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الفن السوري ينبت في رحاب عاليه

صحوة افتراضية« :أبو الغضب» يمثّلني

وسام كنعان
إذا ك���ان ب��ع��ض ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ّ
يحملون
الالجئني السوريني مسؤولية زحمة
ّ
ال��س��ي��ر ،ف����إن ع��ل��ي��ه��م أي��ض��ًا االع���ت���راف
ّ
ب�����أن ه�����ؤالء أض���ف���وا م���زاج���ًا مختلفًا
ع����ل����ى ب������ي������روت ،وب�����ث�����وا ال����ح����ي����اة ف��ي
ب���ع���ض امل���ف���اص���ل امل���ي���ت���ة م����ن ل���ب���ن���ان.
تلك ه��ي ال��ح��ال م��ع املهندسة املدنية
رغ���د م��اردي��ن��ي ال��ت��ي سبقت إخوتها
السوريني واستقرت في عاليه (جبل
ل��ب��ن��ان) منذ ع��ام  .2008بعدما كانت
تعمل ف��ي ت��رم��ي��م ال��ب��ي��وت الدمشقية
العريقةّ ،قررت البحث عن مكان قديم
ّ
ترممه بالطريقة نفسها .بعد رحلة
ب��ح��ث ق��ص��ي��رة ،ع���ث���رت ع��ل��ى إس��ط��ب��ل
للخيول عمره حوالى  200عام تعود
ملكيته لعائلة تلحوق ،هدمته الحرب
األهلية ،وظلت شجرة الجوز املعمرة
واليابسة املزروعة أمامه هي الشاهد
الوحيد على قدم املكان ال��ذي وطئته
ال���خ���ي���ول األص���ي���ل���ة« .ش����ج����رة ال���ج���وز
ك���ان���ت ه���اج���س���ي ول�����م ي��ق��ن��ع��ن��ي ك�ل�ام
امل��ال��ك ب��أن��ه��ا م��ات��ت ،رغ���م أن��ن��ي لست
خ��ب��ي��رة ف���ي ال����زراع����ة ل��ك��ن��ن��ي ش��ع ُ
��رت
بإمكانية عودة الحياة إليها على أمل
أن تكون بشرى سارة ملشروعي بشكل
ع�����ام» ،ت��ق��ول م���اردي���ن���ي ل���ـ«األخ���ب���ار»،
ّ
م��ض��ي��ف��ة أن������ه «ب���ال���ف���ع���ل ن��ج��ح��ت ف��ي
مساعدة اختصاصي زراعة في إعادة
الحياة إلى شجرة الجوز التي أرخت
بظاللها على املكان وأكلنا في ما بعد
من ثمارها» .األهم ّأن مارديني ّ
رممت
االسطبل بمساحته املفتوحة ،حيث
لم يكن فيه شيء صالح سوى «أقواس
العقد» أي القناطر األثرية ،وأضافت
إل���ي���ه وس���ائ���ل ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من

نادين كنعان

رغد مارديني في «مكان اإلقامة الفنية» في منطقة عاليه

مطبخ وحمام وقطع األث��اث ومدفأة.
وح���رص���ت ع��ل��ى أن ت��ك��ون اإلض���اف���ات
حديثة جدًا لتتضح للزائر «األصالة
من املودرن» ،و«لرغبة مقصودة مني
ف���ي ه���ذا ال����ت����زاوج» ت��ش��رح م��ادري��ن��ي.
وتضيف« :استغرق األمر سنة كاملة
وانتهى كليًا في أي��ار (مايو) .»2012
ت��زام��ن ذل��ك م��ع ت��واف��د ال��س��وري�ين إلى
ّ
لبنان ،حينها شعرت مارديني بأنها
تستطيع ت��ح��وي��ل امل��ك��ان إل���ى ملتقى
ل��ع��دد كبير «م���ن أص��دق��ائ��ي الفنانني
الذين كنت على تواصل قديم معهم،
إض���اف���ة إل����ى اس���ت���م���رار ع�ل�اق���ات���ي مع
أجيال جديدة من الفنانني السورين
ُ
وكنت على
الذين قدموا إلى بيروت،
اط��ل�اع ع��ل��ى م���ا ي��ع��ان��ون��ه م���ن أزم����ات
ن��ف��س��ي��ة واق����ت����ص����ادي����ة وم���ع���ي���ش���ي���ة».
وتتابع« :إذا ك��ان معظمهم عاجزين
عن تأمني سكن ،فكيف لهم أن يؤمنوا
مرسمًا أو معرضًا؟» .من هنا جاءت
ف����ك����رة ت���ح���وي���ل امل����ك����ان إل�����ى غ���ال���ي���ري
وم��ل��ت��ق��ى أط���ل���ق���ت ع��ل��ي��ه اس�����م «م���ك���ان
اإلق����ام����ة ال��ف��ن��ي��ة ف���ي ع���ال���ي���ه» ،ودع���ت
إل���ي���ه ك����ل أص���دق���ائ���ه���ا م����ن م��ت��خ��رج��ي
«ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة» ف��ي دمشق

وغ���ي���ره���م ،ع��ل��ى أن ت���ق���دم ل��ه��م امل��ك��ان
ل�لإق��ام��ة م��ع م��ب��ل��غ ب��س��ي��ط أس��ب��وع��ي��ًا،
ً
ليكون املقابل عمال فنيًا يتركه الفنان
في امللتقى .ومع إنجاز تسعة أعمال
فنية مختلفة م��ن ل��وح��ات تشكيلية
وم���ج���س���م���ات وم����ن����ح����وت����ات ،أط��ل��ق��ت
ً
مارديني معرضًا ضم  24عمال .تعود
القطع إلى مجموعة فنانني شباب من
بينهم ميالد أمني ،ووسام معسعس،
وس�������م�������اح ع�����ب�����د ال�����ح�����م�����ي�����د ،وخ�����ال�����د
ّ
البوشي .يقول األخير لـ«األخبار» إن
مشاركته كانت فرصة لتفريغ شحنة
سلبية حملها معه من عنف عاصره
في دمشق .هكذا ،أنجز أرب��ع لوحات
ف��ي ش��ه��ر واح����د أم��ض��اه ف��ي امللتقى:
«ل�������م أح�������ب م�����ا أن�����ج�����زت�����ه ،خ���ص���وص���ًا
أن��ن��ي أب��ت��ع��د ع��ن ع��م��ل��ي امل��ع��ت��اد على
األك�����ري�����ل�����ي�����ك واس�����ت�����خ�����دم�����ت امل����ع����دن
واالسمنت والقماش بشكل قاس .لكن
الفكرة كانت فرصة حقيقية لالنطالق
من جديد» .أخيرًا تجزم رغد مارديني
ّ
ب����أن م��ش��روع��ه��ا ال ي��ت��خ��ذ أي صبغة
سياسية وال ربحية ،بل هو «فسحة
ل��ل��ح��ب ق���ام���ت ع���ل���ى ال���ج���ه���د امل���م���زوج
بالحب».

فيما طرابلس تغرق في دماء أبنائها ،خرج مواطن لبناني ـ من ّ
شدة الحسرة
ـ ليعلن ّ
تحدي كل السياسيني واملسؤولني اللبنانيني .انتشر مقطع فيديو
ّ
ال تتجاوز م��دت��ه الثالثني ثانية م��ن امل��وق��ع اإللكتروني لـ«املؤسسة اللبنانية
لإلرسال» ليجد طريقه إلى مختلف مواقع التواصل االجتماعي .وبلمح البرق،
ّ
تحول «أبو الغضب» إلى مثال أعلى للكثير من ّ
رواد مواقع التواصل .أشخاص
ً
ّ
ّ
قالوها صراحة« :أبو الغضب يمثلني» ،في وقت ملوا فيه «األسطوانة» اللبنانية
ّ
املشروخة! علمًا أنه بعد الشعبية الواسعة التي حققها خالل اليومني املاضيني،
نشرت القناة اللبنانية الفيديو على صفحتها الرسمية على فايسبوك وسألت
ّ
متابعيها« :هل يمثلك أبو الغضب؟» .في الوقت الذي كانت  lbciتستطلع فيه
ّ
آراء الطرابلسيني في ما يحدث لفيحائهم ،توقف الرجل املسن أمام الكاميرا
ً
وصرخ سائال« :أين رئيس الجمهورية؟» ،مضيفًا« :قذائف الهاون مألت البلد،
واألطفال قتلى على الطرقات» ،ليعود ويتساءل (سؤال العارف طبعًا)« :وين
ال��ن ّ��واب والسياسيني» .وف��ي معرض حديثه ال��ذي ّ
ينم ع��ن وج��ع��ه ،وج��د «أب��و
الغضب» ّأنه من الضروري تذكير الرأي العام ّ
ّ
بأن «عدونا هو إسرائيل وبس».
في النهاية ،لم يستطع الرجل تمالك أعصابه ،فانفجر غضبًا مطلقًا شتائم من
العيار الثقيل على الزعماء جميعًا «من كبيرهم لصغيرهم».
ّ
ّ
«يسلم هالتم»« ،فشيتلي خلقي»« ،هو يمثل كل مواطن لبناني يريد العيش
كونوا مناعة على الشتائم» .تلك ّ
بكرامة»« ،الزعماء ّ
عينة من تعليقات املديح التي
حظي بها كالم «أبو الغضب» وانهالت على الصفحات اإلفتراضية .أجمعت
ّ
كل هذه التعليقات على ّأن «أبو الغضب» نطق بلسان حال كل املواطنني على
امتداد البلد .وفي زحمة التأييد ،خرجت أصوات تسأل مؤيدي «أبو الغضب»
ً
عن سبب تقاعسهم عن التغيير إذا كانوا يؤمنون بآرائه .كتب أحدهم قائال
«غدًا عندما يحني موعد اإلنتخابات تنساقون كالغنم إلى صناديق االقتراع
الختيار األسماء نفسها» ،ليخلص في نهاية املطاف إلى ّأن��ه َ
«عبث ،فالج ال
ت��ع��ال��ج» .اس��م «أب���و الغضب» ي ّ
��ردن��ا إل��ى ذك��ري��ات ال��ح��رب األهلية املقيتة ،يوم
كان هناك في كل ّ
حي «أبو الجواهر» ،و«أبو الليل» ،و«أبو الجماجم» ...ورغم
ّ
ّ
«الشلل» الذي يصيب القوة التغييرية في املجتمع اللبناني ،إال أن بضع كلمات
ّ
لرجل ذاق لوعة التفرقة والقتل ّ
هزت الجمهور (ولو افتراضيًا) لتدل على حالة
«ق���رف» م��زم��ن��ة ...لكن متى ستترجم بخطوات فاعلة على األرض؟ (مقطع
الفيديو على موقعنا)

