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كائناته الضوئية مشت حتى أميركا

عالء الميناوي راصدًا أطياف الغربة واالنتماء
عبدالرحمن جاسم
ٌ
كـثـيــرة هــي األسـئـلــة الـتــي ت ــؤرق عــاء
امل ـ ـي ـ ـنـ ــاوي .الـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــراف والـ ـفـ ـن ــان
البصري الفلسطيني عرفه الجمهور
اللبناني على نطلق واسع عبر تجهيزه
«نور يرتحل» ( )2014الذي عرض في
ساحة «سمير قصير» (وأمام تمثاله).
بعد مشاركات عدة في عواصم عاملية
ك ــأمـ ـسـ ـت ــردام ،واسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،ولـ ـن ــدن،
ّ
وبـ ــرلـ ــن ،وب ــروكـ ـس ــل ،حـ ــط امل ـي ـن ــاوي
ّ
في الــواليــات املتحدة حيث قــدم «نور
يرتحل» في مهرجان «مدينة الضوء»
في بالتيمور في والية ميريالند.
يـقـيــم امل ـي ـنـ ّـاوي ال ـيــوم فــي أم ـس ـتــردام،
حـيــث يـحــضــر رســالــة املــاجـسـتـيــر عن
َّ
«االنتماء» .يشير إلى أن «كلنا ينتمي
ّ
إل ــى ف ـض ـ ٍـاء م ــا ،وهـ ــذا م ــا أرك ـ ــز عليه
فــي رســال ـتــي» .يـضـيــف إل ــى األحـجـيــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ــه« :أنـ ـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ه ــذا
يزيد سؤالي حــول االنتماء ،فوالدتي
لبنانية ،ووالدي فلسطيني .هنا يأتي
ً
السؤال البديهي :إلى من تنتمي أصال؟
ه ــل تـنـتـمــي إلـ ــى املـ ـك ــان ال ـ ــذي خلقت
وتربيت وعشت فيه؟ أم أنك تنتمي إلى
املكان الذي تعود إليه؟ مع أنك لم تزره
يومًا» .يعود إلى السؤال عمومًا« :ماذا
عــن األمــاكــن الـتــي لــم نــزرهــا ،كالوطن
األم فـلـسـطــن؟ مـ ــاذا ع ــن حـيــاتــي هنا
فــي هــولـنــدا؟ كيف يمكنني أن أنتمي
إليها؟ هل من املمكن أن يحدث ذلك؟ ال
إجابات حالية بالتأكيد؛ البحث – كما
اإلجابات  -يحتاج إلى سنتني تقريبًا
(ف ــي إشـ ــارة إل ــى رســالــة مــاجـسـتـيــره)
ولنر ما سيحدث».
عمل امليناوي ّ
أعمال
في
عامًا
11
ملدة
ٍ
مسرحية معروفة كسينوغراف ،لكنه
ق ـ ــرر فـ ــي آخ ـ ــر ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات لـ ــه فــي
بـ ـي ــروت أن ي ــدخ ــل ع ــال ــم «ال ـت ـج ـه ـيــز»
و«ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــوء» (Light
 )Installationsتحديدًا« .نــور يرتحل»
ّ
كان أبرز أعماله ،الذي
يصو ٌر بطريقةٍ
ضــوئ ـيــة م ــا ي ـب ــدو أن ــه خ ـي ــال لـعــائـلــةٍ

ـان إلــى آخ ــر .على ضوء
تــرحــل مــن مـكـ ٍ
األحداث في العالم العربي هذه األيام،
بدا األمر مرتبطًا بالالجئني .أمر يؤكد
عليه املـيـنــاوي« :فعليًا هــذا التجهيز
بــدأت فكرته حني كنت أعمل كمترجم
م ــع الــاج ـئــن ال ـســوريــن والـعــراقـيــن
وال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن والـ ـص ــوم ــالـ ـي ــن فــي
لـبـنــان ،وه ــو عـمــل إضــافــي كـنــت أقــوم
بــه .أسـتـمــع لقصصهم قـبــل تقديمهم
لطلبات اللجوء .وعلى مدى  3سنوات،
سمعت ما يقارب األلــف ّ
قصة ،وكلها
مــؤملــة نفسيًا إل ــى حــد كـبـيــر» .الحـقــا،
ـاوي ه ــذا الـتـجـهـيــز ال ــذي
أن ـج ـ ّـز امل ـي ـن ـ ً
يـ ـم ــث ــل عـ ــائ ـ ـلـ ــة م ـ ــن سـ ـت ــة أشـ ـخ ــاص

ً
«ترتحل» ،وأهداه بداية إلى الالجئني
الـ ـس ــوري ــن« ،ثـ ــم تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى تـمـثـيــل
ّ
مهجر أو مــن أجـبــر على
أي الجــئ أو
ت ــرك أرض ــه ألي سـبــب .قــد تـكــون هــذه

رفض المشاركة في
مسيرة إلحياء ضحايا الهولوكست
األسباب مادية ال سياسية» يقول قبل
أن يضيف« :هؤالء املهاجرون أتوا إلى
ً
أميركا مـثــا واض ـطــروا لـتــرك بالدهم
بحثًا عــن حـيــاة أفـضــل ،هــذا التجهيز

يشبههم وبالتأكيد ّ
يعبر عنهم».
ق ـب ــل املـ ـه ــرج ــان األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،حــدثــت
مشكلة صغيرة مع امليناوي ،إذ طلب
منه أن ّ
يقدم «محاضرة» في املتحف
ال ـي ـهــودي عــن تـجـهـيــزه امل ـش ــارك في
املهرجان ،على أن ينضم بعد ذلك إلى
ً
مسيرة ّ
تمر بثالثة متاحف وصــوال
إلى مكان تذكاري لـ«الهولوكوست»
ً
ح ـيــث ت ـض ــاء ال ـش ـم ــوع .وهـ ــي عـ ــادة
الـ ـح ــرك ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة (واملـ ــؤيـ ــدة
لـهــا) فــي مـحــاولــة رب ــط كــل «حــركــات
ال ـل ـج ــوء» وال ـف ـن ــون امل ـق ــارب ــة ل ـهــا بـ
«ال ـهــولــوكــوســت» ف ــي إش ـ ــارة دائـمــة
َّ
وتأكيدية إلــى أن «عــذابــات» اليهود

«نور يرتحل» لدى عرضه في أمستردام

ّ
هــي «أم ال ـعــذابــات» .يعلق امليناوي
ه ـنــا« :وض ـعــت أم ــام مشكلة كـبـيــرة.
ليست لــدي مشكلة مع اليهود ،لكن
ما لدي مشكلة معه أن يشارك وفد أو
أشـخــاص مــن السفارة الصهيونية،
م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ربـ ـ ـ ــط ال ـت ـج ـه ـي ــز
ب ــال ـك ـي ــان الـ ـعـ ـب ــري ،وه ـ ــو أم ـ ــر غـيــر
مقبول .لذلك اعـتــذرت منهم» .رفض
امليناوي لم يؤثر على مشاركته في
امل ـه ــرج ــان ،إذ ل ــم ت ـحــدث أي مشكلة
الح ـقــا« :ل ـقــد شــرحــت لـلـمـهــرجــان ما
ح ـ ــدث ،وت ـف ـه ـمــوا م ــا ق ـل ـتــه ،وك ــان ــوا
واعني جدًا .لقد أصبح الناس واعني
أن ه ـنــاك مـشـكـلــة ب ــن الفلسطينني
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن .ب ــات ــوا يـســألــونـنــا
قبل أن يضعونا في مواقف من هذا
النوع».
وم ـ ــاذا ع ــن أع ـم ــال ال ـف ـنــان ال ـقــادمــة؟
«منذ ستة أشهر ،أعمل على رسالة
امل ــاج ـس ـت ـي ــر وس ـت ـن ـت ـه ــي بـتـجـهـيــز
فني يتحدث عن العدالة في األلفية
ال ـجــديــدة .فكما تـعــرف ه ــذه الـعــدالــة
غ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــودة .ب ـت ـنــا م ـت ــآل ـف ــن مــع
ّ
فكرة أن ال عدالة مــوجــودة ،ال عدالة
إن ـس ــان ـي ــة ،وال اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال فــي
ال ـع ـم ــل ،والـ ــوظـ ــائـ ــف ،ف ــي ك ــل ش ــيء
تـقــريـبــا» .األم ــر نفسه ينسحب على
«العدالة» الفردية أيضًا« :مــن أسس
الـ ـع ــدال ــة وجـ ـ ــود الـ ـع ــدال ــة الـ ـف ــردي ــة،
لـكــن نـحــن غـيــر عــادلــن مــع بعضنا،
وخياراتنا غير عادلة .أسمع أنه في
الـسـبـعـيـنـيــات وال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،كــانــت
هناك حــريــات أكـبــر .بعضهم يعتقد
أن الحرية أكبر في الغرب ،لكن األمر
غير صحيح .أنــا قضيت في أميركا
 10أي ـ ــام ،لـكـنـنــي الح ـظــت طريقتهم
املختلفة في العنصرية .في بالدنا،
ن ـف ـ ّـرق ب ــن مـسـلــم وم ـس ـي ـحــي ،سني
وش ـ ـي ـ ـعـ ــي ،ه ـ ــم يـ ـتـ ـح ــدث ــون أب ـي ــض
وأسـ ــود ،مكسيكي وغ ـيــره .بالتالي
التفرقة موجودة والحرية على املحك
كذلك ،فأنت لست حرًا في أن تكون ما
قيود عليك».
أنت عليه من دون
ٍ

إقامة فنية

 APEALجعلت عرشها على «ماء» جزين
روان عز الدين
ليست املرة األولى التي تقتحم فيها
 APEALالـ ـف ــن م ــن خـ ـ ــارج بـ ـي ــروت.
الـسـنــة املــاض ـيــة ،وصـلــت «الجمعية
اللبنانية لتطوير وعــرض الفنون»
إلــى أكثر الـقــرى النائية فــي الشمال
ال ـل ـب ـنــانــي وه ــي رأس م ـس ـقــا ،حيث
ّ
نــظ ـمــت إق ــام ــة ف ـن ـيــة ل ـس ـتــة ف ـنــانــن.
النسخة الثانية من اإلقامات الفنية
تتجه جنوبًا هذه املرة وتحديدًا إلى
منطقة جــزيــنّ .أول مــن أم ــس ،أطلق
«ب ـم ــا» (بـ ـي ــروت مـتـحــف ال ـف ــن) على
 APEALبــال ـت ـعــاون
رأس ـ ــه جـمـعـيــة
ّ
مــع «مـنـصــة فنية مــؤقـتــة» (،)T.A.P
النسخة الثانية من اإلقامات الفنية
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أق ـيــم ف ــي أحــد
فـ ـن ــادق بـ ـي ــروت ،ش ـ ــارك ف ـيــه رئـيــس
اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش،
والقيمة الفنية للمشروع أماندا أبي
خ ـل ـي ــل ،م ــع ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس APEAL
ن ــدى الـ ـخ ــوري ل ــإع ــان ع ــن اإلقــامــة
وبــرنــامـجـهــا ال ــذي يـمـتـ ّـد عـلــى مــدى
شـهــر كــامــل (م ــن  1أيــار/مــايــو حتى
 31منه).
تحمل هذه النسخة عنوان «املياه»،
املستوحى مــن الطبيعة الجغرافية
لجزين وشالالتها ،ومواردها املائية
ّ
الـ ــوافـ ــرة .س ـت ـتــركــز أع ـم ــال وأب ـح ــاث

الفنانني الستة املشاركني على املياه،
بــاعـتـبــارهــا جــذر الـحـيــاة األســاســي،
وبـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــوردًا اج ـت ـم ــاع ـي ــا
وث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــا أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى ج ــزي ــن
وس ـك ــان ـه ــا .ي ـش ــرك امل ـ ـشـ ــروع ه ــؤالء
فــي أنشطته ،حيث «اخـتـبــار مفهوم
املـيــاه ومقاربته ثقافيًا واجتماعيًا
وب ـي ـئ ـيــا» ك ـمــا ق ــال ــت أب ــي خـلـيــل في
املؤتمر ،بالتعاون مع اتحاد بلديات
ج ــزي ــن ومـ ـ ــع «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي فــي
جزين» ( .)Jezzine Hubأما الفنانون
امل ـشــاركــون ،فسيتناولون املـيــاه من
نـ ـ ــواح ث ـقــاف ـيــة وف ـن ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
مـخـتـلـفــة ،خ ـصــوصــا أن ـه ــم يـمـلـكــون
ت ـجــارب ت ــراوح بــن الـفــن املفاهيمي
وال ـف ــن ال ـغــراف ـي ـكــي وال ـفــوتــوغــراف ـيــا
والسينما .ال تــزال مشاريع الفنانني
مجهولة حتى الساعة ،إذ ستكتمل
أفكارهم وتتبلور خالل إقامتهم في
جــزيــن وتفاعلهم مــع املحيط هناك.
كريستني كتانة اآلتية من خلفية في
االقتصاد والفن املفاهيمي ،ال تبتعد
تـجــربـتـهــا الـفـنـيــة عــن الـطـبـيـعــة كما
فــي معرضها األخـيــر «استنشقني،
املسني وقبلني» ،ال ــذي طــرحــت فيه
بـعــض األسـئـلــة الفلسفية مــن خــال
الـنـمــل وال ـصــابــون والـسـكــر وبعض
الـعـنــاصــر الطبيعية .حـســن ناصر
ال ــدي ــن ،امل ـص ـمــم ال ـغــراف ـي ـكــي ي ـشــارك

أيـ ـض ــا ف ــي اإلقـ ــامـ ــة ال ـف ـن ـي ــة .ال ـف ـنــان
ال ـل ـب ـن ــان ــي طـ ـ ــال ع ـم ـل ــه ال ـغ ــراف ـي ـك ــي
امل ـل ـص ـقــات وتـصـمـيــم املـ ـج ــات ،إلــى
ج ــان ــب مـ ـش ــاري ــع خ ــاص ــة قـ ـ ــام بـهــا
ك ـتــرج ـمــة ب ـعــض الـ ــروايـ ــات بـصــريــا
مثل «مئة وثـمــانــون غــروبــا» لحسن
داوود ،و«الوجوه البيضاء» اللياس
خوري .الفوتوغرافي وفنان الفيديو
ال ـل ـب ـنــانــي م ـح ـمــود ال ـص ـف ــدي ال ــذي
عمل على تصوير أجساد السابحني
في دالية الروشة ،يشارك في اإلقامة
أي ـضــا إل ــى جــانــب امل ـخــرج اللبناني
أشـ ــرف مـ ـط ــاوع ،وال ـبــاح ـثــة املـقـيـمــة
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا سـ ــوزي حــاجـيــان
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزي وال ـ ـن ـ ـحـ ــات
العراقي مــو عبد الله الــذي انتشرت
تجهيزاته الفنية في شــوارع بعض
املدن األوروبية.
إذًا تــؤمــن اإلق ــام ــة مـســاحــة للفنانني
ومشاريعهم للعمل على ثيمة املياه،
ضمن الــرؤيــة الفنية /االجتماعية لـ
 APEALالتي تهدف «إلى التفاعل مع
ّ
لتذوق الفنون
املحيط ودعــوة الناس
وال ـت ـفــاعــل مـعـهــا خـ ــارج ال ـعــاص ـمــة»،
وف ــق الـ ـخ ــوري .خ ــال امل ــؤت ـم ــر ،أعـلــن
أيـ ـض ــا عـ ــن ب ــرن ــام ــج ف ـن ــي ع ـ ــام ي ـقــام
على هامش اإلقامة ،ويتمحور أيضًا
ح ــول امل ـيــاه ،ويـسـعــى إلش ــراك الـنــاس
ف ــي ج ــزي ــن وصـ ـي ــدا وب ـ ـيـ ــروت .ه ـكــذا

س ـت ـق ــام ن ــزه ــة ل ــأطـ ـف ــال ع ـل ــى ط ــول
ّ
يمتد من عندقت
الدرب الجبلي الذي
ً
وص ــوال إل ــى مــرجـعـيــون فــي الجنوب
الـلـبـنــانــي ،م ــع جـمـعـيــة «درب الجبل
اللبناني» ( 12و .)5/13وبالتعاون مع
جمعية «تراب للتربية البيئية لبنان»
ّ
تحضيرية
( ،)soilsستقام حلقة عمل
لـتــربـيــة ال ـن ـحــل م ــع ب ـس ــام خ ــون ــد في
«مــركــز تــربـيــة الـنـحــل وال ـت ـعــرف على
الطبيعة» في صيدا ( .)5/7كما هناك
ورش ــة عمل مــع نــديــم وأنــدريــا سامن

تجارب تراوح بين الفن
المفاهيمي والغرافيكي
والفوتوغرافيا والسينما
بعنوان «سحر املـيــاه» ،حــول تحسني
نوعية مياه الشرب واستخدام املياه،
وتوسيع آفاق فهم مدى تأثير األفكار
على العالم املادي (.)5/27
إلـ ـ ــى ج ــان ــب هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــورش ال ـب ـي ـئ ـيــة،
ت ــواص ــل اإلق ــام ــة ت ـعــزيــز ت ـقــاطــع هــذه
امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع مـ ـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ،ف ـت ـع ــرض
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األف ـ ـ ـ ــام هـ ــي «ربـ ـي ــع»
لفاتشيه بولغورجيان الذي سيحضر
الـ ـع ــرض ( ،)5/13و«والد بـ ـي ــروت»
لسارة سراج حول دالية الروشة التي

ستحتضن الفيلم بحضور املخرجة
أيـ ـض ــا ( ،)5/20و«أرض م ـج ـهــولــة»
لغسان سلهب الذي سيحضر العرض
ف ـ ــي جـ ــزيـ ــن ( .)5/6وبـ ـع ــدم ــا أط ـل ــق
ف ــي «م ـت ــروب ــول ـي ــس أم ـب ـيــر صــوف ـيــل»
أخـيـرًا ،سيعرض «سـ ّـرك سهل» لــروي
دي ــب ( )5/27ال ــذي وث ــق فـيــه لــورشــة
مـ ـس ــرحـ ـي ــة أق ــامـ ـتـ ـه ــا «ف ـ ــرق ـ ــة زق ـ ـ ــاق»
بــال ـت ـعــاون م ــع  APEALال ـت ــي أرادت
التوجه إلى البالغني في مدينة بعلبك.
علمًا أن اإلقامة الحالية تدعو فنانني
إلى زيارة املشاركني وإغناء الحوارات
والـ ـنـ ـق ــاش ــات م ـث ــل فـ ــارتـ ــان أف ــاك ـي ــان
وتــومــاس جيجر ودان ـي ــال جـيـنــادري
ومـ ـ ـ ــاري ج ــرم ــان ــوس س ــاب ــا وش ــرب ــل
صاموئيل عون وشربل ـ جوزيف حاج
بطرس .وفــي انتظار افتتاح متحفها
في بيروت عام  ،2020تواصل APEAL
نشر الفنون خارج العاصمة اللبنانية
ك ـم ــا فـ ــي «اإلق ـ ــام ـ ــة ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي رأس
مسقا» ،وقبلها عبر تدخالت الفنانني
ف ــي ال ـص ـحــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــم ال ــورش ــة
املسرحية فــي بعلبك الـتــي أودت إلى
«سـ ّـرك سهل» ،وأخيرًا «اإلقامة الفنية
في جزين التي تنطلق نهار االثنني 1
أيار (مايو) املقبل».
«اإلقامة الفنية في جزين» :من  1حتى 31
أيار (مايو) ـ جزين (جنوب لبنان).

