
 ،Razzismo والعنصرية   Imbarazzo الــحــرج  بــن 
اد، 

ّ
القّراء والنق وقد القى استحسانًا كبيرًا من قبل 

وارتأت وزارة التربية اإليطالية إدراج بعض من هذه 
ر للمرحلة اإلعدادية. املواقف في كتاب املطالعة املقرَّ

في هذا الكتاب، وهو الثاني في هذا املجال، يواصل 
من  للقلق  مثيرة  مــواقــف  استعراض  كومال-إيبري 
الحوادث اليومية للعنصرية الهوجاء، التي تبعث في 
اخترنا  الشديد، وقد  الحرج  األحيان على  كثير من 
هما يــكــشــفــان الــنــقــاب عن 

ّ
مــنــه هــذيــن املــوقــفــن، لعل

بــعــض جــوانــب النمطية الــســائــدة تــجــاه املــهــاجــريــن، 
ومواجهتها  السمراء،  القارة  من  القادمن  باألخص 
بالسخرية. سالح لطيف، لكنه فّعال ضد العنصرية 
ــراد فــي اآلونـــة األخــيــرة مــع وصــول 

ّ
التي ازدادت بــاط

األحزاب اليمينية املتطّرفة إلى الحكم.

درٌس في الجغرافيا
ذهــبــُت ذات يــوم إلــى مــدرســة متخّصصة في 
الجراحة على منت قطار من السكك الحديدية 
ــنـــُت جـــالـــســـا عـــلـــى تـــلـــك املــقــاعــد  الـــشـــمـــالـــيـــة. كـ
ــْهــِلــَكــة وفــائــقــة الــتــســخــن فــي الــشــتــاء، لذلك 

ُ
امل

كنت مضطّرًا لرفع أردافي بالتناوب، من جهة 
ألخرى، بغية الحصول على بعض الراحة.

ون جميع األماكن 
ّ
كان الناس، كالعادة، يحتل

لديهم  يــبــقــى  ال  عــنــدمــا  وفــقــط  أّواًل،  ــــرى  األخـ
خيار آخر، كانوا يأتون رويدًا رويدًا للجلوس 
ـــيـــنـــات مــن 

ّ
ــت بـــجـــانـــبـــي. جـــلـــس رجـــــل فــــي الـــسـ

العمر أمــامــي، وأدركـــُت حــااًل أنــه كــان يستعد 
لــلــثــرثــرة مــعــي، لــذلــك لــجــأت إلـــى كــتــابــي هربا 
ــتـــجـــواب »الــبــولــيــســي« املـــعـــتـــاد، مع  مـــن االسـ
»أنـــَت«،  املــبــاشــرة  املخاطبة  اســتــخــدام صيغة 
وأســئــلــة مــن نــمــط: مــن أيــن أنـــَت؟ مـــاذا تعمل؟ 

وما هو دينك؟
هذه املّرة، وجدت نفسي أمام »مهاجم شرس«، 

:
ً
بدأ حديثه قائال

- هالووو أميركا!
التزمُت الصمت الوقور.

- هل تفهم اإليطالية؟
أومـــأُت برأسي بال مــبــاالة، ولكنني لم أتمّكن 

من ردعه.

- أفريقيا؟
 أخــــــرى بـــصـــبـــر، وهــــــو، مــعــتــبــرًا 

ً
أومــــــــأُت مـــــــّرة

استمّر  ضمنية،  موافقة  الظاهر  استسالمي 
في محاكمته.

- أنَت، من أّي بلد أفريقي قادم؟
سمعُت صوتي يجيب:

- توغو.
عموما، عند هذا الحّد، هناك من يقول: توغو؟ 
نعم، ولكن أّي بلد؟ أّيــة دولــة؟ - أو أنــه ُيخفي 
جهله خلف -آه! - وكأنه استوعب األمر، وهو 
الشهيرة  البسكويت  ماركة  يفّكر بال شك في 

»توغو«.
بعد كل شيء، ُهم على حق: كيف يمكن للمرء 
 تلك 

ّ
ة إلى كل

َ
ن

َ
ق

ْ
َبل

ُ
أن يهتدي في هذه القارة امل

ــغــّيــر اســمــهــا مــع كــل عطسة 
ُ
الـــدويـــالت الــتــي ت
ديكتاتور جديد؟

دي الفطن 
ّ

وفي الوقت نفسه، التمع وجه جــال
في  ب جبينه 

ّ
قط أن  وبعد  بابتسامة مشفقة، 

 
ّ

لي ومتفاقم، صعد املنبر بحكمة قل صمت تأمُّ
نظيرها، وقال: 

- آه توغو! رّبما في لهجتك تقول توغو، لكننا 
باإليطالية نقول كونغو. هل فهمت؟ كونغو!

كوّصي كومال-إيبري

كـــل أفــريــقــي يــعــيــش فـــي إيــطــالــيــا لــديــه 
ــيـــة مـــــن املــــــواقــــــف، لــيــســت  ــنـ ــيـــــرة غـ ذخـــ
بــالــضــرورة تــمــيــيــزًا عــنــصــريــًا مــبــاشــرًا 
التي  العنصرية  الــحــوادث من  أو متعّمدًا، ولكن هــذه 
تقع في كثير من األحيان صدفة أو ملجّرد الفضول، 
ــرًا سيئًا فــي نــفــس من  ال تــمــّر مــن دون أن تــتــرك أثـ

تعّرض لها.
كوّصي كومال- إيبري، املولود في توغو عام 1954، 
ــان قــد درس  يقيم فــي إيــطــالــيــا مــنــذ عـــام 1974، وكـ
الطّب في جامعة بولونيا عام 1982، وتخّصص في 
أن مارس  العامة في جامعة ميالنو. وبعد  الجراحة 
هــذه املهنة ألكــثــر مــن أربــعــن عــامــًا فــي »مستشفى 
حيل إلى التقاعد، 

ُ
إربا«، في أقصى الشمال اإليطالي، أ

وهو يشغل وقته اآلن بالعمل كوسيط بن الثقافات 
ي التعليم والصحة.

َ
في مجال

خـــالل هـــذا املـــدة الــطــويــلــة الــتــي قــضــاهــا كطبيب في 
يتقّبل سكانها األجانب بسهولة، تعّرض  منطقة ال 
كوّصي كومال-إيبري إلى مواقف كثيرة »محرجة«، 
ــّك أنــهــا تــركــت جــراحــًا ال تــنــدمــل بــســهــولــة في  ال شـ
يبّث شجونه،  املعاناة ألن  دفعته هذه  حياته، وربما 
بأسلوب ساخر، عبر حوادث وقعت له شخصيًا، أو 
سمعها من أصدقاء يتقاسمون معه نفس »املحنة«، 
أي أّن لون بشراتهم مختلف عن اآلخرين. وقد نحت 
»Imbarazzismi«، يجمع  بًا 

ّ
مرك اسمًا  الغرض  لهذا 

بوشعيب كادر

ه وأنا نائم
ُ
ال أدري إذا ما كان الذي َسِمعت

 أم خيال
ً
حقيقة

ذني: 
ُ
هِمُس لي في أ

َ
تي ت لكني َسِمعُت َجدَّ

 أسراَرَك ُهنا، 
َّ
إن

خرى.   
ُ
حِملها إلى أرٍض أ

َ
فال ت

■ ■ ■
ِعندما َيعُبُر الذين ُيشِبهوني الَبحر،

هم؟
َ
 ل

ُ
ماذا َيحُدث

ال شيء، فقط َيموتون
ِرب، ُيطيُح ِبأحالِمِهم 

َ
َيأتي َموٌج عاٍل ومضط

الصغيرة،
فواههم بامِللح.

َ
 أ

ُ
َوَيمأل

أّما الذين يدخلون بأوراق رسمية  
فيحتِفلون ِبوصوِلِهم،

يأخذون لهم صورًا بالقرب من العمالق برج 
إيفل

َرفا  
ُ
بني لهم فرنسا حيطانا َوغ

َ
وبعدها، ت

 فيها َوَيموتون
َ
نون

َّ
َعف

َ
َيت

بني لهم حيطانا في ِتلَك األمكنة
َ
ت

التي يموت فيها الناس 
ِبُجرعة ِهروين زائدة 

ِعندما َيعُبُر الذين ُيشِبهوني الَبحر،
هم؟

َ
 ل

ُ
ماذا َيحُدث

لون ِبمالِبَس نظفية َسوَّ
َ
ال شيء، فقط َيت

َب شيئا حتى  ــَجــرِّ
ُ
ِتــلــَك الــوجــوُه التي مــا إن ت

ُه
ُ
دِمن

ُ
ت

أس، ُدَواٌر خفيف ُيصيُب الرَّ
ُم رخوًا َوُمضِحكا

َ
ُيصِبُح العال

عادة  ِبَك السَّ
ُ
حيط

ُ
وت

أحيائها  من جميع  فرنسا  ــطــُرُدَك 
َ
ت وبعدها 

الجميلة
وبعضهم يبحث عن عَمٍل دون جدوى

 لهم عادة
ُ

والذين ُيقال
أخرَت ِبدقيقة احدة

َ
ت

ــلـــَك الــــوجــــوه، الـــتـــي مـــا إن َيـــراهـــا أصـــحـــاُب  ِتـ
قق السكنية

ُّ
الش

 ِعــنــدهــم 
َ

ـــق
َ
ـــق

ُ
رون بــســرعــة، أن ال ش ــــرِّ

َ
ــــق حــتــى ُي
لإليجار

أن تكون أفريقيًا في إيطاليا خالل تجربته الطويلة في 
إيطاليا، تعرّض الكاتب 

التوغولي اإليطالي 
إلى كثير من المواقف 

العنصرية المحرجة، 
والتي يرويها بأسلوٍب 

ساخر في عدٍد من كتبه 
التي أدرجت وزارة التربية 
اإليطالية نصوصًا منها 

في كتاب المطالعة 
للمرحلة اإلعدادية. هنا 

ين منها ترجمة لنصَّ

يضم معرض »ضوء 
رامبرانت« المقام في 

لندن خمسًا وثالثين 
لوحة وعمًال طباعيًا 
ُتعَرض بمناسبة مرور 

ثالثمئة وخمسين 
عامًا على رحيل الفنان 

الهولندي

نون فيها ويموتون َتبني لهم حيطانًا وُغَرفًا يَتعفَّ

رامبرانت مشهد ثابت ال يمّل من الحركة

مواجهة العنصرية بالسخرية

عمل طبيبًا في 
منطقة ال يتقبّل سكانها 

األجانب بسهولة

آخرون يملؤون االستمارات 
يملؤونها كما يمأل 

الموتى قبورهم 

افتتن باألعمال التاريخية 
لدى عدد من الفنانين 

اإليطاليين

تبدو السخرية سالحًا 
لطيفًا لكنه فّعال 

ضد العنصرية

قرابة  منذ  إيطاليا  في  يعيش  أنه  رغم 
خمسة وأربعين عامًا، ال يُخفي كوّصي 
إلى  بالعودة  يحلم  أنـّـه  إيبري   - كومال 
لـ»العربي  ليعيش، كما قال  بلده توغو 
الجديد«، على هامش أمسية عن أدب 
األفارقة،  المسنّين  مثل  المهاجرين، 
يجلس لساعات طويلة في ظل البيوت 
ــروي  وي والطين،  الــقــّش  مــن  المبنية 
الطويلة،  الحياتية  تجربته  لألطفال 
أكثر  في  كــرّر  كما  الشفهي،  فالسرد 
من أمسية أدبية، ما زال يشكل العمود 

الفقري للثقافة األفريقية.

يحلم بالعودة إلى توغو

2425
ثقافة

تجربة

قصيدة

معرض

فعاليات

بالطبع فهمت و... شكرًا على درس الجغرافيا.
■ ■ ■

مسألة ذكاء
ــة، أملـــح  ــيـ ــالـ ــطـ ــْحــــُت الــجــنــســيــة اإليـ ــ ــِن ــ عـــنـــدمـــا ُم
لــي املــاريــشــالــلــو )مــســاعــد أول(، رئــيــس قسم 
الكارابينييري )الــدرك( في منطقتنا، كتعبير 
االلتحاق  أنــه سيتعن عليَّ  إلــى  عــن تهنئته، 

بالخدمة العسكرية.
- ماريشاللو، أنا ضد الحرب... كل الحروب.

َحُد الفرنسين، أسماؤكم غريبة:
َ
قال لي أ

? Comment ça va

َحَك هذا االسم؟
َ
َمن َمن

لُت: ماما فرنسا.
ُ
ق

■ ■ ■
هناك في ِتلك األقاصي الباردة البعيدة

حم؟
َ
 كالف

ُ
ِئَبة

َ
 تلَك الوجوه املكت

ُ
فَعل

َ
ماذا ت

ال شيء 
ُرُهم ِبشيء  كِّ

َ
ذ

ُ
ت ِمعون إلى أغاٍن مريضة 

َ
َيست
ما  

وآخرون
يملؤون اإلستمارات

يملؤونها كما يمأل املوتى قبورهم 
واآلباء الصالحون ماذا يفعلون؟

ال شيء
ُينِصتون إلى أناشيد املوتى
ويملؤون استمارات جديدة 

ــــن يـــنـــتـــهـــون، يــبــحــثــون عــــن اســـتـــمـــارات  وحـ
جديدة 

ُيخبرون ماما فرنسا
ً
خت قليال

َ
ف

َ
بأن بطون زوجاتهم انت

■ ■ ■
عــنــدمــا تــســكــن فـــي بـــلـــٍد ال ُيـــشـــِبـــُهـــك، يــصــيــُر 

اسُمك: هؤالء
باريز التي ِجئُت إليها، ال أراها

 الجهات.
ِّ

ها من ُكل
ُّ
ف

ُ
أرى ضبابا َيل

)شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في 
مدينة نيو أورلينز األميركية(

- ال داعي للقلق! إنه مجّرد إجراء شكلي، نظرًا 
الفحوصات  حضور  فقط  عليك  يجب  ك، 

ّ
لسن

الروتينية.
سُت الــصــعــداء. وفــي الــيــوم املــحــّدد ذهبت 

ّ
تنف

بعدم  شعور  انتابني  العسكرية.  الثكنة  إلــى 
ــل هــــــؤالء الـــفـــتـــيـــان الـــذيـــن  االرتـــــيـــــاح وســـــط كــ
ولسوء  زغِيِب، 

َ
الت مرحلة  إلــى  لتّوهم  وصلوا 

هم يجب أن يــؤّدوا هذا االلتزام السخيف 
ّ
حظ

موا كيفية قتل البشر اآلخرين. 
ّ
ليتعل

أدخلنا فورًا شاب عسكري )ربما برتبة رقيب، 
ال أتذّكر( إلى قاعة كبيرة لإلجابة على أسئلة 
ــد أســمــائــنــا، هــّددنــا 

ّ
االســتــبــيــان. وخــــالل تــفــق

 سيكون حسابكم 
ّ

: »التزموا الهدوء، وإال
ً
قائال

معي عسيرًا!«.
الــظــريــف  الــصــبــر االســتــبــيــان  ـــألُت بمنتهى  مـ
الخيارات،  الــذي يحتوي على أسئلة متعّددة 
من قبيل: هل سمعَت صوتا يقول لك: انهض 
واذهب إلنقاذ وطنك؟ أو هل تعتقد أن الناس 
سيكونون طبيعّين وصادقن بدون الخوف 
من العقوبة؟ وغيرها من األسئلة التي تبعث 
عــلــى الـــهـــذيـــان. جــمــع الــعــســكــري »واجــبــاتــنــا 

املدرسية« وأخذها إلى الطبيبة النفسية.

ــا عــدا   مـ
ً
ــراة ــ بــيــنــمــا كــنــا نــنــتــظــر فـــي الــــرتــــل، عــ

الطبي  الفحص  بانتظار  الــداخــلــي،  الــســروال 
ــعــــُت صـــــــوت رجـــلـــنـــا  ــمــ ــــّس األعـــــــضـــــــاء، ســ ــــجـ لـ

العسكري ُيدّوي في القاعة:
- كوزززي كووووم...

أجبُت ألمنعه من متابعة تشويه  أنــا،  نعم،   -
كنيتي بال رأفة.

- اإلجابة تكون: حاضر!
- حاضر! أجبُت بخنوع.

- ماذا حدث؟ سألُت وأنا أتبعه بتلك الحالة.
- الطبيبة النفسية تريد أن تراك!

- آه!
- نعم، ألنك... بالتأكيد ال تتقن اللغة اإليطالية: 
لــقــد أجـــبـــت عــلــى األســـئـــلـــة بــشــكــل عــشــوائــي، 
ــلــــى مــن  ــّدل ذكـــــــاء أعــ ــ ــعـ ــ ــك مـ ــديــ  لــ

َّ
ـــــضـــــح أن

ّ
وات

املتوّسط... لذلك عليك تكرار االستبيان.
ني رأيُت 

ّ
أن آه! حسنا! قلُت، وللحظة بدا لي   -

ورة 
ّ
في الفناء مالكا أسوَد يضحك، يرتدي تن

، مـــع عــظــم صــغــيــر فـــي أنــفــه ورمـــح 
ّ

ــقـــش مـــن الـ
بيده، وهو يرقص على نقرات الطبل حول ِقْدٍر 

كبير على النار.
اص(

ّ
)تقديم وترجمة: يوسف وق

ماما فرنسا

من أين يأتي هذا الضوء؟

عند السابعة من مساء الخميس المقبل، يُقام في »غاليري وايت تشابل« بلندن لقاء 
يتحدث  التصوير.  حول  لقاءات  سلسلة  ضمن  واصف  منعم  البنغالي  الفنان  مع 
البيئي، ومفاهيم األرض  آثار االستعمار، واالستغالل  التي تتناول  الفنان عن أعماله 

والحدود، في إطار بحثه حول مفهوم الوثائق و المحفوظات فوتوغرافيًا.

التعليم المدرسي في األردن عنوان الندوة التي تقام عند السادسة من مساء 
اليوم السبت في »جمعية الحصن« في عّمان بتنظيم من منصة »مايكروفون« 
و»منتدى الفكر الحر«، ويناقش خاللها التربويون هيفاء النجار و غالب أبو قديس 
التعليمية  العناصر  التعليم وتأهيل  الحكومي على  اإلنفاق  أبو ملوح  حفص  و 

والتعليم الخاص.

الكراج«  غاليري  »مطافئ،  في  يتواصل  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من   25 حتى 
بالدوحة، معرض الفنان األميركي براين دونلي )المعروف بـ KAWS( بعنوان يأكُل 
بُِمفَرده والذي افتتح نهاية الشهر الماضي. يقّدم الفنان أربعين عمًال بين لوحات 
والنزعة  الفن  بين  التفاعل  إلضاءة  السوداء  الكوميديا  إلى  تستند  ومجّسمات 

االستهالكية، في إحالة إلى تاريخ الفن والثقافة الشعبية.

يستضيف »المعهد الفرنسي« في اإلسكندرية، عند الثامنة من مساء غٍد األحد، 
تأليف  من  واألزمنة  واألوجه  المدينة  عن  شتا:  صيف/  الوثائقي  المسرح  عرض 
وإخراج مسرحي لطارق نادر، وإخراج سينمائي لـ مروان طارق. يستكشف العرض 
تعاقب  مع  وسلوكها  سيكولوجيتها  وتغيّر  المدينة  أبناء  من  مجموعة  حياة 

الفصول.

لندن ـ ساندرا كرم

فــي عـــام 1642، رَســـم رامــبــرانــت )1606 
الــخــفــارة  )أو  الــلــيــل«  ــة  ــ »دوريــ  )1669  -
ــــدى أشـــهـــر لــوحــاتــه الــتــي  الــلــيــلــيــة(، إحـ
تجّسد فرقة الكابنت كوك املكلفة حينها 
بحراسة أحــد أحــيــاء أمــســتــردام، لكنها 
لم تنل إعجاب أعضائها، كما هاجمها 
اد إلى درجة جعلت صاحبها يعيد 

ّ
النق

ــة 
ّ
الــنــظــر فـــي تــجــربــتــه الــتــي تــعــّد مــحــط

أساسية في عصر الباروك.
ــنـــزول مــن الصليب«  افــتــنت صــاحــب »الـ
ــال الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــــدى عـــــدد مــن  ــمــ بــــاألعــ
الــفــنــانــن اإليــطــالــيــن، وفــــي مــقــّدمــتــهــم 
كـــارافـــاجـــيـــو، لــكــنــه اســتــطــاع أن يــطــّور 
أسلوبه عبر تصوير األحداث والوقائع 
في مساحات كبيرة وتقديمها بأسلوب 
مــســرحــي درامــاتــيــكــي وإبــــراز تفاصيل 
تــوحــي بــالــحــركــة والـــصـــوت فــي مشهد 

صامت.
حتى الثاني من شباط/ فبراير املقبل، 
ــل فـــــي »غــــالــــيــــري دولـــويـــتـــش  ــتــــواصــ يــ
في   Dulwich Picture Gallery بكتشر« 
لندن معرض »ضــوء رامــبــرانــت«، الــذي 
افــتــتــح فـــي الــــرابــــع مـــن تــشــريــن األول/ 
أكتوبر املاضي، ويضّم خمسا وثالثن 
عَرض بمناسبة 

ُ
 طباعيا ت

ً
لوحة وعمال

مــــــرور ثــالثــمــئــة وخـــمـــســـن عـــامـــا عــلــى 
رحيل الفنان الهولندي.

اهــتــّم رامــبــرانــت مــنــذ بـــدايـــات مــشــواره 
بـــتـــقـــديـــم أعــــمــــال مـــغـــرقـــة بــالــتــفــاصــيــل 
الدينية واالستعارات املختلفة، وصعد 
اســمــه فــي مــســقــط رأســــه؛ مــديــنــة لــيــدن، 
قبل أن ينتقل إلى أمستردام عام 1631، 
ــدا ازدهـــــــارًا  ــنـ ــولـ فــــي مـــرحـــلـــة عـــاشـــت هـ
موانئها  تأسيس  مــع  كبيرًا  اقتصاديا 

ه. 
ّ
التي ربطت أوروبا بالعالم كل

اســـــتـــــقـــــّر رامــــــبــــــرانــــــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــّول الــكــنــيــســة فــــي بــــــالده إلـــى  بـــعـــد تــــحــ
برسم  تحفل  تعد  ولــم  البروتستانتية، 
األيقونات والتماثيل التي كان ينجزها 
الفنانون لقاء هبات جزيلة، وكان عليه 
أن يــؤّمــن دخــلــه مــن خــالل بيع لوحاته 
للناس مباشرة، حيث رسم العديد من 
األعمال التي توصف بـ »التجارية« رغم 
بقيمة  تحتفظ  أنها  أثبت  املستقبل  أن 

فنية عالية.
ــّول كــبــيــرة  ــام 1639 نــقــطــة تـــحـ شـــِهـــد عــ

واإلنـــــــارة، خــاصــة فـــي انــعــكــاســهــا على 
تعبيرات  عليها  أضــفــى  الــتــي  الـــوجـــوه 
متعّددة وغنية، ما ينتج حولها قراءات 

وانطباعات مختلفة.
يضّم املعرضة لوحة »امرأة تستحم في 
جــدول« )1654( والتي رسم فيها امرأة 

وهي ترفع ثيابها محّدقة في املاء الذي 
يــغــمــر ســاقــيــهــا، و»امــــــرأة فـــي الــســريــر« 
ضــخــمــة  ــاة  ــتــ فــ ــّور  ــ ــــصـ تـ ــتــــي  الــ  )1647(
تــنــهــض مـــن فـــراشـــهـــا وتــنــظــر بــاتــجــاه 
)1645(، وهي  النافذة«  و»فتاة  الضوء، 
ــبـــرز تـــلـــك املـــشـــاعـــر املــخــتــلــطــة،  ــة تـ لـــوحـ
فالفتاة تبدو أنها تبتسم بنظرة تأّملية 

عميقة.
من أين أتى هذا الضوء؟ ال مصدر له في 
بإتقان  تفاصيلها  ع 

ّ
يتوز لكنه  اللوحة 

دون أن ُيحدث تباينا أو تضادًا نافرًا، أو 
يفسد جمالها، بل إنه منح تلك اللقطة 
الــثــابــتــة الــصــامــتــة حــركــة مـــن داخــلــهــا، 

ي من التحديق.
ّ
 املتلق

ّ
بحيث ال يمل

قت 
ّ
الــتــي حق لــوحــاتــه  أبـــرز  مــع تقديمه 

ــي عـــصـــره وصـــــواًل  أعـــلـــى اإليـــــــــــرادات فــ
مكانته  تراجعت  1658، حيث  عــام  إلــى 
بــشــكــل مــتــســارع مــعــلــنــا إفـــالســـه وبــيــع 
مــنــزلــه الــــذي احــتــضــن عــقــديــن ذهــبــيــْن 
من حياته يهدف املعرض إلى تقديمها 

بشّكل مفصل ومعّمق.
فــي تــلــك املــرحــلــة، قــــّدم رامــبــرانــت رؤيــة 
جــديــدة فــي الــتــعــامــل مــع الــظــل والــنــور 
بداًل عن تلك التي كانت شائعة في الفن 
اإليطالي حيث الضوء يدخل من زاوية 
واحـــــــدة يـــضـــيء بــقــعــة مــــحــــّددة بــيــنــمــا 
باقي اللوحة معتمة، لكنه عالج لوحته 
الظلمة  بــؤر  عــا 

ّ
مــوز التعقيد  بشيء من 
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سمير رافي، ألوان زيتية على قماش

ِعندما يَعبُُر الذين 
يُشبِهوني الَبحر، ماذا 

يَحُدُث لَهم؟ يَأتي َموٌج 
عاٍل ومضَطِرب، يُطيُح 

بِأحالِمِهم الصغيرة، 
َويَمألُ أَفواههم بالِملح

»إنكار القديس بطرس«، زيت على قماش، 154 × 169 سم، 1660 )من المعرض(

كوّصي كومال-إيبري في لقاٍء لـ»اتحاد كرة القدم اإليطالي« ضد العنصرية )جوزيبي بيليني(


