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﮳ٮالد األرز ... عندما ٮ﮵كون ال﮲ڡن وال﮳حمال أداة
لالنت﮴ڡام!

ٮ﮵هٮ﮵من موضوعا العنف والحرب عىل أعمال ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن
حالٮ﮵ا. وال ع﮳حب ﮲ڡ﮵ى ذلك ألن مع﮲طم ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الل﮳ٮنا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮴ر﮳ٮوا
و﮲ٮشأوا ﮲ڡ﮵ى أكثر ال﮲ڡترات دموٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ ل﮳ٮنان المعاصر. هذا

الت﮴ڡرٮ﮵ر ٮ﮵عرض للمشهد ال﮲ڡين التشك﮵ٮيل ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮالد األرز.

مدٮ﮵نة م﮲ڡعمة ٮ﮳الحٮ﮵اة، موطن األلف سطح وسور وشر﮲ڡة، موطن المسا﮳حد وال﮴ڡصور
والساحات. هكذا ڡ﮴د ٮ﮵كون شكل المدٮ﮵نة الشرڡ﮴ٮ﮵ة المثالٮ﮵ة؛ ماكن ٮ﮴ملؤه الحٮ﮵اة الصا﮲حٮ﮳ة
ولكن ڡ﮵﮲ى الوڡ﮴ت ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮵سكنه الهدوء السحري. مدٮ﮵نة ٮ﮲﮵عمرها الضوء ال﮲ڡيض و﮴ٮحتضنها
أشعة الشمس الرڡ﮴ٮ﮴﮵ڡة. هذه ه﮵ى مدٮ﮵نة األحالم، أو "ڡ﮴رٮ﮵ة ال﮲حٮ﮵ال"، كما سمى ال﮲ڡنان

اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى ﮳حمٮ﮵ل مالعب لوحته اليت رسمها ڡ﮵﮲ى عام 2011. ڡ﮴د ٮ﮴مثل هذه اللوحة ڡ﮴رٮ﮵ة ٮ﮳ٮ﮵صور
ڡ﮵﮲ى ﮳حٮ﮳ل لٮ﮳نان، حٮ﮵ث ولد ﮳حمٮ﮵ل مالعب ڡ﮵﮲ى عام 1948. ه﮵ى لوحة ٮ﮴عكس صوراً من

الط﮲ڡولة، وما ٮ﮴م﮲حضت عنه الذاكرة وأنت﮳حه ال﮲حٮ﮵ال، كما ٮ﮵لّمح عنوان اللوحة. ﮴ٮ﮳حسد هذه
اللوحة مشهداً شاعرٮً﮵ا ٮ﮳حتاً، ممثلة ٮ﮳ذلك حالة استثنأٮٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى سوق ال﮲ڡن اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى الٮ﮵وم،
حٮ﮵ث إن مع﮲طم ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان حالٮ﮵ا ٮ﮵عتمدون ڡ﮵﮲ى أعمالهم عىل ﮲ٮوع
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م﮲حتلف ٮ﮴مامًا من ال﮳حمالٮ﮵ات، أال وه﮵ى ﮳حمالٮ﮵ات الحرب والعنف.

"ٮ﮴ارٮ﮵خ من العنف"

وڡ﮴د ال ٮ﮵كون لهم ڡ﮵﮲ى ذاك ﮲حٮ﮵ار آ﮲حر، "﮲ڡمع﮲طم ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان ولدوا أثناء الحرب األهلٮ﮵ة
هناك"، كما ٮ﮵شرح صالح ٮ﮳راكت، مدٮ﮵ر معرض "أ﮳حٮ﮵ال" ڡ﮵﮲ى ٮ﮳ٮ﮵روت. وٮ﮵تاٮ﮳ع: "هؤالء ال﮲ڡنا﮲ٮون
﮲ٮشأوا ﮲حالل الحرب األهلٮ﮵ة واك﮲ٮوا عرضة للعنف ﮲ڡٮ﮵ها. ﮲ڡالٮ﮳طٮ﮳ع أٮ﮶رت الحرب األهلٮ﮵ة عىل
هذا ال﮳حٮ﮵ل من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن". ولكن هل ٮ﮵مكننا أن نتصور لٮ﮳نان دون عنف؟ ال ٮ﮵ٮ﮳دو هذا ممكناً،
عىل األڡ﮴ل حسب ما ٮ﮵طرحه ال﮲ڡنا﮲ٮان عصام ٮ﮳رهوش (موالٮ﮵د 1972) وزٮ﮵نة عايص (موالٮ﮵د

1974) ڡ﮵﮲ى عملهما المشترك "ٮ﮳ٮ﮵روت، واحدة واحدة".

هل ﮲ڡعًال أن الحرب وال﮲ڡن معادلة ال ٮ﮵مكن ﮴ٮ﮳حاوزها؟

﮲ڡهو عمل ﮲ڡين ﮲حّداع، إذ ٮ﮲﮵طهر ﮲ڡ﮴ڡط للوهلة األولى ﮳حمٮ﮵ل المن﮲طر،إذ ڡ﮴ام هذان ال﮲ڡنا﮲ٮان
ٮ﮳وضع عدد كٮ﮳ٮ﮵ر من الشرأٮح الورڡ﮴ٮ﮵ة ﮲ڡوق ٮ﮳عضها ٮ﮳عضا للتعٮ﮳ٮ﮵ر عن الطٮ﮴﮳ڡات التارٮ﮲﮵حٮ﮵ة
لمدٮ﮵نة ٮ﮳ٮ﮵روت والن﮲طم السٮ﮵اسٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة اليت ﮲ڡرشها التارٮ﮵خ طٮ﮴﮳ڡة ﮲ڡوق األ﮲حرى عىل
هذه المدٮ﮵نة، واليت اك﮲ٮت دومًا من﮲ڡتحة عىل الٮ﮳حر األٮ﮳ٮ﮵ض المتوسط وٮّ﮳حارٮ﮵ه. و﮴ٮ﮲طهر ٮ﮳ٮ﮵ن
طٮ﮴﮳ڡات الورق هنا وهناك ڡ﮴طع من العشب االصطناع﮵ى، م﮳حسدة اإلٮ﮴﮵ڡاع الطٮ﮳ٮ﮵ع﮵ى الذي
ٮ﮴عٮ﮵ش عىل وڡ﮴عه المدٮ﮵نة. ﮲عٮ﮵ر أن هذه المدٮ﮵نة ٮ﮴عرف إٮ﮴﮵ڡاعات أ﮲حرى م﮲حتل﮲ڡة ﮳حداً، كإٮ﮴﮵ڡاع

العنف الذي ٮ﮵هز كٮ﮵ا﮲ٮها ٮ﮳شكل منت﮲طم.

لذلك ال ٮ﮲﮵طهر العشب وحسب من ٮ﮳ٮ﮵ن طٮ﮴﮳ڡات الورق، ٮ﮳ل تت﮲حللها أٮ﮵ضًا ٮ﮳عض العٮ﮵ارات
النارٮ﮵ة اليت ُأد﮲حلت ٮ﮳ٮ﮵ن الطٮ﮴﮳ڡات. عٮ﮵ارات ﮲ٮارٮ﮵ة ح﮴ڡٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ﮴ٮست﮲حدم ڡ﮵﮲ى الحروب، وه﮵ى ڡ﮴طع
من النوع ال﮴ڡا﮴ٮل، ولكنها هنا اسُت﮲حدمت ك﮳حزء من عمل ﮲ڡين. هذه العٮ﮵ارات النارٮ﮵ة ه﮵ى
عالمات عىل سلسلة "ٮ﮴ارٮ﮵خ من العنف" ال تنته﮵ى، اك﮲ٮت آ﮲حر حل﮴ڡاٮ﮴ها الحرب ٮ﮳ٮ﮵ن إسرأٮٮ﮵ل
وحزب هللا، اليت ﮲حل﮲ڡت دماراً كٮ﮳ٮ﮵راً ڡ﮵﮲ى المدٮ﮵نة. وٮ﮳إماكن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن اآلن أن ٮ﮵ضٮ﮲﮵ڡا ٮ﮳عض

الطٮ﮴﮳ڡات إلى عملهما هذا، ألن الصوارٮ﮵خ اليت ڡ﮴ُذ﮲ڡت ڡ﮵﮲ى ﮴ٮشرٮ﮵ن الثا﮲ٮ﮵ى/ ﮲ٮو﮲ڡنٮ﮳ر المنصرم
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ٮ﮳ا﮴ٮ﮳حاه إسرأٮٮ﮵ل، ال ٮ﮴ٮ﮳شر ٮ﮳ال﮲حٮ﮵ر.

الوالدة من ﮳حدٮ﮵د ﮲ڡ﮵ى ﮲طل مؤشرات ﮴ڡاٮ﮴مة

المعاصر ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان، أڡ﮴ٮ﮵م ڡ﮵﮲ى صٮ﮵ف 2011. ولكن ال ٮ﮵مكن التأكد إلى مىت سٮ﮵دوم هذا
االزدهار ال﮳حدٮ﮵د ڡ﮵﮲ى ﮲طل المؤشرات الحالٮ﮵ة. ولهذا ستٮ﮴﮳ڡى الحرب والعنف محور المواضٮ﮵ع
اليت ٮ﮵عىن ٮ﮳ه ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل المعاصر ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان. عن هذا ٮ﮴﮵ڡول صالح ٮ﮳راكت، مدٮ﮵ر معرض
"أ﮳حٮ﮵ال": "ال﮲ڡنا﮲ٮون الشٮ﮳اب ٮ﮵عال﮳حون ڡ﮵﮲ى أعمالهم الحٮ﮵اة ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان وڡ﮵﮲ى ٮ﮳ٮ﮵روت الٮ﮵وم،

وٮ﮵سكٮ﮳ون ﮴ٮ﮳حارٮ﮳هم ڡ﮵﮲ى إطار ﮲ڡين ش﮲حيص. وٮ﮳الطٮ﮳ع ﮲ڡإ﮲ٮهم ٮ﮵صورون األشٮ﮵اء كما عاٮ﮵شوها ڡ﮵﮲ى
حٮ﮵اٮ﮴هم، وهذا ٮ﮳التال﮵ى ٮ﮴﮵ڡود إلى صور العنف."

ولهذا العنف روا﮳حه الت﮳حاري اآلن، ﮲ڡ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮٮ﮵سان/ أٮ﮳رٮ﮵ل المايض ٮ﮳ٮ﮵عت لوحة للرسام أٮ﮵من
ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى (موالٮ﮵د 1975) ڡ﮵﮲ى ﮲ڡرع دار المزاد العلين كرٮ﮵ستٮ﮵ز ڡ﮵﮲ى دٮ﮵﮳ى ٮ﮳مٮ﮳لغ 206500 دوالر
أمرٮ﮵ك﮵ى، مع أن كرٮ﮵ستٮ﮵ز اك﮲ٮت تتوڡ﮴ع أن ﮴ٮحرز اللوحة من ﮲حمسٮ﮵ن ألف إلى ﮲حمسة وسٮ﮳عٮ﮵ن

ألف دوالر ﮲ڡ﮴ڡط. ﮴ٮحمل هذه اللوحة عنوان "دع ألف زهرة تت﮲ڡتح" وٮ﮴ُ﮲طهر صورة شاب
عاٮ﮳س ملثم ٮ﮳كو﮲ڡٮ﮵ة ﮲ڡلسطٮ﮵نٮ﮵ة ولٮ﮵س ٮ﮳وسع الزهور المرسومة ٮ﮳أسلوب ال﮲ڡن الهاٮ﮳ط ڡ﮵﮲ى

﮲حل﮲ڡٮ﮵ته أن ﮴ٮحسن من مزاج هذا الشاب.

ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة العنف

لوحة أٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى اليت ٮ﮳ٮ﮵عت ٮ﮳أكثر من مأٮيت ألف دوالر

وكٮ﮵ف سٮ﮵كون ٮ﮳وسع هذه الزهور أن ﮴ٮحّسن مزا﮳حه أصًال؟ ﮲ڡه﮵ى م﮳حرد زٮ﮵نة ٮ﮳أٮسة أمام ٮ﮴ارٮ﮵خ
طوٮ﮵ل من العنف. عنف سرعان ما وّلد ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡته ال﮲حاصة ٮ﮳ه واليت ﮴ٮسٮ﮵طر عىل حٮ﮵اة الٮ﮳عض
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إلى الٮ﮵وم. وڡ﮴د أ﮲طهر الاك﮴ٮب اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى إلٮ﮵اس ﮲حوري ڡ﮵﮲ى رواٮ﮵ته "ٮ﮵الو" كٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة هٮ﮵منة الحرب
األهلٮ﮵ة عىل ﮲ٮ﮲ڡوس ٮ﮳عض الشٮ﮳ان اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن، وكٮ﮵ف أ﮲ٮهم لم ٮ﮵ستطٮ﮵عوا ﮲ٮٮ﮳ذ العنف، حىت

ٮ﮳عد ا﮲ٮ﮴ڡضاء ﮲ڡترة طوٮ﮵لة عىل انتهاء الحرب األهلٮ﮵ة.

لوحة "الثا﮲ٮٮ﮵ة والرٮ﮳ع ٮ﮳عد ال﮲طهر" ه﮵ى لوحة أ﮲حرى ألٮ﮵من ٮ﮳علٮ﮳ك﮵ى ٮ﮴عالج موضوع ٮ﮶﮴ڡا﮲ڡة
العنف. أما المصورة ال﮲ڡوٮ﮴و﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة دالٮ﮵ا ﮲حمٮ﮵يس ﮲ڡه﮵ى األ﮲حرى ٮ﮴ُري ڡ﮵﮲ى صورها كٮ﮵ف أن آٮ﮶ار
الحرب األهلٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان لم ﮴ٮ﮲حتِف ٮ﮳عد. وڡ﮴د عرضت دالٮ﮵ا ال﮲حمٮ﮵يس ڡ﮵﮲ى الصٮ﮵ف المايض
صوراً لها ڡ﮵﮲ى معرض ٮ﮳ٮ﮵روت لل﮲ڡن "مناسا"، ٮ﮲﮵طهر ﮲ڡٮ﮵ها أش﮲حاص ٮ﮵عا﮲ٮون حىت وڡ﮴تنا هذا من
آٮ﮶ار الحرب األهلٮ﮵ة. ﮲ڡعىل سٮ﮳ٮ﮵ل المثال هناك صورة المرأة الع﮳حوز اليت مات أٮ﮳ناؤها

األرٮ﮳عة ڡ﮵﮲ى الحرب ولم ٮ﮵ٮ﮳ق منهم إلى ٮ﮳عض األشٮ﮵اء اليت ٮ﮴ذكر ٮ﮳هم. "أكٮ﮳رهم اكن عمره 31
عاماً، وأص﮲عرهم 13 عامًا"، كما ٮ﮴﮴ڡول المصورة دالٮ﮵ة ال﮲حمٮ﮵يس. وتتاٮ﮳ع: "ڡ﮴امت أمهم،

المدعوة أم عزٮ﮵ز، ٮ﮳االحت﮲ڡاظ ٮ﮳ٮ﮳عض األشٮ﮵اء الش﮲حصٮ﮵ة ألٮ﮳نأٮها األرٮ﮳ع. وه﮵ى أشٮ﮵اء ص﮲عٮ﮵رة،
وڡ﮵﮲ى الح﮴ڡٮ﮴﮵ڡة أٮ﮵ضًا ٮ﮴ا﮲ڡهة، ولكنها اليشء الوحٮ﮵د الذي ٮ﮴ٮ﮳ّ﮴ڡى لها من أٮ﮳نأٮها. وحال أم عزٮ﮵ز
هو حال الكثٮ﮵ر من اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن، ﮲ڡهم ٮ﮵رٮ﮵دون أن ٮ﮵عر﮲ڡوا ماذا ﮳حرى ألوالدهم ڡ﮵﮲ى الحرب

األهلٮ﮵ة، وأن ٮ﮵عثروا عىل ٮ﮴﮳ڡاٮ﮵ا ﮳حثثهم."

الحرب كصنم الع﮳ٮادة لدى ال﮲ڡن؟

ولكن، هل ﮲ڡعًال أن الحرب وال﮲ڡن معادلة ال ٮ﮵مكن ﮴ٮ﮳حاوزها؟ ڡ﮴ٮ﮳ل عامٮ﮵ن ادعى المهندس
المعماري اللٮ﮳نا﮲ٮ﮵ى ٮ﮳ر﮲ٮار ﮲حوري أن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن ٮ﮵ر﮲ڡعون الحرب إلى م﮴ڡام صنم

ٮ﮵عٮ﮳دو﮲ٮه، ٮ﮳طرٮ﮴﮵ڡة تت﮳حاوب مع ﮴ٮصورات ال﮲عرب اإلستعمارٮ﮵ة ال﮳حدٮ﮵دة. وذهب ﮲حوري إلى
ال﮴ڡول ٮ﮳أن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن ٮ﮵عرضون ڡ﮵﮲ى أعمالهم ال﮲ڡنٮ﮵ة ﮴ٮ﮳حارٮ﮳هم الش﮲حصٮ﮵ة ڡ﮵﮲ى الحرب، وذلك ألن
مدٮ﮵ري المعارض والمشر﮲ڡٮ﮵ن علٮ﮵ها و﮳حامع﮵ى األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة أصحاب ال﮴ڡرار ڡ﮵﮲ى ال﮲عرب
ٮ﮵ر﮲عٮ﮳ون ٮ﮳ذلك. ﮲حوري ﮲ٮ﮲ڡسه ڡ﮴ام ڡ﮵﮲ى عام 2008 ٮ﮳إٮ﮳داع عمل ﮲ڡين ٮ﮴ركٮ﮵يب أسماه "أسٮ﮵ر

﮵ُ﮲طهر من ﮲حالله ڡ﮴وة الحرب ﮲ٮ﮲ڡسها، ٮ﮳ل مدى هٮ﮵منة ر﮲عٮ﮳ة أسواق ال﮲ڡن عىل الحرب"، وهو ال ٮ
ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن اللٮ﮳نا﮲ٮٮ﮵ٮ﮵ن ڡ﮵﮲ى التعامل مع موضوع الحرب.

رأي مشاٮ﮳ه ﮴ٮطرحه مشر﮲ڡة المعارض ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة اكٮ﮴رٮ﮵ن دا﮲ڡٮ﮵د. ﮲ڡه﮵ى ٮ﮴رى أن است﮲حدام
﮳حمالٮ﮵ات الحرب ڡ﮵﮲ى ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل ٮ﮳طرٮ﮴﮵ڡة ﮲ٮ﮴ڡدٮ﮵ة (م﮲ڡترضة)، هو ﮲طاهرة عالمٮ﮵ة. وتتاٮ﮳ع
دا﮲ڡٮ﮵د: "الموضوع هنا موضوع أصنام، وهذا ٮ﮵نطٮ﮳ق عىل أسواق ال﮲ڡن ال﮳حدٮ﮵دة اليت ال

تتو﮲ڡر ﮲ڡٮ﮵ها مٮ﮳الغ األموال الكٮ﮳ٮ﮵رة ٮ﮳عد". وحسب رأٮ﮵ها ﮲ڡإن أسواق ال﮲ڡن اك﮲ٮت تتوڡ﮴ع ڡ﮵﮲ى ٮ﮳ادئ
األمر ﮴ٮصوٮ﮵ر الواڡ﮴ع الم﮲طلم من ڡ﮴ِٮ﮳ل ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن األ﮲ڡرٮ﮴﮵ڡٮ﮵ٮ﮵ن والصٮ﮵نٮ﮵ٮ﮵ن. و﮴ٮضٮ﮵ف اكٮ﮴رٮ﮵ن
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دا﮲ڡٮ﮵د: "أما اآلن ﮲ڡ﮳حاء دور ال﮲ڡنان العرٮ﮵﮳ى لل﮴ڡٮ﮵ام ٮ﮳ذلك. لذلك ٮُ﮵توڡ﮴ع منه أن ٮ﮵عالج مواضٮ﮵ع
الحرب والعنف والدكتاٮ﮴ورٮ﮵ة، وزد عىل ذلك اآلن رٮ﮳ٮ﮵ع الثورات العرٮ﮳ٮ﮵ة."

الض﮲عط الذي ٮ﮴مارسه األسواق من ﮳حهة، ومحاولة موا﮳حهة المايض من ﮳حهة أ﮲حرى، ٮ﮳ٮ﮵ن
هذٮ﮵ن ال﮴ڡطٮ﮳ٮ﮵ن ٮ﮵تأر﮳حح ال﮲ڡن التشكٮ﮵يل المعاصر ڡ﮵﮲ى لٮ﮳نان، أو عىل األڡ﮴ل ال﮳حزء الذي ٮ﮵عالج
الحرب األهلٮ﮵ة وم﮲حل﮲ڡاٮ﮴ها. ﮲عٮ﮵ر أن ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن مر﮲عمون ڡ﮵﮲ى هذا الحال عىل ممارسة التلصص

واستراق الن﮲طر ﮲ٮوعًا ما. وهذا ڡ﮵﮲ى الواڡ﮴ع يشء ٮ﮵دعو إلى رسم المزٮ﮵د من "ڡ﮴رى ال﮲حٮ﮵ال".

كٮ﮵رستن كنٮ﮵ب

ٮ﮴ر﮳حمة: ﮲ٮادر الصراص

مرا﮳حعة: هشام العدم
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