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أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮵رسم العدمٮ﮵ة ﮲حارج الزمان
والماكن

ٮ﮳ٮ﮵روت- ٮ﮵راكم ال﮲ڡنان اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى ﮲ڡ﮵ى معرضه الٮ﮳ٮ﮵روٮ﮴﮵ى ال﮳حدٮ﮵د المعنون ٮ﮳ـ”ٮ﮳لو
آب” ضرٮ﮳اٮ﮴ه النز﮴ڡة، حىت ٮ﮵شق طرٮ﮵﮴ڡه إلى ٮ﮳اطن ﮴ٮشعٮ﮳ات الهول وصوًال إلى ٮ﮴﮲ڡك﮵ٮك و﮲ڡضح

﮲ٮزعة العدوان المتأصلة ﮲ڡ﮵ى الن﮲ڡس الٮ﮳شرٮ﮵ة.

ال زهور ﮲ڡ﮵ى لوحات ال﮲ڡنان وإن عك﮲ڡت، كما ﮲ڡ﮵ى أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة ساٮ﮴﮳ڡة له، عىل ﮴ٮسلق ﮲حل﮲ڡٮ﮵ات
لوحاٮ﮴ه مد﮳ح﮳حة ٮ﮳وردٮ﮵تها ال﮲ڡا﮴ڡعة ك﮴ڡه﮴ڡهات ردٮ﮵ئة ا﮲ٮ﮲ڡر﮳حت عن ش﮲ڡاه مهرج لوثته حمرة
الدماء المهدورة. الت﮴ڡنٮ﮵ة “ال﮴ڡصوى” الٮ﮳ادٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى أعماله ٮ﮴ٮ﮳دو ُمحت﮲ڡٮ﮵ة ٮ﮳ذاٮ﮴ها، وٮ﮳نٮ﮳رٮ﮴ها
المحتدمة اليت كأ﮲ٮها أرادت أن ٮ﮴لتحم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴د﮲ڡ﮴ڡها المحموم ٮ﮳حصان من ﮲ٮار، ل﮵ٮس هو إّال
الش﮲عل المتسارع عىل مساحات ﮳حدارٮ﮵ة ال تتحمل التروي لت﮲حرج ُمعٮ﮳رة عما أ﮲حذت عىل

عاٮ﮴﮴ڡها التعٮ﮳ٮ﮵ر عنه.
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أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى ساهم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كر﮵ٮس ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ة ﮲ٮهاٮ﮵ة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮳شكل وا﮴ڡع﮵ى ٮ﮳حت من ﮲حالل
لوحاٮ﮴ه العدمٮ﮵ة

استطاع أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى أن ٮ﮵كسر ﮳حلٮ﮵د التعٮ﮳ٮ﮵ر عن الحرب اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة عٮ﮳ر صدق ﮴ٮ﮳حرٮ﮳ته، ﮲ڡ﮵ى
و﮴ڡت عمد ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ڡنا﮲ٮون لٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ون إلى تناول الحرب اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة وكأ﮲ٮها ﮳حزء من ﮲ڡولكلور

ٮ﮵ستسٮ﮵﮲عه اآل﮲حرون. ال ٮ﮵عين ذلك أن ال﮲ڡنان تناول ﮲ڡ﮴ڡط الحرب اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة من ﮲حالل ﮲ڡكرة
االرٮ﮴دادات، إذ ﮴ٮطرق إلى العدٮ﮵د من الحوادث العن﮲ڡٮ﮵ة العالمٮ﮵ة اليت أسست لمنطق
معاصر ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡكر السٮ﮵ايس ح﮵ٮث اإل﮲ٮسان، أو موٮ﮴ه، أو عذاٮ﮳ه، هو آ﮲حر ما ٮ﮵هم وإن ﮴ٮحلت

التصرٮ﮵حات والموا﮴ڡف العالمٮ﮵ة حٮ﮵اله ٮ﮳شىت ﮲ڡنون الن﮲ڡاق.

األهم من ذلك أن أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى ساهم ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كر﮵ٮس ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ة ﮲ٮهاٮ﮵ة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮳شكل وا﮴ڡع﮵ى
ٮ﮳حت من ﮲حالل ال﮲ڡن، ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ى أن تن﮲طر إلى ﮳حدارٮ﮵ة تتوسط صالة العرض، ح﮵ٮث ٮ﮵صور ﮲ڡٮ﮵ها
ال﮲حراب ﮲ڡ﮵ى حمص السورٮ﮵ة، أو “ال﮲حراب” ﮲ڡحسب، لندرك أن العدمٮ﮵ة ٮ﮳ا﮴ٮت ٮ﮳ال زمن وال
ماكن محدد. ﮴ٮحٮ﮵ل استدارة التالل ٮ﮴لك وعدم انت﮲طامها العضوي إلى حزن عمٮ﮵ق ٮ﮵اكد

ٮ﮵كون ﮲عٮ﮵ر مؤلم لشدة “ذهنٮ﮵ته”، استدارة ﮴ٮحتضن حٮ﮵اة ساٮ﮴﮳ڡة و﮲ٮٮ﮳ضا حٮ﮵وٮ﮵ا ا﮲ٮ﮲ح﮲ڡض وزال
وكأن شٮ﮵ئا لم ٮ﮵كن.

ٮ﮵ٮ﮳دو أن ال﮲ڡنان ”است﮲ڡاد” من مرا﮴ڡٮ﮳ته وعٮ﮵شه ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳لده الحاضن لحروب واستعراضات
متنوعة من العنف الدأٮم، إذ ٮ﮳رع ﮲ڡ﮵ى إ﮲طهار لٮ﮳نان كُمنطلق أسايس ل﮲ڡهم مسٮ﮳ٮ﮳ات ونتأٮج
شىت ضروب العنف اليت ٮ﮴ل﮴ڡتها وال زالت تتل﮴ڡاها شعوب الشرق األوسط، كما رّد أٮ﮵من
ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى، ﮲ڡ﮵ى معرضه “االرٮ﮴دادي” هذا، الصاع صاعٮ﮵ن حٮ﮵ن عمد إلى ﮲ڡضح التعتٮ﮵م

الس﮴ڡٮ﮵م والصمت ال﮳حماع﮵ى عىل ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ما ﮳حرى وٮ﮵﮳حري ﮲ڡ﮵ى لٮ﮳نان. و﮳حاء عمله أٮ﮵ضا ك﮲ڡعل
كش﮲ڡى﮵ّ ش﮲حيص لما ٮ﮴ل﮴ڡاه من حاالت عن﮲ڡٮ﮵ّة ٮ﮴عرض لها كأي لٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى، رٮ﮳ما ذلك هو أكثر ما
مكّنه من التماه﮵ى والتعٮ﮳ٮ﮵ر عن عناوٮ﮵ن أوسع، أوسع ٮ﮳ح﮳حم الشرق األوسط. أشاع ال﮲ڡنان
﮲ڡ﮵ى معرضه هذا أ﮳حزاء من السر “اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى” الذي هو أصال مشاع، ولكن ال أحد ٮ﮵ر﮲عب ﮲ڡ﮵ى أن

ٮ﮵تكلم عنه أل﮲ٮه ٮ﮵دٮ﮵ن ال﮳حمٮ﮵ع، ﮳حمٮ﮵ع اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن.

ولو ﮲ڡ﮵ى لح﮲طة واحدة سٮ﮵شعر زأٮر المعرض ٮ﮳أن موضوع النسٮ﮵ان اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى ﮴ڡد أُ﮴ڡحم إ﮴ڡحاما،
ٮ﮵ك﮲ڡ﮵ى أن ﮲ٮرى ك﮵ٮف ﮴ٮ﮳حىل ارٮ﮴دادا ل﮲ڡعل عن﮵ٮف، ك﮲ڡعل إمحاء الذاكرة ال﮳حماعٮ﮵ة، ﮲ڡ﮵ى عنف
ُمضاعف ل﮵ٮس هو إالّ ٮ﮴ول﮵ى شىت أ﮲ٮواع م﮳حرم﮵ى الحرب اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة شؤون لٮ﮳نان. وإذا اك﮲ٮت
الذاكرة الحادة ه﮵ى منطلق األ﮲ڡعال االنت﮴ڡامٮ﮵ة أو االرٮ﮴دادات أو ﮲ڡضح نتأٮج العنف مهما
اٮ﮳تعدت األسٮ﮳اب زمنٮ﮵ا عن نتأٮ﮳حها، ﮲ڡإن النسٮ﮵ان هو سٮ﮵د األ﮲ڡعال العن﮲ڡٮ﮵ة اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة

المعاصرة.
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لوحات تنصب ﮲ڡٮ﮵ها راٮ﮵ات الرماد

﮴ڡدم ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى معارضه الساٮ﮴﮳ڡة معالم متنوعة لل﮳ححٮ﮵م، هو الٮ﮵وم ٮ﮵صور ما ٮ﮳عد ال﮳ححٮ﮵م،
﮲ٮ﮲ڡحة صمت سا﮲حنة ٮ﮴ل﮲ڡح كل األعمال المو﮳حودة ٮ﮳ال﮴ڡرب من ٮ﮳عضها الٮ﮳عض وإن ﮴ٮ﮳حلت ﮲ڡ﮵ى
ٮ﮳عضها ألوان زاهٮ﮵ة كزر﮴ڡة سماء واهٮ﮵ة ﮴ٮشرف عىل الرعب، وهو ٮ﮵ستكٮ﮵ن من ﮲ڡعله عىل
أكوام الرماد وال﮴ڡتىل ﮲عٮ﮵ر المرٔٮٮ﮵ٮ﮵ن والمنتشرٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮسغ ال﮲حراب. وٮ﮳الر﮲عم من أن ال﮲ڡنان
ٮ﮳ىن معرضه عىل منطق ٮ﮴راٮ﮳ط األسٮ﮳اب ٮ﮳النتأٮج، ﮲ڡإن لهول ما ﮴ڡدم ولتشاٮ﮳هه، ﮲ڡ﮴ڡدت ﮲ڡكرة

التالحق التارٮ﮵﮲ح﮵ى ووا﮴ڡعٮ﮵ة اال﮲حتال﮲ڡات ال﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة ﮴ڡٮ﮵متها، صار ال﮲حراب ﮲حراٮ﮳ا واحدا،
ٮ﮴عددت األسٮ﮳اب والموت واحد.

السر المشاع

ٮ﮵حٮ﮵لنا عمل أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى، ح﮵ٮث تتشاٮ﮳ه صور الدمار، إلى ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ة والتر ٮ﮳ن﮳حامن الُمنطل﮴ڡة
من ٮ﮴﮴ڡنٮ﮵ة المونتاج، ألن ال﮲ڡنان ال ٮ﮵ؤرخ للكوارث ٮ﮴﮳ڡدر ما ٮ﮵ؤرخ صورها، ٮ﮴ٮ﮳دو اللوحات

كزوٮ﮳عة واحدة تتدا﮲حل ﮲ڡٮ﮵ها األزمنة واألمكنة، ح﮵ٮث ال ٮ﮵ستحٮ﮵ل أن تت﮴ڡدم اللوحات/النتأٮج
عىل حوادٮ﮶ها الُمسٮ﮳ٮ﮳ة. ذاكرة ال﮲ڡنان ٮ﮳كل ما “ٮ﮵شّع” عنها ٮ﮴ٮ﮳دو مح﮲ڡورة ﮲ڡ﮵ى الوعٮ﮵ه ﮲عٮ﮵ر اآلٮ﮳ه
ٮ﮳التوارٮ﮵خ، ٮ﮴﮳ڡدر ما هو معّين ٮ﮳الدمار الشامل الحاصل عىل كل المستوٮ﮵ات. است﮲حدم ال﮲ڡنان

كلمات من ضوء ووضعها ٮ﮳ال﮴ڡرب من م﮳حموعة أعمال، ﮲ٮذكر منها “منط﮴ڡة منزوعة
الراٮ﮵ات”، ﮲عٮ﮵ر أن اللوحة اليت أراد أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى أن ٮ﮵ضعها ﮲ڡ﮵ى “﮲ٮهاٮ﮵ة” ﮴ٮسلسل أعمال
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المعرض ه﮵ى األكثر ٮ﮴عٮ﮳ٮ﮵را عن ﮲ڡكرة المعرض.

اللوحة ﮴ٮصور “الدوم س﮵ٮيت سنتر”، مٮ﮳ىن شدٮ﮵د الرمزٮ﮵ة ٮ﮳النسٮ﮳ة إلى ٮ﮶ٮ﮵مة المعرض، إذ
ٮ﮴عرض لتدمٮ﮵ر ﮳حزٔٮ﮵ى ﮲حالل الحرب اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ة، لكنه ال ٮ﮵زال إلى الٮ﮵وم صامدا وسط حركة

الٮ﮳نٮ﮵ان. واألهم من ذلك هو أن مصٮ﮵ر هذا الصرح التارٮ﮵﮲ح﮵ى، المرٮ﮴ٮ﮳ط ارٮ﮴ٮ﮳اطا وٮ﮶ٮ﮵﮴ڡا ٮ﮳الذاكرة
ال﮳حماعٮ﮵ة ﮴ٮّم التوا﮲ڡق عىل هدمه لصالح ﮲ٮاطحة سحاب ال ٮ﮴مت إلى ٮ﮴ارٮ﮵خ ٮ﮳ٮ﮵روت ٮ﮳يشء، ال
ٮ﮳حلوها وال ٮ﮳مّرها.. ا﮲حتار ال﮲ڡنان لوحته “األ﮲حٮ﮵رة” هذه لك﮵ى ٮ﮴مثله، ٮ﮶م زرع ﮲ڡ﮵ى وسطها كلمة

من ضوء النٮ﮵ون: “النهاٮ﮵ة”.

المٮ﮳ىن ٮ﮵حمل أٮ﮵ضا اسم “الٮ﮵﮳ٮضة” ﮲ٮ﮲طرا لشكله، أما اللوحة اليت ﮴ٮصوره وكأ﮲ٮه ﮲ڡ﮵ى أحد أٮ﮵ام
الشتاء المعتمة، ﮲ڡتذكر ٮ﮳لوحة ل﮲ڡنان آ﮲حر هو ﮲ڡالدٮ﮵مٮ﮵ر كوش “شروق ﮲ڡوق المحٮ﮵ط”، ﮴ٮ﮲طهر
﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮵﮳ٮضة تتكسر ضمن مشهد طٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى لت﮲حرج منها شمس صٮ﮳احٮ﮵ة ﮴ٮشرق.. من ال﮲عرب،
﮲عٮ﮵ر أن أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى هو أكثر درامٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى لوحته، إذ تنٮ﮳ثق كلمته الُمضٮ﮵ئة من رطوٮ﮳ة المٮ﮳ىن

الٮ﮵﮳ٮضاوي لتل﮴ڡ﮵ى ٮ﮳شعاعها الكئ﮵ٮب ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡم الوحشة المنتشرة ﮲ڡ﮵ى اللوحة.


