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بيار أبي صعب 

إذا شعرت اليوم بأن امرأة خمسينّية 
��ب��ك ف����ي أح�����د ش�����وارع 

ّ
س����م����راء ت��ت��ع��ق

زاروب.  أّول  ع��ن��د  فانعطف  ب��ي��روت، 
ي��ش��ي  غ������رض  أي  ت����وق����ع  أال  ح��������اول 
ستلتقطه  ��ه��ا 

ّ
ألن ال��خ��اص��ة؛  بحياتك 

 ف����ن����ّي����ًا. ورّب����م����ا 
ً
وت����ص����ن����ع ب�����ه ع����م����ا

اس��ت��وق��ف��ت��ك ال��س��ّي��دة امل��ش��ت��ب��ه فيها، 
ل��ت��ق��ت��رح ع��ل��ي��ك أن ت��ذه��ب وت��ن��ام في 
ف���راش���ه���ا، ف��ي��م��ا ه���ي ت������دّون ب��ع��ن��اي��ة 
ك��ام��ك وت��ص��رف��ات��ك وط��ري��ق��ة ن��وم��ك. 
��م م��ن ك��اب��ي��ن��ة هاتف 

ّ
ح����اول أال ت��ت��ك��ل

ع��م��وم��ّي��ة، ف��رّب��م��ا ت��ل��ّص��ص��ت ع��ل��ي��ك، 

وسّجلت أحاديثك، لتجد نفسك على 
ش��اش��ة ف��ي��دي��و، ع��ل��ى ج���دار غ��ال��ي��ري، 
إذا كنت تقطن  أو كتاب.  في تجهيز 
فندقًا في بيروت، فاحذر من عامات 
 .

ّ
بينهن مندّسة  كانت  رّب��م��ا  ال��غ��رف، 

��ل إل���ى ال��غ��رف��ة ف���ي غ��ي��اب��ك، 
ّ
ق���د ت��ت��س��ل

ملابسك  كليشيهات  تلتقط  وت���روح 
ال����ق����ذرة وأش���ي���ائ���ك امل���رم���ّي���ة ب��إه��م��ال 

وفراشك »املجعلك«... 
الخطر في كل مكان اليوم، وتحديدًا 
ع���ن���د ال���ث���ام���ن���ة ف����ي ف����ض����اء »أش����غ����ال 
داخ���ل���ي���ة« ف���ي ج��س��ر ال����واط����ي. نحن 
م������دع������ّوون ع���ن���د ك���ري���س���ت���ن ط��ع��م��ة، 
ل���اس���ت���م���اع إل������ى م���داخ���ل���ة ت��ق��ّدم��ه��ا 
السّيدة  وه���ذه   ،)١٩٥٣( ك��ال  ص��وف��ي 
 :

ّ
ملن ال يعرفها، تحّول كل شيء إلى فن

الذين  اآلخرين  وحياة  أّواًل،  حياتها 
يعترضون طريقها. كل األشياء التي 
تستعملها أو تخترعها تصبح مادة 
دوش��ان.  مارسيل  على طريقة  فنّية، 
ى هدايا أعياد ميادها املتاحقة 

ّ
حت

تضعها في فيترينات وتعرضها في 
تفصيلّية  قوائم  مع  العالم،  متاحف 

بالجردات  مولعة  ها 
ّ
إن باملحتويات. 

وال����ق����وائ����م وال����ل����وائ����ح ع���ل���ى ط��ري��ق��ة 
��ب أح��د 

َ
ج����ورج ب��ي��ري��ك. ح��ي��ات��ه��ا، ك��ت

عن  )بوليسّية(  رواي��ة  تشبه  اد، 
ّ
النق

 
ً
امرأة تحاول أن تحّول حياتها عما

فنّيًا. 
ص��وف��ي ك���ال ه��ي م��خ��رج��ة حياتها، 
نقف عند البرزخ الفاصل بن الواقع 
واإلب�����داع، تخلق ص��ات ممكنة مع 
 من 

ّ
الناس والوجود، تتداوى بالفن

الوضعّيات،  تبتكر  قلقها وخوفها. 
ع���ل���ى خ���ط���ى غ�����ي دوب���������ور م���ؤس���س 
»أم���م���ّي���ة م���ب���دع���ي األوض���������اع« ت��ب��ع��ًا 
تعيشها  م��ض��ب��وط��ة،  ل��س��ي��ن��اري��وات 
ث����م ت��ج��ع��ل��ه��ا م����ش����روع ت��ج��ه��ي��ز أو 
ف���ي���دي���و أو س��ل��س��ل��ة ف���وت���وغ���راف���ّي���ة. 
ل���ك���ن ال�����ص�����ورة وح�����ده�����ا ال ت��ك��ف��ي، 
ف��ه��ي ت��س��ت��م��ّد وج���وده���ا وأه��م��ّي��ت��ه��ا 
ع����ن����د ص�����وف�����ي ك�������ال م������ن ال���ح���ك���اي���ة 
ال��ت��ي وراءه����ا، ل��ذل��ك ال ب��ّد م��ن نص. 
وتصّور  تصّور،  كما  الفنانة  تكتب 
ك���م���ا ت���ك���ت���ب. وت���رب���ط���ه���ا ب���ال���ك���ات���ب 
ب����ول أوس��ت��ي��ر ع��اق��ة أدب���ّي���ة غ��ري��ب��ة 

وخ���اص���ة، ت��رك��ت ب��ص��م��ات��ه��ا بنحو 
تفاعلي على التجربتن. 

ص��دي��ق��ه��ا ال����راح����ل ال���ك���ات���ب ه��ي��رف��ي 
»صانعة الحكايات«.  غيبير نعتها ب�
املواقف  انة سردّية، تهندس 

ّ
فن ها 

ّ
إن

وال�������ح�������االت ب����ط����ق����وس����ّي����ة م���ده���ش���ة، 
انطاقًا من »مفهوم« معّن، وحسب 
ق��واع��د دق��ي��ق��ة... هكذا أع���ادت تركيب 
الغرفة ٢٦١ من »إمبيريال أوتيل« في 
ن��ي��ودل��ه��ي، ح��ي��ث ع��رف��ت أن حبيبها 
سيتركها، وضّمنتها شهادات بعض 
األش���خ���اص ع���ن »آالم���ه���م ال���ل���ذي���ذة«. 
ذات م����ّرة س��أل��ت ب��ع��ض ال��ع��م��ي��ان أن 
آخر  للجمال.  تصّورهم  لها  يصفوا 
معارضها العام املاضي في باريس، 

كان تحّية إلى أمها الراحلة التي »لم 
ت��ت��م��ّك��ن م���ن ال��ت��ق��اط م��وت��ه��ا« حسب 
عمل فيديو يعود إلى عام ٢٠٠٧. هل 
 

ّ
امل����وت يحتل أن  ن��ض��ي��ف  أن  ي��ن��ب��غ��ي 

م��ك��ان��ة م��رك��زّي��ة ف���ي ت��ج��رب��ة ص��وف��ي 
كال؟ 

انة »املفهومّية«، 
ّ
ال نعرف إن كانت الفن

الليلة محاطة بناس  ��ه��ا هنا 
ّ
أن ت��درك 

ي��ق��رب��ون��ه��ا ب��أش��ك��ال م��خ��ت��ل��ف��ة. غ��س��ان 
ب��ي��روت، مثلما  سلهب ص���ّور أش��ب��اح 
راحت تصّور األشياء التي اختفت من 
ب��رل��ن ال��ش��رق��ّي��ة ب��ع��د س��ق��وط ال��ج��دار. 
رب���ي���ع م�����رّوة اش��ت��غ��ل ع��ل��ى االخ��ت��ف��اء، 
وأك��رم الزعتري على األرشيف كمادة 
ف���ن���ّي���ة، وول����ي����د ص������ادق ع���ل���ى ال��ل��وح��ة 
 ع��ن ص��اح��ب العيد، 

ً
ال��غ��ائ��ب��ة... ف��ض��ا

ول��ي��د رع���د ال���ذي ح���ّول األرش���ي���ف إل��ى 
كذبة )فنّية( جميلة. صوفي كال التي 
حن  السبعينيات،  ف��ي  ب��ي��روت  زارت 
للقاء  م��اوّي��ة، وذه��ب��ت  كانت مناضلة 
الجنوب،  في  الفلسطينين  الفدائين 
ع����ادت ب��ع��د ال��ت��ي��ه ال��ط��وي��ل إل���ى أرض 

صديقة. 

»صانعة الحكايات« في أرض صديقة 
موعد استثنائي الليلة في بيروت، 

مع الفنانة الفرنسّية صوفي كال التي 
تعيش حياتها عماًل إبداعيًا متواصاًل. 

صاحبة »أشباح« و»اللون األعمى« تحتفي 
بوليد رعد الفائز بعدها بجائزة »هاسلبالد«

الفّنانة »المفهومّية« 
محاطة الليلة بناس 

يقربونها بأشكال 
مختلفة 

ب�����ول أوس���ت���ي���ر ن���س���خ ع����ن ص��وف��ي 
ك����ال ش��خ��ص��ّي��ة م���اري���ا ف���ي رواي���ت���ه 
»مسخ« Leviathan، فإذا بها تقّرر 
أن ت��ت��ق��ّم��ص ب����دوره����ا ال��ش��خ��ص��ّي��ة 
وت���ؤدي���ه���ا ف���ي ال���ح���ي���اة. ك����أن ت��ق��رر 
وج����ب����ة ط����ع����ام م����ن ل�����ون واح�������د ف��ي 
ي��وم��ًا  ت���ع���ي���ش  أن  أو  م�����ح�����ّدد،  ي�����وم 
آخ�������ر ت����ح����ت م��������دار ح�������رف واح�������د. 
ه��ك��ذا ف��ي ال���راب���ع ع��ش��ر م��ن م��ارس 
، أي ف��ي ي���وم ح���رف ال��� 

ً
١٩٩٨ م��ث��ا

 ،Wallonie إل��ى  القطار  رك��ب��ت   ،W
واص��ط��ح��ب��ت ك���ت���اب ج�����ورج ب��ي��ري��ك 
ال���ط���ف���ول���ة«، وش��ي��ئ��ًا  ذك�����رى  أو   W«
��ْي 

َ
س��م��اع��ت وع��ب��ر   ،whisky ال�����  م���ن 

تصدح  ك��ان��ت   walkman ال��وك��م��ان 
 la Walkyrie في أذنيها موسيقى
وم���ض���ت   .Wagner ت���أل���ي���ف  م�����ن 
التجربتني،  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل��ّي��ة  ال��ع��اق��ة 
أبعد من ذلك، إذ شخصّيات روايته 
»امل���س���خ«، ك��ت��ب ص��اح��ب »ال��ث��اث��ّي��ة 
كانت  التي  للصديقة  النيويوركّية« 
ت��خ��ي��ف��ه ف���ي ال���ب���داي���ة، ن���ّص���ًا خ��اص��ًا 
لصوفي  خاصة  »تعليمات  بعنوان 
كال لتحسني الحياة في نيويورك«. 

تناص مع أوستير 

سناء الخوري 

عندما نقول »هاسلباد«، تتبادر إلى 
الشهيرة،  السويدّية  الكاميرا  ذهننا 
نظرًا إلى شهرة مخترعها، على مدى 
العاملّية  ق��رن ون��ص��ف. وت��ع��ّد الجائزة 
ال��ت��ي تحمل اس��م��ه )ح��وال��ى ١4٠ ألف 
»ن����وب����ل«  ب����� أش����ب����ه  دوالر( 
ال��ت��ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��راف��ي. 
منذ ١٩8٠، تمنح »مؤسسة 
هاسلباد«  وفيكتور  إرن��ا 
»مصّور معروف  الجائزة ل�
ب�����إن�����ج�����ازات�����ه ال���ض���خ���م���ة«. 
 ال����ت����ص����وي����ر 

ّ
ت�����ك�����ري�����م ف����������ن

ال��ف��وت��وغ��راف��ي ك���ان وص��ّي��ة 
ال��ص��ن��اع��ي   )١٩٧8  �������  ١٩٠٦( ف��ي��ك��ت��ور 
وامل���ص���ّور وص��ان��ع ال��ع��دس��ات ال��رائ��د، 
ال������ذي أوص������ل إم����ب����راط����ورّي����ة أج������داده 
إل����ى ال���ف���ض���اء. ف���ي ١٩٦٩، ح���ن ك��ان��ت 

القمر،   على سطح 
ّ
ت��ح��ط »أب��ول��و ١١« 

استخدمت عدسة هاسلباد لتوثيق 
أح���ّد أه���ّم إن��ج��ازات ال��ت��اري��خ البشري. 
ت��ط��وي��ر  ف���ي  دورًا  ف��ي��ك��ت��ور  أدى  ك��م��ا 
إليه  أوك��ل  ١٩4١، حن  منذ  العدسات 
ت��ص��م��ي��م ك��ام��ي��را ت��ت��ف��ّوق ت��ق��ن��ي��ًا على 
فوق  سقطت  أملانية،  تجسس  كاميرا 
السويد خال الحرب العاملية الثانية. 
ابتكار  ف��ي  ال��ف��ض��ل  لهاسلباد  وك���ان 
الكاميرات ذات االستخدام الشخصي. 
على مدى السنوات الثاثن املاضية، 
رّوادًا   Hasselblad ج�����ائ�����زة  ك�����ّرم�����ت 
ت����رك����وا ب��ص��م��ات��ه��م ف����ي ت����اري����خ ال��ف��ن 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي. ن��ش��ي��ر إل���ى األم��ي��رك��ي 
ال��ذي جعل   )٢٠٠٩ ��� إيرفن بن )١٩٧١ 
 فنيًا 

ً
ت��ص��وي��ر ع����روض األزي������اء ع��م��ا

ياماها  والياباني هيروشي  خالصًا، 
ال���ذي أدخ���ل مل��س��ة من   )١٩٩٩ �������  ١٩١٥(
الشعر على صور الحروب واملجاعات، 

وص����واًل إل���ى األم��ي��رك��ّي��ة ن���ان غولدين 
 املعاصر، 

ّ
)١٩٥٣( أحد أبرز أسماء الفن

وبن األكثر جرأة في معالجة قضايا 
ال����ج����ن����س وال����ج����س����د وال�����رغ�����ب�����ة. آخ����ر 
الفائزات بالجائزة كانت صوفي كال 
إل��ى بيروت لتقّدم  الليلة  التي ج��اءت 
م��داخ��ل��ة ف��ي ف��ض��اء »أش��غ��ال داخلية« 
احتفاًء بزميلها اللبناني الذي خلفها 

في هذا املوقع. 
ول��ي��د رع���د أّول ع��رب��ّي ي��ن��ال ال��ج��ائ��زة 
»تقديرًا لجهوده في تجديد الصورة 
ال���ت���وث���ي���ق���ي���ة« وف�����ق ب����ي����ان امل���ؤس���س���ة. 
ل�����م ي���ك���ن ص����اح����ب م�����ش�����روع »أط���ل���س 
إل��ى الجائزة ليحظى  غ��روب« يحتاج 
»هاسلباد«   

ّ
لكن العاملي.  باالعتراف 

 ب��م��س��ي��رت��ه ال��غ��ن��ّي��ة 
ّ

اح��ت��ف��اء م��س��ت��ح��ق
��م رع���د ال��ج��ائ��زة في 

ّ
وامل��ت��ش��ّع��ب��ة. ت��س��ل

أشهر،  منذ  نيويورك  في  إقامته  مقّر 
في  للفن«  غوتنبرغ  »متحف   

ّ
أن كما 

ال��س��وي��د ي��س��ت��ض��ي��ف ح��ال��ي��ًا م��ع��رض��ًا 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة.  أع��م��ال��ه  ملجموعة م��ن 
لكن االحتفاء به في بلده يأتي خطوة 

رمزّية مهّمة ال بّد منها. 
ف أروقة الثقافة 

ّ
ليس مفاجئًا أن تتخل

الرسمّية في لبنان عن االحتفاء بوليد 
رعد، رغم منجزه الضخم، وخصوصًا 
م�����ع�����اص�����رة«  »ف�������ن�������ون  ع��������ب��������ارات   

ّ
أن

و»ت���ص���وي���ر ف���وت���وغ���راف���ي« ل���م ت��دخ��ل 

ال��ذي يتخّبط  على األرج��ح قاموسها 
طة. مّرة 

ّ
في القوالب الفولكلورية املحن

ج��دي��دة، تأتي امل��ب��ادرة من مؤسسات 
غ��رب��ّي��ة وج��م��ع��ّي��ات م���دن���ّي���ة، إذ ي��ك��ّرم 
ف��ض��اء »أش���غ���ال داخ��ل��ّي��ة« ول��ي��د رع��د، 
وامل��ص��ّورة صوفي ك��ال ف��ي محاضرة 
ت��ج��م��ع��ه��م��ا ع���ن���د ال���ث���ام���ن���ة م����ن م��س��اء 
اليوم. سيتخلل املحاضرة كلمة ملديرة 
ج��م��ع��ّي��ة »أش����ك����ال أل��������وان« ك��ري��س��ت��ن 
ط����ع����م����ة، وأخ�����������رى مل�����دي�����ر »م���ؤس���س���ة 
هاسلباد« بو ميهرمان. الفضاء الذي 
ي��ب��دأ م��وس��م��ه ال��ف��ن��ي م���ع رع����د وك����ال، 
يستكمله مع محاضرة غير أكاديمية 
ل���ل���م���س���رح���ي ال���ل���ب���ن���ان���ي رب����ي����ع م������رّوة 
 The Pixelated Revolution ب��ع��ن��وان 
ح��ول  ع��م��ل  وورش������ة   ،)٢٠١١/١٢/٣(
التقنيات السمعية البصرية الحديثة، 
يديرها فادي طبال وبال هبري )١4 

و٢٠١١/١٢/١٥( 

نال جائزة
»هاسلبالد« تقديرًا 

لجهوده في تجديد 
الصورة التوثيقية 

أول عربي في نادي »نوبل الصورة« 

الخميس  ١  كانون األول  ٢٠١١  العدد  ١٥٧٥

جائزة »هاسلبالد« بيروت  تحتفي بوليد رعد

صوفي كال

ّ
فيكتور هاسلبالد


