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القدس ـــ مصطفى مصطفى

ف���ي »امل��دي��ن��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون« في 
انًا فلسطينيًا بني 

ّ
باريس، مرَّ 15 فن

1999 و2009 ضمن اإلقامة السنوية 
��ان��ني من 

ّ
ل��ف��ن امل��دي��ن��ة  ال��ت��ي تمنحها 

في  الباريسية  املحطة  ه��ذه  ال��ع��ال��م. 
تأثير  ذات  الفلسطيني،  الفن  مسار 
ف��ي إن��ت��اج��ه وأدوات����ه، ه��و ال���ذي قّيد 
االح������ت������ال اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي ح���رك���ت���ه، 
وجعله غريبًا عن املكان الذي يعيش 
واألوام���ر  وال��ج��دران  بالحواجز  فيه 
ال���ع���س���ك���ري���ة، وع��م��ل��ي��ة ال���ت���غ���ري���ب ل��م 
تتوقف منذ النكبة. من هذه الفكرة، 

ت��ن��ط��ل��ق ع��دن��ي��ة ش��ب��ل��ي ف��ي »َح����راك« 
)ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ع��ام��ة في 
ال������ق������دس، و»م����ؤس����س����ة ال����ت����ع����اون«، 
��ان«، 

ّ
و»م��ؤس��س��ة ع��ب��د امل��ح��س��ن ال��ق��ط

ووزارة الثقافة الفلسطينية(. العمل 
الفلسطينية  ال��روائ��ي��ة  ال��ذي ح��ّررت��ه 
ح�������������اورت ف�����ي�����ه ع�����ب�����ر ال���������� »ف����ي����دي����و 
��ان��ًا م��ن فلسطني 

ّ
ف��ن ك��ون��ف��رن��س« 15 

امل��ح��ت��ل��ة وامل��ن��ف��ى وال��ش��ت��ات، أق��ام��وا 
في »مدينة الفنون«. 

ال�����ت�����رح�����ال وال�����غ�����رب�����ة وامل������ك������ان ه��ي 
م���ح���اور ال��ك��ت��اب )ص�����ادر ب��ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ف��رن��س��ي��ة( ال�����ذي ي���ض���ّم ح�����وارات 
ت���ع���ك���س ت����ج����رب����ة ج����ي����ل ج�����دي�����د م��ن 
������ان������ني ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني م���ع 

ّ
ال������ف������ن

ال��ف��ض��اء امل��ك��ان��ي واالح��ت��ال ون��ظ��رة 
الفلسطيني  ال��ف��ن  إل���ى  »األج���ن���ب���ي« 
بوصفه بضاعة سياسية. إلى جانب 
هذه الحوارات، يعكس الكتاب تنّوع 
انني من نحت ورسم إلى 

ّ
أعمال الفن

املقيم  التشكيلي  وتجهيز.  تصوير 
زع�����رب )1976(  ه���ان���ي  ب����اري����س  ف����ي 
��ص ت��ج��رب��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة 

ّ
ال�����ذي ق���د ت��ل��خ

من  الجيل جديد  والحياتية تجربة 

ملكان  »ك��ان  الفلسطينيني:  الفنانني 
والدت�������ي ف����ي م��خ��ي��م رف�����ح ل��اج��ئ��ني 
ف��ي غ���زة وإن��ه��اء دراس��ت��ي الثانوية 
هناك، تأثير كبير في حياتي. كبرت 
األولى،  االنتفاضة  خال  وترعرعت 
حيث كانت وسائل التعبير املتاحة 
املتوافرة ألي طفل  تلك  مختلفة عن 
ي��ه��وى ال��رس��م، وُوِل����د ف��ي م��ك��ان آخ��ر 
غ���ي���ر غ������زة. وق���ت���ه���ا، ك���ان���ت ل��وح��ت��ي 
ه�����ي ال����ح����ائ����ط وم�����ج�����ات ال���ح���ائ���ط 
ف�������ي امل����������������دارس وامل������س������اج������د خ�����ال 
املناسبات الوطنية وأيام التصعيد 
واملواجهات، وأدواتي لم تكن سوى 
قلم رصاص، وألوان الشمع الرديئة 
ال���ت���ي ك���ان���وا ي��وزع��ون��ه��ا ف���ي وك��ال��ة 
الغوث لاجئني«. لم ُيفكر هاني في 
املقوى  القماش وال��ورق  الرسم على 
واس����ت����خ����دام األل��������وان ال���زي���ت���ي���ة ق��ب��ل 
ذهابه إلى نابلس للدراسة في كلية 
الفنون الجميلة، حيث »جرى لقائي 
»الطبيعية«  ال��رس��م  م���واد  م��ع  األول 
ك��ق��م��اش��ة ال��ل��وح��ة امل���ش���دود، وأل����وان 
ال�������زي�������ت واألك��������ري��������ل��������ي��������ك... ل���ك���ن���ن���ي 
اص���ط���دم���ت ب��ص��ع��وب��ة ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

في  فيها  وامل��ش��ارك��ة  كبيرة  ل��وح��ات 
وخارجها  فلسطني  داخ��ل  م��ع��ارض 
داخل  التنقل  حركة  صعوبة  بسبب 
ف��ل��س��ط��ني وال���ش���ح���ن خ���ارج���ه���ا ال��ت��ي 
اخ���ت���ف���ت ب���س���ف���ري إل����ى ب���اري���س ع���ام 
التالي  الكبير  امل��ف��ص��ل  وه��و   ،2006
ه في املرة 

ّ
في حياتي كفنان. أذكر أن

 لبيع 
ً
األولى التي دخلت فيها محا

األدوات الفنية في باريس، لم أشتِر 
شيئًا، لكثرة األشياء التي لم أعرف 
م�����ا ه�����ي وك����ي����ف ت����س����ت����خ����دم«. وع���ن 

كيفية تلقي الجمهور األجنبي للفن 
الزقزوق  شادي  يطرح  الفلسطيني، 
قضية  بنغازي،  في  املولود   )1981(
ال����ت����ع����ام����ل م�����ع ه�������ذا ال����ف����ن ب���وص���ف���ه 
»ب���ض���اع���ة س���ي���اس���ي���ة«. ي����ق����ول: »ف���ي 
ال��ذي  »م��ج��رد ح��ل��م«  األول  معرضي 
أقمته في »سيتي- دي- زار«، قدمت 
بسيطة حول  أفكارًا  اآلن  اعتبره  ما 
م��ف��ه��وم ال��ح��ري��ة ف��ي م��ا ي��خ��ص غ��زة، 
م����ع إش���������ارات إل�����ى ال����ح����ب وال����س����ام 
وال����ع����ص����اف����ي����ر وب�����ع�����ض ال���ح���م���ي���ر. 
ال��ج��م��ه��ور أح�����ّب األع����م����ال، وب��ي��ع��ت 
ت��س��اؤالت��ي،  ب���دأت  عندها  جميعها. 
ك��ون املعرض  أك��ون فنانًا جيدًا  ه��ل 
ب���ي���ع ب���أك���م���ل���ه؟ م����ع ال����وق����ت أدرك������ت 
ب��ف��ن��ي  م���ه���ت���م���ني  ك�����ان�����وا  ال�����ذي�����ن  أن 
ويشاهدونه هم من املتضامنني مع 

الفلسطينية«. القضية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال����ف����ن   

ّ
أن ي����ب����دو  ل���ك���ن 

ب���وص���ف���ه »ب���ض���اع���ة س���ي���اس���ة« ي��ش��د 
أي���ض���ًا ال��ف��ّن��ان��ني األج���ان���ب ل��ي��س في 
الله. يحكي  باريس فقط، بل في رام 
مجد عبد الحميد )1988( قصته في 
»األكاديمية الدولية للفنون« في رام 
ال��ل��ه ح��ي��ث درس س��ن��ت��ني: »ان��ت��ب��ه��ت 
إلى الكّم الهائل من الفّنانني األجانب 
الطاب  م��ع  للعمل  ال��ذي��ن يحضرون 
ف��ي األك��ادي��م��ي��ة، وال��ه��دف ه��و كوننا 
ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني. ال أح�������د م�����ن ه�����ؤالء 
امل���درس���ني ان��ت��ق��د أع��م��ال��ي ب��ن��اء على 
شكلها ومضمونها البصري؛ كانوا 
فلسطينيًا.  طالبًا  كوني  متساهلني 
ب���دأت أف��ه��م ه���ذا ع��ن��دم��ا وص��ل��ت إل��ى 
ب����اري����س، وك�������ان، ب���ال���ط���ب���ع، إن��ت��اج��ي 

صفرًا«.

روان عز الدين

»دول��ة  ل�  التوثيقية  الصور  تستعيد 
لبنان العشرينات  من منظار الجنرال 
غ���ورو« امل��راح��ل األول���ى م��ن االن��ت��داب 
ال��ف��رن��س��ي ع��ل��ى ل��ب��ن��ان وس���وري���ا في 
 
ً
ع��ش��ري��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���اض���ي، م��ع��ي��دة
إلينا زمن الطربوش األحمر وشوارع 
أعادنا »قسم  الترابّية. هكذا،  بيروت 
في »جامعة  املتاحف«  اآلث��ار وعلوم 
ال��ب��ل��م��ن��د« ب���ال���ت���ع���اون م����ع »ب��ي��ن��ال��ي 
���ا 

ّ
ب���ي���روت ل���ل���ص���ورة« و»م���ؤس���س���ة آن

ليند«، و»املعهد الفرنسّي في لبنان« 
و»متحف ألبرت ك��ان« )ب��اري��س( إلى 
الفرنسي  ل��ان��ت��داب  امل���راح���ل األول����ى 
ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن. ص���ور وأف����ام منتقاة 
���ق م��رح��ل��ة 

ّ
م���ن امل��ت��ح��ف امل����ذك����ور ت���وث

االس���ت���ع���م���ار ال���ف���رن���س���ي ع���رض���ت ف��ي 

»ج����ام����ع����ة ال����ب����ل����م����ن����د« ف������ي ال���ش���م���ال 
»املعهد  ف��ي   

ّ
ت��ح��ط أن  قبل  اللبناني، 

الفرنسي في بيروت«.
ق���ب���ل دخ�������ول امل����ع����رض ف����ي ب����ي����روت، 
تذّكرك شعارات مكتوبة على حائط 
االنتداب  بمرحلة  الفرنسية  السفارة 
تلك. شعارات مطالبة بحرّية جورج 
عبد الله تعيدنا إلى فرنسا بوصفها 
أيلول  قوة استعمارية. في األول من 
دول��ة  غ���ورو  أع��ل��ن   ،1920 )سبتمبر( 
لبنان الكبير. الجنرال الفرنسي الذي 
ق��اد جيش ب��اده في الحرب العاملية 
قبل بحفاوة 

ُ
األولى، دخل لبنان واست

اس����ت����ق����ب����ال رج����������ال ال������دي������ن وب���ع���ض 
الوجهاء. 

ال���ص���ور ال�������� 25 امل���ع���روض���ة ب��أح��ج��ام 
كبيرة وم��ل��ّون��ة، ت��أخ��ذن��ا إل��ى دمشق 
وح�����ل�����ب، م����������رورًا ب������ش������وارع ب����ي����روت 

لنا  تظهر  السرايا.  وساعة  ومرفئها 
ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��دق��ي��ق��ة أس��ل��وب العيش 
والطبيعتني  ال���ن���اس،  ل���دى  ال��ب��س��ي��ط 
اللتني أصبحتا  والسورية  اللبنانية 

ذواتي مامح مجهولة اليوم. 
 يقف إلى جانب امرأة أمام 

ً
ترى رجا

م��ن��زل ف��ي زح��ل��ة )ال��ب��ق��اع ال��ل��ب��ن��ان��ي(، 
وم�����ج�����م�����وع�����ة م�������ن األش��������خ��������اص ف���ي 
ال������س������وي������داء ف������ي س�������وري�������ا، وص��������ورًا 
ب���ان���ورام���ّي���ة مل���دي���ن���ة ح���ل���ب، وأع���ام���ًا 
���ق���ة ع����ل����ى ال���ح���ي���ط���ان 

ّ
ف���رن���س���ي���ة م���ع���ل

وامل���ن���ازل، وال��ج��ن��رال غ���ورو ف��ي قصر 
ووف��������ود   ،1921 ع��������ام  ال������دي������ن  ب����ي����ت 
ال����وج����ه����اء ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني الس��ت��ق��ب��ال��ه 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة وم���ش���اه���د اح��ت��ف��االت 
س��ام.  ك��م��ن��دوب  منصبه  تسلمه  اث���ر 
ال���ص���ور ال��ت��ق��ط��ه��ا ف��ري��دي��ري��ك غ��ادم��ر 
وج�����ورج ش��وف��ال��ي��ي��ه ض��م��ن م��ش��روع 

مؤسسة ألبرت كان »أرشيف العالم« 
عبر  بالحضارات  بالتعريف  املعنية 
السينما والفوتوغرافيا. أما الشرائط 
امل���������ص���������ّورة امل������ع������روض������ة ب������األس������ود 
فتظهر  دون ص�����وت،  م���ن  واألب����ي����ض 
ه 

ّ
الجنرال غورو على منت باخرة تقل

إلى بيروت، من ثم لبنانيًا بطربوشه 
إليه،  ال���ورود  لتقديم  مسرعًا  األحمر 
بينما بعض األطفال يبادلونه القبل! 

املرحلة  بتلك  معرفتنا  تنحصر  ق��د 
األول��ى من االن��ت��داب الفرنسي بكتب 
ال��ت��اري��خ، م��ع اق��ت��ص��ار ت��ن��اول��ه��ا على 
 األفام 

ّ
الجوانب السياسّية فقط، لكن

ال���ت���ي ت��ض��ّم��ن��ت م���ش���اه���د م����ن ص��ي��دا 
وصورًا عدة تبدو غنية، مقّدمة نظرة 
الزمن.  ذاك  اجتماعية عن  بانورامية 
ف��ي��ه��ا، ت��ع��رض م��ش��اه��د م��ن األس���واق 
ف�������ي ب�������ي�������روت وح�������رك�������ة األح����ص����ن����ة 
والجمال، ورقص وغناء في الشارع، 
فتيات  مع  يقفون  فرنسيون  وجنود 
ل�����ب�����ن�����ان�����ي�����ات، وع�������������روض ع���س���ك���ري���ة 

ومشاهد كثيرة أخرى. 

»دول����ة ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر م��ن م��ن��ظ��ار ال��ج��ن��رال 
غورو«: حتى 15 شباط )فبراير( ��� »املعهد 
ال��ف��رن��س��ي ف��ي ب���ي���روت« )ط��ري��ق ال���ش���ام( ��� 

لالستعالم: 01/420200

عدنية شبلي تسائل الفن الفلسطيني الجديد 
عبر الـ »فيديو كونفرنس«، حاورت 

الروائية املعروفة 15 فنانًا فلسطينيًا 
لتخرج بكتاب »حراك« الذي يعكس 

تجربة هؤالء وعالقتهم باملكان واملنفى 
واالحتالل ونظرة »األجنبي« إلى هذا الفن 

بوصفه بضاعة سياسية 

فنون معاصرة

فوتوغرافيا

هاني زعرب: 
»درس طيران« 

)أكريليك 
وأصباغ على 

قماش ــ 200 
X 160 سنتم ــ 
باريس 2010 ــ 

تفصيل(

األوامر العسكرية اإلسرائيلية كانت سببًا 
في اعتذار هاني زعرب عن عدم قبول منحة 

»املدينة الدولية للفنون« في باريس مرتني قبل 
عام 2006، وكذلك سببًا في بقائه في باريس. 

 رجوعي إلى رام الله حيث 
ّ
اعتذاره كان »ألن

قيم كان مرفوضًا من السلطات اإلسرائيلية 
ُ
أ

التي كانت توجه العائدين )الغزينّي( حسب 
عنوانهم املسجل في بطاقات هوايتهم، ال 

حسب مكان إقامتهم«. وبعد سماح »إسرائيل« 
للمواطنني »مواليد غزة املقيمني في الضفة 
بالسفر والرجوع ثانية حيث يسكنون«، سافر 

لغي هذا 
ُ
إلى باريس، وأثناء إقامته هناك »أ

القرار، ولم أعد قادرًا على الرجوع إلى رام الله، وال 
غلقت معابرها« يضيف هاني.

ُ
إلى غزة التي أ

العودة المستحيلة

يضّم الكتاب أعمااًل 
تتنّوع بين النحت 

والرسم والتصوير 
والتجهيز

دمشق وحلب، 
وشوارع بيروت 

ومرفأها وساعة السرايا

طربوش الجنرال غورو... يا زمان الوصل في بيروت

األربعاء  13  شباط  2013  العدد  1930


