22

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون معاصرة

ريان تابت يجمع «فتات» حضارتنا المــنهوبة!

في معرضه الجديد الذي
تحتضنه «غاليري صفير
تجر كل ّ
زملر»ّ ،
سردية
األخرى .نحن أمام شذرات
من سيرة ّ
عائلية وفردية
ّ
ترجع صدى األحداث
السياسية التي رسمت تاريخ
المنطقة .أسئلة كثيرة
ّ
تتعلق بالثقافة المادية،
وجغرافية المنطقة
وطبيعة األرض واألهم
سرقة اآلثار خالل مرحلة
االحتالل واالستعمار

سحر
المشرق
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـقـ ــديـ ــم ق ـ ـ ـ ــراءة
أدائية ّ
لنصه «عزيزتي
ف ـ ـي ـ ـك ـ ـت ـ ــوري ـ ــا» الـ ـ ـ ــذي
يـ ـت ــواف ــر فـ ــي امل ـع ــرض
ع ـب ــر ت ـج ـه ـيــز سـمـعــي
ملـ ـ ـ ـ ّـدة ثـ ــاثـ ــن دق ـي ـق ــة،
تـقــام ج ــوالت تعريفية
وت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة فـ ــي
«غـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري صـ ـفـ ـي ــر
زملر» كل ثالثاء طوال
م ـ ّـدة امل ـعــرض باللغات
اإلن ـك ـل ـيــزيــة وال ـعــرب ـيــة
ّ
والفرنسية .وبالتعاون
م ـ ـ ــع «م ـ ـع ـ ـهـ ــد غـ ــوتـ ــه»
ف ــي ل ـب ـنــان ،سـ ُـيـعــرض
وثــائـقــي «مــاكــس فــون
أوبـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ س ـح ــر
املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق» مل ـ ــوري ـ ــس
ف ـي ـل ـي ــب ري ـ ـمـ ــي ال ـ ــذي
يتناول سيرة أوبنهايم
واف ـت ـتــانــه بــال ـح ـضــارة
املشرقية ،عند السابعة
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
األربعاء.

روان عز الدين
ّ
بــدأ البحث مــن مــؤلــف بغالف أصفر
وجــده ّ
ريــان تابت ( )1983في مكتبة
ّ ََ
العائلة بعنوان «دير تل حلف» ملاكس
فــون أوبـنـهــايــم ،سيعيده عـقــودًا إلى
ّ
تجسس حصلت
ال ــوراء .هــي «قـ ّـصــة
ّ
عام  »1929كما يخبرنا نص معرض
ُ
«فتات» الفردي للفنان اللبناني الذي
يـسـتـمـ ّـر ح ـتــى  4آب (أغ ـس ـط ــس) في
«غــال ـيــري صـفـيــر زم ـلــر» (الكرنتينا
ـ ـ بـ ـي ــروت) .ي ـت ـف ّـ ّـرع مـعــرضــه الـجــديــد
ّ
م ــن م ـش ــروع فــنــي اسـتـهــلــه بتجهيز
ّ
«متحجرات» ( )2006الذي وضع فيه
ّ
املـكــان اللبناني املـتـبــدل فــي حقائب
اسمنتية .جــاء تابت مــن اختصاص
ال ـع ـم ــارة إلـ ــى الـ ـف ــن .ل ــذل ــك ،ال يغيب
الـتـفـكـيــر ف ــي املـ ــواد واسـتـخــدامــاتـهــا
ع ــن أع ـم ــال ــه .غــال ـبــا م ــا يـخـبــئ فيها
ت ــرم ـي ــزات س ـيــاسـ ّـيــة وج ـغــراف ـيــة من
تــاريــخ املنطقة كـمــا فــي عمله «وجــه
ال ـعــدو مــرســوم فــي ال ــرص ــاص» (نــال
عنه «جائزة أبــراج كابيتال للفنون»
عـ ـ ــام  ،)2013وفـ ـ ــي «الـ ـبـ ـح ــر امل ـ ّـي ــت
وأج ــزاؤه الثالثة» الــذي لجأ فيه إلى
ط ــن الـبـحــر امل ـيــت ك ـم ـ ّ
ـادة لتجهيزه
ح ــول تقسيم الـبـحــر ج ـ ّـراء االحـتــال
اإلسرائيلي لفلسطني.
ّ
في معرضه الجديدّ ،
سردية
تجر كل
ّ
العائلية
األخرى ،شذرات من السيرة
لتابت ومن األحداث السياسية التي
صورًا
رسمت ّتاريخ ّاملنطقة .يعرض ُ
فائق ُبرخش
شخصية للجد األكبر
ّ
ورسائل ّ
خاصة وحقيبة توثق إقامته
ّ
ّ
ملدة ستة أشهر في املوقع األثري لتل
ح ـلــف الـ ـس ــوري ع ــام  .1929سـتـكــون
هـ ـ ــذه امل ـق ـت ـن ـي ــات ف ــات ـح ــة امل ـم ــارس ــة

ريان تابت خالل أداء «عزيزتي فيكتوريا» ( 30د ــ جنس زتيهي)

ّ
ّ
املتشعبة الـتــي يتبعها ريــان
الفنية
ت ــاب ــت فـ ــي مـ ـع ــرض ــه ،م ـع ـت ـم ـدًا عـلــى
األداء الصوتي والتوثيق والخرائط
وال ــرس ــم والـ ـس ــرد واألرك ـي ــول ــوج ـي ــا.
تأتي تجهيزاته الفنية السبعة التي
ّ
نــفــذهــا خ ــال إقــامــة فنية فــي أملانيا
ّ
على مــدى عامني ،فسحة للتأمل في
القطع األثـ ّ
ـريــة نفسها التي ال تتبدل
ب ـف ـع ــل الـ ــوقـ ــت وال ـط ـب ـي ـع ــة ف ـح ـســب،
بــل تعيد األحـ ــداث السياسية صنع
سياقات جديدة لها .حني يستعيدها
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة الـ ــدمـ ــويـ ــة فــي
ّ
الجد مع أوبنهايم
سوريا ،فإن عالقة
وم ــا يـقــع بينها مــن أحـ ــداث ،تصبح
غـ ـ ـط ـ ــاء مـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــودًا ألس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ك ـث ـي ــرة
ت ـت ـعـ ّـلــق بــال ـث ـقــافــة املـ ـ ّ
ـاديـ ــة ،وت ــاري ــخ
االس ـت ـع ـمــار وت ـع ــدي ــات ــه ،وج ـغــراف ـيــة

املنطقة وطبيعة األرض واألهم اآلثار
وس ــرق ـت ـه ــا الـ ـت ــي ي ـض ــع ل ـه ــا سـيــاقــا
تاريخيًا ومستقبليًا بـهــدف البحث
عــن طــرق وأساليب معاصرة تحفظ
ما أخفاه املاضي أو تبعثه من جديد.
ع ـ ّـي ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة ال ـجــد
األكـبــر لتابت (يــدعــى فــائــق برخش)
ليكون أمني ّ
سر الديبلوماس األملاني
مــاكــس ف ــون أوب ـن ـهــايــم ب ـهــدف جمع
امل ـع ـلــومــات ع ــن الـتـنـقـيــب الـ ــذي كــان
ّ
يعمل عليه األخير في قرية تل حلف
الـســوريــة .كــان ذلــك أثـنــاء االحتاللني
ال ـف ــرن ـس ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ،ح ــن ك ــان
األملان يرسلون ضباط مخابرات في
بعثات إثـنــوغــرافـ ّـيــة وأثـ ّ
ـريــة كتمويه
على العمل املخابراتي للحصول على
املعلومات املطلوبة تحضيرًا لهجوم

عـ ـسـ ـك ــري .اكـ ـتـ ـش ــف األركـ ـي ــول ــوج ــي
األمل ــان ــي املـ ـه ــووس بـ ــاآلثـ ــار ،املــوقــع
ّ
اآلرامـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1899لـ ـك ــن أح ــداث ــا
ّ
العملية ،منها الحرب
كثيرة عرقلت
ّ
ّ
العاملية األولى ،قبل أن يتمكن الحقًا

اعتماد على األداء
الصوتي والتوثيق والخرائط
والسرد واألركيولوجيا
مــن نقل مجموعة منها إلــى متحف
ّ
«تــل حلف» الــذي افتتحه في مصنع
ّ
مهجور في شارلوتنبورغ األملانية.
ال نعلم إن كان تابت قد ّ
تعمد إخفاء
وق ــائ ــع تـكـشــف مـ ـص ــادرة الـسـلـطــات

ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة حـ ـيـ ـنـ ـه ــا مل ـ ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره ــا
أوب ـن ـه ــاي ــم مـمـتـلـكــاتــه ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة من
الكنوز اآلرامـيــةّ ،
مدعيًا أنــه اشتراها
مــن بـعــض قـبــائــل ال ـبــدو ه ـنــاك .أمــام
ّ
السردية ،يلجأ تابت إلى تكثيف
هذه
ّ
ّ
جوانب محددة وإشكالية منها عبر
تجهيزاته الفنية .في «جينيالوجيا»،
ّ
علق قطعًا من بساط بدوي مصنوع
من شعر املاعز جاء به فائق برخش
من تل حلف .هذا البساط هو ممتلكه
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ب ـقــي ل ــه ق ـبــل وف ــات ــه.
أورث كـ ــل ق ـط ـع ــة مـ ـن ــه إلـ ـ ــى أب ـن ــائ ــه
طــال ـبــا مـنـهــم تــوري ـث ـهــا قـطـعــا أيـضــا
إلى أبنائهم بدورهم .وهكذا حتى ال
يبقى منها إال نتفًا صغيرة .القطع
ّ
امل ـعــل ـقــة ض ـمــن م ــا ي ـش ـبــه ال ـش ـجــرات
العائلية املنفصلة ،تحيل إلــى أبناء

مرثية

محمود جاسم النجار سيد الغربة والمنافي
هناء عبد الخالق *
َ
ص ـع ـ ٌـب ج ـ ـدًا ،أن تـ ـع ـ ِـرف شـخـصــا يشبه
م ـح ـم ــود الـ ـنـ ـج ــار وال تـ ـع ــرف أح ـ ـ ـدًا مــن
أقاربه أو معارفه.
س ـيــئ ج ـ ـدًا أن تـتـلـقــى خ ـبــر وف ــات ــه في
منزله في مصر ،وأنه مات منفردًا.
ملاذا يا صديقي ،كتبت موتك عدة ّ
مرات
وهذه املرة كتبوا عنك؟
مل ــاذا تــركـتـهــم ي ـن ـشــرون ه ــذا الـخـبــر ولــم
ّ
ّ
وتنمقه بـعـبــاراتــك البليغة رغم
تجمله
اصطباغها بالحزن الدائم؟
َّ
ملـ ُـاذا لم تكتبها قصيدة كي نتغنى بها
ون ــذرف دموعنا عند إلقائها ،كما حال
قصائدك ورواياتك؟
سيد الغربة واملنافي ،كان اللقب األقرب
إليك واليوم َت ّ
كرس مع اسمك.

منذ هاجرت بغداد ،وأنت تحلم بالعودة
َ
إليها ،عــودة رجــل ُم َّ
عشت
كرم في بلده.
ُ
ـذاب
س ـنــوات الــغــربــة فــي أل ـ ٍـم جـسـ
ـدي ّوع ـ ٍ
ّ
وروحي ،وبقي ُحب بغداد
نفسي وفكري
والحنني إليها الحب األول.
الـتـقـيـتــك ف ــي اف ـت ـت ــاح م ـعــرضــي «أح ــام
فـ ــي زم ـ ـ ـ ٍـن هـ ـ ـ ــارب» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وك ــان ــت
املـ ــرة األولـ ـ ــى ،ل ـت ـعــود ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
وت ـخ ـبــرنــي أنـ ــك ت ــري ــد أن ت ـتــأمــل لــوحــة
ّ
خطفت أنفاسك وأحسست أن فيها شيئًا
مــن قلبك البديل ،وتــريــد أن تكون غالفًا
لروايتك «القلب البديل» (الصورة) وكان
لك ما أردت.
في «القلب البديل» ،قــرأت للمرة األولــى
رواية ما زال صاحبها على قيد الحياة،
اكـتـشـفــت إنـســانـيـتــك ع ــذاب ــات ــك ،رحـلـتــك
فــي الـحـيــاة ،وحــدتــك ،تـحـ ّـديــك لـلـمــرض..

ُ
ســألــتــك هــذه قصتك الــواقـعـيــة؟ أجبتني
بــألــم ج ــزء مـنـهــا .كـنــت تــراهــن عـلــى هــذا
القلب الـبــديــل ،الــذي أم ـ َّـدك بحب الحياة
ُ
أك ـثــر لــتـبــدع أك ـثــر وتـنـتـشــر بمؤسستك
«أوط ــان» التي تطمح أن يكون لها مقرًا
في لبنان ،ولكن اكتشفت أن لبنان ليس
َّ
م ــوط ــن الـ ـك ــت ــاب وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء مـ ـح ــدودي
ال ــدخ ــل ـ ـ ـ ك ــي ال أقـ ــول أك ـث ــر ـ ك ـنــت غنيًا
بأخالقك ،بطيبتك ،بإنسانيتك.
أص ــررت على دعــوتــي إلــى اله ــاي ،مكان
إقامتك الدائمُ ،
وجلنا املدينة سويًا مشيًا
ُ
عـلــى األقـ ـ ــدام ،زرنـ ــا مـعــاملـهــا الـحـكــومـيــة
والرسمية والـتــاريـخـيــة ،شربنا القهوة
ف ــي بــاحــات ـهــا ،م ـم ــزوج ــة بـطـعــم الـتــأمــل
ومـسـحــة ال ـحــزن مــن خ ــال الـحــديــث عن
حياتك وغربتك ووجعك وآمالك.
أكـتــب ال ـيــوم مــا أرجـعـتـنــي إلـيــه الــذاكــرة

بـ ـع ــد س ـ ـمـ ــاع خـ ـب ــر رحـ ـيـ ـل ــك املـ ـف ــاج ــئ،
وددت التكلم ّمــع أح ــد ،وددت أن أعــرف
امل ــزي ــد ع ــن ت ـلــقــي عــائـلـتــك ال ـن ـبــأ .وددت
أن أق ــول لهم إنـكــم خـســر ّتــم ،ليس روئيًا
وشــاعـرًا استطاع أن يشق طريقًا له في
بــاد االغـتــراب ،وأن يكون نجمًا ُمضيًا،
بــل خـســرتــم إنـســانــا بـكــل مــا للكلمة من
مـعـنــى ،مــداف ـعــا شــرســا ع ــن الـ ـع ــراق ،كي
ي ـع ــود ال ـي ــه ي ــوم ــا ُمـطـمـئـنــا .الــرح ـمــة لك
صديقي والعزاء لعائلتك ومن عرفك من
خالل أعمالك وما أنجزت .القلب البديل
ل ــم ي ـم ـ ّـدك بــالـعـمــر ال ـط ــوي ــل ،إن ـم ــا أم ـ ّـدك
بــاإلبــداع أكـثــر ،بإحساسك أنــك ستغادر
وعليك أن تبصم إنجازاتك بسرعة.
تحياتي لك أينما كنت
* فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية من لبنان

ال ـجــد األك ـب ــر .م ــن ب ــن  27قـطـعــة هو
مـ ــا صـ ـ ــار ع ـل ـي ــه الـ ـبـ ـس ــاط األصـ ـل ــي،
استطاع تابت أن يستعير  12واحدة
ف ـقــط .اس ـت ـبــدل تــابــت ت ـلــك الـنــاقـصــة
ّ
ب ــأخ ــرى م ـص ـنــوعــة م ــن الـ ـك ــت ــان ،أو
تــرك أمكنتها فارغة كمساءلة ملعنى
االنتماء والتوارث العائلي وطبيعته.
ثـ ّـمــة سـيــاقــات مـتــوازيــة فــي املـعــرض.
إذ إن ه ــذا ال ـف ــراغ ي ـبــدو م ــرآة لـفــراغ
آخ ــر ت ـسـ ّـبــب ب ــه س ـق ــوط قــذي ـفــة على
مـتـحــف «ديـ ــر ت ــل ح ـلــف» ف ــي أملــانـيــا
خــال إحــدى الـغــارات على برلني في
ّ
الحرب العاملية الثانية .تفتتت معظم
مـقـتـنـيــات امل ـت ـح ــف ،ون ـق ـلــت قطعها
املـهـشـمــة ال ـت ــي تـبـلــغ  27أل ــف قطعة
إلى «ألبيرغامون» ،حيث ما زال يتم
العمل على تركيبها حتى اآلنّ .
يبدل
ً
تابت مــن أدوات ــه مـحــاوال خلق مــواد
وم ـم ــارس ــات فـنـيــة ج ــدي ــدة م ــن هــذه
الخسارة األثرية التي تنفي خطابات
االستعمار القائلة بأن اآلثار ستكون
محمية في الغرب .في مساحة أخرى
مــن امل ـع ــرض ،يـقـتــرح طــريـقــة إلحـيــاء
هـ ــذا ال ـق ـط ــع امل ـف ـت ـت ــة .ك ـي ــف حـفـظـهــا
اآلن؟ كــل مــا يفعله تــابــت هــو إع ــادة
ب ـن ــاء ل ـه ــذا امل ـت ـحــف امل ـ ّ
ـدم ــر ،مضيفًا
ّ
إليه بعض العناصر األخ ــرى .تمكن
الفنان من الوصول إلى هذه الشذرات
املتحفية خالل إقامة ّ
فنية في برلني
ل ـي ـن ـجــز ع ـم ـلــه «شـ ـظ ــاي ــا الـ ـب ــازل ــت».
ي ـت ــأل ــف ال ـع ـم ــل م ــن مـ ـئ ــات ال ــورق ــات
ال ـب ـي ـضــاء ال ـت ــي ن ـقــش عـلـيـهــا تــابــت
سـطــح ال ـع ـمــل .وض ــع أوراق ـ ــا بيضاء
ّ
ع ـلــى إحـ ــدى ال ـق ـطــع املـفـتـتــة وحــكـهــا
ب ـق ـلــم ف ـح ــم ،مـحـتـفـظــا ب ــأح ــد وج ـّـوه
هذه البقايا املجهولة بوسائط فن ّية
أخرى .باللجوء إلى األوراق والفحم،
يـتـبــع تــابــت الـطــريـقــة نفسها لحفظ
وجوه  24من أصل  194لوحًا حجريًا
عثر عليها أوبنهايم عام  .1911إنها
ألــواح حجرية مصنوعة من البازلت
األســود والحجر الجيري لحيوانات
ونباتات وكائنات أخــرى .لقد فقدت
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ّ
وس ــرق ــت فـيـمــا يـقـبــع أقـ ــل م ــن نصف
عددها في «متحف ألبيرغامون» في
بــرلــن ،وأخـ ــرى فــي «مـتـحــف حـلــب»،
وأربـعــة في «متحف املتروبوليتان»
في نيويورك .يعيد تابت تكوين ما
البصرية لـهــاّ .
ّ
يشبه الـهـ ّ
يقدم
ـويــات
ً
ّ
لنا ّشكال متطورًا من هذه الحجارة،
يـتـمــثــل ف ــي سـطـحـهــا امل ـن ـقــوش على
ّ
الــورق األبـيــض .فوقها ،يعلق الئحة
متحفية كاملة للـ  194لوحًا ،الضائع
ّ
تتضمن املعلومات
منها واملــوجــود،
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــرة عـ ـنـ ـه ــا وعـ ـ ـ ــن أم ـك ـن ـت ـه ــا
وحاالتها.
ك ـل ـمــة «ضـ ــائـ ــع» هـ ــي األك ـ ـثـ ــر تـ ـك ــرارًا
ف ـ ــي سـ ـي ــر األل ـ ـ ـ ـ ـ ــواح ،م ـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
الحجم الفادح لتجارة القطع األثرية
وس ــرق ـت ـه ــا خ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرات االحـ ـت ــال
واالسـتـعـمــار .يــواصــل تــابــت التفكير
ّ
في محتويات موقع تل حلف األثري،
وف ــي اللعنة الـتــي الحـقــت الـقـطــع من
املوقع إلى املتحف األملاني ّ
املهدم .هذه
ّ
املرة يعاين دمار تمثال فينوس خالل
قصف املتحف أيضًا في تجهيزه «آه،
جـمـيـلـتــي ف ـي ـن ــوس» .ك ــان ــت فـيـنــوس
املـصـنــوعــة مــن ّ ال ـبــازلــت األسـ ــود هي
ال ـت ـم ـث ــال املـ ـف ــض ــل ل ـ ــدى أوب ـن ـه ــاي ــم،
والقطعة الفنية األساسية في متحفه.
يدعونا تابت فــي املـعــرض إلــى رؤيــة
فينوس ّ
مقسمة إلــى أجــزاء متباعدة
ّ
ت ــزع ــج الـ ــرؤيـ ــة أك ـث ــر م ـم ــا تـ ـق ــدم لـهــا
شيئًا .لقد صنعها من قالب التمثال
األص ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان قـ ــد اس ـت ـخــدمــه
ّ
مرممو متحف «البيرغامون» إلعادة
ّ
وصــل أجــزائــه املبعثرةّ .يجمد تابت
فينوس فــي حالتها الـهــشــة .يعرض
ّ
أج ــزاء ه ــا امل ـفــك ـكــة ف ــوق  6,5ط ــن من
بالط البازلت األســود (يساوي حجم
التمثال األصلي) استورده من مقلع
حجارة في سوريا التي تشهد حربًا
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .هـ ـك ــذا دبـ ـ ـ ّـر لـ ـق ـ ً
ـاء بــن
حدثني سياسيني عنيفني في بلدين
ّ
الضحية
مختلفني ،جمعت بينهما
ً
الـجـمـيـلــة ف ـي ـنــوس .م ـث ـقــا بالسخط
ّ
بعد دمــار املتحف ،لــم يتمكن اليأس
ّ
مــن أوبـنـهــايــم؟ خــلــف وصـ ّـيــة لكل من
يريد العمل على تجميع قطع املتحف
املبعثرة« :كــن صـبــورًا! حظًا سعيدًا!
واب ـ ــق م ـب ـت ـس ـم ــا!» .فـ ــي ع ـم ــل يـحـمــل
اس ـمــه ه ــذه ال ـع ـبــارة ،اسـتـخــدم تابت
ق ـل ــم «م ـ ــون ب ـ ــان» ص ـن ــع خـصـيـصــا
بـنـســخ مـ ـح ــدودة ل ـت ـكــريــم أوب ـن ـهــايــم
عـ ـ ـ ــام  .2009ع ـ ـلـ ــى قـ ـطـ ـع ــة ع ـم ــاق ــة
ّ
م ــن الـ ـك ــت ــان ،ك ـتــب هـ ــذه ال ـع ـب ــارة في
املعرض بطريقة مزخرفة وبخطوط
متداخلة تترجم حجم الجهد الهائل
وامل ـط ـل ــوب م ـمــن ّي ــري ــد إعـ ـ ــادة وصــل
أج ــزاء القطع املـهــشـمــة .فــي جــزء آخر
من املعرض ،يستكشف معنى حدود
الـ ـبـ ـل ــدان واالس ـت ـع ـم ــار ع ـب ــر تـجـهـيــز
لخيم عسكرية استلهمها األملــان عام
 1899مــن األزي ـ ــاء ال ـبـ ّ
ـدويــة الـعــربـيــة،
واس ـت ـخــدم ـت ـهــا ال ـج ـي ــوش الــروس ـيــة
واألمل ــانـ ـي ــة وال ـفــرن ـس ـيــة واألم ـيــرك ـيــة
في هجوماتها العسكرية في شمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وبـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـش ـ ــام وال ـخ ـل ـي ــج
خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن .إح ــدى مـهـ ّ
ـام
أوب ـن ـه ــاي ــم ك ــان ــت ج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات،
وت ــوث ـي ــق ح ـي ــاة ق ـب ــائ ــل الـ ـب ــدو ال ـتــي
ّ
كتب عنها أربعة مؤلفات ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى ش ـ ـجـ ــرة ل ـن ـس ـب ـه ــا م ـ ــع خ ــرائ ــط
لـ ـتـ ـنـ ـق ــاتـ ـه ــا بـ ـ ــن فـ ـصـ ـل ــي ال ـص ـي ــف
وال ـش ـت ــاء .ال ي ـج ــاور تــابــت ب ــن هــذه
الـعـنــاصــر عـبـثــا .يستعيد مـســاريــن:
واح ــد لقبائل لــم تقف ّ ال ـحــدود يومًا
ع ــائـ ـق ــا فـ ــي وجـ ـ ــه تـ ـن ــق ــاتـ ـه ــا ،وثـ ــان
للجيوش االستعمارية التي ًلم تجئ
ّ
متحصنة بخيم
إال من أجل الحدود،
عسكرية .كل ذلك في وقت يشهد فيه
العالم العربي إحــدى أكبر الهجرات
إلى خارج الحدود هربًا من املوت.
ُ«فتات» ّ
لريان تابت :حتى  4آب (أغسطس)
ـ ـ «غــال ـيــري صـفـيــر ـ ـ زم ـلــر» (الـكــرنـتـيـنــا ـ
بيروت) .لالستعالم01/566550 :

«الواق واق»
ّ
هذه «درة الزبد»
فأين الكوميديا؟!
ملوقع التصوير ،لكن من دون أي معنى أو توظيف سليم.
نادين كنعان
هكذا ،وقفت املــادة املكتوبة عند حــدود دعابة التسعينيات
ّ
ّ
نتوقع من ممدوح حمادة والليث حجو أكثر مما ّ
قدماه لنا
كنا
معيط» (رجــل البورصة ّ يلعب دوره
«الدكتور
نسمع
ـأن
ـ
ك
ّ
هذا العام .الكاتب واملخرج اللذان صنعا أيقونات الكوميديا جرجس جبارة) يسأل الفلح الدرعاوي «أبو دقور» (جمال
السورية في عهدها املعاصر بدءًا من ًلوحات «بقعة
ضوء» العلي) عن السبب الذي جعله يهاجر إلى أميركا وماذا يريد
وصوال إلى «الخربة»ّ ،
با
خي
مرورًا بجزئي «ضيعة ضايعة»
أن يعمل هناك ،فيجيب «إما مستخدمًا أو وزيرًا»!
الجديد
عملهما
ـي
ـ
ف
ـض
ـ
ي
ـر
ـ
ع
ه ــذه امل ـ ّـرة ظ ـ ّـن جمهورهما الـ
ل ــم ت ـكــن ال ـح ــال أف ـض ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ،بـخــاصــة
ّ
«الواق واق» (إنتاج إيمار الشام -يعرض حصريًا على «قناة أن الـشـخـصـ ّـيــات ضــائـعــة تـمــامــا ال تـجـمـعـهــا و ّحـ ــدة أداء.
لنا» ـ ـ  .)21:00املسلسل ينطلق من حادثة غرق مجموعة قسم يلعب بطريقة الـ ــ Farceوبعضه اآلخــر يمثل بشكل
أشخاص في عرض البحر ،ولجوئهم إلى جزيرة معزولة ،واقـعــي ،في حني يعجز أداء «املــاريـشــال» (رشيد ّ
عساف)
ّ
ثم الشغل على بناء دولتهم على أراضيها ...تفتتح الكاميرا عــن جــذب أي اهتمام ،ويقع «الكابنت طــنــوس سيخ البحر»
الـبــاب أمــام إسقاطات سياسية ح ــادة ،وفــرص غنية للعب (باسم ياخور) في ّ
مطب التكرار واستعارة لهجة «جــودة
على مفاصل الدراما الجذابة بأريحية.
مبدئيًا ،يفقد العمل أبــو خميس» فــي «ضيعة ضايعة» .األمــر ذاتــه يحصل مع
الجدة على اعتبار أن الفرضية ّ
عنصر ّ
ّ
من
أكثر
في
مت
قد
شــريـكــه «حـســن عــبــاس» (ع ـبــدو غــاصــم) وأي ـضــا جمال
ّ
م ـك ــان ،أقــل ـهــا ف ــي املـسـلـســل الــروســي
ال ـع ـلــي الـ ــذي يـعـيــد ت ـقــديــم الـكــاركـتـيــر
«الـ ـج ــزي ــرة امل ـن ـس ـيــة» واملـ ـص ــري «فــي
ذاتـ ـ ــه ،ال ـ ــذي ج ـ ّـس ــده ســاب ـقــا ع ـشــرات
ّ
ال الال الن ـ ــد» (ت ــأل ـي ــف ه ـش ــام جـمــال
املر ّات ،إلى جانب اللوازم الكالمية مثل
وم ـص ـط ـف ــى صـ ـق ــر وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـم ــد
«مرقص املي ع التوت ّ
ني التي يقولها
ال ـج ـن ــدي) .ل ـكــن كـ ــان أم ـ ــام املـسـلـســل
عـ ـب ــدو غـ ــاصـ ــم» ّأو «ك ــرجـ ـي ــة وابـ ــن
مفتعلة،
مباشرة
ّ
ال ـس ـ ّـوري مـســاحــة لـلـتـفـ ّـرد ،مــن خــال
سنو يقولها أبــو دق ــور) والـتــي يتبدد
الـتــوغــل فــي مفاصل الـجــرح الـســوري ومبالغة عند غالبية
مفعولها بعد تكرارها ،لنسمعها مرارًا
بـطــريـقــة «ال ـب ــاك كــوم ـيــدي» واإلحــالــة
على مــدار جميع الحلقات .أضــف إلى
الشخصيات
الصريحة ملئات آالف السوريني الذين
ذلــك املـبــاشــرة املفتعلة ،واملـبــالـغــة عند
رك ـب ــوا ال ـب ـحــر قــاصــديــن أوروبـ ـ ــا ظنًا
غــالـبـيــة الـشـخـصـيــات س ــواء املحامية
منهم ّأنها «بالد األحالم» .لكن سرعان
(ش ـك ــران مــرتـجــى) أو مغنية األوب ــرا
ّ
ما خلف إيقاع العمل الخيبة ،بدءًا من
(ســوزانــا ال ــوز) أو املـتــديــن (مصطفى
ّ
شارته التي غناها كاظم الساهر من دون أن يجيد لهجة املصطفى) ،وإن كان املشاهد يعتقد بأن وراء ثنائية «وديع
أهل الشام املطلوبة ،مرورًا بمشهد الغرافيك املتواضع لغرق وصفا» (أحمد األحمد ومحمد حداقي) ّ
تطورًا ّدراميًا الفتًا،
ّ
ً
وصوال إلى املقولة باعتبار أنهما ّ
كل حلقة،
مكبالن بجنزير واحدّ ،يدعي كل ّمنهما أنه
السفينة ،والذي يتكرر مع بداية ً
االفتتاحية للعمل وهي 17«ّ :رجال وامرأة هربوا بأحالمهم رجل األمن ،واآلخر هو معتقل .إال أن الخط املسطح لهاتني
إلى قلب العاصفة» .يتحول «الــواق واق» نتيجة اللعب على
عناصر امللل اإلضافية ،بخاصة
ّ
منصة واح ــدة أي الـجــزيــرة إلــى مــا يشبه «سـيــت ك ــوم» ،أو الشخصيتني يجعلهما من ّ
يتمكنون من بناء مدينتهم «درةّ
أن الناجني من السفينة
شيئًا ّ شبيهًا ب ـ «الكباريه السياسي» .وهــذا الـنــوع يحتاج الزبد» على أرض الجزيرة ،ويعجزون بغرابة غير مقنعة عن
ّ
إلى نص ّمحكم ،ونكتة ذكية ،حاضرة البديهة ،يوافيها أداء
فك قيدهما.
ّ
رشيق علها تخلق التفاعل املطلوب عند الجمهور .إال أن تنتهي الحلقة  22من دون أن نرصد أي مالمح لــردة فعل
ّ
الكلي نحو جماهيرية ّ
ما حصل مع هذا النص هو إشكالية انصرافه
تتقمص الشخصيات ،وتتداول مفرداتها على
ـون
ـ
م
ـ
ض
ـ
مل
ـا
ـ
ب
اإلس ـق ــاط ــات الـسـيــاسـيــة امل ـب ــاش ــرة ،واه ـت ـمــامــه
ّ السوشال ميديا كما كان يحصل مع أعمال حمادة وحجو...
أن
تمامًا
متناسيًا
الثقيل ،على حساب الشكل الكوميدي،
يبدو األمر طبيعيًا طاملا أن املسلسل عجز عن الوصول إلى
استفراد
جانب
ـى
ـ
ل
إ
مهمته األول ــى هــي إضـحــاك املـشــاهــد،
مبتغاه في قنص ابتسامة واحدة من مشاهديه!
الـكــامـيــرا بـمــامــح الطبيعة التونسية الـخــابــة ،فــي هامش
واســع مــن زمــن الحلقات ،بقصد إظـهــار الناحية الجمالية «الواق واق» :يوميًا  21:00على قناة «لنا»
رشيد عساف في العمل

