
053 مقاالت

فيصل سلطان * 

معرض منى السعودي "تحية إلى محمود درويش":

بين التجريد وعطر القصيدة

تناقش املقالة العالقة بين معرض الفنانة منى السعودي وشعر حممود درويش الذي استوحاه 

البصرية،  الشعرية  الصوَر  الفنية  األعمال  الكاتب يف هذه  إليه. ويتأمل  املهدى  الفني  معرضها 

وعالقات األرض والزمن بالقصيدة يف سبع لوحات ومنحوتة واحدة للفنانة متأثرة بشاعر ثائر 

حاضر إبداعيًا وفلسطينيًا ويف الثورات العربية، كما يقول الكاتب.

كشف 
املعرض الذي أقامته منى 

السعودي يف غاليري "آرت 

سيركل" يف بيروت يف نهاية آذار / مارس 

حتى نهاية نيسان / أبريل املاضيين، عن 

عالقة وثيقة وحميمة بين الشعر والفن. وقد 

جتلت تلك العالقة يف نسيج إبداعي قّلما نراه 

يف جمريات احلياة الثقافية العربية، قياسًا بما 

شهدته الساحة الفنية الفرنسية املعاصرة، من 

عالقات متبادلة بين الفنانين والشعراء. ويبدو 

أن هاجس منى السعودي يتعدى إشكاليات 

غياب الشاعر، أو تداعيات تأكيد حضوره، ألن 

الزمن اإلبداعي ال حدود له. فاللوحات حتمل 

الرقم 7، على عدد األيام، أّما املنحوته فواحدة، 

أي عمل إبداعي واحد يتجلى كقصيدة واحدة؛ 

قصيدة من النحت التجريدي الصايف صاغتها 

منى السعودي كهدية حملمود درويش يف عيد 

ميالده، كما لو أن سنوات العمر ال تزال حاضرة 

يف أسرار الطاقة االستداللية الكامنة يف أحجار 

األرض ويف املفاهيم اجلديدة لروح االنتفاضة 

الشعبية التي تتجسد يف  مصطلح "املقالع" 

)انظر صورة املنحوتة أدناه(.

يف لوحتها األوىل ترسم منى السعودي 

الصورة الشعرية املستعارة من أجواء قصيدة 

"تلك صورتها وهذا انتحار العاشق"، ترسمها 

كصورة رمزية لعناق عاشقين؛ عناق يتوسط 

رسمًا تخطيطيًا لنصب نحتّي يتصاعد على 

شكل راية شرقية، لهالل مسبوك مع شعلة من 

أربعة أعمدة. ويحمل الرسم إشارات ميثولوجية 

بامتياز، ويعكس يف دالالت رموزه الشعبية 

فكرة امتزاج العشق مع اجلهات األربع، مع 

حركة القمر، يف حال من اإلنشاد الشعري 

امُلدرج يف املساحة اخللفية كمعلقات لكتابات  * ناقد وفنان تشكيلي.
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متراصفة يف حقلين، أو مقطعين، يعكس األول 

منهما خلفية تداعيات العناق، ويؤطر الثاين 

خلفية البعد الروحي لشكل الهالل، املستمد من 

تكاوين الذاكرة الشعبية. ويتراءى يف اخللفية 

كلمات الشاعر: "أرتديك وأخلع األيام. ال تاريخ 

قبل يديك، ال تاريخ بعد يديك"، كأن الشاعر 

حاضر أبداً يف الذاكرة الشعبية تمامًا كحركة 

األيام التي تتوالد مع حركة القمر. 

تعترف منى السعودي بأن رسومها األصلية 

تعود إىل سنوات 1977 و1980، وأنها رسمتها 

من وحي قصائد حممود درويش يف تلك 

املرحلة الذهبية من العمر، وأنها حين استعادت 

أجواء تلك الرسوم أيقنت أن الشاعر "يبقى دائمًا 

بيننا"، لذا جمعت مقتطفات من أناشيد الشاعر، 

ونثرتها يف خلفيات رسومها، كي جتسد حاالت 

من آفاق هذا التماثل امليثولوجي ما بين 

الشعر والفن املمتزجين يف عشق األرض، أي 

التماثل الكامن يف الرؤية الشعرية التي حتملها 

القصيدة إىل فضاء اللوحة أو املنحوتة. يقول 

الشاعر يف قصيدة "تلك صورتها وهذا انتحار 

العاشق" كما خّطتها السعودي )انظر اللوحة 

رقم 3 أدناه(: "واألرض تبدأ من يديه، من نسيج 

اجلرح / ومن زغاريد القرى البيضاء / أشبهها 

وأمشي فوق رأس الرمح / تشبهني، وأمشي يف 

لهيب القمح". ويقول يف "قصيدة األرض" كما 

خطتها السعودي )انظر اللوحة رقم 2 أدناه(: 

"هذا اخضرار املدى وهذا نشيدي / أسمي 

التراب امتداداً لروحي / أسمي احلصى أجنحة. 

 / هذا التراب ترابي. هذا 
ْ
أسمي ضلوعي شجر

السحاب سحابي / أنا العاشق األبدي أنا 

األرض يا أيها / الذاهبون إىل حبة القمح 

احرثوا جسدي" )والسعودي تعتذر من الشاعر 

الختيار مقاطع متباعدة يف قصيدته(.

من هذا املنطلق، ترسم منى السعودي 

استعادة الصورة الشعرية البصرية التي جتّسد 

التحام اجلسد اإلنساين بحركة األيام، والتحام 

األرض بنسيج اجلرح الفلسطيني. فاملعنى 

الداليل ألشكالها املرسومة أو املنحوتة ينبع 

من لغة الشعر، أي من بالغة التجريد، ومن 

تماثل الشكل مع مصطلحات اإلشارات والرموز 

الشرقية القديمة، كأن املنحوتة والرسوم 

تنشدان أحالم الشاعر حممود درويش بعيون 

مفتوحة: "تمر أغنيتي على حجر / فيزهر بين 

يديك اسمي. ويتحد اللقاء / تلك أغنيتي ووجهك 

طائر ومدى..." )من قصيدة "تلك صورتها وهذا 

انتحار العاشق"(. لذا تقطف منى السعودي ثمار 

االنتحار على طريق اجللجلة، كي ترفع بالغة 

الشعر إىل مرتبة الشكل الصايف الذي يتموضع 

فيه املغزى اخلفي الكامن يف تخطيطات رسوم 

منحوتاتها؛ تلك التخطيطات الشكالنية التي 

تتحاور مع احلقائق اجلديدة التي تومىء إليها 

كتل احلصى )أحجار األرض( وضلوع الشجر 

ونسيج أوراق الزيتون وحبات القمح وانبعاث 

السنابل واحتاد الطيور مع أشكال الوجوه 

الفتية التي تتالحم )يف رسومها( كي تتقمص 

إيقاعات فصول التاريخ اجلديد لألشكال التي 

نحتتها يف مسيرة أكثر من أربعين عامًا. 

تتغير حركة التشييد النحتي يف الرسوم 

التخطيطية من لوحة إىل ُأخرى، كي تتالحم 

مع جتليات احلركة االستعارية للدفق 

العاطفي الكامن يف قصائد حممود درويش، 

كما لو أن التخطيطات املرسومة تنبع من دفق 

حيوية الفيض الشعري. فالرسم هنا يعكس 

جماليات الطاقة احليوية الكامنة يف فحوى 

بيانات الصورة الشعرية، الصورة املتألقة 

يف فضائها السوريايل، والرسم هنا وسيلة 

لصقل أسرار الكلمات ونحت معانيها بلغة 

فنية "استيهامية ـ خيالية "، تقطف األطياف 

كارتدادات آلثار ومالمح شكالنية تستنبت 

خالصة حقول الصورة الشعرية. فاخلالصة 

هنا تتجسد يف رموز املظهر اخلارجي البسيط 

وفق األساليب الشرقية التجريدية التي تقّربنا 

من املعنى احلقيقي لألشياء، ومن دالالت 

صفاتها الروحية.
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تسعى منى السعودي يف اللوحات املهداة 

للشاعر يف ذكرى ميالده، لتسجيل الطاقة 

احليوية التي تتوالد من إيهامات التشابك 

التجريدي يف عملية نحت الشكل من الداخل 

واخلارج. هذا التشابك الذي يظهر يف عملية 

القدرة الواثقة على اختصار مظاهر الداخل 

واخلارج ورسمهما وفق تخطيطات انسيابية 

بسيطة وبليغة وصافية تعكس إشارات املظهر 

اخلارجي الذي يومىء إىل تفصيالت الشكل 

العضوي، مثل الطير وورقة الزيتون واملرأة أو 

الوجه اإلنساين، كما لو أنها ترسم لتنحت وليس 

العكس. فاألشكال املرسومة حتمل خواص 

النحت، غير أن االختالف الوحيد يكمن يف 

نبض السطح التخطيطي املرسوم الذي يقطف 

إيهامات الرقش ومغريات الكتابات )املألى 

واملفرغة واملتداخلة(، املستمدة من جمالية 

اخملطوطات واملنمنمات الشرقية، ومن تكاوين 

التناظر والتماثل يف اإلطارات الزخرفية التي 

غالبًا ما تزّين حواشي املعلقات الشعرية. 

فاالختالف بين الرسم والنحت يتبلور يف عملية 

اإلحاطة الشاملة بالكتلة. إنه اختالف يف النبرة 

أكثر من كونه اختالفًا يف اإليقاع. فالرسوم 

هنا هي قراءة تعبيرية وجدانية ملناخات 

الشعرية البصرية التي ترتكز عليها إيحاءات 

القصيدة، وهي أيضًا استجابة لقراءتها 

العضوية املستمدة من ألغاز الشكلين املنغلق 

واملنفتح، أي من مظاهرالسكون واحلركة، 

للتعبير عن قوى الطبيعة وقوى الروح اإلنسانية 

التي تمجد احلرية.

منى السعودي تفتش عن عطر القصيدة التي 

تتوالد من جديد، وهي تتنفس غبار احلجر الذي 

ينمو بين يديها كتمثال تمنحه هدية لذكرى 

شاعر ثائر ال يزال حاضراً يف ربيع الثورات 

العربية. ولذا حتمل لوحتها رقم 7 مقاطع 

من "قصيدة الرمل": "البدايات أنا والنهايات 

أنا / والرمل شكل واحتماْل / أرى عصراً من 

الرمل يغّطينا ويرمينا من األيام / غيوم تشبه 

البلدان". 
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