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العودة املتخيلة ــ ر�ؤيا

�سامية

حلبي*

العودة ب�رضبات فر�شاة ولون ومربع**

''العودة''

هي �سل�سلة من اللوحات التي ت�صور العودة �إلى فل�سطين المتجددة.
عندما بد�أت بر�سمها ،كانت حركاتي الأولى بديهية .لقد ر�سمت
بب�ساطة وب�ضربات متتابعة من الفر�شاة عالمات �صغيرة كثيرة ،بع�ضها بجانب البع�ض،
على قطعة كتان طويلة �شبيهة باللفافة ،من دون �أن �أخطط �أو �أحكم على ما �أفعل ،منقادة
فيما ي�شبه ال�سير في �أثناء النوم .لقد ح�صلت بالنتيجة على حركة رائعة عندما ُينظر �إليها
عن بعد؛ �ضربات فر�شاة تت�شكل ويعاد ت�شكيلها .ظلت عيناي تريان ح�شوداً �ضخمة
ت�صورت �أن هذا يمكن �أن يكون حركة
تتحرك فيما ي�شبه تظاهرات ثورية ال نهاية لها.
ُ
ح�شود �ضخمة من النا�س العائدين �إلى فل�سطين� .إن م�سيرة العودة الكبرى ــ التي �ضحى
فل�سطينيو غزة بالكثير من �أجل تنظيمها و�ألهمت العالم ــ تجعلني �أقوم بتكري�س ال�سل�سلة
ب�أكملها ب�أثر رجعي لت�ضحياتهم البطولية.
تذكرت لحظة في �سبعينيات القرن الما�ضي ،على ما �أظن ،عندما ركب الفل�سطينيون
في الأردن �سياراتهم ب�شكل عفوي وتوجهوا نحو الج�سر .كان ذلك م�صدر �إلهامي للقطعة
التي تحمل عنوان ''العودة :عبر النهر وفوق الج�سر''ّ � .أما اللوحة الأولى في المجموعة ،تلك
التي ر�سمتها ب�ضربات فر�شاة متتالية كثيرة ،فح�صلت في النهاية على عنوان ''العودة
تنتظم'' .لقد ر�سمت فيما بعد لوحة م�شابهة بعنوان ''العودة :كتاب ال�شهداء'' ،تكريم ًا
أمرين خالل دفاعهم عن فل�سطين في الداخل والخارج على
للنا�س الرائعين الذين عانوا ال ّ
حد �سواء� .إن �أعدادهم تملأ �أكثر كثيراً من كتاب واحد.
في النهاية ،تحولت �ضربات الفر�شاة التي ر�سمتها و�أنا في حالة �شبه واعية ،الواحدة
بجانب الأُخرى ،ك�أنني �أريد �أن �أغطي بها لوحة القما�ش ب�أكملها� ،إلى مربعات �صغيرة.
لقد ا�ستخدمت في ر�سم الخطوط الأولى فر�شاة م�ستديرة ،بينما ر�سمت المربعات
با�ستخدام فر�شاة م�سطحة .عندما انتهيت ،تحولت العالمات �شبه المربعة التي ر�سمتها
* فنانة ت�شكيلية فل�سطينية.

** ترجمة� :صفاء كنج.

امللف

ب�ضربة فر�شاة واحدة �إلى مربعات ذات �أحجام واتجاهات متنوعة .وعلى �سبيل المثال ،ف�إن
القطعة التي تحمل عنوان ''العودة :النهو�ض'' تحتوي على �صفوف منحنية من المربعات التي
تتزايد حجم ًا� .إنها تعاين �أفكار الن�ضج والنماء ،وال �سيما �أنها تنطبق على تع ّلم كيفية االرتقاء
يوجه الآخرين ،للخروج من الظل ،ولن�صبح �أكثر ظهوراً وتجلي ًا
يوجهني مثلما ّ
بالن�ضال .وهذا ّ
في كل ما نقوم به ،وخ�صو�ص ًا في دعم حق العودة.
عما يمكن قوله ب�شكل �أكثر
لكن قد يت�ساءل القارئ عن �سبب ا�ستخدامي المربعات للتعبير ّ
و�ضوح ًا عبر الكلمات �أو �شريط فيديو .هذا لأنني ر�سامة ت�ستك�شف لغة الر�سم .لوحاتي مجردة
لأنني وجدت �أن التجريد هو �أكثر اللغات تقدم ًا في الر�سم في ع�صرنا .لم تكن اللوحات
تاريخي ًا قادرة على التعبير عن المبادئ العامة وغيرها من الأفكار المجردة .ولن�أخذ على ذلك
مثا ًال ب�سيط ًا :فكروا في تاريخ ،مثل �سنة  .1948فعلى الرغم من �أن العديد من الفل�سطينيين
ر�سموا مو�ضوع النكبة� ،إ ّال �إن �أي ًا منهم لم يتمكن من تمثيل التاريخ في �صورة ،ب�صرف النظر
عن الأرقام الأربعة  .8 - 4 - 9 - 1لكن التجريد يمكن �أن يبد�أ في تمثيل مفاهيم مثل هذه
تترجم العالقة بين مجموعة من المربعات الموزعة �إلى فكرة
على �شكل �صور .يمكن �أن َ
عمومية ت�صف كائنات ومفاهيم متنوعة في الواقع ،وموزعة بطريقة مماثلة.
متوهمة للمبادئ العامة.
لذلك ،ف�إن االختبار هنا يتعلق بقدرة التجريد على �أن يمثل �صورة
ّ
إلي كفل�سطينية ،ف�إن مو�ضوع فل�سطين مهم جداً ،وهو المو�ضـوع الـذي �أ�شير �إليه في
بالن�سبة � ّ
المقام الأول في هذه ال�سل�سلة .ومع ذلك ،ف�إن �أي عدد من الأ�شياء المماثلة الأُخرى الموجودة
في الواقع ي�شار �إليها �أي�ض ًا داخل اللوحات ،وذلك بب�ساطة نظراً �إلى كونها مجردة .وب�صفتها
مبادئ عامة تجريدية ،يمكن �أن نجد �أنها تحكم العديد من الحاالت الأُخرى الم�شابهة للطرق
الممكنة للعودة �إلى فل�سطين.
تحمل �أكبر لوحة في المجموعة عنوان ''العودة :الت�سلل'' .ففي كتاب ''فن تحرير فل�سطين''،
قال فنانو االنتفا�ضة �إن ال�شم�س ترمز �إلى الحرية ،وبهذه الروحية� ،أ�ستخدم اللون الأ�صفر
لأرمز �إلى الحرية� .ضوء ال�شم�س الأ�صفر يت�سلل �إلى كل �شيء .في ''العودة� :أنماط ال�سفر''،
ا�ستخدمت المربع للإ�شارة �إلى م�سارات الحركة والمواقع حيث تتجمع المربعات وت�صطف .وفي
''العودة من خالل العوائق'' ،تنق�سم �صفوف من مربعات بنية اللون �إلى �أجزاء م�ستطيلة ،وتجد
طريقها �إلى وجهتها المتمثلة في م�ستطيل جديد كبير وردي اللون ،بينما في ''العودة �إلى
القد�س'' ،تتجمع عالمات من جميع الأ�شكال نحو هدفها ،وبمجرد دخولها في المربع الوردي،
البنية والقوة ،وت�صبح �أكثر جما ًال .في هذه اللوحات� ،أفتر�ض �أن العثور على
تكت�سب مزيداً من ُ
الهدف يعني التمكين ،لي�س فقط للفل�سطينيين ،بل للحركات الثورية الأُخرى �أي�ض ًا.
هناك خا�صية عربية تمام ًا في هذه الأعمال قد ال تبدو وا�ضحة للعين الحديثة :حب
الح�ساب والتقدير ،والم�صادفات الهند�سية الم�شتركة .هو نوع من القيا�س الذي يمار�س في
المو�سيقى ،لكنه يختلف كثيراً في الر�سم �أو ال�صور الم�سطحة الأُخرى� .إن اختالفات النمط،
وعبور الم�سارات المت�شابهة ،وتراكب الأ�شكال التي تعتمد على �أُخرى �أ�سا�سية تحتها ،كلها

215

216

جملة الدراسات الفلسطينية 116

خريف 2018

حاالت هند�سية مزروعة بعناية في عملي .وهي �صفات موجودة في ت�صريف قواعد اللغة
العربية والهند�سة الت�صويرية الموجودة على جدران العمارة الإ�سالمية.
لي�س المهم �أن يرى الم�شاهد في كل لوحة فقط ما �شرحته عنها .ففي الواقع� ،أعتقد �أنه من
الأف�ضل عر�ض اللوحات مع العنوان فقط ،ومن دون تف�سير ،لأن هذا �سيوفر م�ساحة كي تطفو
الم�شاهد الب�صرية �إلى ال�سطح .ال �أنا وال الم�شاهد نتحكم في ردات �أفعالنا وتعبيراتنا
ذكريات ُ
البديهية .قد يرى الم�شاهد �شيئ ًا و�ضعته هناك م ّتبعة حد�سي؛ في حين �أنني �أنا نف�سي و�ضعت
مما ت�شير �إليه العناوين .ولأن الم�شاهد و�أنا نعي�ش
ب�شكل بديهي في اللوحات �أكثر كثيراً ّ
ونختبر العالم نف�سه ،ف�إن لدى كل منا مخزون ًا من التفاعالت التي لم تعالج لتتحول �إلى وعي.
وتمام ًا مثلما يمكن �أن �أقوم ب�إ�ضافة �شيء ب�شكل بديهي ومن دون وعي �إلى لوحة ذات هدف
المعبر عنها في اللوحة
واعٍ ،كذلك يمكن للم�شاهد �أن يرى في الوقت نف�سه غر�ضي وبديهياتي
َّ
نف�سها.
بمن فيهم �أنا ،يختبرون عالم ًا وتاريخ ًا يقوداننا �إلى ت�شارك
�إن جميع الفل�سطينيينَ ،
البديهيات الثقافية وال�سيا�سية .وعملية جعل العودة �إلى فل�سطين بديهية هي عملية مبدعة
نعمل عليها ب�شكل جماعي في غياب القيادة الجيدة .وفي ت�صوري ،ف�إن المفهوم ال�شمولي
والإبداعي جداً لل�صمود يو�صل فكرة التفا�ؤل والت�صميم على �أننا عائدون� .إن �أكثر ما �أحبه
و�أركز عليه في هذه ال�سل�سلة هو على الطبيعة الجماهيرية لمفهوم ال�صمود� .إنها ال ت�ؤكد فقط
''المثابرة'' ،بل تقول �إننا �سنبقى على الرغم من جميع ال�صعاب على هذه الأر�ض �إلى �أن
ن�ستعيدها كلها من جديد.
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