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ثقافة وناس

فوتوغرافيا

تغير المشهد على مدى نصف قرن
كتاب يرصد ّ

فؤاد الخوري عـ

المصور اللبناني (،)1953
أصدر
ّ
أخيرًا مؤلفًا جديدًا بعنوان «تمرير الزمن»
( )Passing Timeعن دار «كاف»
األول الذي ينشر في
( .)Kaphإ ّنه المؤ ّلف ّ
بيروت تزامنًا مع معرضه الذي اختتم
أخيرًا في ( Stone Garden Buildingالمرفأ ـ
بيروت) ،مقدمًا  160صورة التقطها في
لبنان على مدى نصف قرن

«محاربون وفتاة» ()1984

«قيلولة» ()1994

روان عز الدين
يخبرنا فؤاد الخوري ( )1953في أحد نصوص
كتابه الجديد «تمرير الزمن» (،)Passing Time
ك ـيــف ك ــان ي ـح ــاول ال ـل ـحــاق ب ـت ـغـ ّـيــرات املــديـنــة
ّ
يصور مشروعه «آثار
الفالتة منه يوميًا .كان
الـحــرب» ،في فترة إعــادة إعمار بيروت .سباق
متواصل بينه وبني آلة الهدم التي كانت تنجح
ك ــل ســاعــة ف ــي ال ـق ـضــاء عـلــى ش ــيء م ــن مــامــح
وس ــط امل ــدي ـن ــة .ل ـكــن أل ــم ي ـكــن الـ ـه ــدم /اإلع ـمــار
ســوى فرصة أخــرى الختبار العالقة الراسخة
بني الكاميرا والزوال ،التي لطاملا كان مسكونًا
بها منذ أن أمسك بالكاميرا ّ
للمرة األولى؟
ف ــي مــؤل ـفــه ال ـج ــدي ــد الـ ـص ــادر ع ــن دار «كـ ــاف»
ّ
سنتعرف إلى طفل بالكاد
( )Kaphفي بيروت،
يبلغ العاشرة من عمره يحمل كاميرا والديه الـ
ّ
ستتطور معه رغبته باالحتفاظ
«نيكورمات».
بكل ما يراه .بعض صوره تترك شعورًا عميقًا
بالوداع .قد ينطبق هذا على جوهر كل صورة

صوره العائلية في مجموعة
للمرة األولى
ّ
«حميمية» تنشر ّ
بسبب اسـتـحــالــة ت ـكــرارهــا م ـج ــددًا .لـكــن صــور
فؤاد الخوري تملك قدرة أخاذة على االحتفاظ
باللحظات وتسويتها ضمن حالة من الصمت
القاطع والفراغ ،بحساسيته على مداراة الظالل
والـ ـض ــوء ال ـخ ــاف ــت ،وت ـحــويــل األشـ ـخ ــاص إلــى
ُ
ه ــاالت خـفــرة ال ت ــرى أحـيــانــا ،وإن فعلت تدير
ظهرها للكاميرا ،تذهب في اتجاه آخر ،تغادر
اإلطار.
ف ــي واح ـ ــدة م ــن أولـ ــى ل ـق ـطــاتــه ،ي ـقــف ك ـلــب في
الوسط ،بينما يركض طفل في الخلفية بجانب
ظله .تنزل املــرأة الــدرج في لقطتني متتاليتني.
فـ ـت ــات ــان ت ــركـ ـض ــان ب ـع ـي ـدًا عـ ــن الـ ـك ــامـ ـي ــرا فــي

معبر المتحف ()1982

ّ
بسكنتا .شابة ّ
متحرك
تجر ول ـدًا على كرسي
ف ــي س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء .رج ــل ي ـقــف ق ـبــالــة مـبــان
واطئة على املرفأ .ال نعلم إن كان من الضروري
أن نذكر التواريخ ،خصوصًا في صور الخوري
التي تفيض مناخاتها عن الوقت في كثير من
األحيان ،ضمن تكثيفه للزمن ومحاكاته ملعناه
األشمل ،بعيدًا عن الحدثية سريعة الزوال .في
إخراجه النهائي ،يحفظ الكتاب هذه املساحة،
إذ تــم وض ــع أس ـمــاء األمـكـنــة وت ــواري ــخ الـصــور
فــي الصفحات األخـيــرة منه ،كــي ال ّ
يتم حصر
ال ـصــور داخ ــل اإلطـ ــار الـتــوثـيـقــي ف ـقــط .تغطي
الـصــور الـ ـ  ،160معظمها باألبيض واألس ــود،

شارع بليس ()1980

مــراحــل ومناطق مختلفة مــن لبنان .ظــل فــؤاد
يـصـ ّـور لفترة طويلة باألبيض واألس ــود ،ألنه
كان يعتقد بأن اللون يسلب شيئًا من الصورة.
البداية من لقطاته العائلية التي ّ
صورها حني
ً
ّ
«حميمية» التي تنشر
كان طفال في مجموعة
لـلـمـ ّـرة األول ـ ــى ،ثــم «ه ــوام ــش» ( 1962ـ ،)1975
و«حرب أهلية» ( 1977ـ  ،)1986و«قصة ز» (1987
ـ  ،)2004و«بـ ـيـ ــروت ،وس ــط امل ــدي ـن ــة» (،)1991
و«آثار الحرب» ( 1993ـ  ،)1997و«بيروتّ ،
مهمة
سوليدير» ،و«زوروا لبنان» ( 2009ـ .)2017
تنساب الصور مع الوقت والتبدالت في رحلة
ك ــرون ــول ــوج ـي ــة م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـل ـب ـنــانــي .تـبــدو

ال ـل ـق ـطــات أح ـي ــان ــا تـسـلـسـلـيــة ت ـحــاكــي واحـ ــدة
ّ
تتمرد
األخ ــرى ،لكنها تتصادم أحـيــانــا ،فيما
ب ـعــض ال ـل ـق ـطــات امل ـض ـي ـئــة ب ــذات ـه ــا الـجـمــالـيــة
والشعورية على كل هذا السياق.
س ـنــرى كـيــف تـقـطــع ال ـح ــرب املـشـهــد الحميمي
ال ـعــائ ـلــي ،وك ـيــف تـنـتـهــي بـقـلــق وحـ ــرب آخــريــن
هــي إع ــادة اإلع ـمــار ،ســرقــة املــديـنــة م ـجــددًا ،قبل
أن تـنـفـتــح ال ـص ــور عـلــى خ ــراب لـبـنــانــي أشـمــل.
باإلضافة إلى ّ
تغير املشهد العام ،يغطي الكتاب
ّ
تطور املمارسة الفردية الفوتوغرافية للخوري.
مــا كــان يبدو فــي السابق هوسًا بالقبض على
اللحظة الحاسمة وفق كارتييه بروسون ،صار

