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بعد الحدث

فوتومونتاج األحالم الضائعة

فؤاد خوري بين خيبة وحنين

«ماذا حدث ألحالمي؟»
عنوان ّمعرضه الجديد
الذي تنقل أخيرًا بني ّدبي
وباريس وبيروت .ولعله
مفترق طرق في مسيرة
ّ
الفنان الذي يستعصي
على التصنيف
بيار أبي صعب

ّ
«ك �نّ��ت أت �م��ن��ى ل ��و أس �ت �ط �ي��ع ّ/أن
ما
أت��ذك��ر أح�ل�ام��ي /أن أرق ��ص كل ّ
م� ��ات ص ��دي ��ق /أن أب �ك ��ي ع ��ن كل
ّ
املرات التي لم أبك فيها /أن ألتزم
االصمت» .على الهامش األبيض
األلوان
ال�ع��ري��ض ،ل �ص��ورة قليلة
ّ
ب �ت��وق �ي��ع ف� � ��ؤاد ال� � �خ � ��وريّ ،تمثل
طريقًا داخل نفق («كنت أتمنى»).
ّ
وفلسفية،
م �ق��ارب��ة ف��وت��وغ��راف� ّ�ي��ة
وج� � ّ
�ودي� ��ة وس �ي ��اس � ّ�ي ��ة ،تختصر

ر الشريف» ليوسف نبيل (ألوان على صورة أبيض واسود)

مواضيعها .اللقطات منتشلة من هنا
حيث عفوية ال�ب�ش��ر ،وه��م يتحركون
ف��ي حياتهم ال�ي��وم�ي��ة .وع�ب��ر تحريف
ال�ل�ق�ط��ات وت�ش��وي�ه�ه��ا ب��ال �ل��ون ،تعلن
الفنانة موقفًا واض�ح��ًا م��ن جماليات
ال�ص��ورة بمعناها التقليدي .تزعزع
ه� ��ذه ال��واق �ع �ي��ة ب ��أل ��وان وخربشات،
وت �ع��زل أب �ط��ال ص��وره��ا ع��ن واقعهم،
وت ��دف ��ع ب��ال �ع �م��ل إل� ��ى م� �ن ��اخ بصري
م �ش �ح��ون ب��ال �ت��وت��ر وال� �ف ��وض ��ى .ثمة
انقالب على الحرفة والخبرة ،وتعزيز
ّ
ل �ل �ص��ورة ب��إح �س��اس ي � ��دوي مباشر،
يمنح أناسها هاالت قدسية /دنيوية،
ّ
يضيق عليهم مساحة الحركة.
أو
أع�م��ال�ه��ا ف��ي ه��ذا امل �ع��رض ك�ن��اي��ة عن
في
س �ل �س �ل��ة ص� ��ور ب �ع �ن ��وان «أن � � ��اس ّ ً
محملة
الشارع» ...تخرج نعيم وتعود
بصيد ثمني لعالقات ولحظات عفوية
ن � � � ��ادرة ،ت� �ق ��رأ م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا يوميات
ّ
الغرباء والعابرين ،وتتحدى باللون
رمادية اللحظة الراهنة.
حتى  22أي��ار /مايو الجاري ــــ «صالة روز
عيسى» (لندن) ــــ www.roseissa.com

روح م �ع��رض��ه ال �ب �ي��روت��ي «ماذا
حدث ألحالمي» الذي أسدلّ عليه
الستار أخيرًا في «فضاء كتانة ــــ
كونيغ».
اع �ت �م��د امل �ع ��رض ب ��األس ��اس على
الفوتومونتاج ،صورتان أو ثالث
أو أك �ث��ر ف��ي ع�م��ل واح� ��د ،لقطات
م �ت �ت ��ال �ي ��ة ل �ل �م �ش �ه ��د ،أو وجوه
وم�ش��اه��د متعاقبة ،أو ص��ور من
أزم� �ن ��ة وأم �ك �ن ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة التقت
ل�ت�خ�ت��رع ب �ع �دًا آخ� ��ر .م �ث��ل العمل
الذي يجمع بني الرأس املقطوع في
إحدى ساحات باريس ،والتمثال
ال� � � � ��ذي ن� �س� �ي� �ت ��ه ال� � �ح� � �ض � ��ارة في
الكرنك (الكرنك ـــ باريس) .وجوه
األصدقاء تتراصف مع مقتطفات
ّ
مسرحية
أدب � � � ّ�ي � � ��ة ،ف � ��ي ل� �ح� �ظ ��ة
بامتياز ،لحظة استوديو (األحد،

ف ��ي ع �ي��د م � �ي�ل��ادي) .كليشيهات
ّ
منسية،
أربع مليليشوي من حرب
ي�ل�ع��ب ال� ��ورق وخ�ل�ف��ه ع�ل��ى جدار
امل� �ق� �ه ��ى رس � �م� ��ة ن � �ع ��ام ��ة ،وحول
اإلطار اسم التنظيمات السياسية
وال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة (لبنان،
ال �ن �ع��ام��ات واآلخ� � � ��رون) .وه ��ا هو
ف � ��ؤاد ع �ل��ى ض� �ف ��اف البوسفور،
يرصد عبور الدقائق عند امليناء
س ��اع ��ة ال� � �غ � ��روب ،ح �ت ��ى اختفاء
ال �س �ف �ي �ن��ة (إل � ��ى ّأم� � � ��ي) .م � ��اذا عن
تفاصيل القصف واملوت والعنف
ّ
في غزة ،كما التقطها على الشاشة
كتابات
الصغيرة وأض��اف إليها
ّ
م ��ن ن � ��وع« :م� �ش ��اه ��دون ع �ل��ى تلة
يتفرجون على القنابل»« ،صراخ
ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا ب �ص �م��ت»« ،الحياة
تواصل مجراها ،من غير املجدي

فنان
احتجاج خافت
وذاتي وحميم

أن ت �ش �ع��ر ب� ��اإله� ��ان� � ّ�ة»( .صمتًا،
النيران تنهال على عزة).
ت �خ �ل �ل��ت األع � �م� ��ال غ��ال �ب��ًا ـ �ـ �ـ �ـ جزء
أساسي منها باألبيض واألسود ــــ
كتابات هي بني شعارات الجدران
وق �ص��ائ��د ال �ه��ا ّي �ك��و ،ب�ي�ن تأمالت
واعترافات متأخرة لرجل ما زال
مسكونًا بأشباحه القديمة .بعد
ّ
والحب» ّمن
مشروعه «عن الحرب
وح��ي ع ��دوان ت� ّ�م��وز  ،٢٠٠٦يمثل
هذا الشغل ،مفترق طرق في مسار

«الكرنك ـــ باريس» ( ٥٠ x ٤٠سنتم  ٥٠ x ٤٠ +سنتم)

ّ
ال �ف��ن��ان ال �ل �ب �ن��ان��ي ال � ��ذي يصعب
ابتكار
تصنيفه .في الطريق إل��ى
ّ
م�ف��ردات وق��وال��ب ج��دي��دة ،يصف ًي
حسابه مع املاضي ،يراجع أعماال
س��اب�ق��ة أخ��رج�ه��ا م��ن الصناديق،
ناظرًا إلى ذاكرة جيله من مسافة
مشوبة بالندم والكآبة والحنني...
نبش فؤاد في أرشيفه وألبوماته
Suite
امل� �ن� �ش ��ورة (ّ Egyptienne
 ،)2002 Sombres ,1999فتش
في دفاتر رحالته باحثًا عن آثار
ض� � ��وء ،حكايات
خ � �ط� ��وات ،ب �ق��ع ً
ه� � ��ارب� � ��ة ...م � �ح� ��اوال ال� �ت� �ق ��اط تلك
السرعة ال�ت��ي تعبر بها األشياء.
«ال� �س ��رع ��ة» ال �ت��ي ا ّش �ت �غ��ل عليها
ب��ول فيريليو ،امل�ف��ك��ر واملعماري
ال�ف��رن�س��ي ال ��ذي يحيل إل�ي��ه فؤاد
الخوري في تقديم املعرض.
«م � ��اذا ح ��دث ألح�ل�ام ��ي» معرض
ي � �ح � �ك ��ي ق � � ّ�ص � ��ة ج � �ي� ��ل األوهام
ال �ج �م �ي �ل��ة ...ت �ج��ول ال �ك��ام �ي��را في
العالم ،تبحث عن نقاط االرتكاز
وال� �خ� �ل ��ل ،ت� �ق ��وم ب� �ج ��ردة حساب
ذات� � ّ�ي� ��ة ك� ��اوي� ��ة .ال �س �ك��ك الحديد
اقتلعها الزمن ،وضاعت في عراء
ال�ط�ب�ي�ع��ة (راس ب �ع �ل �ب��ك) .نصب
امل �ع �م��ار ال �ب��ول��ون��ي ـ �ـ �ـ �ـ األميركي
دان � � �ي� � ��ال ل �ي �ب �س �ك �ي �ن��د لضحايا
املحرقة في برلني ب��ات «فلسطني
 .»٢٠٤٨الطفل الفلسطيني الذي
ّ
ّ
بالكوفية ،صارت له
صوره سابقًا
ُ َ
ّ
قصة في «و ِل��د خ��اس�رًا» .الصورة
الشديدة االح�م��رار التي التقطها
ش ��اب ��ًاّ ،أول ع� �ه ��ده بالتصوير،
مثل بطل أنطونيوني في إحدى
الحدائق العامة ،تستعيد حوارًا
ع �ب �ث �ي��ًا م ��ع «األب» .ف ��ي الباحة
ال��داخ �ل� ّ�ي��ة ل �ل �ف �ن��دق ،ع �ن��د توقيع
«اتفاقية ّ ١٧أي��ار» ،ص� ّ�ور الجنود
أمام حوض سباحة فارغ من املاء،
ابتسامتك
وكتب «أكثر ما أفتقده
ِ
ّ
ال � �ت ��ي ال ت� � �ص � ��دق» (ابتسامة).
وف ��ي ص��ال��ة ال� �ع ��رض ،ب�ي�ن خيبة
وحنني ،نسمع خطابات كاسترو
وك � �ي � �ن � �ي ��دي ول� ��وم� ��وم � �ب� ��ا وعبد
ال�ن��اص��ر وغ�ي�ف��ارا ول��وث��ر كينغ...
وأغ� �ن� �ي ��ات أس �م �ه��ان والرولينغ
س �ت��ون��ز وب ��ري ��ل وع� �ب ��د الوهاب
وجون لينون...
وليد زيبلينغ ّ
ف ��ؤاد ال �خ��وري ف��ن��ان «احتجاج».
اح�ت�ج��اج خ��اف��ت وذات ��ي ّ وحميم،
ي� � �ب � ��دو اس � �ت � �ق� ��ال� ��ة ل � �ك� ��ن� ��ه ليس
ك � ��ذل � ��ك .ي �ع �ب ��ر زم � �ن � ��ه ،م � ��ن كوبا
إل ��ى امل��وزم �ب �ي��ق ،م� � ّ�رورًا بباريس
ول � �ش � �ب � ��ون � ��ة ،غ� � � � ��زة والقاهرة،
اسطنبول وبرلني .تاركًاّ بصماته
ال� �ض ��وئ � ّ�ي ��ة ف � ��ي س � �ج� ��ل األحالم
الضائعة.

خسرو حسن زاده
كيتش وتراث
حسين بن حمزة
�ى الرموز
يشتغل خ�س��رو ح�س��ن زاده ( )1963ع�ل� ِّ
وال �ت �ق��ال �ي��د ال �ش �ع�ب �ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ،وي �ح��ول �ه��ا إلى
ن � ��وع خ� ��اص م ��ن األي� �ق ��ون ��ات امل� �ع ��اص ��رة .ه� ��ذا ما
ٍ
فعله ال��رس��ام اإلي��ران��ي ف��ي معرضيه البيروتيني
السابقني« :عاشوراء» ( ،)2002و«البهلوان» ( .)2004وها هو
َْ
يعود إلينا بمعرض ثالث هو «يا علي َم��دد» .إنها الصيحة
ال�ت��ي يطلقها م��ن ي�ح�ت��اج��ون إل��ى امل �س��اع��دة ،لكنها أساسًا
صرخة طقسية مجلوبة من التقليد الصوفي َّوجلسات الذكر
نوعًا َّمن الث َمل الوجداني
التي يعقدها الدراويش وتتضمن ً
وال��روح��ي .يحوي املعرض  11لوحة منفذة بمواد مختلفة
ع �ل��ى ال� � ��ورق وال� �ك ��ان� �ف ��اس .ما
نشاهده ال ُيشعرنا بأننا في
م �ع��رض ج��دي��د وت �ك��ام��ل .ففي
ث�م��ان��ي ل ��وح��ات ،ن ��رى أجساد
م�ص��ارع��ي ف��ن البهلوان الذين
رأيناهم سابقًا ،لكنها محاطة
�االت ح��روف �ي��ة يتكرر
ه �ن��ا ب� �ه � ٍ
ف �ي �ه��ا اس � ��م اإلم � � ��ام ع� �ل ��ي ،إلى
ج��ان��ب ث�ل�اث ل ��وح ��ات تحضر
فيها كوكب الشرق أم كلثوم!
ب �ط��ري �ق��ة م ��ا ،ي�ف�ت��ح زاده ّ
كوة
ّ
ض � � � ��روري � � � ��ة ك � � ��ي ن � � �ط� � ��ل على
التيارات الراهنة في التشكيل
اإليراني الذي أفرز في العقدين
األخ � �ي ��ري ��ن ت � �ج� ��ارب شبابية
ت �م��زج ب�ين ال��رس��م والتصوير
ال� � �ف � ��وت � ��وغ � ��راف � ��ي والفيديو
وال �ت �ج �ه �ي��ز .ت��أث �ي��رات العوملة
ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ت� ��ؤدي هنا
إل��ى خ�لائ��ط هجينة ومدهشة
عبر ارت �ط��ام ال�ف�ن��ون اإليرانية
تجارب تمزج
ال � �ت � �ق � �ل � �ي ��دي ��ة ال� � ��راس � � �خ� � ��ة مع
بين الرسم
اجتهادات ومجازفات حديثة
وما بعد حديثة .نتذكر أسماء
والتصوير
مثل فرخند شاهرودي ومهران
الفوتوغرافي
م �ه��اج��ر وش� �ه ��رام انتخابي...
والفيديو
وم ��ازي ��ار ب� �ه ��اري ال � ��ذي أنجز
فيلمًا ع��ن «م��وم�س��ات» طهران
والتجهيز
اللواتي ج��رت تصفيتهن قبل
سنوات على يد قاتل تسلسلي.
نتذكر أن صور املومسات التي
وزع�ت�ه��ا ال�ش��رط��ة ح�ض��رت في
م �ع��رض ب ��االس ��م ن�ف�س��ه لزاده
أقيم في لندن .أغلب أبناء هذا
ال �ج �ي��ل درس � ��وا أو أق ��ام ��وا في
أوروب ��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة .بحسب م��ا ش��اه��دن��ا حتى اآلن،
يبدو حسن زاده أقل راديكالية من مجايليه ،لكنه ب��ارع في
تراثية ألول وهلة .نقارن
استثمار مكونات لوحته التي تبدو
َّ
لوحاته الحالية بمعارضه األخرى ،فتتعزز فكرتنا عن الرسام
البارع في توظيف عناصر وظواهر مشهدية عامة .هناك فن
واسعة
مفهومي يتجلى في الشغل على فكرة تحظى بشعبية
ٍّ
لدى العامة ،وتحويل حصيلة ذلك إلى نبرة شخصية أو فن
خاص .يخلط حسن زاده بني األصل الفوتوغرافي لشخوصه
وإمكانات «الكيتش» العمومية ،والنتيجة أننا أمام تجربة
جديرة بالثناء.
حتى  29أي��ار (م��اي��و) ال�ح��ال��ي ـــــ «غ��ال�ي��ري ج��ان�ين رب�ي��ز» (الروشة/
بيروت) ـــــ لالستعالم01/868290 :

فالش
ّ
�ال عن
■ ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�ف�ن��ي��ة وع�م�ل�ه��ا ه�م��ا تعبير ع � ٍ
أح��اس �ي �س �ه��ا ،وح�ص�ي�ل��ة ف � ��وران ح��ال�ت�ه��ا الداخلية
ب�ك��ل م��ا ف�ي�ه��ا م��ن ت �ن��اق �ض��ات .ف��ي ال��ذك��رى األولى
لرحيل إح��دى رائ ��دات ال�ف��ن اللبناني وال�ن�ق��د الفني
هيلني الخال (1923ـ�ـ�ـ  ،)2009تمنحنا «الجامعة
األميركية في بيروت» فرصة ملشاهدة أعمال هذه
التشكيلية اللبنانية ضمن معرض استذكاري ُيقام
( 345213/01ــ الحمرا) حتى
مع «غاليري أجيال» ّ
 23أيار (مايو) .بينما تنظم ًالجامعة في حرمها في
قاعة «أسمبلي هول» احتفاال في ذكرى الخال ،عند
الخامسة من مساء غد.
■ يبحث «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
ف��ي ال �س��ادس��ة م��ن م �س��اء غ��د ،م��وض��وع «اسرائيل
ّ
الديموقراطية» .يشارك
بني يهودية ال� ّ�دول��ة ودع��وى
ف��ي ال�ن��دوة ك��ل م��ن الصحافي وال�ب��اح��ث صقر أبو
ف�خ��ر واألك��ادي �م� ّ�ي�ي�ن م�ح�م��د امل �ج��ذوب وعباس

حسن اسماعيل في قاعة املجلس( .شارع املزرعة
ـ بيروت) .لالستعالم01/703630 :
■ أص��در الشاعر العراقي،
س� � � � � � �ع � � � � � ��دي يوسف،
(ال � � �ص� � ��ورة) ،ب �ي��ان��ًا شديد
ال �ل �ه �ج��ة ض � � ّ�د ن ��اش ��ر «دار
الجمل» خالد املعالي ،محذرًا
غير
إي ��اه «م ��ن إع � � ِ
�ادة ط �ب� ٍ�ع ِ
الشعرية
مشروعة ألعمالي ِ
ٍ
َ
واملترجمة».
ِّ
ّ
والقراء وأصحاب املكتبات
ودع��ا يوسف «املوزعني
وامل�س��ؤول�ين ع��ن م�ع��ارض اُل�ك�ت��اب ،ال��ى االم�ت� ْن��اع عن
ُ
�اب ل��ي ،يحمل اس�م��ي» أص��درت��ه «دار
ت� � َ�داو ِل أي ك�ت� ٍ
الـجمل».
■ أع�ل��ن سعيد ال�ص� ّ�ب��اح استقالته م��ن عضويته

ف��ي «ات� �ح ��اد ال �ك �ت��اب ال �ل �ب �ن��ان��ي» ،ف��ي ب �ي��ان أصدره
ّ
املتردية وإنفاق
وب� ّ�رر استقالته ب�ـ«أوض��اع االت�ح��اد
اآلالف املؤلفة على طباعة نتاجات ّ
املقربني ،وإيفاد
أهل الحظوة في رح�لات سياحية ثقافية إلى شتى
البلدان».
■ يقيم مقهى «دينمو» (الحمرا) ،هذه الليلة ،أمسية
ّ
شعرية م��ع قصائد ميشال ط��راد ،يلقيها الفنان
سليم ع�لاء ال��دي��ن م��ع م��راف�ق��ة موسيقية للفنان
الفلسطيني ناصر مراد .لالستعالم03/819397 :
جسورًا
■ «ويستمر ال �ح��وار :الترجمة تقيم
ّ
بني ال�ح�ض��ارات» هو عنوان املؤتمر ال��ذي تنظمه
«دار ب �ل��وم �ب��زب �ي��ري م��ؤس �س��ة ق �ط��ر للنشر»،
«كارنيجي ميلون قطر».
بالتعاون م��ع جامعة ّ
ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ال � � ��ذي ي� ��رك� ��ز ع� �ل ��ى م� �ج ��ال ترجمة
األدب ،ي �ه��دف إل ��ى خ�ل��ق م��رك��ز مل�ن��اق�ش��ة القضايا

ّ
امل �ت �ع ��ل �ق ��ة ب��ال �ت��رج �م ��ة ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي�ي�ن النظري
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج .ي �ن��درج ه ��ذا املؤتمر
ال� � ��ذي ي �ن �ع �ق��د ف ��ي  19و 20أي� � ��ار (م� ��اي� ��و) ضمن
احتفالية «ال��دوح��ة عاصمة الثقافة العربية »2010
وه��و ي�ن��اق��ش ال�ف�ل�س�ف��ات واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات العامة
للترجمة.
■ برنامجان تدريبيان ج��دي��دان يطلقهما «املركز
القومي للترجمة» في مصر .البرنامج األول هو
ّ
العلمية .أم��ا الثاني
ع��ن الترجمة ف��ي مجال الثقافة
فيتناول الترجمة في مجال األدب.
ي �ه��دف ال �ب��رن��ام �ج��ان إل ��ى ت��أه �ي��ل ج �ي��ل ج��دي��د من
املترجمني في املجالني ،لالرتقاء بحركة الترجمة في
مصر والعالم العربي .تسهم في التدريب نخبة من
أبرز املترجمني املصريني .باب االشتراك مفتوح من
 20أيار (مايو) إلى  27حزيران (يونيو) على العنوان
اإللكتروني www.nctegypt.org

