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تشكيل

ّ
املتنقلةّ ،
قدم الفنان الفلسطيني الشاب معرضًا يحاكي ما يحدث
بعد أكثر من عامني على االنتفاضات
اليوم على امتداد العالم العربي .برأيه ،هناك عملية ركوب على الثورات ،ومعرضه الذي أقيم أخيرًا في برلني
نتاج ألم شخصي من مشاهد القتل اليومية

جاد سلمان «وحوش» تنهش «الربيع»
رشا حلوة
 13ل ��وح ��ة ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة اح�ت�ض�ن�ت�ه��ا
أخ �ي �رًا غ��ال�ي��ري Weekend Gallery
ف��ي ب��رل�ين ت�ح��ت ع �ن��وان «ال��وح��وش
امل �ف �ت��رس��ة ج ��ائ� �ع ��ة» .ج � ��اد س �ل �م��ان
(طولكرم ـــ  )1983املقيم في باريس
منذ عام  ،2007حاول هنا أن يحاكي
م��ا يحدث ال�ي��وم ف��ي العالم العربي
ب �ع��د م� ��رور م ��ا ي �ق ��ارب ع��ام�ي�ن على
اندالع الثورات فيه.
ف �ت��رة ال �ع �م��ل ال�ف�ع�ل��ي ع �ل��ى سلسلة
ال� �ل ��وح ��ات اس �ت �غ��رق��ت ش� �ه� �رًا ،م�ن��ذ
ب ��داي ��ة ت �م��وز (ي��ول �ي��و) ول �غ��اي��ة آب
(أغ� �س� �ط ��س)  .2012أت � ��ت األع� �م ��ال
ّ
لتعبر عن رؤية الفنان الفلسطيني
ال�ش�خ�ص�ي��ة إل ��ى م��ا ي�ش�ه��ده ال�ع��ال��م
العربي اليوم .يقول لـ «األخبار»« :لم
تكن فكرة املعرض عبارة عن ّ
رد فعل
ّ
الشخصي
ملا يحدث .إنه نتاج األلم
ّ
مما أراه من قتل يومي ،فقررت أنه
يكفيني صمتًا» .ويضيف« :أن��ا مع
ال �ث��ورات ،لكني م��ع الشعوب أيضًا.
ت�م� َ
�ارس ال�ي��وم عملية ال��رك��وب على
الثورات الشريفة من خالل وحوش
كثيرة همها تصفية الحسابات في
ما بينها ،لكن ،ليس هنالك وحش
واح ��د ف�ق��ط ،ب��ل وح ��وش ك�ث�ي��رة في
ّ
كل مكان ،منها ما تبقى من األنظمة
السابقة ،وهناك االقتصاد العاملي
وال��رأس�م��ال�ي��ة وال�لاع�ب��ون على وتر
الدين».
ي��رب��ط سلمان «ال��وح��وش املفترسة
ال �ج��ائ �ع��ة» ّ ب��دك �ت��ات��وري��ة األن �ظ �م��ة
ال�ع��رب�ي��ة ،إن �ه��ا «خ�ف��اف�ي��ش ال�ظ�لام»
ك �م��ا ي�س� ّ�م�ي�ه��ا .وه ��و ي�ج�س��ده��ا من
خالل وجوه متكررة لحيوان النمر،
ه ��ي م �ت �ك��ررة ل �ك��ن ف ��ي م�ع�ظ�م�ه��ا ال
تشبه بعضها بعضًا .فهو من جهة،
عمل على عنصر تكرار وجوه النمر
ك ��إص ��رار وت��أك �ي��د ع �ل��ى ال��وح �ش �ي��ة،
وم��ن جهة أخ��رى اشتغل على عدم
تشابه شكل الوجوه على ّالرغم من
ت �ك��راره��ا ،ام �ت ��دادًا ل�ف�ك��رة أن ��ه برغم
االخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن ال �ب �ش��ر امل �ب �ن��ي على
اختالف الجنس واللون وغيره ،إال
أنهم في نهاية املطاف بشرّ .
أم� ��ا اخ �ت �ي��ار «ال �ن �م ��ر» ل �ي �م��ث��ل ه��ذه
ال� � � ��وح� � � ��وش ،ف � �ي� ��أت� ��ي ك � ��ون � ��ه أك� �ث ��ر
ال �ح �ي��وان��ات اف �ت ��راس ��ًا ،إض��اف��ة إل��ى
ح� �ض ��ور ح� �ي ��وان ��ات ك �ث �ي��رة أخ ��رى
م� � ��ن ال � �س �ل��ال � ��ة ن� �ف� �س� �ه ��ا ك��ال �ض �ب��ع
وال �ق �ط��ط (وج �م �ي �ع �ه��ا ح ��اض ��رة في
ل ��وح ��ات امل � �ع� ��رض) .ح �ض��وره��ا في
ه��ذا اإلن �ت��اج ي��رم��ز إل��ى أن ال��وح��ش

ّ
«وحش جائع» (أكريليك ،قلم ماركر ،دهان رش ،حبر هندي على ورق ــ  32 × 24سنتم ـــ )2012
«ل ��م ي ��أت م ��ن ف� � ��راغ» ،ب ��ل ه ��و ن�ت��اج
دع� � ��م ال �ب �ي �ئ ��ة ال � �ص ��ام ��ت ل� ��وج� ��وده
وإع �ط��اء ه��ذه «ال ��وح ��وش» مساحة
في املاضي لتحقق ما تريد .وحني
ثارت البيئة /الناس عليها ،وجدت
ال��وح��وش نفسها أم��ام خيار وحيد
هو التكشير عن أنيابها دفاعًا عن
مصالحها في وجه ثورات الشعوب.
ّ
يرى جاد سلمان أن الفن «كان وما
زال وس�ي�ب�ق��ى ع �ب��ارة ع��ن ب�ح��ث في
املستقبل وانعاكسًا لحياة الفنان».
يضيف« :ال أستطيع أن أرسم وردة
ّ
وأقول إن الحياة جميلة .شاء أم أبى
ّ
ال�ف�ن��ان أو ال� ّك��ات��ب أو ك��ل م��ن يعمل
ّ
ف ��ي ال � �ف ��ن ،إن � ��ه م �ج �ب��ر ع �ل��ى ال�ع�م��ل
منصتًا بشكل جيد إلى ما يدور في
محيطه» .ويشير إلى أنه رغم إقامته
ف ��ي ب ��اري ��س ،ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال��دب��اب��ات
ّ
أو ال �ق �ص��ف ،إال أن «م�ح�ي�ط��ه األول
ال � ��ذي أت� ��ى م �ن��ه ،ي�م�ت�ل��ئ ب��ال�ق�ص��ف
ّ
ّ
وال��دب��اب��ات» ،م��ؤك �دًا ع�ل��ى أن «ال�ف��ن
ليس ركوبًا للموجة ،بل هو اتخاذ
ّ
موقف وتعبير عن وجهة نظر ،ألن
التاريخ ُيكتب بأيدي الذين يعملون

ف��ي ح�ق��ل ال�ث�ق��اف��ة» .وف��ي م��ا يتعلق
ب �م �ش��روع��ه امل �س �ت �ق �ب �ل��ي ،س �ي �ح��اول
ج��اد سلمان أن يعمل على معرض
ّ
ي��دم��ج ب�ين امل�س��اح��ات وف��ن ال�ش��ارع،
وب � �ش � �ك ��ل أق � � � ��رب إل � � ّ��ى ال� �غ ��راف� �ي� �ت ��ي
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ،ألن� � � � ��ه ي� �ع� �ت� �ب ��ر أن
الغرافيتي الفلسطيني مختلف عن
أي غ��راف�ي�ت��ي آخ ��ر ،ل�ك��ون��ه استخدم
وما زال كنوع من نقل املعلومة في
امل �س��اح��ات ال �ع��ام��ة /ال� �ج ��دران بكل
قسوة وب�لا جمالية« ،ألن الحقيقة
ّ
بحدتها».
يجب أن ت�ك��ون واض�ح��ة

تتكرر
النمر الزمة ّ
في لوحاته ولو
بأشكال مختلفة

ع�لاق��ة ج ��اد س�ل�م��ان ب��ال��رس��م ب��دأت
ع�ن��دم��ا ك��ان ف��ي ال�ع��اش��رة م��ن عمره
ف��ي مدينته ط��ول�ك��رم الفلسطينية:
«ك �ن��ت أخ��رب��ش ع �ل��ى أغ �ل �ف��ة ال�ك�ت��ب
وال��دف��ات��ر ف��ي امل��درس��ة .وف��ي نهاية
ال �س �ن��ة ،ت �ك��ون ال��دف ��ات ��ر ع� �ب ��ارة عن
دف��ات��ر رس ��م أك �ث��ر م�ن�ه��ا ل�ل�ك�ت��اب��ة».
ب �ع��دم��ا أن �ه��ى دراس� �ت ��ه األك��ادي �م �ي��ة
ّ
ّ
وتخرج
في الفن والعمارة الداخلية
م��ن «ج��ام�ع��ة ال �ن �ج��اح» ف��ي نابلس،
ان �ت �ق��ل إل� ��ى ع��اص �م��ة األن� � ��وار حيث
يعمل حاليًا على رسالة الدكتواره
ف��ي ج��ام�ع��ة «ب��اري��س  »8ال �ت��ي ق��دم
ّ
ف�ي�ه��ا رس ��ال��ة امل��اج �س �ت �ي��ر ف ��ي ال �ف��ن
املعاصر ووسائط اإلع�لام الجديدة
 .2010ق��ام س�ل�م��ان بعرض
ف��ي ع��ام ّ
أعماله الفنية في اليونان ،والصني،
وإس� �ب ��ان� �ي ��ا ،وأمل� ��ان � �ي� ��ا ،وال� �ي ��اب ��ان،
والواليات املتحدة األميركية ودبي،
كما عرضت في العديد من صاالت
العرض الخاصة في مراكز ثقافية
ف ��ي رام ال �ل ��ه ون��اب �ل��س وال �ن��اص��رة
وغزة والقدس وفرنسا والنرويج.
www.jadsalman.ps

محمد شمس الدين

تشكيلية
مرثية
ّ
ّ
حسين بن حمزة

ع�ل��ى غ�ل�اف ال�ك�ت��ال��وغ امل�ط�ب��وع ف��ي مناسبة
معرضه ،رسم محمد شمس الدين (الصورة
اوتو بورتريه) صورته الذاتية بني صورتني
افتراضيتني ل��دان�ت��ي وامل �ع��ري .م��ن التناص
املعروف بني «الكوميديا اإللهية» و«رسالة الغفران»،
ّ
أل� ��ف ال ��رس ��ام ال �ل �ب �ن��ان��ي ف �ك��رة م �ع��رض��ه «م��ائ �ي��ات في
ع�ين ال�ش�م��س» ال ��ذي احتضنته أخ �ي �رًا «دار امل �ص��ور».
م��ن دان �ت��ي ،اق�ت�ب��س ع�ن��اوي��ن ال �ل��وح��ات ال �ـ  23امل�ن�ج��زة
ب�ق�ي��اس واح ��د ،وح ��رص ع�ل��ى وج ��ود م �ف��ردة «ش�م��س»
فيها .وم��ن امل�ع��ري ،تسربت مقاطع وس�ط��ور إل��ى هذه
ال �ل��وح��ات ،بينما الترجمة
األكثر وضوحًا لفكرة املوت
حاضرة في التجهيز املنجز
على شكل مكعبات خشبية،
ي �ح �م ��ل ك � ��ل واح � � ��د ص � ��ورة
فوتوغرافية ألحد أصدقائه
الراحلني .كأننا أمام مرثية
ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة ت� �ح� �ض ��ر ف �ي �ه��ا
أسماء رسامني مثل :رفيق
ش��رف ،ب��ول غ�ي��راغ��وس�ي��ان،
رش� �ي ��د وه� �ب ��ي وم �ص �ط �ف��ى
ال �ح�ل�اج ،إل ��ى ج ��وار أس�م��اء
ك�ت��اب وش �ع��راء م�ث��ل :بسام
حجار ،عبد األمير عبد الله يستعيد
وع��اص��م ال�ج�ن��دي .بطريقة ،حقبة بيروتية
ي� �ب ��دو ش �م��س ال ��دي ��ن ك�م��ن كاملة من
يرثي حقبة بيروتية كاملة
ع � �ب� ��ر أش � � �خ� � ��اص ص �ن �ع��وا خالل أشخاص
ثقافة تلك الحقبة ومزاجها صنعوا
امل ��دي� �ن ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف��ي ثقافتها
ش� � �
�ارع � � �ا� �ل� ��ارح� �ح �م��� � ��را�ه .اول� �م���ق��اص � �ه��ي��ور�ه ومزاجها
وم� � � � � �س
ال� � �ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ة م� �ك� �ت� �ف� �ي ��ة المديني
ب � � �ل � � �ط � � �خ� � ��ات أك � � � � � ��واري � � � � � ��ل،
وم � � �ت � � �ج� � ��اورة ع � �ل� ��ى ش �ك��ل
ج��دار يمكن تغيير هيكلية
م � � �ك� � �ع � � �ب � ��ات � ��ه امل � �ن � �ف � �ص � �ل� ��ة
ب�س�ه��ول��ة ،وق��د ت�ت�ح��ول إل��ى
تابوت كبير كما فكر الرسام نفسه في البداية .مناخات
الرحلة إل��ى العالم اآلخ��ر ّ
حولت املعرض إل��ى ب��رزخ أو
«م�ط�ه��ر» يتوسط ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��رس��ام وم��وت��اه ،وبني
ال �ل��وح��ات وال�ت�ج�ه�ي��ز أي �ض��ًا .ه �ك��ذا ،ت�ص�ب��ح ال�ل��وح��ات
مساحات تجريدية ُيجازف فيها شمس الدين بإنجاز
بينما تكتسب السطور املقتبسة من
مائيات كبيرةً ،
صالت
كتاب املعري طاقة حروفية ،سرعان ما تصنع
ٍ
حميمة م��ع ج��واره��ا ال�ت�ج��ري��دي .ال�ج��دي��د ف��ي املعرض
هو حضور الطبيعة في لوحات كاملة ،أو حضورها
جزئيًا في لوحات أخ��رى .أحيانًا ،تنقسم اللوحة إلى
مساحتني :سفلية تحتلها الطبيعة ،وعلوية ممنوحة
للتجريد والحروفية .يتبادل التجريد املساحات مع
الطبيعة ال��ري�ف�ي��ة ،أو يصنع ت�ن��اظ�رًا هندسيًا ثنائيًا
معها ،قبل أن تتجزأ لوحات أخرى إلى مساحات ثالثية
الطبيعة الخالية
ورباعية .السكينة ،التي ّتنبعث من ّ
تسهل على املتلقي أن يعاملها
من البشر وأح��وال�ه��م،
ك�ت�ج��ري��دات م�ض�ط��رة إل ��ى خ�ل��ق أش �ك��ال ن�ب��ات�ي��ة وق�م��م
أشجار تنحني عليها سماوات واطئة وبعيدة .هكذا،
تأسرنا االنطباعات الناتجة من براعة شمس الدين في
تهجني األشكال والكلمات بألوان األك��واري��ل ،لكن ذلك
ال ُينسينا املذاق الجنائزي والنوستالجي للمعرض.

فالش
■ في إط��ار عملها ال��دائ��م لتطوير مسرح األطفال
في لبنان ،نظمت جمعية «خيال» أخيرًا «لقاءات
صندوق الفرجة ملسرح األطفال» على مسرح
«دوار الشمس» .خالل االفتتاح الذي أقيم مساء
ال�ج�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ،ت �ح��دث رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة امل�خ��رج
كريم دك��روب عن املشروع ومراحله تلته رئيسة
بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا
أيخهورست عن أهمية دعم االتحاد األوروبي لهذا
ال�ن��وع م��ن النشاطات .ث��م عرضت مسرحية «مثل
ال �ح �ل��م» وه ��ي ع�م��ل م�ش�ت��رك للجمعية وس��وب�ي�ت��و
ب ��رس� �ت ��و (ف� ��رن � �س� ��ا) ح� � ��ول دور ع ��ال ��م األح� �ل��ام
والذكريات في ّدوام��ة الواقع االستهالكي .علمًا ّأن
«متل الحلم» من إخراج كريم دكروب ،وكوريغرافيا
لوتشيا كاربوني ،وتمثيل فؤاد يمني ،ماريليز عاد،
داميان تومي ،نيزلي برهوني ،كما عرضت ثالث
مسرحيات جديدة لألطفال هي« :تيتني ...باي!»

لخلود ناصر« ،يا ورد من يشتريك؟» لحسني
نخال ،و«كل حكاية عباية» لرؤى بزيع وجاد
ح �ك��وات��ي .وت�م�ث��ل ه��ذه ال �ل �ق��اءات ان �ط�لاق املرحلة
التطبيقية م��ن م�ش��روع «ص �ن��دوق ال�ف��رج��ة» ،ال��ذي
يهدف إلى تشجيع الفنانني اللبنانيني الشباب على
املشاركة اإلبداعية في مسرح األطفال.
ّ
ّ
■ «من خالل ستة مشاهد مستقلة ،سنرى كيف
ّ
يسحق ال �ف��رد ت�ح��ت ض�غ��وط وم�ت�ط��ل�ب��ات املجتمع
الحديث» هكذا ّ
تعرف خلود ناصر عملها الجديد
«س� �ك ��وي ��ك» ،ال � ��ذي ي�ح�ت�ض�ن��ه «م� �ت ��رو امل��دي �ن��ة»
(الحمرا ـ بيروت) في التاسعة من مساء غد األربعاء.
ّ
العرض الذي ألفته وأخرجته ناصر (إشراف فائق
ّ
حميصي) ّ
يتميز بأنه يناسب مختلف الشرائح
ّ
العمرية ،ويرتكز في نصه وتأديته على ربط الجسد
بمحيطه من خالل التعبيرات الصوتية واملوسيقية.

تقول خلود ناصر« :على مدى عشر سنوات عملت
فيها في هذا املجال ،اكتشفت كم هو صعب العيش
ّ
خ��ارج املسرح .توفر الخشبة الحياة األخ��رى التي
ّ
نحلم ب�ه��ا ،إن�ه��ا امل �ك��ان ال��وح�ي��د ح�ي��ث ن�ج��رؤ على
كسر املمنوع واملحظور» لالستعالم70/309363 :
■ ف� ��ي ع �ي ��ده ��ا ال � �ث ��ال ��ث ،س �ت �ح �ت �ف��ل غ ��ال� �ي ��ري A
( Contemporaryالزيتونة ـ وسط بيروت) بهذا
ّ
الحدث ،من خالل استدعاء أب الـ «بوب آرت» .إنه
آن��دي ووره��ول ( 1928ـــ  )1987ال��ذي ستعرض
الغاليري لسلسلة مارلني مونرو األصلية (1967
ـ� �ـ ال� � �ص � ��ورة) .وق� ��د اس �ت �ع��ارت
ال�غ��ال�ي��ري ال�ع�م��ل م��ن مجموعة
إيمانويل جافوغ ،أحد أبرز
ج ��ام� �ع ��ي ال� �ت� �ح ��ف وم �ن� ّ�س �ق��ي
املعارض في العالم .رسم الفنان

األميركي هذه السلسلة بعد موت «نجمة اإلغ��راء»
عام  ،1962مازجًا بني ّ
الفن وثقافة االستهالك .من
ّ
خ�ل�ال خ�ل��ق ص��ور ع��دي��دة مل��ون��رو ،ح ��ول ووره��ول
البوب آرت إلى ّ
فن .لالستعالم03/300520 :
■ بخمسة ع ��روض ،ي �ش��ارك ال �ع��راق ف��ي ال ��دورة
األول ��ى م��ن «م �ه��رج��ان ب �غ��داد ل�ش�ب��اب امل�س��رح
ّ
ويستمر
ال�ع��رب��ي» ال��ذي انطلق أخ�ي�رًا ف��ي ب�غ��داد
حتى  15من الشهر الجاري .والعروض العراقية هي
«باسبورت» (إخ��راج عالء قحطان) ،و«فقدان»
(اخ� ��راج غ�س��ان اس�م��اع�ي��ل)« ،ف �ي��اغ��را» (اخ ��راج
ص�لاح منسي)« ،أيضًا وأيضًا» (اخ��راج أنس
عبد ال�ص�م��د) ،و«ت��ذك��ر أي�ه��ا ال�ج�س��د» (اخ��راج
محمد م��ؤي��د) .وال� ��دول امل�ش��ارك��ة ف��ي امل�ه��رج��ان
األردن ،وس��وري��ا ،ومصر ،وال �س��ودان ،واالم��ارات،وقطر ،والجزائر ،واملغرب ،وتونس وسلطنة عمان.

