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هوامش

بشير البكر

ــام 1992،  ــرة عـ ــب لــنــدن حـــن دخــلــتــهــا أول مـ لـــم أحـ
ألفتها بعد عدة زيــارات ونشأت بيننا صلة  ولكني 
حميمية، وصرت أقصد أماكن محددة، وأسكن في 
فنادق تتيح لي ممارسة رياضة املشي التي أعتبرها 
ولكن حن  املدينة،  قلب  إلــى  للوصول  األول  املدخل 
استقر مقامي بها للعمل في »العربي الجديد« عام 
أقــع في  أخـــذت  ملتبسة.  عــاقــة  بيننا  بـــدأت   ،2014
غــرامــهــا ولــكــن ذلـــك لــم يــردعــنــي عــن هــجــائــهــا، ولــي 
لندن  الشعر ســوف يصدر قريبا تحتل  ديــوان من 
مساحة خاصة فيه. البرد والطقس الرمادي والريح 
التي حضرت بقوة في الشعر اإلنكليزي. ففي نهاية 
األمر بريطانيا جزيرة تحدها البحار وهي مفتوحة 
كــان يضايقني في هذه  الجهات. وأكثر ما  من كل 
الــحــاضــرة اإلمــبــراطــوريــة هــو نــدرة الشمس التي لم 
الثاني  كــانــون  يناير/  شهر  طيلة  ظهورها  يتجاوز 

2018  ساعات.
حن يحل الربيع تنقلب املعادلة ويتبخر شقاء العام، 
وتــتــحــول املــديــنــة إلــى مــهــرجــان الحــتــفــال الــنــبــات. ال 

توجد مدينة في الكون تنافس لندن على احتفائها 
بــالــخــضــرة الــتــي تــصــل إلـــى حــد فــاحــش. أكــثــر من 
نــبــاتــات من  لــنــدن حــدائــق تستقبل  نصف مساحة 
الزائر  الفصول والجغرافيات. هي مدينة تجعل  كل 
يقع في غرامها خال ربيعها الذي يبدأ في نهايات 
أبريل/ نيسان الذي قال عنه الشاعر أليوت: »نيسان 
أقسى الشهور... يخرج فيه الزنبق من األرض امليتة«.

ــادرت لــنــدن أحــســســت بــألــم لــم يصبني من  حــن غــ
وافترقنا قسرًا حتى  بيننا عاقة حب  ليسن  قبل. 
يؤملي قلبي إلــى هــذا الحد. إذن ما هي املسألة حن 
يكون الحب وال يكون؟ كأني خنت هذه املدينة، حن 
الــذي بــدأت تقبل نحوي وتصبح  تركتها في الوقت 

أكثر ألفة.
أخــبــرنــي صــديــقــي الــلــنــدنــي الــشــامــي حــســام الــديــن 
محمد أنه لم ينم باطمئنان إال في لندن. ورأيت هذا 
فــي ســلــوك الــعــديــد مــن الــكــتــاب والــفــنــانــن العراقين 
الذين اختاروا لندن كمنفى خال ديكتاتورية صدام 
الــعــراق بعد سقوط  إلــى  حسن، ولكنهم لم يــعــودوا 

النظام في عام 2003. 
التي حلموا  والنتيجة أنهم فضلوا لندن على بغداد 

طويا بالعودة إليها، ورغم أن نهر التايمز ال يشبه 
دجلة فإنه في سيره املغناج أعطى للشعر معادالت 

أخرى.
 جديدًا، وجملة شعرية 

ً
املكان الجديد منحني خياال

أشـــد رحــابــة وكــثــافــة، وأخـــذنـــي نــحــو عــوالــم لــم أكــن 
ســأصــلــهــا لـــو أنــــي بــقــيــت فـــي بـــاريـــس الــتــي صــرت 
الــتــجــديــد.  لــي مــن  بــد  بــأنــي استهلكتها، وال  أحـــس 
ــــوان املختلفة  األل لــنــدن ذات  التجديد جــاء مــن  وهـــذا 
من  كنت  إذا  إيقاعها  عليك  تفرض  ثم  تبهرك  التي 

الذين يؤمنون بالتفاعل مع اآلخر واإلصغاء  الناس 
أن يختلف  الطبيعي  الداخلي. وكــان من  إلــى نبضه 
الشعر وتأتي القصيدة على وزن الشجر الذي يحيط 

بك من كل مكان.
في الثاني عشر من أبريل/ نيسان املاضي، تركت 
فــوق الــطــاولــة رزمـــة أوراق بــيــضــاء وأقــامــا بــألــوان 
متعددة، وأغلقت باب البيت من دون أن أنظر خلفي، 
وذهبت إلى املطار، ومعي حقيبة متوسطة الحجم، 
وضــعــت فــيــهــا بــعــض املـــابـــس والــكــتــب والــدفــاتــر. 
ورغم أني عازم على ترك لندن، وخططت لذلك منذ 
حوالى عام، اكتشفت، حن حانت اللحظة، أن األمر 

ليس هينا. 
بنا  تفعله  بما  املــطــار  إلــى  فــي طريقي  وأحــســســت 
املدن والنساء من دون أن ندري، وأن لحظة الفراق 
تفتح هــوة واســعــة كــي يــرى الــكــائــن نفسه وحــيــدا، 
يتعلمه  لم  ما  الحياة،  في  ما  أقسى  على  ويتعرف 
مــن الــتــجــربــة الــتــي مــر بــهــا، وكـــي يــــدرك، أيــضــا، أن 
املكان يصبح هو، حن يكون قد انقطع طويا عن 
حيث  األمكنة  عليه  تختلط  وصـــارت  األول،  املــكــان 

حل أو رحل بعيدا عن الشام أرض السماء األولى.

بعيدًا عن لندن

وأخيرًا

رغم أني عازم على ترك لندن، 
وخططت لذلك منذ حوالى 

عام، اكتشفت، حين حانت 
اللحظة، أن األمر ليس هينًا
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ليغيا متاني
جدارية عن القدس في مستشفى »المقاصد«

القدس المحتلة ــ محمد محسن

في الساحة الرئيسية بالقرب من 
اإلسالمية«  »املقاصد  مستشفى 
في القدس املحتلة، كانت الفنانة 
ــة لــيــغــيــا مــتــانــي،  ــ ــوادوريـ ــ الــتــشــكــيــلــيــة اإلكـ
كانت   

ْ
إذ الــتــطــّوعــي،  عملها  فــي   

ً
منهمكة

تــرســم عــلــى جـــدار داخــلــي فــي املستشفى 
لوحة ضخمة بمضامني عكست وجسدت 
كانت  واملكان بشرًا وحجرًا.  القدس  واقــع 
أشــجــار الــلــوحــة وجــبــالــهــا وســمــاؤهــا من 
ى مسجدها 

ّ
نكهة القدس وتاريخها، وحت

األقــصــى الـــذي تــوســط مــســاحــة مهمة من 
الجدارية.

إقامة في فلسطين 
منذ 35 عامًا

ــة  ــ ــــوادوريـ لــيــغــيــا مـــتـــانـــي، هــــي مـــواطـــنـــة إكـ
ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ وفـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة، تـــقـــيـــم مـ
خمسة وثــالثــني عــامــا فــي مــديــنــة قلنسوة 
في فلسطني املحتلة عام 1948، مع زوجها 
املـــهـــنـــدس الــــزراعــــي أحـــمـــد مـــتـــانـــي، عضو 
الــداخــل  الــفــن فــي  جمعية »إبــــداع« لتطوير 
ــكـــور،  الــفــلــســطــيــنــي. درســــــت هـــنـــدســـة الـــديـ

حازت على المرتبة األولى في مسابقة للرسم )العربي الجديد(

مقاعد  عــلــى  الفلسطيني  زوجــهــا  والــتــقــت 
ــا،  ــــي إحـــــــدى جــــامــــعــــات بــــالدهــ الــــــدراســــــة فـ
ليتزوجا الحقا ويؤسسا أسرتهما. تحدثت 
عــن تجربتها  بلغة عربية واضــحــة،  ليغيا 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وعـــــن عـــالقـــتـــهـــا مــــع زوجـــهـــا 
ــي، وكـــشـــفـــت لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــزراعــ ــ ــنـــدس الــ ــهـ املـ

الجديد«، حبها للرسم الذي تعشقه.  

الفن كحامل لرسالة إنسانية
ى خالل حديثها معنا، لم تترك متاني 

ّ
حت

ــم تــتــوقــف عـــن الـــحـــديـــث عن  ريــشــتــهــا، ولــ
عشقها للفن، وارتباطها باألرض املقدسة 
فلسطني. وهــا هــي الــيــوم فــي الــقــدس، في 
وحبها  عشقها  تترجم  األرض،  تلك  قلب 
بــجــداريــة كــبــيــرة فـــي »مــشــفــى املــقــاصــد«. 
 لــــم يـــكـــن اخـــتـــيـــارهـــا لـــهـــذا املــســتــشــفــى 

ْ
إذ

 للفن دورًا 
ّ
عشوائيا، بل هو إدراٌك منها بأن

فـــي عـــالج مـــن يــعــانــون األمــــــراض. تعتبر 
ــا الـــيـــوم فـــي املــســتــشــفــى  مــتــانــي وجــــودهــ
ها. وهي لم تنس 

ّ
رسالة هامة يعكسها فن

بهذه املناسبة أن تقدم الشكر للمستشفى 
الــذي وضــع كــل إمكاناته تحت تصرفها، 
بما في ذلك تفريغه أحد موظفيه ليرافقها 
ويــســاعــدهــا فــي إنــجــاز مهمتها. وأحــمــد، 

مرافقها الذي التقيناه، لم يخف سعادته 
ف به إلى جانب ليغيا. كما لم يخف 

ّ
بما كل

انبهاره بما تقوم به ليغيا، وهي التي ال 
العمل  عــن  أن ال يتوقف  تنفك تطلب منه 
مــعــهــا، كــي تنجز الــجــداريــة بــأســرع وقــت 

ممكن. 

مشاركة األسرة
وبــيــنــمــا كــانــت لــيــغــيــا مــنــهــمــكــة فـــي رســم 
أيـــضـــا  ــد  ــقــــاصــ املــ زوار  كــــــان  الـــــجـــــداريـــــة، 
ــا تـــقـــوم بـــه هــذه  يـــنـــظـــرون بــتــقــديــر إلــــى مـ
املواطنة اإلكــوادوريــة التي تركت أسرتها 
التطوعية،  مهمتها  لتنجز  قلنسوة،  فــي 
وهي مهمة شاركتها فيها بناتها اللواتي 
ذاتــه، وأمضينه معها،  اليوم  في  حضرن 
يـــشـــاركـــنـــهـــا الــــرســــم وتـــحـــضـــيـــر األلـــــــوان 
ــكــــون األســـــــــرة كــلــهــا  ــاد تــ ــكــ وإعـــــــدادهـــــــا. تــ
زوجها  حتى  وتعشقه،  الفن  في  منهمكة 
ــنـــدس الـــــزراعـــــي أحـــمـــد مـــتـــانـــي )أبــــو  ــهـ املـ
جهاد(، فهو فنان وخبير في مهنته، عدا 
الفنون  التشكيلي وسائر  بالفن  اهتمامه 
األخــــرى، ولــطــاملــا كــان لــه دور فــي تطوير 
 
ْ
الهندسة الزراعية في دولة اإلكــوادور، إذ

كان يوفد إلى هناك لهذا الغرض. 

سيرة ذاتية
والــتــي خّصت  املــصــورة معها،  املقابلة  فــي 
الــجــديــد«، تحدثت ليغيا عن  »الــعــربــي  بها 
تــجــربــة مهمة  الـــقـــدس، وهـــي  فــي  تجربتها 
وإعجابا  حبا  زادتــهــا  تقول،  كما  وعظيمة، 
باملدينة وأهلها. شاطرها في ذلك مرافقها 
أحــمــد أبــو رعــيــة الـــذي كــان لــه رأيــهــا أيضا. 
ولدت  أنها  إلــى  تشير  الذاتية  ليغيا  سيرة 
في اإلكوادور بأميركا الجنوبية سنة 1961. 
وفـــي ســنــة 1982 اقــتــرنــت بــزوجــهــا العربي 
الفلسطيني، وانتقلت عام 1986 للعيش في 
املحتل.  الــداخــل  في  باملثلث  قلنسوة  بلدته 
مــنــذ صــغــرهــا أحــبــت الــرســم واشــتــركــت في 
دورات عديدة ألجل ذلك، وقد بدأتها على يد 
أحد الفنانني في مدينة كيتو في اإلكوادور، 
وهي اآلن تعمل في تدريس الرسم للطالب 
خـــارج املــدرســة فــي املــركــز الجماهيري في 
قلنسوة، وفي قسم الرفاه االجتماعي أيضا 

بمركز »فتيات البلدة«. 

خبرات متراكمة
إلـــــى جــمــعــيــة  انـــضـــمـــت  وفـــــي ســـنـــة 1997، 
»إبداع« لتطوير الفن التشكيلي في الداخل 
الفلسطيني. لم تكتف ليغيا بذلك، بل كانت 
عــلــى مـــدى ســنــوات عــمــرهــا قــد أتــمــت عــددًا 
 تعلمت 

ْ
الـــدراســـيـــة، إذ الــــــدورات  كــبــيــرًا مــن 

تخصص  للراهبات  الثانوية  املــدرســة  فــي 
ســكــرتــاريــا. وفــــي إحــــدى الـــســـنـــوات حـــازت 
على املرتبة األولــى في مسابقة الرسم. أما 
دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة، فــكــانــت فـــي جــامــعــة 
إكـــــوادور«، تخصص تصميم  »أنــوكــســيــال 
تبعتها   ،1982  -  1979 بــني  وذلـــك  داخــلــي، 

دورة استكمالية في الرسم بالفحم.

لم يكن اختيارها لهذا 
املستشفى عشوائيا، 
بل هو إدراٌك منها بأّن 
للفن دورًا في عاج 
من يعانون األمراض.

■ ■ ■
ولدت في اإلكوادور 
بأميركا الجنوبية 

سنة 1961. وانتقلت 
عام 1986 للعيش في 
بلدة زوجها قلنسوة 
باملثلث في الداخل 

املحتل.

■ ■ ■
لم تترك متاني 
ريشتها، ولم 

تتوقف عن الحديث 
عن عشقها للفن، 

وارتباطها بفلسطن.

باختصار

قامت الفنانة التشكيلية اإلكوادورية ليغيا متاني، برسم لوحة ضخمة على جدار مستشفى »المقاصد اإلسالمية« في القدس 
المحتلة. تعكس اللوحة وتجّسد واقع القدس المحتلة، جسدًا وحجرًا


