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«معرض» طرابلس يف «نيامري فور ايفري»:
حتفة هندسية مهددة باخلراب
{ بيروت « -الحياة»
< حل فيلم «نيامير فور ايفير» الذي أنتجه مهرجان
«باف» أو «مهرجان بيروت لألفالم الفنية» الذي أسس���ته
وتديره اليس مغبغب المؤرخة الفنية وصاحبة غاليري
تحمل اس���مها مع فري���ق من المختصي���ن ،ليعرض في
س���ياق دورته الرابعة هذا العام ،في الوقت المناسب ،فـ
«مع���رض طرابلس» ال���ذي صممه المهن���دس البرازيلي
العالمي أوس���كار نيماير الع���ام  ،1962ما برح يتعرض
ال
لإلهمال وباتت هندس���ته المعمارية البديعة مهددة فع ً
نتيجة أسباب عدة وفي مقدمها تهاون األجهزة الرسمية
حياله وع���دم صيانتها معالمه المعماري���ة .وبدا الفيلم
الوثائق���ي ال���ذي أخرجه نيكوال خ���وري وأدار تصويره
زياد شحود أش���به بصرخة عالية وفنية طبعاً ،من أجل
إنق���اذ هذه التحفة الهندس���ية ،بل هو من خالل عروضه
المتعددة في أيام المهرجان في قسميه «داخل األسوار»
(صال���ة متروبولي���س  -أمبير) و «خارج األس���وار» في
المناط���ق اللبناني���ة والجامعات والم���دارس والنوادي
والمراكز الثقافية ،يعيد إلى ذاكرة اللبنانيين حدث ًا فني ًا
ال ل���ه ،كما يتيح لألجيال
وحضاري ًا لم يش���هد لبنان مثي ً
الش���ابة أن تتعرف إلى هذا الصرح الفني الذي تم بناؤه
في الستينات.
ولع���ل أهمية ه���ذا الفيلم الذي يمتد نصف س���اعة،
تكم���ن في جمع���ه بي���ن التوثي���ق واإلب���داع التعبيري
والجمالي���ة التصويرية ،ما أتاح ل���ه أن يتخطى مفهوم
ال فني ًا بامتياز .وفي ناحيته
العمل الوثائقي ليصبح عم ً
التوثيقية ،سعى المخرج إلى أن يكون دقيق ًا في تأريخه
لمراحل بناء هذا المعرض واستعراض مراحله ومعالمه
بم���ا تحمل من دالالت هندس���ية واجتماعي���ة وبيئية أو
مكاني���ة ،إضاف���ة إلى توقف���ه عند المهن���دس البرازيلي
الكبير والرائد أوس���كار نيماي���ر ( )2012 - 1907الذي
زار طرابلس ليضع مخططاته الهندس���ية الطليعية أو ًال
ثم ليش���رف الحق ًا عل���ى بدء التنفيذ .ويتن���اول المخرج
خصائص المدرس���ة الهندس���ية التي أسس���ها نيماير
وتف���رد به���ا عالمي ًا وجمالياته الش���كلية التي وس���مت
أعمال���ه التي غزت أهم المدن ف���ي العالم .ثم يتطرق إلى
معالم المعرض ذاته ،مس���تعرض ًا بناءه الضخم وآفاقه
الهندس���ية واعتماده مادة الباطون للبن���اء .فالمعرض
يق���وم على مس���احة مليون متر مرب���ع ويضم  120ألف
متر مربع من الحدائ���ق و 33ألف متر من البرك المائية
و 20أل���ف متر م���ن القاع���ات التي تضم ف���ي ما تضم:
المس���رح المكش���وف ،المس���رح التجريب���ي ،صال���ة
المؤتم���رات ،متح���ف الفض���اء ،فاعة المع���ارض ،بيت
الضياف���ة ...وكان ت���م االنتهاء من بن���اء المعرض العام
 ،1975وب���ات جاهز ًا لالنطالق ،لكنّ الحرب األهلية التي
وقعت في العام ذاته وجهت ضربة قاس���ية إليه فتوقف
ث���م س���رعان م���ا تحول كم���ا يظه���ر الفيلم ،إل���ى موئل
للمس���لحين والميليش���يات عل���ى اخت�ل�اف انتماءاتها
وأصبح���ت بع���ض صاالت���ه مخ���ازن س�ل�اح وذخي���رة
وسجون ًا كانت تحصل فيها أعمال التصفية والقتل.
عم���د المخرج إل���ى تصوي���ر المعرض ف���ي فصلي
الش���تاء والصيف راصد ًا تحوالت الطقس حوله ،وأبرز
ف���ي لقط���ات جميلة كي���ف تنعك���س األعم���دة أو القبب

(احلياة)
والعناص���ر الهندس���ية األخرى على صفح���ة المياه في
الب���رك التي تصبح أش���به بالمرايا التي تمن���ح أبعاد ًا
جمالية للهندس���ة .ونجح المخرج كثير ًا في االس���تعانة
براقص ومصمم رقص هو ش���ارلي برن���س مضفي ًا من
خالل حركت���ه الراقصة بع���د ًا تعبيرب ًا على المش���هدية
المعماري���ة .وب���دت الحرك���ة الكوريغرافي���ة والرق���ص
التعبي���ري نابعين من قلب الفض���اء المعماري .وعندما
كان ال���راوي في الفيلم (اإلعالمي ج���ورج غانم) يتحدث
ال عن الحرب التي أحدثت خراب ًا داخل المعرض كان
مث ً
الراقص يجسد إيقاع الحرب بجسده النابض والمتوتر.

واستعان المخرج بشخصين مختصين بالفن المعماري
هما وس���يم ناغي وراوية مجذوب ليتحدثا عن المعرض
م���ن نواح ع���دة ويرافق���ا بش���هادتيهما العلميتين كالم
الراوي والنص.
هذا الفيلم يج���ب أن يعمم على الجمه���ور اللبناني
ك���ي يكتش���ف ه���ذه التحفة الهندس���ية الت���ي يحل بها
اإلهمال والمه���ددة باالنهيار والزوال وعس���ى األجهزة
المس���ؤولة في الدولة تس���عى س���ريع ًا إل���ى إنقاذ هذه
التحفة .وس���وف يش���ارك الفيلم ف���ي مهرجانات عالمية
عدة تعنى باألفالم الوثائقية والفنية.

