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رسوم دافيد داود ...املرأة امتداد ملعنى الحياة

روزيت فاضل

ف��ي متحف اإلن�س��ان م��ا قبل ال�ت��اري��خ التابع
لجامعة القديس ي��وس��ف ،أع�م��ال متعددة
ال �ح �ج��م ل �ل��رس��ام ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي داف �ي��د داود،
وم�ت�ن��وع��ة األل� ��وان ،تعكس س�ي��رة اإلن�س��ان
بتجرد ،بحلوها ّ
ّ
ومرها وعالقة الرجل والمرأة
بسرائها ّ
في مراحل الحياة كلها ّ
وضرائها.
ي�ع�ي��ش داود ال ��رس ��م م ��ن خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار
األلوانُ ،وي ّ
عد الخلطة بعد أن يشتري اللون
كبودرة يستخدمها بحرفية وإتقان ليرسم
بأحجام مختلفة السيرة الشخصية لإلنسان،
وي�خ��رق�ه��ا ال�خ�ي��ال ل��دى ب�ع��ض ال �ن��اس ممن
تاهوا في الطريق أو رغبوا بالسفر او اختاروا
أن يكونوا عابري سبيل أو ق��رروا االستقرار
من خالل إقامتهم في مكان محدد.
في المدخل الرئيسي المؤدي إلى الطابق
األرض� ��ي ،ت �ت��وزع أع �م��ال داود ع�ل��ى ج��دران
ال �ط��اب��ق ال �م��ذك��ور .وف ��ي ج��وان��ب ع ��دة من

لوحات لدافيد داود في متحف اليسوعية.

ال�ص��ال��ة ت�ت��وزع قطع أو مجموعة م��ن القرن
التاسع عشر وص� ً
�وال إلى العام  ،1980وهي
ت��أت��ي ك��دل�ي��ل ع�ل��ى ت �ط��ور ال�ع�ي��ش وط��رق��ه
وأدوات� � ��ه ،ال �ت��ي ص�ن�ع�ه��ا ع�ب��ر ال �ع �ص��ور .في
وسط الصالة ،مجسم لخرائط هذه المواقع
األثرية تعبر بك إلى المعرض.
ِل� َ�م إخ�ت��ار ع��رض أع�م��ال��ه ف��ي قلب متحف
اإلنسان ما قبل التاريخ؟ قال داود لـ"النهار"
أنه "يعي تمامًا أن رسومه الفنية تتكامل مع
القطع األثرية في المعرض المذكور  .وهي
تعكس محطات تاريخية مكملة لما رسمه
ف��ي ل��وح��ات ع ��دة" .واستوقفنا أم��ام لوحة
ض�خ�م��ة ع��ن "ال�ف�ي�ن�ي�ق�ي�ي��ن" ،ال �ت��ي تحكي
إبحارهم لنشر األبجدية في العالم ،في محيط

(ميشال صايغ)

بحر واسع تتحدد حدودها في اللوحة وتمتد
الى "ضفة" الخرائط المعروضة بالقرب من
العمل الفني ،كأنه إمتداد للشاطئ ،لرحلة
مليئة بمشاعر بشرية صادقة ومتناقضة،
لرحلة في مواجهة المجهول وراء ذلك األفق
البعيد".
ال �م��رأة ه��ي م �ح��ور األع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة" ق��ال
داود" .وب��رأي��ه "ه��ي تتصدر مشهد الحياة
كله ،ويعكس هذه المكانة عندها ،أي عند
األنثى في أعماله".
في العودة إلى الرسوم "النابضة" بمشاعر
من الذات ،فهي تعكس خيال إنسان ،كأنه
ي��دور ح��ول نفسه ف��ي محاولته للبحث عن
ذات� ��ه .ل��م ي�ق��ع ف��ري�س��ة ال �ض �ي��اع ،ب��ل تلفه

شرائط هي بمثابة قيد محكم على جسده.
م��اذا يمكن ان يكسر ه��ذا القيد؟ الحب
هناك في ركن اللوحة بمساحة تحتل ألوانًا
برتقالية ت�خ��رق ال�ع��ال��م الرومنسي للثنائي
المتمسك بخصوصية الحب.
بصمات لظالل واقعية إلمرأة غلب عليها
وش� ��اح أس� ��ود وأس � ��دل ال �ل��ون ال �ق��ات��م على
م�ل�ام��ح وج �ه �ه��ا ،ال �ت��ي ب�ق�ي��ت واض �ح ��ة رغ��م
كل ش��يء .مالمح الرجل الواقف أمامها بدا
أكثر وضوحًا ،يخرق تفاصيل جسمه ذلك
ال �ل��ون ال�ف��اض��ح ك��أن��ه رس��م يحكي سيطرة
الرجل على ال�م��رأة ،ب��وادر حقيقية للعالقة
البطريركية السائدة في بالدنا بين الثنائي.
مشهد آخر في لوحة لبحيرة "يسكنها"

وداع األحبة على ميناء السفر  .المسافرون
والمودعون باتوا خياالت لبشر اعتادوا وداع
اآلخ��ر ،واخ�ت��اروا انتظار أحبة لهم يغادرون
السفينة إلى اليابسة أو العكس تمامًا.
ك��ل ش��يء ه�ن��ا ف��ي ه��ذه ال�ل��وح��ات يشير
إل��ى أن�ه��ا أل�ب��وم م�ل��ون م��ن مناظر "داخ�ل�ي��ة"
ت�ت�ك��ام��ل ف��ي ل��وح��ات م��ن ال��وح��ي ذات ��ه في
الطبق األرضي من المتحف.
أس� �ل ��وب داود ي�ن�س�ج��م م ��ع ال� �س ��رد ،وال
يتعب من التوغل بتفاصيل من حياتنا ،من
يومياتنا ،من كل شيء يحيط بنا.
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

