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"للفن بيروت مركز "في فاروقي لهارون معرض" صورة أشغال"

البديهي خلف تقيم لغة في الرقمية العني  مساءلة

معرضني  في لهما، أعماال  يعقوب، باوال  والفنانة فاروقي هارون الفنان يقدم ،"للفن بيروت مركز "في
ألعمال املخصص القسم. والرمز واملوقف والتلغيز الوضوح في معهما، للتحاور العنان يطلقان منفردين،
السياسات قماشة على يحوكها التي واملساءالت للمناخ ومالئما معتما كان فيديو، جتهيز كلها وهي فاروقي
إيفاء باب من فاروقي، ملعرض مخصصة القراءة هذه. املتدهورة اإلنسان وقيمة التكنولوجية واحلروب الدولية
.حقها املقدمة األعمال
منهما كل لتحاكي متجاورتني، شاشتني  يستخدم الذي كالتجهيز فاروقي، أعمال تتقاسمها عدة سمات
أحيانا تشي التي املستعملة املادة إلى باإلضافة محاذاتها، في تسير أو االخرى، مع تتقابل لغة او صورة،
لغوياً سياقاً يخدم مبا املَشاهد، منتجة على يشتغل ذلك، إلى". سريتها "الى نظرا عليها اإلستحواذ بصعوبة
من أكثر إلى ونافذا البديهيات محطما احلديث، العصر خاللها من يسائل وأفكاراً الفنان، يريده محدداً
".املعاصرة "احلروب حول إشكالية

"interface "يكشف والثاني حتليلها، في ويسهب املقدمة، املادة مع يتعاطى األول حيزين، في اللغة يقسم
في واالختالفات املفارقات توضيح على فاروقي يعمل الثاني احليز في. ورقميا يدويا الفيلم صناعة تقنيات
والتحقق، كالقطع، باليد، وعمالً ،"نيغاتيف "شريط تستلزم يدويا، الفيلم فصناعة. الصورة مع التعاطي طبيعة

وتتجانس جلدك، وتالمس أنفاسك، بها حتتك باليد، محسوسة مادة انها على الفيلم مادة مع تتعاطى. واللمس
كما التوظيف، او الزيف أو للكذب عرضة أقل تبدو التي ،"حقيقية "األكثر الصورة طبيعة مع ما حد إلى

مادة ثمة ليس الديجيتال، آلية ففي. رقمية بوسائل تسجيله يتم الذي العاملي، السياسي املشهد في اآلن يحدث
التالعب ملستخدمه ويتيح ومشاهد، صورا يختزن إلكتروني، عقل هو يتوافر ما كل ان ذلك حسية، تسجيلية

الذي املتفرج أمام شاشتني، عبر فاروقي عليها يعمل املقاربات من واحدة هذه. وإنتاجها قصها وإعادة بها
األكثر فاروقي، من املعلومة الستشفاف يلهث أن أي أخرى، إلى مادة من بسرعة بعينه التنقل عليه يكون
البصرية املادة مع التواصل مسؤولية أمام املتلقي ويضع جدية مسحة أعماله على يضفي ما هذا. مكرا

وسقوط فيتنام، حرب فهناك واحدة، سلة في شتى موضوعات فاروقي يجمع الفيلم، هذا في. والسمعية
لقطات في واحلجاب، كينيدي، الرئيس عهد في االميركية اإلدارة في احلرب مسؤولي ومحاكمة ديكتاتور،
ال  كله، هذا في. صحافية إخبارية أو وثائقية فيديو تسجيالت من اآلخر والبعض أفالم من مأخوذ بعضها
.الطاغي العقل حضور جانب إلى فيها، الدراما عنصر وتأجيج أخرى، مطارح تكثيف عن فاروقي يتغافل
.فيتنام حلرب عرضه سياق في حتضر دوليا، حرّمت التي املثال، سبيل على احلارقة النابالم قنابل فقصة
ظل لكنه بالكامل هو احترق فيما منزله، على قنبلة بسقوط عائلته قتلت فيتنامي، مواطن قصة فاروقي يروي
اناس مشاهد يعرض ال . الفنان يلتزمها وال  الصورة، استدراج إلى يؤدي ال  املأساة، استدراج. حياً

خارج التاريخ، من كاملة قطعة نفور إلى االمر فيفضي الذاكرة، كذلك تنفر، العني  ألن بالنابالم، محترقني 
ما لتصور حتفيزنا على جهة من يعمل إذ املخيلة، فاروقي يحاكي كله، هذا مقابل في. اإلنسانية كتاب دفتي
حرارة بني  يقارب أن يحاول لرجل، مشهد استعراض في تتمثل خلطوة يهيئنا أخرى، جهة ومن إيصاله، أراد
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في محترقة سيجارة آالف ثالث حرارة تعادل النابالم، تفجر من الناجتة فاحلرارة. السيجارة وحرارة القنبلة
الفيلم في الرجل يأتي. املضمار هذا في واألخير األول اإلختبار مادة هو البشري واجلسد واحد، وقت

خلّفها التي العالمة التالي املشهد في ويرينا تنطفئ، حتى ذراعه جلد في ميعسها ثم مشتعلة، بسيجارة
العقل مع التوازن من شيء إلقامة عنيف، مبنطق وإن العاطفة، تستحضر األجزاء، هذه في". احلريق"

.الفيلم إليهما يتوجه اللذين والضمير
عمال من ملجموعات حية صورا تعرض االخرى، قرب الواحدة تلفزيون شاشات الفنان يضع آخر، جتهيز في

باألبيض أفالم من مقتطع اآلخر البعض فيما وثائقية، تسجيالت من مأخوذ بعضها. يخرجون وهم املصانع
عالقة لها) حب احتجاج، طرد، (اجتماعية حاالت تختزل. حداثة أكثر أخرى وأفالم ،)شمثال شابلن (واألسود
واالستقاللية، الكيان فاقد والفاعلية، احلجم ضئيل اإلنسان. املعيشي والضيق اليدوي والعمل باملصنع،
وامرأة ويُعتقل، شرطي مع ويتشاجر مطرود، فشابلن. الشمولي والنظام املهيمن املال رأس بفعل متحرك
املصنع يغادرون عمال. "آخر مقتطف في العمل رب مع ومفاوضات واحتجاجات املصنع، عامل حبيبها تنتظر
واحدا، قالبا والزمن احلركة فيه تتخذ الذي التجهيز هذا عنوان هو ،)2000 - 1895" (عقدا عشر أحد بعد

له، هدف ال  عبثيا، شكليا، إنسانيا فعال  وحتولها احلركة، رتابة تبنيّ  مقاطع فاروقي انتقى. مكررا وإيقاعا
منه، طائل وال  واهنا، ميثل الذي الثاني، العنصر هو الزمن،. فارغة غرفة في عقاربها تدور ساعة يشبه مبا
.املال أجل من البشرية القدرات تسخير في منهجي، أو اجتماعي، بتغيير محكوم غير أنه حيث
"يسقط واتسون – 1 جادة ألعاب "بعنوان) فيديو جتهيز (عملني  مع متاس على نكون أخرى، حجرة في
يبقى. الصورة خارج السمعي النص يتحرك ال  هنا،). شاشتان" (إنغماس - 3 جادة ألعاب"و) شاشتان(

على يتدربون جنود إلى منهما الواحدة فتشير القاعة، في الفنان يعرضهما اللتني  بالشاشتني  منوطا اللعب
بني  مقاربة فاروقي يتيح". ستايشن بالي "طريقة على رقمية، بوسائل لكن وأفغانستان، العراق في احلرب
األفغاني، العمق في تتوغل مقاتلة فرقة يشكلون جنود ميثل شاشة، ففي. الرقمي والعالم االنساني الفعل
الذين القناصة من احلذر إلى باإلضافة تفجيرها، او وجتنبها املتفجرة، والفخاخ األلغام إيجاد عليهم ويكون

الثاني ،)غرفة جنود، (ووجودي واقعي األول مختلفني، إيقاعني  أمام نكون هنا،. املحيطة اجلبال في يختبئون
"ميثلون رثة مبالبس أناس حيث متوهم ورقمي كابوسي والتوتر، الدراما تكثيف يتم بينهما،". العدو 

املأساة المتصاص) االنتصار (أسمى وهدفا وجودية، قواعد تفترض اجلماعية اللعبة. واحليادية واإللتباس،
الدبابة ضابط يُقتل حيث النهاية، في يحصل ما هذا. املقاتلة املجموعة من فرد فقدان حال في املتمثلة

واملركّب الواقع بني  ما اجلنود، فعل رد من نكتشف كما الهامش يظل. الباقون ويفر. قنصا) واتسون(
التجهيز فإن املقابل، في". املعركة أرض "على اخلسارة حال في بتمازجهما، يسمح أن من أوسع الوهمي،
معركة أرض في االميركي اجلندي وعزلة فردية، لعبة إلى يحملنا ،"إنغماس/ 3 – جادة العاب "اآلخر

خالل له، زميل حماية اجلندي على يكون حيث العسكري، التمرين هذا في يغلب الروائي السياق. متوهمة
روح إلعالء هنا، توظف التي بالتكنولوجيا منوط ديجيتال، أخرى، مرة العالم. شعبي سوق لتمشيط مهمة

أرض "وطء قبل كتمرين كله، ذلك. والقوة والنفوذ والهيمنة والقتل لديه العدائية حس وحتفيز املقاتل، اجلندي
فيما جون، زميله يُقتل. والوقت والضوء والرطوبة الطقس حرارة ودرجة األلون ضبط يتم. الفعلية" املعركة
.التمرين من االنسحاب في ورغبته التدريجي، اجلندي انهيار تقريبا، دقيقة عشرة ست مدى على نكتشف
.التقيؤ ويريد بالغثيان، ليشعر حتى زمالئه، إعجاب تثير بصورة اجلندي معها يتفاعل تراجيديا في نؤخذ
.الرقمية الوسائل خالل من قيصريا، ولو االنفعاالت، استيالد يرينا أن إلى املمكنة، القسوة بكل فاروقي، يعمد
اللغة تشير حيث االحتجاج، على يحملنا عمل إنه. األرض حتت غرفة في مشوّه، جنني  تخليص األمر يشبه

مرادف التكنولوجيا. ويبثها اجلنود، أولئك متارين فقط يسجل. فيها يتدخل ال  فاروقي أن إلى املعروضة
.روابطها تشد أن بدل االنسانية، املجتمعات تطيح التي العوامل أحد وهي واخلراب، للضغينة

الرقمية، الوسائل على االحتجاجية فاروقي نبرة تبدو ،"3 آلة /كعني "بعنوان ،)شاشتان (آخر جتهيز في
ممارسة له يتيح قالب في وثائقية ومشاهد تسجيالت تركيب يعيد. وعنفا وضوحا أكثر احلروب، في ودورها
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خط في تسير وال  جتريدا أكثر تبدو الصورة لغة. وساخرا مؤملا طابعا حتمل التي وتفسيراته إسقاطاته
"محدد وتقصف، تكتشف، إلكترونية بآلة تستبدل التي البشرية العني  فكرة على مبني ،"3 آلة /كعني. 

العابرة والصواريخ الرادار، يرصدها ال  التي كالطائرات. ومحفزاته الهدف وتبنيّ  وحتلق، وتتجسس،
مع العني  فيها وتتجانس األعمال، تلك ألغلب مادة) بعدها وما االولى اخلليج حرب (احلديثة احلروب. القارات

العني، تناسب ال  صور فهي. ما حد إلى تفكيكية بديهية، غير ساخرة، نبرة املشهد تزوّد السمعية اللغة. اآللة
قادرون املشاهدين أن تفترض األولى، العراق حرب بعد العامة على عرضت التي األهداف تدمير ومشاهد

ومن احلمراء، حتت ما وباألشعة الصناعية، باألقمار يسيّر الذي وهو املعقدة، الصاروخ عمل آلية فهم على
.ما مبنى في غرفة

. م. م
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