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حتية �إىل بريوت

في�صل

�سلطان*

جحيم املن�صات الفنية يف بريوت

هل

يمكن �أن يكتب الحطام تاريخ م�ستقبل فنوننا؟
ك�أننا نقبل كفنانين بما يختفي من من�صات و�صاالت ومحترفات فنية من دون
�أن نذهب �أبعد من ذلك .كيف لنا �أن نقبل بما جرى في نكبة م�ساء � 4آب�/أغ�سط�س
مقتنعين ب�أن كل �شيء انتهى من دون �أن ينتهي ،وم�ضى من دون �أن يم�ضي؟ كيف لنا
�أن نقبل بالجحيم القادم من انفجار مرف�أ بيروت ،بعد �أن كبرت الفاجعة وتكد�س الدمار
الرهيب بهدوء اليائ�سين في �شوارع وق�صور ومتاحف و�صاالت وغاليريات ومحترفات
كنا نرتادها كي نتقا�سم فيها تجليات فنون مدينتنا المتعددة الثقافات؟ مدينتنا التي
كانت وال تزال تحلم دائم ًا بفنون التخوم الم�شم�سة ،مثلما و�صفها ال�شاعر �صالح �ستيتية؛
مدينتنا التي ح�ضنت ذاكرة فنية موغلة في الزمن ،ال نهاية لها؛ ذاكرة التاريخ الفني
المفتوح على تجليات الما�ضي والحديث والراهن.
لقد ع�شنا في دمار بيروت مرحلة رعب فريدة؛ مرحلة ما بعد ع�صف انفجار الموت
في عنبر رقم  ،12وم�شهد الغبار الناري الأحمر الملون بالدم والرماد والحطام الذي
انبثق فوق مرف�أ بيروت ،مثل وردة من جحيم ناري ذري ،وع�صف �إع�صار رهيب لهزة
�أر�ضية عنيفة دمرت �أكثر من ن�صف بيروت� :أهراءات القمح ،والعنابر على طول ر�صيف
المرف�أ ،والعمارات الزجاجية ال�شاهقة ،وال�شقق والبيوت والق�صور التراثية ،والمكاتب
والمحالت وال�صاالت والمقاهي ،وال�شوارع والأحياء ال�سكنية ،والم�صانع وال�سيارات،
�أ�ضحت جميعها محطمة ومدمرة وعارية المالمح ،ال ت�ستند �إلى �شيء ،ومن دون �سقوف
ونوافذ و�شرفات و�أبواب و�شبابيك زجاجية وخ�شبية ومعدنية ،تدحرج حطامها ك�شالالت
خراب و�أ�شالء عمائر و�أمطار زجاجية كثيفة غطت ال�شوارع وبقايا الأمكنة كافة.
ما حدث في بيروت �أ�شبه بيوم القيامة .غاب كل �شيء في دائرة ع�صف الموت ،فلم
نعد نرى �سوى الحطام الجنائزي وقاع اله�شيم البلوري المتناثر الممزوج بالدماء وهو

* ناقد وفنان تشكيلي لبناني.

امللف

يت�أجج في غفلة من الزمن ،فوق �أج�ساد ال�ضحايا ،وفي �شوارع �آهلة وبيوت �آمنة �أ�ضحت كومة
�أ�شالء لموت جماعي.
I

ال �أدري لماذا تذكرت و�أنا �أ�شاهد �صور الدمار الرهيب لوحة جدارية ل�ضياء الع ّزاوي ُعر�ضت
في متحف نابو في �سياق معر�ض ي�أ�س و�أمل .ربما هي غرابة الفن �أن ي�سلط ال�ضوء الكا�شف
كنقي�ضي �ضفاف البوح بالي�أ�س والأمل ،في
على مجهول وجودنا .جدارية بالأ�سود والأبي�ض،
َ
ف�صل جديد من جحيم ينتظرنا .ك�أن الموت في رحلة العمر في من�أى عن الحوا�س ،وك�أن
العذاب لي�س ما يفجع ،بل �سبب العذاب .بين �ضفة و�ضفة دمار وخراب ،يطل الخارج والداخل
على ما هو نهاية وبداية ،على ما تراه العين قبل �أن ترى ،وما �سيقال �إنه انتهى.
عما غاب عني'' التي عر�ضتها في متحف جورج
تذكرت �أي�ض ًا لوحات ناديا �صيقلي ''نوافذ ّ
بومبيدو في باري�س في �سنة  ،1978تحي ًة �إلى مدينة بيروت المنكوبة بدمار حرب ال�سنتين،
كي تخلع الحزن عن دم الأ�شياء الحميمة التي غابت ،وك�شف ًا عن و�شو�شة الحطام وتمزقات
زمن الموت.
ي�صعب علينا التذكر ،كما لو �أننا �أمام عالقة تبادلية مع مظاهر الن�سيان الأخير ،والتي
تتجاوز الوجود �إلى الموجودات في بنية الك�شف عن الخراب الكبير الذي �أ�صاب المن�صات
الفنية في قلب بيروت.
لم نكن ندري �أن مدينة الأحالم والم�شاريع الثقافية والفنية كانت ب�أكملها قريبة ومهددة
بالموت ،و�أن تاريخها الفني مهدد دائم ًا بجحيم الغياب ،منذ تدمير الطيران الإ�سرائيلي في
ق�صر الأوني�سكو في بيروت ،وتحطيم وتلف مجموعات كبيرة من لوحات
�صيف �سنة َ 1982
ومنحوتات كانت ت�شكل ذاكرة فنون بيروت (من مقتنيات الدولة اللبنانية) ،وكانت ُتحفظ في
طبقة الق�صر العليا كنواة لم�شروع �إن�شاء المتحف اللبناني للفنون الحديثة ،و�صو ًال �إلى النكبة
الكبرى لدمار المن�صات الفنية في �صيف �سنة .2020
كما لو �أن ع�صف ان�شطار االنفجار الرهيب دعانا من جديد �إلى �أن نتفر�س في معاني
م�آ�سي حداثتنا المعطوبة ،كي نواجه من جديد منطق كتابة التاريخ كق�صة� ،أو كم�شهد يغو�ص
عميق ًا في �صلب دمار المحترفات وال�صاالت والمن�صات الفنية والق�صور ،وجميعها �أ�صبحت� ،أو
كادت ت�صبح ،مقابر لمقتنياتها الفنية ،في ليل �أ�سود امتد �أطول من ال�سماء.
من حكايات الموت الجنائزي ،تتبلور �صور الخراب الذي �أ�صاب ذاكرة فنوننا .فالخوف كل
الخوف �أن تقودنا م�شاعرنا نحو �صدمات الزمن الخرافي بفواجع الواقع الأليم ومرارة الدمار
والعتمة التي �أ�صابت في ال�صميم من�صات البنى التحتية للحياة الفنية� .أكثر من � 20صالة
عر�ض وغاليري �أ�صيبت بع�صف الخراب والدمار :غاليري تانيت؛ غاليري �صفير زملر؛ غاليري
المرف�أ؛ غاليري لو�سي توتنجيان؛ غاليري �شريف تابت؛ غاليري فادي مغبغب؛ غاليري �أرام؛
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غاليري �آر �سنتر؛ غاليري �آر 56؛
غاليري فانتين �آر؛ غاليري 392؛
غاليري لو بلوم؛ غاليري �ألي�س
مغبغب؛ غاليري �إكزود؛ غاليري
�ألوان؛ غاليري �أجيال؛ غاليري �صالح
بركات؛ غاليري كاريه دارتي�ست؛
غاليري �إيماغو�س؛ غاليري مارك
ها�شم.
كما �أ�صيبت ق�صور ومتاحف
ب�أ�ضرار فادحة :ق�صر الليدي �إيفون
�سر�سق كوكرن؛ متحف نقوال �إبراهيم
�سر�سق؛ ق�صر ليندا �سر�سق؛ ق�صر
هنري فرعون الذي تحول منذ �أعوام
�إلى متحف روبير معو�ض؛ فيلال
عودة؛ متحف بول غيرغو�سيان.
و�شملت الفاجعة �أي�ض ًا اغتيال
المن�صات الفنية للم�صانع الخا�صة
بالفن (م�شغل بوا�سيري دي ريف)،
ومحترفات وبيوت الفنانين
و�أ�صحاب المجموعات الفنية
و�صاالت قاعات العر�ض الكبرى
(الفوريم دي بيروت ،والبيال).
الخوف كل الخوف �أن تختفي تلك
المن�صات؛ �أن ترحل� ،أو �أن تتراجع،
�أو �أن ُتطوى في الن�سيان .فانتظار
عمليات ترميم الحطام والتريث في
ا�ستعادة الن�شاط هو بمثابة الخ�ضوع
لعمليات المحو الذاتي .كما لو �أن
بيروت تت�سلق هاوية الت�صدع
والدمار وهي تعانق دم الأ�شياء
الزائلة في زمن النكبات الفنية التي
تفي�ض بها الأمكنة المهدمة ،دم
الأ�شياء التي تنحني نحو موتها

دمار غالريي تانيت يف �شارع مار خمايل.

دمار يف ق�رص الليدي �إيفون �رس�سق كوكرن.
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البطيء :لوحات ممزقة؛ تماثيل
متك�سرة؛ واجهات عقود؛ �أبواب؛
زخارف �سقوف؛ نوافذ لروائع اللوحات
الزجاجية الملونة التي كانت تفي�ض
ب�ستائر النور في ق�صور وكنائ�س
وبيوت تراثية �آمنة.

بقايا لوحات مدمرة يف املن�صات.

II

ال�س�ؤال كيف �ستخرج بيروت من تداعيات هذه النكبة المعمارية والفنية؟
المعروف �أن الراحل الكبير غ�سان تويني حين كان يتولى رئا�سة لجنة متحف نقوال �سر�سق
و ّقع وثيقة تعاون مع جان  -جاك �أليغون ،رئي�س مركز جورج بومبيدو .لذا �أبدت �إدارة متحف
بومبيدو ا�ستعدادها للم�ساعدة في �إر�سال خبراء لترميم الأعمال الفنية التي �أ�صيبت ( ُق ّدر
عددها بـ  25قطعة فنية) ،وبينها لوحات لكبار الفنانين اللبنانيين (من �أمثال جورج القرم)،
ولوحة بورتريه ل�سيد الق�صر نقوال �سر�سق ،ر�سمها الفنان الهولندي كيي�س فان دونغان
( ،)1968-1877وكانت معلقة في مكتبه بالقرب من القاعة ال�شرقية للمتحف التي �أ�صيبت
ب�أ�ضرار فادحة.
�أكدت منظمة اليون�سكو في باري�س �أنها �ستقود عملية التحرك الدولي لإعادة ترميم التراث
المعماري في بيروت ،قديمه وحديثه ،و�أنها �ست�ستعين بمنظمات وخبراء في الترميم من لبنان
والخارج لهذه الغاية .والم�ؤ�سف �أن الليدي �إيفون �سر�سق كوكرن التي دافعت طوال عمرها من
�أجل الحفاظ على التراث المعماري في بيروت� ،شاهدت وهي في خريف العمر� ،أهوال هذا
الجحيم الذي �أ�صاب الق�صر والبيوت التي حافظت على رونقها الجمالي برمو�ش العين .فالألم
حد له ،والمرارة ت�سكن القلب ،وكيف للفن �أن يحرك النا�س �إذا كان الفن ال يتحرك بم�صائر
ال ّ
النا�س؟ �إنها الفاجعة.
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من الجهات كلها تتقاطر ذاكرة االنهيارات الكبيرة .لم يعد في بيروت �إطار للحياة ،و�إنما
�أ�صبح الدمار جزءاً من �صورة الموت التذكارية .فالمطالبة بالترميم تعني �أن نتورط في زمن
ميت مرتبط ب�ضمير الغياب الر�سمي لل�سلطات اللبنانية لنجدة المن�صات الفنية والأبنية
المت�صدعة ،ف�ض ًال عن لوحات متك�سرة وتماثيل باتت �أ�شالء من دون مالمح .لذا ،ف�إن الدعوة
�إلى �إن�شاء محترفات محلية ،لترميم اللوحات والمنحوتات الم�صابة ،والتي �أطلقها الفنان غابي
معماري وزميلته نايلة يارد ،تبدو ك�صرخة ،ال هي غائبة وال هي حا�ضرة ،تقتات على ما
ي�شبه الحياة في الموت .فالنكبة كبيرة والم�أ�ساة الفنية هي حياتنا ،ال خيار لنا في ذلك .لذا
ف�إن الدعوة �إلى ترميم ما تراكم من خراب في فنون بيروت ،هي �س�ؤال عن الحيرة التي ُتخرجنا
من ي�أ�س �أقوى منا ،ومن ر�سوم ولوحات ومنحوتات باتت �أثراً بعد عين .ومن �أجل ذلك دعت
دار كري�ستيز في ال�شرق الأو�سط �إلى تنظيم مزاد دولي عالمي لم�ساعدة الغاليريات والفنانين
جراء انفجار � 4آب�/أغ�سط�س ،و�أعلنت �أن
اللبنانيين في عمليات ترميم محترفاتهم المت�ضررة ّ
هذا المزاد �سي�شمل �أي�ض ًا دعم م�شاريع الترميم في متحف �سر�سق.
لن �أكتب ن�ص ًا م�أتمي ًا عن فنون بيروت ،بل �س�أكتب ن�ص ًا عن ذاكرة فنية مهددة في
مواجهتها زمن الغمو�ض واالختفاء .وبانتظار ما �سي�أتي ،ف�إن الفن دائم ًا و�أبداً �سيبقى دافع ًا
�إلى البدء بم�شروع االنبعاث والك�شف عن حب كبير لوطن يعي�ش مخا�ضه.
III

قبل لحظات من انفجار مرف�أ بيروت ،كان المهند�س
الفرن�سي جان مارك بونفي�س ي�صور من نافذة �شقته في
مبنى �إي�ست فيليدج ،في منطقة مار مخايل .حدث الحريق
الذي ارتفع فج�أة �أمام عينيه في المرف�أ ،ولم يكن يدري
�أنه ،وبمح�ض الم�صادفة ،يحدق بعينين مفتوحتين وبهدوء
مميت �إلى منظر االنفجار الرهيب في لحظات ت�أججه
واكتماله .لذا كان �شاهداً و�شهيداً عندما �أخذنا نحو
ق�شعريرة الموت وهو يقب�ض بالخواء الأخير المعلن
لل�صورة .لم يكن يدري �أنه يوثق موت المدينة التي �أحبها،
والتي �ساهم في ت�صميم بع�ض �أبنيتها الحديثة المميزة،
ومن �ضمنها م�شاركته فريق عمل المهند�س �إيلي جبرايل
املهند�س جان مارك بونفي�س.
في ترميم مبنى المكتبة الوطنية في ال�صنائع .كان يرغب
في �أن تالم�س ت�صاميم عماراته نبوءات الحداثة الجديدة،
من خالل م�صالحة الإن�سان مع تاريخه .فهو من عائلة بونفي�س التي �سجلت في �صور وثائقية
خطوات م�شاريع التحديث لمرف�أ بيروت (في �أواخر القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين).
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لم يكن يدري �أن لون القمح الذي يتموج على
ر�صيف المرف�أ �سيكتب بداية �أحالمه ونهايتها،
و�أن واجهات بيروت التراثية والحديثة �ست�صاب
بلعنة الدمار والعراء ،و�أن الق�صور والبيوت
وواجهات العمارات الزجاجية �ستتهاوى ،و�أن
�أمطار �شظايا الزجاج المتناثر �ستغطي ذاكرة
الطرقات ،مثل خيوط الخيبات في معابر
نهايات الحياة اله�شة.
َمن يتجول في بيروت ،يكت�شف هول الدمار
الزجاجي والمعدني في �أبراج ما بعد العا�صفة.
واجهات ال ذاكرة لها ،وغرف في العراء،
وا�ضطراب على مدى حزن الب�شر في الب�شر .لذا
تبدو العمارات المنكوبة �أ�شبه بمنحوتات ب�سام
مبان تراثية حمطمة.
واجهات ٍ
كيريلو�س� :أبدية في خوائها ،وتخيم عليها
�أغ�شية ال�صمت المغلقة في �أفواه الموتى.
تتبع �آثار الدمار في عمارة بيروت التراثية .وال�س�ؤال هو َمن �سيرمم الأبواب
ي�صعب علينا ّ
ومن �سيعيد �إلى المكان رونق زخارفه
والنوافذ والح�شوات ولوحات ال�سقوف الخ�شبيةَ ،
وح�شواته و�سحر �إطاللة ''فيتراي'' الزجاج المع�شق باللون والنور؟ هل لدينا الكفاءات لمواجهة
هذا الو�ضع الخطر ،في مئات البيوت والق�صور ال�شرقية ،ومراعاة اعتباراتها الت�صميمية؟ �إن
بيوت بيروت م�شرعة على حزن عميق لموت جماعي ،موت يحول النا�س والذكريات �إلى
حكايات كابو�س عابر ،فالمدينة تواجه �أقدار الموت بالميالد ،والراهن بالممكن ،والواقع
بالحلم ،والخراب بمعجزة الظل الذي يختلج قبل �أن يتحول �إلى ليل م�ضيء.
IV

�أنا حزين �إلى حد ال�صمت ،و�أنا �أ�شاهد الح�ضور الرهيب للموت في وطن ا�ستحال �إلى بيت
علي �أن �أتوقف قلي ًال قبل �أن �أغادر �شقوق الجدران والواجهات المنهارة لبيوت
للرعب .كان ّ
و�شوارع تم�ضي وتدور بال عدد على وقع انفجار كالجحيم �أف�سد حياة مدينة ب�أكملها .لقد
تفجرت الم�صيبة ودخلت البيوت كلها.
�إن عظمة بيروت تكمن في معاناة فجيعة حقيقية �أ�صابت الجميع.
ماذا يبقى لنا غير هذه الحما�سة كي نرمم ما تهدم؟
بيروت باتت مدينة م�ستحيلة �سرقت �إرادة الحياة من بين ف َّكي الموت.
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الفاجعة في الموت والألم
خ�سرت الحياة الفنية في بيروت ثالث �ضحايا من العاملين في �صوغ �إ�شارات
الفردو�س الكامن في ماهية الفن ووظيفته في جعل بيروت عا�صمة للفن العربي
والعالمي المعا�صر .فقدت غاليري تانيت مهند�سها المعماري جان مارك بونفي�س
( )2020 - 1963الذي حظي ب�شهرة عالمية من خالل ت�صميمه الالفت لمبنى East
 Village Buildingالواقع في �شارع مار مخايل ،والذي يتماهى ب�إ�شارات التجديد في
عمليات التوافق ،بين ممكنات الحفاظ على روح ال�شرق والكيان الأ�سطوري للتانيت
في الفنون المعا�صرة.
�شملت الخ�سارة �أي�ض ًا رحيل ال�شابة غايا فودوليان التي كانت تدير مع والدتها �آني
غاليري ليتي�سيا في �شارع الحمرا ،والتي طرحت �أ�سئلة التجديد والتجدد في عالقتنا
بالفنون المعا�صرة باعتبارها جزءاً من الحياة اليومية ومن المعمار� ،إذ ال يكفي �أن
يكون الغرب مولداً لها كي نرف�ضها.
الخ�سارة الكبرى كانت في �أُ�سر َتي غاليري �صالح بركات وغاليري �أجيال ،بفقدان
فرا�س الدحوي�ش ،ال�صديق الرائع للفنانين اللبنانيين والعرب ،والذي ك�شف عن موهبته
في تجديد الف�ضاءات الفنية وبلورة التحوالت الجمالية في مهمته في تعليق العمل
الفني و�إبراز مداراته الإبداعية الخ�صبة.
خابت ظنون كثيرين من الفنانين الذين عا�شوا �صدمات الحياة اله�شة في انفجار
� 4أب�/أغ�سط�س ،فهم كانوا موجودين في �أبنية مهتزة ومدمرة .وكثيرون هم الذين
نجوا ب�أعجوبة من الموت حين كانوا في محترفاتهم في لحظة وقوع االنفجار،
جراء تهدم محترفه في الجميزة ،بينما
ك�إيمانويل غيراغو�سيان الذي �أ�صيب بجروح ّ
�أ�صيبت �أج�ساد العديد منهم ب�شظايا الزجاج المتناثر ،ومنهم الفنان �سمير �أبي را�شد
الذي �أ�صيب في �إحدى عينيه بعد �أن تقو�ضت �أركان منزله القديم ومحترفه في
الأ�شرفية وتهاوت الجدران على ظهر زوجته؛ والفنانة والناقدة الت�شكيلية نيكول
حرفو�ش (العميدة ال�سابقة للأكاديمية اللبنانية  -الألبا) ،التي �أ�صيبت وباتت تعاني
جراء ت�ضرر منزلها الكائن في محيط وزارة
�آالم ًا مبرحة في رقبتها وج�سدها ّ
الخارجية في الأ�شرفية.
ال�صرخة الكبرى ،الحمد للـه �أنني ما زلت حي ًا� ،أطلقها الفنان محمد قدورة الذي
�أ�صيب �أي�ض ًا ب�شظايا زجاج واجهات بيته الم�شرف على بحر بيروت في منطقة عين
المري�سة.

