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في مدينة مثل عّمان؛ مدينة تقدم نفسها كواقع أو حالة مؤقتة ودائمة في الوقت 
نفسه، ُتعزز المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع إعادة التأهيل الحضري صدع درامي بين ما 

هو »حضري«؛ أي مديني وعام، وبين ما هو »داخلي«؛ أي فردي وخاص.  بشكل عام فإن عالقة 
الفرد بالمدينة تتطور بإيقاع مختلف تمامًا عن الكيفية التي يتم فيها تخطيط المدينة وتطويرها. 
وعلى أي حال، فإن كليهما يتقاطعان بناء على قدرتيهما على االستهالك. عامل المؤقتية يلعب 
هنا دوراً مهمًا في الطريقة التي »يروض« فيها األفراد تجربتهم داخل المدينة، بحيث يجعلونها 

تنحصر حول حاجاتهم األساسية في السكن، باإلضافة إلى جعل مسار حركتهم مقيد بحدود الضم 
واإلقصاء/ االستثناء المفروضة عليهم.
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الهكتارات الخالية التي أمّر بها، خالل تنقيل املتكرر من عّمان إىل مخيم نهر البارد، حّفزت، يف دماغي، أفكاراً وأسئلة عن 

معنى األرض. األرض الخالية التي تتوزعها أربعة حواجز أمنية أو أكثر تشاركها يف بعض األحيان قطعان خراف حّرة متنقلة متناثرة  

ترتائى يف األفق، تذكرني كثرياً بأرض »البارد« الخالية حتى من الخراف!

البحر أمامك وال يشء آخر يف الجوار. أنت مجّرد نقطة عىل شاطىء رسيايل! املؤقت/الدائم؛ األفق العامودي، حوار األضداد هذا، 

واملقارنات، ترافقني دائماً خالل اجتيازي الحدود ودخويل املدن. ماذا تعني األرض؟ كيف نبني من دون أرض؟! حوار داخيل مع 

الذات يخلق مشاهد رسعان ما تتحّول إىل إمكانيات جذرية أو حتى مثالية مستوحاة من مشاهد من بريوت ومخيم نهر البارد.

حوار داخيل مع الذات تصب فيه التفاصيل اليومية للعبور والتنقل، اإلعمار وإعادة اإلعمار.. مسقطة عىل أرايض متخيلة أو 

حقيقية من »البارد« وما حوله.

مخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني يف شمال لبنان، تم هدمه كلياً إثر اشتباكات مسلحة بني الجيش اللبناني وجماعة فتح 

اإلسالم يف 2007.

هذه األعمال هي جزء من مرشوع بحثي يستمر بالتوازي مع عميل يف نهر البارد.

صبا عناب

أرض بال خراف
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يف مدينة مثل عّمان؛ مدينة تقدم نفسها كواقع أو حالة مؤقتة ودائمة يف الوقت نفسه، تُعزز املشاريع التنموية الضخمة ومشاريع إعادة 

التأهيل الحرضي صدع درامي بني ما هو »حرضي«؛ أي مديني وعام، وبني ما هو »داخيل«؛ أي فردي وخاص.

بشكل عام فإن عالقة الفرد باملدينة تتطور بإيقاع مختلف تماماً عن الكيفية التي يتم فيها تخطيط املدينة وتطويرها. وعىل أي حال، فإن 

كليهما يتقاطعان بناء عىل قدرتيهما عىل االستهالك. عامل املؤقتية يلعب هنا دوراً مهماً يف الطريقة التي »يروض« فيها األفراد تجربتهم داخل 

املدينة، بحيث يجعلونها تنحرص حول حاجاتهم األساسية يف السكن، باإلضافة إىل جعل مسار حركتهم مقيد بحدود الضم واإلقصاء/ االستثناء 

املفروضة من األعىل.

تتعقد هذه العالقة أكثر، مع الشكل الذي تنمو فيه عّمان. هذا النمو كان وما يزال عرضة لألحداث املفروضة عليه نتيجة الظروف االقتصادية 

والسياسية يف املنطقة، والتي انعكست، وتنعكس عىل مورفولوجية املدينة منذ السنوات األوىل لتشكيلها، ومن خالل »انفجارات« نمو حادة ومفاجئة. 

تطلبت هذه الحاجات املستعجلة حلوالً اعتباطية سببت فوىض يف بنية املدينة وهيكلها، تبعتها جهود ملحاولة إصالح ما تداعى. 

وبهذا تشكلت املدينة بناًء عىل هذه األفعال التبادلية، أي الفعل وردة الفعل، مشّكلة واقعاً فضائياً متعدد املراكز، يعيد تغيري موقعه )املركز( 

باستمرار.

هذا البحث املستمر هو محاولة لفهم عمليات صنع املكان يف عّمان، وماذا يعني املكان بشكل عام . تحول البحث تدريجياً إىل تحليل إلعادة 

تمثيل الخطاب يف املدينة من خالل تحليل رصاع القوى املختلفة، رصد التحوالت التاريخية يف املكان وتنوع املراكز وتوقع التغيري.

سلسلة من الخرائط والرسومات تعرب عن الواقع متعدد األوجه  بطريقة رسدية... لهذه املدينة الريفية واملتضخمة يف الوقت نفسه، املتخيلة 

والحقيقية، املؤقتة والدائمة.

صبا عناب

عن توق دائم
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أعمال عنّاب،  املستقبل موضوع يناقش يف غري مكانه يف  حريف تقريباً. 
فهي تستحرض املشاريع املعمارية الكبرية ، الضخمة، الحديثة، ولربما 
االشرتاكية، التي انطلقت يف أواسط القرن املايض، فقط لتخلق بدورها 
املشاريع.  هذه  استحالة  اثبات  تحاول  كأنها  بالفضاء،  املعلّقة  بناها 
يمكن قراءة الشبكات الحديدية واألدراج واألرصفة واملنّصات الخرسانية 
والحداثي، كربهنة  الشمويل  العمارة  فن  من  بطريقة جدلية  املستوحاة 
لخدمة  املزعوم  وسعيها  املعمارية  املدارس  هذه  يف  املتأصل  للفشل 
اعتبار  حّد  اىل  الذهاب  يمكن  هل  لالهتمام،  مثري  تواٍز  يف  الجماهري. 
الضخمة  املعارصة  املدينية  التحديث  ومشاريع  العمرانية  املشاريع 

امتداداً لهذه املدارس املعمارية يف شكلها النيوليربايل.
تستخدم عنّاب صوراً فوتوغرافية أخذت ألطراف مدينة عّمان يف 
عليها  وترسم  مسكونة  أنها  عىل  يدّل  ما  كل  منها  تمحو  شتوي،  ضوء 
واألكريليك  بالحرب  ربما؟(  ريختار  لغريهارد  املّلونة  الصور  )مستلهمة 
تموجات من اللون الرمادي واألوكر)أصفر ترابي( واألكوا)أزرق مائي( 
شبه  الضخمة«  الشبكية  بناها  عنّاب  بعدها  والذهبي.تضيف  واألسود 
الشيوعية« من جسور مهجورة ومخابىء وأسالك رفيعة تشبه أسالك 
الصور  اىل أي مكان. موضوع ِقطع  كهربائية مرتهلة وأدراج ال تؤدي 
الفوتوغرافية هذه هو مشهد عّماني مهجور، مرتوك، فارغ، غري مسكون. 
بهذا املعنى، تجد يف لوحات عنّاب ملحة من مقاالت الخيال العلمي، وهي 
تناقش من خاللها امكانية أن نبني بدون أرض يف مستقبل غري مضمون 
خارج »الواقعي« بما هو أحد أبعاد »السيايس«. أرض الالبرش، أرض بال 
تصارع  أن  تريد  وملحات  مفّرغة. مجوعة خطوط  ممتدة  آفاق  خراف، 
وتسيطر عىل مكان وزمان املشاريع املدينية والقوى التي تريد السيطرة 

بالقوة عىل املكان والزمان نفسهما وتعيد تشكيل بنيتهما.
كل  يف  عنّاب  تشّكله  التي  املنظور  يف  الالمتناهية  التاليش  نقاط 

صورة من صورها تأخذ املشاهد اىل مكان آخر فيما تعيده اىل الزمان 
واالحداثية يف الرسم. تذّكرنا بناها املرسومة بالرصاص واللون األبيض 
بشكل ناعم وقوي، بلعب االنطباعيني األمريكيني بالقماش وتحويله اىل 
وتقسيم  لتوحيد  والرشائح  الخطوط  باستخدام  األبعاد  ثالثية  مساحة 
اللوحة ولتقريب تفاصيل وجعل أخرى تبدو أبعد. تنادينا خطوط عنّاب 
»املستحيلة« من املستقبل، لكننا ال نعرف ما الذي تريده بالتحديد. تحت 
ولكن  مسكونني،  بأننا  والشعور  الحزن  ينتابنا  ثقلها،  تحت  شبكاتها، 
مرت(   1,2×2,4( ضخمة  خشبية  ألواح  عىل  مرسومة  متأملني.  نبقى 
وليس عىل قماش، تمتىلء هذه املشاهد األفقية كآبة. دافع املوت يسكن 
هذه  املشاريع - تلك التي ترسمها وتلك التي ترصدها - الضخمة غري 
اللوحات بذاتها اىل تلك  املنّفذة وامليتة فعالً. هل يمكن أن تتحول هذه 
هذه  اعتبار  يمكن  هل  والتذكارات؟  التنبيهات  تلك  إىل  الفاشلة،  البنى 
واألنظمة  واأليديولوجيات  للفشل  صغريًة  نصباً  األعمال  من  املجموعة 
الرأسمالية  واآلليات  القيم  ظل  يف  أكثر،  للقلق  يدعوا  ما  فشلت؟  التي 
املسيطرة، البنى نفسها التي نسعى »نحن« لبنائها والتي نؤمن »نحن« 
هذه  نقرأ  عندما  ولكن،  املدّمر.  ثقلها  تحت  النهاية  يف  ستسحقنا  بها، 
املستقبل  عىل  ليس  تقول:  نسمعها  أن  يمكن  ايجابية  بطريقة  األعمال 

أن يكون لهم.
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إىل يشء كيل الوجود، يصبح وعداً فارغاً. من هم هؤالء الذين سيسكنون 
أن  أبداً؟ هل كانوا موجودين قبل  الذي لن يوجد  الفارغ  املستقبل  هذا 
يوّفر العبديل إمكانية وجودهم؟ هل سيكون ساكني هذا املؤقت العابر 
هم أيضاً استحالة؟ بناًء عىل هذا الطرح، تحقق مشاريع اعادة االعمار 
أبدي  أفقياً  املدينية بالتحديد الرؤية التي تطرحها املثالية، كونها خطاً 

الرتاجع، وكونها مكان ال وجود له.
بكثر،  ذلك  قبل  عنّاب  صبا  املعمارية  واملهندسة  الفنانة  بدأت 
يف  آخر  معقول«  »غري  بناء  مرشوع  ويف  تماماً  مختلفة  أرض  بقعة  يف 
املخيم وخّطة  تدمري  لبنان.  يف  الفلسطينيني  لالجئني  البارد  نهر  مخيم 
اعادة اعماره الالحقة دفع عنّاب اىل طرح أسئلة كثرية من نوع: كيف 
أن  له  املرء يف منطقة مؤقتة؟ وكيف يسكن بدون أرض؟ كيف  يسكن 
البناء، وامللكية،  املعيشة، ومواد  تنظيم مكان  املستقبل وكيفية  يتصّور 
بدون أرض وبغياب تام مللكيتها؟ ما هي األسئلة السياسية والجمالية 
واملتابعني؟  النّقاد  أمام  الواقع  هذا  يطرحها  التي  والعملية  والبرصية 

كيف يتخيّل املرء عالقة معّلقة مع األرض؟
بيتها-  بالعزلة عن مدينتها -منفية يف  اىل فهم احساسها  هادفة 
عّمان،  مدينة  تشهده  الذي  والحتمي  الرسيع  التحّول  تستوعب  ولكي 
هذه  نقد  بغية  املديني  واملسح  الخرائط  لغة  باستخدام  عنّاب  بدأت 
والورق  الحرب  رسومات  التغيري.  هذا  لفرض  تستخدم  التي  األساليب 
والسخرية التي تنتجها عناب ليست مجّرد مسطحات ثنائية األبعاد، بل 
هي ترسم حركة املسح املديني عرب تصفيف وتركيب وتنسيق الخرائط 
ونقاط بداياتها، منتجة بذلك حركة عرب الزمن، ومضفيًة صفة املؤقت 
عىل الخرائط لتحولها اىل فعل وليس فقط منتج. تتنقل عنّاب بني الناس، 
والباعة، وطرق العيش، واألسواق واملحّطات وترى، اىل الجانب الكثريين 
ممن سبقوها، التحّول املديني لعّمان )منذ العام 1920 وحتى اليوم( - 

الذي يبدو كوالدة مخلوق أو، بعبارة أصح، تحوير لهذه الوالدة - نوع 
من ممارسة السيطرة املكانية. وكرّد عىل الطريقة اىل دفعت بها مشاريع 
اإلعمار الضخمة املدينة خارج حدودها وخارج إطارها، تنتج عنّاب ما 
يشبه خّطاً زمنياً بال تواريخ من خالل مجموعة من الرسومات بالحرب 
األسود واألحمر يمكن قراءتها كرسم بياني. باستخدام الورق الشّفاف 
فوق الخرائط الواقعية، تخلق عنّاب درجات من السماكة والكثافة تبدو 
كفقاعات وفراش تحّولت أجزائها إىل دالئل عىل ما يمكن أن يعنيه الكّل. 
هذه  تشبه  للتوضيح،  املطويات.  اسم  الخرائط  هذه  عىل  الفنانة  تطلق 
واألسفل،  األعىل  يف  املدينة  تبدأ طبقات  الخرائط مرشوع ترشيح حيث 
كمسارات  بالظهور  العملية،  هذه  وخالل  وبعد  قبل  مؤقت،  وبشكل 
أفعوانية كثيفة سوداء لتجعل بعض حقائق املدينة التاريخية والسياسية 
واضحة عرب الخرائط مجتمعة من دون أن ينطبق ذلك عىل كل خريطة 
والحروب  بالفتوحات  تقليدياً  مرتبطة  الخرائط  كانت  اذا  حدة.  عىل 

والرقابة الشاملة، تشّوه عنّاب هذه التقنية عرب ليّها وتحويل مسارها.
صورأً  تلصق  اذ  أيضاً،  أخرى  عمل  منهجية  عنّاب  تستخدم 
فوتوغرافية ألماكن ثم تمحي أجزاء منها وتلّون وترسم فوقها وكّل ذلك 
تسليط  توّد  ألنها  األعمال،  هذه  تعنون  ال  هي  ذاتها.  اللوحة  يف  يحدث 
الضوء عىل مدى استحالة تسميتها وعىل مدى كونها ايحاءات وتجارب 
مكرّرة. يمثّل التكرار هنا العنف املستحوذ واملوت الذين يعّلمان ويمحوان 
بشكًل مسعور بحثاً عن املفارقة املتأصلة يف عالقتهما الحميمة. يف املدن 
واملناطق الحرضية الجديدة، ويف كثري من األحيان ال يمكن ادراك الخط 
التدمري واالعمار، والتدمري واعادة االعمار. تّشكل  الفاصل بني عمليات 
والفيض،  باألسود  الحائمة  الهياكل  هذه  املكتشفة،  غري  الزلقة  الهياكل 
محاولة ملضاعفة عدد األسئلة والطرق، وال تهدف بتاتاً اىل طرح إجابات. 
األسئلة بشكل  اىل منظور هذه  املؤقتة عمقاً  الفضائية  الهياكل  تضيف 
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حديدية  أسالك  البرش.  من  مفّرغ  خرضته،  رغم  كئيب  مشهد 
رفيعة، حبال مشدودة عىل علّو مرتفع، ساللم ضخمة معّلقة يف السماء، 
ملركبات  هبوط  منصات  تشّكل  أن  يمكن  نصبية  خراسانية  أسطح 
ماذا  املدينة...  وسط  تحتل  متناهية  ال  حفرة  الفضائية،  املخلوقات 
سيحدث )ملفهومي الزمان واملكان عند البرش( لو تخيّلت، تماماً كما يف 
برامج التمثيل املعماري الرقمية، مدينة غري موجودة؟ أو مدينة موجودة 
ولكنها فارغة من أي معنى؟ ماذا سيحدث لو تخيلت مدينة قيد االنشاء، 
تم تخطيطها ال ليتم السكن فيها، بل فقط لتحّفز التساؤل حول ما يعنيه 
السكن يف مكان ما وما معنى أن تملك أرضاً. تظّهر مالمح الرسم- التي 
تمثّل غياباً تاماً لسكان املدن- املشهد بشكل أوضح. فترتاءى جغرافيا 
مفّرغة من البرشتحاول إعادة إنتاج »املديني« وتركيبة القوى املصاحبة 
لنقد  الحديث  العمارة  لفّن  البرصية  اللغة  أحياناً  خاللها  تُستخدم  له، 
يقوم  بمن  دائماً  يتعّلق  وبالهته.األمر  كآبته  واظهار  املديني  التخطيط 
بفعل التخيّل وغاياته. يف قصيدته الروائية الوحيدة املكتوبة عام 1905، 
يسافر بنا عالم اإلجتماع غابرييل تارد إىل نقطة ما يف املستقبل )باتت 
اآلن ماضياً( حيث لم تعد الحياة ممكنة عىل كوكب األرض. وبدل العيش 
أعدنا  باطنها حيث  اىل  أحشائها،  اىل  دخلنا جميعاً  األرض،  عىل سطح 
ممكناً  أمراً  األرض  تحت  الحياة  نجعل  لكي  الجماعية  حياتنا  تنظيم 
لقرون. ولكن هذا الجهد له هدف واحد وهو جعل األرض مكاناً يمكن 
اإلبادة  التخيّل هذا، وملحة  النظر اىل فعل  العيش فيه من جديد. يمكن 
هذه، عىل أنها حرفياً تحضري أو اخرتاع ألرضية- حيث يمكن أن يوجد 
األمل بشكل ما. يظهر أن الفنانة الفلسطينية األردنية صبا عناب، تستمد 
هي أيضاً لوحاتها وخرائطها الشاعرية من مخيلتها املدينية واملعمارية.
عندما يعاد تكوين مدن بأكملها، أو عندما يتم بناء أو إعادة بناء 
مناطق وأحياء بأكملها، تبدأ األسئلة حول ماهية املدينة املثالية بالظهور. 

الوقت  مثايل متخيل، وهي يف  فرض مستقبل )حارض(  تعني مثالً  هل 
الحالة  هذه  تنطبق  نهاية؟  ال  ما  إىل  ومؤّجلة  التحقق  مستحيلة  ذاته 
بحميمية  عملها  عنّاب يف  تناقشه  الذي  األردن،  يف  العبديل  عىل مرشوع 
خفية. يف املطبوعة/املرشوع »الوثبة العظيمة اىل األمام«، وخالل نقاش 
حول مرشوع »انفراريد«)Infrared( االنمائي يف شانغهاي، يكّرس ريم 
ُطرح مرشوع  يقول:«  إذ  املثالية،  الفكرية حول  األسئلة  هذه  كولهاس 
دون  تحول  كحملة  لإلصالح،  فكرية  منظومة  يعترب  الذي  »انفراريد« 
زوال املثالية يف الوقت الذي كانت تتعرض فيه لهجوم من كل االتجاهات 
عن  ومآسيها...«  خرابها  الثبات  الرباهني  يجمع  العالم  كان  حني  ويف 
ماذا ندافع بالتحديد عندما نستبق زوال يشء لم يوجد بعد؟ ما هو ذا 
الذي ندافع عنه حني نستويل عىل مستقبل من خالل املنظومات الفكرية 
يتم  التي  املثالية  هذه  جدلياً  ما  فنان  يخّرب  عندما  القوة؟  وممارسة 

التعامل معها كيشء، هل يرّسع عملية زوالها؟
»وعد العبديل أينما نظرت«

العمالقة  العقارية  املشاريع  واملقاولون  املستثمرون  يبني  ملن 
أو«سوليدير«  شانغهاي  يف  أو«انفراريد«  عّمان  يف  »العبديل«  كمرشوع 
يف بريوت )عىل سبيل املثال ال الحرص(. مؤّكد أن هذه املشاريع هي نوع 
من أنواع االسقاطات التي تفرض عىل بنى وسياقات إقتصادية ومدينية، 
الذي نراه  الرحلة البرصية اىل املستقبل(  الوعد )هذه  ولكن ما هو هذا 
اينما نظرنا؟ ما الذي تعنيه هذه الجملة اذا نظرنا اىل الوعد كفعل وليس 
كموضوع؟ كتعبري يحّول ما يقولة اىل أفعال، وليس كأسلوب حياة أو 
كسلعة؟ ولكن الوعد، كونه استحضار ألمر غري موجود - ويف هذه الحالة 
استحضار للمستقبل، إذا أردنا أن نستعري هذه املفردة من الفيلسوف 
أنه وعد غري فاعل، ال بل ثابت وساكن.  جاك داريدا-  يتم طرحه عىل 
عندما نقول أن الوعد موجود يف كّل مكان، أي عندما نحّول هذا الوعد 
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»فوق، هناك تحت سطح األرض، أعداد وأعراق ال تحصى 
من البشر مدفونة في سراديب النجوم الالمرئية. هم بشر مدفونون 

في سعادتهم القصوى، يبعث حالهم فينا الشجاعة. هيا نحذوا حذوهم، 
هيا ننسحب مثلهم الى باطن كوكبنا، هيا ندفن أنفسنا مثلهم لننبعث 

من جديد.« 

عدني بأن ال تعدني: كيف تبني بدون أرض غالية سعداوي
ترجمة للعربية: رشاد شمعون
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ال يزال كثري من الناس يختربون األعمال البرصية عىل مستوات 
شاهدوا  ممن  الكثري  أن  عن  صبا  عرّبت  وقد  معّقدة.  وغري  بسيطة 
رسوماتها عن عّمان فهموا هذه الرسومات عىل أنها طروحات طموحة 
ملشاريع مدينية من تصميمها! كما نفعل جميعنا، اخترب هؤالء األعمال 
قدر  األفكار  ولهذه  الخاصة  والفكرية  البرصية  قنواتهم  عرب  الفنيية 

مساٍو من صالحية انطباعات أي أحد آخر.
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من االحتفال يف هذه اللوحات بل مالحظات مكبوتة بأحسن األحوال. 
أشعر أن كل هذه االنطباعات يمكن أن يرصدها املتجول يف املعرض 

دون أن يكون له أدنى فكرة عن موضوع اللوحات والرسومات. 
تختلف هذه االنطباعات ويتبّدل فهمنا لألعمال بعد أن نطّلع عىل 
املواضيع التي تناقشها. فحني ندرك أن موضوع »أرض بال خراف« 
هو أحد مخيمات الالجئني الفلسطينيني، وبالتحديد مخيم نهر البارد 
املعارك  ابان  العنف والدمار والترشيد  الذي عاش تجربة طويلة من 
عام  متشددة  اسالمية  ومجموعة  اللبناني  الجيش  بني  دارت  التي 

2007، يبدأ املرء برصد عالمات يأس من الواقع الشديد القسوة.
مع أن األوضاع املأساوية ملخيم نهر البارد ال تنطبق اطالقاً عىل 
دائم«،  املحور ملعرض »عن توق  املوضوع  التي تشّكل  مدينة عّمان، 
ااّل أن عنّاب استخدمت يف هذا املعرض مفردات برصية مشابهة لتلك 
وهي  الخاصة  تحدياتها  لعّمان  خراف«.  بال  »أرض  يف  املستخدمة 
تحديات فريدة بهذه املدينة التي شهدت موجات من التغيريات الحادة 
املفاجئة. بشكل رئييس، كان سبب هذه التغيريات املفاجئة أفواج البرش 
بالبلدان  الذي عصف  السيايس  العنف  بسبب  عّمان  اىل  لجؤوا  الذين 
املجاورة لألردن. ومع أن الفلسطينيني شّكلون الجزء األكرب من هؤالء، 
اللبنانيني والسوريني  الكثري من  أيضاً  القادمني ضّمت  أن جموع  ااّل 
يف  يعملون  كانوا  الذي  األردنيني  املهاجرين  بعض  والعراقيني وحتى 
نفيس.  أو  فعيل  انتقال  محطة  للبعض  عّمان  تحولت  املنطقة.  دول 
باالضافة اىل ذلك، شهدت املدينة مراحل متعددة من النمو العمراني 
بالبعض  وتكّفلت  والنزوح،  اللجوء  موجات  بعضها  سبّب  املفاجئ، 
اآلخر العواصف التي طرأت عىل النشاط االقتصادي يف املنطقة بسبب 
االرتفاع الكبري يف أسعار النفط الذي يشّكل املكّون األسايس من ثروات 

دول املنطقة، املصدرة واملستوردة له عىل حّد سواء.

رسومات  أن  أحسست  صبا،  بلوحات  التفكري  يف  تعّمقت  كّلما 
املعرضني ال تتحّدث عن أماكن محددة بقدر ما تنقل رّدة فعل الفنانة 
بعيد  اىل حّد  تعبريات مشخصنة  اللوحات هي  هذ  األماكن.  عىل هذه 
حياتها  من  كبرياً  جزًء  فيها  أمضت  مدينة  مع  صبا  تفاعل  عن  تعرّب 
ومخيّم لالجئني الفلسطينيني عملت فيه كمهندسة ومصممة مدينية. 
بالطبع، ال يمكن فصل عمل صبا عن كونها فلسطينية أردنية ولدت يف 
الكويت وانتقلت منها اىل عمان وهي ال تزال يف العارشة من العمر عىل 
أثر االجتياح العراقي للكويت. أعمال صبا تعبري شخيص عن القوى 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تحكم حياة الكثريين يف هذا 

الجزء من العالم حيث يرضب القلق والالاستقرار بال هوادة. 
انطباعاتي حول األعمال  املعرّب عنها أعاله هي خالصة  األفكار 
التي  الشفهية  والتعليقات  املعرض  يف  صبا  قّدمتها  التي  البرصية 
أنني  ااّل  أمّدتني بها خالل اجتماعنا املطّول. تقّدم صبا صور قوية، 
ال أعتقد أنه علينا البحث عن أي رسالة واضحة أو محّددة أو موجزة 
معرّب عنها يف األعمال، بل علينا النظر اىل اللوحات والرسومات كتفاعل 
مستمر بني فنانة والتحديات التي يطرحها العالم الذي تعيش وتعمل 

فيه.
الجماهريي،  للتواصل  كأدوات  تستخدم  التي  األعمال  باستثناء 
عادة ما تكون األعمال الفنية تعبري شخيص، وهي ترتك لدى منتجها 
ومتذوقها انطباعات مختلفة جداً. ليس من الرضوري أن تكون هذه 
تكون  أن  الفنية  لألعمال  يمكن  اذ  دقيق،  بشكل  محددة  االنطباعات 
استكشافاً لظواهر لم نكّون بعد فهماً مكتمالً حولها ولكنها مع ذلك 
تحّفز أفكارنا ومشاعرنا وتدفعنا لتوسيعها وتعميقها. األعمال الفنية 
ما هي ااّل محطات يف طريق االستكشاف املستمر لدى كّل من الفنان 

واملشاهد.
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تقّدمها  التي  الصور  عىل  سابقاً  املذكورة  األفكار  تنطبق 
مهما  املعرض،  يف  للمتجول  فوراً  يتّضح  اذ  املعرض.  يف  عنّاب  صبا 
عمل  من  هو  املعرض  هذا  أن  سطحية،  العمارة  بفن  عالقته  كانت 
تظهر  فاألعمال  جيل.  بشكل  املدينة  بدراسة  مهتم  معماري  مهندس 
التقنية واالتقان والقدرات الكبرية التي تتمتع بها عنّاب يف هذا املجال، 
وهذا ما يظهر جلياً يف كيفية مزجها الخطوط بالصور الفوتوغرافية 
واأللوان املائية، والخرائط واملخططات ثنائية األبعاد بالرسومات ذات 

األبعاد الثالثية.
يمكن للجمهور أن يتذوق اللوحات ثالثية األبعاد التي يقدمها 
املعرض أكثر من غريها من األعمال، فهي ترتبط بشكل وثيق بالفهم 
تبدو  الثالثية  األبعاد  ذات  الرسومات  أن  الناس. غري  البرصي ملعظم 
فاللغة  واملصممني.  كاملعماريني  تحديداً  أكثر  جمهور  اىل  موّجهة 
أغلب  عىل  صعبة  متخصصة  لغة  هي  األعمال  هذه  يف  املستخدمة 
الجمهور البعيد عن عالم فن العمارة. الكثري من هذه اللوحات مرسوم 
عىل الورق الشّفاف الذي استخدمته أجيال من املهندسني املعماريني 
للتصميم  الحاسوب املخصصة  العمارة قبل أن تظهر برامج  وطالب 
املعمارية  املخططات  وتقديم  تصميم  مهام  معظم  تتوىّل  باتت  التي 
واملدنية. تنتج برامج التصميم هذه صور للمنتج النهائي بينما تخفي 
أّما التصميم عىل  املسارات الطويلة واملعقّدة التي تنتج هذه الصور. 
كالرسم  متعددة،  وسائط  الستخدام  املصمم  فيدفع  الشّفاف  الورق 

والتخطيط والتمويج والتلوين، النتاج الصورة النهائية للتصميم.
أرى  أن  العمارة،  العملية يف مجال  اعتدت، بحكم خلفيتي  لقد 
الرسومات املعمارية كأداة ترشح املرشوع املعماري أو املديني للمصمم 
الذي يسعى لرتجمة تصميمه اىل بناء فعيل يؤثر باملحيط املبني. وعىل 
الرغم من أن هذه الرسومات قد تثري إعجابنا برصياً وقد يُضم بعضها 

اىل مجموعات مقتني األعمال الفنية، اذا كان مصممها أحد املهندسني 
املعمارية  الرسومات  هذه  اىل  ننظر  ما  عادة  أننا  إاّل  السيط،  ذائعي 
عىل أنها عنارص وظيفية هدفها األسايس هو رشح وتوضيح تصميماً 
يمكن تشييده عىل أرض الواقع. فهذه الرسومات عادة ال تشّكل املنتج 

النهائي بل هي فقط أداة تؤدي اىل هذا املنتج الذي هو البناء.
هذا العرف الذي يحكم الرسومات املعمارية ال يمنع أن تكون 
هذه الرسومات هدفاً بحد ذاتها، وأن ال يكون لها اطالقاً دور املحاكاة 
أو املرجع البرصي للمنتج النهائي، أي البناء بحّد ذاته. هذا ما قامت 
به صبا يف معرضها، إذ أن رسوماتها وتشكيالتها هي خالصة مسرية 
وليست جزءاً من مسار. وعىل عكس السائد يف مجال الرسم املعماري، 
حول  معلومات  تقّدم  برصية  كرسالة  الرسومات  الفنانة  تعامل  لم 
تغيري قادم سيؤثر عىل املحيط املبني، بل كتعليقات ومالحظات عىل 

وضٍع قائم أصالً.
يبقى أن نسأل ما الذي تقوله األعمال البرصية لصبا؟ ليس من 
موضوع  مرشوعني  يقدم  فاملعرض  السؤال،  هذا  عن  االجابة  السهل 
البارد  نهر  مخيّم  حول  اآلخر  يتمحور  بينما  عّمان  مدينة  أحدهما 
الفلسطينيني يف لبنان. وبالّرغم من أن املعرضان مفصولني  لالجئني 
العرض، وجدت  مادياً ويحتل كّل منهما مساحة منفصلة من مكان 
املستخدمة  البرصية  اللغة  أن  اذا  التمييز بني رسوماتهما  صعوبة يف 
يف املرشوعني متشابهة اىل حّد بعيد. لقد أعطتني رسومات املعرضني 
فال وجود  يسودها.  الكآبة  حّد  الذي يصل  الحزن  بأن  أولياً  انطباعاً 
للبرش يف أغلب اللوحات، وحيث وجدوا يعطيك تركيب اللوحة احساساً 
بان املكان املحيط يطغى عليهم حتى يجردهم من أي تأثري. كما يوحي 
استخدام الضوء يف اللوحات بتسطيح متعّمد اذ يمحو الضوء املشهد 
بشكل رتيب ويحوله فيجعل مالمحه غري واضحة. ال يوجد أي نوع 
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إحدى أوىل األفكار التي خطرت يل خالل تجوايل يف املعرض الثنائي لصبا عنّاب يف دارة الفنون الذي ضم مرشوعي »عن توق دائم« 
العمل  املستويات هي اختبار  أبسط هذه  البرصية. واحدة من  األعمال  التي نخترب من خاللها  املتعددة  املستويات  و«أرض بال خراف«، هي 
كرتكيبة برصية بحتة، أي النظر إليه عىل أنه مجموعة من الخطوط واألسطح والفراغات واألشكال املحدّدة باأللوان والضوء والبنية. يصعب عىل 
املرء عادة بلوغ هذا املستوى املبّسط والشكيل من االختبار، إذ أننا عادة ال نستطيع فصل العمل الفني عن أحكامنا وأفكارنا املسبقة، وال عن 
خرباتنا وذكرياتنا وخلفياتنا الثقافية. أضف اىل ذلك ما قد نتلقاه من معلومات حول الفنان الذي أنتج العمل، والتعليقات التي قد تتوفر لنا حول 

هذا العمل، من خالل النقاد أو الفنان نفسه، وكلها عوامل تؤثّر عىل فهمنا لهذا العمل فهي قد توّسع فهمنا وتغنيه، إاّل أنها أحياناً قد تشتته.
ال يمكن تفادي النظر اىل العمل البرصي يف إطار سياقه. فمن ناحية نظرية، قد ال تشّكل مجموعة خطوط رسمها فنان ما أكثر من عنارص 
برصية ممتّدة تتعارض باللون والبنية والكثافة بالنسبة للخلفية حيث تّم رسمها، من دون أن تمثل أي حقيقة خارج اللوحة. إاّل أن الرتكيب 
البرصي دائماً ما يحمل لنا أكثر من ذلك. فالخطوط هذه قد تمثّل فكرة ما بشكل مبارش أو غري مبارش، أو قد تكون جزءاً من نظام رموز برصية 
كما هي الحال مع الرسومات التي تعيد استخدام وتمثيل العنارص املعمارية كاألبنية أو الطرقات. كما قد تمثل الرسومات الواقعية أشياء من 

املحيط الذي نعيش فيه أكانت شجرة أو إنساناً أو حيواناً.

أفكار حول معرض فني محمد االسد
ترجمة للعربية: رشاد شمعون
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