
ديب روي

أصــــوات رنـــن الــهــواتــف تــصــدح إلــى 
الــخــارج وتــدعــوك للدخول إلــى عالم 
داخل املعرض، ال بل إلى داخل حكايا 

أفراد ومجتمعات مهّمشة.
كــــان   Unheard Unsaid Untitled
عــــنــــوان املــــعــــرض الـــــــذي اخـــتـــتـــم قــبــل 
أيـــام فــي »فــيــا بـــاراديـــزو« فــي منطقة 
ــه تــجــربــة فـــريـــدة أعــّدهــا  ــ

ّ
الــجــمــيــزة. إن

طاب املاجستير في النقد والتنسيق 
الفنين في »جامعة القديس يوسف«: 
مــارك  كــوتــار،  كليمانس  فــاديــا عنتر، 
ــة، تــحــت  ــمــــاحــ مـــعـــركـــش وشـــــاديـــــا ســ

إشراف ليا صيدناوي.
عند دخولك املعرض، يستقبلك شربل 
صاموئيل عون بتجهيز »صوت غير 
الجدار  ة على 

ّ
املرئين«. هواتف مثبت

تّرن بتواتر متفاوت وتدعوك إلى رفع 
ســّمــاعــاتــهــا لــاســتــمــاع إلــــى قصص 
يمكننا  ال  أشــخــاص  يرويها  مسّجلة 
تلمس مامح وجوههم وال هوياتهم. 
نحن هنا في اتصال مع عاملهم الخاص 
آخر  يقّدم شربل تجهيزًا  والحميمي. 
ــنـــوان »حـــنـــفـــيـــات الـــهـــمـــس«. عــمــل  بـــعـ
بليغ جدًا في قدرته على تجسيد ذلك 
الــعــالــم املــظــلــم لــلــعــامــات األجــنــبــيــات 
ــازل الــلــبــنــانــيــة. ثــقــل مخيف  ــنــ فـــي املــ
يسيطر عــلــى فــضــاء تــلــك الــغــرفــة. إنــه 
عالم مليء باملآسي ال يخترق صمته 
الــثــقــيــل ســــوى هــمــســات ووشـــوشـــات 
هــــؤالء الــنــســاء األجــنــبــيــات الـــصـــادرة 
ــيـــات، طــــالــــبــــات أن تــدنــو  ــفـ ــنـ مــــن الـــحـ
املــقــابــل،  فـــي  إلـــى شــكــواهــن.  لتستمع 
ــا جــــــورج عــــــوده عـــبـــر صــــوره  ــذنـ ــأخـ يـ
ــل حــمــيــمــّيــة  ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــّيـــة إلــــى داخـ
عوده  يقصد  السورين.  البناء  عمال 
هـــــــؤالء الــــعــــمــــال فــــي مـــنـــازلـــهـــم، بــعــد 
عملهم.  دوام  وانتهاء  الشمس  غياب 
يقصدهم في زواياهم املهمشة ضمن 
املجتمع اللبناني، ويلتقط لهم صورًا 
األرض  يفترشون  حيث  غربتهم،  فــي 

ليناموا في غرف صغيرة في انتظار 
طـــلـــوع الـــشـــمـــس ويــــــوم عـــمـــل جـــديـــد. 
تــتــمــيــز صـــــور عــــــوده بـــأنـــهـــا تــجــّســد 
فضاًء مهمشًا يقطنه أفراد مهمشون، 
إيروسية  أن تخلو من حالة  من دون 
مــثــلــيــة فــــي كـــيـــفـــّيـــة الـــتـــقـــاط عــدســتــه 

ألجساد هؤالء الرجال.  
أمــا صــور نــديــم أصــفــر الفوتوغرافّية 
ــــق األشـــــكـــــال الـــتـــي 

ّ
»ســــــريــــــري« فــــتــــوث

 صباح 
ّ

كــل الفنان في  يرسمها سرير 
لكنها  طــويــل.  لليل  أثــر  إلــى   

ً
متحولة

أيــضــًا تعيدنا إلــى أحــد أشــهــر أعمال 
توريس  غونزاليس  فيليكس  الفنان 
ــــع أثـــر  ــًا مـ ــ ــارغـ ــ ــرًا فـ ــ ــريـ ــ ــدّم سـ ــ ــقـ ــ ــتــــي تـ الــ
قــّدم  هــنــا.  كــانــا مستلقين  لشخصن 
توريس ذلك العمل عام ١٩٩١ إثر وفاة 
عشيقه »روّس« بفيروس االيدز الذي 

قضى عليه أيضًا عام ١٩٩٦. 
فـــي الــطــابــق الــثــانــي لــلــفــيــا، وضــمــن 
ع 

ّ
تتوز جــلــوس،  لغرفة  سينوغرافيا 

صـــــــور رنـــــــــدا مـــــيـــــرزا »عـــــــن الـــجـــنـــس 
والـــجـــنـــدرة«. الــتــقــطــت مـــيـــرزا صـــورًا 
ألجساد عارية لرجل ونساء وأعادت 
ــمـــن أجــــســــاد ال جــنــس  تـــولـــيـــفـــهـــا ضـ
مـــحـــددًا لـــهـــا، بـــل مـــزيـــج مـــن الــجــنــس 
ــت بــعــض الــصــور 

ّ
والـــجـــنـــدرّيـــة. عــلــق

ــدران، فيما تـــوزّعـــت أخــرى  عــلــى الـــجـ
ضمن إطــارات على طــاوالت، وأقفلت 
باب الغرفة تاركة إيانا خلف النوافذ 
الزجاجية نسترق النظر إلى أجساد 
إعـــادة مساءلة  إلــى  تــدعــونــا  هجينة 

معنى الجنس والجندرة.  
هــكــذا أيــضــًا فعلت الرا تــابــت موزعة 
صــورهــا فــي غــرفــة الــبــيــت الوسطية 
بن صور كبيرة رفعت على الحائط 
ضــمــن إطـــــــارات مـــزركـــشـــة ومـــذهـــّبـــة، 
وأخــرى جــرى تصفيفها على خزانة 
األوانـــي وأخـــرى على طــاولــة السفرة 
وســط الــغــرفــة. تنقل لنا صــور تابت 
من  مسروقة  لحظات  »بينيلوبيات« 
حــيــوات نــســاء يــقــضــن مــا تــبــقــى من 

العمر في منازلهن، مملكتهن، حيث 
لم يبق لهن سوى االنتظار.

أمــا ديما حــّجــار، فاختارت أن تــوزع 
وغرفة  الفيا،  مدخل  بــن  تجهيزها 
في الطابق الثاني حيث تعيد تحويل 
إلى   Le Déjeuner sur l‘Herbe لوحة 
فــضــاء مــغــلــق داخــــل غــرفــة زجــاجــيــة، 
مــحــاطــة بــمــرايــا تــوحــي بــأنــك مــراقــب 
فــي كــل مــكــان، مقترحة ذلـــك الفضاء 
ــه »الــجــنــة الــخــطــأ«.  الــجــديــد عــلــى أنــ
تــــقــــدّم حــــّجــــار فــــي أحـــــد نــصــوصــهــا 
ـــة 

ّ
ــن ــلـــك الـــجـ  جــــــدًا لـــتـ

ً
وصــــفــــًا جـــمـــيـــا

انــطــاقــًا مـــن الــلــوحــة: »الــجــنــة مــكــان 
ة مكان غير ملموس. آدم 

ّ
مراقب. الجن

الثاني غارقان في نقاش  األول وآدم 
داخل الواجهة الزجاجّية فيما تنظر 
ه الترميم 

ّ
إيفا إلى الخراب الذي خلف

األخير للسماء. في حياتها السابقة 
كانت إيفا تــدّرس الــقــرآن. في الجنة، 
تحّولت إلى تمثال من الرخام«. لكن 
ــــك الــــنــــّص بــكــلــمــاتــه  لـــأســـف بـــقـــي ذلـ
أبلغ من ترجمته حرفّيًا في التجهيز 
الفني املعروض. في الغرفة األخيرة، 
ــيــــد تـــجـــهـــيـــزًا صـــوتـــيـــًا تــــقــــدم رنـــــــا عــ

في  تقودنا  عبره،  »عبالي«.  بعنوان 
الــخــاص والــعــام  رحــلــة يختلط فيها 
عـــبـــر أحـــــــداث شــخــصــيــة وتــاريــخــيــة 

انطاقًا من عام ٢٠٠٣.
ــتــــوقــــف عـــنـــد تــلــك  ــن الــ ــ ــد مـ ــ هـــنـــا ال بـ
التجربة في تنسيق املعرض. تجربة 
تنسيق فريدة من نوعها، فمن النادر 
أن نــتــابــع مـــعـــارض لــبــنــانــّيــة أشـــرف 
أمام  عليها منسقون عــديــدون. نحن 
أربــعــة منسقن مــن  تتألف  مجموعة 

نــجــحــوا فــي تــوحــيــد تــوجــه املــعــرض 
اختيار  في  أواًل  نجحوا  ال شرذمته. 
مــوضــوع مهّم وغــنــّي يتمحور حول 
ضمن  املهّمشة  واملجتمعات  األفـــراد 
مقاربات زوايــا مختلفة وغنّية فنيًا. 
ثــانــيــًا، جـــاء اخــتــيــار تــقــديــم املــعــرض 
داخل »فيا باراديزو« خيارًا صائبًا 
جدًا. تلك األعمال كانت ستتخذ بعدًا 
البعد  لــو خــســرت ذلـــك  مختلفًا جـــدًا 
الحميمّي الذي يؤمنه منزل بطابقيه، 
الحميمّية  تلك  أن  وغرفه، خصوصًا 
ــًا وثـــيـــقـــًا بـــاألعـــمـــال  ــبــــاطــ تـــرتـــبـــط ارتــ
املــقــدّمــة ومـــوضـــوع املـــعـــرض. أخــيــرًا، 
اســتــطــاع املــنــســقــون أن يــقــّدمــوا لكل 
فــنــان مــســاحــتــه الــخــاصــة واملــنــاســبــة 
لعمله ويمنحوا زائر املعرض فرصة 
يــطــغــى  مــــن دون أن  كــــل عـــمـــل  تــفــقــد 
ــر. وأخـــيـــرًا، فتقديم  أي عــمــل عــلــى آخـ
بهندستها  مميزة  فيا  فــي  مــعــرض 
وتآكل جدرانها، كان يمكنه بسهولة 
لكن  املقدّمة،  األعــمــال  أن يطغى على 
املنسقن نجحوا في تطويع وظائف 
وســـيـــاقـــات املـــوقـــع لــخــدمــة األعـــمـــال، 
بداًل الفنانن،  أعمال  الفيا  فظّهرت 

من أن تسرق الضوء منها.

معرض جماعي الفرد في غربته
Unheard Unsaid

Untitled عنوان معرض 
اختتم قبل أيام في »فيال 

باراديزو« في منطقة 
الجميزة. فاديا عنتر، 

كليمانس كوتار، مارك 
معركش وشاديا سماحة، 
تحت إشراف ليا صيدناوي 
يأخذوننا إلى تجربة فريدة 

من نوعها تدور في فلك 
املجتمعات املهّمشة

صور رندا ميزرا 

تسائل معنى الجنس 

والجندرة

من أعمال جورج عوده
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