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النكبة 66: فلسط�� تتحّدى النسيان
ليست الذكرى الـ66 للنكبة مناسبة للتظلم، بل للتشبث

بما تبقى من أرض، وبما تيّ�� من أدوات مقاومة،
لتحقيق العودة.
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متعلقات

طبقات الما�� تحت الحياة الجديدة

صورة الفنان �� قدسه

ستيف سابيال: االحتالل والمنفى.. والتحوالت

أنطوان جو��
14 مارس 2014

تستضيف غال��ي "برلو��" اللندنية حاليًا معرضًا فرديًا مث��ًا للفنان
الفلسطي�� ستيف سابيال بعنوان "شظايا"، يدوم ح�� العا�� من مايو/أيار
المقبل ويتضمن أربع سالسل رئيسية من عمله، ��: "�� المنفى" (2008)،
"سيسيل إيل�� سابيال" (2008)، "تحّول" (2012) و"38 يومًا من إعادة

التجميع" (2014).
ولفهم مغزى هذه األعمال وقيمتها الفنية، ال بد من التعريف أوًال بمسار
ومسعى صاحبها الذي تمكن باكرًا من فرض نفسه �� الساحت�� الفنيت��

العربية والغربية، كأحد أهم الفنان�� التشكيلي�� العرب وأك��هم ابتكارًا
وفرادة. من مواليد القدس 1975، درس سابيال فن التصوير الفوتوغرا�� ��
هذه المدينة. وقبل أن ينتقل إ�� لندن �� عام 2007 ويحّصل شهادات فنية
مختلفة، عمل �� وطنه كمصّور مح��ف لصالح عدة منظمات دولية، وتمّكن

بواسطة هذا العمل من تصوير حياة الفلسطيني�� اليومية من زاوية إيجابية، مناقضًا �� ذلك الصور السلبية
الغزيرة ال�� تسّ��ها وسائل اإلعالم حولهم.

و�� هذا السياق، أّسس �� عام 2007 "بنك فلسط�� للصور" ال�� هدف من خالله إ�� ال��ويج لصورة إيجابية
لفلسط�� كأرض تنّوع وجمال وليس كفضاء ��اع واضطرابات فحسب. و�� جهده هذا، لم تكن الغاية إنكار
ما يعانيه بلده من االحتالل اإل��ئي��، بل منح فكرة صحيحة وكاملة عنه. وهو ما دفعه ب��عة إ�� التعاون مع
مصّورين فلسطيني�� يملكون الرؤية نفسها لبلدهم، آمًال من خالل ذلك تكوين أرشيف ب��ي فريد �� تاريخ

الصورة الفوتوغرافية الوثائقية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، شّكلت عالقة سابيال بمدينة والدته، القدس، موضوعًا رئيسيًا لفنه منذ عدة سنوات. ومن

األعمال ال�� رصدها لهذا الموضوع، يتبّ�� لنا أن الفنان يرى هذه المدينة كفضاء منفى لعدم منحها إياه أبدًا
الشعور بأنه �� المكان المناسب.

أما أعماله المعروضة حاليًا فتعكس س�� فنان نحو نضٍج ب��ي وفكري، وبحثه الجريء �� تطّور حاالته
د جّد شخصية. النفسية، وبالتا�� تكشف س��ورة تفرُّ

ففي السلسلة ال�� تحمل عنوان "�� المنفى"، يقارب سابيال مشاعر اإلستالب الناتجة عن تجربة المنفى
الجغرا�� والذه�� معًا. فالنوافذ ال�� تظهر �� هذه األعمال تبدو وكأنها مشاهد للمكان الذي يعيش الفنان
فيه. ومع أنها تمنح المتأمل فيها أك�� من منظور، وبالتا�� أمًال، لكنها تبقى دائمًا مغلقة، تدور الحياة أمامها
لكن يتعّذر إدراك ما يوجد خلفها. و�� هذا السياق، يبدو الفنان سج�� بحثه الثابت عن ذاته داخل فسيفساء
مشهده الذه��، ويقود المتأمل إ�� داخل فضاءات مبلِبلة ُتفقِده التوازن واألمان. بعبارٍة أخرى، يفكك سابيال
المألوف إلعادة تشييده من جديد، مبتكرًا �� ذلك كوكبة جديدة من الواقع تؤّسس لمقابالت مث��ة مع تجربة

منفى ال نهاية له.
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دالالت:

حافظ َمْرُبو.. مصادفاتصباح الخ��.. جوزيف بويز

تشكيلية مدروسة

مجاهد خّالف.. الرسم

بالكيماوي

أنا الجميلة..أنِت الوحش

اقرأ أيضًا

و�� السلسلة ال�� تحمل عنوان "سيسيل إل�� سابيال"، يستكشف الفنان مفهوم المنفى من زاوية مختلفة:
ابنته. فبما أن هذه األخ��ة ال تتكلم سوى لغة أمها السوي��ية األلمانية، عا�� سابيال باكرًا من صعوبة االتصال
بها وشعر بأنها غريبة عنه. وهو ما قاده إ�� إنجاز سلسلة صور ألقمشة ثيابها، وجهًا وقفا، كمحاولة ُيثبت فيها
البنته أن ثمة دائمًا وجهًا آخر لألشياء، غ�� الوجه الظاهر، وبالتا�� أن الوجه الخفي الذي �� "سيسيل" هو
وجهه، مما يع�� أن هنالك دائمًا رابطًا بينهما يتجاوز عقبة اللغة. ويكتمل مع�� هذه السلسلة ح�� نعرف أن
سابيال وابنته يتشاركان أيضًا مكان الوالدة نفسه - القدس- وتجربة المنفى، لعيش كل منهما بعيدًا عن هذه

المدينة.

و�� السلسلة ال�� تحمل عنوان "تحّول"، يسعى الفنان إ�� تجسيد س��ورة تحوالته دون تحديٍد واضح لبدايتها
أو نهايتها، علمًا بأن كلمة Metamorphosis تحمل مع�� خاصًا �� قاموسه يحّدده ع�� النحو اآل��:"الطريقة
ال�� أفهم فيها التحّول �� كوالدة جديدة تتذّكر أو تحمل دائمًا معها أعباء من الما��، طالما أن ال تغي�� ��
حمضنا النووي (DNA)". و�� هذا السياق، لم يْسَع سابيال إ�� ��د هذه التحوالت ع�� شكل لقطات متعاقبة بل
ع�� شكل طبقات م��اكمة أو بنيات مكررة من النماذج. و�� ذلك، هدف إ�� بلوغ اختبار ب��ي جديد هو

كناية عن صور متفّرقة تكشف، ما إن نتمّعن فيها، عن بنيات جديدة كامنة.

وحول هذه األعمال، يقول: "الشكل �� ملصقا�� الفوتوغرافية هو الذي يسمح لها بإنجاز وحدتها الب��ية،
وبإثارة رّدات فعل مختلفة، وبالذهاب أبعد من ال��ابط األول لعالماتها. فح�� أصّور سلكًا شائكًا، الداللة
اإليحائية األو�� ال�� تح�� إ�� أذهاننا �� تقييد الحركة. ويمكن لهذا السلك أن يحمل مع�� األلم ـ األلم
الجسدي ـ إن بقينا عالق�� به. أما الداللة اإليحائية غ�� المتوّقعة له فهي باستخدامه كَخْيط يصلح لخياطة
جروح. وهذا ما أرّكز عليه �� سلسلة "تحّول"، أي ال��اع ب�� الشكل والوظيفة". باختصار، تصّور هذه
السلسلة ُنَدب الصدمات ال�� تلّقاها الفنان �� فلسط�� والمنفى، وت��ز التحّول كس��ورة طويلة األمد ُيعيد

الفنان فيها تشييد ذاته بالعنا�� األساسية ال�� شّكلت حياته وإدراكه.

أما السلسلة ال�� تحمل عنوان "38 يومًا من إعادة التجميع" فتطّلب إنجازها من سابيال اإلقامة ع�� مدى 38
يومًا �� م��ل فلسطي�� -�� قرية ع�� كارم- احتله اإل��ائيليون عام 1948، حيث حاول إعطاء مع�� لفضائه
ع�� تصويره بشكٍل مكّثف وعميق، قبل أن يقوم بإسقاط مضمون هذه الصور وإضاءتها ع�� قشور من الدهان
انفصلت عن جدران الم��ل الذي ُولد فيه ومنازل أخرى �� أحياء القدس القديمة. ومن خالل ذلك، يستكشف
سابيال العالقة ب�� واقَع��: االستيطان اإل��ائي�� وحق الفلسطيني�� بالعودة إ�� ديارهم، كما يستكشف قصة

الم��ل �� القدس وقصة الصورة نفسها.

_________________

ح�� 10 أيار/ مايو

Berloni Gallery- 63 Margaret Street, London

الهوية  اإلحتالل  القدس  فلسط��  تفكيك  تصوير فوتوغرا��  �� المنفى  القدس 
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التعليقات الواردة من القراء تع�� عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "العر�� الجديد" االلك��و��
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