
ها 
ّ
»هل سيقع على رؤوسنا؟« ترتفع العيون كل

إلـــى الــســقــف. يــبــدأ الــيــوم مــن منتصف الليل. 
ًا 

ّ
صف الــطــائــرات  تقف  عــشــرة،  الثانية  الساعة 

واحــــدًا وتــنــظــر بــعــن واحــــدة »عـــن الشيطان 
ذاتــه«: هــذا البيت ال يعجبني. ُيقصف البيت 
بوابل من الصواريخ الحديثة، هل هناك أحد 
فــيــه؟ هــذه ليست إحـــدى مــهــام الــطــّيــار. تهرع 
ف 

ّ
يتوق ال  املدني،  والدفاع  اإلسعاف  سيارات 

ــاب مستيقظًا  ــ  اإلرهــ
ّ

يــظــل أن  يــجــب  الــقــصــف، 
سعف؟ يتساءل 

ُ
لفترة أطــول، هل نقتل هذا امل

ح املزاج مثل 
ّ
طّيار في رسالة إلى زميله - يترن

بندول الساعة.
 نترك الصالون الذي يجمع 

ً
عند الواحدة ليال

بعضنا أمام شاشة التلفاز، إذ يشتّد القصف، 
ــنــا إلــــى غــرفــة واحــــــدة، إلــــى داخـــل 

ّ
ونـــذهـــب كــل

 واحد 
ّ

البيت، بيت أقاربنا الذي استقبلنا، كل
 ويــحــاول أن 

ً
ــا نحن الــكــبــار يحتضن طــفــال

ّ
مــن

ــا يملك 
ّ
خــــرى: لــم يــعــد أحـــد مــن

ُ
يــخــتــرع كــذبــة أ

املــزيــد مــن الكذبات على األطــفــال حــولــه. نعم، 
 

ّ
 شــيء، يظل

ّ
ف كل

ّ
ف اإلبــداع مثلما يتوق

ّ
يتوق

أن يحدث: هل  بانتظار  للحظة معنى واحــد، 
سنموت اآلن؟

األخــبــار،  ونتابع  خـــرى 
ُ
أ بيد  هواتفنا  مسك 

ُ
ن

ا ُيخبر اآلخر بالخبر الذي عرفه للتّو، 
ّ
 من

ٌّ
كل

بعيد  القصف   
َّ
أن أنفسنا  طمئن 

ُ
ن أن  نــحــاول 

ـــه قتل أحــدًا، 
ّ
ــا، نحن نــعــرف نــعــم، نــعــرف أن

ّ
عــن

نا نعلن تضامننا 
ّ
ربما عائلة كاملة مثلنا، لكن

 
ّ

كل في  التي  أجسادنا  بالبكاء.  ال  بــالــخــوف... 
 األرواح التي 

ّ
بيت تلتئم وتدخل غرفتنا، كأن

تــغــادر تــمــّر بيننا وتــمــســد رؤوســنــا فــنــهــدأ... 

 حـــتـــى يـــقـــتـــرب الـــقـــصـــف. دقـــائـــق 
ً
ــدأ قـــلـــيـــال ــهـ نـ

ــف األخـــبـــار العاجلة 
ّ
وســـط الــقــصــف، ال تــتــوق

ــارع لــســبــٍق  ــســ ــاب« نــ ــ ــســ ــ ــات »واتــ ــراكــ ــتــ فــــي اشــ
متابعون  عّمنا  البــن  »تويتة«.  عبر  صحافي 
الــهــمــجــي،  ــعــــدوان  الــ ــنـــاء  أثـ ازدادوا  ــد  كــثــر وقــ
ف، يعيشون معه 

ّ
تتوق له رسائل ال  يرسلون 

، ولهذا 
ّ

 لحظاته الصعبة ومعنا بدرجة أقل
ّ

كل
 هاتفه موصول 24/24. وهو منطقة قتال 

ّ
فإن

إخــوتــه  مــع  يتقاتل  إذ  الـــــدوام؛  عــلــى  مفتوحة 
على مكان شحن هواتفهم بالكهرباء، ومعنا 
يجّدد  استحياء،  على  الجدد،  الوافدين  نحن 
ــاحــــن« مــوصــولــة  ــة شــ ــلــ تــضــامــنــه عـــبـــر »وصــ
التي  الــســاعــة  فــي  مسبقًا  مشحونة  ببطارية 

وصلت فيها الكهرباء.
يــمــضــي الـــوقـــت مـــن دون أن تــشــعــر، الــســاعــة 
الرابعة فجرًا نخرج مجّددًا بعد أن نتأّكد من 
نوم األطفال، نذهب إلى الصالون حيث علب 
ــددًا كــبــيــرًا منها  ســجــائــرنــا الــتــي اشــتــريــنــا عــ
الــنــكــهــات ونــبــدأ  مــخــتــلــفــة  املـــعـــّســـل  ورؤوس 
ن 

ّ
دخ

ُ
 من سابقتها، ن

ً
خرى أهدأ قليال

ُ
بمتابعٍة أ

كثيرًا، الدخان يهّدئ من روعنا - هكذا أعتقد، 
 الــدخــان 

َّ
رغــم نــظــريــات: قــد تعتقد الــطــائــرة أن

الذي يخرج من النرجيلة هو دخان صاروخ! 
ونــبــدأ عــلــى إثــرهــا بتقييم: مــن األكــثــر خوفًا 
ها 

ّ
أن غير  بالتأكيد،  سخيفة  مــزحــات  بيننا؟ 

رًا؟ ما زالت  تضحكنا. خــوف؟ أليس هــذا مــبــرَّ
لقد  ق حولنا، 

ّ
صور األصدقاء والجيران تحل

أنيس غنيمة

تــركــَت بيتك وغـــادرت سريعًا بعد 
ليلة صعبة، ناسيًا شيئًا بالتأكيد، 
هــل تــذّكــرت اآلن؟ هــنــاك على األقــل 
منفضة سجائر تحّبها. انتقلَت إلى أقارب 
في مكان آخر، هل يبدو القصف أبعد اآلن؟ 
: ثــّمــة قــصــف هنا 

ً
 قــلــيــال

ُّ
ال، ولــكــنــك تــطــمــئــن

الرهبة ذاتها.  أيضًا، إذ نشترك جميعًا في 
اللون   مكان، يعجبك 

ّ
السماء حمراء في كل

 شيئًا واحدًا في رأسك: تشترك السماء 
ّ
لكن

واألرض على مساحة 365 كيلومترًا مربعًا 
في الوجع ذاته.

رّجـــة فــي رأســـك هــي نفسها الــتــي تــحــدث في 
 البيت 

ُّ
 قــصــف. »زلـــــــزال... كـــل

ّ
األرض عــنــد كـــل

الــيــوم.  عليها  تعّرفت  لــك  قريبة  تــقــول   »
ّ
يهتز

دارا عبداهلل

ر. 
ّ
التجذ شديدة  »إسرائيل«  مع  أملانيا  عالقة 

ــة أو اقـــتـــصـــادّيـــة،  ــّيـ ــيـــاسـ الــــعــــالقــــة لـــيـــســـت سـ
ــّيـــة. فــــي مـــــدارس  ــل هــــي بـــنـــيـــوّيـــة وتـــأســـيـــسـ بــ
النازّية  تاريخ  تدريس  يتّم  الثانوي،  التعليم 
بــالــتــفــصــيــل. الــتــركــيــز يــكــون عــلــى ُمــســتــوَيــْن. 
انقالبًا عسكريًا  تكن  لــم  النازية   

ّ
أن هــو  األّول 

أو خطفًا للسلطة، بل كانت تحّواًل ديمقراطيًا 
)وهـــــذا صحيح  اجــتــمــاعــّيــة  إرادة  عـــن  يــعــّبــر 
في  هيمنت  التي  التاريخّية  السردّية  طبعًا(. 
 
ّ
أملــانــيــا بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، هــي أن
كانت  بــل  هتلر،  بشخص  ختَصر 

ُ
ت ال  النازية 

ديمقراطيًا  ق 
ّ
تحق شعبي  لــحــّس  نقّيًا  فًا 

ّ
تكث

نازية تكون  أملانيا كدولة   
ّ
أن رغــم  عــام 1933. 

ــَصــنــة« بهتلر فــي غــالــبــيــة الــســرديــات 
ْ

»ُمــشــخ
الــســرديــة   

ّ
أن  

ّ
إال األملـــانـــيـــة،  غــيــر  الـــتـــاريـــخـــّيـــة 

لنزعة  تلخيصًا  هتلر  تــرى  املهيمنة  األملانية 

اجــتــمــاعــّيــة. املـــســـتـــوى الـــثـــانـــي هـــو املــســتــوى 
ــاول انـــتـــهـــاكـــات الــنــازيــة  ــنـ  يـــتـــّم تـ

ْ
الــعــمــلــي. إذ

 
ّ

بحق ارتــكــبــوهــا  الــتــي  والــجــرائــم  بالتفصيل، 
بية مدرسية 

ّ
البشر من خالل إجراء جوالت طال

دورّيـــــــة إلــــى مــعــســكــرات االعـــتـــقـــال وأضـــرحـــة 
الــضــحــايــا ومــتــاحــف الــحــرب. يـــرى املــراهــقــون 
جبال أحذية الضحايا في أوشفيتز، وأدوات 
توشيم األجساد باألرقام، وتفاصيل التجارب 
ضاف إلى ذلك عشرات األفالم 

ُ
على األطفال. ت

الوثائقية التي تتناول الفترة النازية.
ذنب شديدة،  بعقدة   مصاب 

ٌ
إنسان النتيجة: 

ومــــديــــن بـــاعـــتـــذار عــمــيــق غـــيـــر مــــشــــروط إلـــى 
اليهود. ثّمة رغبة بتحويله إلى اعتذاٍر أبدّي 
أو ِصــفــة بــشــريــة تــتــوارثــهــا األجـــيـــال. الــكــاتــب 
البحصة« بقوله   

ّ
إليس »بق األملاني فلوريان 

 أملــانــيــًا بعد 
َ
الـــلـــّمـــاح: »مـــن الــصــعــب أن تـــكـــون

قنبلة،  داخــلــك   
ّ
بـــأن تشعر  الـــتـــاريـــخ...  دروس 

يــبــقــى فتيلها  أن  ــأة، ويـــجـــب  فـــجـ ــهــا 
َ
اكــتــشــفــت

منزوعًا«. في أحد دروس التاريخ يتّم تدريس 
ــة غــريــبــة حــصــلــت فـــي بــــدايــــات الــحــرب  ــادثـ حـ
بولندا  إلــى  أملانيا  دخلت  ــا 

ّ
مل الثانية  العاملية 

الــعــلــمــاء األملـــان  قـــام مجموعة مــن  عـــام 1939. 

24/24
تحت القصف

لن يتغيّر الموقف األلماني 
من »إسرائيل«، بدون 

هيمنة سرديّة تاريخية 
جديدة، تضبط النازية في 

سياقها التاريخي، سرديّة 
تزيل الجوهرانية عن 

النفس

تقف الطائرات صّفًا 
واحدًا وتنظر بعين 

واحدة: »هذا البيت ال 
يعجبني«. يُقصف البيت 

بوابل من الصواريخ 
الحديثة، هل هناك أحد 

فيه؟ هذه ليست من 
مهام الطيّار

إنّها جرأة على كّل 
شيء، على الملونة 

والتصميم وشكل 
اللوحة ذاتها. جرأة 
لكنّها ال تذهب في 

االعتباط، وال تصل إلى 
الفوضى، وال تجازف 

باالرتجال

ضرورة الفصل بين إبادة اليهود وممارسات »إسرائيل«

منصور الهبر اللوحة ِمن ضّدها

أّي عائلة سُتحذف من السجّل اليوم؟

هل سيقع على 
رؤوسنا؟ ترتفع العيون 

كلّها إلى السقف

يتحّول تعليم تاريخ 
النازية في المدارس إلى 

طقٍس تطّهري

تتحّول األوراق 
إلى ملصقات شبحية 

ضائعة بين اللون 
والمادة

لم يعد أحد منّا يملك 
المزيد من الكذبات على 

األطفال حوله
غير  الخاص،  رأيه  منّا  كٍل  لدى  المقّدسة.  لحظتها  لديها  دقيقة  كّل 
يحّل  يقتلنا.  الذي  وذلك  ألجلنا..  يقاتل  من  يخص  فيما  نختلف  ال  أننا 
كان  إذا  ما  نعرف  ال  سريًعا،  الليل 
السبت،  أم  ــعــاء  األرب هــو  الــيــوم 
ــون فـــي زنــزانــة  ــج ــس ــم ــل ال ــث م
مثل  كلمات  تصير  األرض،  تحت 
ينعم  أنــه  غير  رفاهية،  الشمس 
أصدقائنا  مثل  أيــًضــا  بالسكون 
نحاول  أيام.  منذ  دفنّاهم  الذين 
ساعة  نضبط  رأسنا  وفي  ننام،  أن 
كنت..  سعيًدا  أو  حزيًنا  واحــدة: 

ربما يغتالني اآلن منبّه حرب.

منبّه حرب

2425
ثقافة

يوميات

إضاءة

معرض

فعاليات

ذهبوا ونحن نعرف شيئن اثنن: لحظات ما 
قبل قتلهم، حيث محادثاتنا األخيرة قبل أن 
التي شاركنا  املــراثــي  االتــصــال، وتلك  ينقطع 
فيها ألجلهم على »السوشال ميديا«؛ مع عزاء 

 لألبد.
ّ

مفتوح... سيظل
ــًا، نـــعـــم اعـــتـــدنـــا هـــذا  نـــعـــم نـــحـــن نـــخـــاف أيــــضــ
نا 

ّ
الــرعــب الــيــومــّي وهـــذا املـــوت املــّجــانــي، لكن

 شيطان الحرب يطاردنا عند 
ّ
نخاف أيضًا ألن

 املـــوت البشع 
ّ
 زاويـــة، لسنا بخير أبـــدًا ألن

ّ
كــل

رفــيــقــنــا عــلــى الـــــــدوام، نــعــم صــــوت الــطــائــرات 
نا نملك مثلكم 

ّ
ليلة يخيفنا ألن  

ّ
كــل والقصف 

بالرعب.  تصيب  الــتــي  الضئيلة  النقطة  هــذه 
استثناًء  لسنا  مثلكم،  إننا  نعم،  نحن نخاف 

 
ّ
د بأن

َ
بأخذ عّينات من غابة في بولندا، ُيعتق

الــقــبــائــل الــجــرمــانــّيــة األولــــى قــد عــاشــت فيها. 
ث«  الذي لم »ُيلوَّ اإلنسان »األملاني الخالص« 

باألعراق األخرى.
القصد من جمع العينات كان من أجل إمكانية 
، فــي حــال صار 

ً
إحــيــاء هــذا اإلنــســان مستقبال

قـــادرًا على ذلـــك. إعــادة  التكنولوجي  الــتــطــّور 
إحياء اإلنسان األملاني املثالي هو بالضبط ما 
وصفه أدورنــو بعملّية »نقل املثالّية األملانية 
من الفلسفة إلى الطّب والبيولوجيا«. النازية، 
كــشــرٍّ يقترب مــن حـــدود الــخــيــال العلمي، هي 
»حـــركـــة رومـــانـــســـّيـــة« تــحــلــم بـــإعـــادة هــنــدســة 
ــة الــتــاريــخــّيــة  ــذه الـــســـردّيـ كــامــلــة لـــلـــوجـــود. هــ
ــذارًا مـــنـــاِســـبـــًا لــهــا،  ــ ــتـ ــ ــب مــــن الـــنـــفـــس اعـ

ّ
تــتــطــل

وقـــــادرًا عــلــى نــفــي طــاقــتــهــا. هـــذه املــثــالــيــة في 
مثالية  االعـــتـــذار،  فــي  مثالّية  تستحق  الــشــّر، 
في هذه  الــدرامــّي  الُبعد  بالذنب.  الشعور  في 
التعليم  درس  يـــحـــّول  الــتــاريــخــّيــة  الـــســـرديـــة 
إلـــى »طــقــس تــطــّهــري«. الــنــازيــة ليست لحظة 
ــتــــاريــــخ، أو تــــطــــّورًا طــبــيــعــيــًا  مـــنـــدرجـــة فــــي الــ
لعوامل مرّكبة، بل هي لحظة »خــارقــة خارج 
وحقيقة  الطبيعة«.  في  و»استثناٌء  التاريخ«، 
 عن إرادة اجتماعية في 

ً
ر فعال ها كانت تعبِّ

ّ
أن

سياقها التاريخي آنــذاك، تحّولها إلى لحظة 
س اإلنسان األملاني. 

ْ
ف

َ
منبثقة بالضبط من ن

)كاتب سوري مقيم في برلني(

ــة والـــســـابـــعـــة  لــــشــــيء أبــــــــدًا. مــــا بــــن الــــســــادســ
لنحاول  فــرصــة  القصف، وهــي  يــهــدأ  صباحًا 
أن نــنــام، نــذهــب فــي ســاعــات مــتــقــاربــة ونحن 
 

ّ
نرى صورتن اثنتن أيضًا: نستيقظ كما كل

يوم، أو نستيقظ مع الصورة التي رسمناها - 
ة 

ّ
مختلفن - بعد موتنا. هل ستكون هناك جن

لنا؟ بالتأكيد سنكون في الصف األول... ننام 
أنــام كثيرًا، ثالث ساعات كافية  مبتسمن. ال 
تمامًا، أتناول دواء »الريق« وأفتح »واتساب« 
الساعات املاضية. أعرف عدد الشهداء وأغرد 
«. شيئًا 

ّ
ة غل

ّ
 على »تويتر« تغريدات »فش

ً
قليال

األّمهات  تستيقظ  اآلخـــرون،  يستيقظ  فشيئًا 
أّواًل: ِتشرب قهوة؟ أعملك سندويش؟ شاي؟ 

- فش نِفس إلشي... يال قهوة.
تمسك بــاكــيــت الـــدخـــان وتــأكــلــه. وتــأكــلــه هــذه 
هي الكلمة الالزمة هنا، ال هي تشبيه وال هي 

استعارة.
ى، الطائرات 

ّ
في النهار أنزل إلى الشارع وأتمش

 سنتيمتر في 
ّ

كــل فــي  مــبــاشــرة،  ق فوقنا 
ّ
تحل

الهواء ثّمة صوت يالحقك، واملدفعية تقصف، 
لــيــســت لــديــهــا وجـــهـــة مــــحــــّددة مــثــل مشيتي 

 صوت.
ّ

 صوتها يفوق كل
َّ
اليومية، غير أن

)شاعر فلسطيني من غّزة(

تاريخ عماٍء ألمانّي

الفراغ وقد صار لونًا

بدايًة من الحادية عشرة صباحًا، بتوقيت الرباط، تقّدم »جمعية جسور القراءة«، 
غدًا، لقاًء حول كتاب االسم العربي الجريح لعالم االجتماع المغربي الراحل عبد 
يتناول عناصر من  أبرز مؤلفات صاحبه، وفيه  يُعّد العمل أحد  الكبير الخطيبي. 

الثقافة التراثية المغربية ويدرسها باألدوات الحديثة للعلوم اإلنسانية.

عبر منصة »كونفيرنسيا« لألنشطة الثقافية اإللكترونية، تقّدم الباحثة إليزا جيهانو 
محاضرة بعنوان برج إيفل.. المرأة الحديدية لباريس بداية من السادسة والنصف 
بتوقيت فرنسا من بعد غٍد الثالثاء. تدرس جيهانو هذا الصرح المعماري من زاوية 

تاريخ الفن ببحث المؤثرات األسلوبية في تصميمه.

ندوة  غٍد،  مساء  باريس،  فرع  السياسات«،  ودراسة  لألبحاث  العربي  »المركز  ينّظم 
يتناول  وفيها  »زووم«،  تطبيق  عبر  قائمًا؟  يــزال  ال  الدولتين  حّل  هل  بعنوان 
المشاركون فرضيات مستقبل الصراع في فلسطين المحتلّة انطالقًا من المتغيّرات 
بادي،  برتران  من:  كل  الندوة  في  يشارك  فيها.  األخيرة  األحــداث  فرضتها  التي 

وروني برومان، فيما يدير النقاش الباحث السوري سالم الكواكبي.

إحياء  فعاليات  األحــد،  اليوم  العاصمة،  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  تحتضن 
بن  لينا  التونسية  االجتماعية  والناشطة  المدّونة  لرحيل  األولى  السنوية  الذكرى 
قّدمت  كما   ،2011 في  التونسية  الثورة  وجوه  أبرز  أحد  مثّلت  والتي  مهني، 
الكتب وإدماجهم في  برلمانية حول تأهيل المساجين من خالل توفير  مبادرات 

الحياة الثقافية.

عباس بيضون

النازل الدرَج املؤّدي إلى تحت، إلى قاعة 
يتفّرس   ،)1970( الهبر  منصور  معرض 
وألّول  يمينه،  عــن  قة 

َّ
املعل الــلــوحــات  فــي 

الــلــوحــة  وراء  يـــكـــون  أن  يــحــتــمــل  وهـــلـــة 
والتي  املــوزونــة،  اللونية  الهندسة  ذات 
تتداخل بقعها وخطوطها في بناء بارز 
مــنــظــوم، يحتمل املــتــفــّرج أن يــكــون وراء 
هذا التجريد، كما نفهم بعد ذلك، مشهٌد 
ه 

ّ
ــه أمــام ما يتراءى أن

ّ
ما، وقد يحَسب أن

منظر، ألوانه القوية واملتفّجرة ترّده إلى 
فلوحات  غريبًا  هــذا  ولــيــس  التعبيرية، 
الهبر التي سبقت معرض اليوم لوحاٌت 
ونفسها  هندستها  تــمــّت  تشخيصية، 
الساخر  ونــزوعــهــا  وملّوناتها  الــســردي 
ــيـــوم، مــنــصــور  إلــــى تــعــبــيــريــة خـــاصـــة. الـ
ــه يعالجه 

ّ
الــهــبــر، يــعــالــج الــتــجــريــد، لــكــن

بــتــقــنــيــات يــســتــمــّدهــا مــــن الــتــعــبــيــريــة، 
اللوحة  املتفّرج حائرًا بن   

ّ
بحيث يضل

ــرة  ــاهـ ــظـ ــلــــوحــــة الـ ومــــــا وراءهـــــــــــا، بــــن الــ
واللوحة املتوارية.

إذا أكمل النازل إلى القاعة حيث معرض 
ــم بـــن 24 إبــريــل/  ــيـ قـ

ُ
»صـــــراع حــمــيــم« )أ

نيسان املــاضــي و8 مــايــو/ أيــار الجاري 
في »The LT Gallery« ببيروت(، سيجد 
نــفــســه أمــــــام تــــجــــارب صــيــغــت بــعــنــايــة. 
ــذي أمــضــى عــمــرًا فـــي صناعة  الــفــنــان الــ
بذات  التجريد  إلــى  يدخل  مبنية،  لوحة 
ــتــــهــــاد.  واالجــ ـــب 

ّ
الـــتـــطـــل وذات  الــــحــــرص 

البقع  لــوحــة  ذاتــهــا،  التجريدية  الــلــوحــة 
ــة الـــتـــي تــنــتــقــل مــــن بــقــعــة إلـــى  ــتــــوازنــ املــ
خـــــرى عـــارمـــة بــالــلــون كــثــيــفــة ومــشــرقــة 

ُ
أ

آن معًا، غنائية ومنمنمة ومتفّجرة  في 
فــي ذات الــوقــت، هــي هــذا. الفنان ينضد 
طٍر لونية ساخنة، لكنه ينّوع 

ُ
بقعه عبر أ

الدامغة  البقع  إلــى حد كبير. نجد  فيها 
تصل إلــى فــضــاءات مختلفة. من جانب 
نصل إلى ما يشبه أن يكون تنقيطًا على 
بقٍع ذات جانبية الفتة، فهي تحتمل أن 
تــكــون إلــى جــانــب الــلــوحــة وفــي وسطها 
خــرى 

ُ
هــوامــش وحــــواٍش، فيما تــتــحــّول أ

أن تكون  عــاريــة، ُيحتمل  فــضــاءات  إلـــى 
حـــواشـــي فـــارغـــة، وأحـــيـــانـــًا يــتــمــّدد هــذا 
الــفــراغ فــي أســفــل الــلــوحــة ويحيلها إلى 
فضاء صامت وإلى نوع من عراء لوني، 
ليس األبيض فقط مادته، ولكنه أحيانًا 
الال لون نفسه، الفراغ وقد صار لونًا أو 

ــة وعـــلـــى  ــلــــونــ ــل شــــــــيء، عـــلـــى املــ ــ عـــلـــى كـ
الــتــصــمــيــم وعــلــى شــكــل الــلــوحــة ذاتــهــا. 
ــهــا ال تـــذهـــب فـــي االعـــتـــبـــاط، 

ّ
جـــــرأة لــكــن

الـــفـــوضـــى، وال تــجــازف  إلــــى  وال تــصــل 
أمـــــام دادا وال  أبـــــدًا  لــســنــا  ــال.  بــــاالرتــــجــ
أمـــام الــبــوب وال أمـــام اإلنـــشـــاءات. نحن 
أمــام اللوحة كما نعرف اللوحة بل بما 

تتطلبه اللوحة من بناء ومن ِحرفة ومن 
اللوحة  به 

ّ
تتطل بما  بل  داخلي،  انتظام 

من خبرة بالشكل ومن تدقيق في البناء 
 
ّ
أن أي  وهندسية.  لونية  منظومة  ومــن 
والــظــاهــرة  بالعناية  املحسوبة  الــجــرأة 
بقدر ما هي محسوبة، ال تخرق انتظام 
 ما 

َّ
الشكل بل تعيد بناءه. هكذا نفهم أن

املوزونة،  الحرفة  هــذه  اللوحة هو  وراء 
 ما 

َّ
هو هذا االستواء وذلــك اإليقاع، وأن

يحمل على تصّور مشهد وراء التجريد 
ناتج عن إرث اللوحة وقــوة هــذا اإلرث، 

بل وتاريخيته.
)شاعر وروائي من لبنان(

 بناء اللوحة يستوقفنا 
ّ
صار صمتًا. لكن

طر التي تبدو وكأنها فجوات في 
ُ
أمام األ

وتكاد  ســـوداء  الغالب  فــي  إنها  اللوحة، 
تكون حول البقع حوافي تلّوح بالهاوية 
ــم دائــمــًا 

ّ
وبــالــعــدم. ثــم إن الــفــنــان ال يــســل

بـــاألشـــكـــال املــســتــطــيــلــة أو املـــربـــعـــة، إنــه 
أحيانًا كثيرة يطوي الجوانب ويقصها 
ويلويها، يفتح فيها ثغرات للفراغ والال 

شيء.
واحــدة من لوحات املعرض تكاد تكون 
بال جوانب مستوية أو موزونة، اللوحة 
ــيـــر مــســتــويــة  ــكــــذا تــــذهــــب مـــلـــتـــويـــة غـ هــ
إلـــى األســـفـــل، أو تــشــّكــل بــحــّد ذاتــهــا من 
تــصــمــيــمــهــا وجـــوانـــبـــهـــا املـــتـــفـــاوتـــة، ما 
يــمــكــن أن يــضــاف إلـــى الــلــوحــة، الــتــي ال 
ولكن  وخطوطها  بملونتها  فقط  تبدو 
إنها جرأة  وإنشائها.  أيضًا بصفحتها 
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تصويب

محمود وهبة

 شيٍء على ِحدة
ُّ

يبدأ كل
تــبــدأ الــذكــريــاُت بــالــخــروِج مــَن 

املحفظة
يــبــدأ األمـــُر بــشــيٍء مــن الِكذبة 

الخاِلصة.

¶ ¶ ¶

 ِمن َجديٍد
ُ
عبة

ّ
تبدأ الل

ُم وجَه غاصٍب
ِّ

يُح تهش الرِّ
 على 

ٌ
 مــفــتــوحــة

ٌ
ـــهـــا رغــــــوة

ّ
كـــأن

الَبحِر
وكأنَّ الّزبَد لم ُيغاِدرها لبرهة

كأْن ال شيَء حدَث
كبة.

ّ
وال وقَت مرَّ على الن

¶ ¶ ¶

كرى
ّ
ها الذ

ّ
إن

ساُء مجتمعاٌت في الُحجرة
ّ
الن

 عــلــى بــشــٍر 
ُ

 تــهــطــل
ُ

ــذائـــف ــقـ والـ
نائمني.

¶ ¶ ¶

نا هنا أو ُهناك
ّ
إن

نتصف
ُ
نا في امل

ّ
إن

 وحيدًا 
َ
ــط

َ
َســق ــْن  َم  

َ
 خلف

ُ
نقف

ياج على السِّ

خرى
ُ
 أ

ً
يِل عبارة

ّ
نظنُّ أنَّ لل

ريِق شواهَد وقبورًا
ّ
وللط

لم ننَس
لن ننسى

ريِق
ّ
ما داَم للط

شواهُد وقبور.

)شاعر من لبنان(

خلَف من 
سقط وحيدًا

سماء بودلير، مواد مختلفة على قماش، 80 × 60 سم

بال عنوان، مواد مختلفة على ورق، 30 × 42 سم

»جحيم دانتي«، مواد مختلفة على قماش، 116 × 89 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( 2021 من العدوان اإلسرائيلي جنوبي غّزة، 5 أيار/ مايو

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( مظاهرة تضامن مع فلسطين في برلين، 19 أيار/ مايو الجاري

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


