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ذا لو أن لغة الموسيقى ملونة؟ما

)المصدر من الصور( المعرض من جانب
غالية خوجة (دبي)
ماذا لو أن لغة الموسيقى كانت ملونة؟ وماذا لو أن الألحان والأصوات ترسم أبعادها في الفضاء؟ وماذا لو أن
الريح تستوقف الأزمنة برهة ،ثم تمنحها تحولات العناصر الأولى؟
ﻣﺎ من الممكن أن يرى المبدعون «النوتة» و«الأحرف» بالألوان ،وكذلك الدلالات والمعاني والإشارات ،وهذا
ﻳﺠﻌﻠﮫﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺒﺎطﻨﻲ واﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ،وﻣﻦ ھﺆﻻء ﻣﺜﻼ ً آرﺛﺮ راﻣﺒﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺮف
ملونة ،وهذا ما يبصر موسيقاه الفنان التشكيلي الأميركي فيليب تافي  Philip Taaffeالمولود في
) في نيويورك ،ثم واصل ترحاله الفني بين نيوجرسي ( ،)1955الذي أقام معرضه الفردي الأول عام (1982
المغرب والهند وإيطاليا وغيرها ،وهو في معرضه الفردي الحالي المقام في غاليري ليلى هيلر ()Leila Heller
في السركال أفنيو بدبي ،المستمر لغاية ( )31أوغسطس المقبل ،يؤكد على مقولته في رؤيته لعلاقة
اﻟﺮﺳﻢ ھﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﯿﻪ ھﺬه اﻟﻠﻐﺎت أو «واﻟﺘﺸﻜّﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ :الرسم بالزمان والمكان والشكل
» ،ولا يكتفي اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﮫﺎ ،وھﺬا ﺑﺪوره ،ﻳﻈﮫﺮ إﺣﺴﺎﺳًﺎ ﻣﻌﯿﻨًﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ة وﻛﺘﻠﺔ اﻟﻈﺮف اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ الفنان (تافي) بهذا الفضاء المتبلور مع المفهوم واللون وفراغات اللحظ
واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺮك ﻟﺪﻻﻻﺗﻪ وظﻼﻟﮫﺎ اﻟﻠﻮﻧﯿﺔ أن ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻤﻮروﺛﺔ وﺣﺎﺿﺮھﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﺑﺮاءاﺗﮫﺎ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺆﻛﺪاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
تشع منه مخيلته ببراءة الموجودات والتكوينات الطبيعية المتفاعلة في مجال اللوحات الجامع للتجريد
واﻗﻌﯿﺔ واﻹﻳﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﺤﻠﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﺎً ﺑﺼﺮﻳﺎً ﻣﺘﺤﺮﻛﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،وﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻟﻤﺤﯿّﺔ أﺧﺮى ،ﻧﺮى والطبيعة وال
اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑُﻌﺪ آﺧﺮ ﻟﻠﻜﻮﻻج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﻨﮫﺎ ورق اﻟﺬھﺐ ،اﻟﺤﺮﻳﺮ ،اﻟﺮﺧﺎم ،اﻟﻤﻄﺎط ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ
ﻳﻌﺔ زرﻛﺸﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن واﻟﻤﻌﻤﺎر واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ توظيفها ضمن عناصر أعماله لتبدو الطب
«أعتقد أن القوة والإمكانيات ﺗﻮاﺟﺪھﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮاً وﺟﻮدھﺎ ﺿﺮورة إرﺛﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ:
ﻧﺺ اﻟﻼ ﻣﻘﺮوء للرسم اليوم لها علاقة بإلزامها بإرث ثقافي» ،وربما ،لذلك ،نجد فيليب تافي ينشئ ال
ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺷُﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ ،واﻟﻔﺴﯿﻔﺴﺎء وﺳﺮدھﺎ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﯿﺎل اﻟﺴﻮري اﻟﻌﺮﻳﻖ
المرتفع بهندسة تطريزية وأصوات تاريخية وحضارة إنسانية متواصلة ،وهي في مجموعها تمنح اللحظة
ردة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﻌﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮاب واﻟﺴﻤﺎء ﻋﺒﻮراً ھﻔﯿﻔﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻛﺔ حركاتها بين تدرجات الألوان الحارة والبا
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