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تشكيل

بريد القاهرة

ّ

اإليرانية
الشعبية
تأمالت في الذاكرة
ّ
ّ
ّ
ديراكشاني :منافي الملوك وأقنعة الحنين
معرضه ٌفي «جانني
ربيز» إعالن ملرحلة
أسلوبية جديدة.
يقارب هذا التشكيلي
اإليراني التحوالت ّفي
بالده ،تاركًا املتلقي
أمام ّتجربة خاصة في
التلصص
حازم سليمان

من مشروع «نقاط»

التيبوغرافية ف��ي امل��دي�ن��ة» .انطلقت
الرحلة من أسئلة البحث عن وسائل
ج��دي��دة الستنباط ال��رواب��ط القائمة
وامل� �م� �ك� �ن ��ة ب �ي��ن ال � �ن� ��ص والعمارة،
وابتكار مساحات ذات خ��ط طباعي
م �ع �م��اري ث�ل�اث��ي األب � �ع� ��اد .الطموح
ّ
ّ
البحثية ،هو أن
األول لهذه املقاربة
«تعيد الشارع إلى أحضان الناس».
ف��ي ال�خ�لاص��ة ،خ��رج الفريق بأدوات
ج � ��دي � ��دة ل � ��دم � ��ج أن � �ظ � �م ��ة الحروف
املكتوبة ،وال�خ��ط الطباعي الثنائي
ال�ل�غ��ة ،ب��أس�ل��وب يتناغم م��ع البيئة،
ف��ي اخ�ت�ب��ار للشكل وامل ��ادة وقابلية
االستخدام واملقروئية.
ه �ك ��ذا ،أع �ي��د إح �ي ��اء ت�ق�ل�ي��د األحرف
املنقوشة في العمارة ،لكن على نحو
ّ
متطور وفي سياق معاصر .ال يدعي
أصحاب التجربة ترجمة خطوطهم
املستحدثة إلى تيبوغرافيا حقيقية،
ّ
ل� �ك ��ن� �ه ��م م� � �ت � ��أك � ��دون م � ��ن مكانتها
البصرية ،وم��ن إم�ك��ان تطويرها في
املستقبل.
www.khtt.net

ّ
كما هي موسيقاه عميقة ومؤثرة،
ت� �ب ��دو ل ��وح ��ة رض � ��ا ديراكشاني
( )1952عالقة في بنية موسيقية،
ق� ��وام � �ه� ��ا اإلي � � �ق � � ��اع ،والتماسك،
واالن �ع �ط ��اف ��ات امل �ف��اج �ئ��ة .املتابع
مل�س�ي��رة ه��ذا التشكيلي ّاإليراني،
س��رع��ان م��ا سيكتشف أن أعماله
ال � � �ج � ��دي � ��دة ال� � �ت � ��ي تستضيفها
«غاليري جانني ربيز» حتى  8أيار
(مايو) املقبل ،تدخل طورًا جديدًا.
ه� ��ا ه� ��و ي ��ؤس ��س ل �ب �ن � ً�ى سردية،
تعاين ال��واق��ع اإلي��ران��ي وتحوالته
من منطلق حكائي.
منذ منتصف التسعينيات ،برزت
لوحة ديركشاني بقوة في املحترف
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي اإلي� ��ران� ��ي ،وانتشرت
ع �ل��ى ن �ط��اق ع ��امل ��ي .ب ��دت اللوحة
ّ
ّ
ّ
املحلية،
باملرجعيات
معنية
غير
ّ
ّ
وخ �ص��وص��ي��ة ال �ف �ن��ون البصرية
كان
ف��ي إي � ��ران .ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ً
فيه املحترف اإليراني يشهد ميال
ط��اغ �ي��ًا ن �ح��و ال �ك �ي �ت��ش م ��ن جهة،
وال� �ت ��راث� �ي ��ة ال �ت��زي �ي �ن �ي��ة م ��ن جهة
أخ � ��رى ،ك��ان��ت ل��وح��ة ديراكشاني
تستفيد م��ن بنية ت��اري��خ املنطقة،
وموروثها الحكائي الشعبي.
تأخذ تجربة رضا ديراكشاني
موقفًا واضحًا من تأثيرات
م ��ا ب �ع��د ال� �ح ��داث ��ة التي
أس � � �س� � ��ت ل � � � �ح� � � ��راك ،ال
عدائية
ي �خ �ل ��و م � ��ن ّ
تجاه اللوحة .لكنها
ال ت �ب��دو منفصلة
عن توظيف الكثير
م � � � ��ن الوسائط
ال �ف �ن �ي��ة الحديثة،
ل� �ت� �ق ��دي ��م تأمالت
ب�ص��ري��ة ن�ق��دي��ة في
ال� �ت ��اري ��خ والذاكرة
ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة .تجاربه
ال �ج ��دي ��دة ال ت �خ �ل��و من
مسحة فوتوغرافية ،يبني
من خاللها مشهديات يطغى

عليها اللون الذهبيّ ،وتتوارى في
طبقاتها اللونية املعتقة تفاصيل
من أزمنة مختلفة.
ال�ط��اب��ع االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي تتسم
ب��ه ال �ت �ج��رب��ة ،ج�ع�ل�ت��ه ي�ل�ج��أ إلى
ت�ق�ن�ي��ات مختلفة للتخفيف من
املباشرة التوثيقية .في معرضه
ال� �ب� �ي ��روت ��ي س �ن �ج��د ال �ك �ث �ي��ر من
ال�ط�ب�ق��ات ال�ت��ي تخلق مساحات
ّ
لونية
بصرية م�ش��وش��ة .ع��وائ��ق
َّ
عدة يضعها في مواجهة التلقي.
في لوحة «أقنعة الحنني» (زيت
على كانفاس) ينجز ديراكشاني
ً
فضاء متقشفًا .األل��وان املتداخلة
ّ
ت �ت��رك أث � �رًا م �ح��ي �رًا .ي �ب��دو العمل
آت� � �ي � ��ًا م� � ��ن زم� � � ��ن ُب � � ّع � �ي� ��د .رجال
بمالبس تقليدية تطل وجوههم،
رغ ��م ت�ج��اه��ل م�ت�ع� َّ�م��د ملالمحهم.

موقف نقدي
واضح من تأثيرات
ما بعد الحداثة

وف��ق ذات األس �ل��وب ،ت�ب��دو لوحة
«ربطة صفراء» (زيت وذهب على
ك ��ان� �ف ��اس) م �ص �ن��وع��ة بمزاجية
ع��ال �ي��ة .ت�ت�س��ع امل �س��اح��ة اللونية
صغيرة
الذهبية ،م��ع التماعات
ً
لألحمر واألس ��ود ،لتترك مجاال
خ �ص �ب��ًا ل �ل �ع�ين ف ��ي ال �ت �ح��رك بني
ط �ب �ق ��ات ال � �ل � ��ون ،وال� �ت� �ف ��اع ��ل مع
امل� � � ��وض� � � ��وع األس� � � ��اس� � � ��ي لرجل

وام ��رأة ف��ي ص ��ورة ت��ذك��اري��ة قبل
الزواج.
يحاول هذا الفنان اإليراني جاهدًا
أال ي�س�ت��درج املتلقي إل��ى تعاطف
ت �ل �ق��ائ��ي وم �ب ��اش ��ر م ��ع مواضيع
أعماله ،املنطلقة ف��ي األس��اس من
لحظات إنسانية حميمة وعفوية.
ث�م��ة م��ا ي�ج�ع��ل ال�ت�ل�ق��ي أق ��رب إلى
ال �ت �ل� ُّ�ص��ص واس� �ت ��راق ال �ن �ظ��ر إلى
ع� ��وال� ��م ول� �ح� �ظ ��ات ّم ��وج� �ع ��ة .في
لوحة «أص��وات محطمة» (قطران
وذه��ب وزي��ت على ك��ان�ف��اس) ثمة
ن�س��وة ع��ال�ق��ات ف��ي م��ا ي�ش�ب��ه تلك
القشور التي تتراكم على الجدران
القديمة .ف��ي كثير م��ن أع�م��ال هذا
ال�ف�ن��ان ،نجد امل��رأة أش�ب��ه برهينة
أو ض�ح�ي��ة ،ورب �م��ا أض �ح �ي��ة .تلك
�رأة امل�ن�ت�ظ��رة ف��ي ل��وح��ة «أرملة
امل � َّ
م �ت��وق �ع��ة» (ق �ط ��ران وذه� ��ب وزيت
ع �ل ��ى ك ��ان� �ف ��اس) ت� �ع ��ود ب �ن ��ا إلى
سنوات الحرب اإليرانية العراقية،
ّ
ح�ين كانت أي ام��رأة  ...ه��ي أرملة
ّ
م� �ح� �ت� �م� �ل ��ة .ي � ��زي � ��ن ديراكشاني
م�ل�اب �س �ه ��ا وي ��رس� �م� �ه ��ا بحرفية
تصويرية منتقصة ،وفي الفضاء
ت � �ت ��درج ت �ل��ك ال� �خ� �ط ��وط اللونية
تؤسس
وف ��ق إي�ق��اع�ي��ة م�ت�ف��اوت��ة،
ُّ
مل�ن��اخ م��ري��ب ال يخلو م��ن الترقب
واالنتظار املضني.
في انقالباته املستمرة ،يقدم رضا
دي ��راك� �ش ��ان ��ي م �ج �م��وع��ة لوحات
يمكن اع�ت�ب��اره��ا م��ؤش��رات ملرحلة
الخروج من فضاء اجتماعي يعاين
الواقع اإليراني بمنظور ليبرالي،
إل � ��ى م ��ا ي �م �ك��ن وص� �ف ��ه باللوحة
اإلش ��اري ��ة .ص ��ار ال�ع�م��ل أم �ي��ل إلى
توليفات خطية
الرمز املتمثل في ّ
ح��رك �ي��ة إي �ق��اع �ي��ة ت��ت �ض��ح حينًا،
وتنكمش أحيانًا أخرى .في لوحة
«م�ن�ف��ى امل �ل��وك وامل �ل �ك��ات» (قطران
وذه � � � ��ب وزي � � � ��ت ع� �ل ��ى كانفاس)
ي �ت��راج��ع ال�ش�ك��ل وال �ب �ن��اء عمومًا
ملصلحة خلفية لونية ثابتة
وقوية ،أمام حراك جسدي
ب �س �ي��ط وم �ت �ق �ش��ف جدًا.
ل��م ت�ع��د ال�ل��وح��ة مكانًا
إلب� � � � � � � � � � ��راز مهارات
وق � � ��درات تشكيلية،
بقدر ما هي مساحة
لتعبيرات صبيانية
مباشرة.
ح �ت ��ى  8أي� � ��ار (مايو)
املقبل ـــ «غاليري جانني
ربيز» (ال��روش��ة /بيروت).
لالستعالم01/868290:
من سلسلة «مرايا الزمن»
(مواد مختلفة على كانفاس)

الرقابة تقاوم الثورة
محمد شعير
ال��رق��اب��ة ف��ي غ�ي�ب��وب��ة .ك��ل الَّ�ش�ي��ا ّط�ين ف��ي سجون
موظفي
طرة ،وجهاز أمن الدولة ُحل .لكن بعض
ّ
ال�ن�ظ��ام ال�ق��دي��م ،ال ي�ع��رف��ون أن ث��ورة أط��اح��ت كل
ش��يء .ه��ا ه��م يواصلون رق��اب��ة املنع على الكتب
ال�ق��ادم��ة م��ن ال �خ��ارج« .غيبوبة» ال��رق��اب��ة تلخصها حكاية
رواية «أبناء الجبالوي» ،للروائي إبراهيم فرغلي (الصورة)،
الصادرة منذ أكثر من عام عن «دار العني للنشر» .الناشرة
فاطمة البودي فوجئت بمنع دخول مرتجعات الرواية بعد
للكتاب.
مشاركتها في معارض الرياض وأبو ظبي واملغرب
املفارقة أن الرواية التي طبعت في «املنطقة الحرةُ ،ت َ
عامل
ب��اع �ت �ب��اره��ا ك �ت��اب��ًا أجنبيًا،
رغ��م توزيعها تقريبًا ف��ي كل
امل�ك�ت�ب��ات امل�ص��ري��ة ،ألك�ث��ر من
عام».
ّ
امل� �ف ��ارق ��ة ال �ث��ان �ي��ة أن جهاز
ال � ��رق � ��اب � ��ة ع� �ل ��ى املطبوعات
الخارجية يتبع وزارة ُاإلعالم،
وه ��ي ال � � ��وزارة ال �ت��ي أ َ
لغيت.
ت��ؤك��د ال �ن��اش��رة ك ��رم يوسف
مكتبة «كتب خان»،
صاحبة ّ
وتضيف أن الجهاز اآلن يتبع
وزارة الداخلية ،ويشرف عليه
ُض �ب��اط ف��ي أم ��ن ال ��دول ��ة .فقد
أوق �ف ��ت ال �ع��دي��د م��ن شحنات
ال�ك�ت��ب ال�ت��ي تطلبها يوسف
م ��ن م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء العالم،
وك � ��ان ت �ع��ام �ل �ه��ا امل �ب��اش��ر مع
«ض��اب��ط ب��رت�ب��ة ع�ق�ي��د يدعى
مراد».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت ��درس البودي
م ��ع م�ح��ام�ي�ه��ا ال� �خ ��اص رفع
دعوى قضائية على الجهاز،
وإن ك � ��ان امل� �ن ��ع ي �ح �ص��ل من
الجهاز
دون أوراق ،بل شفاهيًا .وقد
التابع لوزارة
تنضم كرم يوسف أيضًا إلى
ملغاة أوقف
ال � ��دع � ��وى ،م� ��ن خ �ل��ال تقديم
ب� �ل ��اغ ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ّ ال� � �ع � ��ام «ألن
رواية إبراهيم
أم ��ن ال��دول��ة ُح� ��ل ،والدستور
فرغلي «أبناء
الجديد ـــــ القديم ،ينص على
الجبالوي»
واملطبوعات،
ح��ري��ة ال �ن �ش��ر
ّ
وعلى إلغاء الرقابة .كذلك ،إن
(دار العين)
ح��ال��ة ال �ط��وارئ تنطبق فقط
ع �ل ��ى امل� � �خ � ��درات واإلرهاب.
ف � �ه� ��ل ي� � �ك � ��ون ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل مع
ال�ك�ت��ب ب��اع�ت�ب��اره��ا إره��اب��ًا أم
م�م�ن��وع��ات؟» ،ت�س��أل يوسف.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ي � ��رى ّإبراهيم
ّ
فرغلي أن قرار املنع اتبع «هوى بعض املوظفني» ،وأن أي
مصادرة تعد مخالفة دستورية صريحة ،بما في ذلك فكرة
الرقابة الخارجية.
ّ
ويقول فرغلي« :فكرة ّأن الكتاب مطبوع في املنطقة الحرة
نوع من االستهبال ،ألن الكاتب مصري واملوضوع مصري.
كأننا نضحك على بعضنا على طريقة النظام القديم».
ص��درت «أب�ن��اء ال�ج�ب�لاوي» ف��ي طبعتني ف��ي مصر ،وتدور
الكاتب نجيب محفوظ من
ح��ول فرضية ّاختفاء رواي ��ات ّ
قضية منعها ،تؤكد أن معركة الرقابة ستكون
األس ��واق.
امل�ع��رك��ة املقبلة ملثقفي م�ص��ر .وح ��ده ال��دي�ك�ت��ات��ور يخشى
املعرفة ،ومصر الجديدة ال تريد ديكتاتورًا جديدًا!

فالش
ّ
ّ
■ أص ��در ع ��دد م��ن ال �ك��ت��اب وال �ن��اش �ط�ين واملثقفني
وال�ص�ح��اف� ّ�ي�ين م��ن ب�ي��روت ،بيانًا يستنكر الطريقة
ال�ت��ي تتعامل بها السلطات ال�س� ّ
�وري��ة م��ع «الحركة
واملدنية ّ
ّ
ّ
ّ
املعبرة عن توق السوريني إلى حياة
السلمية
ح� ّ�رة كريمة» .وأدان البيان «أعمال القتل والترهيب
ّ
العشوائي ،املصحوبة بإفراط في الدعاية
واالعتقال
ّ
الكاذبة واملفبركة التي ّتحتقر العقل ( )...وتبرهن أن
ّ
السوري لم يتعلم شيئًا من ّتجارب األنظمة
النظام
التي سبقته إلى التهاوي .ويطالب املوقعون «بتقديم
ّ
ّ
ّ
السورية  ...بدءًا
الشعبية
دعم سلمي (للحركة
كل
ّ
ّ
اإلعالمي ّالذي يستهدفها».
التعتيم
بـ«الكف عن هذا ً
(ن��ص ال�ب�ي��ان ك��ام�لا م��ع قائمة امل��وق�ع�ين على موقع
«األخبار»).
■ بحثًا عن أفق لتطوير املناهج األكاديمية للرقص
ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ب ��ادر «امل��رك��ز ال�ع��رب��ي للتدريب
املسرحي» بدعم من مؤسسة «آنا ليند» إلى «مشروع

التأمل ـــ الفاعل» في الرقص .يعرض املشاركون في
امل�ش��روع خ�لاص��ات أعمالهم ،ف��ي لقاء تحت عنوان
«ت��أم�ل�ات وأب �ح��اث ف��ي امل �م��ارس��ات التربوية
املعاصرة في تعليم الرقص» .ستناقش مجموعة
من الباحثني والباحثات املمارسات التربوية الخاصة
بتعليم ال��رق��ص ف��ي بعض ال��دول العربية ،وذل��ك في
«م�س��رح امل��دي�ن��ة» (ب �ي��روت) ،يومي  21و 22نيسان
(أبريل) الجاري .لإلستعالم:
krystelkhoury@yahoo.com
■ ب�ه��دف زي ��ادة امل�ن�ظ�م��ات املستقلة وامل�ت�ن��وع��ة في
م�ص��ر وإن �ش��اء ف �ض��اءات ث�ق��اف�ي��ة ،أع�ل�ن��ت مؤسسة
«امل� ��ورد ال�ث�ق��اف��ي» ف�ت��ح ب��اب ال�ت�ق��دم مل �ب��ادرة دعم
املواقع الثقافية في مصر .وتهدف هذه املبادرة إلى
خدمة الفنانني والعاملني في مجال الثقافة والقطاع
الثقافي املستقل ،وخصوصًا خ��ارج امل��دن الكبرى
مثل ال�ق��اه��رة واإلس�ك�ن��دري��ة .يمكن املهتمني تعبئة

اس�ت�م��ارة ف��ي مهلة أق�ص��اه��ا  28ح��زي��ران (يونيو)
.2011
www.mawred.org
s.said@mawred.org
َّ
■ بعدما هز اغتيال املسرحي الفلسطيني جوليانو
مير خميس (الصورة) أوساط املثقفني والفنانني
في فلسطني ،تداعت مجموعة من هؤالء إلى مبادرة
ّ
ع��اج�ل��ة ت�ه��دف إل��ى ح��ث السلطة الفلسطينية على
كشف القتلة ومحاكمتهم .وسيقوم
م �ن��دب��ون ع ��ن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة بتسليم
عريضة احتجاجية لرئيس السلطة
الفلسطينية ً م�ح�م��ود ع �ب��اس صباح
اليوم ،إضافة إلى تنظيم عند الساعة
الواحدة ظهرًا أمام مبنى املقاطعة في
رام ال�ل��ه .وتطالب العريضة بمحاكمة
ق �ت �ل��ة م �ي��ر خ �م �ي��س ،وم� �ن ��ح الحماية

وتوفيرها ملسرح «الحرية» ال��ذي أسسه في مخيم
جنني ،ومطالبة وزارة الثقافة الفلسطينية بتخليد
إرث ��ه وم��ا م�ث�ل��ه م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ح�ض��اري��ة والثقافية
واالجتماعية في فلسطني.
juliano@qadita.net
www.qadita.net
■ بني طرابلس ،وبيروت ،وبعلبك ،وصيدا ،وصور
ستتنقل ع��روض «رب�ي��ع ج�ن��ان��ا» .التظاهرة التي
ينظمها «م��رك��ز ال �ج �ن��ى» و«ش �ب �ك��ة ج �ن��ان��ا» ضمن
«ح�م�ل��ة ج�ن��ان��ا» لتشجيع ال�ت�ع�ل��م ال�ف��اع��ل والتعبير
اإلب��داع��ي ،تتوجه إل��ى األط�ف��ال بني  7و 14عامًا من
املناطق املهمشة في لبنان ،بهدف تشجيعهم على
املطالعة والتعلم والقراءة والتعبير اإلبداعي .تنطلق
ف �ع��ال �ي��ات «رب �ي ��ع ج �ن��ان��ا» ال� �ج ��وال ف ��ي  ٢٢نيسان
ّ
وتستمر حتى  28م�ن��ه ،وتشمل كرمس،
ال �ج��اري،
وعروض دراما ،وموسيقى ،وألعابًا ...

