“وندر بريوت” �أو “بريوت الأعجوبة” هو م�رشوع م�ستمر ي�ضم عدة �أجزاء هى :ق�صة م�صور مهوو�س
اعتمادا على �أعمال
باحلرائق ،وبطاقات احلرب ،و�صور دفينة .بد�أ هذا امل�رشوع فى عام 1998م ،وهو يقوم
ً
م�صور لبنانى ا�سمه عبد اهلل فرح.

بداية احلكاية

يف عامي  1968و 1969م ،ن�رش فرح �سل�سلة من البطاقات
الربيدية لبريوت ،تظهر فيها الأماكن ال�سياحية للمدينة ،مثل
�شارع البنوك ،ودور ال�سينما ،والأ�سواق ،والفنادق وال�شواطئ،
والآثار املحلية ،وال�شوارع الرئي�سية .وال تزال تلك البطاقات
تباع يف بريوت حتى يومنا هذا ،على الرغم من �أن معظم الآثـار
واملواقـع التي ت�صورهـا قد دمرت �أثناء احلرب.
مل مير الكثري منذ اندالع احلرب الأهلية اللبنانية يف
ربيع 1975م عندما مت تدمري (�ستوديو واحد) ،حيث كان عبد
الله يعمل .لكن حل�سن احلظ متكن عد الله من �إنقاذ بع�ض
املعدات الفوتوغرافية والقليل من �صوره املحم�ضة ،ومن
�ضمنها ال�صور التي �صارت بطاقات بريدية .وبعد �أ�شهر
قليلة ،بد�أ فرح يف �إتالف البطاقات غري املحم�ضة عن طريق
حرقها �شيئا ف�شيئا  -يف عملية تدمري مق�صودة  -وك�أنه
ي�سعى لإيجاد و�سيلة جتعل حالتها تتوافق مع حا�رضه .فقد
�سعى عبدالله ملحاكاة الواقع الذى ي�شاهد فيه تدمري تلك
املباين التي كانت تتال�شى تدريجيًا �أمام عينيه من جراء
التفجريات ومعارك ال�شوارع .وكان بهذا العمل ي�صنع �شكال
�آخر من �أ�شكال التدمري .فقد كان يق�ضي لياليه يف احلرق
البطيء لأكلي�شيهات بطاقاته الربيدية ،جاعال �إياها متاثل
واقعه املحطم.
وقد كان يفعل ذلك يف البداية بطريقة �شديدة التنظيم،
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متتب ًعا م�سار الق�صف وم�شوها ال�صور بحيث تتوازى مع
�أحداث اليوم .وكان دائ ًما يقوم بت�أريخ �آثار الق�صف ويحاول
�إيجاد م�صادره ،وي�سجل كل ذلك يف كتيب �صغري .وبعد كل
حريق ي�شعله فرح يف تلك ال�صور ،كان يقوم بت�صويرها من
جديد ،منتجا بذلك �سل�سلة متنامية من ال�صور ،والتي نطلق
عليها ا�سم “العملية التاريخية” لكنه متادى يف الأمر بعد ذلك،
وبد�أ يف زيادة �إتالف �صور تلك املباين� ،سواء عم ًدا �أو عن غري ق�صد.
وهذا هو ما ن�سميه “العملية الت�شكيلية”.
بع�ض تلك ال�صور مت ن�رشه وتوزيعه حتت ا�سم “بطاقات
احلرب” .فعلى �سبيل املثال“ ،حرب الفنادق” هي خالف ا�ستمر
من عام  1975م حتى عام 1976م ،وكان قد بد�أ بعد �أ�شهر

حكاية م�صور مهوو�س باحلرائق
جوانا حاجى توما وخليل جريج

WONDER BEIRUT

الأعجوبة بريوت

words by Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

Wonder Beirut is an ongoing project
comprising the parts The Story
of a Pyromaniac Photographer,
Postcards of War and Latent
Images. This project began in 1998
and is based on the work of a
Lebanese photographer named
Abdallah Farah.

قليلة من اندالع احلرب الأهلية اللبنانية ر�سميا ً يف � 13أبريل
1975م .من ناحية ،كانت هناك امليلي�شيات امل�سيحية اليمينية
املعروفة با�سم الكتائب ،وعلى الطرف الآخر كان التجمع
القومي الي�ساري الداعم لفل�سطني .وقد اندلع ال�رصاع بينهما
لل�سيطرة على عدة مناطق يف بريوت ،من بينها القطاع الرابع
الذي يت�ضمن الفنادق الفخمة الرئي�سية يف املدينة ،والذي
كان يعترب واح ًدا من �أهم املناطق ال�سياحية يف ال�رشق الأو�سط
يف ذلك الوقت .وعلى اجلهة الأخرى من الفنادق ،كانت هناك
منطقة قنطري ال�سكنية ،و�ضواحي و�سط املدينة ،وبرج املر
ذو الـ  32طابقا ،وهو نقطة �إ�سرتاتيجية تهيمن على �شاطئ
البحر ،كل ذلك يف نطاق كيلو مرت مربع واحد.
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The story of a pyromaniac photographer.
In 1968 and 1969, Farah published a series of
postcards of Beirut showing the city’s tourist
spots: Banks Street, the cinemas, the souks,
hotels and beaches, local monuments, and
main thoroughfares. These postcards are still
on sale today in Beirut, even though most
of the monuments and sites they represent
were destroyed during the war.
Shortly after the outbreak of civil war in
Lebanon in the spring of 1975, the Wahed
Studio, where Abdallah worked, was
destroyed in a fire. He managed to salvage
some photographic equipment and a few of his
positives, including the ones for the postcards.
A few months later, Farah began to
damage his postcard negatives, burning
them little by little – an intentional process
of deterioration – as if seeking a way to
have their states conform to his present. He
imitated the destruction of buildings, which
were progressively disappearing before his
eyes, ravished by bombardment and street
battles. In doing so, he inflicted yet another
form of destruction. He spent his nights
slowly burning his postcard clichés, making
them correspond to his shattered reality.
At first he did this in a very organized
way, following the trajectory of the shelling
and defacing the images to parallel the
events of the day. He always dated the shell
impacts, tried to find their origin, and noted it
all down in a little book. Farah photographed
the image after each new burn he inflicted
on it, producing a series of evolving images,
which we call the “historical process”. Later,
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though, he went further and began inflicting
additional damage on those same buildings,
either accidentally or deliberately. This is
what we call the “plastic process.”
Some of these images have been published
and distributed as « Postcards of War ».
The “Battle of the Hotels”, for example, is
a conflict which occurred from 1975 to 1976,
beginning a few months after the Lebanese
Civil War broke out officially on April 13,
1975. On one side were the Christian rightist
militiamen known as Kataeb; on the other, a
pro-Palestinian leftist and pan-Arab coalition.
They fought to control various areas of Beirut,
including Sector IV, which included the main
luxury hotels of the city and constituted
one of the most important tourist areas in
the Middle East at the time. Opposite the
hotels were the Kantari residential area, the
outskirts of the city center and the 32-story
Murr Tower, a strategic point dominating the
seashore – all of these were situated within
one square kilometre.

Latent Images:
During the war, often confined to the house
or bomb shelter, Abdallah Farah seldom went
out (as he himself says, he has nothing of
the adventurer or the war reporter). During
these long years, he mostly photographed
the people closest to him, his neighbours and
neighbouring places. He used the un-shot
rolls of film salvaged from his studio; but,
short on products, fixatives and, most of all,
paper, he was not able to develop his images.
The photographed films began to pile up,

waiting for a better day, for a moment when
the shelling would stop and Abdallah would
be able to go out. Since, and despite the end of
the war, he maintains this habit. He doesn’t
develop his images anymore. He just shoots
them. The reels accumulate, without him
feeling a need to reveal them. He nonetheless
precisely documents each photograph he
takes in a small notebook, describing it

thoroughly. They are there to be read, leaving
an immense space for the imagination. He
defines this work as the ‘invisible image’ or
the ‘image in the text’. We prefer calling it
“Latent Images.”
Each latent film is dated and indexed
image after image. We have given them
the shape of contact sheets to be read. One
after the other the images, with their precise
description, form
Farah’s personal diary, relating an
important part of his sentimental and family
life as well as his professional research. The
images also outline the contemporary political
and social history of Lebanon.
A
fundamental
question
remains
concerning the conditions of apparition; the
revelation of these images. At what moment,
and to what purpose, would Abdallah Farah
choose to develop his films – to subject his
images to light? What would have had to
change around him, in him, beyond him?
In his book, Distracted, Jalal Toufic writes
that the fact that Abdallah Farah describes
his photographs in a notebook “can be
considered a contribution to the resurrection
of what has been withdrawn by the surpassing
disaster. The intended effect of the work of
the one trying to resurrect tradition past a
surpassing disaster is fundamentally not on
the audience, except indirectly; it is on the
work of art to resurrect it”
If we were to witness this change in
Abdallah Farah’s work, as well as in other
artists whose work may evolve in a similar
perspective, it could signify that certain
conditions – perhaps linked to the state that
the country is in, or to the state of the art
scene – have come about for the ‘revelation’
of the image to occur.

�صوره يف كتيب “ميكن اعتبارها م�ساهمة يف �إعادة �إحياء ما �أزالته
 ف�أعمال ال�شخ�ص الذي يحاول بعث التقاليد.الكارثة املن�رصمة
 �إال،بعد انتهاء كارثة ال ين�صب ت�أثريها املق�صود على اجلمهور
 بل يرتكز على العمل الفني ال�ساعي لذلك،ب�شكل غري مبا�رش
 وغريه،” لو كان لنا �أن ن�شهد هذا التغيري يف �أعمال عبد الله.البعث
 فرمبا �أ�شار،من الفنانني الذين قد تنمو �أعمالهم عرب منظور �شبيه
ذلك �إىل �أن هناك �رشوطا معينة قد طر�أت على حالة البلد �أو حالة
. مما نتج عنه “الك�شف” عن تلك ال�صور،امل�شهد الفني

“وندر بريوت” �أو “بريوت الأعجوبة” هو م�رشوع م�ستمر
 وبطاقات، ق�صة م�صور مهوو�س باحلرائق:ي�ضم عدة �أجزاء هى
 وهو،م1998  بد�أ هذا امل�رشوع فى عام. و�صور دفينة،احلرب
.اعتمادا على �أعمال م�صور لبنانى ا�سمه عبد اهلل فرح
يقوم
ً

�صور دفينة

نادرًا ما كان عبد الله فرح يفارق البيت �أو امل�أوى �أثناء احلرب
(فهو نف�سه يقول �إنه لي�ست لديه نزعة املغامر �أو املرا�سل
 لذلك فقد كان غالبا ما يق�ضي تلك.)ال�صحفي للحروب
ال�سنوات الطويلة يف ت�صوير النا�س القريبني منه وجريانه
 وقد ا�ستخدم يف ذلك بكرات الت�صوير،والأماكن املحيطة به
 ولكن مع نق�ص الأدوات.الفارغة التي �أنقذها من الأ�ستوديو
. مل يكن با�ستطاعة فرح حتمي�ض �صوره،ومواد التثبيت والورق
،هكذا تراكمت �أكوام ال�صور امل�أخوذة يف انتظار �أيام �أف�ضل
ومرتقبة لتلك اللحظة التي يتوقف فيها الق�صف ليتمكن
.عبد الله من اخلروج
 �إال �أنه ال يزال يحافظ على،لكن على الرغم من انتهاء احلرب
 و�إمنا، فهو ال يقوم بتحمي�ض �صوره.هذه العادة منذ ذلك الوقت
 هكذا ترتاكم البكرات دون �أن ي�شعر.يكتفي فقط بالتقاطها
 لكنه على الرغم من ذلك يقوم بتدوين.هو بحاجة الظهارها
 ومن. وا�صفا �إياها بدقة،كل �صورة ي�أخذها يف كتيبه ال�صغري
. تاركة م�ساحة ف�سيحة للخيال،ثم �صارت ال�صور هناك لتُقر�أ
وهو ي�صف هذا العمل ب�أنه “ال�صورة اخلفية” �أو “ال�صورة بني
.” لكننا نف�ضل �أن ن�سميها “ال�صور الدفينة.”احلروف
كل �رشيط من الأ�رشطة الدفينة م�ؤرخ ومفهر�س �صورة تلو
 وقد قمنا بر�صها على هيئة �ألبوم �صور بنف�س حجم،الأخرى
 هكذا جتد ال�صورة تلو. وك�أنها �صحيفة للقراءة،النيجاتيف
،الأخرى مرفقة بو�صف دقيق من كتيب يوميات فرح ال�شخ�صي
 بالإ�ضافة،لت�رشح جانبا ها ًما من حياته العاطفية وال�شخ�صية
 كما تر�سم ال�صور خط التاريـخ ال�سيا�سـي.�إىل �أبحـاثه املهنية
.واالجتماعـي املعا�رص للبنان
لكن يبقى �س�ؤال �أ�سا�سي فيما يتعلق ب�رشوط �إظهار تلك
 قد يختار عبد الله فرح، ولأي غر�ض، متى.ال�صور والك�شف عنها
�أن يقوم بتحمي�ض �صوره و�إخراجها لل�ضوء؟ ماذا ينبغي �أن يتغري
 يف كتابه-  �أو فيما ورائه؟ يقول جالل توفيق، �أو من حوله،فيه
 �إن حقيقة �أن عبد الله فرح و�صف- )Distracted (م�شتت اخلاطر
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