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 > <كر= >عتر: يتذكّر في &لبندق)ة&لصفحة &لرئ)س)ة

5كر4 3عتر1 0تذّكر في )لبندق"ة

من ف&ديو «$سالة *لى '&ا$ $#فض»

&لحضو! &للبناني في «ب)نالي &لبندق)ة» Tذ& &لموسم مشرC Qمبشّر على <كثر من صع)د. فالمشعل يحمله فناE ف)ديو Cتج@)ز

1982ير&Tن على &لمغاير`_ C&لموضو[ !حلة ]&ت)ة في جر&Y &الجت)اY &السر&ئ)لي للبناE في &لعا= 

189 07ب

 من «ب)نالي55) لبناE في &لدC!` 1966يمثّل <كر= >عتر: (ص)د& ــ 

c (نوفمبر) 2&لبندق)ة» &لتي تستمر حتى defgسالة!» hمن خال 

 jنتاk ا! !&فض». &لعمل من(m لىkAPEAL`!&<C مفوّضة من قبل) 

 &للبنانيArt Reoriented&لثقافة &للبنان)ة) &لتي &ختا!c مؤسسي 

سا= برCqيل C&أللماني ت)ل ف)لر&p منسق)ن فن))ن. بدT!Cما_ &ختا!

&الثناE <كر= >عتر: لتمث)ل لبناE في &لبندق)ة.

يفتتح &لف)ديو على مش@د يضع ف)ه &لفناE كتاs «&ألم)ر &لصغ)ر» على

شاشة ضوئ)ة_ Cيتصفّحه <ما= عدسة &لكام)ر&. ]لك &لمش@د &لبس)ط

يقد= &لمفات)ح لقر&ء` &لف)ديو. يرسم >عتر: منحوتة Cمد!سة mCائر`

على <Q&!C ب)ضاء في بد&ية &لف)ديو_ مثلما mلب &ألم)ر &لصغ)ر من

hنجو E> بدالً منC .ية&Cفاً في &لرCيرسم له خر E> E&لط)ا! <نطو&

Cنتعر~ مع &ألم)ر &لصغ)ر kلى كوكبه_ نذTب مع >عتر: kلى «ثانوية

.Eص)د& &لرسم)ة للبن)ن». لتلك &لمد!سة مكانة خاصة لد� &لفنا

`qعاkC ثة قصف@اqفولته_ فضالً عن <نّه عايش حاm ب)ت sكما <ن@ا تقع قر _c&ت@ا لسنو!&qk شر~ على>C _و &لذ: <سّس@اT Çلد&C
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EفنوC sq&

 qلعد&de٦f لثالثاء& dg <تمو defg

مقاال> 5خر: لر18 07ب:
]2[«صف)ر >ملر»: &لفن &لمعاصر على بساm &لبحث

sر>:: تا!يخ بصر: لذ&كر` &لحرm 3[<لفريد[

]4[«محاqثاc ال منت@)ة» حوh &ل@وية C&لتا!يخ

]5[<لكسند! بول)ك)ف)تش | «بلد:» Cنصّ

]6[... ك)ف نق)ّم &لصو!` &ل)و=؟Open /Rhapsodyفوتوغر&ف)ا | 

kعما!Tا. Tكذ& يرينا في &لبد&ية بعض &لصو! &لفوتوغر&ف)ة &لخاصة بالعائلة &لملتقطة في باحة &لمد!سة_ ثم ننتقل kلى مشاTد

معاصر` &لتقط@ا في &لحاضر.

Tنا_ س)فرq >عتر: مساحة كب)ر` لتصوير &لمد!سة: &لملعب_ C&لممر&C _c&لمبنى_ C&لتالم)ذ_ C&ألبن)ة_ مركز&ً على مشاTد

تتوسط@ا منحوتة أللفرq بصبوå في حديقة &لمد!سة. <كاE عبر &للقطاc &لثابتة &لطويلة_ <= حركة &لكام)ر& &لبط)ئة من خلف

&لمنحوتة &لتي تحتل جزء&ً كب)ر&ً من &لف)ديو_ يخلق >عتر: عالقة حم)مة ب)ن &لمشاTد Cمبنى &لمد!سة. عالقة يخ)ّم عل)@ا جو من

&لسك)نة ال تبتعد عن &لعالقة &لمتخ)ّلة لألم)ر &لصغ)ر بكوكبه. C!غم <Eّ &لمشاTد ملتقطة في &لحاضر_ kال <k ّEيقاع@ا يحمل ثقل

]كرياc عاش@ا <كر= &لصغ)ر في >C&يا ما نر&Ç &ل)و= <مامنا. ثم نر&فق لؤ: حنفي &لذ: يلعب Cq! &لفناE في مر&Tقته_ TCو يصنع

&لطائر&c من <Q&!C &المتحاناc &لرسم)ة مع !فاقه Cيط)ّرCن@ا في &ل@و&ء فوQ ص)د&. في &لف)ديو_ تتحوhّ تلك &لطائر&c &لو!ق)ة kلى

 عن m)ا!mfèêdائر&c حرب)ة تلقي حمولت@ا فوQ &لبحر بدالً من تدم)ر &لمدينة_ في kشا!` kلى !C&ية تد&Cل@ا <Tل ص)د& عا= 

kسر&ئ)لي !فض قصف «ثانوية ص)د&»_ فأفرí حمولته من &لصو&!يخ في &لبحر_ قبل <E ترسل &لقو&c &إلسر&ئ)ل)ة m)ا!&ً ثان)اً ل)قصف

&لمد!سة. ننتقل بعدTا kلى مشاTد &لمد!سة Cمح)ط@ا &لم@دّ= عبر صو! من &أل!ش)ف_ <C عبر يوم)اc شق)ق &لفناE &لذ: Cثق

>يا!` &لعائلة للمد!سة بعد قصف@ا. يعرï >عتر: مش@د&ً من Cثائقي kسر&ئ)لي يرC: &جت)اY لبناC _Eيختا! منه مشاTد تظ@ر قصف

]Cلى >من بناء &لمد!سة ضمن مشرk qتعو qألسو&C لمباني &لمح)طة_ ل)ختم &لف)ديو على صو!` فوتوغر&ف)ة باألب)ض&C لمد!سة&

«مصلحة &لتعم)ر» مع mفل)ن يلعباE في &لحقل &لظاTر في مقدمة &لصو!`_ Cموس)قى «بع)د&ً عن &أل!ï» لعمر خو!ش)د.

k]&ً_ نحن <ما= ف)ديو <Cتوب)وغر&في يقدّ= جزء&ً من تجربة عايش@ا >عتر: في مر&Tقته. <ما قصة &لط)ا! &لذ: !فض قصف &لمد!سة_

فل)ست kال تفص)الً في قصة &لفناC Eعالقته بثانوية ص)د&. حتى Ek عنو&E &لف)ديو «!سالة kلى m)ا! !&فض» يح)لنا kلى كتاباc <لب)ر

cلى صديق خ)الي <صبح نا>ياً. ف@ل &لط)ا! &إلسر&ئ)لي متخ)ّل_ كما في كتاباk لى صديق <لماني» &لذ: يتوجّه ف)@اk كامو «!سائل

كامو C&لط)ا! «<نطو&E» في !C&ية «&ألم)ر &لصغ)ر»؟ في &لحق)قة_ ل)ست قصة &لط)ا! من نسج &لخ)اh. بعدما نشر <كر= >عتر: كتابه

_ ]&كر&ً ف)ه &لقصة &لمتد&Cلة في ص)د& عن &لط)ا! &لر&فض_2012«حو&! مع س)نمائي kسر&ئ)لي متخ)ّل يدعى óفي مغربي» عا= 

&تصل به س)ث <نزيسكا (<ستا] في «جامعة كولومب)ا») C<كّد له <Eّ &لط)ا! حيّ ير>C Qيدعى Tاغا: تام)ر_ CكاE قد &لتقى به سابقاً

C<خبرÇ &لرC&ية بنفسه. لكنّ >عتر: ال يستثمر قصة !فض &لط)ّا! في &لف)ديو_ بل يذكر معلومة C&حد` قال@ا تام)ر بأنّه تنبه بسبب

خبرته كم@ندò معما!: &لى <نّ@ا مد!سة <C مستشفى_ فقر! عد= قصف@ا قائالً «Ek بناء مدينة يتخذ Cقتاً <كثر بكث)ر من kصابة

&ل@د~». بذلك_ جعله >عتر: فقط جزء&ً من &لرC&ية_ !C&يته &لخاصة_ من E> ECq يحوّله بطالً <C يمجّد خ)ا!m .ÇرY &لرC&ية &لشخص)ة

:qفول)ة تناm لى قر&ء` &لف)ديو في نظر` فلسف)ةk لى صديق <لماني»_ خ)ا! يدعوناk سائل!»C «ية «&ألم)ر &لصغ)ر&C! Qضمن س)ا

بق)مة &لعد&لة فوQ كل شيء. في «&ألم)ر &لصغ)ر»_ يرسم &لط)ا! <نطو&E صندCقاً Cيترô &ألم)ر &لصغ)ر يتخ)ّل ما يريدÇ بد&خله. <ما

 بعدما !فض &ألhC قصف@ا_ Cترô لنا <E نتخ)ّل ماfèêd<كر= >عتر:_ فرسم صو!` لثانوية ص)د& &لتي قصف@ا m)ّا! kسر&ئ)لي عا= 

نشاء.

 تشرين &لثاني (نوفمبر) ــ «ب)نالي &لبندق)ة»24«!سالة kلى m)ا! !&فض» ألكر= >عتر:: حتى 
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