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ثقافة وناس
نقد

بيتينا خوري بدر...
أكثر من طبيعة صامتة!
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رادار

المسلسالت التركية
عدوى المقاطعة تنتشر عربيًا
زكية الديراني

نيكول يونس
«طبيعة صامتة» بل يجوز القول هنا
طبيعة على قيد الحياة .لوحات غير
مساملة تستفز الذكاء البصري للرائي،
وتحمله على املتعة البصرية والفكرية
مـعــا .فــي  56th art onتـخــوض بيتينا
خــوري بــدر ،معرضها الفردي الثالث،
نــاقـلــة خــاصــة تـجــربــة مـحـتــرفـهــا إلــى
امل ـت ـل ـق ــي .ل ــوح ــات م ــرك ـب ــة رب ــاع ـي ــة أو
أحادية ،فيها التجريد يجاور الواقعي،
وخـ ـ ـب ـ ــرة ص ـ ــادق ـ ــة ومـ ـتـ ـيـ ـن ــة ل ـلــري ـشــة
والبحث اللوني والبحث التأليفي.
هــي نـقـلــة نــوعـيــة فــي طبيعة مساحة
التشكيل عند بيتينا .قلة بل نــادرون
هــم الفنانون الــذيــن يتحدون أنفسهم
وي ــرف ـض ــون ال ــراح ــة ف ــي م ــا ي ـج ـيــدون،
ويبحثون عن أجوبة بصرية تقلقهم.
غ ــال ـب ــا م ــا ي ــرت ــاح ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ل ـعــاملــه
ال ـخــاص ،فيغرق فــي دوام ــة أو متاهة
مـ ـتـ ـك ــررة ،ظ ـن ــا م ـن ــه أنـ ــه ي ـب ـنــي هــويــة
بصرية .في هذا املعرض بالذات ،نرى
الـعـكــس ت ـمــامــا .بـيـتـيـنــا مـنـغـمـســة في
إي ـج ــاد أج ــوب ــة وح ـل ــول ب ـصــريــة على
أس ـئ ـل ـت ـهــا ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ال ـ ـصـ ــرف ،إل ــى
ج ــان ــب ان ـه ـمــاك ـهــا ب ـخ ــوض مـســألـتـهــا
الفكرية الوجودية .هي تتحدى راحتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ك ـ ــي ت ـع ـط ــي ل ـل ـج ـم ـهــور
أف ـضــل اح ـت ـمــاالت الـتــألـيــف الـبـصــري،
متيحة للرائي أن يلعب معها اللعبة
عينها ،لكن بفرح كبير مع كل محاولة
إعـ ــادة تــركـيــب لـتــألـيـفــاتـهــا الــربــاعـيــة.
ف ــي م ـعــرض ـهــا ال ـ ـفـ ــردي ال ـث ــال ــث ه ــذا،
تنقلنا مـمــا يـعـتـقــده الـبـعــض سهولة
التجريد ،إلى مصافي التحكم باللون
ـة ،ثم
وال ــري ـش ــة وال ـض ــرب ــة ال ـت ـج ــري ــدي ـ َ
لـحـســاب الـتــألـيــف والـتـلــويــن املتقنني.
ه ـن ــا الـ ــرمـ ــاديـ ــات مـ ــدروسـ ــة ج ـ ـ ـدًا ،مــع
األب ـ ـيـ ــض واألس ـ ـ ـ ــود ون ـق ـط ــة مـ ــن ل ــون
فـ ــي م ــوق ـع ــه املـ ـمـ ـت ــاز ت ــأل ـي ـف ـي ــا .تـضــع
أم ــام أعــن املـشــاهــد خـبــرة سـنــوات مع
عجينة اللون في محترفها الشخصي.
تشكل مــن جديد حكاية انتقال فعلي
تصاعدي ملا تراه عني التشكيلي.
ال ي ـم ـكــن ل ـل ــرائ ــي أن ي ـن ـســى م ـعــرض
بيتينا ال ـســابــق ،حـيــث الـتـجــريــد أخــذ
مـ ـ ـ ــداه األق ـ ـصـ ــى واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـل ــون ــي
ال ـت ـع ـب ـيــري َح ـب ــا ع ـلــى س ـطــح ال ـلــوحــة
صــادحــا بالتساؤالت .لــم تجد حينها
أجوبتها البصرية ،حملت التساؤالت
مـعـهــا إل ــى امل ـح ـتــرف م ــن ج ــدي ــد .وهــا
ه ــي الـ ـي ــوم ب ـع ــد ق ــراب ــة سـ ـ ّـت س ـن ــوات
م ــن مـعــرض ـهــا ال ـســابــق ف ــي «غــال ـيــري
كروماتيك» ،تطرح أمامنا كل خيارات
األجوبة التي اختبرتها تقنيًا وبصريًا
وتأليفيًا من دون أن تقطع مع املاضي،
إن ـم ــا ب ـت ــراك ــم ظ ــاه ــر ورب ـ ــط ذكـ ــي بني
جــزئـيــة الـتـجــريــد الـتـعـبـيــري مــن جهة

والـخـلـطــات اللونية املتينة ،وعجينة
تـ ـسـ ـم ــك أو ت ـ ـخـ ــف بـ ـحـ ـس ــب امل ـع ـط ــى
ال ـ ـب ـ ـصـ ــري عـ ـل ــى اخـ ـ ـت ـ ــاف ال ـط ـب ـي ـعــة
الصامتة التي تختار :صحن مكسور،
أو كــرســي ،أو أي ش ــيء! تضعنا أمــام
خ ـيــارات وجــوديــة لـيــس فـقــط فلسفيًا
وذاتـ ـي ــا وس ـي ـكــولــوج ـيــا ،وإن ـم ــا أيـضــا
بصريًا.
أول االحـ ـتـ ـم ــاالت ه ــي أرب ـ ــع ل ــوح ــات
مـتـكــامـلــة الـتــركـيــب ،قــد يـحـلــو لـلــرائــي
ال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ـ ـهـ ــا كـ ـ ـ ـ  puzzleوإعـ ـ ـ ـ ــادة
تــركـيـبـهــا ال ش ـعــوريــا بـ ــدون م ـلــل! في
جـ ـ ــزء مـ ــن أرب ـ ـع ـ ــة ،ت ـظ ـه ــر «ال ـط ـب ـي ـعــة
الـصــامـتــة» بريشة واقـعـيــة ،يجاورها
ج ــزء ت ـج ــري ــدي ت ـع ـب ـيــري ت ـم ـتــزج فيه
الــرمــاديــات مع أبيض تحرص بيتينا
عــن قصد أو غير قصد على حضوره
الـفـ ّـعــال وبـعــض أل ــوان مضيئة بكمية
أق ــل مــوزعــة بــدقــة عــالـيــة فــي التأليف،
ثم جزء صامت يمتص ضجيج اللون
املحيي للطبيعة الصامتة .وفي بعض
األح ـيــان ،تكتفي بيتينا بلوحة خــام.
تندهش العني أكـثــر ،تــرتــاح .تستمتع
ب ـكــل تـفـصـيــل ث ــم تـسـتـقــر ع ـلــى ال ـجــزء
الــرابــع ،رســم عــن ص ــورة وعليها! نعم
تــدمــج بـيـتـيـنــا ف ــي ه ــذا ال ـج ــزء ص ــورًا
مطبوعة (غالبًا ما يستعملها بعض
ال ـف ـنــانــن ك ـح ـيـلــة وي ــرس ـم ــون فــوقـهــا

التنوع مدهش وممتع ومحفز
على التفكير والتركيب
غ ـ ـشـ ــا) .ام ـ ــا ب ـي ـت ـي ـن ــا ،ف ـ ــا زي ـ ــف فــي
قاموسها الـبـصــري .هــي تنقل الــواقــع
كـمــا ه ــو .تـقــابــل ب ــن األج ـ ــزاء األرب ـعــة
دون ادعاء .تترك مجال الطباعة واضح
املعالم بصدق مدهش ،ال يجرؤ عليه
فنانو اليوم من الشباب «الغشاشني»،
حـ ـت ــى ن ـخ ــال ـه ــا تـ ـ ـق ـ ــول :ي ـم ـك ـن ـن ــي أن
اختار السهل لكنني اخترت الصعب،
اخترت التحدي األجدر بالبحث الفني
الصادق.
ينتقل البصر بني القطع املركبة على
ح ــائ ــط ال ـص ــال ــة األس ــاسـ ـي ــة ل ـ ـ art on
 ،56thونغوص أكثر في لعبة التركيب
والـ ـتـ ـس ــاؤالت ال ــوج ــودي ــة ع ــن فـحــوى
الطبيعة الـصــامـتــة املـحـيـطــة ب ـنــا ،عن
م ــاه ـي ــة الـ ـحـ ـي ــاة ،ع ــن ال ـض ـج ـي ــج ،عــن
الصمت ،عن الثنائيات املتضادة التي
تعطي بعضها املعنى ...عن تركيبات
أعقد من حــدود الشكل الظاهر .ننتقل
ب ــن غ ــرف ال ـغــال ـيــري ال ـث ــاث املحيطة
بــالـصــالــة األســاس ـيــة ،كـمــن يتنقل بني
مــاعــب بـصــريــة ثــاثــة .الثيمة واح ــدة
ب ـع ـن ــوان ـه ــا الـ ـع ــري ــض ،والـ ـتـ ـس ــاؤالت
املطروحة فكريًا واح ــدة ،لكن بصريًا،

الـتـنــوع مــدهــش ومـمـتــع ومـحـفــز على
التفكير والتركيب .نقرأ فنانة تحترم
ذكاء الرائي ،وتحترم أعمالها السابقة،
ّ
تتقيد باملاضي .تتحدى ريشتها
وال
بريشتها ،وينجحان معًا.
بـيـتـيـنــا ال ـح ــائ ــزة مــاس ـتــر ف ــي الـفـنــون
ال ـب ـص ــري ــة مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
(ك ـل ـيــة ال ـف ـنــون وال ـع ـم ــارة ع ــام )2012
واملشاركة في معارض جماعية محلية
ودول ـيــةّ ،
سجلت آخــر مشاركاتها في
مـعــرض الـخــريــف قبل عــامــن .يومها،
ً
قـ ّـدمــت ع ـمــا مـتـمـيـزًا ربــاعــي التأليف
ّ
كـ ـنـ ـم ــوذج ط ـب ـي ـع ــة ص ــامـ ـت ــة يـ ــذكـ ــر ب ـ
«الـ ــزهـ ــور» ،واحـ ــد م ــن أج ـم ــل سلسلة
أعمال للفنان الفرنسي الكبير جيرار
غاسيوروفسكي ( .)1986-1930العمل
كـنــايــة أي ـضــا ع ــن طـبـيـعــة صــامـتــة من
أواني الزهور رسمها الفنان ُعام .1979
هنا أيضًا تطغى الرماديات املتقنة مع
ملسة لــون مضيء مــن أحمر أو أخضر
ُيجيد الفنان وضعه في املكان املناسب
مـ ــن الـ ـت ــألـ ـي ــف ،مـ ــا ي ــذك ــرن ــا ب ــرش ــاق ــة
اإلض ـ ــاءة ف ــي عـمــل بـيـتـيـنــا .وسلسلة
«الزهور» هذه بغالبيتها إما ثنائيات
أو رب ــاعـ ـي ــات ،ب ـج ــزء م ـن ـهــا ت ـجــريــدي
وال ـثــانــي ت ـع ـب ـيــري ،ث ــم ال ـج ــزء الـثــالــث
صــامــت ه ــادئ ثــم الـجــزء الــرابــع مكمل
للمضمون ،وهو عند غاسيوروفسكي:
ال ـ ــزه ـ ــرة .ه ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـلــة ش ـك ـل ــت مــع
سلسلة  amalgamesموقفه الفني من
الـفــن التصويري عمومًا ،وتـطــور كما
تدهور الفنون البصرية في عصره .أما
عند بيتينا خ ــوري ب ــدر ،فالحديث ال
يعني حصرًا الفن التشكيلي أو الفنون
ال ـب ـصــريــة .ف ــي بـيــانـهــا الـفـنــي املــرافــق
لـهــذا امل ـعــرض ،تخبرنا أن كــل طبيعة
صــام ـتــة ل ـهــا مـعـنــى خـ ــاص .ث ــم تــدعــو
املشاهدين إلى «استكشاف تأويالتهم
الـخــاصــة ،أو حتى تغيير التأليفات/
الـتــركـيـبــات ف ــي بـعــض األحـ ـي ــان .هــذه
التوليفات جــزء مــن سلسلة مستمرة
تـ ـح ــاول أن تـ ـ ــوازي ب ــن ال ـت ـجــريــد من
جهة والتصوير /الرسم الواقعي من
جهة ثانية .يستكشفون هذه املحاولة
إلي ـج ــاد امل ـع ـنــى ف ــي ال ـع ــال ــم ،ل ـلــوقــوع،
ل ـل ـف ـشــل ،وم ــن ث ــم ال ـن ـه ــوض م ـج ــددًا».
م ـط ـلــع ال ـب ـي ــان ي ـش ـيــر إلـ ــى ال ـخــاصــة
ك ــام ـل ــة« :ي ــؤك ــد أف ــاط ــون أن ال ـج ـمــال
املـ ــادي ه ــو م ـجــرد ظ ــل ،أو ص ــورة عن
ال ـج ـمــال الـحـقـيـقــي لــأش ـكــال .تجميع
هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــع ي ـك ـش ــف ح ـق ـي ـق ــة أخـ ــرى
للشيء /املوضوع .هو محاولة لرؤية
الـتـفــاعــل ،بــن اخ ـت ـبــارات ـنــا /تـجــاربـنــا
وعالم الظالل الذي نعيش فيه».
«طبيعة صــامـتــة» :حتى  17آذار ـ ـ غاليري
( Art on 56thال ـج ـم ـي ــزة) ـ ـ ـ لــاسـتـعــام:
01/570331

السيناريو نفسه الذي شاهدناه مع القنوات املصرية قبل خمسة أعوام ،تكرر
مع شبكة  mbcأخـيـرًا .تداخلت السياسة مع الفن ،لتكون النتيجة «إعــان
حــرب» على الــدرامــا التركية .في عــام  ،2013أوقفت الشاشات املصرية ّ
بث
األعمال التركية ،رفضًا لسياسات الحكومة التركية تجاه مصر بعد عزل
الــرئـيــس املـصــري الـســابــق محمد مــرســي .تبعه أخـيـرًا ق ــرار القائمني على
الشبكة السعودية بتجميد تلك املشاريع بسبب وقوف تركيا إلى جانب قطر
في األزمة السعودية القطرية .فجأة ،استفاقت  mbcعلى املسلسالت التركية
بينما كانت هي نفسها ّ
عرابة دخولها إلى املشاهد العربي قبل نحو عشر
سـنــوات .يومها ،حظيت هــذه األعـمــال بشهرة وشعبية كاسحة ،إلــى درجة
أن بعض وسائل اإلعالم وصفتها بـ «الغزو العثماني للعرب مجددًا!» .على
مدى سنوات ،راكمت ّ mbc
تخصصها في عرض العمل التركي وحرصت
ً
على شــراء أنجح املسلسالت ،بداية مع «نــور» ( ،)2008/2007وصــوال إلى
التاريخي «حريم السلطان» والرومانسي االجتماعي «العشق املمنوع» .هكذا،
ّ
بثت أكثر من  100مسلسل وفيلم وبرنامج تركي ،وكانت قد اشترت أخيرًا
ّ
مشاريع بدأت بعرضها ،آخرها مسلسل «الدخيل» الذي لم تبث منه سوى
بضع حلقات .وكانت رحلة تحويل املسلسل التركي إلى اللغة العربية ،تحديدًا
تمر ّ
اللهجة السوريةّ ،
بعدة مراحل .في البداية ،كانت شركة  O3التابعة لـ ،mbc
تشرف على شراء املسلسالت التركية لقاء ماليني الدوالرات .الحقًا ،أوكلت
 O3مهام ترجمة أو دبجلة املسلسل إلــى شــركــات ،أبــرزهــا «ســامــة» (أديــب
خير) و«ف ــردوس» و  .abcوضعت  mbcيدها بيد املنتج الـســوري الراحل
أديــب خير (األخبار ّ ،)2013/2/13
وقدما معًا العديد من األعمال املدبجلة.
مــع رحـيــل خير إثــر أزم ــة قلبية عــام  ،2013تسلمت نسرين حكيم مهمة
اإلشــراف على دبلجة غالبية املسلسالت (املكسيكية والهندية والتركية)...
التي تعرضها الشبكة (سابقًا) وحاليًا.
مع نشوب الحرب السورية قبل ثماني سنوات ،اتخذ املمثل (ة) السوري من
الدبلجة ،فسحة لضمان متابعة نشاطه الفني وتحصيل لقمة عيشه .حتى
ّإن بعض املمثلني السوريني ارتبطت أصواتهم بشخصيات العمل التركي،
أبرزهم املمثل خالد القيش الذي شارك في دوبــاج «حريم السلطان» بدور
البطولة «السلطان سليمان» ،كذلك ،ندين تحسني بك ،أماني الحكيم ،نسرين
الحكيم ،ووفاء موصللي ،باإلضافة إلى أناهيد فياض التي ّأدت صوت النجمة
التركية توبا بويوكستون في «سنوات الضياع» ،الفتة في إحدى املقابالت
معها ّ
بأن «مليس أطلقتها نحو الشهرة أكثر» .من هنا ،تطرح عالمات استفهام
املسلسالت التركية.
حول كيفية مواجهة شركات الدبلجة قرار مقاطعة
ّ
ُيجمع املتابعون في املجال الفني على أن  mbcستحاول تخطي أزمة تجميد
املسلسالت التركية عبر «سحب ورقــة» املسلسالت املكسيكية والبرازيلية
والكولومبية والهندية واللبنانية (حتى عرض األعمال الخليجية) ،وستبقى
ّ
مستمر مع شركات الدبلجة التي ارتبط اسمها بها سابقًا ،وقد
على تعاون
أوكلتها أخيرًا مهمة دبلجة مجموعة من األعمال كي ّ تمأل الهواء الذي ترك
فارغًا بعد تجميد املسلسالت التركية .ومن حسن حظ  mbcأنها كانت تملك
ّ
مسلسالت مكسيكية مدبلجة للعربية ،بدأت ببثها مباشرة بعد بدء تفعيل
قرار التجميد الذي بدأ أوائــل الشهر الحالي .ويجري الحديث حاليًا أنه كما
ّ
ّ
تصب اهتمامها على اختراع حمى جديدة
تبنت  mbcالدراما التركية ،سوف
تجاه دراما أخرى .لكن من يقرأ التاريخ جيدًا ،يعلم أن املشاريع املكسيكية
والكولومبية عرفت شهرة في الثمانينيات والتسعينيات .يومها كانت lbci
ّ
عرافة تلك املسلسالت ،وغامرت بالكثير من األعمال التي ال تزال عالقة في
الذاكرة منها «أنت أو ال أحد» و«مهما كان الثمن» (األخبار  .)2018/1/10لكن
مع اكتساح الدراما التركية الشاشات وقلوب املشاهدين (عمومًا تشابه البيئة
التركية والعربية) ،غابت حظوظ األعمال اآلتية من بلدان أخــرى .ويتخوف
بعض املتابعني من وصول املقاطعة التركية إلى جميع الشاشات السعودية،
من بينها «روتانا دراما» ،وحتى االماراتية التي تعد حليفة للسعودية .يبقى
أن الشاشة الصغيرة لم تعد ذات أهمية بالنسبة إلى مشاهد اليوم ،بل يوتيوب
الذي يقدم ّ
أهم املسلسالت التي تعرض مباشرة في تركيا ،وتتم ترجمتها
ّ
ُ
في اليوم التالي إلى العربية .ويحكى أن ردة فعل تركيا على القرار السعودي،
ستكون بافتتاح محطات ناطقة باللغة العربية لعرض هذه األعمال .كما ال
يمكن اغفال القنوات القطرية أبرزها « beINدرامــا» التي ستستفيد حتمًا
من مقاطعة السعودية للمشاريع التركية وتفتح ذراعيها للحليف السياسي.
علمًا ّأن قناة «الـجــزيــرة مباشر» بــدأت باستقبال نجوم أت ــراك لتستصرح
رأيهم بمقاطعة السعودية ألعمالهم.
ّأدى الممثل السوري خالد القيش صوت السلطان سليمان
في مسلسل «حريم السلطان»

