
بـــّد  الـــســـيـــاســـي ال  بـــاعـــتـــبـــار أن  تـــكـــامـــلـــيـــة، 
أن يـــكـــون مــثــقــفــا واملـــثـــقـــف ال بـــد أن يــكــون 
ـــف فــي 

ّ
ســـيـــاســـيـــا«. تـــضـــيـــف »مـــهـــّمـــة املـــثـــق

مهّمة  مــن  وأصــعــب  أكبر  مهّمة  املجتمعات 
السياسي، ألنها تدعو إلى إحداث التغيير 
السياسي  وجـــد  ولــهــذا  باملجتمع،  والــرقــي 
في هذه الدعوة ما يهّدد سلطاته، ما جعل 
األنــظــمــة االســتــبــداديــة األبـــويـــة تعمل على 
ــفــن بــكــل الــوســائــل، 

ّ
مــحــاربــة الــثــقــافــة واملــثــق

بينما قامت العادات والتقاليد، وخصوصا 
في الشمال اليمني، بدعم جهود السياسي 
في هذا الجانب من خالل النظرة املحفوفة 
بــثــقــافــة الــعــيــب تـــجـــاه الــســيــنــمــا واملـــســـرح 
ــام، مــا أّدى إلـــى تسهيل  والــكــلــمــة بــشــكــل عــ
السياسي على  النظام  أعلنها  التي  الحرب 

الثقافة«.
بعد تمادي السلطات السياسية في قمعها 
ثـــورة شــبــاط/  فن والــثــقــافــة، جـــاءت 

ّ
للمثق

متنفسا  ل 
ّ
لتمث الشعبية،  الشبابية  فبراير، 

ــســاع 
ّ
ــف الــيــمــنــي وتــعــطــيــه األمــــل بــات

ّ
لــلــمــثــق

ســقــف الــحــريــات وتــمــكــن الــعــمــل اإلبــداعــي، 
ــفــن 

ّ
ــــدى املــثــق ــذا الـــتـــأثـــيـــر جــلــيــا لـ ــ ــر هـ ــهـ وظـ

ــل الفعل الــثــوري مصدر 
ّ
الــشــبــاب الــذيــن مــث

إلهام لهم للنهوض بالحراك الثقافي توازيا 
مع الفعل الثوري الهادف إلحداث التغيير، 
وبالفعل فقد شهد الحراك الثقافي نشاطات 
وحراكات متسارعة من خالل إنتاج األعمال 
األدبــيــة، كما أن املــســرح بــدأ بالنهوض من 
جديد بما يوحي بمرحلة جديدة متحّررة 

من قيود املاضي.
غير أن االنقالب الذي قاده تحالف الحوثي 
وصالح ضّد السلطة التي قامت بعد 2011، 
أوقــــف عــجــلــة الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي فـــي اليمن 
ليصل الواقع الثقافي إلى ما يشبه مرحلة 
املوت السريري بعد قيام االنقالبين بإغالق 
ودور  إلكترونية  ومواقع  ومجالت  صحف 
نــشــر ومــكــاتــب قـــنـــوات إعـــالمـــيـــة، واعــتــقــال 
ــفــن، ومحاربة 

ّ
واملــثــق الصحافين  مــن  عــدد 

ف الذي ال يوالي جماعة االنقالب بكل 
ّ
املثق

الوسائل، ليكتمل هكذا املسلسل مع اشتعال 
ف 

ّ
توق الــبــالد، حيث  التي تشهدها  الــحــرب 

الكتب واملجالت والــدوريــات  تماما وصــول 
العربية إلى اليمن، ما تسّبب بعزلة ثقافية 

شبه تاّمة.
ــديــــد«، يــقــول  »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــثـــه لــــ
ــل 

ّ
الــشــاعــر فــخــر الـــعـــزب »إن االنـــقـــالب يــمــث

ف الذي 
ّ
بحّد ذاته حالة عداء للثقافة واملثق

ويعتبر  للتغيير«،  السلمية  بالطرق  يؤمن 
أقــدس وسائل  من  البندقية،  ال  »الكلمة،  أن 
تؤمن  ال  »االنــقــالبــات  أن  التغيير«، مضيفا 
بــثــقــافــة الــتــعــايــش واملــــســــاواة، وإنــمــا تأتي 
وهـــذا  مــقــيــتــة،  جــاهــلــيــة  لعصبية  لتنتصر 
لــــأســــف جــــعــــل بــــعــــض املــــحــــســــوبــــن عــلــى 
فــي وحــل مديح  الثقافي يسقطون  الــوســط 
بمختلف  حاربت  التي  االنقالبية  الجماعة 
وســـائـــل الــقــمــع كـــل مـــا لـــه عــالقــة بــالــثــقــافــة، 
جديدة،  تحّديات  أمــام  نفسه  ف 

ّ
املثق ليجد 

األخضر  أحرقت  التي  الحرب  مقّدمتها  في 
والــيــابــس، ويــجــد نفسه مرغما على رفض 
الـــحـــرب بــالــكــلــمــة املــتــاحــة الــتــي تــأتــي على 

تعز ـ وجدي السالمي

 االهــتــمــام 
ّ

ــل مــنــذ وقـــت طـــويـــل، ظـ
ــة مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات  ــافــ ــقــ ــثــ ــالــ بــ
الرسمية في اليمن يحمل طابعا 
ــا هــامــشــيــا، وحـــتـــى إنـــشـــاء وزارة  ــكـــوريـ ديـ
الثقافة جاء من باب تحصيل الحاصل، ولم 
الــهــيــئــات التابعة  يــنــهــض هـــذا املـــرفـــق، وال 
و»صــنــدوق  للكتاب«،  الــعــامــة  »الهيئة  كـ لــه 
الـــتـــراث«، و»بــيــت الــثــقــافــة« بــأّيــة أعــمــال من 
شأنها التأسيس لفعل ثقافي حقيقي، إنما 
اكــتــفــت فـــي أكــثــر حــاالتــهــا بــالــقــيــام بــمــهــاّم 
االحــتــفــال بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، ومـــؤخـــرًا تم 
ــائــــف أخــــــرى لــوظــيــفــتــهــا، مــثــل  ــاد وظــ ــنــ إســ
 حــرب 

ّ
االحـــتـــفـــال بــاملــولــد الـــنـــبـــوي، فـــي ظــــل

شــامــلــة قـــادتـــهـــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة على 
ــف عــلــى حـــّد ســــواء، وصـــواًل 

ّ
الــثــقــافــة واملــثــق

ــــرب حــقــيــقــيــة مــنــذ  ــــرق الــــبــــالد فــــي حـ ــــى غـ إلـ
بلد  الثقافة في  تكاد تخفي معالم  سنوات 
ُدمر جزء كبير من آثاره التي تعّبر عن أقدم 

الحضارات العربية.
تؤكد نجاح الشامي، رئيسة »نادي القصة« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  فـــي تــعــز، لـــ
صــراعــا مــســتــمــرًا بــن الــثــقــافــي والــســيــاســي 
 األصـــل أن تــكــون العالقة 

ّ
فــي الــيــمــن، مــع أن

وهران ـ عبدالحق ميفراني

ــربــــي« الــــذي  ــعــ ــهــــرجــــان املــــســــرح الــ كـــــــّرس »مــ
أقيمت دورته األخيرة في وهــران، واختتمت 
الخميس، جلسة استعادية لذكرى املسرحي 
ولة )1939 – 1994(، 

ّ
الجزائري عبد القادر عل

اد بحضور رفيقة 
ّ
شارك فيها مسرحيون ونق

ولة. 
ّ
حياته رجاء عل

افــتــتــح الــجــلــســة وأدارهــــــا الــنــاقــد الــجــزائــري 
ــوري، الـــــــذي تــــنــــاول تــجــربــة  ــنــــصــ لـــخـــضـــر مــ
الراحل في سعيه إلى تأسيس تجربة مسرح 
جــديــد يــولــد مـــن الـــتـــراث الـــجـــزائـــري دون أن 
يــمــنــع ذلــــك مـــن مــعــالــجــة مـــعـــاصـــرة لــواقــعــه 
ــان يــعــرف  ــ ــه كـ ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ بــــرؤيــــة نـــقـــديـــة. ولـ
الــتــجــارب الشعبية والــتــراثــيــة  كــيــف يــضــّمــن 
األخـــــــرى فــــي مـــســـرحـــه كـــمـــا ظـــهـــر فــــي عــمــلــه 
»الـــقـــّوال« واســتــلــهــامــه لــفــن »الــحــلــقــة«، حيث 
فــي برلن  ألقاها  فــي محاضرة  ولة 

ّ
شــرح عل

عام 1987 كيف اكتشف فن الحلقة بالصدفة 
في  املسرحية  عروضه  لتقديم  يتجّول  وهــو 
الريف، حيث يتغّير ترتيب املسرح وبالتالي 
»إعـــادة  يستوجب  مما  األداء،  فــضــاء  يتغّير 
الــنــظــر فــي كــل الــعــرض واإلخــــــراج املــســرحــي 
«. من هنا، عرف كيف يجعل 

ً
جملة وتفصيال

له بن 
ّ
الــنــاس بتنق مسرحه جـــزءًا مــن حــيــاة 

ــقـــروي ودور  ــاء الــجــامــعــيــة والــعــالــم الـ ــيـ األحـ
املـــســـرح. ومـــن خـــالل قــوالــبــه املــبــتــكــرة أحــدث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــتــجــربــة الــجــزائــريــة على 

الخشبة.
بــــدورهــــا، قـــّدمـــت الــكــاتــبــة املــســرحــيــة نــجــاة 
عند  فيه  فت 

ّ
توق وثائقيا،  شريطا  طيبوني 

وسيرته  ولة 
ّ
عل حياة  من  مفصلية  محطات 

وتــجــربــتــه املــســرحــيــة الـــتـــي اســتــمــرت ثــالثــة 
إلــى جانب تقديم بعض املشاهد من  عــقــود، 
مسرحياته وانتهاًء بجنازته في فرنسا حيث 
متشّددة،  دينية  جماعة  يد  على  اغتياله  ثم 
ــادت بــالــشــريــط مـــع عــــودة الــجــثــمــان إلــى  ــ وعـ
ولة 

ّ
وهران. يعرض الوثائقي أيضا شهادة عل

عن املسرح حن يعتبره مساهمة في التعبير 

عزلة في ظالل الحرب

استعاد »مهرجان 
المسرح العربي« تجربة 

المؤلّف والمخرج الراحل، 
أحد المجددين في 

تجربة المسرح الجزائري، 
والذي اغتيل في 

التسعينيات

مع الحرب الدائرة رحاها 
على أرض اليمن، يكتمل 
مسلسل محاربة الثقافة 

والمثّقفين، بداية من 
توّقف عجلة اإلبداع 

محليًا وصوًال إلى
انقطاع وصول الكتب 

والمجالت والدوريات 
العربية، ما تسبّب بعزلة 

ثقافية  شبه تاّمة

يقّدم الفنان اللبناني 
في معرضه الذي 

يفتتح غدًا في »غاليري 
البارح« في المنامة، 

شكًال من أشكال 
المهادنة بينه وبين 

الواقع في منطقة 
مزّقتها الحروب

عبد القادر علّولة أن تكون مسرحيًا في العشرية السوداء

عبد القادري التحرر من سطوة التراجيديا

الثقافة اليمنية هوامش فردية في مواجهة الموت

الواقع الثقافي
اليمني في حالة تشبه 

الموت السريري

ولد المسرح الجزائري 
من الثورة ووّسع علّولة 

من آفاقه الجمالية

بنى جدارًا مؤقتًا 
بينه وبين الحقيقة 

القاسية للعالم

في زمن الحرب ليس 
بالضرورة أن تدور 
اإلصدارات حولها

االنتفاضة  انطالق  قبل  فاعل  دور  اليمنيين  للمثّقفين  يكن  لم  مثلما 
الشعبية عام 2011 بسبب قمع النظام وتخاذل بعضهم إزاء انتهاكات 
ــإن  الــســلــطــة طــــوال عـــقـــود، ف
بعد  مربكًا  يبدو  اليوم  حضورهم 
فكرة  مع  مــرّة  ألول  تواجهوا  أن 
المنفى في أكثر من عاصمة عربية. 
وفي الداخل يُعتقل عشرات الكتّاب 
مؤسسات  وُتــدّمــر  والصحافيين، 
األطــراف  يد  على  ثقافية  ومراكز 
اليوم  المثّفف  يُغيّب  المتصارعة؛ 
ما لم يكن ملحقًا بالسياسي وصامتًا 

عن فشله.

الصمت والمنفى

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

معرض

فعاليات

هيئة قصيدة شعر أو قصة أو رواية وغير 
ذلك«.

ف حن تنعدم الخيارات 
ّ
أمــام املثق ال خيار 

 سالح الثقافة في مواجهة الحرب، فحن 
ّ

إال
غابت الفعاليات الثقافية لم يترّدد في إقامة 
أنشطة مرتجلة في املقهى وساحة الجامعة 
ــــن لــــم يــجــد  ــارع، وحــ ــ ــشــ ــ ــيــــف الــ ــلــــى رصــ وعــ

ــثــــوري والــــجــــذري لــلــمــجــتــمــع، الــــى جــانــب  الــ
شــهــادتــه املـــؤثـــرة حـــول عــمــلــه اإلنــســانــي مع 

األطفال املصابن بالسرطان. 
شــهــدت الــجــلــســة أيــضــا مـــداخـــالت مــن زوايـــا 
مختلفة للباحثن عبد الكريم غريبي، سمير 
مــفــتــاح، ملــيــس عــمــاري، بــوزيــان بــن عــاشــور، 
ــولــة 

ّ
ــزت عــلــى تــجــربــة عــل ــ ــ عـــزيـــز الـــغـــوتـــي، رّك

ضمن مسار تشّكل املسرح الجزائري.
ــزائــــري، وصـــاحـــب  ــــرك شــهــيــد املــــســــرح الــــجــ تـ
و»أرلكان   )1992( و»التفاح«  »اللثام«)1989( 
خادم السيدين« )1993(، إرثا مسرحيا كبيرًا 
ــل مــع ولـــد عبد 

ّ
ــراج. ومــث ــ مــا بــن تــألــيــف وإخـ

الرحمن كاكي وكاتب ياسن وأسماء أخرى 
مــنــظــومــة ثــقــافــيــة يــســاريــة تــقــّدمــيــة، دفــعــوا 

 بطريقة.
ٌ

ثمنها كل
ولة من النماذج الرائدة التي 

ّ
كانت تجربة عل

لم تنشأ في أحضان املسرح التجاري، فعلى 
ولد  العربية،  التجارب  من  كثير  من  العكس 
املسرح الجزائري من رحم الثورة الجزائرية، 
ولة ساهمت في انتقاله نحو آفاق 

ّ
وتجربة عل

جمالية جديدة. 
يــقــول الــراحــل »املــســرح ولــيــد الــشــعــر، الشعر 
إلــى »مسرحة  فــقــط«، وهــو مــا جعله يسعى 

العبارة« وتأسيس فن شعبي طالئعي.
ولة قد انطلقت عام 1972، من 

ّ
كانت تجربة عل

يتناول  لعمل مسرحي  إنتاج جماعي  خالل 
ــــدة«، وهــي  ــايـ ــ ــيـــة بــعــنــوان »املـ الـــثـــورة الـــزراعـ
التجربة التي طاف بها العالم القروي وأّكدت 
لـــه الــثــقــافــة الــســمــعــيــة والــشــفــهــيــة الــحــاضــرة 

بقوة في املجتمع.

صحيفة أو مجلة ينشر فيها إبداعاته، لجأ 
املختلفة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  إلــى 
س البديل الذي يبوح من خالله 

ّ
حيث املتنف

بــالــكــلــمــة واملــــوقــــف، وحــــن لـــم يــجــد كــتــابــا 
جديدًا أو صحيفة يقرأها، لجأ إلى الكتاب 
اإللكتروني كبديل متاح، وحن لم يجد دور 
نشر في بلده، لجأ إلى دور النشر العربية 
فتواصلت مسيرة اإلصدارات اليمنية، رغم 
ـــرت بــشــكــل أو 

ّ
أنــهــا فـــي الــغــالــب أعـــمـــال تـــأث

بآخر بالحرب التي حضرْت فيها من خالل 
القضايا التي يعالجها الكتاب.

ــد الـــشـــاعـــر والـــفـــنـــان  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وجـ
الــتــشــكــيــلــي ريــــــان الـــشـــيـــبـــانـــي فــــي الـــحـــرب 
فرصة القتحام عالم الرواية، وأصــدر أولى 
ــزهـــة الـــكـــلـــب«، عـــن »دار أروقــــة  روايــــاتــــه »نـ
ــف في 

ّ
لــــدور املــثــق لــلــنــشــر«، وحــــول تقييمه 

إنه  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  الحرب،  زمن 
أن »هــنــاك مــســؤولــيــة أخــالقــيــة تقع  يعتقد 
الــيــمــنــيــن، وبــمــا أن الكتابة  ــفــن 

ّ
عــلــى املــثــق

ــد تــكــون  ــقـ فــــي مــعــظــمــهــا نــــشــــاط فــــــــردي، فـ
الــحــرب شــّكــلــت فــرصــة للكثير مــن الشباب 
ــن بــوتــقــة األعــــمــــال الــعــضــلــيــة،  لــالنــعــتــاق مـ

 واالتجاه ملمارسة أنشطة إنسانية كانت في 
صميم اهــتــمــامــاتــهــم، ولـــم يــجــدوا األوقـــات 
الحرب كان  املناسبة ملمارستها، وفي زمن 
االمتالء في كل شيء، بما فيها املآسي، ولذا 
فــرصــة، حتى في  دائــمــا  أرّدد: هــنــاك  ظللت 

الحرب«.
يؤكد الشيباني أن »الواقع الثقافي اليمني 
يعيش على الهامش، رغم أن هناك تاريخا 
غــنــيــا، ومـــوروثـــا زاخــــرًا، لــكــن لــم يــتــم إرســـاء 
أســاســه،  الــبــنــاء على  يمكن  وتــراكــم  تقاليد 
وكـــل املـــحـــاوالت الــتــي تــقــوم هــي مــحــاوالت 
 جماعيا 

ً
املجمل فعال فــي  ل 

ّ
فــرديــة، وال تمث

يمكن من خالله إطالق حكم واضح باتجاه 
وجود ثقافة حقيقية«. 

كــمــا يــــرى أن اإلصــــــــدارات فـــي زمــــن الــحــرب 
أن تستجيب إلفـــرازات  الــضــروري  مــن غير 
الحرب، فهناك أعمال روائية واكبت مرحلة 
أخرى من الصراع وجّسدته، وليس ببعيد 
ا روايـــة »الــرهــيــنــة«، لـــ زيــد مطيع دمــاج، 

ّ
عن

ــن الـــجـــدل  ــي ال تــــــزال تــثــيــر الـــكـــثـــيـــر مــ ــتــ والــ
الــثــقــافــي، فــاملــشــكــلــة هـــي فـــي اتــصــالــنــا مع 

التاريخ، وليس في انقطاعه«.

االسم الجزائري الجريح

أركاديا بلوغ أرض الطمأنينة

»نادي  في  انتفاضة؟  إلى..  تذكرة  عروض  اليوم،  عصر  من  الثالثة  عند  تنطلق 
سينما تونس« في العاصمة التونسية. يجمع األعمال المنتقاة خيٌط مشترك، بدءًا 
مرورًا  والتسلطية،  الذكورية  المجتمعات  في  متغلغلة  محظورات  كسر  من 
بنضاالت الشعب الفلسطيني. من األفالم المعروضة دنيا لـجوسلين صعب وعرس 

الجليل لـ ميشال خليفة.

تنّظم مؤسسة »مجاورة« في القاهرة عند السادسة من مساء اليوم لقاًء مفتوحًا 
عبد  مي  والمخرجة  مصر  من  خالد  عالء  والكاتب  رشاد  سلوى  التشكيلية  يضم 
الساتر من لبنان، والتي سيُعرض فيلمها شاي باللبن )الصورة(، في إطار الحديث عن 
حكايات المدينة من خالل السينما واألدب، من خالل نموذجي بيروت واإلسكندرية.

الجميزة« في  السبت على »مسرح  اليوم  والنصف من مساء  الثامنة  يتواصل عند 
مارك قديح. العمل يتناول  دوالب مربّع من تأليف وإخراج  بيروت عرض مسرحية 
واقع معظم الشباب اللبناني، الذين درسوا المسرح والفنون وال يجدون عمًال، وفي 
رحلة البحث عن وظيفة يظهر الخلل في تركيبة المجتمع والنظام في لبنان بدءًا 

من أبسط مواقف الحياة اليومية وصوًال إلى مسألة الهوية والمشاعر الوطنية.

يقّدم الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي أمسية شعرية عند الخامسة من مساء 
البرغوثي من مواليد عام 1944، وله  الكبار في عّمان.  الرّواد  منتدى  اليوم في 
إصدارات عّدة؛ من بينها: طال الشتات )1987(، ورنة اإلبرة )1993(، ومنطق الكائنات 

)1996(، والناس في ليلهم )1999(.

المنامة ـ العربي الجديد

اللبناني  الفنان  معرض  عــنــوان  يحمل 
ــا«، الـــذي يفتتح  ــاديـ عبد الـــقـــادري، »أركـ
غدًا األحد في »غاليري البارح للفنون« 
داللة  املنامة،  البحرينية،  العاصمة  في 
ــســجــت حــولــهــا، عــلــى األرجــــــح، معظم 

ُ
ن

األفكار التي راودت الفنان أثناء اشتغاله 
عــلــى مـــا يــشــبــه الـــنـــّص فـــي مــوضــوعــات 

أعماله األخيرة.
تلك  فـــي  الــنــظــر   )1984( ــقــــادري  الــ أعــــاد 
األعــمــال، وتــحــديــدًا التي تــصــّور مأساة 
غــــرق املــهــاجــريــن فـــي الــبــحــر املــتــوســط، 
مــــحــــاواًل اســـتـــقـــراء املـــســـافـــة فـــي مــوقــفــه 
ميتافيزيقة  فـــي  والـــخـــوض  اإلنـــســـانـــي 
املـــــوت وتـــقـــديـــم وجــــه نــظــر إنــســانــيــة ال 
ترّكز على املأساة بقدر ما تفتح بابا ملا 
هو أبعد من حتمية الفناء: االنتقال إلى 

عالم آخر أكثر طمأنينة.
الصدفة حن  عــن طريق  البداية جــاءت 
وقعت بن يــدي الــقــادري لوحة بالفحم 
فـــنـــاٍن مــغــمــور، قبل  لحبيبن مـــن رســـم 
جهن 

ّ
مت اللبنانية  السواحل  يغادرا  أن 

إلــى اليونان بحثا عــن حياة أفــضــل. إال 
أن الزوجن/ الحبيبن لم ُيعَرف عنهما 
أي جديد. في قصة اختفاء الزوجن رأى 
الـــقـــادري صــــورة ملــفــهــوم الــبــقــاء مــحــّواًل 
ــْن فــانــَيــْن إلـــى كيان  إّيــاهــمــا مــن بــشــريَّ
أزلي اكتسب صفاته خالل عبوره العالم 
األرضي بماديته، والتوّحد مع الطبيعة 

املنشودة في ما ُيدعى أرض األحالم.
 اســُمــه من 

ٌ
فــاملــعــرض »أركـــاديـــا« مــأخــوذ

تاريخها  يعود  يونانية  محافظة  اســم 
إلــــى الــعــصــور الــقــديــمــة. فـــي األســاطــيــر 
إلـــه  ــا أرض  ــ ــاديـ ــ الـــيـــونـــانـــيـــة، كـــانـــت أركـ
ــنـــون عـــصـــر الــنــهــضــة  ــي فـ ــ الـــــبـــــراري، وفـ
ِفي بها باعتبارها أرض 

ُ
األوروبية، احت

األحالم أو األرض املوعودة.
ــد الــــــقــــــادري إلــــــى تــصــويــر  ــمـ ــد أن عـ ــعـ بـ
أنه  منه  ظنا  نــجــاة  ْي 

َ
بسترت الحبيبن 

يكمل ما بــدأه في معرضه األخــيــر، كان 
بــلــوغ  أراداه، وهــــو  مـــا  واملـــــــرأة  لــلــرجــل 
السواحل اآلمنة، حيث النعيم. وبداًل من 
على  العشب  نما  الــبــحــر،  يبتلعهما  أن 
واستحال  أكتافهما،  ق 

ّ
تسل جسديهما، 

البحر  إنــه  نعيما،  األزرق  الجحيم  ذلــك 
األخير  تناوله في معرضه  الــذي  نفسه 
»يا بحر« )2016(، والذي تضّمن أعمااًل 

خـــارج بـــالده، عــاد ليرّكز فــي عمله على 
الجوانب اإلنسانية املعاصرة واملرتبطة 
الــعــربــي )كما  الــبــصــري  الثقافي  بـــاإلرث 
فــي معرضه املــقــام فــي 2014( والــحــروب 
والهجرة واالنــتــمــاء. ومــع عــودتــه حــاول 
أن يبني جدارًا مؤقتا بينه وبن الحقيقة 
القاسية لهذا العالم؛ انقطع عن مشاهدة 
النظر  متجنبا  ســنــة،  مــن  ألكــثــر  التلفاز 
أو متابعة أي مــن األحــــداث املــرّوعــة عن 

الــــحــــرب والـــــدمـــــار فــــي املـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
تتناولها وسائل اإلعالم الدولية ومواقع 

التواصل االجتماعي دون توقف. 
ــقــــادري بــخــلــق حيز  ــدأ الــ لـــعـــدة أشـــهـــر بــ
فيزيائي حميم عبر زرع الباحة الخلفية 
ــار فــي قلب  ــ ملــحــتــرفــه بــاألشــجــار واألزهــ
بيروت، املدينة املزدحمة باالضطرابات 
واألجواء املشحونة. كان قد بدأ يمارس 
ــة واالهــتــمــام بــالــحــديــقــة، األمـــور  الـــزراعـ
التي أصبحت ممارسات مالزمة لطقس 
 
ّ
 بــبــث

ً
الـــرســـم والــتــلــويــن، وكـــانـــت كــفــيــلــة

ـــل فـــضـــائـــه الــفــكــري  ــ ــاة جــــديــــدة داخـ ــيـ حـ
ــام 2015، بــدأت  والــلــونــي. لــكــن ومــنــذ عـ
قـــســـوة الـــواقـــع تــخــتــرق الـــجـــدار املــؤقــت 
إليه، وتتحّول  الفنان لتصل  الــذي بناه 
إلـــى حــقــائــق فنية فــي أعــمــال معرضيه 

األخيرين.

ــوه  حــــــّول فــيــهــا الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي وجــ
ملؤها  تراجيدية  أيقونات  إلــى  الغرقى 

التعب واأللم والعذابات. 
لــكــنــه فــي مــعــرضــه الــجــديــد، يــقــتــرب من 
اء، ووعٍد 

ّ
عالم تخييلّي ألرٍض جديدٍة غن

بعيش آمن، ليحّرر شخوصه من سطوة 
بهما،  نفسه  حــّرر  وبـــدوره  التراجيديا، 
ربــمــا إليــصــال أولــئــك الـــذي قــضــوا على 
شــواطــئ الــغــرب، أو طمعا فــي الــوصــول 

وإن مجازيا، إلى »أركاديا«.
بــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات مــن تــنــاول 
املـــواضـــيـــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة، 
يقّدم القادري هذا املعرض على اعتباره 
 مـــن أشـــكـــال املـــهـــادنـــة بــيــنــه وبــن 

ً
شـــكـــال

قــتــهــا الـــنـــزاعـــات 
ّ
الــــواقــــع فـــي مــنــطــقــة مــز

والحروب. الفنان الذي استقّر في لبنان 
عام 2015، بعد تسع سنوات من العيش 
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زيت على قماش، من أعمال المعرضحبر وفحم على فلّين

عبد القادري

من صنعاء، تصوير: محمد حّمود

عبد القادر علّولة


