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تشكيلية
فنون
ّ

ّ
ستيف سابيال :ارتجاج الهوية
طوابع بريدية من زمن العوملة والبريد اإللكتروني
إنه من جيل ولد تحت
االحتالل ،وعاش عند
حافة «الزمن اإلسرائيلي».
ومشروعه الجديد الذي
ينتمي إلى الفن املفهومي
و«الطوباوية الذهنية»،
ً
يطرح سؤاال لعوبًا وجارحًا
عن التجاور واالختالف
والحوار .ستيف سابيال
ابن القدس ،وقريبًا يخرج
بمدينته إلى «املنفى»

القدس المحتلة ـــ نجوان درويش
في عمله األخير «منتالوبيا» ،Mentalopia
يبتكر الفلسطيني ستيف سابيال ()1975
ّ
يتكون
مفردة جديدة ،اسمًا لعمله ال��ذي
م��ن ب��ورت��ري �ه��ات ف��وت��وغ��راف�ي��ة ملجموعة
م��ن أق��ران��ه ال�ف�ن��ان�ين م��ن ب �ل��دان مختلفة.
كلمة منتالوبيا بخالف يوتوبيا ـــ التي
ُ
اشتقت منها ـــ تتشاكل مع املفهوم املكاني
لليوتوبيا ،وتراهن على الحالة الذهنية
ب��وص�ف�ه��ا ال �ي��وت��وب �ي��ا ال��وح �ي��دة املمكنة
ربما ...في الفن على األقل.
م � ��زج س ��اب �ي�ل�ا ال� �ب ��ورت ��ري� �ه ��ات التي
التقطها ملجموعة ف�ن��ان�ين ح��ول العالم،
بطوابع بريدية كأنما يتبادلون عليها
بلدانهم .هكذا ،نرى الفنانة اللبنانية مليا
جريج على طابع بريدي فلسطيني يحمل
صورة القدس ،فيما نشاهد ستيف نفسه
الفنانني
ع �ل��ى ط��اب��ع ل �ب �ن��ان��ي .أم ��ا ب�ق�ي��ة
ً
فقد م��زج طوابعهم بشكل عرضي تارة،
وبشكل ينطوي على مقاصد ط��ورًا :وإذا
بالفنانة التركية تجد نفسها على طابع
أرم�ن��ي ،فيما الفنان األرم�ن��ي وج��د نفسه
على طابع أذربيجاني ،وهكذا دواليك...
إن �ه��ا ف �ك��رة ارت� �ج ��اج ال �ه ��وي ��ة ،م ��ن خالل
التالعب بسكونها ال��ذي تمثله الطوابع
هو
ال�ب��ر ًي��دي��ة .ه�ن��ا ،ي�ب��دو الطابع ــــ ال��ذي ً
أص�ل�ا تمجيد مل�ك��ون��ات ال�ه��وي��ة ــــ سؤاال
ل �ع��وب��ًا وج ��ارح ��ًا ع��ن ال �ه��وي��ة والتجاور

مشروع فني
يقارب مفهوم الطوابع
البريديةّ ،طارحًا
أسئلة تتعلق بالحدود
والهيمنة والسلطة
والزمن
مليا جريج على طابع القدس ...وسابيال على طابع لبناني
وال � �ح� ��وار .واألف � �ك ��ار ه ��ي ح �ص��اد ورشة
احتضنتها في إسطنبول بعنوان «جيران
فنانني من
ف��ي ح ��وار» ،وش ��ارك فيها ً 10
عمال خالل
دول متجاورة ،أنتج كل منهم
ُ ّ
ّ
التركية .وهذه األعمال ستقدم إلى
إقامته
«متحف سراييفو للفن الحديث» الشهر
املقبل ،حيث سيعرض سابيال مشروعه
«منتالوبيا» مع أعمال الفنانني اآلخرين.
ي �ج �م ��ع «م� �ن� �ت ��ال ��وب� �ي ��ا» املستويني
ال�ب�ص��ري وامل�ف�ه��وم��ي .ف��ال�ح�ل��ة البصرية
ـ�ـ�ـ�ـ ال�ت�ق�ن�ي��ة ل�ل�ف�ك��رة م�ت�م��اس�ك��ة التكوين،
ب �خ�لاف ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ن�ت��اج «املفهومي»
 conceptualال ��ذي ي�س�ت�س�ل��م ه ��ذه األيام

«طاقية اإلخفاء» في القدس القديمة!
نشأ ستيف سابيال نشأة شبه كوزموبولتية في
«القدس القديمة» التي كانت مطلع الثمانينيات تمور
من شرفته «قبة
بالسياح األجانب ...وفي بيت ترى ً
ّ
الصخرة» ،فيما كان والده يعمل دليال سياحيًا .لكن
الحياة صعبة في البلدة القديمة حيث الثقل الديني
واالزدحام السكاني وكآبة االحتالل وجنوده الذين
يفحصون الهوية على البوابات.
دراسته في مدرسة «الفرير» بأجوائها
أنهى سابيال
ً
املغتربة ،ليدخل غربة أكبر دامت ثالث سنوات في كلية
فنون إسرائيلية في غرب القدس .هناك ،درس التصوير
الفوتوغرافي ،وكان الطالب العربي الوحيد .وبسبب اسمه
الذي ال يبدو أنه عربي ،إضافة الى إتقانه العبرية ،لم يفطن
ّ
زمالؤه اإلسرائيليون إلى أن «زميلهم» فلسطيني ،فيما
كانوا يستفيضون بأحاديثهم العنصرية عن العرب!

عن هذه التجربة ،يقول سابيال« :لم يعرف أحد أني عربي،
مع أني لم أنكر ذلك .كنت في العشرين حينها واتخذتها
مغامرة .كانت ّلهجتي العبرية تشبه لهجة الفرنسيني،
أخرج مع
وكانوا يظنون أني فرنسي إيطالي! وحني كنت ّ
زمالئي في مدرسة التصوير ،راح أحدهم يقول لي إنه
ّيشم رائحة العربي عن بعد كيلومتر واحد وهو ال يعرف
أنه يتحدث إلى عربي ال يبعد عنه نصف متر!
كنت أستمتع بكوني أراقبهم وأراهم وهم ال ّ
يتخيلون
ّ
حتى وجودي .إنها تجربة «طاقية اإلخفاء» :أال تكون
مرئيًا فيما تراقب املجتمع اإلسرائيلي وتكتشف األوهام
سابيال الحقًا تلك
سيتذكر
التي يعزل نفسه فيها».
ّ
ّ
التجربة التي تعكس جانبًا مركبًا ومعقدًا من مواجهة
زمن االحتالل ،وسيرويها بصفتها طرفة ...تليق بفنان
المع من ساللة «املتشائل»!

ويرتجل «صرعات»
للسهولة والركاكة،
ً
غ �ي��ر م��وظ �ف��ة ف �ن �ي��ًا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن الضعف
التقني في التنفيذ .الشغل على الطوابع
ال �ب��ري��دي��ة ،ه��و ب�ح��د ذات ��ه م�ق��ارب��ة نقدية
العوملة
ألح��د مظاهر الفولكلور في زم��ن
ً
والبريد اإللكتروني ،مقاربة تخلق مجاال
ل �ت��ول �ي��د أس �ئ �ل��ة ع ��ن ال �ه ��وي ��ة والحدود
والسلطة والهيمنة والزمن .وإذا تذكرنا
أن «اإلم �ب ��راط ��وري ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة» كانت
وراء إصدارأول طابع عام  ،1840فسنفهم
ت �ل��ك ال� �ع�ل�اق ��ة ال �خ �ف �ي��ة ب ��ال �ت ��اري ��خ التي
ّ
يتطرق ضمنًا إل��ى فكرة
جعلت سابيال
الكولونيالية من خالل طابع البريد.
وامل � �ش ��روع ال� ��ذي ي�س�ت�م��د ن�س�غ��ه من
الطوباوية الذهنية ،يطرح أيضًا أسئلة
ّ
والتشوق الطبيعي
الراهن الفلسطيني،
ل� �ل ��وح ��دة وال� �ت� �ك ��ام ��ل م� ��ع ب �ق �ي��ة الجسد
ال � �ع� ��رب� ��ي .وه� � ��ي ه� �ن ��ا أس� �ئ� �ل ��ة طبيعية
ي �ط��رح �ه��ا ف �ن ��ان خ � ��ارج اإليديولوجيا،
وبعيد كل البعد عن الشعارات .فوضعه
ً
م�ث�لا ص ��ورة لفنانة لبنانية ع�ل��ى طابع
للقدس ،يشي بحال التفاؤل التي سادت
ال�ش��ارع الفلسطيني أث�ن��اء ص��د املقاومة
اللبنانية ل�ل�ع��دوان اإلس��رائ�ي�ل��ي الصيف
املاضي .وكذلك األمر مع وضعه لصورته
«مباراة
الشخصية على طابع لبناني عن
ّ
بطولة البريدج» يعود إلى عام  .1965لكن
سابيال تالعب في تاريخ الطابع؛ إذ حوله
ف��ي السطر املكتوب بالعربية إل��ى 1975
أي تاريخ ميالده هو ،بينما حافظ على
السطر األعلى بالفرنسية الذي يشير إلى
تاريخ الطابع األصلي.
 Mentalopiaجاء ليعكس أحد األسئلة
األث �ي��رة ل��دى ه��ذا ال�ف�ن��ان ،أال وه��و سؤال
الهوية القلقة :منذ معرضه الفوتوغرافي
األول «ب �ح��ث» ( )1997وال�ث��ان��ي ً«هوية»
( ،)2001ب � ��دا س��اب �ي�ل�ا م �ش �غ ��وال بفكرة

يحدث في األردن اآلن

من دفاتر

أين تسمع شعر عبدالله باشراحيل ...إال في «جرش»؟
عمان ـــ نوال العلي
ه��ل غ ��ادر ال � َش�ع��راء؟ أم ال�ش�ع��ر ه��و الذي
ّ
غادرهم هربًا من لعنة املنبر وادعاءات
ال ��رم ��وز؟ ه �ن ��اك ،ع �ل��ى م�ن�ب��ر «مهرجان
ج��رش الشعري» ،وق��ف خمسون شاعرًا
ع��رب�ي��ًا وأج�ن�ب�ي��ًا ش��ارك��وا ف��ي ّ احتفاالت
املهرجان بيوبيل لم يكن لفضته بريق
ع �ل��ى اإلط � �ل� ��اق .وه � �ن ��اك أي� �ض ��ًا اختلط
ال �ح��اب��ل ب��ال �ن��اب��ل ف ��ي أم �س �ي��ات ّ
تميزت
بحضور أقل من متواضع ،وبجمهور راح
ّ
بحجة التدخني.
يتذمر وي�غ��ادر القاعة
ف��اإلص�غ��اء للشعر ال ��رديء م��ؤل��م تمامًا،
م �ث��ل م�ت��اب�ع��ة م�ش�ه��د س�ي�ن�م��ائ��ي ّ
يشوه
ّ
ف �ي��ه وج ��ه ام � ��رأة ج�م�ي�ل��ة .إال أن شعراء
يحتفوا بالشعر بقدر ما كان
ج��رش لم
لاّ
املهرجان ـــ على ع ته ـــ تجمعًا ّلهم .وهم
بأنفسهم وصفوا األمسيات بأنها أسوأ
دورة م ��رت ع �ل��ى امل �ه��رج��ان م��ذ عرفوه،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن م�ع�ظ�م�ه��م ت �ت �ك��رر مشاركته
سنويًا.
وك��ان��ت أمسيات ج��رش الشعرية قد
بدأت مع الشاعر التشيلي لويس أرياس
مانثو ،بعدما تأخرت األمسية أكثر من
س��اع��ة بحثًا ع� ّ�م��ن يتقن اإلس�ب��ان�ي��ة ،كي
يصبح ب��وس��ع ال�ش��اع��ر أن ي�ت��واص��ل مع
ال�ج�م�ه��ور .ف�م��ان�ث��و ل��م ي ��أت ف�ق��ط إللقاء
ق �ص��ائ��ده ،ب��ل ك��ان ي��رغ��ب ب��ال�ح��دي��ث عن
«تشيلي اب�ن��ة ال �ق��ارة ال�ش��اب��ة وعالقتها
بالحضارة العربية العجوز».
باختصار ،ك��ان��ت األم�س�ي��ات كثيرة،
فيها القليل القليل من الشعر .وهو على
قلته ،لم يحفل سوى باملواضيع الكبرى

ع�ل��ى ن�ح��و ك�لاس�ي�ك��ي ،ك ��أن ال �ح��داث��ة لم
ّ
ّ
وتحررها الخارجي،
تمر ،إال برموزها
ّ
من الشعراء املدعوين .أو ربما
على كثير ّ
أن �ه��م ل��م ي �ف��ك��وا ط�ل�س�م�ه��ا ،ف�ي�م��ا العالم
بأكمله يعيش ما بعدها .وإال فلماذا ال
يعتزل املصري محمد أب��و دوم��ة الشعر
ً
مثال؟
ال �ش��اع��رات؟ ت�ل��ك ق�ص��ة أخ� ��رى .فأين
ت �ك �م��ن ال �ش �ع��ري��ة ال �ت ��ي ت �ج �ع��ل م ��ن تلك
العبارات الهالمية شعرًا؟ وتلك الشاعرة،
م��ن ت �ك��ون ل ��وال أن��وث �ت �ه��ا! ل�ن�س�ت�م��ع إلى
آمال موسى أحد أعمدة مهرجان جرش
وضيفته املواظبة« :أن��ا املحترقة /ببرد

وح� �ش� �ت ��ي /ن �ف �خ��ت ف� ��ي ال �ج �م ��ر األثير
م ��اء ال �س �م��اء /ف�م��ا ن�ط��ق ال�غ�م��ام مطرًا/
فقدت ن��اري /أعيش ،عنصري املفقود/
ت� �ح ��اص ��رن ��ي ال� � �ح � ��دب أم � � � ��ام ك � ��ل زرقة
ضاحكة».
ب �ي ��ن ال � � �ش � � �ع � ��راء امل � � �ش� � ��ارك �ي ��ن :الس
سوديربيرغ (السويد) ،أنجيال غارسيا
(ك��ول��وم �ب �ي��ا) ،ك�ي�ي�ك��و ك��وم��ا (اليابان)،
هدى أبالن وحسن اللوزي (اليمن) ،آمال
موسى ويوسف رزوقة (تونس) ،الياس
لحود ومحمد علي شمس الدين (لبنان)،
محمد أبو دومة وفاطمة ناعوت وأحمد
الشهاوي (مصر) ،رش��ا عمران وتوفيق

من نجوم جرش هذا العام :سهام شعشاع والياس لحود وعبدالله باشراحيل

الهوية والبحث عنها في زمن االستالب
و«األس ��رل ��ة» ال �ت��ي ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا ج�ي��ل من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ول � ��دوا ت �ح��ت االح �ت�ل�ال ــــ
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال �ق��دس ـ�ـ�ـ�ـ وع��اش� ُ�وا عند
حافة «الزمن اإلسرائيلي» الذي لم تدرس
بعد تأثيراته السوسيولوجية والنفسية
على املجتمع الفلسطيني.
في السنوات الخمس األخيرة ،وصل
س�ت�ي��ف إل ��ى ت �ح� ّ�ول�ين ف��ي أع �م��ال��ه ،األول
املوضوع
على مستوى املضمون .إذ ظهر
ّ
الجمعي أو الوطني في أعماله ...وبدا كأنه
ّخرج من ذاتية أعماله األولى .وال شك في
أن ذل��ك يرتبط بتطور وع�ي��ه السياسي،
ب�ع��دم��ا دف�ع�ت��ه أع�م� ّ�ال��ه ال��ذات�ي��ة ألن يكون
جزءًا من املشهد الفني الفلسطيني.
ف ��ي «ح �ت ��ى ال� �ن� �ه ��اي ��ة ...روح املكان»
( ،)2004ج �م��ع أ ّح� �ج ��ارًا م ��ن م �ن��اط��ق من
القدس ،يشعر بأنها مناطقه الشخصية.
ث��م ال�ت�ق��ط ص ��ورًا م��ن ت�ل��ك األم��اك��ن ،وقام
ب �ت �ظ �ه �ي��ر ال � �ص ��ور ع �ل��ى األح � �ج� ��ار التي
ع ��رض� �ه ��ا م ��رف ��وع ��ة (م � �ص � �ل� ��وب� ��ة؟) على
ّ
ق�ض�ب��ان ح��دي��دي��ة .ب�ع��ده��ا ق ��دم مشروعًا
بعنوان «كان ياما كان» ( ،)2005يستلهم
فكرة «صندوق العجب» :خمسة صناديق
م�س�ت�ط�ي�ل��ة ف ��ي ك ��ل م �ن �ه��ا ع� ��رض صورًا
ت ��روي ح�ك��اي��ة م �ح ��ددة ،ع�ل��ى امل�ت�ل�ق��ي أن
ينظر إليها من الثقب .وك��ي يؤكد البعد
ال �ش �ع �ب��ي وال �ج �م �ع��ي ل �ص �ن��ادي �ق��ه ،طلب
الفنان من خمسة تشكيليني مختلفني أن
يرسموا الحكاية على سطح الصندوق.
ّ
التحول اآلخ��ر فكان فنيًا .إذ راح
أم��ا
ّ
ويخرج من دور «املصور
نفسه
يتجاوز
ّ
الفوتوغرافي» ،ليتجه في أعماله أخيرًا
ن � ّح��و «ف � ��ن م �ف �ه��وم��ي» conceptual art
تمثل فيه الفوتوغرافيا وسيطًا لتنفيذ
ال� �ف� �ك ��رة .ه� �ك ��ذا ،ل ��م ت �ع��د الفوتوغرافيا
إال وس�ي�ط��ًا ك�م��ا الح�ظ�ن��ا ف��ي ع�م�ل��ه Exit

ّ
َ
خرج»
(مخرج ـــ  .)2006قدم سابيال في «م ّ
سلسلة صور تظهر أي��دي نساء مسنات
(ال �ت �ق �ط �ه��ا ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ف ��ي ايرلندا)،
ُ
ع��رض��ت ع�ب��ر «ال�ب��روج�ي�ك�ت��ر» ع�ل��ى جدار
أب �ي��ض ف��ي ال�ل�ي��ل .ب ��دت ت�ج�ل�ي��ات األيدي
مثل منحوتات من شغل الزمن ،ووثائق
لها إحاالت اجتماعية وطبقية .وهو عمل
صادم وقاس يخرج على الشغل الجمالي
الذي ّوسم عمله منذ البداية.
لكن «إشكاليته» الكبرى تبقى مدينته
ّ
القدس التي يعد حقائبه ّملغادرتها إلى
لندن إلك�م� ّ�ال دراس�ت��ه ،أو ألن��ه وص��ل إلى
ّ
صالحيته» انتهى في
شعور ب��أن «م��دة
ّ
ه ��ذه امل��دي �ن��ة ال �ت��ي أق�ن�ع�ن��ا أن �ه��ا اآلن في
املنفى! «القدس في املنفى» فكرة مشروع
ج��دي��د ي�ع�م��ل ع�ل�ي��ه س��اب � ُي�ل�ا ،بالتعاون
م��ع ك��ات��ب ه��ذه ال �س �ط��ور ،ت�س�ق��ط مفهوم
امل�ن�ف��ى ع�ل��ى امل �ك��ان ،وت��ذه��ب إل��ى ّ
تقصي
«صورة القدس» في املخيلة الفلسطينية
وال� �ع ��رب� �ي ��ة أي � �ض ��ًا .ي �ط �ل��ب «ال � �ق� ��دس في
املنفى» من جميع َم��ن يمنعهم االحتالل
ِم� � ��ن ب � �ل ��وغ ال� � �ق � ��دس ،أن ي� �س � ّ�ج� �ل ��وا أول
ص��ورة تتبادر إلى أذهانهم عند ذكرها،
ويرسلوها بااليميل إلى موقع املشروع
ّ
وسيحول
(.)www.jerusalem-in-exile.net
سابيال الوصف إل��ى ّص��ور فوتوغرافية.
وم ��ن امل �ف �ت��رض أن ت �م��ث��ل ال �ت �ج��رب��ة نواة
م�ش��روع مستمر ل��دراس��ة ص��ورة القدس.
ّ
املحملة برمزيات
تلك الصورة اإلشكالية ّ
ال �ج �غ��راف �ي��ا امل �ق��دس��ة ك��ل �ه��ا ،وبحيوات
ضائعة وزفرات منطقة بأسرها ...صورة
ال�ق��دس املحملة أي�ض��ًا وأي�ض��ًا بفولكلور
ه��ائ��ل م ��ن ال �خ �ط��اب��ة وال� �ش� �ع ��ارات؛ فيما
االح�ت�لال يوغل ف��ي هوسه باالستحواذ
عليها ،شبيهًا بجرذ ضخم يقضم أصابع
طفلة نائمة ،وهو يغني لها بصوت عال
«أورشليم من ذهب»!

مازن كرباج
م �ح �م��د وع � � ��ادل ال �ق ��رش ��ول ��ي (سوريا)،
غسان زقطان (فلسطني) ،أحمد العجمي
(ال �ب �ح��ري��ن) ،ري ��م ق �ي��س ك �ب��ة (العراق)،
ح�س��ن نجمي (امل �غ ��رب) ،س�ي��ف الرحبي
(عمان) ،ميسون صقر (اإلمارات).
وهناك أيضًا الشاعر البوسني زلهاد
كلوتشنني ال��ذي ّ
حملنا م��ن ح��زن��ه أكثر
ّ
م�م��ا ن�ح�ت�م��ل .ل�ك��ن��ه ل��م ي�ب�خ��ل بشعريته
على األمسيات البائسة« :ك��دت أق��ول إن
الكلب فضي /البدر ذهبي /ولكنه يجعل
ف�ض��ة ك��ل م��ا ت�ح�ت��ه /وف ��ي ت�ل��ك ّاللحظة
ي �ب��دأ إل �ق��اء ال �ق �ن��اب��ل /ف��أش�ع��ر أن شيئًا
ناعمًا وكثيف الشعر بني رجلي».
ول ��م ت �خ��ل األم �س �ي��ات م ��ن الطرائف
أيضًا :عبدالله باشراحيل استغل وقوفه
على املنصة ،ليطلب يد الشاعرة السورية
سهام شعشاعة بتقديم الشمس والقمر
مهرًا على غرار األف�لام الهوليودية .لكن
ال �ع ��روس ل��م ت�ع�ل��ن ق�ب��ول�ه��ا والجمهور
ل��م ي�ص�ف��ق ل�ت�ل��ك ال��روم��ان �س �ي��ة البليدة،
وانفلتت ضحكة م��ن الشاعرة السورية
رش � ��ا ع � �م � ��ران ،ف �م ��ا ك � ��ان م� ��ن «الشاعر
ال �س �ع��ودي» س ��وى أن ّ
وج ��ه إل ��ى عمران
ك �ل �م��ات ج ��ارح ��ة .ع �ن��ده��ا غ �ض��ب بعض
الضيوف مثل إلياس لحود ومحمد علي
وطلبوا
شمس الدين وع��ادل قرشوليّ ...
م��ن إدارة «م �ه��رج��ان ج� ��رش» أن تتخذ
«اإلج� ��راءات ال�لازم��ة» تجاه باشراحيل،
واص � �ف �ي�ن م� ��ا ح � ��دث ب� � �ـ«اإله � ��ان � ��ة» ،فتم
«تسفيره» في الليلة نفسها.
وبقي ال �س��ؤال :ه��ل هناك مكان على
األرض ي �م �ك �ن��ك أن ت �س �م��ع ف� �ي ��ه شعر
باشراحيل ...إال في جرش؟!

