
17 ثقافة وناس

معرض جماعي

عّمان عاصمة االنتظار األبدي

أحمد الزعتري

في شوارع بيروت، تنتشر بوسترات 
دع��ائ��ي��ة ل����دروس ف��ي ال���رس���م. تقول 
ال��دع��اي��ة: »ه��ل تعلم أن 10 ف��ي املئة 
ف���ي املئة  ال���رس���م م���وه���ب���ة، و90  م���ن 
النظرية  ت��ب��دو  ق��د  ��م��ه؟«. 

ّ
ت��ع��ل يمكن 

إلى  جميعًا  ت��ح��ّول��ن��ا  ل��و  صحيحة 
فنانني، ولو ساوم صاحب املوهبة 
ع��ل��ى ن��س��ب��ة 10 ف���ي امل���ئ���ة، ل��ي��ج��د له 
مكانًا داخل صالة العرض. الفنانون 
معرض  في  حالّيًا  يشاركون  الذين 
تفاعلي بعنوان »قاعة انتظار املطار 
اليوطوبّية«، يمتلكون تلك املوهبة 
 االن��ش��غ��ال بالتنظير 

َّ
ب��ا ش���ك. ل��ك��ن

��ي ل��م ي��أخ��ذه��م بعيدًا ع��ن قاعة 
ّ
ال��ف��ن

عت أعمالهم 
ّ
االنتظار تلك، وإن توز

على املساحات العاّمة في العاصمة 
األردن����ّي����ة. ب����دأت ف��ك��رة امل��ع��رض من 
م��راس��ل��ة ب��ني ع��ا ال��خ��ال��دي، مديرة 
فضاء »مكان« الَعّماني املقيمة حاليًا 
والفنانة  ف��ران��س��ي��س��ك��و،  س����ان  ف���ي 
األم��ي��رك��ّي��ة ج��ول��ي��ان��ا آي��ري��ن سميث 
اآلتية لزيارة عّمان. كتبت الخالدي 
لسميث: »يمكن اعتبار عّمان مكان 
انتظار، عدا عن أن هذا االنتظار قد 
يطول إلى ما ال نهاية«. تلك املقاربة 
أوح���ت لسميث ب��ف��ك��رة م��ع��رض في 

عمان، تدعو إليه فنانني من سكان 
املدينة الذين يشعرون بالحنني إلى 
الذين  الغرباء  وم��ن  القديم،  شكلها 
ل��ل��م��رة األول������ى. اشتغل  ي���زورون���ه���ا 
ه���ؤالء ع��ل��ى م��ف��ه��وم م��دي��ن��ة تستمد 
سكانها  م����ن  ال���غ���ام���ض���ة  ه���وي���ت���ه���ا 
ال��ذي��ن اع���ت���ادوا »ت��ق��ّب��ل ت��غ��ّي��ره��ا من 
الفنانة  ت��ق��ول  كما  اع���ت���راض«،  دون 
اب. 

ّ
وامل��ع��م��ارّي��ة األردن����ّي����ة ص��ب��ا عن

تشتغل األخ��ي��رة ع��ل��ى ال��ع��اق��ة بني 
��ل��ة أساليب 

ّ
امل���ك���ان وس��اك��ن��ي��ه، م��ح��ل

واالجتماعي،  ال��س��ي��اس��ي  ال��خ��ط��اب 
وكيفية تقّبل سكان املدينة للتغيير 
ال�����ذي ت���ق���ول إن����ه »ي���ح���دث ألسباب 

ليس لها دخل باإلنسان العادي«. 
أفضل  �������اب 

ّ
ع�������ن ت������ك������ون ص�����ب�����ا  ق�������د 

ال��ف��ن��ان��ني م��ق��ارب��ة مل��وض��وع املدينة 
قادمة  ها 

ّ
ألن وتغّيراتها،  العصرّية 

من صلب هذا االنشغال. في عملها 
وضعت  ال�����ع�����ص�����اف�����ي�����ر«،  »ف������اص������ل 
مدخل  ع����ل����ى  ع����ص����اف����ي����ر  أق������ف������اص 

 
ً
محاولة الشعبي،  الجمعة«  »س��وق 

إع��اق��ة امل����رور إل���ى ال���س���وق، وراقبت 
عّمان   

ّ
أن وب��م��ا  ال���ن���اس.  ف��ع��ل  ردود 

تقول،  ك���م���ا  م���ت���ض���خ���م���ة«  »م���دي���ن���ة 
طت مكّبرًا على هذه الزاوية من 

ّ
سل

تقّبلوا  الناس  أن  لتكتشف  املدينة، 
ه����ذا امل���دخ���ل وم������ّروا ب���ني األقفاص 
بامتعاض، لكن من دون أن يعترض 
أح��د. ب��ل ذه��ب بعضهم إل��ى اعتبار 
على  معه  وتعاملوا  ق���درًا،  ال��ف��اص��ل 
عند  اك 

ّ
بستن »أن��ا  للقاء:  موقع  أن��ه 

ال��ع��ص��اف��ي��ر«، ق����ال أحدهم  أق���ف���اص 
على الهاتف!

من جهتهم، فشل الفنانون اآلخرون 
بالتفاعل مع هذا املفهوم، ملصقني 
مخططات وهمّية ألجزاء من املدينة 
أو مقحمني  املتاجر،  واج��ه��ات  على 
 ه��ن��دس��ّي��ًا ع��ل��ى أح���د األسطح 

ً
ش��ك��ا

القريبة من املعرض.
، أعاد 

ً
البريطاني بن واشنطن مثا

ت��ص��م��ي��م م���س���اح���ة م���ق���ص���وص���ة من 

جرف في وسط املدينة على الورق، 
إل��ى تصميم شكل هندسّي  إض��اف��ة 
ليتقاطع  البيوت،  أح��د أسطح  على 
ويتنافر في آن، مع أشكال هندسّية 

أخرى على األسطح املجاورة. 
أما املهندس األردن��ي رام��ي ضاهر، 
ف���ي »الجامعة  م���ع ط��اب��ه  ف��ت��ع��اون 
األردنية األملانّية«، ليصمم بطاقات 
ب��ري��دّي��ة وم��ل��ص��ق��ات ت��ن��ت��ق��د الحّس 
االس��ت��ه��اك��ي ف��ي امل��دي��ن��ة، وتنشغل 
القديمة  ع��ّم��ان  أدراج  إل��ى  بالحنني 
وع���ائ���ات���ه���ا. وأث�����ن�����اء ح���دي���ث���ن���ا مع 
أت���ى ش��خ��ص يعاتبه لعدم  ض��اه��ر، 
ت��ض��م��ني اس����م ع��ائ��ل��ت��ه ب���ني أسماء 
ثًا كأّي شخص 

ّ
تلك العائات. متحد

ل��م يمّسه امل��ع��رض: »أن���ا م��ن مدينة 
ان عّمان«.

ّ
السلط، لكنني من سك

ال���ن���ه���اي���ة، رب���م���ا ج����اء السلطي  ف���ي 
العاتب ليعيدنا إلى قاعة االنتظار 
حيث نمارس »ألم الجهل«: الترجمة 
الحرفية لكلمة »حنني« بالتشيكّية 
كما يقول ميان كونديرا. يمكن أن 
باملثابرة  ال���رس���م  ال��ف��ن��ان��ون  ي��ت��ع��ل��م 
موا 

ّ
يتعل أن  أم����ا   ،

ً
ف���ع���ا وال���ت���دري���ب 

الحنني، فمسألة أخرى. 

حتى 26 كانون األول )ديسمبر(ـ ـــ عمانـ ـ 
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مشروع تفاعلي، بمبادرة من 
ع أعماله على 

ّ
»مكان«، تتوز

الفضاء العام، الشعبي، في 
العاصمة األردنّية. تمارين 

على الحنني إلى مدينة 
غائبة، في »قاعة انتظار 

املطار اليوطوبّية« 

نجحت صبا عّناب 
في مقاربة المدينة 
العصرّية وتغّيراتها

»إي�����ش ه����وي ال���وط���ن ي���ا ص���ف���ّي���ة؟« ي���س���أل سعيد 
 املتفرجني 

ّ
ام غنام، يهز

ّ
زوجته. السؤال بصوت غن

)رائدة  ما يزعج صفّية  بقدر  ب��اب��ل«،  في »مسرح 
ك���م���ا مسَرحتها  إل�����ى ح���ي���ف���ا«،  ف����ي »ع����ائ����د  ط������ه(. 
ل��ي��ن��ا أب���ي���ض ع���ن ن����ّص غ���س���ان ك��ن��ف��ان��ي الشهير، 
ال ي��ب��ق��ى  ال��ب��ط��ان م��ن ح��ب��ر وورق، ب��ل يصيران 
ُم��ْرَب��ك��ني، م��ن لحم ودم. ت��ح��ّول ُمقنع إل��ى ح��د كبير،  كائنني 
ق��د نظلم  ال��ت��اري��خ.  ال��ل��غ��ة، ووط���أة  ف م��ن شجن 

ّ
ه متخف

ّ
لكن

��ا ف���ي امل��ق��ارن��ة ب���ني ره���اف���ة ال���س���رد عند 
ّ
امل��س��رح��ّي��ة إن أم��ع��ن

كنفاني، وميكانيكّية اللعبة املشهدّية التي أنجزتها أبيض. 
ها بقيت وفّية لروح الرواية، هي 

ّ
حسُب املخرجة اللبنانّية أن

املدركة تمامًا لحساسّية التعاطي مع ذاك »النّص الخطير«، 
ها أّول من يمسرح »عائد إلى 

ّ
كما تصفه. حسبها أيضًا أن

حيفا« بالعربّية، بعدما اقتبست في السينما والتلفزيون. 
ب��ع��د م��س��رح��ة امل���اغ���وط وك��اف��ك��ا ول���ورك���ا، ك���ّرس���ت املخرجة 
جهدها للعمل على نّص كنفاني، برعاية »مؤسسة غسان 
ك��ن��ف��ان��ي ال��ث��ق��اف��ي��ة«. ح���ّول���ت ال����ح����وارات م���ن ال��ف��ص��ح��ى إلى 
سينوغرافّية  خيارات  إل��ى  لجأت  ث��ّم  الفلسطينّية،  العامّية 
عية، بني أزمنة وأمكنة السرد املختلفة. يعود سعيد 

ّ
غير مد

حاله  على  بقي  ش��يء   
ّ

ك��ل النكسة.  بعد  إل��ى حيفا  وصفية 
اب��ن��ًا وبيتًا،  ال��ذي��ن ت��رك��ا ع��ام 1948  ال��زوج��ني  إل��ى  بالنسبة 
مرغمني. باب البيت، بما يحمله من رمزّية العودة، يفصل 
ب��ني س��ي��ارت��ه��م��ا، ووس���ط امل���س���رح. ف��ي ه���ذه ال��ب��ق��ع��ة، تتولى 
أح��ي��ان��ًا، وتستسلم أحيانًا  ال����راوي  ال��ك��ورس/  ع���روس دور 
أخرى ملداعبات عريسها، قبل أن تختار ارتداء الكوفّية في 
ال��ع��رض ذروت���ه ح��ني يلتقي الزوجان  ال��ع��رض. يبلغ  نهاية 
رّبته  ال��ذي  امل��ت��روك  االب��ن  اإلسرائيلي دوف، وه��و  الجندي 
املستوطنة اإلسرائيلية ميريام كوشن. تتالى األحداث على 
ال��ن��ك��ب��ة( بشكل تصاعدي،  ع��ل��ى  ع��ام��ًا  م���دى 62 دق��ي��ق��ة )62 
ف��ي الجمهور  ���ر 

ّ
أث ع��اط��ف��ي ودي��ن��ام��ي��ك��ي )تلقيني أح��ي��ان��ًا(، 

إلى  ال��ع��ودة  أهمّية  اإلط��ار تحديدًا، تندرج  كثيرًا... في ه��ذا 
الكاتب  أربعة عقود على كتابته. فنّص  نّص كنفاني، بعد 
بقدرته على  راه��ن��ًا،  زال  ما  ال��راح��ل،  الفلسطيني  واملناضل 

طرح املعاناة من زاوية تربك الكثيرين.
سناء...

ـــــــ »مــســرح بــابــل« )بـــيـــروت(. لالستعالم:  حــتــى 19 ك1 )ديــســمــبــر( 
01/744033

غسان كنفاني اليت 
لينا أبيض

من املعرض
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