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حصاد الثقافة
المسرح
اللبناني
خسر
وجهًا
استثنائيًا
هو زياد أبو
عبسي

افتتح «متحف
نابو» الذي جمع
حضارات بالد
الشام وما بين
النهرين في
قرية الهري في
شمال لبنان

نالت المخرجة
اللبنانية نادين
لبكي جائزة
لجنة التحكيم
عن فيلمها
«كفرنحوم» في
«مهرجان كان»

لبنان في  :2018فورة الفضاءات البديلة والفنون البصرية
روان عز الدين
انقضى عــام كــامــل ،ومـعــه مـ ّـر موسم
ث ـ ـقـ ــافـ ــي ،يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـ ـق ـ ــاس نـ ـق ـ ّ
ـدي ــا
ّ
بفاعليته ،أو باستعادة ّ
أهم املواعيد
وطفرتها فــي مدينة بحجم بـيــروت.
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـه ــرج ــان ــات واألف ـ ـ ــام
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات وال ـ ـ ـعـ ـ ــروض امل ـس ــرح ـي ــة
ّ
ّ
الفنية تتوالى
واملوسيقية واملعارض
فــي األمـكـنــة وال ـف ـض ــاءات وامل ـس ــارح،
م ــع ف ـ ــورة ف ــي امل ـه ــرج ــان ــات ال ــدول ـ ّـي ــة
الـتــي تــرفــع ش ـعــارات حـقــوق اإلنـســان
وال ـح ـ ّ
ـري ــات وال ـت ـب ــادل ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـم ـكــن ألي م ــرت ــاد ل ـهــا أن
يالحظ الجمهور نفسه ،غالبًا ،أمــام
غياب هـ ّـم استقطاب جمهور جديد،
في بيروت أو خارجها ،رغم بدء ّ
تمدد
ّ
اللبنانية.
بعض األنشطة إلى املناطق
ال مـجــال فــي ه ــذا امل ـقــال للتعمق في
ع ــاق ــة تـ ـج ــارب ف ـ ّ
ـردي ــة (بـمـعـظـمـهــا)
بــالـبـيـئــة امل ـح ـلـ ّـيــة ،وال تـحـمـيـلـهــا ما
ي ـجــب ع ـلــى ال ــدول ــة ووزارة الـثـقــافــة
أن تـ ـق ــوم ب ـ ــه .الـ ـب ــداي ــة م ــع امل ــواع ـي ــد
األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة م ـث ــل «م ـ ـعـ ــرض ال ـك ـت ــاب

خسرت العاصمة معلمًا
تاريخيًا بعدما سمح وزير الثقافة
بتفكيك السور الروماني في
منطقة الباشورة
ال ـفــرن ـكــوفــونــي» ،وال ـ ـ ــدورة الـســابـعــة
وال ـ ـثـ ــاثـ ــن م ـ ــن «مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـح ــرك ــة
الثقافية ـ ـ أنـطـلـيــاس» .أمــا «معرض
بـ ـي ــروت الـ ـع ــرب ــي الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـتــاب»
فـبـقــي ديـ ـك ــوره ال ـس ـنــوي ع ـلــى حــالــه
فــي دورت ــه الثانية والـسـتــن ،خرقها
ّ
حـضــور بـعــض الـكــتــاب مـثــل الشاعر
ّ
السوري أدونيس ،واملؤرخ جورج قرم
(حصد هذه السنة جائزة األكاديمية
الفرنسية عن كتابه «املسألة الشرقية
ـدة») ،والــروائــي إبراهيم نصر
الـجــديـ
ّ
الله الذي وقع روايته الفائزة بجائزة
ّ
األدبية «حرب الكلب الثانية».
«بوكر»
ّ
ك ــل ذل ــك ج ــرى عـلــى م ــرأى مــن أب ــواب
ّ
ّ
ّ
املكتبة الوطنية اللبنانية ،التي ظلت
مغلقة حتى بعد الدعوة األخيرة التي
ً
ما كانت إال تأجيال آخر سبقته ثالث
دعوات مماثلة في السابق.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،انـ ـحـ ـص ــرت
األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات األدب ـ ـي ـ ــة فــي
امل ـقــاهــي والـ ـح ــان ــات ،وف ــي املـكـتـبــات
أب ــرزه ــا «ال ـس ـب ـي ــل» .ن ـ ــادي املـطــالـعــة
في مقهى «ة» أقــام لقاءات مع جبور
ّ
وعلوية صبح حول روايتها
الدويهي،
«مــريــم الـحـكــايــا» (وص ـلــت ترجمتها
إلى القائمة القصيرة لجائزة EBRD
األدبـ ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة) ،والـ ـي ــاس خ ــوري
ح ــول رواي ـت ــه «أوالد الـغـيـتــو :اسمي

آدم» الـتــي صــدر الـجــزء الـثــانــي منها
«أوالد الغيتو  :2نجمة الـبـحــر» .في
امل ـع ــرض ،ص ــدر «تــوق ـيــع ســاي ـكــس ـ ـ
بيكو ـ ـ بلفور» لفواز طرابلسي ،الذي
نشر أيضًا حواره الطويل مع جورج
ال ـب ـط ــل ،وم ــؤل ـف ــات ألح ـم ــد بـيـضــون،
ووضـ ــاح شـ ــرارة ،ون ـصــري الـصــاي ّــغ،
وخــالــد زي ــادة .وخــارج املـعــرض ،وقــع
عـ ـب ــاس ب ـي ـض ــون روايـ ـ ـت ـ ــه «شـ ـه ــران
لرلى» ،فيما تصدى الشاعر اللبناني
التهامات مغلوطة ومتسرعة ،تنتقد
ّ
«تخليه» عن قصيدته «مصرع علي
شعيب» .الحزب الشيوعي اللبناني
ّ
وجه ّ
تحية إلى مهدي عامل وحسني
ّ
مــروة في الذكرى الحادية والثالثني
الغ ـت ـيــال ـه ـمــا .ه ــذه ال ـس ـن ــة ،غــادرت ـنــا
الكاتبة إملي نصر الله التي تمكنت
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة مــن تـكــريـمـهــا قبل
رحيلها .وبالتزامن مع إصــدار طابع
بــريــدي باسمها ،أطلقت «دار قنبز»
كتابها األخير بعنوان «املكان» .كذلك،
خ ـســر ل ـب ـنــان رج ــل دي ــن م ـت ـن ـ ّـورًا هو
ّ
جورج ّ
مسوح الذي خلف وراءه أفكارًا
ت ـن ــادي ب ــال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،وتـتـصــدى
ل ـل ـتـ ّ
ـوج ـهــات اإلل ـغــائ ـيــة لـلـمــؤسـســات
ّ
الــدي ـن ـيــة .ال ـعــامــيــة الـلـبـنــانـيــة فـقــدت
ال ـشــاعــر م ــوري ــس عـ ـ ـ ّـواد ،فـيـمــا رحــل
أحــد أعـمــدة الــزجــل «زغـلــول الــدامــور»
(ج ــوزي ــف ال ـه ــاش ــم) .بــاالن ـت ـقــال إلــى
السينما ،يمكن اختصار هذه السنة
َ
بحدثني أساسيني محليًاّ .
األول هو
إع ـ ـ ــادة اك ـت ـش ــاف جـ ـ ــورج ن ـص ــر عـبــر
عرض باكورته الروائية «إلــى أيــن؟»،
ـاس»
والـتــي أصــدرهــا «ن ــادي لكل الـنـ ّ
ضمن  .DVDأما الحدث الثاني فتمثل
بفوز فيلم «كفرناحوم» لنادين لبكي
بجائزة لجنة التحكيم في «مهرجان
كــان السينمائي» ،كما أعلن منافسًا
رس ِّـمـيــا ف ــي ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غـلــوب»
ُ
ورش ـ ـ ــح إلـ ــى أوسـ ـك ــار «أفـ ـض ــل فيلم
ّ
أج ـن ـبــي» .ل ـكــن ال ـن ـقــاد املـحـلـيــن كــان
ل ـهــم وج ـه ــة ن ـظ ــر أخ ـ ــرى ف ــي شــريــط
لـ ـبـ ـك ــي ،إذ ان ـق ـس ـم ــت اآلراء ح ــول ــه،
ف ـت ـ ّ
ـوج ـه ــت ب ـع ــض االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات إل ــى
ّ
اخـتــزالــيــة الـشــريــط ،ومـقــاربـتــه ألكبر
عــدد من القضايا البائسة في البالد
ّ
الغربية إلى
بما يتماهى مع النظرة
املنطقة« .ن ــادي لكل ال ـنــاس» احتفى
باملخرج الـعــراقــي قيس الــزبـيــدي في
ص ـيــدا .أم ــا سينما «مـتــروبــولـيــس»،
ف ـقــد أب ـق ــت ع ـلــى بــرنــام ـج ـهــا املـعـتــاد
مــع «مـهــرجــان السينما األوروب ـ ّـي ــة»،
و«شاشات الواقع» ،و«ملتقى بيروت
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ،و«مـ ـه ــرج ــان ب ـيــروت
لألفالم الفنية الوثائقية» ،ومهرجان
«مـسـكــون» ّال ــذي منعت الــرقــابــة منه
ف ـي ـل ـم ــن .دشـ ـ ـن ـ ــت «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس»
مشروع «سينماتيك بيروت» بتحية
ّ
الشهال
إلى املخرجة اللبنانية رنــدة
فــي الــذكــرى الـعــاشــرة لرحيلها .وفي
هذه املناسبةّ ،
كرم «مهرجان طرابلس

ل ــأف ــام» ال ـش ـ ّـه ــال أي ـض ــا ف ــي دورت ــه
الخامسة ،واحتضنت بعلبك الــدورة
الثانية من «مهرجان بعلبك الدولي
لـلـسـيـنـمــا» .وف ـي ـمــا أع ـل ــن «م ـهــرجــان
بـ ـي ــروت ال ــدول ــي لـلـسـيـنـمــا» تــأجـيــل
دورتـ ــه بـسـبــب ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي،
أقيم «مهرجان الفيلم اللبناني» ،فيما
أطلق «مجتمع بـيــروت السينمائي»
م ـهــرجــان «بـ ـي ــروت ال ــدول ــي لسينما
املــرأة» .أما عروض أحدث اإلنتاجات

حملت أولى دورات
«مهرجان لبنان
الوطني للمسرح»
انطوان كرباج
اسم
ّ
الذي توج بوسام
األرز الوطني من
رتبة ضابط

ّ
تضمنت «يوم ببيروت»
املحلية ،فقد
لنديم تــابــت و«ن ــار مــن ن ــار» لجورج
ه ــاش ــم ،و«غ ـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» لـبـهـيــج
ّ
حجيج ،و«شهيد» ملازن خالد .وتمكن
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن م ـش ــاه ــدة
«واجب» للفلسطينية آن ماري جاسر
بعدما حاولت الرقابة حجبه بتهمة
«الـتـطـبـيــع»! عـبـثـيــة الــرقــابــة طــاولــت
أي ـض ــا ب ــاك ــورة رنـ ــا ع ـيــد الــوثــائ ـق ـيــة
ّ
«بانوبتيك» ،التي تغلبت على املنع

رحلت ّأم الرواية اللبنانية إملي نصر الله
حصدت فرقة «زقاق» جائزة إلين ستيوارت الدولية

بعرضه على موقع  .Vimeoمن جهة
ثانية ،نجحت دعوات «حملة مقاطعة
داعمي إسرائيل في لبنان» في منع
فيلم «أدغـ ــال» للمخرج األوسـتــرالــي
غــريــغ مــاكـلــن ،والـكــاتــب اإلسرائيلي
يــوســي غـيـنـسـبــرغ .وأذع ـنــت الفنانة
الـ ـك ــول ــومـ ـبـ ـي ــة شـ ــاك ـ ـيـ ــرا مل ـط ــال ـب ــات
الـلـبـنــانـيــن ،إذ أل ـغــت حـفـلـتـهــا الـتــي
ّ
كانت ّ
مقررة في تل أبيب املحتلة ،قبيل
افتتاحها «مهرجانات األرز الدولية».
بــاس ـت ـث ـنــاء هـ ــذا الـ ـح ــدث ،مـ ـ ّـر مــوســم
املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـص ـي ـف ـ ّـي ــة بــروت ـي ـن ـيــة
مــن دون مـفــاجــآت فــي ال ـض ـيــوف ،بل
كانت بعض الـعــروض دون مستوى
خيارات السنوات السابقة .موسيقى
ّ
متنوعة دعتها بيت
ورقص وعروض
الدين وجبيل وصــور وصيدا وذوق
مـكــايــل وطــراب ـلــس وإه ـ ــدن وحـمــانــا،
وبـ ـعـ ـلـ ـب ــك ال ـ ـتـ ــي خ ـ ـسـ ــرت ال ــرئ ـي ـس ــة
الـفـخــريــة ملـهــرجــانــاتـهــا م ــي عريضة
بعد رحلة طويلة في املجال الثقافي.
وفـ ــي خ ـط ــوة الفـ ـت ــة ،ق ـ ـ ّـرر املــوسـيـقــي
شــريــف صـحـنــاوي إل ـغــاء حفلته في
مـ ـه ــرج ــان  Ruhrtriennaleاألمل ــان ــي
ال ـ ـ ــذي مـ ـن ــع ف ــرق ــة Young Fathers
اإلس ـك ـت ـل ـنــديــة م ــن امل ـش ــارك ــة بسبب
تأييدها لحركة املقاطعة .موسيقيًا،
ق ـ ّـدم ــت لـنــا لـيــالــي «ال ـب ـس ـتــان» هـ ّ
ـديــة
بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـه ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ملقطوعات يوهان سيباستيان باخ.
املــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـ ّـيــة حـضــرت في
«موسيقات بعبدات» ،ثم في «بيروت
ّ
ت ــرن ــم» أخـ ـيـ ـرًا .وفـ ــي م ـنــاس ـبــة ف ــوزه
باملرتبة األولى في مسابقة في عزف
الـبـيــانــو الـكــاسـيـكــي فــي بــودابـســت،
أق ــام الـكــونـســرفـتــوار أمـسـيــة ملهتدي
الـ ـح ــاج .وب ـع ــد ان ـق ـط ــاع ط ــوي ــل ،عــاد
زيـ ــاد الــرح ـبــانــي إل ــى إح ـي ــاء حـفــات
ّ
موسيقية في بيروت وصيدا ،وقلعة
ّ
ال ـش ـق ـيــف وح ــراج ــل وال ـض ـب ــي ــة ،إلــى
جانب أمسيتني في مهرجانات بيت
الـ ــديـ ــن ،وأخ ـ ـ ــرى ف ــي الـ ـق ــاه ــرة .أق ـيــم
مـهــرجــانــا «ارتـ ـج ــال» ،و«ب ـي ــروت آنــد
ب ـيــونــد» ،واحـتـضـنــت «م ـيــوزك ـهــول»
حـ ـف ــات ل ـت ـش ــاي ـن ــا م ـ ـ ـ ــوزس ،وك ــاي ــل
إي ـس ـتــوود وه ـيــو كــولـتـمــان .لــم تخل
الـعــاصـمــة مــن األم ـس ـيــات املوسيقية
ل ـفــرق وف ـنــانــن ع ــرب وم ـح ـل ـيــن؛ من
بينهم املـصـ ّ
ـريــة مــريــم صــالــح وكنان
ّ
العظمة ،وتوفيق ف ــروخ الــذي افتتح
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
بـ ـي ــروت لـ ـلـ ـج ــاز» ،وش ــرب ــل روح ــان ــا
وس ـ ــام ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ّـواط وجـ ـ ــاهـ ـ ــدة وه ـب ــي
وسـ ــانـ ــدي ش ـم ـع ــون وزيـ ـ ـ ــاد س ـحــاب
وخ ــال ــد ال ـه ـب ــر وامل ـ ـصـ ــري مـصـطـفــى
سعيد ،وغ ــادة غــانــم وسـنــاء موسى،
وحـفـلــة لـغـســان س ـحــاب ش ــارك فيها
ع ــازف الـعــود اللبناني الـشــاب عماد
حشيشو قبل رحيله املفاجئ بحادث
س ـيــر غـ ّـي ـبــه ع ــن ح ـض ــوره األس ــاس ــي
م ــع ال ـف ــرق ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة م ـثــل «ال ــراح ــل
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الكبير» ،وفي عروض «مترو املدينة».
غادرتنا أيضًا عازفة العود واملغنية
العراقية اللبنانية سحر طه ،واملغني
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـ ـهـ ــاد ط ــربـ ـي ــه .ال ـب ــاح ــث
وال ـن ــاق ــد املــوس ـي ـقــي ال ـي ــاس سـ ّـحــاب
استعاد تجربة ّ
سيد دروي ــش ضمن
سلسلة محاضرات موسيقية يقيمها
باستمرار .في السياق نفسه ،أطلقت
«ع َر ْب» مبادرة
«دار النمر» مع جمعية ِ
«دار َسـ ـ َـمـ ـ ْـع» ال ـت ــي ي ـس ـتــرجــع فـيـهــا
ال ـف ـن ــان وال ـب ــاح ــث م ـح ـمــود زي ـب ــاوي
تجارب عربية مثل فيروز وأسمهان
وبـلـيــغ ح ـمــدي .وفــي مـئــويـتــه ،حضر
الشيخ إمــام فــي حفلة أقامها «مترو
املدينة» الذي ّ
وجه ّ
تحية إلى نهاوند
وإلـ ـ ــى ج ــورج ـي ــت ص ــاي ــغ وف ـي ـل ـمــون
وه ـبــي .أخ ـي ـرًا ،شـهــدت ب ـيــروت فــورة
فــي الـفـضــاءات البديلة التي تختلف
ع ــن ف ـكــرة امل ـس ــرح الـتـقـلـيــديــة .أمكنة
تتسع لكل أنــواع الفنون مثل «مترو
املدينة» ،و«استديو زقاق» ،و«تياترو
فردان» و«مسرح ّ
الجميزة» ،و«أبراج»
وفضاء «شغل بيت».
ه ـ ـكـ ــذا اس ـت ـق ـب ـل ــت عـ ــروضـ ــا ت ـض ــاف
إل ـ ـ ــى أنـ ـشـ ـط ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــارح األقـ ـ ـ ـ ــدم فــي
ّ
و«دوار
ال ـع ــاص ـم ــة م ـث ــل «م ـ ــون ـ ــو»،
ال ـش ـم ــس» ،و«مـ ـ َس ــرح امل ــدي ـن ــة» ال ــذي
احتضن مـهــرجــانــي «لـبـنــان الوطني
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــرح» ،و«املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح األوروبـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .ع ــرض ــت امل ـس ــرح ـي ــات
امل ــون ــودرام ـي ــة والـتـجــريـبـيــة وأخ ــرى
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــط ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الدمى مع «مسرح الدمى اللبناني»،
وب ـ ـعـ ــض ع ـ ـ ـ ــروض «ف ـ ــرق ـ ــة كـ ـه ــرب ــا».
شاهدنا «حكي رجــال» للينا خوري،
و«طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ن ـ ـق ـ ـشـ ــة» لـ ـكـ ـمـ ـي ــل سـ ــامـ ــة،
و«الـ ـبـ ـي ــت» ألرزة خ ـض ــر وك ــارول ــن
ح ــات ــم ،و«ك ــارن ـي ـف ــورس» لـعـصــام بو
خ ــال ــد ،و«االن ـه ـي ــار» لـلـمـغــربــي نبيل
لـ ـحـ ـل ــو ،و«مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـدرة حـ ـ ـم ـ ــرا» و«ش ـ ــو
ه ــا» لـيـحـيــى ج ــاب ــر ،و«دي ـس ـتــوب ـيــا»
لــ«مـنــوال» ،و«طقس بيروت» لعايدة
ّ
صـ ـب ــرا ،و«ك ــل ــه م ــن ال ــزيـ ـب ــق» لـفــائــق
ح ـم ـي ـصــي وك ــري ــم دكـ ـ ـ ــروب ،و«ح ـق ــن
الـلـعـبــة» ل ـســاري مـصـطـفــى ،و«وه ــم»
ّ
ل ـ ـكـ ــارلـ ــوس ش ـ ــاه ـ ــن ،و«ومـ ـ ـ ـ ــا ط ــل ــت
كوليت» (كتابة زيــاد عيتاني وخالد
ص ـب ـي ــح ـ ـ ـ ـ ـ إخ ـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام عـ ــدنـ ــان).
ح ـص ــدت ف ــرق ــة «زق ـ ـ ــاق» ج ــائ ــزة إلــن
ستيوارت الدولية ،واختيرت املمثلة
والـعـضــوة املــؤسـســة فــي الـفــرقــة مايا
زبيب إللقاء رسالة في احتفالية يوم
املـســرح العاملي .كــذلــك ،أقــامــت الفرقة
الــدورة الثانية من مهرجان «أرصفة
زق ـ ــاق» الـ ــذي دع ــا فــرقــا وف ـنــانــن من
لـبـنــان وال ـعــالــم .وف ــي دورت ــه الــرابـعــة
ع ـ ـشـ ــرةّ ،
وج ـ ـ ــه مـ ـه ــرج ــان «ب ــايـ ـب ــود»
للرقص املعاصر تحية إلى جورجيت
جبارة .وأمام افتقار املسرح اللبناني
إلـ ــى ال ـك ـتــابــة وال ـن ـص ــوص ال ـج ـ ّ
ـدي ــة،
أصــدرت «دار نلسن» خمسة مؤلفات

وتــرجـمــات للكاتب املسرحي الراحل
ع ـص ــام م ـح ـف ــوظ .املـ ـس ــرح الـلـبـنــانــي
خ ـســر امل ـخ ــرج نـبـيــل األظ ـ ــن ،ووج ـهــا
اسـتـثـنــائـيــا ه ــو امل ـســرحــي زيـ ــاد أبــو
عبسي الذي رحل بهدوء بعد سنوات
أخـ ـي ــرة أم ـض ــاه ــا ف ــي الـ ـظ ــل .شـهــدت
الـفـنــون الـبـصــريــة ف ــورة ط ــوال أشهر
السنة في بيروت عمومًا ،وفي بعض
امل ـنــاطــق ال ـب ـع ـيــدة .إذ افـتـتــح متحف
«نــابــو» فــي منطقة «ال ـهــري» (شمال
لـ ـبـ ـن ــان) ،ب ـم ـق ـت ـن ـيــات أث ــري ــة ع ـمــرهــا
آالف ال ـس ـن ــن وم ـج ـم ــوع ــة ل ـف ـنــانــن
لبنانيني وعــرب .أما الغاليريات فقد
عــرضــت ك ــل ال ـف ـنــون وال ــوس ــائ ــط من
اللوحات والنحت والفيديو واألعمال
امل ـف ــاه ـي ـم ـي ــة واألرشـ ـيـ ـفـ ـي ــة ل ـف ـنــانــن
محليني وعــرب ،أبــرزهــا معارض زاد
مـلـتـقــى ورشـ ــا الـسـلـطــي وكــريـسـتــن
خ ـ ــوري ،ورائ ـ ــد ي ــاس ــن ،وع ـلــي رضــا
شـ ـج ــاعـ ـي ــان ،و امل ـ ـعـ ــرض ال ـج ـمــاعــي
«ق ـي ـمــة ال ــوج ــه :م ــوج ــز ت ــاري ـخ ــي عن
رسم البورتريه في لبنان» ،ومعارض
جـمـيــل م ــاع ــب ،وعـ ــاء أب ــو شــاهــن،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ـ ـ ــاران،
وخـ ـلـ ـي ــل رب ـ ـ ـ ـ ــاحِ ،
والريسا صنصور ،وتغريد درغوث،
وص ـ ــاح ص ــول ــي وأس ــام ــة بـعـلـبـكــي،
وس ـع ـي ــد ب ـع ـل ـب ـكــي ،وريـ ـ ــم ال ـج ـن ــدي،
وآني كوركدجيان ،وروي ديب ،وأكرم
زع ـ ـتـ ــري ،وغ ــريـ ـغ ــوري ب ـجــاق ـج ـيــان،
وسـ ـمـ ـع ــان خـ ـ ـ ـ ـ ّـوام« .غـ ــال ـ ـيـ ــري مـ ــارك
هــاشــم» اسـتـعــادت النحات اللبناني
الراحل ألفرد بصبوص ،و«دار النمر»
التشكيلي الفلسطيني تــوفـيــق عبد
الـ ـع ــال .ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة ل ــ«ب ـي ــروت
آرت فـ ـي ــر» اح ـت ـف ــت ب ــأعـ ـم ــال امل ـع ـلــم
بــول غـيــراغــوسـيــان ،وأقــامــت معرض
«مـ ــا وراء ال ـ ـحـ ــدود» ي ـغ ـطــي حــوالــى
ق ــرن مــن تــاريــخ الـتـصــويــر اللبناني.
ش ـهــدت الـفــوتــوغــرافـيــا حــركــة الفـتــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا اف ـت ـتــح اسـتــديــو
 +Aو«مركز بيروت للتصوير» صالة
للتصوير ،انطلقت بمعرض جماعي
ملـ ـص ــوري ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن ،واح ـت ـض ـن ــت
ن ـ ـ ـ ــدوات ،وم ـع ــرض ــا ل ــإي ــران ــي ك ــاوه
كاظمي .رأينا صور التشيكي جوزف
ك ــوديـ ـلـ ـك ــا ،وران ـ ـيـ ــا مـ ـط ــر ،وال ــزم ـي ــل
مروان طحطح ،ورالف الحاج وأخرى
فــي م ـعــارض جـمــاعـيــة أقــامـتـهــا «دار
ّ
املصور» ،كما نشرت دار «كاف» كتابًا
«حـ ـ ــول ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا ف ــي ل ـب ـن ــان».
م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ،دعـ ــي ال ـج ـم ـهــور إلــى
اكتشاف املتحف الوطني في بيروت
من خــال دليل «شــو هـيــدا؟» ألنابيل
ض ــو .وفـيـمــا احـتـفـلــت وزارة الثقافة
ب ـع ــودة خـمــس قـطــع أث ــري ــة مـســروقــة
إلى املتحف الوطني ،خسرت بيروت
معلمًا تاريخيًا بعدما سمح وزيرها
غـ ـ ـط ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــوري ب ـت ـف ـك ـي ــك ال ـ ـسـ ــور
الـ ــرومـ ــانـ ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـب ــاش ــورة.
ق ــرار ف ــادح يـضــاف إلــى «اإلن ـجــازات»
الثقافية الرسمية في البالد!

استضافت
«غاليري
عشتار»
معرضًا
نوعيًا
بعنوان
«ضوء
الجسد» في
تجارب الفتة
للفن العاري

دمشق ـــ خليل صويلح
ان ـش ـغــل امل ـع ـن ـيــون بــال ـث ـقــافــة ال ـســوريــة
الرسمية بصناعة مانشيتات صحافية
أكـ ـث ــر مـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــم ب ــاملـ ـحـ ـت ــوى ،أو
بـتــأصـيــل بـنـيــة عـمـيـقــة إلع ـ ــادة تــوطــن
املعنى ،في ظل االرتــدادات التي أصابت
هــذه الثقافة في الصميم ،جــراء الحرب
الشرسة التي عاشتها الـبــاد .عناوين
بالجملة ،لكنها ّال تـتــرك أث ـرًا ملموسًا
ّ
ونوعيًا .هناك خفة في معظم ما ُينجز،
ّ
وحــاالت تسلل ملن كانوا في الكواليس
إل ــى الــواج ـهــة بـبـضــاعــة فـقـيــرة .ال دســم
حقيقيًا يثري املشهد بما ينقصه .كأن ما
يحدث يقع في باب الواجب وكف البالء
ال أكثر .بالكاد نقع على حدث استثنائي
يعيد األل ــق والـحـيــويــة إل ــى الـشــاشــة أو
الخشبة أو ّ
املنصة .ميكرفونات مفتوحة
ّ
عـلــى الـهـبــاء ،وال ـكــام امل ـكــرر واملـمـجــوج
ومـ ــديـ ــح الـ ـ ـع ـ ــادي واآلفـ ـ ـ ـ ــل .فـ ـس ــاد غـيــر
مــرئــي بـجــرعــات كـبـيــرة ،يـجــري تغليفه
بعناية ومكر بسطوة الكراسي ومعاجم
الـلـغــة املـسـتـعـمـلــة .ضـعــف ف ــي الـخـيــال،
وكسل ،واستحواذ ،وإقـصــاءاتّ .
أميون
يتسيدون املنصات بعناوين التقطوها
لـلـتــو م ــن م ـحــركــات الـبـحــث وشـفــويــات
املـقــاهــي ،وفضيلة االدعـ ــاء .هـكــذا تـكـ ّـرم
مـ ـس ــؤول ث ـق ــاف ــي م ــرم ــوق أثـ ـن ــاء ن ــدوة
جماهيرية بمديح فـنــان م ـعــروف ،وقد
اخـتـلــط عليه املـعـنــى ،فــأهــداه – إفــراطــا
ً
فــي املـثــاقـفــة -لـقــب «ش ـع ـبــوي» ب ــدال من
«شعبي» .على أن هذه الشعبوية لم تعد
ّ
طــارئــة ،إنـمــا تسللت إل ــى امل ــن كمفردة
أصيلة بنسب عريق .بإمكان هؤالء ،في
مــواج ـهــة مـثــل ه ــذه االت ـه ــام ــات ،إخ ــراج
ط ــن م ــن ال ـ ــورق ع ــن ن ـشــاطــات مــزعــومــة
ج ــرى تـنـفـيــذهــا خ ــال ال ـع ــام امل ـن ـصــرم،
لـكـنـهــا ف ــي حـقـيـقـتـهــا م ـج ــرد مــاكـيـتــات

خ ــاوي ــة ،بــاسـتـيـكـيــة ،ش ـع ــارات ـيــة ،تقع
في معظمها تحت بند هدر املــال العام.
لــم يـحـ ّـرك أحــد ســاكـنــا ،حـيــال بيت رائــد
املسرح العربي أبي خليل القباني الذي
جرى طرحه لالستثمار السياحي ،فهو
بالنسبة لهم مجرد خرائب ال تستحق
ض ـج ـي ـجــا .واألمـ ـ ــر ذات ـ ــه ف ــي م ــا يخص
عــالــم اآلث ــار الــراحــل خــالــد األسـعــد الــذي
احتفت بمنجزاته متاحف العالم ،بينما
ّ
لــم يتمكن أب ـنــاؤه مــن دفــن جثمانه في
قبر واح ــد ،إثــر فصل رأســه عــن جسده،
على يد الجماعات التكفيرية ،رغم مرور
ثــاث سـنــوات على غـيــابــه .لنقل إذًا ،إن
الثقافة السورية في معظمها ،هي إنجاز
أفراد ال مؤسسات .تكفي مراجعة حجم
الـكـتــب الـتــي ُمـنـعــت فــي مـعــرض دمشق
للكتاب في نسخته األخيرة ،وهو ما لم
ً
يشهده قبال بمثل هــذه الفضيحة .ولن
ننسى «الدوافع األخالقية» التي لجأت
إليها «الهيئة العامة لقطاع االتصاالت»
في معركتها امليدانية الشرسة بحجب
املواقع اإلباحية في سوريا ،والطلب من
جميع م ــزودات خــدمــة االنـتــرنــت تنفيذ
هـ ــذه امل ـه ـم ــة ،ف ـكــانــت حـصـيـلــة امل ـعــركــة
حجب نحو  160موقعًا إباحيًا.
ه ـكــذا ان ــدح ــرت ف ـكــرة الـتـنــويــر ،ورحــابــة
الـسـجــال ،وت ـنـ ّـوع األف ـكــار ،على أكـثــر من
صعيد ،عــن طــريــق االكـتـفــاء بوجبة من
حواضر البيت ،وحساء مرضى املشافي.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ــر ،اسـ ـتـ ـع ــادت بـعــض
صاالت الفن التشكيلي الخاصة روادها،
بـعــد س ـن ــوات م ــن اإلغ ـ ــاق :مــرســم فاتح
امل ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي س ــاح ــة ال ـن ـج ـمــة« ،غــال ـيــري
عشتار»« ،صالة جورج كامل»« ،غاليري
مـصـطـفــى ع ـل ــي» .اسـتـضــافــت «غــالـيــري
عشتار» معرضًا نوعيًا بعنوان «ضــوء
الجسد» فــي تـجــارب الفتة للفن العاري
(فاتح املــدرس ،ومحمود ّ
حماد ،ونصير

شــورى ،وأدهــم ونعيم إسماعيل ،غسان
نعنع ،وإدوار شـهــدا ،وعـصــام دروي ــش،
وب ــاس ــم دحـ ـ ــدوح) وبـ ــدا امل ـع ــرض عناقًا
مــع تـجــربــة يــوســف عـبــدلـكــي فــي سياق
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـس ــد املـ ـخـ ـط ــوف ،رغـ ــم ما
أص ــابـ ـه ــا مـ ــن كـ ــدمـ ــات «نـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة» .كـمــا
اسـ ـتـ ـض ــاف «امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـس ـ ــوري لـلـفـنــون
البصرية» معرضًا مهمًا للشاعر نزيه أبو
عفش ،أتى موازيًا لنصوصه الفجائعية،
باإلضافة إلى تجارب جماعية وورشات
عمل ال تنقصها الخصوصية واملـهــارة
والدهشة.
عـلــى أن ه ــذه الـ ــروح السكونية للثقافة
ُ
الـســوريــة ،لــم تخل مــن التماعات فردية.
ف ـقــد ت ـ ـ ّـوج ي ــوس ــف ع ـبــدل ـكــي ب ـ ـ «ج ــائ ــزة
الـنـيــل لـلـمـبــدعــن ال ـع ــرب» ف ــي ال ـقــاهــرة،
ك ــأول فـنــان عــربــي يحصد هــذه الجائزة
التي استحدثها املجلس األعلى للثقافة
في مصر .كما منحت «مؤسسة محمود
درويـ ـ ــش» جــائــزتـهــا الـسـنــويــة لـلــروائــي
خـلـيــل الـنـعـيـمــي ،ون ــال ال ــروائ ــي فيصل
خ ــرت ــش «جـ ــائـ ــزة ال ـط ـي ــب صـ ــالـ ــح» عــن
روايـ ـت ــه «أهـ ــل الـ ـه ــوى» .وح ـص ــد عــرض
«تصحيح ألــوان» للمخرج سامر محمد
إسـمــاعـيــل ،جــائــزة أفـضــل نــص ،وأفضل
ممثل ،في «مهرجان قرطاج» املسرحي.
كما تـ ّـوج فيلم «مسافرو الـحــرب» لجود
سعيد ،بأربع جوائز في مهرجان قرطاج
السينمائي .ون ــال فيلم «ع ــزف منفرد»
ل ـع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد «ج ــائ ــزة
الجمهور» من «مهرجان الرباط الدولي
لسينما املــؤلــف»ُ ،
ومـنــح فيلم «دمـشــق-
ح ـلــب» لـبــاســل الـخـطـيــب ،جــائــزة أفضل
فيلم عــربــي ،مــن «مـهــرجــان اإلسكندرية
السينمائي» .وك ــان الـحــدث األب ــرز الــذي
فـجــع ال ــوس ــط ال ـث ـقــافــي ،غ ـيــاب ال ــروائ ــي
حنا مينه ،وتــاه رحيل الشاعر إبراهيم
الجرادي.

