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«ناشيونال غالريي» يف لندن يعرض ٧٥ لوحة لفنان االنطباعية األشهر

مونيه كما لم نَره من قبل... املباني وانعكاسات األضواء
لندن: عبري مشخص

٧٥ لوحة للفنان العاملي كلود 
مونيه تنتظم في حجرات العرض 
«ناشيونال  بـ األسفل  الطابق  في 
غاليري» بلندن، تعد الزائر بمتعة 
االنطباعية  اب  لعرَّ فائقة  بصرية 
ــــــــــذي اشــــتــــهــــر بـــــرســـــم مـــنـــاظـــر  ال
وأحــوال  الضوء  وتأثير  الطبيعة 
الــطــقــس، وتــمــثــل مــن جــهــة أخــرى 
ملــونــيــه  مـــخـــصـــص  مــــعــــرض  أول 
عامًا.  عشرين  مــن  لندن  فــي  يقام 
في املعرض سيجد املشاهد نفسه 
أمـــــام لـــوحـــات لـــم يـــرهـــا مـــن قــبــل؛ 
فاللوحات الـ٧٥ ُجِمَعت من أنحاء 
الــعــالــم؛ مــن مــتــاحــف فــي بــاريــس 

وموسكو ومجموعات خاصة.
ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، فـــــإن إقـــامـــة 
أي مــعــرض ملــونــيــه تــواجــه عقبة 
محددة تتمثل في وجود لوحات 
الفنان الفرنسي بشكل واسع جدًا 
تجاريًا، وهو ما يجعل مهمة أي 
ـــه صعبة  ــق ملـــعـــرض عـــن فـــنِّ مــنــسِّ
ينتزع  أن  فعليه  الـــشـــيء،  بــعــض 
الجمهور من حالة التوقع السلبي 
رؤيــة  يــقــدم  وأن  مونيه،  للوحات 
جديدة تفتح أعني الجمهور على 
مــونــيــه آخــــر ولــــوحــــات لـــم يسبر 
منسَقي  أن  ويبدو  بعد.  أغــوارهــا 
يعد  ملعرض  فكرة  طــورا  املعرض 
ألعـــمـــال  مــخــتــلــفــة  بـــنـــظـــرة  زوراه 
منطلقنا  ويفعل...  مونيه،  كلود 
كزوار للمعرض هو عالقة مونيه 

بـــاملـــعـــمـــار، فـــي الـــبـــيـــوت الــريــفــيــة 
والـــكـــنـــائـــس والــــقــــصــــور وأيـــضـــًا 
الـــــجـــــســـــور، كــــيــــف تــــعــــامــــل مــعــه 
وأبرزه أحيانًا واستخدمه خلفيًة 
ضبابيًة في أحيان أخرى. في كل 
املعرض  إن  القول  يمكن  الحاالت 
يــقــدم لــنــا مــونــيــه كــمــا لــم نـــره من 

قبل.
املـــــــعـــــــرض يــــنــــقــــســــم لـــثـــالثـــة 
محاور، ينسج من خاللها مشوار 
البدايات  منذ  الفني  مونيه  كلود 
كيف  تــبــرز   ،١٩١٢ إلـــى   ١٨٦٠ فــي 
لتكوين  املعمار  مونيه  استخدم 
عليها.  الحياة  وإضــفــاء  لوحاته 
تمثل املباني والجسور والكنائس 
تركيز  نقاط  أمامنا  اللوحات  في 
وثـــــــبـــــــات بـــــاملـــــقـــــارنـــــة مـــــــع حــــالــــة 
أيضًا  وتمثل  املتغيرة،  الطبيعة 
خــلــفــيــة يــنــعــكــس عــلــيــهــا الــضــوء. 
في لوحاته نجد البيوت العادية 
والــكــنــائــس الـــقـــرويـــة إلــــى جــانــب 
املـــبـــانـــي األيـــقـــونـــيـــة، مــثــل مبنى 
البرملان بلندن وقصور البندقية، 
هــــي هــــنــــاك فــــي خــلــفــيــة الـــلـــوحـــة 
وبيننا وبينها الطبيعة، هضاب 
وبحيرات،  أنهار  ومياه  وأشجار 
الــــتــــزاوج بـــني الــعــنــاصــر يصيب 
ح جميلة. العني والعقل بحالة ترنُّ

الـــــالفـــــت فـــــي الـــــلـــــوحـــــات هــو 
غـــلـــبـــة الــطــبــيــعــة واملــــبــــانــــي عــلــى 
الـــوجـــود اإلنـــســـانـــي؛ األشــخــاص 
فــي الــلــوحــات يــبــدون كــاألشــبــاح، 
ال نــمــيــز مــالمــحــهــم، بــعــضــهــم ال 

يـــمـــكـــن رؤيــــتــــه بـــســـهـــولـــة، يــــروي 
منسق املعرض أن مونيه اشتكى 
استكمال  صعوبة  من  ألصدقائه 
بعض لوحاته في مدينة البندقية 
بسبب وجود السياح الذي كانوا 
في  ويقفون  عمله،  عليه  يعكرون 

وجـــه ضـــربـــات فــرشــاتــه املــفــتــونــة 
وباالنعكاسات  الشمس  بأشعة 
املــــتــــأللــــئــــة عــــلــــى صــــفــــحــــة مـــيـــاه 

«الغراند كانال».
ــــــق املــــــعــــــرض  يـــــــقـــــــول مــــــنــــــسِّ
ريتشارد توماس ملخصًا رؤيته: 

«أن نرى مونيه من خالل املعمار 
في لوحاته، فإنها طريقة جديدة 
لــرؤيــة أعــمــالــه»، يــشــيــر لــلــوحــات 

رسمها مونيه في أمستردام.
ــق بـــأن الــفــنــان انــجــذب  ويــعــلِّ
لــرســم الــبــيــوت املــلــونــة وطــواحــني 

لعبت  املــبــانــي  إن  يــقــول  الـــهـــواء. 
مــونــيــه؛  فــــن  فــــي  مــخــتــلــفــة  أدوار 
ة على مكان معني،  فهي عالمة دالَّ
يدل  قرية  في  ما  لكنيسة  فرسمه 
في  ملــبــاٍن  رسمه  أو  مكانها،  على 
البندقية ال توجد إال بها أو لجسر 

«تشارينغ كروس» بلندن، تعرفه 
أيضًا يمكن  العني وتــدرك مكانه. 
رؤيـــــة الــهــيــاكــل الـــخـــراســـانـــيـــة أو 
الحديدية في لوحة «محطة سان 

لزار» كتسجيل ملالمح املدنية.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، هـــو 

يــســتــخــدم أســـطـــح بـــيـــوت حــمــراء 
الطبيعة  ألــوان  خاللها  من  ليبرز 
حولها، أو واجهات مباٍن تختفي 
خلف غالالت الضباب يستخدمها 
كخلفية ليبرز انعكاسات الضوء 
عليها. الالفت أن مونيه يستغني 
عن األشخاص ويستعني باملباني 
مثل  وانطباعات،  مشاعر  لعكس 
إبـــــراز مــبــنــى لــكــنــيــســة جــورجــيــو 
يحتاج  ال  بفينيسيا،  مــاجــيــوي 
يتأملون  ألشــخــاص  هــنــا  الــفــنــان 
غير  يحتاج  ال  املبنى،  جمال  فــي 
املـــتـــأمـــل فــــي لـــوحـــتـــه فـــقـــط، وهـــو 
لجمال  باالنبهار  يشعر  املتفرج، 
مباٍن معينة وقد يشعر بالوحدة 

من رسم لكوخ منعزل.
لــــعــــب مــــونــــيــــه عــــلــــى إظــــهــــار 
الــــــــضــــــــوء مــــــــن خــــــــــالل األســـــطـــــح 
املــخــتــلــفــة، عــلــى جــــــدران املــبــانــي 
وعــلــى جــوانــب الــجــســور، تتسلل 
غاللة  خالل  من  للوحات  خيوطه 
مــــن الـــضـــبـــاب أو يــنــعــكــس عــلــى 
صــفــحــات املـــــاء، فـــي كـــل األحــيــان 
يستخدم مونيه املباني واملعمار 
لتكون مسرحه الخاص الذي يقدم 

من خالله أشعة الضوء.
ُأجـــِرَيـــت مــعــه في  فــي مقابلة 
يرسم  الفنان: «قد  قال   ١٨٩٥ عام 
آخـــر جــســرًا أو كــوخــًا أو قــاربــًا... 
أما أنا فأريد أن أرسم الهواء الذي 
أو  البيت  أو  الجسر  بهذا  يحيط 
القارب، وأن أرسم الجمال املضيء 

الذي توجد به».

سلسلة من اللوحات حول كاتدرائية روين للفنان الفرنسي كلود مونيه (إ.ب.أ)

لوحة بعنوان مرفأ اللوفر عام ١٨٦٧ ({الشرق األوسط}) لوحة بعنوان {شارع مونتورغي} في العيد الوطني ٣٠ يونيو ١٨٧٨ من سلسلة لوحات تصور مبنى البرملان البريطاني

تتمىن ضم مجموعات منه إلى أحد املتاحف يف لبنان 

معرض «هويات دائمة» لكاتيا طرابلسي... رسائل إنسانية في قذائف حرب 
بريوت: فيفيان حداد

دائمة»  معرض «هــويــات  في 
لـــكـــاتـــيـــا طــــرابــــلــــســــي ســتــلــمــســك 
رســـائـــل إنــســانــيــة حــاكــتــهــا على 
قـــذائـــف حــــرب بــعــد أن زخــرفــتــهــا 
ونــحــتــتــهــا لــتــتــحــول إلــــى وســيــلــة 

اتصال بحضارات مختلفة.
فـــمـــن خــــــالل ٤٧ عـــمـــال فــنــيــا 
يــمــكــن وصــفــهــا بــالــتــحــفــة لــلــدقــة 
فــــي صــنــعــهــا ولـــلـــجـــمـــالـــيـــة الــتــي 
تسودها، تقدم الفنانة التشكيلية 
صرخة مدوية إلى صناع الحرب 
عـــّلـــهـــم يـــكـــفـــون عــــن نـــشـــرهـــا هــنــا 
وهناك. فبحسب طرابلسي مهما 
هيكلية  تــدمــيــر  اآلخــــــرون  حــــاول 
شــــوارع وأبــنــيــة فــي دول وبــلــدان 
أن  يستطيعوا  لــن  أنــهــم  إال  عـــدة، 
يأتوا على هويتها ألنها متجذرة 
فــيــهــا وســتــبــقــى الـــشـــاهـــد الــحــي 
يحكي  فظائعهم. «املــعــرض  على 
عــن الــهــويــة والــحــرب عــبــر تــاريــخ 
على  حكته  وقــد  إسكاته  يمكن  ال 
البلدان  لتدمير  تستعمل  قذائف 
وشعوبها» تقول كاتيا طرابلسي 
(«الــشــرق األوســـط»)  فــي حــديــث لـــ
وتضيف: «كل قطعة فيه تخبرنا 
املــتــجــذرة مع  قصة بلد وعــالقــتــه 
تاريخه، والــذي مهما عصفت به 
من مآس ستبقى هويته صامدة 
ومـــنـــتـــصـــبـــة أبــــــــدا. كـــمـــا أن هـــذه 
بعضها  تحاكي  مجتمعة  القطع 
الــتــأكــيــد  أردت  ألنــــنــــي  الـــبـــعـــض 
شعب  قـــوة  نــشــكــل  جميعا  بــأنــنــا 
طرابلسي  كاتيا  اختارت  واحــد". 
ومن القارات الخمس بلدانا غنية 
بــتــاريــخــهــا وتــراثــهــا وتــقــالــيــدهــا 
ــــــصــــــني بـــريـــطـــانـــيـــا  كــــلــــبــــنــــان وال
وفـــلـــســـطـــني وأســــتــــرالــــيــــا وكـــنـــدا 
واملـــكـــســـيـــك وغــــيــــرهــــا. ونــســجــت 
حــــول هــــذه الـــبـــلـــدان الــــروايــــة تلو 
األخــــــــرى، الـــتـــي تـــحـــدث نــاظــرهــا 
تركت  بحقبات  يعبق  تــاريــخ  عــن 
أثرها وما زالت تحفر في ذاكرتنا 

رغم حروب ودمار أملت بها. فمن 
أملــانــيــا مــثــال اخـــتـــارت طــرابــلــســي 
جــــدار بــرلــني اإلســمــنــتــي وغــطــتــه 
أسالك  تعلوها  غرافيتي  برسوم 
شـــائـــكـــة تـــرمـــز إلـــــى هـــــذا الـــجـــدار 
الــذي سقط تماما في عــام ١٩٨٩. 
فيما منحوتة فلسطني البرونزية 
نسخت  الــتــي  بمفاتيحها  تـــروي 
الــعــشــرات منها مــن مــفــتــاح قديم 
اشـــــتـــــرتـــــه الــــفــــنــــانــــة مــــــن «ســــــوق 

األنـــتـــيـــكـــا" فـــي مــنــطــقــة الــبــســطــا، 
قــّصــة نـــزاع مــن دون حــّل متمنية 
موجودا  العودة  مفتاح  يكون  أن 
األزرق  وبــني  املجموعة.  تلك  بــني 
على  طــرابــلــســي  لعبت  واألبــيــض 
تــلــك الــعــالقــة الــتــي تــربــط مـــا بني 
ثقافة  خــالل  مــن  وهولندا  الصني 
البورسلني املشهورة في البلدين. 
فــــيــــمــــا حـــــــاولـــــــت فـــــــي مـــنـــحـــوتـــة 
أوزبـــكـــســـتـــان أن تــشــمــل حــضــارة 

٦ بــلــدان أخــــرى مـــجـــاورة لــهــا من 
خالل ركونها إلى فن «السوزاني» 

السائد في تلك املنطقة».
لــــبــــنــــان وحــــــــــده حــــــــاز عــلــى 
مـــنـــحـــوتـــتـــني فــــي مــجــمــوعــاتــهــا 
بحيث تتحدث واحــدة منها عن 
الفينيقيني الذين يمثلون تاريخ 
لبنان العريق، وقد نحتتهم على 
بسفنهم  يــجــدفــون  األرز  خشبة 
الــــتــــي جــــالــــوا فـــيـــهـــا الـــعـــالـــم هــم 

املعروف عنهم تفوقهم في عالم 
املنحوتة  حملت  فيما  التجارة. 
لبنان  مــن  حديثة  حقبة  الثانية 
اللبنانية  األحــزاب  فيها  جمعت 
بــشــعــاراتــهــا ورمـــوزهـــا املــلــونــة. 
«هــــم ١٨ حـــزبـــا يــمــثــلــون لــبــنــان 
يخرج  مــوضــوع  وهــو  السياسة 
عن اإلطار العام للمعرض، ولكنه 
عـــلـــى عـــالقـــة مـــبـــاشـــرة بــالــحــرب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 

طرابلسي  توضح  السبعينات». 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا. وتـــتـــابـــع: 
«عـــشـــت األمــــريــــن بــفــعــل الــحــرب 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــابــعــتــهــا على 
مدى ١٥ عاما متتالية. فولدت في 
أعماقي الخوف وكان ال بد لي من 
أن أتوجه بصرخة أخرجتها من 
اعماقي ألعبر فيها عن رأي وعن 
أن  في  يرغبون  غيري  أشخاص 
تنتهي الحروب في العالم أجمع، 

وال سيما في سوريا اليوم التي 
تنزف وتعيش فترة حالكة تشبه 
إلى حد كبير تلك التي عشناها 

في املاضي».
وفي منحوته سوريا يتألق 
فــن «األرابــيــســك» بعد أن نحتته 
عــلــى الــخــشــب مــرصــعــا بــالــورود 
البيضاء. وإذا ما تمعنت في كل 
قذيفة على حدا فإنك سترسم في 
مخيلتك صورا سوريالية وأخرى 

مـــن الــفــنــتــازيــا الـــحـــاملـــة، بحيث 
مصغر  قصر  أمــام  بأنك  تشعرك 
(في منحوتة اململكة املتحدة)، أو 
تستقبلك  قبيلة  حضرة  في  أنــك 
(في منحوتة كندا)، وكذلك كأنك 
تتواجد في بالط في مدينة أثينا 
(في منحوتة اليونان). اعتمدت 
مختلفة  مـــــواد  عــلــى  طــرابــلــســي 
في تنفيذ قطعها الفنية فهي لم 
تكتف بالخشب والبورسلني بل 
«ريــزيــن»  الـــ لتالمس  تــجــاوزتــهــا 
(كما في منحوتة برلني) والرخام 
(كـــــمـــــا فــــــي مـــنـــحـــوتـــة فـــيـــتـــنـــام) 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــغــــرانــــيــــت الـــــذي 
اســتــخــدمــتــه فــي مــنــحــوتــة مصر 
تلقائيا  يــشــيــر  اســتــعــمــالــه  كـــون 
إلى هذه البالد." هي مواد تشير 
إلى هوية كل بلد يندرج في هذه 
املجموعات والتصاميم فالحجر 
فكما الخشب يمثل تاريخ بلد».

«أعــرف تماما بأن صرختي 
هـــذه لــن تــالمــس صــنــاع الــحــرب 
ونـــاشـــريـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، ولــكــن 
كان علي أن أقوم بهذه التجربة 
وبينهم  الــشــبــاب  جــيــل  لــتــوعــيــة 
يــومــا  يـــشـــاركـــوا  ال  كـــي  أوالدي، 
مــا فــي وصــول حــرب إلــى بلدهم 
ويعيشون املأساة التي عشناها 

قبلهم».
أن  طرابلسي  كاتيا  تتمنى 
تعرض بعض قطع مجموعاتها 
فــي متحف فــي لــبــنــان يــومــا مــا، 
على  حــي  شــاهــد  بمثابة  لتكون 
تنزع  أن  حــاولــت  لفنانة  صرخة 
فــتــيــل الـــحـــرب بـــني الـــنـــاس على 
ستبقى  مشروع  طريقتها. «هو 
أصــداؤه الثورية حية حتى بعد 
رحيلي». تختم كاتيا طرابلسي 
الــتــي تــخــلــصــت مـــن ذيــــول حــرب 
ســـكـــنـــتـــهـــا بـــفـــضـــل قــــطــــع فــنــيــة 
رســمــتــهــا عـــلـــى قــــذائــــف حــربــيــة 
يــســتــمــر عـــرضـــهـــا فــــي غـــالـــيـــري 
«صـــــالـــــح بــــــركــــــات» فـــــي مــنــطــقــة 

كليمنصو حتى ٢٨ الجاري.

تمثل القذائف الحربية املتحولة إلى قطع فنية لكاتيا طرابلسي صرخة مدوية إليقاف الحروب
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