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مر يم حسن آل ثاين :أخرب ينا عن عملك يف مجال التصوير الفوتوغرايف وصناعة
أنت عليه اليوم وما يه الطر يقة اليت تستعملني فيها
الصور .كيف وصلت إىل ما ِ
الصور يف عملك؟
ً

تخرجت بشهادة تصميم رسوم (غرافيك ديزاين) ،وهذا يعين ّأنين ُ
هدير عمرّ :
حكما
كنت أعمل باستخدام الصور وبابتكار الصور باستعمال التصوير الفوتوغرايف .فكانت
هذه الطر يقة اليت تسمح يل بالتواصل بسهولة ،أي من خالل استعمال الصور.
ّ
وأعتقد ّأنه لعميل يف التصوير الفوتوغرايف ،حثنا القسم الذي كنت أدرس فيه يف
ّ
الكلية عىل استخدام الكامريا للمراقبة وللرؤية إىل أبعد ّ
مما ننظر إليه ،أي أن “نرى”
ً
ال أن “نشاهد” .وكان التصوير الفوتوغرايف طر يقة للرتكيب والتأطري ،وساعدتين
الكامريا يف البداية عىل القيام بذلك .فأنا أميل إىل النسيان والكامريا تساعدين عىل
ّ
التذكر ّأنين تواجدت يف تلك املواقع .وهكذا أربط النقاط يف حيايت أو يف حياة الناس.
ً
والتصوير طر يقة جميلة لكرس اجلليد أيضا .فهو الوسيلة بالنسبة إيلّ ألبدأ بحديث
ّ
مع الناس .فمن دون كامريا ،ال يمكننا بكل بساطة االقرتاب من الناس وإلقاء
التحية والتعر يف عن نفسنا .لكن الكامريا تمنحين الثقة وتعطيين هذا احلافز .وهذه
ّ
ّ
أصور بها .أما يف ما
يه بعض األسباب اليت تدفعين للتصوير وتؤثر يف الطر يقة اليت
ّ
املتحركة ،فهذا هو الوقت الذي تصبح فيه األمور ممتعة أكرث يل ّ
ّ
ألنين
يتعلق بالصور
ّ
واملدة.
أضيف عامل الوقت
ّ
يخص اهتمامايت والطر يقة اليت ساعدتين فيها عىل تطوير عميل ،فقد
ويف ما
ً
اهتممت ببعض املواضيع واملجاالت ،عىل غرار تار ييخ ومريايث مثال .فقد بدأت يف
وقسمتها إىل ّ
ّ
ّ
ّ
عدة أجزاء ،مثل ّأنين فتاة وأنين أعيش يف منطقة
هوييت
التعمق يف
ّ
ّ
وأتعرف إىل نفيس .لقد ترعرعت يف مرص واآلن أنا يف قطر اليت
معينة وبدأت أسافر
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
شخصييت .وأتحمس كثريا بشأن الثقافات عموما وأربطها بمسألة
أثرت أيضا يف
اهلوية وإنشاء ثقافتنا اخلاصة وكيف يمكننا فهم الثقافات األخرى وتفكيك رموزها.
ّ
التوقعات ّ
بأنين
والنسوية عنرص آخر ،بطر يقة غري بارزة .وبصفيت صانعة صور ،أواجه
ً
“أمورا جميلة” .وكان عيلّ البحث ّ
عما أر يد إنتاجه بالضبط ،ليس يل فحسب
سأصنع
بل جلمهور ما أيضاًّ .
ّ
التصور ية ،مثل
وأدى يب هذا األمر إىل العمل عىل النوايح
املواضيع والتقنيات واللغة البرص ية اليت ّ
ّ
وجربت الكثري من األمور ،كاملناظر
تهمين.
ّ
ّ
ّ
الطبيعية والوجوه وتصوير الشوارع والتجربة والعمل التصوري .فأنا أهتم بكل
ّ ً
هذه املفاهيم واستعنت بها لتطوير عميل يف التصوير الفوتوغرايف واألفالم .ومؤخرا
ّ
ّ
اخلاصة يب
أصمم تجاريب الغامرة
أكرث ،بدأت تجذبين التجارب الغامرة ،وأردت أن
اليت ترتجم الصور بطرق مختلفة .فبدأت أجمع بني األفالم والتصوير الفوتوغرايف
ّ
ّ
املعز ز ورسم اخلرائط وكل ما استطعت فعله لتحويل
والواقع االفرتايض والواقع
ّ
ّ
الفكرة اليت تحثين عىل العمل .فإن احتاجت الفكرة إىل صورة ،ألتقط صورة ،لكنين
أراقب عادة احلياة من حويل من خالل الصور.
مر يم حسن آل ثاين :يف سياق العرص الرقمي الذي نعيش فيه ،كيف تختار ين ما
ترغبني يف استكشافه وكيف تختار ين شكل الصور؟ وكيف يجري هذا األمر يف عمل
ابتكار التجارب الغامرة اليت تبتكر ينها؟
ّ
واملنصات الرقمية
هدير عمر :بدأ الكثريون باالنتقال إىل مواقع التواصل االجتمايع
ّ
ّ
واملجال االفرتايض لعرض أعماهلم ،وال ّ
خضم اجلائحة الراهنة .لكنين
سيما يف
ّ
املنصات منذ زمن ،وبالنسبة إيلّ ،ليس من الرضوري أن تتمّ
كنت أعمل عىل هذه
استضافة أعمايل يف معرض فقط ليك تصبح موجودة أو معروفة ،بل أشعر بأنّ
ً
ً
ّ
املرء قادر عىل القيام بكل هذه األمور ،فقد فتحت حسابا مؤخرا عىل تطبيق تيكتوك
ّ
ّ
وفكرت يف ما يفعله هذا التطبيق بعميل ولعميل ،أي تعلم االختالف يف طر يقة
ّ ً
اإلنتاج بني تيكتوك وإنستغرام .فهو ّ
جدا من اإلمكانات
يقدم مجموعة مختلفة
ّ
مقارنة بإنتاج عمل ملعرض أو تحضري مرشوع للطالب يف صف دراسة .ويتمحور األمر
ً
فعال حول اختيار النسق املناسب أو تغيري الطر يقة اليت ّ
يتم فيها إيصال الرسالة أو
ّ
احلكاية .وبالنسبة إيلّ ،حت لو كنت أنرش عىل تطبيق إنستغرام ،فاألمر مختلف عن
نرش حكاية إنستغرام (ستوري) ،وهو يختلف تمام االختالف ّ
عما يمكن القيام به
ّ
ّ
ببث مبارش عىل تلفز يون إنستغرام ( .)IGTVوأخذت عىل عاتقي إنتاج أمر كل يوم
ً
ألنرشه عىل وسائل التواصل االجتمايع وابتكار املحتوى ،فيلفتين أمر ما أحيانا فأعمد
عىل االستكشاف أكرث فأكرث البتكار مرشوع أكرب ملعرض ما .وكان معريض يف مطائف
ّ
لكل املحتوى الذي صنعته عىل ّ
مر السنوات والذي رأيت
الدوحة املز يج الذي ابتكرته
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ً ّ ً
ً
ً
ّ
جدا بالنسبة إيلّ ،فضال عن
أن فيه تشابها يف الشكل واإلحساس والذي كان شخصيا
ّ
ّ
ّ
املحددة .ويمكنين إعادة تدوير كل هذا املحتوى
اخلاصة يف بعض األوقات
لقطايت
ً
ً
ّ
الحقا ألجل مرشوع آخر يتحدث عن أمر مختلف تماما .فأنا أبتكر املحتوى باستمرار
ً
ً
وأضيفه إىل مجموعيت دائما .ويف الوقت الذي أبتكر فيه املحتوى أبدأ بالتنسيق تبعا
ملا يحدث من حويل .فال أتفاعل مع األمور يف حلظتها باستمرار .ويساعدين هذا األمر
يتم اقرتاح عرض جديد أو معرض جديد ّ
عىل عدم اجلمود عندما ّ
ألنين أستطيع
ّ
ّ
النظر إىل املايض وأفكر يف اخلواطر واملحتوى الذي ابتكرته عىل مر الوقت.
ّ
قت إىل أمر ملفت للغاية ،أال وهو عنرص الوقت .فأنت
مر يم حسن آل ثاين :لقد تطر ِ
تستعملني الوقت بطر يقة مختلفة للغاية .وهذا يوصلنا إىل عملك “الرتاث بعدسة
معارصة :أما َبعد ”...وعنارص الوقت يف صناعة الصور ومعىن إضافة الوقت احلديث
ّ
واملبارش إىل موقع تار ييخ عىل غرار قلعة الكوت ،ويه موقع ترايث يتحل بتار يخ عر يق.
ّ
يؤثر عنرص الوقت يف أعمالك يف أمر ما مثل موقع ّ
يتحىل بمعادلته الزمنية
كيف
اخلاصة به؟
ّ ً
جدا ،ويف الوقت عينه ،يمكننا كلنا أن نربط فكرنا ذهنيا
هدير عمر :قلعة الكوت ممزية
بحكايات شائعة يتشاركها هذا املوقع معنا .فهو موقع تار ييخ له الكثري من القصص
ّ
بشدة
اليت يمكن تقسيمها إىل عنارص وأشخاص وزمان وفضاء ،ويمكن أن نربطها
للمرة األوىل .فما ّ
ّ
رد فعيل إزاء هذا
بأفكارنا .فأبدأ بتجربيت اخلاصة عن موقع أراه
ّ
يجسده؟ وكيف أتفاعل مع هذه التجربة اليت
املكان؟ وكيف أتفاعل مع الزمن الذي
ً
أبتكرها؟ فما إن ّ
أفصل هذه العنارص ،أبتكر خر يطة معلومات ذهنية للناس الذين
ً
ً
ً
باتوا ّ
يتبوؤون مكانا يف الفضاء وللقصص اليت يمكن ربطها ذهنيا ،أو أنتهج مسارا
ً
ً
ّ
مختلفا للغاية وأبتكر معىن جديدا عرب اجلمع بني العنارص .ويصبح الفن بشكل
ّ
أسايس يف ّ
ّ
مجرد النظر إىل تار يخها .ويشكل تحليل
رد الفعل إزاء قلعة الكوت وليس
ّ
أهم اآلليات لدى الفنان .فللفضاء
املعلومات اليت يمكن جمعها واالستجابة هلا من
حكايته اخلاصة ،وما ّ
نقدمه هو إحياء للفضاء وتعر يف به يف الوقت عينه للجمهور.
كنت تتفاعلني معه بالضبط يف فضاء قلعة الكوت وما
مر يم حسن آل ثاين :ما الذي
ِ
ّ
تفكر ين فيه؟ فما هو الذي برز إىل ناظر يك كفنانة يف هذا الفضاء؟
الذي كنت
هدير عمر :رأيت صورة قديمة لقلعة الكوت يف متحف الشيخ فيصل ُت ّ
بي وضعية
القلعة تار يخياًّ .
واتضح يل ّ
أن القلعة تقع يف قلب سوق واقف ،اليت يه مركز التجارة
ً
ّ
وملتقى الناس .وبدا منطقيا يل أن تكون يف وسط هذا الفضاء ،فلدى كل منا تلك
اجلدران البيضاء اليت يمكنها رسد ّ
قصة الفضاء ،وليس فقط اجلزء التار ييخ بل آراءنا
ّ
حيال األمور أيضاً .لذا نأمل أن ّ
يجرك العمل إىل هذه الفقاعة املفعمة بالروائح
ّ
احلادة وإىل أيّ تجربة تختربها يف السوق .وألن القلعة يف الوسط ،من
واألصوات
ّ
املنطقي أن تبتكر ببساطة هذا “القلب” الصغري مع كل هذه التجارب حولك.
ّ
ّ
تتحمسني الستكشافه وال يمكنه أن
محدد
مر يم حسن آل ثاين :هل يف عملك أمر
ً ّ
يحدث فعال إل يف قلعة الكوت ولن يسعك القيام يف فضاء آخر من ناحية عملك يف
صناعة الصور؟
ّ
تتمي قلعة الكوت بهندستها املعمار ية اجلميلة ،مع أشكال وتصاميم
هدير عمر:
ّ
فضائية مختلفة .وال دايع للكثري من اإلضافات ،فاحلد األدىن وحده يمكن أن يصبح
تجربة رائعة من دون التقليل من جمال الكوت .ومن شأن التجربة أن تكون قوية
ً
ً
للغاية عندما يتعاون الفضاء وحركته معا ،عىل غرار فتاة مرتدية عباية تسري ذهابا
ً
ً
وإيابا ضمن شكل القلعة فتصبح حوارا عىل الفور.
مر يم حسن آل ثاين :من ناحية شكل املعرض ،تقومني بإنشاء مراحل يف التجربة ،أي
ًّ
ّ
وصلت إىل هذا املفهوم؟ إنه غامر حقا ،وهو
و”التحول” .كيف
“االنتقال” و”الرحلة”
ِ
ّ
كأنك تنقلينين إىل عامل مختلف ،عىل مراحل .ماذا الذي يقوله هذا العامل عن العمل
الذي تحاولني إنتاجه؟
هدير عمر :عندما كنا نجوجل األفكار هلذا املرشوعّ ،
مهتمني بإنتاج ّ
ّ
عدة تجارب.
كنا
فاملوقع ضخم للغاية ،ويا ليتين أقدر عىل تنشيط كل شرب منه ّ
لكنين ال أقدر .وكان
ّ
ّ
أهتم له هو احلصول عىل هذه التجارب الفردية املنفصلة ،لكنها
األمر الوحيد الذي

ً
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ّ
توجهها اخلاص ّ
ّ
يف الوقت عينه مرتبطة ّ
وتتسم بأمر
بقصة أكرب .فلكل غرفة ندخلها
ّ
ّ
محدد .فرتكز إحدى الغرف بشكل كبري عىل الصقور وأصواتها ،وعند الدخول إىل
ٍ
ّ
غرفة أخرى ،ال يزال باإلمكان سماع أصوات طيور لكنها مقارنة غري واضحة املعامل.
ّ
ّ
محدد ،ويه ،من البداية إىل النهاية،
وتحاول كل غرفة تسليط الضوء عىل عنرص
ّ
ّ
ّ
مبنية لز يادة الفضول ولالستمتاع بكل ما يرتبط بالفضاء والتجربة الغامرة ككل.
ً
ّ ً
فليس اجلمهور متلقيا فحسب ،بل مشاركا يف إحياء القلعة .فنحن نحرتم املوقع
ّ
ّ
ّ
مكمل له يف الوقت الذي نقضيه هناك.
ونعدل التجربة لتشكل أفضل
مر يم حسن آل ثاين :من تجارب اجلائحة الشائعة أن يشعر املرء ّ
بأنه عالق أو محتجز
ّ
ّ
فيك؟ وكفنانة ،كيف
وال يعيش تجارب جديدة .كيف أثر اإلغالق وقيود احلجر املزنيل
ِ
نلت الويح يف قطر؟ وهل ّ
غي طر يقة عملك؟
ِ
أنتجت الكثري من األعمال هذه السنة ،وأعتقد ّ
ْ
أن السبب األسايس لذلك
هدير عمر:
ّ
هو ّأنه كان لدي الكثري من الوقت .وقد استوحيت من أمور عشوائية ،وال حاجة يل
ً
ّ
تسن
إىل السفر أو اخلروج من منطقة الراحة اليت أعيش فيها .طبعا من الرائع لو
لكنين أستويح من نشاطايت اليوميةّ ،
يل السفر ّ
ّ
ّ
التوجه إىل
مجرد
حت لو كان ذلك
ّ
املول أو السوق .والسوق من أروع األماكن بالنسبة إيلّ ،فكلما ذهبت إىل هناك
ً
ً
حاملة كامرييت ،أعود دائماً مع ّ
كم ملفت من املحتوى .فدائما ما أجد فيه أمورا
أنظر إليها ّ
ّ
سيدات يزت ّي ّ
مجرد شخص يطهو الطعام أو ّ
ّ
باحلنة أو نساء
ن
حت لو كان
ً
ّ
يعاين األقمشة ويشرت ينها ،دائما ما أجد يف السوق ّ
قصة أر يد توثيقها .ويف خالل
ّ
فرتة اإلغالق ،بدأت أعرض عىل مبىن جاري ألنه ما من مكان آخر أستطيع أن أعرض
صوري .وقضيت الكثري من الوقت عىل اإلنرتنت أنئش العالقات وألتقي بالكثري من
ّ
الفنانني من اململكة العربية السعودية ومرص ولندن .فكان أشخاص مذهلون
ّ
يلتقون من أرجاء العامل ،ومل أعتقد ّ
ّ
للتعرف إليهم وإلبراز
أن الفرصة ستتسن يل
ً
ً
ً
ّ
ّ
إبداعاتنا معا .وكان ذلك أمرا إيجابيا للغاية قدمه يل اإلغالق ألن الناس مل يعودوا
ً
منهمكني كما يف السابق .وجعلين اإلغالق أستكشف قطر أيضا من زاوية مختلفة
ً
ّ
تماماً وأعتقد ّ
أن هذا األمر حدث للكثري ين .فقد أصبح الكل مبدعا مع أفكار لقضاء
ً
عطلة يف البلد نفسه .وأتذكّر ّ
أنن قضيت وقتا أنظر إىل النجوم مع أصدقايئ ،وهذا
ً
ً
كثريا يف مرص ّ
لكنين مل أقم به قبال هنا يف قطر.
أمر قمت به
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ِّ
وتدرس يف
هدير عمر يه فنانة مرص ية تركز ممارستها عىل الوسائط الزمنية وتعمل
معاص خاص بقلعة الكوت
مجال الفنون يف الدوحة .تم تفويض عمر بإعداد عمل
ِ
َّ
ذات التار يخ الفر يد واملعقد .فمنذ تشييد القلعة يف عام  ،1906وطوال السنوات
ّ
تضج باألسواق ومرفأ بحري .أما اآلن،
التالية ،كانت يف امللتقى بني منطقة تار يخية
ً
ً
فتشغل القلعة موقعا مركز يا بني سوق واقف ومشريب .تستقي الفنانة إهلامها من
املناطق املحيطة بالقلعة وسوق واقف ،لتنسج جوانب مختلفة من احلياة اليومية
ّ
وتحوهلا إىل تجربة رس يالية غامرة.
التقليدية واملعارصة،
ً
ً
يأيت عملها التجهزيي “أما َبعد ”..ليمنح سوق واقف وجودا مكانيا ينبض باحلياة عرب
إدخال تغيريات عىل ثالثة فضاءات مركز ية يف قلعة الكوت“ :االنتقال” (فناء القلعة)،
ُّ
و”التحول” (املدخل)ُ .تربز الفنانة جوانب من حياة
و”الرحلة” (الغرفة اخللفية)،
السوق عرب تضخيم تجارب األشخاص مثل عمليات املقايضة واستنشاق البخور.
ّ
موزعة بشكل مدروس يف فضاءات العرض.
تقوم بذلك من خالل صور وأصوات
ّ
ّ
التعرف عىل أركان القلعة دون ترتيب معني ،كل شخص
تتكشف رسدية العرض مع
بحسب ما تقوده تجاربه مع الرائحة والصوت والضوء والصورة.
ّ
أعدت الفنانة التجارب الصوتية والضوئية الغامرة بالتعاون مع “سوين جيل” ويه
مجموعة فنية تعمل عىل وسائط هجينة .أطلق املجموعة ميشيل هريسود وسيمون
ِّ
واملصممة متعددة التخصصات كاتيا كولوفيا اليت استخدمت تقنيات
موسكولينو،
جديدة إليصال رسائل من خالل الضوء.
اضطلعت مر يم حسن آل ثاين بمنصب ِّ
قيمة معرض “أما َبعد ”..الذي يأيت يف
إطار مرشوع “الرتاث بعدسة معارصة” ويتم من خالله إحياء مواقع تمتاز بأهمية
ثقافية ،حيث تعرض شاهة اخلليفي عملها يف قرص الر يان ،ومشاعل احلجازي يف بيت
النجادة.
هذا املعرض من تنظيم وإرشاف فر يق “تصوير :مهرجان قطر للصورة” ،وبموجب
رشاكة مع “سوق واقف” و”املكتب اهلنديس اخلاص”.

