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حتية �إىل بريوت

في�سل �سلطان*

جحيم املن�سات الفنية يف بريوت

يمكن اأن يكتب الحطام تاريخ م�ستقبل فنوننا؟هل 

كاأننا نقبل كفنانين بما يختفي من من�سات و�ساالت ومحترفات فنية من دون 

اأن نذهب اأبعد من ذلك. كيف لنا اأن نقبل بما جرى في نكبة م�ساء 4 اآب/اأغ�سط�س 

مقتنعين باأن كل �سيء انتهى من دون اأن ينتهي، وم�سى من دون اأن يم�سي؟ كيف لنا 

اأن نقبل بالجحيم القادم من انفجار مرفاأ بيروت، بعد اأن كبرت الفاجعة وتكد�س الدمار 

الرهيب بهدوء اليائ�سين في �سوارع وق�سور ومتاحف و�ساالت وغاليريات ومحترفات 

كنا نرتادها كي نتقا�سم فيها تجليات فنون مدينتنا المتعددة الثقافات؟ مدينتنا التي 

كانت وال تزال تحلم دائمًا بفنون التخوم الم�سم�سة، مثلما و�سفها ال�ساعر �سالح �ستيتية؛ 

مدينتنا التي ح�سنت ذاكرة فنية موغلة في الزمن، ال نهاية لها؛ ذاكرة التاريخ الفني 

المفتوح على تجليات الما�سي والحديث والراهن.

لقد ع�سنا في دمار بيروت مرحلة رعب فريدة؛ مرحلة ما بعد ع�سف انفجار الموت 

في عنبر رقم 12، وم�سهد الغبار الناري االأحمر الملون بالدم والرماد والحطام الذي 

انبثق فوق مرفاأ بيروت، مثل وردة من جحيم ناري ذري، وع�سف اإع�سار رهيب لهزة 

اأر�سية عنيفة دمرت اأكثر من ن�سف بيروت: اأهراءات القمح، والعنابر على طول ر�سيف 

المرفاأ، والعمارات الزجاجية ال�ساهقة، وال�سقق والبيوت والق�سور التراثية، والمكاتب 

والمحالت وال�ساالت والمقاهي، وال�سوارع واالأحياء ال�سكنية، والم�سانع وال�سيارات، 

اأ�سحت جميعها محطمة ومدمرة وعارية المالمح، ال ت�ستند اإلى �سيء، ومن دون �سقوف 

ونوافذ و�سرفات واأبواب و�سبابيك زجاجية وخ�سبية ومعدنية، تدحرج حطامها ك�سالالت 

خراب واأ�سالء عمائر واأمطار زجاجية كثيفة غطت ال�سوارع وبقايا االأمكنة كافة.

ما حدث في بيروت اأ�سبه بيوم القيامة. غاب كل �سيء في دائرة ع�سف الموت، فلم 

نعد نرى �سوى الحطام الجنائزي وقاع اله�سيم البلوري المتناثر الممزوج بالدماء وهو 

* ناقد وفنان تشكيلي لبناني.
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يتاأجج في غفلة من الزمن، فوق اأج�ساد ال�سحايا، وفي �سوارع اآهلة وبيوت اآمنة اأ�سحت كومة 

اأ�سالء لموت جماعي.

I

ر�ست 
ُ
ال اأدري لماذا تذكرت واأنا اأ�ساهد �سور الدمار الرهيب لوحة جدارية ل�سياء العّزاوي ع

في متحف نابو في �سياق معر�س ياأ�س واأمل. ربما هي غرابة الفن اأن ي�سلط ال�سوء الكا�سف 

ي �سفاف البوح بالياأ�س واالأمل، في  على مجهول وجودنا. جدارية باالأ�سود واالأبي�س، كنقي�سَ

ف�سل جديد من جحيم ينتظرنا. كاأن الموت في رحلة العمر في مناأى عن الحوا�س، وكاأن 

العذاب لي�س ما يفجع، بل �سبب العذاب. بين �سفة و�سفة دمار وخراب، يطل الخارج والداخل 

على ما هو نهاية وبداية، على ما تراه العين قبل اأن ترى، وما �سيقال اإنه انتهى.

ا غاب عني'' التي عر�ستها في متحف جورج 
ّ
تذكرت اأي�سًا لوحات ناديا �سيقلي ''نوافذ عم

بومبيدو في باري�س في �سنة 1978، تحيًة اإلى مدينة بيروت المنكوبة بدمار حرب ال�سنتين، 

كي تخلع الحزن عن دم االأ�سياء الحميمة التي غابت، وك�سفًا عن و�سو�سة الحطام وتمزقات 

زمن الموت.

ي�سعب علينا التذكر، كما لو اأننا اأمام عالقة تبادلية مع مظاهر الن�سيان االأخير، والتي 

تتجاوز الوجود اإلى الموجودات في بنية الك�سف عن الخراب الكبير الذي اأ�ساب المن�سات 

الفنية في قلب بيروت.

لم نكن ندري اأن مدينة االأحالم والم�ساريع الثقافية والفنية كانت باأكملها قريبة ومهددة 

بالموت، واأن تاريخها الفني مهدد دائمًا بجحيم الغياب، منذ تدمير الطيران االإ�سرائيلي في 

 االأوني�سكو في بيروت، وتحطيم وتلف مجموعات كبيرة من لوحات 
َ
�سيف �سنة 1982 ق�سر

ومنحوتات كانت ت�سكل ذاكرة فنون بيروت )من مقتنيات الدولة اللبنانية(، وكانت ُتحفظ في 

طبقة الق�سر العليا كنواة لم�سروع اإن�ساء المتحف اللبناني للفنون الحديثة، و�سواًل اإلى النكبة 

الكبرى لدمار المن�سات الفنية في �سيف �سنة 2020.

كما لو اأن ع�سف ان�سطار االنفجار الرهيب دعانا من جديد اإلى اأن نتفر�س في معاني 

ماآ�سي حداثتنا المعطوبة، كي نواجه من جديد منطق كتابة التاريخ كق�سة، اأو كم�سهد يغو�س 

عميقًا في �سلب دمار المحترفات وال�ساالت والمن�سات الفنية والق�سور، وجميعها اأ�سبحت، اأو 

كادت ت�سبح، مقابر لمقتنياتها الفنية، في ليل اأ�سود امتد اأطول من ال�سماء.

من حكايات الموت الجنائزي، تتبلور �سور الخراب الذي اأ�ساب ذاكرة فنوننا. فالخوف كل 

الخوف اأن تقودنا م�ساعرنا نحو �سدمات الزمن الخرافي بفواجع الواقع االأليم ومرارة الدمار 

والعتمة التي اأ�سابت في ال�سميم من�سات البنى التحتية للحياة الفنية. اأكثر من 20 �سالة 

عر�س وغاليري اأ�سيبت بع�سف الخراب والدمار: غاليري تانيت؛ غاليري �سفير زملر؛ غاليري 

المرفاأ؛ غاليري لو�سي توتنجيان؛ غاليري �سريف تابت؛ غاليري فادي مغبغب؛ غاليري اأرام؛ 
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غاليري اآر �سنتر؛ غاليري اآر 56؛ 

غاليري فانتين اآر؛ غاليري 392؛ 

غاليري لو بلوم؛ غاليري األي�س 

مغبغب؛ غاليري اإكزود؛ غاليري 

األوان؛ غاليري اأجيال؛ غاليري �سالح 

بركات؛ غاليري كاريه دارتي�ست؛ 

غاليري اإيماغو�س؛ غاليري مارك 

ها�سم.

كما اأ�سيبت ق�سور ومتاحف 

باأ�سرار فادحة: ق�سر الليدي اإيفون 

�سر�سق كوكرن؛ متحف نقوال اإبراهيم 

�سر�سق؛ ق�سر ليندا �سر�سق؛ ق�سر 

هنري فرعون الذي تحول منذ اأعوام 

اإلى متحف روبير معو�س؛ فيلال 

عودة؛ متحف بول غيرغو�سيان.

و�سملت الفاجعة اأي�سًا اغتيال 

المن�سات الفنية للم�سانع الخا�سة 

بالفن )م�سغل بوا�سيري دي ريف(، 

ومحترفات وبيوت الفنانين 

واأ�سحاب المجموعات الفنية 

و�ساالت قاعات العر�س الكبرى 

)الفوريم دي بيروت، والبيال(.

الخوف كل الخوف اأن تختفي تلك 

المن�سات؛ اأن ترحل، اأو اأن تتراجع، 

اأو اأن ُتطوى في الن�سيان. فانتظار 

عمليات ترميم الحطام والتريث في 

ا�ستعادة الن�ساط هو بمثابة الخ�سوع 

لعمليات المحو الذاتي. كما لو اأن 

بيروت تت�سلق هاوية الت�سدع 

والدمار وهي تعانق دم االأ�سياء 

الزائلة في زمن النكبات الفنية التي 

تفي�س بها االأمكنة المهدمة، دم 

االأ�سياء التي تنحني نحو موتها 

دمار غالريي تانيت يف �سارع مار خمايل.

دمار يف ق�رس الليدي اإيفون �رس�سق كوكرن.
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البطيء: لوحات ممزقة؛ تماثيل 

متك�سرة؛ واجهات عقود؛ اأبواب؛ 

زخارف �سقوف؛ نوافذ لروائع اللوحات 

الزجاجية الملونة التي كانت تفي�س 

ب�ستائر النور في ق�سور وكنائ�س 

وبيوت تراثية اآمنة.

II

ال�سوؤال كيف �ستخرج بيروت من تداعيات هذه النكبة المعمارية والفنية؟

المعروف اأن الراحل الكبير غ�سان تويني حين كان يتولى رئا�سة لجنة متحف نقوال �سر�سق 

وّقع وثيقة تعاون مع جان - جاك األيغون، رئي�س مركز جورج بومبيدو. لذا اأبدت اإدارة متحف 

بومبيدو ا�ستعدادها للم�ساعدة في اإر�سال خبراء لترميم االأعمال الفنية التي اأ�سيبت )ُقّدر 

عددها بـ 25 قطعة فنية(، وبينها لوحات لكبار الفنانين اللبنانيين )من اأمثال جورج القرم(، 

ولوحة بورتريه ل�سيد الق�سر نقوال �سر�سق، ر�سمها الفنان الهولندي كيي�س فان دونغان 

)1877-1968(، وكانت معلقة في مكتبه بالقرب من القاعة ال�سرقية للمتحف التي اأ�سيبت 

باأ�سرار فادحة.

اأكدت منظمة اليون�سكو في باري�س اأنها �ستقود عملية التحرك الدولي الإعادة ترميم التراث 

المعماري في بيروت، قديمه وحديثه، واأنها �ست�ستعين بمنظمات وخبراء في الترميم من لبنان 

والخارج لهذه الغاية. والموؤ�سف اأن الليدي اإيفون �سر�سق كوكرن التي دافعت طوال عمرها من 

اأجل الحفاظ على التراث المعماري في بيروت، �ساهدت وهي في خريف العمر، اأهوال هذا 

الجحيم الذي اأ�ساب الق�سر والبيوت التي حافظت على رونقها الجمالي برمو�س العين. فاالألم 

ال حّد له، والمرارة ت�سكن القلب، وكيف للفن اأن يحرك النا�س اإذا كان الفن ال يتحرك بم�سائر 

النا�س؟ اإنها الفاجعة.

بقايا لوحات مدمرة يف املن�سات.
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من الجهات كلها تتقاطر ذاكرة االنهيارات الكبيرة. لم يعد في بيروت اإطار للحياة، واإنما 

اأ�سبح الدمار جزءاً من �سورة الموت التذكارية. فالمطالبة بالترميم تعني اأن نتورط في زمن 

ميت مرتبط ب�سمير الغياب الر�سمي لل�سلطات اللبنانية لنجدة المن�سات الفنية واالأبنية 

المت�سدعة، ف�ساًل عن لوحات متك�سرة وتماثيل باتت اأ�سالء من دون مالمح. لذا، فاإن الدعوة 

اإلى اإن�ساء محترفات محلية، لترميم اللوحات والمنحوتات الم�سابة، والتي اأطلقها الفنان غابي 

معماري وزميلته نايلة يارد، تبدو ك�سرخة، ال هي غائبة وال هي حا�سرة، تقتات على ما 

ي�سبه الحياة في الموت. فالنكبة كبيرة والماأ�ساة الفنية هي حياتنا، ال خيار لنا في ذلك. لذا 

فاإن الدعوة اإلى ترميم ما تراكم من خراب في فنون بيروت، هي �سوؤال عن الحيرة التي ُتخرجنا 

من ياأ�س اأقوى منا، ومن ر�سوم ولوحات ومنحوتات باتت اأثراً بعد عين. ومن اأجل ذلك دعت 

دار كري�ستيز في ال�سرق االأو�سط اإلى تنظيم مزاد دولي عالمي لم�ساعدة الغاليريات والفنانين 

اء انفجار 4 اآب/اأغ�سط�س، واأعلنت اأن 
ّ
اللبنانيين في عمليات ترميم محترفاتهم المت�سررة جر

هذا المزاد �سي�سمل اأي�سًا دعم م�ساريع الترميم في متحف �سر�سق.

لن اأكتب ن�سًا ماأتميًا عن فنون بيروت، بل �ساأكتب ن�سًا عن ذاكرة فنية مهددة في 

مواجهتها زمن الغمو�س واالختفاء. وبانتظار ما �سياأتي، فاإن الفن دائمًا واأبداً �سيبقى دافعًا 

اإلى البدء بم�سروع االنبعاث والك�سف عن حب كبير لوطن يعي�س مخا�سه.

III

قبل لحظات من انفجار مرفاأ بيروت، كان المهند�س 

الفرن�سي جان مارك بونفي�س ي�سور من نافذة �سقته في 

مبنى اإي�ست فيليدج، في منطقة مار مخايل. حدث الحريق 

الذي ارتفع فجاأة اأمام عينيه في المرفاأ، ولم يكن يدري 

اأنه، وبمح�س الم�سادفة، يحدق بعينين مفتوحتين وبهدوء 

مميت اإلى منظر االنفجار الرهيب في لحظات تاأججه 

واكتماله. لذا كان �ساهداً و�سهيداً عندما اأخذنا نحو 

ق�سعريرة الموت وهو يقب�س بالخواء االأخير المعلن 

لل�سورة. لم يكن يدري اأنه يوثق موت المدينة التي اأحبها، 

والتي �ساهم في ت�سميم بع�س اأبنيتها الحديثة المميزة، 

ومن �سمنها م�ساركته فريق عمل المهند�س اإيلي جبرايل 

في ترميم مبنى المكتبة الوطنية في ال�سنائع. كان يرغب 

في اأن تالم�س ت�ساميم عماراته نبوءات الحداثة الجديدة، 

من خالل م�سالحة االإن�سان مع تاريخه. فهو من عائلة بونفي�س التي �سجلت في �سور وثائقية 

خطوات م�ساريع التحديث لمرفاأ بيروت )في اأواخر القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين(. 

املهند�س جان مارك بونفي�س.
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لم يكن يدري اأن لون القمح الذي يتموج على 

ر�سيف المرفاأ �سيكتب بداية اأحالمه ونهايتها، 

واأن واجهات بيروت التراثية والحديثة �ست�ساب 

بلعنة الدمار والعراء، واأن الق�سور والبيوت 

وواجهات العمارات الزجاجية �ستتهاوى، واأن 

اأمطار �سظايا الزجاج المتناثر �ستغطي ذاكرة 

الطرقات، مثل خيوط الخيبات في معابر 

نهايات الحياة اله�سة.

ن يتجول في بيروت، يكت�سف هول الدمار 
َ
م

الزجاجي والمعدني في اأبراج ما بعد العا�سفة. 

واجهات ال ذاكرة لها، وغرف في العراء، 

وا�سطراب على مدى حزن الب�سر في الب�سر. لذا 

تبدو العمارات المنكوبة اأ�سبه بمنحوتات ب�سام 

كيريلو�س: اأبدية في خوائها، وتخيم عليها 

اأغ�سية ال�سمت المغلقة في اأفواه الموتى.

ن �سيرمم االأبواب 
َ
ع اآثار الدمار في عمارة بيروت التراثية. وال�سوؤال هو م

ّ
ي�سعب علينا تتب

ن �سيعيد اإلى المكان رونق زخارفه 
َ
والنوافذ والح�سوات ولوحات ال�سقوف الخ�سبية، وم

وح�سواته و�سحر اإطاللة ''فيتراي'' الزجاج المع�سق باللون والنور؟ هل لدينا الكفاءات لمواجهة 

هذا الو�سع الخطر، في مئات البيوت والق�سور ال�سرقية، ومراعاة اعتباراتها الت�سميمية؟ اإن 

بيوت بيروت م�سرعة على حزن عميق لموت جماعي، موت يحول النا�س والذكريات اإلى 

حكايات كابو�س عابر، فالمدينة تواجه اأقدار الموت بالميالد، والراهن بالممكن، والواقع 

بالحلم، والخراب بمعجزة الظل الذي يختلج قبل اأن يتحول اإلى ليل م�سيء.

IV

اأنا حزين اإلى حد ال�سمت، واأنا اأ�ساهد الح�سور الرهيب للموت في وطن ا�ستحال اإلى بيت 

 اأن اأتوقف قلياًل قبل اأن اأغادر �سقوق الجدران والواجهات المنهارة لبيوت 
ّ
للرعب. كان علي

و�سوارع تم�سي وتدور بال عدد على وقع انفجار كالجحيم اأف�سد حياة مدينة باأكملها. لقد 

تفجرت الم�سيبة ودخلت البيوت كلها.

اإن عظمة بيروت تكمن في معاناة فجيعة حقيقية اأ�سابت الجميع.

ماذا يبقى لنا غير هذه الحما�سة كي نرمم ما تهدم؟

ي الموت. بيروت باتت مدينة م�ستحيلة �سرقت اإرادة الحياة من بين فكَّ

واجهات مباٍن تراثية حمطمة.
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الفاجعة في الموت والألم

خ�سرت الحياة الفنية في بيروت ثالث �سحايا من العاملين في �سوغ اإ�سارات 

الفردو�س الكامن في ماهية الفن ووظيفته في جعل بيروت عا�سمة للفن العربي 

والعالمي المعا�سر. فقدت غاليري تانيت مهند�سها المعماري جان مارك بونفي�س 

 East 1963 - 2020( الذي حظي ب�سهرة عالمية من خالل ت�سميمه الالفت لمبنى(

Village Building الواقع في �سارع مار مخايل، والذي يتماهى باإ�سارات التجديد في 
عمليات التوافق، بين ممكنات الحفاظ على روح ال�سرق والكيان االأ�سطوري للتانيت 

في الفنون المعا�سرة.

�سملت الخ�سارة اأي�سًا رحيل ال�سابة غايا فودوليان التي كانت تدير مع والدتها اآني 

غاليري ليتي�سيا في �سارع الحمرا، والتي طرحت اأ�سئلة التجديد والتجدد في عالقتنا 

بالفنون المعا�سرة باعتبارها جزءاً من الحياة اليومية ومن المعمار، اإذ ال يكفي اأن 

يكون الغرب مولداً لها كي نرف�سها.

الخ�سارة الكبرى كانت في اأُ�سرَتي غاليري �سالح بركات وغاليري اأجيال، بفقدان 

فرا�س الدحوي�س، ال�سديق الرائع للفنانين اللبنانيين والعرب، والذي ك�سف عن موهبته 

في تجديد الف�ساءات الفنية وبلورة التحوالت الجمالية في مهمته في تعليق العمل 

الفني واإبراز مداراته االإبداعية الخ�سبة.

خابت ظنون كثيرين من الفنانين الذين عا�سوا �سدمات الحياة اله�سة في انفجار 

4 اأب/اأغ�سط�س، فهم كانوا موجودين في اأبنية مهتزة ومدمرة. وكثيرون هم الذين 

نجوا باأعجوبة من الموت حين كانوا في محترفاتهم في لحظة وقوع االنفجار، 

اء تهدم محترفه في الجميزة، بينما 
ّ
كاإيمانويل غيراغو�سيان الذي اأ�سيب بجروح جر

اأ�سيبت اأج�ساد العديد منهم ب�سظايا الزجاج المتناثر، ومنهم الفنان �سمير اأبي را�سد 

الذي اأ�سيب في اإحدى عينيه بعد اأن تقو�ست اأركان منزله القديم ومحترفه في 

االأ�سرفية وتهاوت الجدران على ظهر زوجته؛ والفنانة والناقدة الت�سكيلية نيكول 

حرفو�س )العميدة ال�سابقة لالأكاديمية اللبنانية - االألبا(، التي اأ�سيبت وباتت تعاني 

اء ت�سرر منزلها الكائن في محيط وزارة 
ّ
اآالمًا مبرحة في رقبتها وج�سدها جر

الخارجية في االأ�سرفية.

ال�سرخة الكبرى، الحمد للـه اأنني ما زلت حيًا، اأطلقها الفنان محمد قدورة الذي 

اأ�سيب اأي�سًا ب�سظايا زجاج واجهات بيته الم�سرف على بحر بيروت في منطقة عين 

المري�سة. 


