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ثقافة وناس

فوتوغرافيا يحل الفنان األميركي الراحل ضيفًا على
العاصمة اللبنانية في معرض استعادي شامل بعنوان «الفوتوغرافيا

استعادي
معرض
ّ
ّ
للمصور والمنظر األميركي

من
«حكاية
سمكة»
()1995

روان عزالدين
حـ ـ ــن كـ ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــون األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون
يــدشـنــون طوبوغرافياتهم الـجــديــدة (معرض
«ط ــوب ــوغ ــراف ـي ــات ج ــدي ــدة») ف ــي كــالـيـفــورنـيــا،
َ
لــم يجد ألــن ِسـكــوال ( 1951ـ ـ  )2013غير عبارة
«ال ـق ـن ـب ـلــة ال ـه ـيــدروج ـي ـن ـيــة» ل ـتــوص ـيــف صــور
مــا اعتبر حينها معرضًا تحوليًا فــي املشهد
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي األمـ ـي ــرك ــي والـ ـع ــامل ــي .تـلـبـســت
الوثائق البصرية للمشاركني مثل لويس بالتز
وروبرت آدمز والثنائي األملاني بيكر ،برصانة
وجــافــة امل ـصــانــع ،واألب ـن ـيــة وص ـهــاريــج الـغــاز
وغيرها مــن الـصــروح التاريخية .أفنى هــؤالء
ال ــوج ــود ال ـب ـشــري م ــن ص ــوره ــم ،ك ـمــا تفنيها
الـقـنـبـلــة الـهـيــدروجـيـنـيــة .قــد تلتقي رؤي ــة ألــن

وسط التجارب الحديثة ،عاد إلى
التوثيق البصري للجماعات المهمشة
الذي ظهر بداية القرن العشرين
سكوال الفوتوغرافية الخارجية مع ما فعلته
ج ـم ــاع ــة ال ـط ــوب ــوغ ــراف ـي ــا ،ل ـنــاح ـيــة االش ـت ـغ ــال
امل ـفــاه ـي ـمــي .صـحـيــح أن ال ـفــوتــوغــراف ـيــا عـنــده
تـنـهــل مــن الـسـيــاســة واالج ـت ـم ــاع ،إال أن ــه أحيا
س ـم ــات ك ـث ـيــرة ل ـه ــذا ال ــوس ـي ــط ،ع ـلــى الـنـقـيــض
مـمــا فـعـلـتــه ال ـت ـي ــارات ال ـحــديـثــة ال ـتــي أخـمــدت
عناصره ملصلحة التجريد واملينيمالية .هكذا
اس ـت ـعــار م ــن الـسـيـنـمــا واملـ ـس ــرح حــوارات ـه ـمــا،
لـحـصــر تــوجــه سـيــاســي ق ــد يـفـلــت م ــن الـصــور
الفوتوغرافية التي مساحتها الـتــأويــل .إذا لم
يكن الوسيط الفوتوغرافي شاهدًا يقظًا على
تبدل عالقات القوى االقتصادية واالجتماعية،
مــاذا سيكون إذًا غير وسيلة الجـتــرار الوقائع
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرت م ـس ـب ـق ــا؟ ت ـ ـسـ ــاؤالت
ّ
ّ
واملصور
سياسية وظيفية كثيرة رافقت املنظر
األميركي منذ أوائــل السبعينيات ،حني أشهر
م ــآخ ــذه وان ـت ـقــاداتــه ل ـل ـمــدارس الـفــوتــوغــرافـيــة
الحديثة الــذاتـيــة ،منطلقًا مــن النقد املاركسي
ّ
املجردة» في األلسنيات،
املبكر لـ «املوضوعية
فــي أعـمــال باختني ودائــرتــه األدب ـيــة .باللجوء
إلـ ــى م ــرج ـع ـي ــات اق ـت ـص ــادي ــة ون ـف ـس ـيــة وفـنـيــة

في المعمل» يحتضنه «مركز بيروت للفن» .يتتبع الحدث الممارسة
الفنية ِلسكوال ،مستعيدًا مجموعة من مشاريعه األولى والالحقة

الرفيق ألن ِسكوال

وسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـث ــل آدم سـ ـمـ ـي ــث ،وس ـي ـغ ـمــونــد
فــرويــد ووال ـتــر بـنـجــامــن ،بـحــث عــن محركات
ودواف ــع ومـعــانــي الـفــن الـفــوتــوغــرافــي املحكوم
بــدوره بالتغيرات التاريخية والتكنولوجية.
ح ــل ِسـ ـك ــوال أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى بـ ـي ــروت ف ــي مـعــرض
اسـتـعــادي شــامــل بـعـنــوان «الـفــوتــوغــرافـيــا في
املعمل» في «مركز بيروت للفن» (جسر الواطي
ّ
متعمقة في هذه
ـ بيروت) .يعطي املعرض نبذة
ّ
املتفردة ،من خــال حوالى
التجربة األميركية
ً
 50عمال فوتوغرافيًا ونصوص وأفالم من تلك
التي صنعت تـ ّ
ـوجــه سكوال الفني ،إلــى جانب
الجهد الالفت الذي قام به املركز لتقديم الفنان
املــارك ـســي إل ــى الـجـمـهــور الـلـبـنــانــي ،بتعريبه
ّ
النصوص التي تشكل عنصرًا أساسيًا في عمله
ً
الفني .يضم املعرض أعـمــاال أساسية لسكوال
ً
فــي السبعينيات والـثـمــانـيـنـيــات وص ــوال إلــى
بدايات القرن الحادي والعشرين مثل «حكايا
كـلـيـفــورنـيــا» ،و«امل ــدرس ــة م ـص ـنــع» ،و«حـكــايــة
سمكة» ،و«فــي انتظار الغاز املسيل للدموع»،
و«أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا» ،و«حـ ـك ــاي ــا ش ـع ـب ـيــة م ــن مـصــانــع
ال ـف ـضــاء» ،وفـيـلــم «ي ــا نصيب الـبـحــر» وبعض
املـ ـنـ ـش ــورات والـ ـكـ ـت ــب .م ــا ل ــم ي ـس ـت ـطــع س ـكــوال
تـحــاشـيــه ه ــو ال ـت ـحــوالت الـفـنـيــة والـسـيــاسـيــة
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا فـ ـت ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .ظ ـهــور
ت ـيــارات فــوتــوغــرافـيــة مــا بـعــد حــداثـيــة أسست
للمدارس املعاصرة ،وحرب الفيتنام ،واألزمات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـكـ ـب ــرى .وسـ ــط ت ـل ــك ال ـت ـج ــارب
الفنية الجديدة ،عاد سكوال إلى الفوتوغرافيا
الـتــوثـيـقـيــة لـلـجـمــاعــات املـهـمـشــة ال ـتــي ظـهــرت
بداية القرن العشرين ،لكنه أضاف ّإلى صوره
اللغة كعنصر فني .ليس علينا تــوقــع واحــدة
م ــن ت ـل ــك ال ـل ـق ـط ــات ال ـج ـم ـي ـلــة والـ ـص ــادم ــة فــي
أعماله .تخلى سكوال عن الهواجس الجمالية
الـبـحــت .انـصــرف إلــى الـصــراعــات البشرية من
مـنـطـلــق م ــارك ـس ــي ح ــاس ــم .ص ـ ــوره ت ـع ـيــد إلــى
العمل والعمال صوتهم ّ
األول في وقت أطاحت
فيه اآللــة الـقــوة البشرية فــي عالم الرأسمالية
ّ
تجر العمال
العقيمة .الخطوات اليومية التي
إل ــى م ـكــان الـعـمــل ،وال ـخ ـطــوات ال ـتــي ترجعهم
م ـن ــه .هـ ــذا ال ـف ـعــل ال ـس ـيــزي ـفــي أل ـه ــم مـجـمــوعــة
«سلسلة شرائح بال عنوان» ( .)1972في نهاية
دوام ال ـع ـم ــل ،وقـ ــف س ـك ــوال م ــع كــام ـيــرتــه في
أعلى ال ــدرج امل ــؤدي إلــى مــرآب شركة «كونفير

«محاولة لربط الطبقة اإلجتماعية باالرتفاع فوق قناة الميناء الرئيسية» ( 1973ــ )1977

ديفيجني» (تابعة لشركة «جنرال ديناميكس»
ل ـص ـن ــاع ــات ال ـف ـض ــاء ف ــي س ـ ــان ديـ ـيـ ـغ ــو) .إل ــى
جانب الدالالت االجتماعية اليومية ،فإن رصد
سكوال لم يكن بريئًا إطالقًا ،إذ تزامن مع إنتاج
صــاروخــي «أطـلــس» و«سـنـتــور» ،ومــع الــركــود
االقتصادي بعد حرب فيتنام .أزمــات ومراحل
ّ
كهذه تشكل خلفية ومحركًا أساسيًا ألبحاث
سكوال وإشكالياته البصرية /الفلسفية .أما

مشاهد الفيلم ،فنراها في املعرض وقد ّ
تحولت
إلى صور مستقلة باألبيض واألســود لوجوه
العمال وامل ــدراء الخارجني بعد انتهاء الــدوام.
الـصــور املتسلسلة الـتــي تلتقط الـنــاس وجهًا
لوجه وتعابير الوجه الوجسد ،تجمعها حركة
مكررة تحاكي الفعل اليومي الـعــادي للذهاب
إل ــى ال ـع ـمــل .ع ــادي ــة ،تـسـكــن مـعـظــم أع ـم ــال ألــن
سكوال ،وهــي التي تدعو إلــى إعــادة النظر في

