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تجريبي

هال شقير ترسم لوحاتها بخيال شاعرة ودّقة آلة

)غرینتش بتوقیت - ٠١:٠٠ (٢٠١٧ نیسان/ أبریل ٢٠ الخمیس،

 سلطان مـھى - بیروت

الف تكتنف األخیرة السنوات في ظھرت نزعة ثمة األوسط، الشرق إلى ثم ومن فرنسا الى األمیركیة المتحدة الوالیات من
ظھو بعد السیما استثنائیة، میزة انھ على للفنان الیدوي الرسم أھمیة الى االعتبار تعید ،»كریستیز «مزاد ابواب وتقتحم
وأ شما بن القادر عبد جداریات طلیعتھا في وتأتي. المتخیلة التجریدیة بمناخاتھا ساحرة غرافیكیة عوالم بناء في لمعت
ب مرسوم الواقع في ولكنھ باآللة، منفذ وكأنھ لوني نسیج الى وصلوا الذین الفنانین من وسواھم روجییھ، وكارین دیجیھ
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ال الوسائط من وسیط بأي أو الید بخط مدونة قصاصات تجمیع او األقالم أو بالورنیش المطلیة المائیة األلوان او الصیني
.الحیاة الى بقوة تعود بھا فإذا الزمن، عن وخارجة تقلیدیة تعتبر
ال) شقیر روضة سلوى الكبیرة الراحلة ابنة (شقیر ھال الفنانة نتاج عبر اللبناني التشكیل في مكانھا وجدت الظاھرة ھذه

ف تقیمھ الذي) بالربیع وعد (معرضھا في مزھراً تتخیلھ الذي بالربیع تعدنا ألوانھا وحبیبات الدقیقة وخطوطھا الصغیرة
 الراھن البصري الفن حقول الى تنتمي أّخاذة مشھدیة جمالیة ضمن ،)مایو - أیار 6 حتى یستمر» (بیروت- أجیال
التي للفكرة الماسّي البریق عن تتحدث التي شقیر ھال كتابات في اجابتھ نجد سؤال النفس؟ عن للبحث سبیل ھو الفن ھل

ً لتغدو الورق الى تصل حین تتفّحم لكنھا ذھنھا لوحاتھا فضاءات رسم على قدرتھا تستمد ھكذا. یومھا كقوت تلملمھ فتاتا
أ حقائق عن التعبیر ارادة انھا». بعیدة إلرادة اداة سوى یدي لیست «یومیاتھ في كلیھ بول كتبھا التي العبارة مع تتماھى
خطة وفق بعض، بجوار بعضھا األشكال، تفاصیل حیاكة طاقة یعكس عندھا الرسم. األشیاء في ومغیبة منحبسة لماھیات
النائمة الخالیا ایقاظ عمیلة یشبھ بما وتنمو تنشط التي» الموتیفات «من تركیبي بناء الى المتخیل المرئي تحّول انشائیة،

 العین إثارة منھا المقصود ،»تجریدیة بصریة تحریضات «بـ بوبیر فرانك سماه الذي الفیزیولوجي- البصري النمو ھذا
 نتائج عن یفّرقھا ما واحد، آن في متغیرة ولكنھا ومتكررة متشابھة حركات انجاز على الید قدرة في كامنة ھنا والخدعة
.اإللكترونیة البرامج بواسطة
الراق بخطوطھا المرتجلة الكتابة بخفاء أشبھ دقیقة ریشة بلمسات) قماش على اكریلیك (شقیر ھال لوحات في الرسم یبدأ

النول من» (المنولة «الخطوط إنھا. للمتخیل استكشافھا في الید امتدادات ھوى على تتشكل نحیفة خیطان مثل والملتویة
لعب في البؤر متعدد نسیج ھیئة على وینبثق ویتكرر ویتدرج یتسلسل الخط حیث األرابیسك بطقوس ملتحمة نباتیة بكتابة
آحادیة لونیة خلفیات على واألضواء، الظالل تصارع عن یكشف ما وتتباین تكاوینھا في العنكبوتیة الخیوط تتناظر

monochrome مم لوحاتھا في الرسم یبدو ھكذا. برودتھا أو الذاكرة في الغافیة األمكنة حرارة تعكس وشفافة، صافیة
المنف الوراثیة األشرطة وكذلك اآلفلة، واألخرى للحیاة المبعوثة الجینات نسغ أو أغاللھا من المتحررة الخالیا یجمع فیھ،

الص كأزھار المتحّجرة األزھار وتویجات المتناثرة األشجار اوراق ضفائر البحار، امواج اثواب، الماء، قطرات: والمغلقة
.الداخلیة حواشیھا داخل المحبوسة الربیعیة السجادات وطبقات

ً اللوحة قماش یكون قد ً مكانا ً حالما وجد والتي والبلدان، العواصم بین الفنانة لتنقالت بدیالً مقراً وربما بالغموض، ملیئا
الفاح األسود بأطیاف جلدھا تحت النائمة الكینونة ھذه مسام توقظ أخذت لذا. الجلد تحت یقبع شيٌء المكان في االستقرار
مصابی آخر مكان في تشعل ثم الفراغ، سأم من الرسم تحّرر كي واألبیض باألسود المنضدة األشكال تمارین نحو بمزاجھا
 الخضراء األزھار أكالیل تجتاحھا مساحات على خاص شكل في تنعكس التفاؤلیة نظرتھا لكّن. رطبة وھمیة كھوف داخل

وتم الطبیعة انفاس حركة من آتیة وأمواجھا وأزھارھا الحلزونیة خطوطھا أن لو كما الربیع، كنسیم الفضاء في المبعثرة
المجھریة بأجزائھا الزھور أطیاف دوامات ومن الغیوم، واختالج الغائبة، الطفولة وحدائق األرض روح من أو البراري،
بأسفا یمسك الذي الوھم خیوط من تتناسل شعریة لغة من فتقترب الصافیة، الحواس لغة من آتیة رسومھا جعل ما وھذا

ا المرء على لیصعب حتى النسیجیة تصامیمھا في دقیقة ولكنھا خیاالتھا، في مسرفة حبكات من اآلتیة الغرائبیة المناظر
.خالص یدوي عمل
شب ثمة ولكن. جامحة بسعادة قلبھا الیھا یوحي ما فتتبع وخیالھم، الشعراء بحدس الربیعیة وعودھا في شقیر ھال ترسم
ً اللون بخطوط المساحة بتطریز تقوم وھي یدھا لمسارات متنوعة تصامیم الى تقود قد التكاوی تعتلي التي بالنقاط وأحیانا

من المنبثق األول الخیط استحضار في دواخلھا، متاھات الى تدلف حین الفنانة تجتھد لذا. الصباح في الندى لرذاذ مشھد
ف تنغمس لذا. السیر عند یولد ماتشادو انطونیو اإلسباني الشاعر یقول كما- الطریق ألن طریق، دون یسیر خیط. الذاكرة
 المقسومة السدیمیة عالقاتھا ومسارات الخرافیة الربیعیة األشكال فضاء بتقاسیم الموشحة النائمة الخطوط خطى نبض

 ونسماتھا والریح األرض بحركة الوطیدة وصالتھا وتوالدھا البریة األزھار غزل طریقة اعماق في المتواریة الفضاءات
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.نادر بسرور حتفھا الى ماضیة جمیلة بمنادیل اشبھ تجعلھا
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