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ثقافة وناس

فنون بصرية

ستيف سابيال ينتصر على المنفى
بيت لحم ــ منذر جوابرة
في الــرابــع من نيسان (أبــريــل) ،أطلق
س ـت ـيــف س ــاب ـي ــا ( ١٩٧٥ـ ـ ـ الـ ـق ــدس)،
خمسة ل ـقــاءات وع ــروض فــي القدس
وبيت لحم ورام الله وحيفا ،اختتمها
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي غـ ـ ــزة .ب ــال ـت ـع ــاون وب ــدع ــم
«املركز األملاني» و«مؤسسة القطان»
و«جـمـعـيــة الـثـقــافــة الـعــربـيــة»ُ ،عــرض
فـيـلــم «ف ــي غــرفــة مـظـلـمــة م ــع ستيف
س ــاب ـي ــا» ( 15د) ل ـل ـم ـخــرجــة ن ــادي ــة
كعبالن ،فيما ّ
قدم الفنان الفلسطيني
مـحــاضــرة بـعـنــوان «تفكيك الشيفرة
البصرية» ،متحدثًا عن رحلته الفنية.
ً
كـ ـم ــا أطـ ـل ــق عـ ـم ــا دراسـ ـ ـي ـ ــا (كـ ـت ــاب،
مونوغراف) للكاتب أوبيرتوس فون
آميلونغسون ،قدمه الفنان والباحث
ك ـم ــال ب ــاط ــة (صـ ــدر ع ــن «أكــادي ـم ـيــة
الفنون ببرلني» و«هاتييه كانتس»)،
يوثق ويشرح أعمال سابيال البصرية
مـنــذ  ١٩٩٧لـغــايــة  .٢٠١٤يستعرض
«في غرفة مظلمة مع ستيف سابيال»
مشوار سابيال ،في مشروعه «ثمانية
وثــاثــون يــومــا مــن إع ــادة التجميع»
( .)2014تتبع املخرجة كعبالن رحلة
الفنان من برلني إلى القدس ،وإعــادة
ال ـب ـحــث وت ـج ـم ـيــع طـ ــاء ال ــده ــان من
البيوت القديمة والجدران من شوارع
الـ ـق ــدس ال ـع ـت ـي ـق ــة .ت ــدخ ــات ال ـف ـنــان
فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وتــوظ ـي ـف ـهــا
فــي عـمــل فـنــي يـخــرجــانــه مــن سياقه
ال ــزمـ ـن ــي املـ ـع ــاص ــر ل ـي ـع ــود ب ـن ــا إل ــى
أزمنة تاريخية نشاهدها عبر كاميرا
املـ ـخ ــرج ــة .ت ــأخ ــذن ــا م ـع ـهــا ب ـع ــد ذل ــك
إل ــى اس ـت ــودي ــو ال ـف ـن ــان ،السـتـكـشــاف
التقنيات والتكنيك ال ــذي يستعمله
في طرق املعالجة ،وكذلك فهم أبعاد
املـ ـ ـش ـ ــروع مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،والـعـمــل على استعادة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة وال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
الخاصة من ممتلكات وبيوت وأوعية

وحياة بطباعتها على طــاء الدهان
الـهــش ومعالجته بـصــورة معاصرة
وقــاب ـلــة ل ـل ـح ـيــاة ،وخ ـل ــق ه ــذا املــزيــج
بـ ــن الـ ـح ــاض ــر وامل ـ ــاض ـ ــي ب ــأس ـل ــوب
ال ـج ـي ــوف ـي ــزي ــاء .ف ــي عـ ــام  ،٢٠٠٩عــاد
سـتـيــف ســابـيــا مــن ل ـنــدن ليستأجر
ب ـي ـتــا فـلـسـطـيـنـيــا ف ــي ع ــن ك ـ ــارم مــن
مـ ـسـ ـت ــوط ــن ملـ ـ ـ ــدة  ٣٨يـ ـ ــومـ ـ ــا .صـ ـ ـ ّـور
تفاصيل املـنــزل كلها ،كعملية بحث
ع ــن ت ــاري ــخ وأص ـ ــل هـ ــذا ال ـ ّب ـي ــت .عــام
 ،٢٠١٣عاد إلى القدس محققًا بصريًا
مستخدمًا طالء الدهان وقشوره من
البيوت الفلسطينية ،ليقوم بطباعة
الـصــور مــن بيت عــن كــارم باألبيض
واألس ــود على قـشــور الــدهــان امللونة
مـ ــن بـ ـي ــوت ال ـ ـقـ ــدس ،م ـض ـي ـفــا إل ـي ـهــا
القيمة التاريخية والفنية الجديدة.
في مشروعه هــذا ،يتحول الوهم إلى
حقيقة ،فهل نصدق كــل مــا ن ــراه؟ من
أي ــن تــأتــي الـحـقـيـقــة؟ وم ــن أي ــن تــأتــي
الـ ـص ــورة؟ مــرح ـلــة ب ـحــث طــوي ـلــة في
م ـشــوار ســابـيــا عــن امل ـكــان والــوعــي،
وأث ــره عـلــى ال ــذات كـمـحــاولــة إليـجــاد
ال ـعــاقــة بـيـنـهـمــا ف ــي ظ ــل الـتـشـقـقــات
ال ـتــي أصــاب ـت ـهــا ع ـبــر ال ــزم ــن .يتضح
ذلك في الفترة املمتدة من  ١٩٩٤حتى
 ،٢٠٠٧حيث قدم  11معرضًا فرديًا في
فلسطني .وفــي رحلته منذ عــام ٢٠٠٧
لغاية عام  ،٢٠١٤فتح سابيال أسئلة
ال ـصــورة ببعديها الـنـظــري والتقني
عبر البحث واملقارنة واملقاربة .كشف
م ــا ت ـحــت ال ـغ ـب ــار م ــن حـ ـي ــاة ،يــرتـبــط
بمعظمها باملنفى وامل ـكــان والخيال
متمثلة في أعماله «مخرج» (،)2006
و«تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوالت» ( ،)2012و«ث ـم ــان ـي ــة
وثــاثــون يــومــا مــن إع ــادة التجميع»
( .)٢٠١٤تـســرد ه ــذه األع ـم ــال مالمح
ح ـ ـيـ ــاة ش ـخ ـص ـي ــة ت ـ ـبـ ــدأ ب ــاالنـ ـط ــاق
وال ـخــروج مــن حـصــار املــديـنــة املثقلة
بالتفاصيل ،ليضعنا في صورة أهم
مــرح ـلــة وه ــي ال ـت ـح ــوالت ب ــن امل ـكــان

األم واملـكــان ال ــذي يتنقل ويقيم فيه.
ال يـعـتــرف ســابـيــا بــالـنــص املـكـتــوب
ل ـل ـع ـمــل الـ ـفـ ـن ــي .ي ـ ــرى أن اس ـت ـع ـمــال
الـنــص فــي أع ـمــال تـصــويــريــة يعكس
حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـضـ ـع ــف ال ـ ـب ـ ـصـ ــري .فــي

عام  ،٢٠١٣عاد إلى
القدس محققًا بصريًا مستخدمًا
طالء الدهان وقشوره من
البيوت الفلسطينية
عـمـلــه الـتـجـهـيــزي «اس ـت ـقــال» ،يفتح
الـســؤال على مصراعيه حــول مفهوم
الـثـنــائـيــات وإع ــادة التفكير فــي الفن
وفلسفة الـصــورة والتصوير .يبحث
ع ـ ــن مـ ـك ــان ــه الـ ـفـ ـض ــائ ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص،

ـان آخــر
ليشعرك الـعـمــل بــأنــك فــي م ـكـ ٍ
ال عالقة له بــاألرض .ربما يبتعد عن
الصراعات والنزاعات ،ويشكل وعيًا
خــارجــا عــن وص ــف ال ـص ــورة ،يسعى
مــن خــالــه إل ــى ب ـنــاء عــالــم افـتــراضــي
للمشاهد ولنفسه .الـشــاشــات الست
تـ ــوحـ ــي ب ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرض وت ـن ـق ــل
َ
وجهي الشاشة،
الصورة نفسها على
ك ـن ــوع م ــن اإليـ ـح ــاء ل ـت ـكــرار ال ـص ــورة
التي ال تنفك عن التشابه ،ال يفصلنا
ع ـن ـهــا س ـ ــوى ال ــزم ــن والـ ــوعـ ــي ال ــذي
نقطعه من أجــل الــوصــول إلــى الجهة
األخ ـ ــرى م ــن ال ـشــاشــة .ال ـص ــورة عند
الفنان هي نقطة انطالق في الخيال،
وهو يمتلك رغبة مماثلة في التشابه
ويـ ـح ــاول ف ـتــح امل ـس ــاح ــة ب ـي ـنــه وبــن
امل ـت ـفــرج ،وم ـســألــة الـبـحــث ف ــي ال ــذات
مــا هــي إال مـحــاولــة التفكير الثنائي

مع املتفرج والولوج في ذهنه وعقله
ال ـب ــاط ــن .ي ــذك ــرن ــا «اسـ ـتـ ـق ــال» بــأنـنــا
نمتلك مكتباتنا البصرية الخاصة
في العقل الباطن ،وقد ال يوجد مفتاح
مشترك للغتنا البصرية .فــي الفترة
األخـ ـي ــرة ،ي ـقــدم ال ـف ـنــان الفلسطيني
م ـش ــروع ــه ب ـل ـغــة ب ـص ــري ــة م ـع ــاص ــرة،
وي ـســابــق ال ــزم ــن ف ــي ت ـطــويــر أدواتـ ــه
ولغته الفنية الـتــي تنقذ نفسها من
سـ ـط ــوة االحـ ـ ـت ـ ــال وال ـ ـتـ ــوقـ ــف تـحــت
رحمة الـحــدود واملـكــان .ينتصر على
ّ
املحتل بالتحرر النفسي والفكري من
مـفـهــوم االح ـتــال لـيـمــارس عمله من
منطقة أوس ــع ،ومـفـهــوم أشـمــل ،لكنه
يقدم تفاصيل دقيقة تسهم فــي فهم
رؤيته الفلسفية للمنفى الذي أصبح
ماضيًا بالنسبة إليه.

من مجموعة
«ثمان وثالثون
يومًا من إعادة
التجميع»
()٢٠١٤

فوتوغرافيا

نقيم الصورة اليوم؟
كيف
...Open
/Rhapsody
ّ
روي ديب
يـ ـف ــرد «مـ ــركـ ــز ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـم ـع ــارض»
فـ ـ ـض ـ ــاءه لـ ـلـ ـص ــورة الـ ـف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة
وب ـع ــض ال ـف ـيــديــوهــات ت ـحــت ع ـنــوان
 .Open /Rhapsodyاملـ ـ ـع ـ ــرض مــن
تنظيم اللبناني طارق نحاس جامع
ال ـت ـحــف ال ـف ـن ـي ــة ،خ ـصــوص ــا ال ـص ــور
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،بـمـشــاركــة ج ــان لــوك
مونتيروسو ،مدير «البيت األوروبي
للصورة الفوتوغرافية» في باريس.
م ــا يـجـمــع األعـ ـم ــال امل ـع ــروض ــة ليس
م ــدرس ــة ف ـن ـيــة أو ث ـي ـمــة م ـع ـي ـنــة ،بــل
ان ـت ـم ــاؤه ــا إلـ ــى م ـج ـم ــوع ــات خــاصــة
ل ـب ـنــان ـيــة .ه ـك ــذا دعـ ــا ن ـ ّـح ــاس بعض
مـقـتـنــي األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة لـلـمـشــاركــة
ف ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــرض عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم الـ ـص ــور
ال ـتــي يـمـلـكــونـهــا ضـمــن مجموعتهم
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .أم ـ ــا «الـ ـبـ ـي ــت األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ل ـل ـص ــورة الـ ـف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة» ،ف ـش ــارك
املتحف،
أيضًا بأعمال مــن مجموعة ّ
خ ـص ــوص ــا ال ـف ـي ــدي ــو .ب ــذل ــك ،يــش ـكــل
ّ Open / Rhapsody
عينة عن األعمال
اللبنانية والـعــاملـيــة املـتــوافــرة ضمن
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
ال ـتــي قــد تـجــد طــريـقـهــا يــومــا مــا إلــى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ح ـ ــن ت ـ ـتـ ــوافـ ــر م ـت ــاح ــف
للصورة والفنون املعاصرة في لبنان.
ّ
يقدم املعرض عددًا كبيرًا من األعمال
امل ـت ـنــوعــة ف ــي أس ـلــوب ـهــا وم ــدارس ـه ــا
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـنـ ـج ــد ص ـ ـ ـ ــورًا ب ــاألبـ ـي ــض

واألس ــود أو بــاأللــوان ،وبورتريهات،
ومـ ـش ــاه ــد ط ـب ـي ـع ـيــة ،م ـن ـهــا واق ـع ـ ّـي ــة
وأخــرى مركبة ،وبعضها مفاهيمية،
وج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع أه ـ ــم
والفنانني لبنانيني كانوا
املصورين
ّ
أم عامليني .وإذا كــنــا لــن نتوقف عند
ّ
أه ـم ـي ــة األع ـ ـمـ ــال املـ ـع ــروض ــة ،إال أن
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أس ـئ ـلــة أس ــاس ـي ــة حـ ــول ف ــن ال ـص ــورة
الفوتوغرافية :هل ما زالــت الصورة،
ت ـح ــدي ـدًا ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،ق ـ ـ ــادرة عـلــى
تـ ـق ــدي ــم أي ج ـ ــدي ـ ــد؟ ل ـ ــم يـ ـع ــد يـكـفــي
ال ـ ـيـ ــوم أن ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـص ـ ــورة جـمـيـلــة
فــي تركيبتها وألــوان ـهــا وإضــاء تـهــا
وجـ ـمـ ـي ــع تـ ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ـق ـن ـيــة
الكالسيكية الـتــي كــانــت دوم ــا تؤلف
امل ـعــاي ـيــر ال ـف ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة لتقييم
الصورة .أصبحت تلك الصور متكررة
وباهتة في ظل تطور الكاميرات ،ومع
ّ
ـاو على صورة
سهولة حصول أي هـ ٍ
«ج ـم ـي ـل ــة» .وإن ل ــم ت ـك ــن ك ــذل ــك ،ف ــإن
برامج تعديل الصور تصلح ّ
أي خطأ.
على أحــد جــدران املعرض قــول لجان
بـ ــودريـ ــار« :الـ ـص ــورة الـفــوتــوغــرافـيــة
تعويذتنا .املجتمعات البدائية كانت
لـهــا أقـنـعـتـهــا ،وال ـب ــورج ــوازي ــة كانت
ل ـهــا م ــراي ــاه ــا .ن ـحــن لــدي ـنــا صــورنــا»
( .)١٩٩٨دور ازداد أهـمـيــة مــع تدفق
الـصــور منذ عــام  ٢٠١٠حتى يومنا،
مـ ــع اخـ ـ ـت ـ ــراع انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام .لـ ـك ــن ذل ــك
السياق يحيلنا الـيــوم على التمييز

شريهان
بعدسة
فؤاد
الخوري

ِّ
املحددة لجمال الصورة
بني املعايير
وقيمتها الفنية ضمن سيل الصور.
ال ش ـ ّـك ف ــي أن مـعـظــم ص ــور املـعــرض
ج ـم ـي ـلــة ،ك ــذل ــك م ـع ـظــم الـ ـص ــور عـلــى

«كوالج» لوليد رعد لمبنى
تعرض للقصف
ان ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام ،أم تـ ـل ــك املـ ــايـ ــن ال ـت ــي
تمحيها البشرية كل يوم من هواتفها،
ف ــرب ـم ــا ل ــو ط ـب ـعــت ووضـ ـع ــت ضـمــن
إط ـ ـ ـ ــارات ،ألغ ــرق ــت ج ـ ـ ــدران امل ـتــاحــف

والغاليريهات .لم يعد بإمكاننا اليوم
أن نقرأ الصورة ّ
فنيًا مثلما كنا نفعل
قبل زمن االنستغرام .فما الذي يمنح
الـصــورة قيمتها الفنية الـيــوم؟ ليس
ج ـم ــال ال ـ ـصـ ــورة ف ــي م ـض ـمــون ـهــا ،ال
بــل مــا يتخطاها إلــى مــا يحيط بها:
طريقة التقاطها ،أو الــروايــة خلفها،
أو مــداخـلــة الـفـنــان عـلـيـهــا ...الـصــورة
وحدها لم تعد كافية.
أك ــرم الــزع ـتــري يـظـ ّـهــر عـلــى مـقــاســات
كـبـيــرة ص ــورًا مــن قـصــاصــات جــرائــد
ّ
لـ ـط ــائ ــرات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـح ــل ــق ف ــوق
صـ ـ ـي ـ ــدا« .ك ـ ـ ـ ـ ــوالج» ل ــولـ ـي ــد رع ـ ــد عــن
ص ــور ملـبـنــى ت ـعــرض لـلـقـصــف خــال

الـحــرب« .ك ــوالج» لربيع م ـ ّ
ـروة يمزج
ف ـ ـيـ ــه صـ ـ ـ ـ ــورة لـ ـ ـغ ـ ــاف أل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ف ــرق ــة
«س ـي ـغــر روس» (االيـ ـس ــان ـ ّ
ـدي ــة) مع
إذن سينمائي لألمن العام اللبناني.
زي ـ ــاد ع ـن ـتــر يـلـتـقــط ص ـ ــورًا ل ـب ـيــروت
وبرج ّ
املر عبر أفالم منتهية املدة من
أفــام هاشم املدني .غيرهارد ريختر
ّ ّ
شري يركب
يرسم فوق صورته .علي
ص ـ ــورة ي ـظ ـه ــر ف ـي ـه ــا ت ـم ـث ــال حــافــظ
األســد كأنه صــاروخ ينطلق مــن قلب
غبار الصحراء .فؤاد الخوري يلتقط
ص ـ ــورة ل ـكــورن ـيــش بـ ـي ــروت ،لـتـظـهــر
كأنها لوحة مرسومة بالغواش .تلك
هي بعض أعمال الفنانني املشاركني
صور ليست بالضرورة
في املعرضّ .
«ج ـم ـي ـلــة» ،لـكــنـهــا تـســائــل جـمــالـيــات
الصورة ،وفعل التصوير بحد ذاته.
مع ذلك ،يبقى استثناءان في املعرض
ي ـس ـب ـقــان زمـ ــن ان ـس ـت ـغ ــرام :بــورتــريــه
ملــارلــن مــونــرو التقطه بيرت شتيرن
( ،)١٩٦٢وبورتريه لشريهان التقطه
ف ـ ــؤاد الـ ـخ ــوري ( .)١٩٨٧إلـ ــى جــانــب
أنهما عـمــان جـمـيــان ،مــا يميزهما
ّ
ّ
املصورين استطاعا التقاط
أيضًا أن
بــورتــريــه الم ــرأت ــن كـمــا لــم نعرفهما
ي ـ ــوم ـ ــا .أمـ ـ ــا سـ ــائـ ــر صـ ـ ــور امل ـ ـعـ ــرض،
فجميلة هي ،لكن جميلة فقط.
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