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فنون تشكيلية

معرض الخريف السوري:
عقوبة مدرسية!
بطرس المعري
ت ـبــدلــت طـبـيـعــة «مـ ـع ــرض ال ـخــريــف»
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ه ـ ـ ــذا ال ـت ـق ـل ـي ــد ال ــرس ـم ــي
الـسـنــوي ال ــذي يـعــود إلــى سـنــة 1950
مـ ــرات ع ــدة لـيـصـبــح ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن سنة
 2007فـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــن م ـن ـف ـص ـل ـت ــن:
م ـ ـعـ ــرض ال ـ ــربـ ـ ـي ـ ــع ،وهـ ـ ـ ــو م ـخ ـصــص
ألعمال الشباب ممن هم دون األربعني،
ومـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف مل ــن تـ ـج ــاوز هــذه
الـســن ،وتـشــرف عليه مديرية الفنون
الجميلة بالتعاون مع اتحاد الفنانني
التشكيليني في سوريا .لكن املعرض
ُ
الحالي الذي افت ِتح في أواخــر الشهر
امل ــاض ــي فــي «خ ــان أس ـعــد بــاش ــا» في
دمشق ،عاد ليجمع الجيل الشاب مع
جيل املخضرمني والكبار في آن واحد.
هــذه السنة ،سمحت اللجنة املنظمة
بمشاركة الشباب إلى جانب «الكبار»،
ّ
ألن م ـع ــرض ال ـخ ــري ــف ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية ـ ـ بحسب الناقد سعد القاسم
أح ـ ـ ــد أعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم فــي
مـقــابـلــة مــع مــوقــع «اكـتـشــف ســوريــة»
اإللـكـتــرونــي ( )1ـ فقد نبض الشباب
وحـ ـ ـي ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه .وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،خ ـســر
«م ـع ــرض ال ــرب ـي ــع» ت ـج ــارب الـفـنــانــن
ال ـك ـب ــار وخ ـب ــرات ـه ــم .ي ـت ـحــدث ال ـف ـنــان
عـمــاد كسحوت املـســؤول عــن مديرية
الفنون الجميلة ،للموقع ذاته ،بمنطق
مغاير حني عزى عرض أعمال فنانني
من الشباب إلــى جانب أعمال فنانني
م ـخ ـض ــرم ــن إل ـ ــى س ـب ــب آخ ـ ــر .ي ـقــول
كسحوت« :والسبب يعود إلى عزوف
ب ـعــض ك ـب ــار ال ـس ــن م ــن ال ـف ـنــانــن عن
امل ـش ــارك ــة .لــذلــك قـمـنــا بــرفــد املـعــرض
ب ــأعـ ـم ــال ف ـن ــان ــن شـ ـب ــاب ل ـي ـت ـبــادلــوا
الخبرات واألفـكــار مع من سبقهم من
فنانني» .أي كأن األمر يتعلق بالعدد
امل ـش ـتــرط ت ــواج ــده ،ف ـلــو شـ ــارك كـبــار
السن ـ بحسب قوله ـ النتفت الحاجة
إلـ ــى وج ـ ــود أعـ ـم ــال ال ـش ـب ــاب ،ولـيــس
فقط مــن أجــل إيـجــاد أرضـيــة احتكاك
بني األجـيــال أو تبادل الخبرات فيما
بينهما كما يصرح القاسم.

ّ
وي ـ ـبـ ــدو أن هـ ـن ــاك إص ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــن قـبــل
امل ــدي ــري ــة ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي إقــامــة
املـ ـع ــرض ال ـ ــذي ي ـف ـقــد أل ـق ــه س ـنــة تلو
لسنوات خلت كان فيها
أخرى ،قياسًا
ٍ
هــذا املــوعــد حدثًا فنيًا مميزًا تشارك
فيه نخبة فناني القطر.
ورب ـم ــا يـلـعــب م ــا ي ـج ــري م ــن أح ــداث
في سوريا اآلن دورًا في هذا ،لكن من
يراقب معارض السنني العشر األخيرة
ّ
يتأكد مــن أن ان ـحــدار مـسـتــواه الفني
ل ـي ــس ح ــدي ــث ال ـع ـه ــد .هـ ــذا امل ـس ـتــوى
غير املأمول للمعرض ،يؤكده الكاتب
والـصـحــافــي ســامــر محمد اسماعيل
( )2بطريقة غير مباشرة حني يكتب
ّ
أن مديرية الفنون الجميلة قــد دعت
ش ـخ ـصـيــا ف ـنــانــن أمـ ـث ــال س ـعــد يـكــن
وزه ـ ـيـ ــر ح ـس ـي ــب ول ـ ًج ـي ـن ــة األصـ ـي ــل
وآخ ـ ــري ـ ــن« ،واضـ ـ ـع ـ ــة أعـ ـم ــالـ ـه ــم فــي
الواجهة إلنقاذ سوية املعرض».
وي ـ ـعـ ــود ه ـ ــذا االنـ ـ ـح ـ ــدار ب ــرأيـ ـن ــا إل ــى
عــامـلــن أســاس ـيــن ،أول ـه ـمــا اإلص ــرار
على قبول عدد كبير من األعمال ذات
ّ
السوية املتواضعة بهدف التشجيع
رب ـم ــا م ــن ق ـبــل امل ــدي ــري ــة ،وثــان ـيــا هو
عــزوف الفنانني املخضرمني واألكثر
مــوه ـبــة ع ــن امل ـش ــارك ــة ف ـي ــه .وقـ ــد بــدأ
ابـ ـتـ ـع ــاد هـ ـ ــؤالء ع ــن ه ـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة
الفنية قبل سنوات عديدة ربما تعود
إل ــى ب ــداي ــة األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ح ــن بــدأ
ســوق األعـمــال الفنية بتثبيت أقدامه
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ل ـي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا ن ـجــوم
ب ـيــع ون ـج ــوم صـ ــاالت ع ــرض خــاصــة
يـ ـسـ ـتـ ـخـ ـس ــرون رب ـ ـمـ ــا عـ ـ ـ ــرض ف ـن ـهــم
(امل ـط ـل ــوب) م ــع زم ــاء لـهــم ف ــي املهنة
(وم ــن ثــم يـنـتـقــدون ســويــة ال ـعــرض!)
أو ال يــريــدون بيع لوحاتهم بأسعار
ّ
زه ـي ــدة ت ـح ــدده ــا امل ــدي ــري ــة .عـلـمــا أن
ه ـنــاك م ــن الـفـنــانــن م ــن ك ــان يشترط
اس ـتــرجــاع لــوحـتــه بـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
ال ـع ــرض ،أي أن ـهــم لـيـســوا مضطرين
إن أرادوا لـبـيـعـهــا ل ـصــالــح مــديــريــة
الـفـنــون أو وزارة الـثـقــافــة ...وال ـســؤال
الـ ــذي ي ـطــرح ذاتـ ــه ه ـنــا ب ـكــل بـســاطــة:
أليست سوية املعرض مرهونة أيضًا
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بمشاركتهم؟
ّ
ال ش ــك ف ــي أن امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـقــع على
املديرية أو الوزارة أيضًا في هذا ،لكن

عزوف الفنانين المخضرمين
واألكثر موهبة عن المشاركة
فيه
ّ
يبقى برأينا أن هذه التظاهرة السنوية
هي ملك للحركة التشكيلية السورية
برمتها وهي ليست وظيفة أو «عقوبة
مدرسية» تفرضها مؤسسات الدولة

على الفنانني املحليني ،بل هي واجب،
وعلى الجميع العمل لرفع سويتها.
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــا ي ـح ـســب ل ـه ــذه الـنـسـخــة
من املعرض هو إيقاف عملية اقتناء
األعمال املعروضة كاملة ،مما يجعل
أحيانًا ضـعــاف النفوس يقدمون أي
لوحة للعرض بغية التخلص منها.
فــي هــذا الـخـصــوص ،ص ـ ّـرح لنا سعد
ّ
ال ـق ــاس ــم ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـتــرون ـيــة «إن
االقتناء سيقتصر على األعمال التي
ي ـم ـكــن أن تـ ـع ــرض ف ــي م ـت ـحــف ال ـفــن
ً
ال ـحــديــث م ـس ـت ـق ـبــا ،وه ــي ال ـت ـجــارب
الجديدة ،واألعمال الجديدة للفنانني
املختلفة عن أعمالهم املقتناة سابقًا

وامل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــف م ــدي ــري ــة
ال ـف ـن ــون» .كـمــا أك ــد ال ـقــاســم أن إع ــادة
تجربة االقتناء بالجوائز ذات تأثير
إيجابي في تحفيز املنافسة.
 -1زيـ ـ ــن ص .ال ـ ــزي ـ ــن« ،بـ ـحـ ـض ــور الف ــت
ومـ ـش ــارك ــة ف ـن ـيــة واعـ ـ ـ ـ ــدة ...ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
معرض الخريف السنوي  2016فــي خان
أس ـع ــد ب ــاش ــا ب ــدم ـش ــق» ،م ــوق ــع «اكـت ـشــف
سورية».
 -2س ــام ــر م ـح ـم ــد اس ـم ــاع ـي ــل «م ـع ــرض
الـخــريــف الـسـنــوي نـهــايــة الـعـيــش املشترك
بني السوق والـلــوحــة!»« ،السفير» عــدد 30
تشرين الثاني 2016

على الهامش
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معلومات
عندما كنا نبحث عن
ٍ
ُ
ومواد كتبت بخصوص معرض
الخريف ،وجدنا بطريق الصدفة
هذا النص في «وكالة أنباء سانا»
السورية الذي يعود إلى السنة
املاضية ( ،)2015/11/16فآثرنا
التعقيب عليه ،من مبدأ أننا معنيون
بمجال الكتابة في التشكيل السوري
كما يعنينا رصد أحوال املعرض
الحالي بحد ذاته« :قرابة مئتي عمل
تشكيلي ضمه معرض الخريف
السنوي في دورته لهذا العام []...
ً
مقدمة خالصة املحترف التشكيلي
السوري الذي بزغ نجمه مع مطلع
الستينات من القرن الفائت مع كل
من فاتح املدرس ولؤي كيالي وأدهم
إسماعيل ونذير نبعة وأحمد معال
وليلى نصير وآخرين محققًا تفوقًا
الفتًا» .طبعًا مع مطلع ستينيات
القرن املاضي ،كان الفنان أحمد
ً
معال ال يزال طفال ،فهو من مواليد
ّ
 .1958نحترم بالطبع معال ونقدر
قيمة تجربته الفنية وهذا ليس
موضوعنا بالتأكيد ،لكننا تاريخيًا
ال نستطيع أن نتكلم عنه كأحد
أعالم هذه الفترة .كما ال يجوز
لكاتب أو صحافي أو يورد خطأ
ً
مماثال ولو برأيه ّأن معال كفنان أهم
ً
من محمود حماد مثال ،فهو هنا
يقدم معلومة خاطئة للقارئ غير
العارف أو األجنبي.

