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حسين بن حمزة

ال���ق���ب���ح ه����و امل�����ف�����ردة األس����اس����ي����ة ف��ي 
م���ع���رض »أس���اط���ي���ر ي���وم���ي���ة« ل��ِن��ه��اد 
الترك )1972(. لكن القبح الحاضر في 
ل���وح���ات���ه األرب������ع ع��ش��رة 
ال ُي��ح��ي��ل��ن��ا إل����ى ت��ض��اد 
ب�����دي�����ه�����ي وس�������������اذج م���ع 
أسلوب  القبح  ال��ج��م��ال. 
وتقنية ومزاج كامل في 
التشكيلي  ه���ذا  ت��ج��رب��ة 
السوري الذي رّبى هذه 
امل��ف��ردة وط���ّوره���ا داخ��ل 
مدونته اللونية، وجعلها قادرة على 
اس����ت����دراج م���ف���ردات وم���ع���ان م��م��اث��ل��ة. 
ه��ك��ذا ت��س��رب��ت ال��ك��آب��ة وال���س���وداوي���ة 
والشّر إلى أعماله التي غالبًا ما نجد 

 امل��س��اح��ة 
ّ

ف��ي��ه��ا ت��أل��ي��ف��ًا واح����دًا ي��ح��ت��ل
 هذا التأليف 

ّ
العظمى من اللوحة. لكن

م��م��ه��وٌر دائ��م��ًا ب��ح��ي��وان ب��دائ��ي ي��دّب 
على سبع قوائم. الرقم سبعة يتكّرر 
ب��ط��رق مختلفة. ع��ل��ى ش��ك��ل ط��ائ��ر أو 
أو  العنق  في  ِعقد  أو  أحيانًا،  حشرة 
قرون في أعلى الرأس. نعرف مسبقًا 
أن الرقم سبعة هو عدد أفراد عائلته، 
تتحول  العاطفية  الحقيقة  ه��ذه   

ّ
لكن

إل���ى رم���ز أو ت��ع��وي��ذة أو ت��وق��ي��ع آخ��ر 
إل���ى ج���وار إم��ض��ائ��ه الشخصي على 

اللوحة.
ب الترك في الجانب املظلم وغير 

ّ
ينق

املرئي من كائناته البشرية، ويتجول 
في الفناء الخلفي للموضوعات التي 
م��واد ومكونات  باحثًا عن  يرسمها، 
 
ّ
إن القول  الئقة بكآبته وآالم��ه. يمكن 

نجزت 
ُ
أ التي  للتقنية  مدينة  أعماله 

ر ال��وص��ول 
ّ
ب��ه��ا. ه��ن��اك خ��ل��ط��ة ي��ت��ع��ذ

إلى مكوناتها اللونية وغير اللونية. 
���ن���ا أم�����ام ك��ائ��ن��ات 

ّ
أح���ي���ان���ًا ن��ش��ع��ر ب���أن

خرافية أو ق��ادم��ة م��ن ك��واك��ب أخ��رى، 
ل��ك��ن ذل���ك ال ي��ت��راف��ق ف��ق��ط م��ع إظ��ه��ار 
ال���ج���ان���ب امل����رع����ب أو امل�����ش�����ّوه ف��ي��ه��ا. 
 امل��ق��ص��ود اب��ت��ك��ار ه��وي��ة أو نبرة 

ّ
ك���أن

مناسبة لفكرة الرسام عن لوحته. 
الطاغية  األسلبة  يفّسر  م��ا  ه��ذا   

ّ
لعل

ع����ل����ى أع����م����ال����ه امل����ح����ك����وم����ة ب��م��ع��ج��م 
ل��ون��ي ق��ل��ي��ل، ح��ي��ث األس����ود واألح��م��ر 
ح���اض���ران ب��ك��ث��اف��ة إل����ى ج�����وار أل����وان 
��ة م��ت��رج��م��ة على 

ّ
أخ����رى خ���ام���دة. ال��ق��ل

ش���ك���ل وج�������وه م���م���ح���وة امل�����الم�����ح، أو 
��ف��ة م���ن كتلة 

ّ
ع��ل��ى ش��ك��ل أش���ج���ار م��ؤل

على  منتصبة  وض��خ��م��ة  م��ت��ج��ان��س��ة 

ج��ذوع صغيرة... في لوحة »زف��اف«، 
ن���ج���د ك���ائ���ن���ن م���ت���الص���ق���ن م����ن دون 
مالمح وخلفهما مساحة مقسمة إلى 
ها ضيوف 

ّ
ستن مربعًا صغيرًا يحتل

ال����ح����ف����ل����ة ب������وج������وه ت����ظ����ه����ره����م ع��ل��ى 
ش��ك��ل وح����وش أو أش���ك���ال ط��وط��م��ي��ة. 
بعد الرسام عن الواقع. 

ُ
الغرائبية ال ت

هكذا، نجد الوجه الغامض نفسه في 
لوحة »املندّس«، بينما تجّسد لوحة 

امل��ط��ال��ب��ة  ال��ح��ش��ود  آذار«  »أس����ط����ورة 
باإلصالح في سوريا.

ل���������م ي���������������درس ال���������ت���������رك ال���������رس���������م ف���ي 
قبلت 

ُ
 موهبته است

ّ
األكاديميات، لكن

ب���ح���ف���اوة ن���ق���دي���ة وج����وائ����ز وض��ع��ت��ه 
ل��رس��ام��ي  ال���ص���ف األول  ب��س��رع��ة ف���ي 
ج���ي���ل���ه. ول���ع���ل دراس�����ت�����ه ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ل��ل��رس��م س��ّه��ل��ت ع��ل��ي��ه االه����ت����داء إل��ى 
التقليدية،  املعايير  تقنيات تتجاهل 
وت������ت������الءم م�����ع اس����ت����ث����م����اره ل���ع���وال���م 
طفولته الفقيرة املمزوجة باالعتزاز، 
وت��ج��رب��ة س��ج��ن ق��ص��ي��رة ع���ززت لديه 

بشاعة العالم. 

»أس���اط���ي���ر ي����وم����ّي����ة«: ح���ت���ى 30 ح���زي���ران 
)ي��ون��ي��و( امل��ق��ب��ل ������� »غ��ال��ي��ري أي����ام« )وس��ط 

بيروت(. لالستعالم: 70/535301 

فنون بصرّية

نقد 

حازم سليمان

ت����أت����ي أع����م����ال ال���ف���ن���ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
من   )1975 )ال���ق���دس،  س��اب��ي��ال  ستيف 
أمكنة شائكة وملتبسة. ال يزال اليقن 
ال��ت��ش��ّك��ل. ال يحيلنا  ف���ي ط����ور  ف��ي��ه��ا 
الشاب  الفنان  أع��م��ال ه��ذا  ف��ي  التأّمل 
املقيم بن لندن وبرلن، إلى خالصات 
املزيد  أم��ام  م��ا يضعنا  بقدر  قطعّية، 
التي  املركبة  والقناعات  األسئلة  م��ن 
م���ق���دس���ي،  ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ي��ع��ي��ش��ه��ا أي 
بوعي مختلف. صورة سابيال ليست 
ح��م��ي��م��ي��ة، وت��أخ��ذ م��وق��ف��ًا م��ن املعنى 
���ه���ا م��ح��اول��ة 

ّ
ال��ت��وث��ي��ق��ي ل���ل���ص���ورة. إن

واالن��ت��م��اء  ال��ه��وي��ة  مفهوَمي  لتحليل 
م����ن دون ش������روط م��س��ب��ق��ة. االن���ت���م���اء 
باملفهوم  ل��ل��م��ك��ان،  م��ج��ّرد والء  ل��ي��س 
ال���وط���ن���ي ال���ت���ق���ل���ي���دي. ال�����ص�����راع ع��ل��ى 
أمتار  بضعة  الكتساب  ليس  األرض 
 قسريًا 

ً
إض��اف��ي��ة. االن��ت��م��اء ليس ف��ع��ال

ق��ط��ي��ع��ي��ًا، ب����ل ه����و خ���ي���ار الم����ح����دود، 
الت العميقة في أدوات  ته التحوُّ

َ
فَرض

االتصال وانفضاح اآللية التي تحكم 
الصراع السياسي. لم يعد املنفى عند 
فماذا  خالصًا،  جسديًا   

ً
فعال سابيال 

عن املنفى الذهني؟
م��ن��ذ م��ش��اري��ع��ه األول������ى، ب���دا سابيال 
ال��ذي يعمل  املشحون  للفضاء  واع��ي��ًا 
ف��ي��ه. االن��ط��الق م��ن م��ك��ان استثنائي، 
 م�����ا ف���ي���ه م�����ن أم����ن����ي����ات وأح������الم 

ّ
ب����ك����ل

ي 
ّ
وخيبات، يمكنه أن يقود العمل الفن

ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر م��ب��اش��رة إل����ى م��ق��والت 
تقليدية ونمطية. القدس اليوم باتت 
ا 

ّ
 واح���د من

ّ
ل��ك��ل  فكريًا مفخخًا: 

ً
ح��ق��ال

ها في النهاية 
ّ
قدسه التي تعنيه. لكن

ص�������ارت ردي�����ف�����ًا ل����إق����ص����اء واإلل�����غ�����اء 
وال���ت���ح���اي���ل ال���ع���ل���ن���ي ع���ل���ى ال���ت���اري���خ. 
س����اب����ي����ال ت������ج������اوز ال������ق������دس غ���رب���ي���ة 
أو ش���رق���ي���ة. ق���ف���ز ف�����وق ال��ح��م��ي��م��ي��ات 
اإلم��س��اك بمدينته  م��ح��اواًل  الصغيرة 
ك����ام����ل����ة. رب�����م�����ا ك�����ان�����ت ه�������ذه ال���ف���ك���رة 
منطلقًا ملشروعه »القدس في املنفى« 
ق��ام م��ن خالله بتحرير  ال��ذي   )2006(
تجاه  والجماعية  ال��ف��ردي��ة  امل��خ��ي��الت 
ه���ذه امل��دي��ن��ة. ب���ن امل��ش��ت��ه��ى وال���واق���ع 
أعمال  النتائج سلسلة  كانت  البشع، 
ال��واق��ع وتؤسس  ع��ن  تنفصل  ذهنّية 
ل��ظ��رف اف���ت���راض���ي. ال���ق���دس ح���رة ول��و 
ف��ي امل��خ��ّي��ل��ة. س��اب��ي��ال ال��ف��ائ��ز بجائزة 
»إيلن أورب��اخ« من »أكاديمية برلن 

مفهوم  ع��اي��ش   ،2008 ع���ام  ل��ل��ف��ن��ون« 
 
ّ
ال��ن��ف��ي ب��أش��ك��ال مختلفة، ول��ذل��ك ف��إن
ال���ت���غ���ري���ب ف����ي ت����ج����ارب����ه ي����ب����دو ف��ّج��ًا 
وق��اس��ي��ًا، وخ��ص��وص��ًا ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل 
مع هندسياته التلقائية التي تحيلنا 
دائمًا إلى ظرف بصري شائك ومعقد. 
غ��ب��ش ال���رؤي���ة ي��أت��ي م��ن واق���ع صعب 
وم����ؤل����م. ل���م ي��ع��د ال��ن��ف��ي ي���أخ���ذ ب��ع��دًا 
ب��ق��در م��ا ص��ار  اجتماعيًا وإن��س��ان��ي��ًا، 
ن��ف��ي��ًا ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا وال���ت���اري���خ، ول��ي��س 
فقط األفراد والجماعات. هل يمكن أن 

يتعّرض املكان للنفي أيضًا؟ 
م�����ح�����اوالت س���اب���ي���ال امل����ت����ع����ددة ل��ن��ق��ل 
ال����ص����راع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اإلس���رائ���ي���ل���ي 
م�����ن ش���ك���ل���ه ال���ت���ق���ل���ي���دي إل�������ى ف���ض���اء 
س����ي����ك����ول����وج����ي خ����������اص، ح����������رره م��ن 
��ب 

ّ
امل������ق������والت ال�����ج�����اه�����زة ال����ت����ي ت��ت��ع��ق

اإلب���������داع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي. ع���م���ل���ه ال����ذي 
ح����م����ل ع�����ن�����وان »ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وس���ت���ة 
أم��ام جدل  ال��ب��اب  يفتح  إسرائيلين« 
بن  العالقة  ح��ول خصوصية  طويل 
اإلسرائيلي والفلسطيني من منظور 
هوية الذات واآلخ��ر. وكذلك مشروعه 
عبارة عن  )2007( وهو  »منتالوبيا« 
ب���ورت���ري���ه���ات م��ت��ن��وع��ة ل��ف��ن��ان��ن م��ن 

أرج����اء ال��ع��ال��م، ع��ل��ى ط��واب��ع ب��ري��دي��ة. 
في هذا العمل ينسج سابيال خليطًا 
التي يعيد  الهويات والجنسيات  من 
 
ّ
ب��أن ي��وح��ي  بما  وتوزيعها  تركيبها 
ال��ه��وي��ة ب��م��ع��ن��اه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي ص���ارت 
 ف��ول��ك��ل��وري��ًا، وال ب���ّد م��ن إع���ادة 

ً
ش��ك��ال

خ��ل��ق ت��ع��ري��ف��ات ج����دي����دة، وم��ن��ط��ق��ي��ة 
امل��ص��ط��ل��ح��ات، وامل��ف��اه��ي��م  م��ن  للكثير 
الجيوسياسية. في معرضه »الحبور 
وما بعده« الذي يستضيفه »غاليري 
ال����رب����ع ال���خ���ال���ي« ف����ي دب�����ي ح���ت���ى 11 
ح��زي��ران )ي��ون��ي��و(، ال ي��غ��ام��ر سابيال 
االب��ت��ع��اد ع��ن خصوصيته  ف��ي  كثيرًا 
ال��ب��ص��ري��ة، ف���ي إع�����ادة ق�����راءة لوجعه 
ال��وط��ن��ي ال���دائ���م م���ن خ����الل ت��ول��ي��ف��ات 
ب������ص������ري������ة. ت����ن����ت����ص����ر ف��������ي امل�����ع�����رض 
ع����ن امل����ص����ور ف����ي ال���ت���ق���اط ت��ف��اص��ي��ل 
وج���زئ���ي���ات ب��س��ي��ط��ة، ت��ش��ب��ه ال��ب��ه��ج��ة 
وال���ن���ش���وة ال���ع���اب���رة. ل��ل��وه��ل��ة األول����ى، 
ها 

ّ
ستبدو األعمال غير متجانسة، لكن

سرعان ما تضعنا أمام َميل سابيال 
إلى تحرير أعماله ولو بشكل جزئي 
م��ن ذه��ن��ي��ت��ه��ا امل��أل��وف��ة. ن��ت��ذك��ر عمله 
ال���ذي ح��م��ل ع��ن��وان »م��خ��رج« )2006( 
وه����و س��ل��س��ل��ة ص����ور ألي����دي ع��ج��ائ��ز، 

صورها في أحد مستشفيات إيرلندا. 
ال�����ص�����ورة ه���ن���ا ت���ه���ج���ر ج��م��ال��ي��ات��ه��ا، 
وتتحّول إلى وعاء لجملة من األفكار 
واالن��ف��ع��االت امل��ت��ض��ارب��ة ال��ت��ي يمكن 
����ه����ا ت���ق���وم ع���ل���ى خ���دع���ة م��ن 

ّ
ال����ق����ول إن

التقاطها في  الخدعة يمكن  م��ا.  ن��وع 
ذل����ك االل���ت���ب���اس ال����ذي ي���م���ّرره ال��ع��م��ل، 
�������ه ي��ن��ق��ل��ب 

ّ
وس�����رع�����ان م����ا ت��ك��ت��ش��ف أن

ع��ل��ي��ك وي���أخ���ذك إل���ى ف��ض��اء آخ����ر. في 
 وه�����و ع���ب���ارة 

ً
ع���م���ل »ال����ن����ش����وة« م���ث���ال

ع���ن ص����ور ث��الث��ي��ة )ط��ب��اع��ة الم���ب���دا ���� 
ال���ص���ورة  ت���ب���دو  س���ن���ت���م(،   155×127
أقرب إلى فضاء ظليل من قمم أشجار 
��ف أم��ام��ن��ا تلك 

ّ
م��ت��ع��ان��ق��ة... ث���ّم ت��ت��ك��ش

إلى  ال��ش��روخ وال��ت��ص��دع��ات، لتحيلنا 
ما  ان��ك��س��ارات عميقة مستترة، خلف 

يشبه الزخرفة والتجميل املفتعل. 

»أسطورة« )مواد مختلفة على 
كانفاس ــ 169×140 ــ تفصيل(

ستيف سابيال: القدس، ال مكان إال القدس

يعيد التشكيلي الفلسطيني الشاب 
املقيم بني برلني ولندن، قراءة مكانه 

االستثنائي األّول، بكل ما فيه من أحالم 
وخيبات. معرضه »الحبور وما بعده«، 

يغوص عميقًا في تحليل مفاهيم الهوية 
واالنتماء واملنفى، بعيدًا عن املقوالت 

الفولكلورّية. صور فوتوغرافّية، أياٍد، 
وأقمشة من قطن، تعيد بناء العاصمة 

الفلسطينية، في تحدٍّ بصري ملفهوم 
اإلقصاء

وجعه الدائم يعّشش
في »الربع الخالي«

نقل الصراع 
الفلسطيني 

اإلسرائيلي إلى فضاء 
سيكولوجي خاص

»أسطورة آذار« تجّسد 
الحشود المطالبة 

باإلصالح في سوريا 

في الفناء الداخلي لنهاد الترك )وكائناته(
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فنون معاصرة 

»لقد نسجنا األرض بشباك من حديد« 
عودة إلى اإلمبراطورّية عبر خط الحجاز

عمّان ــ أحمد الزعتري

قبل افتتاح معرض »لقد نسجنا 
ف��ي  م����ن ح����دي����د«  ب���ش���ب���اك  األرض 
»م���ح���ط���ة ق����ط����ار ال����ج����ي����زة« )ق����رب 
مطار عمان الدولي(، تجّول مدير 
امل��ح��ط��ة ب���ن األع���م���ال امل��ع��روض��ة. 
راح ينتقد »اإلشارات السياسّية«، 
ك��اإلح��ال��ة إل���ى »ات��ف��اق��ّي��ة رودس« 
للهدنة بن األردن وإسرائيل التي 
س��ّم��ت خطًا ح��دي��دي��ًا ثانيًا داخ��ل 
فلسطن، رس��م��ه »م���ن ع��ل��ى جيب 
عسكرّية إسرائيلّية موشيه دّيان 
«. على حسابها في 

ّ
وعبد الله التل

األردن��ّي��ة  الفنانة  كتبت  »تويتر«، 
ت��ول��ن ت���وق، منّسقة امل��ع��رض مع 
الفنان األميركي إريك غوتسمان، 
أن »ان��ت��ق��اد م��دي��ر امل��ح��ط��ة م��ؤش��ٌر 

جّيد«.
في الواقع، يمكن عّد هذا املعرض 
لفهم  إش���ارة سياسية، وم��ح��اول��ة 
مسار  تتّبع  عبر  ال��ح��دود،  معنى 
بنائه،  وآث���ار  الحجاز  خ��ط حديد 
وخرابه. يتخذ ذلك أهمية خاصة 
في عصر »ما بعد الكولونيالّية«، 
وال����ت����ف����ك����ي����ر ف������ي م����ع����ان����ي ح������دود 
ما 

ّ
الجغرافّية. حاول منظ املنطقة 

املعرض تتّبع مسار سّكة الحديد 
ال����ت����ي ب���ن���اه���ا ال���ع���ث���م���ان���ي���ون ع���ام 
1908، بهدف إيصال الحجاج إلى 

مّكة، وَرْبط السلطان عبد الحميد 
ال��ث��ان��ي ب��ن��واح��ي إم��ب��راط��وري��ت��ه. 
ي�����ح�����اول م����ع����رض »ل����ق����د ن��س��ج��ن��ا 
األرض بشباك م��ن ح��دي��د« إع��ادة 
بناء السّكة فنّيًا من خالل توريط 
ال��ذي��ن يربطهم  الفنانن  م��ن  ع��دد 
خط الحجاز جغرافّيًا: أيهم مجيد 
أس��ل��ي كفوسغلو  )س����وري����ا(،  آغ���ا 
ومحمت فحراشي )تركيا(، سمير 
ح���رب )ف��ل��س��ط��ن(، أن��ي��س معاني 
وآالء يونس وأحمد بركات وكاتب 
 
ً
إض���اف���ة )األردن(،  ال��س��ط��ور  ه����ذه 
)املكسيك(،  آليس  فرانسيس  إل��ى 

ونيكوال بيروجيني )إيطاليا(.
في البداية، ال يمكن فصل املوقع/ 
امل����ح����ط����ة ع�����ن األع������م������ال ال���ف���ن���ّي���ة، 
إذ اك���ت���س���ب���ت ع��م��ق��ًا س���ت���ف���ق���ده ل��و 
 
ّ
 إل���ى أن

ً
ع��رض��ت خ���ارج���ه. إض���اف���ة

التي  القطار  ف��ي  الساعتن  رحلة 
اس��ت��م��ّرت ساعتن م��ن ع��ّم��ان إلى 
امل��ع��رض، تكّون أح��د أه��م عناصر 
 األعمال التي جاءت 

ّ
العرض. لكن

تقبض  ل��م  مفاهيمّية،  بمعظمها 
ع��ل��ى ال��ف��ك��رة األس��اس��ّي��ة املقترحة 
ب����ل ح����ام����ت ح����ول����ه����ا، إل������ى درج����ة 
��ه��ا ت��ق��ارع ف��ك��رة يصعب 

ّ
ب���دت ك��أن

احتواؤها واختزالها. 
في املبنى الرئيسّي، عرض فيديو 
وع���م���ل ك��وم��ي��ك��س ل��س��م��ي��ر ح���رب 
ون����ي����ك����وال ب���ي���روج���ي���ن���ي ب���ع���ن���وان 
»قصة عودة 1948«، حول أثر خط 

ال��ح��دي��د ال���ذي اخ��ت��رق ق��ري��ة بتير 
عابرًا بن القدس ويافا، بمحاذاة 
األخ��ض��ر«، بعدما أصبح  »ال��خ��ط 
»إسرائيلّية«  نقل  وسيلة  القطار 
فقط. وف��ي ال��ج��وار، ع��رض فيديو 
ل���ل���ف���ن���ان ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي امل����ق����ي����م ف��ي 
امل��ك��س��ي��ك ف��ران��س��ي��س آل��ي��س وه��و 
يعيد طالء الخطوط التي تفصل 
بن املسارب داخل قاعدة عسكرّية 
أم����ي����رك����ّي����ة م����ه����ج����ورة ف�����ي ب���ن���م���ا. 
ويتابعون  بكسل،  السّكان  يرمقه 
محاولته  رغ��م  ال��ي��وم��ّي��ة،  حياتهم 
اس��ت��ف��زازه��م ب���إع���ادة ب��ن��اء مالمح 

اإلمبريالّية األميركّية.
أم����ا أس���ل���ي ك��ف��وس��غ��ل��و، ف��ع��رض��ت 
السلطان  ل��ه��دم  ت��خ��ي��ل��ّي��ة  رس��وم��ًا 
عبد الحميد الثاني نصبًا تذكارّيًا 
ك��ان ق��د بناه ال���روس ف��ي مناسبة 
االنتصار على العثمانين. وعلى 
��ق تركيب فنّي 

ّ
واج��ه��ة امل��ب��ن��ى، ع��ل

ملحمت فهراشي بعبارة »أفّكر بك 
بالتركّية«،  أحبك  لكن  بالعربّية، 
ف��ي إش����ارة إل���ى أص��ول��ه ال��ع��رب��ّي��ة، 
أّي تعبير  لكن بطريقة تخلو من 
ي مفترض. بينما عرض أنيس 

ّ
فن

م��ع��ان��ي عمله ال��ف��ن��ي ال��ه��ائ��ل »ب��ال 
عنوان«، مستفيدًا من قطع حديد 
غير مستعملة وجدت في املوقع. 
 أكثر م��ا يثير اإلع��ج��اب في 

ّ
ول��ع��ل

ال���ق���ط���ع���ة )ط���ول���ه���ا 8 أم�����ت�����ار( ه��و 
أكثر  تركيبها  امل��ب��ذول في  الجهد 
��ه��ا بنيت 

ّ
م���ن أي ش����يء آخ�����ر، ك��أن

ف��ي ي���وم ع��م��ل ع����ادي ل��ع��م��ال بناء 
س���ك���ة ال���ح���دي���د. ق����د ي���ك���ون أن��ج��ح 
م��ا ف��ي امل��ع��رض ج����زؤه التفاعلي 
امل���ن���ظ���م���ان  ب��������دأ  إذ  وال�����ب�����ح�����ث�����ّي. 
بالتراسل مع مركز الفن اإلسالمي 
في متحف »برغامون« في أملانيا  
في  لكنها  عبثّية،  م��ح��اول��ة  ف��ي   �����
ص���ل���ب امل�����ع�����رض ����������������� الس���ت���رج���اع 
واجهة قصر املشتى )شرق عمان( 
التي بناها األمويون، واستبدلها 
السلطان العثماني بعشرة جياد. 
وف�����ي ج�����زء م����ن امل����ع����رض أي���ض���ًا، 
ل السوري أيهم مجيد 

ّ
اعتلى املمث

آغ������ا م���ق���ط���ورة م���ه���ج���ورة ل��ي��ل��ق��ي 
ن����ّص����ًا ب����ع����ن����وان »وح������ش������ة«. ج���اء 
املفترض،  من  أكثر  تلقائّيًا  أداؤه 
والنّص سريالّيًا أكثر من اللزوم. 
رب��م��ا يكمن اك��ت��م��ال امل��ع��رض في 
نقصانه، تمامًا مثل اإلطار الفارغ 
ب��ج��وار ال��رس��ال��ة ال��ت��ي ُبعثت إلى 

املتحف األملاني بانتظار الرّد.

م��ن  ب���ش���ب���اك  األرض  ن��س��ج��ن��ا  »ل����ق����د 
حديد«: حتى 4 حزيران )يونيو( املقبل 
����� م��ح��ط��ة ال��ج��ي��زة )ق����رب م��ط��ار ع��م��ان 

 www.apexart.org .)الدولي

بمبادرة من تولني توق 
ق 

ّ
وإريك غوتسمان، تحل
مجموعة فنانني من 
سوريا وتركيا واألردن 

وفلسطني حول 
املحطة التي بناها 
العثمانيون مطلع 

القرن املاضي

بدت األعمال 
كأّنها تقارع فكرة 
يصعب احتواؤها 

■ يطلق »م��ع��ه��د امل��ع��ارف ال��ح��ك��م��ّي��ة« ل��ل��دراس��ات 
ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  ال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ل��س��ف��ي��ة، امل��ن��ت��دى الفلسفي 
للفلسفة اإلسالمّية«،  الدولية  بالتعاون مع »الجمعية 
و»م��ج��ل��س دراس������ات ال��ف��ل��س��ف��ة وال���ق���ي���م« )أم���ي���رك���ا(. 
ينطلق امل��ن��ت��دى ع��ن��د ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ب��ع��د غ��د مع 
مايستر  عند  الصفوي  »االت��ح��اد  بعنوان  محاضرة 
ال���دراس���ات  إي��ك��ه��ارت واب����ن ع���رب���ي«، يلقيها أس��ت��اذ 
الدينية في جامعة أكسفورد سابقًا، ريتشارد وودز. 

لالستعالم: 01/544622 
www.shurouk.org

■ أطلقت مجموعة من السينمائيني املصريني دعوة 
مكتب  أم��ام  احتجاجية  وقفة  إل��ى  »فايسبوك«،  على 
وزي��ر الثقافة املصري عماد أبو غ��ازي، في شارع 
شجرة الدّر )الزمالك(، عند الحادية عشرة من صباح 
ال��وق��ف��ة لالحتجاج »ع��ل��ى تمّسك  ال��ي��وم. وت��أت��ي ه��ذه 

ال���وزي���ر ب��م��وظ��ف��ني ي��ن��ت��م��ون إل����ى »ال���ح���زب ال��وط��ن��ي« 
أبو غازي  املحتجون  واتهم  البيان.  «، بحسب 

ّ
املنحل

ه لم يقدم على أي خطوة 
ّ
»الوالء للنظام السابق«، وأن ب�

جدّية منذ توليه ال��وزارة »س��وى وع��ود وتصريحات 
 على موقع »األخبار«(

ً
وهمية« )البيان كامال

■ يستضيف »مركز بيروت للفن« عند الثامنة من 
الضوضاء«  إزال��ة  بعنوان »مشروع  مساء غد حفلة 
ال��درام��ز  وع���ازف  )1983(. مؤلف  آيغنر  ل���ري��ش��ارد 
ال��ن��م��س��اوي ال���ش���اب، ل��ه خ��ب��رة ف��ي تصميم ال��ص��وت 
وامل��وس��ي��ق��ى اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ذات ال��ط��اب��ع امل��ي��ن��ي��م��ال��ي، 

ويحيي أمسية وحيدة في بيروت. 
لالستعالم: 01/397018 و70/262112

■ بدعوة من »املركز الثقافي اإليطالي«، يحيي عازف 
ال��غ��ي��ت��ار اإلي���ط���ال���ي ج��ي��ول��ي��و ت��ام��ب��ال��ي��ن��ي أم��س��ي��ة 

ع���زف كالسيكي ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة م��س��اء غ��د ف��ي قاعة 
»أسمبلي هول« في »الجامعة األميركية في بيروت«. 
الكالسيكية  ب��رن��ام��ج��ه ع���ن  ف���ي  ت��ام��ب��ال��ي��ن��ي  ي��ب��ت��ع��د 
امل��ج��ال، وي��ؤدي مقطوعات ملؤلفني  املعروفة في ه��ذا 
التاسع عشر، إضافة  القرن  إيطاليني مغمورين من 
ن��وداري )1969(.  إلى عمل للمؤلف املعاصر ماركو 

لالستعالم: 01/350000

في  العربي«  العالم  »معهد  يحتفي   ■
ب����اري����س ب����ال����روائ����ي امل����ص����ري ال���راح���ل 
نجيب محفوظ )الصورة(، في إطار 
تظاهرة  À vous de lire. وتستضيف 
الخامسة والنصف  املعهد عند  مكتبة 
مساء السبت 28 أيار )مايو( الجاري، 
ل��ق��اًء ح���واري���ًا ي��ض��ّم م��ط��ال��ع��ات ن��ق��دّي��ة 
 إل��ى 

ً
ألع���م���ال األدي������ب ال����رائ����د، إض����اف����ة

قراءات مسرحّية لنصوص صاحب »أوالد حارتنا«. 
 www.imarabe.org :لالستعالم

■ ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي ت���ظ���اه���رة »ن���ظ���رة م����ا« في 
»مهرجان كان«، نالت نادين لبكي »جائزة فرنسوا 
شاليه« لعام 2011، عن فيلمها الروائي الطويل الثاني 

»وهأل لوين؟«.  

������� إس���رائ���ي���ل 1948  ■ ت��ح��ت ع���ن���وان » ف��ل��س��ط��ن 
ل��ل��ب��ن��ان  ال���ث���ق���اف���ي  »امل���ج���ل���س  ���م 

ّ
ي���ن���ظ  ،»2011 ���������

الجنوبي« لقاًء حواريًا، يشارك فيه سفير فلسطني 
في لبنان عبد الله عبد الله، والباحث حسن أبو 
ال��ن��م��ل. وس��ي��ت��خ��ذ ال��ن��ق��اش ش��ك��ل م��ق��ارب��ة م��ق��ارن��ة 
بعد  مساء  السادسة  عند  محمود سويد  يديرها 

غد الخميس في قاعة املجلس )املزرعة ��� بيروت(. 
لالستعالم: 01/703630

فالش

محمد الخضيري

حن جاء إيف سان لوران )1938 ���� 2008( وصديقه 
 ،1966 ع����ام  م���راك���ش  إل����ى   )1930( ب��رج��ي��ه  ب���ي���ار 
كانت مدينة تقليدية، لم تفقد بعد ذلك »السحر 
الشرقي« املترسخ في أذهان الغربين. كان سان 
لوران يعمل إلى جانب املصمم الشهير كريستيان ديور على 
أقمشة بيضاء وس��وداء، سادت سوق املوضة حينذاك. أّما 
في شوارع مراكش، فراح يصادف رجااًل ونساًء »يخلطون 
وأزرق وأخ��ض��ر وبنفسجي. هذه  أل���وان مثيرة: وردي  ب��ن 
ها ملّونة، تذكر برسوم دوالكروا. 

ّ
املجموعة التي تظهر كأن

م��ن امل��ده��ش أن ت��ع��رف أن��ه��ا ليست إال ارت��ج��ال��ي��ة ال��ح��ي��اة«، 
يكتب في إحدى رسائله. هذه االرتجالية املتعددة األلوان، 
الرجل يعشق املدينة ويجعلها ملهمة لتصاميمه.  جعلت 
ص���دي���ق امل��ص��م��م ال���ب���اري���س���ي، وش��ري��ك��ه ف���ي ت��أس��ي��س داره 
إي��ف سان  ن��ع��رف،  »ل��م نكن  الشهيرة، بيار بيرجيه يكتب: 

لوران وأنا )...( أن هذه املدينة 
)م����راك����ش( س��ي��ك��ون ل��ه��ا دور 
وسنشتري  حياتنا،  في  مهم 
فيها ثالثة منازل من ضمنها 
ف���ي���ال م����اج����وري����ل ب��ح��دي��ق��ت��ه��ا 
امل����غ����رب   

ّ
أن وال  ال����ش����ه����ي����رة، 

س���ي���ص���ب���ح ب����ل����دن����ا ال����ث����ان����ي«. 
ح����دائ����ق م����اج����وري����ل ت��ح��ّول��ت 
إذ  امل��وض��ة،  إل��ى قبلة لعشاق 
املصمم  رف���ات  ��ه��ا تحتضن 

ّ
إن

ال����ع����امل����ي ال�������ذي غ�����ادرن�����ا ق��ب��ل 
ثالث سنوات. احتضنت هذه 
العام  منتصف  منذ  الحدائق 
امل������اض������ي، م���ع���رض���ًا ب���ع���ن���وان 
»إي���ف س���ان ل����وران وامل��غ��رب«. 
وه���ا ه��و امل��ع��رض ينتقل إل��ى 
إلى  البيضاء، وتحديدًا  ال��دار 
يستمّر  حيث  الفنون«،  »فيال 
حتى 17 تموز )يوليو( املقبل.

يفاجأ الزائر عند مدخل الفيال 
»قلب إيف سان لوران«، وهو  ب�
قطعة مجوهرات صممها في 
بداية مشواره الفني، وصارت 
تميمة تضعها كل العارضات، 
ال����ل����وات����ي ي���رت���دي���ن أق������رب زي 
إل���ى قلبه خ���الل ع��روض��ه. في 
أروق����������ة امل������ع������رض، ص���ف���ح���ات 
م��ن ك��ت��اب »إي���ف س���ان ل���وران، 
عشق مغربي« لبيار بيرجيه، 
وي����ح����ت����وي ص�������ورًا ل��ل��م��ص��م��م 

الباريسي، وبطاقات بريدية موسومة بكلمة »حب« تعود 
إل��ى أواخ��ر القرن املاضي.  إل��ى بداية السبعينيات وأخ��رى 
����ث����ت ق���اع���ات ال��ف��ي��ال وف����ق س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا خ���اص���ة، ل��ت��ق��ّدم 

ّ
ث

ُ
أ

قفطان وجالبيات،  بن  تنوعت  ل��وران  لسان   
ً
عمال أربعن 

وأق��الم »بيك« حّولها الفنان إل��ى م��واد فنية... على األزي��اء 
امل��ع��روض��ة ي��ظ��ه��ر ش��غ��ف��ه ب���أل���وان ال��ط��ب��ي��ع��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي 
دفعته إلى التخلي عن األبيض واألسود. كذلك يظهر تأثره 
وال��ج��اب��ادور،  الجلباب،  مثل  املغربية  بالخياطة  ال��واض��ح 
وال��ط��راب��ي��ش. م��وع��د م��ع ذائ��ق��ة ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن ال��ق��رن 
العشرين، يؤّكد لنا مجددًا أن تصميم األزياء جزء أساسي 

من الفنون الجميلة...

���� »فيال  ل��وران واملغرب«: حتى 17 تموز )يوليو( املقبل  »إيف سان 
 www.fondation-pb-ysl.ne .)الفنون« )الدار البيضاء

العشيق المراكشي

معرض 
يستعيد 

أثر المغرب 
في أعمال 

المصّمم 
الفرنسي 

الشهير

إيف سان لوران 

ي������ؤس������س س�����اب�����ي�����ال ف�������ي م���ج���م���وع���ة 
»س��ي��س��ي��ل إي��ل��ي��ز س���اب���ي���ال« )ط��ب��اع��ة 
 ×60×110 ��� المبدا وحياكة على قطن 
3 س��ن��ت��م( مل��ش��ه��دي��ة ال ت��ب��دو م��أل��وف��ة 
الخامات  السابقة.  تجاربه  في  كثيرًا 
القماشية األصلّية تحمل بن ألوانها 
الحميمية  مضاعفًا.  حنينًا  وقطبها 
امل��ف��رط��ة ف���ي ه����ذه ال���ت���ج���ارب تختلف 
��ب��ه��ا في 

ّ
ك��ث��ي��رًا ع���ن ق��س��وة ي��م��ك��ن ت��ع��ق

أع����م����ال س���اب���ي���ال. ال�����ره�����ان ه���ن���ا ع��ل��ى 
ح��م��ي��م��ي��ة م���ص���دره���ا أل������وان ون��ق��وش 
من  لحالة صريحة  ت��ؤّس��س  وأقمشة 

االفتقاد والخسارة.
اب��ت��ع��اد س��اب��ي��ال ال��ح��ال��ي ع��ن ال��ق��دس، 
 منها 

ُّ
فتح أم��ام��ه ن��واف��ذ ج��دي��دة يطل

ع��ل��ى م��ف��ه��وم امل��ن��ف��ى. أع���م���ال سابيال 
األخيرة ص��ارت أق��رب إلى الزمان من 
 
ّ
امل���ك���ان. وه����ذا ره����ان ج��دي��د ي��ب��دو أن

الذهني  في صراعه  يقتحمه  سابيال 
الدائم مع العالقة في املكان. 

 11 ح���ت���ى   :Euphoria and Beyond
الربع  ��� »غ��ال��ي��ري  املقبل  )ي��ون��ي��و(  ح��زي��ران 

الخالي« )دبي( 
www.theemptyquarter.comقصة عودة 1948« لسمير حرب ونيكوال بيروجيني«

»سيسيل إيليز سابيال« )طباعة المبدا 
وحياكة على قطن ــ 110×60× 3 سنتم(


