
Venus Palestina- فاطمة أبو رومي 

إّن  .بين رسومات فاطمة أبي رومي الجديدة ألوان ألاحمر الصناعّي، الدافئ والبّراق، ملنسوج فخم وثقيل، تمّر كخيط حرير 

  .تكوينات مختلفة أرساها فيها الجسد كتسبـات الزينة النباتية املشبوكة بخيوط الذهب تڤموتيـ
ّ

فبغياب الجسد ما هي إّل

زة، في آٍن مًعا
ّ
ّينة واملرك

ّ
خيوط زينة داكنة على سلسلة  .معلم تذكارّي صامت قامت ريشة الرّسامة الرفيعة بنسجه بحركاتها الل

 نفسهفي الوقت  –رسم متغلغل في أدّق التفاصيل، لكّنه  .برتقالية، مّرة كُحلّي ومّرة كثرّيات، تزخرف أطراف القماشصفراء و 

رات الصور والتماثيل إلاسالمّي، الذي يحظى  .رافض للعمق الوهميّ  –  –هنا  –إّن طبيعة التمثيل ترمز إلى تقليد مصغَّ

هي، أيًضا، مرتبطة بالتاريخ  ترّدد رجع صدى أيقونات بيزنطية،ياح نحو رسومات أخرى في الدورة، بتضخيم، تعظيم، وانز 

ب والغنّي للمكان
ّ
سطينڤ" وفي ألاخير، الُعنوان الرئيس للمعِرض .الثقافّي املتقل

َ
بوح يو  يكتسح املشهد برّمته الذي "ـينوس ِفل

 –كيف ألسس كثيرة، ّل بل حّتى متناقضة . نفعل بفعل نوعّيات الرسم الرفيعةيي ذها النظر، البالتفاهمات ألاولى التي بلور 

 أن تؤّسس عالم فاطمة أبي رومي الفّنّي؟ –في الظاهر 

جاء ليكون ألاداة الصحيحة لنقل الرسائل  لم القديم،افي الع ا، وفق مفهومه(امليمزيس)الوصف املتعّقب للواقع، للمحاكاة إّن 

ا –بالذات  –فهو ليس  وألافكار،
ً
ا قائًما بحّد ذاته هدف ( امليمتي)التمثيلّي  إّن أبا رومي تتعّمد الخلط بين ألاساس .تقنيًّ

كان  ،مال في العالم الكالسيكّي القديمأفروديت، إلهة الخصوبة والج –ـينوس ڤإّن تمثيل إلالهة  .وألاساس الرمزّي الثقافيّ 

في عروضها املختلفة . التي وضعت أبو رومي أباها فيهاو منقوًضا، تقريًبا، في تسلسل ألاحداث املتعاقبة التي تّم إخراجها  أساًسا

يليه، كانت إلالهة أداة طّيعة في يد كثير من الرّسامين لوصف نساء  وما( الرينيسانس)عصر النهضة  نبالرسم ألاوروبّي م

ين بلحف مخملّية حمراء،حرير بيضاء و  شراشفعاريات يستلقين على 
ّ
كرمز للحّب السماوّي، بينما الحّب ألارض ّي ُرمز  يتغط

 .إليه بكسائها

ا؛ فالرسائل تنتقل إلى كسوة ال كرس ّي،  يجلس أبوها على .جدارجسد، السرير، والّل نجد في رسومات أبي رومي عراء نسائيًّ

 بقّوة أن 
ً

ه يستلقي وظهر محاوّل
ّ
منطرًحا على سرير مكسّو بغطاء تراه رجل في جلباب أبيض،  .إلى املشاهده ينصب قامته، أو أن

ه منهك، ضعيف، مريض  .عطيك ظهره، ّل يتعاون مع التشبيه، ويعّبر بجسده عن عدم رغبتهي احتفالّي فخم،
ّ
لكّنه ّل يزال  –إن



ما  ـلسكاز،ڤـو چيـما من مرآة هنا لتلتقط جماله كما في الرسمة الشهيرة للرّسام إلاسبانّي دي .بح أيقونة رفضصقادًرا على أن ي

فأبو فاطمة نائم،  .ّي إلايطاليّ و خدم، كما في العمل إلابداعّي لتيتسيان الُبنُدقيّ المن غرفة خلفية هنا، فيها يجتهد من أجله 

ل .ورجاله مكشوفتان
َّ
م وحدته إّن الفخامة الصناعية املسرحية .به ليس هو بالقّديس وما هو باملنك

ّ
ألاب الخاّص  هذا .تعظ

 .آلهة الحّب والجمال واليسهم  .الشخصية، القومّية –ومثله أبناء جيله منهكون من مشاّق الحياة 

َسِوّية عكسّية حاّدة وباستبدال أدوار ِج  ألاسطورة معروضة بصورة
ْ
هي التي تحّدد قواعد  – رأةالابنة، الرّسامة، امل (.ِجْنَدِرّية)ن

ّل تساعد  اإّنه .تقّص وتعزل إيماءات وأجزاء جسد، تبني روابط وتنفي سريان مفعولها .الاحتفال، ترّسخ رموًزا وتقوم بنقضها

ل إّن رسوماتها .ل إلى حّل فورّي و في الوص
ّ
 وبداية جديدة تشك

ً
غشاء حزن فخم يمّر بين ألاقمشة وبين عمل  .مكان سكنى جميال
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