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دعوة إلى الحوار في «غاليري أجيال»

محمود حجيج
أطياف البحر الميت

ً
عمالّ ،
يقدم فنان الفيديو واملخرج اللبناني منظرًا بانوراميًا لظالل األرض
من خالل 20
املحتلة .مع ذلك ،يعتبر فكرة معرضه  We Need To Talkواسعة تنطبق على أي
بقعة جغرافية ...فما هي اللغة الفنية السياسية التي يحاول طرحها اليوم؟
أمل كعوش
مشهد األفق الضبابي البعيد الذي
َ
ص�ن��ع ب�ت�ك��راره خيطًا رب ��ط ال�ص��ور
امل �ع��روض��ة ك� �خ ��رزات ع �م��ود ف �ق��ري،
ّ
شكل ركيزة فكرة We Need To Talk
ملحمود حجيج ( .)1975املعرض هو
األول م��ن ن��وع��ه مل�خ��رج ح��از جوائز
عاملية عدة عبر لغة الفيلم .وها هو
ً
يجمع اليوم  20عمال فنيًا (تصوير
فوتوغرافي ووسائط مختلفة) من
أص��ل  24ف��ي معرضه ف��ي «غاليري
أجيال» .ذات غروب من شهر نيسان
(أب ��ري ��ل)  ،2010وق ��ف ح�ج�ي��ج أم��ام
ً
شاطئ البحر امليت في األردن متأمال
فلسطني ال�ب�ع�ي��دة ف��ي األف� ��ق ،فكان
أن ص �ن��ع ذاك � ��رة ب �ص��ري��ة للمشهد،
ع �ب��ر ل �ق �ط��ات ف��وت��وغ��راف �ي��ة ط��ول�ي��ة
ارت� �س� �م ��ت ب � ��درج � ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة م��ن
ض��وء املكان الطبيعي كما حددتاه
ح��دق�ت��ا ال�ش�م��س وع��دس��ة ال�ك��ام�ي��را.
سبع من تلك اللقطات شكلت منظرًا
ب��ان��ورام �ي��ًا ل �ظ�لال األرض املحتلة،
وه��ي تلوح ب�ين السماء وتموجات
ّ
رت�ب�ه��ا حجيج ب �ت� ّ
�درج لوني
امل �ي��اه.
م��ن األب�ي��ض واألزرق م ��رورًا بشفق
ً
ذه �ب��ي وص � ��وال إل ��ى ال �ل��ون ال��داك��ن.
أط�ل��ق ح�ج�ي��ج ع�ل��ى امل�ج�م��وع��ة اس��م
 Repalestineليفردها على مساحة
ج ��دار أب �ي��ض ك�ل��وح��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،أو
ً ً
ك�ش��اش��ة للسينما ،م�ح�م�لا ك�ل�ا من
اللوحات عنوانًا من مصطلح واحد
ي �ب��دأ ب��ال�ب��ادئ��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة  Reالتي
ّ
ي��دل وج��وده��ا ف��ي أول الكلمة على
ُ
«إع��ادة» الشيء أو «تكراره» .وتتبع
ال� �ب ��ادئ ��ة  Reب �ف �ع��ل ل� �غ ��وي خ ��اص
ب �ك��ل ل ��وح ��ة ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ،أول �ه��ا
فعل اإلزال��ة  Removeم��رورًا بإعادة
الخلق  Recreateوإع��ادة االكتشاف
 Rediscoverف��ي م��ا يشبه محاولة
ال�ت�ف�ك�ي��ر إلي �ج��اد ص�ي�غ��ة أو ت�ص� ّ�ور
ج��دي��د لفلسطني ك�م��ا ن��ري��ده��ا ،هي
البعيدة  -القريبة التي نعرفها من
روي لنا عنها ف�ق��ط ،رغم
ّخ�لال م��ا ِ
أنها تشبهنا ونشبهها في العمق،
كما جاء في نص التعريف باملعرض
ال��ذي صاغه املخرج حجيج .وفيما
ّ
�إن ّ
النص
ال�ص��ورة ه��ي لفلسطني ،ف�
أو ف�ك��رة امل �ع��رض ل�ي�س��ا ح�ك �رًا على
تلك األرض أو القضية الفلسطينية
ك�م��ا ي �ق��ول ص��اح��ب ال �ع �م��ل ،ب��ل هي
ف � �ك� ��رة ط � ّ�ي� �ع ��ة وم� � ��رن� � ��ة ،ن �س �ت �ط �ي��ع
رب �ط �ه��ا ب� ��أي ب �ق �ع��ة ج �غ��راف �ي��ة ،وال
ُ
س �ي �م��ا اذا اخ ��ت ��زل ��ت ع�لاق �ت �ن��ا ب�ه��ا
باملسافة.
ال ت�ن�ت�ه��ي م �ج �م��وع��ة Repalestine
ب ��اإلص�ل�اح  .Repairع �ن ��وان ال�ع�م��ل
السابع قاتم األلوان .ينطلق حجيج
م� �ن ��ه ل �خ �ل��ق م �ج �م��وع��ة أخ � � ��رى م��ن
ّ
األعمال املركبة هي تتمة We Need
 .To Talkتنفرد كل لوحة بعنوانها
وم�ض��ام�ي�ن�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي �ت �ك��رر فيها
مشهد م��ن األف ��ق الفلسطيني ذات��ه
ب��اج �ت��زاءات وب��ال �ت��درج��ات اللونية
امل �ت �ن��وع��ة ك�خ�ل�ف�ي��ة ل �ل��وح��ة أض ��اف
ً
إليها امل�خ��رج غ��رض��ًا قديمًا مهمال
(صنبور ،عادم سيارة قديم .)...وفي
بعض األع �م��ال ،ك��ان املشهد «ج��زءًا
من كل» ّ
طوع فيها حجيج الصورة
بشكل مقتطع ،كما في  ،Resolveأي
«العمل على إيجاد ح��ل» ال��ذي ضم
جزءًا من مشهد الغروب األزرق إلى
ج ��ان ��ب ق �ط �ع��ة م ��ن إش� � ��ارة م ��روري ��ة
للوقوف وضعت داخ��ل إط��ار صمم

ع �ل��ى ش�ك�ل�ه��ا امل �ث� ّ�م��ن األض �ل��اع .من
خ�لال ه��ذا العمل ،ربما أراد حجيج
أن يربط البحث عن حلول بضرورة
ايقاف سير أو سيل األفكار املألوفة
قبل املباشرة في الحوار.
الالفت أن ال يعمل مخرج سينمائي
ع �ل��ى ب �ن��اء ف �ك��رة م �ع��رض ف �ن��ي كما
ي �ف �ع��ل م ��ع س �ي �ن��اري��و ف �ي �ل��م .ب�ع�ي�دًا
ع � ��ن ال� � � �ت � � � ّ
�درج ال � �ل� ��ون� ��ي وال ��زم � �ن ��ي
ف ��ي  ،Repalestineأس� �ق ��ط ح�ج�ي��ج
ّ
التسلسل من حساباته ،ورتب بقية
األع �م ��ال م��ن دون س��اب��ق تخطيط.
ً
في هذا اإلطار مثال ،كان ،Research
الذي ضم عادمًا مهترئًا وصدئًا قد
يعني وقد ال يعني شيئًا مع عنوان
شامل كمصطلح «بحث» .فيما أتى

ت��رت�ي�ب��ًا ب�ي�ن ع�م�ل�ين ي�ح�م��ل أول�ه�م��ا
 Returnوفيه مسحة كاريكاتورية،
ح �ي��ث أض� ��اف ح�ج�ي��ج ل��وح��ة أزرار
م�ص�ع��د ك�ه��رب��ائ��ي .وي�ح�م��ل ال�ث��ان��ي
ع �ن��وان  ،Republishح�ي��ث ح�ض��رت
ال �ح��روف امل�ع��دن�ي��ة ل�ط��اب�ع��ة قديمة
ال �ط��راز .ف��ي العملني ص�ل��ة واض�ح��ة
ب�ي��ن ال � �غ� ��رض ( )itemوال � �ع � �ن� ��وان،
وت � �م� ��اه ت� � ��ام م� ��ع م� �ف� �ه ��وم امل� �ع ��رض
الشامل ،لكن الفكرة كانت مباشرة
ومستهلكة في  Relayأي «تسليم أو
ت�ن��اق��ل» ،ال��ذي ض��م مفتاحًا ضخمًا
ي�ح�ف��ر ق�ل��ب ق�ف��ل ص ��دئ ،ف��ي إش ��ارة
إل � ��ى رم� ��زي� ��ة امل� �ف� �ت ��اح ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية .والسؤال عما إذا كان
ّ
قد ُوفق في توظيف «املفتاح» ضمن

ّ
رم��زي��ة ع��ام��ة ف��ي ظ ��ل خصوصيته
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ه��و ال� ��ذي ي �ش��رح أن
 Repalestineليست بالضرورة أرض
فلسطني ،بل تستطيع أن تكون أي
أرض أو بلد ،بل حتى أميركا .يدعم
ّ
فكرته ،فيذهب إل��ى أن الرسالة في
 We Need To Talkليست موجهة
إل � ��ى اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ال� � ��ذي ال ي�ه�م��ه
ال� �ت� �ح ��اور م �ع ��ه ،ب ��ل م��وج �ه��ة إل�ي�ن��ا

ن�ح��ن ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،س�ع�ي��ًا إل��ى
خلق ت��واص��ل حقيقي وف� ّ�ع��ال حول
ش ��ؤون� �ن ��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ان� �ط�ل�اق ��ًا م��ن
امل�س��أل��ة الفلسطينية ،لنرتقي بها
إلى بعدها اإلنساني.
 :We Need To Talkح�ت��ى  29أي�ل��ول
(سبتمبر) ـ�ـ «غاليري أج�ي��ال» (الحمرا ـ
بيروت) ـ 01/345213
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لمحة

تجردت من عناصرها السياسية
الصورة إذ ّ
روي ديب
 We Need To Talkعنوان املعرض األول
مل �ح �م��ود ح�ج�ي��ج ال� ��ذي ت��اب �ع �ن��ا س��اب�ق��ًا
أع � �م ��ال ال �ف �ي ��دي ��و ،واأل ّف� �ل� ��ام ال �ق �ص �ي��رة
التي أنجزها ،علمًا ب��أن��ه يعكف حاليًا
ع�ل��ى ب��اك��ورت��ه ال��روائ �ي��ة ال�ط��وي�ل��ة .رغ��م
صعوبة التواصل معها من دون العودة
إل ��ى ع �ن��اوي��ن ال �ل��وح��ات وال ��دردش ��ة مع
ّ
ال �ف �ن��ان ،إال أن أع �م��ال م�ع��رض��ه الحالي
تثير تأمالت حول قراءة حجيج لعالقة
الفن بالسياسة .قد نفشل في البدء في
م�ح��اول��ة ال�ت�ق��اط م�ف�ت��اح ال �ط��رح الفني،
ّ
أو املفاهيمي في معرضه .بل إن تكرار
ال�ل�ق�ط��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ب �ح �رًا،
وأرض � ��ًا ،وس� �م � ً
�اء ،م��ع إض��اف��ة األش �ي��اء
ع �ل �ي �ه��ا ،ق ��د ي �ش �ع��رك ب ��أن ��ك ف ��ي دوام� ��ة
«زرق ��اء» ذات ت��أوي�لات مفتوحة إل��ى ما
ال نهاية.
على جدار في وسط الصالة ،هناك ّ
نص
باإلنكليزية مقسم إلى ثالثة أجزاء .كالم
ع��ن ت�ح� ّ�ول النظر أو ال��رؤي��ة إل��ى وجهة
ن �ظ��ر ،وح��دي��ث ع��ن ع�لاق�ت�ن��ا ب��األم��اك��ن،
واإلس � �ق� ��اط� ��ات ال� �ت ��ي ن��رم �ي �ه��ا ع �ل �ي �ه��ا،
فنحولها إل��ى ما سمعناه عنها ،أو ما
أردناها أن تكون...
أع � � �م� � ��ال ت � �ت � �ش� ��اب� ��ه ،ت � �ح � �ت� ��وي ص� � ��ورة
ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��ة ل �ل �م �ن �ظ��ر ذات � � ��ه :ال �ب �ح��ر،
ف��ال�ب��ر ،ف��ال�س�م��اء ،م��ع تغير م �ت��درج في
اإلض� ��اءة .إذًا ه��ذا البحر امل�ي��ت ،ف��أرض
فلسطني ،فالسماء .هي األرض بشكلها،
وم �ك� ّ�ون��ات �ه��ا األس��اس �ي��ة ،وال �ب��دائ �ي��ة .ال
ً
بشر ،ال بيوت ،ال وطن وال احتالل .فعال،
يخبرك حجيج عن التقاطه تلك الصور
الفوتوغرافية منذ سنتني ،م��ن منطقة
البحر امل�ي��ت ف��ي األردن .التقط الصور
م ��ن دون ت �ع��دي��ل وق � ّ�دم� �ه ��ا ال � �ي ��وم ف��ي
املعرض ،حيث حملت كل واحدة عنوانًا
خاصًا مثل :إع��ادة تنظيم ،إع��ادة خلق،
إع � ��ادة اك �ت �ش ��اف ...ك�ل�ه��ا ت �ح��ت ع �ن��وان:
إعادة فلسطني.
أم � ��ا األع � �م� ��ال األخ � � � ��رى ،ف �ق �س �م �ه��ا إل ��ى
ج��زء ي��ن .ف��ي األول ،أع��اد استعمال تلك
الصور ،محافظًا على حجم الطبع ذاته،
ل�ك�ن��ه ه ��ذه امل ��رة أض ��اف أح ��د األغ ��راض
التي ما ع��اد يستعملها من منزله .في
واح ��دة حنفية م�ي��اه ،وف��ي أخ��رى م��رآة،
وقطعة من آلة طباعة ،ومفتاح...
أم� � ��ا ف� ��ي ال� �ق� �س ��م ال � �ث� ��ال� ��ث ،ف� �ق ��د أج� ��رى

تعديالت على ال�ص��ورة الفوتوغرافية،
ّ
فكررها ،أو جزأها ،وأضاف إليها أشياء
اس �ت �ع��اره��ا م ��ن امل��دي �ن��ة ل�ي�ج�م�ع�ه��ا مع
ال�ص��ورة .ج��زء من إش��ارة «ق��ف» ولوحة
األرقام التابعة للمصاعد ،وغيرهما.
في  ،We Need To Talkتختلط األوراق.
هي أرض فلسطني ،أو أي أرض أخرى،
يقول لنا حجيج .تاريخ البلدان يتشابه
م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ح �ت ��ى ج �ن��وب
أف��ري�ق�ي��ا .ال�ك��ل ك��ان ي��وم��ًا أرض��ًا محتلة.
كان يومًا فلسطني.
ّ
إن املينمالية التي يطرح عبرها حجيج
أعماله العشرين ف��ي امل�ع��رض ،تجتمع
تفاصيلها لتقدم معًا ط��رح��ًا سياسيًا
وم�ع��ال�ج��ة ف�ن�ي��ة .أم��ا خ�ي��ار ح�ج�ي��ج في
ال�ع��ودة إل��ى مكونات األرض الطبيعية
دون البشر ،فهو ربما لتجريد الصراع
م � ��ن وج � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر واالن � � �ط �ل ��اق م��ن
امل� �س� �ل �م ��ات األس� ��اس � �ي� ��ة :م � �ي� ��اه ،أرض،
ه� � ��واء .ط� ��رح ي �م �ش��ي ب��ات �ج��اه م�خ�ت�ل��ف
للصور الفوتوغرافية التي رافقت تلك
القضية بالتحديد ،م��ن ص��ور امل�ج��ازر،

Resolve
(تصوير
فوتوغرافي
ووسائط
مختلفة ـــ 60
×  60سنتم ـــ
)2012

إلى أطفال الحجارة ،أو أيقوناتها مثل
بورتريه ليلى خالد بالكوفية والسالح.
مل��اذا يتخذ حجيج ذاك ال�خ�ي��ار ال�ي��وم؟
ف��ي امل�ع�ن��ى األش �م��ل ل�ل�ط��رح ال�س�ي��اس��ي،
ُ
ه��ل اس��ت�ن�ف��دت ال �ص��ورة امل �ب��اش��رة ،وم��ا
ع� � ��ادت ت ��أت ��ي ف �ع �ل �ه��ا؟ ف ��أص �ب ��ح م�ل�ح��ًا
اليوم البحث عن صورة جديدة ،تطرح
ّ
أس �ئ �ل��ة م �خ �ت �ل �ف��ة؟ أم أن ال ��زم ��ن ال�ف�ن��ي
ال��ذي نعيش فيه ال�ي��وم ي�ف��رض البحث
ّ
ع��ن لغة فنية مختلفة؟ ال�لاف��ت هنا أن
ً
ال �ت �ج��ري��د وامل�ي�ن�م��ال�ي��ة ه �م��ا ع � ��ادة لغة
خ �ط��اب ال�س�ل�ط��ة األق � ��وى .وف ��ي ال�ح��ال��ة
امل ��ذك ��ورة ،ه��ي ال�ل�غ��ة ال�ت��ي استعملتها
وتستعملها «إس��رائ �ي��ل»« :ه ��ذه أرض
امليعاد ،هي حقنا .وأم��ا الفلسطينيون
ف� �ه ��م إره� � ��اب � � �ي� � ��ون» .ب �ي �ن �م��ا ال �خ �ط ��اب
ً
الفلسطيني هو أكثر تعقيدًا ،وتفصيال،
َ
ومباشرة ،بغية إثبات الحق املغتصب.
أليست الخطورة في تجريد التعقيدات
ومحو التفاصيل ،فيعجز العمل الفني
السياسي عن بلوغ مشاهده ،ويختفي
الطرح؟

سيرة
م �ص � ّ�ور وم �خ ��رج وف �ن ��ان ف�ي��دي��و
ّ
األهلية
م��ن جيل م��ا بعد ال�ح��رب
ّ
اللبنانية ،أنجز حوالى  30فيلمًا
روائ �ي��ًا قصيرًا وتسجيليًا ون��ال
ج��وائ��ز ع��دة .ف��ي ع��ام  ،2006نال
محمود حجيج ( )1975شهادة
دك �ت ��وراه ف��ي اإلع �ل�ام واالت �ص��ال
م� � � � � � � � � � ��نEuropean Graduate
 Schoolفي سويسرا .كما حاز
ش �ه��ادة امل��اج�س�ت�ي��ر ف��ي اإلع�ل�ام
م� ��نNew School University
في نيويورك ع��ام  ،2001إضافة
إلى إجازة في فنون االتصال من
الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت  LAUعام ّ ،1997
تدرس
كتب حجيج الثالثة عن التصوير
الفوتوغرافي في جامعات لبنانية
ع� ��دة .وق ��د ن �ش��ر م �ق��االت ع��دي��دة
ت �ت �ن ��اول ع ��ال ��م امل� �ي ��دي ��ا ،وه� ��ا ه��و
يعمل حاليًا على باكورته الروائية
الطويلة .Stable Unstable

( Relayتصوير
فوتوغرافي
ووسائط مختلفة
ــ 60 × 60
سنتم ــ  2012ــ
تفصيل)

