 
الــكــامــل فـــي أعـــمـــال الــفــنــان الـــالحـــقـــة، لــتــبــدأ 
الــرأس. في البداية رأس كبير يحتل  مرحلة 
الــفــنــان  بــالــكــامــل ليختصره  الــلــوحــة  فــضــاء 
بــعــدهــا، مــبــرزًا الــفــم والعينن واألنـــف فقط. 
لــم يــــأِت الــــرأس أو الــوجــه عــن فــكــرة مسبقة 
ليصبح  تــراكــم وبحث دؤوب  نتيجة  وإنــمــا 
ــة. »إنــهــا  ــان الـــخـــاصـ ـ

ّ
ــن ــفـ مـــع الـــوقـــت قــصــة الـ

الهامة في أعمالي، أي رأس  إحــدى السمات 
اإلنـــســـان، وجـــه اإلنـــســـان الــــذي أصــبــح الــكــل. 
يــقــول  واألرض«  والـــســـمـــاء  الــجــســد  أصـــبـــح 
ــــرأس في  الـــراحـــل عـــن عــالقــتــه بــمــوضــوعــة الـ

إحدى املقابالت.
لــكــن قــّصــاب بــاشــي سيهجر هـــذا »الــــرأس«، 
ـــتـــا لــيــنــهــمــك بــمــوضــوعــة أخــــــرى، وهــي 

ّ
مـــؤق

الطبيعة الصامتة. قد يبدو انشغاله الجديد 
بــعــيــدًا عـــن الــتــشــخــيــص غــيــر أن الــتــأمــل في 
نـــدرك  يجعلنا  الــصــامــتــة  طبيعته  مـــفـــردات 
أنــهــا تــتــقــاطــع مــع مــوضــوعــاتــه الــســابــقــة، ال 

سّيما من حيث آلية أو تكنيك بناء اللوحة.
أواســط  الصامتة في  الطبيعة  بــدأت مرحلة 
السبعينيات بعد إقامته في »مدينة الفنون« 
تـــطـــّورت  حــيــث  ــاريــــس،  بــ فـــي   cité des arts
خـــاللـــهـــا تـــجـــربـــتـــه الـــلـــونـــيـــة كـــمـــا اســـتـــعـــاد 
ــــب عـــنـــه فــي  ــّي ــ

ُ
ــوء الــــــذي غ ــع الــــضــ ــة مــ ــعـــالقـ الـ

برلن الضبابية. يقول مدير »متحف برلن 
تأثير  عــن  ميركريت  ويـــورن  الحديث«  للفن 
تــجــربــة بـــاريـــس عــلــى ألـــــوان قـــّصـــاب بــاشــي 
»أصــبــح الــلــون ال يلتصق بــاألشــيــاء، أصبح 
يخترق  ملّون،  ينطلق كضوء  منها،  يتفّجر 
الــصــورة إلــى أعــمــاق الــظــل، مهتزًا متماوجا 
بــــذبــــذبــــات دقـــيـــقـــة بـــحـــيـــث أصــــبــــح الــشــكــل 

محمد عمران

ونــــــحــــــن نـــــتـــــأمـــــل وجــــــــــــوه مــــــــــروان 
نا رغبة في معرفة 

ّ
الطوالنية، تحتل

نــجــزت فــيــه. قــد تبدو 
ُ
الــزمــن الـــذي أ

مــــن طـــريـــقـــة بــنــائــهــا أنـــهـــا ُرســــمــــت بــعــفــويــة 
ــة، ولـــكـــن تـــجـــاور األلـــــوان  ــرعــ ــفـــوان وســ ــنـ وعـ
الحاّرة والباردة وتشابكها وتراكم اللمسات 
وتــمــوضــعــهــا بــرهــافــة وإتـــقـــان عــلــى الــلــوحــة 
ــســجــت عــلــى مــهــل كــمــا ينسج 

ُ
يــشــي بــأنــهــا ن

الحائك املاهر سّجادته الشرقية.
ــــروان  تـــمـــتـــّد تـــجـــربـــة الــتــشــكــيــلــي الــــســــوري مـ
قّصاب باشي، الــذي غادرنا أول أمــس، ألكثر 
مــن نــصــف قـــرن. اســتــطــاع الــفــنــان خــاللــهــا أن 
يصنع حضورًا خاصا في املحترف التشكيلي 

األوروبي والعربي، على حٍد سواء.
ــاط التشكيلية  ــ ولـــد مــــروان )يـــقـــّدم فــي األوسـ
عــــام 1934  فـــي دمـــشـــق  فـــقـــط(  بــاســمــه األول 
حيث درس »اآلداب« في جامعتها ملدة عامن 
إلى  بعدها  ليغادر  الخمسينيات،  منتصف 
بــرلــن حــيــث اســتــقــر حــتــى لحظة رحــيــلــه. في 

علي جازو

ــروان قـــّصـــاب بــاشــي إلـــى الــتــصــويــر  ــ جـــاء مـ
من الحكاية – الوجه، من الجسد - السيرة. 
ه إلى اللون والضوء والظل داخل 

ُ
ف بدأ تعرُّ

دكان نّساخ دمشقي، هناك شهد أول لوحة، 
وســـرى فــي داخــلــه شــعــوٌر فــريــد بــالــنــشــوة، 
الكزبري  ألوانا من محل  وسرعان ما جلب 
ــك الــــيــــوم  ــ ــ عــــلــــى ضــــفــــاف بــــــــــردى، ومــــنــــذ ذلـ

الدمشقي البعيد بدأت الرحلة. 
ل األقرب واألصعب: النظر والتحديق في 

ّ
فض

ما هو قريب وربما سابق على التعبير نفسه؛ 
فالوجه بما هو تكثيف للجسد، يسبق القول 

مثلما تسبق الصورة الكلمة. 
كان هذا امللتقى األولي والحميم مكان امتحاٍن 
جــســدي داخـــلـــي مـــديـــد، كـــان إظـــهـــارًا للجوف 
والــداخــل. كــان بــدايــة ســرعــان مــا تحّولت إلى 
طريق طويل، وتجّمعت الحكايات داخل بؤرة 
ــــل الــوجــهــة  ــمــت واتــســعــت وبــقــيــت داخـ

ّ
تــضــخ

ــدرامـــي من  الــكــثــيــفــة نــفــســهــا. حــضــر الــحــس الـ
الــتــأّمــل الصوفي ومــأزق  خــالل نقيضن هما 
ــــود اإلنــــســــانــــي، الـــتـــســـامـــي والــــغــــوص،  ــــوجـ الـ
البعد والــقــرب. مــن هنا ربــمــا كــانــت الــوعــورة 
الثبات  من  النقي،  الصفاء  من   

ً
نجاة الترابية 

والجمود، وكانت املتانة دربا يعيد الحفر في 
الحكاية األولى نفسها، في لحم الوجه وترابه 

وتجاويفه ومنعرجاته. 
الــوجــه.  فــي  ثــم يتكثف  ــســع 

ّ
الجسد ويــت يكبر 

ــــى مـــركـــز مــشــّع.  يــتــحــّول الـــوجـــه إلــــى نــبــع وإلـ
ــر يــكــاد  ــبــــاشــ هـــــذا االســـتـــقـــبـــال الـــوجـــهـــي واملــ
إلـــى احتفال  يــتــحــّول  الــلــوحــة،  يختصر عــالــم 

مروان في مكان 
بين برلين ودمشق

اشتغل التشكيلي السوري مروان قّصاب باشي، الذي رحل أول أمس، ألكثر من نصف 
قرن، في قلب ثقافتين ومحترفين؛ شرقي وغربي. وانهمك في عدة مراحل منفصلة 

بثيمات الجسد والوجه والطبيعة الصامتة والدمية، صانعًا لنفسه مجموعة خاصة 
من األلوان، ال تأتي من المصنع مباشرة أو من الكيمياء، إنها تأتي من األصابع، من القلب

فّضل األقرب واألصعب: 
النظر في ما هو قريب 

وربما سابق على التعبير 
نفسه؛ فالوجه بما هو 

تكثيف للجسد، يسبق 
القول مثلما تسبق 

الصورة الكلمة

مثلما تسبق الصورة الكلمة

عالم بائس تسوده الوحدة والموت

يمكن تقسيم تجربته 
الفنية إلى أربع مراحل 

وفقًا لثيماتها

الموت حاضر باستمرار 
إلى جانب االمتالء بالحياة 

النابضة

المتوسطي«  »السيمبوزيوم  انتظم  حين 
مؤخرًا  التونسية،  الحمامات  مدينة  في 
تكريم  فيه  مبرمجًا  كــان  الشهر،  هــذا 
عن  اعتذر  أنه  غير  باشي،  قّصاب  مــروان 
شــارك  لكنه  صحية،  ألســبــاب  الــحــضــور 
بكلمة مسّجلة من تسع دقائق تحّدث 
فيها عن تجربته التي قال عنها »وجدت 
ضــرورة  وأّكـــد  بــرلــيــن«.  فــي  دمشقي 
من  المنبثقة  الفنية  للفكرة  اإلخــاص 
النفس  عن  التعبير  »محاولة  فـ  ــذات،  ال
هي التي ُتظهر بعد سنوات، قد تكون 

20 أو 30، شخصية الفنان ورسالته«.

كلمته األخيرة

2425
ثقافة

فّواز حداد

شير عليه بوجود وثائق 
ُ
عندما أنهى املؤرخ فرتو كتابه عن »حصار مالطة« أ

حها، فأجاب بأن ذلك أصبح متأخرًا ألنه 
ّ
لالستعانة بها ليدعم روايته وينق

أتّم حصاره. فالحصار خرج من يده ملجّرد أنه انتهى منه. اإلهمال أبسط 
ما ينال من الحقيقة، ولو كان عن كسل. ماذا لو كان الحصار معّرضًا ملا 
يزيد عن اإلهمال، بالتزوير والتزييف واإلخفاء والتجاهل؟ األكثر إشكالية 

إحالته إلى شيء آخر، ربما إلى نقيضه. 
يجد بعض املؤّرخني في الوثائق عقبات تعيقهم عن كتابة تاريخ ال تقّيده 
هــذا في حال  فيه على هواهم.  تاريخ يسرحون  الحقائق، قد يرغبون في 
تسّهل  ال  عقبة،  والتوثيق  والتقّصي  الــتــحــّري  فــي  فيجدون  النية،  حسن 
عملهم، فالوصول إلى أكبر قدر من الحقيقة ليس الغاية، ولم يكن الهدف. 

بالنسبة إليهم، ملاذا الحقيقة؟ ومن يهتم بها؟ العالم في غنى عنها.
ــام يــســيــر عــلــى هـــذا املـــنـــوال وأســــوأ، مــا نـــراه ومــا  مــا يــجــري فــي هـــذه األيــ
بكل  تكذيبه  تعمل على  والدماء.  والجثث  العيان  بالصور وبشهود  ق 

ّ
يوث

جسارة دول تورد روايات أخرى تتجاهل الواقع املحتقن بمآسي ماليني 
االستبداد تستعني بشركات عالقات  دول  أن  رادٍع، حتى  ودونما  البشر 
أخطاء  نتاج  أنها  على  العذابات  وتصوير  الشر،  بتجميل  مختّصة  عامة 

الضحايا. 
ليل نهار،  املــدنــّيــني فــي حلب وتقتل األطــفــال  الــروســيــة  الــطــائــرات  تقصف 
الطائرات نفسها تقصف شاحنات املساعدات، ومن قبلها كانت وما زالت 
رمى على األفران واملستوصفات، بينما رؤساء بلدان 

ُ
ت البراميل املتفّجرة 

وفي  األرض  على  قة 
ّ
املوث الوقائع  أن  من  الرغم  على  الجرائم  هــذه  ُينكرون 

د أن العمليات مقصودة، لم تحدث نتيجة خطأ في اإلحداثيات. 
ّ
السماء، تؤك

ــكــران صـــورة عــمــران الــنــاجــي مــن الــقــصــف. ومــا نشر 
ُ
لــذلــك ال عجب فــي ن

 شهادة على اإلجرام 
ّ
صورته على الصفحة األولى ملختلف جرائد العالم إال

العالم  يقنعون  أنفسهم  املجرمون  بينما  األطفال،  املمارس ضد  الوحشي 
إلى  الكذب  أنها مفبركة، اإلنكار يتجاوز  بأنها دعاية سياسية، ويزعمون 

الخداع عن عمد.  
الحقبة  ــرى كيف سيكتب مؤّرخون تاريخ هذه 

ُ
ت الطاغية،  املوجة  إزاء هذه 

ب الجانب األكبر 
ّ
 وتدور وتتجن

ّ
السورية، بينما حركة السياسة الدولية تلف

مما يجري وتذهب إلى تبرئة الجناة، والتركيز على اإلرهابيني املتطرفني، 
 بالنظر إلى األصل، 

ّ
وتتغافل عن جرائم النظام، مع أن املشهد ال يكتمل إال

فاإلرهابيون لم يأتوا من فراغ، وال من الدين، أو من خارج البالد فقط. بل 
جاؤوا من االستبداد والقمع والسجون.

ليست قصة الحقيقة املغّيبة، وال صراع الحقائق واألكاذيب، وال في انتفاء 
السالح،  القتال يسود  االعــتــراف... ففي ساحات  إلــى  ما يضطر املجرمني 
الكذب  د 

ّ
الحقائق. بينما في ساحات اإلعــالم يتجن أمــام  وإن وقــف عاجزًا 

ـــف ضــد املــآســي والــشــقــاء، وُيـــمـــاِرس الطغيان 
ّ
للتشكيك بــالــجــرائــم، وُيـــوظ

اآلن، ومن  العدالة  لــدوٍل مستبدة وطموحات إمبراطورية...  السافر إرضــاًء 
الظلم أن تترك الحقيقة للتاريخ فقط، إذ حتى العدالة تفقد معناها.

العدالة اآلن

سيرة

خالصات

ل 
ّ
لكي يتحل الــصــورة،  يتداخالن في  واللون 

املوضوع، ثم ينضّمان من جديد إلى عملية 
الخلق في الرسم«. 

اعتمد الــفــنــان الــراحــل فــي اخــتــيــار مــفــردات 
الحياة  الصامتة على عناصر من  طبيعته 
الــيــومــيــة، فــقــد رســـم األشـــيـــاء املــتــراكــمــة من 
دون تــرتــيــب، عــلــى طــاولــة املــرســم؛ الفاكهة 
الخبز..  وأرغــفــة  الرسم  وأدوات  والسكاكن 
إلخ. غير أن ما يلفت النظر في هذه التجربة 
عن  مختلفا  مفهوما  تــقــّدم  يجعلها  والـــذي 
اشتغال  النمطية؛  الصامتة  الطبيعة  فكرة 
قــّصــاب بــاشــي عــلــى عــامــل الــزمــن وتــأثــيــره 
على األشياء، وعلى حّد تعبير الناقد كنون 
»الحياة  فــإن  الفنان  لتجربة  املتابع  تيغرز 
والــتــفــّســخ يــتــداخــالن وكــأنــهــمــا فـــي وحـــدة 
متكاملة... نرى املوت حاضرًا باستمرار إلى 

جانب االمتالء بالحياة النابضة«.
ــة تــنــبــثــق مــرحــلــة  ــتـ ــامـ مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـ
جديدة وهي الدمية في مطلع الثمانينيات؛ 
نستطيع أن نبحث مطّواًل عن الدوافع التي 
جــعــلــت  قـــّصـــاب بـــاشـــي يــمــيــل إلــــى عنصر 
لكن  متنّوعة.  مــن دالالت  ملــا تحمله  الدمية 

وإلى استقبال، إلى ضم وجمع غزيرين. غير 
فــهــو مــمــتــلــئ بالسعة  أن االخـــتـــصـــار خـــــادع، 
ومضموم على خصوبة لونية حارة. يمكننا 
 
ّ
القول إن شغفا مرآتيا يحّرك مبدأ اللوحة، أن

املــرئــي مــن الــوجــه لــم يعد الــوجــه فحسب، بل 
يكاد الوجه يُمحى خلف أديم األرض وخلف 
السيرة الذاتية وخلف مرور الزمن. إنه يبتعد 
لــو يغوص فــي مياه عميقة، وما  ويــنــأى كما 
يــطــفــو هــو مــا لــم يــعــد مــن املــمــكــن عـــودتـــه، ما 
يطفو هو الطريق واملعبر، هو السير والنظر 
 عن 

ّ
واالستعادة والحمل. غير أن مروان ال يكف

ــّره وبسطه وإحــضــاره. من  سحب الــوجــه وجـ
هنا الوجه هو هذا الدأب وهذه املساحة التي 
والحضور،  الغياب  والــبــعــد،  العبور  تمتحن 

الغيبوبة والذاكرة. 
تأتي الرهافة من الحلم، كما تأتي املتانة من 
ر. ما هو معّوج ومتداخل ومرّكب 

ّ
التجذ قوة 

حــصــيــلــة حــلــم يــقــلــب مـــراتـــب الـــزمـــن، ومـــا هو 
حصن ومتن أقــرب إلــى تحّجر حميم، أقرب 
الــوجــه، وتحويل  إلــى تحقيب الطبيعة داخــل 
ــــى مــخــتــبــر لــلــطــبــيــعــة. ثـــمـــة مــــا هــو  الــــوجــــه إلـ
ر وطـــاٍف 

ّ
ــــروان، مــا هــو مــتــجــذ ـــَجـــرّي لـــدى مـ

َ
ش

ـــغـــاِصـــن. بـــهـــذا املــعــنــى فـــالـــوجـــه لـــم يعد 
َ
وُمـــت

وجــه اإلنــســان فحسب، إنــه الوجه الــذي عاش 
ورأى، رحــل وســافــر وتــحــّول وتــذّكــر، استقبل 
واســتــعــاد. إنــه بــهــذا املعنى أيــقــونــة اإلنــســان، 

حكايته ومسار معناه.

الواضح من متابعة تجربة الفنان الطويلة 
والــغــنــيــة أن خــيــاراتــه املــتــنــّوعــة نــابــعــة، في 
املقام األول، عن الحرية في اختيار مواضيع 
لوحاته، وقد يكون الدافع هو ببساطة رغبة 
الــوقــوع في فخ امللل. فالدمية كما  في عــدم 
اكتشاف  إلعــــادة  حــّجــة  الــصــامــتــة  الطبيعة 
ذلك  اللوحة. في  األشــيــاء وتجسيدها على 
يرى الكاتب العربي الراحل وصديق الفنان، 
عبد الرحمن منيف، أن الدمية هي استراحة 
من الوجوه؛ فيقول »وصلت وجوه قّصاب 
ت، األمر 

ّ
باشي إلى حالة من العذاب والتفت

الــــذي جــعــلــه يــوقــف هــــذه املــرحــلــة ويــبــحــث 
عــن آفــــاق جـــديـــدة. كــانــت الــبــدايــة للطبيعة 
ــلــتــهــا الـــدمـــيـــة، ثــم 

ّ
ــتــــي تــخــل ــتـــة، والــ الـــصـــامـ

الــدمــيــة وحــدهــا مــوضــوعــا لعمله  أصبحت 
لبضع سنن«.

ــــف كـــتـــابـــا بــعــنــوان  ــ
ّ
ــــذي أل ــــالم مـــنـــيـــف، الــ وكــ

»مروان قصاب باشي.. رحلة الحياة والفن« 
املـــســـكـــون  ــام  ــالــــرســ فــ صــــائــــب؛   ،1996 ــام  ــ عــ
ــلــة مــرة 

ّ
بــالــوجــوه يــعــود إلـــى ثــيــمــتــه املــفــض

 ،
ً
محّمال التسعينيات  منتصف  فــي  أخـــرى 

هذه املرة، بروٍح جديدة.

ــــوه قـــّصـــاب بـــاشـــي الـــجـــديـــدة الــطــوالنــيــة  وجـ
أكــثــر اخــــتــــزااًل وتـــجـــريـــدًا. بــنــاؤهــا املــعــمــاري 
ــة الــضــّيــقــة  ــريـــشـ ــات الـ ــربــ ِحـــيـــك بــتــشــابــك ضــ
آٍن  والعريضة وبطريقة عامودية وأفقية في 
معا. لقد تحّول الوجه في التجربة الجديدة 
األلــوان  فيه  تتجاور  لوني غنّي  إلــى مختبر 
الباردة والحاّرة معا، لتشبه البساط املنسوج 

من دون أن يلغي هوية الوجه املتبّدد. 
عــــن الــــلــــون يــــقــــول قــــّصــــاب بــــاشــــي »تــتــغــّيــر 
عــالقــتــي بـــاأللـــوان مــع الـــزمـــن، وأســتــطــيــع أن 
التغّير  أتــحــّدث عن هــذا بعد تجربة طويلة، 
لنفسه  الفنان  يصنع  وهكذا  عضويا،  يأتي 
»بــالــيــت«، أي مجموعة خــاصــة مــن األلــــوان، 
ــذه ال تــأتــي مـــن املــصــنــع مــبــاشــرة أو من  وهــ
الكيمياء، إنها تأتي من األصابع، من القلب، 
ثم من عملية اكتشاف مستمّرة، ال تخلو من 

عنصر املغامرة«. 
ــــد مـــن أهــم  مـــــروان فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن هـــو واحـ
روا على تجارب العديد من 

ّ
املعلمن الذين أث

الفنانن الشباب، وهو من أبرز التشكيلين 
الذين شكلوا هوية خاصة أخذت وجّربت من 

وفي ثقافيتن مختلفتن.

إطاللة
تصويب

نوال العلي

في بعض أعمال عصر النهضة، 
القّديسني،  أقدام  كان يتم تشويه 
كأن يضاف إصبع سادس للقدم، 
مثلما هو األمر في لوحة »العائلة 
لكي  رومــانــو،  لـ جوليو  املقدسة« 
يــتــم تــمــيــيــزه عـــن الــشــخــصــيــات 
ــة أو لــجــعــل  ــلـــوحـ األخـــــــرى فــــي الـ

نسيانه صعبًا على من يراه. 
ربما يفعل مروان قّصاب باشي 
الشخصية  بــهــذه  نــفــســه،  األمــــر 
كبيرة الرأس، ذات األطراف اللينة 
عــلــى تفكيك  الــــقــــادرة  املــخــيــفــة، 
وتــركــيــب نــفــســهــا، كــمــا لـــو أنــهــا 
ــتــلــّوي فــي أي  الــحــركــة وال طليقة 

اتجاه وكيفما شاءت.
وإن كانت وجوه الفنان، أو وجهه 
 اهــتــمــام من 

ّ
املــتــعــّدد، يــأخــذ جـــل

يــقــرأ/يــرى أعــمــالــه، غير أن هناك 
ــــجــــذع، ربــمــا  شــيــئــًا فـــريـــدًا فـــي ال
مـــن األفـــضـــل أن نــســتــخــدم هــذه 
ــن »جـــســـد«،  ــــردة عـــوضـــًا عــ ــفـ ــ املـ
االنــــطــــبــــاعــــات  مـــــن  واحــــــــــدة  ألن 
التي تعطيها شخصيات  األولــى 
قــّصــاب بــاشــي، هــي أنــهــا جــذوع 
لها  نبتت  األغــصــان  مقصوصة 
رؤوس، أشجار بشرية مشّوهة؛ 
»أشــعــر أنــنــي شــجــرة« نــقــرأ في 
مــقــابــلــتــه مــع جــيــمــس بــــاري. في 
األعــــمــــال شخصية  ــن  مـ واحــــــدة 
ــذاء مـــن الــكــعــب  ــ رجــــل يـــرتـــدي حـ
العالي، آخر بثالث أذرع أو أربعة. 
ثمة وهــم بــأن هــذا الــرجــل واحــد، 
اثنان، ربما  وثمة وهــم آخــر بأنه 
ــد يــقــف خــلــفــه، مثلما  هـــنـــاك أحــ
يحدث في ألعاب الخدع البصرية. 
وهمية،  إلــيــه  بالنسبة  الــعــالقــات 
وكل شيء قابل للتشويه برتمّيٍة 
مــــكــــّررة، حــتــى صــحــن الــفــواكــه 
من  لوحاته  إحــدى  الطاولة،  على 
يظهر  الصامتة،  الطبيعة  مرحلة 

أقرب إلى صحن من النفايات.

الورقة البيضاء كالقماشة تحد كبير، ويبدو أن اإلنسان كلما تقّدم في العمر يشعر أنه الوجه أيقونة اإلنسان
أضعف في مواجهة هذا التحدي. اآلن أعيش هذه الحالة، إذ بعد سنوات متواصلة 
من التحضير، وبعد أن قرضت مثل فأر طنًا من الورق، وبعد أن استعدت كمًا هائًال من 

الذكريات، أشعر أنني أضعف.

ال تعادل  بأشياء  يقولون ويتبّجحون  الناس..  الحياة هم  الممثلين على مسرح  أسوأ  إن 
ال  الخاوي مع أحام  الفراش  إلى  األرض ثم يذهبون  حقيقة موت دودة في دورات 
الدود فوق  ليحيا  األرض من جديد..  لتحيا  التراب  الدودة في مخابئ  انقراض  تعادل 

انحطاط البشر وضحالة األيام. 

أفّكر في موضوع القشرة الظاهرة على سطح اللوحة، أو لنقل البشرة.. لماذا تختلف 
بين فنان وآخر.. ما أقصده هو مشكلة لماذا وارتباطها بذات الفنان ونفسيته، ومسألة 
البشرة  بتلك  القصة  التحام  أو  الحياتية  وقّصته  نفسه  وابتعاد  عمله  في  الفنان  حياد 
والقشرة وإعطاء لك قراءة مع مدلول معيّن خاص يبتعد عن الحيادية ويقترب منذ 

صراخ الذات وزفرات النفس وأفراحها وندوب األيام.

األعلى، وهو مثل فراش  بالنور  إن مرسمي جميل وهو يشبة صومعًة ومحرابًا يشّع 
الحبيبة في يوم اللقاء األول يامس حبّات النور... ومسيرة األلوان وتياِهها في أخاديد 
المادة حتى تلتقي من جديد مع نجوم الضوء وصراخه ليصمت في مساحٍة جديدٍة 

وإيقاع مجيب.
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من أعمال 
المرحلة 

األولى )زيت 
على قماش، 

156×195سم، 
)1973

أشعر 
أنني شجرة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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