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مؤلفات سابقة

ّ
كتابه ّ
األهلية ،وفق ثالث
األول «بيروت ذهابًا وإيابًا» ( )1984كان أشبه بسردية عن الحرب
محطات أساسية :ما قبل االجتياح اإلسرائيلي عام  ،1982وخالله وما بعده .بعد اتفاقية
أوسلو ،جال فؤاد الخوري بني املدن والقرى الفلسطينية خالل هذه الفترة الحساسة من
التاريخ الفلسطيني .هكذا جاء كتابه «فلسطني –  »L’envers du miroirعام  1996كتوثيق
ّ
ّ
مصورًا يوميات الفلسطينيني .شكلت الحرب
ليوميات الطريق التي جال عليها الخوري،
نقطة مفصلية في تجربة الخوري ،رغم أنه لم ينشغل بتصوير معاركها وحروبها بشكل
مباشر .في «لبنان املؤقت» ( ،)1996جمع صورًا التقطها في لبنان على مدى ثالثني عامًا،
تراوح بني الحياة ما قبل الحرب ،وخاللها .على خطى فلوبير ،قام الخوري برحلته املصرية،
مدفوعًا بخياله الشخصي إلنجاز إحدى أشهر مجموعاته الفوتوغرافية التي صدرت في
ّ
ّ
والحب» ( ،)2007فقرأنا يوميات
مصرية» ( .)1999أما في «عن الحرب
كتاب «متتاليات
الخوري التي كتبها خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام  ،2006فيما ال نعثر على
الحرب داخل الصور التي تغطيها طبقات أكثر حميمية.

راس بعلبك ()1998

شارع المرفأ ()1995

بلدة يونين ()1974

ف ــي م ــا ب ـعــد ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن س ـخــط وغ ـض ــب أم ــام
تبدل األمكنة ،وسرقتها .هكذا تبتلع املساحات
ال ــوج ــود ال ـب ـشــري ك ـمــا ف ــي صـ ــورة لــرجــل يقف
بـ ـج ــوار عــرب ـتــه م ــع ك ـل ــب ،أم ـ ــام مـنـطـقــة قــاحـلــة
وخالية .لن يتبادر إلى الذهن فورًا أنها التقطت
ّ
ً
خواء كهذا يذكر بمنطقة
في وسط بيروت ،إذ أن
ً
البقاع مثال .سيختفي األثــر البشري تمامًا في
مجموعات الحقة كما في «زوروا لبنان» .هنا
نـ ــرى ال ـج ـب ــال والـ ـكـ ـس ــارات وه ـي ــاك ــل بــاطــونـيــة
فــي طــور البناء ومــا تبقى مــن مساحات لبنان
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ي ـجــد فـيـهــا املـ ـص ـ ّـور فـسـحــات
تــأمـلـيــة ،كـمــا يكتب فــي أح ــد نـصــوصــه« :أج ــول
الجبال وتركيزي منصب على الصور التي أود
التقاطها .املتاعب ترحل بعيدًا .ليس هناك أجمل
ّ
من نسيان الذات» .النتيجة لن تسلم نفسها إلى
ّ
عنوان هوياتي لبناني باملعنى الضيق للكلمة.

تتجاوز الصور أساسًا هذا التصنيف السياحي
السهل .عــن الـخــوري اليقظة أب ـدًا ال تـهــادن مع
املشهد املديني وال مع محوه املمنهج خالل إعادة
اإلعمار ،أو مع من يجبره في كل مرة على تثبيت
ّ
تترصد التبدالت،
هويته في مدينته .إنها هنا،
والوجوه ،واألبنية ،والعمارات والدمار .تحتجّ
على كل ذلك .في أحد نصوصه ،يكتب الخوري
ّ
عن تواريخ ونكسات أثــرت في وعيه السياسي
ال ــراف ــض :كـلـمــة إســرائ ـيــل املـشـطــوبــة م ــن كـتــاب
التاريخ ومستبدلة بكلمة فلسطني ،هزيمة عام
 ،1967ال ـثــورة الـطــابـيــة فــي فــرنـســا ع ــام ،1968
وحفالت «وودسـتــوك» على التلفزيون ،لتأتينا
ُ
«أقمت
بعدها هذه العبارة كخالصة لتجربته:
معارض بقدر ما شاركت في تظاهرات وأدركت
كم أن الفن عاجز عن مساعدة الالجئني وتسكني
املجاعة».

ّ
ل ـك ــن ال ــرح ـل ــة األهـ ـ ــم ت ـت ـمــثــل ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
أرش ـيــف ال ـخــوري الـهــائــل ال ــذي يبلغ أكـثــر من
 50أل ــف ص ــورة .ت ـعــاون امل ـصـ ّـور الـلـبـنــانــي مع
ّ
ّ
واملصور غريغوري بوشاكجيان،
املؤرخ الفني
والكاتبة منال خضر ،ومديرة دار «كــاف» نور
ســامــة .اقـتــرحــت صاحبة الـفـكــرة مـنــال خضر
ّ
يمتد منذ
الـعــودة إلــى أرشـيــف الـخــوري ال ــذي
عام  1962حتى اليوم ،الختيار صور من لبنان
وجـمـعـهــا ف ــي ال ـك ـت ــاب .يـمـكــن ت ـخـ ّـيــل صـعــوبــة
اإلنـتـقــاء مــن أرش ـيــف يـضــم ه ــذا ال ـعــدد الكبير
مـ ــن ال ـ ـصـ ــور ،رغ ـ ــم ت ـن ـظ ـي ـمــه وت ــرت ـي ـب ــه ضـمــن
مجموعات من قبل الخوري.
ّ
استمرت لحوالى ثمانية أشهر،
الرحلة التي
اصطدمت بأسئلة كثيرة ،أهمها« :هل ما رفض
م ــن ص ــور ه ــو بـ ــذات أه ـم ـيــة م ــا اخ ـت ـيــر؟ كيف
تصبح صورة ما أيقونية؟» .تساؤالت يطرحها
امل ــؤرخ الفني اللبناني غــريـغــوري بجاقجيان
في مقالته الوافرة في الكتاب بعنوان «التنقيب
فــي آث ــار ف ــؤاد ال ـخــوري الـفــوتــوغــرافـيــة» ،التي
تلي مقالة للخضر بعنوان «هوامش حميمة»،
ونص لسالمة بعنوان «سفر تكوين الكتاب».
تـسـتــدعــي م ـقــالــة بــوشــاك ـج ـيــان أس ـئـلــة كـثـيــرة
حــول هــذه التجربة :ما هي الصور التي يجب
اختيارها؟ على أي أساس تتم املفاضلة بينها؟
وما الــذي تحتفظ به الذاكرة من الصورة بعد
رؤيتها؟ وغيرها من اإلشكاليات التي تقع في
وترافق
صلب عمل فؤاد الخوري بشكل خاص،
ّ
كل إنتاج فوتوغرافي بشكل عام .ال يمكن توقع
إج ــاب ــات واض ـح ــة وح ــاس ـم ــة ه ـن ــا ،خـصــوصــا
ب ـف ـضــل ق ـ ــدرة الـ ـص ــورة ع ـلــى اس ـت ـث ــارة بعض
املشاعر الفردية جدًا ،والداخلية والغامضة.
ف ــي ح ــدي ــث م ـع ــه ،ي ـخ ـبــرنــا بــوشــاك ـج ـيــان ،أنــه
عـنــدمــا ب ــدأ ف ــؤاد الـتـصــويــر بـشـكــل ع ـفــوي في
الستينيات ،لــم يكن التصوير الفني منتشرًا

«أقمت معارض بقدر ما شاركت في
ُ
تظاهرات وأدركت كم أن الفن عاجز عن
مساعدة الالجئين وتسكين المجاعة»
ح ـي ـن ـه ــا .الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات كـ ــانـ ــت مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة .ب ـعــد
دراسـتــه الهندسة املعمارية ،ثــم انـصــرافــه إلى
ال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي م ــع ب ــداي ــة ال ـح ــرب،
كانت االحتماالت محصورة أيضًا بالتصوير
الـصـحــافــي ،ومــاحـقــة امل ـعــارك الحية والقتلى
والجرحى والدم .عمل الخوري ألقل من عام في
وكالة «سيغما» ،قبل أن يتخلى عنه بالتزامن
مع الهجوم على السفارة األميركية في بيروت
عام  .1983جاء هذا التخلي كمانيفستو لتجربة
فؤاد الخوري الفوتوغرافية .مانيفستو أعلنته
ص ـ ــوره ق ـبــل وقـ ــت ط ــوي ــل م ــن قـ ـ ــراره ال ـقــاضــي
برفض قوالب الــوكــاالت الالهثة خلف الحدث
األساسي فحسب .ال يخلو أرشيف الخوري من
لقطات ملعارك وحــروب ،إال أن الكتاب ال يظهر
أيًا منها .يحوي املؤلف تلك الصور التي يعرف
ال ـخ ــوري كـيــف يصنعها ب ـت ــؤدة عـلــى هــامــش
األح ــداث الكبرى .الــوجــوه التي ال تتنبه إليها
العدسات الجاهيرية.
نرى ثالثة أشخاص يقفون في زاوية الصورة
التي يبدو خلفها منزل قرميدي كبير ،سنعرف
أنـهــا خــال حــرب الـجـبــل .الـنــار بعد انطفائها
تمامًا في أحد أزقة وادي أبو جميل عام ،1994
يظهر فيها دخــان أمــام سيارة مركونة جانبًا.
هياكل السيارات املحروقة تتقاسم فراغ املدينة
الرياضية عام  .1982الطرقات التي تؤدي إلى
أماكن مجهولة ،وسكة القطار املقصوصة إلى
نصفني في البقاع .هنا الصور مستسلمة تمامًا
للمكان وال ــرك ــام بــا مــداخــات بـشــريــة .مطمر
البيال فــي وســط بـيــروت ،بــدايــة التسعينيات،
يبدو امتدادًا للتالل القاحلة في عيناتا .هناك
لها الحيز
حيوات وسير وقصص كاملة يتسع ّ
الضئيل لحركة التصوير اآللـيــة املتمثلة في
رف ــع الـكــامـيــرا إل ــى ال ـعــن وت ـصــويــب الـعــدســة،
والـضـغــط عـلــى الـ ــزر .فــي الـعـصــر ال ــذي تشهد
فيه الفوتوغرافيا استهالكًا غير مسبوق ،يأتي
نشر األعـمــال داخ ــل كـتــاب كحركة احتجاجية
بذاتها ...دعوة إلى البطء ،ملنح الصورة أبديتها
مجددًا.

