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ــث  ــة الســعودية حي ــن فهــد عــام 1971 فــي الريــاض بالمملكــة العربي ــان ســلطان ب ــد الفن ُول
يعيــش ويعمــل بهــا. يعتمــد ســلطان فــي ممارســاته الفنيــة علــى إحــداث التــوازن بيــن 
الذكريــات المعنويــة والثقافــات الماديــة، وظــل يبلــور فكرتــه الرئيســة فــي أعمالــه التجريديــة 

ــا الماديــة. والنحتيــة والتركيبيــة والتــي تمثلــت فــي روحانيــة مكــة المكرمــة وثقافته

الماديــة ويحولهــا  الثقافــة  عــن طريــق  التاريــخ والقصــص والروايــات  قــراءة  الفنــان  يعيــد 
لثقافــات معاصــرة. وتعتمــد الفكــرة األساســية فــي أعمالــه علــى اســتخدام أنمــاط التكــرار 
والصــوت والحركــة للرمــوز المســتوحاة مــن خلفيتــه الثقافيــة. ويحــث المشــاهد علــى التأمــل 
ــاد ابتكارهــا  ــي أع ــة الت ــاد والمــواد التذكاري ــن العالقــات اإلنســانية واالعتق فــي المســاحة بي

ــة. ــه التركيبي ــة مــن خــالل أعمال ــر التقليدي ــر الطــرق غي بأكث

أقــام الفنــان بــن فهــد بعــض المعــارض الفرديــة مثــل معــرض “قنــوط” فــي مســاحة “اآلن” 
الفنيــة فــي الريــاض )2016(، ومعــرض “القصــر األحمــر” فــي القصــر األحمــر بالريــاض، 
وقصــر خــزام بجــدة )2019(. كمــا شــارك فــي العديــد مــن المعــارض الجماعيــة مثــل معــرض 
“أحــالم وذكريــات” فــي جاليــري أثــر )2016( و”تدفــق” )2017( فــي جــدة، و”الفــن المعاصــر 
“شــتاء  ومهرجــان   ،)2018( المدينــة  فــي  المعاصــرة  للفنــون  المدينــة  مركــز  فــي   ”014
طنطــورة” فــي مدينــة العــال )2019( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و”وجهــة نظــر” فــي 
مؤسســة الشــارقة للفنــون )2018(، و”التصويــر المعاصــر مــن العالــم العربــي” فــي مركــز 
كاتــزن للفنــون بمتحــف الجامعــة األمريكيــة فــي واشــنطن العاصمــة )2018(، و”مهرجــان 
الشــارقة للفنــون” فــي الشــارقة باإلمــارات العربيــة المتحــدة )2018(، و”معــرض البحريــن 
الســنوي للفنــون التشــكيلية الخامــس واألربعيــن” فــي المنامــة بالبحريــن )2019(، كمــا تــم 

ــن فهــد فــي المتحــف الفلســطيني عــام 2016. ــان ســلطان ب اســتضافة أعمــال الفن

الصــور بإذن من جاليري أثر والفنان

القصر األحمر 

“القصــر األحمــر” معــرض فــردي متجــّول يقــّدم أعمــال الفنــان الســعودي ســلطان بــن فهــد. 
ســبق أن أقيــم المعــرض فــي الريــاض وبعدهــا جــدة ليحــط الّرحــال أخيــرًا فــي المجّمــع الثقافــي 
األحــداث  حــول  النقديــة  الماديــة  التســاؤالت  مــن  المعــرض سلســلة  يتنــاول  بأبوظبــي. 
التاريخيــة التــي وقعــت فــي المنطقــة، وقــد ُأطلــق عليــه هــذا االســم نســبة إلــى مقــره فــي 
القصــر األحمــر فــي مدينــة الريــاض والــذي شــّكل حينهــا رمــزًا جماليــًا وحضاريــًا فــي ذروة 

الحداثــة فــي البــالد. 

تــم االنتهــاء مــن بنــاء القصــر فــي عــام 1944، وســكنه ولــي العهــد الســعودي آنــذاك األميــر 
ــه  ــد العزيــز )حكــم البــالد مــن عــام 1953 إلــى عــام 1964(، وأصبــح مقــر إقامت ســعود بــن عب
وليــًا للعهــد وملــكًا لســنوات، حيــث اســتقبل فيــه العديــد مــن رؤســاء الــدول مثــل جواهــر 
ــى قصــر  ــك ســعود إل ــال المل ــي. وبعــد انتق ــد الناصــر وشــكري القوتل الل نهــرو وجمــال عب
الناصريــة فــي عــام 1953، أصبــح القصــر األحمــر مقــرًا لمجلــس الــوزراء الســعودي ومــن ثــم 
ديــوان المظالــم حتــى عــام 1987، ليغلــق بعدهــا لســنوات فــي انتظــار خطــط التجديــد. وقــد 
مثــل المعــرض أول اســتخدام للمبنــى، علــى هــذا المســتوى، منــذ أن تــم إغالقــه فــي أواخــر 

ثمانينيــات القــرن الماضــي. 

تأخــذ أعمــال ســلطان بــن فهــد الفنيــة الحديثــة العديــد مــن األشــكال منهــا الفيديــو والمنحوتات 
والصــور الفوتوغرافيــة والتركيبــات الفنيــة. وقــد اســتثمر الفنــان فــي جمــع التــذكارات واآلثــار 
ــة  ــة العربي ــاء المملك ــع أنح ــة مــن مواقــع مختلفــة فــي جمي ــة وحتــى األشــياء المهمل التاريخي

السيرة الذاتية المقدمة

الســعودية. حيــث يقــوم بإنشــاء المنحوتــات والتركيبــات الفنيــة مــن هــذه المــواد مســتحضرًا 
جوهرهــا النقــدي وطاقتهــا التحويليــة. يرّكــز ســلطان بــن فهــد فــي ممارســته الفنيــة علــى 
اللحظــات الشــخصية المحوريــة التــي تتــرادف مــع التحــوالت االجتماعيــة للبــالد. ويســتثمر 
الفنــان فــي فعــل ومفهــوم الترجمــة، خصوصــًا عنــد تطبيقهــا علــى األشــياء غيــر الملموســة 
كاللغــة، إلعــادة تفســير األحــداث التاريخيــة والروايــات، إذ يحــاول أن يســتحوذ علــى مــا هــو 
غيــر ملمــوس أو غائــب فــي الثقافــة الماديــة إلظهــار وتجســيد إمكاناتــه االجتماعيــة والجمعيــة 

األصليــة. 

يحتضــن القصــر األحمــر المعــرض البحثــي الــذي يعمــل عليــه ســلطان حاليــًا، ويســتخدمه 
كقاســم مشــترك لمختلــف األعمــال المعروضــة. ينقســم المعــرض إلــى ســبعة فصــول: 
القصــر األحمــر، 1979، األيــدي العاملــة، حــرب الخليــج، اقتصــاد األماكــن المقّدســة، عشــاء 
القصــر، والمصلــى. وقــد تــم تأطيــر األعمــال فــي هــذه الفصــول ضمــن األحــداث التاريخيــة 
ــان  ــكار الفن ــال علــى ذلــك: ابت ــرة اســتخدام القصــر. وكمث والسياســية التــي وقعــت خــالل فت
سلســلة مــن أعمــال الفيديــو التــي تنظــر فــي إعــادة تكويــن مأدبــة عشــاء فــي عــدد مــن 
الغــرف المهجــورة المختلفــة فــي القصــر وهــي تســلط الضــوء بشــكل رئيــس علــى دور األيــدي 
العاملــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مجموعــة مــن األعمــال مــن سلســلة “اقتصــاد األماكــن 
المقّدســة” و”عاصفــة الصحــراء” والتــي تكشــف عــن األبعــاد االقتصاديــة لطــرق التجــارة 
ــة واألشــياء  ــات الفني ــج، مــن خــالل التركيب ــرب الخلي ــار ح ــن المقّدســة وآث ــزوار لألماك ــة ال ورحل

التــي تــم العثــور عليهــا.
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ــاج  ــًا مــن الزج ــد ألواح ــن فه ــان ســلطان ب ــة، جمــع الفن ــالث الماضي ــى مــدى الســنوات الث عل
الملــّون القديــم والمهمــل عثــر عليهــا داخــل بيــوت مّكــة المكّرمــة والقصــر األحمــر. أعــاد الفنــان 
تصميــم هــذه األشــياء لتأخــذ شــكل مكّعــب ضوئــي، حيــث قــام بجمعهــا ودمجهــا إلنشــاء 
مكعــب كبيــر يشــبه الغرفــة. أراد الفنــان مــن هــذه األشــكال واأللــوان الهندســية المجّمعــة 
التــي تشــبه مكّعــب روبيــك إعــادة الحيــاة إلــى األشــياء المهملــة. تعكــس ألــوان النوافــذ جــدران 

ــاًة جديــدة. البيــوت الملونــة التــي وجــدت فيهــا لمنــح األشــياء المهملــة حي

سلطان بن فهد
طاقة, 2019-2017

زجاج، خشب، ضوء ليد
األبعاد متغيرة 
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ــات المــاء التــي خلفهــا حجــاج بيــت اللــه الحــرام وراءهــم  جمــع الفنــان فــي هــذا العمــل زمزمّي
فــي طريقهــم إلــى مّكــة المكّرمــة. إن هــذه القواريــر المزخرفــة والمزّينــة بالمينــا الملّونــة، 
والتــي يتــم إنتاجهــا بأعــداد كبيــرة، تعكــس فكــرة ثقافيــة خاصــة بمّكــة المكّرمــة. يســلط الفّنــان 
مــن خــالل هــذا العمــل التركيبــّي الضــوء علــى فكــرة االســتخدام واإلهمــال. إنــه ينقذهــا 
ويســّخر وظيفتهــا فــي شــكل جماعــي، محــّواًل كل غــرض إلــى رمــز فــردي يدافــع مــن خاللــه 

ــوع واللــون والجماعــة. عــن التن

سلطان بن فهد
االقتصاد المقدس, 2019-2018

زمزميات معدنية، أعمدة اإلسمنت 
األبعاد متغيرة 
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عثــر الفنــان ســلطان بــن فهــد علــى ســجادة صــالة مــن الســّجاد األحمــر القديــم التابــع للحــرم 
ــن  ــة الحــرم حي ــى حادث ــد إل ــل العــام 1979. يشــير هــذا العمــل بالتحدي ــة المكّرمــة قب فــي مّك
هاجــم إرهابيــون المســجد الحــرام وحاصــروه ألكثــر مــن أســبوعين، واحتجــزوا حوالــى 100,000 

مصــٍل وزائــٍر كرهائــن.

سلطان بن فهد
2019-2017 ,1979

سّجادة صالة
450 × 118 سم 
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ــت  ــة بالرصــاص، ُحول ــان مــن النحــاس مثقوب ــة قضب ــان ســلطان بــن فهــد علــى ثالث ــر الفن عث
الــى منصــة أثرّيــة تعكــس صــورًا للمســاحة المحيطــة بالكعبــة المشــّرفة، وُتظهــر الحــرم فارغــًا، 
باإلضافــة إلــى صــور ُتظهــر انبعــاث الدخــان الناتــج عــن إطــالق النــار الــذي طــال المســجد الحــرام. 
يشــير هــذا العمــل بالتحديــد إلــى حادثــة الحــرم حيــن هاجــم إرهابيــون المســجد الحــرام وحاصــروه 

ألكثــر مــن أســبوعين، واحتجــزوا حوالــى 100,000 مصــٍل وزائــٍر كرهائــن.

سلطان بن فهد
2019-2017 ,1979

سياجات حديدّية، صور
األبعاد متغيرة
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يشــير الفنــان هنــا إلــى ســجاجيد الصــالة التــي شــّكلت عنصــرًا أساســيًا فــي حيــاة الســعوديين 
خــالل نشــأته. ويتذكــر أن الطــالب –وقــد كان واحــدًا منهــم– كانــوا يحملــون ســجادات الصــالة 
هــذه  وقــد صنعــت  المدرســّية.  الكتــب  لتغليــف  كحقيبــة  ويســتخدمونها  مــكان،  كل  فــي 
الســجاجيد فــي الصيــن والهنــد والمغــرب، وكانــت تبــاع فــي المحــالت علــى أنهــا مــن صنــع 
الحرفييــن المكاوييــن. جمــع الفنــان ســجاجيد الصــالة الخاصــة بعــدد مــن أقاربــه وأصدقائــه. كمــا 
قــام بصــف عــدد كبيــر منهــا لتبــدو القاعــة وكأنهــا مصلــى تقليــدي واســتخدم أضــواء النيــون 

فــي كتابــة عالمــات تشــكيل الدعــاء التالــي: 

الم، َتَباَرْكَت وَتَعاَليَت يا َذا الَجالِل واإِلْكَرام”. الُم، َوِمْنَك السَّ ُهمَّ أْنَت السَّ “اللَّ

يرســم الفنــان هنــا خطــًا واضحــًا بيــن الكلمــة المنطوقــة والحــروف الغائبــة والشــكل الجماعــي، 
مــا يجعــل مــن المجــرد مادّيــًا ومحسوســًا.

سلطان بن فهد
المصّلى، 2019

سجاجيد صالة، مصابيح نيون
471 × 671 سم
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ــاس حقيقــي )1:1( وبجــدران مزخرفــة مــن الداخــل  ــي لمســجد بمقي مسالتشــي عمــل تركيب
بنقــوش متداخلــة باإلضافــة إلــى الزخــارف اإلســالمية المطــرزة بالخــرز. اختــار الفنــان تصميــم 
ــة المكّرمــة.  هــذا العمــل لإلشــارة إلــى ارتبــاط شــعب الهوســا )مجموعــة إثنيــة( بمنطقــة مّك
يفــوق حجــم وتداخــل العمــل التركيبــي حجــم األنســجة والمقاعــد المطــرزة بالخــرز، ويختبــر عالقــة 
الفنــان بمعارفــه عبــر اإلنترنــت، والتــي ســهلت إنتــاج األعمــال الســابقة مــن خــالل طلــب أفضل 
ــم تشــجيع  ــا. ت ــرب إفريقي ــرز والمصممــة خصيصــًا مــن الورشــة فــي غ القطــع المطــرزة بالخ
الحرفييــن هــذه المــرة علــى اختيــار التصميمــات المطــرزة بالخــرز بــداًل مــن القطــع الســابقة التــي 
فرضتهــا التصميمــات الجاهــزة. وتمثــل القطعــة الجديــدة مزيجــًا عربيــًا/ إفريقيــًا مــن الهندســة 
المعماريــة اإلســالمية. وعلــى الرغــم مــن ابتعــاد الزخــارف الهندســية المســتخدمة عــن أســلوب 
العمــارة اإلســالمية، إال أن األشــكال )مثــل الدمــوع وَعَلــم مجموعــة الهوســا اإلثنيــة( واأللــوان 
هــي امتــداد كامــل لألســلوب. ويصبــح الحرفيــون مــن خــالل الســماح لهــم باختيــار التصميمــات 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن العمــل النهائــي. وُتشــير كلمــة Mecellati إلــى المســجد باللغــة الهوســّية، 
وقــد تــم النقــش باللغتيــن العربيــة )آيــات قرآنيــة( والهوســّية علــى الجــدران الداخليــة للعمــل.

سلطان بن فهد
مسالتشي، 2019

خيمة، مصابيح ليد، سجادات صالة، رفوف خشبية، منبر، عمامة
325 × 255 × 230 سم
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فــي هــذه السلســلة، يعــرض الفّنــان مقعديــن مشــغولين بالخــرز حيــث تتنــاول هــذه األعمــال 
قضايــا الترجمــة وتبــادل الثقافــات. ويشــير العنــوان إلــى لعبــة األطفــال الشــهيرة والمعروفــة 
بـــ “تلفــون خربــان”، حيــث ُتنقــل القصــة مــن طــرف إلــى آخــر لتفقــد فــي النهايــة معناهــا 
ورســالتها األساســية. وإلنجــاز هــذا العمــل تواصــل الفّنــان مــع أحــد معارفــه عبــر اإلنترنــت 
وطلــب منــه تصنيــع هــذه القطــع فــي ورشــة فــي إفريقيــا متخصصــة بشــك الخــرز. وكان 
قــد عثــر ســابقًا علــى أوشــحة صنعــت فــي الهنــد فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
الماضــي مــن المفتــرض أنهــا كانــت هدايــا تذكاريــة للحجــاج فــي مّكــة المكّرمــة. وعليــه أرســل 
الفنــان هــذه األوشــحة مرفقــة مــع صــور تمثــل مدينــة مّكــة المكّرمــة مليئــة باألخطــاء. وُطلــب 
مــن الحرفييــن األفارقــة إنتــاج نســيج مطــرز يعتمــد علــى األداء الفنــّي الظاهــر فــي األوشــحة. 
ويهتــّم الفنــان بــل ويشــجع هــذه االختالفــات والتفســيرات الثقافيــة التــي تعتبــر جســر تواصــل 
ــوان العمــل  ــة التأمــل فــي عن ــا متع ــًة لن ــوب آســيا، تارك ــرب آســيا وجن ــا وغ ــرب إفريقي ــن غ بي
الــذي يضــّم المقعديــن المصنوعيــن مــن الخــرز “ثقــة” كجــزء مــن األفــكار المتعلقــة بالمصالحــة 

الثقافيــة.

سلطان بن فهد
همسات صينية، 2019

قماش وخرز من البالستيك
90 × 90 × 110 سم
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تحتــوي هــذه المجموعــة مــن واجهــات العــرض المزّينــة بالمرايــا الزجاجيــة علــى ألعــاب ودمــى 
ــة، ونــرى العديــد  بالســتيكية ُصنعــت فــي الصيــن. تــدور هــذه األلعــاب وتطلــق نغمــات دينّي
طائــرة  إلــى  باإلضافــة  عشــوائي.  بشــكل  وتتحــرك  تــدور  وهــي  واجهــة  كل  داخــل  منهــا 
ــردد األناشــيد اإلســالمية، وتطلــق أضــواء الديســكو فــي  ــدور حــول نفســها وت بالســتيكية ت
ــى رأســه ويمتطــي جمــاًل  ــة عل ــذي يضــع عمام ــا ال ــظ شــخصية تشــبه المهراج ــا نالح آن، كم
يــدور ويتلــو آيــات مــن القــرآن الكريــم. يشــير هــذا العمــل الــى الثقافــات والنظــم االقتصاديــة 

ــن المقدســة. ــن األماك ــة ع ــة الناتج المتشــابكة والمهجن

سلطان بن فهد
دور بوش 2، 2018 

زجاج ليفي، مرآة زجاجية، ألعاب بالستيكية
األبعاد متغيرة 
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بحــث الفنــان مفّصــاًل عــن آداب إعــداد الطعــام وتقديمــه، فبــدأ التدقيــق فــي صــور الطباخيــن، 
وتفاصيــل إعــداد العشــاء الملكــي فــي عهــد الملــك ســعود. أراد تخّطــي الحــدود المتعــاَرف 
عليهــا وتفســير معنــى اليــد العاملــة. فــي “األيــدي العاملــة 3: التلميــع” ُعرضــت مقاطــع 
فيديــو تشــرح طريقــة التنظيــف والتلميــع، وكأّن هــذا العمــل بالــذات هــو محــاكاة حقيقيــة 
لوضــع القصــر ليبــدو فــي النهايــة كمــا كان عليــه فــي ذلــك الوقــت. قــام الفنــان بتمثيــل هــذه 
المشــاهد وعرِضهــا بشــكل متــواٍل وبالتركيــز علــى األيــدي ليصبــح هــذا العمــل شــاهدًا علــى 
األيــدي العاملــة المجهولــة. ومجــددًا، نلمــس هنــا رغبــة ســلطان بــن فهــد فــي التركيــز علــى 

ــزًا كبيــرًا فــي المعــرض. األيــدي العاملــة التــي أفــرد لهــا حّي

سلطان بن فهد
األيدي العاملة 3: التلميع، 2019 

فيديو تركيبي رقمي متعدد القنوات، مع صوت، دقيقتان و21 ثانية.
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هــذا العمــل عبــارة عــن تركيــب فنــّي مثبــت فــي مدخــل القصــر األحمــر ويتألــف مــن مجموعــة 
مــن الثرّيــات الُمهَملــة، والتــي علــى األغلــب وجدهــا الفّنــان فــي القصــر نفســه. ُوضعــت هــذه 
الثرّيــات داخــل األقفــاص الفوالذيــة الصدئــة التــي كانــت تســتخدم لتثبيــت وحــدات المكيفــات 
ــي  ــان الت ــة مــن القضب ــا خالّي ــاج وكأنه ــرز قطــع الكريســتال أو الزج القديمــة فــي القصــر، وتب
تجمعهــا، مــع وجــود بعــض الثرّيــات التــي ُثّبتــت بشــكل عمــودي. اختــار الفّنــان أن يعــرض هــذا 
العمــل علــى هــذا الشــكل إلظهــار التناقــض بيــن األفــكار المتعلقة بالثــروة الماديــة واألنقاض.

سلطان بن فهد
إلى التراب تعود، 2019

كريستال، حديد، نحاس، فوالذ، ومرآة قديمة
أبعاد متغيرة
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يحتــوي هــذا التركيــب الفنــّي علــى قناتيــن تعرضــان فقرتيــن مصورتيــن لنســاء ورجــال يمثلــون 
فئــة األيــدي العاملــة التــي كانــت تعمــل فــي القصــر األحمــر. ترّكــز عدســة الكاميرا علــى أيديهم 
ــزي  ــؤدي األعمــال بشــكل دقيــق ومتقــن، وُتظهرهــم وهــم يســتعدون ويلبســون ال وهــي ت
ــة  الخــاص بهــم والــذي ُصنــع مــن أجــل تصويــر هــذا الفيديــو باالســتناد إلــى المراجــع التاريخّي
ــك  ــم المل ــرة حك ــه فــي فت ــوا يرتدون ــذي كان ــزّي الرســمّي ال ــة بال ــدي العامل ــر األي ــي ُتظه الت
ســعود، يرحمــه اللــه. وكان الفنــان قــد وجــد صــورًا لطــاوالت العشــاء فــي القصــر ولفَتــُه مظهــر 
العامليــن والخــدم فــي ثيابهــم المطــرزة وهــم علــى الهامــش فــأراد الفنــان أن يعيــد ويكــّرس 

ذاكــرة المــكان وتاريخــه بتســليط الضــوء علــى هــؤالء األشــخاص. 

سلطان بن فهد
األيدي العاملة 1: سفرة وصاية، 2019 

فيديو رقمي تركيبي ثنائي القناة، مع صوت، 6 دقائق و28 ثانية
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يحتــوي هــذا التركيــب الفنــّي علــى قناتيــن تعرضــان فقرتيــن مصورتيــن لنســاء ورجــال يمثلــون 
فئــة األيــدي العاملــة التــي كانــت تعمــل فــي القصــر األحمــر. ترّكــز عدســة الكاميرا علــى أيديهم 
ــزي  ــؤدي األعمــال بشــكل دقيــق ومتقــن، وُتظهرهــم وهــم يســتعدون ويلبســون ال وهــي ت
ــة  الخــاص بهــم والــذي ُصنــع مــن أجــل تصويــر هــذا الفيديــو باالســتناد إلــى المراجــع التاريخّي
ــك  ــم المل ــرة حك ــه فــي فت ــوا يرتدون ــذي كان ــزّي الرســمّي ال ــة بال ــدي العامل ــر األي ــي ُتظه الت
ســعود، يرحمــه اللــه. وكان الفنــان قــد وجــد صــورًا لطــاوالت العشــاء فــي القصــر ولفَتــُه مظهــر 
العامليــن والخــدم فــي ثيابهــم المطــرزة وهــم علــى الهامــش فــأراد الفنــان أن يعيــد ويكــّرس 

ذاكــرة المــكان وتاريخــه بتســليط الضــوء علــى هــؤالء األشــخاص. 

سلطان بن فهد
عشاء القصر 2، 2019 

فيديو ذو قناة واحدة، 3 دقائق و14 ثانية
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بــدأ الفّنــان ســلطان بــن فهــد منــذ عــدة ســنوات بجمــع كل مــا يتعلــق بــأدوات المائــدة القديمــة 
المهملــة،  المئــات مــن هــذه األدوات  الســعودية. وقــد وجــد  الملكيــة  بالقصــور  الخاصــة 
واســتخدمها لدعــم عمليــة إعــادة تمثيــل مشــهد عشــاء القصــر والــذي يعــرض حاليــًا عبــر 
الشاشــة المثبتــة فــي زاويــة مدخــل القاعــة. تــم إعــداد هــذا العشــاء وفقــًا لمــا كان يقــوم خــدم 
القصــر واأليــدي العاملــة بإعــداده بالتفصيــل. لقــد ابتكــر الفّنــان عشــاء القصــر بشــكل متكامــل، 
ويعكــس أدّق التفاصيــل التــي ظهــرت فــي صــور موائــد العشــاء التــي أقيمــت فــي القصــر 
ــة الخضــراء المصممــة  ــة الطعــام بالكراســي المخملي ــز قاع ــة. وتتمي ــك الحقب األحمــر فــي تل
خصيصــًا لهــذه الغرفــة، باإلضافــة إلــى أدوات المائــدة الفعليــة التــي اســتخدمت لتقديــم 
األطبــاق الرئيســية مــن اللحــم واألرز باإلضافــة إلــى زجاجــات صلصــة اللحــم A1 وصلصــة 
ــة الطــاوالت  ــى كاف ــة عل ــك ســعود والموزع ــد المل ــودة فــي عه ــت موج ــي كان الكاتشــب الت
الجانبيــة األربعــة. يعــرض الفيديــو التفاصيــل الدقيقــة للمائــدة، واألطبــاق، وأيــدي الرجــال 
والنســاء أثنــاء تناولهــم العشــاء. إن األشــياء المصــورة التــي نراهــا ظاهــرة فــي هــذا التركيــب 
الفنــّي، تتألــف مــن الصحــون واألكــواب الذهبيــة المزخرفــة والمرصوصــة، واألوانــي الفضّيــة 
المنقــوش عليهــا شــعار المملكــة والتــي قــام العاملــون فــي القصــر باســتخدامها لتنــاول 
ــان  العشــاء بعــد انتهــاء عشــاء القصــر. وفــي إطــار اهتمامــه المســتمر بالترجمــة، يصــّور الفّن
ــر هــذا الفيديــو  ــان عب ــة. ويعكــس الفّن ــق باأليــدي العاملــة أو “labor” باإلنجليزي ــرة تتعل فك
الصــورة المشــهدية والفعلّيــة لأليــدي العاملــة، متخطيــًا الحــدود ليوضــح الماديــة الغائبــة عــن 
الكلمــة. ويتنــاول فتــرة الحداثــة، وهــي حقبــة تاريخيــة كان هــذا القصــر شــاهدًا عليهــا، بمــا 
ــف  ــي هــي خل ــة الت ــدي العامل ــم تكــن تعكــس واقــع األي ــه مــن تطــور مــادي، ولكنهــا ل احتوت
تحضيــر وإعــداد كل التفاصيــل فــي القصــور الملكّيــة. ومــن هنــا يصبــح التركيــز علــى األيــدي 
ــز  ــة تريــاق للجهــد المجــرد؛ فاألشــكال تظهــر مرئيــة وواضحــة، كمــا يمكــن التركي العاملــة بمثاب

ــع أثرهــم. ــن وتتب ــن الصامتي علــى العاملي

سلطان بن فهد
عشاء القصر 1، 2019 
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ــان مــن شــوارع مدينــة  يتكــّون هــذا العمــل التركيبــي مــن لوحــات طــرق إرشــادية جمعهــا الفّن
مّكــة المكّرمــة. فبعــد فتــح طرقــات وشــوارع جديــدة، لــم تعــد هــذه اللوحــات صالحــة حيــث لــم 

يعــد بإمــكان زّوار المدينــة المقّدســة الوصــول إلــى هــذه األماكــن بالســيارة.

سلطان بن فهد
دور بوش 1، 2018 

لوحات طرق إرشادية من المعدن
األبعاد متغيرة



3435

فــي هــذا العمــل التركيبــي الشــبيه بالســيرة الذاتيــة، يشــير الفّنــان إلــى حــرب الخليــج الثانيــة، 
التــي تطــّوع فيهــا مــع القــوات المشــتركة كمترجــم فــوري لألســرى. هنــا، يعــرض الفّنــان 
مجموعــة مختــارة مــن تذكاراتــه الخاصــة فــي واجهــة زجاجيــة تضــّم: خــوذة عســكرية، وبطاقــات 
تــداول متعلقــة بـ”عاصفــة الصحــراء”، والكتّيبــات التــي رمتهــا الطائــرات العســكرية علــى 
الســكان خــالل الحــرب وتبــرز فيهــا تعليمــات تدعــو إلــى أخــذ الحيطــة والحــذر والبقــاء فــي 
ــازل. وقــد أصبحــت هــذه األقنعــة عالمــة تجاريــة حيــث تــم توزيعهــا بكثافــة علــى ســكان  المن
المنطقــة خــالل حــرب الخليــج. عــرض الفنــان مقتنياتــه الشــخصية والتــي تحمــل ذكرياتــه مــن 
ــاق بالجيــش ولكــن هــذه األشــياء تلتبــس بالســلع المنتجــة خصيصــًا فــي  ــه فــي االلتح تجربت
بيئــة الحــرب. فيجمــع هــذا العمــل بيــن االنهيــار الغريــب للثقافــة الماديــة والعســكرية ومعنــى 

الهــدر فــي هــذا الســياق.

سلطان بن فهد
االستغاثة )حرب الخليج(، 2019-2016

عمل تركيبي يضّم قبعة عسكرية، أقنعة واقية من الغاز، صناديق خشبية، ورق، بطاقات بريدية، قميص، خوذ، قميص ثقيل، واجهات زجاجية
األبعاد متغيرة
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صــورة مؤطــرة يظهــر فيهــا الملــك المؤســس عبــد العزيــز آل ســعود فــي الســيارة إلــى 
جانــب الســائق. التقطــت هــذه الصــورة عنــد تفقــد الملــك آلبــار النفــط خــالل المرحلــة األولــى 
الكتشــاف البتــرول فــي الســعودية. قــام ســلطان بــن فهــد بعكــس الصــورة الحقيقيــة حتــى 
ــه يقــود الســيارة بنفســه. أعطــى هــذا العمــل الــذي اســتخدم تقنيــة طباعــة  يبــدو الملــك كأّن
ــل يقــود  ــز ال يقــود الســيارة فحســب ب ــد العزي ــك عب ــًا، وكأّن المل ــن الفضــة، ُبعــدًا ثاني جيالتي
المملكــة العربيــة الســعودية نحــو حقبــة جديــدة للبــالد. وهنــا ال يرمــز الرقــم “1440 م” إلــى 
الســنة الميالديــة كمــا اعتقــد البعــض، إنمــا يــدّل العنــوان علــى أوامــر الملــك الــذي أوعــز إلــى 
شــركة أرامكــو التعمــق بالحفــر لتصــل إلــى أعمــق مــن 1440 متــرًا، وهــي الطبقــة الجيولوجيــة 

التــي تــم اكتشــاف النفــط فيهــا.

سلطان بن فهد
1440 متر، 2016

صورة فوتوغرافية باألبيض واألسود
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