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الحدث الثقافي
"إنتفاضة األلوان" معرض يحتفي بالحياة في بيروت

إيتل عدنان ...طفلة الشعر والرسم التي لم تكبر

يف الـ 95من العمر ،ما زالت الشاعرة والتشكيلية العربية الرائدة يف اوج نشاطها
االبداعي .معرضها "انتفاضة االلوان" خري دليل .لكن مسريتها الشخصية ال تقل اهمية
عن مشوارها االبداعي الذي غطى الرسم والتشكيل والشعر واملرسح والرواية

الرسامة والشاعرة والروائية ايتل عدنان.

لبنان هو تلك البقعة التي تحتضن جزءا
من تاريخ العامل .هكذا ،تنظر ايتل عدنان
( )1925اىل بلد الطفولة الذي "ال قيامة
للعامل العريب من دونه" .انه رهان العامل
العريب وكوة الضوء فيه رغم كل الخراب
والحروب والخيبات واالحالم التي سفكت
عىل ارضه وترابه .هل تلك نظرة رومانسية
حاملة اىل البلد الذي وطئت قدما املسيح
جنوبه كام قالت ايتل عدنان مرة ،ام انها
وجهة نظر مدعومة باحداث التاريخ؟
قلام يهم ،اذ ستبقى بريوت ذاكرة متوهجة
يف لوحات وكتابات الطفلة التسعينية

التي ميكن وصفها بانها شاهد حي عىل
تاريخ لبنان مبختلف مراحله ومفرتقاته
منذ االحتالل العثامين ،فاالنتداب ،فاعالن
االستقالل والجمهورية االوىل وصوال اىل
اليوم .وايضا ،قلام يهم عدد السنوات التي
امضتها الشاعرة الرائدة والتشكيلية يف
بريوت .فهي تبقى مرتع الطفولة وملعبها
وميدان التجارب االوىل ،واالحتكاك االول
باالشياء والعنارص التي طبعت ذاكرة
الفنانة ،وانسلت اىل لوحتها وشعرها وادبها
لتقيم فيها اىل االبد.
كيف نبدأ بسرية متشعبة النسان عشق

السفر رحلة الكتشاف الذات واآلخر،
واعتنق هويات كثرية تعايش معها بكل
سالم ،لكنه مل يلغ هويته االوىل؟
عرب معرض يحمل عنوان "انتفاضة االلوان"،
تكرم صالة "صفري زملر" ابنة الهويات
املتعددة واالنتامءات الكثرية (هل نقول
متناقضة؟) والتجارب االبداعية التي غطت
الشعر والتشكيل والرواية واملرسح ،لكنها
ظلت طفلة تحب االلوان والرسم ،كأننا
به سبب وجودها االول .يغطي املعرض
البريويت مامرسة فنية امتدت عىل اكرث من
نصف قرن ،كام مختلف الوسائط التي
لجأت اليها عدنان يف العملية االبداعية:
لوحات مرسومة عىل قامش ،رسومات،
ودفاتر "لوبوريلو" يابانية اشبه باالكورديون
َنقشت عليها ابياتا من قصائد عربية البرز
الشعراء العرب كانيس الحاج وادونيس،
وايضا سجادات انتجتها حديثا باالستناد
اىل مسودات انجزتها يف الستينات من
القرن املايض .شموش مرشقة ،مساحات
خرضاء مضيئة ،جبال وقمم وبحار وحروف
وقصائد عربية ال تعرف عدنان فك شيفرتها
وسجادات طبعت ذاكرتها طفلة عندما
كانت تجوب سوق الحميدية يف الشام مع
والدها ...كلها ارث عريب مرشقي حملته
ذاكرة طفولتها رغم اقامات الفنانة يف
عواصم غربية كثرية ،لكن هذا االرث ما
انفك يحرض يف لوحتها واعاملها الفنية.
لعل سرية ايتل عدنان الشخصية تضاهي
مسريتها الفنية اثارة .عدنان املولودة يف
بريوت ألم مسيحية يونانية من سمرينا يف ازمري
(غرب االناضول) ووالد سوري مسلم كان
ضابطا يف الجيش العثامين ،ترشبت التنوع
بصفته غنى انسانيا وفكريا يف منزل العائلة.
والدها كان رجال واسع االفق ،متسامحا
ومنفتحا ،قابل مامرسات زوجته التي كانت
مؤمنة ومتدينة بكثري من التسامح وقبول
اآلخر .لكن عالقة عدنان بلغتها االم ستظل

موضع حرية ومتزق واسئلة .فهي من الجيل
الذي تعلم يف مدارس الراهبات يف بريوت،
حيث كل من يتحدث العربية كان يقابل
بالعقاب والقصاص .كان ُينظر اىل لغة الضاد
بوصفها لسان املهمشني والفقراء واالميني
واسفل القوم .يف اختصار ،كانت هذه
اللغة ممنوعة ،وحصص تعليمها غائبة كليا
عن املنهج الرتبوي .يف املنزل ،كانت امها
تتحدث معها باليونانية ،فيام تتكلم الزوجة
مع زوجها بالرتكية .هذه العالقة االشكالية
مع اللغة العربية ،ستدفع ايتل عدنان الحقا
اىل حسم انتامئها الذي تشتت بني لغات
عدة ،واختيار الرسم هوية اساسية ،بدال من
الكلمة ،مع انها كتبت دواوينها الشعرية
بالفرنسية واالنكليزية .لكن الحرية التي
اتاحها لها الرسم ،اشعرها بان هذه الهوية
اوسع من اي هويات اخرى ،بل ميكنها ان
تحتوي الهويات االخرى املتالطمة داخل
الفنانة.
ميكن القول ان ايتل عدنان ولدت وترعرعت
وكربت يف بريوت الكوسموبوليتية بحق،
حيث تعدد اللغات كان امرا عاديا وبديهيا.
حينذاك ،كانت العاصمة تعج بجنسيات
مختلفة من طليان ويونان وانكليز وروس
وفرنسيني وارمن يرطنون بلغتهم يف شوارع
املدينة ،وكانت هي ابنة هذا التنوع وهذا
االنفتاح عىل العوامل االخرى .واالهم من
ذلك انها استحالت شاهدا اساسيا عىل
تاريخ لبنان الحديث .فقد عاشت مختلف
املراحل التاريخية واالجتامعية والسياسية
التي مر بها .مثال ،كانت من الجيل االول
من الفتيات اللوايت نزلن للسباحة يف منتجع
"السان جورج" يف خطوة هي االوىل يف رحلة
تحرر املرأة .كام كانت من الجيل االول من
النساء الذي خرج للعمل خارج اسوار املنزل،
حني عملت مراهقة يف السادسة عرشة من
عمرها يف مكتب صحايف خالل االنتداب.
يف هذا املناخ املفتوح واملرشع عىل
االحتامالت وعىل موت عوامل (سقوط
االمرباطورية العثامنية الذي جعل والدها
رجال مكسورا ،واحرتاق ازمري مدينة والدتها
يف عام  )1922وقيام اخرى ،تفتح وعي
االبنة التي فطمت عىل ان الهويات

نقطة على السطر

الحجر...
في زمن َ
الثقافة الرقمية للجميع
يف زمن الوباء ،اكتشف الناس العزلة من جديد .فجأة بات عليهم ان يتخلوا عن صخب
الحياة الحديثة ،ويحصنوا انفسهم يف منازلهم ،كأنها الحرب الكونية .وهي حرب فعال ،امنا
من نوع آخر .هذا التنسك القرسي ،املفروض عىل املواطنني يف اهم دول العامل ،وليس
فقط يف لبنان ،لفرتة قد تقرص… او تطول ،اعاد البرش اىل االساسيات ،ودفعهم اىل التخيل
عن كل املوبقات ،التي تجعلهم يركضون بال جدوى ،كام يذكّر الكومندان كوستو عاشق
املحيطات ،يف وثائقي شهري ،تاركني خلفهم بساطة االشياء ،وهدف كل حياة :اي السعادة،
والتوازن الصحي ،جسديا وعقليا وروحيا ،وتوزان العالقة بني البرش ،وتوازن عالقة االنسان
بعنارص الطبيعة ...الذي ادى فقدانه اىل الكورونا وغريه.
اليوم من معتقالتنا الطوعية املستحدثة ،وجدنا انفسنا فجأة نسأل عن معنى وجودنا،
وكيفية ملء كل هذا الوقت .صار لدينا الوقت يك نسمع :نسمع انفسنا ،نسمع اآلخر
القريب .صار لدينا الوقت يك نفكر ،يك نطرح االسئلة الصحيحة التي اجلناها طويال ،او
تهربنا منها بشتى الذرائع ،او ببساطة مل نسمعها يف اعامقنا من االساس.
أليست هذه الوضعية املثالية العادة اكتشاف حاجتنا اىل الثقافة؟ الثقافة هذه املرآة
امليتافيزيقية التي تعيدنا اىل ذواتنا ،اىل عالقتنا بأنفسنا ،بجامعتنا واهلنا ،بشعبنا ووطننا،
باالنسانية والكوكب ...وايضا عالقتنا بالحياة واملوت ،باملشاعر البرشية ،والعدالة
والحرية ،باملايض واملستقبل واملاوراء...
صحيح ان االقبال عىل الثقافة يف بعض وجوهه اجتامعي .نذهب اىل السينام واملرسح
وصاالت العرض لنتفاعل مع االبداع ،بشكل مشرتك مع الناس ،قد يصل اىل االنصهار
واالندماج مع الجمهور احيانا ،وهذا احد مفاتيح الطقوس املشهدية املختلفة .لكننا يف
زمن الحجر املنزيل ،الجرس الوحيد الذي يربطنا بالعامل هو الجرس الرقمي .ما تخترصه
العامة بتسمية االنرتنت .ميكننا اليوم عرب هذا الجرس ان نعيد اكتشاف الفن والفكر
واالدب .من انظمة التعلم عن بعد التي تبنتها املؤسسات الرتبوية ،وتلفزيون لبنان ،اىل
زيارة متاحف العامل من دون مغادرة غرفة الجلوس.
لقد فتحت اهم متاحف العامل كنوزها للناس من دون مقابل ،عرب صفحاتها ومواقعها.
يف باريس مثال تضع االوبرا الوطنية يوميا عمال جديدا من روائعها املصورة يف متناول
الجمهور مجانا .عرشات املؤسسات الكربى فعلت االمر نفسه ،حتى ان بعض املؤسسات
االعالمية ،تقرتح عىل قرائها ومشاهديها كنوزا من االفالم الراقية واملهمة ...املعهد
الوطني لالرشيف املريئ واملسموع يف فرنسا ايضا فتح للجمهور مجانا جزءا من ارشيفه،
بحيث ميكن مشاهدة برامج التوك شو الثقايف والسيايس واالجتامعي من الثامنينيات.
يف لبنان دعت املديرية العامة لآلثار ،يف ارشاف وزارة الثقافة ،املواطنني اىل "زيارة
افرتاضية للمتحف الوطني وعدد من املواقع االثرية يف لبنان ،يف ظل االقفال القرسي
للمرافق واملؤسسات العامة والخاصة" .متحف رسسق العريق بدوره فتح نافذة مجانية
عىل عدد من معارضه القدمية والحديثة التي ميكن االطالع عىل تفاصيلها ومحتوياتها
عرب االنرتت ،عىل الشاشات املختلفة التي تسيج وجودنا .كثري من الغالرييهات الخاصة
يف بريوت حذت حذو رسسق ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص "زملر صفري" حيث ميكن
مشاهدة معرض ايتل عدنان الذي نتناوله يف هذه الصفحات.
عندما ينتهي هذا االمتحان الصعب ونستعيد حياتنا الطبيعية ،سنخرج بدروس كثرية،
يف طليعتها اهمية الثقافة يف حياتنا ،والدور الحيوي الذي يلعبه االنرتنت يف ايصالها اىل
اوسع دائرة من املواطنات واملواطنني.
سمير مراد
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من دون
عنوان (كتاب
لوبوريلو ياباين
والوان مائية
وقلم رصاص
عىل كرتون ـ
.)2018

املتعددة ليس رضوريا ان تكون قاتلة .يف
عمر الـ ،24بعدما درست االدب الفرنيس
يف بريوت ،ستشد رحالها اىل باريس حيث
ستنال شهادة يف الفلسفة من جامعة

السوربون .بعد ذلك ،ستنتقل اىل الواليات
املتحدة ،حيث ستدرس فلسفة الفن يف
كاليفورنيا ،وتعلم الفلسفة يف "معهد سان
رفاييل" من عام  1958حتى عام .1972

رحلة
اىل القمر
(نقش ـ
.)2018

اندالع حرب التحرير الجزائرية جعلها
ترفض الكتابة بالفرنسية ،لغة "املستع ِمر
واملحتل" ،فقررت التحول اىل الرسم،
وانجزت لوحاتها الزيتية التجريدية
االوىل .وردا عىل حرب الفيتنام ،بدأت
تكتب القصائد باالنكليزية .عادت بعدها
اىل بريوت لتنطلق يف الصحافة الثقافية
عىل منرب صحيفة "الصفا" الفرنسية،
وتواكب مختلف الحركات الشعرية
والتشكيلية واملرسحية التي كانت بريوت
حضنا سمحا ورحبا لها .لكن ايتل مل تكن
تعرف انها ستكون عىل موعد مع فقدان
عامل آخر عزيز عىل قلبها .الفتاة التي
تعلمت التأقلم مع الخسارة منذ فقدان
والديها عامليهام ،سرتى مدينة االحتامالت
ميدانا للحديد والنار وخطوط التامس
املشتعلة والرصاص الطائش .سينفطر
قلبها كام قالت مرة ،لكنها لن تفقد االمل
بهذا البلد ذي االمكانات الواسعة الذي
يتكئ اىل ارث عريق وماض سحيق جعله
يوما ما منارة للرشق كله .جعلتها الحرب
تعود ادراجها اىل باريس هذه املرة،
حيث تفرغت لروايتها "الست ماري روز"
(.)1978
الرواية التي كتبتها بالفرنسية وترجمت اىل
العربية ،استحالت من كالسيكيات االدب
اللبناين عن الحرب .يف هذا العمل ،تحدثت

عدنان عن ماري روز بولس التي اعدمت
يف املنطقة الرشقية بسبب تعاطفها مع
القضية الفلسطينية .الرواية تتخطى اطارها
الزماين واملكاين ،لتقارب قضايا وتيامت
متعددة كرفض اآلخر وتصفية االختالف
والكراهية ودور املرأة يف املجتمع وسقوط
االخالق والعنف الطائفي يف الحرب .ترجم
العمل اىل عرش لغات ،واستحق جوائز عدة.
الغريب يف مامرسة ايتل عدنان االبداعية،
ان الكتابة عندها التزمت بالنضال واقرتنت
بالوعي السيايس الحاد لقضايا املنطقة،
فعجنت باملوت واملنفى والظلم االجتامعي
والسيايس والحرب وقضايا العامل العريب عىل
رأسها فلسطني والنكسة التي شكلت صدمة
قوية اليتل عدنان.
لعل من ابرز اعاملها الشعرية السياسية
مطولتها "سفر القيامة العريب" التي
صدرت باالنكليزية عام  ،1989وتعترب من
ابرز االعامل التي قاربت الحرب االهلية
اللبنانية .اما " 27اكتوبر" ،فهي قصيدة

فرنسية طويلة كتبتها عىل اثر الغزو االمرييك
للعراق .2003
يف مقابل حضور هذه التيامت السياسية
والنضالية يف شعرها وادبها ،نرى وجها آخر
مناقضا يف لوحاتها .اذ تظهر هذه اللوحات
تشبثها بالطفلة االبدية التي ما زالت عليها.
طفلة تحب اللهو والتجريب وخصوصا
االلوان .لوحتها تحتلها الجبال والقمم
(تأثرت بها يف طفولتها عندما كانت تطلع
مع العائلة اىل منطقة برمانا وترى الجبال
اىل ميينها والبحر اىل يسارها) والوديان
واالنهر والبحار والنوافذ املرشعة عىل النور

كانت من الجيل
االول من الفتيات اللواتي
نزلن للسباحة

من دون
عنوان
(زيت
عىل
كانفاس
 1995ـ
.)2000

واالمل والذات واالخر واملساحات الشاسعة
املبهجة للعني والنظر .لوحاتها التجريدية
االوىل رسمتها بالسكني ،وبرضبات قوية
ومباغتة ،واحتلها دوما مربع احمر ،يف
اهتامم قوي بجامل اللون الفوري.
يف الستينيات ،ادخلت الخط العريب يف
اعاملها ولوحاتها .امضت ساعات تنقل
كلامت القصائد العربية التي ال تفهمها لكنها
مفتونة بها ،اىل اللوحة .يف الواقع ،تأثر فنها
بالفنانني الحروفيني االوائل امثال العراقي
جواد سليم والكاتب والرسام الفلسطيني
جربا ابراهيم جربا والعراقي شاكر حسن آل
سعيد الذي رفضوا الفن الغريب ،وذهبوا اىل
استنباط لغة فنية حديثة ،لكن منبثقة من
الرتبة املحلية العربية من وسائط وتقنيات
ومرجعيات حضارية وثقافية.
بني كتابة الشعر والروايات واملرسحيات من
جهة والرسم من جهة اخرى ،وجدت ايتل
عدنان ان الرسم (او الصورة) ذو تأثري اقوى
واوضح من الكلمة .فالصورة تفرض نفسها
بصفتها لغة قامئة يف ذاتها ،واللوحات تحمل
فلسفة حية ،تجعلنا نفكر ،وتكتنف فكرة
مخفية يف طياتها تنتظر املتلقي ليكشفها.
نالت ايتل عدنان جوائز وتكرميات كثرية،
ودخلت لوحاتها مجموعات اهم املؤسسات
الفنية حول العامل.
يف الـ  95من عمرها ،تقسم هذه الطفلة
التي مل تكرب وقتها بني شقتها يف باريس
وشقتها يف كاليفورنيا .ما زالت تحلم،
لكن احالمها ليس فردية (هل كانت
كذلك يوما؟) .هي تحلم بلبنان مستعيدا
عافيته الكاملة ،خصوصا وان شبابه يتمتع
بامكانات كثرية .تحلم بان يعود هذا البلد
نورا يشع عىل العواصم العربية ،تحلم بان
يتخىل الناس عن انانيتهم ،ويلتفتوا اىل
االخر ،فبالحب وحده يشفى البرش ،والغاء
االخر وتصفيته وقتله ليس صفة انسانية
ابدا .هكذا تعترب ايتل عدنان التي تتمنى ان
يذكرها الناس بانها كائن احب الحياة حتى
التطرف ،وعاشها حتى االمتالء وعانق اآلخر
حتى التامزج .لوحاتها النابضة بالحياة
اجمل دليل عىل ذلك.
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