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«جنزير» في «القبّة الشمسية» من يناير  2011إلى عالم يغرقه

إضاءة
سلسلة القصص
في
ِ
المصورة التي ينشرها
َّ
ضمن عشرة أجزاء
ٌ
خمسة
صدرت منها
إلى اآلن ،يتخيّل الفنّان
المصري مستقبًال قاتمًا:
تغرق مد ٌ
ن بأكملها
وتتحول أُخرى إلى مدن
ّ
نهرية ،بينما ينجو األغنياء
ويُواصلون سرقة خيرات
األرض ..إلى كوكب آخر
هذه المرّة
أحمد ناجي

من املستقبل البعيد تبدأ أحداث
َّ
ّ
«القبة
املصورة،
سلسلة القصص
الشمسية» ،للفنان املصري محمد
ٌ
ف ـه ـمــي ،املـ ـع ــروف ب ــاس ــم ج ـن ــزي ــر .مـسـتـقـبــل
املسافة بينه وبــن لحظتنا
يصعب تعيني ُ ُ
األول ــى مــن الـجــزء ّ
األول
الــراهـنــة؛ فالصفحة
تحمل إشارة إلى عام  949بعد الطوفان .متى
حدث هذا الطوفان؟ ليس ذلك واضحًا .ربما
حــدث فــي زمننا ،وربـمــا يـحــدث غ ـدًا أو بعد
ثالثني عامًا ،فنحن بالفعل في لحظة انتظار
الطوفان واالنهيار الكبير ،مع ذوبــان جليد
َ
القطبيني وارتفاع مستوى مياه املحيطات.
لــذلــك ،وعـلــى الــرغــم مــن طابعها املستقبلي،
ُ
بإيقاع لحظتنا ،وبخوفنا
تمسك السلسة
َ
َّ
م ــن ال ـغ ــد املـ ـه ــدد ب ــال ــف ـن ــاء ،وب ــال ــواق ــع ال ــذي
دهـســه ح ــذاء ال ـيــأس ،وبــاألمـنـيــات واألح ــام
بنهوض شعلة املقاومة بعد أن انطفأت في
أيدينا .هذا هو جوهر The solar grid؛ وهو
العنوان اإلنكليزي األصلي الــذي تصدر به
هذه السلسلة.
أثَر الثورة

ب ــرز اس ـ ُـم جـنــزيــر ( )1982قـبــل ث ــورة يناير

بلغة أُخرى

معرض
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وقفة
مع

انتظار الطوفان الجديد
ّ
ّ
واملصممني
 ،2011ضمن موجة من الفنانني
الذين أع ــادوا صياغة املشهد البصري في
مصر بعد عــام ّ .2000تـمـ ّـيــزت هــذه املوجة
بــاالع ـت ـمــاد امل ـكــثــف ُّ عـلــى ب ــرام ــج التصميم
اإللكتروني ،وبالتأثر بتصميمات «البوب
آرت» ال ـغــرب ـيــة ،وال ـس ـعــي لـخـلــق ت ـص ـ ّـورات
ّ
ـ«بوب آرت» محلي.
ل َ
ّ
ترافق ذلك مع صعود جيل من السياسيني
أبناء زمن ما بعد  11أيلول/
ورجال
ُ
األعمالُ ،
التجارية ،وظهور
والت
امل
ر
وتكاث
سبتمبر،
َ
«الكافيهات» باعتبارها صيغة «بوب آرت»
ّ
للمقهى .كان عالم اإلنترنت يتطلب إنتاج
تـصـمـيـمــات وصـ ــور تـعـكــس الـخـصــوصـ َيــة
ّ
ُ
املحلية ،وتناسب ،في الوقت نفسه ،العرض
العاملي وذوق الفئات الجديدة.
ّ
في واحـ ٍـد من معارضه املبكرة قبل الثورة،
قـ ـ ـ ّـدم ج ـن ــزي ــر س ـل ـس ـلــة مـ ــن ال ـب ــورت ــري ـه ــات
ّ
ُ
ألبطال خارقني محل ّيني :عامل نظافة يمتلك
قـ ــدرة خ ــارق ــة ع ـلــى ح ـمــل أث ـقــل األوزان ،أو
ّ
يتحول إلى رجل خارقُ .عرضت
«مكوجي»
ُ ّ
تلك البورتريهات في مطعم فاخر يطل على
ُ
ً
لت ّ
ّ
بصريًا يناسب
قدم معادال
نيل الزمالك،
الــذائ ـقــة ال ـجــديــدة ،ويجعلها ت ــرى واقعها
ّ
املحلي عبر «فلتر» الثقافة األميركية.
ّ
بعد تنحي حسني مـبــارك ببضعة أشهر،
ش ــاه ــد امل ـ ـ ـ ّ
ـارة ف ــي الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ـقــع فيه
َ
ذلك املطعم عمل غرافيتي شهيرًا لجنزير،
يـضـ ُّـم بــورتــريـهــات لـعــدد مــن وزراء مـبــارك
ال ـس ــاب ـق ــن ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا أحـ ـ ـ ــرارًا وق ـت ـهــا،
وق ــد كـتــب فــوقـهــا« :الـشـعــب ّيــريــد محاكمة
َ
ُ
حبايب النظام» .احتفظ الفنان باألسلوب
ّ
التقني في رســم البورتريهات الــذي طــوره
ف ــي م ـش ــروع األبـ ـط ــال ال ـخ ــارق ــن ،وأض ــاف
إليه طبقات جديدة بعد الثورة ،ليظهر في
ّ
سلسلة بورتريهات انتشرت على محطات
املـ ـت ــرو ،وهـ ــذه امل ـ ـ ّـرة ل ـش ـهــداء ثـ ــورة يـنــايــر،
ّ
الشخص وعمره.
وبجوار كل ُبورتريه اسم َ
ُي ّ
جسد الفارق بني العملني أثر ثورة يناير

يرى جنزير ،الذي يعيش حاليًا في مدينة
هيوستن بوالية تكساس بعدما ّ
تنقل
عدة واليات أميركية منذ وصوله
بين ّ
َّ
إليها قبل بضع ســنــوات ،أن على
الفنان ْ
أن «يفتح عينيه على محيطه
ويتفاعل مع مكان إقامته» .انطالقًا
كتب «الــقـبّـ َ
ـة الشمسية»
مــن ذلــك،
َ
األول منها)
(الــصــورة لغالف الجزء
ّ
يستخدمها ،إلى
باإلنكليزية التي كان
ُ
جانب العربية ،في أعماله بمصر التي
قدم فيها عد ّة تجارُب في القصص
ّ
المصورة بالعربية.
َّ

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
أن ــا اآلن مـنـشـغـلــة ب ــإع ــداد دراس ـ ــة حــول
املراجعات املعاصرة للتشريع اإلسالمي:
آفــاقـهــا وحــدودهــا .ومنشغلة ج ـ ّـدًا ،مثل
أغ ـل ــب ال ـت ــون ـس ـ ّـي ــن ،ب ـُـال ــوض ــع الـصـعــب
الذي ّ
تمر به تونس ،وأحاول من موقعي
فهم ما يحصل ،وتقديم ما أستطيع من
مساعدة.
■ مــا هــو آخ ــر عـمــل ص ــدر لــك وم ــا هــو عملك
القادم؟
آخ ــر مــا ص ــدر لــي ك ـتـ ٌ
ـاب بـعـنــوان «ال ــوأد
ال ـ ـجـ ــديـ ــد :مـ ـ ـق ـ ــاالت ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى وف ـق ــه
ً
ً
ال ـن ـســاء» تـضـ ّـمــن م ـقــاال م ـط ـ ّـوال بـعـنــوان
ّ
«القانون والجندر :املثال التونسي» .أما
عملي القادم فهو ما أشـ ُ
ـرت إليه سابقًا؛
َّ
أنا بصدد إنجاز عمل بحثي مطول حول
املراجعات املعاصرة للتشريع اإلسالمي.

■ ما هو التغيير الــذي تنتظرينه أو تريدينه
في العالم؟
ه ـنــاك ت ـغ ـيــرات سـتـحـصــل بــال ـضــرورة،
بصرف النظر ّ
عما أريد أنا أو يريد أي
ّ
فرد آخر .في قراءتي الخاصة أن العالم
يسير نحو تغيرات هيكلية قــد تكون،
م ــن ح ـي ــث وض ـع ـه ــا وأث ـ ــره ـ ــا ،شـبـيـهــة
ّ
بالتغيرات التي شهدتها البشرية إبان
الـ ـث ــورة الـعـلـمـيــة وال ـص ـنــاع ـيــة األو ْلـ ــى،
ثــورة غـ ّـيــرت آن ــذاك وجــه العالم ووضــع
اإلنـســان تغييرًا جوهريًاّ ،إل أنــه ُّ
تغير
ٌ
تبعات أقسى على جزء مهم
ستكون له
من البشرية نحن ضمنه ،وعلى كوكبنا
عمومًا املهدد بالكوارث.
ّأم ـ ــا ال ـت ـغ ـيــر ال ـ ــذي أريـ ـ ــده ل ـه ــذا ال ـعــالــم
وأرج ـ ـ ــوه وأحـ ـل ــم بـ ــه ،وأظ ـ ــل ف ــي قـ ــرارة
ّ
متمسكة بشيء من اإليمان بأن
نفسي
اإلن ـس ــان ـي ــة قـ ـ ــادرة ع ـل ـيــه ،ف ـهــو الـتـغـيــر
الذي يجعل من اإلنسان القيمة األعلى،
أو ق ـي ـم ــة الـ ـقـ ـي ــم ،تـ ـغ ـ ُّـي ــر ي ـس ـي ــر نـحــو
إرسـ ــاء ال ـعــدالــة ف ــي مـفـهــومـهــا الـشــامــل
ّ
لـكــل الـبـشــر ،الـتـغـ ّـيــر ال ــذي تـتـخــلــى فيه
ال ـب ـش ــري ــة ع ــن أنــان ـي ـت ـهــا وفــردان ـي ـت ـهــا
حتى تنظر لنفسها بوصفها جزءًا من
كوكب يتقاسم ُ معها العيش فيه كثير
من الكائنات األخرى ،عليها أن ّتحافظ
عليه لألجيال القادمة ،وأن تخفف من
وط ـ ــأة جـشـعـهــا ف ــي اس ـت ـن ـفــاد م ـ ــوارده

ّ
ومقدراته ،وأن تعتني أكثر باملحافظة
على توازناته.
■ شخصية من املاضي تودين لقاءها ،وملــاذا
هي بالذات؟
ّ
أود أن ألتقي بــرســول اإلس ــام محمد بن
ّ
عبد الله (ص) أود أن ألقي عليه سؤالني:
هل هو راض عن املآالت التي انتهي إليها
عصرنا؟ وهل هذا
اإلسالم واملسلمون في ّ
ال ــذي نعيش الـيــوم على ّأن ــه اإلس ــام هو
ً
اإلسالم الذي دعا إليه وبشر به فعال؟
■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين
إليه دائمًا؟
ألن لي مفهومًا خاصًا للصداقة يجعلني
أع ـت ـب ــر الـ ـص ــدي ــق ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ذات ـ ـ ــي وم ــن
حياتي ،فأنا قليلة األصدقاء ،وهؤالء «ال
يخطرون على بالي» ألنهم حاضرون ّ
في
بــاس ـت ـمــرارّ .أم ــا الـكـتــاب ال ــذي أع ــود إليه
باستمرار ،أو باألحرى الكتب في صيغة

حلمي اآلن أن أكتب
على الورق الرواية الذي
ظللت أكتبها في ذهني

ّ
ال ـج ـم ــع ،ف ــأن ــا م ـغ ــرم ــة بـ ـك ــل م ــا ل ــه صـلــة
بالرموز الثقافية الكبرى في كل الثقافات،
وأفترض دائمًا أنه دون فهم هذه الرموز
وأخذها بعني االعتبار ،فإنك لن تستطيع
ف ـهــم ت ـلــك ال ـث ـقــافــات وال ف ـهــم أصـحــابـهــا
ّ
وطــرائــق تفكيرهم وعـيـشـهــم .لــذلــك كلما
َ
أشكلت َّ
علي ظــاهــرة أو قضية أعــود إلى
ّ
املوسوعات أو املصادر الخاصة بالرموز
واألديـ ــان ،أع ــود بكثرة إلــى كـتــاب فــرايــزر
«الغصن الذهبي» على سبيل املثال ،كما
أعود باستمرار ،وبحكم اختصاصي ،إلى
ّ
ـاريـخــه ،وبــدرجــة أقــل
مـصــادر اإلس ــام وتـ ُ
إلى مصادر األديان األخرى.
■ ماذا تقرئني اآلن؟
سألتني إحــدى الصديقات منذ أيــام عن
كتاب لبول ريكور لم أقرأه سابقًا عنوانه
 vivant jusqu’à la mortف ـك ــان ال ـس ــؤال
َ
مناسبة لي حتى أنخرط في قراءته.
■ مـ ــاذا تـسـمـعــن اآلن وه ــل تـقـتــرحــن علينا
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك
سماعها؟
ً
ذوق ــي فــي الـفـنــون عـ ّـامــة كــاسـيـكـ ٌّـي ج ـدًا.
أحب املوسيقى الكالسيكية ،وفي الغناء
ال أستبدل فيروز بأي أحد آخر ،وإن ُ
كنت
أح ــب أيـضــا عـبــد الـحـلـيــم حــافــظ ومحمد
عبد الوهاب وصليحة وعلي الرياحي.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ل ـيــس ت ـم ــام ــا .ك ــل م ــن ي ـت ـعــاطــى الـبـحــث
وا ّلـكـتــابــة يـشـعــر ،حــاملــا ي ـفــرغ مــن عمل،
بأنه كان بإمكانه أن ّ
يقدم ما هو أفضل،
لــذلــك يـظــل يـسـعــى وراء الـعـمــل األفـضــل
املنشود ويحلم بإنجازه إلى آخر حياته.
حلمي اآلن أن أكتب على الــورق الرواية
الــذي ظللت أكتبها فــي ذهني منذ أكثر
من ثالثني سنة.

ّ
ُ
عليه وعـلــى أعـمــالــه :ح ـ ّـررت ّال ـثــورة الفنان
َمثلما ح ـ ّـررت عـشــرات مــن فناني جيله من
ّ
أ ْســر قاعات الفن املغلقة ،أو زاويــة الديكور
ّ
ف ــي امل ـط ـعــم ال ـف ــاخ ــر .ل ـك ــن ج ـنــزيــر ّك ــان من
أك ـث ــر األسـ ـم ــاء ن ـشــاطــا؛ إذ ل ــم ي ـتــوقــف عن
وضع بصمته في الشوارع ،في تصميمات
املـطـبــوعــات ،فــي ملصقات صغيرة الحجم
ُ َّ
توزع في املظاهرات.
ّ َ
تـمــيــزت أعـمــالــه بـجــرأة طرحها السياسي،
وب ـع ـن ــف ث ـي ـم ـت ـهــا الـ ـبـ ـص ــري ــة .أشـ ـه ــر ه ــذه
األع ـمــال  -وال ــذي تـسـ ّـبــب فــي إل ـقــاء القبض
عليه  -هــو «قـنــاع الـحـ ّـريــة» ( ،)2012والــذي
لـ ــم ي ـك ــن صـ ــادمـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رس ــال ـت ــه
السياسية فحسب ،بل على مستوى طرحه
ّ
ال ـفــنــي .ك ــان غــريـبــا ع ــن مـعـظــم تصميمات
الـثــورة ،ويحمل ثيمات واضحة من عوالم
السادومازوخية.
الخروج من مصر

خــرج جنزير من مصر مع العودة العنيفة
ّ
وامللطخة باملذابح ُ
للحكم العسكري .يقول
ّ
ّ
إن ــه لــم يـكــن يـتــوقــع أن يـطــول غـيــابــه عنها.

تتخيّل عالمًا مستقبليًا
ّ
تتحقق فيه المخاوف
البيئية
قصص تتأرجح
ٌ
بين اليأس واألمل والوعد
المتجدد بالثورة
ّ

ّ
أقصى تقدير كــان أن يستمر لعامني ،لكنه
ُ
تجاوز اآلن عامه السادس .في البداية ،طلب
منه ،وبشكل صريح ،أن ُيعيد إنتاج ما كان
ّ
يفعله في مصر ُلي َ
عرض في نيويورك ،لكن
ً
َ
جنزير ،بدال من ذلك ،وضع النظام األميركي
ّ
ّ
هدفًا ملعرضه األول فــي الــواليــات املتحدة،
حيث ق ـ ّـدم طــرحــا نقديًا للنظام السياسي

ّ
وال ـ ّح ـيــاة األم ـيــرك ـيــة .ي ــري جـنــزيــر أن على
ّ
الفنان  -على األقــل في حالته الشخصية -
ّ
أن يكون على اتـصــال بمحيطه الجغرافي
وب ـل ـح ـظ ـتــه ال ــزم ـن ـي ــة .وال ـ ـيـ ــوم ،ي ـضــع على
موقعه الشخصي مجموعة من التنبيهات
ّ
للصحافيني والـبــاحـثــن ،أبــرزهــا اع ـتــذاره
َ
ّ
مسبقًا عن تلبية أيــة ّ طلبات بالحديث عن
الثورة ،أو املشهد الفني في مصر.
تحدث كثيرًا عن ذلك ،ولم ُ
والسبب أنه ّ
يعد
يشعر أن لديه جديدًا يقوله بشأنهما ،كما
أنه غــادر مصر منذ سنوات ،ولم ُ
يعد على
ّ
ّ
اتصال مباشر باملشهد الفني فيها.
ٌ
ّ
ُّ
ال ت ـ ــردد ل ــدى ج ـنــزيــر .ه ــو م ـث ــال مل ــن ات ـبــع
ّ
فتتحول عمودًا من
نصيحة «ال تنظر خلفك
مشروع
فجاء
املستقبل،
ِامللح» .لذا ،نظر إلى
َ
ّ
«ال ـق ـ ّـب ــة ال ـش ـم ـس ـيــة» ،ك ـمــا ي ـفــضــل تــرج ـمــة
عـنــوانــه ال ــذي جــاء باإلنكليزيةThe solar :
( gridالشبكة الشمسية).
عالَم من مياه

ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ُ
ـدد األول م ـ ــن سـ ـلـ ـس ــة «الـ ـق ـ ّـب ــة
الشمسية» بمشهد لطفلني يسيران وسط

خــرائــب ورك ــام مــن الـنـفــايــات ،يبحثان ّ
عما
يمكن تــدويــره أو بيعه لـتـ ّـجــار «األنـتـيـكــا»
ً
وقطع التكنولوجيا القديمة .فـجــأة ،تلمع
مـجـمــوعــة مـصــابـيــح فــي ال ـس ـمــاء ،فـيـســارع
الــولــدان إلــى ارت ــداء بدلة وقــايــة ،واالختباء
ق ـبــل أن تـلـمــع ف ــي ال ـس ـمــاء آالف الـشـمــوس
الصغيرة بأضوائها الحارقة.
ّ
على امتداد خمسة أعداد صدرت حتى اآلن
من السلسلة ،نتنقل بني ّ
عدة قصص تحدث
ّ
متعددة على سطح كوكب األرض
في أماكن
ال ـغ ــارق ف ــي ال ـف ـي ـضــان ،وذلـ ــك عـلــى ام ـتــداد
زمني يصل إلى ألف عام .أبعاد هذا العالم
ّ
وتفاصيله لــم تتضح ّكاملة بـعـ ُـد؛ فاملتاح
ُ
لـلـقــراءة ،حتى اآلن ،يمثل نصف السلسلة
ّ
أعداد (من املنتظر أن
التي تتكون من عشرة ُ
األخــرى هذا العام)
تصدر األعــداد الخمسة ً
ّ
ّ
مصورة.
تشكل في مجموعها رواية
(كاتب من مصر)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خديجة بوكرين أمطار من أزرار وعقيق

يضيء معرض الفنّانة
المقام في
المغربيةُ ،
مدينة فاس ،تجربة
جديدة في الفن
الفطري ،تمزج بين إعادة
التدوير والنسيج في
رسومات وأعمال إنشائية

الرباط ـ لبيبة شكري

ّ
تعددت األسباب في إبــراز بعض التجارب
الـعــربـ ُيــة فــي الـفــن الـفـطـّـري وإغ ـف ــال أخ ــرى؛
حيث أعيد االعتبار لفنانني مثل اللبناني
بــولــس ريـشــا ( )2018 - 1928بـعــد العثور
صــدفــة عـلــى أعـمــالــه سـنــة  1972لـ ُـيـقــام ّأول
معرض له ،أو حظوا بإشادة من تشكيليني
ّ
ّ
غربيني دفعت إلى االهتمام بأعمالهم
ونقاد
مـثـلـمــا حـصــل م ــع ال ـجــزائــريــة بــايــة محيي
الدين ( )1998 -1931أو املغربية الشعيبية
طالل (.)2004 - 1929
وس ـ ــاه ـ ـم ـ ــت م ـ ـن ـ ــاخ ـ ــات املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة ،خـ ــال
السبعينيات ،في تكريس تجربة الفلسطيني
عبد الحي مسلم ( )2020-1933التي مزجت
بني األسطورة َ
ومشاهد من الحياة اليومية

ُّ
فــي ّ قــرى فلسطني ،بينما كــان لـتــأثــر بعض
الـفــنــانــن املـعــاصــريــن بــأعـمــال الــزجــاج التي
ّ
قدمها السوري أبو صبحي التيناوي (1888
  )1973دور مهم في استعادتها.لم َتلق هذه النماذج دراسات نقدية ّ
معمقة
تـقــرأ الـصـلــة بــن الـفــن وال ـحــرفــة فــي وقتنا
رغم االحتفاء املتزايد بها كما في
الحاضرّ ،
مـعــرض الفنانة املغربية خديجة بوكرين
ال ــذي افـتـتــح فــي «رواق مـحـمــد الـقــاسـمــي»
بـمــديـنــة ف ــاس فــي الـثــالــث عـشــر مــن الشهر
الجاري ،ويتواصل حتى السابع والعشرين
منه ،تحت عنوان «أمطار من أزرار وعقيق
تكتسح سماوات الفن الفطري».
ّ
تقدم الفنانة الفطرية ( ،)1948في معرضها
ّ
األول ،س ــت ــا وأربـ ـع ــن ل ــوح ــة ب ـ ــدأت ا ّلـعـمــل
عليها بعد انتشار جائحة كورونا ،نفذتها
باستخدام وسائط مثل أزرار قطع الثياب
القديمة وعقيق وحـلــي مــن أس ــاور وعقود
عبر حياكتها وتثبيتها على قماش أبيض
ّ
ومـ ـل ـ ّـون ض ـمــن ت ـكــوي ـنــات مــت ـس ـقــة أحـيــانــا
وعفوية أحيانًا أخــرى .لم تلتحق بوكرين

أعمال فطرية تسبر
الثنائيات المتضادة وعناصر
الخصوبة ونشأة الكون

■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختارين؟
ّ
س ــأخ ـت ــار امل ـس ــار ن ـف ـســه ،ألن ـن ــي بــدأتــه
عــن وعــي واقـتـنــاع واخـتـيــار ،كنت فقط
ســأخـ ّـصــص شـيـئــا مــن الــوقــت للكتابة
اإلبــداعـيــة التي ب ـ ُ
ـدأت بها وكــانــت تنال
إع ـجــاب كــل مــن قـ ــرأوا مــا كـتـ ُبــت ،ولكن
ّ
ل ــأس ــف ت ـخــل ـيــت ع ـن ـهــا ،أو قـ ــل ظللت
أمارسها ذهنيًا ال غير.
بطاقة

ّ
متخصصة في الدراسات
باحثة تونسية
اإلسالمية والحضارية .أسـتــاذة جامعية
في «كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات -
مـنــوبــة» بـتــونــس الـعــاصـمــة ،وتــديــر حاليًا
ّ
«معهد تــونــس للترجمة» .مــن مؤلفاتها:
«اإلسالم الشعبي» ( ،)2007و«القصاص
فــي النصوص املـقـ ّـدســة :ق ــراءة تاريخية»
( ،)2007و«مـ ّ
ـؤس ـســة اإلف ـتــاء بــن سياج
امل ــذه ــب وإك ـ ــراه ـ ــات الـ ـت ــاري ــخ» (،)2014
و«ال ــوأد الجديد :مقاالت في الفتوى وفقه
النساء» (.)2020

زهية جويرو

فعاليات

عالمات من الذاكرة األمازيغية

الفنانة مع حفيدتها التي قدمت عزفًا على آلة القانون في افتتاح المعرض

زهيّة جويرو

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة حول انشغاالته
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته
ما
ّ
مع قرّائه

الفنّان المصري جنزير

باملدرسة في قريتها ،وتذهب إلى ممارسة
فـنـيــة ب ــا تـعـلـيــم أك ــادي ـم ــي ،م ـس ـت ـنــدة إلــى
الفخارية
خبرات سابقة في صناعة األواني
ّ
وال ـق ـي ــام ب ــاألش ـغ ــال ال ـي ــدوي ــة ،ح ـيــث تـنــفــذ
ً
ّ
أعماال تشكل الرموز والعالمات األمازيغية
العنصر األساسي في معظمها ،وتدمج في
تجربتها الفطرية بني إعادة تدوير املالبس
ال ـق ــدي ـم ــة وب ـ ــن ف ــن ال ـن ـس ـي ــج بـتـطـعـيـمــات
الحلي فــي رســومــات وأع ـمــال إنشائية من
دون تنظير حولها.
فــي إح ــدى الـلــوحــات ،تنسج دائ ــرة تحاكي
تـلــك املـطـبــوعــة عـلــى ال ــزراب ــي واملـنـســوجــات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وت ـس ـت ـح ـضــر رمـ ــزيـ ــا ال ـج ـســد
األنثوي عبر امتزاج املادة والروح والظلمة
وال ـ ـنـ ــور والـ ـعـ ـن ــف وال ــرغـ ـب ــة وغـ ـي ــره ــا مــن
ال ـث ـن ــائ ـي ــات املـ ـتـ ـض ــادة الـ ـت ــي ت ـت ـك ــام ــل فــي
الـنـفــس الـبـشــريــة ،بـيـنـمــا ُي ـحــاك املــربــع في
ً
لوحة ثانيةُ ،محيال إلى التقاء الرجل واملرأة
ّ
والخصوبة فــي ال ـتــراث األمــازيـغــي ،ليعبر
عن نشأة الكون واستمراريته.
ّأما الخطوط املستقيمة التي تظهر في عدد
من اللوحات ،فهي ترمز إلى أزلية الصراع
بـ ــن قـ ـ ــوى الـ ـخـ ـي ــر وق ـ ـ ــوى الـ ـش ــر وت ــوض ــع
متواز .وحني تتقاطع هذه
عــادة على نحو
ٍ
تشير إلى نظام الكون الذي
الخطوط ،فإنها
ّ
ّ
ّ
يتكون مــن روح مؤنثة وروح مــذكــرة ،إلى

جــا ّنــب الـنـجـمــة فــي بـعــض األع ـم ــال ،والـتــي
تـمــثــل تـعـبـيـرًا حـ ـ ّـرًا ع ــن أن ـثــويــة ال ـعــالــم في
مواجهة قسوة الطبيعة.
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غد معرض خيوط من الماضي والحاضر
يُفتتح عند السادسة والنصف من مساء ٍ
للفنان الغاني إربك أدجي تاويا في «غاليري  »1957بلندن ،والذي يتواصل حتى
الخامس من آذار /مارس المقبل .يتناول تاويا مشاهد شواطئ غانا في الستينيات
حيث تظهر على المصطافين مالمح الحياة العصرية في البالد بعد االستقالل.

يستضيف «غاليري مطافئ :مقرّ الفنانين» في الدوحة ،عند الرابعة والنصف
من مساء اليوم ،الفنانة التونسية نادية الكعبي ـ لينك للحديث عن تجربتها.
يقام اللقاء ضمن سلسلة محاضرات إزالة االستعمار من الروايات الفنية :فنانات
عربيات اليوم التي ّ
ينظمها الغاليري مع «جامعة فيرجينيا كومونولث» في قطر
إلضاءة األصوات النسائية العربية الناقدة في الفن والتصميم.
غد الخميس ،على خشبة مسرح تشايكوفسكي
ُتختتم عند السابعة من مساء
ٍ
َ
ي
في «البيت الروسي» بالقاهرة ،أيام الثقافة الروسية بحفل موسيقي
لعازف ْ
تقدم
األكورديون رينات فالييف وبيتر مازرويك ،ويعقبه عرض لـ فرقة بيلينا التي
ّ
مستمدة من قصص تراثية في الثقافة الشعبية السالفية.
لوحات استعراضية
ّ

حتى السابع عشر من شباط /فبراير المقبل ،يتواصل في «غاليري صالح بركات»
ببيروت معرض الفنان اللبناني زياد أبي اللمع ( )1969الذي افتُتح الخميس الماضي.
يقارب أبي اللمع في منحوتاته أزمة الرأسمالية العالمية التي تتجاوز حدود
السياسة واالقتصاد لتعبّر عن أزمة فلسفية أخالقية تشير إلى نهاياتها.

