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فنون تشكيلية

معرضها «نشوة العين» في «غاليري جانين ربيز»

لور غريب ...أحالم طفــل
جدة
مدونة ّ
ّ
سعيدة
بيار أبي صعب
بني «لهفة» و«شهوة»… بني «جنس» استفزازي ّ
ّ
البورجوازية
يتحدى اللياقات
ّ
طفولية ،و«حب» و«حنني» يعصران القلب… بني طرفي
بجذل وملعنة
ّ
ّ
العمر إذ يلتقيان فوق هذا املسرح العبثي… تخرطش لور غريب وتلون،
تروي وتروي ثم تروي ،في مشاهد ولقطات متجاورة ،متشابهة ،متداخلة،
املحاربة القديمة لم تستسلم ،بل تخوض هنا
قصصها التي ال تنتهي.
ِ
معركتها الجديدة حيث ال يجرؤ كثيرون ،وحيث ال ينتظرها أحد .بالحبر
الصيني دائمًا .وأيضًا بالخيوط ّ
امللونة ،واألقمشة ،والخرز ومواد غريبة أخرى
ّ
ّ
تستعملها البنات في اللعب .تخوض معركة جديدة كأنها األولى .لور الفنانة،
الكاتبة ،الناقدة ،الشاهدة على السنوات الخصبة ،وزمن صعود األحالم
والتجارب ،مع رفيق عمرها املمثل واملسرحي النادر أنطوان كرباج الذي ال
ّ
تتوقف عن رسمه ،ورسم نفسها« .الغرام .رغم املرض أحبك انت الواقع في
الهذيان» .كل األبطال هو .كل البطالت هي .وهناك األبناء والبنات واألحفاد.
ً
«كل الرجال الذين أرسمهم هم أنطوان .لم أعرف رجاال غيره» ،تقولها كمن
ّ
يعترف ّ
كصبية أربكها الخجل .بحنان ال يخلو من املزاح مع
بسرُ ،مطرقة
ّ
الذات والضحك من العالم .لور الرسامة ،الحكواتية التي اشتهرت بمنمنماتها.
ترسم كمن يروي ،ترسم لتروي .ترسم وتروي .تخلق شخوصها
ّ
املستقبلية ،الساذجة ،السريالية.
وديكوراتها املؤسلبة ،تخترع عواملها
ّ
َ
تخرطش على رسماتها حك ّمًا ،ومونولوغات ،وتأمالت ،وتعليقات تلخص
ً
الحالة .مثال« :بني الواقع والتوقع تتأرجح النوايا» .تخاطب صورتها املنحنية
فوق ّ
««أنت الشبح الذي اغتال الواقع.»… - 1939 .
عر من الكائنات الصغيرة:
ِ
إن الكتابة في معرض «نشوة العني» ،جزء من اللوحة ،أو الرسمة ،وعنصر
مؤسس لها« .لن ّ
أحبك حتى يوم القيامة»« ،النور يأتي من القلب» ،وهكذا.
ّ
ّ
ّ
املاغوطية الوقع ،التي تزنر اللوحات ،ترصعها ،تشكل امتدادًا
العبارات،
ّ
لخطوطها… تنتابك رغبة في أن تنقلها كلها هنا ،بحثًا عن قصيدة خفية.
ّ
األصلية التي تولد منها كل الحكايات.
تستعيد الفنانة املشاعر األولى ،الحكاية
ّ
لور األنثى حتى أدق تفاصيل منمنماتها .الزوجة ،الحبيبة ،األم ،الجدة .كل
أطوار الحياة ومراحلها ّ
تجسدها بطلة املعرض :الطفلة التي لم تكبر« .تنتابني
رغبة في أن أحلم! كان يا ما كان طفلة ال تتوقف عن الحلم» .هذا املعرض
تختصره ّربما تلك اللوحة الصغيرة التي نثرت عليها طالسم وقلبًا أحمر
ّ
ورموزًا َب ّ
وبالفرنسية« :أحالم طفلة
حرية كالياطر وغيره ،وكتابة باألخضر
ّ
ّ
صغيرة في الخامسة والثمانني» .لور غريب جدة سعيدة ،تتمترس خلف
ّ
وعفويتها .تستعني على العمر واأللم
المباالة الطفولة وسذاجتها وعبثها
والخوف ،بالصور والوجوه والحكايات املستعادة إلى ما ال نهاية .باملشاهد
تقدم ّ
العائلية املكررة .في إحدى الرسومّ ،
ّ
الجدة أحفادها ّ
ألمها في لعبة
ّ
مستويات تكثف الزمن .هكذا بلغت في مرحلتها الجديدة أعلى مراتب الطفولة.
ً
«وحدهم األطفال يعيشون طويال»» ،كتب الشاعر والفيلسوف اإليطالي
ّ
األرستقراطية
جياكومو ليوباردي أوائل القرن التاسع عشر ،هربًا من التقاليد
ً
طويال لترسم حياتها .وتغلب الوقت .لقد ّ
عرتها من
املحافظة .لور طفلة تعيش
ّ
البصرية ،وجاهرت بها على املأل .كال ،ليست «عودة إلى الطفولة»،
املنمقات
كما سيقول بعضكم ،بل ذهاب إليها!
ولور أنثى «آتية من رحم العذاب» .أنوثتها ّ
تمرد خافت ،ومواجهة هادئة
ّ
ّ
فوضوي ّة ،مثل ريمون جبارة وأنسي الحاج ومارون بغدادي…
للعالم .إنها
ّ
املرأة الوحيدة بني شلة من الرجال .مثلهم هي «فوضوية محافظة» ،تبقى
في قلب منظومة القيم السائدة .ال تخرج عليها ،أو تقطع معها .لذا تراها
يوميات ّ
ّ
تدون ّ
ّ
استثنائية ،ومصير
جدة مطمئنة ،قصصها خالصة حياة
استثنائي .حكايات جيل شهد على صعود العصر الذهبي ّثم أفوله .حكايات
تراشقتها ،في معارض سابقة ،مع ابنها مازن كرباج ،في ظل األب دائمًا.
تحاورا بشأن أمور ومسائل ومراجع كثيرة ،على مساحة اللوحة الواحدة.
هو يشعر بحاجة الى معرفة القصص ،وسبر األغوار ،وفهم التفاصيل ،وهي
تعبث وتروي وتخرطش وتنمنم .هكذا تشيطنا معًا ،وعبثا بأسرار الزمن
السعيد .هذه ّ
املرة ،لور وحدها ،تتحاور مع أطياف العائلة .في املعرض الحالي،
تأخذك اللوحات الكبيرة باألبيض واألسود (تصل إلى املتر ونصف املتر ،حبر
ّ
صيني وتقنيات مختلفة على كرتون) ،تلك التي يشكل سطحها بحرًا هائجًا،
ّ
ّ
الفلسفية.
السردية وكائناتها وديكوراتها وحشودها وخواطرها
بمستوياتها
ثم يضيع الزائر في تفاصيل الجدار املقابل ،حيث أعمال بمقاسات صغيرة
( 13*18سنتم) ،وجوه ّ
ملونة بمواد ّ
متفرقة توحي من بعيد بكوالجات غريبة
ّ
(تقنيات مختلفة على ّ قماش) .النساء كلهن لور ،محاطة باألبناء واألحفاد.
وفي وسط القاعة تتدلى من السقف سلسلة من األعمال الصغيرةّ :
سبحات
من رسوم ّالجيب ( 5*5سنتم) ،في علب خشبية مترابطة تدور حول نفسها
بال كلل ،كلما حاولت االمساك بها .بوتيرة واحدة ،متكررة في كل ضربة
قلم ،تبدو الرسومات الصغيرة أشبه بتمارين على السعادة .فيض جارف من
االسكتشات التي تتقاطع مع شعر الهايكو ،في اخترالها ودائريتها ،وإلتقاطها
تفاصيل الحياة العادية البسيطة ،بكثافة تحمل أبعادًا فكرية عميقة.
تخرج من معرض لور ّ
غريب في «غاليري جانني ربيز» على كورنيش بيروت،
وانت تشعر بأنك تستطيع أن تطير .منمنمات الطفولة العابثة تمحو ندوب
الحياة ...وخفة ّ
الجدة السعيدة تحتال على أحكام الجاذبية .من أين للطفلة
الثمانينية كل هذه اللهفة؟ املعرض مستمر ألسبوعني ...ال تفوتوه!

روان عزالدين
ّ
ّ
تـلــك املـنـمـنـمــات الـخـطــوطـيــة امل ـعــقــدة ،تتفكك
تـ ـم ــام ــا فـ ــي م ـع ــرض ـه ــا الـ ـ ـف ـ ــردي الـ ـج ــدي ــد فــي
«غ ــال ـي ــري جــانــن رب ـي ــز» (ال ــروش ــة ـ ـ ب ـي ــروت).
كــأن لــور ّ
غريب ( )1931تفرط لوحتها أمامنا،
بـعـنــاصــرهــا وأش ـكــال ـهــا امل ـتــداخ ـلــة .األك ـي ــد أن
الزمن يفعل تأثيرًا معكوسًا معها ،وال يقوى
إال عـ ـل ــى م ـض ــاع ـف ــة ت ـل ـقــائ ـي ـت ـهــا وف ـطــري ـت ـهــا
وشقاوتها .يعيدنا النظر إلى أعمال معرضها
ّ
يستمر حـتــى  14كــانــون
«ن ـشــوة ال ـعــن» ال ــذي
الثاني (يـنــايــر) ،إلــى الـبــدايــات (راج ــع الـكــادر)،
لتتبع مسار ّ
تطور اللوحة ووصولها إلى هذه
املرحلة.
قــد ال ت ـكــون ال ـع ــودة مـهـ ّـمــة سـهـلــة ،خصوصًا
ب ــال ـت ـن ـ ّـوع وال ـت ـج ــري ــب ،ال ـل ــذي ــن ج ـعــا م ــن كل
مـ ـع ــرض ت ـج ــرب ــة جـ ــديـ ــدة ،وإن ك ــان ــت بـعــض
ال ـع ـنــاصــر ثــاب ـتــة ف ــي ال ـل ــوح ــة .م ــا يـهـ ّـمـنــا هو
اليوم ،رغم أن الزمن في لوحة الفنانة والناقدة
اللبنانية مفتوح ومـتــواصــل ،وال تترك لــه أن
ي ـمـ ّـس لــوحـتـهــا بـثـقـلــه .تـفـتــت ه ــذه ال ـس ـنــوات
الطويلة وتنثرها بشكل خيطان ّ
ملونة وخرز
فاقع على لوحاتها الصغيرة .بقدرتها على
الـلـهــو ،والـتـقــاط الـحــاالت مــن منبتها الـطــري،
من دون عنوان (حبر صيني على كانفاس ــ 5×5
سنتم ـ )2017

عز حداثة بيروت
في ّ
جــاءت لــور غـ ّ
ـريــب مــن الشعر إلــى الــرســم.
فــي ع ـ ّـز حــداثــة الـشـعــر وال ـلــوحــة واملـســرح
في بيروت ،أنجزت لوحات شكلية ّ
متفردة
مطلع الستينيات .أعمال يطغى عليها اللون
األس ــود (الحبر الصيني) ،لــم تتشابه مع
مجايليها حينها .معظم ذاكرتها البصرية
تــرتـكــز إل ــى كتبها املــدرسـيــة فــي األبـيــض
واألسود .كما أن األلوان كانت غالية حينها،
كما تقول .هكذا كانت اللوحة عبارة عن
زخــرفــة منفلشة مــن الـخـطــوط العريضة
والرفيعة ،والرموز الصغيرة والالمتناهية
الـتــي تشبه األراب ـس ــك .تـضـ ّـمـنــت أعمالها
رم ــوزًا وأقنعة آتـيــة مــن العصور القديمة،
ً
وأشكاال هندسية مستعيرة من املنمنمات
تفاصيلها ضـمــن قــالــب تـجــريــدي .شيئًا
فشيئًا ،ب ــدأت األلـ ــوان تــدخــل إل ــى الـلــوحــة،
ال ـت ــي «ك ـنــت أخـلـطـهــا بــال ـب ـهــارات وبـعــض
مـكــونــات املطبخ لتغيير درجــاتـهــا» تقول
لنا .كذلك بدأت تنفلش وتتكسر تلك األطر،
ّ
املتعرجة واملتداخلة ال
وإن كانت الخطوط
تــزال تتسلل إلــى لوحاتها الـيــوم .متاهات
بصرية ،شكلت البناء األساسي للوحتها
األولـ ــى ،ال ـتــي كـلـمــا ازدادت تـعـقـيـدًا ،كلما
عكست دفقًا وتلقائية.
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ــلة شقية عمرها  86عامًا
م ــن دون إضـ ــافـ ــات أو زوائ ـ ـ ــد ق ــد ت ـس ـلــب مــن
ال ـل ــوح ــة ع ـفــوي ـت ـهــا ال ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى نـ ــوع مــن
العبث بكل شيء .كأنها بأعمالها األولى كانت
تـحـمــي ه ــذه الـطـفــولــة الـتــي تـشـهــرهــا اآلن في
السادسة والثمانني من عمرها .إنها طفلة في
السادسة والثمانني ،تحلم ،دائمًا ،في الحفاظ
على هــذه السنتيمترات القليلة مــن بصرها.
ال ــرؤي ــة ال ـت ــي تـشـيــر إل ـي ـهــا دائـ ـم ــا ،وذاكــرت ـهــا
ال ـبـ ـص ــري ــة ،ع ــاق ـت ـه ــا األس ــاسـ ـي ــة م ــع ال ـع ــالــم
اليوميةّ .
ّ
تمد يدها ،وتدعونا مرارًا
واألحداث
إل ــى تـلـ ّـمــس سـطــح ال ـلــوحــات م ــع ابـتـســامـتـهــا
الدهشة كما لو أنها تتحسسها للمرة األولى.
ّ
تنجر وراء هــذه الحسية،
لوحاتها الـجــديــدة
وال ـت ـفــاعــل ال ـســريــع م ــع األشـ ـي ــاء ،وخ ــاص ــات
السنوات الطويلة التي تخرج بشكل تعليقات
ّ
محكية ملــاحــة وبسيطة .فــي امل ـعــرض ،تـتــوزع
ل ــوح ــات ب ــأح ـج ــام م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـب ــدو ك ـخــاصــة
لتجربة ما برحت تتحرر من األسلوب ،شيئًا
فشيئًا مــن الستينيات حتى الـيــوم .أكــان عبر
ّ
األل ــوان ،الـتــي ب ــدأت تجتاح الـلــوحــة لتحتلها
ّ
بشكل كــامــل وصــاخــب ،أو عـبــر الـتـخــلــص من
األشـ ـك ــال وال ـق ــوال ــب وال ــزخ ــرف ــة ال ـت ــي حكمت
ل ــوح ـت ـه ــا لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة .ت ـ ـقـ ـ ّـدم هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة
مجموعة مــن اللوحات الصغيرة ،التي بــدأت
الـعـمــل عليها فــي ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاضـيــة،
كممارسة طقوسية ّيومية .لوحات بدائية ال
مبالية ،بتعبيرية بضة وغير مكتملة .هناك
شرائط وخيطان وخــرز وبــرق المــع وشرطان
ح ــدي ــدي ــة ،وأدوات أخـ ـ ــرى ك ــال ـش ـم ــع ،تـصـنــع
وجــوهــا وكــائـنــات ب ـحــاالت وأمــزجــة مختلفة.
يغيب العمر عنها تمامًا ،والجنس في بعض
األحيان ،حتى طبيعة الكائنات نفسها .عيون
وأف ــواه فقط .ترفق وجــوه كائناتها العجيبة
والتزيينية الفاقعة بجمل وعبارات مثل «هذا
قـ ـ ــدري» ،و«أحـ ـ ــام طـفـلــة ص ـغ ـيــرة ع ـمــرهــا 85
سنة» .تهدي إحدى اللوحات إلى أبناء حلب،
وأخرى ترسم فيها أحفادها .األعمار تتماهى
وتتداخل« ،اآلن ولدت» تقول إحدى الكائنات.
ّ
يشك للحظة واحدة
من ينظر إلى اللوحات ،لن
ّ
بأن من ارتكب هذه الكوالجات هو طفل .خدعة
أخ ــرى تـتـمـكــن فـيـهــا غــريــب مــن الـضـحــك على
العمر والزمن .أو ربما خالصة تقول فيها إن
اللعب هو املنطق الوحيد لهذه التجربة.
ليس بعيدًا عن هذه األعمالّ ،
تقدم مكعباتها
الصغيرة ( 5 × 5سنتم) ضمن تجهيز تنسدل
ف ـي ــه الـ ـش ــرائ ــط م ــن ال ـس ـق ــف .ع ـل ــى ك ــل شــريــط
ِّ
ُع ــل ــق عـ ــدد م ــن م ـكـ ّـع ـبــات خـشـبـيــة ي ـح ــوي كــل

الكوميكس

من دون عنوان (حبر صيني على ورق ــ 15 × 15
سنتم ـ )2017/2016

من دون عنوان (مواد مختلفة على كانفاس ــ
 18 × 13سنتم ــ )2017/2016/2015

قـ ــدرة ل ــو غــريــب ع ـلــى ت ـمــديــد الـخـطــوط
واألشكال الالمتناهية ،منحتها سهولة
فـ ــي االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـل ــى فـ ــن ال ـك ــوم ـي ـك ــس
ب ـم ـت ـت ــال ـي ــات ــه ال ـ ـسـ ــرديـ ــة .هـ ـك ــذا ك ــان ــت
ال ـت ـجــربــة م ــع اب ـن ـهــا رس ــام الـكــومـيـكــس
مـ ــازن ك ــرب ــاج م ـه ـيــأة م ـس ـب ـقــا .لــوحــات
بــاألبـيــض واألس ــود ،تحكي عــن الــرجــل
املـشـتــرك بينهما أن ـطــوان كــربــاج (األب
والـ ـ ـ ــزوج) ،أو ت ـق ــول ي ــوم ـي ــات الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي على لبنان عــام  ،2006أي
الـسـنــة الـتــي بــدأ فيها الـتـعــاون بينهما.
عمال أيضًا على بورتريه ذاتي مشترك
بـ ـعـ ـن ــوان «أن ـ ـ ــت وأن ـ ـ ــا والـ ـب ــابـ ـي ــي بـ ــان»
( ،)2008قـبــل أن يـتـحــول إل ــى مـعــرض
ب ــاالس ــم ن ـف ـســه عـ ــام  .2010ح ــواري ــة
بـصــريــة وكــامـيــة بــن جيلني مختلفني
عـبــر عــاقــة أم وابـنـهــا شــاهــدنــاهــا مـ ّـرة
أخـ ــرى ف ــي ال ـق ـصــة املـ ـص ـ ّـورة «غ ـ ـدًا لــن
يــأتــي» ( .)2014واص ـلــت ل ــور تـشــريــع
تجربتها على ممارسات أكثر معاصرة
ّ
«أبجدية لور غريب ومازن
في معرض
ك ـ ــرب ـ ــاج» ( )2015ب ـ ــاالشـ ـ ـت ـ ــراك مــع
ابـنـهــا م ــازن ال ــذي صـمــم سـيـنــوغــرافـيــا
معرضها الحالي.

مـنـهــا لــوحـتــن م ــن الـجـهـتــن .م ــا ال ــذي يمكن
أن يـقــولــه فـنــان عـلــى لــوحــات بحجم الجيب؟
ّ
باملحكية
تلعب الفنانة على الذاكرة الشفوية.
اللبنانية وأخ ــرى بالفصحى ،تكتب تعابير
وتحاول أن تقيم لها مــرادفــات بصرية ضمن
امل ـســاحــة الـضـيـقــة ال ـتــي تـسـمــح بـهــا الـلــوحــة.
ترسم ما يشبه الشخصيات املينيمالية التي
رسـمــت عـلــى عـجــل بـخــربـشــات ح ـ ّ
ـادة أحـيــانــا.
تـلـجــأ إل ــى خ ـطــوط قـلـيـلــة لـتــرســم شخوصها
أو حــاالت ـهــا ،وتــرفـقـهــا ب ـع ـبــارات ال تـخـلــو من
الفكاهة والسخرية والـبــذاء ة الجماعية ،مثل
«اس ــم ال ـلــه» و«حـبـنــي لـحـ ّـبــك» و«ش ــو مشتاق
ن ـ ــام عـ ـظـ ـه ــري» و«عـ ـصـ ـف ــور مـ ـبـ ـن ــدق» .تـعـيــد
ـريــب فــي هــذه األعـمــال اكتشاف الــوقــع ّ
غـ ّ
األول
لـعـبــارات مــألــوفــة ك ـهــذه .ه ــذا مــا تفعله أيضًا
بــالــوصــايــا الـعـشــر ال ـتــي تـتـفــق عـلـيـهــا الكتب
الدينية« :ال تــزن»« ،ال تقتل»« ،ال تشته امــرأة
قــري ـبــك» .بـكــائـنــاتـهــا ال ـكــاري ـكــاتــوريــة املــؤلـفــة
م ــن ال ـخ ـط ــوط ف ـح ـســب ،وال ـع ــاري ــة ف ــي معظم
املــرب ـعــات الـصـغـيــرة ،تــرســم تـجـسـيـدًا بصريًا
ش ـق ـيــا ل ـه ــذه ال ــوص ــاي ــا ال ـص ــارم ــة« .أن ـ ــا ال ــرب
إل ـه ــك» يـطــالـعـنــا وج ــه اإللـ ــه ع ـلــى ش ـكــل رجــل
بلحية مدببة .من ناحية أخرى ،هناك مربعات
ً
ّ
يومياتها،
أيضًا بحجم أكبر قليال ملــا يشبه
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شخصيات مينيمالية
رسمت على عجل
حادة أحيانًا
بخربشات ّ
تنوع وتجريب
ّ
يجعالن من كل
معرض تجربة
جديدة

ت ـخ ـب ــرن ــا أنـ ـه ــا تـ ـشـ ـت ــاق ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى بـ ـي ــروت،
وتـتـحــدث عــن أزم ــة الـنـفــايــات وع ــن ذكرياتها
شخصية والجماعية ...هــذا التفاعل اليومي
مع األحــداث ومشاهدة الوثائقيات ،ومتابعة
ّ
األخـ ـب ــار ي ـشــكــل مـلـهـمــا ألعـ ـم ــال غ ــري ــب الـتــي
ت ــراوح بــن ال ـعــام وال ـهــواجــس ال ـفــرديــة .تترك
الـبـيــاض أحـيــانــا ليغطي املـســاحــة األك ـبــر من
اللوحة مقابل زخرفات أو وجوه ،أو شجر مع
بعض العبارات والجمل .نــرى هــذه الفراغات
الـبـيـضــاء فــي لــوحــات أكـبــر حـجـمــا تـعــود إلــى
عــامــي  2010و ،2011مـعــروضــة فــي الغاليري
أيضًا .تترك الوجوه بيضاء ألن «هذه املساحة
لي وحدي» كما تقول .مقابل وجوه كائناتها
امل ـص ـن ــوع ــة م ــن ال ـخ ـف ــة ،ال ـت ــي ت ـش ـبــه ال ــدم ــى،
تـجــر قلمها الـحـبــري األس ــود ضـمــن دوام ــة ال
متناهية مــن األح ــداث واألف ـك ــار ،والــزخــرفــات
وال ـ ـت ـ ـكـ ــرارات ال ـت ــي ت ـت ــاق ــى ع ـب ــره ــا األج ـي ــال
واألزمنة والذكريات .هنا تستكشف األمومة،
تلصق صور والدتها وجدتها ،تدخل األلوان
والخيطان املـطــرزة والـكــام الــذي يصير أحد
عناصر من الرسم .إنها سيرة بصرية عائلية
ولبنانية باألبيض واألسود ّ
تمر كشريط بني
ج ــذوره ــا ف ــي بـعـقـلــن وح ــداث ــة ب ـي ــروت ،ومــن
ّ
والجدة.
الشاعرة والرسامة إلى الزوجة واألم
تـ ـق ــول مـ ــواقـ ــف م ـت ـق ـل ـبــة مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة وامل ـ ــوت
والحب ،وخالصات بسيطة ،ولحظات عابرة،
لـكـنـهــا ت ـح ـســم« :ال ـغ ــد ل ــي م ــن دون شـ ــروط».
هناك أيضًا لوحة أخرى عن الشعر والشعراء
تستعني فيها بجمل ألفــاطــون وأخ ــرى لها.
«كـ ــل إنـ ـس ــان ي ـص ـبــح ش ــاعـ ـرًا إذا المـ ــس قـلـبــه
الحب» .ربما لهذا تركت الشعر وانصرفت إلى
الــرســم ،رغــم أن الكتابة واألبـيــات الشعرية لم
تفارق لوحتها.
ّ
«ن ـشــوة ال ـعــن» لـلــور غــريــب :حـتــى  14كــانــون الثاني
(يناير) ـ «غاليري جانني ربيز» (الــروشــة ـ بيروت).
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