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فنون تشكيلية

بيروت تستعيد «نهضة» خليل الصليبي
ّ
االمبراطورية واالنتداب ،يوم
عاصر زمني
ّ
كانت املدينة تكتشف ّالحياة العصرية.
ّ
األميركية» تسلط الضوء على
«الجامعة
ّ
تجربته التي تربط املؤسسني بجيل الرواد،
من خالل معرض يعيدنا إلى بدايات املحترف
اللبناني ،ويتزامن مع معرض آخر يحتضنه
«معهد العالم العربي» في باريس
حسين بن حمزة
ب� � ��دأت  AUB art galleryال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �ج��ام �ع��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ب� �ي ��روت
نشاطاتها التشكيلية بمعرض شبه
اس�ت�ع��ادي لخليل الصليبي (1870ـ�ـ�ـ�ـ
 .)1928ث�ل�اث��ون ل��وح��ة ت�ع�ي��دن��ا إل��ى
ب ��داي ��ات امل �ح �ت��رف ال �ل �ب �ن��ان��ي ،وإل ��ى
ل�ح�ظ��ة االح �ت �ك��اك امل�ب�ك��رة م��ع ال��رس��م
ٌ ّ
�اك ظ ��ل ف ��ي ح ��دود
األوروب� � � ��ي .اح �ت �ك�
امل�ح��اك��اة الصافية تقريبًا ،لكن هذه
امل �ح ��اك ��اة ال ت �ق �ل��ل م ��ن ري� � ��ادة حفنة
م� ��ن ال ��رس ��ام �ي ً�ن امل� ��وه� ��وب�ي��ن ،ال ��ذي ��ن
خ �ل �ق��وا ص �ل ��ة ح �ي��وي��ة م �ب ��اش ��رة م��ع
حركة وتيارات فن الرسم في منابعه
األس��اس �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ب��اري��س
وروما.
َّ
ُيصنف خليل الصليبي ضمن عصبة
الخمسة ،الذين ترتبط نشأة الرسم
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ت �ج��ارب �ه��م ال�ت��أس�ي�س�ي��ة،
واألرب� �ع ��ة اآلخ � ��رون ه ��م :داود ال�ق��رم
وح � �ب � �ي ��ب س � � � ��رور وج � � �ب� � ��ران خ �ل �ي��ل
ج �ب��ران وفيليب م��وران��ي .الصليبي
أق � ��رب إل� ��ى ت �ج��رب �ت��ي ال� �ق ��رم وس� ��رور
ف ��ي ال �ب �ح��ث ع ��ن خ�ص��وص�ي��ة ذات �ي��ة،
وف ��ي إخ � ��راج ال �ل��وح��ة م ��ن امل �ن��اخ��ات
ال �ك �ن �س �ي��ة وال � �غ� ��اي� ��ات ال �ت �ب �ش �ي��ري��ة
إل � ��ى ال� �ح� �ي ��اة امل��دي �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ك��ان��ت
مظاهرها االجتماعية والثقافية قد

«عارية» (زيت على قماش 92 × 65 ،سنتم)1922 ،
نشأت للتو .ل��م تتخلص أع�م��ال ذلك
الرعيل من تأثير األيقونات املشرقية
وال��زخ��ارف امل�ج��ان�ي��ة ،لكن لوحاتهم
بدأت تستقبل أشخاصًا من الشرائح
ال ��دن� �ي ��ا ،وم � ��ن أص� �ح ��اب امل� �ه ��ن ،إل��ى
ج��ان��ب امل �ن��اظ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ن �س��اء
العاريات ونثريات الحياة اليومية.
هكذاّ ،
تحول الرسم من هواية بسيطة
إلى مهنة حديثة واحترافية في بيئة
شهدت تحوالت حاسمة في الحياة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ال يمكن الفصل بني طموحات هؤالء
وبني بدايات ما ُس ّمي عصر النهضة.
ال��رس��م ك��ان ج��زءًا م��ن ح��رك��ة التنوير
واألدب ال � �ت� ��ي ت ��زام� �ن ��ت م� ��ع ح�ق�ب��ة
امل �ت �ص��رف �ي��ة وال� �ع� �ق ��ود األخ � �ي� ��رة م��ن
الحكم العثماني ،وبرزت فيها أسماء
مثل :أحمد فارس الشدياق وبطرس
البستاني وابراهيم اليازجي.
ب�خ�لاف مجايليه ال��ذي��ن درس ��وا في
روم� ��ا ،س��اف��ر ال�ص�ل�ي�ب��ي إل ��ى أدن �ب��ره
س �ن��ة  .1890ه� �ن ��اك ال �ت �ق��ى ال ��رس ��ام
األم �ي ��رك ��ي ج� ��ون س �ن �غ��ر س��ارج �ن��ت،
ال��ذي نصحه بالذهاب إل��ى الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ح �ي��ث س �ي �ل �ت �ق��ي م�ل�ه�م�ت��ه
وزوج �ت��ه ك ��اري أود .ب�ي�ن فيالدلفيا
وب��اري��س ول �ن��دن ،أم �ض��ى الصليبي
ع�ش��ر س �ن��وات ف��ي ت�ط��وي��ر م��وه�ب�ت��ه.
ت �ع� ّ�رف إل ��ى أوغ �س��ت ري �ن ��وار .ع��رض
ب �ع��ض أع �م��ال��ه ف ��ي ص��ال��ة «دوران ــ
م��وري��ل» ،التي كانت تعرض لفناني
امل��درس��ة االن�ط�ب��اع�ي��ة .ت��أث �ي��رات تلك
ال �ف �ت��رة س�ت�ظ�ه��ر الح �ق��ًا ف��ي أع �م��ال��ه،
ال� �ت ��ي ت� ��وزع� ��ت ب �ي�ن ف� ��ن ال �ب ��ورت ��ري ��ه
وان � �ط � �ب� ��اع � �ي� ��ات امل� �ن� �ظ ��ر ال �ط �ب �ي �ع��ي
وال �ع��ري ال�ب�ش��ري ،وظ�ل��ت متأرجحة
ب �ي��ن ال� �ت� �ك ��وي ��ن األك � ��ادي� � �م � ��ي امل �ت�ي�ن
وال �ب �ح��ث ع ��ن ه ��وي ��ة ل��ون �ي��ة ت�ت��رج��م
ال� �ه ��واج ��س وال� �ط� �م ��وح ��ات ال ��ذات �ي ��ة.
بعد عودته إل��ى لبنان ،أق��ام محترفًا
شخصيًا ف��ي ش��ارع بلس بمواجهة

متحف الفن الحديث
يمثل معرض خليل الصليبي (الصورة بورتريه ذاتي)
لحظة استثنائية إلجراء مقارنة بني بواكير املحترف
اللبناني وتجاربه الراهنة .اللوحات الـٌ 30
جزء من
مجموعة روز وشاهني الصليبي ُوهبت إلى الجامعة
ً
األميركية من قبل نجلهما سمير الصليبي ،وتضم أعماال
رائدة لقيصر الجميل وعمر أنسي وصليبا الدويهي ..وهي
نواة متحف للفن الحديث ُ
سيقام في حرم الجامعة.

معرض متعدد الوسائط

شباب فلسطين ينصبون «أشرعة للحرية»
القدس المحتلة ـــ حسام غوشة
اخ�ت�ت�م��ت م�ج�ل��ة «ف�ل�س�ط�ين ال �ش �ب��اب»
أخ �ي �رًا امل�ح�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن معرضها
الثاني «أشرعة للحرية» ال��ذي استمر
 10أيام في «دار إسعاف النشاشيبي»
في القدس املحتلة ،بمشاركة  45كاتبًا
وف �ن ��ان ��ًا ش ��اب ��ًا م ��ن ف �ل �س �ط�ين امل�ح�ت�ل��ة
وأراض � � � � ��ي ال � �ل � �ج� ��وء .امل� � �ع � ��رض ال � ��ذي
اف �ت �ت��ح ن �س �خ �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي ن�ي�س��ان
(أبريل) املاضي في «جامعة بيرزيت»،
سيتنقل إلى جامعات فلسطينية وإلى
م��دي�ن��ة أري �ح��ا ف��ي م�ح�ط��ات��ه ال �ق��ادم��ة،
ب �ه��دف إع� �ط ��اء ف��رص��ة أك �ب��ر ل�ل�ش�ب��اب
الفلسطيني للمشاركة ف��ي فعالياته
واالط�لاع عليها .يحمل املعرض ثيمة
الحرية ،ويعتمد املشاركون الوسائط

امل� � �ت� � �ع � ��ددة ،ح� �ي ��ث ت� �م� �ت ��زج ن �ص��وص
ك�ت��اب�ي��ة وأع �م ��ال ف�ن�ي��ة وف��وت��وغ��راف�ي��ة
وف� �ي ��دي ��و وك ��وم � �ك ��س ،م� ��ع ب ��ان ��ورام ��ا
صوتية للكتاب والفنانني املشاركني.
م��ن ب�ين األع �م��ال الكتابية امل�ع��روض��ة،
ق� �ص� �ي ��دة ل� �ل� �ش ��اع ��ر ال� ��زم � �ي� ��ل ن� �ج ��وان
دروي � ��ش ب �ع �ن��وان «ق �ل �ي��ل م��ن ال �ج��از»،
ون��ص للكاتبة عدنية شبلي بعنوان
«درس ف � ��ي ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة» ،م � ��ع إع � � ��داد
ب �ص��ري و ّص ��وت ��ي .ال�ل�اف ��ت ف ��ي ه��ذي��ن
ال�ن�ص�ين أن�ه�م��ا ج ��اءا مناسبني ملكان
امل �ع��رض ف��ي ح��ي ال�ش�ي��خ ج ��راح ،وه��و
«ح � � ��ي ال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ات» ،ال � � � ��ذي اح �ت ��ل
امل �س �ت��وط �ن��ون ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة
مجموعة من بيوته .قبل وصولك إلى
مكان املعرض ،تمر ببضع قنصليات
وب� �ي ��وت ل �ل �ق �ن��اص��ل «وس �ك��رت �ي��رات �ه��م

عمل لرقية خميس

ُ
ُ
املدربات أفضل من كالب الشرطة» ،كما
ّ
وصفهن نجوان درويش في قصيدته،
ّ
راب�ط��ًا بينهن وب�ين «ال�ف�ي��زا» الصعبة
امل� �ن ��ال ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل� ��ى أن يمنحك
إياها العالم الغربي قبل السفر إليه:
«أي �ن �ب �غ��ي أن ن� �ض ��رع م �ث��ل خ ��ادم ��ات
مؤدبات لتسمحوا لنا بالسفر؟».
أم��ا عدنية شبلي ،فتسرد ف��ي ّ
نصها
ّ
الصبار،
قصتها منذ الطفولة مع نبتة
لتعرض جزءًا من مأساة الفلسطينيني
امل��اث�ل��ة أم��ام عينيها ف��ي ال�ح��ي نفسه،
ح �ي�ن ت � ��رى ال� �ب� �ي ��وت وع� �ل ��م االح� �ت�ل�ال
ي ��رف ��رف ف��وق �ه��ا ب �ع��د م �ص��ادرت �ه��ا أو
ه ��دم� �ه ��ا ،ث� ��م ت �ل �ح��ظ خ �ي �م��ة ص �غ �ي��رة
ات �خ��ذه��ا أص �ح ��اب ال �ب �ي��ت ال �س��اب �ق��ون
م�س�ك�ن��ًا .ت �ق��ول ش �ب �ل��ي« :ال ي�م�ك��ن ألي
ج� � �ب � ��روت ،أك � � ��ان ج � �ب� ��روت م �ب �ن��ى م��ن

ّ
والدي،
الحجارة البركانية أو جبروت
أن يكبح ق��درة ه��ذه النبتة على النمو
كما تشاء ،حتى في أق��ل األماكن التي
يتوقع ظهورها فيها».
ال � �ن � �ص� ��وص األخ � � � � ��رى ال � �ت � ��ي ض �م �ه��ا
ّ
امل � �ع� ��رض (17ن� � �ص � ��ًا) أغ �ل �ب �ه��ا ل �ك��ت��اب
ح��دي�ث��ي ال�ت�ج��رب��ة ،تباينت ع�ل��ى نحو
واس � ��ع ف ��ي م �س �ت��وي��ات �ه��ا ،ب ��ل ات �ص��ف
ب�ع�ض�ه��ا ب��ال �خ �ط��اب �ي��ة وال ��وع ��ظ أك�ث��ر
م� ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر ب �ج �م��ال �ي��ة ع� ��ن «ث �ي �م��ة
الحرية» ،التي اختارها مجد عسالي
وط� ��ارق ح �م��دان م��وض��وع��ًا ًللمعرض
ال ��ذي ي�ش��رف��ان ع�ل�ي��ه ،إض��اف��ة إل��ى تلك
النصوص ،ثمة  10أعمال فوتوغرافية،
و 10أع �م��ال ف�ن�ي��ة ،و 4أع �م��ال ف�ي��دي��و،
وك��وم �ك��س «زان اآلن» ،ال � ��ذي يحكي
قصة حقيقية.

