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For a deeper understanding of some of the artwork mentioned in the following talk and to learn more 
about Sabella’s practice, please feel free to watch In the Darkroom with Steve Sabella on Vimeo at  

https://vimeo.com/108255363

Directed and Produced by 
Nadia J. Kabalan
2014

Official selection at the 2014 Aljazeera In-
ternational Documentary Film Festival and 
the 2015 Berlin Independent Film Festival

This documentary is a sensitive portrait of 
Steve Sabella, one of the most thriving art-
ists from Palestine today. In the Darkroom 
with Steve Sabella gives an insider view of 
the artist’s practice, in which photographic 
technique and material experiments be-
come a necessary tool of introspection 
and visual investigation of the past. While 
the series Metamorphosis (2012) reveals 
Sabella’s transformation after an inner and 
outer conflict based on his experience of 
occupation, 38 days of re-collection (2013-
2014) documents the excavation of a for-
gotten and re-imagined history of Jerusa-
lem. In dark, fluid and deliberate images, 
personal narratives come to light in the 
darkroom – the womb that brings images 
and imaginations to life.

“When you are in the darkroom, you don’t 
speak with anyone. The only thing you 
speak with is … art.”
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قال جورج ديدي-هوبرمان: “إننا بحاجٍة إلى الصورِ كي نشّكَل التاريخ، والسّيما في عصرِ الصورة والسينما، ولكّننا 
بحاجٍة أيًضا إلى اخليال لنتمكن من إعادة النظر في هذه الصور  كي نتمكن من إعادة النظر في التاريخ.”

مت  التي  البيوت  أحد  القدس-  في  ”اسرائيلية”  عائلة  من  بيتاً  استأجرت  التجميع”،  إعادة  من  يوماً   38” سلسلة  على  للعمل 
آثار  أتقصى  نفسي  وجدت  األولى  اللحظة  ومن  يوماً،  وثالثني  لثمانية  هناك  املستوطنني. عشت  1948 إلسكان  عام   احتاللها 
الطالء من على جدران  املمكنة. في وقت الحق، جمعت طبقات  التفاصيل  التي متلكه، قمت بتصوير كل  الفلسطينية  العائلة 
إلى  تل  املحُ البيت  في  صورتها  التي  الرقمية  الصور  حولت  بعدها   .- فيه  ولدت  الذي  البيت  بينها   - القدمية  القدس  بيوت 
”مسوّدة ” باألبيض واألسود، في الغرفة املحُظلمة نشرتحُ ضوء الصور على قطع الطالء امللونة ألطبع عليهم الصور من املسودة.

أعاله،: 38 يوماً من إعادة التجميع (2014( أحجام مختلفة – مسوّدة فيلم باألبيض واألسود (باألصل من صور رقمية( مطبوعة باألبيض واألسود على قطع وشظايا طالء ملونة 
جمعت من بيوت القدس القدمية.
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38 يوماً من إعادة التجميع )2014(
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العودِة  حقُّ  هو  والثاني  اإلسرائيليُّ  االحتاللحُ  هَو  األولحُ  اثنني:  واقعني  بني  العالقَة  التجميع”  إعادِة  من  يوًما   38” عملحُ  يتناولحُ 
منها،  يتألفحُ  التي  األجزاِء  إلى  أخرى  دقيقًة  نظرًة  أنَّ  إال  العمِل.  ظاهرِ  في  لنا  تتشّكلحُ  التي  القصةحُ  هي  هذه  للفلسطينيني. 
ستكشفحُ لنا طبقاٍت رقيقًة متعددًة بألواٍن وظالٍل شّتى. وتكمنحُ التجربةحُ األساسيةحُ في هذا العمِل في حتويِل صورٍة رقمّيٍة ميكن 
الصورة،  ورأيتحُ  التحميِض  غرفِة  من  خرجتحُ  فريٍد. حنَي  فنيٍّ  عمٍل  إلى  وتتحولحُ  تتكّررحُ  ال  أصلّيٍة  صورٍة  إلى  حّد  بال  استنساخها 

أّنني أمام معضلٍة بصرّية حقيقّية. أّنني قد حللتحُ شيفرًة بصرّيًة، ثم ما لبثتحُ أن اكتشْفتحُ  إلّي  ّيل  خحُ
 

أّن  فأخبرتني  البريطاني،  املتحف  في  بورتر  فينيشا  الدكتورة  التجميع” على  إعادِة  من  38” يوًما  عمل  ألعرض  لندن  إلى  ذهبت 
مبجردِ  تسقطحُ  تكادحُ  أجزاَءها  ”إن  الواحِد  باحلرِف  قالت  إنها  بل  هشاشِتها،  إلى  نظرًا  تتهّشَم  ال  كي  األجزاِء  على  أحرَِص  أن  علّي 
املّطِة،  للخروِج من  املواصالِت  بطاقَة  استخدمتحُ  وحنَي  األنفاِق  إلى محطِة  وتوّجهتحُ  املتحِف  من  بعَدها  إليها.” وخرجتحُ  النظرِ 
الصورِة.  في  ترونَها  التي  هذِه  وهي  بها،  تعّلقتحُ  التي  القطِع  أكثرِ  من  واحدٌة  فتحّطمت  الصناديق،  أحدحُ  يدي  بني  من  سقَط 
أّنها كانت حقيقًة قائمًة من قبل.  التي تدلُّ على وجودها وتؤّكدحُ  الرقمّيَة  يبَق سوى الصورَ  هذه القطعةحُ لم تعد موجودًة، ولم 
. في النهاية، فازت  هذا كان حتدياً بالنسبِة إلي، ألّن العمَل الفنيَّ كان يتحّولحُ مبجردِ إمتاِمِه إلى جزٍء من تاريخي الفنيِّ الشخصيِّ
التجميع” رحلًة  إعادة  من  ”38 يوًما  عملحُ  صارَ  . وهكذا  صورَتحُهحُ هَو  الفنيِّ  العمِل  وجودَ  يثبتحُ  الذي  الوحيَد  الشيَء  ألن   ، الصورةحُ

الصورة.  أصِل  الستكشاِف 

38 يوماً من إعادة التجميع. 2014
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طبقٍة  على  طبقًة  جديد،  من  عليها  ليحُكَتَب  ِحَيت  محُ مخطوطٌة  هو  رسحُ  والطِّ الطروِس،  من  عددٍ  عن  يكشفحُ  العمَل  هذا  أنَّ  كما 
وإّنا  وحسب،  القدِس  مدينة  في  املنزل  تاريخ  يستكشف  التجميع” ال  إعادة  من  ”38 يوًما  عمل  فإن  وهكذا  واملعنى،  املتوى  من 

نفِسها.  الصورِة  تاريَخ  يستكشفحُ 

أو تفسيرها بطرٍق متعددٍة ومختلفٍة وأّن بعَض  أّن باإلمكاِن َفهَم جميِع الصورِ  هنالك فكرٌة راسخٌة في وسِط التصويرِ َمفادحُها 
 . احلقائِق فيها تبقى محجوبًة. إال أّن فهمي لهذا األمرِ قد تطورَ عبر السنني من خالل أعمالي نفِسها وعلى شكِل بحٍث بصريٍّ
الذي ال  بتقنيِة األشعِة حتت احلمراء لتصوير الضوء  1997، مت فيه استخدامحُ فيلٍم  “بحث” عام  ففي مشروٍع أطلقت عليه اسم 
تلحظه العني البشرية. وكما يظهر في الصورِة، فإن السماَء الزرقاَء قد صارت سوداَء قامتًة وحتّوَل العشبحُ من اللوِن األخضرِ إلى 

. والفكرةحُ هنا هو أنَّ عدَم رؤيِتنا للشيء ال يعني بالضرورِة أّنه غيرحُ موجود.  األبيض، كما نرى أّن الشجرَة تلمعحُ

 “بحث” 1997

رْسحُ  نفسه، بينهم أطروحتني كتبهما  طرس أرخميدس هو كتاب صالة من القرن الثالث عشر، يحيوي أجزاءً من نصوص محُسح نصفها قبله بقرون عديدة على الطِّ
أرخميدس. الصورة إلى اليسار تبني الصفحات كما تظهر للعني اجملردة، الصورة إلى اليمني تكشف عن طبقات خفية من النص اخملفي حتت السطح.
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لعمٍل  أصاًل  التقطتحُها  التي  الصورِ  بعِض  مبراجعِة  قمتحُ  فإنني   ،2003 العاِم  في  أنتجتحُها  األخيرِة” الي  ”األياِم  مجموعِة  في  أما 
سابٍق، والسّيما في مشروِع ”هوّية” الذي أنتجتهحُ في العاِم 2002، ومتّكنتحُ في هذه العمليِة من النظرِ عبرَ هذِه الصورِ واكتشفتحُ 

تحُخفي في جنباتِها حقائَق أخرى.  أّنها 

End of Days (2003) - Installation of light boxesIdentity (2002) 70 x 50 - Color transparency

End of Days (2003)Photo of children playing in Palestine from Sabella’s archive
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هنالَك إذن حقائقحُ مدفونٌة في الصورِ. 

خللِق  سعًيا  كوالجاٍت  في  بجمِعها  وقمتحُ  مختلفٍة  زوايا  من  صورٍ  بالتقاِط  قمتحُ  فقد   ،2008 املنفى” عام  ”في  مشروِع  في  أما 
أنني أكشفحُ عن شيٍء كان موجودًا  أو  أخلقحُ شيًئا جديًدا  ا  إن كنتحُ حقًّ العمِل  أثناَء قيامي بهذا  أشكاٍل جديدة. ولقد تساءلتحُ 

يتمَّ اكتشافحُه.  أن  أصاًل وينتظرحُ 

املنفى”  2008  ”في 
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املقطوعِة، ألّنها قادرٌة على كشِف حقائَق  أّن الكوالَج يسمح بعدد ال متناٍه من التجارِب واالكتشافاِت، فأنا مأخوٌذ بالصورِ  رأيت 
اإلمكاِن  في  يكن  لم  أكشَف عن صورٍة  أن  إلى  أعمالي  في  أهدفحُ  اخليال. وهكذا صرتحُ  على  ذهنيٍة” باالعتمادِ  ”صورٍ  أو  مخفّيٍة 

رؤيتها من قبل. 

حتول )2012(، 160 × 160

بها.  ارتبطتُّ  التي  واملفاهيِم  واألفكارِ  النُّصوِص  من جميِع  التخلَص  إليها محاواًل  النظر  وإعادِة  أعمالي  مبراجعِة  اآلَن  بدأتحُ  لقد 
مرتبطٌة  مقاصدحُ  وهي  لألعماِل،  األصليَة  املقاصَد  تتجاوزحُ  جديدٍة  قراءاٍت  إلى  الوصوِل  كيفيَة  فيه  أتعّلم  طورٍ  إلى  وجلت  لقد 
بسياقاِت العمِل، أكثر من ارتباِطها بالصورِ نفِسها. ولهذا بدأتحُ بالنظرِ إلى األعماِل باعتبارِها طروًسا بصرّيًة، اخملفّي فيها أكثر 

منها.  الظاهرِ  من 

***
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باللونني  املتعّددةحُ هنا طبقاِت الكوالج. إن الصورَ  التجميع”، حيثحُ تشبه الطبقاتحُ  ”38 يوًما من إعادة  د اآلن إلى مجموعِة  فلنعحُ
نٍة جمعتحُها من  بعْت مبحلوٍل فوتوغرافي أبيٍض وأسودٍ على أجزاَء من قشورِ طالٍء ملوَّ األبيِض واألسودِ للبيِت الذي سكنتحُهحُ قد طحُ
جدراِن بيتي وغيرها في البلدِة القدميِة في مدينِة القدِس. ولو نظرَ عالٌم أثريٌّ إلى هذِه القطِع لظنَّ رمّبا أّنها قطٌع  أثرّيٌة هاّمٌة متَ 

بوهٍم ما.  لْت  أّنها شظايا تشكَّ بدّقٍة سيجدحُ  إليها  ينظرحُ  اكتشافحُها، ولكّنهحُ حنَي 

 38 يوماً من إعادة التحميع )2014( - تركيب في معرض »علم اآلثار من املستقبل« في املركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي سكافي سكاليغيري، فيرونا إيطاليا 2014

تركيب - طبقات - منصة الفن املعاصر، الكويت، 2014 تركيب - شظايا - برلوني غاالري- لندن 2014
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نتيجَة  جاءت  الفنّيَة” قد  ”القطعَة  أنَّ  وذلَك  التقليدية،  األركيورلوجيا  في  منهجيًة جديدًة  يتطّلبحُ  القطِع  لهذِه  الرموزِ  حلَّ  إن 
عمليٍة فوتوغرافّية، وإّن فكَّ رموزِها يحتاجحُ مّنا إلى فهِم الصور. ولكنَّ َفهمنا للصورِ وأصولِها وتشّكيلِها ومدركاتِها ال يزالحُ في 

األولى.  مراحلِِه 

أو  الصورِة  أصِل  حتديِد  إلى  يقودحُنا  السؤاِل  هذا  في  البحَث  إنَّ  صورتحُه؟  أم  العالم  الصورة؟  أم  العالمحُ  اآلخرِ،  على  السابقحُ  من 
أّن  املا ال نهاية، غير  مصدرِها. وإن كان العالمحُ صورًة منذحُ األزِل على حِد وصِف الفالسفِة واملنظرين، فإّن بحَثنا يصلحُ إلى نقطِة 
الكهوِف قد  التي وجدْت في  الصورَ  . لعلَّ  لهحُ الذي ال حدَّ  السعِي  البصرّيِة في خَضمِّ هذا  األلغازِ  بعَض  نحلَّ  أن  مينعحُ من  هذا ال 
كانت املاوالِت األولى لإلنساِن ليصّورَ وليحلَّ رموزَ الصورِ التي تخّيلَها عن نفِسِه. إنَّ دراسَة هذِه الصورِ هي دراسٌة في علم اآلثار 

أو املنعكس عنه.  البصرية، بحمض نووي متشكل من الضوء  تلَك هَي حلظةحُ اكتشاِفنا جلينوماتِنا  البصري. ورمّبا كانت 

رسم في كهف، كهف شوفيه في فرنسا
يعود تاريخها  إلى حوالي 32،000 سنة رسم في كهف في سوالويزي بإندونيسيا

يعود تاريخها 40،000 سنة

التي افترضناها بخيالنا. ومع تتالي العصورِ  الرؤيِة  (في الكهِف( من تثبيِت وهِم  فقد استطعنا من خالِل الرسِم على احلجارِة 
للعالِم  صدمًة  الثابتةحُ  الصورحُ  شّكلت  لقد   . التصويرِ فنُّ  ونشأ  معدنّيٍة  ألواٍح  وعلى  الورِق  على  الضوِء  هذا  وضِع  من  متكّنا 
الصورحُ  وهكذا شّكلت  باحلقيقِة مطلًقا،  لها  ال عالقَة  أّنها  إال  رؤيِتِه،  من  أعينحُنا  الذي متكنت  الوهِم  إلى  األقربحُ  كانت  إذ  حيِنها، 

بذاتها.  عاملًا 
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و  الرابِط بني الصورِ  التركيزِ على  الوقتحُ لنتوّقَف عن  بالعالم خاًصا بها، فإنني أتساءلحُ إن كاَن قد حاَن  الّصورَ شّكلت وعًيا  وألن 
نفِسها،  الصورِة  في  النظرِ  خالِل  من  للعالِم  البصريِة  العناصرِ  استكشاِف  إلى  ذلَك  من  بداًل  نحتاجحُ  ”. لعّلنا  احلقيقيِّ ”العالِم 
النظرِ  عبرَ  وذلَك  أصولِها،  بنَي  وباألخصِّ  بينها  والعالقاِت  وسماتِها  الصور  دراسِة  إلى  بحاجٍة  . إّننا  علميٍّ بحٍث  في  أننا  لو  كما 
قد كانْت مخفّيًة  لها  احتماالٍت ال حدَّ  اكتشاَف  لنا  يتيَح  أن  ومن شأِن هذا  الواقِع،  مَع  الدائمِة  املقارنِة  إليها مباشرًة مع جتّنِب 

في هذِه الصورِ. 

واحٍد،  منظورٍ  من  أو  خطّيٍة  بطريقٍة  الزمِن  أو  الوقِت  إلى  النظرَ  للصورِ  األركيولوجيِة  الدراسِة  في  املمكِن  غيرِ  من  أّنهحُ  كما 
فيها  والبحِث  الصورِ  بدارسِة  معنيٍّ  عمٍل  أليِّ  اجملاَل  يتيححُ  ما  يحملحُها. وهذا  التي  املتعّددِة  األبعادِ  باعتبارِ  إليها  النظرحُ  يلزمحُ  وإّنا 

الستكشاِف املاضي واحلاضرِ واملستقبِل وما وراءهحُ في آٍن مًعا. 

***

بال عنوان - ليس هذا فن كهوف، بل  عمل تصوير اجنزته في 1994



13

البحثحُ خالَل  بي هذا  أفضى  وقد  الناِس في مناطَق حدودّيٍة،  دوًما على حبِس  تعملحُ  ثابتٍة  أنظمٍة  رموزِ  أقوم في عملي على فكِّ 
الوقِت إلى رؤيِة الصورِة األكبر، ففي كِل سلسلٍة عملتحُ عليها كنت أبدأحُ من عملّيِة بحٍث بصرٍي في محاولٍة للخروِج من حالٍة 

املنفى واالغتراب.  أّن تركيزي كان منصّباً لسنواٍت عديدٍة على قضيِة  ها. فلعلكم تعرفوَن  ذهنيٍة كنت أعيشحُ

خروج )2006( -تركيب - طبقات - في منصة الفن املعاصر، الكويت 2014

خروج )2006( 70 × 62 سم
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حتديًّا  متّثلحُ  أخرى  ذهنيٍة  حالٍة  إلى  حلِِّه  مبجّردِ  سيقودحُني   ، بصريٍّ سؤاٍل  أو  إشكاٍل  إلى  الذهنيِة  احلالِة  هذِه  بتحويِل  قمت  لقد 
متعّددًة  طبقاٍت  تستكشفحُ  التي  البصريِة  الطروِس  هذِه  أقّلبحُ  كنتحُ  أنني  أشعرحُ  أعمالي،  إلى  النظرَ  أعيدحُ  جديًدا. فحنَي  بصريًّا 
روايَتي.  من  الفنيِة  أعمالي  وسائرحُ  صوري  حتررت  فقد  اليوم،  ”واقعي”. أما  على  اإلدراكحُ  هذا  أّداه  الذي  والتأثيرحُ  عشتحُه،  ماٍض  من 
ليكشَف  للمشاهِد  الفرصَة  أترَك  أن  أودُّ  اآلن  و  مختلفٍة،  بطريقٍة  ستظهرحُ  أّنها  غير  فيها،  ماثلًة  تزالحُ  ما  األصلّيَة  احلكايَة  لعلَّ 

بنفِسه. األعماِل  معاني 
 

لقد اخَتلََف إدراكي، وأعتقدحُ أّن الوقت قد حاَن كي ننخرَط أكثر في عمليِة الّنظرِ إلى حيثحُ يقبعحُ املعنى في ذهِن املشاهدين وفي 
خياالتِِهم. إنَّ هذا ما يجعلحُ جتربَة مشاهدِة الفنِّ جتربًة آسرًة، ويفّسرحُ كيَف جندحُ أنفَسَنا أحيانًا غارقنَي في عمٍل فّنٍي ما. وكما قال 
لورنس فاينر: ”ال ينضوي العملحُ على أيِّ استعارٍة، وألنه كذلك، فإّنَك تتركهحُ متاًحا للناِس كي يستخدموهحُ مبا يناسبحُ حاجاتِِهم 

للتلقنِي.”  ليَس  الفنِّ  ورغباتِِهم. إنِّ 

عن  وماذا  النظرّيِة؟  أو  السياِق  إلى  ننتبهحُ  أو  التوضيحيِّ  النصِّ  إلى  ننظرحُ  ما  أوَل  وننظرحُ  معرٍض  أو  متحٍف  إلى  نذهب  تحُرى  يا  كم 
النظرِ إلى الفنِّ نفِسه، فهذا فنٌّ بصريٌّ في املقاِم األوِل. ال بدَّ من حتريرِ الفنِّ من النصِّ في بعِض األحيان. إنَّ أَي شيٍء كتبتهحُ عن 
الفنِّ الذي قّدمتهحُ في املاضي لم يعد لهحُ وزٌن اآلن، فهل لك أن تتصّور معنى ما كتبته بعد مئِة سنٍة من اليوِم؟ واألمرحُ ذاتحُهحُ ينطبقحُ 
تؤّدي  بينما  القارئ،  تثيرحُ خياَل  التوضيحّيِة  النصوِص  األدنى من  احلدِّ  تقّدمحُ سوى  ال  التي  املعارَض  الفنانني. إنَّ  بياناِت  على جميِع 
نفِسِه  للفّناِن  أهّميًة  متّثلحُ  املقاصدحُ  أنَّ هذِه  مع   الفّنِي،  العمِل  ولو بشكٍل مؤقٍت على  الفّناِن  إلى حتميِل قصِد  أّواًل  النصِّ  قراءةحُ 
وإنَّ  بذاتِها،  حياًة  للصورِة  إّن  عرِضها.  مبجّردِ  كاَن  قصٍد  أِي  عن  منفصلًة  تصبححُ  فإنها  ما،  صورًة  الفّنانحُ  يبدعحُ  فحنَي  وحسب. 

إليها.  الناظرحُ  ها  ميتلِكحُ التي  البصرّيِة  املعرفِة  يعتمدحُ على مستوى  معناها 

وإنا  الكتابِة،  أو  بالقراءِة  اجلهلحُ  هَي  ليسْت  هم  أحدحُ يرى  املستقبِل كما  أّميَة  بنيامني: ”إنَّ  والِتر  قاَل  املاضي  القرِن  ثالثينياِت  في 
َتها رغَم انقضاِء قرابِة قرٍن عليها.  أثبتْت صحَّ أّن هذِه العبارةحُ قد  .” ويبدو  اجلهلحُ بالتصويرِ

ألَف  حنَي  إلهاٍم  حالِة  في  مرَّ  قد  املوسيقارحُ  كان  إن  اعتبار؟  أَي  الفنُّ  فيه  تشّكَل  الذي  للسياِق  التالي: ”هل  هو  املطروح  السؤال 
املفهومحُ  هذا  يبدو  وبينما  اإللهام؟  هذا  قّصِة  عن  يعرَف  أن  إليها  يستمعحُ  حنَي  املستمعحُ  يحتاج  فهل  ما،  موسيقّيًة  مقطوعًة 
من  بداًل  بأعيِننا  الفنِّ  إلى  النظرحُ  بنا  البصرّيِة. يجدرحُ  الفنوِن  حالِة  في  يضيعحُ  أّنهحُ  جندحُ  فإننا  باملوسيقى،  األمرحُ  يتعلقحُ  حنَي  واضًحا 
ال  ما  ونترَك  يأتي،  مبا  نستمتَع  وأن  نستمَع،  أن  نحبُّ  ننظرِ كما  أن  إذن  علينا  النصوص. إن  من خالِل  املعنى  على  العثورِ  محاولِة 
التي  البصرّيةحُ  الرحلةحُ  هَي  هذِه  بِه.  نستمتعحُ  وما  نراهحُ  ما  وطبقاِت  إيقاعاِت  مستكشفنَي  أعمقحُ  هَو  ما  إلى  نذهَب  وأن  يروقحُنا، 

عادًة ما أشيرحُ إليها. 

مسودةحُ  ”سينوبيا” هي  الوطني. وللتعريف،  البحرين  متحِف  في  تعرَض  ”سينوبيا” كي  مجموعِة  من  2014 انتهيتحُ  العاِم  في 
الطرَس  تظهرحُ  التي  اخملفّيِة  أو  املرئيِة  غير  ”سينوبيا” الطبقَة  في  أرى  (fresco(. إنني  اجلصيِة  اللوحِة  أسفَل  املوجودةحُ  الرسِم 

زاويٍة مختلفٍة.  من 

سينوبيا كمثال، وذلك بعد تكشف طبقة الرسم العليا من الطالء املتكسر، وحقيقة أننا ال نرى حتت هذه الطبقة املوجودة ال يعني عدم وجودها.
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لقد صّورتحُ املنامَة من كلِّ زاويٍة، من 360 درجة، ثم بََسطتحُ هذِه املشاهَد التي التقطتحُها للمدينِة، فتشّكَل لديَّ إيقاٌع ما وترّدٌد 
هحُ حنَي أحاولحُ تفسيرَ البحرين، وبعَدها طلبتحُ من فرقِة ”مشروِع خوري” أن يحولوا هذا اإلنتاَج البصريَّ  صوتيٌّ ميّثلحُ ما أراهحُ أو أسمعحُ

.  لالستماع: إلى سمعيٍّ

http://stevesabella.com/sinopia-II-.html

البحرين. الثانيِة في سينوبيا، فقد قمتحُ بتصويرِ رسوِم اجلرافيتي في شوارِع  القطعِة  أما في 

Sinopia (2014) 270 x 60 cm - Lightjet prints mounted on matt diasec, 3.5-cm aluminum box edge

الكتابة على اجلدران في البحرين مرقابة من قبل الشرطة - من أرشيف سابيال 

تخيل خلق لصوت نيويورك وهونغ كونغ واسطنبول وجاكرتا وطوكيو وغزة.
فمثالً في غزة سوف  يتم تصوير البيوت املدمرة وصوت املدينة  سيكون من القنابل التي سقطت عليها خالل احلرب في عام 2014
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Graffiti in Bahrain from Sabella’s archive

طبقات  من  الكوالج  تشكيل  يتم  حيث  السابق،  الكوالج  في  عملي  عكس  (على  بعِضها  فوق  اجلرافيتي  طبقاِت  بصفِّ  قمتحُ 
الوصوَل  تتيححُ  عملّيًة  لي  بالنسبِة  ذلَك  وكان  أخرى،  اكتشفتحُ  كّلما محوتحُ طبقًة  وصرتحُ  بدأتحُ مبحِوها،  متتالية(.  ثمَّ  مضافة 
وغير  املستورِ  عن  التنقيِب  في  االستمرارِ  في  هذِه  الكشِف  عملية  ساعدت  الصميِم. وقد  إلى  وصواًل  وأعمق  أعمَق  نقاٍط  إلى 
نحِوها  ترتيِب  إعادَة  فإَن  اجلرافيتي وكلماتها كانت من طبقاٍت متعّددٍة وممسوحٍة،  أّن صورَ  البصرّيِة. ومبا  الطروِس  مَن  املكشوِف 
ولكنها  ممحية  غير  هنا  الكلمات  البصرية،  الطروس  في  احلال  هو  كما  بصرية. (أيضاً  طروٍس  كشِف  في  بحثي  يوصلحُ  البصرّي، 

.) مختبئة. حيث مت إعادة تركيب بناءها النحوي بصرياً 

 . وكانت النتيجةحُ أن حتّوَل صوتحُ الناِس إلى إيقاٍع وإلى انفجارٍ بصريٍّ

***

Sinopia (2014) 270 x 180 cm
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كلُّ شيٍء يحيطحُ بِنا محكوٌم بأعراٍف ومفاهيَم، والكثيرحُ مَن الناِس يعتبروَن هذِه األنظمَة من املسلماِت. وقد كاِن نصيبي أن أنشأ 
بأنني  تلقائٍي  نظاٌم وسَمني بشكٍل  وهو  النظاِم،  ذلك  من  أحتّررِ  أن  أجِل  أسعى من  وكنتحُ  رموزِها،  في منطقٍة معروفٍة بصعوبِة 

شخٌص أعيشحُ حتَت االحتالِل اإلسرائيلِي. 

Settlement––Six Israelis and One Palestinian )2008-2010(  230 x 164 cm each -

ني مَن الوقوِف وحدي؟ ثمَّ وجدتحُ أنَّ بحثي  كنتحُ قد سألتحُ نفسي من قبلحُ عّما كاَن يحولحُ دوَن شعوري باحلرّيِة، وما الذي كان مينعحُ
حّررت  أو  عليه،  ترّتب  الذي  واملنفى  االحتالِل  من  نفسي  حريتي. حّررتحُ  على  العثورِ  على  قد ساعَدني  ووظائِِفها  الصورِ  أصِل  عن 
نفسي باألحرى من صورِة االحتالِل واملنفى من خالِل اللجوِء إلى الصورِ واالستعانِة باخليال. ال وجودَ لشيٍء يدعى ”مجلسحُ احلرّيِة” 
أنفَسَنا ونحددَ ما نبحثحُ  أن نعرَف  نا على  الذي يساعدحُ إليِه هو اخليالحُ  أو عنه. جّل ما نحتاجحُ  أن يخلَع احلرّيَة على أحٍد  من شأنِِه 
، فكلُّ فردٍ مسؤوٌل عن أن يحررَ نفَسهحُ من هذا النوِع اجلديِد من االستعمارِ الذي أّثرَ بالّناِس من دوِن أن يشعروا بِِه وال يتنبهوا  عنهحُ

بِها.  والتأثيرِ  إنَّهحُ استعمارحُ اخلياِل، حيثحُ تستخدمحُ األنظمةحُ الصورَ الختراِق األذهاِن  له، 

والسّيما  العالِم،  دوِل  من  غيرِها  أو  املتحدِة  الوالياِت  أو  األوروبي  االحتادِ  إلى  وال  املتحدِة  األممِ  إلى  بحاجٍة  ليسوا  الفلسطينينَي  إنَّ 
إسرائيل، كي تعلن لهم أّنهم أحرارحُ. لقد ولدنَا جميعنا أحرار. 

األرض؟ إذا لم ميِكنحُنا التخيلحُ بأننا أحرار، كيف ميكنحُنا أن نحررَ  باختصار، 

أحتررحُ خاللَها من  الفّناِن مثاًل، فوجدتحُ نفسي في رحلٍة  أخرى، كصورِة  أنني أصبحتحُ في أسرِ صورٍ  أنِّي سرعاَن ما اكتشفتحُ  غيرَ 
أذهانََنا وأخيلَتنا كي نتحّررَ  التي حتتلُّ  تلَك األنظمِة  التحّررِ، ونحنحُ في حاجٍة دوًما إلى معرفِة  . فاحلياةحُ عمليٌة ال تنتهي مَن  الفنِّ

نحن.  بطريقِتنا  والتخيِل  التفكيرِ  من  ونتمكَن  قيِدها  من 

تسوية - ستة إسرائيليني و فلسطيني واحد
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عام 2012 انطلقتحُ في رحلٍة من برلني إلى كرواتيا، وألوِل مّرٍة وجدتحُ نفسي أتفاعلحُ مع الفّن ِمن دوِن سابِق مفهوٍم أو فكرٍة في 
مخيلتي، وفي تلَك اللحظِة تشّكَل هذا املشروع، ومن أجِل القياِم بِه كاَن عليَّ أن أحتّررَ من التقنيِة ومعداِت الكاميرا. كانت تلَك 

بالنسبِة لي.  احلرّيةحُ  هَي 

االستقالل “تركيب” : إسقاط الصور على ست شاشات 200 × 111 سم في غرفة مظلمة



19



20



21

الرجاء مشاهدة الفيديو القصير للمشروع.

https://vimeo.com/125236888



22

كهف في البلدة القدمية في القدس

الكهَف  سأحولحُ  أنني  أي  القدميِة،  املدينِة  كهوِف  من  واحٍد  في  حائط  على  القدِس  صورِة  بعرِض  فسأقومحُ  القادِِم  عملي  في  أما 
هذا  على  القدِس  صورِة  ضوِء  وإسقاِط  اجلدراِن  من  واحٍد  على  للضوِء  حساٍس  تصويٍر  محلوِل  وضِع  خالِل  من  حتميٍض  غرفِة  إلى 
عّدِة  بعَد  سيجفُّ  امللوَل  ألن  ما،  يوًما  ستختفي  فإنها  الكيميائيِة،  العمليِة  باستخداِم  الصورِة  تثبيِت  بعد  وحتى  السطِح. 
أّنها ستبقى قائمًة بأشكاٍل  بأنَّ هذِه الصورِة- صورةحُ القدِس- ستختفي حتًما مَن الكهف، إال  سنواٍت وينقشع. ورغَم معرفِتنا 
ذهِنِه،  في  الصورِة  هذِه  َل  قد شكَّ م  منكحُ واحٍد  أيًضا. كلُّ  الذاكرِة  وفي  واألفالِم  الفوتوغرافيِة  لها كالصورِ  ال حدَّ  أخرى  متخيَّلٍة 

نا ندركحُ أنَّ الصورَة ال متوتحُ أبًدا، وإنا تنتقلحُ ِمن شكٍل إلى شكٍل آخر.  ومن هحُ

البصريَّ  التاريَخ  الصورة. إنَّ  ساللِة  أصِل  إلى  نذهَب  أن  علينا  الكهِف- أي  قبَل  كاَن  فيما  نبحَث  أن  هَو  هنا  إليِه  نحتاجحُ  ما  إنَّ 
أتت. إن  أيَن  ومن  الصورة  نتتبََّع هذِه  أن  لها على جدارِه. فلنحاولحُ  قبَل مرحلٍة طويلٍة من إسقاطي  بدأَ  قد  الكهِف  للصورِة في 
بشكٍل  حقيقًة  موجوٌد  الصورةحُ  متّثلحُهحُ  ما  فهل  للقدس.  صورٌة  هو  اإلسقاِط  هذا  ومصدرحُ  صورة،  هَو  تعلموَن  كما  اإلسقاَط 
الكهف؟ ما مصدرحُ جميِع  املوجودِة على جدارِ  الصورِة  أو كشفت، كتلَك  أحُوجدت  القدسحُ صورًة  تكوَن  ال  أن  يؤّكدحُ  الذي  ما  مادّي؟ 
أنَّ الصورَة واإلدراَك داخالِن في طبقاٍت متعّددٍة، وأننا نعيشحُ في عالٍم ينضوي على عددٍ غيرَ متناٍه مَن  هذِه الصورِ؟ وهكذا ندركحُ 

البصرّيِة.  الطروِس 

أفعل.  قد  أنني  رغَم  غرفَة حتميٍض،  منه  القدِس ألجعَل  في  الكهِف  إلى  أعودَ  أن  بالضرورِة  مّني  يتطّلبحُ  ال  املشروَع  هذا  أنَّ  كما 
عن  احلديَث  اآلَن  ميِكنحُنا  إذ  م،  أماَمكحُ اآلَن  أقولحُهحُ  ما  هذا  ويؤّكدحُ  ماّدية،  حقيقًة  منهحُ  وجعَل  بالفعِل  املشروَع  أقاَم  قد  اخلياَل  ولكنَّ 
قبَل  املشروِع حتى  تفاعلوا مع  قد  الناَس  أنَّ  بالفعل. كما  ذو طبقاٍت متعّددٍة  لذلَك  يحملحُها، فهو  التي  واملعاني  املشروِع  دالالِت 
عبرَ  االنتقالحُ  إّنها  املستقبل،  أركيولوجيا  املكاِن. هذِه هي  بغياِب  املكاِن حتى  استكشاِف  قادرٌ على  الواقع. فالذهنحُ  حتّقِقِه على 

واخليال.  الصورِة 

الواقع”(،  ”عالم  (أي  متَّ تصويرحُهحُ  عّما  نراهحُ  ما  نفصلحُ  وحنَي  الفوتوغرافية،  الصورِ  قّوِة  اكتشاِف  األولى من  املراحِل  في  نزالحُ  ما  إننا 
ذاتِها حلصلنا  الصورِة  إلى  بالنظرِ  األرِض  إنساٍن على هذه  قام كلُّ  النظر. ولو  أكثرَ عمًقا من  عمليٍة  ِغمارِ  أنفَسَنا في  فإننا جندحُ 
بالصورِة  نفّكرَ  أن  تتشّكلحُ فيها طروٌس بصريٌة ال متناهية. علينا  واسطٌة  لها. فالتصويرحُ  التفسيراِت  مَن  لهحُ  على عددٍ ال حصرَ 
بظاِهرِها  املتعلقِة  تفسيراتِنا  من  يردحُ  النجمِة  عن  نعرفحُهحُ  ما  وكّل  اجملّرِة،  في  بعَد  تكتشَف  لم  مضيئٍة  كنجمٍة  الفوتوغرافيِة 
. وباختصارٍ، فإن عالقتي مع الصورِة هي أشبهحُ برحلٍة  هحُ الالمع، متاًما كما في الصورِة، إال أّن هنالَك الكثيرحُ مما يبقى لنراهحُ ونكتشفحُ
نرى ما هَو متجاوزٌ  أن  لنا  البصرّيِة سيتيححُ  الرموزِ  فإنَّ فكَّ  اخلياِل،  الصورَة هي جزٌء من  أّن  بحًثا عن فهِم تشّكلها. ومبا  فضائيٍة 

للواقِع. 

رحلة احلياة هي رحلة من الصور. دراسة التاريخ هي نفسها دراسة الصور بكل أشكالها ووسائطها.

ال بدَّ مَن انتزاِع التصويرِ من املفاهيِم األصليِة التي حتيطحُ بها، كالرغبِة البشرّيِة في تثبيِت الصورِ والهوِس بأخِذ صورٍ دقيقٍة عِن 
شاشٍة،  أو  ورقٍة  على  بالوجودِ  مرهونًة  تكونحُ  ال  بحيثحُ  الصورِ  تفكيَك  لنا  تتيححُ  مرحلٍة  في  بتنا  لعّلنا  ولكن  هو.  كما  العالٍم 

فتحرر من الزمن وتطوفحُ حّرًة في خياالتنا. 
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تناوَل فيليم  الذاتي. وقد  التأّمِل والتحقيِق واالستجواِب  املنفى بعَد عمليٍة طويلٍة من  إنني قد تقّبلتحُ فكرَة  أن أقول  أوّد  ختاًما، 
فلوسر قضّية املنفى فقال: ”يصبححُ املهاجرحُ حرًّا ليس حني يتنكرحُ لوطِنِه األصلّي، وإنّا حني يتمّكنحُ من تقّبلِه”. لم أرغب قطُّ في 
زوايا متعّددٍة  املنفى من  النظرِ في  الوعيحُ واإلدراك. ومن خالِل  يتغّيرحُ هَو  القدس، ولكن ما قد  دوًما من  تغييرِ جيناتي، فأنا أصلي 

. وهكذا صرتحُ حّرا.  هحُ والواقِع الذي تخلقحُ وتوّجهاٍت مختلفٍة متّكنتحُ مَن الغوِص عميًقا في العالقِة بني الصورِ 
البصرّيِة اخملفّيِة في طبقاٍت مثبتٍة. وإنني أسعى  الطروِس  يتأّلفحُ من عددٍ ال محدودٍ من  أّن عاملَنا  لقد جعلَني بحثي هذا أصّدقحُ 
ربطنا  على  تساعدحُ  البصريِة،  باخلرائِط  أشبهحُ  متخّيلٍة،  جسورٍ  عن  عبارًة  أوهامي  البصرّي. إن  بالتاريخ  صلٍة  ذا  فنًّا  أقّدَم  أن  إلى 

املستقبل.  على  بعنٍي  مباضينا 

لقد حاَن الوقتحُ لنخوَض أكثرَ في عمليٍة من النظرِ إلى العالقِة بني الّصورِ والتاريِخ البصرّي. علينا أن نتوقَف عن التفكيرِ بالزمِن 
بأنفِسنا،  رحالتِنا  نشّكلحُ  ذلك. إننا  وراَء  وما  واملستقبِل  واحلاضرِ،  املاضي،  إلى  نقلنا  على  قادرٌة  فالصورحُ  بطريقٍة خطّيٍة،  والتاريِخ 

نا نحَو اخلياِل حيثحُ كلُّ شيٍء نتخّيلحُهحُ يصيرحُ حقيقًة.  التي تأخذحُ الرحالتحُ  هذه 
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