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فنون بصرية

استنطاق الهويات الجماعية والفردية من ماساشوستس إلى برج البراجنة

رانيا مطر« ...المرأة» وجهنا األوحد
في معرضها الجديد في «غاليري
تانيت»ّ ،
تقدم الفنانة اللبنانية ألبومًا
ً
شامال للنساء عابرًا للحواجز الجغرافية
واالشتغال
والهوياتية .بين التوثيق
ّ
على الكادر الفني النظيف والمنفذ
بعناية ،تكتمل الصورة عند رانيا مطر
روان عز الدين
املــرأة هي الوجه الوحيد في معرض
«ه ـ ـ ــي» ل ــرانـ ـي ــا م ـط ــر فـ ــي «غ ــال ـي ــري
تانيت» (مــار مخايل ـ بـيــروت) .إنها
املـ ــوضـ ــوع والـ ـش ــاه ــد ع ـل ـي ــه .أسـئـلــة
كثيرة جعلت املـصـ ّـورة الفلسطينية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ت ـ ـن ـ ـحـ ــاز إلـ ـ ـ ــى ت ـص ــوي ــر
اإلنــاث وهــي تــرى التبدالت النفسية
والشخصية البنتيها مـ ُـع تقدمهما
ّ
املصورة
في العمر .لكن الكاميرا تنقل
من التلصص على االبنتني إلى عالم
ّ
املصورة نفسها.
أكثر تعقيدًا يشمل
إنــاث طفالت ومــراهـقــات ونـســاء ،من
ماساشوستس األميركية إلى مخيم
بـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة ف ــي بـ ـي ــروت .تــاريــخ
التصوير الـفــوتــوغــرافــي فيه الكثير
م ــن تـ ـج ــارب األم امل ـ ـصـ ـ ّـورة واالب ـن ــة
املوضوع .عالقة تسقط فيها الروابط
ّ
املتوقعة بني األم واالبنة حني تصير
ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا ه ــي ال ــوسـ ـي ــط ،مـثــل
امل ـ ـصـ ـ ّـورة ال ـبــري ـطــان ـيــة كـلـيـمـنـتـيـنــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوردن ،ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـورت ب ـن ــات ـه ــا
ب ــوض ـع ـي ــات إي ــروت ـي ـك ـي ــة ف ــي ال ـق ــرن
ال ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،واألمـ ـي ــركـ ـي ــة ســالــي
م ــان ،الـتــي وضـعــت طفالتها الـثــاث
ف ــي أط ـ ــر م ـفــاج ـئــة وم ـ ـقـ ــززة أح ـيــانــا
تظهر فيها ندوب وأورام حول العني
ّ
وأسـ ّـرة مبللة .تنأى مطر عن تطرف
أو مراوغة كهذه .األعمال املعروضة
مـحـكــومــة بــاالسـتـكـشــاف والـتــوثـيــق

«مارغريتا في عمر العاشرة ،مارغريتا في عمر الـ( »11النقاش ،لبنان)2015 - 2011 ،

ألصقن معتقداتهن وإيمانهن
ونجوم البوب المفضلين والصور
العائلية على جدران غرف النوم
لتشكيل أل ـبــوم شــامــل للنساء عابر
ل ـلـحــواجــز ال ـج ـغــرافـيــة وال ـهــويــات ـيــة.
وإن ك ــان ــت الـ ـص ــور املـ ـع ــروض ــة مــن
مجموعات مختلفة« :هــي :اآلن ،هنا
وهـ ـن ــاك» ،و ،Becomingو«حـ ـ ــوارات
غير محكية» ،و«ف ـتــاة وغــرفـتـهــا» ،و
 ،L٬Enfant-Femmeإال أن ـه ــا تـبــدو
كتنويع على ثيمة واحــدة هي هوية
املرأة وتمثيالتها في البورتريه .بني
التوثيق واالشتغال على الكادر الفني
ال ـن ـظ ـيــف ب ـع ـنــايــة ،تـكـتـمــل ال ـص ــورة
عـنــد ران ـيــا م ـطــر .وج ــوه تتخلى عن
مــامــح الـطـفــولــة ،بـنــات يقفن بجوار
أم ـه ــات ـه ــن ،غـ ــرف نـ ــوم ه ــي ال ـه ــوي ــة،
إذ تـ ـخ ــرج م ـك ـنــونــات ـهــا وت ــأث ــرات ـه ــا
مــن الـبــوب آرت إلــى اآلي ــات القرآنية.
ف ــي  L٬Enfant-Femmeنـ ــرى أرب ـعــة
ب ــورت ــري ـه ــات ل ـف ـت ـيــات قـبـيــل مــرحـلــة
املراهقة .عمر حائر بني مالمح نضج
تـ ّ
ـؤجــل الكشف عــن نفسها ،وطفولة
ّ
تــأســر ال ـج ـســد .طـلـبــت املـ ـص ــورة من
الـفـتـيــات ات ـخــاذ وضـعـيــاتـهــن ،شــرط
أن يبتعدن عن الضحك أو االبتسام.
ّ
لعله بهدف تخليصهن من أي قناع.
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إق ــال ب ـصــري قــد يـفـهــم كتعبير عن
غياب هوية واضحة أو غير مكتملة
ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــر .ل ـكــن ه ــذه ال ـن ـظــرات
ّ
تظل كما هي في معظم الوجوه .في
بـيــروت وأمـيــركــا (حيث تعيش مطر
وتعمل) واملخيمات الفلسطينية في
لبنان ،تجلس الطفالت على األرائــك
أو يسندن أجسادهن إلى جدار مليء
ب ـصــور ال ـش ـهــداء الفلسطينيني .من

ّ
املصورة
هذه املرحلة العمرية ،تتبع
طفالت أخريات في انتقالهن إلى فترة
امل ــراه ـق ــة ف ــي مـجـمــوعــة .Becoming
ت ـ ـتـ ــألـ ــف امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن صـ ــورتـ ــن
لـكــل ف ـتــاة ،تفصل بينهما حــوالــى 5
سنوات .وإذ تعود لتصوير إحداهن
بـ ـع ــد أعـ ـ ـ ـ ــوام ،تـ ـت ــرك مـ ـط ــر ال ـخ ـل ـف ـيــة
ذاتها في معظم األحيان ،فيما تبقى
الفتيات في الوضعية نفسها أيضًا.

هنا دعوة إلى املقارنة بني الفروقات
ّ
املصورة في األجساد
التي تحصرها
والوجوه والنظرات واملالبس ،وتلك
اإليـ ـ ـم ـ ــاءات ال ـب ـس ـي ـطــة الـ ـت ــي ت ـت ـبـ ّـدل
ّ
بخجل بــن البورتريهني .تــركــز هذه
املـجـمــوعــة عـلــى ال ـح ـضــور الـجـســدي
شكليًا ،فيما تسعى إلى الوصول إلى
مــا هــو أبعد مــن ذلــك عبر التفاصيل
ّ
الـ ـت ــي تـ ــوزع ـ ـهـ ــا م ـط ــر فـ ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة

ّ
ك ــال ـل ــوح ــات امل ـعــل ـقــة ع ـلــى الـ ـج ــدران.
ب ـك ـش ـف ـهــا ع ــوال ــم م ـت ـع ــددة ل ـل ـن ـســاء،
تـ ّ
ـوس ــع ال ـص ــور شـيـئــا فـشـيـئــا س ــؤال
ّ
ال ـهــويــة .تلتمس امل ـص ــورة الـهــويــات
ّ
ّ
والتغيرات
التقدم الزمني أحيانًا،
في
الداخلية والقلق والهشاشة التي بها
يـتـهـيــآن ملــواجـهــة ال ـعــالــم .فــي إحــدى
مقابالتها ،تقول مطر إن هناك الكثير
مـمــا يـجـمــع الـفـتـيــات الفلسطينيات

واللبنانيات مع الفتيات األميركيات
مــن الـعـمــر نـفـســه .قــد يـصــح ه ــذا في
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـن ـف ـس ــي والـ ـجـ ـس ــدي
ال ــذي تـتــرك لــه مـســاحــة أســاسـيــة في
ّ
طرحها .لكن طرحًا كهذا قد يجد ما
يناقضه فــي صــور«فـتــاة وغرفتها»،
وم ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـن ـ ــه مـ ـ ـ ــن ه ـ ــوي ـ ــات
جماعية ،وثقافية وطبقية ...في هذه
املجموعة ،تقتحم امل ـصـ ّـورة الفضاء
الـحـمـيـمــي ال ــذي تـبـنــي فـيــه الفتيات
عاملهن الخاص .ألصقن معتقداتهن،
وإيمانهن ،ونـجــوم الـبــوب املفضلني
والـصــور العائلية على جــدران غرف
الـنــوم .تعم الفوضى األس ـ ّـرة ،عليها
رميت الثياب والدمى والكتب .تختار
مطر وضعيات االستلقاء والجلوس
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوديـ ـ ــات ي ـ ـفـ ــرض ـ ـهـ ــا ع ـل ـي ـه ــن
وج ــوده ــن ف ــي غــرفــة ال ـن ــوم .يصعب
عـلــى املـتـفـ ّـرج أال ي ـقــارن تلقائيًا بني
غــرفــة وأخـ ــرى .وإن تجمعها دواف ــع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـورة ن ـف ـس ـه ــا (الـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــور ع ـلــى
السمات املشتركة لــدى النساء ،رغم
ّ
ال ـت ـبــاعــد الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،)...إال أن هــذه
ال ـ ـصـ ــور س ـت ـك ـشــف ع ـم ــا هـ ــو مـخـبــأ
م ـثــل لـقـطــة ل ــزه ــرة ف ــي مـخـيــم ال ـبــرج
الشمالي في صور داخل غرفة تخلو
إال من الحصيرة والفراش .كم يمكن
ف ـصــل ال ـ ــذات الــداخ ـل ـيــة ع ــن ال ـخ ــارج
االجتماعي والثقافي والطبقي الذي
ّ
يحيطها ويشكلها؟
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «ه ـ ـ ـ ـ ــي :اآلن ،ه ـن ــا
وهـ ـن ــاك» تـفـتــح م ـطــر الـ ـص ــورة على
الفضاء الخارجي في مــوازاة التقدم

«هوغيت وبريجيت» (غزير ،لبنان )2014

ف ــي ال ـع ـم ــر .ال ـخ ـل ـف ـيــات ورمــزيــات ـهــا
عنصر أساسي الستنطاق تحوالت
الـ ـش ــاب ــات ودواخ ـ ـل ـ ـهـ ــن .ف ــي واح ـ ــدة
مــن الـلـقـطــات ،تـقــف فـتــاة أم ــام جــدار
مثقوب بطلقات الــرصــاص ،وأخــرى
يسندها جــدار نقشت عليه الــورود.
ام ــرأت ــان تـلـبـســان ال ـع ـبــاءات املـلـ ّـونــة
تديران ظهريهما للكاميرا في مخيم
ب ــرج الـبــراجـنــة .الـتــداخــل أو التنافر

«وفاء وسناء» (برج البراجنة ــ لبنان )2017

البصري يظهر جليًا ضمن كــادرات
مــرت ـبــة ت ـظ ـهــر ال ـ ـجـ ــدران واألشـ ـج ــار
واألبنية التي عليها تطل الشابات.
تـ ـض ــيء م ـج ـم ــوع ــة «ح ـ ـ ـ ـ ــوارات غـيــر
مـ ـحـ ـكـ ـي ــة» عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن األم
واالب ـن ــة ،وم ــا يــدخــل فيها مــن تـمـ ّـرد
وتـ ـ ــوريـ ـ ــث ج ـي ـن ــي ب ـ ـ ــاد ف ـ ــي س ـم ــات
ال ــوج ــه .ف ــي ال ـص ــور ،أم ـه ــات وبـنــات
ّ
في اإلطــار نفسه .لعل املجموعة هي

األق ـ ــوى ،حـيــث ال ـص ــورة ببساطتها
تحوي التقارب والتباعد الهائل بني
الـشـخـصـيـتــن ،ك ـمــا ف ــي لـقـطــة تقف
فيها االبنة واألم بالثياب البيضاء
بـ ـط ــريـ ـق ــة يـ ـصـ ـع ــب مـ ـعـ ـه ــا ت ـم ـي ـيــز
الجسدين ،في حني تلتفت كل منهما
ّ
تضمن
إلى ناحية معاكسة لألخرى.
مطر بــورتــريـهــات أخ ــرى باللوحات
أو املــرايــا والعناصر املـخـتــارة بدقة

التي تكشف عن تدخل الفنانة ،فيما
تـتــرك للعالقة أن تنساب فــي اتجاه
واحد ،على طبيعتها ،كما في صورة
ل ـل ـف ـنــانــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة هــوغ ـيــت ك ــاالن
وابنتها بريجبت.
معرض «هي» لرانيا مطر :حتى األول من
حزيران (يونيو) ـ «غاليري تانيت» (مار
مخايل ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :
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وجهنا األوحد
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واللبنانيات مع الفتيات األميركيات
مــن الـعـمــر نـفـســه .قــد يـصــح ه ــذا في
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـن ـف ـس ــي والـ ـجـ ـس ــدي
ال ــذي تـتــرك لــه مـســاحــة أســاسـيــة في
ّ
طرحها .لكن طرحًا كهذا قد يجد ما
يناقضه فــي صــور«فـتــاة وغرفتها»،
وم ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـن ـ ــه مـ ـ ـ ــن ه ـ ــوي ـ ــات
جماعية ،وثقافية وطبقية ...في هذه
املجموعة ،تقتحم امل ـصـ ّـورة الفضاء
الـحـمـيـمــي ال ــذي تـبـنــي فـيــه الفتيات
عاملهن الخاص .ألصقن معتقداتهن،
وإيمانهن ،ونـجــوم الـبــوب املفضلني
والـصــور العائلية على جــدران غرف
الـنــوم .تعم الفوضى األس ـ ّـرة ،عليها
رميت الثياب والدمى والكتب .تختار
مطر وضعيات االستلقاء والجلوس
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوديـ ـ ــات ي ـ ـفـ ــرض ـ ـهـ ــا ع ـل ـي ـه ــن
وج ــوده ــن ف ــي غــرفــة ال ـن ــوم .يصعب
عـلــى املـتـفـ ّـرج أال ي ـقــارن تلقائيًا بني
غــرفــة وأخـ ــرى .وإن تجمعها دواف ــع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـورة ن ـف ـس ـه ــا (الـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــور ع ـلــى
السمات املشتركة لــدى النساء ،رغم
ّ
ال ـت ـبــاعــد الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،)...إال أن هــذه
ال ـ ـصـ ــور س ـت ـك ـشــف ع ـم ــا هـ ــو مـخـبــأ
م ـثــل لـقـطــة ل ــزه ــرة ف ــي مـخـيــم ال ـبــرج
الشمالي في صور داخل غرفة تخلو
إال من الحصيرة والفراش .كم يمكن
ف ـصــل ال ـ ــذات الــداخ ـل ـيــة ع ــن ال ـخ ــارج
االجتماعي والثقافي والطبقي الذي
ّ
يحيطها ويشكلها؟
ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «ه ـ ـ ـ ـ ــي :اآلن ،ه ـن ــا
وهـ ـن ــاك» تـفـتــح م ـطــر الـ ـص ــورة على
الفضاء الخارجي في مــوازاة التقدم

«هوغيت وبريجيت» (غزير ،لبنان )2014

ف ــي ال ـع ـم ــر .ال ـخ ـل ـف ـيــات ورمــزيــات ـهــا
عنصر أساسي الستنطاق تحوالت
الـ ـش ــاب ــات ودواخ ـ ـل ـ ـهـ ــن .ف ــي واح ـ ــدة
مــن الـلـقـطــات ،تـقــف فـتــاة أم ــام جــدار
مثقوب بطلقات الــرصــاص ،وأخــرى
يسندها جــدار نقشت عليه الــورود.
ام ــرأت ــان تـلـبـســان ال ـع ـبــاءات املـلـ ّـونــة
تديران ظهريهما للكاميرا في مخيم
ب ــرج الـبــراجـنــة .الـتــداخــل أو التنافر

«وفاء وسناء» (برج البراجنة ــ لبنان )2017

البصري يظهر جليًا ضمن كــادرات
مــرت ـبــة ت ـظ ـهــر ال ـ ـجـ ــدران واألشـ ـج ــار
واألبنية التي عليها تطل الشابات.
تـ ـض ــيء م ـج ـم ــوع ــة «ح ـ ـ ـ ـ ــوارات غـيــر
مـ ـحـ ـكـ ـي ــة» عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن األم
واالب ـن ــة ،وم ــا يــدخــل فيها مــن تـمـ ّـرد
وتـ ـ ــوريـ ـ ــث ج ـي ـن ــي ب ـ ـ ــاد ف ـ ــي س ـم ــات
ال ــوج ــه .ف ــي ال ـص ــور ،أم ـه ــات وبـنــات
ّ
في اإلطــار نفسه .لعل املجموعة هي

األق ـ ــوى ،حـيــث ال ـص ــورة ببساطتها
تحوي التقارب والتباعد الهائل بني
الـشـخـصـيـتــن ،ك ـمــا ف ــي لـقـطــة تقف
فيها االبنة واألم بالثياب البيضاء
بـ ـط ــريـ ـق ــة يـ ـصـ ـع ــب مـ ـعـ ـه ــا ت ـم ـي ـيــز
الجسدين ،في حني تلتفت كل منهما
ّ
تضمن
إلى ناحية معاكسة لألخرى.
مطر بــورتــريـهــات أخ ــرى باللوحات
أو املــرايــا والعناصر املـخـتــارة بدقة

التي تكشف عن تدخل الفنانة ،فيما
تـتــرك للعالقة أن تنساب فــي اتجاه
واحد ،على طبيعتها ،كما في صورة
ل ـل ـف ـنــانــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة هــوغ ـيــت ك ــاالن
وابنتها بريجبت.
معرض «هي» لرانيا مطر :حتى األول من
حزيران (يونيو) ـ «غاليري تانيت» (مار
مخايل ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :

