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موضوع األطالل ﮲ڡ﮵ى أعمال أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى —
أوان
﮲ٮاٮ﮵لة ٮ﮴مرز

(أستاذة ﮲ڡ﮵ى األدب وٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن ﮲ڡ﮵ى ﮳حامعة ال﮴ڡد﮵ٮس ٮ﮵وسف ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ٮ﮵روت)

ٮ﮴ر﮳حمة: ٮ﮵امن صا﮳ٮور

الت﮴ڡ﮵ٮت أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى أول مرة ﮴ڡ﮳ٮل عام عىل حرب ل﮳ٮنان 2006 اليت اك﮲ٮت وراء
سلسلة ٮ﮴موز الشهٮ﮵رة. اكن ل﮴ڡاؤ﮲ٮا سرٮ﮵عًا ﮳حدًا، ﮲حالل ا﮲ڡتتاح معرض. واك﮲ٮت الت﮳حارب
ال﮲ڡنٮ﮵ة ل﮲ڡترة ما ﮳ٮعد التسعٮ﮵نٮ﮵ات ﮴ڡد ﮴ٮحولت ﮳ٮ﮴ڡوة صوب الممارسات المعاصرة

لل﮲ڡن الم﮲ڡاهٮ﮵م﮵ى. اعتاد أٮ﮵من أن ٮ﮵تكلم عىل الرسم، عىل مادٮ﮵ته و”ع﮳حٮ﮵نته”.
وأدركت أن ٮ﮴لمٮ﮵ذ مروان ﮴ڡصاب ٮ﮳ايش هذا ﮴ڡد اٮ﮴ّ﮲حذ الرسم وسٮ﮵لة للتع﮳ٮٮ﮵ر، و﮲طّل
﮲ڡنان عصره ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه. وهذا واحد من أس﮳ٮاب كو﮲ٮه مثٮ﮵رًا لالهتمام. الت﮴ڡٮ﮵نا
﮳ٮعدها مرات عدٮ﮵دة وسنحت ل﮵ى ال﮲ڡرصة لكتا﮳ٮة م﮴ڡال “مدٮ﮵نة أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى

األسطورٮ﮵ة” Ayman Baalbakiʼs Mythological City (1) حول األطالل ﮲ڡ﮵ى سلسلة
ٮ﮴موز (2) وكنا ﮲ڡ﮵ى عام 2009 ٮ﮵ومها.

سوف أتناول ﮲ڡ﮵ى ما ﮵ٮيل ﮳ٮعض األ﮲ڡاكر اليت طرحتها ﮲ڡ﮵ى ذلك الم﮴ڡال. وسوف أض﮵ٮف
أٮ﮵ضًا ما ٮ﮵سمح ﮳ٮه الو﮴ڡت ك﮵ى أعٮ﮵د الن﮲طر، وك﮵ى أرى أ﮲ڡضل، ور﮳ٮما ك﮵ى أ﮲ڡهم أ﮲ڡضل.

*   *   *   *

ٮ﮵ثٮ﮵ر موضوع األطالل، ﮲ڡ﮵ى الم﮲حٮ﮵لة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة، مشهد مدٮ﮵نة طروادة و﮴ڡد دمرٮ﮴ها ﮲ٮٮ﮵راٌن هاٮٔلة
(3). وهو موضوع حاضر ﮲ڡ﮵ى الشعر العر﮳ٮ﮵ى أٮ﮵ضاً (4) منذ ال﮳حاهلٮ﮵ة. وٮ﮵ثٮ﮵ر ٮ﮴مثٮ﮵ل األطالل

شعوراً ٮ﮳أزمٍة وٮ﮴أمًال ﮲ڡ﮵ى مصاٮٔر ال﮳ٮشر و﮲ڡ﮵ى التارٮ﮵خ ﮲ڡ﮵ى آن معًا. هكذا، ٮ﮵ستوطن الشعور
ٮ﮳األطالل الع﮴ڡلٮ﮵َة الرٮ﮶اٮٔٮ﮵ة منذ الٮ﮵وم الذي و﮳حدت ﮲ڡٮ﮵ه األطالل؛ أي منذ أن ﮳ٮدأت الحضارات
﮳ٮتأمل ﮲ٮ﮲ڡسها، واستسلمت للمسار التدمٮ﮵ري للزمن أو لإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة، أي منذ األ﮳ٮد. ولٮ﮵ست
األطالل المعاصرة ٮ﮳االستثناء. عىل الر﮲عم من أ﮲ٮها ﮴ٮحا﮲ڡظ عىل هذه الطا﮴ڡة الرٮ﮶اٮٔٮ﮵ة، إال أن
ماكنتها ٮ﮴رٮ﮴﮳ٮط ﮳ٮتأمل العالم الٮ﮵وم. وه﮵ى ٮ﮴﮴ڡدم مشهدٮ﮵ة ﮴ٮحصل ﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق أزمة ك﮳ٮرى ﮲ڡ﮵ى
التارٮ﮵خ المعاصر ح﮵ٮث ٮ﮵هتزّ كل ٮ﮵﮴ڡٮ﮵ن. عند ٮ﮴﮴ڡاطع هذه الم﮲حٮ﮵ّالت ٮ﮴﮴ڡع مدٮ﮵نة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى
الضاٮٔعة ضمن ٮ﮴مثٮ﮵ل تنضّم ﮲ڡٮ﮵ه ال﮴ڡصة الش﮲حصٮ﮵ة إلى ال﮴ڡصة ال﮳حمعٮ﮵ة و﮴ٮست﮴ڡ﮵ى من

ٮ﮵ٍة. مر﮳حعٮ﮵اٍت أسطورٮ﮵ٍة و﮴ٮصوٮ﮵ر

http://awanmedia.net/author/yamen-sabour/
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١ـ ٮ﮴مثٮ﮵ل المدٮ﮵نة

هنالك ﮲ڡضاءان ٮ﮵شكالن أعمال أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى: العالم الرٮ﮵﮲ڡ﮵ى الذي ٮ﮴مثله ﮲ٮواح﮵ى الحٮ﮵اة
المنزلٮ﮵ة (ال﮲حروف والدٮ﮵ك وال﮲ڡراش) أو أ﮴ڡمشة الكرٮ﮵تون المط﮳ٮوعة المستوردة من أ﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ا
اليت ﮴ٮست﮲حدمها ﮲ٮساء ﮳حنوب ل﮳ٮنان، والعالم المد﮵ٮين الذي ٮ﮵ت﮳ٮّدى استعارٮ﮵ًا وكناٮٔٮ﮵ًا ع﮳ٮر
أ﮳ٮنٮ﮵ته. ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط هذان العالمان من ﮲حالل مواضٮ﮵ع اله﮳حرة والنزوح (5) وٮ﮵تم استثمارهما
﮳ٮن﮳حاح ﮲ڡ﮵ى ﮲حلق ﮲ڡضاء تنا﮴ڡيض ح﮵ٮث ٮ﮴ر﮴ٮسم ط﮳ٮعات الكرٮ﮵تون عىل سماء المدٮ﮵نة (6)،

وك﮲ڡضاٍء ﮴ٮصوٮ﮵ري أٮ﮵ضًا ح﮵ٮث ٮ﮵تمازج العالمان واحدهما مع اآل﮲حر.

Wake up; 2012

وٮ﮳اإلضا﮲ڡة إلى ال﮲ڡضاٮٔٮ﮵ن السا﮳ٮ﮴ڡٮ﮵ن، هنالك ﮲ڡضاٌء ٮ﮶الث ٮُ﮵﮲حلق، هو ﮲ڡضاء التهوٮ﮵م. ﮲ڡع﮳ٮر
ا﮲حتطاٍف م﮲ڡارٍق وسا﮲حر لشعار رٮ﮵نٮ﮵ه ما﮲عر﮵ٮت، من أ﮳حل ﮴ڡول “هذه ﮳ٮٮ﮵روت”، ٮ﮴ُڡ﮴َدَّم األ﮲حٮ﮵رة
عىل أ﮲ٮها الصورة السل﮳ٮٮ﮵ة لسوٮ﮵سرا، ﮲ڡتكّثف ع﮳ٮارة “Ceci n’est pas la Suisse” (هذه
لٮ﮵ست سوٮ﮵سرا) (7)، صوراً لـ”هنا” وصوراً، ٮ﮴هوٮ﮵مٮ﮵ة، لـ”﮲عٮ﮵ر ماكن” ٮ﮵زحف إلى اللوحة من
﮲حالل التصرٮ﮵ح الكتا﮳ٮ﮵ى. و﮳ٮهذا، ومع اإلشارة المتواصلة إلى مثل أعىل للن﮲طام تن﮲ڡٮ﮵ه ﮳ٮ﮴ڡسوٍة

صور “هنا”، ﮲ڡإن اإلحالة إلى سوٮ﮵سرا ﮴ٮشٮ﮵ر ﮳ٮوضوح إلى زمان ال﮳ٮركة والعصر الذهيب
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وال﮲ڡردوس الم﮲ڡ﮴ڡود الذي ٮ﮵﮴ڡترن ﮲ڡ﮵ى الع﮴ڡل ال﮳حمع﮵ى مع ل﮳ٮنان ما ﮴ڡ﮳ٮل الحرب. وع﮳ٮر سٮ﮵رورٍة
من النزوح، ٮ﮵نتشر ٮ﮴مثٮ﮵ل ال﮲ڡردوس إلى سماٍء مث﮴ڡلٍة ٮ﮳الزهور ٮ﮵﮳ٮرز منها العالم الم﮳ٮين، لكن

المدمر، كما ﮲ڡ﮵ى استعراضٍ لحلٍم طوٮ﮳اوي.

ع﮳ٮر ا﮲حتطاٍف م﮲ڡارٍق وسا﮲حر لشعار رٮ﮵نٮ﮵ه ما﮲عر﮵ٮت، من أ﮳حل ﮴ڡول “هذه ﮳ٮٮ﮵روت”، ٮ﮴ُڡ﮴َدَّم
Ceci n’est pas la“ األ﮲حٮ﮵رة عىل أ﮲ٮها الصورة السل﮳ٮٮ﮵ة لسوٮ﮵سرا، ﮲ڡتكّثف ع﮳ٮارة

“Suisse

ٮ﮵و﮳حد ﮲ڡ﮵ى أعمال أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮴أّمل لمشهد المدٮ﮵نة سا﮳ٮق لتمثٮ﮵الت 2008، وٮ﮵ضرب
﮳حذوره ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴ه ال﮲حاصة: ﮳ٮم﮳حرد وصول عاٮٔلته النازحة إلى ﮳ٮٮ﮵روت، است﮴ڡرت العاٮٔلة ﮲ڡ﮵ى
﮳ٮٮ﮵ئاٍت مدٮ﮵نٮ﮵ٍة م﮲حتل﮲ڡة. ﮴ٮست﮴ڡ﮵ى لوحات ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى و﮳حودها من حٮ﮵اٍة اكن ﮲ڡٮ﮵ها االهتمام ٮ﮳ال﮳ٮناء
مراد﮲ڡًا لإل﮴ڡامة واالست﮴ڡرار الماك﮲ٮ﮵ى. و﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع، ﮴ٮ﮲حون لوحاٮ﮴ه الم﮳ٮكرة هذا االهتمام ﮳ٮ﮲ڡضاء

المدٮ﮵نة. رسم ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮴ڡ﮳ٮل عام 2008 عدداً من المشاهد المدٮ﮵نٮ﮵ة (8) اليت ﮴ڡد ﮴ٮ﮲طهر
م﮲حتل﮲ڡة عن ٮ﮴لك الالح﮴ڡة من ﮲حالل التع﮳ٮٮ﮵ر اللو﮲ٮ﮵ى عن الطا﮴ڡة الحٮ﮵وٮ﮵ة؛ ولكن مع ذلك،
ٮ﮵مكن للمرء أن ٮ﮵لحظ رؤٮ﮵ة الشواش، ﮳ٮل و﮲ٮزعة مدٮ﮵نٮ﮵ة مل﮲ح﮳ٮطة ما ﮳ٮعد ﮴ڡٮ﮵امٮ﮵ّة وعالم
م﮳ٮعثر، من ﮲حالل ﮲حل﮲ڡٮ﮵ات ﮲ڡضاء إ﮲ٮسا﮲ٮ﮵ى سٮُ﮵ه﮳حر الح﮴ڡًا وُتنزع إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ته، وح﮵ٮث ٮ﮵﮲طهر ﮲ڡ﮵ى
ٮ﮴رك﮵ٮب اللوحة ذلك اإلٮ﮵﮴ڡاع ذاٮ﮴ه الذي سٮ﮵شهد الح﮴ڡًا اشتداداً ﮲ڡ﮵ى ﮲حط اال﮲ٮهٮ﮵ار المنكسر.

٢ـ المدٮ﮵نة األسطورٮ﮵ة

﮳ٮتأٮ﮶ٮ﮵ٍر من ٮ﮳ا﮳ٮل (9) من دون شك – ذلك العمل الذي ٮ﮵﮳ٮدو أ﮲ٮه است﮳ٮق سلسلة ٮ﮴موز اليت
﮲ڡتحت الطرٮ﮵ق أمام ﮳ٮعٍد أسطوري – ٮ﮵﮲عدو المشهد ﮲ڡ﮵ى اللوحات أمثولٮ﮵ًا (ألٮ﮵﮲عورٮ﮵ًا). ٮ﮳ا﮳ٮل
ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر عن إرادة االرٮ﮴﮴ڡاء إلى هللا. و﮲ڡ﮵ى هذا ه﮵ى ﮴ٮص﮳ٮح رمزاً لإلٮ﮶م والع﮴ڡاب. ﮴ٮص﮳ٮح ال﮲ڡوىض
﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ا﮳ٮل، ح﮵ٮث ال ٮ﮵سمع الناس ﮳ٮعضهم اآل﮲حر كو﮲ٮهم لم ٮ﮵عودوا ٮ﮵تحدٮ﮶ون الل﮲عة ذاٮ﮴ها، ع﮴ڡاٮ﮳ًا
عىل ﮲حطٮ﮵ئة ﮳حمعٮ﮵ة ٮ﮵رٮ﮴ك﮳ٮها م﮳حتمٌع مٮ﮵ّاٌل للت﮲ڡّرق. وكما ه﮵ى الحال ﮲ڡ﮵ى سردٮ﮵اٍت ٮ﮴وراٮ﮴ٮ﮵ة
أ﮲حرى، ﮲ڡإنَّ المدٮ﮵نة اليت ٮ﮴ُرى ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵دٮ﮵ًا عىل أٮ﮲ّها ٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵ر عن الن﮲طام الكو﮲ٮ﮵ى وم﮲ڡعمة ﮳ٮرمزٮ﮵ة
المركز (ٮ﮴لك الرمزٮ﮵ة اليت ٮ﮵مكن أن ﮲ٮ﮳حدها ﮲ڡ﮵ى اإلشارة إلى “وسط المدٮ﮵نة”) ﮴ٮص﮳ٮح هنا
استعارة للشر ال﮳حمع﮵ى. و﮳ٮهذا المعىن، ﮲ڡإن أسطورة ٮ﮳ا﮳ٮل ه﮵ى أسطورة مدٮ﮵نٮ﮵ة عىل ﮲ٮحو
عمٮ﮵ق. وٮ﮶مة م﮲عزى هام لح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة أ﮲ٮها ٮ﮴أٮ﮴﮵ى ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮهاٮ﮵ة إصحاحات ﮲حلق ال﮳ٮشر ﮲ڡ﮵ى “س﮲ڡر

التكوٮ﮵ن (11، 1-9)” و﮴ٮس﮳ٮق السرد اإل﮲ح﮳ٮاري المتسلسل والم﮲ڡصَّل ﮲ڡ﮵ى أس﮲ڡار آٮ﮳اء التوراة.
إ﮲ٮها تتر﮳حم الع﮳ٮور من األسطورة إلى التارٮ﮵خ وتن﮲ڡتح عىل ﮳ٮعد الزمن. و﮳ٮهذا، ال ٮ﮵كون ﮳ٮال
معىن أّن اكرٮ﮶ة ا﮳حتماعٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡلب التارٮ﮵خ ال﮳ٮشري من ﮲ڡترٮ﮴ه التأسٮ﮵سٮ﮵ة إلى ﮲ڡترة صٮ﮵رورٮ﮴ه

األوسع.
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(٢٠١٠)

عىل العكس من ٮ﮳ا﮳ٮل اليت رسمها ﮳ٮرو﮲عل (10)، ﮲ڡإن لوحات ٮ﮳ا﮳ٮل اليت رسمها أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى
الذي ٮ﮵ستأ﮲ٮف ٮ﮴لك الثٮ﮵مة، منهوشة من دا﮲حلها مثل مستعمرة النمل األ﮳ٮ﮵ٮض (11)، م﮲ڡر﮲عة،
منتص﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى ض﮳ٮاب عالٍم ال ﮳ٮشر ﮲ڡٮ﮵ه. الرمز وحده ما ٮ﮵﮳ٮ﮴ڡى. و﮳ٮهذا المعىن، ٮ﮵ميض ال﮲ڡنان

أ﮳ٮعد من األسطورة ذاٮ﮴ها ك﮵ى ٮ﮵عطٮ﮵نا ﮲ٮهاٮ﮵ًة لرؤٮ﮵ا العالم ال﮲حاصة ٮ﮳أرض مه﮳حورة.

ٮ﮴﮳ٮدي مشاهد أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى المدٮ﮵نٮ﮵ة عن ٮ﮴درج لو﮲ٮ﮵ى أسطوري، وٮ﮴﮴ڡوم عىل ش﮲حصٮ﮵ات
﮲ٮمطٮ﮵ة ﮳ٮدٮٔٮ﮵ة، ﮴ٮحملها رموز، وٮ﮴كس﮳ٮها ﮴ڡٮ﮵مة أمثولٮ﮵ة. و﮴ٮشكل ٮ﮴لك ال﮳ٮىن الشا﮴ڡولٮ﮵ة اليت
﮴ٮصل األرض ٮ﮳السماوات محوراً للعالم ٮ﮵نت﮲طم حوله الكون وٮ﮵ص﮳ٮح م﮲ڡهوماً، ﮲ڡترمز ﮳ٮذلك
إلى الصلة الروحٮ﮵ة ﮳ٮٮ﮵ن هللا واإل﮲ٮسان، ٮ﮴لك الصلة المن﮴ڡطعة ﮲ڡ﮵ى هذه الحالة. ﮲ڡالعالم الذي

ٮ﮵صوره ال﮲ڡنان عالم ا﮲ٮسحب منه هللا والمعىن. وٮ﮴ع﮳ٮّر مٮ﮵ثولو﮳حٮ﮵ته المدٮ﮵نٮ﮵ة عن رؤٮ﮵ة
مأساوٮ﮵ة لحالة ﮳حمعٮ﮵ّة مت﮲ڡ﮳حرة. ﮴ٮشٮ﮵ر األطالل ﮲ڡ﮵ى أعمال أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى إلى عالم مت﮲ڡسخ

وٮ﮴﮴ڡف شاهدًة عىل الاكرٮ﮶ة.

٣ـ م﮲حٮ﮵ّلة الاكرٮ﮶ة

﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮه أصل الدراما الترا﮳حٮ﮵دٮ﮵ة األلما﮲ٮٮ﮵ة، ٮ﮵﮴ڡول ﮲ڡالتر ﮳ٮنٮ﮵امٮ﮵ن إن “األمثوالت، ﮲ڡ﮵ى
عالم ال﮲ڡكر، ه﮵ى كما األطالل ﮲ڡ﮵ى عالم األشٮ﮵اء.” (12) ٮ﮳النس﮳ٮة إلى ﮳ٮنٮ﮵امٮ﮵ن الذي ٮ﮵ضع

م﮲ڡهوم الاكرٮ﮶ة (13) ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡلب ﮲ڡلس﮲ڡته حول التارٮ﮵خ، وحدها األمثولة ﮴ٮستطٮ﮵ع التع﮳ٮٮ﮵ر عن
﮴ٮ﮳حر﮳ٮِة عالٍم متشٍظ ح﮵ٮث ال ٮ﮵كون مرور الزمن ٮ﮴﮴ڡدمًا ﮳ٮل ﮴ٮحلًال (14). و﮳ٮهذا ٮ﮵ص﮳ٮح الن﮴ڡد ٮ﮳اسم
األمثولة أش﮳ٮه ﮳ٮعملٮ﮵ة “ٮ﮴دمٮ﮵ر” م﮲ڡهومٮ﮵ة ٮ﮴عمل كما ٮ﮵عمل الدمار ﮲ڡ﮵ى األطالل. هكذا ٮ﮴كون
األمثولة منه﮳حًا ﮲ٮ﮴ڡدٮ﮵اً، واألطالل ه﮵ى الماكن الذي ٮ﮵عمل ﮲ڡٮ﮵ه عمله عىل ﮲ٮحو ﮳حّد ط﮳ٮٮ﮵ع﮵ى.
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األطالل ه﮵ى ماكن ٮ﮵شٮ﮵ر إلى زمانٍ مىض ال ٮ﮵مكننا أن ﮲ٮكشف ﮲ڡٮ﮵ه سوى اآلٮ﮶ار.

﮲ٮشهد ﮲ڡ﮵ى عمل ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮴ڡٮ﮵ام من﮲طومة ﮳ٮال﮲عٮ﮵ة ٮ﮴﮳ٮلغ أو﮳حها مع التمثٮ﮵ل من ﮲حالل األمثولة،
ح﮵ٮث ٮ﮴كون األطالل موضوعًا مركزٮ﮵ًا. هكذا، وكما ه﮵ى الحال ﮲ڡ﮵ى أمثولة ٮ﮳ا﮳ٮل، ٮ﮴كون لإلشارة
إلى سٮ﮵ز﮵ٮف ماك﮲ٮة ﮳حوهرٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى مت﮲ح﮵ٮَّل ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى. ﮴ٮ﮲ح﮳ٮر﮲ٮا األسطورة عن ﮴ڡصة سٮ﮵ز﮵ٮف الذي
أدا﮲ٮه زٮ﮵وس ل﮳حرأٮ﮴ه عىل ﮴ٮحدي اآللهة وعا﮴ڡ﮳ٮه ٮ﮳أن ٮ﮵﮴ڡيض األ﮳ٮدٮ﮵ة وهو ٮ﮵د﮲ڡع ص﮲حرة إلى
أعىل ﮳ح﮳ٮل من دون أن ٮ﮵﮲ڡلح ٮ﮵ومًا ﮲ڡ﮵ى إٮ﮵صالها. و﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع، ٮ﮵رمز ال﮳ح﮳ٮل ﮲ڡ﮵ى عدٮ﮵د من

الدٮ﮵ا﮲ٮات إلى ٮ﮶ورة اإل﮲ٮسان عىل هللا. كما أنَّ ﮴ڡصة سٮ﮵ز﮵ٮف ه﮵ى ﮴ڡصة انتهاك. وأ﮳ٮنٮ﮵ة أٮ﮵من
﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮴مثل ﮴ٮ﮳حسٮ﮵داً لل﮳ح﮳ٮل السٮ﮵زٮ﮵﮲ڡ﮵ى، سواء اكن ذلك ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮناء المرسوم ﮲ڡ﮵ى عمله
استٮ﮵﮴ڡظ ٮ﮵ا سٮ﮵ز﮵ٮف (15) ع﮳ٮر ل﮴ڡطة من زاوٮ﮵ة مرٮ﮴﮲ڡعة ﮴ٮ﮲طهر الم﮳ٮىن منتص﮳ٮًا ﮲ڡ﮵ى السماء
كمعادل ﮴ٮ﮲حٮ﮵ّيل لل﮳ح﮳ٮل، أو ﮲ڡ﮵ى األ﮳ٮنٮ﮵ة األ﮲حرى اليت رسمها منذ العام 2008. و﮲ٮ﮳حد ﮲ڡ﮵ى

الو﮴ڡت ذاٮ﮴ه أنَّ التوٮ﮴رٮ﮵ن الذٮ﮵ن ٮ﮵حددان مسار سٮ﮵ز﮵ٮف -المحكوم ﮳ٮتسلق ال﮳ح﮳ٮل كما ٮ﮳النزول
عنه- ٮ﮵ت﮲حطٮ﮵ان ﮳ٮشكلٍ متساٍو ال﮲ڡضاء التصوٮ﮵ري وأ﮳ٮنٮ﮵ته المحكوم علٮ﮵ها ٮ﮳اال﮲ٮهٮ﮵ار: هكذا،
﮲ٮ﮳حد ٮ﮴وٮ﮴راً صاعداً ٮ﮵كمن ﮲ڡ﮵ى دٮ﮵نامٮ﮵ة ال﮳ٮناء، وٮ﮴وٮ﮴راً ها﮳ٮطًا ٮ﮵كمن ﮲ڡ﮵ى دٮ﮵نامٮ﮵ة اال﮲ٮهٮ﮵ار (16).
وهكذا، ٮ﮵﮲حلق الترك﮵ٮب الماٮٔل ل﮳ٮعض اللوحات (17) ٮ﮴وٮ﮴راً درامٮ﮵ًا وإحساسًا ٮ﮳اال﮲ٮهٮ﮵ار وٮ﮴ع﮳ٮٮ﮵رًا

عن الس﮴ڡوط ورؤٮ﮵ًة للاكرٮ﮶ة (18).
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استٮ﮵﮴ڡظ ٮ﮵ا سٮ﮵ز﮵ٮف

تترا﮲ڡق األمثولة ﮲ڡ﮵ى أعمال ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى مع ﮴ٮ﮳حسٮ﮵دات مرٮٔٮ﮵ة: ٮ﮴أطٮ﮵رات اعت﮳ٮاطٮ﮵ة وحشٮ﮵ة
وعشواٮٔٮ﮵ة ٮ﮴عمل عىل ا﮲حتزال الوا﮴ڡع و﮴ڡطعه، ﮳ٮل و﮴ٮشوٮ﮵هه، و﮲ڡ﮵ى ﮳ٮعض األحٮ﮵ان ﮴ٮ﮳حعل

المراكز تن﮲ڡ﮳حر م﮳ٮدٮ﮵ة عن عالٍم ﮳ٮال مركز وعرضة للشواش وال﮲ڡوىض، ﮳ٮٮ﮵نما ﮴ٮشٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت
ذاٮ﮴ه إلى كلٮ﮵ّة ٮ﮴﮴ڡع ﮲حارج اإلطار وٮ﮴عا﮲ٮ﮵ى، كما ٮ﮵مكن للمرء أن ٮ﮵تو﮴ڡع، من ال﮲حراب ذاٮ﮴ه.

و﮳ٮذلك ٮ﮵تم د﮲ڡع هذه السٮ﮵رورة إلى حدودها ال﮴ڡصوى: تتضاعف الصورة عىل ﮲ٮحو مدوِّخ،
و﮴ٮشٮ﮵ر إلى ا﮲ٮهٮ﮵ار، ا﮲ٮهٮ﮵ار عٮ﮵نٍ عرضًة لو﮳حهات ﮲ٮ﮲طر مضاع﮲ڡة، ا﮲ٮهٮ﮵ار استعارة ُأ﮲حذت إلى
الال﮲ٮهاٮ﮵ة، وا﮲ٮهٮ﮵ار عالم مضطرب ٮ﮵حاول ال﮲ڡنان أن ٮ﮵مثله عىل أ﮲ٮه يشء ٮ﮵تداعى. األطالل

ماكن اكرٮ﮶ة طو﮳ٮو﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة وٮ﮴ارٮ﮵﮲حٮ﮵ة.

﮴ٮضع لوحة استٮ﮵﮴ڡظ ٮ﮵ا سٮ﮵ز﮵ٮف المشاِهد أمام رؤٮ﮵ة مأساوٮ﮵ة ح﮵ٮث ال من﮲طور آ﮲حر
ٮ﮵نطوي عىل احتمال إعادة ال﮳ٮناء
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و﮳ٮشكل أعّم، ﮲ڡإنَّ األمثولة عند ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮴ٮشٮ﮵ر إلى رؤٮ﮵ة معٮ﮵نة للتارٮ﮵خ حاضرة ٮ﮳أوضح ما
ٮ﮴كون ﮲ڡ﮵ى عمله استٮ﮵﮴ڡظ ٮ﮵ا سٮ﮵ز﮵ٮف. ٮ﮴﮳ٮدو هذه اللوحة كأٮ﮲ّها ٮ﮴منح أعمال أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى
زمنٮ﮵ة داٮٔرٮ﮵ة وع﮳ٮثٮ﮵ة ح﮵ٮث ٮ﮵ُهَدم ما اكن ﮴ڡد ٮ﮳ُين ، وح﮵ٮث ٮ﮴﮲ڡتح الص﮲حرة الراس﮲حة الطرٮ﮵ق
ٮ﮵ًا وٮ﮵ن﮲علق عىل ﮲ٮ﮲ڡسه أمام ﮲ٮزوحات ﮳حدٮ﮵دة، وح﮵ٮث ال﮲ڡضاء المن﮲ڡتح عىل الس﮲ڡر ٮ﮵﮲عدو داٮٔر
﮲ٮا﮲ڡٮ﮵ًا الت﮴ڡدم و﮲ٮا﮲ڡٮ﮵ًا التارٮ﮵خ. ﮴ٮضع لوحة استٮ﮵﮴ڡظ ٮ﮵ا سٮ﮵ز﮵ٮف المشاِهد، عىل ﮲ٮحو ٮ﮵اكد ٮ﮵كون
ذها﮲ٮٮ﮵اً، أمام رؤٮ﮵ة مأساوٮ﮵ة ح﮵ٮث ال من﮲طور آ﮲حر ٮ﮵نطوي عىل احتمال إعادة ال﮳ٮناء، وأمام
﮲حل﮲ڡٮ﮵ة للموضوع المركزي أو سماء ٮ﮴أ﮲حذ، إن لم ٮ﮴﮲عب أو لم ٮ﮴كن محملة ﮳ٮزهور المن﮲ڡى،

ٮ﮴در﮳حاٍت لو﮲ٮٮ﮵ًة ﮴ڡٮ﮵امٮ﮵ة من ال﮳ٮرٮ﮴﮴ڡال﮵ى الناري والرمادي اله﮳ٮاب. وما من ضوء آ﮲حر سوى ضوء
ال﮲عسق (19) وال ٮ﮵مكن للمرء أن ٮ﮵عرف إن اكن ٮ﮵شٮ﮵ر إلى زمان ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى أم أسطوري أم إلى

﮲عسق عالم ٮ﮴ركته اآللهة من دون شك.

٤ـ ٮ﮳ٮ﮵روت و﮳حٮ﮵ل ما ﮳ٮعد الحرب

سردٮ﮵ة الاكرٮ﮶ة ه﮵ى ما سٮ﮵سم ﮳ٮشكلٍ عام ﮳حٮ﮵ل ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى ما ﮳ٮعد الحرب. و﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮه ا﮲ٮسحاب
The Withdrawal of Tradition past a Surpassing التراث ع﮴ڡب اكرٮ﮶ة ﮲ڡأٮ﮴ڡة

Disaster (20 ٮ﮵ت﮴ڡدم ﮳حالل ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق، وهو ﮴ڡارئ ل﮳ٮنٮ﮵امٮ﮵ن، ٮ﮳أطروحة م﮲ڡادها أٮ﮲ّه ﮳ٮعد حصول

ما ٮ﮵دعوه “اكرٮ﮶ة ﮲ڡاٮ﮴ٔڡة” ﮲ڡ﮵ى التارٮ﮵خ ٮ﮵حصل “ا﮲ٮسحاب للتراث”. وٮ﮵كون دور ال﮲ڡن هنا أن ٮ﮵مأل
منط﮴ڡة اال﮲ٮسحاب الممتلئة ٮ﮳الصور الاكمنة اليت تنت﮲طر ك﮵ى ﮴ٮص﮳ٮح ﮲طاهرة أٮ﮵ضًا. وسوف

ٮ﮵﮳حد ﮳حٮ﮵ل ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى الحرب ﮲ڡ﮵ى أ﮲ڡاكر ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق صدى لمشا﮲علهم و﮴ٮ﮳حار﮳ٮهم الش﮲حصٮ﮵ة.

صاغ ﮳حالل ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق ﮲ڡكرٮ﮴ه هذه أصًال ﮲ڡ﮵ى م﮴ڡال ﮳ٮعنوان “األطالل: أماكن مسكو﮲ٮة ﮳ٮحٮ﮵وات من
ٮ﮵﮴ڡطنها” Ruins: Places haunted by the Livings who inhabit them (21 ٮ﮵﮲ح﮳ٮر﮲ٮا ﮲ڡٮ﮵ه
﮴ڡصة مصاص دماء ٮ﮵كّلف وكٮ﮵ًال ع﮴ڡارٮ﮵ًا ﮲ڡ﮵ى ل﮳ٮنان ٮ﮳أن ٮ﮵﮳حد له أ﮳ٮنٮ﮵ة دمرٮ﮴ها الحرب. و﮲حلف
هذه النادرة، ﮴ٮساعد ال﮴ڡصة ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق عىل ﮳ٮناء ﮲ٮ﮲طرٮ﮵ته حول ش﮲حصٮ﮵ة الش﮳ٮح العاٮٔد من

الموت، وحول ﮲ڡكرة العودة اليت ٮ﮴ُ﮲ڡَهم عىل مستوى الذاكرة (األطالل ٮ﮴وّلد المايض) كما
عىل المستوى التحل﮵ٮيل الن﮲ڡيس (22): عودة المايض، عودة المك﮳ٮوت وعودة ما ٮ﮵عود
لٮ﮵سكننا أل﮲ٮه ل﮵ٮس مٮ﮵تًا. هكذا ٮ﮵وضح ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق أٮ﮲ّه ﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮالد اليت ٮ﮴ع﮵ٮش ﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق ما ﮳ٮعد
الحرب، ح﮵ٮث ٮ﮴كون الحروب األهلٮ﮵ة أو الحروب عمومًا ﮴ڡد ٮ﮴ركت الكثٮ﮵ر من األمور
المعّل﮴ڡة، من المشكوك ﮲ڡٮ﮵ه، ﮳ٮل من ال﮲حطٮ﮵ر، أال ٮ﮴كون لدٮ﮵نا أش﮳ٮاح، سواء ﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع
(ال﮳ٮٮ﮵وت المسكو﮲ٮة) أو ﮲ڡ﮵ى ال﮲حٮ﮵ال. و﮲عٮ﮵اب األعمال األد﮳ٮٮ﮵ة والسٮ﮵نماٮٔٮ﮵ة اليت تتناول

األش﮳ٮاح ﮲ڡ﮵ى ل﮳ٮنان لهو أٮ﮵ضًا واحدة من عالمات ما ٮ﮵ص﮲ڡه ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق ٮ﮳أٮ﮲ّه “﮲ڡ﮴ڡدان ذاكرة ﮳حمع﮵ى
ما ﮳ٮعد الصدمة”. لكن ذلك اكن ﮲ڡ﮵ى عام 2002 و﮴ڡضٮ﮵ة األطالل اك﮲ٮت ﮴ڡضٮ﮵ة واضحة.

من المهم أن ﮲ٮذكّر أٮ﮲ّه ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮٮ﮵روت ما ﮳ٮعد الحرب، ح﮵ٮث ﮴ٮ﮳حاور آٮ﮶ار الحضارات ال﮴ڡدٮ﮵مة وآٮ﮶ار
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الحرب موا﮴ڡع الهدم وال﮳ٮناء المتعددة، وح﮵ٮث تتعا﮵ٮش الرؤٮ﮵ة الاكرٮ﮶ٮ﮵ة مع الت﮴ڡدمٮ﮵ّة
ال﮳ٮاه﮲طة، وح﮵ٮث تت﮲ع﮳ٮش الحدود ﮳ٮٮ﮵ن عالم سٮ﮵كون وعالم آ﮲حر ٮ﮵تالىش وٮ﮵تعا﮵ٮش هذان
العالمان وٮ﮵رو﮳حان أشّد الرواج، وإزاء ﮲حطاب ساٮٔد ٮ﮵تناىس الذاكرة، ٮ﮴كون ﮴ڡضٮ﮵ة األطالل

﮴ڡضٮ﮵ة واضحة.

﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮالد اليت ٮ﮴ع﮵ٮش ﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق ما ﮳ٮعد الحرب، ح﮵ٮث ٮ﮴كون الحروب األهلٮ﮵ة ﮴ڡد ٮ﮴ركت
الكثٮ﮵ر من األمور المعّل﮴ڡة، من ال﮲حطٮ﮵ر أال ٮ﮴كون لدٮ﮵نا أش﮳ٮاح، سواء ﮲ڡ﮵ى الوا﮴ڡع (ال﮳ٮٮ﮵وت

المسكو﮲ٮة) أو ﮲ڡ﮵ى ال﮲حٮ﮵ال

ٮ﮵رسم الٮ﮵اس ﮲حوري ﮲ڡ﮵ى عمل ﮳حماع﮵ى ﮲ٮشر عام 1999 الحالة الملت﮳ٮسة ل﮳ٮٮ﮵روت، الوا﮴ڡعة
﮲ڡ﮵ى إسار أسطورة مزدو﮳حة: من ﮳حهة، أسطورة الحرب اليت ﮳حعلتها ﮲ٮموذ﮳حًا ﮳ٮدٮٔٮ﮵ًا للمدٮ﮵نة
اليت دمرٮ﮴ها الحرب األهلٮ﮵ة و﮲عٮ﮵ّرها الموت وٮ﮴﮴ڡطعت أوصالها، ومن ﮳حهة أ﮲حرى؛ األسطورة

اليت ﮴ٮستحضرها األطالل اليت اكتش﮲ڡت مؤ﮲حراً لمدٮ﮵نة ﮲ڡٮ﮵نٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة وروما﮲ٮٮ﮵ة. (23)

إلى هذه األسطورة المزدو﮳حة ٮ﮵مكن لنا أن ﮲ٮض﮵ٮف أسطورة “مدٮ﮵نة ﮳حدٮ﮵دة”، مدٮ﮵نة ال
﮴ٮش﮳ٮه ﮲ٮ﮲ڡسها إطال﮴ڡًا (24) ، إذ ﮴ٮ﮲حلت عن ﮲ٮ﮴ڡاطها المر﮳حعٮ﮵ة وعن ذاكرٮ﮴ها (25).

هذه األطالل اليت ه﮵ى ﮲ڡضاء ح﮴ڡٮ﮵﮴ڡ﮵ى لس﮳حال ﮲ڡ﮵ى الم﮳حال العام، لكنها أٮ﮵ضًا ﮲ڡضاٌء أعٮ﮵د
ف مساحات التمثٮ﮵ل وٮ﮵ستثمرها، ٮُ﮵عاد ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵مها ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡن و﮴ٮص﮳ٮح ماك﮲ٮًا ل﮲حطاٍب إعماره ٮ﮵وط﮲ّ
ٮ﮴ُڡ﮲َعَّل ﮲ڡٮ﮵ه الصالت ﮳ٮٮ﮵ن الشعرٮ﮵ة والسٮ﮵اسة. كما ٮ﮵عمل أٮ﮵ضًا عدٮ﮵د من ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن عىل ٮ﮴مثٮ﮵ل
المدٮ﮵نة وأطاللها. وهنالك سؤاٌل ٮ﮵صاحب أعمالهم: ك﮵ٮف ٮ﮴عرض األطالل من دون أن

﮴ٮ﮳حملها(26). و﮳ٮذلك ٮ﮵﮲عدو مت﮲ح﮵ٮَّل األطالل ﮲ڡ﮵ى ﮲حدمة ﮴ڡضٮ﮵ة وٮ﮵كتسب ﮳ٮعداً ﮲ٮ﮴ڡدٮ﮵ًا.
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وألن ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮲ڡنان معاصر من ال﮳حٮ﮵ل الحال﮵ى، ﮲ڡإنَّ أعماله مش﮲عولة ﮳ٮذات الهم وذات
الت﮲ڡكٮ﮵ر. لكن ﮲ڡهمها ٮ﮵﮴ڡتيض ا﮲ٮحرا﮲ڡًا عن الممارسات الم﮲ڡهومٮ﮵ة الساٮٔدة وما ٮ﮵ن﮳ٮثق عنها
من ﮲ٮ﮲طام للت﮴ڡوٮ﮵م. وأعمال ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮳ٮوص﮲ڡها ممارسة مرٮ﮴﮳ٮطة ﮳ٮحداٮ﮶ة مح﮴ڡ﮴ڡة، ه﮵ى ماكن

للت﮲ڡكٮ﮵ر ﮳ٮهذا اال﮲ٮحراف. وهذا ما ٮ﮵﮳حعلها أٮ﮵ضًا ماكن لـ (إعادة) الت﮲ڡكٮ﮵ر ٮ﮳المعاصرة.

٥ـ األطالل كم﮳حاز

ٮ﮴﮴ڡوم م﮴ڡار﮳ٮة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى عىل ٮ﮴﮲ڡك﮵ٮك وا﮴ڡع، هو ذاٮ﮴ه ﮲ڡ﮵ى طور الت﮲ڡكك، و﮴ٮشرٮ﮵ح ﮳حثته لت﮴ڡدٮ﮵مها،
م﮴ڡّسمًة، إلى المشاهد. هكذا ﮴ٮش﮳ٮه األ﮳ٮنٮ﮵ة اليت انتزعت أحشاؤها المسلخ أشّد الش﮳ٮه،

و﮴ٮشٮ﮵ر إلى ﮳ٮعد ﮴ٮشرٮ﮵ح﮵ى ح﮵ٮث ٮ﮵درك المرء ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر عمله ﮲ڡ﮵ى الثور المذ﮳ٮوح (27).

ٮ﮵نا أطالًال ٮ﮴رٮ﮴﮲ڡع، لكنها ٮ﮴رٮ﮴﮲ڡع إلى ألّن ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮳حزء من ﮳حٮ﮵ل ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى ما ﮳ٮعد الحرب، ﮲ڡهو ٮ﮵ر
سماء ممتلئة ٮ﮳الزهور أو ٮ﮳الد﮲حان، ال ﮴ٮش﮳ٮه أي سماء أ﮲حرى

وألنَّ م﮴ڡار﮳ٮة ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ه﮵ى ﮴ڡ﮳ٮل كّل يشء م﮴ڡار﮳ٮة ﮴ٮشكٮ﮵لٮ﮵ة، ﮲ڡه﮵ى تنطلق ﮳ٮداٮ﮵ًة من مساءلة
موضوع العمل ﮳ٮ﮳حعله حواراً مع الم﮳حاز التصوٮ﮵ري الذي ٮ﮵ت﮲ڡاعل معه. هكذا ٮ﮵﮲عدو ال﮳ٮعد
ال﮲ڡكري (الذي ٮ﮴﮲عذٮ﮵ه صالت ﮳ٮمرا﮳حع أسطورٮ﮵ة متعددة) ﮴ڡرٮ﮵ن من﮲طور ﮴ٮحل﮵ٮيل ٮ﮵﮳حد صداه
﮲ڡ﮵ى صالت مع التراث التصوٮ﮵ري الذي ٮ﮵﮲حل﮴ڡه. وألنَّ ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ﮳حزء من ﮳حٮ﮵ل ﮲ڡنا﮲ٮ﮵ى ما ﮳ٮعد

ٮ﮵نا أطالًال ٮ﮴رٮ﮴﮲ڡع، لكنها ٮ﮴رٮ﮴﮲ڡع إلى سماء ممتلئة ٮ﮳الزهور أو ٮ﮳الد﮲حان، ال ﮴ٮش﮳ٮه الحرب، ﮲ڡهو ٮ﮵ر
أي سماء أ﮲حرى. وألن أطالل ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ٮ﮴متصها اللوحة و﮲ٮسٮ﮵﮳حها، و”ٮ﮴لزق” ﮳ٮهما إذا ﮳حاز

ل التع﮳ٮٮ﮵ر، ﮲ڡه﮵ى ٮ﮴ميض أ﮳ٮعد من ﮲حطا﮳ٮها المرا﮲ڡق المعتاد ك﮵ى ﮴ٮطور م﮳حازاً، دراسًة. وإذ ٮُ﮵دح﮲ِ
﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى األطالل ماك﮲ٮًا وزما﮲ٮًا م﮲حتل﮲ڡٮ﮵ن هما زمان وماكن اللوحة ومادٮ﮵تها، ﮲ڡإٮ﮲ّه ٮ﮵منحها ﮳ٮعدًا
﮳حمالٮ﮵ًا من دون أن ٮ﮵﮳حّملها. و﮳ٮذلك ٮ﮵كون ٮ﮴مثٮ﮵ل األطالل هو الماكن الذي ٮ﮵تطور ﮲ڡٮ﮵ه حوار

مع اللوحة، مع ﮳ٮ﮴ڡاء اللوحة موضوعه الرٮ﮵ٔٮس.

﮳ٮرج المر (٢٠١٤)

ٮ﮵واصل أٮ﮵من هذا الحوار أ﮳ٮعد من سلسلة ٮ﮴موز. ﮲ڡهو ٮ﮵تت﮳ٮعه أٮ﮵ضًا ﮲ڡ﮵ى األعمال اليت ضّمها
معرضه األ﮲حٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮲عالٮ﮵ري صالح ﮳ٮراكت (2016) ﮳ٮعد ع﮴ڡد عىل مسوداٮ﮴ها األولى. وهو حواٌر
له و﮴ڡعه، ٮ﮳ال﮲ڡعل، ﮳ٮ﮴ڡدر ما ﮴ٮط﮲عى اللوحة، ﮳ٮس﮲حاء مادٮ﮴ها، عىل شكل دعاٮٔمها وكّم اللوحات

المعروضة. مّرة أ﮲حرى، ﮴ٮسمح لنا ٮ﮴لك اللوحات ﮳ٮتأمل األ﮳ٮنٮ﮵ة اليت ال نن﮲ڡك ﮲ٮهلوس
﮳ٮحضورها، لكن األ﮳ٮنٮ﮵ة الحكومٮ﮵ة (كم﮳ٮىن ال﮳ٮرلمان) والموا﮴ڡع (اكلملعب الرٮ﮵ايض)

والمعالم، تنصهر ﮳حمٮ﮵عها ﮲ڡ﮵ى ذات الع﮳حٮ﮵نة اليت ﮴ٮحولها ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ًة إلى م﮳حازات. ٮ﮴ك﮳ٮر األشاكل أو
﮴ٮص﮳ٮح داٮٔرٮ﮵ة، وأٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى ال ﮵ٮين ٮ﮵﮴ڡت﮳ٮس ﮲ٮ﮲ڡسه، ﮲ڡ﮵ى إٮ﮵ماءة ش﮳ٮه ملحمٮ﮵ة، ك﮵ى ٮ﮵ت﮲ڡوق
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عىل ﮲ٮ﮲ڡسه وٮ﮵﮲ڡتح ﮲ڡضاءات أ﮲حرى ٮ﮴ك﮳ٮر ﮲ڡٮ﮵ها الم﮲ڡاعٮ﮵ل. ﮴ٮشٮ﮵ر األطالل ﮲ڡ﮵ى عمل أٮ﮵من ﮳ٮعل﮳ٮك﮵ى
إلى هذا ال﮲ڡضاء الذي ٮ﮴﮴ڡت﮳ٮس ﮲ڡٮ﮵ه اللوحُة ذاٮ﮴َها.

Ayman Baalbaki’s Mythological City, Beirut, Alarm Editions, 2009
.Tammouz series, 2008

رؤٮ﮵ة ﮲ٮ﮳حدها ﮲ڡ﮵ى األدب الو﮶ٮين الالٮ﮴﮵ٮين وتتطور ﮲ڡ﮵ى عصري النهضة والكالسٮ﮵ك﮵ى.
﮴ٮحضر الع﮴ڡلٮ﮵ة الطللٮ﮵ة ٮ﮳ال﮲ڡعل وتت﮳ٮلور ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡصاٮٔد امرؤ ال﮴ڡ﮵ٮس (حوالى 500 – 525)

ال سٮ﮵ما ﮲ڡ﮵ى معل﮴ڡته اليت اشتهر ﮳ٮها. وٮ﮵﮴ڡف امرؤ ال﮴ڡ﮵ٮس ﮲ڡ﮵ى الح﮴ڡٮ﮵﮴ڡة ﮲حلف شعر
األطالل ال﮳حمٮ﮵ل الذي دشن ذلك الت﮴ڡلٮ﮵د الشعري العر﮳ٮ﮵ى المسّمى “الو﮴ڡوف عىل

األطالل”، ﮳ٮما ﮲ڡٮ﮵ه من و﮴ڡوف ﮲ٮوستال﮳ح﮵ى ٮ﮵مٮ﮵ّز هذا الشعر الذي ٮ﮵وا﮳حه عالمًا ضاٮٔعًا.
اكن ذلك زمن ﮲حراب مملكة س﮳ٮأ وا﮲ٮحطاط الس﮳ٮأٮ﮵ٮ﮵ن و﮳ٮداٮ﮵ة ما أسماه العرب

المسلمون ٮ﮳ال﮳حاهلٮ﮵ة وص﮲ڡًا لألحوال عند والدة النيب محمد. و﮳ٮشكل أعّم، ٮ﮵شٮ﮵ر هذا
الو﮴ڡوف إلى ٮ﮴أمل عالم ٮُ﮵َعدُّ منحًال، عالم ٮ﮵اك﮲ڡح، ﮲ڡ﮵ى سٮ﮵اق الحروب ﮳ٮٮ﮵ن ﮴ڡ﮳ٮاٮٔل ش﮳ٮه

ال﮳حزٮ﮵رة العر﮳ٮٮ﮵ة، ك﮵ى ٮ﮵نهض من أطالل التارٮ﮵خ.
.I built my home, 2006, 192 x 149 x 80 cm, assemblage neon et objets
Ciel chargé de fleurs, 2004, 180 x 180 cm, acrylic on tissue maroufle.
.Wake up Sisyphos, 2008, 266 x 200 cm, acrylic on canvas and neon

Ceci n’est pas la Suisse, 2009, 190 x 180 cm, acrylic on canvas and
Wadi Abou-Jmil, 1995, 26.5 x 23.5 cm, pastel on paper. Wadi Abou-

Jmil, 2001, 70 x 50 cm, oil on cardboard. Casse militaire, 2001, 50 x 70
cm / 60 x 80 cm, oil on paper. Ciel chargé de fleurs, 2004, 180 x 180

.cm, acrylic on tissue marouflé
Tour de Babel,2005-2006, 275 x 200 cm / 100 x 170 cm / 4 x (30 x

.21 cm), acrylic on canvas
La tour de Babel, 1563, 114 x 155 cm, oil on panel, Kunsthistorische

.Museum
ٮ﮵﮳ٮدو ال﮲ڡنان وكأ﮲ٮه ﮴ڡد ألهمته أعشاش النمل األ﮳ٮ﮵ٮض الذي شاهدها ﮲حالل إ﮴ڡامته ﮲ڡ﮵ى

أ﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ا.
Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, New York and

.London: Verso, 1977, pp. 177 – 178
من و﮳حهة ﮲ٮ﮲طر المك﮳ٮوت، ل﮵ٮس المايض سوى سلسلة ال منتهٮ﮵ة من الهزاٮٔم الاكرٮ﮶ٮ﮵ة:
“ٮ﮶ّمة لوحة ل﮳ٮول كيل ٮ﮳اسم المالك ال﮳حدٮ﮵د. ﮲ٮ﮳حد ﮲ڡٮ﮵ها مالاكً ٮ﮵﮳ٮدو عىل وشك أن ٮ﮵نأى

﮳ٮن﮲ڡسه عن يشء ٮ﮵حّدق ﮲ڡٮ﮵ه. عٮ﮵ناه م﮲ڡتوحتان عىل وسعهما، و﮴ڡد ﮲ڡ﮲عر ﮲ڡاه و﮲ڡرد
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﮳حناحٮ﮵ه. ال ﮳ٮّد أنَّ مالك التارٮ﮵خ ٮ﮵﮲طهر عىل هذا النحو. و﮳حهُه ملت﮲ڡٌت صوب المايض.
وح﮵ٮث نتصور سلسلًة من الحوادث, ٮ﮵رى اكرٮ﮶ًة واحدًة ال ﮴ٮين ٮ﮴كّوم األ﮲ٮ﮴ڡاض ﮲ڡوق
األ﮲ٮ﮴ڡاض وٮ﮴ل﮴ڡٮ﮵ها عند ﮴ڡدمٮ﮵ه. والمالك ٮ﮵وّد أن ٮ﮵﮳ٮ﮴ڡى، وأن ٮ﮵حيي المو﮴ٮى, وٮ﮵﮳حمع ما
﮴ٮحّطم. لكنَّ عاص﮲ڡًة ٮ﮴هبُّ من ال﮲ڡردوس؛ و﮴ڡد أمسكت ﮳ٮ﮳حناحٮ﮵ه ﮳ٮتلك ال﮴ڡوة حىت لم
ٮ﮵عد ﮳ٮوسعه أن ٮ﮵ضّمهما، وراحت ٮ﮴د﮲ڡعه ﮳ٮصورة ال ٮ﮴ُ﮴ڡاَوم ﮲ٮحو المست﮴ڡ﮳ٮل الوا﮴ڡع ﮲حل﮲ڡه،

﮲ڡ﮵ى حٮ﮵ن ٮ﮵علو أمامه الحطام حىت ٮ﮵﮳ٮلغ عنان السماء. ما ﮲ٮدعوه الت﮴ڡدم هو هذه
العاص﮲ڡة”. ا﮲ٮ﮲طر:

Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”, Illuminations, trans.
.Harry Zohn, New York, Schocken Books, 1969, p. 249

See Naomi Stead, “The Value of Ruins: Allegories of Destruction in
Benjamin and Speer” in Form/Work, Number 6, October 2003, p. 51 –

.64
.Wake up Sisyphos, 2008, 266 x 200 cm, acrylic on canvas and neon

.Diptyque, 2009, 180 x 250 cm, acrylic on canvas
.Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no001

Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no034. Ceci
n’est pas la Suisse, 2009, 190 x 180 cm, acrylic on canvas and

Tammouz series, 2008, 42 x 30 cm, acrylic on canvas, no001-013-
.018-021-026-027-035

The Withdrawal of Tradition past a Surpassing Disaster, Forthcoming
.Books, 2009

Jalal Toufic, “Ruins”, Tamass, Contemporary Arab Representation, 1, p.
.19 – 25

﮲عٮ﮵ر أٮ﮲ّه ﮴ٮ﮳حدر المالح﮲طة أنَّ ﮳حالل ٮ﮴و﮲ڡٮ﮵ق ٮ﮵دع﮵ى أن عمله عىل هذه المسألة ل﮵ٮس
﮴ٮحلٮ﮵ًال ﮲ٮ﮲ڡسٮ﮵ًا.

Elias Khoury, “La memoire de la cite (Beyrouth ville depotoir)” in La
mémoire des déchets. Essais sur la culture et la valeur du collectif,

.Montreal, Editions Nota Bene, 1999, p. 151
المصدر السا﮳ٮق.

“(…) وڡ﮲ّر مشروع إعادة اإلعمار ﮲ڡرصة مدهشة لعلماء اآلٮ﮶ار ك﮵ى ٮ﮵﮴ڡوموا ﮳ٮكشف
أساسات ﮳ٮٮ﮵روت التارٮ﮵﮲حٮ﮵ة ال﮴ڡدٮ﮵مة، المد﮲ڡو﮲ٮة ﮲ڡ﮵ى مساحاٮ﮴ها ال﮲ڡار﮲عة، سواء اك﮲ٮت
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مدرسة ال﮴ڡا﮲ٮون الروما﮲ٮٮ﮵ة أو ﮳ٮٮ﮵رٮ﮵توس أو ال﮲ڡسٮ﮵﮲ڡساء ال﮳ٮٮ﮵ز﮲ٮطٮ﮵ة أو المدٮ﮵نة ال﮲ڡٮ﮵نٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة
… عاد ماضٍ ٮ﮴ارٮ﮵﮲ح﮵ى إلى السطح عىل شكل أسطورة، تتعلق ﮳ٮمست﮴ڡ﮳ٮل مضطرب

و﮲عٮ﮵ر مؤكَّد. ﮳ٮىن ﮴ڡدٮ﮵مة، ﮴ٮشهد عىل ٮ﮴ارٮ﮵خ ﮲عا﮳ٮر، ﮴ٮ﮲حت﮳ٮأ ﮲حلف أسوار ﮴ٮ﮳حاور ﮳ٮىن عصرٮ﮵ة
﮲عرٮ﮵﮳ٮة ﮴ٮشهد عىل مست﮴ڡ﮳ٮل ﮴ڡادم.” (المصدر السا﮳ٮق، ص﮲ڡحة 157).

﮲ڡ﮵ى ع﮳ٮ﮴ڡرٮ﮵ة المسٮ﮵حٮ﮵ة، ٮ﮵مٮ﮵ز شاٮ﮴و﮳ٮرٮ﮵ان ﮳ٮٮ﮵ن ﮲ٮوعٮ﮵ن من األطالل: أطالل ال﮳ٮشر، وه﮵ى
صور العدم -ولهذا تتماهى األطالل الحدٮ﮵ثة مع الثورة-، وأطالل الط﮳ٮٮ﮵عة، الشعرٮ﮵ة
والساحرة. وهو ٮ﮵﮴ڡول ﮲ڡ﮵ى عمله ذكرٮ﮵ات من وراء ال﮴ڡ﮳ٮر: “وددت لو أٮ﮲ّ﮵ى ولدت ﮲ڡنا﮲ٮاً؛

لاك﮲ٮت العزلة واالست﮴ڡاللٮ﮵ة وأشعة الشمس ﮳ٮٮ﮵ن األطالل والرواٮٔع ﮲ٮاس﮳ٮتين”.
Quartier de boeuf, 5 x 20 cm, acrylic on wood/30 x 20 cm, acrylic on
paper/ 20 x 20 cm, acrylic on paper. Tammouz series, 2008, 42 x 30

.cm, acrylic on canvas, no 005

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


