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أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى: التلّذُذ ٮ﮳السلّيب والنماُء ﮲ڡٮ﮵ه
— أوان
﮳ٮول أردان

(مؤرخ و﮲ٮا﮴ڡد أد﮳ٮ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮيس)

ٮ﮴ر﮳حمة: ٮ﮶أٮر دٮ﮵ب

 

طّور أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى (ل﮳ٮنان، 1975)، منذ مطلع ال﮴ڡرن الواحد والعشرٮ﮵ن، متناً من األعمال
﮲حاّصاً وش﮲حصٮ﮵اً لل﮲عاٮ﮵ة ٮ﮵﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن الرسم والنحت والترك﮵ٮب. وإ﮳ٮداعات أٮ﮵من ٮ﮴ُ﮲طهره عىل
أٮ﮲ّه رسام محّيل وعالمى﮵ّ ﮲ڡ﮵ى آن. محّيل، ألّن ٮ﮴ارٮ﮵خ ل﮳ٮنان و﮲ڡلسطٮ﮵ن ال﮴ڡر﮵ٮب العهد، الحرب
األهلٮ﮵ة الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ة من 1975 إلى 1990 واآلٮ﮶ار المدمرة للعملٮ﮵ة العسكرٮ﮵ة اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة

“الرصاص المص﮳ٮوب” (اله﮳حوم الوحيش عىل ﮳حنوب ل﮳ٮنان ﮲ڡ﮵ى ٮ﮵ولٮ﮵و 2006)، ه﮵ى من ﮳ٮٮ﮵ن
مواضٮ﮵عه المتكررة، إلى ﮳حا﮲ٮب صراعات أ﮲حرى وما ﮴ٮحمله من إرهاب ودمار وٮ﮴ه﮳حٮ﮵ر

للساكن. وعالمى﮵ّ، ألنَّ حضور هذه الو﮴ڡأٮع المترا﮳ٮطة وٮ﮴داعٮ﮵اٮ﮴ها ٮ﮵تعّدٮ﮵ان منط﮴ڡة الشرق
األوسط، واك﮲ٮا عىل رأس االهتمامات الدولٮ﮵ة لعّدة ع﮴ڡود.

الحرب األهلٮ﮵ة الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ة من 1975 إلى 1990 واآلٮ﮶ار المدمرة للعملٮ﮵ة العسكرٮ﮵ة
اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة “الرصاص المص﮳ٮوب”، ه﮵ى من ﮳ٮٮ﮵ن مواضٮ﮵عه المتكررة

“﮴ٮحّوالت ﮴ڡٮ﮵امٮ﮵ّة” (Apocalyptic Transfiguration) اكن العنوان الذي أعطاه أٮ﮵من
﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى لمعرضه الك﮳ٮٮ﮵ر األول الذي أ﮴ڡٮ﮵م ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت عام 2008[1]. وهاٮ﮴ان الكلمتان

حددٮ﮴ا، عىل ﮲ٮحٍو مو﮳حٍز لكّنه ذو داللة، ﮲ٮ﮳ٮرة العمل األحدث لهذا ال﮲ڡنان الشاب المولود ﮲ڡ﮵ى
منط﮴ڡة مترعة ٮ﮳التوٮ﮴ر: ﮴ٮحول الطٮ﮵ن إلى ذهب، ﮳ٮحسب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر الشاعر شارل ﮳ٮودلٮ﮵ر. أو

﮳ٮع﮳ٮارة أدّق: ﮴ٮحّوُل عالٍم من العنف، ومن ﮲ٮزع اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة، إلى عالم ﮲ڡين.

مسألة ٮ﮴﮳ٮّدل وا﮲ٮ﮴ڡالب

ك﮵ٮف ٮ﮵مكن للمرء، حٮ﮵ن ٮ﮵ترعرع ﮲ڡ﮵ى ماكن مث﮴ڡل ٮ﮳الحرب والتمرد واإلذالل والموت، أن
ٮ﮵رىض ﮳ٮتلك األشٮ﮵اء اليت ه﮵ى أعمال ﮲ڡنٮ﮵ة، ٮ﮴لك األشٮ﮵اء اليت ه﮵ى ﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عتها صنٌع ﮲عٮ﮵ر وا﮴ڡع﮵ى
أكثر منها وا﮴ڡعٮ﮵ة؟ أول إ﮳حا﮳ٮة عملٮ﮵ة عن هذا السؤال ﮴ڡّدمها ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى اك﮲ٮت ﮳ٮت﮳ٮين م﮴ڡار﮳ٮة

http://awanmedia.net/author/thaar-deeb/
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﮴ڡامت ﮲ڡ﮵ى عدد من أعماله عىل المحااكة: إعادة اإلنتاج. موضوع العمل الترك﮵ٮيب
B110037 هو رحلة عا﮳حلة: ٮ﮴ه﮳حٮ﮵ر. إذ ٮ﮵شتمل هذا العمل الذي ال ٮ﮵ساوم ﮲ڡ﮵ى وا﮴ڡعٮ﮵ته،
عىل سٮ﮵ارة ﮳ٮٮ﮵﮳حو 404 ﮴ڡدٮ﮵مة (ر﮴ڡم لوحتها هو عنوان العمل)، ٮ﮵اكد س﮴ڡ﮲ڡها ٮ﮵ئّن ﮴ٮحت ٮ﮶﮴ڡل
األ﮲عراض المنزلٮ﮵ة من صنادٮ﮵ق وح﮴ڡأٮب وم﮲ڡارش و﮴ڡطع أٮ﮶اث ص﮲عٮ﮵رة، تتكّدس ﮲ڡوق ﮳ٮعضها
﮳ٮعضاً من دون ٮ﮶﮳ٮات. من الصعب أن ٮ﮵كون ٮ﮶ّمة وضوح ٮ﮵﮲ڡوق هذا حٮ﮵ن ٮ﮵تعّلق األمر ﮳ٮن﮴ڡل

اإلحساس ال﮲ڡّج ﮳ٮوحشٮ﮵ة الته﮳حٮ﮵ر، ذلك اال﮴ڡتالع الم﮲ڡا﮳حئ من دون أمل ٮ﮳العودة أكٮ﮵د[2].
و﮴ڡد أعاد ال﮲ڡنان الن﮲طر ﮲ڡ﮵ى هذا الموضوع و﮲ڡ﮵ى هذا الشكل ذاٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى و﮳حهة م﮳حهولة

(2010) (Destination X)، إٮ﮲ّما مع سٮ﮵ارة ﮲ڡٮ﮵ات هذه المّرة، ُوضَعت عىل منصة دّوارة
وأحٮ﮵طت ﮳ٮحل﮴ڡة من النٮ﮵ون عىل األرضٮ﮵ة عىل ﮲ٮحٍو ٮ﮵ُشعر ٮ﮳التنا﮴ڡض والحّدة ﮲ڡ﮵ى آن معاً[3].

وهذا إلماٌع ٮ﮵اكد ال ٮ﮵﮲ح﮲ڡى إلى ما ٮ﮵حٮ﮵ط ﮳ٮ﮳حمالٮ﮵ات األلم والمعا﮲ٮاة من سحر مر﮵ٮب.

و﮳حهة م﮳حهولة (٢٠١٠)

من ﮳ٮٮ﮵ن الوسأٮل األ﮲حرى لتح﮴ڡٮ﮵ق “التحّول” المر﮲عوب االست﮲ڡادة من “ال﮳حاهز المعدَّل”،
كما اكن ٮ﮵مكن أن ٮ﮵سّمٮ﮵ه مارسٮ﮵ل دوشامب الذي أطلق، عند مطلع ال﮴ڡرن المايض، هذا
الشكل من ال﮲ڡن الذي ٮ﮵﮳حمع موضوعاً أو شٮ﮵ئاً عادٮ﮵اً، من الذ﮲حٮ﮵رة الٮ﮵ومٮ﮵ة، مع عناصر
و﮲طٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة، وٮ﮴دح﮲ّل ﮲ڡين. وٮ﮵مكن أن ﮲ٮورد هنا العمل 18586: ﮲حوذة عسكرٮ﮵ة، مطلٮ﮵ة

ٮ﮳الور﮲ٮ﮵ٮش وٮ﮳لون ﮴ڡا﮴ٮم، ومزٮ﮵نة ﮳ٮورق الذهب وٮ﮲ُ﮴ڡشت علٮ﮵ها ٮ﮴ورٮ﮵﮴ڡات وز﮲حارف متشا﮳ٮكة
ال﮲حطوط عىل الطراز العر﮳ٮ﮵ى. و﮴ڡد ركّ﮳ٮها ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى عىل ﮴ڡاعدة دا﮲حل ﮲ڡٮ﮵ترٮ﮵ن، كما لو أنَّ هذا
اليشء ال﮳ٮالستٮ﮵ك﮵ى الذي أعٮ﮵د صو﮲عه هنا ﮳حوهرة ال ٮ﮴﮴ڡدَّر ﮳ٮثمن ٮ﮴﮴ڡّدس ﮳ٮم﮳حازاٮ﮴ها العنف

والحرب.
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﮲حوذة عسكرٮ﮵ة (٢٠٠٤)

أو لنأ﮲حذ مثالً آ﮲حر: الرزق عىل هللا (2012-2016): ﮴ڡناع لّحام معادن مزٮَ﮵ّن ﮳ٮورق الذهب
وال﮲ڡضة وم﮲عطى ٮ﮳أرا﮳ٮٮ﮵سك وم﮴ڡ﮳ٮوسات دٮ﮵نٮ﮵ة ﮴ٮ﮲حلط العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن هللا والعمل وكسب
الع﮵ٮش؛ وهذه مشكلة ك﮳ٮٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى األ﮲ٮ﮲طمة الثٮ﮵و﮴ڡراطٮ﮵ة اليت ٮ﮴﮲ڡت﮴ڡر ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض األحٮ﮵ان إلى
الك﮲ڡاءة الالزمة لإلدارة اال﮴ڡتصادٮ﮵ة. وهذا الل﮳حوء إلى “ال﮳حاهز المعّدل” هو ما ﮲ٮلح﮲طه،

أٮ﮵ًضا، ﮲ڡ﮵ى العٮ﮵ن ٮ﮳العٮ﮵ن، وهو عمل آ﮲حر من أعمال “التحّول” اكألعمال السا﮳ٮ﮴ڡة. والعنصر
الرٔٮ﮵ٮس هنا هو الع﮲ََلق الحدٮ﮵دي لوا﮳حهة دّاكن، و﮴ڡد ُرڡ﮲َِع إلى آ﮲حره لٮ﮵﮳ٮدي عن ﮳حدار علٮ﮵ه

صور: ما ٮ﮵اكفئ ال﮳حدار ٮ﮳النس﮳ٮة إلى لوحة ﮳حدارٮ﮵ة أو المس﮴ڡط ٮ﮳النس﮳ٮة إلى ٮ﮴كوٮ﮵ن ﮴ٮصوٮ﮵ري.
ٮ﮵عمل هذا ال﮲علق الحدٮ﮵دي الذي كساه ال﮲ڡنان ﮳ٮورق الذهب سناداً لم﮳حموعة من صور

األش﮲حاص، لها الح﮳حم ذاٮ﮴ه، و﮴ڡد رُٮِ﮴ّٮ﮳َت ﮲ڡ﮵ى مرٮ﮳ّعات. وكّل صورة من هذه الصور اليت ٮ﮴علوها
ع﮳ٮارة “العٮ﮵ن ٮ﮳العٮ﮵ن” ٮ﮳النٮ﮵ون، ٮ﮴ُ﮲طهر و﮳حه ر﮳حل شرطة أو و﮳حه ﮲حصم له – ﮲ڡدأٮ﮵ى أو ٮ﮶أٮر-

و﮴ڡد ٮ﮴وارى أولهما ﮲حلف ﮲حوذة وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵هما ﮲حلف كو﮲ڡٮ﮵ة.
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العٮ﮵ن ٮ﮳العٮ﮵ن (٢٠٠٨)

هل ٮ﮵عمد ال﮲ڡنان إلى ٮ﮴﮴ڡد﮵ٮس العنف والحرب وال﮲ڡداء واالستشهاد؟ لعّلنا ﮲ٮل﮳حأ ﮲ڡ﮵ى ما ٮ﮵تعلق
﮳ٮهذا األٮ﮵﮴ڡو﮲ٮسطاس ال﮲ڡرٮ﮵د إلى التحلٮ﮵ل الد﮴ڡٮ﮵ق والمهم الذي ﮴ڡّدمه ﮳حوز﮵ٮف طرّاب: “ال
ٮ﮵﮳ٮٮ﮵ع مت﮳حر الشرق األوسط والعالم سوى سلعة واحدة: العنف. الوا﮳حهة وال﮴ڡشرة المذّه﮳ٮة
و﮴ڡد اسُت﮲حدَمتا ﮳ٮكثرة، ٮ﮳احت﮴ڡار ورداءة، ٮ﮴عٮ﮵﮴ڡان العملٮ﮵ّة المزدو﮳حة اليت تتمّثل ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡد﮵ٮس

ما هو ﮴ٮ﮳حاري وإض﮲ڡاء الطا﮳ٮع الت﮳حاري عىل ما هو م﮴ڡّدس”[4].

كّل صورة من هذه الصور اليت ٮ﮴علوها ع﮳ٮارة “العٮ﮵ن ٮ﮳العٮ﮵ن” ٮ﮳النٮ﮵ون، ٮ﮴ُ﮲طهر و﮳حه ر﮳حل
شرطة أو و﮳حه ﮲حصم له – ﮲ڡدأٮ﮵ى أو ٮ﮶أٮر- و﮴ڡد ٮ﮴وارى أولهما ﮲حلف ﮲حوذة وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵هما ﮲حلف

كو﮲ڡٮ﮵ة

اإل﮳حا﮳ٮة الثالثة، أو الطرٮ﮵﮴ڡة الثالثة لال﮲ٮ﮲حراط ﮲ڡ﮵ى عملٮ﮵ة “التحّول” المر﮲عو﮳ٮة، ه﮵ى الرسم.
ورسوم ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى، المن﮳حزة ٮ﮳األكرٮ﮵ل﮵ٮك، ٮ﮴لك المادة اليت ﮴ٮ﮳حّف ﮳ٮسرعة ما ٮ﮵﮳حعلها تناسب

العمل السرٮ﮵ع، ﮳ٮل الُمْلِزم، عادة ما تنضوي ﮲ڡ﮵ى سلسلة متنوعة الصٮ﮵غ. وه﮵ى ٮ﮴﮴ڡع ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡئتٮ﮵ن
رٔٮٮ﮵ستٮ﮵ن. ال﮲ڡئة األولى ه﮵ى الصور الش﮲حصٮ﮵ة (ال﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵هات)، ٮ﮵مكن أن ﮲ٮذكر من ﮳ٮٮ﮵نها ﮴ڡاٮ﮳ٮ﮵ل
والموعود و“ٮ﮵ا أ﮳ٮيت”، وهذه األ﮲حٮ﮵رة صورة ﮲ڡدأٮ﮵ى مستعد للشهادة، ُرسمت عىل سطح
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عر﮳ٮة ٮ﮳أٮع مت﮳حول، وزُٮ﮵ّنت مرة أ﮲حرى ﮳ٮورق الذهب، وكذلك سلسلة و﮳حهًا لو﮳حه.

الملثم (٢٠٠٥)

أما ال﮲ڡئة الثا﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡه﮵ى صور مشاهد مدٮ﮵نٮ﮵ّة، ٮ﮳أح﮳حام ك﮳ٮٮ﮵رة أو حىت ض﮲حمة. من ﮳ٮٮ﮵ن هذه
المنا﮲طر المدٮ﮵نٮ﮵ّة اليت ﮲عال﮳ٮاً ما ٮ﮴كون ٮ﮳اهرة، وٮ﮶﮴ڡٮ﮵لة الوطأة، ٮ﮵مكن أن ﮲ٮذكر سلسلة وادي
أ﮳ٮو ﮳حمٮ﮵ل (من عام 1995) وسلسلة ٮ﮴موز (﮳ٮداٮ﮵ًة من عام 2007)، و﮲عٮ﮵رها، ح﮵ٮث ٮ﮵ُ﮲طهر
مع﮲طمها مشاهد ما ﮳ٮعد المعركة، و﮴ڡد ُدمِّرت وأُ﮲ڡرع﮲َت من ساكنٮ﮵ها، شاهدًة عىل وا﮴ڡٍع
وضعت ﮲ڡٮ﮵ه الصراعات العسكرٮ﮵ة واالشت﮳ٮااكت اليت ال ٮ﮴رحم حّداً ألولئك الساكنٮ﮵ن،

﮲ڡا﮲حت﮲ڡوا أو ُمسحوا من الصورة. وهذه التكوٮ﮵نات اليت ٮ﮵﮳ٮدو أ﮲ٮها ُرسمت ﮳ٮسرعة ٮ﮳األكرٮ﮵ل﮵ٮك،
ال ٮ﮴زعج ﮲ٮ﮲ڡسها ٮ﮳الت﮲ڡاصٮ﮵ل الوا﮴ڡعٮ﮵ة الم﮲ڡرطة. األسلوب المّت﮳ٮع هنا هو أسلوب ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رّي. ٮ﮶مة
ة ال﮲حام والت﮴ڡرٮ﮵﮳ٮٮ﮵ة، وٮ﮴راكم المادة اللو﮲ٮٮ﮵ة الم﮲حتلطة عمداً، وإطار ٮ﮶﮴ڡٮ﮵ل أٮ﮶ر ال﮲حطوط ال﮲ڡح﮳ّ

ٮ﮵منع الهواء من الدوران حول الموضوع، عىل ﮲ٮحو ٮ﮵﮳حعل هذا األ﮲حٮ﮵ر ضمن ٮ﮴كوٮ﮵ن “﮳حوّي”
أشّد ٮ﮴هوٮ﮵ًة وأوسع ﮲ڡضاًء، ﮳ٮما ٮ﮵﮳ٮدٮ﮵ه من عناٮ﮵ة ممٮ﮵زة ﮳ٮتصوٮ﮵ر السماء.
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الموعود (٢٠١١)

﮴ٮ﮲حّلف الصور اليت رسمها ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى واليت ٮ﮴ُڡ﮴َدَّم للمشاهد ﮳ح﮳ٮهٮ﮵اً وو﮳حهاً لو﮳حه، إحساساً
ة، أولٮ﮵ّة، أساسٮ﮵ة. والل﮳حوء إلى األ﮲ٮماط ال﮳ٮدٔٮٮ﮵ة واضح و﮳حّيل، ٮ﮳ال﮳ٮدٔٮٮ﮵ّة: إذ ٮ﮴﮳ٮدو ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮٮ﮵ة ﮲ڡح﮳ّ
كما الح﮲طت ﮲ٮاٮ﮵لة ٮ﮴مرز[5]. و﮴ٮضّم األ﮲ٮماط ال﮳ٮدٔٮٮ﮵ة للش﮲حصٮ﮵ات ال﮳ٮشرٮ﮵ة الُمڡ﮴َدَّمة ك﮵ى
﮲ٮحّدق ﮳ٮها هنا كالً من المحارب والشرط﮵ى وال﮳حندي. أّما اللوحات اليت ﮴ٮصّور الم﮳ٮا﮲ٮ﮵ى،
رَّد من الماك﮲ٮة والمنزلة، وٮ﮵َُحوَّل ماكن الحٮ﮵اة اال﮳حتماعٮ﮵ة من الحٮ﮵اة إلى الـdomus، ﮲ڡُتح﮳َ

الموت، وٮ﮵ُْسَحق ﮳ٮال رحمة، و﮳ٮِڡ﮴َْدٍر ﮲ٮادر من الشّدة السل﮳ٮٮ﮵ة، ح﮵ٮث اإل﮴ڡ﮲ڡار والدمار الشامل.
وٮ﮵مكن لنا أن ﮲ٮشٮ﮵ر ٮ﮳األسماء إلى الم﮳ٮا﮲ٮ﮵ى اليت رسمها ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى عامداً متعمداً (﮴ٮشٮ﮵ر عناوٮ﮵ن

اللوحات إلى م﮳ٮان محددة ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت أو ﮳حنوب ل﮳ٮنان ُدمِّرت ﮲حالل الحرب األهلٮ﮵ة أو
﮳ٮعدها) ، لكنَّ ٮ﮶مة م﮲طهراً موحَّداً ٮ﮵﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن هذه الم﮳ٮا﮲ٮ﮵ى: م﮲طهر الاكرٮ﮶ة، ح﮵ٮث الشرور

الواحدة ﮴ٮس﮲ڡر عن اآلٮ﮶ار الواحدة. الم﮲طهر واألسلوب ٮ﮵نّمان عىل اليشء ذاٮ﮴ه.

مشاهد ذهنٮ﮵ّة

ما ٮ﮵ل﮲ڡت م﮳ٮاشرًة ﮲ڡ﮵ى عمل ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى هو ﮴ڡدرٮ﮴ه عىل مواصلة العودة إلى األشٮ﮵اء ذاٮ﮴ها، إلى
المواضٮ﮵ع ذاٮ﮴ها: “الـ”محارب، “الـ”﮳حندي، “الـ”دمار. وما ٮ﮵ل﮲ڡت أٮ﮵ًضا هو التركٮ﮵ز المتطرف
﮲ڡ﮵ى ما ٮ﮵تعّلق ٮ﮳المواضٮ﮵ع. ﮲ڡل﮵ٮس ٮ﮶ّمة ﮴ٮشّتت: ٮ﮶ّمة ٮ﮴﮴ڡّلص داللى﮵ّ ول﮵ٮس العكس. و”إعادة
الن﮲طر” المستمرة هذه واضحة ﮲ڡ﮵ى صور االش﮲حاص الذٮ﮵ن ٮ﮵َُعرَّ﮲ڡون عىل الدوام من ﮲حالل
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الو﮲طٮ﮵﮲ڡة ال ٮ﮳اإلشارة إلٮ﮵هم ٮ﮳أسماء العلم (األمر الذي ٮ﮵عين أٮ﮲ّهم ال ٮ﮵َُعرَّ﮲ڡون ﮴ڡّط) ، كما ه﮵ى
واضحة ﮲ڡ﮵ى التكوٮ﮵نات المدٮ﮵نٮ﮵ّة: دمار، دمار أٮ﮵ضاً، دمار عىل الدوام وإلى األ﮳ٮد.

هذا الهوس ٮ﮳الدمار الذي ٮُ﮵ْرڡ﮲َع هنا إلى مرٮ﮴﮳ٮة الم﮳حاز (figura) وٮ﮵﮲عدو ش﮲حصٮ﮵ًة ﮳ٮحّد ذاٮ﮴ه،
هو ما أرىس سمعة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى كرسام للدمار المعاصر، عىل طرٮ﮵﮴ڡة األلما﮲ٮ﮵ى أ﮲ٮِسلم كٮ﮵﮲ڡر، ك﮵ى
﮲ٮ﮴ڡار﮲ٮه ﮳ٮرسام أورو﮳ٮ﮵ى أ﮴ڡدم. ومعال﮳حة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى للدمار لٮ﮵ست محلٮ﮵ة ﮲ڡحسب. ﮲ڡه﮵ى تنتم﮵ى إلى
﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ا د﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ومحددة. وه﮵ى، ﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع، عضوٮ﮵ة: ال﮲حراب ﮳ٮوص﮲ڡه العضوٮ﮵ّة الكو﮲ٮٮ﮵ّة اليت
ٮ﮴دّل ٮ﮳أشّد ما ٮ﮴كون الم﮳ٮاشرة عىل انتصار الموت والتدهور. وإذا ما اك﮲ٮت المدٮ﮵نة اليت عادة

ما ٮ﮵ّت﮲حذها ال﮲ڡنان موضوعه الرٔٮ﮵ٮس ه﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت، ﮲ڡإنَّ المدٮ﮵نة اليت ٮ﮴رسمها ﮲ڡرشاٮ﮴ه
و﮲حطوطه ﮴ٮ﮲طهر كأٮ﮲ّها ضرب من الالماكن، ومحّل لعنف واسع النطاق، و﮲طاهرة عامة، و﮲ٮوع
من ال﮲عن﮲عرٮ﮵نا أو التمّوت الزاحف. ذلك ألنَّ ما تن﮴ڡله هذه التكوٮ﮵نات المستوحاة من الاكرٮ﮶ة
هو ا﮲ٮط﮳ٮاع االنتزاع من الماكن، ا﮲ٮط﮳ٮاع “االنتزاع من المنط﮴ڡة” (﮳ٮحسب مصطلح ﮳حٮ﮵ل

دولوز). وإذا ما اك﮲ٮت الرواٮ﮵ة رواٮ﮵ة “ماكن ما”، ماكن ٮ﮵مكن ﮴ٮحدٮ﮵ده ﮳ٮد﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى أطلس العالم
(التمٮ﮵ّز)، ﮲ڡإنَّ ذلك ل﮵ٮس إال ٮ﮳الحّد األد﮲ٮى، وما ٮ﮵سود رؤٮ﮵تنا كمشاهدٮ﮵ن هو التع﮳ٮٮ﮵ر عن “كّل
ماكن” (الكو﮲ٮٮ﮵ّة). ال شّك أٮ﮲ّه ٮ﮵﮳ٮ﮴ڡى ممكناً ومع﮴ڡوالً أن ﮲ٮرى هنا صورًا لدماٍر شرق أوسط﮵ى
﮲ڡحسب، لكن ﮴ٮحدٮ﮵﮴ڡتنا سرعان ما ﮴ٮسرح ﮲ڡ﮵ى ال﮲حٮ﮵ال ذلك السرحان الذي ٮ﮵ض﮲ڡ﮵ى الكو﮲ٮٮ﮵ة

عىل ﮲ڡكرة ال﮴ڡٮ﮵امة و﮲ٮهاٮ﮵ة العالم؛ ﮲ڡهذه التحدٮ﮵﮴ڡة ﮴ٮحملنا إلى ﮲عٮ﮵ر ماكن، أ﮳ٮعد ﮳ٮكثٮ﮵ر، وأعمق
﮳ٮكثٮ﮵ر، وأكثف ﮳ٮكثٮ﮵ر، ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡلب ﮲ڡضاء ذهين من التدمٮ﮵ر وال﮲حراب و﮲ڡ﮵ى أعما﮴ڡه.

ٮ﮶ّمة طأٮرات شركة طٮ﮵ران الشرق األوسط ال﮳ٮالٮ﮵ة وه﮵ى ﮴ٮ﮳حثو و﮴ڡد انتزعت الصوارٮ﮵خ
اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة أحشاءها ﮲حالل عملٮ﮵ة “السالم ﮲ڡ﮵ى ال﮳حلٮ﮵ل” ﮲ڡ﮵ى عام 1982

الدمار ﮳ٮوص﮲ڡه ذلك اليشء ال﮳ٮارز ﮲ڡ﮵ى عمل ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى، و﮳ٮوص﮲ڡه ذلك اليشء الساحر الذي
ٮ﮵عترف حٮ﮵اله ﮳ٮعاط﮲ڡٍة ال م﮳حال لن﮲ڡٮ﮵ها، هو ﮴ڡوة ﮳حذب ال ٮ﮵مكن إ﮲ٮاكرها ﮴ٮشّد هذا ال﮲ڡنان، كما

هو واضح أشّد الوضوح، من ﮳حدٮ﮵د، ﮲ڡ﮵ى معرضه “ٮ﮳لوٮ﮳اك” (“/blobak/”) 2016 ﮲ڡ﮵ى
﮲عالٮ﮵ري صالح ﮳ٮراكت (﮳ٮٮ﮵روت). ﮲ڡ﮳ٮدالً من ﮳ٮرج ٮ﮳ا﮳ٮل المستوحى من ﮳ٮرو﮲عل والذي ٮ﮴مّتع
ال﮲ڡنان ﮳ٮتكراره ﮴ڡ﮳ٮل ع﮴ڡد من الزمان ﮲ڡ﮵ى لوحته ٮ﮳ا﮳ٮل (2006)، ﮳ٮما لها من م﮲طهر أعشاش

النمل[6]، لدٮ﮵نا هنا لوحات ض﮲حمة، من ﮴ڡماش ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵دي وعسكري، مستطٮ﮵لة أو مستدٮ﮵رة،
مثل شاشات أو دوأٮر، معل﮴ڡة عىل ال﮳حدار أو مشدودة ٮ﮳الح﮳ٮال عىل طول ال﮳حدران،

و﮳حمٮ﮵عها مكّرسة لإلطناب ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كرار م﮳حاز الدمار الك﮳ٮٮ﮵ر. أّي “دمار” عىل و﮳حه التحدٮ﮵د؟ لن
ٮ﮵صعب ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز م﮳ٮا﮲ٮ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت عىل مرٮ﮴ادي ٮ﮴لك المدٮ﮵نة شرق المتوسط: سٮ﮵نما الس﮵ٮيت
سنتر، المل﮴ڡ﮳ٮة ٮ﮳ـ”ال﮳ٮ﮵ٮضة” واليت ﮳ٮ﮴ڡ﮵ٮت ﮲ڡ﮵ى حال من ال﮲حراب منذ ﮲ٮهاٮ﮵ة الحرب األهلٮ﮵ة
(لوحة النهاٮ﮵ة)؛ م﮳ٮىن ﮳ٮراكت، ﮲ڡ﮵ى حالته المؤس﮲ڡة ذاٮ﮴ها، ذلك الم﮳ٮىن الذي انتهت ٮ﮳لدٮ﮵ة
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﮳ٮٮ﮵روت، ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت كتا﮳ٮة مادٮ﮴﮵ى هذه، من ﮴ٮحوٮ﮵له إلى متحف للحرب (لوحة م﮳ٮىن ﮳ٮراكت).

م﮳ٮىن ﮳ٮراكت (٢٠١٥)

هل ٮ﮶ّمة دمار ﮲عٮ﮵ر هذا؟ ٮ﮶ّمة طأٮرات شركة طٮ﮵ران الشرق األوسط ال﮳ٮالٮ﮵ة وه﮵ى ﮴ٮ﮳حثو و﮴ڡد
انتزعت الصوارٮ﮵خ اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة أحشاءها ﮲حالل عملٮ﮵ة “السالم ﮲ڡ﮵ى ال﮳حلٮ﮵ل” ﮲ڡ﮵ى عام 1982،
و﮴ڡ﮳ٮل ذلك ﮳ٮكثٮ﮵ر، ﮲حالل ال﮲عارة اإلسرأٮٮ﮵لٮ﮵ة عىل ل﮳ٮنان ﮲ڡ﮵ى عام 1968 (لوحة MEA). وٮ﮶مة
أعالم كثٮ﮵ر من الدول، ﮲ڡ﮵ى ﮳حنس م﮲حتلف ﮳حدٮ﮵د، ٮ﮴ُڡ﮴َدَّم كيشء من المايض (﮳ٮما ﮲ڡٮ﮵ها العلم
النازي الذي ٮ﮵ستحضر ألما﮲ٮٮ﮵ا ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵نٮ﮵ات ال﮴ڡرن العشرٮ﮵ن والذي أحرق ﮲حالل م﮲طاهرة ٮ﮵و﮲ٮا﮲ٮٮ﮵ة
مناهضة للت﮴ڡشف رّداً عىل زٮ﮵ارة المستشارة األلما﮲ٮٮ﮵ة مٮ﮵ركل ألٮ﮶ٮ﮵نا)، وٮ﮴َُصوَّر وه﮵ى ﮴ٮحترق
أو ٮ﮴ُحَرق ﮳ٮ﮲عضب ﮲ڡ﮵ى م﮲طاهرات التك﮲ڡٮ﮵ر عن الذ﮲ٮب ال﮴ڡومٮ﮵ة (لوحة منط﮴ڡة ح﮲طر أعالم)…

MEA; 2015

والتع﮳ٮٮ﮵ر “/blobak/ ” هو ﮲ٮس﮲حة صوٮ﮴ٮ﮵ة من التع﮳ٮٮ﮵ر blowback الذي ٮ﮵شٮ﮵ر إلى النتأٮج
السل﮳ٮٮ﮵ة المترٮ﮴﮳ٮة عىل وضع سٮ﮵ايس معٮ﮵ن (﮴ڡٮ﮵اساً عىل سلوك الطأٮرات النڡ﮲ّاٮ﮶ة). وهو

ٮ﮵حك﮵ى، أوالً و﮴ڡ﮳ٮل كّل يشء، عن ٮ﮴كرار الصراع، أو عوده األ﮳ٮدّي. لكن دعو﮲ٮا ﮲ٮمعن الن﮲طر أ﮳ٮعد
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من ذلك. إذ ٮ﮵مكن لهذا الـ blowback أن ٮ﮵شٮ﮵ر أٮ﮵ضاً إلى الطرٮ﮵﮴ڡة اليت ٮ﮵مكن ﮳ٮها للدمار أن
ٮ﮵لهم ال﮲حلق، أ﮳ٮعد من التنا﮴ڡض الواضح والمعتاد ﮳ٮٮ﮵ن هذٮ﮵ن المصطلحٮ﮵ن.

السلّيب ﮳ٮوص﮲ڡه طا﮴ڡًة ﮲حّال﮴ڡة محڡ﮲ّزة

ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى هنالك حا﮳حة إلى ﮴ڡول المزٮ﮵د عن الدمار الذي رسمه أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. هل ألٮ﮲ّه ٮ﮵كثر ﮲ڡ﮵ى
عمله؟ هل ألٮ﮲ّه ٮ﮵شكل موضوعه الذي ٮ﮵اكد ٮ﮵كون حصرٮ﮵اً، وإمضاءه الرٔٮ﮵ٮس؟ ال، ل﮵ٮس لذلك

﮲ڡحسب. ﮲ڡ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ره الم﮳حازي عن الدمار، ٮ﮵﮳ٮدي ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ذلك السع﮵ى الكٮ﮵ا﮲ٮى﮵ّ
(األ﮲ٮطولو﮳ح﮵ى) الذي تنكّب علٮ﮵ه كٮ﮵نونته ﮳ٮرّمتها والذي ٮ﮵ذكّره ﮳ٮشرطه ﮳ٮوص﮲ڡه ﮲ڡا﮲ٮٮ﮵اً مكرهاً
عىل الحٮ﮵اة، ﮲ڡانٍ لعّله ل﮵ٮس ك﮳ٮاڡ﮴﮵ى ال﮲ڡا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮴ماماً، هو المولود ﮲ڡ﮵ى عالم من األ﮲ٮ﮴ڡاض منذ
حوال﮵ى ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن عاماً، لكنه ﮴ڡرر ﮳ٮ﮴ڡوة أال ٮ﮵َڡ﮴ْصر ﮲ٮ﮲ڡسه عىل رؤٮ﮵ة للعالم ﮲ٮهأٮٮ﮵ة، وعىل داللٍة

وحٮ﮵دة للاكرٮ﮶ة.

(﮲عٮ﮵ر معنو﮲ٮة، ٢٠١٤)

لطالما اكن الدمار م﮳حازًا ﮲ڡنٮ﮵ًا كالسٮ﮵كٮ﮵ًا. و﮴ڡد ٮ﮴زاٮ﮵د رواج ذلك منذ عصر النهضة، إذ اكن
الهدف الرٔٮ﮵ٮس من موضوع الدمار استحضار مرور الو﮴ڡت. Tempus fugit: الو﮴ڡت ٮ﮵طٮ﮵ر.
هذا ما ٮ﮵َِسُم ﮳حمٮ﮵ع أ﮲ٮواع ال﮲حلق، من األشاكل الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة -الحٮ﮵اة الن﮳ٮاٮ﮴ٮ﮵ة المتنامٮ﮵ة، زوال

المشاهد الط﮳ٮٮ﮵عٮ﮵ة، وٮ﮴﮴ڡّدم ال﮳ٮشر ﮲ڡ﮵ى السّن- إلى أشّد األشاكل االيت ﮲حل﮴ڡها اإل﮲ٮسان صال﮳ٮة.
وهذا ما تتردد أصداؤه ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮصوٮ﮵ر دمار إم﮳ٮراطورٮ﮵ات المايض الع﮲طٮ﮵مة، ﮳ٮعد ﮴ڡرون عدٮ﮵دة
من زوالها، سواء اك﮲ٮت مصر ال﮲ڡرعو﮲ٮٮ﮵ة أو أٮ﮶ٮ﮵نا ﮳ٮٮ﮵ركل﮵ٮس أو روما ال﮴ڡٮ﮵اصرة. ل﮴ڡد زالت
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األ﮲ٮ﮲طمة األشّد رسو﮲حاً، والمؤسسات الصل﮳ٮة اليت و﮴ڡ﮲ڡت عىل رأس ٮ﮴لك الحضارات الرأٮعة
وحٮ﮵اٮ﮴ها السٮ﮵اسٮ﮵ة. زالت، و﮲ڡ﮴ڡدت ماكنتها. ل﮴ڡد ا﮲ح﮲ڡ﮴ڡت ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡوف ﮳ٮو﮳حه الزمن الذي

﮲ڡرض ﮲ٮ﮲طامه، وإٮ﮵﮴ڡاعه ال﮲حاص، واٮ﮴ّ﮳ٮع ﮴ٮحوالٮ﮴ه ال﮲حاصة وٮ﮴﮴ڡوٮ﮵مه ال﮲حاص، و﮴ڡدرٮ﮴ه عىل إعادة
التشكٮ﮵ل والتكوٮ﮵ن ﮳ٮعٮ﮵ًدا عن الحلم اإل﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى ﮳ٮطول العمر أو األ﮳ٮدٮ﮵ة، ذلك الحلم الذي

ٮ﮵اكد ٮ﮵كون ع﮳ٮثٮ﮵اً وس﮲حٮ﮵﮲ڡاً.

(٢٠١٢)

ٮ﮵اكفئ ٮ﮴مثٮ﮵ل ال﮲حرأٮب، عىل المستوى الرمزي، أن ٮ﮴﮲عمد ﮲ڡ﮵ى رسٍم أو عىل ﮴ڡماشٍة زمناً ﮲حطٮ﮵ّاً،
مكوَّ﮲ٮاً من ٮ﮶الوث المايض والحاضر والمست﮴ڡ﮳ٮل، لكّنه زمن معڡ﮴ّد ال ٮ﮴مكن السٮ﮵طرة علٮ﮵ه وال
ٮ﮵تواصل سلمٮ﮵اً ﮲ڡ﮵ى أّي حال من األحوال. ما الذي ٮ﮵﮴ڡوله رّسام الدمار؟ إن اكن ٮ﮵رعى الحنٮ﮵ن،
﮲ڡ﮴ڡد ﮲ڡ﮴ڡد﮲ٮا عالماً ٮ﮳أكمله. إن اكن ٮ﮵رعى ال﮲ڡناء، ﮲ڡال يشء ٮ﮵صمد ﮲ڡ﮵ى و﮳حه أّي يشء، وأّي إدعاء
ً ﮲عٮ﮵ر هذا، ﮲ڡ﮵ى السٮ﮵اسة أو ﮲ڡ﮵ى أي م﮳حال آ﮲حر، هو ٮ﮳اطل صرف. وأ﮲حٮ﮵رًا ، إن اكن كرو﮲ٮولو﮳حٮ﮵ا

ومت﮲حصًصا ٮ﮳الزمن، ﮲ڡإٮ﮲ّه ٮ﮵نتج، ﮳ٮصورٮ﮴ه اليت ٮ﮵رسمها للمايض، لح﮲طة راهنة عىل هٮ﮵ئة لوحة
للٮ﮵وم، الٮ﮵وم الذي ٮ﮵ُڡ﮴َدَّم عىل اللوحة عىل أٮ﮲ّه ل﮵ٮس له أّي ﮲عد إٮ﮵﮳حا﮳ٮ﮵ى. وألنَّ الدمار لن ٮ﮵نهض
ح، ولن ٮ﮵تطور إلى عمارة ﮳حدٮ﮵دة أو مت﮳حددة، ﮲ڡإٮ﮲ّه ال ٮ﮵مكن أن ٮ﮵نحو إال من ﮳حدٮ﮵د، ولن ٮ﮵َُصحَّ

إلى ا﮲ٮهٮ﮵اره الم﮳ٮرمج، صوب العدم التام.

الهوس ٮ﮳الدمار الذي ٮُ﮵ْرڡ﮲َع هنا إلى مرٮ﮴﮳ٮة الم﮳حاز (figura) وٮ﮵﮲عدو ش﮲حصٮ﮵ًة ﮳ٮحّد ذاٮ﮴ه،
هو ما أرىس سمعة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى كرسام للدمار المعاصر

﮲ٮ﮲طرت الكالسٮ﮵كٮ﮵ة إلى الدمار، مع ﮳ٮوسان وكلود وٮ﮳اٮ﮴ٮ﮵ه أو ﮳ٮعدهم، ﮲ٮ﮲طرة حنّو. أّما
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ٮ﮵و ومع ٮ﮴ر﮲ٮر و﮲ڡرٮ﮵در﮵ٮش وهو﮳ٮرت رو﮳ٮرت و﮲ڡٮ﮵كتور هٮ﮵﮳حو، الروما﮲ٮسٮ﮵ة، ﮳ٮعد مو﮲ٮسو دٮ﮵زٮ﮵دٮ﮵ر
﮲ڡأض﮲ڡت طا﮳ٮعاً درامٮ﮵اً عىل مشاهد الدمار اليت ﮲حّل﮲ڡها لنا المايض، إلى در﮳حٍة ٮ﮳ا﮴ٮت معها
ٮ﮴لك المشاهد م﮲حٮ﮵﮲ڡًة. وسعى رّسامو ال﮲حط، ﮳ٮوص﮲ڡهم رّسامٮ﮵ن ٮ﮴وٮ﮶ٮ﮵﮴ڡٮ﮵ٮ﮵ن مد﮴ڡ﮴ڡٮ﮵ن، مثل
﮲ڡالنسٮ﮵ان وأشٮ﮵ل إتنا مٮ﮵شالون وٮ﮴وماس كول، إلى إض﮲ڡاء الطا﮳ٮع الموضوع﮵ى عىل الدمار،
و﮳حعله عنصراً عادٮ﮵اً ﮲ڡ﮵ى المشهد اإل﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى. لكن النزعة األداٮ﮴ٮ﮵ّة اك﮲ٮت حاضرة ﮲ڡ﮵ى ﮳حمٮ﮵ع
هذه الحاالت، ﮲ڡ﮵ى ﮲حدمة االستعارات والتلمٮ﮵حات اليت ٮ﮵ميض محتواها أ﮳ٮعد من منا﮲طر
الدمار العادٮ﮵ة أو أ﮳ٮعد من شكل الدمار وحضوره ال﮳ٮسٮ﮵طٮ﮵ن دا﮲حل ٮ﮴لك المنا﮲طر. وحٮ﮵ن اكن
الدمار ٮ﮵ُستدعى ﮲ڡ﮵ى رسومات أو لوحات، لم ٮ﮵كن ٮ﮵حضر لذاٮ﮴ه -نتٮ﮵﮳حة اال﮲ڡت﮴ڡار إلى الّدوام أو
نتٮ﮵﮳حة تنّوع أشاكل ال﮲حراب أو نتٮ﮵﮳حة اإلنترو﮳ٮٮ﮵ا ال﮳ٮسٮ﮵طة- ﮳ٮل كعنصر م﮳حازي؛ إّما كم﮳حاز
للمايض ال﮲ڡردويس ال﮳حلٮ﮵ل عند الكالسٮ﮵كٮ﮵ٮ﮵ن، وللمست﮴ڡ﮳ٮل المزعَزع، المضطرب، وحىت

المأساوي عند الروما﮲ٮسٮ﮵ٮ﮵ن، أو كدلٮ﮵ل عىل العالم وعىل الـ Es ist so (ه﮵ى هكذا)
الهٮ﮵﮲علٮ﮵ة عند الرّسامٮ﮵ن التوٮ﮶ٮ﮵﮴ڡٮ﮵ٮ﮵ن.

ح﮵ى ﮳حو﮳ٮر (٢٠١٤)

ك﮵ٮف ٮ﮵﮳حدر ﮳ٮنا، إذاً، أن ﮲ٮصف “دمار ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى”؟ ل﮵ٮس من الم﮳حاز﮲ڡة ال﮴ڡول إٮ﮲ّه م﮳حازّي عىل
ٌع ﮲حٮ﮵ال﮵ى ﮴ڡوّي. وهو ﮲ٮحٍو ال س﮳ٮٮ﮵ل إلى إ﮲ٮاكره، ﮲ڡهو وا﮴ڡعى﮵ّ وكئ﮵ٮب عىل السواء، لكن له َرح﮳ْ
ٮ﮵ن﮲ڡتح عىل س﮳حالت متعددة تتراكم وتتضا﮲ڡر. ﮲ڡلنن﮲طر عن كثب. هذا الدمار ٮ﮵تحدث عن

عصر سرٮ﮵ع، ٮ﮴َُدمَّر ﮲ڡٮ﮵ه األشٮ﮵اء ﮳ٮسرعة، ٮ﮳المد﮲ڡع والهاون والمت﮲ڡ﮳حرات. ولعّلنا ﮲ٮ﮴ڡول إنَّ هذا
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الدمار لم “ٮ﮵أ﮲حذ و﮴ڡته”؛ لم ٮ﮵أ﮲حذ و﮴ڡته من الزمن؛ ال ٮ﮵﮳ٮدي م﮲طاهر الڡ﮴َِدم، لكنه ٮ﮵﮳ٮدي
ٮ﮳الم﮴ڡا﮳ٮل عالٔٮم الدمار ال﮲ڡورّي وال﮳حذرّي وأماراٮ﮴ه الطا﮲عٮ﮵ة. ودمار ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮴ڡوّي، ال ﮳ٮمعىن
: ٮ﮵حتّل اللوحة عىل ﮲ٮحٍو ال ٮ﮵تدا﮲حل ﮲ڡٮ﮵ه مع أٮ﮲ّه وا﮲ڡر ﮲ڡحسب ﮳ٮل ﮳ٮمعىن أٮ﮲ّه ﮲عازٍ وا﮴ڡتحامى﮵ّ

حضوره أّي موضوع آ﮲حر، وٮ﮵﮳حزم أٮ﮲ّه النمط ال﮳ٮدٔٮ﮵ى الذي س﮳ٮق ذكره، وأٮ﮲ّه، إذاً، ﮲ٮموذج حٮ﮵اة
ال﮳ٮشر وشكلها الذي ٮ﮵﮳حب ال﮴ڡ﮳ٮض عىل ﮳حوهره وماهٮ﮵ته، من دون اإل﮲ڡراط ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴﮴ڡوٮ﮵مه.

وأ﮲حٮ﮵رًا، ﮲ڡإنَّ دمار ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى موضوع لّذة ﮲حال﮴ڡة. وٮ﮴ك﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲طرة م﮴ڡرّ﮳ٮة إلى اللوحات ك﮵ى ٮ﮴وضح
هذا ٮ﮴ماًما (﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ن ٮ﮵مكن للن﮲طرة ال﮳ٮا﮲ٮورامٮ﮵ة وال﮳ٮعٮ﮵دة أن ٮ﮴كون ﮲حادعًة). ما الذي ٮ﮴كش﮲ڡه
الن﮲طرة الم﮴ڡرّ﮳ٮة؟ آٮ﮶ار ا﮲ٮ﮳ٮ﮳حاسات من ع﮳ٮوات األلوان. لعب األلوان واآلٮ﮶ار الذي ٮ﮵س﮲ڡر عن

ٮ﮴راكم وٮ﮴﮲عطٮ﮵ة وألوان ﮲ڡوق ألوان. أّما عىل سطوح اللوحات اليت أعٮ﮵د صوغ ٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لها عىل
﮲ٮحو ﮲عٮ﮵ر ملحوظ، ﮲ڡال ﮴ٮشٮ﮵ر ٮ﮴لك الت﮲ڡاصٮ﮵ل إلى الكّل، ﮳ٮل ٮ﮴وڡ﮲ّر مالذات، لوحات ص﮲عٮ﮵رة، هنا
وهناك، ضمن اللوحة العامة. وهذا ٮ﮵طرح السؤال عن الو﮴ڡت الذي ٮ﮵﮴ڡضٮ﮵ه ال﮲ڡنان ﮲ڡ﮵ى
صح﮳ٮة الدمار الذي ٮ﮵صّوره، ٮ﮴لك الصح﮳ٮة الودودة الملهمة اليت ﮴ٮحّرك الٮ﮵د المسلحة

ٮ﮳ال﮲ڡرشاة وٮ﮴د﮲ڡعها لساعات وساعات ٮ﮶م ألٮ﮵ام وأٮ﮵ام. هل الدمار صنٮ﮵ٌع سليب؟ ﮳ٮال أد﮲ٮى شك.
لكنه ٮ﮵﮲عدو إٮ﮵﮳حا﮳ٮٮ﮵اً حٮ﮵ن ٮ﮵ستول﮵ى علٮ﮵ه ﮲ڡّن ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى وٮ﮵ّت﮲حذه ذرٮ﮵عة لإل﮳ٮداع، محّوالً إٮ﮵ّاه إلى
“ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة” ﮲ڡنٮ﮵ة: ﮳ٮُرعُم لح﮲طة إ﮳ٮداعٮ﮵ة وش﮳ٮكتها اللذان ٮ﮵ُعاشان حىت الثمالة، ﮳ٮ﮲ڡعل إرادي

ٮ﮵مكن أن ﮲ٮحّسه وأن ﮲ٮ﮲ڡترض أٮ﮲ّه ساّر.

ما ٮ﮵﮳ٮ﮴ڡى هو الحاضر

له هل ﮲ٮ﮳حد، إذاً، شٮ﮵ئاً من اللطف ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡّن أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى، ﮳ٮصرف الن﮲طر عن عنف ما ٮ﮵سح﮳ّ
Cheval) وٮ﮵رسمه؟ ﮳ٮال شّك. وهذا ما ٮ﮵مكن ٮ﮵مكن أن ﮲ٮ﮴ڡرره ٮ﮳الن﮲طر إلى عمله إ﮲ڡرٮ﮵ز ال﮲حٮ﮵ل
de fries)، ٮ﮴لك المنحوٮ﮴ة الز﮳حا﮳حٮ﮵ة الرأٮعة اليت أ﮳ٮرع ﮲ڡ﮵ى صنعها لل﮲ڡنان صّناُع الز﮳حاج ﮲ڡ﮵ى
موروا﮲ٮو، ال﮳ٮند﮴ڡٮ﮵ة. وهذا اإل﮲ڡرٮ﮵ز ﮳ٮح﮳حمه ال﮲ڡعيل هو يشء عىل شكل صل﮵ٮب ال﮴ڡد﮵ٮس

أ﮲ٮدراوس مضاع﮲ڡاً، ٮ﮵ُست﮲حدم لصّد اله﮳حمات والمها﮳حمٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى معركة أو ردعهم، وٮ﮵تصادى
﮳ٮ﮴ڡوة مع ال﮲حوف والتوٮ﮴ر والتهدٮ﮵د ٮ﮳الحرب. ومن ٮ﮶ّم، ﮲ڡإّن ال يشء، ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه، ٮ﮵مكن أن
ٮ﮵كون أكثر حساسٮ﮵ة من المنحوٮ﮴ة الز﮳حا﮳حٮ﮵ة الش﮲ڡا﮲ڡة والهّشة اليت ٮ﮴مّثل اآلن هذا اليشء،

﮳ٮ﮳حمالها النڡ﮲ّاذ و﮴ڡوة ﮳حذ﮳ٮها اليت ال ٮ﮴ُضاهى.

ال ٮ﮵﮳ٮدع المرء ﮴ڡّط من دون أن ٮ﮵ع﮳ٮّر عن ﮴ٮصّور للعالم، من دون األمل ﮳ٮإضا﮲ڡة معىن إلى
العالم ٮ﮵ر﮳ٮو عىل ما هو مو﮳حود ٮ﮳ال﮲ڡعل. ول﮲ڡتة اإل﮳ٮداع ه﮵ى أٮ﮵ًضا ل﮲ڡتة إ﮲ڡصاح. وهنا ٮ﮵مكن أن
ننىس، كما أحسب، ٮ﮴لك المحاولة اليت ﮴ڡام ﮳ٮها منذ و﮴ڡت ل﮵ٮس ﮳ٮ﮳ٮعٮ﮵د ﮳ٮعض رسام﮵ى الحركة
الت﮴ڡلٮ﮵لٮ﮵ة و﮲ٮّحاٮ﮴ٮ﮵ها لتحدي هذا الوا﮴ڡع ال﮳حّيل. “موضوعٮ﮵ة” العمل ال﮲ڡين: “ما ٮ﮴راه هو ما
ٮ﮴راه” ول﮵ٮس أّي يشء آ﮲حر. هذا ا﮴ڡتراح ﮳حمال﮵ى ال﮲ڡت، وس﮲ح﮵ٮف ﮲ڡ﮵ى الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة. ﮲ڡال م﮳حال ألن
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﮲ٮصّدق أنَّ العمل ال﮲ڡين هو ﮲ڡضاء ٮ﮴ركٮ﮵ز مطلق، مثل ٮ﮶﮴ڡب أسود، محتوى دا﮲حل ذاٮ﮴ه وال
ٮ﮵شّع أ﮳ٮعد من ذلك أو ٮ﮵﮴ڡّدم أّي يشء للتأوٮ﮵ل. وال م﮳حال ألن ﮲ٮشت﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى أنَّ كلَّ عمل ﮲ڡين ٮ﮵دّل

عىل ما هو أ﮳ٮعد من شكله الد﮴ڡٮ﮵ق. وال م﮳حال ألن ﮲ٮشك ﮲ڡ﮵ى أنَّ المشاهدٮ﮵ن هم الذٮ﮵ن
ٮ﮵صنعون العمل وٮ﮵كملو﮲ٮه، مع ال﮲ڡنان وٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلٮ﮵ه حٮ﮵ناً، وٮ﮳اال﮳ٮتعاد عن ا﮴ڡتراحه األصيل

حٮ﮵ناً آ﮲حر.

ل﮵ٮس ال﮲ڡّن ﮲ٮ﮲طٮ﮵رًا لما هو وا﮴ڡعى﮵ّ، واستحضارًا د﮴ڡٮ﮵﮴ڡاً له، ﮳ٮل ٮ﮵ميض أ﮳ٮعد من ذلك لٮ﮵كون
حلًما من الدا﮲حل، ٮ﮴ع﮳ٮئًة لتكوٮ﮵ناٍت ﮴ٮ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن الوا﮴ڡع وال﮲حٮ﮵ال، ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡانتازٮ﮵ا وال﮲ڡزع،

﮳ٮٮ﮵ن ال﮳ٮه﮳حة واال﮲ٮهٮ﮵ار

ما الذي ٮ﮵﮳ٮدو أنَّ أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮵﮲ڡيض ﮳ٮه إلٮ﮵نا، ﮳ٮ﮴ڡدر ما ٮ﮵مكن لنا أن ﮲ٮ﮴ڡرر ذلك ٮ﮳أّي ﮴ڡدر من
الٮ﮵﮴ڡٮ﮵ن ﮲ٮحن المشاهدٮ﮵ن؟ ما هو ﮴ٮصوره عن العالم، ما الـWeltanschauung (رؤٮ﮵ة العالم)
اليت لدٮ﮵ه؟ أوالً، العالم ماكن عسٮ﮵ر. ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵اً، العنف والدمار عامالن ﮴ڡوٮ﮵ان ٮ﮵عٮ﮵دان ﮴ٮشكٮ﮵ل
المشهد المعاصر، وعامالن ﮳حمالٮ﮵ان ﮴ڡوٮ﮵ان، ﮴ڡادران عىل ﮳ٮناء المعىن الذي ننس﮳ٮه إلى

عالمنا الحال﮵ى. ٮ﮶الثاً، التع﮳ٮٮ﮵ر عن عالٍم عسٮ﮵ر، والتع﮳ٮٮ﮵ر عن الذات من دا﮲حل عالٍم عسٮ﮵ر، ال
ٮ﮵ؤّدٮ﮵ان دوماً إلى ﮲ڡّن األلم، والت﮲حّيل، والٮ﮵أس. وإذا ما اك﮲ٮت “األ﮲عا﮲ٮ﮵ى الٮ﮵أٮسة ه﮵ى أ﮳حمل
األ﮲عا﮲ٮ﮵ى”، كما ﮴ڡال ﮲ڡ﮵ى أٮ﮵امه أل﮲ڡرٮ﮵د دي موسٮ﮵ه، الاك﮴ٮب األشّد روما﮲ٮسٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن الكّتاب، ﮲ڡإنَّ
﮳ٮم﮴ڡدورها أٮ﮵ضاً أن ٮ﮴كون األ﮴ڡوى ﮲ڡ﮵ى م﮲حاط﮳ٮتها الع﮴ڡل والحواس. عالٌم عسٮ﮵ر؟ سوف ٮ﮵شتّد
اإل﮳ٮداع إذاً. هذا ما ٮ﮵﮳ٮدو أّن ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮵﮴ڡوله لنا. اإل﮳ٮداع ﮳ٮوص﮲ڡه شكالً من أشاكل ال﮳ٮ﮴ڡاء؟ أم
﮳ٮوص﮲ڡه إ﮲طهاراً لل﮴ڡوة ﮲ڡ﮵ى الشدأٮد، و﮴ٮ﮳حاوزاً للشدأٮد؟ لعّل األمر عىل هذا النحو، لكنه ال

ٮ﮵﮴ڡتصر علٮ﮵ه ال﮳ٮّتة، ﮳ٮل ٮ﮵تعّداه إلى أن ﮲ٮكون حاضرٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى العالم كما ٮ﮵حضر العالم ﮲ڡٮ﮵نا، ﮳ٮكّل
مداه المستعِمر. ما ٮ﮵ت﮳ٮ﮴ڡى هو الحاضر؛ ال﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ّة ل﮵ٮس لها ماكن -أو ل﮵ٮس لها سوى أ﮴ڡّل ال﮴ڡلٮ﮵ل

من الماكن- ﮲ڡ﮵ى لح﮲طة اإل﮳ٮداع الم﮲ڡعمة ٮ﮳الطا﮴ڡة والتوٮ﮴ر.

كل ما ﮳ٮ﮴ڡ﮵ى (٢٠١٦)

كلُّ عمل ﮲ڡّين هو صورة ذاٮ﮴ٮ﮵ة، كما ٮ﮵﮴ڡول الرسام اإل﮲ٮ﮳حلٮ﮵زي لوسٮ﮵ان ﮲ڡروٮ﮵د. ال ٮ﮵مكن أن ٮ﮵كون
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ٮ﮶مة شّك ﮲ڡ﮵ى ذلك. وإذا ما ﮲ٮ﮲طر﮲ٮا ﮲ڡ﮵ى أعمال ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى، ٮ﮵مكن أن ﮲ٮ﮳حد ٮ﮳ال﮲ڡعل ﮳ٮورٮ﮴رٮ﮵ه
ٮ﮳اإلكرٮ﮵ل﮵ٮك ﮳ٮعنوان ﮲ع﮲ڡلٮ﮵ّة ذاٮ﮴ٮ﮵ّة (Auto-Anonyme)، مرسوم عىل ال﮲حشب، متوسط

الح﮳حم، ٮ﮵عود ٮ﮴ارٮ﮵﮲حه إلى عام 2006. والر﮳حل المصوَّر هنا، كما ﮲ٮراهن، هو ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮲ٮ﮲ڡسه،
معصوب العٮ﮵نٮ﮵ن. هل للحٮ﮵لولة دون رؤٮ﮵ته العالم وأهواله؟ ر﮳ٮما. أم ك﮵ى ٮ﮵راه ﮳ٮشكل أ﮲ڡضل،
إذ ٮ﮵سّلح ﮲ٮ﮲ڡسه ﮳ٮوسأٮل ا﮳ٮتداعه، من ﮲حالل ط﮳ٮعته الدا﮲حلٮ﮵ة ومعها؟ هذا أٮ﮵ضاً ل﮵ٮس موضع

شّك.

لٮ﮵ست المسألة أن ﮲ٮرى ﮲ڡحسب، ﮳ٮل أٮ﮵ًضا أن ﮲ٮرى من الدا﮲حل، ﮲ڡ﮵ى مسرحٍ ش﮲حيص ﮲ٮعٮ﮵د ﮲ڡٮ﮵ه
ٮ﮴كوٮ﮵ن كّل يشء، وتنهض ﮲ڡٮ﮵ه صور العالم ال﮳ٮاطنٮ﮵ة، و﮴ڡد أعاد اإل﮳ٮداع الحى﮵ّ صو﮲عها؛ و﮳ٮذلك
ال ٮ﮵كون ال﮲ڡّن ﮲ٮ﮲طٮ﮵رًا لما هو وا﮴ڡعى﮵ّ، واستحضارًا د﮴ڡٮ﮵﮴ڡاً له، ﮳ٮل ٮ﮵ميض أ﮳ٮعد من ذلك لٮ﮵كون
حلًما من الدا﮲حل، ٮ﮴ع﮳ٮئًة لتكوٮ﮵ناٍت ﮴ٮ﮳حمع ﮳ٮٮ﮵ن الوا﮴ڡع وال﮲حٮ﮵ال، ﮳ٮٮ﮵ن ال﮲ڡانتازٮ﮵ا وال﮲ڡزع، ﮳ٮٮ﮵ن
ٮ﮵نا إٮ﮵ّاه ال﮳ٮه﮳حة واال﮲ٮهٮ﮵ار، عىل ﮲ٮحٍو دٮ﮵نام﮵ى ملؤه الحماس. لذلك ل﮵ٮس العالم الذي ٮ﮵ر
﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮲ڡ﮵ى أعماله ذلك العالم الذي ﮴ڡد ﮲ٮمٮ﮵ل إلى الت﮲ڡكٮ﮵ر ﮲ڡٮ﮵ه، العالم المدحور ل﮲ڡنان
مكتئب متعثّر ﮲ڡ﮵ى الشرق األوسط الذي أحا﮴ڡت ﮳ٮه ﮳حمٮ﮵ع صنوف التوٮ﮴ر منذ ا﮲ٮهٮ﮵ار

اإلم﮳ٮراطورٮ﮵ة العثما﮲ٮٮ﮵ة وا﮲حت﮲ڡأٮها، ﮴ڡ﮳ٮل حوالى ال﮴ڡرن، ﮳ٮل يشء م﮲حتلف لل﮲عاٮ﮵ة: عمٌل عىل
الذات ٮ﮵تضاعف ﮲ڡٮ﮵ه اإلٮ﮵﮳حا﮳ٮ﮵ى والسليب اللذان هما ﮳حزء من الع﮵ٮش، وٮ﮵توّسعان وٮ﮵﮳ٮرران

الحٮ﮵اة، عىل ﮴ڡدم المساواة و﮲ڡ﮵ى آنٍ معاً.

﮳ٮول أردان (﮲ڡر﮲ٮسا): مؤّرخ ال﮲ڡّن المعاصر ومؤّلف كتب عدٮ﮵دة عن ﮳حمالٮ﮵ات ال﮳حسد
وال﮲ڡّن السٮ﮵ايس والعمارة الحدٮ﮵ثة والمدٮ﮵نٮ﮵ّة.

هذا الم﮴ڡال سٮ﮵كون ﮳حزءًا من كتاب عن أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى

ٮ﮵صدر ﮴ڡرٮ﮵﮳ٮًا عن ﮲عالٮ﮵ري صالح ﮳ٮراكت ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵روت

[1] ﮲ڡ﮵ى صالة أ﮳حٮ﮵ال.

[2] ُعرض هذا العمل ﮳ٮعنوان و﮳حهة م﮳حهولة (Destination X) ﮲ڡ﮵ى مركز ﮳ٮٮ﮵روت للمعارض
.2004

Destination X, installation for “Arabcity: Such A Near East, Bluecoat Arts [3]
.Centre,” Liverpool., 2010

Joseph Tarrab, “Ça suffit,” catalogue Ayman Baalbaki. Transfiguration [4]
.apocalyptique, Agial Art Gallery, 2008, SP
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Nayla Tamraz, “Ayman Baalbakiʼs Mythological Cities” in G. H. Rabbath, [5]
Can One Man Save The Artworld ?, Human & Urban and Alarm Editions,

.2009, p. 17

[6] أدٮ﮵ن ﮳ٮهذه الم﮴ڡار﮲ٮة األلمعٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن ﮳ٮرج ٮ﮳ا﮳ٮل ﮲ڡ﮵ى لوحة اٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى وأعشاش النمل إلى
﮲ٮاٮ﮵لة ٮ﮴مرز، المصدر السا﮳ٮق.


