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فوتوغرافيا

فؤاد الخوري يواصل «مسلسله المصري»
ك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه لـ ـيـ ـم ـ ـشـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى خ ـط ــى
الـفــرنـسـيــن ،ويـلـتـقــط مـجـمــوعــة من
الـ ـص ــور ع ـلــى امـ ـت ـ ّـداد وادي ال ـن ـيــل.
صــور يقول عنها إنـهــا «ب ــدأت تدير
ظ ـه ــره ــا ،ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،إل ـ ــى قـصــة
ّ
االستشراقية ،وتتحول إلى
البداية
ّ
ّ
ّ
خيالية شخصية تستند إلى
قصة

بين الثورة الكامنة في طبيعتها وتاريخها
الممتد على طول وادي النيل منذ أولى وأعرق
ّ
المصور اللبناني أعماله
الــحــضــارات ،يهدي
ّ
ّ
الفوتوغرافية إلى شعب سطر التاريخ بأفعاله.
معرضه الحالي في «غاليري تانيت» رحلة بين
حكايا الماضي والحاضر ،واالنتفاضات القديمة قام برحلة أعاد فيها
سلوك الطريق ذاته الذي سلكه
وتلك المعاصرة
مكسيم دوكان وغوستاف
روي ديب
ً
ليست مصر مادة جديدة على صور
فؤاد الخوري ( .)1952نظرة سريعة
عـ ـل ــى أش ـ ـهـ ــر ال ـ ـبـ ــورتـ ــري ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
التقطها فــي مسيرته كافية لتبيان
ّ
ّ
املصور اللبناني ملصر وأهلها.
حب
الـ ـشـ ـي ــخ إمـ ـ ـ ـ ــام ،أح ـ ـمـ ــد فـ ـ ـ ــؤاد ن ـج ــم،
ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،ت ــوف ـي ــق ال ـح ـك ـيــم،
يوسف إدري ــس ،صنع الله إبراهيم،
شريهان وغيرهم التقطتهم كاميرا
الـ ـخ ــوري ف ــي أج ـم ــل ال ـبــورتــري ـهــات.
عند دخولك الصالة األولى والكبرى
ملعرضه الحالي «مسلسل مصري»
في «غاليري تانيت» ،تواجهك على
الـ ـ ـج ـ ــدران ص ـ ــور ع ـم ــاق ــة ملـ ــا يـمـكــن
ت ـس ـم ـي ـتــه «األه ـ ـ ــرام ـ ـ ــات ال ـط ـب ـي ـعـ ّـيــة
فـ ــي م ـ ـصـ ــر» .وس ـ ــط الـ ـص ــال ــة وع ـلــى
عامودين متوازيني ،وضــع الخوري
نصًا على الـعــامــود األول عــن حركة
ّ
تمرد شهدها العصر الفرعوني في
م ـصــر ال ـقــدي ـمــة .وف ــي مـقــابـلــه صــور
ال ـت ـق ـط ـهــا خـ ــال «ث ـ ـ ــورة  ٢٥ي ـنــايــر»
وخ ـ ـلـ ــع ح ـس ـن ــي مـ ـ ـب ـ ــارك ف ـ ــي م ـصــر
املعاصرة .في ّ
النص األول ،يستعيد
االنتفاضة التي تلت مــوت الفرعون
بيبي الثاني عــام  ٢١٥٠قبل امليالد،
حــن أقــدم حكام املناطق آن ــذاك على
حــركــة عـصـيــان أدت ّ إل ــى اكتسابهم
ً
اسـتـقــاال ذاتـيــا يمكنهم مــن توريث
أبـنــائـهــم للسلطة مــن دون أن يكون
لـلـفــرعــون كـلـمــة فــي ذل ــك .تـلــك كانت

أولـ ـ ــى ال ـ ـثـ ــورات ال ـت ــي خ ـض ـعــت لـهــا
ال ـقــوة الـعــاملـيــة األولـ ــى .فــي مقابلها
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،٢٠١١نـ ـش ــاه ــد ص ـ ــورًا
صغيرة ملتقطة من إحدى تظاهرات
الشعب املـصــري املـعــاصــر الـتــي أدت
إلى تنحي مباركّ .أما حول الحدثني،
وعلى جدران القاعة ،فصور عمالقة
ً
لطبيعة مصر ،تظهر هضبات وتالال
فــي الـصـحــراء تتخذ شكل أهــرامــات
ن ـح ـت ـت ـه ــا الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة .ه ـ ـكـ ــذا ي ـش ـيــر
الخوري إلى ذلك االمتداد التاريخي
في جبروت شعب مصر املتمرد على
الـسـلـطــة مـنــذ الـفــراعـنــة حـتــى الـيــوم.
ينعكس ذلك حتى في طبيعته ،التي
هي بدورها راحت تنحت أهراماتها
ّ
الطبيعية كــي تسلب الـفــراعـنــة ذلــك
ال ـح ــق ال ـح ـص ــري ،وت ـب ـق ـيــه امـ ـت ــدادًا
ت ــار ّيـ ـخـ ـي ــا وط ـب ـي ـع ـي ــا حـ ـت ــى الـ ـي ــوم
بـحــق الشعب بالتمرد على احتكار
السلطة.
أم ــا ف ــي ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة لـلـمـعــرض،
فـيـقـ ّـدم ال ـخــوري اسـتـعــادة ملجموعة
أق ــدم الـتـقـطـهــا ف ــي مـصــر عـلــى طــول
وادي النيل .خالل عام  ١٩٨٩و،١٩٩٠
قــام الفنان برحلة أعــاد فيها سلوك
ال ـط ــري ــق ذات ـ ــه ال ـ ــذي س ـل ـكــه مكسيم
دوكان ،وغوستاف فلوبير في مصر
عــام  .١٨٤٩تلك الــرحـلــة الـتــي تعتبر
م ــن أولـ ــى م ـج ـمــوعــات ص ــور الـسـفــر
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،كــانــت أي ـضــا عـمــادًا
أساسيًا لالستشراق األوروبــي .بعد
مـ ـ ــرور  150سـ ـن ــة ،ي ـح ـمــل الـ ـخ ــوري

فلوبير عام ١٨٤٩

مصر املـعــاصــرة» .تـتــوزع املجموعة
عـلــى أرب ـعــة أق ـســام وخــاتـمــة :الضفة
ال ـشــرقـ ّـيــة لــأح ـيــاء (امل ـ ـ ــدن) ،الـضـفــة

الغربية لألموات (الهياكل) ،الغياب
ّ
والتقمص (كــوشــوك هانم
(الـقـبــور)
امل ـ ـ ــرأة املـ ـص ـ ّ
ـري ــة ال ـت ــي كـ ــان فـلــوبـيــر
يحبها) .الـصــور ملتقطة باألبيض
واألسود ،تحملنا معها إلى اآلثارات
امل ــوزع ــة ع ـلــى ط ــول ال ـن ـي ــل .يسيطر
ع ـلــى جـ ــزء كـبـيــر م ـنـهــا ط ـيــف امـ ــرأة
ت ـج ــول داخـ ــل األهـ ــرامـ ــات وب ــن تلك
ال ـت ـمــاث ـيــل ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي خلفتها
الحضارة الفرعونية .ثم ندخل إلى
الـ ـق ــاه ــرة ،وشـ ــوارع ـ ـهـ ــا ،وم ـقــاهـي ـهــا
ون ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا .ال يـ ـمـ ـ ّك ــن ل ـل ـك ـل ـم ــات أن
ت ـقــدم وص ـفــا مـحــقــا لـتـلــك السلسلة،
فـ ـسـ ـح ــره ــا كـ ــامـ ــن ف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل
ّ
امللتقطة في كل صورة ،وفي وسيلة
عرضها صغيرة على امتداد شريط
صـ ـ ــور ي ـل ــف الـ ـق ــاع ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
امل ـ ـعـ ــرض ،ف ـي ـج ــول ع ـل ـي ـهــا امل ـشــاهــد

كـمـســافــر عـلــى خـطــى ف ــؤاد ال ـخــوري
على طول وادي النيل .أما لتلك املرأة
ال ـت ــي س ـح ــرت ف ـل ــوب ـي ــر ،فـيـخـصــص
ال ـخ ــوري تـصــويـرًا شـخـصـ ّـيــا الم ــرأة
مستلقية على ديوان ،تظهر ساقيها
وتـخـفــي وجـهـهــا وراء م ــروح ــة .بني
الـ ـث ــورة ال ـكــام ـنــة ف ــي طـبـيـعــة مـصــر،
وتــاري ـخ ـهــا املـمـتــد عـلــى ط ــول وادي
النيل منذ أول ــى وأع ــرق الحضارات
حـتــى يــومـنــا امل ـعــاصــر ،ي ـهــدي ف ــؤاد
الـ ـ ـخ ـ ــوري فـ ــي «م ـس ـل ـس ــل مـ ـص ـ ّ
ـري»
صـ ـ ــوره ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ــة إل ـ ــى شـعــب
ّ
سطر التاريخ بأفعاله ولن يستكني.
«مسلسل مصري» لفؤاد الخوري - :حتى
 ٦آذار (مارس) ـ «غاليري تانيت» (شارع
أرمـيـنـيــا  -م ــار مـخــايــل ال ـن ـهــر ،ب ـي ــروت) ـ
لالستعالم76/557662 :

من
المعرض

نحت

 ...وسمر مغربل مشتاقة إلى بيروت
روان عز الدين
ب ـيــوت س ـمــر م ـغــربــل ( )1958م ـهــددة
ّ
بــاالنــدثــار .لـعــل هــذا الـقــاســم املشترك
ال ــوح ـي ــد ب ــن أعـ ـم ــال م ـعــرض ـهــا «مــن
دون آثــار» الــذي يستمر في «غاليري
أجـ ـ ـي ـ ــال» (الـ ـحـ ـم ــرا ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) حـتــى
 28ش ـب ــاط (ف ـب ــراي ــر) الـ ـج ــاري .تتبع
ال ـن ـحــاتــة الـلـبـنــانـيــة ب ـيــوتــا بـيــروتـيــة
على طريق الزوال ،مواصلة اشتغالها
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس
امل ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
«حمرا» (سيراميك ــ  30×33×34سنتم ـــ )2014

الـتـجــريــد .شــاهــدنــا هــذه االهتمامات
ف ــي م ـن ـحــوتــات س ـيــارات ـهــا املـفـخـخــة،
املستوحاة من تفجيرات السياسيني
خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ــاضـ ــي (نـ ــالـ ــت عـنـهــا
الجائزة األولى «معرض الخريف» في
«متحف سرسق» عــام  .)2007عملت،
أيـ ـض ــا ع ـل ــى ث ـي ـمــة ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي،
ف ـج ـس ــدت جـ ـي ــوش امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فــي
مواجهة عسكر السلطة .كذلك لم تغب
بـ ـي ــروت ع ــن شــرائ ـط ـهــا األن ـي ـمــايـشــن
أك ـ ــان ـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ش ــاه ــدن ــاه ــا فــي
مهرجان «بـيــروت متحركة» ،أو على
«زقاق» (سيراميك ــ 26×37×43سنتم ــ )2015

«ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب» ،أب ـ ــرزه ـ ــا ف ـي ـل ــم قـصـيــر
يسترجع منزل العائلة في الصنايع.
في معرضها الفردي الجديد ،أنجزت
 14مـجـسـمــا م ــن الـسـيــرامـيــك لبيوت
متروكة أمــام ديـنــاصــورات العاصمة
اإلسمنتية التي ال نعرف عن نمطها
املعماري شيئًا سوى اللون الرمادي
وال ـ ـع ـ ـلـ ـ ّـو الـ ـج ــاه ــز ل ـت ـس ــدي ــد أرب ـ ــاح
املستثمرين .اخ ـتــارت الفنانة بيوتًا
شـبــه م ـف ـقــودة ،رغ ــم وج ــود هياكلها
ف ــي ال ـق ـن ـطــاري وال ـح ـمــرا والـصـنــايــع
وال ــوت ــوات وزقـ ــاق ال ـبــاط والـبـسـ ّطــة
وامل ـن ــارة .بعثتها مــن جــديــد ،موثقة
ألب ـ ـن ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـيـ ـ ــرة ح ـ ـق ـ ـبـ ــات م ــاض ـي ــة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ك ـ ــاالحـ ـ ـت ـ ــال ال ـع ـث ـم ــان ــي
واالنتداب الفرنسي وفترة االستقالل.
وهنا يكمن جزء من أهميتها .أهمية
الـشــاهــد ال ــذي رأى ت ـحـ ّـوالت املــديـنــة،
فـلــم تـكــافـئــه س ــوى ج ـهــود مجموعة
م ــن الـتـشـكـيـلـيــن وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن
والسينمائيني والفنانني ،املسكونني
بماضي املدينة وجمالها.
اختارت مغربل بيوتها من تلك التي
تفرض أنفسها على أعيننا ،كل يوم،
بسبب غربتها عن العمارة السائدة.
هـ ــذا ال ـت ـنــافــر ب ــن األب ـن ـي ــة الـهـجـيـنــة
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت املـ ـ ـع ـ ــزول ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
يطالعنا بشكل مباشر في املعرض،
مـ ــن خـ ـ ــال س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ال ـ ـعـ ــرض.

فــي «غــالـيــري أج ـي ــال» ،نقلت املشهد
املــدي ـنــي ال ـع ــام بــاخ ـت ـصــار وبـتــرمـيــز
واضــح .أبنية داكنة من دون مالمح،
ّ
ت ـ ـقـ ــزم مـ ـنـ ـح ــوت ــات مـ ـغ ــرب ــل وت ـخ ـنــق
ال ــرؤي ــة عـلــى امل ـت ـفــرج .وب ـه ــذا ،تتخذ
م ـغ ــرب ــل م ــوق ـف ــا م ـن ـح ــازًا م ــن مـشـهــد
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ل ـي ـص ــب م ـع ــرض ـه ــا فــي
صميم النقاش اإلنساني والجمالي،
ق ـبــل ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي ال ــذي
أثـ ـ ــارتـ ـ ــه ورشـ ـ ـ ــة «إع ـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار»،
وخـ ـط ــواتـ ـه ــا امل ـ ــدروس ـ ــة فـ ــي تـفـتـيــت
الذاكرة ،كأنها تشير إلى هول الهوة
التي لم تعرف املدينة الجديدة كيف
تردمها.
ت ـع ـيــد م ـغــربــل ال ـق ـي ـمــة امل ـس ـلــوبــة من
امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ،ف ـت ـف ـس ــح مـ ـس ــاح ــة خ ــاص ــة
وم ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة لـ ـك ــل مـ ـنـ ـه ــا .م ـج ـس ـمــات ـهــا
بأحجام صغيرة ،تضاعف اإلحساس
بــال ـح ـنــن ،كــأن ـهــا ص ــور م ــوت ــى أم ــام
الخلفية ال ـس ــوداء .أن ـجــزت هياكلها
بـ ـ ــدقـ ـ ــة م ـ ــدهـ ـ ـش ـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ملـ ـ ـ ــادة
الـسـيــرامـيــك ،فــابـتـعــدت عــن الـنـمــاذج
ال ـه ـنــدس ـيــة أو امل ـل ـص ـقــات اإلعــان ـيــة
ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـس ـك ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـظـهــر
األبنية في حاالتها األولــى املكتملة.
ه ـك ــذا ظ ـ ّـه ــرت أرواحـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـم ــا ت ـبــدو
خالل السنوات الثالث املاضية ،بفنية
عــال ـيــة ت ـق ـتــرب م ــن ال ــرس ــم وم ــن دون
حاجة إلى إنجاز منحوتات للسكان.

إال أن حميمية النحت قد تجرنا إلى
البحث عن وجوه خلف الشبابيك ،أو
على الشرفة ،أو في أي من العناصر
امل ـع ـمــاريــة ال ـخــارج ـيــة ال ـت ــي نجحت
بنقل تفاصيلها بسخاء ،كالجدران
وألوانها والدرجات .عناصر تتجاور
مــع مــامــح امل ـنــازل الـفــرديــة وقيمتها
الداخلية التي حافظت مغربل عليها.
نقلت الندوب التي خلفتها السنوات،
وث ـقــوب ال ــرص ــاص ،واالن ـه ـي ــارات ،أو
م ـل ـصــق ك ـب ـيــر ل ـع ـبــد ال ـن ــاص ــر يـعـلــو
إحــداهــا .إنـهــا أنـسـنــة الـحـجــارة التي
ف ــرض ــت ع ـل ـي ـنــا ،ف ــي املـ ـع ــرض ،نـظــرة
أخ ــرى لـلـبـيــوت .رأي ـنــا عــن ق ــرب بيت
الـ ـصـ ـن ــاي ــع ،والـ ـبـ ـي ــت ال ـ ــزه ـ ــري عـلــى
امل ـ ـنـ ــارة ،وامل ـ ـنـ ــارة ال ـقــدي ـمــة ،والـبـيــت
األصـ ـف ــر ال ـش ـه ـي ــر ،ومـ ـن ــزل ال ــوت ــوات
بشرفاته الــدائــريــة ...جنحت النحاتة
الـلـبـنــانـيــة بــالـسـيــرامـيــك ن ـحــو مـكــان
آخر ،فأنجزت بيوتًا هي صورة رمزية
لـكــل م ــا تـبـقــى م ــن ب ـي ــروت الـجـمـيـلــة.
ك ــأن ـه ــا ت ـ ــرد ال ـج ـم ـي ــل لـ ـه ــا ،وت ـح ـفــظ
ذاكرتها ،قبل فقدانها ،في توثيق لم
يخضع لقيمة البيوت املعمارية بقدر
قيمتها اإلنسانية قبل كل شيء.
« من دون آثار» :حتى  28شباط (فبراير)
ـ ـ ـ «غ ــال ـي ــري أجـ ـي ــال» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـي ــروت).
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