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األربعاء 25/10/2017
ليست ُصَوراً تلك اللوحات املطبوعة، أو املطبوعات الفوتوغرافية، في معرض زياد عنتر (تنظيمBeirut Art Residency في

سرداب كنيسة مار يوسف)، كما أنها ليست الال-ُصَور، على ما توصف. بل تظهر، وعلى طرز إلتقاطي وإنتاجي لها، انها
ُصور في أوان تكّونها، وفي فوات تشكلها على حد سواء. تكّونها معطل، بحيث ان حدتها، التي، وعلى خالف معلوم الصورة
ونشأتها، ال تودي بها عند توقفها إلى االستقرار على خلقة تامة. تتركها على شعثها وتفرقها، لتنقسم، في أغلبها، بني مناظر
نقطية وملتبسة. على أن بيان انقسامها هذا يجعل املتفرج يرى فيها ُصوراً ماضية، أي أنها كانت صوراً، لكن شيئاً ما وقع

لها، كتفجير مواضيعها وتفتتها مثالً، وبعد ذلك، تعذر تشكيلها مرة أخرى، فبقيت على فواته.

إال أن بطالن التكّون، وتعسر التشكل، ليسا الداعيني الوحيدين لنفي الصورية عنها. فمن املمكن إضافة التفاعل الناقص معها،
ال سيما أنها، وبعنوانها "مادة قاتمة"، تخل في توزيع الضوء النازل عليها من العيون أو من رجاء تعليقها. الحصة األولى من
الضوء، وهي األكبر، تمتصها. والحصة الثانية تنشرها، ال لتطلع منها، بل لتظل على سطحها كلون إشعاعي، غامق. والحصة
الثالثة تعكسها، لكن العكس هنا، ضامر ومرتجع. بالتالي، التفاعل مع "املادة القاتمة"، والذي يدعى، وبعيداً من الدقة، "تأويالً"

ألنه ال يدور حول مواضيع جلية التمثيل، ال يحمل ممارسيه على قراءتها من عندياتهم مع عندياتها، غير أنه يطرح عليهم
استفهاماً قريباً من الحزّورة، التي، وأياً كانت إجابتهم عليها، سيخمنون حّلها.

وفي السياق ذاته، سياق املادة القاتمة وإخاللها في ضوئها، قد يصح سرد قصة مطبوعاتها بطريقة أخرى، تتعلق بعلة
استوائها على وضعها، أي على تكّونها املعطل وتشكلها املتعذر. وهذا ما ال ينقطع عن بحث عنتر في الصورة الديجيتالية، أو
اإلصبعية، ومآالتها. فربما لم تغدُ تلك الصور، التي كانت صوراً، مادة قاتمة، إال بعدما أفرطت عيون كثيرة في إلقاء الضوء

http://www.almodon.com/


عليها، أكان عبر التفرج أو املشاهدة أو حتى "التأويل"، بحيث رفعت درجة حرارتها حتى بجست. فـ"املادة القاتمة" هي، في
أصلها، صور أضرمتها العيون، فتشققت، وانحلت. ومع معاودة تكوينها وتشكيلها، أعلنت إضرابها. "املادة القاتمة" هي بمثابة
صور، حصلت إراقتها من قبل، وهذه املرة، ليس من جراء فيض إلتقاطها، بل من جراء فيض العيون املرمية عليها. وهذا الثاني،
كاألول، من سمات الحداثة املتفاقمة. ومن بعد هذا، أبت تلك الصور أن تردّ نفسها: فراحت تأخذ كل الضوء، وال تقدم أي مقابل

له.

وبتجهيز سرداب كنسي بـ"املادة القاتمة"،
وجعل جدرانه حمالتها، تقيم مطبوعات تلك
املادة بمنزلة األيقونات، ساعيةً إلى التحلي
بجوها. فتشير إلى دنيا، تُريها وتُواريها،

لتصنع إتصاالً بها، من دون املرور
بمواضيعها، بل بانعدام تلك املواضيع.

تشير إلى دنيا آفلة، لم تكن مظلمة. إلى
دنيا كانت تحوي أشخاصاً ومالمح

وطلعات وهياكل وهيئات. لكنها تبددت، ولم
يبقَ منها سوى مادتها الدامسة، فصارت
تكثفات ظلية، ومؤلفة من "بيكسالت"، كي

ال تعود صوراً، وتتعرض للحرق من جديد. 

بني مطبوعات "مادته القاتمة"، يعرض
عنتر مجموعة من الفيديوهات، حيث يعزف

موسيقيون، الواحد تلو اآلخر، وعلى آلة
بعينها، أغنية "ليلة حب" ألم كلثوم. ينبعث

الصوت من مجموعة الفيديوهات، وعند
اإلقتراب منها، والتحديق في صورها

البيضاء التي يتوسطها العازفون، تبدو
نقيضاً للمطبوعات. لكنها، في الوقت نفسه، تبدو، بكالمها غير املغنى، نشيداً للذين كانوا في الصور قبل أن يتركوها لتصير

داكنة:
"الليلة دي غبت ليه؟ حيرني أمرك... كأن أول ليلة للصورة الليلة دي". 
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