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جائزة نجيب محفوظ

إ ّنها أميركا عزيزي محمود حجيج

سوريا خالد خليفة

كما في أفالمه
ومعارضه السابقة ،يطرح
املخرج والفنان اللبناني
أفكارًا تخلط الفن بالسياسة
والهوية الثقافية،
Relatively Speaking
املقام في «غاليري أجيال»
رحلة في دالالت الخرائط
والترميزات واألرقام التي
تحكم مصائرنا

القاهرة ــ سيد محمود

حسين بن حمزة
كما ف��ي أف�لام��ه القصيرة ومعارضه
ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة ،ال ُي� ��ري � �ح � �ن� ��ا م� �ح� �م ��ود
حجيج ( )1975ف��ي معرضه الجديد
 Relatively Speakingالذي تحتضنه
ً
«غاليري أجيال» .علينا أوال أن نزيح
م � �ف� ��ردة «م � �ع � ��رض» وم � ��ا ت �ث �ي ��ره م��ن
ان�ط�ب��اع��ات ج��اه��زة ومسبقة الصنع
ف��ي أذه��ان �ن��ا ،وأن ن�س�ت�ع� ّ�د ل�ل��دخ��ول
ف ��ي م �ت��اه��ة م ��ن ال� �خ ��رائ ��ط واألرق � � ��ام
وال� �ت ��رم� �ي ��زات .إن� �ه ��ا م �ت��اه��ة ال �ف �ن��ان
ن�ف�س��ه ،وع�ل�ي�ن��ا أن نقتفي أث ��ره ،وأن
نكون محكومني بالعودة إلى البداية
أحيانًا .تطابق البدايات والنهايات
ج��زء من إشكالية أكبر مصنوعة من
األفكار اليومية التي تتراكم وتتحول
إلى عالمات فارقة من دون أن ننتبه
إل �ي �ه��ا .أغ �ل��ب األف �ك��ار امل��دس��وس��ة في
األع� �م ��ال امل �ع��روض��ة ه ��ي أف �ك ��ار ذات
م � ��ذاق س �ي��اس��ي وم �ج �ت �م �ع��ي .ه �ن��اك
رسائل وإيحاءات في املعرض املؤلف
من أربع أطروحات تتألف كل واحدة
م �ن �ه��ا م ��ن س �ل �س �ل��ة أج � � ��زاء م�ت�م��اث�ل��ة
ف��ي الشكل وامل�س��اح��ة .ف��ي األط��روح��ة
األول � � � � � ��ى ،ي� �ت� �ت� �ب ��ع ح� �ج� �ي ��ج م �ن��اط��ق
امل �ص��ال��ح األم �ي��رك �ي��ة ك �م��ا توضحها
خ ��رائ ��ط م��وض��وع��ة م ��ن ال �ب �ن �ت��اغ��ون،
وي��دع��ون��ا إل ��ى م�لاح �ظ��ة ال�ت�ع��دي�لات
ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال �ت�غ�ي��رات ال�ح��اص�ل��ة
ف ��ي ح��رك��ة ال �س �ي��اس��ة وال �ت �ح��ال �ف��ات.
في الخريطة األول��ى ،تتركز املصالح
ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي وإي� � � ��ران س�ن��ة
 .1996ف��ي ال�ث��ان�ي��ة ،ت�ض��اف ال�س��ودان
وكازاخستان سنة  .2002في الثالثة،
ُي �ض��اف ل�ب�ن��ان وس��وري��ا س�ن��ة ،2005
ُ
وف��ي ال��راب�ع��ة ،ت�ض��اف تونس ومصر
وال�ي�م��ن وس��وري��ا م �ج��ددًا .اإلض��اف��ات
تتحدد بثنائية التشغيل On – Off
التي تترجم تراجع حركة املصالح أو
تصاعدها بحسب منافع السياسة
األم �ي��رك �ي��ة ،ح�ي��ث يمكننا رب ��ط ه��ذه
ال� �ح ��رك ��ة ب � ��أح � ��داث ج �ي��وب��ول �ي �ت �ك �ي��ة
واضحة لها عالقة بالنفط والغاز في

«الربيع العربي أون ـــ أوف» (مواد مختلفة ـــ  88×65سنتم)
الخريطة األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة ،وترتبط
ب��اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري
ف ��ي ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ق �ب��ل أن ي �ن �ط �ف��ئ ال ��زر
امل�خ�ص��ص ل �ل �س��ودان ب�ع��د تقسيمه،
وان�ت�ق��ال االه�ت�م��ام إل��ى ب�ل��دان الربيع
العربي ،بينما نالحظ أن الزر الخاص
بإسرائيل موجود دومًا في حالة .On
الخرائط هي مادة األطروحة الثانية
أي � �ض� ��ًا ،ل �ك �ن �ه��ا م ��رس ��وم ��ة ب� ��األل� ��وان
امل��ائ �ي��ة ،وي �ق �ت��رح ال �ف �ن��ان ف��ي واح ��دة
منها كيف يمكن أن ُي��رى العالم بعد
ح ��ذف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،وف ��ي واح ��دة
أخ� � ��رى ي �س �خ��ر م� ��ن إح �س��اس �ن��ا ب��أن
ل�ب�ن��ان ه��و م��رك��ز ال �ع��ال��م .ل�ب�ن��ان على
أي ح ��ال ح��اض��ر ف��ي أط��روح��ة ثالثة
م�ب�ت�ك��رة م��ن ع � ��دادات ال �ك �ه��رب��اء بعد
استبدال أرقام استهالك التيار بأرقام
مفقودي الحرب اللبنانية في العداد
األول ،وأرق� ��ام تخصيب ال�ي��وران�ي��وم
اإلي��ران��ي في ال�ع��داد الثاني ،ثم أرق��ام
القتلى السوريني في الحرب الدائرة
فيها حاليًا ،وأرقام مساحة إسرائيل
منذ قرار تقسيم فلسطني عام ،1949
وعدد العمليات العسكرية األميركية
م�ن��ذ ع��ام  1945ح�ت��ى ال �ي��وم ،وأخ�ي�رًا
أرق � ��ام إن �ت ��اج ال �ن �ف��ط ال �س �ع ��ودي .في
األط� ��روح� ��ة األخ � �ي ��رة ي �ح �ض��ر ل�ب�ن��ان
بكثافة من خالل أربع لوحات بيضاء
ٌ
ُحفر في منتصف كل واحدة منها رمز
يختزل جانبًا من حياتنا ومصائرنا:
«الهوية الشخصية» التي تتحكم في
وج��ودن��ا ال �ف��ردي« ،طلقة ال��رص��اص»
ف� � ��ي ح � ��روب� � �ن � ��ا امل � � �ت � � �ك� � ��ررة« ،ف� � �ي � ��زا»
الح �ت �م��االت ال �ه �ج��رة ،ث��م «ورق ��ة املئة

دوالر» ال� �ت ��ي ال ت �ح �ت��اج إل � ��ى ش��رح
إض ��اف ��ي .إل� ��ى ج ��ان ��ب ه� ��ذه األش �ك ��ال
امل �ح �ل �ي��ة ،ل��وح��ة خ��ام �س��ة ُح �ف��ر فيها
ذل��ك ال�ـ «ت�ي��وب» الصغير ال��ذي أخرج
وزير الخارجية األميركي كولن باول
محتوياته على شاشة الكومبيوتر،
م� ّ�دع �ي��ًا أن �ه��ا ص ��ور ألس �ل �ح��ة ال��دم��ار
الشامل التي يمتلكها صدام حسني.
«ل�ق��د ت� ّ
�درب� ُ�ت على النظر إل��ى األرق��ام
وإظهار االحترام لها» ،يقول حجيج

يتتبع مناطق
المصالح كما
توضحها خرائط من
البنتاغون

في تقديمه للمعرض .بالنسبة إليه،
اإلحصاءات والخطوط البيانية هي
ب��راه�ين على تحقق األرق ��ام ،ومجرد
ذك � ��ر رق � ��م م� ��ا ي �ع �ن��ي أن ال � �ج� ��دال ق��د
ان �ت �ه��ى ،وأن ال أح ��د ي �ج��رؤ ب��ال�ت��ال��ي
على امل�ج��ادل��ة ف��ي مصير ه��ذا ال��رق��م.
ل �ع��ل ت��وص �ي��ف «ال �ن �س �ب �ي��ة» امل��وج��ود
ف� ��ي ع � �ن� ��وان امل � �ع� ��رض م� �ح ��اول ��ة م��ن
ال�ف�ن��ان لتهديد ال�ن�ف��وذ ال ��ذي تتمتع
به األرق��ام التي تعرضها األعمال (ال

اللوحات) املعروضة فيه .هناك كثافة
ت�ن�ظ�ي��ري��ة وم �ف �ه��وم �ي��ة ف ��ي امل �ع��رض،
ل�ك�ن�ه��ا م �ق� ّ�دم��ة ب �ط��ري �ق��ة ت �ج �ع��ل ذل��ك
مصحوبًا بأناقة وجمالية واضحة.
ق� ��وة امل� �ع ��رض م ��وج ��ودة ف ��ي إظ �ه��ار
األح � � � � ��داث امل �ف �ص �ل �ي��ة وامل �ن �ع �ط �ف��ات
التي تعوم عليها األرق��ام والخرائط
والترميزات التي تتصف بحجومها
وأش �ك��ال �ه��ا ال �ص �غ �ي��رة .ال �ف �ن��ان ال��ذي
أن� �ج ��ز أف�ل�ام ��ًا ق �ص �ي��رة ع �ص �ي��ة ع�ل��ى
التصنيف ،وقدم مشروعات إشكالية
يختلط فيها السياسي بالثقافي ،ال
ُيخفي هنا دعوته إلى خلق تساؤالت
ج��دي��دة ح ��ول ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ال�ت��ي
يجري تركيب العالم من خاللها من
دون النظر إلى مصائر الشعوب .كأن
ال �ق �ط��ع واألش� �ك ��ال واألرق� � ��ام مفاتيح
ص� �غ� �ي ��رة ل� �ل ��ول ��وج إل � ��ى ال� �ت ��أوي�ل�ات
ال�ك�ب��رى امل�ح�ج��وب��ة خ�ل�ف�ه��ا .امل�ع��رض
أش �ب��ه ب��رح�ل��ة م �ت �ع��ددة ال�ط�ب�ق��ات في
ت��أث �ي��رات امل �ي��دي��ا ووس��ائ��ل االت �ص��ال
و«م� � ��ؤام� � ��رات» ال �س �ي��اس��ة وم �ص��ال��ح
ال� ��دول ال�ع�ظ�م��ى .رح �ل��ة ي �خ��رج منها
امل �ت �ل �ق��ي ب �ش �ع��ور أن� ��ه ب �ي ��دق ص�غ�ي��ر
م�س�ح��وق وم�ن�س��ي ،وأن ��ه رق��م متكرر
وس��ط أرق ��ام القتلى وب��رام�ي��ل النفط
وم � �س � ��اح � ��ات ال � �خ � ��رائ � ��ط امل ��رس ��وم ��ة
ف��ي امل�ط�ب��خ ال �س��ري مل�ص��ال��ح أم�ي��رك��ا
ال �ت��ي ُت �ب �ق��ي ي��ده��ا دوم � ��ًا ع �ل��ى ال � ّ
�زر
اإلسرائيلي.
 :Relatively Speakingح �ت��ى  30ك1
(دي �س �م �ب��ر) ال �ح��ال��ي ـ «غ��ال �ي��ري أج �ي��ال»
(الحمرا ـ بيروت) ـ لالستعالم01/345213 :

خالل العقد األخير ،رسخ خالد خليفة (1964
ـ ال�ص��ورة) اسمه ف��ي عالم ال��رواي��ة العربية،
م�ن��ذ إدراج «م��دي��ح ال �ك��راه �ي��ة» ف��ي ال�لائ�ح��ة
القصيرة ّ لجائزة «بوكر العربية» ( .)2007هذه السنة
أي�ض��ًاُ ،رش��ح لنيل ج��ائ��زة «اإلن��دب�ن��دن��ت» البريطانية،
ووض �ع��ت «م��دي��ح ال �ك��راه �ي��ة» ع�ل��ى ق��ائ�م��ة Muse List
ألفضل مئة رواية في العالم .ومساء أمس ،كان الروائي
السوري على موعد مع جائزة أخ��رى ،إذ نال «جائزة
نجيب محفوظ للرواية العربية» (ح��وال��ى أل��ف دوالر
م��ع ت��رج�م��ة ال ��رواي ��ة إل ��ى اإلن �ك �ل �ي��زي��ة) ال �ت��ي تمنحها
«الجامعة األميركية في القاهرة» سنويًا عن روايته «ال
سكاكني في مطابخ هذه املدينة» الصادرة أخيرًا عن
ّ
«دار العني» (القاهرة) و«اآلداب» (ب�ي��روت) ،علمًا بأن
الرواية تستعرض فترة حكم البعث ،وتستعيد األثمان
التي دفعها السوريون منذ مواجهات الحزب الحاكم
مع اإلخوان املسلمني حتى موت حافظ األسد ،مقاربًا
ب�ين السلطتني السياسية
وال��ذك��وري��ة .وب��ذل��ك ،يكون
خليفة ثاني روائي سوري
ي�ن��ال ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي تمنح
ف� ��ي م �ن��اس �ب��ة ع �ي ��د م �ي�لاد
محفوظ ،بعد الزميل خليل
ّ
ص ��وي �ل ��ح .ل� �ك ��ن خ �ل �ي �ف��ة ل��م
ّ
ي�ت�م��ك��ن م��ن ح �ض��ور حفلة
ال�ت�س�ل�ي��م ال �ت��ي أق �ي �م��ت في
ق ��اع ��ة ال �ج��ام �ع��ة ال �ش��رق �ي��ة
ق � ��رب «م� � �ي � ��دان ال �ت �ح��ري��ر»
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ه ��و ال � ��ذي ال
ي� � ��زال ص� ��ام � �دًا ف� ��ي دم �ش��ق
وم� � � � � ��ن أش� � � � � ��د ال� � ��داع � � �م �ي ��ن
تستعرض
لالنتفاضة ال�س��وري��ة .وقد
ج�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ه��ذا ال�ع��ام
«ال سكاكين
األك� ��ادي � �م � �ي �ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن:
في مطابخ
ش �ي��ري��ن أب� ��و ال �ن �ج��ا ،م�ن��ى
هذه المدينة»
ط � �ل � �ب� ��ة ،ح � �س �ي�ن ح� � �م � ��ودة،
فترة حكم
ت� � �ح� � �ي � ��ة ع � � �ب� � ��د ال� � �ن � ��اص � ��ر
وال � � �ش � ��اع � ��ر وال � �ص � �ح ��اف ��ي
البعث
اللبناني عبده وازن.
ورغ��م غيابه عن االحتفال،
ّ
وج ��ه خ�ل�ي�ف��ة ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا
ك ��ات ��ب امل� �ق ��ال ن �ي��اب��ة ع �ن��ه،
ج��اء فيها «ألول م��رة ،تقف
ال �ك �ت��اب��ة وج �ه��ًا ل��وج��ه م��ع ذات� �ه ��ا ،ل�ت�ج�ي��ب ع��ن س��ؤال
خطير :م��اذا تفعل الكتابة حني يصبح امل��وت فاحشًا
إل ��ى ه ��ذه ال ��درج ��ة؟ ألول م ��رة أت� �س ��اءل م �ص��دوم��ًا عن
ج��دوى الكتابة» .واع�ت��رف خليفة ب��أن أوه��ام��ه انتهت
حني اكتشف أن املبدعني أشخاص ضعفاء ،عاجزون
عن مساعدة طفل نازح في املخيمات وإعادته إلى دفء
منزله .لكنها أزالت عن عينيه غشاوة كان ال يجرؤ على
ّ
ّ
االع �ت��راف ب�ه��ا ،ه��ي أن ال�ك��ت��اب يعملون ف��ي الهشاشة
ألن�ه��م يصنعون ال�ج�م��ال ،ويسهمون ف��ي جعل حياة
البشر أقل وحدة وقسوة ،لكنهم رغم ذلك ال ينصرون
مظلومًا ،بل فقط باستطاعتهم مساعدة املظلوم على
اس�ت�ج�م��اع ق� ��واه وال �ن �ض��ال م��ن أج ��ل ق�ض�ي�ت��هّ .
ووج ��ه
«عميد ال��رواي��ة العربية» ومدينته
خليفة تحية إل��ى ّ
ال�ق��اه��رة ال�ت��ي رأى أن�ه��ا ستنهض م��رة أخ��رى ،مشيرًا
ّ
إلى أن الرواية العربية بدأت تحفر في الذات واملجتمع،
متخلية عن اإلنشاء لصالح السرد والنثر الحقيقي.

فالش
■ ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج «م � �ع ��رض ب � �ي ��روت ال �ع��رب��ي
يحتضنها
ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب» ت��وق�ي�ع��ات ون � ��دوات
ّ
«مجمع بيال» .في جناح «منتدى املعارف» ،توقع
ح�ي��اة ال�ح��وي��ك عطية «ال�ف�ض��ائ�ي��ات اإلخ�ب��ارة
العربية بني عوملتني» بد ّءًا من الخامسة من مساء
 13ك( 1ديسمبر) ،كما يوقع شربل داغر «الشعر
العربي الحديث :كيان النص» بدءًا من الخامسة
م��ن م�س��اء  14ك .1وف��ي ج�ن��اح «ال �ن��ادي الثقافي
العربي» ،تقيم «دار نلسن» حفلتي توقيع لكتاب
«وج� ��وه وأق �ن �ع��ة» ل�ب��اس�ك��ال ع �س��اف ،و«أج ��دل
ن �ه �رًا ك��ي ال أغ� ��رق» لجميلة ع�ب��د ال��رض��ا ب��دءًا
من الخامسة من مساء  18ك( 1ديسمبر) .وتقيم
«م�ن�ش��ورات ض�ف��اف» توقيعًا ل��رواي��ة لينا هويان
ال�ح�س��ن «ن ��ازك ّخ��ان��م» ب ��دءًا م��ن ال�خ��ام�س��ة مساء
األح��د املقبل .ويوقع مهدي منصور «الظل فجر
داك ��ن» ب��دءًا م��ن ال�س��ادس��ة والنصف م�س��اء السبت
�اح «ش��رك��ة امل�ط�ب��وع��ات للتوزيع
ال �ق��ادم ف��ي ج�ن� ّ
وال �ن �ش��ر» .وت ��وق ��ع ه��ال��ة ك��وث��ران��ي «ك��اري��زم��ا»

ب��دءًا م��ن السادسة م��ن مساء ال�ي��وم ف��ي جناح «دار
الساقي» ،كما توقع إيفانا مرشليان كتابها «أنا
ّ
امل��وق��ع أدن ��اه محمود دروي � ّ�ش» عند السادسة
من  14ك 1في ال��دار أيضًا .ويوقع جوزف األسمر
«الخمرة عند العرب وقصة العرق اللبناني»
ب ��دءًا م��ن ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م��ن م �س��اء ال �غ��د في
جناح «دار الفارابي» .وفي جناح «الدار األهلية»،
ّ
توقع سمر عبد الجابر «م��اذا لو كنا أشباحًا»
ب��دءًا من السادسة من مساء  15ك .1وعلى هامش
املعرض أيضًا ،دعا «النادي الثقافي العربي» إلى
لقاء تكريمي «ملؤسسة الدراسات الفلسطينية
ف��ي ال��ذك��رى  50س�ن��ة ل�ت��أس�ي�س�ه��ا» ،ب�م�ش��ارك��ة
ك ��ل م ��ن ط��ري��ف ال� �خ ��ال ��دي ،وف � ��واز ط��راب �ل �س��ي،
وال �ي��اس خ��وري وم�ح�م��د س��وي��د ب ��إدارة سامي
م�ش��اق��ة ع�ن��د ال�س��اب�ع��ة م��ن م�س��اء  16ك 1ف��ي قاعة
امل� �ح ��اض ��رات .ودع� ��ت «دار ال �ح��دائ��ق» ال��رس��ام�ين
والفنانني ملشاركتها نماذج من أعمالهم الفنية في
لقاء مهني تنظمه بدءًا من الخامسة من مساء  17ك1

في جناح ال��دار .أما «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر» فتقيم ن��دوة ح��ول كتاب «قيام طائفة...
أم��ة موسى ال�ص��در» للشيخ ص��ادق النابلسي،
وي �ش��ارك فيها ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ك��ري��م ب�ق��رادون��ي،
ومحمد نصرالله ،وجان عزيز ،ويديرها يونس
عودة عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في
جناحها.
■ منذ اشهر ،أصبحت أمسيات
عبد الكريم الشعار (الصورة)
م��ن امل��واع�ي��د ال�ث��اب�ت��ة ف��ي «م�ت��رو
املدينة» .عند التاسعة والنصف
من مساء غ��د ،ومساء الخميس
 26ك ��ان � ّ�ون األول (دي �س �م �ب��ر)،
ي�غ�ن��ي امل �ط��رب ال�ل�ب�ن��ان��ي «غ��ن �ي �ل��ي ش ��وي ش��وي»
(ك�ل�م��ات ب�ي��رم ال�ت��ون�س��ي وأل �ح��ان زك��ري��ا أح�م��د)
ترافقه الفرقة املوسيقية بقيادة عازف العود اللبناني
زياد األحمدية .لالستعالم76/309363 :

■ ت� ��زداد ال �ل �ق��اءات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ي��وم ف��ي زواي� ��ا امل��دن
ال�س��وري��ة لتثبت أن ه�ن��اك م��ن ال ي ��زال م�ص�رًا على
مواجهة املوت املتجدد.
ملتقى «أض ��واء امل��دي�ن��ة» ال�ث�ق��اف��ي ،واح��د م��ن هذه
املواعيد الجميلة التي تؤمن مساحة شابة للتالقي
ب�ي�ن ال �ن �ش��اط��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن امل��وس�ي�ق��ى
وال�ن�ث��ر إل ��ى ال�ش�ع��ر وال�ق�ص��ة ال�ق�ص�ي��رة واألح��ادي��ث
األدب �ي��ة ،ع�ن��د ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ك��ل ن�ه��ار سبت
في «نينار آرت كافيه» (دمشق القديمة _ باب
شرقي)
ّ
■ ب �ع��دم��ا وق� ��ع ع� ��ادل ن �ص��ار ع� ��ددًا م��ن ك�ت�ب��ه في
«م�ت��رو امل��دي�ن��ة» (ال�ح�م��را_ب�ي��روت) ،ك��ان أبرزها
«االنتباه! ـــ سيرة مريض نفسي» الذي ّ
فرغ فيه
مجريات حياته ،ها هو يضرب لنا موعدًا جديدًا مع
توقيع كتابه الجديد «ثرثرة قي ش��ارع الحمراء»
ع�ن��د ال�س��اب�ع��ة م��ن م�س��اء ال �ث�لاث��اء  17ك��ان��ون األول
(ديسمبر) في املترو.

