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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

ّ
بطرس المعري في بيروت «دكانة» البهجة والحنين إلى الشام
ليست عالقة هــذا الفنان الـســوري طــارئــة فــي التحريض
على أهمية الفنون الشعبية فــي الفضاء التشكيلي.
معرضه الجديد الــذي افتتح أمــس فــي «تجليات» في
بيروت ،يستدعي بالغة الشارع ،وبسطات األرصفة ،وذاكرة
الحكواتي بخطوط حيوية وتعليقات ســاخــرة ّ
تعري
العمل الفني من رصانته
خليل صويلح
ّ
في معرضه الجديد «الدكانة» ،ينسف
ّ
بطرس املعري ( )1968كل التوقعات
املسبقة عن عالقة اللوحة باملتلقي،
مراهنًا على البساطة املـخــادعــة في
إيصال شحنته البصرية إلى اآلخر.
ّ
ذل ــك أن م ـف ــردة «ال ــدك ــان ــة» وحــدهــا،
ت ـط ـيــح امل ـه ــاب ـ ّـة ف ــي اق ـت ـح ــام ع ــوال ــم
غــام ـضــة وم ـل ــغ ــزة .ن ـحــن إزاء مـكــان
بـسـيــط لـلـفــرجــة ال يـحـتــاج إل ــى درج
كهربائي الكتشاف أقسامه ،وال إلى
الــوقــوف فــي ال ــدور أم ــام «الـكــاشـيــر»
لــدفــع ثمن الـبـضــاعــة .ثمانية رفــوف

ً
 50عمال مصنوعًا من
واالكريليك
الكوالج،
ّ
والجرائد المطوية ،في
مزيج من الكاريكاتور
والكوميكس

خشبية عتيقة تكشف عــن بضاعة
ّ
«محلية الـصـنــع» .سنجد فــوق هذه
ً
ال ــرف ــوف ن ـحــو  50ع ـم ــا بـقـيــاســات
مختلفة ،وع ـنــاويــن متناقضة مثل
ك ـت ــب ع ـت ـي ـقــة ،وع ـل ــب ال ـل ـي ــل ،ون ـشــر
غ ـس ـي ــل ،وقـ ـص ــص قـ ـصـ ـي ــرة ،وحـ ــب،
وبـ ــائـ ــع ال ـ ـ ـ ــذرة ،و«ش ــامـ ـن ــا ف ــرج ــة»،
وكروشيه .هكذا ستتناسل سرديات
ه ــذا الـتـشـكـيـلــي الـ ـس ــوري بتقنيات

م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه الـ ـ ـك ـ ــوالج،
واالكــريـلـيــك وال ـجــرائــد امل ـطـ ّ
ـويــة ،في
مزيج من الكاريكاتور والكوميكس،
تبعًا ملــا تستدعيه انشغالته ،ســواء
لجهة الـحـنــن إل ــى أمـكـنــة وذكــريــات
باتت قصية ،أم لجهة التهكم الالذع
م ــن ط ـب ــائ ــع ب ـش ــر غ ــارق ــن ف ــي خ ــدر
أع ــراف قــديـمــة تثقل تطلعاتهم إلــى
كينونة معاصرة.
ليست عــاقــة بـطــرس املـعــري طارئة
فــي الـتـحــريــض عـلــى أهـمـيــة الـفـنــون
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ال ـف ـض ــاء الـتـشـكـيـلــي،
فـقــد سـبــق أن عـمــل عـلــى استحضار
عـنـتــرة وعـبـلــة ،مــن عـتـبــة أع ـلــى مما
قــدمــه ال ـ ّ
ـرســام الشعبي أبــو صبحي
التيناوي ،بمعنى أنه تجاوز النبرة
الـفـلـ ّكـلــوريــة نـحــو قـيــم بـصــريــة أكثر
ت ـج ــذرًا فــي امل ـخ ـيــال ال ـع ــام ،بــإضــافــة
ج ـ ــرع ـ ــة نـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة ت ـ ـضـ ــع شـ ـخ ــوص ــه
فـ ــي مـ ـق ــام آخ ـ ـ ــر .ه ـ ــذا مـ ــا نـ ـج ــده فــي
شخصية الحكواتي وكتبه العتيقة
وأراك ـ ـيـ ــل ّ
رواد امل ـق ــاه ــي الـشـعـبـيــة،
م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـعــرضــه « 3سـ ـن ــوات عـلــى
الـفــايـسـبــوك» ( .)2015وإذا بالرسم
يــدخــل الـفـضــاء اال ّف ـتــراضــي بوصفه
مـ ّ
ـدونــة يومية تــوثــق أح ــوال الحرب
والـ ـحـ ـن ــن وال ـغ ـي ـب ــوب ــة ف ــي تـمـجـيــد
امل ــاض ــي ،وتـحـطـيــم الـقـشــرة الصلبة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــاي ــات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـع ــري ــة
شـ ـخ ـ ّـوصـ ـه ــا مـ ـ ــن ق ــدسـ ـيـ ـتـ ـه ــا لـ ــدى
امل ـت ـلــقــي .لـكـنــه ف ــي «ال ــدك ــان ــة» يلقي
ً
ح ـ ـ ـبـ ـ ــا أط ـ ـ ـ ـ ــول وج ـ ـ ــرع ـ ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ــي
اص ـط ـيــاد رائ ـح ــة األم ـك ـنــة الـقــديـمــة،
ك ــأن بـعــد املـســافــة مــا بــن هــامـبــورغ
األملانية مكان إقامته الحالية ،وأزقة
دم ـ ـشـ ــق وح ـ ــواريـ ـ ـه ـ ــا وح ـك ــاي ــات ـه ــا،
يشعل الحنني مضاعفًا نحو ما بات
ً
بـعـيـدًا ومـنـسـ ّـيــا وم ـه ـمــا ،مــن موقع
السخرية في املقام األول .وهو بذلك
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يقترب مــن مناخات محمد املاغوط
فــي تـشــريــح أح ــوال الـجـســد املــريــض
ب ـت ــاري ـخ ــه وأوه ـ ــام ـ ــه وانـ ـكـ ـس ــارات ــه،
كــاش ـفــا ع ــن ع ـلــل ال ـكــراه ـيــة وال ــزي ــف
واملهابة الكاذبة ،بقصد تعزيز األلفة
بــن األش ـق ــاء وتــرم ـيــم ال ـف ـجــوة التي
أفــرزت ـهــا ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي الـبــاد
منذ سنوات .وهو إذ يستعيد توابل
الزمن السعيد ،إنما يرغب في إزاحة
مشهد الـعـنــف الــدمــوي بمشهديات
مـغــايــرة تكسر رتــابــة مشهد القتل،
ّ
وت ـع ــزز عـنــاصــر فــرجــة أخ ــرى تتكئ
ّ
على عناصر تشكيلية بطابع محلي
أصيل ،ولكن في املنطقة الفاصلة ما

بــن االحتفاء بــاألعــراف القديمة من
ج ـهــة ،وه ـتــك هـشــاشـتـهــا وركــاكـتـهــا
من جهةٍ أخرى ،لتأصيل وعي جديد
يـنـهــل م ــن م ـكــونــات مـحـلـ ّـيــة ويـعـيــد
صــوغ ـهــا ف ــي ف ـهــم م ـعــاصــر ينهض
على رافعة تحريضية ال تتوانى عن
اسـتــدعــاء امل ـفــردة الـشــوارعـيــة حينًا،
وال ـن ـقــد ال ـ ــاذع لـلـنــزعــات املــاضــويــة
طــورًا .يفكك بنية السرديات املحلية
ويجذبها إلــى ضفةٍ أخــرى« :الحرب
ت ـس ـي ــر ونـ ـحـ ـن ــا عـ ــم ن ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـوي» .وه ــو
ب ــذل ــك ي ـغ ــام ــر ب ـن ـخ ـبــوي ـتــه ملـصـلـحــة
بــاغــة ال ـش ــارع ،وبـسـطــات األرص ـفــة،
وذاك ــرة الحكواتي بخطوط حيوية

وتعليقات ساخرة ّ
تعري العمل الفني
ّ
م ــن رص ــان ـت ــه ،ل ـي ـت ـحــول إلـ ــى غــرض
ّ
ي ــوم ــي ي ـم ـكــن ج ـل ـبــه م ــن «ال ــدك ــان ــة»
ب ـب ـســاطــة وس ـه ــول ــة وغ ـب ـطــة «لـتـكــن
ّ
إذن هذه الدكانة كراسنا الشخصي،
وه ــذه األع ـمــال هــي الصفحات التي
ّ
دون ــا عليها يومياتنا وهواجسنا،
منفعلني باألحداث السياسية حينًا،
وهــاربــن منها إلــى استرجاع صور
وحكايات قديمة تنفصل عن الواقع
املعاش حينًا آخر» وفقًا ملا يقوله في
تقديم معرضه.
فكرة التدوين إذًا ،تصب فــي عملية
ت ــوثـ ـي ــق ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة م ـ ــن و ّج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
ً
شـعـبـيــة أوال ،وتــال ـيــا فــإن ـهــا تــأريــخ
مشاغب من دون تشذيب أو زخرفة
«كـ ــي ال ن ـن ـســى ك ـيــف كـ ــان ال ـس ـيــران
في الغوطة وكيف هو طريق املطار.
ك ــي ن ـتــذكــر ال ـبــائــع امل ـت ـجــول ي ـنــادي
على بضاعته فــي ســوق الحميدية،
ّ
الحمالني فــي ســوق الـهــال،
وعــربــات
ومحل أحــذيــة األرمـنــي فــي حــي برج
الــروس ،والعصرونية التي احترقت
كما تحترق البلد اآلن».
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ي ـ ـم ـ ـضـ ــي ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «دفـ ـ ـت ـ ــر
إق ــام ــة» ب ـع ـي ـدًا ف ــي تـخـلـيــص الـعـمــل
التشكيلي مــن رصــانـتــه باستثمار
القيم الغرافيكية فــي فــن التصوير،
مؤسسًا لوحة ت ــزاوج فنون الكتاب
املـصـ ّـور مع بهجة الذائقة الشعبية،
مفصحًا عن حجم التناقضات التي
نعيش تحت ثقل وطأتها .لــذلــك ،لم
ّ
يتردد في أحد معارضه السابقة بأن
يــدعــو بــرهــان كركوتلي إلــى العشاء
في منزل نذير نبعة ،مثلما يستدعي
الـ ـ ـي ـ ــوم بـ ــائـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ف ـ ــي س ــوق
الـحـمـيــديــة ،و«ك ـيــوب ـيــد الــدمـشـقــي»،
وبــائــع الـبـطـيــخ إل ــى صـخــب املـيــديــا.
ّ
ل ـكــن امل ـف ــارق ــة أن م ـح ـتــويــات رف ــوف
ّ
الــدكــانــة س ــوف تستضيفها ج ــدران
ص ــال ــة زج ــاجـ ـي ــة أنـ ـيـ ـق ــة فـ ــي وس ــط
بـيــروت بما يتناقض مــع طموحات
«أب ــو مــاتـيــس» فــي تـصــديــر الـلــوحــة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـعـ ـم ــوم ــي ،مـ ــن دون
وسيط.
ّ
«الدكانة» :حتى  16تشرين األول (أكتوبر)
ـ ـ «غــال ـيــري تـجـلـيــات» (الـصـيـفــي فـيــاج ـ
بيروت) ـ ـ لالستعالم01/987205 :

zoom

ّ
أول معرض للفن العربي في طهران فتح كوة في جدار الظالم
سعيد محمد
رغ ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ــاور ال ـ ـع ـ ــرب واإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن
جـغــرافـيــا وت ـشــارك ـهــم ف ـضــاء معرفيًا
مـ ـتـ ـق ــارب ــا ،فـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ل ـل ـت ـب ــادل
ال ـث ـق ــاف ــي ب ــن ال ـش ـع ـبــن تـ ـك ــاد ت ـكــون
منعدمة ألسباب سياسية وتاريخية
عــدة .معرض الفن الــذي ستستضيفه
طـ ـه ــران ف ــي مـتـحـفـهــا ل ـل ـفــن امل ـعــاصــر
خالل شهري تشرين الثاني (نوفمبر)
وك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـب ــر) املـقـبـلــن،
تحت عنوان «البحر معلقًا :نماذج من
الـفــن التشكيلي الـعــربــي الـحــديــث من
مـجـمــوعــة بــارج ـيــل» سـيـكــون بمثابة
نـقـلــة نــوعـ ّـيــة مل ــزي ــد م ــن االس ـت ـك ـشــاف
البناء بني نخب الشعبني ،وفتح لكوة
فــي ج ــدار ظ ــام تـجــاهــل اآلخ ــر وســوء
الفهم املتبادل.
املعرض الذي يعد األول من نوعه في
العاصمة اإليــرانـيــة تنظمه «مؤسسة
بارجيل للفنون» اإلمــاراتـ ّـيــة الخاصة
الـتــي تـتــولــى إدارة وع ــرض مقتنيات
املجموعة الفنية الشخصية لسلطان
سعود القاسمي .تعد هذه املؤسسة من
أنشط املؤسسات العربية في تعريف
ال ـع ــال ــم ب ــاألعـ ـم ــال ال ـف ـن ـ ّـي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة،
وتـتـعــاون مــع مـتــاحــف عــاملـيــة لتقديم
نماذج من هذه األعمال ضمن ثيمات

م ـت ـنــوعــة .تـمـتـلــك امل ــؤس ـس ــة م ــا يــزيــد
عن  ١٠٠٠من أهــم األعـمــال التشكيلية
لـ ـفـ ـن ــان ــن مـ ـع ــاص ــري ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
ّ
أن ـحــاء الـعــالــم الـعــربــي ،تـمــثــل م ــدارس
واتـجــاهــات متنوعة ضمن مرحلة ما
بعد االستقالل ونشوء الدول الوطنية
منذ مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية.
ف ـت ــرة ات ـس ـمــت ب ـت ـح ــوالت اجـتـمــاعـ ّـيــة
عميقة ّ
يقدم الفن التشكيلي إحدى أهم
وسائل فهمها وتوثيقها.
سـيـقــام امل ـعــرض فــي «مـتـحــف طـهــران
ل ـل ـفــن املـ ـع ــاص ــر» ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد م ــن أه ــم
م ـت ــاح ــف الـ ـف ــن املـ ـع ــاص ــر ف ــي ال ـش ــرق
األوســط ،ويمتلك أكثر من  ٣٠٠٠عمل
فـنــي ذات قـيـمــة عــاملـيــة تـغـطــي فـتــرات
ن ـهــايــة الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـشــر وال ـق ــرن
العشرين ،إضــافــة إلــى أكبر مجموعة
من الفن اإليــرانــي الحديث واملعاصر.
ُ
وك ــان املـتـحــف افــتـتــح قـبــل عــامــن من
ال ـثــورة اإليــرانـ ّـيــة ع ــام  ،١٩٧٩وتعتبر
م ـج ـمــوع ـتــه أهـ ــم م ـق ـت ـن ـيــات م ــن ال ـفــن
الـ ـغ ــرب ــي خ ـ ـ ــارج أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات
املتحدة ،إضافة إلى عرضه منحوتات
ل ـف ـنــانــن ع ــامل ـي ــن ف ــي ح ــدائ ـق ــه لـيــس
أقلهم هنري مور.
ً
س ـ ـي ـ ـقـ ـ ّـدم امل ـ ـ ـعـ ـ ــرض أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال ع ــرب ـ ّـي ــة
ت ـس ـت ـك ـشــف م ــرح ـل ــة ت ـق ــاط ــع ص ـعــود

كاظم حيدر،
«عشرة خيول
متعبة تتحاور
مع الالشيء»
(لوحة زيتية،
)١٩٦٥

الـ ــدولـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة م ــع تـ ـط ــور ش ـعــور
األفـ ــراد ب ــال ــذات فــي الـفـتــرة بــن ١٩٤٠
و ١٩٩٠من خــال قــراءة التناقض بني
القرية واملدينة ،بني اللغة والتجريد،
وب ــن الـ ـ ّ
ـزي وال ـع ــري .لـقــد عـ ّـبــر فنانو
الـحــداثــة الـعــرب بريشتهم وبتقنيات
متنوعة عن أحالم أجيالهم وتطلعاتها

وتـطــور هوياتها الجمعية والفردية.
األعـ ـم ــال س ـت ـت ــوزع ع ـلــى دول عــربـ ّـيــة
مـخـتـلـفــة وف ـنــانــن م ــن م ـ ــدارس فـنـ ّـيــة
وف ـك ـ ّ
ـريــة م ـت ـنــوعــة ،وسـتـعـكــس امل ــزاج
االجـتـمــاعــي ال ـخــاص للمجتمع الــذي
أت ــت مـنــه األع ـم ــال .الـلــوحــات املصرية
ً
ً
مثال تصور تداخال بني البيئة املحلية

وق ـص ــص الـ ـح ــرب وال ـه ــزي ـم ــة ،بينما
تـعـكــس أع ـم ــال الـخـلـيــج م ــن اإلم ـ ــارات
وقطر نزوحًا نحو التجريد واالحتفاء
بالكتابة الـعــربـ ّـيــة املـبـهــرة .لـكــن زبــدة
ّ
العراقية
املعرض قد تكون املجموعة
ً
التي تشمل أعماال لفنانني عراقيني من
رواد الحداثة في العالم العربي كشاكر
ح ـس ــن آل س ـع ـي ــد ،وضـ ـي ــاء الـ ـع ــزاوي
وأي ـضــا لــوحــة كــاظــم حـيــدر املـشـهــورة
«عـ ـش ــرة خ ـي ــول م ـت ـع ـبــة ت ـت ـح ــاور مــع
الالشيء» .ولتوسيع قاعدة التغطية،
س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك أع ـ ـمـ ــال ل ـف ـن ــان ــن مــن
املغرب والجزائر وفلسطني ولبنان.
مـجـيــد م ـ ــوالن ـ ــوروزي ،أم ــن «مـتـحــف
ّ
ط ـ ـهـ ــران ل ـل ـف ــن املـ ـع ــاص ــر» ع ــل ــق عـلــى
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة املـ ــدي ـ ـنـ ــة مل ـ ـعـ ــرض ب ـه ــذه
األه ـم ـيــة بـقــولــه «قـيـمــة ال ـفــن ه ــي أنــه
ّ
اإلنسانية
يسمح بمشاركة التجارب
ليس بني األشخاص فحسب ،بل عبر
ال ـح ــدود وال ـل ـغــات امل ـح ـكـ ّـيــة» .وأع ــرب
سعادته بالتعاون مع مؤسسة عربية
بالذات ليكون ذلك جسرًا لتقديم ثقافة
ال ـش ـع ـب ــن ل ـب ـع ـض ـه ـمــا ،وب ـ ـنـ ــاء تـفـهــم
أفضل لتجاربهما املعاصرة.
ّ
* «البحر معلقًا» :من  8ت ( 2نوفمبر) حتى
 23ك( 1ديسمبر) ـ ـ «متحف طهران للفن
املعاصر» ـ barjeelartfoundation.org

