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عظيما لدى "غاليري مغبغب"
معرضا ً
سنة هدى قساطلي ً
ً 365
فوتوغرافية ُت ّكرم روح الضوء وبصيرة التاريخ
لقطة
ّ
ً
انحسارا خالل الفترة الماضية .السبب معروف ،ولسنا في حاجة إلى جهد
قد تكون النشاطات الفنية شهدت
وتغيرت
تبدلت على أساسها الظروف
كبير كي ندرك أن الوطن يمر بمرحلة
ّ
مفصلية في تاريخه الحديثّ ،
ّ
األولويات .وطن لم يعد يشبه تلك الصورة التي رسمها له مؤسسوه ،والتي تستلهم الكثير من عالم األحالم،
ً
جميال ،لم يبق منه سوى نتف من الذكريات يحمل بقاياها جيل اآلباء ،ومن ُق ّدر له
زمنا
عاشه مجتمع كان شهد
ً
أن يبقى ً
وقت ال يفصل فيه بين الحياة والموت ،في مفاهيمه الحقيقية والرمزية ،سوى شعرة رفيعة.
ٍ
حيا في

محمد شرف

ال يمكن النظر إلى أي نشاط فني ،أو أنواع
أخ ��رى م��ن ال �ن �ش��اط��ات ال�ح�ي��ات�ي��ة ،ف��ي ه��ذا
ال��زم��ن ،ب�م�ع��زل ع� ّ�م��ا ي �ح��دث ع�ل��ى المساحة
ال�م�ح�ل� ّ�ي��ة .ق��د ال ي��رت�ب��ط ه��ذا ال �ن � ّش��اط ،في
ش �ك��ل م� �ب ��اش ��ر ،ب ��ال� �ح ��دث ال �م �ح ��ل ��ي ،ل�ك��ن
ّ
مجرد قيامه ،ونظرًا إل��ى فحواه ومدلوالته،
سيكتسب م��ن دون ش��ك م�ع�ن��ى مختلفًا،
وسيصب ،من قريب أو بعيد ،وبهذا الشكل
أو ذاك ،في خانة اإلنتفاضة المباركة ،ذات
المفاصل والمعاني ال�م�ت�ع��ددة ،وخصوصًا
حين ي�ت�ع� ّ�رض لشكل م��ن أش�ك��ال الفساد
المستشري في أكثر من مجال ،وعلى أكثر
من صعيد.
ع �ل��ى ه� ��ذا األس� � ��اس ي �م �ك��ن ال �ن �ظ��ر إل��ى
م �خ�ط��ط "غ��ال �ي��ري أل �ي��س م �غ �ب �غ��ب" ،ال�ت��ي
ش��اءت أن تحتفل بمئوية تأسيس لبنان
ع �ل��ى ط��ري �ق �ت �ه��ا ال �خ��اص��ة م ��ن خ� ��ال جملة
م��ن ال�ن�ش��اط��ات تمتد ،تتابعًا ،ع��ام��ًا ك��ام� ً�ا.
وم ��ا ال �م �ع��رض ال� ��ذي ت�ق�ي�م��ه ألع �م��ال ه��دى
ق�س��اط�ل��ي ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ،ال�م�س�ت�م��ر حتى
ّ
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،وال ��ذي ي�ش��ك��ل ب��اك��ورة ه��ذه
ال�ن�ش��اط��ات ،س��وى أح��د أش �ك��ال اإلل�ت�ص��اق
بالفكرة األساس :اإليمان بقدرة الفن على
تغيير نظرتنا إلى العالم ،والسعي إلى بناء

مستقبل ف��ي ال�م�ع�ن��ى ال�ح�ق�ي�ق��ي للكلمة،
وإعتبار اإلبداع ساحًا ينتصر به الفنان على
قوى "الشر" ،وما أكثرها في بلدنا.
تعود ب��داي��ات ه��دى قساطلي ف��ي مجال
التصوير الفوتوغرافي إلى العام  ،1978وقد
ارتبطت هذه األعمال دائمًا بالهم اإلنساني،
وم � ��ا ي �ل �ت �ص��ق ب� ��ه م� ��ن م �ظ��اه��ر وت �ف��اص �ي��ل
وتعقيدات .ال ش��ك ف��ي أن ال�ح��رب األهلية
فعلت فعلها في هذا المجال ،لجهة الخراب
ال��ذي عانته ،من ج� ّ�رائ�ه��ا ،العمارة والوطن
ك�ك��ل .ل�ك��ن أح��د ال�م�ف��اص��ل الرئيسية في
نتاج قساطلي يتمحور حول أعمال التدمير
المنهجية ال�ت��ي لحقت ب��ال�ت��راث ف��ي لبنان
خ��ال ال�ع�ق��ود ال�ث��اث��ة األخ �ي��رة .ه��ذا ال��دم��ار
ل��م يكن كله نتيجة للحرب ال�م��ذك��ورة ،بل
حدث معظمه في شكل مقصود ،من خال
تدمير ما هو "قديم" بهدف إخ��اء األمكنة
ٌ
عمارات ال تمت بصلة إلى البيئة
ُلتقام عليها
واإلنسان ،وحتى إلى الناحية البصرية ،بل
طغى ال�ه��م ال�ت�ج��اري على س��واه م��ن هموم.
ه��ذا ،إضافة إلى تجاهل ما تمثله العمارات
ال �ق��دي �م��ة م ��ن ق �ي �م��ة ت��راث �ي��ة وم �ك��ان��ة ف��ي
الذاكرة الشعبية.
ع �ل��ى أن م��ا ال�ت�ق�ط�ت��ه ع��دس��ة ق�س��اط�ل��ي
ط ��اول ��ت م ��راف ��ق وم ��وض ��وع ��ات أخ� � ��رى ،م��ن
مثل البيئة ،النازحين ،األس��واق القديمة،

ُ
ال�ط�ب�ي�ع��ة ال �ت��ي ت �ن �ت �ه��ك ب ��دوره ��ا ،ال ��روائ ��ع
ال�ح��رف�ي��ة ف��ي ب �ي��روت وط��راب �ل��س ،ال �ث��روات
البيئية في المناطق اللبنانية ،وص� ً
�وال إلى
ال�س��اح��ل ودال �ي��ة ال��روش��ة .وال ش��ك ف��ي أن
ت�خ�ص��ص ق�س��اط�ل��ي ف��ي دراس� ��ة األج �ن��اس
(اإلث � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا) ك� � ��ان س ��اع ��د ف� ��ي ص�ق��ل
نظرتها إل��ى كل ما يمت بصلة إل��ى التراث

ال�م�ع�م��اري وال�ت�ق��ال�ي��د اإلج�ت�م��اع�ي��ة .أم��ا في
م��ا ي�خ�ت��ص ب��ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة – ال�ب�ص��ري��ة،
فا بد من اإلش��ارة إل��ى أن أعمال ّ
الفنانة –
ّ
ّ
المصورة أت��ت بعيدة عن الزيف والتصنع،
أك��ان ذل��ك م��ن حيث الشكل أم م��ن ناحية
الجوهر .هكذا ،لجأت قساطلي إل��ى الضوء
الطبيعي في تصويرها للمشهد الطبيعي
ّ
الشخصية ،بعيدًا من المؤثرات
أو الصورة
التي يعتمدها عالم الدعاية واإلع��ان .هذه
الخصوصيات س��وف ي�ك��ون ف��ي استطاعة
المشاهد أن يرصدها من خال  365صورة
فوتوغرافية (يبدو أن العدد كان مقصودًا
بالطبع لتطابقه مع ع��دد أي��ام ال�ع��ام) ،وهي
م � ّ�وزع ��ة ع �ل��ى  5م �ع ��ارض ت�م�ت��د ع �ل��ى م ��دار
السنة.
ك�م��ا ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن ��ه ت��م تنظيم
ط��اول��ة م�س�ت��دي��رة ي ��وم  30ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
لمناسبة إط ��اق س�ن��ة ه��دى ق�س��اط�ل��ي في
"غ ��ال� �ي ��ري أل �ي ��س م �غ �ب �غ��ب" ،ش � ��ارك ف�ي�ه��ا
ع� ٌ
�دد من المحاضرينّ ،
وتنوعت موضوعات
ال�ج�ل�س��ة ب�ي��ن ال �ت ��راث ال �م ��ادي وال�م�ع�ن��وي،
وبيروت ومساكنها ،وإنجازات قساطلي في
اإلط ��ار ال�ع��واص�م��ي ،وم�س��أل��ة ت��دم�ي��ر البيئة
وإعمار اإلف��اس .في هذه المناسبة ّ
قدمت
الفنانة كتابها األخير المعنون: :م��ن تراب
وأيد بشرية ،بناء بيت سوري ذي قبب".

