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 ، هذه األشجارو  العالم، ضمن ركامنحن "
 ".وأكثر حّرّية رغم تجّذرها،، دائًما فتّية

 ."هي نشيد كّل شجرة"إيتيل عدنان، 
 
 

 2020كانون األّول  31تشرين األّول إلى  17من 
 بيروت تقّدم معرضها -كاليري أليس مغبغب 

 "قطع!ت"هذه األرزة التي 
 .لوحات، منحوتات، صور فوتوغرافّية، رسوم، فيديوهات

 
 

؛ األرزة. وإن كانت األرزة، في الماضي، مشتهى ها شجرة  م  ُيعّد لبنان من البلدان النادرة التي تزّين عل   "هذه األرزة التي تقطع!"
ى التاريخ، حيث عمد الغزاة إلى قطع الصنوبر المصير نفسه على مد المعّمرة أنواع أخرى من األشجارالشعوب، فقد القت 

 والسنديان والعرعر والزيتون، الستخدامها في البناء كما بداعي التخريب والتدمير.
  

أو خّطة سياسة  لوضع أيّ  يسارع أحد  الشعب، منذ ما يقارب القرن من الزمن، لم  عندما أعيدت السلطة في بالد األرز إلى يديّ 
ة، ؛ وبين الجيوش الغريبة والميليشيات المحليّ أو تغيير أيٍّّ من هذافي إصالح ولم تساهم سنوات الحرب ثّم حّلت لحماية الغابات. 

المتنّور فخر  الطاغية الهكتارات الثالثين المزروعة صنوبًرا في حرش بيروت منذ القرن السابع عشر بفضل األميرما كان من 
كّل سنة  تسقط غابات  ، كما ُتسّمى الهدوء وبداية مرحلة إعادة اإلعمار منذ عودةأرًضا قاحلة.  انتهى بها األمرإاّل أن  الدين،
 أو موجة التحّضر المتفّلت التي تكتسح المناطق، مسّببًة انحسار الطبيعة وتراجع التنّوع البيولوجيّ وحشّية مرّوعة حرائق  ة  ضحيّ 

 ر الزاحف من الشرق. التصحّ  وة ما يفوق الديهم من الضر ين، إلى سياسيّ كّل ذلك أمام المباالة زعماء الحرب الذين تحّولوا  ،فيها
 

ر الحرائق  األسباب التي أشعلتأحد ، 2019تشرين األول  17ة في عندما اندلعت الثورة الشعبيّ   الضارية التيفتيلها كانت صو 
 ة ة، وشملت كافّ ه. وكما سرت النيران في الغابات، امتّدت الثورة على كامل األراضي اللبنانيّ جباله و وديانلبنان و هضاب اجتاحت 
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ة ضّد الخيارات المخزية التي قامت بها السلطة آنذاك، وضّد سياسة في هذه الكارثة البيئيّ ين المدن والمناطق، موّحدًة كّل اللبنانيّ 
 نحو موت بطيء. ن البيئة إلى االقتصاد، فتجّر الشعب اللبنانيّ األرض المحروقة؛ هذه السياسة التي تمتّد م

  
آب  4في  بيروت هزّ الذي  ي وّ المدتشّرع أبوابها، بعد االنفجار ل، تعود كاليري أليس مغبغب 2020تشرين األول  17في 

كاليري أليس مغبغب معرًضا بعنوان "هذه األرزة  مة، تقدّ ة ومسؤولياتها الثقافيّ جتماعيّ وانطالًقا من تمّسكها بالتزاماتها اال. 2020
المجيدة، شعار حول هذه الشجرة شمل اللّم نمل أن نأ .ة، رسوم، فيديوهات"لوحات، منحوتات، صور فوتوغرافيّ  ؛التي نقطعها
ما زالوا  الذينكّل حوله  جمعنأن التي تحاول قطع عنق لبنان، و  الطبيعة في مواجهة القوى المدّمرة هاتتسّلح ب تياالستدامة ال

  .حتضار ويصارعون موجات الهجرةااللهيب ما زلن متأّصالت في أرضهم، ويحاربون واللواتي  جّذرينمت
 

نديم  هدى قساطلي، ة عشر فناًنا هم: إيتيل عدنان،ربع، يحشد المعرض أعمااًل أل2020كانون األول  31حّتى  .الفّنانين
أصفر، شارل بيل، باسكال كورسيل، يان دوموجيه، نيكوال غاياردون، ألكسندر هوالن، لودويكا أوغورزليك، مالغورزاتا باشكو، 

 بيريغي، لي واي، لوتشيانو زانوني. سجان برنار سو إريك بواتفان، 
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Nicolas Gaillardon, Along the Disaster, 2020, animation numérique à partir de dessin au graphite, 4’, musique de Nicolas Gaillardon.  
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