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 غسيل أألواانن..معرضض ررفيق مجذووبب
أأحمد بزوونن

تفاجئك لوحة يبدوو فيیهھھا أأحد ووجوهه ررفيیق مجذووبب أأنيیقا٬ً، بالمقاررنة مع لوحاتت أأخرىى أأكثر ميیالً إإلى فوضى

االشكل وواالكابوسيیة أأحيیاناً. سألته عن االسبب٬، فقالل: «إإنهھھا االلوحة ااألوولى االتي نفذتهھھا عندما بدأأتت

مشرووعي االفني لهھھذاا االمعرضض»٬، ليینفتح كالمه على سؤاالل آآخر: ووما هھھھو مشرووعع هھھھذاا االمعرضض؟ هھھھنا كانن

عليّ أأنن أأجيیب عن االسؤاالل بنفسي٬، ذذلك أأنن ااالررتباكك في تجديد االمشرووعع٬، ال في قدررةة االفنانن على

ااإلجابة٬، هھھھو جوهھھھر االتجربة االتي يقدمهھھا لنا مجذووبب هھھھذهه االمرةة.

Art on 56thهھھھذاا بعض من ددررددشة أأجريتهھھا مع االفنانن االذيي يقيیم معرضاً جديدااً ألعماله٬، في غاليیريي 

 كانونن االثاني االجارريي٬، وولعل االعنواانن االذيي ووضعه لمعرضه «مطر في ددااخلي» يكمل31(االجميیزةة)٬، لغاية 

االمعنى االذيي أأررااددهه من االمعرضض. إإذذ يتضح من خاللل ما ررأأيناهه أأنن أأعمالل معرضه هھھھذاا أأقل جنوناً ووددماررااً

ووتمزقا٬ً، فقد هھھھدأأتت رريشته قليیال٬ً، وورربما كانت االلوحة ااألوولى االتي صورر نفسه فيیهھھا مع االقبعة االجميیلة االتي

ططالما ااستخدمهھھا٬، وومع «االجاكيیت» ااألنيیقة ووااأللواانن االهھھاددئة وواالقليیل االقـــــليیل من االضرباتت االعنيیفة٬، مثاالً

على االتحولل٬، بل إإنن االقـــــبعة بدتت كأنهھھا تمطر أألوااناً عــــلى ووجهھھه. فالمطر٬، ررمزيا٬ً، أأتى هھھھنا ليیغسل

االماضي٬، ليیغسل االوجــــــوهه٬، وويهھھــــدئئ توتر شـــــخوصه االذين كثيیرااً ما يشبهھھونن االفــــنانن نفسه

بالشكل٬، بل يعبر بهھھــم عن توترهه االدااخلي من خــــــاللل تفاصيیل االحركة وواالخلـــــفيیاتت ووااإلشاررااتت االتعبيیرية

االمكثفة وواالرموزز ووااأللواانن.

إإذذاا بدأأنا من االلوحة االتي تحدثـنا عنهھھا نشعر بأننا أأمامم اانقالبب جذرريي في تعبيیرية مجذووبب٬، لكننا عندما

نتجه إإلى لوحاتت أأخرىى ننتبه إإلى أأنن ااالنقالبب ليیس فاضحا٬ً، إإنما غسل االفنانن بالفعل لوحته٬، كأنما ررأأىى

أأنهھھا كانت مسكونة بالكثيیر من االسوء وواالتمزقق االنفسي وواالجنونن وواالرعب وواالسخرية االجاررحة من االحيیاةة.

غسلهھھا ال ليیتبرأأ من نفسه٬، إإنما ليیخفف من غلواائهھھا٬، ليیهھھدأأ أأكثر٬، كأنما يخلع ثوباً من أأثواابب االنفس كانن

ضاغطاً على صدررهه.

 مثلت حركة االغسل أأوو االمطر٬، أأيي ررشش االماء على أألواانن ااألكريليیك15لوحاتت كثيیرةة من أأعمالل االمعرضض االـ

االحيیة لتسيیل على االلوحة بشكل منسرحح٬، من أأعلى إإلى أأسفل٬، ووفي لوحة ااستخدمم مظلة إلددخالنا في

فضائه االماططر٬، بل إإنن بعض االلوحاتت ذذهھھھب فيیهھھا إإلى االتخفيیف من االضرباتت االعنيیفة أأوو االمساميیر االلونيیة

ووااألشكالل االجاررحة٬، ليینحو أأكثر في ااتجاهه تعبيیرية أأكثر هھھھدووءااً. من ددوونن أأنن يعني ذذلك أأنن لوحاتت االمعرضض

كلهھھا باتت «نظيیفة» من جنونن ماضض٬ٍ، أأوو جلد للذااتت٬، أأوو ااالستنقاعع في ذذااكرةة مسكونة بحالل من االتشظي٬،

إإنما ووجدنا بيین ططرفي االنقيیض لوحاتت ترسم االخط االبيیاني االذيي يصورر حركة نفس االفنانن٬، أأوو تقلب مزااجه

االذيي ال يخلو من حنيین رريشته إإلى تشطيیباتت االماضي٬، ووقد ووضع لوحة كبيیرةة في هھھھذاا االمعرضض االجديد من

أأعمالل ماضيیة له٬، ثم ووجدنا لوحة أأخرىى يقدمم فيیهھھا حركة غريبة٬، إإذذ ررأأيناهه قد ررسم ررأأساً ملويا٬ً، فالحركة تلك
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أأعاددتنا إإلى عنفه االسابق في االتعبيیر٬، بل ووضعتنا٬، على ددررااميیة االتعبيیر فيیهھھا٬، أأمامم اابتكارر جديد لحركة

االرأأسس االذيي لم يجرؤؤ االفنانونن إإال ناددررااً فعله٬، عندما «ططعج» االجمجمة بخطوطط بسيیطة ووبالغة تعبيیرية

عاليیة٬، بحركة تجريبيیة مبسطة ووناجحة.

يرسم مجذووبب أأشكاله عمـــــوماً بخطوطط غيیر صريحة أأوو أأنيیقة٬، ذذلك أأنن حركة االخط بفوضاهھھھا ووتفلتهھھا تتحررر

من مهھھمة تأكيید االشـــكل٬، لتدخل أأكثر في هھھھيیصة االتعبيیرية االتي أأددااهھھھا االفــــــنانن منذ االبدااية. ووإإذذاا كانن

يُدخــــــل ااأللواانن في عــــــددد من لوحاته٬، يبقى االرسم االذيي يحـــــددد االشكل محكوماً باللونن ااألســـــودد

االذيي يثابر على ااستخداامه في االكثيیر من أأعماله٬، كونه أأكثـــــر صرااحة في ررسم حدوودد االوجه٬، ثم أأكثر

قرباً مـــــن االسخرية االسوددااء٬، االتي كــــــانت تتفلت أأحيیاناً نحو االكارريكاتوررية في االـــــسابق.

جديد مجذووبب لم يخسر من قوةة تعبيیريته٬، وومن قدررته على تفوير ذذااته٬، وومن االلعب بحرفيیة ووااضحة بالوجوهه

كمراايا ينحطم عليیهھھا االدااخل... ووهھھھو يبردّد٬، في معرضه هھھھذاا٬، بالمطر االنظيیف االذيي يهھھطل في ددااخله٬، صرااعع

ااألفكارر أأوو نيیراانن االكوااررثث وواالحرووبب.

أأحمد بزوونن
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