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«أوتيل صوفر الكبير» ...معرض يستحضر زمن العز
آمال خليل
يشهد املعرض املقام في «فندق صوفر الكبير» منذ
منتصف أيـلــول (يستمر لغاية  14تشرين األول)،
ً
إقباال كثيفًا 40 .لوحة رسمها الفنان البريطاني توم
يونغ أليام العز الغابرة طوال  83عامًا ،منذ تشييده
ع ــام  1892إل ــى أن افـتــرسـتــه ال ـحــرب األه ـل ـيــة« .أنــت
العروس؟» .تساءلت زائرة بدهشة عندما علمت بأن
السيدة التي تتجول في املعرض ،هي نفسها العروس
بطلة إحــدى اللوحات التي أحيا بها يونغ بعضًا من
املـجــد الــزائــل .فــي  10أيـلــول مــن عــام  ،1965شهدت
إحــدى قاعات الفندق زفــاف سميرة البيروتية على
ابن بلدة صوفر ،الطبيب يوسف الصايغ .من الطبقة
الـعـلــويــة حـيــث أجـنـحــة ال ـن ــوم ،تــرجـلــت مــع عريسها
عـلــى الـ ــدرج ال ــدائ ــري ال ـض ـخــم .تــوقـفــت عـنــد وسـطــه
تنظر إلى املدعوين من أقــارب وأصدقاء .ابتسامتها
ال ـتــي الـتـقـطـتـهــا ال ـكــام ـيــرا ف ــي تـلــك الـلـحـظــة ،ص ــارت
ُ
رمـزًا استخدم في املراجع التي وثقت تاريخ الفندق
وم ـظــاهــر الـبـهـجــة وال ـل ـهــو وال ـح ـفــات ف ـيــه ،املــرتـبـطــة
بالبورجوازيني حصرًا .يونغ أعاد رسم الصورة في
لوحة .لكن سميرة هي الوحيدة التي ال تزال حية من

أبطال اللوحات األخرى التي توزعت بني أقسام الطبقة
األرضية ،بشرًا أو حجرًا أو مقتنيات ،باستثناء طاولة
لـعــب الـقـمــار .بـعــض عـتـبــات ال ــدرج ال ــدائ ــري تهدمت،
فبقي أوله وآخــره معلقني في الهواء .األثــاث والتحف
وال ـث ــري ــات الـضـخـمــة وزخ ــرف ــة ال ـس ـقــوف وال ـج ــدران
ُسرقت أو أكلها التخريب عندما تحول الفندق إلى
مركز للجيش الـســوري ثم موقع للعدو اإلسرائيلي
أثناء اجتياح الجبل .الصخب وزحمة الزوار والزبائن
واألضواء صارت طيفًا وذكرى في لوحات يونغ .عمر
الشريف أمــام طاولة البوكر وشــدو أسمهان وفريد
األطـ ــرش وص ـبــاح وأم كـلـثــوم ومـحـمــد عـبــد الــوهــاب
وتمايل سامية جمال وأمــن الريحاني الــذي وصفه
فــي كـتــاب «الـقـصــر املـنـيــف» ال ــذي مـنــع مــن الــدخــول
إليه ألنه لم يكن يرتدي بدلة وربطة عنق سوداوين.
فــي الـصــالــة الــرئـيـسـيــة ،لــوحــة ضـخـمــة لـسـكــة قطار
بيروت – دمشق ،الــذي كــان يتوقف في محطة عني
صوفر التي شيدت قبالة الفندق بعد عامني كرمى
لنفوذ وعــاقــات آل سرسق .إحــدى اللوحات أعــادت
تجسيد صورة نشرت في وكالة الصحافة الفرنسية
عام  ،1947تظهر لقاء جمع رئيس الحكومة رياض
الصلح والــرئـيــس الـســوري شـكــري القوتلي ومفتي

القدس أمني الحسيني واملبعوث البريطاني الجنرال
كاليتون ضمن اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة
الــدول العربية املخصصة ملناقشة قضية فلسطني.
ف ــي زاويـ ــة جــانـبـيــة ،ي ـصــدح ص ــوت أم كـلـثــوم حــول
لوحتها .في املطبخ ،وقفت ثالجة متهالكة منزوعة
األبـ ــواب وجـمـعــت ف ــوق بعضها مــا بـقــي مــن كــراس
وط ــاوالت ُعلقت فوقها لوحة ضخمة لزحمة عمال
املطبخ .فــي زاوي ــة أخ ــرى ،وعــرض البيانو الــذي كان
جزءًا من البهو الفاره ،لكن لم يبق منه سوى هيكل
متصدع سرقت بعض خشباته مثلما سرقت لوحة
مفاتيحه .فوق أحد الجدران ،بطاقة وصول ومغادرة
زبائن الفندق التي كانت تستفسر عن العمر واملهنة
والجنسية والوجهة التي أتــوا منها .وبــن هــذا وذاك،
يـسـمــع زائ ـ ــرو امل ـع ــرض ص ــوت إي ـف ــون ســريــق (93
عامًا) ،ابنة أحد مالكي الفندق ألفرد سرسق تتحدث
عــن ذكــريــاتـهــا .تشير خـبـيــرة امل ـعــارض ن ــور حيدر
التي شاركت في تصميم معرض صوفر بأن يونغ
زار الفندق للمرة األول ــى عــام  2012بمعية مواطنه
رودري ــك كوكلني ،نجل إيفون وأحــد الــورثــة .انطالقًا
من تجاربه البيروتية السابقة في إحياء األماكن ذات
القيم التاريخية ،اتفق مع كوكلني على تحويل الذاكرة

نوبل السالم
بطعم األسرلة!
منحت «األكاديمية امللكية السويدية»
أمس جائزة «نوبل للسالم»
مناصفة بني العراقية  -االيزيدية
ناديا مراد (الصورة) ،والطبيب
الكونغولي دينيس موكويغي .مراد
( 25عامًا) التي تنحدر من قرية
«كوجو» (قضاء سنجار) ،كانت قد
«داعش»،
اختطفت عام  2014على يد ُ
وتعرضت لالغتصاب بعدما قتل
أشقاؤها الستة .مع ذلك ،فقد زارت
مراد «اسرائيل» عام  2017وتحدثت
أمام الكنيست بوصفها «سفيرة
األمم املتحدة للنوايا الحسنة»،
متناسية ممارسات الكيان العبري
القائم في األساس على التطهير
العرقي واإلبادة .بل إن مراد
أعربت عن سعادتها «بوجودي
في إسرائيل التي واجهت أمورًا
مثل الهولوكوست»! أما الطبيب
الكونغولي ،فقد اشتهر بجهده
الدؤوب في مكافحة العنف الجنسي،
إذ كان يلقب بـ «مالك بوكافو».
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EXHIBITION BY AL FURAT TONIGHT ١٠/10

9 OCTOBER | 5:30pm-7pm

MASTER CLASS w/ MURIEL ABOULROUSS
10 OCTOBER | 6:PM-7PM

MASTER CLASS w/ MOHAMED AL-DIRADJI
11 OCTOBER | 9PM

SANDY CHAMOUN AND THE BAND

Tickets at ihjoz.com

FOR MORE INFO 03 888 763

الجماعية املرتبطة بصوفر إلــى لــوحــات .بحث عما
بقي من صور وروايات تتعلق به في أرشيف جريدة
النهار ومجموعة سرسق واملنظمة العربية للصور
واملصورين إدي شويري وسامي طوبيا .طوال العام
الفائت ،عكف يونغ على تمضية ساعات في القصر
املنيف لرسم لوحاته.
استقطب املعرض آالف الــزوار منهم من عمل ولعب
ورقـ ــص ونـ ــام ه ـنــا .ج ــاء يــوســف غــانــم الـ ــذي شغل
مـنـصــب مــديــر الـفـنــدق ومــوظــف االسـتـقـبــال سامي
ً
خ ــوري ح ــام ــا ذك ــري ــات ــه ،مـنـهــا أن ــه وزم ـ ــاءه كــانــوا
ممنوعني من دخــول حانة الشرب .فكان يتفرج إلى
الساهرين من نافذة صغيرة .أما تيريز الهبر ،فوجدت
والدها الطباخ جزءًا من لوحة لصالة الطعام .كما جاء
ً
زوار كانوا أطفاال ممنوعني من دخول الصاالت داخل
الفندق ،بل خصص لهم مساحة للعب ومالعب لكرة
املضرب .حيدر وزميلها مصمم اإلنتاج طارق مراد،
يوثقون شهاداتهم بالصوت والصورة في إطار مهمة
إعادة تجميع لوحة القصر املنيف.
م ـع ــرض «أوتـ ـي ــل ص ــوف ــر ال ـك ـب ـيــر» :ح ـت ــى 14
تشرين األول (أكتوبر) ـ ـ 81/369250

