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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون تشكيلية

فنون معاصرة

روي ديب في «غاليري تانيت» :جسد الغائب

آني كوركدجيان :ايروس ضد البطريركية

من دون عنوان (مواد مختلفة على ورق ـــ  80 × 100سنتم ـــ )2017

نيكول يونس
آن ــي ه ــران ــت كــوركــدج ـيــان ( )1972في
معرض فردي في «آرت الب» (الجميزة)،
يصب في اإليروتيكية  -االستعراضية،
تحت عنوان  .À corps perduمصطلح
فــرنـســي يـعـنــي «ب ـكــل ال ـطــاقــة املـمـكـنــة،
وم ـ ــن دون ت ـ ــوق ـ ــف» ،ف ـي ـم ــا ي ـتــرج ـمــه
بـعـضـهــم ح ــرف ـ ّـي ــا «فـ ــي ج ـســد ضــائــع/
ـان وأبـعــاد متعددة
تــائــه /مـفـقــود» .مـعـ ٍ
ق ــد يـسـتـنـبـطـهــا ال ــرائ ــي تـلـقــائـيــا حني
يقف وحـيـدًا فــي معرض كوركدجيان،
فـيـصـبــح ه ــو ن ـف ـســه هـ ــذه امل ـ ـ ــرأة الـتــي
ً
تعرض ذاتها وحيدة ملراقبيها الذكور
ّ
«بكل الطاقة املمكنة» .لكن آنــي توجه
امل ـ ـع ـ ــرض ل ـ ـ ـ «م ـ ـشـ ــاهـ ــد واح ـ ـ ـ ــد ف ـق ــط»
بحسب بيانها الفني الــذي يكاد يكون
مانيفيستو ُحب! فما هو هذا املعرض
االسـتـثـنــائــي؟ ومـ ــاذا ت ـقــول الـلــوحــات؟
األلوان؟ التأليفات شبه األيقونية؟ ماذا
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يقول جسد امل ــرأة؟ ومــاذا تقول نظرات
املراقبني في اللوحات؟
«فـكــرة الجنس املـقـمــوع ليست قضية
نـظــريــة فـحـســب .وع ـل ـيــه ،ف ــإن الـتــأكـيــد
ع ـلــى أن ال ـج ـنــس ل ــم ُي ـك ـبــح ب ـصــرامــة
ّ
أشد إال في عصر النفاق البورجوازي
امل ـن ـصــرف إل ــى ال ـع ـمــل وج ـن ــي ال ــرب ــح،
يلتقي مــع خ ـطــاب مـطـنــب ي ـهــدف إلــى
قــول الحقيقة عــن الجنس ،إلــى تبديل
اقـ ـتـ ـص ــاده فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إل ـ ــى إس ـق ــاط
َّ
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـت ـحــكــم بـ ــه ،وتـغـيـيــر
مستقبله .فالتعبير عــن وجــود القمع
وصيغة التبشير يرتبطان ببعضهما،
ويدعم أحدهما اآلخر بالتبادل .فالقول
إن الجنس ليس مقموعًا ،أو باألحرى
القول ،إن املسافة بني الجنس والسلطة
ليست صـلــة قـمـعـيــة ،يــوشــك أن يكون
مفارقة عقيمة ليس إال .إذا قلنا ذلك ،ال
نكون فقط قد أنكرنا حقيقة مقبولة ،بل
نكون قد مضينا عكس االقتصاد ،وكل

املـصــالــح الخطابية الـتــي يتضمنها»
هكذا يبدأ ميشال فوكو مقدمة كتابه
«تاريخ الجنسانية».
وبني القمعية واالستعراضية البديلة
ل ـل ـمــواج ـهــة ال ـع ـن ـف ـيــة ،ت ـط ــرح لــوحــات
آن ــي كــوركــدجـيــان موقفها لـلــرائــي في
مـ ـع ــرض ي ـم ـك ــن ت ـق ـس ـي ـمــه إل ـ ــى ثــاثــة

انتقال من الجو اإليروتيكي
الطبيعي إلى االستعراضية
الجنسانية ولو على حساب
الجسد األنثوي
أج ــزاء .تستقبلك اللوحات من املدخل
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ص ــال ــة الـ ـ ـع ـ ــرض ،ثــم
فــي الـجــزء الثاني أعـمــال على ورق أو
كرتون كبيرة نسبيًا ،ثم الجزء الثالث
خـلــف ال ـس ـتــارة ف ــي ال ـغــرفــة اإلضــافـيــة

ـات أص ـغ ــر
«أ »+ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـب ــئ ل ـ ــوح ـ ـ ٍ
حجمًا وأكثر حميمة .في معرض ذي
م ــوض ــوع واضـ ــح ال ل ـبــس ف ـيــه ،تتجه
الرمزيات كلها إلــى العالم الجنساني
وم ــأزق جسد امل ــرأة .هنا طبعًا تطغى
الفكرة واملضمون على التقنية ،أو ربما
وظ ـفــت كــوركــدج ـيــان الـتـقـنـيــة ب ـهــدوء
وســاســة كــي ال تــأكــل األل ــوان شفافية
الطرح الفكري؟ أو ربما تريد سرد ما
ه ــو شـخـصــي م ــن دون مــراك ـمــة أل ــوان
ـات وضــربــات ريـشــة فــوق كثافة
وطـبـقـ ٍ
ّ
التعبير الضمني .حتى إن الفنانة لم
تعنون ّأيًا من أعمالها ،فالصورة تكفي
إليـ ـص ــال امل ـض ـم ــون .ال ـن ــص ال ـب ـصــري
يصفع املتلقي بمعلوماته ،فال حاجة
ل ـل ـم ــزي ــد .نـ ـس ـ ٌ
ـاء ي ـع ــرض ــن أج ـس ــاده ــن
ُ
َّ
للرائي .لكن آني تمسرح املشهد ،ليبدو
ّ
أكثر استعراضية ،كأن أبطال لوحاتها
يعرفون أنهم يتصورون ،مما يحيلنا
م ــن ال ـجــو اإليــروت ـي ـكــي الـطـبـيـعــي إلــى

االسـتـعــراضـيــة الجنسانية ول ــو على
حـســاب الـجـســد األن ـث ــوي .فـهـنــا أيضًا
ب ـعـ ٌـد ســريــالــي ف ــي ال ـنــزعــة ،ق ــد نربطه
بحديث ســابـ ٍـق لكوركدجيان بعنوان
«اإليروتيكية لفهم الذات» .وفي ذا بعد
سيكولوجي بـحــت ،نــاصــع الــوضــوح،
كثير الشفافية و املصداقية ،ما يميز
غــال ـب ـيــة أعـ ـم ــال ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة -
األرمنية (وهي حاملة إلجــازة في علم
ال ـن ـفــس م ــن ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة إلــى
جانب دبلوم دراسات عليا في الفنون
الـتـشـكـيـلـيــة ومــاج ـي ـس ـت ـيــر ف ــي إدارة
األعمال) .نتذكر مالحظة هامة أوردها
أح ــد زوار امل ـعــرض لـنــا ،وه ــي إمـضــاء
آني باسمها الثالثي على أعمالها هذه
التي تعود بغالبيتها للعام .2017
إذ أصبحت «آني هرانت كوركدجيان»
ت ـض ـي ــف اس ـ ـ ــم والـ ـ ــدهـ ـ ــا امل ـ ـ ـغـ ـ ــدور فــي
اإلمضاء .وفي ذا إشــارات ذاتية أيضًا.
وهنا الــذاتــي دائمًا يطغى على العام،
حتى إن التقنية تحجب ذاتها لصالح
امل ـ ــوض ـ ــوع .وال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــات ت ـب ـق ــى هــي
األس ــاس ـي ــة ف ــي ع ـمــق مـعـظــم األع ـم ــال،
يتخللها أحمر ّ
يعدل البنيان البصري
ملـنـظــومــة ال ـلــوحــة أو أزرق م ــائ ــل إلــى
ّ
الكحلي .ويبقى لــون الـبـشــرة مــوحـدًا.
أم ــا األع ـم ــال ال ــورق ـي ــة ،فـتـتـيــح تمييز
مهارات كوركدجيان في الرسم بشكل
أدق .ي ـح ـضــر األبـ ـي ــض ب ـق ــوة ليشكل
جزءًا هامًا من التأليف البصري كحال
غالبية أعـمــال ال ـ  illustrationالبارعة
ّ
ح ـيــث ي ــوظ ــف ال ـف ـنــان ك ــام ــل املـســاحــة
لخدمة الفكرة .كما تجدر اإلشــارة إلى
أن معظم تأليفات كوركدجيان في هذا
املعرض هي وسطية كأيقونات ،حيث
يحتل أبطال اللوحة نصفها بالضبط،
فيما تشغل املساحة الباقية تقنيات
لونية ّ
تعدل اإلنشاء من دون أن ننسى
ّ
الحيز اآلخر الذي قاربته كوركدجيان
م ــن ال ـعــالــم الـجـنـســانــي ،وه ــو املـثـلـيــة.
إذ ّ
خصصت عــددًا من األعمال ملقاربة
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ف ــي ش ـك ــل م ـب ــاش ــر ،ال
يـقـبــل ال ـتــأويــل ،وه ــي مـســاحــة جريئة
مــن الـفـنــانــة وم ــن «آرت الب» ال ـتــي لم
تتوان اليوم وال في املاضي عن خوض
ً
ذلك ،إذ احتضنت قبال معرضًا للفنان
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ــذي قـ ـ ــارب ب ـج ــرأة
ّ
محرمة
فــريــدة مواضيع تـكــاد تصبح
ف ــي ب ــادن ــا .وه ـن ــا عـ ــودة إل ــى مـقــدمــة
كتاب «تاريخ الجنسانية» :إن «قضية
ال ـج ـنــس ـ ـ ـ قـضـيــة حــري ـتــه ،ل ـكــن أيـضــا
قـضـيــة امل ـعــرفــة ال ـت ــي يـمـكــن أن تـكــون
لـنــا عـنــه ،وقـضـيــة الـحــق ال ــذي لـنــا في
الكالم عنه ـ تجد نفسها ،بهذا الشكل،
مرتبطة بكل مشروعية بشرف قضية
سياسية :فالجنس ينخرط ،هو أيضًا،
ف ــي املـسـتـقـبــل» .فـمــا ُي ــرى ال ـي ــوم على
أنــه ُج ــرأة واقـتـحــام لعالم املمنوعات،
كـ ــان أمـ ــس ط ـب ـي ـع ـيــا ،إلـ ــى أن حـ ّـرم ـتــه
السلطة الكنسية ،والنظم البطريركية
ّ
املـ ـتـ ـح ــكـ ـم ــة بـ ـجـ ـس ــد املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة والـ ـ ـق ـ ــوة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـحــاك ـمــة ب ــاس ــم مــالـهــا.
«حتى بداية القرن السابع عشر ،شيء
من الصراحة كــان ال يــزال رائـجــا ،على
مــا ي ـقــال .فــاملـمــارســات لــم تـكــن تبحث
ّ
السرية ،والكلمات كانت تقال من
عن
ُ
ُ
دون تكتم مفرط ،ويفصح عن األشياء
مــن دون إف ــراط فــي اإلخ ـفــاء .ويتعامل
ال ـن ــاس م ــع املـنـكــر ف ــي إل ـفــة وتـســامــح.
البذاءة واملجون والفحش
كانت قواعد
ّ
لـ ّـي ـنــة إذا م ــا ق ــارن ــاه ــا ب ـقــواعــد ال ـقــرن
التاسع عشر .إشارات مباشرة ،كلمات
ال خجل معصيات فــي وضــح النهار،
أجـ ـس ــام ع ــاري ــة ل ـل ـج ـن ـســن ت ـت ـشــابــك،
أطفال وقحون يطوفون في حرية ،وال
خوف من إثارة الشكوك وسط قهقهات
الكبار ،تستدير األجسام على نفسها
ف ــي رق ـص ــة ج ـنــون ـيــة» دائـ ـم ــا بـحـســب
مقدمة «تاريخ الجنسانية».
 :À corps perduحـ ـت ــى  27ت ـش ــري ــن
األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ ـ «آرت الب» (الـجـمـيــزة) ـ
لالستعالم03/244577 :

خياليةّ ،
مدينة ّ
طور
ّ
ّ
استباقية
سكانها تقاليد
لمواجهة الموت.
يمارسون طقوس
الوداع ألجساد األحياء،
يغسلونها ،ويلتقطون
لها الصور .هذا هو المكان
الواسع لتجهيز الفيديو
الجديد للفنان اللبناني في
ّ
جمالية
«غاليري تانيت».
بصريةّ ،
ّ
تتقصد التجريد
الفني في تظهير بعض
الخطوات التي تمارس
ّ
ّ
المستقبلية
على الجثة
لجندي ،وتستحضر
الجانب المادي والجسدي
الحميم للغياب ...كأن
العمل بمجمله ،اعتراض
أخير متردد أمام حتمية
المصير
روان عز الدين
قد يدخل الــزائــر إلــى فضاء «غاليري
تــان ـيــت» (م ــار ّمـخــايــل ـ ـ ب ـي ــروت) في
ّ
أي وق ــت ويـتـعــثــر بـجـســد ع ــار ملقى
على األرض .أو قــد يــدخــل فــي لحظة
أخــرى ويجد نفسه على سطح مياه
م ـت ـحـ ّـركــة .ف ــي ك ــل الـ ـح ــاالت ،يــدعــونــا
روي دي ـ ـ ــب م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى ت ـج ـه ـيــز
ّ
د» ال ـ ــذي ي ـع ــرض على
ف ـيــديــو «تـ ـ ـ ــرد ّ
األرض .خيار فني ال يترك للمشاهد
ّ
املشاركة
التفرج .إنه مدعو إلى
ترف
ّ
ّ
فـ ــي الـ ـتـ ـل ــص ــص عـ ـل ــى نـ ـص ــف ج ــث ــة،
قـبــل أن تـكـتـمــل .عـبــر تـجـهـيــز فيديو
وس ــت ص ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ــة ،يــواصــل
الفنان واملخرج اللبناني ( )1983في
مـعــرضــه ال ـجــديــد ،الـعـمــل عـلــى فـكــرة
بــدأهــا مــع تجهيز «هـنــا وه ـنــاك» في
الـ ـش ــارق ــة  .2013ف ــي فـ ـض ــاء م ـغ ـلــق،
اسـتـعــان بالستائر الـتــي ك ــان أهــالــي
حـ ـل ــب يـ ـم ـ ّـدونـ ـه ــا ب ـ ــن الـ ـبـ ـي ــوت كــي
تحميهم مــن رصــاص الـقـنــاص .حني
انتقل العمل إلــى رومــا وســاو باولو،
جمع الستائر مع أقمشة تقليدية من
البلدين ،وأضاف إليها مؤدية ّ
تقص
ّ
دوائـ ــر صـغـيــرة مــن الـسـتــائــر املعلقة
وتـقـ ّـدمـهــا كحجابات حماية ل ـلـ ّ
ـزوار.
أقمشة الحماية نفسها رأيـنــاهــا في
عــرضــه امل ـســرحــي «ق ــري ــب م ــن ه ــون»
العام املــاضــي ،الــذي يــدور في مدينة
ّ
ّ
يـضــطــر ســكــانـهــا إل ــى إق ــام ــة طـقــوس
العزاء قبل التحاق الشباب بالحرب.
ال سـتــائــر فــي التجهيز ال ـحــالــي .وال
ّ
أي ن ــوع م ـن ـهــا .يـمـحــو دي ــب ال ـج ــدار
ّ
الرابع بني عمله وال ــزوار .صحيح أن
ال ـفــرض ـيــة ال ـخ ـيــالـ ّـيــة ه ــي ذاتـ ـه ــا ،في
مساءلة املــوت والتضحية ،وطقوس
ّ
الوداع والحزن لجثثً يمكن أل تعود،
لكنه يتخذها مـســافــة مــع ح ــروب ما
زالت قائمة بينما نشاهد العمل .على
أن الفترة الزمنية التي تسبق املوت
ّ
ّ
وتتمدد ضمن حالة ملتبسة
تتوسع
بــن الحضور والـغـيــاب فــي التجهيز
( 21د) الذي يشارك فيه شربل سعادة
وبسام الحسني وكوليت سابا ولينا
سـ ـ ـ ّـحـ ـ ــاب ورشـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــاح وس ـ ــان ـ ــدي
شـمـعــون وزي ــاد شـكــرون وستيفاني
ّإده.
ب ـعــد طــرق ـتــن ،يــدخــل ش ــاب ويـجـلــس
ب ـم ـف ــرده .يـنـظــر ن ـحــونــا إلـ ــى األع ـل ــى.

ث ـ ّـم ي ـت ـمـ ّـدد .ال ــرك ــود الـجـثـثــي للجسد،
يكسره الكالم والتسجيل الــذي يدور
في موازاة الصورة .يسرد حلمًا يأتيه
ّ
بيترددّ .
بنص
دائمًا« .في حلم الو فترة
ال ـن ـهــار ،ب ـكــون قــاعــد بــالـبـيــت ،بسمع
من بعيد صــوت مي عم تمشي ،بقوم
بلحق ص ــوت امل ـ ّـي .بضهر مــن البيت
وبــاقــي ال ـشــارع فــاضــي .مــا فــي حــدا،
ّ
كــأنـهــن كـلـهــن ف ــل ــوا» .تـتـبـ ّـدل ال ـصــورة
على وقع املنام الذي يكشف هواجس
ال ـج ـنــدي وضـعـفــه وم ـخــاوفــه .تقترب
خمس نسوة تباعًا من الشاب .يربطن
حجابات على كاحله األيسر ،لحمايته
ل ـ ـ ــدى ذه ـ ــاب ـ ــه إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .م ــوض ــع
يستحضره ّ
مجددًا في حوار املقاتل مع
امرأة ال نراها .هكذا نعرف أنه جندي.
ي ـخ ـب ــره ــا« :عـ ــم ب ـتـ ّ
ـوج ـع ـنــي إجـ ـ ــري»،
ت ـس ــأل ــه «ويـ ـ ــن ب ــالـ ـظـ ـب ــط؟»« ،كــاح ـلــي
ّ
ال ـش ـم ــال»« ،طـبـيـعــي ه ـيــدي لـعـنــة كــل
املحاربني» في إشــارة إلــى آخيل بطل
ّ
اإلغريقية واملحارب الذي
امليثولوجيا
ّ
لم تصل املياه التي غمرته بها أمه إلى
كاحله األيسر فأصيب في هذا املوقع
وقتل .من دون سياق ســردي ،تتوالى
اللقطات املـتـحـ ّـركــة بـتـجـ ّـرد يخلو من
االستفاضات الدرامية .فقط طقوسية
ال ــوداع ضمن مشاهد جمالية تأتينا
ّ
مـ ــن ك ـ ــل م ـ ـكـ ــان .ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـنــص
والـ ـح ــوار ال ـكــامــي ي ـك ـت ـنــزان مفاتيح
ال ـع ـمــل ،إال ّأن الـتـجـهـيــز قــائــم أســاســا
ع ـل ــى الـ ـش ــق ال ـب ـص ــري الـ ـ ــذي يـمـنـحــه
قـ ّـوتــه .ال ـصــورة تفيض عــن املـكــان وال
ّ
تتركز فــي موقع واحــد ّمــن الغاليري.
نطارد جثة مستقبلية
سنجد أنفسنا ّ
لـشــاب وهــي تتنقل عـلــى كــل املساحة
من مكان إلى آخر .يستثمر روي فضاء
الغاليري بأكمله ،بما يتجاوز حدوده،
ليصنع حالة هائمة زمانيًا ومكانيًا.
ّ
شاطئ جردي من الزوايا
هكذا ينسل ّ
األربـ ــع ،ثــم يـتــدفــق ص ــوت امل ـيــاه التي
تغمر األرض كإيحاء بحدوث الفاجعة
التي ّ
تتردد على حلم الجندي« :بمشي،
وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة ب ــاح ــظ إن ـ ــي ص ـ ــرت عــم
بمشي فوق البحيرة ،فوق املي ...هيدا
الـحـلــم إلــو فـتــرة عــم ي ـتـ ّ
ـردد .إلــي فترة
نام بوعى نقزان
ّمش عم بقدر نام .وملا ّ
كلني ع ــرق .وتـ ّـمــي منشف عطشان».
يستعني دي ــب بقصص املـسـيــح الــذي
«مـ ـش ــى ع ـل ــى املـ ـ ـ ــاء» ك ـ ــأي ي ـق ــن يـقــف
وراء خ ـ ـيـ ــارات املـ ـق ــاتـ ـل ــن .ي ـس ـت ـخــدم
إح ــاالت العطش الـتــي واجـهــت أبطال
الروايات الدينية قبل موتهم (املسيح
على الصليب ،والحسني وعائلته في
ّ
مجددًا ،لكن لتظهير هشاشة
كربالء)
ّ
هــذا اليقني ،وال ـتــردد فــي الــذهــاب إلى
الحرب .يستبق الفنان لحظة الفراق،
ي ـه ـ ّـي ــئ ل ـه ــا ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان وق ـبــل
أن ي ـك ــون امل ــوت ــى ق ــد صـ ـ ــاروا مــوتــى.
يمنح الجندي واملقربني وقتًا للوداع
ول ـل ـت ــراج ــع أو ال ـت ـق ـ ّـد ّم ن ـحــو املـصـيــر
امل ــاث ــل أم ــام ـه ــم ،م ـتــوق ـفــا ع ـنــد معنى
ال ـت ـض ـحـيــة وجـ ــدواهـ ــا« .ل ـي ــش قـ ـ ّـررت
ت ـ ــروح ع ــالـ ـح ــرب؟»« .ك ــرم ــال ت ـق ــدروا
تمشوا على املي بال ما تغرقوا» .املياه
عنصر أساسي في التجهيز .تحضر
مـجـ ّـد ّدًا هــذه امل ـ ّـرة ،لكن ليس إلــى فمه
الـجــاف بــل تغمر جـســده .يدخل شاب
آخر ،يقرفص بجانب الجسد ويغسله
بـقـمــاشــة مــع م ـيــاه ،يقلبه عـلــى جنبه
مــن دون مقاومة أو تدخل مــن الشاب
املستلقي .يطول املشهد .تصل املياه
ّ
إل ــى ك ــاف ــة أط ــراف ــه ،ال ـيــديــن والـقــدمــن
والــرأس .يرتمي الفيديو بني لحظتي
امل ـ ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة الـ ـت ــي ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا:
بــن حــديــث ال ـشــاب وجـثـتــه الـجــامــدة،
ّ
والتصحر.
وبصريًا بني املياه
مع ذلك ،فإن جمود الجسم بأعضائه
امل ــرم ـي ــة ت ـح ــت أع ـي ـن ـن ــا ،يـسـتـحـضــر
الـجــانــب املـ ــادي وال ـج ـســدي الحميم
ل ـل ـغ ـي ــاب .ال ـج ـس ــد وحـ ـ ــده ّ ه ــو آالف
األجساد التي غــادرت بخفة منقادة
وراء قناعات ما ورائية .وإذ ينطلق
م ــن غـ ـي ــاب آخـ ــر يـ ـض ــاف إلـ ــى امل ــوت

وهو افتقاد الجثث في الحروب ،إال
أنــه يبحث في معنى ال ــوداع أساسًا
وع ــاق ــة األح ـي ــاء م ــع جـســد الـغــائــب.
أهي عالق مادية أو معنوية؟ ما هو

فيديو وست صور
تجهيز
ّ
فوتوغرافية تسائل
الموت والتضحية ،وطقوس
الوداع والحزن
ّ
ال ـتــذكــر أس ــاس ــا ،وك ـيــف يـمـكــن حفظ
امل ـيــت؟ ال إجــابــات يمكن انـتـظــارهــا.
ّ
كلما استفاض ديب في تمثيل مشهد
ّ
ّ
الــوداع ،كلما توالدت أسئلة إضافية
ّ
عن لحظة ال يمكن التنبؤ بها .تظل

ع ـص ـ ّـي ــة ع ـل ــى الـ ـتـ ـص ـ ّـور م ـث ــل امل ــوت
تمامًا .هكذا نصل إلى آخر املشاهد.
تـ ــأتـ ــي ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة بـ ـثـ ـي ــاب وف ـس ــات ــن
ّ
ملونة .ينظرن إلينا بني وقت وآخر.
لقد جئن إللقاء نظرة الوداع األخيرة
عليه .يقتربن منه ويلتقطن له صورًا
ب ـهــوات ـف ـهــم ال ــذك ـي ــة .ص ــور تــذكــاريــة
تبدو تقليدًا مباشرًا لعالقتنا ّ
اآللية
ّ
بــأج ـهــزة الـتـصــويــر ملــواج ـهــة ك ــل ما
نــراه .يقبع الجسد أمامهن ،إال إنهن
مـنـشـغــات بمستقبله ال بـحــاضــره،
وبـتـمـثـيــاتــه الـبـصــريــة ال ـتــي تـعــادل
ً
غ ـي ــاب ــه ،بـ ـ ــدال م ــن حـ ـض ــوره املـ ـ ــادي.
ّ
يـقــلـبـنــه وي ـ ــدرن ح ــول ــه ب ـمــا يـنــاســب
للوهلة
الصور التي يردن التقاطهاّ .
األولى ،تبدو هذه املمارسة املتوقعة
إلى درجة األلفة ،متنافرة مع الفيديو

القائم على الحضور الجسدي خالل
مراسم الوداع.
ّ
ـوظـفـهــا نـقـ ّ
ـديــا فــي مكان
لـكــن دي ــب يـ
آخـ ــر م ــن املـ ـع ــرض .م ــن ب ــن ال ـصــور
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي ص ــورت ـه ــا الـنـســوة
أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـس ـج ـي ــل الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،اخـ ـت ــار
مـجـمــوعــة مـنـهــا ،وطـبـعـهــا وكـ ّـبــرهــا
ّ
الغاليري.
وعلقها للبيع على جدران
ّ
ّ
ه ـك ــذا ي ـظــهــر أحـ ــد أوج ـ ــه ال ـخ ــف ــة ملا
يمكن تسميته تذكارات املــوت ،التي
ّ
تحول لحظات الفاجعة والحميمية
ُ
ّ ُ
إلى مادة تباع وتشرى.
«تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد» ل ـ ــروي دي ـ ــب :ح ـتــى  10تـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ـ «غاليري تانيت» (مار
مخايل ـ بيروت).
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