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ف "ي ب "داي "ة االن "تفاض "ة األول "ى ب "ني ال "عام  ،1988-1990ق "ام ج "يش االح "تالل ب "فرض
م "نع ال "تجّول ع "لى امل "دي "نة مل "دة ت "تجاوز العش "ري "ن ي "وم "ا ً ،وك "نت أب "لغ م "ن ال "عمر ح "ينها
عشر سنوات.
ل"م ن"سمع خ"الل ن"هارات ال"سجن ت"لك س"وى ض"جيج أص"وات آل"يات ص"اخ"بة ،ب"اإلض"اف"ة
إل"ى رائ"حة ق"وي"ة وك"ري"هة تتس"ّرب إل"ى داخ"ل ال"بيوت ،ول"م ي"كن ل"دي"نا ح"تى ح"ق ال"نظر م"ن
الشبابيك لنرى ماذا يجري في الخارج.
وف"ي ص"باح ال"يوم ال"ذي ُرِف"َع ف"يه ح"ظر ال"تجول خ"رج"ت م"ع أب"ي م"مكسا ً ب"يده و إذ ب"كّل
الج"دران وأب"واب ال"دك"اك"ني وك"ل ش"يء ح"تى ط"ول ث"الث"ة أم"تار ارت"فاع"ا ً م"رش"وش"ة ب"ال"لون
األس"ود ،ح"تى النخ"لة ال"تي ك"ان"ت ت"مّيز وس"ط ح"ارت"نا ،ثُ"لث ُها أص"بح أس"ود… ف"سأل"ت
ت ،ف "قلت ل "ه ومل "اذا؟ ف "قال :م "ن أج "ل ت "غطية ال "كتاب "ة ع "لى
أب "ي :م "ا ه "ذا؟ ف "أج "اب "نيِ :زْف " ْ
ت ق"لي ً
ال وك"ذل"ك أب"ي،
الج"دران ومل"نع ال"كتاب"ة م"رة أخ"رى ح"يث ي"عتبرون"ها تح"ري"ضا ً .ف"سك ّ
ب"ينما اس"تول"ى ع"لى أب"صارن"ا ذل"ك امل"نظر امل"ري"ب ،وف"ي لح"ظة س"أل"ت أب"ي :ه"ل ي"ا ُت"رى
ي مبتسما ً وقال :ربما! وعاد ينظر إلى النخلة.
رشوا البحر أيضا ً؟ فنظر أبي إل َّ
ت ف"ي أع"مال"ي ال"فنية ل"لمرة األول"ى ف"ي س"لسلة "س"تان"دب"اي "2008 ،ك"مادٍة خ"ام
ك"نت ق"د ب"دأت اس"تخدام م"ادة ال"ِزْف" ْ
أح"يان"ا ً ،وم"ع خ"لطها ب"ال"حناء واألص"باغ أح"يان"ا ً أخ"رى .ب"داي"ًة ك"ان ه"ذا االس"تخدام األول اح"تفا ً
ال ب"نشوة االك"تشاف
ت" وال "تي تس "تخدم ع "ادة ف "ي فلس "طني وامل "نطقة
مل "واٍد ج "دي "دة وث "ان "يا ً ل "تأك "يد ال "رغ "بة ف "ي ال "تعبير ع "ن م "عني ك "لمة "ِزفْ " ْ
ال" "عرب" "ية ع" "موم" "ا ً ك" "مصطلح ازدرائ" "ي ي" "عبّر ع" "ن مج" "موع" "ة واس" "عة م" "ن امل" "شاع" "ر؛ م" "ن ح" "ال" "ة ذه" "نية ُم" "ْحِبطَة أو ُم" "ثيرة
ل"الش"مئزاز ،وأح"يان"ا ً ت"شير إل"ى س"وء الح"ظ أو ه"ي ط"ري"قة ل"وص"ف وض"ع ك"ري"ه .وه"ذا م"ا ك"ان ي"ناس"ب ف"كرة س"لسلة
"س"تان"دب"اي" ال"تي ع"بّرت ف"يها ع"ن ح"ال"ة اإلن "سان الفلس"طيني ال"ذي ب"دا وك"أن"ه ي"ذوب م"ن االن "تظار ف"ي ذك"رى ن"كبته
الس"تني .ل"ن أ ُخ"في ه"زي"متي م"ع امل"ادة وال"تي ش"عرت ب"ها ب"عد ت"لك الس"لسلة وذل"ك ل"عدم اس"تطاع"تي ال"سيطرة ع"ليها ،ب"ل
وب "ال "عكس ه "ي ال "تي ك "ان "ت م "سيطرة ع "لى امل "واد األخ "رى ب "لون "ها ال "واح "د وك "ثاف "تها وش "كلها ،إال أن "ني ل "م أ ُه "زم ك "ليًا
وواص"لت اس"تخدام"ها ول"كن ب"كميات مح"دودة ك"لون أس"ود ف"قط ،م"ع تج"ري"ب مس"تمر ف"ي م"حاول"ة ل"لسيطرة ع"ليها م"ن
خالل البحث و إضافة مواد أخرى وسيطة.
ف "ي ال "وق "ت ال "ذي ك "نت أع "مل ف "يه ع "لى س "لسلة "ح "ب ب "جودة م "نخفضة" ف "ي ال "عام  ،2015ح "يث ك "نت ق "د اس "تخدم "ت
ال "زف "ت ب "شكل زائ "د ه "ذه امل "رة وح "ينها ح "صلت ع "لى ن "تائ "ج ت "قنية ج "دي "دة وم "ثيرة ب "النس "بة ل "ي .دف "عني ذل "ك ل "لرج "وع
وب"كثاف"ة إل"ى ال"هوس واالش"تباك بش"ّدة م"رة أخ"رى م"ع ت"لك امل"ادة ،إال أن ه"ذا ال"بحث ق"ادن"ي ف"ي ات"جاه آخ"ر ،ل"فهمه
ف"ي ش"كله ال"كيميائ"ي .وله"ذا ع"ملت م"ع ص"دي"ق ك"يميائ"ي ف"ي م"ختبر ج"ام"عي ف"ي ف"رن"سا لتح"ليل ج"ميع اخ"تبارات"ي
م "نذ ال "عام  2008واك "تشفنا الخ "لل ال "ذي ك "ان ف "ي ال "تحكم ب "درج "ة الح "رارة وت "وق "يت الخ "لط وت "طبيقها ع "لى ال "لوح "ة،
ب "ال "رغ "م م "ن أن ال "وس "ائ "ط ال "تي ك "نت اس "تخدم "تها ل "لسيطرة أو ل "لحفظ أو لتح "لل امل "ادة ك "ان "ت م "ناس "بة ج "دا ً؛ وه "ذا
ساعدني بعد ذلك على تحقيق األشكال التي أريدها خارج قوانني الصدفة التي كانت تقودني.

“زفت”2017-2016 ،
ت،
وم " "نذ ذل " "ك ال " "حني ،ش " "رع " "ت ف " "ي ال " "بحث امل " "كثف وال " "تفاع " "ل م " "ع امل " "ادة م " "رة أخ " "رى ،وب " "دأت ذل " "ك بس " "لسلة "ِزْف " " ْ
ص"ا ال"وج"ه ،ك"ما ف"علت ف"ي "س"تان"دب"اي ."2008 ،وألول
 "2017-2016وك"ان"ت م"قترب"ة م"ن ال"شكل البش"ري ،وخ"صو ً" " "
م"رة ع"ملت ع"لى ل"وح"ات ص"غيرة ألج"ل ال"تحكم ب"ال"شكل ب"صورة أف"ضل ،وق"مت ب"التخ"ّلص م"ن األدوات ال"تقليدي"ة ل"لرس"م،
واس"تبدال"ها ب"قطع م"ن الح"دي"د والخش"ب وال"بالس"تيك ،واس"تخدام الح"رك"ة واإلي"ماءات امل"ختلفة .ل"قد ق"مت ب"ال"تحكم ف"ي
درج "ة الح "رارة وال "قص وال "قطع م "ع امل "واد ف "ي ف "ترات زم "نية مح "ّددة إلن "شاء ال "طبقات .وم "ا ج "د ه "نا أي "ضا ً ه "و إع "ادة
ف وُت "صبح
اس "تخدام "ي ل "لمواد ال "ساق "طة م "ن ال "لوح "ة ع "لى أرض "ية امل "رس "م ،ح "يث ك "نت أكش "طها وأخ "لعها ب "عد أن َت "ج ِ ْ
ط"بقات أخ"رى ج"دي"دة ألع"يد ل"صقها ف"ي ال"لوح"ات م"رة أخ"رى ،وم"ن ه"نا ج"اءت ف"كرة الس"لسلة ال"تال"ية م"ن ه"ذه امل"رح"لة
"زفت الند".
"زفت الند"2019-2018 ،
ت" .ف"كيف ل"ي أن أن"سى بح"ر غ"زة ال"ذي أم"سى ف"ع ً
ال أس"ودا ً ،وس"ماء م"دن"نا
ك"ل ش"يء ف"ي ه"ذه امل"ادة ي"خبرك ب"أن"ه "ِزْف" ْ
ت" ال"ذي عش"ته ،إن ل"م أح"اول ال"بحث
ال"تي ت"زداد س"وادا ً ي"وم"ا ً ب"عد ي"وم .وك"يف ي"مكن ل"ي الخ"روج وال"خالص م"ن "ال"ِزْف" ْ
فيه؟
ت"أك"دت ه"نا ب"أن"ني أص"بحت م"هووس"ا ً به"ذه امل"ادة ،ب"ينما أش"عر أي"ضا ً ب"عدم ال"رض"ا ع"ن ذل"ك ،ك"من س"قط ف"ي ب"رك"ة م"ن
ال"قطران األس"ود ،ال خ"الص ل"ه م"نه ،ه"ذا دف"عني ب"ال"بحث م"عها ع"ن ج"مال"يات ب"صري"ة وت"قنية ج"دي"دة .وخ"اص"ة ب"عدم"ا
ت"مكنت م"ن ال"سيطرة ع"ليها ،ح"يث ي"مكنني ال"تعبير ب"ها ب"طري"قة ل"م أت"مكن م"ن ال"قيام ب"ها ف"ي امل"اض"ي ،وله"ذا ذه"بت
إل"ى التج"ري"د م"رة أخ"رى-ألن ق"وة امل"ادة وح"ده ك"ان ي"كفى .ف"كان"ت ل"وح"ة "بح"ر ال"ذك"ري"ات ،"2017 ،ال"بداي"ة ال"فعلية
ت الند" .حيث تحّول موضوعي من اإلنسان إلى األرض ،ومن الوجه إلى املنظر الطبيعي.
ملوضوع سلسلة "ِزْف ْ
ت .ل "تقليل امل "ساف "ة ب "ني امل "وض "وع
ت الن "د" اك "تشاف ك "يفية ت "حوي "ل ش "خصية ال "فضاء امل "قدس إل "ى ِزْف " ْ
أردت ف "ي "ِزْف " ْ
وامل "فهوم ،ل "لترك "يز ع "لى ال "تدم "ير املس "تمر له "ذه األرض .وه "ي ال "تي وجه "تني ن "حو اس "تخدام م "واد ح "ية ،م "ثل أغ "صان
األشجار وبتالت الزهور الجافة وغيرها.
وب"ال"تال"ي ف"إن األع"مال ف"ي "زف"ت الن"د" م"ا ه"ي إال م"قارب"ات م"فاه"يمية لحج"م ال"دم"ار والح"ري"ق واألل"م .ألج"د ن"فسي ف"ي
م"واج"هة م"عنى االش"تباك ب"ني امل"قّدس وامل"لعون ،س"واء ع"لى األرض أو ف"ي ال"عمل ال"فني .وه"نا وج"دت ن"فسي أس"أل،
هل ثمة من فرق؟
هاني زعرب
شباط  /فبراير  ،2019باريس

