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«شمش» زاد ملتقى تشرق من «قصر سرسق»

روان عزالدين
ح ـ ّـول زاد ملتقى ( )1967الـجـنــاح الـلـبـنــانــي في
«بينالي البندقية ـ  »57إلــى معبد بابلي معاصر
َ
بعنوان «شـ َـمــش» .عند السابعة من مساء اليوم،
ّ
يعرفنا الفنان واملوسيقي اللبناني إلى مشروعه
ال ــذي يستمر عــرضــه فــي املــديـنــة اإليـطــالـ ّـيــة حتى
 26تشرين الـثــانــي (نوفمبر) املـقـبــل .بــدعــوة من
ّ
سيتضمن اللقاء مع ملتقى
«غاليري جانني ربيز»،
في «متحف سرسق» (األشرفية ـ بيروت) ،فيديو
وصورًا ملشروعه ،برفقة كورال الجامعة األنطونية
(بـقـيــادة توفيق معتوق) ال ــذي ش ــارك فــي افتتاح
البندقية ،قبل أشـهــرّ .
يعد عمل ملتقى املشاركة
اللبنانية الثالثة في البينالي ،بعد املشاركة اللبنانية
الـجـمــاعـيــة فــي ع ــام ( 2007ف ــؤاد خ ــوري ،منيرة
الصلح ،وليد صــادق ،أكــرم زعتري ومليا جريج)،
و«رسالة إلى طيار رافض» ألكرم زعتري في عام
 .2013خالل زيارته في عام  2015إلى البينالي الذي
يقام كل سنتنيّ ،
تنبه ملتقى إلى غياب املشاركة
اللبنانية .مــن هـنــا ،ج ــاء ل ـقــاؤه مــع وزي ــر الثقافة
حينها ريـمــون عريجي ،مقترحًا عليه املشاركة
فــي الـبـيـنــالــي ،قـبــل أن يـطـلــب مـنــه األخ ـيــر تمثيل
تطورت فكرة العمل ّ
لبنان هذه السنةّ .
وتبدلت ثم
تبلورت وتخلت عن مفهومها األساسي ،إن كان
بسبب التكاليف ّ
املادية (تكتفي وزارة الثقافة بدعم
معنوي) أو بسبب األحداث السياسية التي ألهمت
ملتقىّ .
مر املشروع بمراحل كثيرة قبل أن يصبح
مــا هــو عليه ال ـيــوم« :ش ـمــش» .الـعـمــل ال ــذي يجمع
التجهيز املوسيقي واإلضــاءة والنصب ،ينهل من
التجارب الفنية املختلفة مللتقى .تجربته كعازف
للموسيقى الكالسيكية ،ثــم انتقاله إلــى التأليف
ال ـشــرقــي امل ـعــاصــر ال ــذي ح ــوى تـجــريـبــا صوتيًا
وموسيقيًا الف ـتــا ،إل ــى جــانــب أعـمــالــه التشكيلية
التجريدية التي بقيت مخبأة لفترة طويلة قبل أن
تعرض قبل سنوات في «غاليري جانني ربيز» في
بيروت .كذلك ،فإن هناك مرجعيات فكرية ونظرية
ّ
عدة ،شكلت خلفية للعمل ،ومنحته طابعه املحلي
الشرقي عبر تتبع الروابط الخفية لكن الالفتة التي

تــربــط الـحـضــارة املشرقية القديمة (ب ــاد مــا بني
النهرين) واملآسي السياسية اليوم .جاءت الفكرة
على مراحل ،كما يؤكد ملتقى .في إحدى حفالته
املوسيقية في باريس ،قام بتمديد وتبطيء صوت
ً
ّ
محرك سيارة «فـيــراري» ،محاوال إخــراج أصوات
ّ
مختلفة مـنـهــا .فــي «ش ـمــش» تـغــيــرت املوسيقى
ك ـل ـي ــا .ت ـخ ـ ّـيــل م ـل ـتـقــى األم ـ ــر ت ـح ــت س ـم ــاء حلب
ومعاركها؛ أصوات الصواريخ والقنابل والقصف.
عمل على تمديد أصوات الطائرات الحربية وخرج
م ـن ـهــا ب ــأص ــوات غ ـيــر م ـتــوق ـعــة سـنـسـمـعـهــا في
تجهيزه الصوتي ،برفقة أصــوات كــورال الجامعة
األنطونية باللغة األكــاديــة القديمة .تخرج أصــوات
املـغـنــن وت ـت ـحــاور مـســرحـيــا فــي ف ـضــاء الـعــرض
في الترسانة القديمة (أرسينالي) ،الــذي تفصله
عن أجنحة البينالي األخــرى رحلة باملركب .عزلة
أرادهــا ملتقى ليحفظ أجــواء قداسة املعبد .هناك
جـســم طــائــرة حــربـيــة اسـتـطــاع ملتقى الحصول
عليها من بريطانيا لوضعها في منتصف فضاء
عرضه .شكليًا ،يحيل جسم الطائرة الطولي إلى
النصب األسود الذي ُحفر عليه قانون حمورابي،
وال ــذي يظهر إلــه الـعــدالــة والـشـمــس لــدى البابليني
«شمش» في الجزء األعلى منه .يقوم العمل على
ق ــراءة التشابهات البصرية والتقاطعات الدموية
بني املاضي والحاضر ،والعدالة اإلنسانية األولى
وال ـع ــدال ــة اإلل ـه ـيــة ال ـتــي تـسـقــط م ــن ال ـس ـمــاء على
شكل صــواريــخ .يحاول ملتقى تظهير ومساءلة
العنف ال ــذي يعم الـشــرق على م ــرأى مــن التاريخ
والحضارة الشرقية التي عمرها  4000سنة .هل
ّ
تغير الزمن فعليًا؟ الحضارة؟ هناك خط مستمر
في العمل؛ إن ّ
تقدم يعيدنا إلى املاضي ،وإن رجع
إلى الــوراء يحيلنا إلى التطورات التي تستخدمها
البشرية للقتل .تدمير مدينة أور السومرية يلتقي
مــع مـعــارك حلب .يحاكي العمل مفهوم البشرية
األشمل ،الخير والشر بصورتيهما وتجسيداتهما
القديمة والـحــالـيــة .وفــي دالل ــة إلــى ضــوء الشمس
(إلــه الشمس) يصنع ملتقى إشـعــاعــات الشمس
الذهبية مــن آالف القطع النقدية املعدنية مــن فئة
( 250ل ل) على جــدار عمالق ،تتراءى فيه غيمة
مظلمة (مصنوعة من أولى النقود املعدنية الفضية
الـلـبـنــانـيــة) .مــن الــذهــب ال ــذي تستعمله الـصــروح
الدينية ،بما يخالف مضامني النصوص الدينية
القادمة منها أحيانًا ،يستخرج من اللون الذهبي
الوجه القاتم إلله العدالة البابلي ،وللعدالة املعاصرة
ّربـ ـم ــا .ي ـبــدو مـلـتـقــى راض ـي ــا ع ــن م ـشــارك ـتــه في
الـبـيـنــالــي ،وب ــاألص ــداء الـعــاملـيــة الـتــي نــالـهــا العمل،
باستثناء االنقسامات اللبنانية حــول مشاركته،
ً
آمال أن يحظى املشاركون القادمون بدعم معنوي
ومادي أكبر.
* لقاء مع زاد ملتقى حول «شمش» :اليوم
ـ ـ ـ  19:00ـ ـ ـ «م ـت ـحــف س ــرس ــق» (األش ــرف ـي ــة ـ
بيروت) .لالستعالم01/202001 :

أنجيليك كيدجو
ديفا في مدينة الشمس

أزر تنورين
حضنًا للفن والموسيقى

في سياق حرصها على تعريف الجمهور
اللبناني إلى «فن عاملي راق» ،تستضيف
«مهرجانات بعلبك الدولية» في دورتها الـ
 ،61الديفا السمراء أنجيليك كيدجو (1960
ـ الصورة) في  16تموز (يوليو) الحالي.
هذا املوعد الذي يصب في خانة املوسيقى
األفريقية ،سيكون ّ
مميزًا من دون شك،
ّ
ّ
سيطعم بالجاز والبلوز
خصوصًا أنه
ّ
واإليقاعات الالتينية ،ألن الفنانة املولودة في
بينني والحاصلة على ثالث جوائز «غرامي»
ّ
ستوجه تحية على طريقتها الخاصة إلى
الكبيرات :نينا سيمون ،وسيليا كروز وميريام
ماكيبا.

في زحمة املهرجانات الصيفية ،تنطلق بعد
غد الجمعة فعاليات «مهرجانات ليالي
ٍ
أرز تنورين» في قلب محمية «أرز تنورين»
الساحرة .البداية ستكون مع حفلة تجمع
َ
َ
اللبناني ْي عاصي الحالني ونجوى
الفنان ْي
كرم (الصورة) ،اللذين سيؤديان باقة من أجمل
ّ
تتنوع بني أعمالهما الخاصة
األغنيات التي
وأخرى راسخة في ذاكرة الجمهور .في اليوم
التالي ،ستطل املغنية الشابة عبير نعمة،
ّ
مقدمة ريبيرتوارًا يجمع بني التراث اللبناني
والعربي ...قبل أن يحني موعد الختام مع حفلة
بعنوان «ليلة املندلون».

حفلة أنجيليك كيدجو :األحد  16تموز ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ أدراج «معبد باخوس» في «قلعة بعلبك»
(البقاع) .لالستعالم01/999666 :

«مهرجانات ليالي أرز تنورين» :من  14حتى  16تموز
ً
مساء ـ محمية «أرز تنورين»
(يوليو) ـ الساعة الثامنة
(شمال لبنان).
لالستعالم 01/999666 :و 79/121259

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
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نتظر»
شحاد الل ِه «الذي ي ِ
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َُ
أتراني أ َص َّم وأعمى؟
َ
منذ سنني وسنني ،وأنا ٌ
جالس هناِ ...لصق هذا الجدار.
ٍ
َ
العناد وفظاع ِة األمل.
وتحت مرار ِة
الخوف
القيظ ،وسنني تحت األمطار ،وسنني تحت
سنني في
ِ
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شفقون عل ّي)
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ونني
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الذين
هم (هم
ّ ّ
َِ ُ
َ
ُ
نحو ما يفعل بابوات روما الصالحون،
قالوا لي إن الله ،على ِ
َ
سي ُ
داخ ِل الجدار.
ظهر ِمن تلك الشرفة ...الشرف ِة التي في ِ
هم قالوا؛ وأنا َص َّدقتُ.
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
صدقت ،وجئت ،وانتظرت...؛ وال أزال ُّ ِ
أنتظرْ ُ .
ُ
ُ
ُ
ال سمعت صوتًا ،وال أبصرت وجهًا َ ي ِطل ِمن شرفة.
َ ْ ُ
َ
أنتظر)
(العابرون
والعابرون
الذين سبق أن أ َّملوني وجعلوني ِ
ََ
َ َ
سخ َ
رون ِمن بالهتي ويتهامسون:
ي
ُ
القلب ،ال يزال ينتظر».
«املسكني ،أعمى ً
بعد سنة ،ودهرًا َ
وسنة َ
يومًا َ
بعد دهر،
بعد يوم,
َ
ْ
َ
بالنظر َّ
إليُ ,وي َس ُّمونني:
صارواَ ي ّكتفون َ ِ
ّ
نتظر».
«شحاذ ُالله الذي ي ِ
 ...وال أزال أنتظر.
حسنًا!
َ
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َ َ
ُ
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َّ
سمعه.
حضوره فلم َأر ُه ولم أ
إلى
ه
ب
نت
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األعمى,
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األ
أنا
لعلي،
ِ
ِ
ْ
لكن ...
ُ
أيكون هو أيضًا (هو الذي َي ُ
َ
أحالم املوتى)
بص ُر
نأمات
سمع
القلوبُ ,وي ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
اآلخر مثلي :ال يرى وال َيسمع؟...
أيكون هو
ُ
الخبثاء يقولون:
ّ
َ َ ْ ُ َ
ُ
در ْكه اليأس،
لعل ُه هو اآلخر ،وقد أ
وشك أن ي ِ
َّ
نتظر ْأن ُيطل ٌ
َي ُ
أحد ما ِم َن الشرفة...
ِ
َ
الجانب اآلخ ِر ِمن السماوات!
الشرف ِة التي في
ِ
2016/11/28

