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حول لوحة من �أعمال هاين ُزعرب

1

و�سنحت له فر�صة ق�ضاء ثمانية
يف �سنة  ،2009فاز هاين زعرب مبنحة رينوارُ ،
�أ�شهر كفنان مقيم يف �إي�سوا ،القرية التي ُولدت فيها زوجة رينوار حيث �أبدع االنطباعي
الفرن�سي كثري ًا من لوحاته يف حمرتف حديقة البيت الذي ا�شرتاه هناك �سنة  .1895ث ّمة
اليوم ،يف مقربة هذه القرية ،مثوى رينوار الأخري وحو َله قبو ُر زوجته ،و�أوالده الثالثة بيار،
وجان ،وكلود.
�ض ّمت هيئة التحكيم ،التي ز ّكت زعرب للح�صول على املنحةُ ،ك ًّال من �صويف رينوار
الر�سام ،وليونيل بي�سارو ،ابن حفيد كاميل بي�سارو ،ومايا بيكا�سو،
دوان ،وهي ابنة حفيدة َّ
مت املنحة عرب جمعية رينوار التي �أن�ش�أها �إيفاجنيلني
ابنة فنان القرن الع�شرين .وقد ُقدِّ ْ
وكلود رينوار (ابن بيار) �سنة  ،1986من �أجل احلفاظ على تراث املعلم الكبري .وكان الفنان
الغزّاوي � ّ
عربي يح�صل على هذه املنحة.
أول فنان ّ
�أما قرية �إي�سوا ،التي تقع يف �إقليم �شامباين يف �شمال �شرقي فرن�سا ،ف�إنها تهج ُع
يف واد يتاخم نهر �أور�س� ،أحد روافد نهر ال�سني .ا�شتُهر هذا الإقليم ،على مدى �أكرث من �أربعة
قرون ،ب�إنتاج خمور عالية اجلودة ،وخا�صة نبيذ �شاردوين ،وبينو نوار ،عالوة على ال�شامبانيا
الفاخرة� .أما مكان الإقامة واملحرتف اللذان ُق ّدما للفنان فيطالن على النهر ،على مرمى
خا�ص.
حجر من ِ
منزل رينوار القدمي ،الذي �سيح ّول ،بعد حني� ،إىل ُم َتح ٍف ّ
رحب ك ٌّل من هاين و�صابرين بحما�س �شديد بفر�صة �إقامة م�ؤقتة يف قرية رينوار،
ّ
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وخا�صة بعد �أن �أخذت �ش ّقتهما الباري�سية ومكان عمله ت�ضيقان تدريجي ًا عليهما منذ والدة
ابنهما قد�سي الذي �صار ع ُمره الآن �سنتني .ذلك �أنّ هاين ،الذي كان قد ن�ش�أ يف منطقة
هي من املناطق الأكرث ازدحام ًا ُ�س ّكاني ًا يف العامل ،وبعد ق�ضاء ثالث �سنوات (تعلم خاللها
عجت
�شروط البقاء على قيد احلياة والتعاي�ش �ضمن كوزموبولية العا�صمة الفرن�سية التي ّ
بالنا�س ،وتع ّددت فيها الإثنيات) ،وجد �أنَّ قرية �إي�سوا منحته فر�صة نادرة للعمل بهدوء
وتوا�صلُ .ي�ضاف �إىل ذلك ما وعدت به هذه الفر�صة من مغامرة يف التغيري والتح ّدي ،ال
�سيما و�أ َّنها القرية التقليدية ب�سكانها الأ�صليني الذين ال يتعدى عددهم � 700شخ�ص.
ونظر ًا ملعرفة هاين و�صابرين املحدودة باللغة الفرن�سية ،ف�إ ّنهما� ،إذ كانا ي�ستاءان
�أحيان ًا من بع�ض ت�ص ّرفات الباري�سيني العامة ،التي كانا ي�صادفانها يف ات�صاالتهما اليومية،
رحبا ب�إقامة بني �أهل الريف بعيد ًا عن �سكان املدينة الكبرية .ومل يطر أ� على بال �أي منهما
فقد ّ
�أنه ،بالإ�ضافة �إىل عدم متكنهما من اللغة الفرن�سية ،ف�إن �أيام ال�شتاء الأق�صر هناك ،و�أ�ش ُهر
الثلج الطويلة �ستزيد من عزلتهما عن املجتمع املتجان�س الذي ينتمي �إىل مكان �إقامتهما
امل�ؤقت .فبعد �أن اعتادا على حياة منعزلة ن�سبي ًا يف العا�صمة الفرن�سية ،فقد كان توا�صلهما
مع �أهل القرية يق ّل�ص عالقاتهما اخلارجية �إىل احل ّد الأدنى.
فاقم عزلة هاين يف هذه القرية النائية ،التي تركت �أثر ًا مم ّيز ًا يف اللوحات
ما َ
التي �أنتجها �أثناء �إقامته هناك ،كان الغياب الق�سري ل�صابرين وولدهما .فمنذ و�صولها �إىل
فرن�سا ،ا�ضطرت �صابرين �إىل �أن تعود كل �ستة �أ�شهر �إىل الوطن ،وذلك لكونها من مواليد
مدينة القد�س .فهي ككل عرب املدينة الذين انحدروا من عائالت مقد�سية� ،إذ مل ُيعرتف
بهم كمواطنني يف املدينة التي ُولدوا فيها منذ �أن ا�ستولت �إ�سرائيل على املدينة القدمية
و�ضواحيها �سنة  .1967وهكذا ع َّدت ال�سلطات الإ�سرائيلية �أهل البلد الأ�صليني من العرب
جم َّرد ‘مقيمني دائمني’ .وبالتايلُ ،منحوا بطاقات هوية تحُ ّدد و�ضعهم كمقيمني لي�س �إال.
ومبا �أن ال�سيا�سات الدميغرافية الإ�سرائيلية مل تتوقف �أبد ًا عن منا�صرة �أغلبية يهودية يف
ال�سنني ،فقد ا�ستخدمت ال�سلطات الإ�سرائيلية كافة �أنواع احلجج والذرائع
القد�س ،على م ِّر ِّ
لكي تتم َّكن من �سحب بطاقات الهوية هذه ،بينما قامت ،يف الوقت نف�سه ،مب�صادرة املزيد
تو�سعت يوم ًا بعد يوم على امتداد ما ُ�س ّمي بـ‘القد�س
من الأرا�ضي يف احلدود البلدية التي ّ
الكربى’ .وهكذا وجد �أكرث من �أربعة �آالف عربي من القد�س �أنف�سهم ،بني ع�ش ّي ٍة ُ
و�ضحاها،
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غرباء يف م�سقط ر�أ�سهم .فا�ضط َّرت �صابرين،لكي تتجنب �سحب بطاقة هويتها وفقدان
حقها يف املواطنة يف مدينتها الأم بحجة �إقامتها يف اخلارج� ،إىل �أن تقوم بتلك الرحلة �إىل
الوطن مرتني يف العام حيث تق�ضي ،يف كل م ّرة� ،شهرين مع �أ�سرتها .ومنذ والدة قد�سي
�أخذت ت�صطحب الطفل معها.
�أ َّما هاين ،الباقي وحيد ًا يف �إي�سوا �أثناء �أ�شهر ال�شتاء الأكرث اكفهرار ًا ،حيث كانت
مت ُّر الأيام الق�صرية ب�أكملها من دون �أن ينطق بكلمة �إىل �أحد ،فقد اكت�سب الوقت الوافر
كغريب دخيل يف حميطه الفرن�سي .ويف احلال بد�أت ت�أمالته تتح�س�س
للت�أمل يف جتربة كيانه
ِ
التج�سد التعبريي يف لوحاته.
طريقها نحو
ُّ
على مدى عدد من الأ�سابيع ،بعد مغادرة �صابرين وقد�سي ،عمل هاين ُزعرب على
لوحة كبرية ال تنتمي ال �إىل متوالية ‘�ستاندباي’ ال�سابقة وال �إىل متوالية ‘در�س يف الطريان ’
التي تلتها ،والتي �أُنتج معظ ُمها �أثناء �إقامته يف قرية رينوار .ولقد ك�شفت هذه اللوحة عن
مم ّيزات فريدة خا�صة بها ،خا�ض بوا�سطتها الفنان عراكه مع و�ضعه احلياتي .على حني �أنَّ
طرح �أ�سئلة وجودية طاملا ع ّذبت ُه منذ �أن بد�أ ي�شعر بوجوده كدخيل يف املجتمع
مو�ضوعها الفني َ
املحيط به حيث انقطع ع ّما �أَ ِلف ،وع َّمن �أحب.
ونتيجة هذا املناخ العام الذي وجد نف�سه فيه ،ف�إن جل ّ الأ�سئلة التي �أ ّرقته يف
تلك الفرتة كانت تدور ،دون وعي منه ،حول مو�ضوع الذات والآخر .مل ترتبط الأ�سئلة هذه
املرة بال�سيولة التبادلية بني ذاته والآخ��ر اجلمعي ،كما يتجلى ذلك يف اللوحات ال�سابقة،
ولكنها ركزت ،بد ًال من ذلك ،على الكيفية التي يمُ ِكن �أن يتح َّقق بها الوعي بالذات عرب �أَعينُ
الآخرين ،كما بينّ بول ريكور.2
�أما هذه اللوحة ،التي ت�ألفت �ضمن �شكل �أفقي ،فقد كانت نادرة بالن�سبة لفنان
طاملا مت ّيزت كافة �أحجام لوحاته ال�سابقة بال�شكل العامودي .وهي مت ّثل �صورة رجل جل�س
عاري ًا يف ظلم ٍة حالكة �أحاطت به من كل جهة .اكت�سى ف�ضاء اللوحة بكثافة عارمة من ال�سواد
التي �أحرزها الفنان بو�ساطة طبقات من الزفت .وبخالف �شكل الرجل اجلال�س يف لوحات
متوالية ‘�ستاندباي’ ال�سابقة ك ّلها ،التي هيمن فيها �أي�ض ًا �سواد الزفت الذي حجب كافة
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الحظ يف هذه اللوحة اجلديدة ،و�إن
ق�سمات الرجل اجلال�س يف كل من لوحات املتواليةُ ،ي َ
ُغمر املكان فيها بوح�شة الليل نف�سه� ،أن وجه الرجل ظهر ،هذه امل ّرة ،جلي ًا حتت م�سحة من
مو�ضعي باهر ي�سمح لنا �أن نتبينّ
بيا�ض طب�شوري ،بحيث بدا الوجه وك�أنه تع ّر�ض َت َّو ًا ل�ضوءٍ
ّ
الق�سمات التي حتدد مالمح الفنان.
من خالله ق�سمات الرجل بو�ضوحَ ،
وبو�ساطة ومي�ض غائم ت�س ّرب من ال�ضوء الذي غمر الوجه ،ن�ست�شف ،يف ظلمة
املكان ،انحناءة ج�سد الف َّنان العاري الذي بدا جال�س ًا يف خلوته ،وقد انخف�ض ر�أ�سه �إىل الأمام
مت�سكت ك ُّل ٍيد من يديه ب�إحدى الركبتني ،ك�شفت الفتحة
حتى و�صل م�ستوى ركبتيه .وفيما ّ
التلقائية ل�ساقيه عن ع�ضوه� .أما ذراعه الأمين ،فيبدو �أنه ا�ستحم ب�إ�شعاع �ضوء �أحمر كاد
انعكا�سه �أن يت�ش ّبه بنغمة �ضوء لر�صد درجة حرارة ج�سده .وثمة ،من فوق الر�أ�س ،تدلىّ جهاز
ميكانيكي يحمل ثالثة كامريات فيديو �شبيهة بكامريات املراقبة التي ُر ِّكبت �أمام الوجه على
ارتفاعات خمتلفة كما لو �أن هدفها �أنْ ُترا ِقب حركات اجل�سد من زوايا خمتلفة .وهكذا ،يبدو
�أنه يف اللحظة التي و�صل فيها اجلال�س �إىل تلك الو�ضعية من انحناءته املنخف�ضة ،انفجر يف
وجهه اال�شعاع اخلاطف من نور فال�ش �أوتوماتيكي.
حن �إىل الأ�سفل على
ُيرى اجلال�س ،من منظور امل�شاهد ،مبالمح الفنان وك�أنه ُم ْن ٍ
حني أ� َّنه ينظر �إىل الأعلى ،نحونا .ويبدو يف هذه الو�ضعية كما لو �أنه بوغت يف حلظة حميم ّية
خا�صة به وهو يف احل ّمام  .كما توحي حركة اجل�سد هذه وك�أنها التُقطت حلظة �سماعه فج�أ ًة
و ْقع خطوات يف اخلارج� .أو �أ َّنه ،بعد �أن �شك بح�ضور غريمتو ّقع ل�شخ�ص خلف بابه املغلق،
انحنى متدني ًا �إىل الأمام يف هذه الو�ضعية لكي يد ّقق عرب �شق يف ال�ستائر �أو عرب ثقب مفتاح
تفح�صه هذا ُتقا ِبل نظر ُته نظرتنا .وهكذا ،تواجهنا اللوحة بال�س�ؤال :من م ّنا
الباب .ويف ّ
ينظر �إىل الآخر يف الواقع ،ومن الذي قد ينتابه ال�شعور باحلرج يف نهاية الأمر�-إذا كان ال ب َّد
�شاهد؟
�شاهد �أم املُ َ
من احلرج ؟ -أَ�هُ َو املُ ِ
ُتذ ِّكرنا اللحظ ُة الهاربة التي ُ
يقب�ض عليها هاين زعرب يف هذه اللوحة ب�شكل الواع،
باملثال الذي �أورده �سارتر يف حتليله لـمو�ضوع «النظرة �إىل الآخر ».ففي هذا املثال ،حاملا
يدرك �صاحب العني املتج�س�سة خلف ثقب املفتاح �أن مو�ضوع النظر ينظر بدوره �إىل الناظر
3
املراقبُ ،يعا ُد �إيقاظ الوعي بالذات مرافق ًا لمِ ا يدعوه �سارتر االح�سا�س بـ«العيب» .honte
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هاين زعرب
بدون عنوان2009 ,
(� 100 × 120سم).

Association Renoir, Essoyes
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و ُتذ ّكر اللوحة �أي�ض ًا ،يف �سياق م�شابه ،مبثال �آخر قدمه ديريدا .ففي حماولته
افتتح الفيل�سوف الفرن�سي كالمه بو�صف �إح�سا�سه بـ «احلياء»
للإجابة على ال�س�ؤال« :من �أنا ؟»َ ،
 pudeurالذي �شعر به يف �أحد الأيام حلظة خروجه من حتت الدو�ش ،ووجد �أن قطته تنظر
4
�إليه يف العراء.
و�ضح الوعي بالذات ،الذي جاء ا�ستجاب ًة لنظرة الآخر ،كيف
يف املثالني كليهماُ ،ي ِ
�أن الرا�صد الذاتي يف مثال �سارتر ،ومو�ضوع الر�صد يف مثال ديريدا ،ميكن �أن يتغلبا على
«العيب» �أو على «احلياء» عند �إدراك �أن الآخر� ،سواء �أكان �إن�سان ًا �أم حيوان ًا ،يتقا�سم �أر�ضيات
تت�ساوى عليها الذات بالآخر؛ وبالتايل ،ي�ؤدي تبادل النظرات �إىل توليد عالقة ُمتبا َدلة بني
الواحد والآخر.
�أما هذه اللوحة التي �أبدعها هاين زعرب يف �إي�سوا ،فهي لوحته الأوىل التي تت�سم
بكامل خ�صائ�ص ما ُعرف بال�صورة الذاتية؛ �إذ م ّثلت تفا�صيلها ما ّ
خل�صه ديريدا يف و�صفه
«ذات ،ومو�ضوع ،ومو ِّقع 5».لكن الفنان العربي
لل�صورة الذاتية  autoportraitبقوله �إ َّنها �صورة ٍ
نف�سه ،فقد �أ�سماها «بال عنوان ».لو �أنه �أ�سماها
الذي جعل من ذاته مو�ضوع لوحة و َّقعها هو ُ
‘�صورة ذاتية’ لأد َرجها ذلك �ضمن ت�صنيف ال ُعرف التقليدي ل ّلوحة التي طاملا �ساد نوعها
�شد
يق�صد هذا �أبد ًا .فما كان قد َن َ
يف تاريخ الفن الغربي .وما كان الف َّنان ،على ما يبدوِ ،ل ِ
التعبريعنه � مَّإنا هو م�س�ألة �أكرث تعقيد ًا �أ ّرقته طوي ًال وهامت يف خم ّيلته� .أعني �إدراكه الفطري
ب�أنه الآخر النموذجي يف �إي�سوا حيث اكت�شف �أن جمتمع القرية ب�أ�سرها كان يراقب ذهابه،
و�إيابه ،ودقائق الأمور يف حياته اخلا�صة.
وهكذا ف�إنّ جهاز الر�صد �-أي كامريات الفيديو التي �أبرقت ب�ضوء الفال�ش يف
وجه الفنان من غزة -هو مبثابة �إ�شارة مفتاحية ُتدخل بعد ًا رمزي ًا م�ستعار ًا من العامل الذي
�صادف �أن تواجد �أح ّبا�ؤه فيه� ،آنذاك� ،أي �صابرين وقد�سي� .إذ يبدو �أنَّ الف َّنان ُي ِّلمح ،من
خالل ال�شكل ال�ضبابي لقلب مب ّقع بالأحمر يعوم يف الف�ضاء -بني جهاز املراقبة الأمين ووجه
ثان ُب ّقع بالأبي�ض والأخ�ضر ،ويظهر يف الواجهة الأمامية ل ّلوحة وهو
قلب ٍ
الفنان -ومن خالل ٍ
يغطي نهاية �ساقه اليمنى� ،إىل �صلة بني عامل �إي�سوا املحيط ،وعامل املدينة الذي �شهد والدة
�شريكته يف احلياة ،هذه املدينة التي يحمل اب ُنه ِا�سمها.
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كمال ُب ّ
الطه

ففي ال�شوارع ،والأزق��ة ،وال�ساحات ك ّلها ،داخ��ل البلدة القدمية ملدينة القد�س
العربية ،ن�صبت ال�سلطات الإ�سرائيلية �أجهزة ر�صد م�ؤلفة من كامريات الفيديو ملراقبة
حت ّركات �أهل املدينة كا ّف ًة ،على مدار ال�ساعة .ويف ظلمة الليلُ ،ت�شعل الأ�ضواء الكهربائية
ال�ساطعة لتو�ضيح املعامل ،وتتقد اجل��دران والقناطر القدمية بال�ضوء الباهر .وبذلك
تتَح َّو َل مدينة املقد�سيني العرب �إىل �سجن داخل �أ�سوارها .فمنذ �أن �سقط اجلزء ال�شرقي
تج�س�سة لنظام
من مدينتهم حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،خ�ضعت �أحيا�ؤهم بر ّمتها للعني املُ ِّ
املراقبة بالكامريات .وفيما ظهرت ملء العني ع�شراتُ احلواجز الع�سكرية ونقاط التقتي�ش،
على طول ال�ضفة الغربية وعر�ضها ،وعند معابر قطاع غزة املحا�صر ومخَ ارِجه ،يبقى �أرفع
جنود مراقبة ملدينة القد�س القدمية غري مرئيني .ويف �إي�سوا ،حيث كان �إح�سا�س الفنان
العربي ب�أنَّ �أهايل القرية ُيراقبونه على نح ٍو دائم ،م ّثلت هذه املراقبة اخلفية �شك ًال م�شابه ًا
ِلل�سجن الذي يديره مراقبون المرئيون.
َج�س�سي املُتخ ّيل يف اللوحة
ال ُب َّد لنا ،لكي ُندرك طبيعة العالقة بني جهاز املراقبة الت ُّ
ونظام العقاب الذي �أن�ش�أته �إ�سرائيل على �أر�ض الواقع ،من العودة �إىل الدرا�سة الثاقبة التي
و�ضعها مي�شيل فوكو يف حتليله ملو�ضوع مرئية وخفاء ناظري ال�سجن .فبح�سب فوكو ،لي�س
التهديد بالعقاب الذي يواجهه ال�سجناء من قبل ناظري ال�سجن غري املرئيني �أقل وح�شية
من ذاك الذي يواجهه ال�سجناء من نظراء وح ّرا�س ال�سجن املرئيني .وينطلق فوكو ،لإي�ضاح
هذه النقطة ،من فكرة ال�سجن الذي ُعرف منذ �أواخر القرن الثامن ع�شر يف بريطانيا با�سم
‘بانوبتيكون’  ،Panopticonهذه الكلمة التي جمعت مقاطعها بني معنى املنظر البانورامي
العام ومفهوم الفح�ص الب�صري الدقيق .وقد ّمت الت�ص ّور املعماري لهذا ال�سجن كبناء دائري
يتو�سطه برج مراقبة مركزي .وي�شمل زنزانات انفرادية بنافذة واحدة تطل على الربج .هكذا
ف�صل ال�سجناء بع�ضهم عن بع�ضهم الآخر بينما يكون م�شرف واحد يف الربج قادر ًا على
ُي َ
مراقبة ما يجري داخل الزنزانة .وبح�سب فوكو �أي�ض ًا ،مت ت�أ�سي�س عالقة ال�سيطرة على توتر
ال�سجني الناجت عن وعيه بكونه «مرئي ًا دون �أن يتم َّكن من التحقق من ذلك» وهكذا فعلى
ال�سجني «�أال يعرف �أبد ًا �إن كان ُينظر �إليه يف �أية حلظة [ ...ولكن املهم] هو �أن يدرك متام
6
الإدراك ب�أنه ،على الدوام ،مو�ضوع النظر».
يمُ ِكن لعني امل�شاهد ،يف �سياق هذه الو�ضعية العامة� ،أن تتل ّم�س و�ضع ‘ال�سجني’
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عني الآخر و�صورة الذات

املُراقب يف لوحة هاين زعرب اخلارجة عن ُعرف ال�صورة الذاتية وقواعدها .على حني يبدو
�شاهده ،من دون كلمات ،بقوله« :ميكن �أن �أكون
�صاحبها من خالل تفا�صيلها وك�أنه يخاطب ُم ِ
واحد
مو�ضوع نظرتك كما ميكن �أن تكون مو�ضوع نظرتي� .أما لقاء نظرتينا فهو ما يجعل ُك َّل ٍ
م ّنا واعي ًا ب�أنا الآخر .والآن ،بعد �أن جعلتني نظرتك واعي ًا ب�آخر ّيتي� ،أدرك �أنني ال �أ�ستطيع
�أن �أكون قادر ًا �أبد ًا على ر�ؤيتك من حيث تراين .ولكن عرب انك�شا َيف العاري� ،أق ّدم نف�سي َ
لك
ك�شخ�ص لي�س لديه ما يخفيه .ف�أن ُترى من �أي مكان يف العامل اخلارجي هو جز ٌء من كونك
ُمع َتبرَ ًا مو�ضوع ًا م�ستجيب ًا فيه .وهكذا مينحني الر�سم احلرية من ال�سجن الذي و�ض َعتْني
عي ُنك فيه».
انتهت م ّدة �إقامة هاين زعرب يف �إي�سواّ ،
توخى الفنان �أن يعبرّ عن �شكره
حني ْ
وتقديره جلمعية رينوار التي ا�ست�ضافته ،فمنح �أع�ضاء جمل�س اجلمعية فر�صة اختيار �أ ّية
كام َل الأعمال التي
لوحة ي�شا�ؤونها من اللوحات التي �أجنزها خالل �إقامته .وبعد ا�ستعرا�ض ِ
ر�أت النور يف قرية رينوار� ،أجمع �أع�ضاء املجل�س على اختيار لوحة «بدون عنوان».
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