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حد الواقع فيه ال�ضاد�ص من اآب  قرابة الرابعة والن�ضف من بعد ظهر الأ

عالم يف �ضياق تغطيتها «احلية» لوقائع احلرب اأن  2006 نقلت و�ضائل الإ

طائرات اإ�رشائيلية اأغارت، للمرة الـ...، على حارة حريك.

ال�ضاحية  على  غارة  الإ اإن  حيث  حقاً  بجديد  عالم  الإ و�ضائل  تاأت  مل 

عموماً، وعلى حارة حريك على وجه اخل�ضو�ص، كانت قد اأ�ضبحت، منذ 

يومية على جدول  ريا�ضة �ضبه  الثاين ع�رش من متوز،  اندلع احلرب يف 

�رشائيلي. اأعمال �ضالح اجلو الإ

هو كذلك �ضوى اأن غارة الرابعة والن�ضف من بعد ظهر ال�ضاد�ص من اآب 

ا�ضتهدفت مبنى يقع على نحو مائة مرت من مكاتب اأمم ومن الهنغار. 

�رشار اجلانبية التي حلقت مبكاتب اأمم وبالهنغار على «املاديات»  اقت�رشت الأ

ن ت�ضتتبع، يف مكاتب  رواح ولكنها، رغم جانبيتها، كانت كافية لأ دون الأ

الهنغار يف زيكو هاو�س

مما  املعدنية  الهنغار  بنية  تقلقلت  اأن  النفجار  اأحدثه  الذي  الفراغي  ثر  الأ جّراء  من  كان 

قت على ما يظهر يف ال�ضورة اأعاله. ا�ضتدعى تدعيمها املوؤ

كان اإجناز هذا امل�رشوع بالتعاون بني اأمم للتوثيق 

دعم  وبف�ضل  هاو�ص،  زيكو  وبني  بحاث  والأ

�ض�ضاتي. ميديكو اإنرتنا�ضونال املوؤ

اإعدادها  على  باركلي  ل�ضوزان  ال�ضكر  جزيل 

ريان  نكليزية ترجمة وتنقيحاً، ولآ الن�ضو�ص الإ

لنغلوا على اإعدادها الن�ضو�ص الفرن�ضية.

ت�ضميم: لرا بلعة
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ملاذا تقع كارثة جان مارك نحا�ص يف 2006؟

نني برحت  رمبا لأ  ...  » ال�ضبب ي�ضتهل جوابه مبا مفاده:  ت�ضاأله عن  اإن 

بكل  حرباً،  واأن   2006 العام  يف  اأننا  يتذكر  ثم  عمري»   من  الع�رشين 

معنى الكلمة، ع�ضفت بلبنان واللبنانيني، ومن عدادهم هو، واأن هذه 

حالة اإىل «احلرب»   احلرب مل تنته متاماً بعد واأن «الكارثة»  ل تخلو من الإ

هذه  العمل،  هذا  واأن  «الكارثة»   اإىل  حالة  الإ من  تخلو  ل  «احلرب»  و�أن 

لها  ميلك  ل  التي  املتبادلة  حالة  الإ هذه  من  داهم  خطر  يف  العمارة، 

دفعاً... يتلعثم كاأنه يتنبه اإىل اأن احلرب، ولو بكماء وباردة، خطر داهم. 

وي�ضتعي�ص باجلواب الذي يدرك بحد�ضه اأنه لن يقنع حمدثه �ضحكًة 

مور اإىل ن�ضابها ــ اأعني اإىل الن�ضاب الذي يرتاح فيه.  جملجًة تعيد الأ

جان مارك نحا�س

من مواليد بريوت، 1963. 

در�ص يف معهد الفنون اجلميلة بباري�ص قبل 

اأن ينتقل للعي�ص يف مونرتيال )كندا( من 

حيث عاد لع�رش �ضنواٍت خلت. 

يتعاطى الر�ضم منذ ع�رشين عاماً.

ما  بب�ضمات  مو�ضومة  اأعماله  معظم 

�ضهده لبنان خالل �ضنوات حروبه املتمادية.

عر�ضت اأعماله يف لبنان وخارجه.
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اأمم، حملة ترميم دامت اأ�ضابيع ــ )وحداداً ل ينتهي على ما اأتلف من 

اإجناز  وبانتظار  قتاً  موؤ منه،  جتعل  اأ�رشاراً  بالهنغار  تلحق  ن  ولأ ــ  وثائق( 

، مكاناً غري �ضالح، )املق�ضود غري اآمن(، لال�ضتعمال.
*
عملية ترميمه

خرية ؟( اأن ي�ضت�ضيف الهنغار معر�ضاً  كانت اخلطة، قبل هذه احلرب )الأ

امل�رشوع،  يف  �رشيكني  وهاو�ضه  زيكو  وكان  نحا�ص،  مارك  جان  بتوقيع 

�ضاأنهما يف عدد �ضابق من م�ضاريع اأمم... ثم جاءت احلرب ــ وكان ما كان 

مما ن�رش على تذكره...

مر لي�ص م�ضاألة اأمتار مربعة، ل ي�ضيق زيكو هاو�ص بالهنغار ول  ن الأ لأ

الهنغار يزم نف�ضه اليوم ليت�ضع له زيكو هاو�ص...

كالو�ص  مري  الأ �ض�ضة  ملوؤ التابع  الثقافية  غاثة  الإ برنامج  من  مب�ضاعدة  تنجز  �ضوف  التي   *

وميديكو اإنرتنا�ضونال. 
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ر�أ�ساً على عقب، ملاذ� يف 2006؟ ملاذ� هذ� �لعنو�ن؟

ر�أ�ساً على عقب �ضهادتي يف ما اأح�ض�ضت به من عجزٍ 

تاهما  و�ضيق ذرٍع خالل احلرب املا�ضية. عجزٌ و�ضيق ذرٍع ماأ

مر قد ق�ضي اإىل غري رجعة... راأ�ضاً  ال�ضعور امللّح باأن الأ

ننا يف ا�ضتئناٍف مت�ضٍل للكارثة نف�ضها.  على عقب لأ

لبنان.  ي�ضهدها  التي  احلروب  اأوىل  تكن  احلرب مل  هذه 

منذ ولدت واأنا اأ�ضبح يف بحرٍ من الكوارث.

ولكن   ،2006 يف  اليوم،  ينجز  العمل  هذا  اأن  �ضحيح 

نيتي ال�ضخ�ضية من ورائه اأن اأف�ضل، على نحو ما، كل 

العمل  هذا  حياتي.  وخوف خالل  قلق  من  بي  ما حف 

اأ�ضبه ما يكون مب�ضاهدة فيلم اأكل عليه الدهر و�رشب.

هذا ال�ضيف مل اأجدين حيث كانت القذائف وال�ضواريخ 

تنهمر ولكن دويها ودخانها كانا يذكرانني باأن اأ�ضدقاء 

يل اأعزاء يقطنون هناك، غري بعيد من هناك، من حيث 

�ضدقاء كان  لء الأ كانت تت�ضاقط... جمرد التفكري بهوؤ

يغمرين ب�ضعور مرعب...

ثم... خالل هذا ال�ضيف اجتاحنا من جديد ذلك ال�ضعور 

على  وجماعاٍت،  اأفراداً  جميعاً،  انغالقنا  بالنغالق... 

التي  احلروب  خالل  �ضاع  الذي  ال�ضعور  ذلك  اأنف�ضنا. 

تعاقبت علينا... تلك احلروب التي �ضاق معها كل �ضيٍء 

خالل  منطقته.  اعتربه  وما  زاويته  يف  كلٌّ  انزوى  حيث 

تلك احلروب قامت بني املناطق حدود ومعابر ل يقطعها 

املرء اإل بخوٍف �ضديد. هذه املرة تبواأت اجل�ضور ال�ضدارة 

ال�ضيف مكانة مل  والنجومية. اكت�ضبت اجل�ضور هذا 

تكن لها يف ما �ضبق. ب�رشاحة مل اأكن اأعرف قبل هذه 

احلرب اأن يف لبنان هذا العدد الكبري من اجل�ضور...

ت�ضتاأنف  احلياة  اأن  هي  احلقيقية  الكارثة  النهاية،  يف 

املئات،  ميوت  يكن.  مل  �ضيئاً  كاأن  احلرب  غداة  نف�ضها 

لف من املنازل، ثم تطوى ال�ضفحة كاأن �ضيئاً  تهدم الآ

مل يكن. من هنا يبدو يل اأحياناً اأن عملي الفني، على 

غفلة مني لرمبا، اإمنا يوثق ملا تعاقب على هذا البلد من 

اأحداث.

�أعمالك،  �أن عن�رش�ً جديد�ً دخل على  بعد �حلرب يبدو 

�لع�سفور...

لي�ص متاماً... لقد كان للع�ضفور ح�ضور دائم يف اأعمايل... 

تغط الع�ضافري يف لوحاتي ثم تطري... �ضاأن الع�ضافري... 

الع�ضافري يف لوحاتي ترتجم عما يعتمل يّف من  لعل 

اإنها  لقلت  التب�ضيط  �ضئت  اإن  كوابي�ضي.  وعن  قلق 

اإنها خويف  طياف التي تالحقني، بل ت�ضكنني.  تلك الأ

من احلرب، اإنها تلك الف�ضول من العنف التي وجدتني 

وجان مارك نحا�ص ل يرتاح يف ن�ضاب ل يتبواأ منه ال�ضدارة. واإذ ي�رش 

على هذه ال�ضدارة فلي�ص لرنج�ضية ل تتمالك نف�ضها اأو لكرب طائ�ص 

تاأة  والتاأ والفزع  والرتدد  بال�ضك  مارة  الأ النف�ص  النف�ص...  عن  دفاعاً  واإمنا 

عندما تدعو احلاجة... دفاعاً عنها بوجه كل ما من �ضاأنه ردها اإىل �رشاط 

من القول اأو من الروؤية م�ضتقيم. 

به،  يحيط  مما  الكثري  باأن  الت�ضليم  نحا�ص من  ي�ضتحيي جان مارك  ل 

وا�ضتطراداً بنا جميعاً، يع�ضي على فهمه، بل يذهب اإىل اأبعد من ذلك 

اأقل  ادعاء خال�ضاً  الع�رشين؟(، كان  مما فهمه، )يف  الكثري  باأن  في�ضلم 

النزاهة الرتاجع عنه.

قد يبدو نافراً تقدمي «النزاهة»، على �ضواها من ال�ضفات، عند الكالم 

على «فن» جان مارك نحا�ص، ولكن يحتج لتقدميها هذا اأنها ــ يف كل 

ما يخطر له اأن ي�ضوره من ن�ضاء يقف املرء اأمامهن يف حرية من رغباته، 

ويف كل ما يخطر له اأن ي�ضوره من ع�ضافري يرتفع ن�ضبها، على غفلة 

بابيل و�ضيئاً ما اإىل �ضاللة البوم الفيل�ضوف ــ  منه، �ضيئاً ما اإىل الطري الأ

املحل  ويف  ــ  فر�ضاً  نف�ضها  تفر�ص  نزاهة  اأنها  لتقدميها  يحتج  اأقول: 

ول على نحا�ص نف�ضه ــ ل باعتبارها موجباً «اأخالقياً» واإمنا باعتبارها  الأ

حرى درجة ال�ضفر، التي يقف نحا�ص عندها يف  «الدرجة �ضفر»، اأو بالأ

ا�ضتعادة ما حوله وت�ضويره.

ل يدعي جان مارك نحا�ص اأنه �ضاحب ر�ضالة يتممها ر�أ�ساً على عقب

املعر�ص/العمارة، �ضاء  اأن هذا  ــ غري  احلرفيُة   Catastrophe ترجمُة  ــ 

الهازئ  ــ  النذير  ينزله منزلة  اأو عفواً،  )2006؟(  واتفاقاً  اأبى،  اأم  نحا�ص 

اأحياناً، املرتعب اأحياناً اأخرى ــ بكوارث حلت واأخرى نت�ضوق اإىل وقوعها 

كما اإىل خرب �ضار...

   

اأفهمها. لقد �ضاركت يف بع�ص من  اأ�ضهد عليها ول 

هذه الف�ضول غري اأنني مل اأعترب يوماً اأنها ف�ضول من 

ولكن هذا ل  اأو من كتاب حياتي... هو كذلك  تاريخي 

ينفي عني بني يديها �ضفة امل�ضاهد املذعور. منذ ع�رشين 

عاماً ويزيد وهذا البلد يف احتفال دموي م�ضتمر... كيف 
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ل تريدين لهذا الحتفال اأن يرتك اأثراً ل �ضيما متى ما 

بالن�ضبة يل  ثار  الآ وىل... هذه  املرء يف حداثته الأ ح�رشه 

كانت مبثابة جروح خلفت ندوباً ل متحي.

هل من �أمثلة على ذلك؟

من  لي�ص  ولكن  نف�ضي  عن  احلديث  يف  راغباً  ل�ضت 

قتٍل  بدون  حرب  ل  الفظاعات...  هذه  ت�ضور  ال�ضعب 

واغت�ضاٍب و...  

كما  �الغت�ساب...  م�سهد  يعود  ما  كثري�ً  لوحاتك  يف 

يعود �لكالب و�لع�سافري...

هذه العنا�رش هي، على نحو ما، اأبجديتي التي اخرتعتها 

�ص. اإنها اأي�ضاً طريقتي للتعبري  �ضف هذا الكم من البوؤ لأ

عن غ�ضبي وعن ثورتي على كل ما يتخلل احلروب من 

من  له  يتعر�ضن  ما  اأدين  اأن  اأحاول  اإمنا  الو�ضعيات 

عنف. 

ن�ضان  ق قدرة الإ نعم اإنها تكاد ل ت�ضّدق... تكاد ل تُ�ضدَّ

حياتي  تفا�ضيل  يف  اخلو�ص  اأريد  ل  ال�رش.  فعل  على 

اأ�ضاهدها  اأن   
ّ
وعلي يل  كتب  التي  مور  الأ كمية  ولكن 

واأن اأ�ضهد عليها، كمية الفظاعات التي ارتكبها ب�رشٌ 

)يتفق يل اأن األقي عليهم حتية ال�ضباح اأو امل�ضاء( بحق 

ب�رشٍ اآخرين... لقد فعلوا كل هذا با�ضم احلرب... ولن اأحداً 

لن ي�ضائلهم على اأفعالهم فلقد ارتكبوه يف ما ميكن 

و�ضفه ف�ضحة ت�ضامٍح وت�ضّمح.

نعم تده�ضني قدرة الب�رش على هذا الكم من الت�ضّمح 

يف  قيا�ضية  اأرقاماً  حتطم  ارتكاباٍت  حيال  والت�ضامح 

العنف واملجانية...

املرء  يورث  اإيذاء حيواٍن قد  اأدري جمرد  ل  اأدري... حقاً  ل 

ذون ب�رشاً اآخرين ول  اإح�ضا�ضاً بال�ضيق. لقد راأيت ب�رشاً يوؤ

ي�ضعرون ب�ضيء.

ولكن  و�ساهدته؛  ع�سته  مبا  وثيق  �رتباط  على  و�أنها 

هل  فيها،  ت�رشكنا  �أن  حتاول  �لتي  م�ساعرك  من  دعنا 

تعتقد �أن �أعمالك �لفنية تنطوي على ر�سالٍة ما؟

اأحاول  هدفان  ولكن  اإي�ضالها  اأحاول  ر�ضالة  ل  ل، 

اأثرت يّف  خر «�ضيا�ضي». لقد  حتقيقهما؛ واحد فني والآ

التطورات ال�ضيا�ضية التي ع�ضت يف كنفها مبقدار ما 

حتولت.  من  الفنية  ال�ضاحة  ت�ضهده  كانت  ما  يّف  اأثر 

كذلك ل اأحتفظ على القول باأن موقفاً م�ضاداً للعنف 

مراجعة  اأي�ضاً  خري هو  الأ واأن هذا  الفني  يرافق عملي 

م�ضتمرة ملحّلي و�ضط هذه املعمعة. ل حدود وا�ضحًة 

بني عملي الفني وفكرةٍ ما تراودين عما يجب اأن تكون 

عليه ال�ضيا�ضة. با�ضتثناء بع�ص املظاهر، اإننا نعي�ص يف 

احلرية. طلب  غادرته  لرمبا  اأو  للحرية  فيه  مكان  ل  بلٍد 

هذه احلرية ون�ضدانها غاية اأعمايل اإن مل يكن من بد اأن 

يكون لها من غاية.

لوحاتك ال تنكر �أنها مر�آةُ ف�سوٍل من �لعنف ع�ستها 

بنف�سك. كيف ع�ست �حلرب؟ هل �ساركت فيها؟

نعم ككل النا�ص. ولكنها مرحلة اأحب اأن اأحموها من 

�ضنوات  اأن ميحو  �ضابٌق  يحاول �ضجنيٌ  ذاكرتي كما قد 

العتقال من ذاكرته. عن غباٍء �ضاركت يف احلرب. �ضاركت 

اأن  يلبث  املرء يف �ضبابه بعمٍل ل  فيها كما قد يقوم 

يندم عليه عندما يتقدم العمر به. �ضاركت، نزولً عند 

اإىل  ال�ضبيل  تكون  قد  احلرب  اأن  يل  �ضورت  ما  مثاليٍة 

اأنني  بالطبع  اأدرك  ن  الآ ولكنني  مهددٌ...  هو  ما  اإنقاذ 

كنت اأداة ل اأكرث ول اأقل... حل�ضن احلظ مل اأقتل اأحداً ول 

مر ل ي�ضتهان به... األي�ص كذلك؟ اأحد قتلني... اإنه لأ

اأقول هذا ولكنني ل اأمتالك نف�ضي عن تكرار ما �ضبق يل 

قوله مرات ومرات: اإن ما �ضاهدته من فظاعات مرعب 

لي�ص فقط نوعاً واإمنا كماً اأي�ضاً.

لقد زججت بنف�ضي بداية يف مواقف ل اأفقه من اأمرها 

�ضيئاً... يف اخلام�ضة ع�رشة من عمري... خالل احلرب اأعني، 

التحقت باإحدى امليلي�ضيات... لو مل اأكن يومها يف ذلك 

العمر ملا فعلت ذلك...

ولد عن م�ضاهدة بع�ص  من املتعارف عليه اأن يحجب الأ

امل�ضاهد على ال�ضا�ضات. ب�رشاحة ل اأفهم كيف �ضمح 

يل اأن اأ�ضاهد باأم العني وقائع قتل واغت�ضاب... بل وجمازر 

اأي�ضاً... اأعني معارك يتخللها قتل كثري. خالل املعركة 

ل تتوجه اإىل عدوك بالقول: «رجاء، ا�ضتدر مييناً اأو ي�ضاراً 

ليت�ضنى يل قتلك»... كال... تطلق عليه  ال�ضيء  بع�ص 

النار... تقتله ومت�ضي. هل تفهمني ما اأعني؟

اأحاول حتى  مور التي �ضاهدتها والتي  اإنها من تلك الأ

انكببت على  الر�ضم  يومنا الغت�ضال منها. من خالل 

اأحياناً  اأم�ِص  نف�ضي لتخلي�ضها من كل ذلك... لو مل 

�ضاملاً.  خرجت  ملا  الر�ضم  يف  متوا�ضلة  �ضاعات  �ضبع 

نعم، لقد كان الر�ضم مبثابة الطب مما كنت اأعاين منه... 

طريق اخلال�ص وطوق النجاة... خمدري وم�ضكن اآلمي يف 

انتهاكات ل تخلو، يف اأحيان كثرية، اأن يغ�ص عنها بل اأن 

تربر واأن توفر احلماية ملرتكبيها. هذه العنا�رش هي اأي�ضاً 

اإىل قراءة العنف  اأتو�ضل بها يف �ضعيي  املفردات التي 

وعقله.

اأ�ضور الن�ضاء يف و�ضعياٍت  اأنني  اأحياناً   
ّ
اأخذ علي لقد 

هذه  خالل  من  ق�ضدي.  بخالف  متاماً  وهذا  مهينة 

فواتها.  ملجرد  هكذا  مت�ضي  ل  احلرب  من  عاماً  ع�رشون 

لوحاتي  ويبقى يف  القاع  ير�ضب يف  الكثري  اأن  ق�ضدي 

ن�ضاءٌ وعري  اأي�ضاً  كالٌب وع�ضافري واأ�ضياء كثرية. فيها 

ن احلرب، بحد ذاتها، فعل اغت�ضاب. وابتذال، لأ

باأنها على درجة كبرية من �حلميمية  �أعمالك  ت�سف 

اأحيان اأخرى... بف�ضل الر�ضم حتررت من قدر كبري مما كان 

يعتمل يّف من عدائية... حتررت من �ضور القتلة العالقة 

خر للعنف...  يف ذاكرتي... هذه ال�ضور التي هي الوجه الآ

خرين... يف  الآ جتاه  العنان  لنف�ضه  يطلق  الذي  للعنف 

النق�ضا�ص على امراأة اأو يف رمي رجل من اأعلى ج�رش.
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�أدري ما  �أخرى... ل�ست  �أمثايل وجدو� �سبالً  خرون من  �لآ

فيه...  م�ضوا  العنف...  طريق  يف  م�ضوا  اآخرون  هي... 

واأ�ضبحوا قادة وزعماء... كل وجد �ضبيله... �ضبيلي كان 

الر�ضم واأنا فخور بذلك... فخور باأنني، مبا ي�ضبه الغفلة، 

داخلي من  الر�ضم كان يف  لعل  ال�ضبيل...  وجدت هذا 

نقاذ نف�ضي... نعم لقد اأنقذين  قبل اأن اتخذته �ضبيالً لإ

نقاذي... مبا يتيحه يل من ن�ضيان ومن  الر�ضم وي�ضتمر باإ

فر�ص الوحدة.

كالقناع  �ضيئاً  اأولً  كان  لقد  تواً...  الر�ضم  اإىل  اآت  مل 

 ما كان 
ً
اأو... فلنقل كان مفّري من الواقع. على معنى

اأحياه  ما  لي�ضت  «حياتي  لنف�ضي:  قول  لأ و�ضيلتي 

فقط... يل حياة اأخرى». كنت كمن يق�ص على نف�ضه 

حياة  ق�ضة  هكذا...  مر  الأ بداأ  لقد  بطلها.  هو  ق�ضة 

من  ول  ميزقها  عنف  ول  تتخللها  م�ضاكل  ل  وادعة 

يروي  متحركة  �ضور  ب�رشيط  اأ�ضبه  مر  الأ يحزنون...كان 

ق�ضة عامل �ضحري... �ضيء من قبيل ما يدور يف فيلم 

«�ضاينينغ»... �ضبي يخرتع لنف�ضه �ضديقاً وياأخذ مبحاورة 

هذا ال�ضديق من خالل املرايا... يف ما يخ�ضني اأنا فلقد 

اأن�ضاأت بف�ضل الر�ضم عاملي... كان الر�ضم �ضبيلي اإىل 

الر�ضم  بف�ضل  للكلمة...  الطبي  باملعنى  «التوحد» 

اأنا. لقد اخرتعت لنف�ضي حياة  كنت اأجدين خالف من 

ل �ضاأن لها بحياتي. ل ما يده�ص... يف عامل يحف به 

العنف من كل جانب اأقل ما ميكن لولد اأن يفعله هو 

اأن يخرتع لنف�ضه عاملاً مغايراً يفر اإليه ويلوذ به. مل اأفلح 

يوماً يف قبول العامل كما هو... اأعرف اأن هذا بحد ذاته 

اأن اأقبل العامل كما  اأرد يوماً  م�ضاألة اأخرى ولكن... مل 

اأرتكبها  هو... وكثرياً ما اأح�ض�ضت بالذنب عن اأمور مل 

واإمنا ملجرد مكاين �ضاهداً عليها.

هل تذكر �أول ر�سم ر�سمته؟

�ضديق يل يف  احلرب.  قبل  ذلك  كان  جندياً.  كان  نعم. 

املدر�ضة علمني كيف اأر�ضم جندياً من جانب... ل اأن�ضى 

كان  الذي  هذا  �ضديقي  من  اأغار  كنت  الر�ضم...  هذا 

مّرين... مل اأدر  ماهراً يف الر�ضم يف حني كنت اأنا اأعاين الأ

يوم ر�ضمت اأول ر�ضومي اأنني �ضاأنفق حياتي يف الر�ضم... 

هكذا كانت البداية.

تنحو يف عملك منذ حني �إىل �عتماد ما ميكن ت�سميته 

�لر�سوم  �أ�سلوب  من  يقربه  ما  �لرقون  �أو  باملقطعات 

�ملتحركة وتقنيتها.

اأدعي اأن ال�رشعة واحلركة والتدافع عنا�رش اأ�ضا�ضية يف 

اأو  املربع  ال�ضيء  ذلك  اأغادر  اأن  همي  بات  لقد  عملي. 

اأن  باللوحة...  ت�ضميته  على  نتعارف  الذي  امل�ضتطيل 

من  وت�ضظيتها؛  بتفتيتها  اللوحة...  بانفجار  اأت�ضبب 

هذا  عملي  يقرب  الذي  مر  الأ باملقطعات  تو�ضلي  هنا 

تطبيقها  وحاولت  ال�ضينما  عن  اأحملها  ما  فكرةٍ  من 

عنوان  حمل  والذي  اأجنزته  الذي  الق�ضري  ال�رشيط  يف 

«احلائط».

بالعودة اإىل ر�أ�ساً على عقب، اإن هذا العمل هو حماولٌة 

ل  نحٍو  على  الفني  العمل  فيه  يدور  الذي  احليز  دارة  لإ

تبقى معه اللوحُة ج�ضماً على حدة اأو قل ج�ضماً بر�ضم 

التاأمل بل ت�ضتحيُل جزءاً من كل اأو�ضع يت�ضمن بدوره 

عنا�رش اأخرى. اإنها و�ضيلتي اإىل اإعادة العتبارِ للوحة.

خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية ويف ظّل �لهدوءِ �لن�سبي �لذي 

عا�سه �لبلد كان مد�رُ عملك �لفني على مو�سوعات 

ال  �حلريف  مبعناه  �لعنف  عاد  �حلرب  هذه  مع  �لعنف. 

مبعناه �ملجازي �إىل �جتياحنا. كيف ترى نف�سك وعملك 

بني هاتني �ملرحلتني؟

دعيني اأكن �رشيحاً... ل يخلو املرء بعد طول م�ضاكنٍة 

النقاهة.  من  �ضيٍء  اإىل  باحلاجِة  ي�ضعر  اأن  العنف  مع 

اأبتعد �ضيئاً ما عن  اأن  خالل ال�ضنوات املا�ضية حاولت 

هذه املو�ضوعات. حاولت اأن اأنغم�ص يف �ضيء من الهناء 
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.
ّ
علي وا�ضتوىل  عادين  ما  �رشعان  العنف  هاج�ص  ولكن 

وم�ضائل  مو�ضوعاٍت  اأعالج  اليوم  اأجدين  اأن  يده�ضني 

 .1989 يف   
ّ
علي نف�ضها  فر�ضت  التي  بتلك  �ضبيهة 

لعلها يف ال�ضكِل خمتلفٌة ولكنني اأ�ضعر مبا حويل كاأنه 

يف تكرارٍ مت�ضٍل منذ �ضبعٍة وع�رشين عاماً.

التكرار  هذا  على  لالعرتا�ص  حماولٌة  عقب  على  ر�أ�ساً 

�ضبه بق�ضاء ل راّد له ول دافع.   الأ




