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فن رجاء غربي

فضاءات مشرقة ألحالم الروح
في عالم مليء بالضغط واأللم والشك والظلم يلتمس الكثير من الناس
ترويض أنفسھم من حين لحين في االستغراق في كتاب ھروبي أو
قصة تحملھم إلى أماكن خيالية يعيشون فيھا مغامرات عجيبة .عمل
رجاء الغربي بالنسبة لي له نفس التأثير .ھو فن ھروبي رسوم تذھل
وتفاجئ ,تبھج وتربك.
تخلق رجاء قصصا على القماش أو الورق تستقطبك داخل طبقات
كثيفة وتأخذك في رحلة داخل مجرى وعيك .لوحاتھا تنتزعك
وتأسرك .ترسم الغربي بأساليب وأمزجة عديدة تجمع بينھا بالنسبة لي
ثقة ضربات فرشاتھا الجريئة واستعمالھا لأللوان الفاتنة ,واإلحساس
بأنھا وھبت نفسھا كليا للغاية الحقيقية للوحة ,بالضبط كما يشعر العديد
من كتاب القصة الخيالية أن القصة التي يبتدعونھا وأشخاصھا تتكون لھم حياة وذاتية خاصة بھم .كذلك ھو األمر في
رسوم رجاء الغربي .اذا أردت االستمتاع الكامل برسوم رجاء الغربي أفضل الخضوع لخيال شعوري واستكشف
اتجاھه بي .أول ما أدخل الغرفة أذھل من الجمال الخالص في األلوان الجارفة والجريئة التي استعملتھا في تركيبات
رائعة.
عندما أقترب من اللوحة تبدأ زمر األلوان المجردة في الكشف عن أشكال نعرفھا للعصافير ,واألشجار والبواخر
والسحب والنباتات .أشكال ندركھا لكنھا مع ذ لك خيالية .أشجار ذات غصون عنكبوتية رقيقة تتحول إلى خيوط
منسوجة .
أو مناقير طيور أو دموع تسيل من عيون معلقة في السحب .وكأنه ھناك تحت حجاب السطح الملون للرسم شحنة
من المغامرات السحرية المغرية.
تل جارف من الرمل يتحول إلى حجاب امرأة قبل أن يطير في الفضاء النائي في شكل شعر عنق فرس .واذا اقتربت
أكثر من الرسم أرى كلمات غريبة ,ربما بالعربية أو السيريلية أو المريخية .ال أعلم .الكلمات مذرورة على غصون.
أشجار ووشوشات سحب مثل لفائف من القرفة والسكر األسمر على رغوة كبوتشينو .اذا وضعت يدي
ألعزل فضاءات صغيرة في القماش كتال أرجوانية وسمراء من الخلنج تذكرني بسكتلندا مسقط رأسي ..لكن ھناك,
في األعلى أشكال حيوانات في السحب بجانب عيون وحيدة ,ونجوم قاذفة ,أم ھل ھي مني؟ يجذبھا النسيم كي ترقص
في السماء قبل أن تصبح جدائل من الطحلب تتدلى من غصون أشجار مغزلية حول واحة.
أبتعد بعض الخطوات من الرسم مشدوھا ومشوشا ,الھثا ومبتسما ابتسامة تعبر وجھي من األذن إلى األذن األخرى.
فن رجاء الغربي مرصع بأيقونات من جذورھا الشمال افريقية لكن مفاھيم التوق والقنوط واألمل والطيبة مواضيع
عالمية يرن صداھا عبر الزمان والجنس والحضارة .أجد نفسي عائدا إلى رسومھا الكرة بعد الكرة وبعد الكرة .وكل
مرة أعود إلى لوحاتھا أكتشف صورا و معاني جديدة .وقد أكون أنا من اخترعھا .وربما اختلف الضوء ھذا اليوم أو
قد يكون مزاجي ھو الذي تغير.
رجاء غربي تخلق شعرا مرئيا ساحرا يمكننا أن نستكشف فيه أعماقنا ونفسيتنا.

تسمح لنا لدقائق أو ساعات بالھروب من ضغوطات حقيقة الحياة اليومية وتدعونا أن نظل في فضاءات مشرقة
ألحالم الروح من رسمھا ,وھو شرف لي أن أكتب ھذا المقال.
______
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