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»القطف املستدام«.. مشروع لبناني يهدف إلى تنظيم قطاف النباتات البرية
 املوسيقى العربية في شوارع لندن

ص  )2(جوليا بطرس تشدو في »مهرجان فاس الدولي للموسيقى العريقة«

ص  )3(

ص  )4(

22 فنانا من 11 بلدا عربيا يشاركون يف »مستقبل وعد«

ما تحقق وما لم يتحقق من األحالم العربية
فينيسيا )البندقية(: عبري مشخص

»وردة« 
للفنانة

 الرا بلدي

»معلقني سويا« منال الضويان

»املوعود« أليمن بعلبكي

»جي إتش 0809« للفنان تيسير بتنجي  

ب��ح��م��اس��ة واض���ح���ة ت��ت��ح��دث لينا 
ل��زع��ر، ق��ّي��م��ة م��ع��رض »م��س��ت��ق��ب��ل وع��د« 
)ذا فيوتشر أوف بروميس( املقام على 
ج��زي��رة دورس����ودورو بفينيسيا، حول 
أه���م���ي���ة إق����ام����ة امل����ع����رض ع���ل���ى ه��ام��ش 
ب��ي��ن��ال��ي ال��ب��ن��دق��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون، وت����رى فيه 
مقدمة مل��ع��ارض أخ��رى أك��ب��ر، وتصنفه 
على أنه املعرض العربي الشامل األول 
من نوعه في الغرب، وتروي بابتسامة 
عريضة كيف استقبل املعرض أكثر من 

خمسة آالف زائر في يومه األول.
»ال��ش��رق األوس���ط«،  وق��ال��ت لينا، ل���
خ����ال ح���دي���ث أج�����ري ف���ي أح����د م��ق��اه��ي 
فينيسيا الصغيرة »أعتقد أنه املعرض 
األول للفن العربي املعاصر، ليس فقط 

في فينيسيا لكن في الغرب. قد يرى 
البعض أن��ه ليس ك��ذل��ك، خ��اص��ة أن 
هناك معارض عربية أخرى أقيمت 
أق��ي��م بغاليري  ال���ذي  امل��ع��رض  مثل 
ساتشي بلندن منذ عامني. وأقول 
إن م��ع��رض ساتشي ضمن أيضا 
ال��ف��ن اإلي���ران���ي. )مستقبل وع��د( 
ي���ض���م ف���ن���ان���ني م���ع���اص���ري���ن م��ن 

مختلف أنحاء العالم العربي«.
وي�����ش�����ارك ف�����ي امل�����ع�����رض 22 
فنانا م��ن 11 بلدا عربيا، لكنهم 
ال يمثلون جميع الدول العربية، 
وه��و ما تشير إليه لينا »ل��م أفكر 

كثيرا في أسماء الدول التي ستقدم 
من خال املعرض، فقد كان االهتمام 
األول هو كيف نختار أفضل األعمال 

التي تنسجم م��ع م��وض��وع املعرض 
ورسالته«.

الوعد هو موضوع املعرض، تقول 
لينا »امل��ع��رض ي���دور ح��ول ك��ل ال��وع��ود 
ال��ت��ي ق��دم��ت ف��ي ت��اري��خ ال��ع��ال��م العربي 
الحديث، فهو عالم مبني على الوعود 
بغض النظر عما إذا كانت تحققت أم 
ال، فهي جزء من املشهد العام وينبغي 
علينا أن ننظر إلى ذلك املشهد اآلن من 
بعد، وإل��ى تلك الوعود وكيف تحولت 

هنا إلى أعمال فنية«.
وف��ي ظ��ل وج��ود 5 أجنحة رسمية 
عربية في البينالي، هي مصر والعراق 
وسوريا والسعودية واإلم��ارات، يظهر 
س��ؤال عن أهمية وج��ود معرض عربي 
منفصل على الهامش. وتقول لينا إن 
املعرض يمنح الفنانني املشاركني حرية 
أكثر في التعبير عما إذا كانوا مشاركني 

بصفة رسمية في أجنحة بلدانهم.
األح����داث ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي تلقي 
ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن أج��ن��ح��ة 
ال��ب��ي��ن��ال��ي ال���رس���م���ي���ة، ل��ك��ن��ه��ا ال ت��ح��دد 
مامح معرض »مستقبل وعد« حسبما 
ت��ؤك��د ل��ي��ن��ا »ال أع��ت��ق��د أن األع���م���ال هنا 
ب��األح��داث السياسية، لكنها  م��دف��وع��ة 
تتجاوب م��ع السياسة بطريقتها، فا 
يمكننا توصيفها بأنها أعمال من فئة 

الفن السياسي«.
في مدخل املعرض يرتفع سرب من 
الحمام األبيض املعلق بواسطة حبال 
شفافة إلى السقف.. التشكيل الجميل 
يشد الزائر للمعرض، لكنه أيضا يطرح 
ت���س���اؤل ح����ول ال��ك��ت��اب��ات ع��ل��ى أج��س��اد 
ال��ح��م��ام��ات واألش����ك����ال ال����س����وداء ح��ول 
العيون. العمل املعنون »معلقني سويا« 
ي���ط���رح ت����س����اؤالت ح�����ول ال���ق���ي���ود ال��ت��ي 
تواجهها املرأة السعودية. العمل يعطي 
انطباعا بالحركة والحرية، لكن بنظرة 
مقربة ل�200 حمامة نرى أن السرب معلق 
وال أم��ل ل��ه ف��ي ال��ط��ي��ران. وب��ن��ظ��رة أكثر 
تمعنا نرى أن الكتابات على أجساد تلك 
الكائنات الجميلة ما هي إال التصاريح 
التي تمنح للمرأة السعودية للسماح 
ل���ه���ا ب���ال���س���ف���ر ب���م���ف���رده���ا. ال���س���ع���ودي���ة 
م���ن���ال ال���ض���وي���ان ج��م��ع��ت ت��ص��ري��ح��ات 
السفر من عدد من النساء من مختلف 
امل��ه��ن، الطبيبة وال��ع��امل��ة والصحافية 
وامل��ه��ن��دس��ة وأي���ض���ا م���ن رب�����ات ب��ي��وت، 
وتقول في تقديمها للعمل »بغض النظر 
عن العمر أو اإلن��ج��ازات التي حققنها، 
ي��ع��ام��ل��ن  ت��ل��ك األوراق  ف����إن ص���اح���ب���ات 
كسرب من الحمامات املشدودة بحبال 

تمنعها من التحليق«.
وت��ش��ي��ر ل��ي��ن��ا إل����ى ل���وح���ة ضخمة 
ل���ل���ف���ن���ان ال����ع����راق����ي أح����م����د ال����س����ودان����ي 
ال����ت����ي ت����ص����ور م���ش���ه���د م���ع���ب���ر ل��ل��ح��رب 
والدمار، وتقول »هناك تعبير عن وعد 
بالديمقراطية قدمته أميركا حينما غزت 
ال��ع��راق«. وم��ن جانبه يقول السوداني 
ف��ي تقديمه للعمل »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن 
موضوع اللوحة يعتمد على تجربتي 
ل����ح����روب م���ع���اص���رة ف����ي ال������ع������راق، ف���إن 
الصور املطروحة هنا للخراب والعنف 
الذي يمتزج بفكاهة داكنة تطرح رؤية 

عاملية للصراع 
وامل���������������ع���������������ان���������������اة 

اإلن�����س�����ان�����ي�����ة«. ع��ل��ى 
جانب آخ��ر، نرى لوحة من 

أعمال الفنان أيمن بعلبكي تحمل 
عنوان »املوعود«، وهي صورة ضخمة 
ي��رت��دي الكوفية الفلسطينية  لشخص 
وال��خ��ل��ف��ي��ة ج����دار م���ن ال���زه���ور امل��ل��ون��ة، 
تطرح تناقضات كثيرة عن التصنيفات 
الجاهزة التي يحملها املجتمع الغربي، 
فالشخص الناظر إلى املشاهد بنظرة 
ث��اب��ت��ة وت���ك���اد ت��ك��ون م��ت��ح��دي��ة ق���د ي���راه 
البعض على أنه محارب من أجل الحرية 
وق���د ي����راه آخ�����رون ف���ي ال���غ���رب ع��ل��ى أن��ه 
إرهابي. الوعود التي طرحتها العوملة 
هي موضوع عمل الفنان رفعت إسحاق 

من مصر. اللوحة تقدم ردودا من 
أجهزة الهجرة في 194 بلدا على 
ط��ل��ب ل��ل��ه��ج��رة ت��ق��دم ب���ه ال��ف��ن��ان. 
تلقى الفنان 97 ردا اختلفت ما 
بني جمل ترحيبية إلى تساؤالت 
م��ت��ش��ك��ك��ة ح����ول دواف�����ع ال��ه��ج��رة. 
ل��وح��ة صغيرة  ي��ق��دم 194  العمل 
ت���ح���م���ل ك������ل م���ن���ه���ا ع���ل���م���ا ألح����د 
البلدان التي أرس��ل إليها الطلب 
وت��ل��خ��ي��ص��ا ل�����رد األج����ه����زة ع��ل��ى 
ال��ط��ل��ب. األع�����ام ب��اه��ت��ة األل�����وان، 
ب���ح���ي���ث ت���ص���ع���ب م���ع���رف���ة ال��ب��ل��د 
املقصود، لكن ذلك ال يهم فاملهم 
هو الرسالة التي تضمنها الرد. 
ت��ش��ي��ر ل��ي��ن��ا إل����ى ال��ع��م��ل »ال��ع��م��ل 
ي�����دور ح����ول ال���ع���ومل���ة ووع���وده���ا 
ب��ح��ري��ة ال��ح��ري��ة وال���ت���ج���ارة. أراد 
الفنان أن يختبر تلك الوعود عبر 
تعبئة استمارات الهجرة إلى 194 
بلدا وقام بتسجيل ال��ردود التي 
أرس��ل��ت إل��ي��ه. األع����ام ه��ن��ا كلها 
ملونة بألوان الباستيل الباهتة 
ت��ع��ب��ر ع��ن ت��وح��د ت��ل��ك ال����دول في 

رفض اآلخر«.
يتوسط القاعة سير حقائب 
دوار ك���ال���ذي ي���وض���ع ف���ي امل��ط��ار 
لتنزيل الحقائب، السير الدائري 
ن���ه���اي���ة،  ب�����داي�����ة وال  ل�����ه  ل���ي���س���ت 
وي��ق��ب��ع ه��ادئ��ا إال ع��ن��دم��ا يقترب 
م��ن��ه أح���د ال�����زوار وه��ن��ا ي��ب��دأ في 
ال����ح����رك����ة. ح����رك����ة ت����ب����دو ع��دي��م��ة 
ال���ف���ائ���دة وم����ك����ررة ل��ك��ن��ه��ا ح��رك��ة 
ضرورية. العمل بعنوان »عناق« 
ل��ل��ف��ن��ان��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إي��م��ي��ل��ي 
جاسير التي تعيش في الواليات 
املتحدة األميركية. العمل يعبر 

ال��ذي��ن يعيشون في  ع��ن الفلسطينيني 
ال��ش��ت��ات ي���س���اف���رون م���ن ب��ل��د آلخ����ر وال 

ي�������س�������م�������ح ل����ه����م 
ب�����������������ال�����������������ع�����������������ودة 

ألوط����ان����ه����م. ع����ن����وان ال��ع��م��ل 
»ع������ن������اق« ي���ع���ب���ر ع�����ن ت����ل����ك ال���ع���ن���اق���ات 
واألح���ض���ان ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا امل��س��اف��رون 
العائدون التي كان يمكن أن تحدث ولم 
تحدث بسبب االحتال. الفنان تيسير 
بتنجي من فلسطني يشارك في املعرض 
ب��ع��م��ل ب��ع��ن��وان »ج���ي إت���ش 0809« عن 
ف��ي الفترة ب��ني عامي 2008  بيوت غ��زة 

 .2 0 0 9 و
ال����������ع����������م����������ل 
ي�����م�����اث�����ل ن�����اف�����ذة 
محل للعقار، حيث وضعت صور 
بيوت لإليجار وللبيع، كل منها يحمل 
تفاصيل املنزل ومميزاته. النظرة األولى 
ال��ب��ي��وت،  ت��ل��ك  ق��د ال تفصح الكثير ع��ن 
لكن النظرة الثانية تحمل معها صورة 
أوض��������ح. ال���ب���ي���وت ه���ن���ا ش���ب���ه م��ه��دم��ة، 
بعضها محطم تماما وبعضها ال يزال 

ب�������ح�������ال�������ة 
وإن  ج�����������ي�����������دة 
ت�����ع�����رض ج��������زء م��ن��ه 
للهدم. منها بيوت فقدت بعض 
ج�����دران�����ه�����ا وظ�����ه�����رت أج����������زاء م��ن 
داخ����ل����ه����ا، وم������ا ت���ب���ق���ى م�����ن ح���ي���اة 
ساكنيها، تطالع الناظرين. تيسير 
»الشرق  ل� بتنجي يقول في حديث 
األوسط« إنه بدأ العمل بعد الحرب 
على غ��زة، وال��ت��ي تسببت ف��ي موت 
الكثيرين وخراب الكثير من البيوت. 
ويضيف »في أعمال سابقة اخترت 
امل��وت واالختفاء،  التعبير عن تيمة 
عن الناس الذين اختفوا في السياق 
امل��رة اخترت أن  السياسي، لكن ه��ذه 
أشتغل على البيوت والسكان، وأرى 
أن تدمير البيوت هو نوع من العقاب 
ال����ج����م����اع����ي، وه������و أس�����ل�����وب ان��ت��ه��ج��ه 
االح���ت���ال، ب��ت��دم��ي��ر ال��ب��ي��وت، وه���و ما 
ال��ذاك��رة الجماعية وبث  يعني تدمير 
الفوضى في حياتهم اليومية، وتشتيت 

مشاريع اإلنسان وحياته«.
يقول تيسير »اخترت هذا النوع من 
أم��ام املشاهد الغربي  التصوير ألض��ع 
الوضع القائم في غزة من دون خطاب 
سياسي ومن دون إثارة الشفقة. اخترت 
ص�����ورة ق��ري��ب��ة م���ن ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة. 
فالعمل يصور بيوتا معروضة للبيع 
أو اإلي����ج����ار، ل��ك��ن��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ق��ت��رب��ون 
ي��ك��ت��ش��ف��ون أن����ه ال ت���وج���د ب���ي���وت، فهي 

مدمرة إما بأكملها أو جزئيا«.
ال��ع��م��ل يعتمد ع��ل��ى ج���ذب ال��ن��اظ��ر 
إل����ي����ه ألول م�����رة ع���ب���ر إي����ح����اء ب��م��ش��ه��د 
طبيعي، لكن النظرة املتعمقة للبيوت 
املهدمة تحمل املشاهد إلى عالم مختلف 
يبتعد عن الصورة التي قد يفكر فيها 
ع���ن���د رؤي�����ت�����ه ل����ص����ور ع�����ق�����ارات ل��ل��ب��ي��ع 
ولإليجار، فهي قد تبعث فيه رغبة في 
بناء حياة جديدة وأحام بمنزل وحياة 
واس���ت���ق���رار، وه���و م��ا ي��ت��ن��اف��ى ك��ل��ي��ة مع 
بيوت غزة، فهي محاوالت للعيش تحت 
ظ��ل قهر واح��ت��ال. »امل��ش��اه��د ال يتوقع 
هذا في األول«، يعلق تيسير، ويضيف 
»فالشخص قد ينظر إليها بمنظور من 
يحلم ببناء حياة جديدة ويفاجأ بواقع 

مخيف«.
زه�����رة ض��خ��م��ة دق��ي��ق��ة ال��ت��ف��اص��ي��ل 
لكنها تخلو م��ن األل���وان املبهجة، هذا 
ما تبدو عليه لوحة الفنانة الرا بلدي، 
والتي تحمل عنوان »وردة«. االقتراب 
م�����ن ال����ل����وح����ة ي����ب����رز ت���ف���اص���ي���ل ك��ث��ي��رة 
ف��ال��وردة متكونة م��ن دوائ��ر  متشابكة، 

من فناجني القهوة املستخدمة، بقايا 
ال�����ن ف��ي��ه��ا ت���خ���ط أش����ك����اال ورس����وم����ات 
ت��ب��دو كطبقة  مبهمة، خلفية األك����واب 
من الدانتيل املنسوج بنعومة، تتشابك 
خطوطه وتتقاطع مع رسومات ملائكة 
وتماثيل. نظرة أخرى للوحة تجعلها 
تبدو وكأنها مفرش دانتيل مثل الذي 

يوضع تحت فناجني القهوة.
ت��ق��ول الرا »أس��ت��خ��دم ه��ن��ا تقليد 
ق�������راءة امل��س��ت��ق��ب��ل ف����ي أك�������واب ال��ق��ه��وة 
ألح��ك��ي ق��ص��ة وف����اة أب����ي. ف��ع��ل��ى م��دى 
ستة أشهر قمت بجمع أك��واب القهوة 
��دم��ت ل��زائ��ري��ه، وق��م��ت بأرشفة 

ُ
ال��ت��ي ق

تلك األكواب. اعتمدت على تقليد قراءة 
الفنجان كوسيلة ألعبر عن املستقبل 
ال��ذي ال يمكن التنبؤ به. تقليد قراءة 
ال��ف��ن��ج��ان ك����ان وس��ي��ل��ة ل��ت��س��ج��ي��ل تلك 
ا من  املرحلة، وأصبح زوار والدي جزء

تقليد متشابك«.
ال������دائ������رة امل����ت����راص����ة م����ن ف��ن��اج��ني 
القهوة قد تكون منجما من القصص 
والحكايات ألي قارئة فنجان، لكنها 
ه�����ن�����ا غ�����ام�����ض�����ة ت����ح����م����ل ل�����ن�����ا ص�������ورة 
امل��ري��ض، يجمع  املنتظرين في حجرة 
ب���ي���ن���ه���م االن�����ت�����ظ�����ار وال�������ح�������زن وع������دم 

ال����ق����درة ع��ل��ى م��ع��رف��ة امل��س��ت��ق��ب��ل ال���ذي 
يجلسون في انتظاره. العمل مكون من 
عدد من الطبقات »اللغة املشتركة بني 
أفراد املجتمع، والطبقات االجتماعية 
ب��اخ��ت��اف��ه��ا وال���خ���وف م��ن املستقبل«. 
ال��خ��وف يبدو أيضا متصا م��ع األم��ل 

في املستقبل.
ت��ق��ول الرا إن األش��ك��ال والخطوط 
قد تبدو مثل الدانتيل الذي يحمل معه 
ب��األج��واء النسائية لجلسات  اإلي��ح��اء 
ت����ن����اول ال����ق����ه����وة، وك����ي����ف ت���ح���م���ل ت��ل��ك 
الجلسات محادثات بعضها سطحي 
وبعضها عميق. تلك اللحظات التي 
تتبادل فيها النساء األح��ادي��ث س��واء 
ل���ح���ظ���ات  ك����ان����ت س���ط���ح���ي���ة أم ال ه�����ي 
جمعية«. العمل ج��زء من عمل متعدد 
األج��زاء بعنوان »يوميات املستقبل«.. 
»ك��ل ج��زء م��ن العمل يمثل مرحلة من 
رح��ل��ة وال����دي ن��ج��و امل����وت. ال��ع��م��ل هنا 
)الوردة( هو املرحلة التي يجتمع فيها 
الكل حوله في انتظار النهاية، ال يوجد 
هنا سوى القدر، ونعرف أننا جميعا 

في انتظاره«، تقول الرا.
املعرض تدعمه برامج عبد اللطيف 

جميل لخدمة املجتمع.


