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األّول في لبنان...  الفردي  ه معرضه 
ّ
إن

ب��ل ف��ي ال��ش��رق األوس����ط، ي��ؤك��د البيان 
الصحافة والجمهور.  ع على 

ّ
ال��ذي وز

أننا   
ّ

ن��ظ��ن ��ا 
ّ

ك��ن عجبًا!  األّول؟  معرضه 
أخرى؟  )ف��ي مدينة  أعماله  كل  تابعنا 
في حياة أخرى؟ في املقاالت والصور 
ال��ت��ي أن��ت��ج��ت ع��ن��ه��ا؟(... ف��ي ح��ن إننا 
 لم نشاهد هنا في بيروت، سوى 

ً
فعال

أعمال متفّرقة له في معارض جماعّية، 
واملجالت  امل��ط��ب��وع��ات  ب��ع��ض  ف���ي  أو 
ال���دورّي���ة، أو ف��ي ع��روض��ه ال��ح��ّي��ة التي 

تتخذ غالبًا شكل »املحاضرة«. 
وليد رعد شائعة، حالة أكثر منه فنانًا. 
 علينا 

ّ
م��ن ع��الم��ات ال��ج��ي��ل ال���ذي أط���ل

املدينة  رك���ام  م��ن  التسعينيات  أوائ����ل 
التي تحاول أن تطوي صفحة الحرب، 

اإلبداعّية  ومفرداته  الحادة،  بأسئلته 
التصنيفات  ع���ل���ى  ت��س��ت��ع��ص��ي  ال���ت���ي 
رت على 

ّ
أف��ك��ار تنك ب��ؤرة  ��ه 

ّ
إن القديمة. 

مت 
ّ

د
ُ
ش��ك��ل أس��ئ��ل��ة، وخ����دع ب��ص��رّي��ة ق

ها صور، وتوليفات ذكّية متقنة 
ّ
على أن

 فنّية، وتجارب تحاول أن 
ً
باتت أعماال

ت��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ال���واق���ع، وإع������ادات نظر 
تبدو من خارج السياق التقليدي، في 
حالة قطيعة، لكنها ال تلبث في نهاية 

األمر أن تصّب فيه. 
ه���ذا ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي ���������� ال��ع��امل��ي يقف 
دائ��م��ًا ع��ن��د ال���ب���داي���ات. ال ن��ع��رف سوى 
املرحلة األولى من مشروع أرشفة صور 
خة في لبنان الذي بدأه 

ّ
السيارات املفخ

مع »مجموعة أطلس« )مجموعة وهمّية 
���������� ح��ق��ي��ق��ّي��ة أّس��س��ه��ا رع����د ث���م وضعها 

ب���ن ق���وس���ن(. ي��خ��ل��ط األن������واع الفنّية، 
يمّوه الحدود بن الوثيقة )الحقيقية( 
باملعنى  »ال��������ك��������ذب«،  )أي  واإلب��������������داع 
ل��ل��ك��ل��م��ة(... ي��ط��ل��ق مشاريع  ال��ف��ل��ل��ي��ن��ّي 
 وق��وال��ب، ثم يشتغل 

ً
وموضًا وأش��ك��اال

البداية  ف���ي  ي��س��ت��ن��ف��ده��ا.  ح��ت��ى  عليها 
شعابها،  ف��ي  نضيع  اللعبة،  تدهشنا 
ت��دع��ون��ا إل����ى ال��ت��ف��ك��ي��ر وال���ت���أّم���ل، ومع 
الوقت والتجارب نرى بالعن املجّردة 
الخيوط التي تحّركها، فيضيع مفعول 
السحر. عندها يكون وليد قد انسحب 
)نيويورك، حيث  الخلفّية  قواعده  إلى 
 
ً
يعيش وي��دّرس(، وراح يخترع أشكاال
أخرى... سيفاجئ بها جمهوره املنتشر 

عبر العالم، في موسم مقبل.
 بيار...

تجهيز

بيار أبي صعب

»غاليري  ف����ي  رع�����د  ول����ي����د  م����ع����رض 
الكرنتينا  ف�����ي  زم�����ل�����ر«   ������������� ص���ف���ي���ر 
ُي��ق��رأ م��ن عنوانه: »تاريخ  )ب��ي��روت(، 
 ال��ع��رب��ي ال��ح��دي��ث وامل��ع��اص��ر ���� 

ّ
ال��ف��ن

بيروت  األّول:  الفصل   ���� األّول  الجزء 
بداية  ف���ي  أن��ن��ا  أي   .»2005  ����������  1992
البداية، إذا صدقنا أن هذا املشروع 
وال��ت��واص��ل والتوّسع:  ال��ت��ط��ّور  ق��ي��د 
��وا ف��ي كل 

ّ
م��ع ول��ي��د ينبغي أن ت��ش��ك

شيء! باختصار، نحن عند الخطوة 
األول���ى م��ن م��ش��روع ط��وي��ل النفس... 
إل��ى أين  ال أح��د يعرف مالمحه، وال 

سيقودنا. 
رّب���م���ا أم���ك���ن أن ن��ف��ه��م امل���رح���ل���ة التي 
��ر بها ول��ي��د رع��د م��ح��اوالت��ه في 

ّ
ي��ؤط

 اللبناني، أو باألحرى 
ّ

»تأريخ« للفن ال�
��ه��ا تختصر 

ّ
��ح��اور« م��ع��ه. إن

َ
»ت ف��ي ال���

ب�����ن اتفاق  ت���ق���ري���ب���ًا،  ال���ف���ن���ي  ع����م����ره 
الحريري.  رف��ي��ق  واغ��ت��ي��ال  ال��ط��ائ��ف 
الحرب  تاريخ رسمي النتهاء   :1992
ان في أتونها، 

ّ
األهلّية التي ولد الفن

بالبناء  الحريرّية  األوه���ام  وص��ع��ود 
واالزده����ار وال��س��الم األه��ل��ي. و2005: 
تاريخ انهيار تلك األوه��ام في لحظة 
مفجعة. بن التاريخن يرصد وليد 
رع��د، م��ن خ��الل أب��ح��اث استقصائّية 
اإلنتاج  من  أنماطًا  ى، 

ّ
شت وميدانّية 

والتسويق  واإلب��������������داع  وال���ت���ف���ك���ي���ر 
والنقد  واألرش��ف��ة  والعرض  ي 

ّ
والتلق

ويستعيد  اللبناني...   
ّ

بالفن ق 
ّ
تتعل

اللبنانّية  ال��ف��ن��ّي��ة  ال���ذاك���رة  م��ح��ط��ات 
)مشروعه املقبل سيكون في الخليج( 
 من أين يبدأ: من جيل فّروخ 

ً
متسائال

وعمر األنسي؟ ولَم ال نعود أكثر إلى 
الوراء بحثًا عن الجذور؟

باملعنى  ت��أري��خ��ي��ًا  م���ش���روع���ه  ل��ي��س 
عملّية  ها 

ّ
إن عليه.  املتعارف  العلمي 

باألحرى  أو  ال���ك���ت���اب���ة،  ع��ل��ى  ك��ت��اب��ة 
أّولي  ك�������ش�������رط  امل�������ك�������ت�������وب  م������ح������و 
الل��ت��ق��اط ال��غ��ائ��ب وامل��ل��غ��ى واملهّمش 
وخصوصًا  وامل���س���ت���ت���ر...  طيف وليد رعد يعبر في املعرضوامل���ن���س���ي 

وليد رعد... سجل اختفاء

الفورة التي يشهدها لبنان، وتشهدها 
املنطقة )الخليج خصوصًا( في مجال 

ان 
ّ
الفنون الحديثة واملعاصرة، دفعت الفن

اإلشكالي وليد رعد إلى االنطالق في مشروع 
بحثي ـــ توثيقي يحاول اإلحاطة بتلك 

الظاهرة وخلفياتها وآفاقها املستقبلّية. 
النتيجة معرض تجهيزي أقل ما يقال فيه 

ه مفاجئ ومثير للنقاش
ّ
إن

ضمير مستتر تقديره نحن 
في »غاليري صفير ــــ زملر« 

اشتغَل على 
عمل وليد صادق

الذي اشتغل بدوره 
على لوحات مصطفى 

فّروخ ليقول استحالة 
رؤيتها

معرضه الفردي األّول في الشرق األوسط...
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العام،  ال���ف���ض���اء  ألن  »ال�����الم�����رئ�����ي«: 
واإلطار االجتماعي الثقافي الفكري 
السياسي االقتصادي، لم يعد يسمح 
تنتمي  إذًا  بة 

ّ
مرك لعبة  برؤيته.  لنا 

 امل���ف���ه���وم���ي«، من 
ّ

إل����ى ص��ل��ب »ال����ف����ن
خالل ستة أعمال تجهيزّية، متعدد 
امل��س��ت��وي��ات وامل��ق��ارب��ات وامل�����واد، كل 
تقنيات  على  مختلف  تمرين  منها 
ي���س���اج���ل وليد  امل����ح����و واالخ�����ت�����ف�����اء. 
رع��د مجايليه )وليد ص��ادق(، يعيد 
االشتغال على أعمالهم وأعماله، كما 
ُيعِمل ممحاته السحرّية في عدد من 
ويعيد  ها 

ّ
يحف األرشيفّية،  الوثائق 

ومساءلتها،  وت��أط��ي��ره��ا  ت��ق��دي��م��ه��ا 
ى ال يكاد يبقى منها 

ّ
يتالعب بها حت

افتراضّية،  ش��ف��اف��ة،  ت��ص��ب��ح  ش����يء، 
ل��ف��رط االختزال  م��س��ت��ت��رة، ه��الم��ّي��ة، 
والتصغير  والتكثيف  واالخ��ت��ص��ار 
)ف���ي امل���ق���اس���ات(، واإلخ���ف���اء، واملحو 
والتفريغ... ولكثرة اإلحاالت املعرفّية 

وال��ن��ق��دّي��ة وال��ت��اري��خ��ّي��ة إل���ى مراجع 
هي خارج حقل الرؤيا.

ك��ل ش���يء يصبح ه��ن��ا م���ادة للمحو 
كومسير  تقديم  واملساءلة،  والتأّمل 
بينالي  ف������ي  ال����ل����ب����ن����ان����ي  ال�����ج�����ن�����اح 
اخ��ت��ف��ت كلماته  األخ���ي���ر،  ال��ب��ن��دق��ّي��ة 
 )t( )i( وال�������  ال������  ب���اس���ت���ث���ن���اء ح������روف 
الجمل  من  مواقعها  في  تركت  التي 
املفّرغة، وكّبرت على لوحن أحمرين. 
الثقافة الصغير ضائع  لوغو وزارة 
في وس��ط لوحة أخ��رى عمالقة على 
خلفّية قاتمة. قائمة بأسماء املراجع 
والفنانن الشباب ص��ارت من بعيد 
الرصد  أج����ه����زة  ب����م����ؤش����رات  أش����ب����ه 
الجيولوجّية  الذبذبات  تلتقط  التي 
الفن  رّواد  أس��م��اء  ال��ق��ل��ب.  ن��ب��ض  أو 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي رص��ف��ت ب��األب��ي��ض على 
ال���ف���ي���ن���ي���ل األب�������ي�������ض، فوق  إف������ري������ز 
األب����ي����ض. ال نكاد  امل���ك���ّع���ب  ج�������دران 
م��ن��ط��ق تسلسلها  ن��ف��ه��م  ن���راه���ا، وال 

أخطاءها  وال  أب�����ج�����دي؟(  )زم����ن����ي؟ 
اإلم��الئ��ّي��ة. أرش��ي��ف كيرسنت ادريس 
م����ن تاريخ  ك����ن����وزًا  ي���ت���ض���ّم���ن  ال�������ذي 
لوحتن  على  ح 

ّ
ُسط اللبناني،  الفن 

للساليدات  واح���������دة  م����ت����ج����اورت����ن 
مجّرد  لكنها  لشروحاتها...  وأخ��رى 
وأطياف  وان�����ط�����ب�����اع�����ات  ب����ص����م����ات 
ماكيت  ���������رى. 

ُ
ت وال  �������رى 

ُ
ت ����رة 

ّ
م����ص����غ

التقليدي  ال����ف����ي����ك����ت����وري  امل����ت����ح����ف 
وأبوابه  وأرض������ي������ت������ه  ب������ج������دران������ه 
ودهاليزه، ننحني للتلّصص عليها 
الجدار  ف����ي  م��ن��خ��ف��ض��ة  ف���ت���ح���ة  م����ن 
املعاصرة  ال��غ��ال��ي��ري  ف���ي  األب���ي���ض، 
الكلسي  الرحبة وال��ع��اري��ة. وال��ج��دار 
األبيض الذي يكتب عليه وليد اسم 
 ف��ن��ي��ًا. يطمح 

ً
م��ع��رض��ه، ي��ري��ده ع��م��ال

افتراضّية لعمل  أن يبيعه كمساحة 
ممكن، ملشروع محتمل.

أه����م م��ح��ط��ات امل���ع���رض ش��غ��ل وليد 
رعد على شغله. معرض »مجموعة 

ت��اري��خ لبنان املعاصر،  أط��ل��س« ع��ن 
مواده  ب����م����خ����ت����ل����ف  ه������ن������ا  ن�������ج�������ده 
ع�����ة على 

ّ
وع�����روض�����ه وص�������وره امل�����وز

املفخخة،  )ال������س������ي������ارات  ال������ص������االت 
ال���ع���دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي، إل����خ(، تمامًا 
ه 

ّ
م ف���ي أمل���ان���ي���ا. امل���ع���رض كل

ّ
ك��م��ا ق�����د

الفيديو  بأعمال  ب��ي��روت،  إل��ى  انتقل 
وامل����واد ال��ص��وت��ّي��ة وال��ب��ص��رّي��ة، إنما 
���ص ف����ي م���ج���ّس���م فائق 

ّ
ب���ع���دم���ا ت���ق���ل

رة؟ 
ّ

م��اك��ي��ت مصغ ����ة. 
ّ
وال����دق ال��ت��ق��ن��ّي��ة 

نعم، »ل��م أك��ن ق��ادرًا على تقديم هذا 
امل���ع���رض ف���ي ل��ب��ن��ان ك��م��ا ه�����و... اآلن 

عن »املتاحف« )2008(

ثقافة وناس  



خليل صويلح

استضافته  ال������ذي  امل����ع����رض  ي��ت��ي��ح 
الثقافة  عاصمة  »دم��ش��ق  احتفالية 
الفن  م��ت��ح��ف  ف����ي   »2008 ال���ع���رب���ي���ة 
كنوز  إل��ى  للتعرف  فرصة  الحديث، 
الستينيات  ف��ي  ال���س���وري  امل��ح��ت��رف 
أعمال  ك��ان��ت  وإذا  وال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات. 
باالنطباعية  ات���س���م���ت  ق����د  ال��������رواد 
ومحاكاة  ال���ت���زي���ي���ن���ي���ة  وال���ص���ب���غ���ة 
الجيلني  ه����ذي����ن  ف����أع����م����ال  اآلخ����������ر، 
ح���س���اس���ي���ة محلية  ل���ت���أك���ي���د  س���ع���ت 
بظاللها  ألقت  جمالية  وخصائص 
على التجارب الالحقة لجهة ترسيخ 
تجريدية  وم��الم��ح  تعبيرية  ه��وي��ة 
ال  مقترحات  على  امتدت  وواقعية، 
ت����زال م��ج��ال ج����دل ح����ول ه��وي��ة هذا 
املحترف وعالقته بمفردات الحداثة 
وامل��ع��اص��رة واالخ���ت���الف. واملعروف 
سوريا  ف��ي  ش��ه��دت  الستينيات  أن 
تشكيلية  ف������ورة  ال���ع���رب���ي  وال���ع���ال���م 
ر 

ّ
ت��واك��ب��ت م��ع م��ش��روع ن��ه��ض��وي أث

في أعمال هذا الجيل لجهة االلتزام 
وال���ح���ل���م ال�����ث�����وري، واالش����ت����ب����اك مع 
املوروث التراثي إلنتاج لوحة حديثة 
ب����روح ع��رب��ي��ة ت��ن��ط��ل��ق م���ن مكّونات 

محلية كالحروفية واملنمنمات.
 لفاتح 

ً
امل���ع���رض ال�����ذي ض���م أع����م����اال

زي�������ات، وغسان  وال����ي����اس  امل��������درس، 
ال��س��ب��اع��ي، ول���ؤي ك��ي��ال��ي، ومحمود 
حماد، ونصير شورى، ونذير نبعة، 
وأس���ع���د ع���راب���ي وآخ����ري����ن، يضعنا 
أم���ام هذا  ان��ف��ع��االت متباينة  وس���ط 
ان اللوني اآلس��ر ويقودنا إلى 

ّ
ال��خ��ز

الالحقة.  األج�����ي�����ال  م��ن��ج��ز  ح��ق��ي��ق��ة 
توقف  ال�������س�������وري  امل�����ح�����ت�����رف   

ّ
ك���������أن

ع��ن��د ه����ذه ال���ت���ج���ارب ال���ت���ي وضعت 
منها  ل��ت��ت��ن��اس��ل  ال��ف��ري��دة  بصمتها 
ت����ي����ارات أخ������رى. اس���ت���ع���ادة لوحات 
���� 1999(، ترسم  فاتح املدرس )1922 
التي  الجمالية  للقيم  ف��ردي��ًا  م��س��ارًا 
السوري  امل����ح����ت����رف  ف�����ي  أرس������اه������ا 
تمزج  تشكيلية  لغة  ع��ن  بحثه  عبر 
م��ن جهة،  الحسية وال��ص��وف��ي��ة  ب��ني 
الكوني  امل��ح��ل��ي��ة وال��ب��ع��د  وال���ه���وي���ة 
للمفردة التشكيلية من جهة أخرى. 
ع��ل��ى حس  ت��ن��ط��وي  ب��ل��وح��ت��ه  وإذا 
الغائمة  ال���وج���وه  ��ف 

ّ
ي��غ��ل م���أس���اوي 

فتطل  اللوحة،  مساحة  تحتل  التي 

الطفولية  والهواجس  ال��ذاك��رة  على 
الفراغ.  م�����أس�����اوي�����ة  ت���س���ك���ن  ال�����ت�����ي 
الواقعية  أب���رز ممثلي  أح��د  امل���درس 
الفنون  م����ع  ب��ت��ف��اع��ل��ه  ال���ت���ع���ب���ي���ري���ة 
الكونية  القديمة واألسئلة  الشرقية 

املعاصرة، والقلق من دم��ار الجمال 
وخراب الروح.

على جدار آخر، نواجه أسئلة أخرى 
 ��� ل���ؤي ك��ي��ال��ي )1934  ل���وح���ات  أم����ام 
الفنان  األصلية.  بنسختها   ،)1978
ال��ذي غ��اب على نحو تراجيدي إثر 
إح��ب��اط��ات م��ت��ك��ررة، أب��رزه��ا هزيمة 
أسلوب  ب�����ل�����ورة  إل�������ى  ي���س���ع���ى   ،67
ثيماته  يستمد  وت��ع��ب��ي��ري،  واق��ع��ي 
م��ن ال���ش���ارع، ف��ي��رس��م ب��ائ��ع صحف، 
وماسح أحذية... قبل أن يلتفت إلى 
مقاربات  ف����ي  ال���ص���ام���ت���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
غ���وغ. مجموعة »عباد  ف��ان  ل��رس��وم 
الشمس«، يغلب عليها اللون الذهبي 
ل���ك���ن كيالي  ال���غ���ام���ض���ة،  وال���ب���ه���ج���ة 

سينتهي منتحرًا في مرسمه!
ف��ي رك���ن آخ���ر، ن��ح��ن ع��ل��ى م��وع��د مع 
ن���س���اء ن���ذي���ر ن���ب���ع���ة، ف����ي أح�����د أكثر 
م��ن��ع��ط��ف��ات��ه ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة ث�������راًء. هنا 
ي��ف��ص��ح ع��ن ق��ي��م ال��ج��م��ال الدمشقي 
امل��رأة واملدينة  بتطويع العالقة بني 
في قراءة أسطورية تزاوج جماليات 
والشعبية،  ال����ت����راث����ي����ة  ال�����ن�����م�����اذج 
ف���ن���ت���ل���ّم���س أس������ط������ورة ع����ش����ت����ار في 
واالفتراضي،  امل������رئ������ي  ح�������واري�������ة 
ب���اإلف���ص���اح ع����ن رم������وز ت��ت��ك��ي��ف مع 
»ألف ليلة وليلة« واملخزون الحكائي 
م��ن��م��ن��م��ات مرسومة  ف���ي  ال���ش���رق���ي، 
بدقة واقعية. نساء بكامل زينتهن، 
الصورة  دف��ني هن  مسربالت بحزن 
املتحّول  األخرى لدمشق بتاريخها 
 خزيمة علواني ذهب 

ّ
واملنهوب. لكن

ال��واق��ع باألسطورة،  أب��ع��د ف��ي رب���ط 
بقسوة  »ل��ل��ب��وح  تجربته  فتوجهت 
عن نموذج آخر لإلنسان« في نزوع 
سريالي يحدث صدمة ملرأى كائناته 

املمسوخة، وأحصنته املطعونة.   
وستفتح تجربة محمود حماد على 
الحروفية  ب��اس��ت��ل��ه��ام  م��غ��اي��ر  أف����ق 
ف��ي نفحة  ال��ع��ال��ي  للتجريد  ك��م��ن��اخ 
شرقية تعلن قطيعة مع ما سبقها 
بتعزيز نبرة حداثية الفتة، سنجد 
األخوين  ع���ن���د  الح����ق����ًا  ت��ج��ل��ي��ات��ه��ا 
أدهم ونعيم إسماعيل وعبد القادر 
أرناؤوط. ونتوقف عند أعمال غسان 
التعبيرية  ال��ن��ف��ح��ة  ذات  ال��س��ب��اع��ي 
اإلنسانية  ب��������ال��������دالالت  امل�����غ�����رق�����ة 
وامل��ي��ث��ي��ول��وج��ي��ة وامل���ن���ط���وي���ة على 
قلق وج��ودي. وتتكئ أعمال الياس 
األيقونة  م���ع���ط���ي���ات  ع����ل����ى  زي���������ات 
وجوه  تصفعنا  بينما  امل��ع��اص��رة، 
م���روان ق��ص��اب ب��اش��ي ف��ي أنساقها 
ليلى  وتقتحم  املتعددة.  التعبيرية 
الجسد  الشمعية  ب��أل��وان��ه��ا  نصير 
حلميًا  ب�����ع�����دًا  ل���ت���م���ن���ح���ه  ال�������ع�������اري 
األسطورية.  كائناتها  مع  يتماهى 
��������ل أس�������ع�������د ع��������راب��������ي في 

ّ
وي��������ت��������وغ

الشرقية ليكشف عن  امليثيولوجيا 
شهوانية الجسد في شحنة لونية 

حارة ومتدفقة.
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معرض استعادي

المحترف السوري توّقف 
في عصره الذهبي

فرصة نادرة إلعادة 
اكتشاف بعض أبرز التجارب 

التشكيلّية السورّية، في 
الستينيات السبعينيات 

العابقة باملشروع 
ة أخرى 

ّ
النهضوي. مر

ترقى دمشق إلى موقعها  
»عاصمة للثقافة  كـ

العربية«

■ في Plus ou moins Dix )أعلى »درج 
ال���ف���ن« ل��ج��ه��ة ش����ارع س���رس���ق( يجتمع 
الشعر والسرد مع دي��وان »كل الطرق 
ت���ؤدي إل��ى ص��الح س��ال��م« ل�سوزان 
عليوان ورواية »الحفيدة األميركية« 
ع 

ّ
ل���إن��ع��ام ك��ج��ه ج��ي ال��ج��دي��دة. إذ توق

الكاتبتان عمليهما الجديدين في 25 آب 
)أغسطس( املقبل. كجه جي )1952( إعالمية عراقية صدر 
م��ع ج��واد سليم« و»كالم  »ل��ورن��ا، ع��ن سنواتها  لها كتابان 
الدواوين  )1974( صاحبة  عليوان  اللبنانية  أما  العراقيني«. 
التسعة، فما زالت تطبع كتبها وتصّمم األغلفة بيدها، صدر 
ديوانها األول »عصفور املقهى« )1994( وتتالت أعمالها من 
»مخبأ املالئكة« حتى »كراكيب الكالم« )2006(. لالستعالم: 

03/201093

■ اح��ت��ف��اًء ب��ال��ف��ن امل��ع��اص��ر، يطلق الليلة »ب��ي��ت ال��ف��ن« في 

دمشق القديمة مشروع »هنا أقف« من خالل توقيع كتاب 
زّيات،  ميشيل  الفنانني  وب��م��ش��ارك��ة  نفسه  االس���م  يحمل 
زي����اد ال��ح��ل��ب��ي ون��س��ري��ن ال��ب��خ��اري ودي���ان���ا الجابي 
وإي��م��ان حاصباني ومحمد علي  ال��س��ع��دي  وب��اس��ل 
م��ن س���وري���ا، ب��اس��ك��ال ه��اش��م م��ن ل��ب��ن��ان، وص��ب��ا عناب 
عروض  ع��ب��ر  امل��ش��روع  أن��ش��ط��ة  تستمر  بينما  األردن.  م��ن 
»فيديو آرت« مساء غد، كما يحظى فنان األداء السويسري 
هنريك لوبر بعرض خاص لفيلم وثائقي عنه ليلة 26 تموز 
)يوليو( الحالي. وستعرض أعمال التجهيز الفراغي للفنانني 
املقبل. لالستعالم:  املشاركني في األول من آب )أغسطس( 

+963116628112
www.arthousedamascus.com

»بورتريهات: عمل قيد اإلن��ج��از« هو عنوان مشروع   ■
والسفارة  »ثرفانتس«  معهد  مه 

ّ
ينظ املعاصر  الرقص  عن 

م��ع فرقة »م��ق��ام��ات«. يقام  بالتعاون  ب��ي��روت  ف��ي  اإلسبانية 

املشروع بمشاركة الكوريوغراف توماس أغاري والراقصة 
صوفيا أسينسيو من Sociedad Doctor Alonso  للرقص 
»ثرفانتس«  معهد  ف��ي  )يوليو(  تموز   29 مساء  الكاتالوني 
م الراقصان محترفًا للرقص في 27 

ّ
)وسط بيروت(. كما ينظ

تموز )يوليو( الحالي. لالستعالم: 01/343834

 ���� ■ ي��س��ت��ض��ي��ف »م���س���رح ال��ج��ن��ي��ن��ة« )ح���دي���ق���ة األزه������ر 
القاهرة( للمّرة األولى املوسيقي اللبناني وعازف العود زياد 
بلدنا«.  يا  »شحادين  وفرقته  سّحاب 
ال��ي��وم، سيكون  التاسعة من مساء  في 
فّن  م��ع  م��وع��د  امل��ص��ري على  الجمهور 
نقدي  وفن  التقاليد،  في  متجذر  جديد 
االيديولوجيا،  م���ن  م��ت��ج��رد  س��ي��اس��ي 
وأغنية تنحاز إلى الحياة اليومّية وتغرف 
ال���ت���راث الشرقي.  ال��ل��ح��ن��ّي��ة م��ن  م��ادت��ه��ا 

لالستعالم: 20223625057+

فالش

محمد شعير

أوقعت  القاهرة  في  الشعر  ص��راع��ات مؤتمر 
ض��ح��ّي��ة ج���دي���دة. ع��ل��ى خ��ل��ف��ّي��ة امل��واج��ه��ة بني 
ال��ن��ث��ر وال���ع���ام���ي���ة املصرية  ش���ع���راء ق��ص��ي��دة 
م��ن ج��ه��ة، وأح��م��د ع��ب��د امل��ع��ط��ي ح��ج��ازي من 
من  استقالته  حجاب  سيد  الشاعر  أعلن  أخ���رى،  جهة 
لجنة ال��ش��ع��ر، بعد م��ش��ادة م��ع ح��ج��ازي أث��ن��اء اإلعداد 
للمؤتمر الذى ُيعقد في القاهرة في شهر آذار )مارس( 
املقبل )راج��ع »األخ��ب��ار« 15 تموز/يوليو 2008(. وقال 
أب��و ش���ادي، األمني   الناقد علي 

ّ
»األخ��ب��ار« إن ل��� حجاب 

لدفعه  جهودًا  يبذل  للثقافة«،  األعلى  ل�“املجلس  العام 
إلى العودة عن استقالته 
حجازي  اع����ت����ذار  م���ق���اب���ل 
ه ل��م ي��ق��رر بعد إن 

ّ
ل��ه، لكن

االجتماع  سيحضر  ك���ان 
املقبل للجنة أم ال.

األعضاء  أح����������د  وك�������������ان 
اقترح إهداء دورة مؤتمر 
الشعر إلى الشاعر مطران 
غرار  على  م��ط��ران،  خليل 
التي  األول��������������ى  ال����������������دورة 
ح��م��ل��ت اس����م ص����الح عبد 
ل��ك��ن حجازي  ال���ص���ب���ور... 
رفض االقتراح، راغبًا بأن 
ت��ح��م��ل ال�����دورة اس���م علي 
م���ح���م���ود ط�����ه. ل���ك���ن سيد 
ح��ج��اب ت���س���اءل: »مل����اذا ال 
ت���ح���م���ل ال���������دورة اس������م أي 
فؤاد  العامية:  شعراء  من 
جاهني  ص����الح  أو  ح�����داد 
أو ب��ي��رم ال��ت��ون��س��ي«، فرد 
هم 

ّ
عليه أحد األعضاء بأن

»مجرد زجالني«، واقترح 
مؤتمر  ف������ي  ت����ك����ري����م����ه����م 
الشعبية«،  »امل�������أث�������ورات 
الشعر.  م����ؤت����م����ر  ف������ي  ال 
ق����ال ع��ب��د املعطي  ب��ي��ن��م��ا 
لجنة  »ن����ح����ن  ح������ج������ازي: 
لشعر الفصحى فقط«. ما 
أغ��ض��ب ح��ج��اب، وخاصة 
ه العضو الوحيد املمثل 

ّ
أن

لشعر العامية في اإلعداد 
ل���ل���م���ؤت���م���ر. ف������أج������اب: »ال 

حاجة إذًا لبقائي هنا«
 

ّ
أن »األخ�������ب�������ار«  وع���ل���م���ت 

ج��ائ��زة املؤتمر ق��د تذهب 
إلى  الحالية  دورت��ه��ا  ف��ي 
املصريني،  ال��ش��ع��راء  أح���د 

ع��ل��ى غ���رار م��ا ي��ح��دث ف��ي م��ؤت��م��ر ال���رواي���ة. إذ يتناوب 
عليها ش��ع��راء ع��رب وم��ص��ري��ون. وك��ان��ت ق��د ذهبت في 
دورت��ه��ا األول���ى إل��ى محمود دروي���ش. وق��د أك��د مصدر 
 شروط جائزة 

ّ
مسؤول داخل املجلس األعلى للثقافة أن

الرواية، تنطبق على جائزة الشعر. لذا من املتوقع أال 
تذهب الجائزة إلى الشاعر أحمد عبد املعطي حجازي، 
إذ لم تصدر له دواوين شعرية خالل السنوات الخمس 
��ح قد 

ّ
امل��رش أال يكون  الجائزة  األخ��ي��رة، بينما تشترط 

���ف ع���ن ال��ك��ت��اب��ة اإلب���داع���ي���ة ف���ي ال��س��ن��وات الخمس 
ّ
ت���وق

األخيرة. وخروجًا من هذا املأزق، من املتوقع أن يرأس 
حجازي نفسه لجنة التحكيم. 

لماذا استقال حجاب؟ 

في اجتماع 
لجنة الشعر، ُنِعت 

بيرم وجاهين 
وفؤاد حداد 

بـ»الزجالين« 

مؤتمر الشعر: 

أننا كبرنا  أم  م���واده،  صت 
ّ
رّب��م��ا تقل

كثيرًا عليه«. 
وهناك أخيرًا عمله الذي يستند إلى 
ع��م��ل ول���ي���د ص�����ادق »ال����ح����ّب أعمى« 
 ���  Out Of Beirut م���ع���رض  )ض���م���ن 
صادق  اش��ت��غ��ل   .)2006 أك���س���ف���ورد، 
على استحالة رؤية أو عرض لوحات 
مصطفى فّروخ، فقدمها غائبة، ترك 
 م��ن��ه��ا ف���راغ���ًا ع��ل��ى ق��ي��اس��ه مع 

ّ
ل���ك���ل

إشارة إلى العنوان واملواد والتاريخ 
وامل���ق���اس���ات وت��ف��اص��ي��ل أخ������رى. أما 
»غيابيًا«  ال��ع��م��ل  ف��اس��ت��ح��ض��ر  رع����د 
ع��ل��ى ج��داري��ن وه��م��ّي��ني متعامدين، 
بالرمادي  عضيمي  ريتا  رسمتهما 
األبيض.  ال��ح��ق��ي��ق��ي  ال�����ج�����دار  ع���ل���ى 
العرض  ش��روح��ات  عليهما  ف��وض��ع 
 

َ
األص����ل����ي ب���ع���دم���ا م���ح���اه���ا ف���ل���م يبق
الوليدين مرجع  بني  س��وى ظاللها. 
 ال���ح���دي���ث: روبرت 

ّ
م���ن ت���اري���خ ال���ف���ن

رسم  محو  على   
ً
مشتغال روشنبرغ 

لزميله دو كونينغ )1953(. 
وليد  ي��س��ت��ح��ض��ر  أرى.  ف����ال  ق 

ّ
أح��������د

رع�����د ت���ن���ظ���ي���رات ج�����الل ت���وف���ي���ق. أثر 
تعيشها  ال���ت���ي  وال�����ك�����وارث  ال����ه����زات 
باستمرار  ت��س��ه��م  وال��ت��ي  منطقتنا، 
ف��ي امل��ح��و وم��ن��ع ال���رؤي���ة. ت��م��ام��ًا كما 
الدماء  م���ّص���اص���ي  ع���ل���ى  ي��س��ت��ح��ي��ل 
املرآة...  ف����ي  ص���ورت���ه���م  ي����ج����دوا  أن 
 .Atlas Group م��ؤس��س  يعمل  ه��ك��ذا 
)ويضلل(  وي����م����ّوه  وي��خ��ف��ي  ي��خ��ب��ئ 
إل���ى اس��ت��ع��ادة الذاكرة  ال��ط��ري��ق  ف���ي 
املستوى  ع���ل���ى   ��������� األس����ئ����ل����ة  وط�������رح 
الثقافة«  ���� حول »كيفّية فهم  العربي 
البصرّية  الفنون  سّيما  »وال  ال��ي��وم، 
وتوزيعها  وص��ن��اع��ت��ه��ا  امل���ع���اص���رة، 
واس��ت��ه��الك��ه��ا«. ف��ص��ول م��ن ك��ت��اب لم 
يكتب. معرض محتمل لم يتّم، يترك 
الزائر مترددًا بني انبهار واستنكار، 
إع��ج��اب ب��االب��ت��ك��ار، وإح���س���اس بأنه 
ض����ح����ّي����ة ع���م���ل���ّي���ة ن�����ص�����ب. ه�������ذا هو 
الذي  رع��د  لوليد  األساسي  الخطاب 
لكن  الحيرة.  بحبال  قني 

ّ
معل يتركنا 

من قال إن علينا تصديق وليد رعد؟ 

من االثنني إلى السبت، بني الحادية عشرة 
والسادسة � حتى الثامن من ت2/ نوفمبر 
»غاليري صفير � زملر« � الكرنتينا،  املقبل ��

وس: 566550/1/961
ّ
بناية طن

www.sfeir-semler.de

الخميس  24  تموز  2008  العدد 584  

لوحة غير معنونة لفاتح املدرس ) 100* 120 ـ زيت على قماش ـ 1963(

ثقافة وناس  

فاتح المدرس 
ولؤي كيالي 

ونصير شورى ونذير 
نبعة وآخرون

»مجموعة أطلس 1989 ــ 2004« 
)تفصيل( 
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