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Notions of time are well known to be linked to video art practices. Suha Shoman’s works 
ambitiously explore the manifestations and measure of time passing, through the filter of stark 
personal, collective and philosophical experiences. Her strongly visual and spiritual first two 
videos and her following two political works push back the boundaries of the genre in a bold 
practice that seems at first glance to be the work of two different artists, of two different non-
artists who happen to use video, or of a categorically new emerging artist. A closer inspection 
does show a linkage inside the video body of work itself as well as with Shoman’s paintings; 
thematically but also in its visceral unmediated  effect on viewers- but one still wonders if a new 
career is not emerging. 

Shoman’s video works seems thus to be a break with her generation of modern Arab artists, that 
gained preeminence in the 1980s. Their practice could be broadly divided into three genres: the 
nationalist/culturalist/socially committed figurative or symbolic, abstraction indicating a search 
for a purely visual late modern abstract expressionism, with a hint of a spiritual quest; and the 
isolation, revival and reappropriation of folkloric or cultural visual codes. Shoman’s practice 
belonged loosely to the second genre even if her abstraction was not absolute and was often 
rooted in the concrete, such as the landscape and history of the ancient Nabatean city of Petra 
in southern Jordan, and its unique dark rose hued monumental rocky landscape. The elements of 
time and light always present. 
 
When the 1990s Arab conceptual and electronic media art wave appeared, it was –obviously- at 
the hands of a new generation of artists, who worked with installation, photography, video and 
performance, eschewing painting and generating new local institutional support structures and 
attracting rapid regional and international recognition. The goal was not anymore the fashioning 
of an Arab visual modern vernacular or the quest for pure abstraction, but often interrogation and 
negotiation of the realities of Arab postmodernism: exile, war, memory, amnesia, occupation, 
sexuality, urban anomie, humor; mediated by the subjectivity or body of the artist. 

Shoman had by the early 1990s a long and distinguished career -begun in 1976- as one of the Arab 
world’s most prominent painters. Her paintings characterized by heavy impasto and bold coloring 
which she gradually stripped to a minimalist concentration on the imitation and  recording of 
the colors, light and shadows of the remains and surroundings of Petra. In the late 1980s she 
produced a series of large scale (200cm x 150cm) triptychs devoted to Petra façades, each painting 
a variation on one local color (blue, brown, ochre). She also produced a series of medium scale 
(100cm x 90cm) mono or bichromatic oil paintings as well as a series of small scale mixed media 
(sand, pastel) works on paper, exhibited in rows filling entire gallery walls. 

Shoman’s first video, 2005’s Of Time and Light seemed also like a caesura in her career. However, 
it had come after Shoman’s first formal break out of the one dimensional framed canvas and paper 
in 1993, 1996 and 1995 with a number of installations: rows of black volcanic stone, assemblages 
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يمين: اأ�سطورة البتراء 2 )جزء من ثالثية(، 1989، زيت على قما�ش، 200 × 150 �سم
Right: Legend of Petra II (part of a typtich), 1989, oil on canvas, 200 x 150 cm

حجارة �سوداء، 1995، تجهيز
Black Rocks and Wood, 1995, assemblage

of stone, or volcanic rocks installed in front of a large scale Petra painting. In fact, both Of Time 
and Light and 2006’s I am Everywhere were a return to painting, to her large scale “portraits” of 
Petra stones and passageways. The resemblance extended from the visual aspect to the apparent 
thematic (earthly elements, rocks as measure of cyclical time, Petra landscape) and also the 
effect on the viewers, with –like abstract expressionists’- creation of a virtual environment that 
overwhelms the viewer’s senses and immerses her/him in an almost spiritual experience. But 
even to non connoisseurs of her paintings, the two works relate more to still painting than to 
moving images of cinema and television, with their ultra-slow motion and bold coloring. 



These two works ambitiously deal with the basic, universal, central themes of human consciousness 
and experience - birth, toil, meaning, death, redemption, and resurrection, enveloped in a sort 
of transcendental humanist spirituality. Indeed, the extraordinarily lush images and ambitious 
content proceeds from a modern-like démarche, an a-conceptual approach that eschews much 
of current postmodern video art tropes such as performance, documentation, décalage, pastiche, 
quotation, etc. the result however is not kitsch, but an impressive coda to a decades long painting 
career. 

The coda was first an ingenious technical accomplishment involving sound and video in a three 
room installation of seven different video loops, projected simultaneously on nine walls; not 
counting the outside entrance video loop of a Petra pink/yellow façade.  Each room captures the 
essence of a different phase of human life: milestones from pre-birth to the mortality of loved 
ones and promise of resurrection. Of Time and Light evokes Viola-esque cycles representing the 
progress of a soul. However, Shoman eschews the use of actors or special effects to exploit the 
basic medium of video to the fullest: time, delving visually into the essence of these abstract and 
timeless questions. 

The first dark silent square room with blackened walls has three video loop projections on three 
walls, showing the surface of the sea at different times of day, mostly during the reds of sunset 
and sunrise. This is placental pre-birth, a representation of the Quranic “we created from water 
every living thing”. 

The second room’s elongated and narrow shape recalls the span of a human life and allegorizes its 
experience: two video loops are projected on the four walls.  Projected onto the opposing narrow 
walls at each end is a video of a human figure (Shoman) seen from the back, hiking endlessly on a 
rocky mountainous trail in the Petra region. The march is filmed at different seasons of the year, 
underscoring shades of Camus’ Sisyphus. Heightening the sense of toil is the labored breathing 
filling the room, charted in the projected dark image of a medical graph tracking the breathing’s 
intensity on the two opposing long walls. 

The last room is the room of release and closure: an installation of rocks and two complementary 
video loops projected on two walls. The first one fills the wider wall and shows the summit of a 
mountain range in Petra. The slightly dynamic element in this otherwise still image is the slow 
movement of the clouds on the multicolored rocks, ending with the sun’s rays piercing through 
and lighting the mountains. The sense of release and redemption is echoed by the flock of birds 
filmed flying in ever widening circles at dusk against a red sky on the side wall. In this last room 
is also a physical reminder of Shoman’s previous work: neat rows of small dark rocks lined like 
worshippers in a mosque, or like tombstones; and facing both the viewer and the mountain 
projection. 

ال�سفحتان ال�سابقتان وفوق: الزمن وال�سوء، 2004، تجهيز فيديو
Top and following pages: Of Time and Light, 2004, video installation





Birth, toil, redemption, resurrection. Universal, a-historical themes captured through a tracking 
of their physical manifestations in water, clouds, and rocks. Going through this installation with 
its immersive meditative pull is more of a spiritual experience than a visit to an art event. Shoman 
here starts from her paintings’ thematic and introduces the physical manifestations of passing 
time. 

The following related work is the much less ambitious in scale if not in effect, 8 min.36 I am 
Everywhere. The scale here is more intimate, the quasi sublime giving way to an intimate, dark, 
single-channel installation where in a dark well? Chamber? A thick diagonal white ray of light 
plays on the surface of the water. The ray changes intensity and direction, dancing, moving, to 
a muffled mysterious rhythmic sound. Life here seems to transpierce even the profoundest 
recesses of time and place. There is the tension of an expectation of closure; but if Of Time 
and Light’s last two screens allegorized a redeeming leap of faith, the diaphanous ray which 
perseveres and conquers darkness of I am Everywhere is Sisyphus’ realization of his potential 
for happiness in the here and now. 

2008 ushers in a further break, extending to form and content.  Shoman’s early paintings such as 
two paintings -in 1979 and 1992- titled Procession towards Jerusalem and a 1982 work on Sabra 
and Shatila, did evince a concern in her practice with the national. Still, the 2008 rupture in style 
and medium was striking:  On the 60th anniversary of the ethnic cleansing of Palestine -the Nakba 
(catastrophe) - Suha Shoman produced Stop for God’s Sake, a stark 13 min. documentary-like 
work first shown at the Singapore Biennial. It features her own footage mixed with news images 
showing the progression of the “palestinian-israeli conflict”, the exploitation of religion to 

ي�سار وفوق: اإنني في كل مكان، 2006، فيديو 8 دقائق 36 ثانية 
Left and top: I am everywhere, 2006, video 8 minutes 36 seconds



further and validate it, set to the soundtrack of Mozart’s Requiem. The news footage of the civilian 
horrors of the conflict, images of holy places, interspersed with title cards quoting the Bible and 
the Quran enjoining peace and peacemaking. This is further mixed with images of various religious 
figures and Shoman’s own footage of worshippers in a Singapore mosque. Stop for God’s Sake is 
exhibited in an installation, next to a second smaller video playing in a continual loop a number 
counter, marking the years passing from 1948 to 2008. 

2009 ushers in the 8 min.9’ Bayyaratina (Our Grove), a single channel video, another foray into 
political art, but this time into the intimate side of the headlines. First shown in Paris’ Institut 
du Monde Arabe, this simple work unfolds rhythmed by Shoman’s unique voice, a mixture of 
girlishness and maturity, telling the history of an orange grove bought by her grandfather in the 
southern Mediterranean, his planting of the trees, their type and number, the continuation of 
the planting by her father and by his children. She matter of factly narrates the history of the 
family and the grove, rhythmed by the leitmotif of: “my grandfather planted orange trees… my 
father planted orange trees”. Images of an earthly paradise, an expanse of closely planted orange 
trees, as far as the eye can see, the horizon unbounded by natural barriers, the sea guessed at 
beyond. The alleys of the grove lined with spectacularly tall palm trees, adding to the paradisiacal 
impression. Interspersed with the groves’ images are images of Shoman’s family and Shoman as 
a child. However, in 2002 the serpent intrudes in paradise. With the start of the second Intifada 
–young men demonstrating and getting killed at Israeli checkpoints- Israel began a succession 
of expeditions into Gaza. On each one, Israeli tanks uprooted entire groves and orchards from 
northern Gaza, including Shoman’s in the Bait Hanoun area. Gradually from 2002, 2004, 2007, 2008 
and 2009 all of the trees are uprooted, each incursion’s aftermath in the grove is documented and 
shown in the video. Bizarrely, all of the trees having been uprooted by 2008, during the last 2009 
war on Gaza the Israeli army ‘only’ found a house and water wells intact which in turn it bulldozed. 
The video ends as it started, with an image of the grandfather who bought and planted the grove 
and the leitmotif stated one more time, this time in the plural first person: “we will continue 
planting orange trees”. 

The signifier of Bayyara (grove) evokes for a Palestinian a radically different signified than to other 
Arabic speakers. Bayyara, Bayyaraat (groves), Bayyaraatna (our groves) punctuate narratives of 
the Nakba, as well as figuring strongly in early Palestinian visual arts and literature. The signified 
here is the lost paradise of lush citrus groves cultivated on the Mediterranean coast, especially 
around the Jaffa area. The Bayyara is obviously also a metonymy of the paradise from whence 
Palestinians were expelled through no sin of their own. However, Shoman’s Bayyara disrupts this 
usual pairing by being a Gazan Bayyara. The tragic irony evoked is that such a Bayyara would 
have been theoretically immune from Israeli appropriation, and would have remained safely in 
the Palestinian hands of its owners and workers after 1948. However, this smaller version of the 
Palestinian paradise also came within reach of destruction and obliteration. The official reason 
for uprooting orchards and groves in Gaza is to provide a clear panoptic line of vision to the 

يمين وفوق: بيكفي م�سان اهلل، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
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Israeli army into the rest of the Gaza strip for surveillance and bombing, and to deprive potential 
Palestinian gunmen from cover. The obvious political reason being in fact an unequivocally 
crushing demonstration of domination, and humiliating obliteration of a means of livelihood.
 
The shock to the viewer from these two videos comes from their directness. If political themes 
are often evoked in contemporary art through various mediations or allegory; these two videos 
do so directly, as if a result of lassitude after six decades of exile, occupation, humiliation and 
fragmentation of the land. This gesture proceeds from a different logic than one expected from 
political art, that it should not over determine viewers’ reactions but rather disrupt their regime 
of perceptions, provoke a new gaze on one’s condition. Nor does it seek to fulfill a clichéd goal 
of mobilization and propaganda. Rather, the gesture proceeds from a self generated logic of 
testimony, recovery and recognition of narrative and memory. 

To a non Palestinian audience, the intrusion and eruption of these urgent images into an art 
space disarms expectations and breaks the circle of alienation whereby an oppressive situation 
runs the paradoxical risk of naturalization by its ritualistic humoristic, elliptical denunciations in 
international art circuit happenings. This is a ‘pure’ case of détournement, whereby spectacular 
images are used to disrupt the flow of the ‘spectacle’ (24/7 newscasts).  

The celebrated land of Petra paintings, Of Time and Light and Bayyaritna has different signifiers: 
from a marker of the passage of time, bearer of light, paradise lost. To a western urbanized 
audience the urgency and importance of land to a Palestinian –from villagers resisting the Wall 
and settlers’ olive trees burning and uprooting, to urban refugees remembering their Bayyaraat- 
the land has been an extension of the self, a material representation of dignity and a link in 
time through generations. The land of Petra is thus the land of the Bayyaraat, the subterranean 
chamber of I am Everywhere, marking and measuring time. 

From past, present and future, Suha Shoman’s career has manifested continuities and evolutions: 
Her paintings were still and viewers moved among them, her images now move and their viewers 
must be still. A new artist moves through these screens. 

بيارتنا، 2009، فيديو 8 دقائق 10 ثوان
Bayyaratina, 2009, video 8 minutes 10 seconds



In this year of 2008, on this anniversary of the 1948 Al Nakba, many Palestinian artists, whose 
artworks may or may not usually engage the Israeli Palestinian conflict directly, are in a state of 
reflection.  Where are we?  Where are we going? And what should one say, after 60 years?  What 
else could an artist possibly say about the 60 years of a complex, polarizing and already massively 
documented case of the Palestinian’s quest for independence? 

Daunting questions are best approached by direct means. 

With honesty, courage and deceptively simple tactics, artist Suha Shoman takes only thirteen 
minutes to build that case in her video, Stop for God’s Sake.  A hybrid of experimental documentary 
and remixed stock footage for broadcast news, the content is at times earth shattering and 
surprising and at others as familiar as the national anthem; it just depends on what you already 
know about the conflict.  But it is how the documentary footage is delivered, and (mapped/
spaced) in time that grips the viewer.  Set to Mozart’s Requiem in D,  “Stop for God’s Sake” evokes 
the bitter irony of using religion to justify violence, and Shoman’s video is an appeal aimed 
particularly at people of faith. 

Shoman uses stock footage not only because she is unable to return to Palestine to shoot her 
own video and images (most Palestinians in the Diaspora are not permitted to enter Palestine 
since Israel controls its borders), but also because it represents a media that we are largely 
familiar with.  Moreover, documentary footage, including stock, are accurate moments not easily 
dismissed.  The footage then represents everything we have ever already seen about the conflict 
in our daily news broadcasts, not just what is presented to us in those thirteen minutes.  We recall 
the countless broadcasts, but in a different way. 

The footage is delivered in extended play, slowing down and even pausing for contemplative 
effect.  Presenting religious verses in the form of title cards, Shoman intermingles passages from 
holy books of all three monolithic faiths, reminding us that no one can use faith as justification 
for the past 60 years of violence and land-theft. 

The slow use of time promotes thoughtfulness, especially evidenced in the full prayer of the 
Quran’s Al Fateha Surratt with translation in English provided. For a non-Arabic speaking audience, 
it reveals the beautiful and peace promoting words of the Islamic faith. In stereotypical Western 
media depictions, the takbir of Allah Akbar (God is great) is normally followed by violence and 
protest, not prayer as it usually does in the Muslim world. Shoman provides much needed access 
to the Islamic faith, and even for an already Muslim or Arabic speaking audience, watching the 
prayer in extended play gives pause. Gazing upon the men bowing in devotion, in intimate display 
of observance, can overwhelm a sympathetic viewer. The men’s back to the camera, their complete 
concentration in devotion to God, subjects them and their faith to our gaze. They appear utterly 
vulnerable, incognizant of what surrounds them, especially the harsh scrutiny of a camera.  The 
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camera has historically deceived and betrayed such men, used as an instrument of exploitation 
and serves the agendas of those who wish to portray them as terrorists and agents of a religion 
of a false deity. Shoman directs the observers’ attention onto these men through her camera but 
offers her audience a different relationship to them. 

Her prayer scene presents a stark, yet comforting, contrast to what is expected of a large gathering 
of men under the umbrella of the Israeli-Palestinian conflict. Not in combat, not in chaos, not in 
a death “strike” march. It is simply men as non-combatants, organized side by side in devotional 
prayer, and prayer is not easily argued towards a propagandist end. 

It should be noted the men praying are not Palestinian men, nor is this stock footage. Shoman 
captured the video visiting a mosque in Singapore. The placement of this component of the 
overall video is important because Shoman decidedly opens up the argument beyond the Israeli-
Palestinian conflict in the section preceding the men’s prayer. A global discussion takes shape, 
targeting faith, politics, war, resistance and activism in an international perspective. It situates 
the first six minutes of the video, which is decidedly building a case for the injustice of the 
Palestinian people, within a larger context. 

Sixty years of injustice are honestly if not completely described in the fist six painful minutes: a 
series of historical Palestinian maps present massive land losses, aerial vantage points of the ever 
expanding Separation Wall illustrates the segregated and violated landscape, brutal and violent 
clashes shows the disparity between an unarmed Palestinian civilian people and the mightily 
equipped Israeli Defense Forces, massacres are evidenced at the morgues, burial of Palestinian 
martyrs are protested by massive crowds grief stricken and enraged and finally, a still image 
taken from inside a church on Mount of Olives, Jerusalem.  

This photographic still is an exercise in the visual semiotics of today’s struggle; the foreground 
of the picture plane is the chapel’s window adorned with the most iconic symbol of the Christian 
faith, a large cross. The middle ground reveals the view from that very window, the stunning 
gold of the Dome of the Rock, Islam’s third holiest site. The background is simply depressing. 
Behind the cross and dome loom two massive cranes towering over the Old City, denoting the ever 
expanding settler and Israeli presence in East Jerusalem, and triumphantly over the other two 
religious icons in terms of visual power. It brings to mind the countless settlement cities across 
the West Bank, with the ever-present cranes arms striking conquering poses. 

After the six-minute mark, a written verse from the New Testament asks, “For what profit is it to 
a man if he gains the whole world and loses his soul?” (Mathew 16:26). The Requiem in D takes a 
short dramatic pause, and a faceless voice answers, “These are the times that tries men’s souls”. 
We watch a fighter jet take off and are privy to his vantage point, a target of a site below, and his 
bombing of it. A quick series of visuals follow such as a tanker foregrounding a fiery blaze, an 

anti-war protest in Washington D.C. in front of the U.S. Capital building and then a living room 
television featuring the pope on the BBC, performing the politically safe ritual of wishing an end 
to the injustice in Iraq, Tibet and the non descript “Holy Land.”  Shoman follows with a still image 
of Muslims at prayer in front of the Dome of the Rock, and then the long scene of the Singapore 
mosque at prayer time. The juxtaposition insinuates the confusion between the two worlds. 

It should be noted that Stop for God’s Sake is presented in an installation. While it commands 
the large screen in the room, a second video, small and discreet, hangs in the corner and plays 
in a continual loop. It is simply a number counter. Viewers are aware of the presence of time, 
with the counter displaying the years going by starting with 1948 and ending with 2008 before 
it runs in its loop again. The two videos are in conversation, driving the profound meaning of 60 
years moving by and the situation remaining the same, if not much worse. Violence has produced 
nothing except more suffering, and Shoman asks her final questions: “Who started it?” and “Who 
shall end it?”

ال�سفحتان ال�سابقتان: بيكفي م�سان اهلل، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
Following pages: Stop for God’s Sake, 2008, video installation 13 minutes 7 seconds

2120





I, like in life; or like in light prevailing over dark; like in human being humbly (or with the arrogance 
of power) triumphing over nature; and even like the carefree bird following its set course. In Suha 
Shoman’s latest video art film, it is all together in a powerful, symbol-laden succession of images 
at the end of which the viewer remembers to breathe. In a dark catacomb, the play of darkness 
and light and the accompanying shadows evokes life as it must have been at the beginning of 
creation. A thick, milky white ray of light is intersected by a transparent shaft tremulously meeting 
it at a point of refraction. Diaphanous at first, the timid ray slowly assumes material dimension, 
becomes an organic, living, breathing creature. Entrapped in the subterranean chamber, the beam 
of light moves, pulsates, disintegrates in an infinity of lines to the rhythm of a powerful gong-like 
staccato sound (maybe even of a vesper bell) that intensifies its being. Like an agonizing body, 
the writhing patterns become loose and then one again, in an amazing game that defies known 
laws and tantalizes regimented mind. A lone bird flies around, trying to find its way in the scheme 
of things. Moments of quiet alternate with dramatic sounds masterly chosen to underline the 
image, enhance the meaning and keep in awe.  Light dances, becomes water, is stagnant, then 
laps some unknown shores; at all times the beat of a huge heart is sensed or made tangible by 
the movement of light and the accompanying sound. Life is constantly felt, its physical presence 
clearly present or subliminally inferred.

Patterns of the most unexpected shapes give as many embodiments of life to light. Matter and 
form change constantly: light, water, smoke, water. At times the shapes are those of birds in 
flight, the solitary bird from the beginning becoming many others, all trying to fly away, break 
free from the darkness. The transformation is performed seamlessly, becoming the game of a 
creator enjoying himself at playing and making things happen. The grey background initially 
perceived by trained senses as hard stone gradually assumes softness. Its grainy texture will 
soon appear like a sponge, living off the water and light washing over it. Or maybe corals, swaying 
in the water, organic matter brought to life by the quivering timid light that later sweeps over 
it forcefully, awakening it, making it part of the living universe. The light rays intersect again, 
separate again, become one wide powerful beam gloriously surging up, above, to freedom, 
escaping the cavernous darkness that kept it prisoner below. With it, the lonely birds flies too, 
breaks away from the chain of darkness, asserts itself as the life that is “everywhere”.

The film lasts 8:36 minutes. It could be as long as the time of creation. Or as the time it takes the 
viewer to see and perceive meanings deeply hidden in the metaphoric images. It is, in a temporal 
sense, a fleeting moment in eternity, but it leaves behind more than an ephemeral impression. It 
talks about the artist’s philosophical approach, her roots to the land of the Nabataeans and all the 
civilizations that lived in this part of the world, with all their spiritual beliefs and contribution to 
humanity. It is an awakening of sorts, of life, senses and meanings.

Video Art: I am everywhere
Ica Wahbeh
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Suha Shoman frees form the mineral night forms that she alone can see, giving life to their 
mysterious barrenness. Her eyes and hands guide her spirit in this world of stones, tombs, funeral 
chapels, caves, temples, now in ruin and deserted, that in Greek is names the Nabataean, the 
ancient Sela, the Rock.

She is its chosen painter whose works have been destined to explore, ever since, in 1988, the 
legend of Petra, theme of her first exhibitions, inspired her, this impressive heterogeneous 
mixtures of red sandstone set against the blue marble sky. She does not depict Petra, she carves 
its forms and forces out of the immemorial time where they had been inscribed, witnesses of a 
history and, above all, of a symbolism nourished by myths and beliefs, majestic wrecks of a life 
that vanished centuries ago.

Suha Shoman’s work is a successive memory landscape evolving from one cycle to the other, from 
the naturalism of her first paintings on canvas or paper to the expressive vertically where vibrant, 
abstract matter is treated in depth, reconciling spirituality and instinct under the sign of lyricism 
(Petra III).

Suha Shoman overcomes the impasse of simple transcription, she immerses herself in the 
stratified crumbled rocks, wrinkled, slashed by open wounds, sculpted by water and wind; during 
her existence, that took her from one part of the world to the other, she carried Petra’s profound 
sense beyond its image. These rocks witnessed the birth, growth and fall of civilizations that have 
created the modern world. That is why Suha Shoman knows she is connected to them and why 
she perpetuates them in her paintings. Her creative act makes full use of space; her affective 
intensity is an expression of her desire to know. 

In order to better penetrate the space, she uses sand, piling it, mixing it, draining it and giving 
it the colour of its origins; her mixed techniques restore the geology of Petra’s chaos, the land 
burnt by the sun and the stone which is at once matte and glowing. At times, in Suha Shoman’s 
installations there is confrontation between the stillness of the rock fragments she picked on site 
and the movement of her creative act. It is through their extension and the resonance they stir in 
her that she understands and represents the landscape that set free the painter in her. 

Translated from French by Ica Wahbeh

Of Time and Sand
Pierre Cabanne
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The work of Suha Shoman, inspired by Petra, has evolved through three phases, represented in 
three exhibitions: the Legend of Petra (1988); Petra-2 (1993) and now Petra 3 (1995).

The first exhibition was essentially pictorial. Freely inspired by the site of Petra, the oil paintings 
were “traditional.” Their vertical composition recalled the radiant walls of the Nabatean city. The 
upright lines are also brought to mind the pure silhouette of a cathedral spire. In transforming 
matter into light, the splendid colors mirrored the stained glass windows of the middle ages.

Suha Shoman’s approach was reminiscent of Claude Monet’s series of the Rouen Cathedral viewed 
at different times of day. Both remained at a distance from what they saw. Thus, Claude Monet 
left us tracery of weathered stone in pearlescent morning light, a flowing orange of noon and a 
blue haze of evening. As to Suha Shoman, she brought face-to-face in suspended expectation 
with colorful walls formed by the outlines and reflections of an abyss. They differed in a more 
fundamental way. The impressionist Claude Monet strove to capture the ephemeral in a net of 
light, while Suha Shoman sought to bear witness to the eternal by rejecting the lyric element. 
By dismissing reality, she made us pause to define the vestiges of memory that both haunt and 
reassure us. But to learn to us what we failed to perceive, she needed time. The dimension of 
time was ever present in the forefront of her paintings. In order to recapture the overwhelming 
intensity of a fleeting instant, she made us realize that the artist must offer a long period of 
reflection and something that is very close to love in exchange.

When we turn to the composition of her work, there are no lines to imprison us and to end the 
depth either. We are in the heart of matter and of time – caught up in a swirl of stars. The colors 
she preferred ran the whole range of ochre, earth tones shifting from a luminous orange to the tint 
of burnt bread, sometimes accentuated by the deep blue of a stained glass window.

With Petra-2, Suha Shoman led us into a sacred labyrinth. She herself entered Petra as if entering 
upon a spiritual experience prepared to accept whatever exceeded one’s understanding. Petra-2 
was at one and the same time subject/theme and object/instrument. The very sand of Petra was 
used not merely as the material, but became the work itself behind which the artist achieved the 
desired revelation.

When Borges picked up a handful of sand and dropped in a different place, he announced with a 
smile that he had changed the desert. Suha Shoman, however, used sand to arouse our curiosity, 
to make us more receptive, and to reveal that in something as tiny as a grain of sand was the vision 
of something infinitely great – the very soul of a mountain.

Sand – and particularly the sand of Petra – was the only element that could evoke so clearly the 
cycle of a new beginning. The sand, which was once rock, became sandstone and was worked 
by human hands into tomb or temple. With the passage of time, the actions of wind and water 
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broke it down again into sand… until a process of sedimentation renews the cycle. Thus time, that 
“fleeting image of eternity” is the artist’s inspiration. It is the sand, this rock-like substance that 
can be kept in an hourglass to mark the passage of time which reveals the existence of an extra 
dimensional and infinite world of which is a microcosm.

Finally, there is Petra-3 – an installation rather than a pure exhibition – which gives the impression 
of a sacred dwelling-place devoted to meditation. On the walls, there are still a few pictures, some 
created from sand, others not, but they are merely the ornaments to the essential elements: sand 
and rock.

For Suha Shoman adds to the sand unprocessed rocks, which have been left intact in their original 
form in order to preserve their direct relationship with the landscape from which they came. 
Through their massive solidity, their shapes and sometime twisted forms and the possibility the 
artists give us of gazing at them from every angle, these shapes are as alive as they are strange. 
These rocks have not been sculpted because their beauty of form is such that they have no need 
of added artistry. They have simply been selected and arranged by Suha Shoman, and murmur to 
us like an echo that is smothered in the cavernous depths of Petra.

This arrangement is allied both to Zen in communication the influence of beauty in meditation and 
to the art of the Egyptians for whom life and death are one, like the earth and the universe. It is an 
art that is more reassuring than disturbing the purpose of which was to offer to comfort.

For Suha Shoman her creative work must undoubtedly begin with the pleasure of gathering the 
raw materials from the natural world. Their primitive archaic shapes are the antithesis of artificial 
constructs that are planned and re-planned. She then places before us the raw material she has 
selected and invites us to look at them, to listen to them and to meditate on them. Creating for 
her, resides in a choice, which then becomes creation. In refusing to control everything in order to 
leave greater opportunities for the influence of chance. She eliminates the division between the 
artists and the spectator, between art and life. In certain presentations, there is a total absence of 
support. We realize that we are face-to-face with the ephemeral and the invisible, and the matter 
itself has become an abstraction.

It is difficult to make a considered appreciation of Suha Shoman’s work without thinking of that 
guardian who still seems to watch over her. I refer, of course, to the deeply mourned Fahrelnissa 
Zeid. She could have well had engraved on the façade of her Art School the words: “Do as you 
wish” like the inscription of the Abbey of Thelene. More important than teaching her students how 
to paint, she taught then how to be free.

At one time, the princess from a philosopher’s tale may have also played with pebbles – but 
seriously, in a philosophical spirit. And these pebbles, like those of Tom Thumb, pointed in a 

اأ�سطورة البتراء 1، 1987، زيت على قما�ش،  100 × 75 �سم 
Legend of Petra I, 1987, oil on canvas, 100 x 75 cm
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certain direction. Suha Shoman seems to have taken that direction to escape from an artistic milieu 
that is degenerating into mere refinement and degradation. It appears nowadays that there are 
only two choices open to an artist who refuses to be swept along by a decadent movement: either 
irony – a neo-dadaism that is destructive and hence ridiculous – or a return to an archaism that is 
regenerative and thus life-giving.

Modern art is not developing. It is suspended between the archaic and the modern. What Suha 
Shoman is endeavoring to achieve is precisely the fusion of the primitive and the conceptual.

Since the time of Plato and Leonardo da Vinci, art has been considered as an intermediary between 
spirit and matter. It is evident that Suha Shoman, the medium who enables us to communicate 
with matter, is herself at the leading edge of this philosophy.

البتراء 2، 1992 - 1993، رمل ومواد مختلفة على ورق،  77 × 58 �سم 
Petra II, 1992-1993, sand and mixed media on paper, 77 x 58 cm
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I believe that when an artist spends years of his life in creating a work of art, he has a claim 
on his audience to try to understand him thoroughly, not superficially. I have learned from my 
experience that some artists scrutinize carefully what they see and give us a clear and detailed 
picture of what they have seen. 

Other artists look carefully at what they see, and give us their visual impressions so that they may 
share with them their opinion of such impressions. This is another aspect. There is also another 
category of artists who reveal to us their spiritual or emotional reaction to what they see around 
them. This is a third aspect. But there is a category of artists who transcend all three categories to 
arrive at a fuller experience that combines visual, spiritual and emotional experiences together. 

Thus, all that is seen by the eye, touched by the hand, or perceived by the senses becomes an 
integral part of the artist’s memory and life. All these elements keep moving deep in the heart 
of the artists, assuming different forms: enhancement, love sadness, anger, joy ... etc. Finally, 
they erupt into images over which the artist has lost control, even if he pretends otherwise. The 
advantage of an artist is his submission to this internal energy which is unequaled by any other 
experience, visual or spiritual. In my opinion, an artist who succeeds in bringing together all his 
past experiences and merging them within his internal energy is an artist of special talent. I believe 
that Suha Shoman is of this type. As you can see here, she has painted dozens of paintings which 
are interrelated and intertwined. There is nothing strange in this for her, but it is, nevertheless 
astonishing in itself. I have seen so many exhibitions in my life, yet, I was the first one to be 
astonished when I reviewed her paintings in the exhibition. 

It is not surprising that the artist has devoted years of her life to pursuing the temptation of 
symbols that never stop effervescing in her mind. I shall try to explain where these symbols come 
from. 

I always have a set criteria, in mind, when viewing a painting. It is the pleasure it gives me when 
I look at it and also the nature of that pleasure. I must say that Suha Shoman, in her exhibition as 
a whole brings back to us a fundamental experience of time. Time that is intertwined with life’s 
sensations and, as manifested in nature, has been a source of inspiration for the artist’s paintings 
whose central theme is Petra. The sense of symbolism she possesses is a pressing, repeated 
and recurrent experience. Its inspiration endows the artist with the power to bring back to us 
the experience of time. We often think of ourselves as children or the present moment, while in 
reality we are children of the long span of time. Everything that enables us to travel back in time 
or reminds us of the experience of time and its depths is truly great art. 

The experience of the rocks, which is violently, forcefully and pleasantly manifested in these 
paintings is, ultimately our extreme experience, the most violent and pleasant in our real 
existence. One must say that the paintings of this legend (the Legend of Petra) are distinct, 
troubling and exciting because they distill some of what is beautiful and splendid in our worries, 
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questions and apprehensions. They are a sublime representation of the rocks with which the artist 
extraordinary identifies. This identification with rocks is not unusual among Arabs in general, and 
Jordanians in particular. 

Every Jordanian, Palestinian or Arab in general tends to say: “I have lived my years on rocks. I was 
even born from a rock. It is in the rock that I have dug my cave. I made of that cave a house for my 
dreams which sprang from the rock like the life giving water. When I was forced to leave the rocks 
and emigrate, I carried the rock like a mountain in my veins. Wherever I go, the rock is my citadel. 
It is my shelter, my daily bread and the source of my strength.” 

What also attracted my attention to the rocks in Suha’s work was the symbolism. We the Arab 
Nation, have always spoken of the desert to the extent that it has become the symbol of the 
Arabs. The Arabs are viewed in association with the desert. We have forgotten that there is 
another symbol as powerful and significant as the desert: the rock. If the rock has been another 
symbol of the Arabs, it is, in my opinion, the most important one, because the rock is at the origin 
of civilizations. The Nabatean Arabs have left us this great symbol of a fundamental experience 
embedded in the consciousness of successive Arab civilizations: the experience of solidity and of 
eternity. 

In each one of her paintings, our artist investigates another aspect of this symbol and its eternity. 
I believe that the identification with rocks for Suha Shoman, as for us to a lesser degree of 
awareness is embedded deep in the heart. Perhaps, we draw inspiration from it for our thought 
and our will. We see here that someone comes to emphasize this with astonishing detail, as 
though with a microscope, as if she takes one grain from the rock and magnifies it to remind us of 
the value and meaning of the rock in our lives. 

The rocks, as known by Suha Shoman and as she saw them in Petra it would perhaps be useful to 
remember that the word “Petra” is Greek in origin and means “rock”; I wish that they called Petra 
“the Rock” - the rocks suggest to the artist and she, in turn suggests to us through her paintings 
that we are issued from the womb of the rock. By returning to these rocks, we feel as though we 
are returning to the womb to recover and renew our life. We see the synchronization of life and 
death as never seen by anyone other than the Arabs, who built their tombs in their houses. The 
house and the tomb are thus two identical constructions: an Arab lives in one and dies in the 
other. 

When one reflects on the rocks, he reflects on the synchronization of life and death and on eternal 
existence. For death is a continuation of life, and life does not end with the death of the individual. 
There is the absolute existence suggested by the rock. This is what I, myself see every time I pass 
by these paintings. Actually, when I do that, the word that comes to my mind is “series’: These 
paintings are actually a series of rocks. One rock is followed by another rock, which is followed, 
in turn, by another rock, and so on. They all follow each other in a continuous sequence which 

indicates to us their significance. Each unit in this series has its own meaning, which connects 
with the meaning of the following rock, and the one that follows it, and so on. 

Therefore, we now stand before a series of rocks. 

Each painting is independent, yet it is part of an endless sequence. It is not enough to view the 
rock as something external to us. People from all walks of life: kings, artists, fishermen and others 
have lived in the rocks. People who lived through and participated in the Hellenic civilization laid 
solid foundations for the civilization which followed. That is what Suha Shoman has tried to convey 
to us through her paintings. 

Why has she entitled her exhibition “The Legend of Petra”? I did not ask her this question but 
I understood from what I saw and remembered that the Legend here signifies ancient; it is the 
deep meaning which we know to underlie each legend that has had an impact on our literature 
and thought until this day. Petra has become a legend because it has been embellished through 
literature and its art. Therefore, all that Nabatean thought and art produced remained dormant 
in the rocks. We must recover the dormant legend as a potential. For the legend remains, in my 
opinion a source of perpetual strength for all thought and all literature. The Legend of Petra is the 
intellectual and creative force dormant in the rocks. It has confronted us in all our transfiguration 
so that we may feel that we are still living the legend and that we must continue to do so. In 
the end, the legend becomes the reality; it crystallizes man’s motives and his eternal existence. 
Petra remains a great symbol for this legend which crystallizes our motives and confirms that 
we will always live in a tumultuous sea of intellect, emotions and senses, which pushes us into 
further participating in this communal creativity. l, therefore, see in the works of Suha Shoman 
this momentum pushing us from the depth of ancient and important time towards more legendary 
and creative times. 
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اأ�سطورة البتراء 2، 1989، زيت على ورق،  75 × 55 �سم لكل عمل
Legend of Petra II, 1989, oil on paper, 75 x 55 cm each



Returning to Egypt as a guest of the Alexandria biennale means to me more than you will ever 
know. I feel that I have come full circle. I grew up in Egypt, went to school in Maadi and Cairo 
and spent the summer in Ras el Bar and Alexandria. My years here remained in my heart and 
mind. They made me who and what I am today. My perception of life and art, my awareness of 
our roots and our identity were sparked here in Egypt. When I was 13, I visited the Valley of the 
Kings in Luxor; we had to cross the Nile, the giver of life, to reach the world beyond. It was my 
first encounter with death. It was overwhelming.  Later on in life when I visited Petra, the ancient 
Nabatean city in the south of Jordan, I came face to face with another belief. The living and the 
dead dwell side by side. There is no crossing beyond. Eternity is engraved in the rocks and life is 
timeless.

It is said that an artist’s lifetime work is one artwork that he tries to perfect or one concept that 
he tries to communicate. This may be true when I look at my work now. From the very beginning 
I was searching, seeking to know and to understand. Who are we, where do we come from, where 
are we going?  Our origins and our identity, our exile and our loss, the loss of our land and the 
loss of loved ones were pressing issues lingering in my consciousness. I am a Palestinian born in 
Jerusalem before the creation of the state of Israel. I was uprooted from my homeland and had 
to take refuge in Egypt. The right of return being denied to us, I lived and pursued my studies in 
Lebanon. Now in the last 35 years, I made a life in Jordan. I am deeply attached to each of these 
Arab countries but the grief of displacement and the longing for what was left behind, is always 
present, also the need to tell our story and to preserve the memory of our people. This is what I 
tried to express in my art and my lifetime work at Darat al Funun.

One of my early paintings, Procession, depicts a group of women walking towards an arched gate 
symbolizing Jerusalem, their shapes fading into contours suggesting a passage leading towards 
the light. Was it an intuition of the narrow passage of the Siq of Petra that would inspire me 
years later, marking the passage of man in time, his steps engraved in the rocks for eternity? 
Procession spoke of the dream of return. Another earlier work Nabateans evoked our past and 
our Arab identity. I had studied art under the Turkish Jordanian artist Fahrelnissa Zeid, who was 
a prominent artist of the New School of Paris in the 50’s of the last century. Till her death in 1991 
she was my teacher, my friend and my mentor. My oil paintings were in the style of the lyrical 
abstraction suggesting indirectly the message. I made 2 works in memory of the massacre of 
Sabra and Shattila in Lebanon, which I named Passion in Red and Land of Fire.  Other paintings 
from that period evoking our origins were Caverns from the Past and Enameled Origins. Chants 
Mystiques was a prelude to the spiritual journey that was awakened in me by my encounter with 
Petra in 1985.

The infinite world of Petra became my source of inspiration and my sanctuary till this day.  The 
passage of the Siq, witness of immemorial time, the anthropomorphic rocks formations, echoing 
a past still present, the reflections of the light, symbol of eternal life revealed to me another 
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reality where beauty prevailed. The Legend of Petra was the first of a series of paintings from that 
period. They spoke of matter and light, of time and eternity.

In the series Of Time and Sand, after integrating in my paintings forms inspired from the ancient 
Nabateans and Safaitic rocks drawings, I started using sand as a subject-matter symbolizing man, 
a grain of sand, a microcosm in harmony with the universe.

One day, I saw scattered on a hill, black volcanic rocks, unique in their kind. Their surface was 
covered with shapes that looked like drawings coming to us from the depth of time. I didn’t know 
what they were.  I understood later that they were called slag, which are stony matter separated 
from the metal during the process of smelting or refining ore. They were remains from the mining 
caves of the Nabateans and they have been lying there for over a century. I chose some of them and 
made an installation of 129 rocks standing upright in 9 successive rows. Years later, I read about 
an ancient Menhirs installation in Carnac in Brittany in France, 3000 Menhirs standing upright in 
10 rows, over 3 kms. The significance of this installation remains a mystery to this day.

ي�سار: الأنباط، 1977، زيت على قما�ش، 91 × 132 �سم

حجارة �سوداء )تف�سيل(، 1995، تجهيز

Left: Nabateans, 1977 oil on canvas, 91 x 132 cm

Black Rocks (detail), 1995, assemblage



يمين: اأر�ش من نار، 1983، زيت على قما�ش، 130 × 88 �سم

م�سير باللون الأحمر، 1983، زيت على قما�ش، 162 × 97 �سم

Right: Land of Fire, 1983, oil on canvas, 130 x 88 cm

Passion in Red, 1983, oil on canvas, 162 x 97 cm



ال�سيق، 1986، ر�سوم زيت على ورق،  65 × 50 �سم لكل عمل

يمين: ال�سيق، 1989، زيت على قما�ش،  100 × 75 �سم

The Siq, 1986, drawings oil on paper, 65 x 50 cm each

Right: The Siq, 1989, oil on canvas, 100 x75 cm



 البتراء 2 )مجموعة من 21(، 1992 - 1993، رمل ومواد مختلطة على ورق،  77 × 58 �سم لكل عمل
Petra II (a series of 21), 1992-1993, sand and mixed media on paper, 77 x 58 cm each



My personal life took a tragic turn. For 5 years I stopped working all together. One winter morning, 
I saw the light glowing over the Shera Mountains of Petra, appearing magically, unveiling the 
darkness and disappearing into the night, appearing and disappearing again, moving slowly 
revealing life. I had seen this wondrous sight twice only in 20 years. I took my video camera and 
started filming that light which I was trying to capture in my paintings and felt I did not succeed; 
the flat surface of the canvas is a hindrance, the angles of vision of the camera are limitless. I 
came to video art out of necessity; I started painting with my camera.

Of Time and Light, a composition of 7 video films and 2 animations, is an ending and a beginning.  
One faces first a triptych of light reflections on water: dazzling light flashing like atoms at the 
origin of life, then twinkling light, like stars in their journey beyond and finally the light at the 
sunset of one’s life. Next, man appears, passing in time, absent- present, marching in communion 
with the universe. The medical diagram of his heartbeat travels on the walls. It recalls the flight of 
the birds, creatures of God, and the presence of the soul. In the final scene, the light illuminates 
the mountains covered with mist, floating in an ocean of void slightly luminous, as it must have 
been at the dawn of creation.

يمين وفوق: الزمن وال�سوء، 2004، تجهيز فيديو
Right and top: Of Time and Light, 2004, video installation
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I am Everywhere filmed in Beidha in an ancient Nabatean cistern, although short in duration, 8mn 
and 9 sec, took me a long time to achieve. I observed the light changing, revealing new visions 
with the passing of time. The birds recalled the ancient Egyptians belief in eternal life.
 

I AM EVERYWHERE  
 
Since the beginning of time man believed there was no boundary between 
the world of the living and the world of the dead. The stone in prehistory 
became a symbol of eternity. 
The Aramaic and Palmyrian name of a funerary stele is Nefesh meaning 
vital breath. For the ancient Egyptians, the soul of the deceased appears 
in the form of a bird, the Ba. The bird Bennu represents the return to life, 
the phoenix that rises from the ashes.

It all begins with the solitary flight of a bird towards new horizons. 
A still beam of light, a blinding light suggests the start of the journey 
towards the after life. 
It is juxtaposed with the rhythmic flow of a ray of light over the chiseled 
rocks by the Nabateans, symbol of eternal life. 
A punctuated sound echoes in the silence blazoning a new beginning. 
A presence is felt when the image of the reflected light floats in harmony 
with the sound of breathing and the distant voice of a lone bird. 
A daunting heartbeat is heard signaling an awakening. 
Total silence envelops the atmosphere. 
Ancient hand imprints on the rock appear, marking the passage in time of 
man. 
A deafening birds symphony breaks the silence, echoing their last song. 
All signs disappear gently. 
There only remains the everlasting light of the beginnings. 

“The sun of the soul sets not and has no yesterday.” Jallaledin el Rumi.

اإنني في كل مكان، 2006، فيديو 8 دقائق 36 ثانية 
I am everywhere, 2006, video 8 minutes 36 seconds

57



In 2008, I was invited to participate in the Singapore Biennale. It was the 60th commemoration 
of al Nakbah. I made a video film using news footage, as I cannot travel to Palestine to do my 
own, and images that I took in Singapore.  The film Stop for God’s Sake tells the story of the 
tragedy that befell the Palestinian people and questions the exploitation of religion to validate 
aggressions and occupation. The film conveys our tragic reality and questions the morality of the 
political world. The background music of the Requiem of Mozart is a requiem for all humanity. For 
the first time my message was direct. Faced with the oppression unfolding day after day, I had to 
be loud to be heard by a world that remains silent. 
 

يمين وفوق: بيكفي م�سان اهلل، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
Right and top: Stop for God’s Sake, 2008, video installation 13 minutes 7 seconds
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Then the personal tragedy of Bayyaratina transpired. I used archival pictures and as I cannot go 
to Gaza as well, pictures taken by my sister Hala and recent pictures of the devastation taken by 
the engineer who works in our land.
Bayyaratina tells the story of my grandfather’s orange grove in Gaza which he started in 1929. 
Generation after generation we continued planting oranges in our Bayyara.  Starting 2002, the 
Israeli occupation forces began trespassing in our land and uprooting our trees. It takes years for 
the orange trees to grow and produce again. By uprooting our trees as they have uprooted us, the 
Israelis destroyed our life. We have been here long before them and today, ironically, they are 
converting our blooming land into a desert.

33 years ago, I embarked in this journey, evolving as I moved along. What will come next, I do not 
know, only life will tell; Life and art are one for me.

يمين وفوق: بيارتنا، 2009، فيديو 8 دقائق 10 ثوان
Right and top: Bayyaratina, 2009, video 8 minutes 10 seconds
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BAYYARITNA   

My grandfather planted orange trees all his life. 
He loved his land. 
He was a Palestinian from Jerusalem. 

In 1929, he started a Bayyara in Beit Hanoun, Gaza.
He planted orange trees,
Shammuti oranges, Jaffa oranges,
Valencia oranges.
He also planted Calamantina and sweet lemon. 
He planted palm trees all along the alleys.

My grandfather loved his land. 
Over the years, his Bayyara covered 616 dunums of land equivalent to 616000 square 
meters or 151 acres of land.
He planted oranges, calamantina and sweet lemon in his Bayyara.
He planted palm trees all along the alleys.

In 1937, when the British mandate authorities exiled him to the Sychelles Islands, his 
son, my father, watched over his Bayyara. 
In 1948, during the first Arab- Israeli war, my grandfather fought to defend Jerusalem 
and for the freedom of Palestine.  

When we were forced into exile to Egypt, his son, my father, continued planting 
oranges and calamantina 
and sweet lemon in our Bayyara. 
26,892 citrus trees lined up as far as the eye can see
My father loved his land

 In 1963, after the passing of my grandfather and my father soon after, 
My mother continued planting orange trees. 
My mother is a Palestinian from Haifa. 
She loved her land. 
The sea of Gaza reminds her of the sea of Haifa.

We too continued planting oranges, calamantina and sweet lemon in our Bayyara. 

We produced honey from the orange blossoms. 
We love our land.

In November 2002, the Israeli occupation forces entered our Bayyara. 
They uprooted 3,787 trees. 

In June 2004, the Israeli occupation forces entered our Bayyara a second time. 
They uprooted 2,836 trees. 

In July 2006, the Israeli occupation forces entered our Bayyara a third time. 
They uprooted 3,172 trees. 

In June and October 2007, the Israeli occupation forces entered time our Bayyara a 
forth  and a fifth time.
They uprooted 8,451 trees. 

In February 2008, the Israeli occupation forces entered our Bayyara a sixth time. 
They uprooted 8,646 trees.
The irrigation lines were destroyed
The beehives were destroyed. 

The Israeli occupation forces uprooted a total of 26,892 orange trees, calamantina, 
sweet lemon, and palm trees. 

My grandfather’s Bayyara is today a desert. 
616 dunums of desert. 
26,892 trees uprooted.

My grandfather planted orange trees all his life. 
He loved his land. 
He was a Palestinian from Jerusalem.

We will continue planting orange trees. 
We love our land
We are Palestinians from Jerusalem
They will not uproot us
We are here to stay.
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�شهى �شومان

ولدت يف القد�س العام 1944. تقيم وتعمل يف الأردن.
در�شت القانون يف بريوت ويف باري�س.

التحقت باملعهد امللكي فخر الن�شاء زيد للفنون اجلميلة العام 1976.
موؤ�ش�شة ورئي�شة دارة الفنون – موؤ�ش�شة خالد �شومان.
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بيارتنا

زرع جدي اأ�شجار الربتقال طوال حياته
اأحب جدي اأر�شه.

جدي فل�شطينيٌّ من القد�س.

عام 1929، ا�شرتى جدي بيارًة يف بيت حانون يف غزة.
زرع فيها اأ�شجار الربتقال،

الربتقال ال�شموطي؛ برتقال يافا،
والربتقال البلن�شيا.

وزرع اأي�شًا اأ�شجار الكلمنتينا والليمون،
واأ�شجار النخيل على طول املمرات.

اأحب جدي اأر�شه.
مع ال�شنني، اأ�شبحت بيارته ت�شم 616 دومنًا.

زرع فيها اأ�شجار الربتقال والكلمنتينا والليمون،
واأ�شجار النخيل على طول املمرات.

عام 1937، عندما نفته �شلطات النتداب الربيطاين اإىل جزر �شي�شل،
حافظ ابنه – اأبي – على بيارته.

عام 1948، خالل احلرب العربية الإ�رشائيلية الأوىل،
دافع جدي عن القد�س، ومن اأجل حترير فل�شطني.

وعندما اأُجربنا على اللجوء اإىل م�رش، وا�شل ابنه – اأبي- 
زراعة الربتقال والكلمنتينا والليمون يف بيارتنا.
26892 �شجرة حم�شيات امتدت على مد الب�رش.

اأحب اأبي اأر�شه.

عام 1963، بعد رحيل جدي، واأبي من بعده،

زرعت اأمي اأ�شجار الربتقال.
اأمي فل�شطينية من حيفا.

ها. اأحبت اأمي اأر�شَ
بحُر غزة يذكرها ببحر مدينتها حيفا.

نحن اأي�شا زرعنا اأ�شجار الربتقال والكلمنتينا والليمون يف بيارتنا
و�شنعنا ع�شاًل من زهر الربتقال

نا. نحن نحب اأر�شَ

يف ت�رشين الثاين 2002، دخلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي بيارَتنا،
واقتلعت 3787 �شجرًة من جذورها.

يف حزيران 2004، دخلت قواُت الحتالل الإ�رشائيلي بيارَتنا مرًة ثانية،
واقتلعت 2836 �شجرًة من جذورها.

ويف متوز 2006، دخلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي بيارَتنا مرة ثالثة،
واقتلعت 3172 �شجرًة من جذورها.

ويف حزيران وت�رشين اأول 2007، دخلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي بيارتنا مرة رابعة وخام�شة،
واقتلعت 8451 �شجرًة من جذورها.

ويف �شباط 2008، دخلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي بيارَتنا مرة �شاد�شة،
واقتلعت 8646 �شجرًة من جذورها.

ودمرت اأنابيَب الري كلها.

ودمرت بيوَت النحل كلها.

اقتلعت قوات الحتالل الإ�رشائيلي ما جمموعه 26892 �شجرة برتقال وكلمنتينا وليمون ونخل.

اأ�شبحت بيارُة جدي اليوم �شحراَء جرداء.
616 دومنًا من بيارة جدي �شحراء جرداء.

26892 �شجرة اقتلعتها قوات الحتالل الإ�رشائيلي.

زرع جدي اأ�شجار الربتقال طوال حياته.
ه. اأحب جدي اأر�شَ

جدي فل�شطينيٌّ من القد�س.

نحن نزرع اأ�شجار الربتقال.
نحن نحب اأر�شنا.

نحن فل�شطينييون من القد�س.
لن يقتلعونا من جذورنا.

نحن هنا لنبقى.



ماأ�شاتنا  بيارتنا يف غزة، عربت عن  الإ�رشائيلي  الحتالل  اقتحمت قوات  العام 2009، بعدما  ويف 
ال�شخ�شية يف فيلم �شميته "بيارتنا". ا�شتخدمت �شوراً قدمية و�شوراً التقطتها اأختي هالة، اأما ال�شور 
احلديثة فالتقطها املهند�س امل�شئول عن بيارتنا، لأنني، هنا اأي�شًا، ل اأ�شتطيع الذهاب اإىل غزة. يحكي 
"بيارتنا" ق�شة بيارة جدي التي بداأ زراعتها العام 1929. جياًل بعد جيل وا�شلنا زراعة الربتقال يف 
بيارتنا. منذ العام 2002 دخلت قوات الحتالل الإ�رشائيلي �شت مرات واقتلعت كل الأ�شجار. عندما 
تقتلع قوات الحتالل الأ�شجار فاإنها تدمر احلياة، فاأ�شجار الربتقال حتتاج ل�شنوات طويلة كي تثمر من 

جديد. لقد كنا دومًا هنا، واليوم، ومن �شخرية القدر، ياأتون ويحولون اأر�شنا اخل�رشاء اإىل �شحراء.

33 عامًا م�شوا مذ بداية رحلتي مع الفن. ماذا �شياأتي بعد؟ ل اأعلم، احلياة وحدها هي التي �شتحدد 
ذلك. اإن احلياة والفن متوحدان يف م�شريتي.

ي�سار وفوق: بيارتنا، 2009، فيديو 8 دقائق 10 ثوان
Left and top: Bayyaratina, 2009, video 8 minutes 10 seconds
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يف العام 2008، ُدعيت للم�شاركة يف بينايل �شنغافورة، وكانت الذكرى ال�شتون للنكبة، فاأجنزت فيلم 
"بيكفي م�شان اهلل"، ا�شتعملت فيه اأفالمًا و�شوراً من الأخبار اإذ ل اأ�شتطيع الذهاب اإىل بلدي للت�شوير 
الفل�شطيني،  بال�شعب  اآل  ما  الفيلم  يروي  �شنغافورة.  يف  �شجلته  الذي  الت�شوير  وا�شتعملت  بنف�شي، 

وا�شتغالل ال�شيا�شيني للديانات ال�شماوية لتربير العتداء والحتالل وتكري�شهما.

الفيلم يعرب عن ماأ�شاة واقعنا، ويتهم القادة ال�شيا�شيني وي�شائل �شمريهم. اإنه رثاء لالإن�شانية كلها 
اأول عمل يل  الفيلم كله. كان هذا  ُت�شمع خالل  والتي  الأموات" ملوزارت  "�شالة  تعرب عنه مو�شيقى 
اأ�رشخ عاليًا حتى ي�شمعني عامل ما  الذي يتواىل يومًا بعد يوم جعلني  القمع  ر�شالته مبا�رشة، لأن 

يزال �شامتًا.

يمين وفوق: بيكفي م�سان اهلل، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
Right and top: Stop for God’s Sake, 2008, video installation 13 minutes 7 seconds
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فيلم "اإنني يف كل مكان" �شورته يف البي�شا، ورغم اأن مدته ق�شرية، ثمان دقائق وت�شع ثوان، اإل اأنه 
تطّلب مني وقتًا طوياًل لإجنازه، فقد تاأملت حتولت ال�شوء وانعكا�شاته، والذي اأظهر روؤى جديدة مع 

مرور الزمن، وكان غناء الطيور يذكر باعتقاد امل�رشيني القدامى باحلياة الأبدية.

 اإنني يف كل مكان

منذ بدء اخلليقة، اآمن الإن�شان اأن ل حدود بني عامل الأحياء 
وعامل الأموات. فغدا احلجر يف ع�شور ما قبل التاريخ رمزا 

 للخلود. 
وال�شم الآرامي والتدمري لن�شب تذكاري حجري هو "نف�س" 

 الذي يعني نف�س احلياة.
وعند امل�رشيني القدامى، تظهر الروح على �شكل طائر يدعى 

 الـ"با".
وميثل طائر الـ"بينو" العودة اإىل احلياة، العنقاء التي تنبعث من 

 الرماد.
 يف البداية رحلة طائر وحيد نحو اآفاق جديدة.

ويوحي �شعاع �شاكن ل�شوء، و�شوء ُمبِهر، ببداية رحلة اإىل ما 
بعد احلياة. 

ي�شاحب ذلك �شعاع �شوء يتدفق على �شخور نق�شها الأنباط 
رمزاً للحياة الأبدية. 

 

 وي�شدح يف ال�شمت �شوت متقطع، معلنا بداية جديدة. 
وي�شبح احل�شور ملمو�شًا حني تطوف �شورة ال�شوء املنعك�س 

 بات�شاق مع �شوت تنف�س و�شوت بعيد لطائر وحيد. 
وُي�شمع خفقان قلب، مومئًا ببعٍث. 

 

ويعمُّ اجلوِّ �شمت �شامل.

 

وتظهر اآثار اأيد الأنباط القدامى على ال�شخر، ت�شتذكر رحلتهم 
 يف الزمن.

وتك�رش ال�شمت �شمفونية �شادحة لطيور، تردد �شدى اأغنيتها 
 الأخرية.

 وتختفي برفق كل الرموز. 
 ول يدوم اإل �شوء البدايات اخلالدة.

اأم�س". )جالل الدين الرومي( "�شم�س الروح ل تغرب ولي�س لها 

اإنني في كل مكان، 2006، فيديو 8 دقائق 36 ثانية 
I am everywhere, 2006, video 8 minutes 36 seconds
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يتحول  يختفي،  ثم  يظهر  ال�رشاة،  على جبال  ي�شع  راأيت �شوءاً  الباكر،  ال�شباح  الأيام، يف  اأحد  ويف 
ويحوم وكاأنه روح عابرة جاءت تب�رش باحلياة، مل اأكن راأيت مثل هذه الظاهرة خالل الع�رشين �شنة 
املا�شية التي اأم�شيتها يف البرتاء �شوى مرة واحدة قبلها. حملت الكامريا وبداأت الت�شوير، فقد راأيت 
ما كنت اأحاول التعبري عنه يف ر�شوماتي. اإن اإمكانيات الروؤية املتعددة من خالل الكامريا غري حمددة 

مثل اإطار اللوحة، لذا جلاأت اإىل الكامريا وبداأت كاأنني اأر�شم من خاللها. 

اإن جمموعة اأفالم الفيديو ال�شبعة "الزمن وال�شوء" هي خال�شة جتربة الع�رشين �شنة املا�شية.

يمين وفوق: الزمن وال�سوء، 2004، تجهيز فيديو
Right and top: Of Time and Light, 2004, video installation
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البتراء 3، 1995، رمل ومواد مختلطة على ورق، 105 × 75 �سم لكل عمل
Petra III, 1995, sand and mixed media on paper, 105 x 75 cm each



تركيب، 1995، حجر و�سفيح
Assemblage, 1995, rock and tin

"مدر�شة  اأع�شاء  من  كانت  والتي  زيد،  الن�شاء  فخر  – الأردنية  الرتكية  الفنانة  يد  على  الفن  در�شت 
باري�س اجلديدة" يف اخلم�شينيات من القرن املا�شي. وكانت اأ�شتاذتي قد اأ�شبحت �شديقتي ومر�شدتي 
حتى رحيلها العام 1991. كان اأ�شلوب اأعمايل الزيتية يف تلك الفرتة ينطبق عليه ما ُي�شمى بالتجريد 
مذبحة  ذكرى  يف  عملني  الثمانينيات  بداية  يف  اأجنزت  املبا�رش.  غري  الإحيائي  والأ�شلوب  الغنائي، 
اآخران هما:  الأحمر" و"اأر�س من نار". وعمالن  "م�شري باللون  اأ�شميتهما  �شربا و�شاتيال يف لبنان 

"ُمغر من املا�شي"، و"جذور ُم�شّدفة".

اأما »اأغاين روحية« فكان اأول عمل من جمموعة ت�شري اإىل الرحلة التاأملية التي ابتداأت مع اكت�شايف 
مدينة البرتاء العام 1985. اأ�شبح بعدها عامل البرتاء املتناهي م�شدر اإلهامي وكاأنها معبد مقد�س 

يحثني على التاأمل.

اإن هيبة ممر ال�شيق ال�شاهق الذي يوحي بالزمن املتناهي، وتكوينته املوؤن�شنة التي يرتدد فيها �شدى 
املا�شي/احلا�رش، ولغة ال�شوء الذي يرمز للحياة الأبدية، وق�شة العرب القدامى املنحوتة يف الزمن، 
جعالين اأتوقف واأتاأمل. فاأجنزت اأعماًل اأ�شميتها »اأ�شطورة البرتاء« تتحدث عن املادة وال�شوء، وعن 

الزمن والدميومة.

النبطية  الكتابات  من  م�شتوحاة  اأ�شكاًل  لوحاتي  اإىل  اأ�شفت  فقد  والرمل«  »الزمن  جمموعة  يف  اأما 
املنحوتة يف ال�شخور، وا�شتعملت الرمل كمو�شوع ولي�س كمادة فقط، لريمز اإىل وجود الإن�شان وما 

هو اإل ذرة رمل، اإمنا جزء ل يتجزاأ من هذا الكون الالمتناهي.

حجارة  كاأنها  بدت  �شوداء  اأحجاراً  راأيت  الأيام  اأحد  يف 
اأ�شكال غام�شة وكاأنها قادمة من عمق  بركانية، تغطيها 
مناجم  من  تبقى  مما  اأحجار  اأنها  لحقًا  علمت  الزمن. 
النحا�س النبطية، وكان ا�شتعمل بع�شها وترك الآخر راقداً 
على ه�شبة لأكرث من قرن م�شى، فاخرتت بع�شها واأن�شاأت 
يف  ت�شطّف  �شخرة   129 من  مكون  تركيبيًا  عماًل  منها 
اآثار  عن  قراأت  �شنني  ب�شع  بعد  متتالية.  �شفوف  ت�شعة 
بفرن�شا، مكون  بريتاين  الكرنك يف  اإن�شاء قدمي يف منطقة 
 3 م�شافة  على  من 3000 حجر م�شطف يف 10 �شفوف 

كم، معناهم ما يزال حتى اليوم �رشاً غام�شًا.

ومن ثم، فاإذا باحلياة تفر�س علي م�شرياً موؤملًا فتوقفت 
عن العمل خم�س �شنوات.

اأ�سطورة البتراء 2 )جزء من ثالثية(،  1988، زيت على قما�ش، 200 × 150 �سم
Legend of Petra II (part of a tryptich), 1988, oil on canvas, 200 x 150 cm



ي�سار: تركيب، 1995، حجر و�سفيح، 31 × 10 �سم

اأ�سطورة البتراء 2، 1986 - 1990، زيت على قما�ش، 100 × 88 �سم

Left: Assemblage, 1995, rock and tin, 31 x 10 cm

Legend of Petra II, 1986 - 1990, oil on canvas, 100 x 88 cm



ي�سار: كهوف من الما�سي، 1980، زيت على قما�ش، 91 × 194 �سم

الم�سيرة، 1979، زيت على قما�ش، 100 × 85 �سم

Left: Caverns from the Past, 1980, oil on canvas, 91 x 164 cm

Procession, 1979, oil on canvas, 100 x 85 cm



عودتي اإىل م�رش �شيفة �رشف على بينايل الإ�شكندرية، تعني يل اأكرث بكثري من املمكن اأن تت�شوروه. 
اأ�شعر كاأن حلقات حياتي قد اكتملت، فقد ع�شت يف م�رش �شنني طويلة، وذهبت اإىل املدر�شة يف املعادي 
ّيف يف راأ�س الرب، وهنا يف الإ�شكندرية. تلك الأيام رافقتني طوال حياتي، حية يف  والقاهرة، وكنا ُن�شَ
قلبي وعقلي، وجعلتني ما هو اأنا عليه اليوم. مفهومي للحياة والفن ووعي بجذورنا وهويتنا تبلور 

هنا يف م�رش.

زرت، واأنا يف الثالثة ع�رشة من عمري، وادي امللوك يف الأق�رش. عربنا النيل، منبع احلياة، للو�شول 
يزالن  ما  نف�شي  يف  واأثره  املكان  هيبة  املوت.  مع  يل  مواجهة  اأول  تلك  كانت  الآخرة.  عامل  اإىل 

يالحقانني.

مع مرور الزمن، عندما زرت البرتاء، املدينة النبطية يف جنوب الأردن، واجهت ما مل اأكن اأتوقعه؛ اأن 
الأحياء يعي�شون اإىل جانب الأموات، اأن احلياة واملوت ل يتفرقان، اأن الإن�شان ل يعرب اإىل عامل اآخر، 

اأن الدميومة هنا حمفورة يف ال�شخور ول حدود للزمن.

ُيقال اإن الفنان مي�شي طوال حياته يعمل على عمل واحد يحاول اأن ينجزه، اأو فكرة اأو مفهوم يحاول 
اأن يربزهما.

منذ البداية كنت اأبحث، اأود اأن اأعرف واأفهم واأت�شاءل: من نحن؟ من اأين اأتينا؟ اإىل اأين نحن ذاهبون؟ 
الأمور هاج�شًا  اأحبائنا، كانت كل هذه  اأر�شنا وغياب  جذورنا وهويتنا، منفانا وخ�شاراتنا، �شياع 

يرافقني دومًا.

اأنا فل�شطينية مولودة يف القد�س قبل اإن�شاء دولة اإ�رشائيل، واأجد نف�شي حمرومة من حق العودة. لقد 
ُهّجرت من وطني فل�شطني، وجلاأت اإىل م�رش، ثم ع�شت يف لبنان حيث اأكملت درا�شتي، واأنا الآن ومنذ 
35 �شنة �شنعت حياتي يف الأردن. حقًا هذه البالد العربية مقربة اإىل نف�شي، اإل اأن اأمل ال�شتات واحلنني 
ملا فقدناه، وال�شعور بامل�شوؤولية للحفاظ على ذاكرتنا يرافقني دومًا. هذا ما حاولت التعبري عنه يف 

فني، ومن خالل اإن�شاء دارة الفنون.

ثم  القد�س،  اإىل  ترمز  بوابة  جتاه  ي�رشن  الن�شاء  من  جمموعة  ترى  اأعمايل،  اأوائل  "امل�شرية" اأحد  يف 
تتال�شى معاملهن لتتحول اإىل جمرد ت�شكيل يوحي مبمر �شيق ُيب�رش بال�شوء يف نهاية املطاف. هل 

كان هذا العمل حد�شًا مبمر ال�شيق يف البرتاء التي اأ�شبحت لحقًا م�شدر وحيي واإلهامي؟

يف  الرا�شخة  وجذورنا  العربية  بهويتنا  فيذّكر  »الأنباط«  عمل  اأما  العودة.  ُحلم  عن  "امل�شرية" تعرّب 
التاريخ.

عودتي اإىل م�رش 

لقاء يف بينايل الإ�شكندرية اخلام�س والع�رشون لدول البحر املتو�شط، الإ�شكندرية، م�رش
53



اأ�سطورة البتراء 2، 1989، زيت على قما�ش، 75 × 120 �سم لكل عمل
Petra Legend II, 1989,oil on canvas, 75 x 120 cm each



والتاأمل يف ال�شخر هو التاأمل يف تزامن احلياة واملوت.. هو التاأمل يف البقاء اأبداً. مبعنى اأن املوت 
به  يوحي  الذي  املطلق  البقاء  فهناك  الفردي  املوت  بهذا  تنتهي  ل  احلياة  واأن  للحياة،  ا�شتمرار  هو 
ال�شخر، وهو ما راأيته اأنا كلما مررت على هذه اللوحات، وواقع الأمر عندما اأفعل ذلك تخطر ببايل 
كلمة )متوالية(، فهذه اللوحات هي يف الواقع )متوالية ال�شخر(.. فهي عبارة عن �شخرة تلو �شخرة 
تلو �شخرة. وهكذا. وكلها تتواىل يف �شياق متوا�شل يعطينا معناه. غري اأن كل جزء من هذه املتوالية 

له معناه امل�شتقل، وهذا املعنى يت�شل باملعنى الالحق فالالحق وهكذا.

نحن اإذن اأمام )متوالية ال�شخر( فكل لوحة م�شتقلة، وكل لوحة جزء من �شياق ل ينتهي، ول يكفينا 
الأ�شناف:  خمتلف  من  ب�رش  خالله  ومن  وعليه  فيه  عا�س  فقد  عنا.  خارج  ك�شيء  ال�شخر  نرى  اأن 
ملوك وفنانون و�شيادون وحيوانات كثرية، مبعنى اأن الذين عا�رشوا احل�شارة الهلن�شتية و�شاركوا 
فيها وهياأوا قاعدة �شلبة ملا تالهم من ح�شارات، وهذا ما حاولت اأن توحي به ال�شيدة �شومان يف 

لوحاتها.

لكنني  ال�شوؤال  هذا  اأ�شاألها  مل  اأنا  اإذن ملاذا �شمت ال�شيدة �شهى �شومان معر�شها “اأ�شطورة البرتاء”؟ 
نعرفه  الذي  العميق  الكامن  املعنى  الِقَدم، هي  الأ�شطورة هنا هي  اأن  تذكرت  راأيت ومما  فهمت مما 
يف كل اأ�شطورة لها فعلها يف اأدبنا وفكرنا حتى اليوم. فالبرتاء اأ�شبحت اأ�شطورة لأنها جملت، ولأن 
اآدابها وفنونها جملت، وبالتايل ظل كل ما حواه الفكر والفن النبطي كامنًا يف ال�شخر، و�شار يتعني 
علينا ا�شتعادة تلك الأ�شطورة الكامنة كاإمكانية لأن الأ�شطورة براأيي تظل م�شدر قوة دائمة يف كل 
فكر واأدب. واأ�شطورة البرتاء هي القوة الفكرية والإبداعية الكامنة يف ال�شخر، ول تفتاأ جتابهنا يف كل 
جتلياتها كي ن�شعر اأننا ما نزال نحيا الأ�شطورة، وباأن علينا ال�شتمرار بها، فالأ�شطورة يف النهاية 
تغدو هي احلقيقة والأ�شطورة جتوهر دوافع الإن�شان وجتوهر بقاءه الأبدي، والبرتاء تظل رمزاً كبرياً 
لهذه الأ�شطورة التي جتوهر لنا دوافعنا وتوؤكد بقاءنا دائمًا يف خ�شم ذهني عاطفي حما�شي يدفعنا 
اإىل املزيد من امل�شاركة يف هذا اخللق املجتمعي، وعليه فاأنا اأرى يف اأعمال �شهى �شومان هذا الدافع 

بنا من اأعماق الزمن العتيق املهم نحو املزيد من الزمن الأ�شطوري اخلالق.

وبعد، قد يت�شاءل البع�س ملاذا ر�شمت الفنانة �شهى �شومان البرتاء ومل تر�شم القد�س التي هي م�شقط 
راأ�شها، �شخ�شيًا اأعتقد اأنها يف متجيدها ل�شخرة البرتاء قد جمدت �شخرة القد�س التي تعترب من اأروع 

واأجمل ما اأنتجه العقل العربي، فتمجيدها لل�شخر اإذن هو متجيد للقد�س وفل�شطني برمتها.

لنا نحن جتربة الزمن، فنحن مهما ت�شورنا اأنف�شنا باأننا اأبناء اللحظة الراهنة، فاإننا يف الواقع اأبناء 
الزمن الطويل جداً، وكل ما يعيدنا ويذكرنا بتجربة الزمن واأعماقها هو يف الواقع فن جميل.

اإن جتربة ال�شخر التي تتماثل بعنف وقوة ولذة يف هذه اللوحات هي يف النهاية جتربتنا الأق�شى، 
اإن لوحات هذه الأ�شطورة )اأ�شطورة البرتاء(  واأعنف واألذ ما يف كينونتنا احلقيقية، ول بد من القول 
متميزة ومقلقة ومثرية لأنها ت�شفي لنا بع�شًا مما هو جميل ورائع يف قلقنا وت�شاوؤلتنا وهواج�شنا، 
ويف الوقت نف�شه هي متثيل �شامخ لل�شخر، ال�شخر الذي تتوحد فيه الفنانة بقدرة عجيبة، وهذا التوحد 

مع ال�شخر لي�س غريبًا على العرب بعامة، وعلى الأردنيني بخا�شة.

اأ�شاًل  ال�شخرة  من  فاأنا  اأعوامي،  ع�شت  ال�شخرة  “على  عمومًا:  والعربي  والفل�شطيني  الأردين  يقول 
ماء  ابتداأت  ال�شخر  من  التي  لأحالمي  بيتي  مددت  الكف  ومن  كهفي،  حفرت  ال�شخرة  ويف  ولدت، 
حلياتي، ولئن تركت ال�شخرة مقهوراً ذات يوم لهجرتي، فاإين قد حملتها جباًل يف �رشايني دمي، واأينما 
حللت كانت هي قلعتي.. فيئًا وقوتًا ليومي وم�شدراً لقوتي، وحني انتف�شت كانت ال�شخرة طائرتي 

عرب القذائف وقبلتي”.

وال�شبب الآخر الذي لفت نظري لل�شخر يف اأعمال الفنانة �شهى �شومان هو الرمز، فنحن كاأمة عربية 
مقرونًا  العربي  اإىل  ينظر  �شار  املقابل  ويف  العرب،  رمز  �شارت  بحيث  البادية  عن  كثرياً  حتدثنا 
بال�شحراء، ون�شينا اأن ثمة رمزاً اآخر ل يقل قوة ودللة عن البادية، ولعل ال�شخرة اإذا كانت رمزاً اآخر 
للعربي، اأن تكون الرمز الأهم يف نظري لأن ال�شخر اأبو احل�شارات، والعرب الأنباط تركوا لنا هذا الرمز 

العظيم بتجربة اأ�شا�شية يف وعي احل�شارات العربية املتالحقة: جتربة ال�شالبة والدميومة.

والفنانة ت�شتق�شي يف كل لوحة من لوحاتها ناحية اأخرى من نواحي هذا الرمز ودميومته، والتوحد 
يف  كان  �شيء  هو  وعيًا  اأقل  ب�شكل  واإن  نحن  وعندنا  �شومان  �شهى  الفنانة  عند  بنظري  ال�شخر  يف 
اأعماقنا، ولعلنا ن�شتلهمه يف كثري من تفكرينا واإرادتنا. وهنا نرى من جاء واأكد عليه بتف�شيل مذهل 
يكاد يكون جمهريًا وكاأنه ياأخذ ذرة واحدة من ال�شخر فيكربها ليذكرنا بقيمة ال�شخر ومعناه يف 

حياتنا.

وال�شخر كما عرفته الفنانة كما يخيل اإيل وكما راأته يف البرتاء. ويجب اأن نتذكر اأن البرتاء م�شتقة 
من كلمة لتينية تعني ال�شخرة، وكنت اأمتنى لو اأطلق ا�شم ال�شخرة على البرتاء، يوحي للفنانة والتي 
ال�شواخ�س  هذه  اإىل  بعودتنا  واأننا  ال�شخر،  رحم  من  جئنا  باأننا  لوحاتها  عرب  اإلينا  توحي  بدورها 
احلياة  تزامن  العودة  هذه  يف  ونرى  وجتديدها.  حياتنا  ل�شتعادة  الرحم  اإىل  نعود  كاأننا  ال�شخرية 
واملوت، كما مل يره اإن�شان اآخر �شوى العربي عندما جعل �رشيحه يف داخل بيته، وعندما نحت البيت 

ال�سفحتان التاليتان: معر�ش اأ�سطورة البتراء 3، 1993، المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، عمانوال�رشيح ب�شكلني مت�شابهني، عا�س يف اأحدهما ومات يف الآخر، وتزامن مع كليهما.
Previous pages: Legend of Petra II exhibition, 1993, Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman49 48



اأعتقد اأن الفنان حينما يق�شي �شنوات من عمره يف عمل �شيء يقدمه للجمهور فله احلق على جمهوره 
اأن يحاول فهمه بطريقة معرفية ولي�س بطريقة عابرة.

اأن ثمة من الفنانني من يدقق النظر فيما حتط عينه عليه ويعطينا �شورة  ولقد وجدت من جتربتي 
وا�شحة اأو تف�شيلية لهذا الذي وقعت عينه عليه، هذه ناحية، وهناك من الفنانني من يدقق النظر فيما 
يرى ويعطينا انطباعه الب�رشي عنه لن�شاركه الراأي حول انطباعاته، وهذه ناحية اأخرى، وهناك فئة 
من الفنانني تعطينا ردة فعلها الذهنية اأو العاطفية ملا ترى حولها، وهذه ناحية ثالثة، لكن هناك من 
الفنانني من يتخطى تلك الفئات الثالث اإىل جتربة اأكرث �شموًل فيجمع بني جتاربه الب�رشية والذهنية 

والعاطفية معًا.

كل ما راأته العني ومل�شته اليد وعرفته احلوا�س جميعًا، واأ�شبح جزءاً من الذاكرة امللحة على الفنان، 
واأ�شبح ناب�شًا يف جتارب حياته الالحقة، كل هذا يتحرك يف اأعماق الفنان باأ�شكال ملحة وخمتلفة: 
َفَقَد الفنان �شيطرته عليها مهما اّدعى  قلقًا، ع�شقًا، حزنًا، غ�شبًا، فرحًا..اإلخ. واأخرياً قد يتفجر �شوراً 

عك�س ذلك.

وميزة الفنان هو ا�شت�شالمه لهذا التفجر الداخلي الذي ل توازيه عنفًا اأية جتربة اأخرى ب�رشية كانت 
اأم ذهنية، وبراأيي اأن هذا الفنان الذي ي�شتطيع اأن ميزج كل تلك التجارب ال�شابقة مع تفجراته الداخلية 
هو منط من الفنانني ذوي املوهبة اخلا�شة، واأعتقد اأن فنانتنا �شهى �شومان هي من هذا النمط، ولذا 
فاإنها كما ترون ر�شمت ع�رشات اللوحات املت�شلة واملتوا�شجة، وهذا لي�س غريبًا بالن�شبة لها، ولكنه 
ُذهل  من  اأول  كنت  لكنني  حياتي  يف  معار�س  من  راأيت  ما  بقدر  واأنا  مذهاًل،  اأمراً  ذاته  بحد  يبقى 
حني ا�شتعر�شت لوحات هذا املعر�س لأن �شظايا التفجرات الداخلية تتقاذف يف كل اجتاه مهما تكن 
دوافعها الذهنية، وما كل لوحة من هذه اللوحات اإل �شظية اأخرى: �شظية من تلك الأمم املتواترة التي 
تطلقها التفجرات الداخلية كي تاأتينا يف النهاية حارة مفعمة برموز م�شدرها، وهو م�شدر قد يرجع 

موؤقتًا، ولكنه ل يخمد.

ل عجب اأن تق�شي الفنانة �شنوات وهي تالحق اإغراءات الرموز التي ل تكف عن احلركة يف ذهنها. 
و�شاأحاول اأن اأو�شح من اأين تاأتي تلك الرموز.

لدي دومًا مقيا�س يف روؤيتي للوحة الفنية، وهو مقيا�س الن�شوة التي متنحني اإياها اللوحة عندما اأنظر 
اإليها، وكذلك نوع الن�شوة، ويتعني علي اأن اأقول باأن ال�شيدة �شهى �شومان يف معر�شها ككل تعيدنا اإىل 
جتربة اأ�شا�شية يف ن�شوتنا للفن. اإنها جتربة الزمن.. الزمن وقد تداخل مع اأحا�شي�س احلياة يف �شعودها 
وهبوطها عرب الظواهر الطبيعية التي كانت املنطلق للوحات الفنانة ومو�شوعها بالطبع هو البرتاء، 
غري اأن ح�س الرمز كان لديها جتربة ملحة ومتكررة ومتواترة، ومتنح يف اإيحاءاتها للفنانة قوة لتعيد 

اأ�شطورة البرتاء 3
جربا اإبراهيم جربا

 جربا اإبراهيم جربا )1920 – 1994(
 كاتب وناقد فل�شطيني
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هما ما يتعاي�س واإياهما الإن�شان، اأما يف اأعمال �شهى فالذي يتعاي�س واإياها، ومن ثم مع امل�شاهد، 
اأعمالها.. هذا )الع�شق( ال�شميمي لكت�شاف  – الطبيعي يف  هو هذا التجذر الثقايف للوجود الإن�شاين 

الإن�شانية يف الوجود.

من هذا كله ن�شتطيع اأن نقيم اأعمالها اأخرياً تقييمًا مو�شوعيًا فنقدمها يف معر�شها الأخري وهي تقطع 
معًا، ومن  والأ�شلوبي  والتقني  الروؤيوي  بتطورها  مرحلة جديدة من مراحل تطورها، مرحلة حافلة 
اأجل اكت�شاف جماليات الذات الإن�شانية املتواجدة بـ"مو�شوعية" املحيط اجلغرايف والآثاري معًا.. اإن 

�شهى �شومان تعي�س فنها يف روؤيتها، وروؤيتها يف خطابها من خالل اأثرها الفني.

فعامل البرتاء هو عامل البيئة التي �شيختلط من خاللها التاريخ باجلغرافية، والواقع بالأ�شطورة، واملكان 
بالزمان.. اإنها )الربزخ( ال�شحري املوؤدي اإىل جوهر الوجود الإن�شاين الرحيب، اإن�شانية )برومثيو�س(: 
"ذلك البطل الذي اأحب النا�س لدرجة اأنه منحهم النار واحلرية يف وقت معًا، اأ�شلوب العمل والفن، بينما 
ل حتتاج الإن�شانية يف اأيامنا هذه، بل ول ي�شغل ذهنها اإل التفكري يف العمل". كما ي�شفه األبري كامو.

والآن، فاإن اأعمالها الفنية من الناحية التقنية والأ�شلوبية، �شتنبوؤنا بكل ما يجي�س يف نف�شها ويتاأجج 
من طموحات يف حتقيق هويتها م�شتخدمة الو�شائل الت�شكيلية. لقد كانت بدايتها حافلة بفي�س من 
 )Tonality( توناليتية  لونية  تدرجات  بوا�شطة  الوا�شعة(،  )امل�شاحات  وبتداخل  املتناغم(،  )التلوين 
وباهتمام تعبريي بالتقنية اإىل حد اإغناء امللم�س اللوين بكثافة عارمة من الدهان. كما كانت تقنيتها 
تفرت�س م�شبقًا )اإحالة( الفو�شى يف الألوان و)بعرثتها( اإىل نظام من جتاور البقع وا�شعة امل�شاحات، 
تبدو  حيث  امل�شقط،  اأفقي  بنظام  ذلك  ا�شتبدلت  ثم  )اخلرائطي(،  اأو  العامودي  امل�شقط  وفق  مر�شومة 
�شتوؤلف  كانت  �شوئية  �شقوق  اأي�شًا  اإنها  امل�شاءة.  ال�شموع  كاأنها  عامودية  خطوط  ذات  لوحاتها 
عن  بحثًا  لنا  تر�شم  اإذن  كانت  البرتاء.  لأ�شطورة  معاجلتها  لـ)خال�شة(  العام  التجريدي(  )النطباع 
�شخ�شيتها )املتبلورة( يف الوجود اخلليقي البيئوي بالذات. وكاأنها تريد اأن حت�شم وتكمل معًا ما بداأته 
الفنانة الراحلة فخر الن�شاء زيد بو�شائلها اخلا�شة. فبمقدار ما انتهت فخر الن�شاء اإىل )�شحر الطبيعة( 
)ثراء  يف  التوغل  �شهى  اآثرت  للمرئي،  جديدة  كقراءة  خا�شة،  العيون  يف  املكثف  الإن�شاين  والوجود 
الطبيعة( واإن�شانية الإن�شان حماولة اكت�شاف معنى الوجود ب�شدق. والفارق الوا�شح بني )القراءة( من 
جهة، و)الكت�شاف( من جهة اأخرى، فالقراءة خطاب ذو بنية ظاهرية، اأما الكت�شاف فـ)انبثاق( من بنية 
داخلية، فهو تاأويل للخطاب كمرجع. )من هنا اأ�شبحت البرتاء يف اأعمال �شهى الأخرية "وجوداً" بعدما 
كانت "اأ�شطورة" فح�شب(، فهي، اأي الفنانة، �شتوؤن�شها عندما تكت�شف )اأن�شاقها( التدوينية )ا�شتخدام 
الكتابات غري املقروءة( خمرتقة ال�شطوح امل�شتوية للوحاتها، مثلما تكت�شف "ذرة" الرمل التي توازي 

بالطبع معنى )احلجرية الب�رشية( من خالل املادة الإن�شائية التي تغطي بها تلك ال�شطوح.

اإن تقنيات �شهى واأ�شلوبها )ما بعد – التجريدي( ميثل اإذن بحثها الدوؤوب عن )اإن�شانيتها يف حلظة 
التقائها بالطبيعة(. وتلك مزية جديدة يف تاريخ تطورها الفني، اأو يف ما ترتكه من اأثر فينا نحن. ومن 
هنا اأي�شًا تطلع على ما قدمته من اأعمال )هي ب�شيطة ومركبة( يف الوقت نف�شه.. غريبة وماألوفة. ذلك 
لأنها تبدو وكاأنها )اأحجية( علينا اأن نحل لغز الطبيعة فيها: )يف الألوان والإ�شاءة والتجذر التدويني( 
وبكل ما ت�شتبطنه من مفاجاآت ما�شوية: )ثورات الرباكني وانهيارات زلزالية(، كما علينا اأن نقراأ فيها 
البنية التحتانية لوجودها ك�شطوح لونية حتتوي كتابات غري مقروءة ل�شبب ب�شيط وهو اأنها متثل لنا 
)�رشائح( من ال�شخور املتجذرة حتى الذرة. على اأن مثل هذا ال�شجل الباطني للطبيعة كان ول ريب 
ميثل باعتباره ذاكرة اإن�شانية، كل تقاطع للثقايف والطبيعة الفطرية معًا. فنحن نعلم اأن جمرد قطعة 
�شخرية )ك�شظية حقيقة يف البرتاء( متثل كل احل�شارات ال�شابقة التي تاأ�ش�شت فيها، فال�شخر وال�شوء 
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تظل جتربة الفنانة الت�شكيلية �شهى �شومان جتربة غنية بقيمتها اجلمالية والإبداعية، وذلك من حيث 
و�شوح الروؤية الفنية، وبالتايل مدى الإف�شاح عنها تقنيًا واأ�شلوبيًا.

فاإنها بعد م�شرية ا�شتغرقت اأكرث من ع�رش �شنوات من امل�شاهمة يف املعار�س الفنية �شواء ال�شخ�شية 
منها اأو اجلماعية، اأو على الأقل من خالل معر�شني هامني اأحدهما العام 1984 )يف باري�س(، وهو 
احلافل ب�شهادتني عنها لكل من الفنانة الرحلة فخر الن�شاء زيد، والناقد الفرن�شي اأندريه بارينو، واأما 
الآخر وهو معر�س العام 1988 )يف عمان( فقد ت�شمن بحثها الفني يف )اأ�شطورة( البرتاء، تطل علينا 
الآن مبعر�س جديد �شتمثل فيه خال�شة ما تتمخ�س عنه روؤيتها الراهنة، عرب خطابها، يف اكت�شاف 
)مدى التقاطع( بني العالقات )التدوينية( و)التاأملية(، نحو معطيات هي اأعمق اإيغاًل وتوحداً بالعامل 

نف�شه.

لقد اآل بها الأمر اأن ت�شبح اأكرث اختزاًل يف الروؤية من ذي قبل، واإىل توظيف كل من )الفكر( احلرويف، 
الإن�شانية  الذات  )التقاء(  معنى  عن  التعبري  )حيوية(  جدوى  �شيوؤكد  توظيفًا  الختزايل،  و)املنهج( 
باملحيط، ومبا يختزل اهتمامها بهذا اللتقاء، حتى م�شتوى التاأكيد على )النقطة( )= ذرة الرمل( اإنه 
اإىل هباءة  اأ�شغر )وحدة( حميطية �شتختزل امل�شاحة ال�شخرية للطبيعة اجلبلية  اإىل  مبعنى الو�شول 
رملية. و�شتقدم لنا عند هذا احلد اأعماًل ميتزج فيها ال�شعور بالذات الإن�شانية وهي يف حالة تقاطعها 
بـ)مو�شوعية( الوجود املحيطي، اإنها يف كل هذا حتقق، كما يبدو يل، نزعتها ال�شوفية كـ)حالة من 

اإحالة التاأمل( اإىل )وجود تاأملي(.

تلك يف الواقع خال�شة الروؤية التي تنطلق منها �شهى يف معر�شها. لكن التعرف على اجلانب التطبيقي 
يف ذلك يعتمد على مدى اإملامنا باأ�شباب تطورها الذهني اأو الثقايف هي بالذات. وهذا ما يعرفنا عليه 

اإملامنا ب�شيء من حياتها اليومية.

لقد كنت اأراقب عن كثب رحالتها املكوكية بني عّمان والبرتاء، ويف البرتاء كانت ت�شتقر يف الواحة 
اأّثر بتجلياتها ومهبط دواعي ممار�شاتها الفنية،  بعد رحلة طويلة يف ال�شحراء. وهناك حيث املنبع 
كانت كمن يطوي �شفوح املدينة �شعوداً نحو قمة اجلبل. فاأنها كانت تعتمد انتزاع نف�شها انتزاعًا من 
الأجواء ال�شاخبة يف )عّمان( لكي تعتزل يف البرتاء، خالدة اإىل نوع من التفرد والنقطاع يف مر�شمها 
عند �شفح اجلبل.. هناك حيث التبتل والتاأمل التام، وحيث البحث الدوؤوب عن معنى الوجود الإن�شاين 
واكت�شاف )�رش( كيانه الذي نوه به الكاتب الفرن�شي اأنطوان �شان اك�شوبري يومًا بقوله: "ولي�س هناك 

اإل الروح لو هبت على ال�شل�شال ل�شتطاعت اأن تخلق الإن�شان".

لكي  اليومية  حياتها  برتابة  )احلميمة(  اإن�شانيتها  ركام  من  ا�شتالًل  نف�شها  ت�شتل  اإذن  �شهى  كانت 
تطلقها من اإ�شارها يف )واحة( من الإبداع نائية يف جوهر الوجود املحيطي.

�شهى �شومان املعر�س ال�شخ�شي
�شاكر ح�شن اآل �شعيد

�شاكر ح�شن اآل �شعيد )1929 - 2004(
فنان ت�شكيلي عراقي، موؤ�ش�س جماعة "البعد الواحد" 1971
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ول �شك اأن هذا الفن عند �شهى �شومان يبداأ بال�رشور، �رشورها وهي تختار من الطبيعة املواد اخلام 
البدائية القدمية التي تعترب ذات تكوينات واأ�شكال خمتلفة متامًا عن التكوينات غري الطبيعية الناجتة 
عن الرغبة يف التكوين، ويف اإعادة التكوين، ثم بعد اأن تختار �شهى �شومان تلك املواد الطبيعية تقدمها 

لنا وتدعونا مل�شاهدتها ولتاأملها للن�شاب معها اإىل الأحالم.

اإن اإنتاجها ينبع من الختيار قبل اأن ي�شبح اإبداعًا، وهي ل ت�شع يف فنها اأي نوع من اأنواع الرقابة 
بل ترتك املجال مفتوحًا للم�شادفات، فتلغي جميع احلواجز بني الفنان واملتفرج، واحلواجز بني الفن 

واحلياة.

اأمام ما هو غري  اأمام ما هو زائل،  اأنف�شنا  بل ويف بع�س الأعمال تلغي متامًا جميع الركائز، فنجد 
مرئي، بل اإن املادة نف�شها ت�شبح جتريدية.

بالرغم من كل ذلك فلي�س من ال�شهل اأن ننظر اإىل اأعمال �شهى �شومان نظرة نقدية دون التفكري يف ذلك 
الظل احلار�س الذي يرعاها، اإىل فقيدة الفن فخر الن�شاء زيد التي كان بو�شعها اأن تنق�س على واجهة 
مدر�شة الفن التي اأن�شاأتها كما نق�س على واجهة "دير تالن" اأفعل ما ت�شاء. لأنها كانت تهتم بتعليم 

تالميذها احلرية اأكرث من تعليمهم فن الر�شم.

باأ�شلوب  ولكن  ال�شخور،  تالعب  زمنها  يف  اأي�شًا  هي  كانت  الفل�شفية،  الروايات  بطلة  الأمرية  هذه 
اأن  ويبدو  ومنهجًا،  اإر�شادية  الإ�شبع" عالمات  "عقلة  كانت مثل حجارة  احلجارة  تلك  لأن  فل�شفي، 
التهذيب  الإفراط يف  نف�شه يف  اأهلك  الذي  الفني  املحيط  لتهرب من  النهج  �شومان نهجت هذا  �شهى 
ويف التدهور. فاليوم يبدو اأنه لي�س هنالك �شوى خيارين اأمام كل فنان يرف�س اأن تتقاذفه التيارات 
املتدهورة. اخليار الأول هو ال�شخرية اأو " الدادية" اجلديدة للتخل�س من القيود التقليدية، وهذا املذهب 

مدمر وهزئي. اأما اخليار الثاين فهو العودة اإىل العتيق؛ اأي اإىل اأعادة البناء، وهذا اأ�شا�شي.

والفن احلديث ل يتطور واإمنا يتاأرجح بني العتيق واحلديث، وما تود �شهى �شومان اأن حتققه من خالل 
فنها هو اإدماج البدائي والتجريدي.

الر�شم والإنتاج الفكري،  بليوناردو ديفن�شي، خا�شة فن  اأفالطون ومروراً  اأن الفن منذ  واأخرياً، ومبا 
اإن �شهى �شومان تعترب و�شيطًا  القول  اإىل  اأن نخل�س  كان يعترب و�شيطًا بني املادة والعقل. فيمكننا 

يجعلنا نتوا�شل مع املادة. وهي لذلك يف الطليعة املتقدمة لهذه الفل�شفة.
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نف�شها البرتاء مثلما يدخل الإن�شان يف جتربة روحية فين�شى نف�شه متامًا اأمام كل ما يفوقه.

نف�شها  البرتاء  رمال  لأن  اأداة   / ومفعول  مو�شوع   / فاعل  الوقت  نف�س  يف  كان   2 البرتاء  معر�س 
ا�شُتخدمت. لي�شت كمادة عادية فقط، ولكن كمادة اأ�شا�شية متحي الفنانة نف�شها اأمامها لتربزها اأكرث.

وعلى عك�س بورجا�س الذي اأخذ حفنة من الرمال يف يده ثم األقاها بعيداً واأعلن مبت�شمًا اأنه قد غري 
نحن  تغيرينا  بنية  ولكن  ال�شحراء  تغيري  بنية  لي�س  الرمال  ت�شتخدم  �شومان  �شهى  فاإن  ال�شحراء، 
لتجعلنا اأكرث ف�شوًل واأكرث اإح�شا�شًا بالفن.. فتك�شف لنا �رشاً يبداأ من الكائنات ال�شغرية جداً لي�شل اإىل 

الكائنات الكبرية جداً.. اإىل قلب اجلبل نف�شه.

فلي�س هناك اأف�شل من الرمال، وخا�شة رمال البرتاء للتدليل الوا�شح على جتدد الأ�شياء. هنا كانت 
اأو قرباً، ثم  الرمال فيما م�شى �شخراً، ثم عادت واأ�شبحت �شل�شاًل ف�شنعت منه يد الإن�شان معبداً 

حوله الزمن بفعل املياه والرياح رماًل مرة اأخرى، ثم ياأتي الرت�شيب من جديد وهكذا دواليك.

اأذن هو الذي يكّون هذه ال�شورة املتحركة لالأبدية اجلامدة، بينما الرمال تلك ال�شخور التي  الزمن 
ميكن تعبئتها يف قارورة وا�شتخدامها حلفظ الزمن. هذه الرمال تك�شف لنا عن وجود كون ل نهائي، 

وما الرمال اإل �شيغة م�شغرة منه.

ثم جاء معر�س البرتاء 3 الذي مل يكن اأبداً جمرد معر�س للوحات، بل كان �رشحًا يجعل املرء ي�شعر 
وكاأنه يف معبد مقد�س يحث على التاأمل: اللوحات فوق اجلدران، ولكنها مثل املحارة التي حتتوي 

اللوؤلوؤ، فهي حتتوي رماًل و�شخوراً.

الأ�شلية  بتكويناتها  احتفظت  التي  الطبيعية  ال�شخور  بع�س  الرمال  اإىل  �شومان  �شهى  اأ�شافت  لقد 
واأ�شكالها البدائية دون اأي تعديل لتتنا�شق مبا�رشة مع املناظر الطبيعية الأ�شلية التي ا�شتقت منها. 
وتلك ال�شخور بتكويناتها واأحجامها ال�شخمة بالإ�شافة اإىل الإمكانية املتاحة لنا مل�شاهدتها من 

جميع الزوايا اأ�شبحت كائنات حية ولكنها غريبة.

تلك ال�شخور غري املنحوتة، التي ل حتتاج للنحت لت�شبح معربة، ول حتتاج لإ�شافة جمال خارجي 
على جمالها الطبيعي. قد اختارتها �شهى �شومان وعرفت كيف تربزها فتجعل �شدى ال�شوت يدوي 

من خاللها وكاأنه اآٍت من مغارات البرتاء.

وهذا الفن يقرتب من فن الزن عند البوذيني الذين ي�شيدون بتاأثري اجلمال على التاأمل وكذلك من الفن 
الفرعوين عند قدماء امل�رشيني الذين كانوا يعتربون احلياة واملوت وحدة واحدة مثل الأر�س والكون، 

وهذا الفن يبعث ال�شكينة يف النف�س ولي�س ال�شطراب. هذا الفن نوع من العزاء.

اأ�سطورة البتراء 2، 1989، زيت على ورق، 75 × 55 �سم
Legend of Petra II, 1989, oil on paper, 75 x 55 cm
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الزمن  والرمل
نويل فافرليري

نويل فافرليري
كاتب ومدير املركز الثقايف الفرن�شي

يف عمان 1995 

تطور الإنتاج الفني ل�شهى �شومان امل�شتلهم من البرتاء يف مراحل ثالث متثلت يف  ثالثة معار�س: 
اأ�شطورة البرتاء )1988(، البرتاء 2 )1993( والبرتاء 3 )1995(.

وتعترب  البرتاء،  من  م�شتوحاة  جميعها  فنية  لوحات  على  " ا�شتمل  البرتاء  "اأ�شطورة  الأول  املعر�س 
نتذكر  جتعلنا  عامودية  ومكوناتها  اأ�شكالها  بالزيت،  ر�شم  لوحات  عن  عبارة  كال�شيكية،  لوحات 

اجلدران امللونة يف املدينة النبطية القدمية.

التي  الر�شم،  بينما مادة  الكاتدرائية  �شهم  �شموخ  نتذكر  الر�شم جتعلنا  العامودية يف  وهذه اخلطوط 
اأ�شبحت اأنواراً، جتعلنا ن�شتعيد روعة األوان الزخارف الزجاجية التي تزين كنائ�س الع�شور الو�شطى.

واأ�شلوب �شهى �شومان يف الر�شم يقرتب من اأ�شلوب الر�شام الفرن�شي امل�شهور كلود مونيه يف ر�شوماته 
املتعددة ملناظر الكاتدرائية يف مدينة روان يف �شاعات خمتلفة من النهار.

ولكن كل منهما ا�شتطاع اأن يحتفظ بالبعد النظري الذي يف�شله عما ير�شم، لذا فاإن كلود مونيه خلف 
لنا لوحات متثل �شخوراً مفتتة يف �شوء �شباحي لوؤلوؤي، ولون برتقايل وهاج يف الظهرية، وزرقة 
�شماوية يف امل�شاء . اأما �شهى �شومان فقد جعلتنا نتوقف اأمام جدران ملونة كاأنها هياكل من الآثار 

والتموجات اآتية من زمن ل نهائي نتعلق به وكاأننا ننتظر دومًا �شيئًا ما.

وهناك اختالف اأ�شا�شي بني كلود مونيه و�شهى �شومان. كلود مونيه الر�شام النطباعي كان يود اأن 
يجعل الزائل ثابتًا ولو من خالل �شعاع من نور، بينما �شهى �شومان تود اأن ت�شهد على ما هو اأبدي من 
خالل �شاعرية عك�شية؛ اأي معاك�شة للواقع، مما يجعلنا نرتدد يف حتديد روا�شب الذاكرة التي ت�شبب لنا 

احلرية وجتلب لنا الطماأنينة يف اآن واحد.

ولكي ن�شتعيد ما غاب عنا، اأو بالأحرى لكي نلم به، كانت الفنانة بحاجة اإىل بع�س الوقت، وهو ما 
زال عائمًا اأمام لوحاتها، فا�شرتجاع حلظة واحدة من الزمن بكل ما ا�شتملت عليه من اأحا�شي�س تخلب 

اللب لن يتم اإل بعد اأحالم طويلة وم�شاعر تقرتب من الع�شق.

تعرف  ل  لديها  اخلطوط  اأن  نالحظ  فاإننا  لوحاتها،  �شنع  طريق  عن  احلديث  الآن  لنا  طاب  اأذا  اأما 
حدوداً ول اأعماقًا. اإمنا جند اأنف�شنا يف داخل املواد املكونة للوحة وداخل الزمن، م�شجونني يف دوامة 
وال�شخر  والرتاب  ال�شل�شال،  لون  اأ�شا�شًا من جميع درجات  تتكون  لديها فهي  الألوان  اأما  كوكبية، 
امل�شتخدم يف  القاين  بالأزرق  ومروراً  املحروق  اخلبز  األوان  اإىل ظالل  امل�شيء  الربتقايل  ابتداء من 

الزخارف الزجاجية.

ابتداء من معر�س البرتاء 2 فاإننا ندخل مع �شهى �شومان يف معبد مقد�س. اأمل ي�شبق لها اأن دخلت هي 
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البتراء 2 )تف�سيل(، 1992 - 1993، رمل ومواد مختلفة على ورق، 77 × 58 �سم لكل عمل
Petra II (detail), 1992-1993, sand and mixed media on paper, 77 x 58 cm each



من  وتخلي�شها  روؤيتها  على  القادرة  الوحيدة  هي  اأ�شكاًل  املعدين  الليل  من  �شومان  �شهى  ت�شتخرج 
فلزها ال�شحري، عينها ويدها تقودان روحها يف عامل من حجارة ومقابر ومزارات ومغائر ومعابد 

واأطالل و�شحارى. عامل �شماه الإغريق البرتاء النبطية )�شال( القدمية ال�شخرة.

اأ�شطورة  ا�شتوحت  حينما   1988 منذ  املكان  هذا  ل�شرب  عملها  كّر�شت  البرتاء  م�شورة  �شومان  �شهى 
البرتاء مو�شوعًا ملعار�شها الأوىل يف تركيب مثري من الرمال احلمراء على �شماء من الرخام الأزرق. 
تاريخ  �شهادات  ُكتبت  الغابرة، حيث  الأزمنة  قوى  اأ�شكالها من  تنتزع  ولكنها  البرتاء  ت�شف  ل  اإنها 

واأ�شاطري ومعتقدات غنية الرموز، اآثار عظيمة حلياة اندثرت منذ قرون.

يتفكك عمل �شهى �شومان من مرحلة اإىل اأخرى يف توايل مناظر من الذاكرة، من الطبيعة يف لوحات 
القما�س والورق الأوىل، اإىل تاأليفات عامودية تعبريية، اإىل معاجلات يف عمق مادة اهتزازية جمردة 

ت�شالح الروحانية والغريزة يف برج الغنائية املطلقة )البرتاء 3(.

طبقات  ذات  مفتتة،  �شخور  قلب  يف  بعيداً  لتذهب  ال�شهل  للنقل  املغلق  املمر  �شومان  �شهى  تتجاوز 
تراكمية، حمفورة بتجاعيد، حمزوزة بجروح ندّية، منحوتة باملاء والريح، حاملة خالل حياتها التي 
قادتها من اأر�س اإىل اأر�س، ما يتجاوز ال�شورة: عمق املعنى. اإن هذه ال�شخور �شهدت ولدة ون�شاأة 
واندثار ح�شارة بنت عاملنا احلديث، �شبب جعل �شهى �شومان ترتبط بها وتخلدها يف لوحاتها؛ الفعل 

الإبداعي يعّرف بنف�شه با�شتثماره للف�شاء وقوة كثافته ال�شعورية تعبري عن رغبته يف املعرفة.

الرمل فخلطته وعجنته و�شفته ثم  ا�شتخدمت �شهى �شومان  باأف�شل �شورة،  ولكي ت�شرب هذا املكان 
اأعطته لون اأ�شوله. اإن تقنياتها املختلطة ت�شتعيد بناًء جيولوجيًا لآثار البرتاء، لالأر�س التي حرقتها 
اأجزاء من �شخور التقطتها  اإن�شاءاتها  ال�شم�س، وللحجر بتناوب دكونه وملعانه. واأحيانًا، جتابه يف 
يف البرتاء مع لوحاتها، لتعار�س بينها وبني الفعل الت�شويري الذي هو حركة، �شكون املادة. ويف 
تولد  جعلها  الذي  املنظر  واأجنزت  �شومان  �شهى  عرفت  نف�شها  يف  ووقعها  ال�شخور  هذه  امتدادات 

م�شورة. 

ترجمه عن الفرن�شية: زياد دلول، فنان �شوري

الزمن والرمل
بيري كابان

بيري كابان
موؤرخ فن وناقد فرن�شي

اأيار 1999
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فن فيديو: اإنني يف كل مكان
مي مظفر 

مي مظفر 
�شاعرة وناقدة عراقية

عمان 2006

تتحدى �شهى �شومان امل�شاهد، منذ اللقطة الأوىل من عملها )فن الفيديو(، حني تواجهه بجملة اأ�شئلة 
والظل  ال�شوء  انعكا�شات  ب�شفافية عالية من خالل  تتالم�س  ثنائيات  ثمة  وي�شمع.  يرى  حمرّية عما 
على �شطح حجر من اأثر الأنباط يف "البي�شا" )منطقة تابعة للبرتاء جنوب عّمان، جرت فيها موؤخراً 
اكت�شافات اأثرية بالغة الأهمية(. فالثابت واملتغري، احل�شور والغياب، الوجود والعدم هي حمور الدقائق 
الثماين التي عربت عن ت�شور الفنانة ملو�شوعها.  وانطالقًا من فكرة التالقي مابني التقنية الرقمية 
بالغة احلداثة املتبعة يف حتقيق العمل، والأثر احلجري املمتد اإىل اآلف ال�شنني، تهيئ �شهى م�شاهدها 
اإىل قلب مغارة جبلية،  لال�شتباك مع فكرة الزمن املتغري ودميومة احلجر. بعد �شمت عميق يدخلنا 
ينطلق طائر نحو ف�شاء غري حمدد متزامنا مع �رشبة ناقو�س ليعلن عن بدء م�شرية يوم اآخر. تلك هي 
اللحظات الأوىل التي تاأخذ العني بخفتها و�رشعتها، ولتلقي على امل�شاهد اأ�شئلة حمرّية: ما الذي نرى: 
حجر اأبي�س اأم ف�شاء مفتوح؟ ماء اأم نور، نق�س من عمل الإن�شان اأم فعل الطبيعة؟ نحن اأمام �رشيطني 
من �شوء وظل، الداكن منهما ثابت والآخر يتغري يف ت�شكيالت اإيقاعية حم�س ب�رشية تتحرك وتتابع 
مثل موج نهر �شاف؛ بل هو �شوء مائي ينعك�س على �شطح حجر �شلد، رمز اخللود لدى الأنباط، يحمل 
اأثر الزمن واأثر الإن�شان. ثم يظهر حجران �شخمان، اأحدهما مظلل والآخر م�شاء، يتجاوران باقرتاب 
�شديد كما لو كانا ج�شدين متعانقني. اإنه تالحم احلياة واملوت، الأبي�س والأ�شود، اإن مل يكن انبعاث 
اأحدهما من الآخر. يرتافق مع ال�شور ال�شبحية املتحركة هدير قوي، يخيل لل�شامع اأنها ريح تع�شف 
يف املدى اخلارجي، ثم يت�شح اأنها ترددات اأنفا�س، ودقات قلب ترتفع وتنخف�س باإيقاع ين�شجم مع 
اإيقاع احلركة املتغرية تبعًا لزاوية ر�شدها وانعكا�شها ال�شفاف على احلجر. ول يخفت هذا ال�شوت اإل 
حني تعلو �شق�شقة طيور تتجمهر عند مدخل املغارة حمدثة �شجيجًا عاليًا، �رشعان ما يخمد ليحل 
اأجنحتها. ومع زوال جميع الإ�شارات والأ�شوات من ال�شورة، يبقى النور وحده للدللة  حمله رفرفة 
على البداية. لعل ذلك ما يف�رش مغزى بيت ال�شعر جلالل الدين الرومي الذي ت�شدر كلمة �شهى �شومان 
حول عملها الفني هذا: "�شم�س الروح ل تغرب، ول اأم�س لها".  "اإنني يف كل مكان" عمل يزخر بالرموز. 
الطائر  تتجلى يف  واملوت،  احلياة  فكرة  تتمحور حول  املوروثة،  احل�شارة  متغلغلة يف �شلب  رموز 
واحلجر واملاء وال�شوء، كما تتجلى يف اأثر الإن�شان: اأنفا�شه املتالحقة وما تركت يداه على احلجر. يف 
هذه التجربة توا�شل �شهى بحثها الفني واملفهومي ل لتجربتها ال�شابقة "الزمن وال�شوء" )فن فيديو( 
اأعمالها املنجزة على مدى ربع قرن.  اإرها�شاته الأوىل يف �شل�شلة  اإىل ما جتلى من  فقط، بل يذهب 
اإىل بر ما، واإىل  اإن اقرتاب �شهى احلاد واملوجع من فكرة التالحم بني املوت واحلياة، جعلها ت�شل 
حالة ت�شالح مع الفكرة، وقادتها اأخرياً اإىل الإميان بالتاآلف والن�شجام القائمني بني الوجود والعدم، 
وتكاملهما. اإنها جتربة حم�س وجودية يتجلى فيها الوعي بالذات باإدراك عميق لفكرة طاملا زعزعت 
طماأنينة الفنانة، ح�شبما تقول، وظلت خمزونة يف لوعيها مطمورة حتت ركام اأحداث وجتارب طالت 
�شنوات العمر حتى انبعثت جمدداً. اإنه اقرتاب �شعري من مع�شلة اإن�شانية اإ�شكالية ا�شتطاعت الفنانة 
بعد التعمق يف م�شامينها وتاريخها اأن تطرحها بهذه ال�شورة البليغة يف اختزالها وبيانها، املفعمة 

بجمالياتها، متو�شلة باأحدث التقنيات الرقمية لرتينا ما ل ُيرى.

ال�سفحتان التاليتان: اإنني في كل مكان، 2006، فيديو 8 دقائق 36 ثانية 
Previous pages: I am everywhere, 2006, video 8 minutes 36 seconds
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اإىل الدين الإ�شالمي تزداد احلاجة  كما هو عليه احلال يف العامل الإ�شالمي. يف عمل �شومان مدخل 
اإليه، كما اأن متابعة ال�شالة من خالل عر�س مطّول يدفع امل�شاهد اإىل وقفة متاأملة، حتى بالن�شبة 
مل�شاهد يعتنق الدين الإ�شالمي اأو يتحدث العربية. فاإلقاء نظرة حمّدقة يف م�شّلني ي�شجدون بخ�شوع، 
ظهورهم  الرجال  اأدار  فحني  املتعاطف.  امل�شاهد  يغمر  اأن  �شاأنه  من  بحميمة،  �شعائرهم  ويوؤدون 
للكامريا، وا�شتغرقوا يف عبادة اهلل ا�شتغراقًا تامًا، اأ�شبحوا واإميانهم خا�شعني لنظراتنا. اإنهم يبدون 
النظر فيهم.  التي متعن  الكامريا  الإطالق، وغري مدركني مبا يحيط بهم، خا�شة  نني على  غري حم�شّ
لطاملا كان هوؤلء الرجال عر�شة خلديعة الكامريا وخيانتها يف التاريخ، وذلك من خالل ا�شتخدامها 
باإله  توؤمن  لعقيدة  وعمالء  اإرهابيني  اإظهارهم  يف  يرغبون  الذين  اأولئك  اأجندة  ل�شالح  موظفة  اأداة 
مزّيف. لكن �شومان توجه، من خالل كامريتها، اهتمام املتفرج نحو هوؤلء النا�س لتقيم بينهم وبني 
م�شاهديها �شلة خمتلفة. يحمل م�شهد ال�شالة يف عمل �شهى �شومان دللة قوية، ومطمئنة اأي�شًا، على 
نقي�س ما هو متوقع من جتمع كبري لرجال يقيمون حتت مظّلة ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي. فهم 
لي�شوا يف حالة �رشاع ول فو�شى، ول يف م�شرية احتجاجية تدعو للموت. ح�شبهم رجال غري حماربني، 
ي�شطف كل واحد منهم اإىل جانب الآخر يف �شالة خا�شعة، ولي�س من ال�شهل اإثبات اأن لل�شالة غاية 
اإعالمية.  من اجلدير باملالحظة هنا، اأن امل�شلني لي�شوا رجاًل فل�شطينيني، ولي�س هذا اجلزء من الفيلم 
مادة خمزونة. فقد اأم�شكت �شومان بالكامريا عندما كانت تزور م�شجداً يف �شنغافورة. ولعل موقع هذا 
اجلزء يف مكّونات عمل الفيديو برمته مهم، لأن �شومان، يف اجلزء الذي ي�شبق م�شهد ال�شالة، تتعّمد 
جرَّ اخلالف اإىل ما هو اأبعد من ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي. ثمة نقا�س عاملي يتبلور مبنظور دويل 
هدفه الدين وال�شيا�شات واملقاومة واحلركات النا�شطة. فهو ياأتي يف الدقائق ال�شت الأوىل من الفيديو، 

والتي تن�شئ بال ريب ق�شية غري عادلة لل�شعب الفل�شطيني لتاأخذ موقعها �شمن �شياق اأو�شع.  

�شتون عامًا من الظلم ُو�شفت باأمانة، اإن مل يكن و�شفا كاماًل، يف الدقائق ال�شت الأوىل املوؤملة من 
عمل الفيديو: �شل�شلة من اخلرائط التاريخية لفل�شطني بدءاً من العام 1946، يتجلى فيها ما فقد من 
ب  الأرا�شي، وت�شوير جوي للجدار العازل املمتد بال نهاية، من اأجل تو�شيح املنظر الطبيعي املغت�شِ
والعازل، كما تظهر املواجهات القا�شية والعنيفة التباين بني الفل�شطينيني العّزل من املدنيني وجي�س 
الدفاع الإ�رشائيلي املجّهز بقوة هائلة، واملجازر التي ت�شهد عليها معار�س اجلثث، اأما دفن ال�شهداء 
الفيلم  واأخرياً، يظهر  والغا�شبني،  املنكوبني  الكبرية من  احل�شود  باحتجاجات  فيواجه  الفل�شطينيني 

�شورة �شاكنة التقطت من داخل كني�شة على جبل الزيتون يف القد�س. 

الدائر  لل�رشاع  الب�رشية  ال�شيميائيات  يف  ممار�شة  ال�شاكنة  الفوتوغرافية  لل�شور  ال�شتخدام  هذا  اإن 
حاليًا؛ تظهر م�شاحة اجلزء الأمامي من ال�شورة نافذة امل�شّلى مزّينًا باأكرث الإيقونات رمزية للديانة 
امل�شيحية، و�شليب كبري. كما تك�شف الأر�شية الو�شطى، ومن خالل تلك النافذة بالتحديد، اإطاللة على 
قبة ال�شخرة بطالئها الذهبي ال�شاحر، وهي ثالث الأماكن املقد�شة يف الدين الإ�شالمي. اأما اخللفية 

القدمية،  القد�س  القبة وال�شليب تدور رافعتان �شخمتان تعلوان فوق  فهي جمرد م�شهد كئيب. وراء 
اإ�شارة اإىل التو�شع ال�شتيطاين الدائم والوجود الإ�رشائيلي يف �رشق القد�س، وهما، بنفوذهما الب�رشي، 
يطغيان على الإيقونتني الأخريني. ذلك ما يعيد اإىل الأذهان امل�شتعمرات املمتدة على ال�شفة الغربية 

مبا ل ح�رش له، مع احل�شور الدائم لأذرع الرافعات وهي ت�رشب يف املواقع التي ت�شتويل عليها. 

بعد الدقائق ال�شت من الفيلم وما حتمله من دللة، يظهر ن�س من الإجنيل مت�شائاًل: "اأي نفع يجنيه 
الإن�شان اإذا ما ربح الدنيا برمتها وخ�رش نف�شه؟" )متى 16:26(. تتوقف مو�شيقى قّدا�س املوتى مبقام 
D وقفة ق�شرية درامية، لياأت بالرد �شوت بال وجه:"هذا زمن تخ�شع فيه نفو�س النا�س لالإمتحان". 
اإننا ن�شاهد طائرة مقاتلة نّفاثة تقلع اإىل غاية غري معلنة، اإىل هدف يف موقع يف الأ�شفل، وق�شفه. 
تتواىل هنا جمموعة م�شاهد �رشيعة مثل: دبابة تتقدم اأمام لهيب نار، مظاهرة مناه�شة للحرب يف 
العا�شمة وا�شنطن اأمام مبنى الكابيتول الأمريكي، ثم غرفة ا�شتقبال فيها جهاز تلفزيون حيث يظهر 
التي يعرّب فيها عن  الآمنة  ال�شيا�شية  ال�شعائر  يوؤدي  البابا وهو  �شي،  ال�شا�شة، من قناة بي بي  على 
�شومان هذا  تتبع  ثم  ت�شميتها.  املقد�شة" من دون  التبت و"الأر�س  العراق،  الظلم يف  باإنهاء  اأمنيته 
امل�شهد ب�شورة �شاكنة مل�شلمني يوؤدون ال�شالة اأمام قبة ال�شخرة، وبعدها ياأتي امل�شهد الطويل يف 

جامع �شنغافورة يف موعد ال�شالة. ي�شري هذا التقابل اإىل الرتباك الواقع بني العاملني. 

من اجلدير بالتنويه اأن "بيكفي م�شان اهلل" عمل اإن�شائي. وهو اإذ يهيمن على �شا�شة العر�س الكبرية 
داخل القاعة، فثمة فيديو اآخر �شغري معّلق يف الزاوية، يعمل بدورة متوا�شلة. اإنه جمرد عّداد لالأرقام. 
 1948 عام  من  بدءاً  املنق�شية  ال�شنوات  يظهر  فالعّداد  الزمن،  بح�شور  وعي  على  امل�شاهدون  يظل 
وانتهاء بعام 2008، قبل اأن يعيد الدورة ثانية. كل من العملني يحاور الآخر، يحركان املعنى العميق 
ل�شتني عاما وهي مت�شي بينما ل يزال احلال على ما هو عليه، هذا اإن مل يزدد �شوءاً. فالعنف مل يوّلد 

�شوى املزيد من املعاناة، وهنا تطرح �شومان �شوؤالها الأخري:"من الذي بداأ؟" و "من الذي �شينهي؟" 

ترجمه عن الإجنليزية: مي مظفر

ال�سفحتان التاليتان: بيكفي م�سان اهلل، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
Previous pages: Stop for God’s Sake, 2008, video installation 13 minutes 7 seconds
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فن فيديو: بيكفي م�شان اهلل
�شما ال�شيبي

 �شما ال�شيبي
فنانة واأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة اأريزونا

2008

يف عامنا هذا، 2008، ويف هذه الذكرى لنكبة 1948، يقف الكثري من الفنانني الفل�شطينيني، اأولئك 
الذين تت�شدى اأعمالهم عادة على نحو مبا�رش، اأو ل تت�شدى، لق�شية ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي، 
وقفة متاأملة. اأين نحن؟ اإىل اأين من�شي؟ وما الذي ينبغي لنا اأن نقول بعد مرور �شتني عامًا؟ ما بو�شع 
الفنان اأن يقول غري ما قيل عن �شتني عامًا من مطالبة الفل�شطينيني بال�شتقالل، تلك الق�شية املعقدة 

امل�شتقطبة واملوّثقة توثيقًا هائاًل؟ 

قد يكون اخلطاب املبا�رش اأف�شل و�شيلة لالقرتاب من الق�شايا املرّوعة.

باأمانة وبجراأة وب�شاطة خادعة، اأقدمت �شهى �شومان على �شياغة هذه الق�شية من خالل �رشيط فيديو 
ل ي�شتغرق عر�شه اأكرث من ثالث ع�رشة دقيقة بعنوان "بيكفي م�شان اهلل". فهو مزيج هجني من عمل 
وثائقي جتريبي وخمزون اأخبار م�شجلة اأعيد مزجها، يف حمتوى مدّمر ومفاجئ تارة، وتارة اأخرى 
حميم مثل ن�شيد وطني؛ امل�شاألة رهن مبا �شبق معرفته عن ال�رشاع. اإمنا هي الكيفية التي ُقّدم بها هذا 
الفيلم الوثائقي، وكيف ُوّزع وُحدد مكانه يف زمن مي�شك بامل�شاهد. ففيلم "بيكفي م�شان اهلل"، الذي 
اأُعد على مو�شيقى قّدا�س املوتى ملوزارت باملقام الرابع Requiem in D، يثري تلك املفارقة املريرة يف 
ا�شتخدام الدين لتربير العنف، ولعل عمل �شومان هذا دعوة موجهة خ�شي�شًا اإىل املوؤمنني من النا�س. 

ت�شتخدم �شومان خمزون الأفالم امل�شجلة لكونها غري قادرة على العودة اإىل فل�شطني للتقاط �شورها 
وعمل �رشيط الفيديو اخلا�س بها )معظم الفل�شطينيني يف ال�شتات ل ُي�شمح لهم بالدخول اإىل فل�شطني 
منذ قيام اإ�رشائيل بال�شيطرة على حدودها(، واأي�شا لكون هذه الأفالم متثل الإعالم الذي األفناه كثرياً. 
ميكن  ل  دقيقة  حلظات  توّثق  الأخبار،  من  املخزون  فيها  مبا  الوثائقية،  فالأفالم  ذلك،  عن  ف�شاًل 
جتاهلها ب�شهولة. هذه الأفالم اإذاً متثل كل ما �شبق اأن �شاهدناه اإطالقًا يف ن�رشات الأخبار اليومية 
عن هذا ال�رشاع، ول تقت�رش على ما ُيعر�س علينا يف تلك الدقائق الثالث ع�رشة. وهي بهذا تعيد اإىل 

ذاكرتنا، واإن بطريقة اأخرى، الن�رشات التي ل ح�رش لها.

ُقّدم الفيلم بعر�س مطّول، يتباطاأ، بل قد يتوقف وهلة، ليدفع امل�شاهد اإىل التاأمل. وبتقدميها الآيات 
والن�شو�س الدينية يف �شكل بطاقات معنونة، متازج �شهى �شومان فقرات منتقاة من الكتب املقد�شة 
العنف  اأن يربر  اأجل  الدين من  ي�شتخدم  اأن  اأحد  بو�شع  لي�س  باأنه  الثالثة، فتذكرنا  املوحدة  لالأديان 

ونهب الأر�س على مدى ال�شنوات ال�شتني املا�شية. 

�شورة  اآيات  تالوة  عليه  ت�شهد  مبا  خا�شة  العميق،  التفكر  اإىل  دعوة  للزمن  البطيء  ال�شتخدام  يف 
الناطقني  اإىل الإجنليزية. فهي تك�شف للم�شاهدين غري  الكرمي كاملة، مع ترجمة  القراآن  الفاحتة من 
اأكرب، كما يظهر  التكبري، قول اهلل  اإن  الإ�شالمي.  الدين  لل�شالم يف  الداعية  الكلمات اجلميلة  بالعربية 
عادة يف ال�شورة النمطية لالإعالم الغربي، ي�شبق اأعمال العنف والحتجاج، بدًل من الدعوة اإىل ال�شالة 
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والق�شف،  امل�شح  ت�شهيل عمليات  بهدف  اأرجاء قطاع غزة،  �شائر  منه على  يطل  الإ�رشائيلي  للجي�س 
وحرمان املقاتلني الفل�شطينيني املحتَملني من اأّي غطاء. وال�شبب ال�شيا�شي الوا�شح هو يف الواقع وبال 

جدال دليٌل دامغ على الت�شلط والتخريب املذّل لو�شيلة من و�شائل العي�س لالإن�شان الفل�شطيني.  

اإن �شدمة امل�شاهد جّراء هذين الفيلمني تاأتي من املبا�رَشة. فاإذا كانت الق�شايا ال�شيا�شية يف الفن 
بذلك على نحو  الفيلَمني يقومان  فاإن هذين  اأو املجاز؛  املتنوعة  الو�شائط  تثار من خالل  املعا�رش 
مبا�رش، كما لو كان ذلك ناجمًا عن الإرهاق بعد �شتة عقود من املنفى، والحتالل، والإذلل وجتزئة 
ع من الفن ال�شيا�شي، بحيث ل ينبغي اأن  الأر�س. هذه الإ�شارة تاأتي من منطق مغاير للمنطق املتوقَّ
حُتدِّد ردود فعل امل�شاهد - بل تهّز نظام الإدراك لديه وت�شتثري نظرة جديدة حلالته هو. وهي ل ت�شعى 
وراء حتقيق هدف مبتذل مثل التعبئة والدعاية. بل اإن الإ�شارة تنطلق من منطق ذاتي التكوين، وهو 

ال�شهادة والتعايف والعرتاف باحلكاية والذاكرة.  

رها �شمن م�شاحة فنية، ينزع  وبالن�شبة جلمهور غري فل�شطيني، فان اإقحام هذه ال�شورة العاجلة وتفجُّ
�شالح التوقعات، ويك�رش دائرة الغرتاب التي ت�شكل حالة الظلم من خاللها خطَر مفارقة الإح�شا�س 
بالتعود عرب الإدانات الحتفالية الفِكهة وامُلراِوغة �شمن ن�شاطات الأو�شاط الفنية الدولية. هذه حالة 
من اللتفاف املح�س، حيث ُت�شتخدم ال�شور امُلبهرة لتعطيل ان�شياب ما �شماه الفيل�شوف غي ديبور 

"امل�شهد امُلبهر" )ن�رشات الأخبار املت�شلة على مدار ال�شاعة(. 

اإن الأر�س املحتفى بها يف لوحات البرتاء، عن "الزمن وال�شوء"، و"بيارتنا"، لها دللت خمتلفة: فهي 
اإْن كان اجلمهور الغربي اأو اجلمهور  عالمة على مرور الزمن، وهي حاملة ال�شوء، واجلنة املفقودة. 
املتمدِّن ي�شتوعب �رشورة الأر�س واأهميتها لدى الفل�شطيني –من القروي الذي يقاوم اجلداَر وقياَم 
امل�شتوطنني باقتالع اأ�شجار الزيتون وحرقها، اإىل الالجئني املدنيني وهم يتذكرون بياراتهم– فاإن 
الأر�س هي امتداد للذات، فهي متثيل مادي للكرامة ورابط يف الزمن ي�شل بني الأجيال. وهكذا فاإن 
"اإنني يف كل مكان"، وهي  الأر�س يف  الغرفة اخلفية حتت  البيارات، وهي  اأر�س  البرتاء هي  اأر�س 

عالمة ومقيا�س للزمن.

من املا�شي اإىل احلا�رش اإىل امل�شتقبل، اأظهرت ال�شرية الفنية ل�شهى �شومان توا�شاًل وتطوراً، فكانت 
اأن  الآن متحركة، وعلى امل�شاهدين  لوحاتها ثابتة، وامل�شاهدون يتحركون يف ما بينها، و�شورها 

يكونوا ثابتني يف اأماكنهم. هذه فنانة جديدة تتحرك بني هذه ال�شا�شات جميعًا.

ترجمه عن الإجنليزية: عبد املجيد الربغوثي، �شاعر وكاتب فل�شطيني
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 ي�شتقبل العام 2009، فيلم "بيارتنا" ومدته 8 دقائق و9 ثواٍن، وهو فيديو ذو قناة واحدة، وميثل 
ال�شيا�شي، لكنه، يف هذه املرة، يتجه نحو اجلانب احلميم من عناوين الأخبار.  اأخرى للفن  اندفاعًة 
اإيقاع  على  يتك�شف  بباري�س،  العربي  العامل  معهد  الأوىل يف  للمرة  ُعر�س  الذي  الب�شيط  العمل  وهذا 
�شوت �شهى �شومان الفريد، وهو مزيج من ال�شبا والن�شوج، اإذ حتكي تاريخ بيارة برتقال ا�شرتاها 
جدُّها جنوبي البحر الأبي�س املتو�شط، وقيامه بزراعة الأ�شجار، واأنواعها وعددها، وا�شتمرار زراعة 
الأ�شجار على يد اأبيها واأبنائه. وهي يف الواقع تروي تاريخ العائلة والبيارة، على اإيقاع لزمة تتكرر: 
"زرَع جّدي اأ�شجار الربتقال .. زرَع اأبي اأ�شجار الربتقال". وَتظهر �شور متثل جنة على الأر�س: م�شاحة 
�شا�شعة من اأ�شجار الربتقال املزروعة قرب بع�شها بع�شًا على مد الب�رش، والأفق غري حمدد باأي موانع 
طبيعية، والبحر، تخمينًا، يقبع وراء ذلك. ممرات البيارة حمددة ب�شفوف من اأ�شجار النخيل بطولها 
البهّي، مما ي�شيف اإىل النطباع املتعلق باجلنة. وتتداخل مع �شورة البيارة �شور عائلة �شومان. وما 

اإن حَلّ العام 2002، حتى ت�شّللت الأفعى اإىل اجلنة. 

مع بدء النتفا�شة الثانية –نرى �شور ال�شباب وهم يتظاهرون وُيقَتلون على احلواجز الإ�رشائيلية– 
بداأت اإ�رشائيل �شل�شلة من احلمالت داخل قطاع غزة. ويف كل حملة كانت الدبابات الإ�رشائيلية تقتلع 
بيت حانون.  �شومان يف منطقة  بيارة عائلة  ذلك  �شمال غزة، مبا يف  برّمتها من  وب�شاتنَي  بياراٍت 
الأ�شجار جميُعها  الأعوام 2004، 2007، 2008 و 2009، كانت  اإىل  العام 2002  وبالتدريج، من 
اأن كل  الفيديو، ومن املفارقة  البيارة وُعر�شت يف  اقُتلعت، وقد مت توثيق نتائج كل هجمة على  قد 
اجلي�س  وجَد   ،2009 العام  يف  غزة  على  الأخرية  احلرب  وخالل   ،2008 العام  يف  اقُتلعت  الأ�شجار 
الإ�رشائيلي بيتًا واحداً واآبار رّي �شليمة فجرفها ودّمرها. وينتهي الفيديو كما بداأ، ب�شور جّدها الذي 
ا�شرتى وزرع البيارة، والالزمة تقول مرة اأخرى - ب�شيغة اجلمع، يف هذه املّرة: "نحن نزرع اأ�شجار 

الربتقال".  

بالعربية.  الناطقني  من  غريه  لدى  تثريه  عما  جذريًا  تختلف  دللٍت  الفل�شطيني  لدى  البيارة  وتثري 
الأدب  يف  بقوة  تتج�شد  كما  النكبة،  �رشديات  تتخلل  و"بيارتنا"  و"بيارات"  "بيارة"  فكلمات: 
ببيارات  الغنية  املفقودة  اجلنة  هو  هنا  عليه  فاملدلول  املبّكرة.  الب�رشية  الفل�شطينية  الفنون  ويف 
عن  كناية  اأي�شًا  والبيارة  يافا.  منطقة  حول  خ�شو�شًا  املتو�شط،  �شاحل  على  املزروعة  احلم�شيات 
فل�شطني، الفردو�س الذي ُطرد منه الفل�شطينيون دون ذنب اقرتفوه. على اأية حال، ُتعطل بيارة �شومان 
اأن  املحتمل  من  كان  اأنه  هي  تثريها  التي  املاأ�شاوية  وال�شخرية  غزة.  يف  بيارة  لأنها  التناظر،  هذا 
نة نظريًا من الهجوم الإ�رشائيلي، واأن تبقى اآمنة يف اأيدي الفل�شطينيني  تكون مثل تلك البيارة حُم�شّ
اأ�شحابها وعّمالها الأ�شليني بعد العام 1948، توفر لهم م�شدراً للرزق وبيتًا لق�شاء العطالت. وعلى 
اإن  واخلراب.  الدمار  يد  متناول  يف  الفل�شطينية  اجلنة  من  امل�شّغرة  الن�شخة  هذه  اأ�شبحت  حال،  اأية 
ال�شبب الر�شمي لقتالع اأ�شجار الب�شاتني والبيارات يف غزة هو توفري خط وا�شح و�شامل من الروؤية  16

بيارتنا، 2009، فيديو 8 دقائق 10 ثوان
Bayyaratina, 2009, video 8 minutes 10 seconds



�شربا  حول   1982 العام  يف  وعملها  "امل�شرية"،  بعنوان  و1992   1979 العامني  – يف  كلوحتيها 
و�شاتيال، ُتظهر اهتمامًا بال�شاأن الوطني. وحتى يف العام 2008، كان الن�شقاق يف الأ�شلوب والو�شيلة 
�شهى  النكبة– اأنتجت  يف  –واملتمثل  فل�شطني  يف  العرقي  للتطهري  ال�شتني  الذكرى  ففي  باهراً:  اأمراً 
�شومان "بيكفي م�شان اهلل"، وهو فيلم �شبة وثائقي مدته 13 دقيقة، ُعر�س للمرة الأوىل يف بينايل 
تفاقم  ُتظهر  التي  الإخبارية  بال�شور  ممزوجًا  �شومان  �شهى  �شّورته  ما  َيعر�س  وهو  �شنغافورة، 
ال�رشاع "الفل�شطيني-الإ�رشائيلي"، موظفًة الدين لتعميقه وتثبيته، على خلفية مقام مو�شيقي )�شالة 
الأماكن  و�شور  ال�رشاع،  يف  املدنيني  ويالت  عن  ُيعرّب  الذي  الأخبار  و�رشيط  ملوزارت.  الأموات( 
املقد�شة، وتتخلل ذلك بطاقات حتمل عناوين اقتبا�شات من التوراة والقراآن تدعو اإىل ال�شالم و�شنع 
ب�شنغافورة  م�شجد  ولقطات مل�شّلني يف  دينية  ل�شخ�شيات  ب�شور  اأبعد  نحو  وُمزج هذا على  ال�شالم. 
فيلم  جانبه  واإىل  خا�س،  تركيب  �شمن  اهلل"  م�شان  "بيكفي  فيلم  ُعر�س  بنف�شها.  �شومان  �شّورتها 
ل مرور ال�شنني من العام 1948 اإىل العام 2008. فيديو اأ�شغر َيعر�س لقطة فيديو متكررة لعّداد، ُي�شجِّ

يمين وفوق: بيكفي م�سان اهلل )تفا�سيل(، 2008، تجهيز فيديو 13 دقيقة 7 ثوان
Right and top: Stop for God’s Sake (stills), 2008, video installation 13 minutes 7 seconds15



باإ�رشار، وبال توقف، ممّراً �شخريا جبليًا يف منطقة البرتاء. وقد مت ت�شوير هذه امل�شرية على مدى 
يربز  ومما  كامو.  األبري  يراها  كما  "�شيزفو�س"  اأ�شطورة  ظالل  تربز  حيث  املختلفة،  ال�شنة  ف�شول 
الغرفة، وقد مت تخطيطه من خالل �شورة معتمة  التنف�س امُلجهد الذي ميالأ  الإح�شا�س بالكّد �شوُت 

متثل خُمططًا طبيًا يتابع كثافة التنف�س، معرو�شة على اجلداَرين الطويَلني يف اجلهة املقابلة. 

اأما الغرفة الأخرية، فهي غرفة النعتاق واخلتام: وهي اإن�شاءات فنية من ال�شخور، مع لقطَتي فيديو 
البرتاء.  يف  جبال  �شل�شلة  قمة  وُتظهر  الأعر�س  اجلداَر  الأوىل  اللقطة  متالأ  جدارين.  على  ُتعر�شان 
والعن�رش املتحرك قلياًل يف هذه ال�شورة هو الغيوم بحركتها البطيئة فوق ال�شخور ُمتعددة الألوان، 

ولول تلك احلركة لكانت اللقطة بالكاد �شورة �شامتة. 

الإح�شا�س  ال�شم�س امل�شاحة وي�شيء اجلبال. وما يحاكي  الفيديو عندما يخرتق �شعاع  تنتهي لقطة 
بالراحة واخلال�س والبعث، وحتى التجّلي، �رشُب الع�شافري التي مت ت�شويرها وهي تطري على هيئة 
دوائر تت�شع با�شتمرار وقت الغ�شق على خلفية �شماء حمراء اللون، وُعر�شت اللقطة على اجلدار اجلانبي. 
يف هذه الغرفة الأخرية، وهناك رابط اأي�شًا بعمل �شومان ال�شابق: �شفوف منتظمة من ال�شخور الداكنة 
ّلني يف م�شجد، اأو على هيئة �شواهد القبور، تواجه امُل�شاهد واجلبل  ال�شغرية م�شفوفة على هيئة ُم�شَ

معًا.

الولدة، واملعاناة الإن�شانية، واخلال�س، والبعث، كلها اأفكار كونية عابرة للتاريخ مّت الإم�شاك بها من 
خالل مالحقة جتّلياتها يف املاء، والغيم، وال�شخور. اإن جتربة املرور عرب هذه الإن�شاءات الفنية متثل 
جتربة اإن�شانية روحانية اأكرث من كونها جمرد زيارة حل�شور حدث فني له جاذبيته التاأملية الغامرة. 

تنطلق �شومان هنا من اأفكار لوحاتها وتقدم التجليات املادية ملرور الزمن.

التاأثري، وهو فيلم  اإن مل يكن من حيث  اأقّل طموحًا من حيث املدى  والعمل التايل ذو العالقة، جاَء 
فيديو بعنوان: "اإنني يف كل مكان"، ومدته 8 دقائق و36 ثانية. املدى هنا اأكرث حميمية، فما هو 
مت�شاٍم ُيف�شي اإىل اإن�شاء فني حميم ُمعتم ذي م�شار واحد، حيث تبدو بئر مظلمة؟ غرفة؟ بها �شعاع 
يرق�س،  واجتاهه،  كثافته  ال�شعاع من  وُيغرّي  املاء.  �شطح  على  يلعب  مائل،  كثيف  اأبي�س  من �شوء 
اأعمق خلوات  اإيقاع. تبدو احلياة هنا وكاأنها تخرتق  اإىل �شوت غام�س مكتوم ذي  يتحرك ُمتحوًل 
فيلم  الأخريتان من  ال�شا�شتان  كانت  اإذا  ولكن  اخلتام؛  بتوقع  يتعلق  توتر  واملكان. وهناك  الزمان 
"الزمن وال�شوء" متثالن قفزة اإميانية تخّل�س احلياة، فال�شعاع ال�شفاف الذي يالحق العتمة وينت�رش 
ال�شعادة هنا  الكامنة على حتقيق  اإدراك �شيزفو�س لقدراته  "اإنني يف كل مكان" هو  عليها يف فيلم 

والآن.

املبكرة،  �شومان  فلوحات  وامل�شمون.  ال�شكل  لي�شمل  ميتد  اآخر،  ان�شقاقًا   2008 العام  ي�شتقبل 

اإنني في كل مكان، 2006، فيديو 8 دقائق 36 ثانية 
I am everywhere, 2006, video 8 minutes 36 seconds
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يف الواقع، فاإن العملني كليهما: "الزمن وال�شوء" و" اإنني يف كل مكان" )2006(، ميثالن عودة اإىل 
الر�شم بالزيت، عودة اإىل لوحاتها "البورتريه" ل�شخور البرتاء وممراتها. امتَدّ وجه ال�شبه من اجلانب 
دائم  للزمن  كمقيا�س  وال�شخور  الأر�شية  الرتابية  )العنا�رش  للعيان  الظاهرة  الفكرة  اإىل  الب�رشي 
الدوران، املنظر الطبيعي للبرتاء(، واإىل التاأثري الذي ترتكه على امل�شاهدين، مع خلق بيئة افرتا�شية 
امل�شاهد وجتعله يغو�س يف جتربة تكاد  التجريديني– ت�شتحوذ على حوا�س  التعبرييني  –كما لدى 
تكون روحانية متامًا. وحتى بالن�شبة لغري املّطلعني على اأعمالها الفنية، فاإن العملني ينتميان اإىل 
تت�شم  فيهما  احلركة  لأن  ذلك  والتلفاز،  ال�شينما  يف  املتحركة  ال�شور  اإىل  منه  اأكرث  ال�شامت  الر�شم 

بالبطء ال�شديد والألوان اجلريئة. 

الإن�شاين  الوعي  وهي  املركزية،  الكونية،  الأ�شا�شية،  الأفكار  مع  العمالن  هذان  يتعامل  بطموح، 
والتجربة – الولدة والكّد، واملعاناة، واملوت، واخلال�س، والبعث، ُمغلفًة بروحانية اإن�شانية تخرتق 
ُموح على نحو ا�شتثنائي، يتوا�شل من �شلوك �شبه  احلجب. وبالفعل، فاإن ال�شور الرثية واملحتوى الَطّ
معا�رش، ومقاربة غري نظرية تتجنب الكثري من التعبريات املجازية ال�شائدة يف مرحلة ما بعد احلداثة 
اإلخ. والنتيجة مع ذلك،  لفن الفيديو مثل: الأداء، والتوثيق، واختالف الزمن، واملحاكاة والقتبا�س.. 

لي�شت هباًء، بل كانت خامتة م�شهودة لعقود من الر�شم.

ُتعر�س  يف  فيديو  اأفالم  ل�شبعة  والفيديو  ال�شوت  يت�شمن  اأ�شياًل  تقنيًا  اإجنازاً  اأوًل،  جاءت اخلامتة 
وقت واحد على ت�شعة جدران �شمن اإن�شاءات فنية مكونة من ثالث غرف، دون احت�شاب فيلم فيديو 
عن واجهة البرتاء الوردية /ال�شفراء، ُيعر�س عند املدخل. ت�شتحوذ كل غرفة على جوهر مرحلة من 
مراحل احلياة الإن�شانية: عالمات بارزة ملرحلة ما قبل الولدة حتى وفاة الأحّبة، والوعد بالبعث. 
"الزمن وال�شوء" ما يوحي باأعمال الفنان بيل فيول )Bill Viola( التي متثل تطور  يثري عر�س فيلم 
اأو املثريات اخلا�شة ل�شالح توظيف  ا�شتخدام املمثلني  اأن �شهى �شومان تتجنب  الروح. غري  اأحوال 
الأ�شئلة  هذه  جوهر  اإىل  ب�رشيًا  يدلف  فالزمن  مدى:  اأق�شى  اإىل  اأ�شا�شي  كو�شيط  الفيديو  اإمكانيات 

املجردة والالنهائية. 

ُتعر�س ثالث لقطات  الأ�شود،  باللون  الأوىل، بجدرانها املطلية  املرّبعة  ال�شاكنة  الغرفة املظلمة  يف 
اأثناء  النهار، ومعظمها  من  اأوقات خمتلفة  البحر يف  �شطح  ُتظهر  ثالثة جدران،  على  متكررة  فيديو 
غروب ال�شم�س و�رشوقها، حيث تتعدد درجات �شفاء اللون الأحمر. وهذه مرحلة "اخلال�س" ما قبل 

اًل بالآية القراآنية: "وجعلنا من املاء كل �شيء حي". )�شورة الأنبياء- الآية 30(. الولدة، متثُّ

جماز:  اإىل  جتربتها  ويحول  الإن�شانية،  احلياة  مدى  الثانية  للغرفة  وال�شّيق  املمتد  ال�شكل  ي�شتدعي 
هناك لقطتا فيديو متكررتان ُتعر�شان على اجلدران الأربعة. وُتعر�س على اأطراف اجلدران ال�شيقة 
ولكن  ببطء  ت�شعد  وهي  نف�شها(،  )�شومان  اخللف  من  اإن�شان  ل�شكل  فيديو  لقطة  املقابلة  اجلهة  يف 

فوق وال�سفحتان التاليتان: الزمن وال�سوء، 2004، تجهيز فيديو 
Top and previous pages: Of Time and Light, 2004, video installation

8



اللوحات الثالثية الكبرية )200×150�شم( امُلكّر�شة لواجهات مدينة البرتاء، ومتثل كل لوحة تنويعًا 
�شمن اللون الواحد ) الأزرق، البني، الأ�شفر الرتابي(. كما اأنتجت �شل�شلة من اللوحات الزيتية متو�شطة 
احلجم )100×90�شم( مع ا�شتخدام درجات لون واحد اأو لونني، وكذلك �شل�شلة من الأعمال ال�شغرية 
خمتلطة الو�شائط )الرمل والبا�شتيل( على الورق، وُعر�شت يف �شفوف متالأ جدراَن معار�س باأكملها. 

بدا اأول فيلم فيديو ل�شهى �شومان )"الزمن وال�شوء" - 2005( -وهو اأول ان�شقاق يف ا�شتعمال الو�شائط 
من نوعه يقوم به فنان عربي من جيلها- وكاأنه توقف جذري ر�شمي يف م�شريتها العملية. على اأية 
حال، جاء الفيلم بعد توقفها عمليًا عن ر�شم لوحات القما�س املوؤطرة ذات البعد الواحد والورق يف 
احلجارة  من  �شفوف  الفنية:  الإن�شاءات  من  عدد  خالل  من  وذلك  و1996،   1995  ،1993 الأعوام: 
بت اأمام لوحة كبرية احلجم ملدينة  الربكانية ال�شوداء، جماميع من احلجارة اأو ال�شخور الربكانية ُركِّ

البرتاء. 

يمين: اأ�سطورة البتراء 2 )جزء من ثالثية(، 1989، زيت على قما�ش، 200 × 150 �سم

حجارة �سوداء )تف�سيل(، 1995، تجهيز

Right: Legend of Petra II (part of a typtich), 1989, oil on canvas, 200 x 150 cm

Black Rocks (detail), 1995, assemblage



من املعروف اأن الأفكار املتعّلقة بالزمن ترتبط مبمار�شة فن الفيديو، والأعمال الفنية ل�ُشهى �شومان 
ت�شتك�شف على نحو يت�شم بالطُموح، جتّليات مرور الزمن وقيا�س مقداره، وذلك من خالل فلرت التجارب 

ال�شخ�شية واجلماعية والفل�شفية احلاّدة. 

اإن فيلَميها الأّولني املتميَزين بالقوة من الناحية الروحانية والب�رشية، والعمَلني ال�شيا�شيَّني الالحَقني 
لهما، كلها تفتح حدود هذا النوع الفني مبمار�شة جريئة تبدو للوهلة الأوىل وكاأنها من عمل فناَنني 
ني غري فنانني ت�شادَف اأنهما ي�شتخدمان الفيديو، اأو فنان �شاعد وجديد نوعيًا.  خمتلَفني، اأو �شخ�شَ
لة داخل َمنت الفيديو نف�شه، وكذلك يف لوحات �شهى �شومان، من  اإن معاينًة اأكرث قربًا ُتظهر وجوَد �شِ
حيث فكرة املو�شوع، والتاأثري العميق غري املبا�رش على امل�شاهدين - ولكن املرء يت�شاءل يف ما اإذا 

مل تكن مهنة جديدة يف طور الن�شوء.

هكذا تبدو اأعمال الفيديو الفنية ل�شهى �شومان؛ كاأنها �شل�شلة من الن�شقاقات. كان الن�شقاق اأوًل عن 
جيلها من الفنانني العرب املعا�رشين الذين اكت�شبوا مكانة مرموقة خالل عقد الثمانينيات. وميكن 
اأو  املجازي  التجريد  الثقايف/  الوطني/  فنية:  اأنواع  ثالثة  اإىل  عام  ب�شكل  للفن  ممار�شتهم  تق�شيم 
الرمزي امللتزم اجتماعيًا، والذي ي�شري اإىل البحث عن  تعبريية جمردة، حديثة العهد، وب�رشية حَم�شة، 
مع تلميح اإىل وجود بحث روحاين؛ ثم العزلة، وجتديد الرموز الب�رشية الفولكلورية اأو الثقافية، واإعادة 
اإحيائها ومواءمتها. ينتمي املنهج العملي ل�شهى �شومان اإىل النوع الثاين عمومًا، حتى واإن مل يكن 
د، مثل امل�شهد الطبيعي، وتاريخ مدينة  التجريد مطلقًا يف اأعمالها، وغالبًا ما يكون معتمداً على امُلَج�َشّ
اللون  ذات  الأثرية  ال�شخرية  مناظرها  وطبيعة  الأردن،  جنوبي  الواقعة  "البرتاء"  القدمية  الأنباط 

الوردي الداكن. ويف اأعمالها، هناك ح�شور دائم لعن�رَشي الزمن وال�شوء.

 عندما ظهرت موجٌة لفن املفاهيم والو�شائط الإلكرتونية يف العامل العربي يف عقد الت�شعينيات، كان 
الفنية  الإن�شاءات  الذين عملوا يف جمالت  الفنانني  يد جيل جديد من  قامت على  اأنها  الوا�شح  من 
داعمة،  جديدة  حملية  موؤ�ش�شية  لهياكل  ومنتجني  الر�شم،  عن  مبتعدين  والأداء،  والفيديو  والت�شوير 
عربية  ب�رشية  لغة  ت�شكيل  ذلك  بعد  الهدف  يُعد  ومل  �رشيعًا.  ودوليًا  اإقليميًا  اعرتافًا  بذلك  جُمتذبني 
ا�شتنطاق وحماورة حقائق ما بعد  الهدف  التجريد املح�س، بل غالبًا ما كان  البحث عن  اأو  جديدة 
احل�رشي،  والنحالل  واجلن�س،  والحتالل،  والن�شيان،  والذاكرة،  واحلرب،  املنفى،  العربية:  احلداثة 

والفكاهة، من خالل ذاتية الفنان اأو ج�شده.

وبحلول عقد الت�شعينيات، كان لدى �شهى �شومان �شرية عملية طويلة ومتميزة – بداأت يف عام 1976- 
والتلوين  اللون،  بكثافة  لوحاتها  متّيزت  العربي.  العامل  يف  الت�شكيليني  الفنانني  اأهم  من  كواحدة 
وال�شوء،  الألوان،  وت�شجيل  املحاكاة،  على  الرتكيز  من  حّد  اأدنى  اإىل  تدريجيًا  جردته  الذي  اجلريء 
اأنتجت �شل�شلة من  القرن املا�شي،  الثمانينيات من  اأواخر  اآثار مدينة البرتاء وحميطها. ويف  وظالل 
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عادلة العايدي- هنية

 عادلة العايدي – هنية
كاتبة وناقدة ثقافية تعي�س بني اجلزائر وفل�شطني

والوليات املتحدة. ُن�رش كتابها
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