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خطاب إلى بيتهوفن في نهايات عيده

من وإلى
تعال.
كنت تكره كل
ٍ
ّ
َ
مبكرًا لعبة
فهمت
الالمعنى التي تسكن
الهرمية االجتماعية .هناك
هرميات أُخرى .هل تعلم
أن األوروبيين يستشهدون
بأعمالك بالذات كي
ّ
تفوقهم الفنّي
يؤكدوا
ّ
دون بقية شعوب األرض؟
أية جريمة هذه حين
يستخدمون عبقريتك
ندية في العالم
لضرب كل ّ
شوقي بن حسن

ك ــان ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون حــاض ـرًا
ب ـي ـن ـن ــا ب ـ ـقـ ـ ّـوة هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،فـقــد
م ـ ّـرت  250سـنــة عـلــى والدت ـ ــك .ال
ّ
يـقــع ذل ــك ك ــل سـنــة .وق ــد تـهـ ّـيــأ لـهــذا الـحــدث
ّ
ُم ّ
حبوك فخططوا لتظاهرات كثيرة تحمل
اسمك ،وندوات تدرس ما تركت لنا ،وراجع
ال ـع ــازف ــون مـقـطــوعــاتــك فـقــد اع ـت ـقــدوا أنـهــم
سـيـعــزفــونـهــا أك ـثــر مــن أي سـنــة أخـ ــرى .ثم
ل ــم ي ـقــع م ــن ك ــل ذل ــك إال ال ـق ـل ـيــل ،ف ـقــد ح ـ َـرم
ال ــوب ــاء ال ـن ــاس م ــن الـتـجـ ّـمــع مـعـظــم شـهــور
العام ،أليس ما حدث من «سخرية األقدار»،
االسـ ــم الـ ــذي ع ـلــق ك ـع ـنــوان ش ـع ـبـ ّـي  -ربـمــا
بسيمفونيتك الخامسة.
دون رغبة منك -
ّ
ّ
الحس الشعبي محق إلى حد كبير،
غير أن
فضربات املدخل توحي بقهقهة ال تليق إال
ب ــاألق ــدار .وأن ــت الــوحـيــد ال ــذي يسمع هــذه
الخفية ُ
ّ
ويترجمها في املحسوس.
األصوات
ّ
ثم ها أن ما يحدث في سنة عيد ميالدك الـ
 250شكل من أشكال سخرية األقدار.
مــن حسن الـحــظ أن أعـمــالــك متاحة فــي كل
وق ـ ـ ــت .ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى وسـ ــاطـ ــة كـ ــي تـبـلــغ
الناس .لقد َو َ
جدت مكانها في كل املكتبات
الصوتيةّ ،أولها يوتيوب الذي فرض نفسه،

حصاد 2020

ضد سخرية األقدار
اإلرادة
ّ

مع مواقع وتطبيقات أخرى ،كمحامل ملعظم
ّ
موسيقي فقط؟
تراثك .لكن هل إن تراثك
ش ـخ ـص ـي ــا ،ال أع ـت ـق ــد فـ ــي ذل ـ ــك ،وأن ـ ــا الـ ــذي
تمنعني فروقات الثقافة والعصر من ّ
تذوق
الكثير مــن مــوسـيـقــاك ،وال ي ــزال كثير منها
أكتشفه أو أنتبه إليه من حني إلى آخر وكأنك
ّ
ال تتوقف عن اإلنـتــاج حتى بعد املــوت .رغم
ذلك ،فأنت تسكن منطقة عميقة جدًا في ذاتي،
السكنى هــي سـ ّـرك األكـبــر.
وأعتقد بــأن هــذه
ُ
فــأنــت تسكن فــي نـفــوس ّ أن ــاس كثيرين منذ
أن أطللت على العالم بفنك؛ مؤلفًا موسيقيًا.
نعم .كشكل حضور بــارز ،ولكن أيضًا كثائر
ضـ ّـد الـتــراتـبـ ّـيــات الــواهـيــة ،وكـصــاحــب إرادة
ّ
ج ـ ّـب ــارة ،وكـمـفــكــر وإن لــم تستعمل املفاهيم
وال ـن ـظــريــات ،وق ـبــل ك ــل ش ــيء  -وبـبـســاطــة -
ّ
ـي النفوس كــإنـســان ،بــل لعلك
أنــت تحضر فـ ّ
منعطف في تمثل مفهوم اإلنسان ،وفي هذا
املقام ّ
أود أن يكون خطابي هذا.
ّ
ّ
س ــأص ــارح ــك ب ــأم ــر ،أنـ ــا م ــم ــن ال ي ـح ــب أن
ي ـت ــرك مـ ـص ــادر ذات ـ ــه ع ــاب ــرة طـ ـ ّـي بــواط ـنــه،
ّ
ّ
أخصصها ملن أعتبرهم
ولذلك لــدي دفاتر ّ
م ـص ــادر ل ــذات ــي ،أتـ ـغ ــذى م ــن إقــام ـت ـهــم في
روح ــي وأسـ ّـجــل وقــع خطواتهم فــي عمري
ّ
م ـح ــاورًا إي ــاه ــم .معظم ه ــؤالء مــن الـكــتــاب،
أي أن ال ـح ــوار مـعـقــود بيننا عـبــر ال ـقــراءة
والنصوص؛ دوستويفسكي ،هايدغر ،أبو
ال ـع ــاء املـ ـع ــريّ ،
روسـ ـ ــو ،غ ــرام ـش ــي ،نجيب
مـحـفــوظ ،وه ـنــاك بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات من
خ ــارج دوائـ ــر الـكـتــابــة ،مـثــل سـ ّـيــد دروي ــش
وفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروز وس ـ ـ ـعـ ـ ــاد حـ ـسـ ـن ــي وأن ـ ـ ـ ـ ــت .أنـ ــت
بـيـتـهــوفــن .ب ــل إن ل ــك مــوق ـعــا م ـت ـقـ ّـدمــا بني
هؤالء ،ولذلك لم أرد أن ّ
أفوت ذكرى ميالدك
ال ــ 250دون توجيه هــذا الخطاب إليك .هذا
نوع من َ
الدين النفسي تجاهك.
هــل يــوجــد منطق ملــوقـعــك ه ــذا فــي نفسي؟
ال أدري ولكني ســأحــاول .طبعًا لن ّ أتناول
مــوسـيـقــاك بالتحليل حـيــث ال أت ــوف ــر على
املؤهالت التقنية لذلك ،وإن ُ
كنت أشعر أن
جــوهــرهــا يـصـلـنــي ،وه ـنــا يـكـمــن س ــر آخــر

السيمفونية األولى

للكاتب المصري حسين فــوزي عمل
يمكن اعتباره المرجع األبــرز عربيًا في
قـــراءة تجربة بيتهوفن ،حيث يحلّل
ـســط ،ولــكــن عـــارف بتاريخ
بشكل مــبـ ّ
الموسيقى ،أهم أعماله ،ومن أطرف
ما جاء فيه تحليلُه للسيمفونية األولى
التي يقول عنها بأنها تبدو عمًال غير
مكتمل لــشــاب طــمــوح ،لكنها في
الحقيقة عالمة موسيقية المعة .من
سوء حظها أنها لفنان مثل بيتهوفن
ال يقبل إال أن تتجاوز أعماله الجديدة كل
منجزه السابق مهما كان متقنًا.

معرض
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فلسطين تحت وطأة وباءين

عام للخذالن والجائحة
الجائحة التي ضربت
بضبابها األسود معظم
شهور  2020ليست غير
ذريعة إضافية لتفسير
النكوص واالرتداد
على صعيد الثقافة
في فلسطين

أمير داود

بيتهوفن شابًا ،رسمة من نهايات القرن الثامن عشر ()Getty

مــن أسـ ــرارك حـيــث ت ـجـ ّـرد أحــاسـيــس دفينة
ك ــال ـح ـي ــرة والـ ـطـ ـم ــوح وال ـ ـحـ ــب والـ ـثـ ـق ــة ثــم
ّ
تذوبها فــي كــؤوس موسيقية .ولــذلــك أنت
رفيق مناسب لكل مغامرة ،تعرف على أي
األوتــار تضرب لتشحذ الهمم .ولقد فعلت
ّ
ذلك ّ
بأمتك األملانية في زمن تمزقها ،فكنت
لحظة فارقة في تاريخها .أنت بهذا املعنى
م ـح ـ ّـرر ،يـلـيــق بــك ذل ــك االس ــم ال ــذي أطلقته
ِّ
محرريها؛
شـعــوب أمـيــركــا الجنوبية على
ليبرتادور.
َي ــذك ــر ك ــات ـب ــو س ـي ــرت ــك ك ـي ــف ث ـ ــرت غـضـبــا
ّ
ومزقت نوتات سيمفونيتك الثالثة ،وكنت
ّ
سميتها «نــابـلـيــون» حــن ظننته م ـحـ ِّـررًا،
ِّ
مـ ـح ــررًا ل ــإن ـس ــان ف ــي م ـط ـل ـقــه ،ف ـل ـمــا أعـلــن
نفسه إمبراطورًا وبدأ يغزو جهات األرض
بشعارات «الـثــورة» قـ ّـررت أن ُيحذف اسمه
بــا رحـمــة مــن تــراثــك .جـ ـ ّـر َ
دت نــابـلـيــون من
وســام الفن منذ عرفت أنــه ال يستحقه ،ثم
ً
ُعــرفـ َـت الحـقــا أن ال أح ــد يستحق أص ــا أن
نشخصن الـقـيــم الـكـبــرى فـيــه ،فـلــم تـقــع في
الـخـطــأ م ـج ـ ّـددًا عـلــى الــرغــم مــن أن كثيرين
ك ــان ــوا ي ــرع ــون ــك ف ــي ف ـي ـي ـنــا وف ـ ــي امل ـمــالــك

ال يمكن أن تنحصر
اليوم في مج ّرد تراث
موسيقي
ّ
ّ
فن متح ّرر من رعاته
بل متح ّرر من ذائقة
الجمهور أيضًا

األملانية التي مررت بها ،ويطلبون أن تشير
إليهم في عناوينك وإهداءاتك.
إلــى ه ــؤالء كنت تـ ّ
ـوجــه نفس الـخـطــاب الــذي
ّ
وجهته إلى األمير ليشنوفسكي حني حاول
ّ
ّ
أن يتودد لضباط فرنسيني بدعوتك للعزف
لهم ،فانفعلت وقلت« :أيها األمـيــر ،ما لديك
أت ــاك بـفـضــل ال ـ ــوالدة ،أم ــا مــا ل ـ ّ
ـدي فــا أديــن
بــه إال لنفسي .األمـ ــراءُ ،وج ــد منهم كثيرون

ويــوجــدون وسـيــوجــدون ،ولـكــن ال يــوجــد إال
بيتهوفن واحد» .هذه اللهجة من ّ
الند ّية هي
ّ
ّ
سر آخر من أسرارك .في فنك ،كنت تضخ هذا
ّ
املعنى فتجعله متاحًا لكل إنسان .نار مقدسة
ّ
تمدها للفانني كأحد أبطال امليثولوجيا.
ّ
وكـمــا تـعـلــم ،ف ــإن معظم األب ـط ــال يحتكون
ّ
يحتك بها غيرهم.
بقسوة الــوجــود كما ال
ذلــك حظهم فــي الحكايات كما فــي الــواقــع.
وي ــا لـهــا م ــن ق ـســوة أن م ــن ُيـحـكــم عـلــى من
صنعته املوسيقى وأصــواتـهــا الدقيقة أن
يعيش نصف حياته أص ـ ّـم .رغــم هــذا القيد
ّ
املؤلم ،كنت تؤلف أكثر فأكثر ،بل استندت
إلــى إعــاقـتــك تلك لتدخل مناطق لــم يذهب
صــوب ـهــا أحـ ــد .ب ــات ــت املــوس ـي ـقــى تـ ــدور في
الذهن والقلب ،قبل أن تصل إلى األذن ،بل ال
ّ
يهم إن لم تصل إلى األذن أبدًا .هناك معنى
ُ
ّ
تطلقه ويـعــرف مستقره فــي الـنـفــوس ،ألنه
ّ
ّ
مــركــب مــن األبجدية األول ــى التي تخلصت
مــن كــل مــا اصطنعته املـجـتـمـعــات .كــم كــان
الشاعر الفرنسي فيكتور هوغو قريبًا من
الــدقــة حــن ق ــال« :ه ــذا األص ــم يـسـتـمــع إلــى
الــان ـهــائــي» .تـحـ ّـولــت الـلـعـنــة-املــؤامــرة إلــى

ألحان ضاربة في الــروح ،متدفقة ،سوناتا
ضوء القمر ّ
تحدثنا عن ذلك بشكل هامس
ّ
في حركتها األولى وبكل حدة وصخب في
الـحــركــة الـثــالـثــة ،أو نشيد ال ـفــرح فــي رابــع
ّ
تتحدث
حركات سيمفونيتك األخيرة ،وهي
باسم البشرية جمعاء.
ُ
بمناسبة ذكر هذه األعمال ،كيف تحضرك
مشاريع بهذا الحجم .يقال إن قمم املوسيقى
األوروبـ ـي ــة ث ــاث؛ ب ــاخ وم ـ ــوزار وأنـ ــت .كــان
مـ ـش ــروع األول الـتـعـبـيــر ع ــن املـ ـق ـ ّـدس عبر
املوسيقى ،وقام الثاني بالتعبير عن عظمة
الطبقة األرستقراطية فــي زمنها الذهبي،
وكــان هناك فــي كــا الحالتني طلب واضــح
إلن ـجــاز هــذيــن امل ـشــروعــن .لـكــن مشاريعك
تــذهــب بــاتـجــاه آخ ــر .ال أح ــد يطلبها .إنها
م ـش ــاري ـع ــك أنـ ــت وح ـ ـ ــدك ،م ـش ــاري ـع ــك ال ـتــي
تلتقطها مــن أعماقك .ومــن أعـمــاق الجنس
البشري .ولذلك هي لكل البشر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

دون مكولين فوتوغرافيا القسوة الدائمة

يضم المعرض المقام
حاليًا مئتين وخمسين
المصور
صورة التقطها
ّ
البريطاني أثناء تغطيته
حروب سورية وفيتنام
ولبنان وغيرها

لندن ـ العربي الجديد

امرأة تركية لحظة سماعها نبأ مقتل زوجها في الحرب األهلية القبرصية (من المعرض)

ّ
قبل أن يبلغ السادسةّ ،
املصور
تفرقت عائلة
الصحافي البريطاني دون مكولني ( )1935مع
اندالع الحرب العاملية الثانية بني ّ
عدة مدن في
بالده ،حيث قضى أشهرًا بال استحمام وأيامًا
دون طعام ،وما إن انتهت العمليات القتالية،
َ
اعتقد أن عليه االستعداد ملا أسماه «القسوة
ّ
الدائمة» ،حيث رائحة الفقر تشكل الذكريات
األولـ ـ ــى ُل ـط ـفــول ـتــه .ال ـط ـفــل ال ـ ــذي ع ــان ــى عسر
القراءة ،أجبر على مغادرة املدرسة في الرابعة
عشرة من عمره بسبب رحيل والده الذي كان
مصابًا ّبالربو ،والتحق بالجيش البريطاني
حيث ُجند في منطقة قناة السويس ،وهناك
رأى سـفــن دول أوروب ـي ــة ّ ت ــؤوب إل ــى بلدانها
ع ـقــب ال ـ ـثـ ــورات ال ـت ــي حــق ـقــت االس ـت ـق ــال في
مستعمراتها ،وع ــاد بـعــدهــا إلــى لـنــدن حيث
اس ـت ـط ــاع ب ـعــد ع ــام ــن أن ي ـب ـيــع أول ص ــورة
ل ــه بـخـمـســن جـنـيـهــا ،وت ـب ــدأ ب ـعــدهــا رحـلـتــه

سجلت عدسته الموت
ّ
والجوع واألوبئة من
فيتنام إلى سورية

مــا زال ــت الـســاحــة الـثـقــافـيــة الفلسطينية
ت ـ ــراوح م ـكــان ـهــا ،االنـ ـشـ ـغ ــاالت الـثـقــافـيــة
ذاتـ ـه ــا ،وه ـمــوم ـهــا ال ـك ـب ــرى ل ــم ت ـت ـجــاوز
هـ ّـم الــوجــود ال ــذي يــأخــذ طابعًا هوياتيًا
بــدائ ـيــا ،وكــذلــك األسـئـلــة إي ــاهــا .ال جديد
يذكر وال قديم ُيعاد في ّ
دوامة الهزيمة ذات
الــرأســن التي تعيشها الساحة الثقافية
ه ــذه األي ـ ــام ،هــزيـمــة وطـنـيــة ت ــرزح تحت
االحتالل ّوتتآكل أمام ضرباته املتواصلة
ال ـت ــي تـمــثـلــت أخـ ـط ــاره مـ ـ ّـرة بــاالسـتـيــاء
عـ ـل ــى األرض ب ـ ــ«ال ـ ـضـ ــم» (وعـ ـلـ ـيـ ـه ــا أن
ُ
ت ـق ــرأ «ال ـق ـض ــم») وم ــرة بــانـكـشــاف ظـهــره
ب ـم ــوج ــات ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـع ــرب ـي ــة األخـ ـي ــرة،
وهزيمة ّ
صحية تحت وطأة الجائحة ما
ّ
زالت دوامة أسئلتها تطن في كل مكان.
قد تبدو الجائحة التي ضربت بضبابها
األســود معظم شهور العام  2020ذريعة
ذات ق ـ ـ ــدرة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ال ـح ـم ــل لـكـثـيــر
مـ ــن أس ـ ـبـ ــاب الـ ـنـ ـك ــوص واالرتـ ـ ـ ـ ـ ــداد عـلــى
صعيد الثقافة في فلسطني ،إذ إن معظم
مؤسسات الثقافة التي انشغلت بتقديم
بــرامــج ثـقــافـيــة ت ـقــوم عـلــى ف ـكــرة حـضــور
الجماهير قــد أقفلت أبــوابـهــا مطلع هذا
الـعــام ،قبل أن تــأخــذ بــرامــج مثل سكايب
وزووم وغيرها من برامج التقانة الرقمية
عــالــم ال ـنــاس وحـيــاتـهــم وتستعيض عن
ال ـح ـض ــور إل ـ ــى ال ـق ــاع ــة فـ ـك ــرة امل ـش ــاه ــدة
واملشاركة من املنزل.
لــم تـعـ ّـوض هــذه الـبــرامــج كــارثـيــة انغالق
األب ــواب على صــدى صيحات «ابـقــوا في
بـيــوتـكــم واح ـف ـظ ــوا ســام ـت ـكــم» وح ـســب،
بــل ّ
تسببت هــذه الـبــرامــج ،وفــي كثير من
املناسبات ،باستسهال إقــامــة املؤتمرات
ـي الفعاليات التي،
والـنــدوات عبرها ،وهـ ّ
في كثيرها ،حملت الــرنــان من العناوين
والـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات دون إض ــاف ــة
معرفية تذكر أو إزاحــة ولــو حتى طفيفة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد املـ ـخ ــرج ــات أو امل ـعــال ـجــات
الـتــي يـبــدو أن أح ـدًا لــم يطالب أو يسائل
ّ
منظميها عــن نـتــائــج أو مـجــريــات مــا تم
تنفيذه هنا وهناك.
إال أنـ ــه وب ــال ــرغ ــم م ــن ف ــداح ــة ال ـع ـنــاويــن
ال ـك ـب ـي ــرة وض ــآل ــة م ـخ ــرج ــات ـه ــا ،ف ـ ــإن مــا
بــات يـعــرف بتقانة الفعالية الثقافية ّ أو
الفعاليات الثقافية عبر الفيديو ،مكنت
أو دفـعــت بالفعل الثقافي بكل مكوناته
إلـ ــى م ـس ــاح ــات أك ـث ــر رش ــاق ــة ج ـع ـلــت من
ف ـكــرة مـنــاقـشــة ك ـتــاب أو قـضـيــة أو حشد

رأي حــول حادثة أو مسألة أكثر سالسة
مــن إج ــراءات مــا قبل الجائحة وبالتالي
تبدو الوسيلة الجديدة واعدة بالرغم من
استسهال كثير من مؤسسات لها.
لم تتوقف آثار الجائحة عند إغالق املراكز
الـثـقــافـيــة وحـجــب التجمهر والـفـعــالـيــات
وت ـحــدي ـدًا تــأجـيــل إقــامــة مـعــرض الـكـتــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــل ت ـع ـ ّـدت ـه ــا إلـ ــى تــأجـيــل
إصـ ـ ـ ــدار ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـك ـت ــب وان ـح ـج ــاب
وصول الجديد منها إلى األرض املحتلة
ّ
الصحي
بفعل إغالقات الطوارئ والحجر
الـ ــذي رافـ ــق إعـ ــان حـ ــاالت الـ ـط ــوارئ في
معظم ب ـلــدان الـعــالــم وت ـحــدي ـدًا امل ـجــاورة
منها ،األمــر الــذي أحــال اللحظة الثقافية
ف ــي إحـ ــدى ذروات ال ـجــائ ـحــة إل ــى لحظة
صفرية متوقفة قبل أن تعود العجلة إلى
ِ
الدوران ولو ببطء شديد.
كــانــت الثقافة الفلسطينية ،فــي بعديها
العملياتي والحفري ،قد راوحــت مكانها
فــي ع ــام الـجــائـحــة ه ــذا ،وه ــو ال ـعــام الــذي
كــان حريًا بالثقافة ،ال أن تقدم إجــابــات،
إذ إن ال ـث ـقــافــة ال ت ـق ــدم أج ــوب ــة ب ـق ــدر ما
تطرحها بالحفر عميقًا في زوايا مفاجئة

تمامًا ،بل غاب عنها في كثير من أوقاتها
منطق املساءلة واملحاججة والتناول من
ال ــزواي ــا ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ـضــيء وتكشف
الفائت ،على سوداويته
وتجعل من العام
ً
وغـمــوض مــآالتــه مسألة للتأمل وسحب
األدب الفلسطيني واملحلي والعربي إلى
مربعات جديدة تقارب الجائحة بالتاريخ
مرة ،وبالوقائع مرة ،وباالحتالل الجاثم
عـلــى ص ــدر الـشـعــب م ــرات ،لـكــن مــا يشفع
ل ـعــدم ن ـضــوج الـتـجــربــة هــو أن الجائحة
لم تسقط بعد عن ظهر الــواقــع حتى يتم
هضمها أدبًا في كل األحوال.
ثمة بقعة ضوء تمثلت في موقف شريحة
واسعة من املثقفني من التطبيع العربي،
ضمن مــواقــف رافـضــة وبيانات اعتراض

لم يخرج المثقف من
دوائر الشعور بالخذالن
نحو موجات التطبيع

وانـسـحــابــات متتالية مــن «جــائــزة بوكر
الـ ـع ــربـ ـي ــة» ل ـح ـظ ــة اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن مــرح ـلــة
التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي من مثقفني
عرب وفلسطينيني على وجه الخصوص
وهـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا
ً
سواء فائزين أو ضمن
فلسطينيون كثر،
لجان تحكيم أو كمراقبني أومتقدمني لها
على مدار أعوامها املاضية.
ال تـتـجــاوز ردة فعل املثقف الفلسطيني
عـلــى مــوجــات الـتـطـبـيــع الـعــربـيــة ،إيــاهــا،
دوائ ـ ـ ـ ـ ــر ضـ ـيـ ـق ــة م ـ ــن ش ـ ـعـ ــور ب ــالـ ـخ ــذالن
وس ــردي ــات الـخــديـعــة وال ــده ـش ــة ،ه ــذا ما
كشفت عنه مواقف وبيانات وردود فعل،
ال ال ـتــاريــخ يسعفه فــي مـطــالـعــة تــواريــخ
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ــده ـ ـشـ ــات ،وال ك ـ ـثـ ــرة ج ـح ــور
الـطــريــق تجعله يكتفي بالجحر الثاني
الــذي ال ُيلدغ املؤمن منه ،ويتوقف عنده
بالضرورة .ال يقارب املثقف الفلسطيني
مــأســاة الخديعة بملهاة الخلق الجديد
واالنـ ـط ــاق وال ـب ـن ــاء ،ب ــل ي ـتــوقــف ه ـنــاك،
ً
يتوقف هناك مـطــوال ،ليأخذ العام 2020
فلسطينيًا ،عنوانًا أثـيـرًا مــرة أخ ــرى :إنه
عام للخذالن والجائحة.

هاني زعرب ،تفصيل من لوحة قيد العمل

فعاليات

رائحة الفقر والجوع والحروب
الطويلة مع الصورة والحروب .حتى التاسع
م ــن أي ـ ــار /م ــاي ــو امل ـق ـب ــل ،ي ـت ــواص ــل مـعــرضــه
الجديد فــي «متحف تـيــت» بمدينة ليفربول
البريطانية والذي افتتح في منتصف أيلول/
ّ
ويتضمن املـعــرض حوالي
سبتمبر املــاضــي،
م ـئ ـتــن وخ ـم ـســن ص ـ ــورة ال ـت ـق ـط ـهــا مـكــولــن
أثناء تغطيته الـحــروب والـنــزاعــات في بلدان
عديدة مثل سورية وفيتنام ولبنان وأيرلندا
الـشـمــالـيــة والـهـنــد ودول أفــريـقـيــة عـلــى مــدار
س ـتــن ع ــام ــا .ك ــان ــت أول ـ ــى ص ـ ــوره امل ـن ـشــورة
لشرطي بريطاني قتلته إحدى العصابات ،ثم
ذهب إلى برلني عام  1960ليلتقط هناك صور
إن ـشــاء ال ـســور ال ــذي فـ ّصــل بــن عــاملـ ْـن لنحو
ثــاثــة عـقــود ،حيث حققت تـقــاريــره املـصـ ّـورة
انتشارًا واسعًا آنــذاك ،لكنه سينال مزيدًا من
االنتشار مع نشر مقاالته حول ّ
عمال الصلب
في بلدة هارتلبول البريطانية؛ القضية التي
ّ
شــك ـلــت م ـح ــور اه ـت ـمــامـ َـه خـ ــال الـسـتـيـنـيــات
ّ
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ح ــن ف ــق ــد آالف ال ـع ــم ــال في
امل ـ ـصـ ــانـ ــع وظ ــائـ ـفـ ـه ــم بـ ـسـ ـب ــب ّالـ ـسـ ـي ــاس ــات
الرأسمالية املتوحشة ،والتي يوثقها املعرض
ف ــي ع ــدد مــن ال ـص ــور .ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة أيـضــا،
سيغطي مكولني الحرب األهلية في قبرص،
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كما سيذهب إلــى الكونغو متنكرًا بــزي أحد
املــرتــزقــة الــذيــن شــاركــوا حينها فــي االقـتـتــال
الــداخ ـلــي بـعــد اسـتـقــال ه ــذا الـبـلــد األفــريـقــي
عن بلجيكا ،وأودى بحياة أكثر من مئة ألف
كونغولي ،ومنها انتقل إلى فيتنام عام 1965
موثقًا الفظائع التي ارتكبها األميركيون في
خمس عشرة زيارة خالل الحرب التي استمرت
ّ
املصور صاحب كتاب
عشرين عامًا .لم يخف
«بـيــروت :مدينة في أزمــة» ( )1983انحيازاته
السياسية وتضامنه مع العديد من القضايا،
التي ّ
يقر بأنه لم يع حقيقتها قبل أن يرصدها
بكاميرته ،ومنها اسـتـغــال سـكــان األم ــازون
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن ال ـت ـه ـم ـيــش االق ـت ـص ــادي
والقطع الجائر للغابات التي يسكنونها ،ما
ـؤدي إلى تهجيرهم قسرًا عن أرضهم .هكذا
يـ ّ
ّ
ممتدة
تمثل أعماله الفوتوغرافية بانوراما
ومثقلة برائحة البارود واملجاعات واألوبئة
والـ ـن ــزوح ،وال ـت ــي تــركــت أث ــره ــا ف ــي أك ـثــر من
ّ
محطة خــال حياة مكولني وأدت إلــى توقفه
ّ
عــن العمل فـتــرات ،حيث يتابع زوار املعرض
صــورة لــرجــل مــن زيمبابوي مـصــاب بــاإليــدز
وهــو يحتضر ،وأخ ــرى لألحياء التي ّ
دمرها
ق ـصــف ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ــي مــدي ـنــة حـمــص،
وثالثة لشبان ينتمون إلــى «حــزب الكتائب»
وه ـ ــم ي ـب ـت ـه ـج ــون وي ـح ـت ـف ـل ــون مل ـق ـت ــل ف ـت ــاة
فلسطينية خالل الحرب األهلية اللبنانية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يتواصل معرض القاهرة للفنون ،المقام حاليًا في «غاليري تام» في العاصمة
المصرية حتى  31كانون الثاني /يناير ،بمشاركة  140فنانًا مصريًا حيث يجري
عرض أعمالهم بين لوحات وتجهيزات وأعمال كوالج ،وتتنوع المنحوتات
متنوعة من الرخام إلى
بين الكالسيكية والتجريبية والمعاصرة ،باعتماد خامات
ّ
األسالك.
تحت عنوان فن النصر ،يتواصل معرض الفنانة اللبنانية سمر مغربل في «غاليري
صالح بركات» في بيروت ،حتى نهاية كانون الثاني /يناير المقبل ،ويتضمن سلسلة
منحوتات منجزة من األنابيب الملحقة بالسيارات ،ترمز الفنانة من خاللها إلى النظام
الذي يعالج النفايات ويزيلها ،وتسلّط الضوء على إرهاق الحياة في بيروت اليوم
ونضوبها في أعقاب األزمات المستمرة بشكل مجازي.
يتواصل معرض الفنان البريطاني أوبرى بيردسلي في «متحف أورساي» في باريس،
حتى العاشر من كانون الثاني /يناير المقبل وهو معرض يقام بمناسبة مرور 120
عامًا على وفاة الفنان ،وهو واحد من معارض كثيرة احتفت بتجربة بيردسلي
في لندن وباريس وغيرها من العواصم األوروبية ،لكنه أول معرض استعادي له
في فرنسا.
يلقي المعماري إيهاب ماهر ،محاضرة افتراضية عند السابعة والنصف من مساء
الثالثاء 5 ،كانون الثاني /يناير المقبل ،تحت عنوان مدخل لفهم األبنية الذكية،
بتنظيم من مجلة «بيم آرابيا» المتخصصة في العمارة وتصدر في الدوحة .يتناول
ماهر تاريخ األبنية الذكية وفهم العالقة بينها وبين االستدامة.

