
15 ثقافة وناس

فنون معاصرة

الهشاشة جذبت »المستشرق الطارئ«
توم بوغارت مطاردًا روح بيروت؟

أحمد الزعتري

إدوار  ك���ت���ب  ب�����وغ�����ارت  ت������وم  ق������رأ 
س�����ع�����ي�����د. وه���������و ي�����ع�����ي ن����ظ����ري����ات 
»امل������س������ت������ش������رق������ن امل�����ت�����ح�����ي�����زي�����ن 
ل�����ان�����ط�����ب�����اع�����ات امل�����س�����ب�����ق�����ة« ك���م���ا 
سّماهم سعيد في »االستشراق«. 
ه 

ّ
أن أيضًا  البلجيكي  الفنان  يدرك 

املنطقة«  على  ط���ارئ  »مستشرق 
»األخبار«. بعدما ترك  كما يقول ل�
عمله كناشط حقوقي في منظمة 
ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة، ح�����اول ب���وغ���ارت 
اآلن دخول السياسة من زاويتها 
لقد  ان. 

ّ
الفن انطباع  عبر  األخ���رى: 

ع��ل��ى تحقيق  ي��ق��در  ل���ن  أن����ه  أدرك 
ول��د  ه��ك��ذا  ال��ع��ال��م.  بتغيير  حلمه 
ف���ن���ان ج���دي���د م��ه��ت��م ب��ال��س��ي��اس��ة، 

وبأثرها على بلدان املنطقة. 
وم����ن����ذ أك����ث����ر م����ن ث�����اث س����ن����وات، 
أق��������ام م�����ع�����ارض ع�������دة ف�����ي ح���ل���ب، 
 
ّ
وع��ّم��ان، ورام الله، وه��ا هو يحط
ف��ي ب��ي��روت. وي��أت��ي ه���ذا امل��ع��رض 
ب��ع��د إق��ام��ة ف��ن��ّي��ة اس��ت��م��ّرت شهرًا 
املدينة،  ش��وارع  في  تجّول خاله 
م�����ح�����اواًل ال���ق���ب���ض ع���ل���ى روح���ه���ا. 
 أك��ث��ر م��ا ج��ذب��ه إل��ى 

ّ
ل��ك��ن ي��ب��دو أن

ت��ص��ّدع��ه��ا باملعنين  ب��ي��روت ه��و 
امل��ج��ازي وامل��ل��م��وس، وهشاشتها 

السياسّية.
وجد  التصّدع،  ه��ذا  من  لاقتراب 
ب����وغ����ارت ض��ال��ت��ه ف���ي ك������اراج في 
األمامي  ال��زج��اج  الشّياح.  منطقة 
ق لسّيارة سيكون العنصر 

ّ
املتشق

ل��م  ����������ه 
ّ
وألن امل������ع������رض.  م�����ن  األول 

ينجح في تنفيذ خطته بالتجّول 
ف���ي ال��ج��ن��وب ال��ل��ب��ن��ان��ّي، واض��ع��ًا 
ع��ل��ى  �����ان 

ّ
ف�����ن  ���������  ARTIST ع����ام����ة 

زج���اج سيارته ب���داًل م��ن TV، ق��ّرر 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة. وج���د في 
يشبه خريطة  م��ا  ال��زج��اج  ق 

ّ
تشق

ل���ب���ي���روت، ف���وض���ع ع��ل��ي��ه��ا »دل��ي��ل 
رم����وز ال���خ���رائ���ط«، واق��ت��ط��ع ج���زءًا 
ُك���ت���ب عليها  م���ن خ��ري��ط��ة ف��ع��ل��ي��ة 
الزجاج  على  »بيروت« ووضعها 
��ة ف���ي ت��ن��اول 

ّ
األم���ام���ي. ه���ذه ال��خ��ف

ال����ق����ض����اي����ا ال�����ج�����دل�����ّي�����ة ي���رج���ع���ه���ا 
ان طارئ 

ّ
ه »فن

ّ
بوغارت دومًا إلى أن

ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة«. وه����ذا م���ا ي��ؤّك��ده 
املعرض.  م��ن  الثاني  العنصر  ف��ي 
ال��ش��وارع، الحظ  أثناء تجّوله في 
ب����وغ����ارت ع����واك����س ال����ض����وء ع��ل��ى 
أن  ليكتشف  والحواجز،  األرصفة 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ع��واك��س ال��ت��ي يبلغ 

م!
ّ
عددها 100 ألف... محط

هنا تبدأ رحلة أخرى. قّرر البحث 
عن مصدر هذه العواكس، فقضى 
خ��م��س��ة أي�����ام ب���ن م��ك��ات��ب ب��ل��دّي��ة 
بيروت، حتى وصل إلى مستورد 
فرنسا  م��ن  يجلبها  ال����ذي  ال��ق��ط��ع 
وي���ب���ي���ع���ه���ا ل���ل���ب���ل���دّي���ة. وي���ت���س���اءل 
استيراد  ع��ن سبب  ب��وغ��ارت هنا 
ه����ذه ال��ق��ط��ع��ة م���ن ف��رن��س��ا بمبلغ 
ك��ب��ي��ر، ب��ي��ن��م��ا ي��م��ك��ن اس��ت��ي��راده��ا 
أق��ل بكثير. في  م��ن الصن بسعر 
ال��ن��ه��اي��ة ي��ب��ت��اع 50 ق��ط��ع��ة، وب���داًل 

العواكس  م��ك��ان  ف��ي  تركيبها  م��ن 
��م��ة ع��ل��ى األرص���ف���ة، يصنع 

ّ
امل��ح��ط

م��ن��ه��ا ق����وال����ب وي���ض���ع ف��ي��ه��ا م����اًء 
مكانها،  ف��ي  يضعها  ث��م  ليجمد، 
م��ع��ت��م��دًا ع���ل���ى خ���ري���ط���ة وض��ع��ه��ا 

بنفسه أثناء رحلة االستكشاف.
ي��ق��ول ب��وغ��ارت ع��ن ه��ذه التجربة 
م  يقدَّ التي ص��ّوره��ا ضمن فيديو 
في املعرض: »تحتاج قطعة الثلج 
إلى 20 دقيقة لتذوب، هذا يعكس 
��ص��ن��ي 

ّ
ف���ك���رت���ي ع����ن ن��ف��س��ي وي��خ��ل

م��ن االّدع�����اء ب��أن��ن��ي أري���د أن أت��رك 
بصمتي في املكان. هذا ما يعتقده 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ف���ن���ان���ن ال��غ��رب��ي��ن 
عندما يأتون إلى املنطقة. ما أقوم 
به أنني أترك أثري غير املرئي في 
��ت. 

ّ
ال��ب��ي��ئ��ة كشخص ط���ارئ وم��وق

ه����ذه ه���ي رس���ال���ت���ي وم����ا أري�����د أن 
ان«.

ّ
أترجمه كفن

لكن، كيف ترجم ما رآه في سوريا 
قبل ع���ام؟ وج��د ب��وغ��ارت غاليري 
استعداد  على  حلب  ف��ي  صغيرة 
ألن تغامر معه. كانت فكرته آنذاك 
بأن يترجم ما يراه في الشارع إلى 
ف���ن. ي���ق���ول: »ف���ي س���وري���ا، ش��ع��رت 
 
ً
ب��ال��ت��ض��خ��ي��م ال������ذي ي����راف����ق ع�����ادة
ه 

ّ
األنظمة الشيوعّية. وشعرت بأن

ي��ج��ب أن أخ���ت���رع ش��ي��ئ��ًا ب��س��ي��ط��ًا. 
وف����ّك����رت ب����أن زع���م���اء ه����ذه ال����دول 
ي��م��ت��ل��ك��ون ع�����ادة أض���رح���ة ه��ائ��ل��ة 
ي���ب���ن���ون���ه���ا ق����ب����ل م����وت����ه����م. وب���م���ا 
����ار األس������د ط��ب��ي��ب ع���ي���ون، 

ّ
أن ب����ش

اق��ت��ب��س��ت إش�����ارات ل��وح��ة اخ��ت��ب��ار 
النظر ونّوعت عليها«. 

ه��ك��ذا اخ��ت��رع ل��وح��ة اخ��ت��ب��ار نظر 
ل��ك��ن ب���ت���أوي���ات ج���دي���دة. »أع��ت��ق��د 
أن ه��ن��اك ت��ن��اق��ض��ًا ف���ي س��ي��اس��ات 
ال���ن���ظ���ام ال������س������ورّي. ب��ي��ن��م��ا ي���ق���ّدم 
ن��ف��س��ه ع���ل���ى أن�����ه ع���ل���م���ان���ّي، ي��ق��وم 
نفسه  يقّدم  دينّية.  حركات  بدعم 
���ه ي���ق���وم 

ّ
ع���ل���ى أن������ه ي������س������ارّي، ل���ك���ن

بممارسات األنظمة الديكتاتورّية 
على  لعبة  ص��ّم��م  كما  اليمينّية«. 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ي���ق���وم ف��ي��ه��ا ال��اع��ب 
بزيارة ضريح على شكل رمز في 
ال��ل��وح��ة نفسها. أم���ا ف��ي ب��ي��روت، 
ف���ي���ع���رض ال���ف���ن���ان ت��ص��م��ي��م��ًا م��ن 

الكرتون لهذا الضريح.
ها 

ّ
أن يمّيزها  م��ا  مختلفة  تجربة 

التجريد  أن���واع  لجميع  تعّرضت 
األي����دي����ول����وج����ي م�����ن خ������ال ع���دم 
ه���ذه  ي��ع��ي��ب  م����ا   

ّ
أن إال  ال���ت���ح���ّي���ز. 

يحتمي  ص��اح��ب��ه��ا  أن  ال��ت��ج��رب��ة 
االس��ت��ش��راق،  بفكرة  ال��وق��ت  طيلة 
ما يقصيه عن التفاعل مع املنطقة 

بشكل أعمق.

»متصّدع«: حتى 21 أيلول )سبتمبر( 
��� »زي��ك��و ه���اوس« )س��ب��ي��رز/ ب��ي��روت(. 

لالستعالم: 76/678135

ه لن 
ّ
حني أدرك أن

يستطيع تغيير العالم، 
ترك عمله في منظمة 

العفو الدولية، وقّرر 
دخول السياسة من باب 

. حاليًا في 
ّ
الفن

»زيكو هاوس«

لالقتراب من 
التصّدع مضى إلى 
كاراج في منطقة 

الشّياح

 ال��ص��ورة ك��ان��ت العنصر األب���رز ف��ي نقل أج��واء 
ّ

■ ل��ع��ل
»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« ب��س��خ��ون��ت��ه. ان��ط��الق��ًا م��ن ه����ذا، تقيم 
 )ACEA( »األوروب��ي��ة العربية  السينما  »جمعية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ص���ال���ة La Clef ف���ي ب���اري���س ت��ظ��اه��رة 
السينما  »ربيع  هو  عريض  عنوان  تحت  سينمائية 
حتى  وتستمّر  غ��دًا  تنطلق  التي  التظاهرة  العربية«. 
آخر  تغطي  غنية  برمجة  ت��ض��ّم  )سبتمبر(  أي��ل��ول   18
ال��ث��ورة  إره��اص��ات  ال��ت��ي تحمل  السينمائية  اإلن��ت��اج��ات 
من تونس، ومصر، وس��وري��ا، وامل��غ��رب، واليمن وحتى 
 تتنّوع بني الروائي 

ً
دول الخليج. هكذا، سنشاهد أعماال

الثورة  في حمى  جزت 
ُ
أن والطويل،  القصير  والوثائقي، 

تقّدمها  بأمسية  اللقاء  وُيختتم  املاضي.  الشتاء  خالل 
املغنية التونسية عبير نصراوي.

www.cinemalaclef.fr

جمعية  تستضيف  ال��س��ن��وي��ة،  أنشطتها  إط���ار  ف��ي   ■
»تقديم املوسيقى  »ريزونانس ����� لبنان« التي تعنى ب�

التي ال تتوافر فيها«، رئيسة  األماكن  الكالسيكية في 
وم��ؤس��س��ة ج��م��ع��ي��ة »ري���زون���ان���س« األم ف���ي س��وي��س��را 
 إل��ى 

ً
وع��ازف��ة ال��ب��ي��ان��و إل��ي��زاب��ي��ت س��وم��ب��ارت، إض��اف��ة

أورك���س���ت���را »س��ي��ول��ي��دي��ر ري���زون���ان���س« ب��ق��ي��ادة دييغو 
م��ي��غ��ي��ل أورزان�����ك�����ي. زي������ارة ال���ع���ازف���ني ال���ت���ي ت��م��ت��د من 
لها 

ّ
تتخل )أك��ت��وب��ر(،  األول  ت��ش��ري��ن  أي��ل��ول ح��ت��ى 2   25

أي��ل��ول(  و28   27 م��س��اًء   7:00( موسيقيتان  أمسيتان 
ليون على خشبة  غابي  اللبناني  الثقافة  وزي��ر  برعاية 
اليسوعية.  الجامعة  ف��ي  أب��و خ��اط��ر«  ب��ي��ار  »م��س��رح 

لالستعالم: 03/814273

■ تحية إلى املطران بولس الخوري )1896����� 1995( 
خالل  م��ن  الثقافي«  الكبرى  بكفيا  »ل��ق��اء  يوّجهها 
ح��وار  واملسيحية:  »اإلس���ام  ع��ن��وان  يحمل  منتدى 
دي���ن���ي وت����ح����ّدي ال���ح���داث���ة«. ال���ل���ق���اء ال�����ذي ي���ق���ام في 
السابعة من مساء  بكفيا( عند  الفّن« )ساحة  »سرايا 
الباحثني  م��ن  فيه مجموعة  ت��ش��ارك  أي��ل��ول  الجمعة 16 

والفلسفة  الالهوت  في  واالختصاصيني  واألكاديميني 
م��ن بينهم: ج���ان خ����وري، أن��ط��وان س��ي��ف، بسكال 
لحود، بشارة صارجي، أحمد بيضون، أنطوان 

فليفل، مشير عون. لالستعالم: 03/770034

■ ت���ح���ت ع����ن����وان »ن�������زول ال�������روح ف��ع��ل 
م���خ���ي���م���ج���ي«، ت���ح���ي���ي م���ج���م���وع���ة م��ن 
الناشطني والفنانني ذكرى مجزرة صبرا 
السابعة  أيلول 1982( في  وشاتيال )16 
والنصف من مساء السبت 17 أيلول عند 
مجزرة صبرا  لشهداء  الجماعية  املقبرة 
قصائد  إلقاء  األمسية  ل 

ّ
تتخل وشاتيال. 

ملحمود درويش )الصورة(، وموسيقى فرقة »كتيبة 
5« وعرض فيديو ورسم سمير سالمة.

■ ف�����از ال��ف��ي��ل��م امل����ص����ري »م����ح����رم« ل��ل��م��خ��رج��ة أم���ل 
»ج��ائ��زة ال��ص��ق��ر ال��ذه��ب��ي« خ���الل ال����دورة  رم��س��ي��س ب���

11م�����ن »م���ه���رج���ان ال��ف��ي��ل��م ال���ع���رب���ي« ف���ي روت�����ردام 
ال��ه��ول��ن��دي��ة. وق���ال رئ��ي��س امل��ه��رج��ان خ��ال��د ش��وك��ات إن 
لجنة املسابقة الدولية للمهرجان التي كان موضوعها 
التونسي  ضمت  العربية«  ال��ث��ورات  »سينما  الرئيسي 
محمد علي بن جمعة ومنحت »جائزة الصقر الفضي« 
للفيلم  ال��ذه��ب��ي«  و»ال��ص��ق��ر  »أزادي«  ال��س��وري  للفيلم 
امل���ص���ري »م���ح���رم«. وض���م امل��ه��رج��ان م��س��اب��ق��ة ثانية 
منحت لجنة تحكيمها تنويهًا خاصًا للفيلم التونسي 
بينما منحت  ال��ن��ه��دي.  ف��ج��ر« ملحمد علي  »ح���دث ذات 
املغربي »ماجد« لنسيم  للفيلم  الفضي  جائزة الصقر 
املسابقة  في  الذهبي  الصقر  ومنحت جائزة  عباسي، 
للفيلم املصري »املسافر« ألحمد ماهر. وفي مسابقة 
الصقر  »ج��ائ��زة  منحت  املستقلة«  العربية  »السينما 
»ال��رح��ل��ة«  امل��ص��ري��ني  الفيلمني  ب��ني  مناصفة  ال��ف��ض��ي« 
شوقي،  محمد  للمخرج  و»ال��س��ن��درة«  ال��راف��ع��ي  لصبا 
اللبناني  للفيلم  الذهبي«  الصقر  »جائزة  منحت  فيما 

»عكس السير« مليشال تيان.

فالش

بغداد ــ حسام السراي

 ب��رح��ي��ل ال���ن���ّح���ات م��ح��م��د غ��ن��ي ح��ك��م��ت االث���ن���ن، 
ي��ك��ون ال���ع���راق ق��د خ��س��ر واح����دًا م��ن أب����رز وج��وه��ه 
لنا  ت��رك   )1929( ال��رائ��د  ال��ف��ّن��ان  والفنّية.  الثقافّية 
أك��ث��ر م��ن عمل ال ي���زال شاخصًا ف��ي ب��غ��داد، منها: 
تمثال شهريار وش��ه��رزاد، علي بابا واألرب��ع��ن حرامي في 
س��اح��ة ك��ه��رم��ان��ة، وح��م��وراب��ي، ون��ص��ب ال��س��ن��دب��اد ال��ب��ح��رّي 
ف��ي م��دخ��ل ف��ن��دق ال��رش��ي��د، وأن��ص��اب ومنحوتات أزي��ل��ت من 
أم��اك��ن��ه��ا ال��س��اب��ق��ة و»ج���داري���ة م��دي��ن��ة ال��ط��ب«، و»ت��م��ث��ال أب��و 
الطيب املتنبي«، إضافة إلى أعمال أخ��رى ال تحصى، منها 

14 جدارية في إحدى كنائس بغداد تمثل درب اآلالم.
أن�������������ج�������������ز ح���������ك���������م���������ت خ�����������ال 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات إح����دى ب��واب��ات 
م���ن���ّظ���م���ة »ال���ي���ون���ي���س���ي���ف« ف��ي 
ب���������اري���������س، وث������������اث ب������واب������ات 
دي  »تيستا  لكنيسة  خشبّية 
بذلك  ليكون  روم��ا،  ليبرا« في 
أّول نّحات عربّي مسلم ينحت 
أبواب كنائس في العالم، فضًا 
ع���ن إن����ج����ازه ج����دارّي����ة ال���ث���ورة 
ال���ع���رب���ّي���ة ال���ك���ب���رى ف����ي ع���م���ان، 
البحرين  في  مختلفة  وأعمااًل 
تتضمن خمسة أبواب ملسجد 
قديم وتماثيل كبيرة ونوافير، 
كما ساعد حكمت على إنجاز 
ُن��ص��ب ال��ح��ري��ة، ال���ذي ك���ان من 
ت���ص���م���ي���م أس������ت������اذه ال����ن����ّح����ات 
ال��ع��راق��ّي ال��راح��ل ج���واد سليم، 
اكتمال  املنية قبل  ال��ذي وافته 
ه�����ذا ال���ُن���ص���ب، ال������ذي ي��ل��ّخ��ص 
م��س��ي��رة ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي منذ 
إلى  البريطاني  االحتال  زم��ن 
ال��ع��ه��د امل��ل��ك��ي ث��م ال��ج��م��ه��وري. 
 

ّ
بالفن ب��ت��أث��ره  اش��ت��ه��ر حكمت 

ال���س���وم���ري واآلث��������ار ال��ب��اب��ل��ي��ة 
وب����ال����ح����ق����ب����ة ال����ع����ب����اس����ي����ة ف��ي 

أعماله.
والفنّي  الثقافّي  الوسط  وكان 
ال�������ع�������راق�������ّي ي����ن����ت����ظ����ر ت���ش���ي���ي���د 
التي  األرب��ع��ة  الجديدة  أعماله 
وضعت أمانة بغداد قواعدها 
ال��خ��اّص��ة ف��ي س��اح��ات ب��غ��داد، 
»ب��غ��داد«  األّول  النصب  وه���ي: 
ف��ي س��اح��ة األن��دل��س، والثاني 
»إن����ق����اذ ال�����ع�����راق« ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
»الفانوس  والثالث  املنصور، 
ال�����س�����ح�����رّي« ب�����ج�����وار امل����س����رح 

الرابع »أشعار بغداد«، تضمن بيتًا شعريًا  الوطنّي. بينما 
معروفًا للشاعر الراحل مصطفى جمال الدين هو »بغداد ما 
اشتبكت عليك األعصُر إال ذوت ووريق عمرك أخضُر«. ومن 
 املرض 

ّ
املقرر أن يوضع النصب قرب مقهى »البيروتّي«، لكن

لم يمهله طويًا، وخصوصًا بعدما أصيب بجلطة دماغّية 
وعجز في الكليتن قبل ثاثة أّيام، ليرحل االثنن في عمان 

بعيدًا عن أهله.
 حن كتب على صفحته 

ّ
كان أحد الكّتاب العراقّين على حق

الشخصّية على فايسبوك: »في زيارتك السابقة استقبلناك 
روح�����ًا وج���س���دًا. ه����ذه امل������ّرة س��ن��س��ت��ق��ب��ل��ك ج���س���دًا ب���ا روح«. 
ستحتضنه بغداد بعد ساعات مّرة واحدة وأخيرة من دون 
أن نسمع همسه الذي ظلّ يبثّ األمل في نفوس من هم حوله.

»عاد« إلى بغداد

رحيل النحات 
العراقي الرائد 

في منفاه 
األردني عن 82 

عامًا

محمد غني حكمت

امل���س���اح���ة ال��ض��ي��ق��ة ب���ن وج���ه���ي األب 
أع����م����ال أس���م���اء  ق�����وة  م����ن  واألم. ج�����زء 
فيومي م��ت��أٍت م��ن ال��رس��وخ وال��ت��راك��م 
ف����ي م���دون���ت���ه���ا ال���ل���ون���ي���ة، وان���ش���غ���ال 
ه�������ذه امل������دون������ة ب�����رس�����م م����وض����وع����ات 
ق��ل��ق��ة وم���ض���ط���رب���ة. ل����م ت���ع���د ال��ل��وح��ة 
ح���ص���ي���ل���ة م����م����ارس����ة ف���ن���ي���ة م���ح���ض���ة. 
لشحناٍت   

ٌ
مدينة أعمالها   

ّ
أن صحيح 

أن هذه  إال  شعرية وعاطفية طاغية، 
ال����ش����ح����ن����ات ال ت���ت���ج���اه���ل امل���ض���م���ون 
اإلنساني املحكوم بالواقع السياسي 
ب��امل��زاج نفسه، رسمت  واالج��ت��م��اع��ي. 
ف���ي���وم���ي دم���ش���ق ال���ق���دي���م���ة، وم���ج���زرة 
الحروب.  وضحايا  والنازحن،  قانا، 
ف�����ي ك�����ل ه������ذه ال������ح������االت، س���ع���ت إل���ى 
بالنسبة  األش��ي��اء.  روح  على  القبض 
إل��ي��ه��ا، »ال��ت��ج��ري��د ه��و ت��دم��ي��ر الفكرة 
وإعادة بنائها وفق رؤية شخصية«. 
نساء معرضها الحالي حصيلة هذه 
الرؤية، رؤية »الشخص من الداخل«، 

بحسب عنوان املعرض.

ال��داخ��ل«: حتى 15 تشرين  »الشخص من 
)بيروت(.  أي��ام«  »غاليري   �� )أكتوبر(  األول 

لالستعالم: 01/374450
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