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وقت للكتابة

أشياء ال تموت *
جاد نصرالله

ّ
الرا تابت تنكأ جـثة المدينة
من المعرض

فوتوغرافيا

معرضها الفردي األول
في «جانين ربيز»

نحن أمام جسدين:
واحد لبيروت ،وآخر
ضائع ميت فيها.
في معرضها الفردي
األول ،Underbelly
ّ
المصورة اللبنانية
تعبث
ّ
وتبدل باستخدامات
الفوتوغرافيا :التوثيق
والخيال والمالحقات
البوليسية .ال تتنازل
على الجمالي أمام
المفاهيمي ،وال عن
الحميمي أمام الشروخات
السياسية والمدينية
ّ
ضمن إطار سردي متخيل

روان عز الدين
حني نصل إلــى غاليري «جانني ربيز»
(الــروشــة ـ ـ بـيــروت) سنشعر بــأن هناك
خـطــأ فــي مــوعــد ال ــزي ــارة ،ربـمــا بسبب
ّ
األس ــود ال ــذي يـغــطــي بــابـهــا الــزجــاجــي
على غير ع ــادة .نحن أخ ـي ـرًا ،بعد قرع
ال ـج ــرس ،وس ــط غــرفــة مـعـتـمــة .تنبعث
ّ
إضـ ــاءة خــافـتــة مــن ص ــور مـعــلـقــة على
جــدران ـهــا داخ ــل عـلــب ضــوئـ ّـيــة .فضاء
معرض  Underbellyلالرا تابت ()1983
يـتـقــاســم رهـبـتــه مــع ص ــور ب ـيــروت في
الليل .منحدر الرملة البيضاء .خيمة
ال ـس ـيــرك ال ـح ـم ــراء ف ـ ّـي شـ ــارع أرمـيـنـيــا
آخر مار مخايل .صف املباني املضاءة
املــرئـيــة مــن صـحــراء الـبـيــال حيث طمر
البحر قبل ثالثة عقود .ما يجمع بينها
أنـهــا مناطق تقع على أط ــراف بيروت
ّ
للمتفرج.
وفي ضــواح قد تبدو مألوفة
رغ ــم ذل ــك ،تـنــأى تــابــت ببعض الــزوايــا
عن هيكلها املديني ،في كادرات تحافظ
فـيـهــا بـحـســاسـيــة عـلــى مـنـبــت الـضــوء
ّ
امل ـن ـس ــل م ــن مل ـب ــات ال ـ ـشـ ــارع وال ـس ـم ــاء
والبنايات.
قد نشعر أنها أماكن ال تتسع إال لنزهات
ليلية متمهلة وخـفــرة ،كما فــي صــورة
لواجهات محال مقفلة ،وأخرى لشجرة
تطلع وحيدة من الشارع على مرأى من
طيف مدينة بعيدة .سنلحظ في الزوايا

ً
ّ
لحمية ،ال ألننا اقتربنا من الصور
كتال
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ألن اإلض ـ ـ ـ ــاءة ال ـخــاف ـتــة،
والخواء التام كانا قد ّ
فعال حاسة ّ
شم
الجثث عندنا .بعيدًا عن أي وعي جاهز
ع ــن صـ ــورة ب ـي ــروت ،تـعـتـنــي امل ـص ـ ّـورة
بـسـيـنــوغــرافـيــا م ـشــاهــدهــا .خـيــاراتـهــا
تفرج عن ّ
تنبه نقدي لشروخات املدينة
ّ
وجــدرانـهــا :الــدوالـيــب وال ـتــال الرملية
والكتل اإلسمنتية التي تجاور البحر.
كأنها تبحث عــن بقع لها السعة على

تستلهم صورة بيروت
البوليسية من رواية «»2666
للتشيلي روبرتو بوالنيو
احـتــواء القدر األكبر من القلق .أجساد
الشابات ملقاة بــن الحشائش ،نائمة
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات وأم ـ ــام ال ـب ـحــر وورش
ال ـع ـم ــار .ت ـصـ ّـيــدهــن ال ـقــاتــل املتسلسل
نفسه على األغلب ،وفق القصة املتخيلة
الـتــي ّ
يقدمها املـعــرض .هــا هــي الرهبة
الـتــي قابلنا بها املـشــاهــد سابقًا تجد
ّ
السردية .باالستناد
تبريرها في هــذه
إل ــى روايـ ــة « »2666لـلـكــاتــب التشيلي
روبرتو بوالنيو ( 1953ـ  ،)2003تصنع
امل ـ ـصـ ـ ّـورة ال ـت ــي ن ــال ــت أخـ ـيـ ـرًا «ج ــائ ــزة

متحف سرسق» في «صالون الخريف»
ص ــورتـ ـه ــا مـ ــن ع ـن ــاص ــر أل ـف ـن ــاه ــا فــي
أعمالها السابقة .في «القصب» وقعت
عدستها على آخــر املساحات املتروكة
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت .ه ـ ـ ّنـ ــاك ،ت ـك ـت ـس ــي الـ ـب ــؤر
العشبية على حافة البحر بأجساد ّ
ّ
زوار
املساء وعريهم وهم يخترقون الفضاء
الـ ـع ــام ب ـم ـمــارســات ـهــم ال ـج ـن ـس ـيــة .هــذا
ّ
األساسية
العمل تحديدًا ضـ ّـم املــامــح
ملشروعها الفوتوغرافي الــذي تلتبس
فيه الحدود بني العام والخاص ،وبني
السياسي والحميمي ،في صور تبتلع
امل ـص ـ ّـور ،فــا تـعــود املـســافــة مــع مـ ّـادتــه
مــرئـ ّـيــة .دخلت تابت املشهد م ــرارًا كما
في مجموعة  ،Penelopesالتي اختبرت
ف ـي ـهــا الـ ـح ــداد م ــع ن ـس ــاء ف ـق ــدن أف ـ ــرادًا
ذكورًا من عائالتهن ،نتجت عنها صور
التقطت داخــل بيوتهن ّ
املهددة بالهدم
واإلخالء في منطقة مار مخايل.
ّ
البوليسية،
لــدى بــوالنـيــو ،فــي رواي ـتــه
ّ
متخيلة تــدعــى سانتا تيريزا،
مدينة
ّ
ول ــدى تــابــت مــديـنــة حقيقية (ال نعود
نــدري كم هي كذلك بعد ّرؤيــة الصور)
اسمها بيروت .كأنما بتدخلها الجثثي،
ّ
تـ ـه ــز االس ـم ـن ــت واألرصـ ـ ـف ـ ــة وال ـع ـشــب
ً
الضئيل .تقترح سبال جديدة لرؤيتها
ضمن سياق خيالي ،يستنطق عنفها
بالنظر
ال ـيــومــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .ال
ّ
وحـ ـ ــده ت ـق ــاب ــل ال ـ ـصـ ــور ،ب ــل بــال ـتــرقــب

وال ـ ـحـ ــذر وااللـ ـتـ ـف ــات ــات امل ـت ـتــال ـيــة إل ــى
ال ـخ ـلــف .ص ــوره ــا ت ـق ـ ّـدم ل ـنــا جـســديــن:
ج ـ ـس ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــديـ ـن ــة ،وج ـ ـس ـ ـ ّدًا ض ــائ ـع ــا
ّ
ميتًا فـيـهــاّ .أيـهـمــا املـ ّـيــت حــقــا؟ تتقلب
ال ـش ــاب ــات امل ـق ـت ــوالت ف ــي وضـعـ ّـيــاتـهــن
ش ـب ــه عـ ــاريـ ــات أحـ ـي ــان ــا أم ـ ـ ــام ط ـب ـقــات
مدينية غامضة .مقابل هــذا التكثيف
البصري ،يستفيض كاتالوغ املعرض
فـ ــي وص ـ ــف ح ــاالتـ ـه ــن ب ـع ــد ال ـجــري ـمــة
بـحـيــاديــة .نـقــرأ عــن أنـ ــواع االع ـت ــداءات
التي ّ
تعرضن لها ،ومعظمها اغتصاب
وضرب وندوب تغور في الجسد .يتيح
ال ـط ــرح الـقـصـصــي املـتـخـ ّـيــل لـهــا القفز
ع ــن ال ـ ـحـ ــدود ب ــن أس ــال ـي ــب ووظ ــائ ــف
مختلفة م ــن ال ـت ـصــويــر .ال ـتــداخــل بني
الـتــوثـيــق املــديـنــي ،والتمثيل الخيالي
يـكـتـنــز ال ـ ـسـ ــؤال األسـ ــاسـ ــي لـلـمـعــرض
حول عالقتنا مع املدينة .ال ُ
تعد املدينة
ّ
ّ
اسمنتية ،فهي ليست قائمة
مجرد كتل
ّ
على العالقة املــاديــة بها وحــدهــا ،إنها
ّ
نستمده من
آتية أيضًا من الوعي الذي
صــورهــا وتمثيالتها ال ـب ـصـ ّ
ـريــة .على
سطح صورة تابت ،تتفاقم صور كثيرة
تختصر سمات كثيرة للفوتوغرافيا،
وقدراتها النافذة على األسطرة والخيال
ونقل الواقع والتالعب به وتحويره في
الوقت نفسه .بخالف الكثير من األعمال
املـ ـع ــاص ــرة الـ ـت ــي ت ـغ ـ ّـي ــب ال ـش ـك ــل عـلــى
حساب املفهوم ،تحتفظ الفنانة بهامش

من المعرض

للتجريب فــي اسـتـخــدامــات التصوير
ومـفــاهـيـمــه م ــن دون أن يـنـتـقــص ذلــك
ّ
جمالية ال ـصــورة نفسها .فــي آخر
مــن
الـغــالـيــري ،هـنــاك ســت لـقـطــات ملشاهد
عبثية ّ
مقربة على تفاصيل وبقايا من
مسرح الجريمة ،تواصل فيها اختبار
وظائف أخــرى للفوتوغرافيا كــأداة في
ّ
الجنائية.
الجرائم واألبحاث
أرفـقــت تــابــت العلب الـضــوئـيــة ،بصور
مجهرية إلفـ ــرازات بـشـ ّ
ّ
ـريــة سائلة عثر
عـلـيـهــا ف ــي م ـســرح الـجــريـمــة كــالـلـعــاب
واملـ ـن ــي ،والـ ـ ـ ــدم ،والـ ـس ــوائ ــل املـهـبـلـ ّـيــة،
وال ـ ـبـ ــول .رغـ ــم إحــال ـت ـهــا ال ـع ـل ـمـ ّـيــة إلــى
ّ
ال ـجــري ـمــة ،ف ــإن ه ــذه ال ـص ــور ت ـع ــزز من
ال ـح ـض ــور ال ـج ـس ــدي ف ــي ص ــوره ــا ،أو
الحضور السياسي للجسد ،خصوصًا
أن الـضـحــايــا ه ــن م ــن ال ـن ـســاء .تسعى
ت ــاب ــت ألن ت ـج ـعــل ه ـ ــذا ال ـع ـن ــف الـ ــذي
يصيب األجساد الهامشية في بيروت،
م ـن ـهــا األنـ ـث ــوي ــة ،م ــرئ ـي ــا وق ــريـ ـب ــا .فــي
النهاية ،كانت الفنانة تجول في بيروت
ً
لـيــا لترمي فيها أجـســادنــا ال أجساد
نسائهاّ .
تدس جثثنا في الزوايا ،كمن
ّ
يتحسس جسد املدينة ليتأكد مــا إذا
كان ال يزال حيًا.
 Underbellyل ــارا تــابــت :حـتــى  20شباط
(فبراير) ـ ـ غاليري «جانني ربيز» (الروشة ـ
بيروت) .لالستعالم01/345213 :

َ
لو عرف أبي بما فعله كميل مبارك ّبي لربما كان أضرم النار به ،بوالعته الـ
 dupontاملحتفظ بها من أيام ُي ٍّ
سر ولت ،لكنه حني سألني مساء االثنني قبل
أربعة وعشرين شتاء« :تعا لهون! خبرني شو صار».
• ما شي .ليش؟
• كميل مبارك قللي اليوم ملا رحت ادفعلو القسط إنو عيب عليي خللي ابني
يبكي كرمال املصاري .قبل ما إنزل لعندو قلت بتحكيلي شو عمل معك.
ّ
• بابا ،بس إجا قللي إنو الزم ندفع القسط املأخر نهار االثنني.
• وصحة جنى وعـيــون جــاد؟ (يمني وال ــدي الــذي ال يمكن ألي نقاش أن
يستمر من بعده)
• إيه .هيدا بس اللي صار.
رحل أبي وهو ال يعرف؛ إضافة إلى تزويري توقيعه في جميع الشهادات
واالمتحانات لي وإلخــوتــي ،وأنــا أصغرهم ،هربًا من القصاص؛ لم يعرف
الحادثة التي رسمت الرجل الذي صرته اليوم.
شتاء  1995ـ أجلس على املقعد في حصة الرياضيات التي تلت استراحة
الظهيرة .أنتظر شيئًا ما يمنع صعودي على املنصة الخشبية لحل معادلة
صعبة في الجبر .فارق بسيط في التوقيت .وأنا أنسخ ببطء أرقامًا أذكرها
مليئة بالفواصل على اللوح األسود ،أوقفني الصراخ اآلتي من البهو« .تابع يا
لثوان معدودات حني
نصرالله»،
نهرني الكابنت جورج عبدو بصرامة .تابعت ٍ
أوقفنا هذه ّ
املرة ناظر القسم .فتح باب الصف طالبًا مني الخروج ألن األبونا
كميل مبارك يريدني .كنت أنا موضوع صراخه وغضبه .أبي تحديدًا.
«قـلـلــو لــأبــونــا بــس تخلص الـحـصــة ب ــروح لـعـنــدو» .األس ـتــاذ عـبــدو بحزم
مجددًا ،متأكدًا من مكانته في املدرسة وعدم معارضة ّأي كان له مهما عال
شأنه .ليس هذه املرة يا كابنت!
دلف الكميل املبارك ،راهب ذاك العهد في «مدرسة الحكمة ـ األشرفية» في
ّ
املمر ليسوقني بنفسه من يــدي أمــام أعــداد هائلة من التالميذ حشر بها
َ
الصفوف في مرحلة إدارتــه« .إنت إبنو لحسني نصرالله هالكذاب! إمشي
ّ
قدامي إللك .بركي بيفهم أبوك إنو ما بقا يتأخر بالقسط» .مع إصراره على
تكرار الصراخ باسم والدي حسني.
ساقني األب األعـلــى إلــى غرفة املحاسبة فــي قسم اإلدارة .وضعني على
بابها وأوصى العاملني هناك أن ال يتواصلوا معي منتبهني إلى بقائي واقفًا
باستقامة وعدم السماح ألطراف املراهق ابن الرابعة عشر شتاء أن تستريح
دون
ولو على األرض لحني انتهاء الــدوام عند الثانية وعشر دقائق .بكيت
ُ ِّ َ
توقف حتى انقطاع النفس .جبران خليل جبران ينظر َّ
إلي من حيث علق
على حائط في صدر الصرح العريق .كرهت النبي من يومها؛ جبران.
رن ال ـجــرس .عــرق ب ــارد ســال على جـســدي الـهــزيــل فركضت إلــى الباص
وهربت إلى سريري أفكر .ملاذا أنا دون إخوتي االثنني معي .ملاذا ليس أي
منهما؟ ما هذا الحظ العاثر .ملاذا لم يكتف بــاإلذالل األسبوعي الصباحي
حني كان ُينادى علينا باألسماء لنخرج من الصفوف املرصوصة كالعسكر
ـن ...حسني .ملــاذا إصــرار
فــي امللعب الكبير .مل ــاذا! يــا إبنو لحسني ...حـسـ ّ
أبي على إبقائنا في مدارس تفوق إمكاناته بعد تعثر أحواله املالية؟ تنهمر
مشاهد القهر الكثير .عندما أرافق ابني اليوم إلى مدرسته ،أذكر حني كنت
في سنه وقبل انتهاء الحرب األهلية ،كنا ننتقل كل يوم من منطقة في جوار
صيدا إلى «مدرسة القديس يوسف» في بيروت .أوصلنا أبي نحن الخمسة
واعدًا إيانا بالعودة في وقت االستراحة إلحضار الطعام .يرن الجرس معلنًا
انتهاء االستراحة .يركض جميع التالميذ إلى صفوفهم .وأنا ال أزال أقبض
ّ
ألني على يقني ّ
بأن والدي سيفي بوعده.
بيدي على السور الحديدي
العوارض املزمنة ـ كنت اعتقدت أن كل هذا ذاب .لكن الوجع الباقي خرج دفعة
واحدة أمام املعالج النفسي في عام  .2006بعد أن شاهدت طيف األب كميل
ّ
بكثرة وقد أصبح مونسينيورًا على شاشة التلفاز ّ
األخوة
محرضًا على
ّ
والتعايش وقيم اإلنسان وأن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا يسوع املسيح.
صــرت أنفعل وأتـعــب مــن شــدة الـتــأثــر ملقاطع مــن أف ــام عــن وجــع الحياة.
أدمن إعادتها في سادية لن تنتهي ما بقي األلم .أحلم في اليقظة فأشتهي
شجاعة جــودي فوستر لالنتقام من كل شــيء بــأي شــيء في فيلم The
 .Brave Oneوأرســم نهاية جميلة لحياتي كويل سميث في Pursuit of
 .Happinessصنعت إطارًا ملقالة سامر أبو هواش «لو كنت إميلي بوالن»،
علقته فوق مكتبي وال يمكنني أن أشرح ألحد ما املقصود! ما زلت لليوم
أبكي ال إراديًا كلما أردت الذهاب إلى مدرسة ولدي ألطلب كما يفعل جميع
ّ
األهل ،جدولة األقساط املدرسية .من العوارض أيضًا أنني حني انتظرت في
الصف على باب املساعدة االجتماعية في «جامعة الروح القدس» (الكسليك)
وكانت سنتي األكاديمية الرابعة .دخلت وانهرت في مكتبها قبل حتى أن
أبدأ بالكالم .لم أسأل عن اسم تلك املوظفة التي استقالت من مهمتها في
اليوم التالي لعدم قدرتها على االحتمال أكثر وعدم تجاوب السلطة الجامعية
مع محاولة مساعدتنا اجتماعيًا .كنا كثرًا.
تضاءل عالم جورج زريق .أو ما بقي منه .سيحمل أوالده الصوت الجارح
في قلبهم طاملا هم أحـيــاء .ستسكنهم املــرارة ولــن ّ
يعزيهم ّأن أباهم الذي
في السما امتلك شجاعة االعتراض فكلفه ذلك حياته وأرواح عائلة تسير
في أجساد ذابلة .موت جــورج ككل حادثة تـ ّ
ـدور لي أيــام الشتي .هو رحل
وسيبقى املونسينيور .أشاهده يحتد دفاعًا عن أفكاره في العلن .أبتسم.
ّ
فما حصل واقع لم يعد باإلمكان تغييره .وما سأفعله أن أجنب ولدي كاهنًا
مثله...
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