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 بيار أبي صعب

»ب�����ي�����روت ال���ث���ك���ل���ى« م����ش����روع الفت 
ع�����رض�����ه »ب����ي����ن����ال����ي ال�����ش�����ارق�����ة« في 
الربيع املاضي، تتجاور فيه األعمال 
التي  ال����ف����وت����وغ����راف����ّي����ة 
عنتر،  زي�������اد  أن����ج����زه����ا 
م����ع ن�����ّص ك��ت��ب��ت��ه رشا 
باالنكليزّية،  س��ل��ط��ي 
م��ح��م��د طلعت  وع����ّرب����ه 
صدرت  وق��������د  خ�����ض�����ر. 
ي 

ّ
التجربة في كتاب فن

م���ؤل���ف���اه مساء  ���ع���ه 
ّ
ي���وق

غد الخميس في بيروت.
زي���اد عنتر ص��اح��ب ت��ج��رب��ة خاصة 
اني الجيل الجديد في لبنان... 

ّ
بني فن

ومنها  ال��ص��ورة،  على  ملّيًا  اشتغل 
ل��ف��ت األنظار  ال���ف���ي���دي���و.  إل����ى  ان��ت��ق��ل 

حني   ،٢٠٠٦ )ي�����ول�����ي�����و(  ت�����ّم�����وز  ف�����ي 
البورتريهات،  م���ن  س��ل��س��ل��ة  ال��ت��ق��ط 
املهّجرين،  ألط��ف��ال  ظ��اه��رًا،  املحايدة 
املدارس  أنفسهم، في  للمهّجرين  ثم 
ال��ت��ي ل��ج��أوا إل��ي��ه��ا. ج���اءت النتيجة 
ومدهشة:  م�����ف�����اج�����ئ�����ة،  ي���������وم���������ذاك 
غ��ال��ي��ري م��وج��ع��ة م��ن ال���وج���وه التي 
الصامت،  امل���ن���س���ّي،  ال���ج���ان���ب  ت���ق���ول 
م����ن امل�����أس�����اة. وع���ن���دم���ا ع�����اد الحقًا 
ل��ي��ص��ّور ت��ل��ك ال��ه��ي��اك��ل امل��ق��ل��ق��ة التي 
����ه يواصل 

ّ
ل���م ن��ع��د ن���راه���ا، ف��ه��م��ن��ا أن

الشهود  أثر  مقتفيًا  نفسها،  الرحلة 
الصامتني، راصدًا كل ما ال تتسع له 
النمطّية  والنظرة  املكّرسة،  الصورة 
الفجيعة  ح����اف����ة  ع���ل���ى  م���دي���ن���ة  إل�����ى 
األوهام  ع��اص��م��ة  ب���ي���روت  ال���دائ���م���ة: 

الضائعة.
ن��ح��ن بصدده،  ال�����ذي  امل����ش����روع  ف���ي 

ي��ص��ّور زي���اد ال��ع��م��ارات ال��ع��اري��ة في 
ب���ي���روت وخ���ارج���ه���ا. م��ه��ج��ورة، غير 
ندوب  أحيانًا  تحمل  غالبًا،  منجزة 
ها منسّية هنا منذ دهر... 

ّ
املعارك. كأن

م���ج���ازًا مل��دي��ن��ة خ��س��رت ن��ف��س��ه��ا ولم 
 ،

ٌ
»ب���ن���اءات مجفّوة امل��س��ت��ق��ب��ل.  ت��رب��ح 

العنوان  يقول  االه��ت��راء«  وجغرافيا 
ال���ف���رع���ي ل��ل��م��ع��رض/ ال���ك���ت���اب الذي 
يستند إلى كتابة تجمع بني السرد 
الذاتّية  بالشحنات  مفعمة  والنقد، 
والتداعيات والتساؤالت. نّص رشا 
سلطي يكّمل املادة البصرّية بطريقة 
والناشطة  ف���ال���ك���ات���ب���ة  دي����ن����ام����ّي����ة. 
الثقافّية القريبة من الفنون البديلة 
م، ب��ن��ب��رة ال تخلو 

ّ
وامل���ع���اص���رة، ت���ق���د

السخرية وامل���رارة، شهادة جيل  من 
لم يتجاوز »هذا املفترق بني الحرب 
»أركيولوجيا  ����ه����ا 

ّ
إن وال������اح������رب«. 

ى ف��ي معرضي 
ّ
ال��ح��رب« ال��ذي تتجل

أك��رم زعتري )»األخ��ب��ار، ٥ أغسطس 
٠٩ ( وف��ي م��ش��روع مليا جريج »هنا 

وربما هناك« )راجع املقالة أعاه(.
ن���ق���رأ ع���ن ال��س��ل��م ال���ق���س���ري، وخدعة 
اإلعمار، والوصاية السورّية... خال 

ال���ح���ري���رّي���ة التي  س����ن����وات األوه��������ام 
أقصت الناس عن املدينة، وأسبغت 
ش��رع��ّي��ة ع��ل��ى أم����راء ال���ح���رب، وأثرت 
الذاكرة.  وم����ّوه����ت  ج����دي����دة،  ط��ب��ق��ة 
ك��ل ذل���ك ت��ع��ّب��ر ع��ن��ه سلطي بضمير 
عندها  تتقاطع  توليفة  ف��ي  م، 

ّ
املتكل

واملكابدات  وامل������راح������ل  ال����ت����ج����ارب 
ال���ح���م���ي���م���ة. ه���ك���ذا ت��ل��ت��ق��ي م����ع زياد 
الفراغ،  ال��ب��ح��ث ع��ن  ف��ي رح��ل��ة  عنتر 
والنسيان  ال��غ��ي��اب  ع��ن  التعبير  ف��ي 
قة، 

ّ
وم��ع��ن��ى امل����وت، ع��ن ال��ح��ي��اة املعل

ع��ن امل��دي��ن��ة امل��ؤج��ل��ة، ال��ض��ائ��ع��ة بني 
مرحلتني وزمنني وحروب كثيرة.

غدًا الخميس من 6 حتى 8 مساًء ــ »بيروت 
تــوقــيــع بحضور   ،)٩ )الـــشـــارقـــة  الــثــكــلــى« 
املؤلفني في »فيرجني ميغاستور« )وسط 
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فنون معاصرة

نقد

نوال العلي

قد وحيد صالح »هنا ورّبما هناك«. 
ُ
ف

ال أح��د يعلم إل��ى أي ميليشيا ينتمي 
اص أو العابر أو القاتل. هو شاب 

ّ
القن

ث��اث��ي��ن��ي أس���م���ر ل����ه ل��ح��ي��ة ع����َب����َر خط 
ال��ت��م��اس ب��س��ي��ارة »ف��ي��ات« كحلية في 
قد منذ ذلك 

ُ
حزيران )يونيو( 1٩8٦، وف

اليوم.
تتساءل في البداية ما املغزى من تكرار 
ف��ك��رة واح����دة ب��أك��ث��ر م��ن وس��ي��ل��ة؟ لكن 
وربما  »هنا  موقع  ح 

ّ
وتصف مشاهدة 

هناك« للتشكيلية مليا جريج يكشفان 
فشيئًا.  شيئًا  وأهميته  جماليته  ع��ن 
 النص 

ّ
��ح، ألن

ّ
ن��ق��ول م��ش��اه��دة وت��ص��ف

والصورة عنصران أساسيان في حياة 
هذه القصة التي تحاك على صفحات 
م��ت��ت��ال��ي��ة، ف����ي م���وق���ع أط��ل��ق��ت��ه جريج 
ح��دي��ث��ًا. وك���ان���ت ال��ف��ن��ان��ة ق���د أخرجت 
ع���ي���ن���ه، والقصة  ف��ي��ل��م��ًا ح���م���ل االس������م 

الفيلم،  نفسها تقريبًا في ٢٠٠3. وفي 
 ���� الفوتوغرافية  ال��ص��ور  بعض  تظهر 
أحدهم  بها 

ّ
يقل  ���� املوقع  متوافرة على 

وهو يحكي عن »السبت األسود«.
قصتها   )1٩7٢( ج����ري����ج  ت���س���ت���ل���ه���م 
بالفرنسية  ك��ت��ب��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��ص��ي��رة 
»راشومون«  فيلم  م��ن  ع��ام 1٩٩٦،  ف��ي 
ك�����وروس�����اوا. هكذا،  أك���ي���را  ل��ل��ي��اب��ان��ي 
ت��س��ت��ع��ي��ر م��ن��ه ح��ب��ك��ت��ه ال��ق��ائ��م��ة على 
ش��ه��ادات متناقضة ألرب��ع��ة أشخاص 
ع����ن م��ق��ت��ل أح����ده����م. وت���ض���ع مخرجة 
»ليال ونهارات« لقصتها كل مفرداتها 
د ال���زم���ان بأيلول 

ّ
ال��ك��اس��ي��ك��ي��ة ف��ت��ح��د

)سبتمبر( 1٩87، واملكان خط التماس 
أو بيت أحدهم. وتسّمي الشخصيات 
ب��أس��م��ائ��ه��ا: أم��ن��ة ع��ج��وز ف��ق��دت ابنها 
���اص، ن��ب��ي��ل ك. 

ّ
ف���ي ال���ح���رب، زي����اد ال���ق���ن

رجل من امليليشيا، زاهي صديق أمنة، 
وه���ن���اك ام�����رأة م��ج��ه��ول��ة. إض���اف���ة إلى 
رجل يتحرى عن اختفاء شخص اسمه 

وحيد صالح )اسم مبهم وضعيف ال 
يشير إلى أصل أو فصل(.

ال ت��ب��دو ال��ص��ف��ح��ة األول����ى م��ن املوقع 
ج��ذاب��ة فنيًا. على ال��ع��ك��س، إن��ه��ا غير 
م��ش��ج��ع��ة أب��������دًا. ل���ك���ن ج���ري���ج تضرب 
باالعتبارات الخارجّية عرض الحائط: 
ف��ه��ي ت��ق��ت��رب م���ن م���ك���ان وزم������ان غير 
أل���وان تلك  أب���دًا، وتستعمل  مشجعني 
ك��ي تشبه  وج��م��وده��ا  ولغتها  الفترة 
املوقع  ب��واب��ة  ع��ل��ى  ال��ح��ك��اي��ة. فيظهر 
ال���ص���رف الصحي،  اإلس��ف��ل��ت وف��ت��ح��ة 
د م�����وق�����ع ك������ل شخص 

ّ
ُي��������َح��������د ح����ي����ث 

ال��ج��ري��م��ة. وهنا  م��ك��ان  إل���ى  بالنسبة 
 محله 

ّ
يغيب اسم وحيد املفقود ليحل

الجريمة«،  »م���ك���ان  ه���و  آخ����ر  ت��ع��ب��ي��ر 
شخصية  لكل  الفرصة  جريج  فتترك 
كي تقول جانبها من الرواية، وتعدد 
الخطاب،  أس����ال����ي����ب  اس����ت����خ����دام  ف�����ي 
لتضفي أج���واًء غامضة تناسب روح 
 
ً
ال���ق���ص���ة. وت��ت��ن��ق��ل ب���ني دوره������ا راوية

 من بعيد عليها، ثم 
ً
لألحداث وشاهدة

وترتد  لتعود  املتكلم،  باسم  تتحدث 
إلى الحديث بصيغة الغائب.

ف���ي ال���واق���ع، إن ت��ن��وع ت��ج��رب��ة جريج 
ال��ف��ن��ي��ة م���ن ف��ي��دي��و وت��ج��ه��ي��ز وكتابة 
ول���وح���ة ت��ق��ل��ي��دي��ة، ه���ي ال���ت���ي درست 
ال��س��ي��ن��م��ا وال����رس����م ف���ي ن���ي���وي���ورك، ال 
ي��ظ��ه��ر ف��ي ه���ذا امل��وق��ع امل��ت��ق��ش��ف جدًا 
الذي يعرض بتجّرد وبساطة للقصة 
بطريقة  م��ع��ه��ا  ال���ت���واص���ل  امل���ط���ل���وب 
ت��ف��اع��ل��ّي��ة. ال��ب��ن��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ق��ائ��م��ة على 
الصور )باألبيض واألسود( والنص. 
أح��ي��ان��ًا ي��ظ��ه��ر االث���ن���ان م��ع��ًا، وغالبًا 
. وفي 

ً
م���ا ي��ك��ون ظ��ه��وره��م��ا م��ن��ف��ص��ا

دورًا  ت������ؤدي  ال����ص����ورة   
ّ

إن ال��ح��ق��ي��ق��ة، 
ج��م��ال��ي��ًا ت��ف��ت��ق��ر إل��ي��ه ال��ل��غ��ة املباشرة 
ة. وه���ي ك��ذل��ك ل��غ��ة أشخاص 

ّ
وال���ح���اد

���ٍق م����ا ح�����دث وم�����ا رأوا 
ّ
ي�������روون مل���ح���ق

ع��ل��ى تبريرات  ع��ب��ارات��ه��م  وت��ن��ض��وي 
ك��ث��ي��رة. ف��ي��م��ا ت���وف���ر ال����ص����ورة جانبًا 

 جريج 
ّ

ك��أن للغة.  غائبًا  فنيًا  جماليًا 
بالنصف،  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���ادل���ة  ق��س��م��ت 
ًا جافًا مهمته اإلخبار 

ّ
تركت للغة شق

ال������ص������ورة دورًا  وأع�����ط�����ت  وال����ك����ش����ف 
��ن��ا نجد ص��ورًا ألشخاص 

ّ
إن مختلفًا. 

الرئيسية،  ب��ال��ش��خ��ص��ّي��ات  يتعلقون 
نا لن نتمكن من رؤية أي منهم أبدًا. 

ّ
لكن

نحن نتعرف إلى حبيبة زاهي، أو ابن 
أم��ن��ة، أو ج��دة امل���رأة، أو شقيقة نبيل 
 الشخصيات 

ّ
ك، حتى لُيخّيل إلينا أن

كلها مفقودة.

لميا جريج تعود إلى مسرح الجريمة

منذ سنوات وهي تعيش مع بطلها 
قد أواخر صيف ٨٦ عند 

ُ
وحيد صالح الذي ف

ًا، 
ّ

خطوط التماس. صّورت فيلمًا، ونشرت نص
ص موقعًا تفاعلّيًا إلشراكنا 

ّ
وها هي تخص

ي روايات اختفائه حسب الشهود. 
ّ

في تقص
نحن في منطقة ملتبسة بني الحقيقي 

واملتخّيل، بني السرد واملادة البصرّية... 
ة في ذاكرة الحرب

ّ
الحفريات مستمر

»هنا ورّبما هناك« 
مشروع متعدد الوسائط

النص والصورة 
عنصران أساسيان في 

القصة، والخلفية 
الموسيقية تقبض 

على األنفاس

هياكل فارغة 
تختزن النسيان 

والموت والغياب

زياد عنتر ورشا سلطي: »بيروت الثكلى«
زياد عنتر: »بناية في 

دت عام ١٩٧٠«
ّ
الجناح شي

األربعاء  1٩  آب  ٢٠٠٩  العدد  8٩٩

عمل للفنان 
ستيف 
سابيال 

ظهر لـميا 
ُ
ي

جريج على 
طابع بريد 
فلسطيني 


