22

الجمعة  21نيسان  2017العدد 3157

ثقافة وناس

من «عزيزي
الحيوان»
()2016

فنون معاصرة في معرضها الفردي األول في بيروت ،تلتقط الفنانة لحظات حاسمة ومفصلية في التاريخ
المصري المعاصر .شريطاها «زائر الليل ــ يوم أن تحصى السنين» ( ،)2011و«عزيزي الحيوان» ( )2016يعرضان في
«متحف سرسق» (األشرفية) حتى  12حزيران (يونيو) المقبل ،ويستكشفان ّ
تبدل مالمح كثيرة في موازين القوى
ّ
ّ
الهويات الفردية والجماعية بعد «ثورة يناير»
وتشكل

مها مأمون« ...قانون الوجود» بعد الثورة
روان عز الدين
ال ت ــرى مـهــا مــأمــون ( )1972الـصــورة
الـشـعـبـيــة املـ ـت ــداول ــة ب ـحــرف ـي ـت ـهــا ،وال
ت ـس ـت ـك ــن ل ـش ـك ـل ـهــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي .تـعـيــد
الـفـنــانــة امل ـصــريــة اخ ـتــراع ـهــا بـعــدســة
جديدة ،كأن الصورة أو ّ
املادة البصرية
هي مجموعة من القنوات بني املاضي
والـ ـح ــاض ــر ،ت ـب ـق ـي ـهــا م ـش ـ ّـرع ــة دائ ـم ــا
ع ـل ــى ال ـت ـع ــدي ــات وال ـ ـتـ ــدخـ ــات .ه ــذه
الـفـسـحــة الـتـفــاعـلـيــة والـتــأويـلـيــة ،هي
ما صنع تجربتها الفنية وجعلها كـ
«أبحاث» بصرية عبر وسائط الفيديو
وال ـص ــورة الـفــوتــوغــرافـيــة واملــون ـتــاج.
تعيد الفنانة تركيب الصور والعبث
بمفاهيمها وسردياتها الثابتة ضمن
أطر جديدة ،لكنها النهائية بدورها،
وع ـب ــر ط ــروح ــات فـنـيــة ت ـم ــزج ال ــواق ــع
بــال ـخ ـيــال ،وال ـثــابــت بــامل ـت ـحـ ّـرك .أف ــام
الـفــرنـســي كــريــس م ــارك ــر ،فـيــديــوهــات
املــواطـنــن عـلــى «يــوت ـيــوب» ،السينما
املـصــريــة ،ويــومـ ّـيــات الـشــارع والصور
الـسـيــاحـيــة .ب ـقــدر م ــا تـخـتــرق مــأمــون
هذه الصور وتتدخل فيها ،تبدو كمن
ي ـطــوف عليها مــن األع ـلــى عـبــر بحث
فـنــي وث ـقــافــي واج ـت ـمــاعــي وسـيــاســي
ومـ ــدي ـ ـنـ ــي ،ال ي ـب ـت ـع ــد ع ـ ــن امل ـج ـت ـمــع
املصري ومآزقه.
يجري شريطها «سياحة داخلية »2
( )2008ضمن هذا الخط االستكشافي.
ف ــي ال ـع ـمــل ( 62د) ال ـ ــذي ي ـق ــوم عـلــى
امل ــونـ ـت ــاج ،اخ ـ ـتـ ــارت م ــأم ــون مـشــاهــد
مــن أف ــام مـصــريــة بــن الخمسينيات
وم ـط ـلــع الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن،
تـ ـظـ ـه ــر فـ ـيـ ـه ــا األه ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ــات الـ ـث ــاث ــة
كخلفيات لحوارات املمثلني وأفكارهم
عـ ــن االن ـ ـت ـ ـحـ ــار وال ـ ـحـ ــب وال ـس ـي ــاس ــة
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـس ــردي ــات ف ــي الـفـيـلــم.
األهرامات في الشريط ليست أهرامات
م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بـ ـت ــاريـ ـخـ ـه ــا ودالالت ـ ـه ـ ــا
وسردياتها ورمزيتها األصلية .هذه
األهــرامــات الثابتة في خلفية القاهرة
في األفــام املصرية ،تصادرها سلطة
اإلع ــام وصانعي األف ــام وإسقاطات

املجتمع .فــي الـصــورة الفوتوغرافية،
ّ
ً
أنجزت مأمون أعـمــاال ال تقل تجريبًا
عــن الـفـيــديــو ،وه ــي ت ـحــاول أن تمنح
ال ـ ـصـ ــور واملـ ـش ــاه ــد امل ــأل ــوف ــة أبـ ـع ــادًا
أخـ ـ ــرى .ف ــي  Cairoscapesعـ ــام 2003
اخترعت فسحات طبيعية في القاهرة
امل ـ ــزدحـ ـ ـم ـ ــة ،ب ـن ـق ــد سـ ــاخـ ــر ل ـل ـم ـش ـهــد
املـ ــدي ـ ـنـ ــي املـ ـغـ ـل ــق وامل ـ ـك ـ ـتـ ــظ .دم ـج ــت
مشاهد مدينية لـسـيــارات وأبنية مع
قطع ثياب يلبسها ّ
املارة نقشت عليها
ورودًا .ال تعتمد مها مــأمــون اتجاهًا
واح ـدًا وملموسًا في عملها البصري
والـسـيـنـمــائــي .ه ـكــذا ت ـبــدو تجربتها
خاضعة إلمكانات الصورة وقدراتها
عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـحـ ــاق ب ـ ـهـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات
وت ـظ ـه ـي ــره ــا .ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ق ــان ــون
الـ ـ ــوجـ ـ ــود» ،ت ـ ـ ــزور ال ـف ـن ــان ــة امل ـص ــري ــة
ب ـي ــروت ف ــي مـعــرضـهــا الـ ـف ــردي ّ
األول
هـنــا .يـضــم امل ـعــرض تجهيزي فيديو
«زائــر الليل ـ يوم أن تحصى السنني»
( ،)2011و«عــزيــزي الحيوان» (.)2016
نواح كثيرة ،أكان
يختلف العمالن من
ٍ
لجانب ّ
املادة البصرية املستخدمة ،أم
لناحية طريقة املعالجة وغيرها من
العناصر .مع ذلك ،يحاوالن كسر تناغم
قــانــون السلطة وخلخلته .فــي إحــدى
ال ـصــال ـتــن امل ـت ـقــاب ـل ـتــن ف ــي «مـتـحــف
سـ ـ ــرسـ ـ ــق» ح ـ ـيـ ــث يـ ـسـ ـتـ ـم ــر امل ـ ـعـ ــرض
حتى حــزيــران (يونيو) املقبل ،عرض
«زائــر الليل :يــوم أن تحصى السنني»
( .)2011قامت مأمون بمنتجة مقاطع
فيديو صورها الثوار الذين اقتحموا
أقبية أمن الدولة بالتزامن مع الثورة
امل ـص ــري ــة .تـقـبــض م ــأم ــون ع ـلــى فـتــرة
قلبت فيها األدوار والـقــوى ،وتغيرت
األم ـك ـن ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ث ــاب ـت ــة ل ـع ـقــود،
بــدءًا من عنوان الشريط« :زائــر الليل»
املصطلح امل ـتــداول لـلــداللــة على قوى
أمن الدولة وزياراتهم الليلية للقبض
ع ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن ف ــي م ـن ــازل ـه ــم .ه ــذه
امل ـ ّـرة يـقــوم الـنــاس بــزيــاراتـهــم الليلية
لتلك األقبية في القاهرة والدمنهور.
نـ ــراهـ ــم وال ن ـس ـم ـع ـهــم .ال ـ ـصـ ــورة فــي
ّ
الـفـيــديــو غـبـشــة ،تـهـتــز معظم الــوقــت.

ال صـ ــوت ل ـل ـش ـبــان ال ــذي ــن يـقـتـحـمــون
املكان ويصنعون صورتهم بأنفسهم.
سنستمع بــن وقــت وآخ ــر إلــى بعض
ال ـج ـل ـبــة ال ـض ـئ ـي ـلــة .تـفـتــح ال ـج ــواري ــر،
وت ـن ـبــش ال ـخ ــزائ ــن .ي ـقــع الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار على
بـ ــدالت رقـ ــص ،وع ـلــى تـمــاثـيــل فــاخــرة
وأوراق ودف ــات ــر وص ـح ــف .يـنـتــزعــون
ال ـط ـب ـقــات الـكـثـيـفــة ل ــذاك ــرة امل ـك ــان من
دون أن يـعـثــروا عـلــى الــوثــائــق ّ
املهمة
فيه التي تعنيهم أنفسهم .في «عزيزي

تعيد تركيب الصور وسردياتها
الثابتة ضمن أطر جديدة
وطروحات تمزج الواقع بالخيال

من «عزيزي
الحيوان»
()2016

الحيوان» ( )2016أحدث أعمال مأمون،
تعيدنا إلــى الـفـتــرة الـتــي تلت الـثــورة
املـ ـص ــري ــة ،وكـ ــانـ ــت ب ـ ــدوره ـ ــا نـتـيـجــة
لـ ـت ــراك ــم ع ـ ـقـ ــود .الحـ ـظ ــت مـ ــأمـ ــون فــي
خــال تـلــك الـفـتــرة ،ظـهــور الـحـيــوانــات
ف ــي كـ ـت ــاب ــات أص ــدق ــائ ـه ــا ون ـص ــوص
ال ـنــاش ـطــن ،بــاس ـت ـخــدامــات مختلفة.
وراحت تطالعها في الشارع توظيفات
جديدة للحيوانات مثل هيكل الجمل
ّ
املضيء الــذي علقه لحام فوق متجره

فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .م ـظ ــاه ــر دف ـع ـت ـه ــا إل ــى
اختيار قصة لهيثم الورداني بعنوان
«سلطان قانون الوجود» التي ترتكز
ع ـلــى نـ ـ ّـص ل ـل ـق ـ ّ
ـاص املـ ـص ــري يــوســف
إدريـ ــس بـعـنــوان «أن ــا سـلـطــان قــانــون
الـ ـ ــوجـ ـ ــود» .أم ـ ــا الـ ـنـ ـص ــوص األخ ـ ــرى
فــي ال ـشــريــط ،فـهــي رســائــل للناشطة
ّ
امل ـص ــري ــة ع ـ ــزة ش ـع ـبــان ال ـت ــي وج ــدت
نفسها بعد أحداث مجزرة آب  2013في
مـصــر ،بحاجة إلــى الـعــاج فــي الهند.
تمشي القصتان بالتوازي في الشريط
ّ
املتحرك لقصة
( 25د) .الجانب الروائي
ّ
يتتبع قصة عصابة
هيثم الــوردانــي
ّ
يتحول أحد أعضائها ،وليد
مخدرات
طــه ،إلــى حيوان هجني ،هو مزيج من
ماعز وحمار وحشي ،بينما هو الذي
يعرف وحــده مخبأ شحنة املـخــدرات.
في املقابل ،لجأت مأمون إلى الكادرات
ال ـث ــاب ـت ــة وال ـب ـط ـي ـئ ــة ل ـت ــوث ـي ــق رح ـلــة
عــاج عــزة شعبان في الهند ،يرافقها
تسجيل صــوتــي لـلـنــاشـطــة املـصــريــة،
تـقــرأ فيه بعض الــرســائــل الـتــي راحــت
تكتبها على فايسبوك ألصدقائها في
مصر .تبدو شعبان وتجربتها ّ
عينة
ع ــن املـ ــآزق الـنـفـسـيــة ال ـفــرديــة م ــا بعد
ّ
ال ـث ــورة امل ـصــريــة ،بينما تـشــكــل حالة
ّ
إنـســانـيــة أش ـمــل تــولــدهــا ال ـصــدمــات،

وتـ ـتـ ـم ـ ّـث ــل ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن الـ ـه ـ ّ
ـوي ــة
وضـيــاعـهــا .تفتتح شـعـبــان رسائلها
بعبارة «عزيزي الحيوان» ،وتختمها
بتوقيع «الــدرفـيــل» (الــدلـفــن) وتسرد
بعض يومياتها في التنقل هناك في
نظام الطبيعة الذي يتيح لها مجاورة
ح ـ ـيـ ــوانـ ــات وال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات والـ ـبـ ـش ــر.
ال ـ ـ ّ
تتنقل الـكــامـيــرا بــن مـنــاظــر طبيعية
ف ــي دارامـ ـ ـس ـ ــاال ،وت ـج ـمــد ع ـنــد بعض
اللقطات .هناك لقطات الداخلية لعزة،
ً
وهـ ــي مـسـتـلـقـيــة ع ـلــى ال ـس ــري ــر م ـثــا،
وأخ ــرى خارجية للطبيعة فــي البحر
والجبال .أما في الفيلم عمومًا ،فتتنقل
الكاميرا بــن الـعــوالــم الــروائـيــة لقصة
وليد طه ،وبني تلك الوثائقية لتجربة
شعبان .من خــال شريطها تقرأ مها
مأمون هذه الظاهرة التي ال تلجأ إلى
ٍّ
ـن ثــابــت ٍّ
ألي مــن املفاهيم .ولـيــد طه
تـ
يرفض االستجابة لرئيس العصابة،
وال يطيع أوامــره في النطق والكشف
ع ــن م ـك ــان امل ـ ـخـ ــدرات ،بـيـنـمــا وج ــدت
شعبان مساحة جديدة ّربما في الهند
وفي اقترابها من الحيوانية وعودتها
إلــى أصلها الدرفيل .ال ّ
يقدم الشريط
تـصـنـيـفــات واض ـحــة لـلـحـيــوانـيــة ،وال
ينطلق من معاييرها املتداولة ،بقدر
ما يعيد اختبار حدود اإلنساني على
الصعيدين ال ـفــردي والـجـمــاعــي الــذي
شهدته مصر بعد الثورة ،وهو إعادة
ت ـش ـك ـيــل ال ـ ـحـ ــدود وامل ـف ــاه ـي ــم وت ـب ـ ّـدل
م ــوازي ــن ال ـق ــوى .بـتـحـ ّـولــه إل ــى املــاعــز،
استطاع وليد طه أن ينجو من قانون
الـقــوى ويـتـحـ ّـدى مـســاره املــألــوف .أما
ّ
عـ ــزة ف ـت ـبــدو ك ـمــن اق ـت ــرب م ــن هــويـتــه
ال ـج ــدي ــدة وامل ـش ـت ـه ــاة .رغـ ــم اخ ـت ــاف
بناء السرد في عنصري الشريط ،إال
ّ
أنه ّ
محمل بدالالت كثيرة ،لعل أكثرها
ّ
رس ــوخ ــا ه ــو ال ـح ــرك ــة والـ ـتـ ـح ــول فــي
التاريخ والهويات والزمن وموازينها.
* «ق ــان ــون الـ ــوجـ ــود» مل ـهــا مـ ــأمـ ــون :حتى
 12حــزيــران (يــونـيــو) ـ ـ «مـتـحــف ســرســق»
(األشـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
200512/01

