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أعمال التشك﮵ٮيل سٮ﮵روان ٮ﮳اران: التع﮳ٮٮ﮵رٮ﮵ة
الحدٮ﮵ثة وسرد مآيس العراق
أ﮲عسطس - 2020 - 5

الثالٮ﮶اء , 20 أكتو﮳ٮر , 2020

ال﮴ڡاهرة ــ «ال﮴ڡدس العر﮳ٮ﮵ى»: «لم أمت ولكن رأٮ﮵تهم ك﮵ٮف ماٮ﮴وا» ر﮳ٮما ٮ﮴كون هذه الع﮳ٮارة
اليت ذكرها ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران، ﮲ڡ﮵ى حوار صحا﮲ڡ﮵ى ٮ﮴كون ه﮵ى و﮳حهة الن﮲طر ال﮲ڡنٮ﮵ة، أو
الرؤٮ﮵ة الشاملة اليت من ﮲حاللها ٮ﮵تم تن﮲ڡٮ﮵ذ لوحاٮ﮴ه، واليت وإن ا﮴ٮ﮲حذت األسلوب التع﮳ٮٮ﮵ري ﮲ڡ﮵ى
شكله الحداٮ﮶﮵ى، إال أ﮲ٮها لم تنته﮳حه ٮ﮴﮴ڡلٮ﮵داً، ﮳ٮل من ﮲حالل الوع﮵ى ﮳ٮط﮳ٮٮ﮵عة العالم الذي عاٮ﮵شه
ال﮲ڡنان، ك﮳حندي ﮲ڡ﮵ى ال﮳ح﮵ٮش العراڡ﮴﮵ى، علم ﮳حٮ﮵داً وعاش المأساة اليت لم ٮ﮵زل ٮ﮵عٮ﮵شها شعب

العراق، ﮳ٮل امتد األمر لعدة دول عر﮳ٮٮ﮵ة أ﮲حرى، عىل رأسها سورٮ﮵ا.

و﮳ٮن﮲طرة أشمل ﮲ٮ﮳حد أن ما ٮ﮴ع﮳ٮّر عنه لوحات ٮ﮳اران تتوا﮲ڡق وحال كل الم﮳حتمعات العر﮳ٮٮ﮵ة،
اليت ٮ﮴عا﮲ٮ﮵ى ﮴ڡهراً من أ﮲ٮ﮲طمتها الحاكمة، حىت لو ا﮳ٮتعدت عن الشكل الت﮴ڡلٮ﮵دي ل﮴ڡوى

االحتالل ال﮲حار﮳حٮ﮵ة، ﮲ڡ﮴ڡد أص﮳ٮحت األ﮲ٮ﮲طمة الحاكمة ٮ﮴﮴ڡوم ٮ﮳المهمة عىل الو﮳حه األكمل.
سٮ﮵روان ٮ﮳اران من موالٮ﮵د عام 1968، ﮴ٮ﮲حرج ﮲ڡ﮵ى كلٮ﮵ة ال﮲ڡنون ال﮳حمٮ﮵لة ﮲ڡ﮵ى ﮳حامعة ٮ﮳ا﮳ٮل عام
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1990. وأ﮴ڡام معرضه األول ﮳ٮعد ﮴ٮ﮲حر﮳حه ﮳ٮعام ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡاعة الرواق ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮ﮲عداد. حاز عدداً من
ال﮳حوأٮز، منها، ال﮳حأٮزة الذه﮳ٮٮ﮵ة لمهر﮳حان ال﮲ڡن العراڡ﮴﮵ى المعاصر 1995، وسام ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ري من

﮳ٮٮ﮵نال﮵ى ال﮴ڡاهرة الدول﮵ى 1999، ﮳حأٮزة ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵رٮ﮵ة من ﮳ٮٮ﮵نال﮵ى ﮳ٮ﮲عداد العالم﮵ى الثالث 2002.

الدراما

ما ﮳ٮٮ﮵ن الش﮲حوص والماكن والحدث، تتحدد ال﮲حطوط الدرامٮ﮵ة للوحة عند ٮ﮳اران، عنصر
الزمن هنا ممتد لعدة سنوات، وأ﮲ٮ﮲طمة حكم م﮲حتل﮲ڡة، سواء ﮲ٮ﮲طام صدام حسٮ﮵ن، ٮ﮶م
العدوان األمرٮ﮵ك﮵ى عىل العراق، وصوًال لت﮲ڡتت الم﮳حتمع العراڡ﮴﮵ى اآلن، ﮴ٮحت ﮲ٮ﮲طام حكم
هش، تتنازعه ال﮲ڡتن الطأٮ﮲ڡٮ﮵ة. طوال هذه ال﮲ڡترة ومن ﮲حالل عدة أماكن أشهرها الس﮳حون
والمعت﮴ڡالت، تت﮳حمع الش﮲حصٮ﮵ات ﮲ڡ﮵ى م﮳حموعات ـ كتل لو﮲ٮٮ﮵ة ـ مسا﮳حٮ﮵ن ﮳ٮمال﮳ٮسهم الزر﮴ڡاء،
وصوًال إلى م﮳حموعة أ﮲حرى ﮲ڡ﮵ى زٮ﮵ّها األحمر، وهو اللون الشهٮ﮵ر لمنت﮲طري تن﮲ڡٮ﮵ذ أحاكم
اإلعدام. هذا ﮲ڡ﮵ى ما ٮ﮵﮲حص أ﮲ڡراد الشعب، ولكن ما مصٮ﮵ر أ﮲ڡراد ال﮳ح﮵ٮش؟ هنا أٮ﮵ضًا ٮ﮵تأىس

ٮ﮳اران ل﮳حنود و﮴ڡادة ال﮳ح﮵ٮش العراڡ﮴﮵ى الذي اكن، والذي ﮴ٮم الزج ﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى معارك اك﮲ٮت
انتصاراٮ﮴ها ﮲ڡ﮵ى م﮲حٮ﮵لة رأس الن﮲طام، أو دولة االحتالل ﮲ڡ﮵ى ما ﮳ٮعد. هؤالء أص﮳ٮحوا أش﮳ٮه

﮳ٮم﮳حرم﮵ى الحرب، و﮴ڡد ﮲ٮالوا ما ﮲ٮال ﮲عٮ﮵رهم من أ﮲ڡراد الشعب العادي، الذٮ﮵ن ٮ﮵عٮ﮵شون ﮲ڡ﮵ى
دولة ﮳ٮولٮ﮵سٮ﮵ة ال ٮ﮴رحم.

لنا أن نت﮲حٮ﮵ل حٮ﮵وات هؤالء، ك﮵ٮف اك﮲ٮت وك﮵ٮف أص﮳ٮحت، وهل ﮳ٮموا﮲ڡ﮴ڡتهم ﮴ٮم ذلك، ﮳ٮمعىن
هم المسؤولون عن هذه المهزلة، وهل ٮ﮴مت المساواة للمّرة األولى ﮳ٮٮ﮵ن ال﮳حنود و﮳حموع
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الشعب العراڡ﮴﮵ى ﮲ڡ﮵ى الس﮳حن، وعملٮ﮵ات التعذ﮵ٮب ﮳ٮعد االحتالل األمرٮ﮵ك﮵ى، الذي ﮳حعل من
﮳حنود ال﮳ح﮵ٮش العراڡ﮴﮵ى عدوه األول. هنا ﮲ٮشهد ال﮴ڡادة ﮲ڡ﮵ى م﮴ڡام المواطن العادي، ﮳ٮل حاله

ٮ﮵دعو للرٮ﮶اء أكثر.

الل﮲عة ال﮳ٮصرٮ﮵ة

ٮ﮵عتمد ٮ﮳اران ﮲ڡ﮵ى أكثر اللوحات عىل لون واحد ٮ﮵تسٮ﮵د وٮ﮵تصدر المشهد، اكألحمر مثًال،
كداللة عىل التعذ﮵ٮب والدماء، ﮲ڡضًال عن لون الزي العسكري، الذي أٮ﮵ضًا ٮ﮵ش﮲عل المساحة
األك﮳ٮر من اللوحة، حٮ﮵نما ٮ﮵كون الضحاٮ﮵ا من العسكرٮ﮵ٮ﮵ن، م﮴ڡٮ﮵دي األٮ﮵دي ومعصو﮳ٮ﮵ى األعٮ﮵ن،
ال ٮ﮵درون مصٮ﮵رهم. أما األسلوب التع﮳ٮٮ﮵ري الذي ٮ﮵نته﮳حه ٮ﮳اران، ﮲ڡهو ٮ﮵ستند إلى ٮ﮴راث ﮳ٮصري
راسخ، ﮲ٮشأ ﮲ڡ﮵ى ألما﮲ٮٮ﮵ا، ﮲حاصة ﮳ٮعد الحرب العالمٮ﮵ة الثا﮲ٮٮ﮵ة، حال ألما﮲ٮٮ﮵ا و﮴ڡتها اليت ضٮ﮵عها
زعٮ﮵مها، وشع﮳ٮها الذي ﮴ٮشتت وٮ﮴﮲ڡتت، و﮴ڡد اكن كل ما هو ألما﮲ٮ﮵ى ٮ﮵عد ُسٮ﮳ّة ٮ﮵﮳حب الت﮲حلص
منها. الحال ﮲ٮ﮲ڡسه اآلن ﮲ڡ﮵ى العراق، لذا اكن هذا هو األسلوب األمثل من و﮳حهة ﮲ٮ﮲طر ال﮲ڡنان

لمعال﮳حة موضوعات تتماس ووٮ﮵الت الحروب.
من ﮲ٮاحٮ﮵ة أ﮲حرى، و﮳ٮ﮳حا﮲ٮب الش﮲حوص وٮ﮴﮲ڡاصٮ﮵لها وحاكٮ﮵اٮ﮴ها، ﮲ٮ﮳حد استحضاراً ال﮲ڡتًا لحٮ﮵وان
مثل (الكلب) الذي ﮳ٮدوره ٮ﮵ت﮲حذ عدة دالالت ﮴ٮ﮲حتلف من لوحة أل﮲حرى، ﮲ڡهو مصدر الرعب
﮲ڡ﮵ى دورٮ﮵ات الت﮲ڡت﮵ٮش، ح﮵ٮث ٮ﮵ت﮴ڡدم ال﮳حنود ﮲ڡ﮵ى رحالٮ﮴هم، وهو أٮ﮵ضًا رمزاً النت﮴ڡال اإل﮲ٮسان من
الحٮ﮵اة إلى الموت، كما ﮲ڡ﮵ى الحضارة اال﮲ڡرٮ﮵﮴ڡٮ﮵ة، أو ٮ﮵ع﮳ٮّر عن مرحلة انت﮴ڡال الحٮ﮵وان إلى
اإل﮲ٮسان، كما ﮲ڡ﮵ى حضارة الماٮ﮵ا. ﮲ڡكرة الموت ر﮳ٮما ه﮵ى األ﮴ڡرب، ﮲ڡ﮲ڡ﮵ى إحدى اللوحات ﮲ٮ﮳حد

م﮳حموعة من الكالب المسلو﮲حة ال﮳حلد، وكأ﮲ٮها أش﮳ٮه ٮ﮳األ﮳حّنة ال﮳ٮشرٮ﮵ة.
وٮ﮳النس﮳ٮة إلى ال﮲حامة اليت من ﮲حاللها ٮ﮵تم تن﮲ڡٮ﮵ذ اللوحة، ﮲ٮ﮳حد أن ال﮲ڡنان ال ٮ﮵هتم ﮳ٮ﮲ڡكرة
اال﮴ڡتصار عىل ﮲حامة معٮ﮵نة، ﮲ڡ﮴ڡد ٮ﮵ست﮲حدم ألوان الز﮵ٮت عىل الاك﮲ٮا﮲ڡاه، أو األلوان المأٮٮ﮵ة،
وصوًال إلى النحت، وهو ما ﮴ٮح﮴ڡق مؤ﮲حراً ﮲ڡ﮵ى عمله النحيت المعنون ٮ﮳ـ»آ﮲حر ال﮳حنراالت».

آ﮲حر ال﮳حنراالت

﮲ڡ﮵ى هذا العمل ﮲ٮ﮳حد ﮳حنراًال ُمستل﮴ڡٮ﮵ًا ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡارب، ٮ﮴علو صدره النٮ﮵اشٮ﮵ن، ور﮲عم الهٮ﮵﮳ٮة
المزعومة، إال أن النٮ﮵اشٮ﮵ن ه﮵ى اليت ﮴ٮ﮲طل ٮ﮳ا﮴ڡٮ﮵ة، حىت ولو اك﮲ٮت ٮ﮴زٮ﮵ّن سترة ر﮳حل م﮵ٮت، ﮲ڡهو
﮳ٮدوره ضحٮ﮵ة ل﮵ٮس أكثر، والموهوم األكثر من ال﮳حمٮ﮵ع. ﮲ڡالعمل أ﮴ڡرب إلى عملٮ﮵ات التحنٮ﮵ط
﮲ڡ﮵ى مصر ال﮴ڡدٮ﮵مة، ﮳ٮمعىن كو﮲ٮها شعٮ﮵رة م﮴ڡدسة، ﮲ڡ﮲ڡكرة الر﮳حل المستل﮴ڡ﮵ى ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡارب ٮ﮵﮲عوص
﮳ٮه ﮲ڡ﮵ى النهر، شعٮ﮵رة ﮳حنأٮزٮ﮵ة سومرٮ﮵ة، ح﮵ٮث ٮ﮵وضع الم﮵ٮت ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡارب ص﮲عٮ﮵ر، وٮ﮵حمل معه

أهم ما ٮ﮵متلكه، و﮲ڡ﮵ى العصر الحال﮵ى، أص﮳ٮح ال﮳حندي أو ال﮴ڡأٮد ال ٮ﮵هتم، حىت وهو ذاهب إلى
الحٮ﮵اة األ﮲حرى، سوى ﮳ٮما حصل علٮ﮵ه من عالمات الم﮳حد العسكري!
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أ﮲حٮ﮳ار متعل﮴ڡة

م﮲حتارات

إشترك ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡأٮمتنا ال﮳ٮرٮ﮵دٮ﮵ة


