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فن معاصر
ّ

املدون ،ونثرات األرشيف املتوافرة ّ
تاريخ املدينة غير ّ
تحوال مادة أساسية في معرضها الفردي .استعانت بمختلف
الوسائط من فيديو ،وفوتوغرام ،وصور ،ومنحوتات ورسوم ،ونصوص ،لتقدم معالجتها الخاصة ألحد املوضوعات
التي طرقها مرارًا جيل من الفنانني اللبنانيني بعد الحرب

 ١٢٠٠ق .م .إل � ��ى امل ��اض ��ي ال �ق��ري��ب.
س��رد ال يضيف الكثير إل��ى ال �ق��راءة
التقليدية ل�ت��اري��خ ب�ي��روت امل�ع��روف.
ل �ك��ن ال �ف �ي��دي��و األخ �ي ��ر ف ��ي ال�ت�ج�ه�ي��ز
ال� � ��ذي ت �ظ �ه��ر ف �ي��ه ال �ف �ن��ان��ة م ��ع الن��ا
ض��اه��ر ،ي �ح��اول رس��م ص ��ورة عبثية
تتفلت م��ن ال��زم��ن ،وتفتح أف��ق ق��راءة
ج ��دي ��دة ل �ل �م��دي �ن��ة ،رغ ��م ض�ب��اب�ي�ت�ه��ا
التي تشكل حاجزًا أمام التواصل مع
املشاهد .وف��ي ختام الخيط الزمني،
ت �ق��دم ج��ري��ج ف �ي��دي��و ي �ت��رج��م قلقها
امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ع �ب��ر م �ش �ه��د م ��ن ال�ب�ح��ر
لبيروت املختفية في عام  ،٢٠٥٨فيما
يبقى اختيار التاريخ لغزًا.
تاريخ بيروت موضوع يشغل جريج،
ً
م �ث �ل �م��ا ش� �غ ��ل ج � �ي �ل�ا م� ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن خ �ل ��ال ف � �ت� ��رة م � ��ا ب �ع��د
ال �ح��رب ح�ت��ى ال �ي ��وم .ل�ك��ن «س�ج�لات
ألزمنة ملتبسة» بقي أسير التباس
األزمنة السابقة ،وبعيدًا عن محاورة
امل��دي�ن��ة ف��ي ح��اض��ر م��ا ب�ع��د ال �ح��رب،
رب�م��ا علينا ال �ي��وم أن ن �ح��اول ق��راءة
ت ��اري ��خ ت �ق �ل �ب��ات امل��دي �ن��ة امل �ع��اص��رة،
وم�ح��اورت�ه��ا ،ل�ت�ف��ادي ال��وص��ول إل��ى
بيروت مليا جريج في عام .٢٠٥٨
اّ
«سجلت ألزمنة ملتبسة» :حتى  ٣٠أيار
(مايو) ـ «غاليري آرت فاكتوم» (الكرنتينا
ـ بيروت) ـ لالستعالم01/443263 :

We hesitated between arrangements, modulations and
 :manoeuvresحتى  31الحالي ـ «غاليري ماينس ( »5املكلس)
ـ لالستعالم01/697230 :

روي ديب

في مختلف الفنون في لبنان منذ ٢٣
سنة .وق��د نجحت جريج في تدوين
م �ع �ل��وم��ات ج��دي��دة ع��ن ن�ق�ط��ة قنص
تضاف إل��ى «مبنى ب��رك��ات» ،و«ب��رج
امل � � ّ�ر» ،وال �ـ«ه��ول �ي��داي إن» ...ل�ك��ن ما
ال��ذي يمكن أن تضيفه ق��راءة بيروت
ال � �ي � ��وم م � ��ن م� �ن� �ظ ��ار ق� �ن ��ص ال� �ح ��رب
األهلية وتأثيره على فهم حاضرها
ومستقبلها؟
يترجم «ت�ط��ري��س ب�ي��روت  -متحف»
ع � ��دم ق� � ��درة ع �ل��ى م � �ج� ��اراة ت� �ح � ّ�والت
املدينة ف��ي ال�ح��اض��ر .ليس املقصود
تجاهل فظاعة الحرب ،أو ادعاء نظرة
إيجابية ،بل أن نكون على مقربة من
أدوات ق �ن��ص ج ��دي ��دة اس�ت�ح��دث�ت�ه��ا
ت � �ق � �ل � �ب � ��ات ب� � � � �ي � � � ��روت ،وم � �ع � ��اب � ��ره � ��ا
االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
م ��ن اآلث� � ��ار ال �ت ��ي ت� �ح ��اول ال�ت�ق��اط�ه��ا
في املدينة ،تعود جريج إل��ى الكائن
ال �ك��ام��ن ف ��ي ج �س��ده��ا ،ل �ك��ون��ه ج ��زءًا
م��ن ت�ل��ك امل��دي �ن��ة وم�ح�ت�ض�ن��ًا للقلق.
تبحث جريج في جسد املدينة وفي
جسدها عن أثر ،عن لحظة تساعدها
ع �ل��ى ت �خ �ط��ي ق �ل �ق �ه��ا .ق �ل��ق ي �ت �ج��اور
ف �ي��ه ال� �ن ��وم م ��ع امل � ��وت« .ل �ي �ل��ة ن� ��وم»،
س �ل �س �ل��ة ف ��وت ��وغ ��رام ب �ق �ي��اس ج�س��د
ج ��ري ��ج ،ت �ل �ت �ق��ط ك ��ل واح � � ��دة ب�ص�م��ة
ح ��رك ��ة ج �س��ده��ا وه � ��ي ن��ائ �م��ة ع�ل��ى
ورق ف ��وت ��وغ ��راف ��ي .وت� �ع ��رض ك��ذل��ك

محطات تعيد سرد
ّ
القنص والغزوات
والكوارث الطبيعية

منحوتات لـ«قلب أسود» تستعيرها
الفنانة من مراسم الدفن الفرعوني،
وس �ل �س �ل ��ة ح� �ف ��ر ُط� �ب ��اع � ّ�ي ل� � � � �ـ«دودة
ق ��ز» ،ك�ع�ن��اص��ر ك��ث��ر اس�ت�ه�لاك�ه��ا في
ال ��دالل ��ة ع �ل��ى امل � ��وت .ل�ت�ب�ق��ى ل��وح��ات
ّ
املجسدة عبر رسومات
«بال عنوان»
ّ
ت �ج��ري��د ًي��ة ألع �ض ��اء ج �س��دي��ة األك �ث��ر
ج �م��ال �ي��ة وب �ل�اغ� ��ة .أم� ��ا ف ��ي ال �ط��اب��ق
السفلي ،فتشرح جريج تاريخ بيروت
م ��ن ع ��ام  ١٢٠٠ق.م .إل ��ى ع ��ام ٢٠٥٨
ف��ي «ب �ي ��روت ت�ش��ري��ح م��دي �ن��ة» .على
جدارين بزاوية  ٩٠درجة ،نرى ــ عبر
ّ
نصوص وفيديوات ــ محطات تعيد
س � ��رد ق �ص��ص ال � �غ � ��زوات وال � �ك� ��وارث
ّ
الطبيعية ال�ت��ي شكلت امل��دي�ن��ة ،إلى
ج��ان��ب م��داخ�ل�ات شخصية للفنانة
ع�ل��ى ال�ت�س�ل�س��ل ال��زم �ن��ي امل�م�ت��د منذ

فن مفاهيمي؟
ّ
ال يكفي االستشهاد ببيان الفنان األميركي
ُ
سول لوويت (ت َع ُّد الفكرة في الفن املفاهيمي
أه��م ج��وان��ب ال�ع�م��ل) ك��ي يصبح ألي مفهوم
قيمة فنية .قيمة الفكرة وراء العمل املفاهيمي
ُ
ّ
تتكون من ارتباطها بالسياق ال��ذي طرحت
ف� �ي ��ه ،وم �س��اء ل �ت �ه��ا إي � � ��اه .س� �ي ��اق ي��رت �ب��ط ب��امل �ف��اه �ي��م
الفلسفية ،والثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية الراهنة
وب �م �خ��اط �ب��ة ج �م �ه��ور امل� �ع ��رض ،ال ب��اق �ت �ص��ار ال �ح��وار
ب�ين الفنان وعمله .ق��رار ل��ووي��ت بالغوص ف��ي تطوير
الفن املابعد مفاهيمي ،أت��ى َّ
رد فعل على الستينيات.
س��اءل الفن املينيمالي هذه الحقبة املشحونة حينها،
ً
ون�ق��د امل ��دارس ال�ت��ي سبقتها ،م�ح��اوال إي�ج��اد إج��اب��ات
وط� ��روح� ��ات ج ��دي ��دة .ل �ك��ن أي��ن
نحن فيWe hesitated between
arrangements , modulations
 and manoeuvresال� � � ��ذي
تحتضنه «غاليري ماينس »٥؟
امل �ع ��رض ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه أم��ان��دا
أب ��ي خ�ل�ي��ل (ال � �ص� ��ورة) ل�ث�لاث��ة
ف �ن��ان�ين ش� �ب ��اب ،ي� �ش � ّ�رع ال �ب��اب
ّ
ماهية الفن
على تساؤالت حول
املعاصر الذي نريده في بيروت.
ّ
تقدم ستيفاني سعاده (،)1983
ق�ط�ع��ة مستطيلة م��ن ال�ق�م��اش
األح� � � �م � � ��ر ،م� �ث� �ب� �ت ��ة ع � �ب� ��ر ق �ط��ع
خشبية ممسمرة ف��ي الحائط ،أعمال
وعلبة مرقمة ملفاتيح سيارات،
تقدمها
ّ
وث��ري��ا تتدلى منها ملبة
نيون .أماندا أبي
إل � ��ى ج� ��واره� ��ا ب �ع��ض أغ � ��راض
الفنانة الشخصية ،ق��ام «أح��د» خليل مع
ب� ��إع� ��ادة ت��رت �ي �ب �ه��ا ،ف��اع �ت �ب��رت ثالثة فنانين
ه � ��ذا ال �ت ��رت �ي ��ب م ��داخ� �ل ��ة ف�ن�ي�
فنية�.ة شباب
ح� ّ�ول��ت امل ��واد إل��ى أع�م��ال
ّ
وق ��د ط�غ��ت ال�ص�ف��ة الشخصية
على مفهوم العمل ب��ذات��ه ،فلم
ينجح ف��ي م �ح��اورة الجمهور.
أما كالني عون ( ،)1983فطبعت
صورًا على كمية من األوراق في آلة طابعة شبه فارغة
م��ن ال�ح�ب��ر .نتجت م��ن ذل��ك أوراق ممشحة األل� ��وان ،ال
ّ
تظهر تفاصيل الصورة عليها .وشكلت من تلك األوراق
جدارية كبيرة ،تظهر اختفاء الصورة .كذلك مزقت ورقة
 ،A4وغ�ط�س��ت األق �س��ام ب��ال�ل��ون ال��ذه�ب��ي ،ث��م عرضتها
في خط أفقي ،وص� ّ�ورت انعكاس غ��روب الشمس على
أسطوانة معدنية ،وعرضت الفيديو كمنحوتة .يبقى
موضوع الغياب في الفن املعاصر أح��د املفاهيم التي
أث��ارت اهتمام فنانني لبنانيني كوليد ص��ادق ،ووليد
رع � ��د .ل �ك��ن ت �ج��رب��ة ع� ��ون ب �ق �ي��ت ض �م��ن اس �ت �ق �ص��اده��ا
ل�ل�غ�ي��اب ،م��ن دون س�ي��اق يحمل «ظ �ه��ور» ال�غ�ي��اب في
األع�م��ال .فيما عمل شربل جوزيف ه�ـ .بطرس ()1981
على موضوع اإلي�م��ان ،فعرض مكعبًا خشبيًا صغيرًا
بداخله مرايا وانعكاسات .كانت أعماله األكثر ارتباطًا
بسياقات ّ
محددة ،وحملت قدرة على فتح باب األسئلة
ّ
الثقافية والسياسية ،لكنها اتسمت باملباشرة .معرض
«ماينس  »5يضعنا أمام مسؤولية الفنان في خياراته
وأع�م��ال��ه ،وأم ��ام الجهد الكبير ال��ذي يبذله الجمهور
ليجاري األعمال الفنية.
روي...

لميا جريج أثر الزمن على جسد بيروت
ت�ب�ح��ث مل �ي��ا ج��ري��ج ( )1972ع ��ن أث��ر
ال��زم��ن ع�ل��ى ج�س��ده��ا ال �خ��اص وعلى
ب� � �ي � ��روت ف � ��ي م� �ع ��رض� �ه ��ا «س� �ج�ل�ات
ألزمنة ملتبسة» املقام في «غاليري
آرت ف��اك�ت��وم» .ي�م��ارس امل�ع��رض فعل
التشريح ّ
وتتبع األثر كوسيلة تفضي
إلى اإلدراك في جسد املدينة كما في
جسدها وف��ق ط��رح ال�ف�ن��ان��ة .ينطلق
ال �ع �م��ل زم �ن �ي��ًا م ��ن ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة
وي �ق� ّ�دم ق ��راءة للحاضر ف��ي ضوئها،
ل �ي �ص� ّ�ب ف��ي م�س�ت�ق�ب��ل س � ��وداوي هو
مستقبل االختفاء واملوت .أتى اختفاء
ب�ي��روت وف��ق امل�ع��رض ف��ي ع��ام .٢٠٥٨
ه ��ذا االس �ت �ن �ت��اج ي�س�ت�ن��د إل ��ى ق ��راءة
تاريخ الحاضر عبر أساليب املاضي،
معلنًا قطيعة مع السنوات العشرين
ّ
األخيرة وتقلباتها التي اختفت من
تاريخ املدينة في املعرض.
«تطريس بيروت  -متحف» مشروع
ي �س �ت �ن��د إل � ��ى م �ب �ن��ى امل �ت �ح ��ف ال� ��ذي
تسكن الفنانة على مقربة منه .خالل
ال � �ح ��رب األه� �ل� �ي ��ة ،ت � �ع � ّ�رض امل �ت �ح��ف
ال� ��ذي ي �ق��ع ع �ل��ى م�ع�ب��ر رئ �ي �س��ي ك��ان
الغربية،
يفصل بيروت الشرقية عن ُ
ل�ل�ق�ص��ف واالح � �ت �ل�ال .ح �ي �ن �ه��ا ،أن �ق��ذ
جزء كبير من مقتنياته ،فيما أحرق
وأت�ل��ف بعضها اآلخ��ر .خ�لال بحثها
ف ��ي أرش �ي ��ف امل �ت �ح��ف ش �ب��ه امل �ف �ق��ود،
استوقف الفنانة ثقب أحدثه قناص
ف � ��ي ج � ��داري � ��ة ف �س �ي �ف �س��اء «ال � ��راع � ��ي
ال �ص��ال��ح» داخ� ��ل امل �ت �ح��ف ،اس�ت�ط��اع
حينها السيطرة منه على املعبر .ذلك
ال�ث�ق��ب ت �ح� ّ�ول ف��ي أع �م��ال ج��ري��ج إل��ى
منظور تعيد من خالله قراءة تاريخ
امل��دي �ن��ة ف��ي ال �ح��اض��ر ع�ب��ر منحوتة
«غ��رض ح��رب» التي تمأل فيها فراغ
ال �ث �ق��ب ،ف �ي �م��ا ُي �ظ �ه��ر ف �ي��دي��و «م �ط��ل
حديقة  ١٨٠درجة» املساحة املكشوفة
ع �ب ��ر ال� �ث� �ق ��ب ،س ��اح ��ة ال� �ق� �ت ��ل .ك��ذل��ك
استعانت بكاميرا «بني هول» لتنتج
ص ��ور ن�ي�غ��ات�ي��ف ن ��رى ف�ي�ه��ا ب�ي��روت
عبر ال�ث�ق��وب ،مدينة أش�ب��اح .أم��ا في
ن �ق��د غ� �ي ��اب األرش � �ي� ��ف ف� ��ي امل �ت �ح��ف
ال��وط�ن��ي ،فقد وض�ع��ت مجلدًا أس��ود
ضخمًا ضمن مكعب زج��اج��ي مقفل
ي �ح �م��ل ع � �ن ��وان «م � �ف � �ق ��ودات م�ت�ح��ف
ّ
الوطني» ،وإلى جانبه صورة
بيروت
كبيرة لجميع ال�ع�ن��اوي��ن التعريفية
باآلثار املعروضة في املتحف حاليًا
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ك � ��ل امل �ق �ت �ن �ي��ات م��ن
متحف بيروت الوطني».
القنص واملعابر واألرشيف والحرب
ً
مواضيع قد تكون من األكثر ت��داوال

معرض جماعي

فالش
■ قبل أعوام ،أطلقت «الجامعة األنطونية» سلسلة
س��ن��ويّ��ة تحت ع��ن��وان «اس��م ع�ل��م» ك ّ��رم��ت فيها بعض
األع���ل��ام وامل��ث��قّ��ف�ين ال���ذي���ن أس���ه���م���وا ف���ي إغ���ن���اء ال��ف��ك��ر
وال��ك��ت��اب��ة .ف��ي ه���ذا اإلط�����ار ،ت��ك ّ��رم ال��ج��ام��ع��ة ه���ذا ا ّل��ع��ام
ّ
خليل رام��ز سركيس ( )1921ال��ذي شكلت مؤلفاته
وترجماته أهمية كبيرة في املكتبة العربية ،إضافة إلى
انخراطه في الحركات الثقافية اللبنانية ،ومنها «الندوة
اللبنانية» ،وعمله في الصحافة .عند السادسة من
مساء األول م��ن ح��زي��ران (ي��ون��ي��و) سيفتتح البرنامج
م��ع رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة األب ج��رم��ان��وس ج��رم��ان��وس،
يليه وثائقي «صوت الغائب» (إع��داد نضال أيوب،
وإخراج حسني غريب) .أما الكتاب التكريمي «خليل
رام ��ز س��رك�ي��س ف�ي�ل�س��وف ال�ك�ل�م��ة واآلخ� ��ر» ال��ذي
يجمع شهادات ودراسات لبعض الشعراء والصحافيني
والنقاد عن سركيسّ ،
فتقدمه الباحثة باسكال لحود،
ليلقي بعدها خليل رامز سركيس كلمة «االسم العلم»
في قاعة كلية الهندسة في الجامعة األنطونية (بعبدا).
لالستعالم05/924075 :

■ تحت عنوان «انهيار النظام اإلقليمي العربي..
وس��اي �ك��س ـ �ـ ب�ي�ك��و ال� �ج ��دي ��د؟!» ،ت��ق��ي��م «م��ؤس�س��ة
اإلم ��ام ال�ح�ك�ي��م» ل��ق ً
��اء ح��واري��ًا م��ع س��رك�ي��س ن� ّ�ع��وم
ّ
سيتطرق الصحافي
ضمن إطار «منتدى األربعاء».
ّ
مستجدات الوضع اإلقليمي عند السادسة
اللبناني إلى
من مساء األربعاء  5حزيران في مقر املؤسسة (بئر
حسن ــ بيروت)01/821060 .
■ ت���ق ّ���رر امل�����رأة األرب��ع��ي��ن��ي��ة زوج���ة
ال��رج��ل ال��ن��اج��ح أن ت��ن��ه��ي حياتها.
تصبح ح��ادث��ة االنتحار ه��ي الباب
أمام شخوص العائلة للبدء بسرد
أج��������زاء م��ت��ق��ط��ع��ة وم���ت���داخ���ل���ة م��ن
ذاكرتهم .يشكل عرض «شمس»
ج�����زءًا م���ن م���ش���روع ج��م��ع ال��ك��ات��ب��ة
س �ع��اد ن��وف��ل وامل���خ���رج وال��ك��ات��ب
وائ��ل ق��دور (ال��ص��ورة) ،وع��ددًا من الفنانني املستقلني
وحملة «ال شرف في الجريمة» .يطرح العمل إشكاليات

ً
ال��زواج املبكر واإلج��ب��اري ووض��ع امل��رأة املطلقة وصوال
إلى شرعنة االغتصاب قانونيًا في املجتمعات العربية.
ي����ؤدي ال��ع��رض ك��ل م��ن م��ج��د ح���ج���اوي ،وم��ح��م��د عبد
الكريم ّ
وهمام املصري ،ويعرض في الثامنة من مساء
غ���د ال��خ��م��ي��س وال��ج��م��ع��ة ع��ل��ى خ��ش��ب��ة «م���س���رح ال��ب��ل��د»
(عمان)+96264652005 .
■ أدان������ت «ال �ش �ب �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة مل �ع �ل��وم��ات ح�ق��وق
اإلن �س��ان» ق���رار وزارة اإلع��ل�ام الكويتية أخ��ي��رًا بمنع
إج����ازة دي����وان ش��ع��ري ج��دي��د ل��ل��ش��اع��ر ال���ب���دون أحمد
ال��رس�لان��ي بعنوان «هنا ب ��دون» .ق��رار ال����وزارة جاء
غريبًا ال يستند إل��ى م��ب��ررات .ورأت الشبكة ّأن القرار
«ت��ع ٍّ��د ص��ري��ح ع��ل��ى ح��ري��ة ال����رأي وال��ك��ل��م��ة ،واس��ت��م��رار
لسلسلة التجاوزات التي ترتكبها وزارة اإلع�لام بحق
ال��ك��ت��اب وأص���ح���اب ال����رأي واإلع�ل�ام���ي�ي�ن ،وك����ان آخ��ره��ا
إيقاف برنامج توك شوك من دون الرجوع إلى الجهات
القضائية».
وأض���اف���ت ّأن «ال��س��ل��ط��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ال ت��ل��ب��ث أن تتخذ

ً
إجراء لتوسيع هامش الحريات ،حتى ترتكب انتهاكات
وتجاوزات تتراجع في هذا امللف خطوات إلى الخلف».
وطالبت الشبكة بضرورة أن تعي السلطات الكويتية
ح��ق��ي��ق��ة ّأن «ال�����ب�����دون ف���ئ���ة م����وج����ودة ع���ل���ى األراض������ي
الكويتية ،ويجب التعامل مع مشكالتهم واحتياجاتهم
ً
بصورة أكثر جدية ،بدال من االستمرار في تهميشهم
واالن���ت���ق���اص م���ن ح��ق��وق��ه��م امل���ش���روع���ة» .ك��ذل��ك طالبت
وزارة اإلعالم بالتراجع عن قرار منع الديوان والسماح
بتوزيعه.
ّ
■ م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ه���و م��ح��ور ال���ن���دوة ال��ت��ي ينظمها
«املجلس الثقافي للبنان الجنوبي» .تحت عنوان
«م �ف �ه��وم امل��واط �ن��ة ف��ي ال ��دول ��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة»
ّ
الشهال ،ومحمد
يشارك كل من األكاديميني نهلة
ّ
علي مقلد ،وحسن علي خليل عند السادسة من
م��س��اء ال��غ��د ق���ي ق��اع��ة امل��ج��ل��س (ب ��رج أب ��ي ح �ي��در _
بيروت).
althakafi-aljanoubi.com

