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العالم منزل﮵ى: ل﮴ڡاء مع أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى —
أوان

أ﮳حراه ستٮ﮵﮲ڡن ٮ﮴اٮ﮵ت

ٮ﮴ر﮳حمة: ٮ﮵امن صا﮳ٮور

كلما ٮ﮴﮲عٮ﮵رت األشٮ﮵اء أكثر كلما ﮳ٮ﮴ڡ﮵ٮت عىل حالها. وهذا هو الس﮳ٮب الذي ٮ﮵﮳حعل أٮ﮵من
﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى الٮ﮵وم أكثر أهمٮ﮵ة من أي و﮴ڡت مىض. ٮ﮵ست﮲حدم هذا ال﮲ڡنان المتعدد

الت﮲حصصات، المولود ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵روت عام 1975، ماضٮ﮵ه كال﮳حئ ﮲ڡ﮵ى صوغ أعماله اليت
تتصادى مع أزمة الال﮳حئٮ﮵ن السورٮ﮵ٮ﮵ن الٮ﮵وم. و﮳ٮس﮳ٮب التأٮ﮶ٮ﮵ر الم﮳ٮاشر للوضع ﮲ڡ﮵ى
سورٮ﮵ا عىل ال﮲عرب، ﮲ٮ﮳حد أٮ﮲ّه ٮ﮵حتل وا﮳حهة األ﮲ح﮳ٮار، ﮲ڡٮ﮵ما ال ٮ﮵شكل وا﮴ڡع النازحٮ﮵ن
لألسف حالة ﮲ڡرٮ﮵دة من ﮲ٮوعها ﮲حاصة ﮳ٮهذا الصراع. ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى الذي درس ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس

وعاد إلى ٮ﮳ٮ﮵روت، ٮ﮵﮴ڡ﮳ٮع ﮲ڡ﮵ى ماكن مت﮴ڡل﮴ڡل ك﮲ڡنان عر﮳ٮ﮵ى حشر ﮲ڡ﮵ى دور المعلم
والمحاور والرمز لوطنه. أّما هد﮲ڡه ﮲ڡهو أن ٮ﮵نٮ﮵ر التارٮ﮵خ الذي ٮ﮵سهم ﮲ڡٮ﮵ه الٮ﮵وم أ﮳ٮعد

من عناوٮ﮵ن األ﮲ح﮳ٮار.

 

–ٮ﮶مة موضوع الترحال ﮲ڡ﮵ى أعمالك. أٮ﮵ن ﮴ٮشعر ٮ﮳االست﮴ڡرار؟

-هذا واحد من أكثر األسئلة تناڡ﮴ضًا اليت ﮴ٮ﮲حطر ﮳ٮ﮳ٮال﮵ى. لطالما سألت ﮲ٮ﮲ڡيس حول العالڡ﮴ة
﮳ٮٮ﮵ن النص والصورة. ولطالما اك﮲ٮت الصور حاضرة ﮲حالل مسٮ﮵رٮ﮴﮵ى ودراسيت. كنت أس﮳ٮح
عىل الدوام ﮲ڡ﮵ى ح﮴ڡل الرسم: اكن أ﮳ٮ﮵ى وعم﮵ى رسامٮ﮵ن أٮ﮵ضًا. وٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى ما ٮ﮵نالنا كعرب

من ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵رات من ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡات أ﮲حرى، ﮲ڡإنَّ النص ٮ﮵سود ﮲ڡ﮵ى ﮲حل﮲ڡٮ﮵تنا: الث﮴ڡا﮲ڡة العر﮳ٮٮ﮵ة “ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة ﮲ٮّص”.

س﮳ٮق أن ﮴ٮحد﮶ٮت عن الصلة ال﮴ڡوٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن المواضٮ﮵ع الرٔٮٮ﮵سة ألعمال﮵ى وال﮳ٮنٮ﮵ة العامة للشعر
ال﮳حاهيل (المعل﮴ڡات) الذي تتكرر ﮲ڡٮ﮵ها مواضٮ﮵ع ال﮲ڡ﮴ڡد والتن﮴ڡّل وٮ﮴أكٮ﮵د الهوٮ﮵ة. و﮳ٮشكل ال
واعٍ، ﮳ٮز﮲عت صلة ﮳ٮٮ﮵ن الترحال و﮴ٮ﮳حر﮳ٮيت كال﮳حئ. ﮲ڡ﮵ى ذلك الوڡ﮴ت كنا م﮳ح﮳ٮرٮ﮵ن عىل التن﮴ڡل

ٮ﮳استمرار، و﮲ڡ﮵ى كل مرة اك﮲ٮت أمتعة عأٮلتنا ٮ﮶﮴ڡٮ﮵لة. وشعرت ﮲ڡ﮵ى لح﮲طة أن أمتعة العأٮلة اك﮲ٮت
تنت﮲ڡخ و﮴ٮص﮳ٮح أٮ﮶﮴ڡل ﮲ڡأٮ﮶﮴ڡل مع كّل ﮲حسارة.

هذا ما د﮲ڡعين إلى أن ُأْحِكَم ش﮲عيل ﮲ڡ﮵ى عمل مثل كالم ﮲ڡارغ ٮ﮵ر﮳ٮط النص ٮ﮳الصورة. ﮲ڡهمت
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حٮ﮵نها أن الث﮴ڡا﮲ڡات العر﮳ٮٮ﮵ة والسامٮ﮵ة لطالما ﮲ڡّضلت النص عىل الصورة، ورأت ﮲ڡٮ﮵ه مل﮳حأها.

﮲ڡ﮵ى ال﮳حاهلٮ﮵ة، اكن الشعر الحامل الوحٮ﮵د للتع﮳ٮٮ﮵ر عن الذات، واك﮲ٮت الذاكرة مل﮳حأ الث﮴ڡا﮲ڡة
ال﮳ٮدوٮ﮵ة األ﮲حٮ﮵ر. و﮳ٮإٮ﮵داع ال﮴ڡ﮳ٮأٮل ال﮳ٮدوٮ﮵ة شعرها ذاكرٮ﮴ها، استطاعت الح﮲ڡاظ عىل هوٮ﮵تها
ال﮳حمعٮ﮵ة وإرٮ﮶ها الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى أٮ﮲ّى ار﮴ٮحلت. إّن المع﮳حم المست﮲حدم لإلشارة إلى الشعر هو ذاٮ﮴ه
المست﮲حدم ﮲ڡ﮵ى العمارة، وهو ٮ﮵﮳ٮٮ﮵ن ك﮵ٮف أشار العرب إلى النص كأٮ﮲ّه منزل: ﮳ٮ﮵ٮت الشِّعر،
عمود الشعر، دٮ﮵وان الشعر، الشطر. أشعر أ﮲ٮين أتت﮳ٮع ﮲حطاهم ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮحث دأٮم عن أمتعة

أ﮲حف ٮ﮶﮴ڡًال … مثل الكلمات.

ڡ﮴د تتعرض ﮳ٮعض اللوحات كتلك اليت أرسمها إلى الم﮴ڡاطعة أو حىت إلى المنع نتٮ﮵﮳حة
ٮ﮴أوٮ﮵لها ﮳ٮ﮳ٮالدة

– ما الذي ٮ﮵لهمك؟

-كثٮ﮵رة ه﮵ى األمور اليت ٮ﮴لهمين وٮ﮴أٮ﮴﮵ى من م﮳حاالت عدٮ﮵دة. أذكر ﮳ٮداٮ﮵ًة ﮳حمٮ﮵ع الرسامٮ﮵ن
الذٮ﮵ن أٮ﮶روا ﮲ڡىَّ، وكذلك ال﮲ڡن الشعيب والث﮴ڡا﮲ڡة والتارٮ﮵خ واألراش﮵ٮف وال﮲ڡلس﮲ڡة … ٮ﮵مكن
ال﮴ڡول كل يشء ٮ﮴﮴ڡرٮ﮵﮳ٮًا! وكلما زاد إٮ﮴﮴ڡان عميل ٮ﮴﮲عٮ﮵ّرت مصادر إلهام﮵ى . وه﮵ى ٮ﮴﮴ڡود﮲ٮ﮵ى أٮ﮵ضًا

﮲حالل مرحلة ﮴ٮحوٮ﮵ل العمل إلى واڡ﮴ع ملموس. وهذا ٮ﮵سمح ل﮵ى ٮ﮳الميض ڡ﮴دمًا.

ما هد﮲ڡك ك﮲ڡنان؟

هنالك ال﮳ٮحث ﮲ڡ﮵ى ال﮳حمالٮ﮵ات: صلة ال﮲ڡن مع ﮳حمهوره وأٮ﮶ره اال﮳حتماع﮵ى السٮ﮵ايس وعالڡ﮴ته
مع األمكنة. ومن موڡ﮴ع﮵ى كمشاهد ﮲ڡاعل، ﮲ڡإن المشكالت السٮ﮵اسٮ﮵ة والمسأٮل اال﮳حتماعٮ﮵ة

اليت ﮴ٮطرح أمام﮵ى ﮴ٮشّكل مصدر إلهام ل﮵ى أ﮲ٮوي أن أ﮲حلق من ﮲حالله أشاكًال رمزٮ﮵ة.

-ما ﮲ٮوع المسؤولٮ﮵ة اليت ﮲ٮطالب ﮳ٮها ال﮲ڡنان وهو ٮ﮵﮴ڡّدم لنا عمله؟

-ل﮵ٮس من مسؤولٮ﮵ة ال﮲ڡنان أن ٮ﮵ن﮴ڡل معلومات موضوعٮ﮵ة كما الصحا﮲ڡ﮵ى، عىل س﮳ٮٮ﮵ل المثال.
﮲ڡهو ٮ﮵ست﮲حدم حشداً من العالمات والمر﮳حعٮ﮵ات ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮناء أعماله اليت ل﮵ٮس لها ٮ﮳الضرورة
معىن أو صلة ٮ﮳الواڡ﮴ع. أعت﮴ڡد أن ال﮲ڡنان ٮ﮵لزم ﮲ٮ﮲ڡسه، ﮳ٮشكل واع أو ﮲عٮ﮵ر واع، حٮ﮵ن ٮ﮵﮲ڡهم أ﮲ٮه
ٮ﮵نتم﮵ى إلى م﮳حتمع وإلى عالم عصره. ما ٮ﮵مٮ﮵ّز مثل هذا االلتزام هو ڡ﮴رار المرء الحر الذي
ٮ﮵نطوي عىل م﮲حاطر ﮲ٮكون مستعدٮ﮵ن لتحّمل عواڡ﮳﮴ٮها. لطالما ﮲ٮ﮲طرت إلى ﮲عوستاف كور﮳ٮٮ﮵ه
وعالڡ﮴ته ﮳ٮحوادث عام 1871 كن﮴ڡطة مر﮳حعٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مساءلة ال﮲ڡن وااللتزام. لكن السؤال حول
االلتزام ﮲ڡ﮵ى م﮳حال ال﮲ڡنون ال﮳ٮصرٮ﮵ة ڡ﮴د ٮ﮵﮲ڡا﮳حئنا الٮ﮵وم. ومؤ﮲حراً أعت﮴ڡد أّن ال﮲ح﮲ڡة ڡ﮴د ﮴ٮ﮳حاوزت

كو﮲ٮها م﮳حرد ع﮵ٮب لتص﮳ٮح ﮲ٮموذ﮳حًا متّ﮳ٮعًا.
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–هل ﮲عٮ﮵رت اعتداءات ٮ﮳ار﮵ٮس ﮲ڡ﮵ى 13 ﮴ٮشرٮ﮵ن الثا﮲ٮ﮵ى/﮲ٮو﮲ڡم﮳ٮر 2015 من ﮴ڡدر﮴ٮك عىل
الس﮲ڡر كعر﮳ٮ﮵ى؟

-حصلت عىل ﮲ڡٮ﮵زا شٮ﮵ن﮲عٮ﮵ن منذ ﮳ٮعض الوڡ﮴ت، ما ٮ﮵﮳حعل س﮲ڡري إلى أوروٮ﮳ا أسهل. لكنه من
الصعب أن أسا﮲ڡر إلى ٮ﮳لدان أ﮲حرى، ﮳ٮما ﮲ڡ﮵ى ذلك ٮ﮳لدان عر﮳ٮٮ﮵ة. ٮ﮵ُصنَّف ﮳حواز الس﮲ڡر الل﮳ٮنا﮲ٮ﮵ى

﮳ٮٮ﮵ن أسوأ ﮳حوازات الس﮲ڡر ﮲ڡ﮵ى العالم. ﮴ٮصن﮵ٮف ال﮳حوازات ﮳ٮهذه الطرٮ﮵﮴ڡة هو ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى.

المشكلة لٮ﮵ست ﮳ٮد﮲ٮٮ﮵ة ﮲ڡحسب، مع حوادث مثل ٮ﮴لك اليت حصلت ﮲ڡ﮵ى 13 ﮴ٮشرٮ﮵ن الثا﮲ٮ﮵ى/
﮲ٮو﮲ڡم﮳ٮر ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس أو ﮲ڡ﮵ى 11 س﮳ٮتم﮳ٮر/أٮ﮵لول ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮٮ﮵وٮ﮵ورك. ال﮴ڡدرة عىل الت﮲ڡاعل ذاٮ﮴ها أص﮳ٮحت

أكثر ٮ﮴ع﮴ڡٮ﮵دًا. ڡ﮴د تتعرض ﮳ٮعض اللوحات كتلك اليت أرسمها إلى الم﮴ڡاطعة أو حىت إلى
المنع نتٮ﮵﮳حة ٮ﮴أوٮ﮵لها ﮳ٮ﮳ٮالدة. أشعر أنَّ هذا ٮ﮵حصل، مع أ﮲ٮه ٮ﮵حصل ﮳ٮصورة موار﮳ٮة. أشعر أ﮲ٮه
مع ازدٮ﮵اد إماك﮲ٮٮ﮵ة الوصول إلى ال﮳ٮشر حول العالم، ٮ﮴زداد حاالت الح﮲طر عىل ل﮴ڡأٮهم ﮳ٮد﮲ٮٮ﮵ًا

و﮳حهًا لو﮳حه أكثر ﮲ڡأكثر. كل هذا ٮ﮵﮳حعل ال﮳ٮشر ٮ﮵عت﮴ڡدون أ﮲ٮهم أسرى وسط ص﮲عٮ﮵ر.

ر الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡر﮲ٮيس) حٮ﮵ن ٮ﮵صف ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮵لٮ﮵و (المنط﮲ّ مازلت أ﮳حد ﮲ٮ﮲ڡيس ش﮳ٮٮ﮵هًا ﮳ٮ﮳ٮول ﮲ڡٮ﮵ر
ٮ﮳أٮ﮲ّه “ط﮲ڡل الحرب”: “هذه ه﮵ى األحداث الصادمة اليت شكلت ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ري، الحرب اك﮲ٮت

﮳حامعيت؛ كل يشء ا﮲ٮطلق من هناك

-﮴ڡ﮳ٮل عشر أعوام، ا﮴ڡُتٮ﮳َِس عنك ﮴ڡولك إ﮲ٮك لم ٮ﮴عرف سوى الحرب، ولهذا ﮲ڡه﮵ى
م﮳ٮثوٮ﮶ة ﮲ڡ﮵ى أعمالك. ك﮵ٮف ٮ﮴﮲عٮ﮵ر ﮲ڡنك ومن﮲طورك وآراؤك حٮ﮵ال الحرب ﮲ڡ﮵ى الع﮴ڡد

المايض؟

-هناك يشٌء س﮴ڡط سهواً ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ر﮳حمة ٮ﮴لك الم﮴ڡاٮ﮳لة: ما عن﮵ٮت ڡ﮴وله حٮ﮵نها هوأن التارٮ﮵خ
والصراعات لطالما ٮ﮴كررت ﮲ڡ﮵ى ل﮳ٮنان والمنط﮴ڡة عىل ﮲ڡترات زمنٮ﮵ة منت﮲طمة حىت أص﮳ٮحت
ر الث﮴ڡا﮲ڡ﮵ى ٮ﮵لٮ﮵و (المنط﮲ّ ه﮵ى الواڡ﮴ع المسٮ﮵طر. لكين ما زلت أ﮳حد ﮲ٮ﮲ڡيس ش﮳ٮٮ﮵هًا ﮳ٮ﮳ٮول ﮲ڡٮ﮵ر
ال﮲ڡر﮲ٮيس) حٮ﮵ن ٮ﮵صف ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮳أٮ﮲ّه “ط﮲ڡل الحرب” ﮳ٮس﮳ٮب ط﮲ڡولته: “هذه ه﮵ى األحداث

الصادمة اليت شكلت ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ري. الحرب اك﮲ٮت ﮳حامعيت؛ كل يشء ا﮲ٮطلق من هناك”.

مع الت﮲عٮ﮵رات الهأٮلة اليت اعترت ط﮳ٮٮ﮵عة الحروب و﮲ٮطاڡ﮴ها، حىت أص﮲عر المعارك ٮ﮴﮲عدو الٮ﮵وم
حدٮ﮶ًا عالمٮ﮵ًا ٮ﮳اطراد، ما ٮ﮵﮳حعل من الحروب أكثر ﮲حداعًا وعادٮ﮵ة. أمثلة سورٮ﮵ا والعراق
والٮ﮵من وسواها ﮲ٮماذج صار﮲حة عىل ذلك. الحروب مصلحة األڡ﮴وى، وهم ٮ﮵وارو﮲ٮها

ٮ﮳أاكذٮ﮵﮳ٮهم، ولطالما اك﮲ٮت الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ضحٮ﮵تهم األولى.

عندما أُ﮳ٮدع عمًال، ال أروي ڡ﮴صة، ﮳ٮل أحاول أن أڡ﮴ف كشاهد عىل إدراك﮵ى للتارٮ﮵خ ﮲ڡ﮵ى ما
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ٮ﮵﮲حص األحداث الحالٮ﮵ة اليت أشعر أ﮲ٮين أشارك ﮲ڡٮ﮵ها.

-ما ه﮵ى حاالت سوء ال﮲ڡهم الشأٮعة ٮ﮳ٮ﮵ن ال﮲عرب والشرق األوسط ﮲ڡ﮵ى رأٮ﮵ك؟

-أ﮲ٮا حذر ﮲ڡ﮵ى است﮲حدام مصطلح الشرق/ال﮲عرب، أل﮲ٮين أ﮳حده، ﮲ڡ﮵ى أساسه، ٮ﮴﮳ٮسٮ﮵طٮ﮵ًا لل﮲عاٮ﮵ة
و”م﮲علوطًا”. هذا االست﮴ڡطاب ٮ﮵عزز التمٮ﮵ٮ﮵ز والتحٮ﮵ّز. وٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى المصطلحات، هنالك

كثٮ﮵ر من سوء ال﮲ڡهم إلى در﮳حة ٮ﮳ات معها ٮ﮴﮲ڡك﮵ٮك التحٮ﮵ّزات والكلٮ﮵شٮ﮵هات واأل﮲ڡاكر المس﮳ٮ﮴ڡة
والتعمٮ﮵مات وسواها ﮳ٮحا﮳حة إلى ﮳حهد ﮳ح﮳ٮار. س﮳ٮق لردٮ﮵ارد كٮ﮵﮳ٮلنغ أن كتب: “الشرق شرق

وال﮲عرب ﮲عرب، وال ٮ﮵مكن أن ٮ﮵لت﮴ڡٮ﮵ا.” اك﮲ٮت ٮ﮴لك ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة (م﮲ڡترضة) ﮲ڡ﮵ى زمنه. لكنها ال ٮ﮴عين ل﮵ى
شٮ﮵ئاً، ال الٮ﮵وم وال حٮ﮵نها، ما ﮲حال أٮ﮲ّها است﮲حدمت ٮ﮵ومًا كع﮴ڡٮ﮵دة حرب.

من المؤسف أنَّ كّتاٮ﮳ًا مثل المستشرق ال﮲ڡر﮲ٮيس ﮲عاستون و﮵ٮت وإدوارد سعٮ﮵د وآ﮲حرٮ﮵ن ممن
لدٮ﮵هم معر﮲ڡة ع﮲طٮ﮵مة ٮ﮳العالمٮ﮵ن لم ٮ﮵عودوا مر﮳حعٮ﮵ات ڡّ﮴ط. ﮲ڡوسأٮل اإلعالم ٮ﮴ركّز عىل
الكراهٮ﮵ة وال﮳حهل لدى المتطر﮲ڡٮ﮵ن عىل كال ﮳حا﮲ٮّيب هذا اال﮲ٮ﮴ڡسام االعت﮳ٮاط﮵ى ﮳ٮٮ﮵ن الشرق

وال﮲عرب.

الس﮲ڡارة (٢٠١٦)

ٮ﮵﮳ٮدو أن ال﮳ٮالد العر﮳ٮٮ﮵ة ٮ﮴ُ﮲طهر “الر﮲ڡض ﮲ڡ﮵ى و﮳حه ال﮲عرب”، لكين لست متأكداً من هذا. ٮ﮵تأٮ﮴ّى
هذا الر﮲ڡض من اإلح﮳ٮاط واإلذالل اللذٮ﮵ن ٮ﮴عرض لهما هؤالء ال﮳ٮشر عىل مرّ التارٮ﮵خ المعاصر.
أما الس﮳ٮب الٮ﮵وم ﮲ڡهو الحروب ﮲عٮ﮵ر المتاك﮲ڡئة الحالٮ﮵ة. و﮲ڡ﮵ى هذه األثناء، ٮ﮵تكلم مزٮ﮵د من

األش﮲حاص ﮲ڡ﮵ى ال﮲عرب عىل “صدام الحضارات”. لكن الدلٮ﮵ل الوحٮ﮵د عىل صدام هو سلسلة
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من األحداث الض﮲حمة أحٮ﮵ا﮲ٮًا إٮ﮲ّما الملت﮳ٮسة. منذ 11 أٮ﮵لول/س﮳ٮتم﮳ٮر واصل كثٮ﮵رون ٮ﮴كرار
سردٮ﮵ة “الهمج الضع﮲ڡاء” الذٮ﮵ن ٮ﮳ادروا إلى مها﮳حمة “العالم األول”. لكن الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ٮ﮳ال﮲عة
التع﮴ڡٮ﮵د! أ﮲ٮا أرى أن ا﮲ٮعدام التوازن ڡ﮴ضٮ﮵ة عالمٮ﮵ة: تت﮳حاوز سوء ال﮲ڡهم ﮲ڡ﮵ى ثنأٮٮ﮵ة الشرق/

ال﮲عرب. وه﮵ى مزٮ﮵ج ع﮴ڡلٮ﮵ات وإٮ﮵دٮ﮵ولو﮳حٮ﮵ات م﮲حتل﮲ڡة، وعالڡ﮴ات ڡ﮴وة، وٮ﮴﮴ڡدم وٮ﮴أ﮲حر ٮ﮴ارٮ﮵﮲حٮ﮵ٮ﮵ن.
وأداتنا األ﮲ڡضل ال﮳ٮاڡ﮴ٮ﮵ة للت﮲علب عىل هذا الوضع ه﮵ى الث﮴ڡا﮲ڡة اليت ٮ﮴د﮲ڡعنا ٮ﮳ا﮴ٮ﮳حاه الت﮲ڡّهم

المت﮳ٮادل.

-ك﮵ٮف ٮ﮵ست﮴ڡ﮳ٮل ال﮳ٮشر من ٮ﮳لدان م﮲حتل﮲ڡة أعمالك؟

-هذا ٮ﮵توڡ﮴ف دومًا عىل ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة المشاهد وحساسٮ﮵ته. ال أعت﮴ڡد أن أصولنا الم﮲حتل﮲ڡة ﮴ٮحدد
ك﮵ٮف ﮲ٮ﮲ڡسر عمًال من األعمال؛ ﮳ٮل ٮ﮵تعلق األمر ﮳ٮ﮲ح﮳ٮراتنا الم﮲حتل﮲ڡة وما عشناه. وألن أعمال﮵ى
ٮ﮴﮲عتذي أساسًا عىل ال﮲ڡن ال﮲عر﮳ٮ﮵ى، ﮲ڡإن اال﮲حتالف ٮ﮵تأٮ﮴ّى دومًا من المر﮳حعٮ﮵ة الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة للصورة
والحٮ﮵اة الٮ﮵ومٮ﮵ة. أحٮ﮵ا﮲ٮًا ُأسأل، من كل األطراف، أسئلة ﮲عال﮳ٮًا ما ٮ﮴كون من ﮲حارج ح﮴ڡل ال﮲ڡن،

و﮲عال﮳ٮًا ما ٮ﮵حصل ذلك حٮ﮵ن ٮ﮴مثل لوحاٮ﮴﮵ى مواضٮ﮵ع ٮ﮵مكن مشاهدٮ﮴ها ٮ﮵ومٮ﮵ًا ﮲ڡ﮵ى اإلعالم.
ٮ﮵﮲حطئ الناس ﮲ڡ﮵ى منط﮴ڡيت أحٮ﮵ا﮲ٮًا ٮ﮴﮲ڡسٮ﮵ر لوحاٮ﮴﮵ى حٮ﮵ن ٮ﮵نزعو﮲ٮها من سٮ﮵اڡ﮴ها، كما أن الحروب

اإلڡ﮴لٮ﮵مٮ﮵ة ﮴ٮساهم أٮ﮵ضًا ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮحوٮ﮵ر لوحاٮ﮴﮵ى.

-ك﮵ٮف ٮ﮵سٮ﮵ر إ﮳ٮداعك العمل؟

-الصور ال﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة ه﮵ى أصل أعمال﮵ى، سواء اك﮲ٮت صوراً من األرش﮵ٮف أو صوراً ألت﮴ڡطها
﮳ٮن﮲ڡيس. وأ﮲ٮا أ﮲حتار الصور استناداً إلى ﮲ٮ﮲طر﮵ٮيت عن “اآلٮ﮶ار”: اآلٮ﮶ار اليت ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى حولنا، عىل ﮲ٮحو
ما، مثل شاهد عىل ما حصل ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡترة اليت عشتها. وه﮵ى صور رمزٮ﮵ة لدٮ﮵ها ال﮴ڡدرة عىل
﮴ٮحد﮵ٮث المايض. ﮳ٮل إ﮲ٮين است﮲حدم الصور أحٮ﮵ا﮲ٮًا كوسٮ﮵لة أرسم علٮ﮵ها ٮ﮳ال﮲ڡعل، كما هو

الحال ﮲ڡ﮵ى الملص﮴ڡات اإلعال﮲ٮٮ﮵ة، مثًال. ﮲ٮادراً ما أعمل عىل ﮲حل﮲ڡٮ﮵ة ﮳ٮ﮵ٮضاء. ﮲ڡأ﮲ٮا أشعر ﮳ٮنوع من
التو﮳حس أمام ڡ﮴ماش اللوحة ال﮳ٮكر. ولهذا ڡ﮳﮴ٮل اإلط﮳ٮاق عىل اللوحة، عادًة ما أ﮲عط﮵ى ال﮴ڡماش
د أو ٮ﮳لصق مواد كوالج (ملص﮴ڡات، ڡ﮴ماش مزهَّر، وما إلى ذلك …) و﮲ڡ﮵ى أحٮ﮵ان إما ٮ﮳لون موحَّ
أ﮲حرى أُٮ﮴﮳ٮع ذلك ٮ﮳المزاو﮳حة ﮳ٮٮ﮵ن ﮳ٮعض هذه المواد اليت ٮ﮴متزج مع اللوحة. أشعر أ﮲ٮين أوسع

م﮲ڡاهٮ﮵م﮵ى وأدواٮ﮴﮵ى وطرأٮ﮴ڡ﮵ى وأمزج ﮳ٮٮ﮵نها ﮲ڡ﮵ى الوڡ﮴ت ذاٮ﮴ه.

– أٮ﮵ن ٮ﮴ع﮵ٮش الٮ﮵وم؟

– أع﮵ٮش ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت، ﮲ڡ﮵ى الحمرا: الح﮵ى المتنوع الذي استطاع الح﮲ڡاظ عىل روحه حىت
﮲حالل الحرب األهلٮ﮵ة. ٮ﮴كمن أصالة الحمرا ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴عدد و﮲طأٮ﮲ڡه و﮲ڡ﮵ى تنوعه اال﮳حتماع﮵ى

وڡ﮴صصه المت﮳ٮاٮ﮵نة.
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ٮ﮴﮲عٮ﮵رت ﮳ٮٮ﮵روت ككل كثٮ﮵راً عىل صعٮ﮵دها الحضري. الكوارث اليت حصلت ﮳ٮعد الحرب
اك﮲ٮت أك﮳ٮر من الحرب ذاٮ﮴ها ﮳ٮكثٮ﮵ر

– ك﮵ٮف ٮ﮴﮲عٮ﮵رت ٮ﮳ٮ﮵روت؟

﮳ٮٮ﮵روت تت﮲عٮ﮵ر ٮ﮳استمرار، نتٮ﮵﮳حة موڡ﮴عها ﮳ٮٮ﮵ن ٮ﮶الث ڡ﮴ارات. لطالما اك﮲ٮت مع﮳ٮراً ٮ﮴ارٮ﮵﮲حٮ﮵ًا لل﮲عزاة،
شأ﮲ٮها شأن الشرق األوسط ٮ﮳أكمله.

كل يشء ٮ﮵حصل ﮳ٮسرعة. ولدت ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت ولكن ﮲ڡ﮵ى ح﮵ى لال﮳حئٮ﮵ن اكن ڡ﮴د ﮳ٮدأ ٮ﮵ومها
﮳ٮتشكٮ﮵ل ط﮳ٮ﮴ڡة ﮳حدٮ﮵دة من ﮲ٮس﮵ٮج ﮳ٮٮ﮵روت اال﮳حتماع﮵ى. اكن أهلنا عىل الطرٮ﮵ق ﮲ڡ﮵ى رحلة

“سرٮ﮵عة” من المناطق الرٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة إلى المدن. كل هذا حصل ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡترة ﮳ٮٮ﮵ن ﮳حٮ﮵لٮ﮵ن ﮲ڡ﮴ڡط. لكن
﮲ٮهاٮ﮵ة الحرب وال﮳ٮدء ﮳ٮمشروع إعادة إعمار وسط المدٮ﮵نة وضعا ﮲ٮهاٮ﮵ة لهذا الواڡ﮴ع، وٮ﮴﮲عٮ﮵رت
﮳ٮٮ﮵روت ككل كثٮ﮵راً عىل صعٮ﮵دها الحضري. الكوارث اليت حصلت ﮳ٮعد الحرب اك﮲ٮت أك﮳ٮر من
الحرب ذاٮ﮴ها ﮳ٮكثٮ﮵ر. لكنين مت﮲ڡأٮل مع ذلك، حىت لو حملنا أمتعة ٮ﮶﮴ڡٮ﮵لة ﮳ٮس﮳ٮب موڡ﮴عنا: عىل
الر﮲عم من الحروب المستمرة وكوارٮ﮶ها والت﮲عٮ﮵رات الدٮ﮵مو﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة، أ﮲ٮا أؤمن أّن ﮳ٮٮ﮵روت ال ٮ﮵زال
لدٮ﮵ها دور محدد ٮ﮴لع﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى ما ٮ﮵﮲حص العالم العر﮳ٮ﮵ى والمتوسط. وٮ﮶مة حا﮳حة الٮ﮵وم للح﮲ڡاظ

عىل ما ٮ﮴﮳ٮ﮴ڡى من مزٮ﮵ج المنط﮴ڡة و﮳ٮٮ﮵روت ﮳حزء منه.

ال﮳ٮرلمان (٢٠١٤)

-ك﮵ٮف ٮ﮵﮳حري عملك هذه األٮ﮵ام؟

– ﮳ٮ﮳ٮطء ﮲ٮوعًا ما. أ﮲ٮا أل﮳حأ إلى “التكرار” ﮳ٮ﮲عٮ﮵ة ٮ﮴رك أٮ﮶ر. أعمل عىل عدد من المواضٮ﮵ع
ال﮳حدٮ﮵دة: طأٮرات م﮴ڡصو﮲ڡة ومحطمة، حوا﮳حز، أعالم محروڡ﮴ة. لكنين ال أزال أڡ﮴ارب
المواضٮ﮵ع ال﮴ڡدٮ﮵مة ﮲ڡ﮵ى الوڡ﮴ت ذاٮ﮴ه. أ﮲ٮا ال أومن ٮ﮳العمل ﮲ڡ﮵ى مسار ﮲حط﮵ى أو ﮳ٮطرٮ﮵﮴ڡة
موضوعاٮ﮴ٮ﮵ة ٮ﮴مامًا. العملٮ﮵ة عشوأٮٮ﮵ة ﮳ٮعض اليشء: أ﮲ٮسج كدودة ال﮴ڡز حول أعمال﮵ى

ال﮴ڡدٮ﮵مة. و﮲ڡ﮵ى الوڡ﮴ت ذاٮ﮴ه أدع لمواضٮ﮵ع ﮲عٮ﮵ر متوڡ﮴عة وللمواد ذاٮ﮴ها أن ٮ﮴﮴ڡود﮲ٮ﮵ى. أحسب أن
ٮ﮴﮴ڡدم﮵ى ٮ﮵كمن ﮲ڡ﮵ى االستمرارٮ﮵ة.

– هل ٮ﮵شكل ال﮲ڡن مهرٮ﮳ًا ٮ﮳النس﮳ٮة إلٮ﮵ك؟

ٮ﮵تحّدى ال﮲ڡن الرؤٮ﮵ة الشأٮعة للواڡ﮴ع. وٮ﮵طلب منا مساءلة ما ﮲ٮدعوه الواڡ﮴ع ٮ﮳اإلشارة إلى
رؤٮ﮵ة أ﮲حرى للعالم. ٮ﮵﮴ڡول سارٮ﮴ر: “التأمل ال﮳حمال﮵ى حلم مستثار”. و﮳ٮتضا﮲ڡر ال﮲ڡن مع األحالم

وال﮲حٮ﮵ال، ٮ﮵﮲عدو وسٮ﮵لة هروب من هذا الواڡ﮴ع الث﮴ڡٮ﮵ل والضٮ﮵ق وٮ﮵﮴ڡدم لنا “عالمًا آ﮲حرًا.


