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نبض المدينة
ّ
في قلب الحمرا ،أبصرت صالة جديدة النور أخيرًا .الفضاء الذي يديره الفنان العراقي محمود شبر ،تنشغل في اختيار أعمال تشكل
ّ
وتقدمها عصارة بصرية للرائي
مرآة لما تقاسيه المنطقة اليوم من تقسيم وخراب ودمار،

نيسان الحروب يزهر بيوتًا فنية في بيروت

«أفكار آرت» :صرخة (عراقية) ضد كل االحتالالت
نيكول يونس
أزهر الفصل الثقافي الجديد في بيروت عددًا من املراكز وصاالت
فت ّية،
العرض ،آخرها «أفكار آرت
غاليري» في الحمرا .صالة ِ
ّ
ال تـتـحــدى ،بــل تـتـعــاون مــع ال ـكــل لـبــث فـكــرهــا املـنـتـمــي ،بني
ما يقارب  80صالة وغاليري في لبنان .تجربة يخوض
غـمــارهــا مــديــر الـصــالــة محمود شـبــر .تشكيلي عراقي
بمعرض فردي لزميله
طموح ،اختار افتتاح «أفكار»
ٍ
لم بيروت؟
لكن
عمر.
سالم
وصديقه الفنان العراقي
ِ
ولم اآلن؟ وماذا تريد أن تقول هذه الـ «أفكار»؟ أربع
ِ
عشرة سنة على «سقوط» بغداد على يد االحتالل
األمـيــركــي فــي نيسان (أبــريــل)  14 .2003سنة من
نهب ل ــأرض ،وم ـحــاوالت طمس الفكر وتشويه
ال ـث ـقــافــات .وم ــا زال ــت االرت ـك ــاب ــات مـسـتـمــرة عبر
تدمير كل أثر حضاري وفني لبالد الرافدين .لكن
أحـقــا تسقط بـغــداد؟ الـبـصــرة؟ أور /الناصرية؟
نينوى /املوصل؟ أتطمس أقدم حضارات الدنيا؟
ف ـن ـيــا ،ال .ال س ـق ــوط ،ب ــل ق ـيــامــة آت ـيــة ال م ـح ــال...
ع ـبـ ٌ
ـور إل ــى ال ـح ـيــاة .مــن نـيـســان االح ـت ــال م ــرورًا
بــالـنـيـســانــات الــداعـشـيــة عـلــى أرض ال ـع ــراق ،إلــى
نـيـســان االبـتـكــار ال ـيــوم ،مــا زال الـشـبــاب الـعــراقــي
ّ
أرض علها تثمر صرخات
يغرس مقاومته في كل
ٍ
ّ
فـنـيــة .يـخــوض تـجــاربــه فــي كــل س ــوح ال ـن ــزال ،يــذكــر
الدنيا بما قاساه ويقاسيه عراقه ،وينافس في أهم
ـار عراقية
بـقــاع األرض .يـعــود نيسان هــذه السنة بـثـمـ ٍ
بـ َـصــريــة مـلـ ّـوحــة بـعــزة الـتـصــدي ،وص ــدق املـحــاكــاة لــروح
العصر وقلب الـحــدث .قوامها الـجــوهــري؟ صرخة ضــد كل
االحتالالت.
ّ
املـفــارقــة أن الـصــرخــة الـعــراقـيــة هــذه تنطلق مــن نيسان بـيــروت،
نيسان ذك ــرى الـحــرب األهـلـيــة ،ونـيـســان مـجــزرة قــانــا .مــن ساحة
فنية أبت أن يدمرها أي شكل من أشكال اإلرهاب والحروب ،لتؤكد
ٌ
مرة جديدة على أن قلب بيروت النابض مثل يحتذى به .واألهم
تنثني
أنــه يتسع للكل ،فكيف بمن قــاســى مثله؟ بـيــروت لــم ولــن
ِ
عن دورهــا الريادي كمحرك للعجلة الثقافية والفنية في املنطقة
العربية .على خالف عواصم السوق الفنية ،ورغم كل عوامل قوة
البورصات الفنية في الـجــوار ،تبقى بيروت الحقل املغناطيسي
األول الجاذب للتشكيليني من مختلف األقطار العربية.
«بيروت مدينة ال سقف لها .هي تتحمل الجميع!» يجيبنا الفنان
العراقي القدير أحمد البحراني عندما نسأله عن سبب إصرار كل
الفنانني العرب ،وتحديدًا العراقيني ،أن ّ
يمروا من خــال بيروت.
ويضيف« :الفنان العربي يأخذ ختم نجاحه من بيروت .ميزة هذه

من معرض الفنان العراقي سالم
عمر (نيون ومعدن  100 -سنتم)

معارض لعالء بشير
تنظيم
ّ
الذي يعتبر معلم السريالية

َ
لست مضطرًا أن
املدينة وأهلها أنهم يستوعبون الجميع .يعني
ّ
تتلبنن حتى تـمــارس فنك .لذلك أقــول دومــا إن بـيــروت مدينة ال
سقف لها!».
يؤكد مدير الغاليري محمود ّ
شبر ما قاله زميله وصديقه
ّ
البحراني« :أتينا ليس من باب أن نكون منافسني بل ألن
عندنا طروحاتنا الخاصة التي نوصل عبرها صوتنا
كفنانني ومفكرين ،ومثقفني ،كنخبة إذا جاز التعبير.
نستطيع أن نوصل هــذا الهم الجمالي واإلنساني
الــذي نعيشه .وبالنتيجة «أفـكــار» ولــدت مــن هذه
القضية .وبيروت اآلن أصبحت وطنًا لنا .أعيش
هنا في بيروت منذ  6سنوات .أكــاد أكون جزءًا
من هذه املدينة».
الـغــالـيــري ع ـبــارة عــن قــاعــة صـغـيــرة فــي مبنى
«الكوستا» (الطابق الــرابــع) الــذي كــان محجة
للفنانني املسرحيني والتشكيليني واملثقفني
قبل زمــن .يجلسون في مقهى طابقه األرضــي
(الـ «هورس شو» حينها) .وأخيرًا ،بات يحوي
فــي طــوابـقــه بـيــوتــا فنية أو غــالـيــريـهــات (مثل
«آرت سبيس ح ـم ــرا») ،لـتــأتــي «أف ـك ــار» وتكمل
تركيب جزء من صورته الفنية والرمزية اليوم.
هو عامل جذب قوي إذًا ،لكن اإلقدام على مغامرة
طموحة لــه أسـبــاب أكثر مــن مــادة الـجــذب ،فــا بد
من وجــود طــرح فكري مختلف وراء هــذه الصالة.
يجيب َّ
شبر بتلك النفحة الشاعرية التي ّ
تميز معظم
تعابير الشباب العراقي« :فكرة الغاليري هي طموح
ع ـن ــدي ب ــأن أتـ ــرك بـصـمــة ف ــي بـ ـي ــروت .ب ـي ــروت مـعـتــرك
جمالي وثقافي مهم .وهي أمنية ّ
لدي بأن أكون ضمن هذه
املنظومة التي تعمل في مجال الثقافة والجمال ،وتكون لنا
طروحاتنا الخاصة النابعة من هموم املنطقة اليوم من ضياع
وتهشيم وإقصاء!» .هنا يؤكد أمرًا هامًا،
ودمار ومحاوالت تقسيم ً
بأن الغاليري ليست عراقية صرفًا ،بل هو يختار األعمال النابعة
من صميم ما يدور اآلن في املنطقة والعالم وقلب الحدث ليقدمها
عصارة بصرية للرائي.
ي ــدرك شـ ّـبــر مــا هــو مـقــدم عـلـيــه .ع ــدا الـصــداقــة الـتــي تــربـطــه بعدد
كـبـيــر م ــن ال ـف ـنــانــن وجــام ـعــي ال ـل ــوح ــات ،ه ــو دق ـي ــق ف ــي اخـتـيــار
األعمال ،أولها اختياره معرض االفتتاح لسالم عمر (راجع املقال
ّ
أدن ــاه) .يعلق« :نحن نقدم املفهوم /الكونسبت املرتبط بناسنا
وأهلنا ومجتمعاتنا .افتتحنا بسالم عمر الذي كان جاهزًا ،يليه
ّ
الـبـحــرانــي ،ثــم ع ــاء بشير ال ــذي يعتبر مـعــلــم الـســريــالـيــة .عندنا
أسماء مهمة لفنانني لبنانيني لن نفصح عنها اآلن ،وأخــرى يتم
التفاوض معها».

االفتتاح مع سالم عمر :ماذا نحسب هذا الخراب؟
«السكون والحركة جزء من جدلية املــوت والحياة ،لكن مــاذا نحسب هذا
الخراب! صمتي سوف أحوله إلى صرخة بوجه هذا العالم» .بهذه الجملة
يـعــود ســام عمر إلــى الــواجـهــة .هــو ال ــذي كــان ومــا زال محترفه محجة
كل الفنانني في بيروت واملنطقة .يعود الفنان العراقي عبر «أفـكــار آرت
ّ
بمعرض فردي من تسع لوحات ،ربما األجدر القول بأنها تسع
غاليري»
ٍ
صرخات .كلها من مــواد مختلفة غالبًا حديدية يطوعها عمر على دأبه
ّ
بتطويع كل املــواد لخدمة فكرته وقضيته .الفنان متمكن من أرق املــواد
الفنية إلى أصلبها ،من الطباعة الحريرية إلى الرسم والحفر مرورًا بالسبك
والتجهيز والتشكيل بالحديد والصلب والباطون والحجر.
ما هي الهواجس التي تدفعه إلى العودة بصرخاته التسع هذه؟ يجيبنا:
«هذا املعرض امتداد للمعرض السابق .كنت أشتغل على القناص والفتحة.
تناولت الكثير من مفردات الحياة املوجودة اليوم .تناولت فكرة االحتالل
مــن خــال البهرجة األميركية الـتــي وصلتنا أو «داع ــش» عندما احتلت
نينوى ودم ــرت كــل شــي إنساني وجميل ،وكــل فكرة راقـيــة فــي أذهاننا
وضمائرنا».
ال ينسى التوقف عند مكانة بيروت في قلبه .يقول« :كانت بالنسبة ّ
إلي
املتنفس الحقيقي ووجــدت فيها كل الحماية ألقــول كلمتي وأصــرخ ضد
اإلرهاب والجهل واملرض وكل هذه األشياء التي ّ
صدروها لنا».
من جهته ،يقول مدير «أفكار آرت» محمود ّ
شبر« :ســام اســم معروف
وهام في العراق .كما له حضوره في بيروت وعنده طروحاته الخاصة .ثم
ّإن الفن الذي ينتجه ،مختلف عما هو دارج في الصاالت .وهذا كان أحد
األسباب وراء افتتاح الصالة بمعرض فردي له .األعمال التي يقدمها ،تكاد
تكون تالمس الحدث ،والواقع ،واللحظة أو الزمان الذي نعيش فيه» .ويتابع:
«طبعًا ،نطمح أن يكون عندنا مبيعات ورواد .ولكن األهــم أن نقدم فكرًا
يحاكي معاناة هــذه املجتمعات ،وانقسامها إلــى أســود وأبـيــض .وأعمال
سالم عمر تكاد تكون الخطاب العام واألشمل واألكمل في هذه اللحظة».
فنانون كثر هنا ،بل يكاد جمهور سالم عمر يكون من الفنانني ،واألصدقاء

ّ
ورواد محترفه .نلتقي هناك بالتشكيلي اللبناني محمد عبدالله الذي يعلق
ّ
على األعمال ،معتبرًا أنها «أشبه باستمرار لألعمال القديمة .لكن ،كأفكار
هي حتمًا جديدة ولم يقاربها أحد من قبل بهذا الشكل .غالبية الفنانني
هنا حريصون على التفلسف في حني ّ
يقدم سالم مادة فلسفية لكن عن
تجربته والــواقــع الــذي يعيشه .نشعر ّأن هناك حربًا ونقدًا سياسيًا في
اللوحة .كما ّأن املأساة واضحة وضوح الشمس».
في التفصيل التقني ،لوحات سالم عمر الحديدية الرقيقة القوية الصلبة
املتينة الجذابة والصادقة في آن ،ال يمكن أن تكون إال محط جذب للضليعني

بعالم الفنون .في معرضه ،يعتمد عمر على تكرار الطبقات الحديدية فوق
بعض ،تكرارًا صوفيًا ربما كدوران الدراويشّ .
ويقولها« :هو الوصول ..هو
لشحن املعنى ،وزيادته ،وتكثيف الزخم العاطفي».
ثم يتابع شرحها لنا« :هي مفردات بسيطة وقليلة .هنالك سطح من حديد.
راحت قيمة الحديد واختفت ،وأخذت طابعًا آخر ربما تشعرين أنها قماش.
فهذه كلها مفردات أمام التقنية التي تصبح داخليًا مكمالت للمشهد الذي
ّ
أريد التحدث عنه .أحاول نقل الصورة الواقعية كأنني أخذتها من الشارع
وأتيت بها إلى هنا .كل هذا لم يكن موجودًا طبعًا ،أنا صنعته .يعني اختزلت
هذا الزمن وكثفته ألمنحه اللحظة املشحونة القوية للمشاهد .أي شخص
يدخل املعرض ،سيحس بالصراخ والصمت املوجودين من دون أن أرسم
ً
مقاتال أو شخصًا مباشرًا .هذا املعنى القوي هو الذي كنت أعمل عليه».
ثم تأتي شهادة الفنان أحمد البحراني الذي خاض أوائل تجاربه في لبنان
مع سالم عمر في معرض مشترك قبل  17عامًا .يقول لـ «األخبار»« :منذ
ّ
بداية الثمانينيات ،تعرفت إليه عندما كنا طالبًا .سالم هو باحث ،إضافة
إلى كونه رسامًا .وهذه نقطة مهمة .معرضه هو خالصة ما يجري اآلن
على األرض ،فاملواد املستخدمة مهملة تشبه ما يــدور على األرض ،وال
يستطيع أحد أن يستوعب كيف استطاع أن يحول هذا الركام إلى لوحة
فنية .بقي محافظًا على الجانب الجمالي ،وهذهً نقطة مهمة».
إذًا ،هي صرخات تسع يطلقها سالم عمرّ ،نيابة عن الكثير من التشكيليني
العراقيني أو اللبنانيني أو الـســوريــن ....يعلق« :لــم أضعف أمــام املعيشة
والحياة حتى أفكر اقتصاديًا كيف تباع األشياء .كنت أفكر باملظلومني
واملجروحني واملضطهدين ألوصل صوتهم بأمان هنا ،وأنا واحد منهم.
أنا واحد من هالناس املظلومة» يقولها باللهجة العراقية.
نيكول...
مـعــرض س ــام عـمــر :حـتــى نـهــايــة نـيـســان (أب ــري ــل) ـ ـ «أف ـكــار آرت
غاليري» (الحمرا – مبنى الكوستا) ـ

