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تجهيز

فاطمة الحاج
ضوضاء األلوان

الفن والسياسة
معرضه األردني يجمع بين ّ
توم بوغارت الراقص على حبل الكلمات
قارب الفنان البلجيكي
قضايا ّ
حساسة في
وكان
معرضه األردنيّ .
من الطبيعي أن يخيم
الحذر على مشروعه الذي
يندرج ضمن جولة في
املنطقة تحت عنوان
«انطباع ،الشرق األدنى »1
عمان ــ أحمد الزعتري
ّ

منحوتة «التفاتة»

ّ
متحررًا من سطوة اإلحساس بالزمن
بمعناه املادي الضيق.
ً
تمثل أع�م��ال حنني ال�ي��وم واح��دة من
أب ��رز ال �ت �ج��ارب ال�ف�ن�ي��ة ح��ول العالم.
استطاع أن يحيل احتكاكه وعالقته
املباشرة مع أسماء ّ
غيرت لغة النحت
في العالم أمثال الروماني قسطنتني
ب��ران�ك��وزي وال�ب��ري�ط��ان��ي ه�ن��ري مور
وال� �س ��وي� �س ��ري ج �ي��اك��وم �ي �ت��ي ،إلى
إع� ��ادة اس�ت�ن�ه��اض ل�ع�ن��اص��ر النحت
وم��رج �ع �ي��ات��ه ف ��ي ال� �ش ��رق .ل ��م يعمل
حنني على مفاهيم عابرة ولم يتأثر
ب� ّ�ال �ت �ح� ّ�والت ال �ط��ارئ��ة ال �ت��ي عاشها
ف��ن ال�ن�ح��ت .اس�ت�ط��اع أن ً ي�ت��رك بينه
ّ
وبني الرائج الزائل مسافة كافية .قدم
استحضارات عميقة لجوهر األشياء
ومعانيها التي تختبئ بني انحناءات
مثيرة بصريًا وملمس ال يخلو من
قدرة على االستفزاز ونقل جملة من
املشاعر الحميمية املختلطة.
ح �ت ��ى  10ن �ي �س ��ان (أب � ��ري � ��ل) ـ �ـ �ـ �ـ �ـ «فندق
قصر اإلم� ��ارات» ،أب��و ظبي ــــ لالستعالم:
009716778432

ح�ي�ن دخ ��ل ال �ف �ن��ان ت ��وم بوغارت
م�س�ت��ودع «ال�ب�ش�ي�ت��ي» ف��ي ّ
عمان
َ
ل �ش��راء م� ��واد مل �ع��ر ُض��ه «خ � َ�ي ��ار أو
ِخ � �ي� ��ار» ال� � ��ذي اخ ��ت� �ت ��م أم � ��س في
«غ ��ال �ي ��ري م� �ك ��ان» ،ت� �ب � ّ�رع البائع
البلجيك
ل�ي�خ�ب��ره ب��ال�ع�لاق��ة ب�ي�ن
ّ
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �ع��دم��ا ع �ل��م أنه
ب�ل�ج�ي�ك��ي .ي �ح� ّ�ب ب��وغ��ارت اللعب
ع � �ل ��ى ال � �ك � �ل � �م� ��ات ،ف� �ت� �ت � ّ�ب ��ع أصل
ال �ت �س �م �ي ��ة ل �ي �ص ��ل إل� � ��ى أسباب
م �ت �ع��ددة لتسمية الفلسطينيني
«بالجكة».
لكن بوغارت ( )1966اختار لعبة
أخ � � ��رى :اس� �ت ��وح ��ى م �ع ��رض ��ه من
ه��واي��ة رئ �ي��س امل�ك�ت��ب السياسي
ل� � �ـ«ح� � �م � ��اس» خ� ��ال� ��د م �ش �ع ��ل في
ال �ل �ع��ب ع �ل��ى ال �ك �ل �م��ات .ح�ي�ن كان
بوغارت يقرأ كتاب «اقتل خالد»،
ّ
شخصية مشعل.
لفته فصل ع��ن
الكتاب م��واق��ف ع��دة ،منها
يسرد
َ
رأيه في «خ َيار» توطني الالجئني
الفلسطينيني َ ف��ي األردن ،ليقول
«ه � ��ذا م ��ش خ� � َ�ي� ��ار ،ه� ��ذا ِخيار».
ال �ت �ق��ط ب ��وغ ��ارت ال �ف �ك��رةّ ،
وكرس
فترة إقامته ف��ي الغاليري لطرح
ت� �س ��اؤالت ��ه ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ة ع ��ن هذا
امل � � ��وض � � ��وع ض � �م� ��ن ج� ��ول � �ت� ��ه في
امل�ن�ط�ق��ة ت �ح��ت ع �ن��وان «انطباع،

حسين بن حمزة
الشرق األدنى .»1
َ
ي �م �ك��ن ت �ق �س �ي��م م� �ع ��رض «خ َيار
أو ِخ �ي��ار» إل ��ى ث�ل�اث مجموعات
ت�ح�م��ل جميعها روح السخرية،
ورب �م��ا ال�خ�ف� َ�ة ال �ت��ي ال تحتملها
قضية مثل «خ َيار» التوطني .هذا
م��ا نشعر ب��ه أم��ام بوستر م��ن 24
ّ
وفلسطينية،
خيارة بأعالم أردنية
ت �خ �ت �ف��ي األل � � � ��وان ف� ��ي أح � ��د هذه
البوسترات ليبقى املثلث األحمر
ف��ي إح��ال��ة إل��ى إش ��ارات للجهات:
شرقًا أو غربًا.
ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي أق� ��رب إل ��ى العمل
ال� �ت� �ق ��ري ��ري .ه �ن ��ا زرع بوغارت
نبات الخيار في بيت بالستيكي
وه�ج��ره ،ليثبت صعوبة تطبيق
هذا الخيار .تستمر السخرية في
ال�ج��زء ال�ث��ال��ث م��ن امل �ع��رض ،لكنه

متعفنة
خيارة
ّ
وعلم أردني =
رفض التوطين

ّ
جدلية.
ي��دخ��ل ه��ذه امل � ّ�رة منطقة
م� ��ن خ �ل��ال أرب � � ��ع ق� �ط ��ع سيارات
ّ
األردني،
م��ده��ون��ة ب��أل��وان ال�ع�ل��م
ي �س �ت �ع�ين ب ��وغ ��ارت ـ �ـ �ـ �ـ ال � ��ذي ترك
ع��ال��م امل�ح��ام��اة ع��ام  2004ليتفرغ
ل�ل�ف��ن ـ�ـ�ـ�ـ ب�م�ف��اه�ي��م ح��ري��ة التعبير
وال �ه� ّ
�وي��ة وال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة وولع
امل �ل��ك ال�ح�س�ين ب��ال �س �ي��ارات« .أول
م� � ��ا الح � �ظ � �ت� ��ه ف � ��ي ع � � ّ�م � ��ان كثرة
س �ي��ارات امل��رس �ي��دس ال �ت��ي تضع
ع�ب��ارة  ،Kompressorوه��ي تعني
ّ
باألملانية «م�ح� ّ�رك ت��ورب��و» ،وهذا

من املعرض

م ��ا ال ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى م �ع �ظ��م تلك
ال�س�ي��ارات» .ل��ذاّ ،اشترى بوغارت
ه��ذه ال�ع�ب��ارة ووزع �ه��ا ع�ل��ى قطع
ال �س �ي��ارات ب�ع��د ده �ن �ه��ا ،متعمدًا
اللعب على الكلمات م��رة أخرى.
ّ
ل� �ك ��ن ��ه ل� ��م ي� ��وف� ��ق ه� � ��ذه امل � � ��رة في
ال ��رب ��ط ب�ي�ن م �ف �ه��وم��ه الشخصي
والعمل نفسه .هو ،بتوزيع كلمة
 ،Kompressorي� �ح ��اول اإلشارة
ّ
ب �ت �ح��ف��ظ إل � ��ى ول � ��ع امل� �ل ��ك حسني
ب ��ال� �س � �ي ��ارات ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي «نيته
ِّ
ال�ح�س�ن��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ال ��ذي ل��م يؤد
ّ
ّ
حقيقية» وذلك
ديموقراطية
إل��ى
من خالل تغيير الكلمات لتصبح
( Compassionateتعاطف).
أم��ا م��وق��ف ال�ف�ن��ان الشخصي من
التوطني فهي واضحة .في إحدى
زواي� � � ��ا امل � � ّع � ��رض ،ت � ��رك بوغارت
خيارة تتعفن بعدما رسم عليها
ال � َع �ل��م األردن � � � ��ي ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن
الخ َيار األردني لتوطني الالجئني
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ل �ي ��س مطروحًا
بالنسبة إليه.
قد يبدو غريبًا على فنان بلجيكي
أن ي�ب��دي رأي ��ه ف��ي م�س��أل��ة نعتقد
أن �ه��ا ت�ه�م�ن��ا ك �ع��رب ف �ق��ط ،إال أن
ال �ف��ن ع�م��وم��ًا ال ي�م�ك��ن ف�ص�ل��ه عن
ال�س�ي��اس��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي حالة
بوغارت .عمل هذا الفنان محاميًا
وم� �ف ��وض ��ًا ل� �ع ��دد م� ��ن املنظمات
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى بالالجئني
ك��األم��م امل �ت �ح��دة وم�ن�ظ�م��ة العفو
ال��دول�ي��ة ،ف��ي مناطق حامية مثل
روان ��دا وال�ك��ون�غ��و .إح ��دى نتائج
هذه الفترة هو معرض Amahoro
(تحية بني القبائل تعني السالم)
ضم
ف��ي ن �ي��وي��ورك .ه��ذا امل �ع��رض ّ
عمل «ضجيج أسود» الذي تلتف
فيه مئات الفئران لتصعد إلى قمة
ّ
الجماعي
جبل قاتم .وفي املعرض
 Live and Activeف��ي نيويورك
أيضًا ،طلب بوغارت من ممثالت
أداء دور ام��رأة تفشل ف��ي تفجير
نفسها ف��ي ن�ي��وي��ورك ف��ي فيديو
«كعكة طروادة».
ّ
ي�ت�ح��دث ب��وغ��ارت ع��ن مشاهداته
في األردن بحذرً .يخبر أصدقاءه
الجدد أنه قرأ مقاال في «نيويورك
ت��اي�م��ز» ع��ن م�ه��رج��ان للكوميديا
م�ن��ع ف�ي��ه امل�م�ث�ل��ون م��ن االقتراب
م� � ��ن «ال� � �خ� � �ط � ��وط ال� � �ح� � �م � ��ر» ،أي
«املقامات العليا (امللك) ،والجنس
وامل � � �خ� � ��درات» وي� �ج ��د ه � ��ذا األمر
لالهتمام».
«مثيرًا
ّ
ال �ح��ذر ه ��ذا َ ال �ت��ف ح ��ول معرضه
«خ �ي��ار أو خ � َ�ي ��ار» رغ ��م مقاربته
ِ
لقضايا ومفاهيم ّ
حساسة.
www.makanhouse.net

الطبيعة هي بطلة املعرض الحالي لفاطمة الحاج
في «غاليري ألوان» .لكن متى كانت الطبيعة غائبة
ف��ي أع�م��ال ه��ذه ال��رس��ام��ة اللبنانية ال�ت��ي تحولت
متكامل؟ الطبيعة
الطبيعة في شغلها إلى مفهوم
َّ
هنا نوع من فن شخصي أو نبرة تشكيلية مفضلة .نشاهد
بألوان زيتية على قماش ،فنشعر بأن
لوحاتها الـ 41املنجزة
ٍ
روحًا واحدة تسري فيها .األلوان السعيدة واملبهجة تسود
ف��ي األع � ُم��ال امل�ع��روض��ة .خلطة األص�ف��ر واألح �م��ر واألخضر
واألزرق تحضر مناخات الطبيعة .نقول مناخات للتمييز
بني ما نراه وما نعرفه مسبقًا عن حضور الطبيعة في تجارب
أخرى َّ .ترسم فاطمة الحاج ما
ل��م ُي�ن��ك��ل ب��ه م��ن ال�ب�ش��ر ،أو ما
َّ
يتعرض لتنسيقات وتعديالت
جمالية معينة .األلوان تترجم
ع��ذري��ة أن �ح��اء وم �ج��اه��ل غير
َّ
مروضة .كأن الهدف هو بلوغ
لحظة تأمل صافية مع الكون.
تتجنب فاطمة الحاج املدينة.
ت �ع �ي��ش وت �ع �م��ل ف ��ي بيروت،
لكنها تنتظر ال�ص�ي��ف وأيام
العطلة ك��ي ت��رس��م ًف��ي منطقة
ال� ��رم � �ي � �ل� ��ة ،ه � � ��ارب � � ��ة م � ��ن ثقل
الباطون وضوضاء السيارات
وال � � �ب � � �ش � � ��ر .ع� � � � ��رض لوحات
تحتفي بالطبيعة داخل صالة
في الوسط التجاري للعاصمة
ه��و م �ف��ارق��ة ب�ح��د ذات �ه ��ا .كأن
امل �ه ��رج ��ان ال �ل��ون��ي الصاخب
ي�ش�ت�غ��ل ض ��د ص �خ��ب مديني
مطرود من اللوحات .التجريد
مخترق أح�ي��ان��ًا .يحضر بشر
ق �ل �ي �ل��ون ف ��ي ب �ع��ض األعمال،
ل�ك�ن�ه��م ذائ �ب��ون ف��ي الطبيعة،
وال ُي �س �م��ح ل �ه��م بتنسيقها
أو إج� � � � ��راء ت � �ب� ��ديً�ل��ات فيها.
يحضر بشر
س�ي�ت�ن��زه��ون ق�ل�ي�لا ويعودون
قليلون في
أطياف
إل ��ى ح �ي��ات �ه��م .ك��أن �ه��م ْ ُ
بعض اللوحات،
ال ��رس ��ام ��ة ن �ف �س �ه��ا إذ تنجز
لوحاتها ف��ي حضن الطبيعة
لكنهم ذائبون
قبل ال �ع��ودة االض�ط��راري��ة ً إلى
في الطبيعة
أوال في
العاصمة .اللون يأتي ِّ
ش�غ��ل ف��اط�م��ة ال �ح��اجُ .يذكرنا

هذا بمقولة «أنا واللون شيء
واح � ��د» ل �ب��ول ك �ل��ي ال� ��ذي كان
ح��اض �رًا ف��ي م �ع��ارض سابقة
ل�ه��ا .كلي وم��ات�ي��س وغيرهما
من امللونني الكبار موجودون في القاموس التشكيلي للحاج،
لكن هذه املؤثرات تتحول إلى منجزات شخصية .إخالصها
ال�ف��ري��د ل�لأل��وان يمنعها م��ن ع��رض أعمالها داخ��ل براويز.
نشعر بأن األلوان ّواألشكال منفلتة وغير محبوسة.
هكذا ،تتأكد وتتعزز صفة الجموح والعذرية في الطبيعة
املرسومة .ثمة طموح إلحضار الطبيعة كما هي .األرجح أن
ه��ذا يبرر الحضور األش�ع��ث والفطري وال�غ��رائ��زي لأللوان.
كأن الرسامة غير مكترثة بالذوق التقليدي ملقتني اللوحات،
فال تبذل أي جهد يخص الجانب التسويقي لعملها.

ح�ت��ى  10ن�ي�س��ان (أب ��ري ��ل) ـ�ـ�ـ�ـ «غ��ال �ي��ري أل � ��وان» (وس ��ط ب �ي ��روت) ــــ
لالستعالم01/975250:

فالش
■ ل �ق��اء ب�ين أدب ��اء لبنانيني م��ن داخل
الوطن وخ��ارج��ه ،من جيلني مختلفني،
يكتبون بلغات ّ
عدة ،في بلدان مختلفة،
سيجمعهم مؤتمر «األدب اللبناني
ف ��ي امل �ه �ج��ر وامل� �غ� �ت ��رب ��ات» .هدى
راوي الحاج،
ب��رك��ات (ال � �ص� ��ورة)ّ ،
نجوى بركات ،إيفلني عقاد ،عباس
ّ
إشكالية
الزين وآخ��رون ،سيناقشون
املنفى ومسألة االنتماء .جلسات الحوار التي يديرها
الباحثان زهيدة ُدرويش جبور ،وسعود املولى ،والوزير
طارق متري ،ستعقد في فندق البريستول (الحمرا)
يومي  15و 16الحالي .لالستعالم01/749105 :
■ «أن ��ا م�ع��اق ف��ي ال�ل�غ��ة م�ن��ذ والدت ��ي» ي�ق��ول الشاعر
البلجيكي ج��ان ب�ي��ار ف��رج�ين .مقولته ه��ذه وقصائد
أخ� � ��رى ،س �ت �ك��ون م �ح ��ور ع� ��رض م ��ون ��ول ��وج ساخر
يحتفي بالشعر واملوسيقى وال�ل�غ��ة ،ف��ي L’Oral et

 .Hardiعند الثامنة من مساء  10و 11نيسان (أبريل)
ّ
سيؤدي جاك بونافي نصوص الشاعر ،في
الحالي،
أج ��واء تجمع ب�ين امل ��رح وال �غ��راب��ة تحتضنها خشبة
«مسرح مونو» .املمثل الفرنسي ّ
يقدم هنا عرضه
البيروتي األول ،بعد جولة بدأت في فرنسا عام .2007
لالستعالم01/202422 :
■ في أمسية ق��راءات أدبية ممسرحة لفرقة «استديو
 ،»11ي�ط�ل��ق «ت �ج� ّ�م��ع ش��اب��ات ع��ال �ي��ه» و«الراوي
ثقافة وتنمية» ك�ت��اب «ك�ت��اب��ة الكتابة ـــــ نصوص
في اإلب��داع» عند الخامسة من مساء غد في «مكتبة
عاليه ّ
العامة» (عاليه ـــــ جبل لبنان) .الكتاب مجموعة
ّ
ملحمد أبي سمرا ،ونجوى
نصوص ومساهمات ّ
ب� ��رك� ��ات ،وي ��وس ��ف ب � � ��زي ،وع� � ّ�ب� ��اس بيضون،
وإي � �م� ��ان ح� �م� �ي ��دان ،وح �س ��ن داوود ،وعلوية
ّ
إلى جانب العرض
صبح ،أعدتها إيمان حميدانّ .
املسرحي املستوحى من العمل ،سيوقع الكتاب األدباء

املساهمون فيه .لالستعالم05/557561 :
ّ
■ كيف نتذكر موتانا ،أولئك
ال��ذي��ن ق�ض��ت عليهم الحرب
ّ
األهلية تحديدًا؟ بعد خمسة
وثالثني عامًا على  13نيسان
 ،1975تقترح «أمم للتوثيق
واألب � �ح� ��اث» و«مجموعة
ف �ي��ل» م �ع��رض��ًا ب �ع �ن��وان «لم
ي � � �ع� � ��ودوا» و«ف� � � ��ي ب� �ح ��ر من
النسيان» .يفتتح املعرض عند السادسة من ّمساء 13
ّ
ويستمر حتى  9أيار
الحالي في «الدوم سيتي سنتر»
(مايو) املقبل .لالستعالم01/553604 :
■ بعد تأجيل محاضرته الشهر املاضي ،يلقي املدير
العام للمجلس األعلى لآلثار في مصر زاهي حواس
محاضرة عند السادسة من مساء االثنني  12الحالي،

في «قصر األونيسكو» .املحاضرة بعنوان «مغامرات
في األركيولوجيا» ،بدعوة من «الجامعة األميركية
ل�ل�ع�ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا»  .AUSTلالستعالم:
01/218716
■ في «مساحات مفتوحة» يقترح إلياس ديب
م �ق��ارب��ات ج ��دي ��دة ل �ل �م �ك��ان وال �س �ي ��اق .ف ��ي معرضه
تعرضها «جامعة
ال�ج��دي��د ي�ق� ّ�دم سلسلة تجهيزات
ّ
ً
ابتداء من الجمعة  13الحالي ،حتى  23منه.
البلمند»
لالستعالم06/930250 :
■ ضمن احتفالية «بيروت عاصمة عاملية للكتاب»،
يقيم «ات �ح��اد ال�ن��اش��ري��ن ال �ع��رب» ووزارة الثقافة
ندوة «توزيع الكتاب في لبنان والعالم العربي»
نيسان (أبريل) في فندق «الكومودور»
يومي  9وّ 10
(بيروت) .ويتخلل الندوة عرض لتجارب دور النشر
في التوزيع ،والعقبات التي تواجهها.

