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فى: نوفمبر  فى: ثقافة وفن views 91 مشاهدات

«تجريد» شفيق عبود مسكون باإلنسان

بعد عشر سنوات على رحيله، تكشف كريستني – ابنة الفنان شفيق عبود – عن عدد من دراسات للنماذج اإلنسانية في كرّاسات والدها، تعرض في غاليري أجيال. تضم املجموعة خمس وثالثني لوحة (أقالم فحم

وغواش وتامبرا على ورق)، هي ليست إالّ تمارين سرية تقف على مفترق بني الواقع وما وراء الواقع. أي على ضفاف الشكل ليس كحالة بصرية مرئية بالضرورة، بل كنزعة عاطفية وتلقائية من اإليحاءات الجمالية،

تعكس شغفاً بالحضور اإلنساني. ذلك الحضور الذي لم يغب يوماً عن محترف عبود وخاطره وذكرياته، وهو الذي طاملا منحه إمكانات جديدة في تجسيد رؤى التشييد التجريدي كحقائق جديدة في فنون باريس

مطلع الستينات.

واملعرض (الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري) يفاج~ العني، بمهارة عبود في استنباط التجريد من أطياف الواقع في مرحلة فاصلة وحاسمة وصفها الناقد ميشال سوفور بأنها شاهدة على حدثني مهمني

هما: انتحار نيقوال دي ستايل عام 1955 (األب الروحي للتجريد املنبثق من الواقع)، ورحيل جان ميشال أتالن عام 1960 (األب الروحي للفن الالشكالني الكامن في اتجاهات جماعة الكوبرا). وهذا ما ساهم

في جدلية والدة كتابات نقدية ألستاذ الجماليات في جامعة السوربون ريمون باير، اعتبر فيها أّن موجات التجريد (الحار والبارد) وصلت إلى طريق مسدود عندما بدأ تداولها كحالة أكاديمية، ما أثار حفيظة الناقد

روجيه فان جاندرتال الذي دافع في كتابات نشرها في مجلة «الفن اليوم» عن آفاق التجريد الغنائي بالقول إنه:» ال تزال ثمة إمكانات ومجاالت لفسحات تعبيرية مفتوحة أمام التجريد الغنائي في اتجاهاته

املتنوعة املتفاعلة مع الحركات الدينامية للتصويرية الجديدة والواقعية التجريدية واملنظر التجريدي».

شعرية الرسم

. فالرسم في إطاره األكاديمي لم يكن مبتغى بل حجة ملوضوع يشكل منطلقاً للتأويل الجمالي بني منعطفات حركة الجسم وطريقة تموضعه بني عالم من لعل ذلك ما يفسر سر عودة عبود ملزاولة رسم املوديل الحيّ

األشياء املتدفقة وآالف الضربات اللونية والخطوط التي تمشهد الحالة الداخلية للمكان املنبعث من زوايا القلب. وكلما كان القطف سريعاً، كلما ازدادت اللذة بدفق التجليات الشعرية اآلتية من حاالت التشخيصية

التصويرية، التي تقبض وتقتنص وترتحل صوب هذا املناخ الغامض اآلتي من معالجة وضوح الشكل والتباسات غيابه. بحث عبود من خالل مواظبة تلك التمارين التخطيطية عن احتواء عضوي جديد لطاقات

الرسم والتلوين.

فالرسم السريع ألهمه طاقات االرتجال التي تتغذى بدورها من رّقة أو كثافة التخطيط التعبيري عن الحركة املختصرة للشكل ورونق تقميش نسيج اللون ومناخاته الشفافة. فتبدو طاقات االستدارة نحو الرسم

األكاديمي لقوام املرأة في تمارين عبود كأنها تعلن عن سحر االنتساب إلى ملكة عصب اليد، في تلّمسها مالمح األشياء وشهوات اللون ونفحاته الالذعة. هي توحي بالسكون والبريق العاصف والتجوال الغامض في املواطن املظّللة لتموضع الجسد اإلنساني، من

أجل النفاذ إلى ما وراء هذا التموضع من سحر ودينامية ومرارة وتشاكل وتنافر ونطق وكتمان، من دون الوقوع في إغراءات مدار تجسيد الواقع املرئي كما هو.

كأّن امللكة السريّة لطاقات اليد تستجلي، من دون تكّلف، اللمحات الخاطفة للحدس لكي تبوح بحاالت شعرية تتوالد وتنبض في قلب األشياء. وفي مدارات هذا القلب سجادات شرقية تنبسط أمام العني، بجالء األبيض وسحر الوردي األرجواني، ودفء البرتقالي

حني يندمج مع األشقر الترابي، بني جنبات األخضر واألزرق. كّل ذلك يوحي بقريب وبعيد في مشهد عبود، وبأّن ثمة حركة غامضة منبعثة من أحضان السكون، وبأن التكاوين املضطربة هي من حالوة ألوان تجاورت وخطوط تزوبعت وأخذت معها أسرارها قبل أن

ترحل. فكل األطياف التي تظهر وتختفي في لوحة عبود ما هي إال الظل املقيم للفنان نفسه.

مرحلة ملتبسة

لذا لم تشكل العودة إلى طاقات الرسم عودة إلى املاضي، وإنما سّخرها عبود كجواب في مرحلة ملتبسة، احتدم فيها الصراع ما بني املتغيرات التجريدية التي عرفتها فنون باريس (1960) في مرحلة هيمنة الفنون األميركية ( املينمال آرت والال فن وفن األكشن)،

عندما أرسل برقية إلى الناقد جندرتال يقول فيها «ال يزال الرسم ممكناً». وقد شّكل هذا االعتراف مدخالً لولوج آفاق التصويرية الجديدة، فاعتمد عبود في تلك املرحلة على التجريد اآلتي من الذكريات. كان يرسم طيلة الوقت اعتماداً على ما يلهمه الواقع من

تفاصيل حميمة، غير أن تلك الرسوم بأقالم الرصاص والغواش لم تكن تدخل في نسيج لوحاته الزيتية إال كآثار أو بصمات ذكريات عابرة، أو أنفاس أشكال مغمورة بالضوء.

صحيح أن عبود تأثّر باللمسات الصغيرة املتتالية واألنغام الهادئة الشجيّة لأللوان املخفّفة لدى بونار، ولكنه تعاطف مع دو ستايل في طريقة تجريد املنظر من خطوطه وقشوره، كي يصل إلى لّب املحتوى اللوني كركيزة لألشكال املبنية على تداعيات الحدس املوشح

بإيماءات الطبيعة الجديدة املرئية باإلحساس. لذا غالباً ما كان عبود يدافع عن عالقة لوحاته التجريدية بالواقع بالقول «عبثاً تبحثون في الخارج عن األحالم والذكريات… إنهما هنا في الداخل». فهجرات اللون الجامحة نحو أعماق الداخل غالباً ما جعلته يغوص

في نبض اللون كتداعيات من فتنة الطبيعة، أو كتداعيات مسكونة برغبات أيامه وإيقاع حياته وعمق تجاربه.
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وهذا ما جعل لوحاته تعكس مرايا األسفار التجريدية املشرّعة على نزوات حلمية شاعرية – شرقيّة شّكلت مفترقاً بني فناني التجريد في القرن العشرين، وهي تلتقي في شكل أو آخر مع عبارة بول كلي «أنا واللون واحد». وهذا ما جعل الناقد باتريك ولدبرغ يقول

في تقديمه ملعرض أقامه عبود في غاليري بريجيت شحادة في باريس عام 1981: «إن لوحات عبود هي ما بني البساطة والوهج، أي ما بني املسلكني الرئيسني للفن التجريدي. فهو يطرح اقتراباً من الواقع يتمثل في الذوبان. هو ال يشاهد الواقع وإنما يغطس فيه.

يدور ويتّحد معه. يعيده أمام أعيننا مقطراً برغباته. فالواقع في فنّه مذاب ومشيّد من جديد وفي آن واحد، وفق قوانني الشفافية والنغم والعطر».

الحياة


