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كمال ُباّلطة* 

قياس القدس واستكشاف امُلرّبع**

تنفصل 
لغة التعبير البصري عن 

التعبير الشفاهي، وليس 

للواحدة منهما أن تمنح الصوت لأُلخرى، 

أو تنوب عنها. فالتصوير ينطلق من 

التصوير بقدر ما تنطلق الكتابة من 

القراءة.

بالنسبة إيّل، جتيء الكلمات دائمًا بعد 

التصوير. والعكس مل يحدث أبداً. لكن ما 

ر  ر، والتصوُّ ور تتدفق من التصوُّ دامت الصُّ

ينبع من الذاكرة، فإن التصوير والكتابة لدّي 

كانا، كالهما، توأما الذاكرة ذاتها. غير أن 

ور احملققة هي التي تعيد إيقاظ ذاكرتي،  الصُّ

وإاّل فكيف ال َيِرُد إىل الذهن عنوان اللوحة، 

وهو همزة الوصل الوحيدة بين الكالم 

والشكل البصري، إاّل بعد مضي زمن من 

وضعي اللمسات األخيرة على اللوحة؟ أّما 

عنوان اللوحة، ففي أفضل احلاالت، ما هو 

غير جسر يدعو املشاِهد إىل التفاوض بشأن 

مدخل ما إىل لغة الصورة املرسومة، كما أن 

العنوان هذا ال يسعى ألكثر من تلخيص أو 

استدعاء لبعض التداعيات املقترنة بالذاكرة، 

عية.
ْ
أكانت فردية أم َجم

* فّنان فلسطيني من القدس شاركت لوحاته يف 
عشرات املعارض، وُعرضت يف صاالت وقاعات 

عامة عدة، بينها معهد العامل العربي يف باريس 

والبنك الدويل واملكتبة العامة يف نيويورك 

 واملتحف البريطاين، وله عدة مؤلفات يف الفنون..

 Kamal Boullata, “To Measure :املصدر **
 Jerusalem: Explorations of the Square”, Journal
 of Palestine Studies, vol. XXVIII, no. 3 (Spring

1991), pp.83-91.
ترجمة: صبحي حديدي.

مدينته  إىل  رؤيته  خالل  من  الفنية  جتربته  ُباّلطة  كمال  الفلسطيني  الفنان  يقرأ 

الفني  اإلبداع  سّرة  هي  بل  يقولون،  مثلما  فقط،  العامل  سّرة  ليست  القدس  احملتلة. 

وفرنسا،  األندلس،  املغرب،  املتحدة،  الواليات  واملنايف:  القدس  بين  رحلة  أيضًا. 

وقراءة للتجربة الذاتية من خالل إشارات املكان وتداعياته يف ذاكرة تعيد إنتاج رؤية 

إىل املستقبل.
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حين كنُت طفاًل، كانت األيقونات 

ور.  البيزنطية هي اتصايل األول برسم الصُّ

وكان عدد منها موضوعًا يف ِمشكاة عالية 

يف البيت املقدسي الذي ولدُت فيه. إحداها، 

ولعلها تنتمي إىل مدرسة القدس يف الرسم 

األيقوين، كانت حتمل كتابة عربية، وبعد 

أعرف يقينًا أن عمل اإلنسان ليس 

أكثر من تلك الرحلة الطويلة يف 

منعطفات الفن، الستعادة اثنتين أو 

ثالثٍ من الصور البسيطة والعظيمة 

التي كانت أول ما دخل قلبه. 

ألبير كامو

حتّية إىل صفرونيوس، 1997

إكريليك
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وُشّيدت كل من هذه املعامل املقدسية 

الثالثة بعد العثور على صخرة ما يف 

مواقعها. فقد استهل بناء كنيسة القيامة يف 

سنة 327 يف إثر اكتشاف صخرة اجللجثة. 

وبعد مرور نصف قرن، ُبنيت كنيسة ثمانية 

اجلوانب حول الصخرة التي آمن املسيحيون 

بأنها الصخرة التي صعد منها املسيح إىل 

السماء. أّما مسجد قّبة الصخرة الذي ُشّيد بين 

سنَتي 688م و691م فُشّيد حول الصخرة 

التي أومن بأنها الصخرة التي كان سّيدنا 

إبراهيم قد جلب ابنه إسحق إليها للتضحية 

به، والصخرة التي شهدت موقع إسراء النبي 

حممد. ويف تلك األيام، مل يكن يخطر يل قط 

أن املعامل املقدسية الثالثة، والتي يتوسط 

كل منها صخرة وهي العنصر اجلوهري يف 

تكوين األرض، كانت تشترك يف خمطط بناء 

متماثل ارتكز على استدارة مرّبعين داخل 

دائرة ذات مركز مشترك تقاطع ضمنها 

املربعان الدّواران بزاوية قدرها 45 درجة.

الهندسة بالنسبة إىل الفنون 

و بالنسبة إىل 
ْ

ح التشكيلية هي كالنَّ

فن الكتابة.

غيوم أبولينير

يف مطلع التسعينيات غادرُت الواليات 

املتحدة، التي كنت ُأقيم فيها منذ 25 عامًا، 

قاصداً املغرب وإسبانيا، حيث أردت متابعة 

بحٍث يف الفن اإلسالمي. فبعد أعوام طوال 

قضيتها يف سبر املربع، أسرين الشكل 

مرور أعوام، تمّكنت من فّك أحرف االسم 

املكتوب عليها، والذي عاد إىل اسم جّد 

من أجداد أبي الذي كان أوصى على رسم 

األيقونة.

وقد بدا يل أن األيقونات كانت تزّود 

والدّي بقوة مل أفهمها. فبالنسبة إليهما 

كانت األيقونة أشبه بنافذة أتاحت لكل 

منهما سكينة الوصل إىل عامله الداخلي. 

أّما بالنسبة إيّل، فقد قيل يل إن املشكاة 

هي املكان الذي تودع فيه املالئكة 

هداياها خالل الليلة التي تسبق يوم العيد. 

وكنت أُساهر الليل ما وسعني األمر، كي 

أشهد بعيني املالك. لكنني مل أفلح يف أن 

أرى شيئًا يف الظلمة غير وميض القنديل 

واهتزاز الضوء على سطح األلوان املكتومة 

ور التي مّثلتها هذه  لأليقونات. أّما الصُّ

األيقونات، فكانت تصيبني بروع غامض من 

نوع ما، كثيراً ما عقد لساين. واآلن فقط أدرك 

قيمة ما قيل يل من أن مصّور األيقونات ال 

يصّور األيقونة. إنه يكتب األيقونة.

من أعلى سطح بيتنا املقبب والكائن 

داخل أسوار املدينة، كان يف وسع املرء أن 

يشرف على املنظر البديع للقباب، واملآذن، 

وأبراج الكنائس. وكانت القّبة األقرب 

إىل أنظارنا، واألكثر جالاًل يف حّينا، هي 

قّبة كنيسة القيامة املالصقة لقبة كنيسة 

األناسطاسيس التي كّنا نسّميها بالدارجة 

كنيسة "نّص الدنيا". أّما أقصى ما تستبينه 

العين يف البعيد، فكان برج كنيسة الصعود، 

القائمة على رأس جبل الزيتون. ويف املسافة 

بين املوقعين، تسود ساحة احلرم الشريف 

قّبة مسجد الصخرة برونقها الساطع.
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من األنساق التي ال نهاية لها. فمن أدّق 

التفصيالت الزخرفية التي قد تزّين حلية 

شخصية ما، إىل أضخم التركيبات وأشّدها 

تعقيداً يف املعمار اإلسالمي، كانت الكوكبة 

املثّمنة حاضرة بمشتقاتها وبدورانها 

الثنائي أو الثالثي داخل الدائرة، كما كانت 

تشكل الشبكة التحتية ملعظم أنساق الرقش 

ذو الزوايا الثماين، والناجم عن مرّبعين 

متقاطعين بزاوية 45 درجة. وسرعان ما 

اكتشفت أن النجمة املثّمنة هذه مل تتوسط 

مركز كل قطعة رقش أو زّليج تفحصتها 

فحسب، بل إن تخطيطها واعتماد تقسيمها 

النسبي وتكرار وحدتها، كانت تشّكل يف 

الواقع أيضًا الشبكة األّم لسلسلة طائلة 

1999 ، (Eppur si muove VII) VII ومع ذلك تدور

إكريليك
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الشكل النهائي قادراً على التعبير عن 

أبعاد الالنهائي. وهكذا، فإن بحثي يف 

الفن اإلسالمي، هو الذي مكّنني أخيراً من 

اقتفاء أثر أول اتصال يل بصناعة الصورة. 

فعن طريق "التحديق امللّي" يف الشكل 

املثّمن الناجم عن تقاطع املرّبعين داخل 

الدائرة، تذكرت األيقونات البيزنطية التي 

مّثل موضوعها صورة اللقاء بين األرضي 

والسماوي. وقد حتدد الرمز هذا يف شكل 

الهالة التي أحاط إشعاعها بصورة املسيح 

يف أيقونة التجّلي، وأيقونة الضابط الكل، 

وأيقونة ملك السماوات. ففي جميع هذه 

املوضوعات كانت الهالة تتخذ شكل 

مربعين متراكبين داخل الشكل البيضاوي.

وما إن رأيُت الصلة بين موضوع 

مركزي مهم يف أيقونات طفولتي وبين 

النجمة املثّمنة التي أشّعت، من وسط ما 

سحرين يف الرقش العربي الذي بلوره 

الفن اإلسالمي، حتى أدركُت السبب يف أن 

املعامل الثالثة التي كنت أطل عليها من 

سطح بيتنا يف القدس، تشترك بمخطط بناء 

واحد. فعن طريق حتويط تقاطع املرّبعين 

داخل الدائرة كان اخملطط األرضي لكل من 

كنيسة القيامة وكنيسة الصعود ومسجد قّبة 

الصخرة، يسعى لرسم اخلّط الفاصل بين 

السماء واألرض.

غير أن التعبير املعماري عن التقارب 

ين الفيزيقي وامليتافيزيقي، 
َ
بين العاَلم

كان، يف مثال مسجد قّبة الصخرة وحدها، 

بمثابة انعكاس بذاته لذلك اللقاء التاريخي 

الذي جعل أخيراً من القدس مدينة مفتوحة 

ملواطنيها كافة ، وللعامل بأسره. أّما هذا 

اللقاء الذي حدثنا عنه جميع املؤرخين، 

فجرى بين اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب 

وبطريرك القدس البيزنطي صفرونيوس. 

املعقدة. ُترى، ما هو املبدأ السّري لهذه 

الشبكة األّم؟ وكيف تستطيع توليد هذه 

التركيبات كلها املفعمة باأللغاز املشعشعة 

بالتجريد احملض، والتي ما زالت تدغدغ 

أبصارنا وأذهاننا بملّذات ال توصف؟

يبدأ التصوير من استنطاق املظاهر 

اخلارجية ومن رسم العالمات... وإذا 

اعتبر املرء املظاهر هذه بمثابة 

احلدود، فإن يف وسعه عندها أن 

يقول إن املصّورين يبحثون عن 

اإلشارات التي تخترق احلدود: تلك 

اإلشارات القادمة مّما هو وراء 

املرئي. فليس السبب يف ذلك أن 

جميع الفنانين أفالطونيون، وإنما 

ألنهم يحّدقون حتديقًا ملّيًا.

جون بيرغر

مل َيُطل الوقت حتى تعّلمت أن املربع 

والدائرة كانا، منذ أقدم العصور، مشحوَنين 

بالدالالت الرمزية والفلسفية. ففي أغلب 

األحيان، كان شكل املربع، بمحاوره 

األربعة التي أشارت إىل اجلهات األربع 

للمكان، هو الذي يرمز إىل دنيا األرض، 

بينما كان شكل الدائرة يمّثل الكرة 

صف دوران املرّبع 
ُ
السماوية. وكثيراً ما و

داخل الدائرة بكونه تربيع الدائرة. ويف 

ذلك يكون حميط املرّبع متساويًا عمليًا 

مع حميط الدائرة. وخالل الرسم الهندسي 

الذي التقى فيه املربع بالدائرة، بدا حميط 
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يروى أنه بينما كان املسيح حاماًل 

صليبه يف طريقه إىل اجللجلة، خرجت 

من احلشود امرأة تدعى فيرونيكا، كانت 

قد خلعت نقابها كي جتفف به العرق 

املتصبب من وجه اجلليلي. وساد اإليمان 

بأن صورة قسماته انطبعت، بأعجوبة 

ما، على قطعة القماش التي ُعرفت فيما 

بعد باسم "الورنيقة". ومن اجلدير بالذكر، 

أنه ال يوجد يف أي من األناجيل األربعة 

ِذْكر لهذه احلادثة، أو للمرأة التي تظهر 

يف اللوحات األوروبية مرتدية العمامة، 

يف تلميح إىل أصلها الشرقي. ويف نهاية 

القرن التاسع عشر نظرت روما يف أمر بناء 

مدرسة تبشيرية يف القدس تختص بتعليم 

أبناء املدينة فنون الرسم األوروبي، لكن 

القرار اسُتبدل فيما بعد بقرار آخر لبناء 

كنيسة. وهذه الكنيسة التي ُبنيت على "درب 

اآلالم" ُكّرست لفيرونيكا التي ُيشتّق اسمها 

من كلمتي "فيرا" و"إيكون" اللتين تعنيان 

بالالتينية "األيقونة احلّقة". فلو ُبنيت تلك 

املدرسة آنذاك مكان الكنيسة املعروفة 

اليوم، لكانت ستصبح أول معهد يدّرس عرب 

القدس تراث الرسم األوروبي. لكن يف هذه 

احلالة، هل كان ليرسلني أبي إليها كتلميذ، 

بداًل من أن يرسلني إىل حمترف خليل حلبي، 

آخر مقدسي كتب األيقونات يف البلدة 

القديمة؟

التمثيل شيء، وما يمثله شيء آخر.

القديس يوحّنا الدمشقي

وكان صفرونيوس العربي هو الذي طلب 

حضور اخلليفة شخصيًا إىل القدس، لتوقيع 

ّلمت املدينة 
ُ

املعاهدة التي بموجبها س

إىل العرب املسلمين. كما قيل إنه هو الذي 

اصطحب اخلليفة يف جولة عبر املدينة. 

وتذهب الرواية إىل أنه شارك اخلليفة يف 

إزالة األنقاض عن صخرة احلرم الشريف 

التي ُشّيد فوقها ما اعُتبر، خالل 1300 عام 

األخيرة، أنه جوهرة القدس. أهي مصادفة 

ْعَلم إسالمي 
َ
إذاً، بالتايل، أن يكون أول م

هو ذاك الذي عكس التعبير البصري لكمال 

الزواج املعماري بين بيزنطة واإلسالم؟

وإذ أُعيد النظر يف ذلك اللقاء التاريخي 

بين اخلليفة والبطريرك، والذي ال يبدو أن 

عامل اليوم يتذكره، فإنني ال أستطيع إاّل 

التفكير يف أن صفرونيوس كان حقًا أول 

مواطن مقدسي أدرك أن الطريق إىل القدس 

كامن يف القلب، وأن قدرة املرء على التخلي 

عّما يحّبه أشّد احلب هي أمله األكبر بإعادة 

خلق ما تخّلى عنه.

أليس احلب هو أصل اخللق بأسره؟

هنري ماتيس

اخللق الفني هو يف حقيقته 

اجلوهرية، ِفْعُل سخاء.

بردجيت رايلي
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عملي فحسب، بل باَت أيضًا وسيلتي للبدء 

باستكشاف اإليهام بالتساوق. وقد أخذت 

األشكال التي سبرتها تتجسد عبر التقطيع 

القطري للمرّبع، أو بوسيلة السيرورة 

ؤه. ووّلد النظام  التدّرجية لتوالده أو جَتزُّ

البسيط الذي اتبعته تساوقات وفواصل 

بّية من التكسرات التي كثيراً ما عكست 
َ
ِنس

العالقات الفضائية والهندسية وفقًا ملا 

سّماه أسالفنا القاعدة الذهبية؛ هذه القاعدة 

التي جتعل من عالقات النسبة الهندسية، 

القوام املعتمد للتآلف بين أقصى األقطاب. 

ويف هذه السلسلة من األعمال كلها، مل 

يحدث يف أي مرة أن تداخلت املرّبعات أو 

تراكبت. كيف يمكن للمربعات أن تتالقى 

من دون أن تكون تكراراً للنجمة املثّمنة 

التي توسطت فضاء أسالفنا؟ فإذا كانت 

املرّبعات املتداخلة بدرجة 45 داخل حميط 

الدائرة تمّثل عندهم لقاء السماء باألرض، 

فهل يمكن اليوم ملرّبَعين أن يلتقيا حّقًا، 

حين تكون السماء بعيدة عن األرض ُبعد 

املنفّي عن أرض وطنه؟

إن معظم الناس، بشكل مبدئي، على 

وعٍي بثقافة واحدة، وبمحيط واحد، 

وبوطن واحد. أّما املنفّيون فهم 

على وعي باثنين على األقل. وإن 

هذه التعددية يف الرؤية، هي التي 

توّلد وعيًا بالُبعد املتزامن، بوعي 

]قد نسميه[ ِطباقي، وهنا نستعير 

مفردة من املوسيقى ]التي تعّبر 

عن فن مزج األحلان على سبيل 

املصاحبة وتداخل األصوات[. 

فبالنسبة إىل املنفّي، جترى عادات 

احلياة والتعبير أو النشاط يف 

الفن ال يحاكي املرئي؛ إنه باألحرى 

يصنع املرئي.

بول كلي

مع دنو نهاية العقد األول من إقامتي يف 

الواليات املتحدة أضحت الهندسة مركزية 

يف عملي. فمن خالل لغة الهندسة، هذه 

الكلمة التي تعني أصاًل "قياس األرض" 

)جيوميتريا( ارتكز عملي على شكل املربع. 

وكان املرّبع هو الوحدة التحتية يف شبكة 

سمُت بموجبها متاهات َخّطية 
َ
تخطيطية ر

وتضافرات متداخلة ذات زوايا قائمة جتلت 

بكلمات عربية استخرجتها من عبارات 

من التراث املسيحي واإلسالمي. وعبر هذه 

األعمال، كنُت أطرح قراءة حّسية يتبادل 

املرء عبرها اللون باملعنى. وسرعان ما 

أخذ تصوير هذه األعمال التي تعتمد على 

شبكة املربعات يوقظ ذاكرتي بأوىل الرسوم 

التي حققتها يف صباي، حين عّلمني خليل 

حلبي كيف يمكنني تشفيف جميع األشكال 

املرئية حويل بناًء على الُبنية الصلبة لشبكة 

املرّبعات. ويبدو أن ذاكرة ملء مرّبع يف إثر 

مرّبع بمختلف التدرجات اللونية لألقالم، 

ظّلت تالحقني وتغريني، بينما كنت أقف 

على مسافة موحشة من املدينة التي رأيت 

فيها النور. ويف غضون عقد من الزمن، تبّين 

يل أن اإليقاعات اخلّطية للكلمات الهندسية 

أخذت تتحداين وتطرح علّي أسئلة يف 

ق. أّما الكلمات املرتكزة على 
ُ
موضوع التساو

املرّبع، فأخذت تتالشى نهائيًا من عملي. 

ومل يصبح املرّبع ذاته موضوعًا مركزيًا يف 
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بوعي كامل باألخطار التي اكتنفت 

دربي، شرعُت يف خوض دنيا املرّبعات 

املتداخلة. وخالل عام واحد، كنت يف أثنائه 

أجنز مشروعًا مستوحى من عمارة قصر 

احلمراء يف غرناطة، مألُت العشرات من 

البيئة اجلديدة، على نحو مصاحب 

ومتداخل ال حمالة مع هذه األمور 

ن 
ْ
يف بيئة أُخرى. وهكذا فإن البيئَتي

اجلديدة والقديمة تظاّلن يف اآلن 

ن 
ْ

ن، وجاريَتي
ْ
ن، فعلّيَتي

ْ
ذاته ناشطَتي

طباقيًا.

إدوارد سعيد

بركة املالئكة، 1997

إكريليك
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آخر، فتحّول موضع النصف املكسور إىل 

االجتاه املعاكس. وبدا هناك مرّبع يف حلظة 

سقوطه من حاّفة الصورة، وآخر تلكأ ببطء، 

وثالث تعّلق على أرضية ال قرار لها. وَطَفْت 

كافة املربعات يف الفضاء كأنها يف طوافها 

كانت تتحدى جاذبية األرض.

أّما متوالية االثنتي عشرة لوحة التي 

ّرة األرض"، فكانت ثمرة 
ُ

حتمل عنوان "س

دراسات أجريتها خالل سنة 1996، يف 

حين ُأجنزت اللوحات جميعها يف األماكن 

املتعددة التي ُأقمُت فيها خالل العامين 

التاليين. واستمّدت سّت لوحات عناوينها 

من أسماء مقترنة بموقع حمدد يف بيت 

املقدس، بينما استقت اللوحات السّت اأُلخرى 

عناوينها، من أسماء اقترنت بالوجود يف 

موقع وسيط بين حالتين متعارضتين، أو 

مكانين متقابلين اقترنت تداعياتهما بمدينة 

القدس.

ك 
َ
من دون الضوء واللون، ال ُيدر

منظور بواسطة البصر وحده.

احلسن بن الهيثم

املاء من لون اإلناء.

اجُلنيد بن حممد 

)أبو القاسم الزّجاج القواريري(

بمقدار ما يكون الشكل الهندسي البسيط 

نتيجة الفكر املنطقي، فإن اللون نتاج 

دفاتر الرسم التي كنت أحملها يف جيبي 

حيثما أذهب. وأحيانًا مل يتجاوز شكل 

بعض الرسومات حجم ظفر إبهامي. وخالل 

العامين التاليين، حين انتقلت من بيتي يف 

الرباط إىل حمترف يف باريس، ومنه إىل بيت 

يف مانتون، واصلُت استكشاف التحول يف 

أكثر األشكال الهندسية استقراراً، والذي كان 

ذات يوم يمّثل ثقل األرض وتوازنها.

فرفعُت عينّي ونظرُت وإذا رجٌل وبيدِه 

قياس. فقلُت إىل أين أنت ذاهب، فقال 

ألقيس أورشليم ألرى كم عرضها 

وكم طولها.

التوراة، سفر زكريا: 

اإلصحاح الثاين:1ـ2

أَخَذْت خطوط املرّبعات تتداخل يف 

الفضاء، وتوالد بعضها يف شكل مربعين. 

وبدت مرّبعات ُأخرى كأنها انزاحت بعضها 

عن بعض، بينما بدا مربع آخر كأنه يميل 

بدرجات دقيقة بحركة شبه دائرية. وإذا كان 

ر صغير من الدوران يحاول وصف 
ْ
كل َكس

حميط الدائرة، فإن شكل الدائرة ذاتها مل 

ينجِل له أثر يف أي من التكوينات. وبداًل من 

ذلك، انبثق خط أفقي من خلفيات التشكالت. 

وكان األفق يمتد عبر النصف العلوي من 

العمل تارة، أو عبر النصف السفلي منه. 

وتبادلت املربعات املنفلتة مواقعها فوق 

اخلط األفقي وحتته، تاركة عليه آثار ظالل 

لِة مرّبٍع 
ْ
ي

َ
ما. وأكمل مرّبع جماور نصَف م
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النبع، ونّيرة كالزجاج. وحين أبدأ بتحّسس 

ذلك على سطح اللوحة، وأكاد أشعر بالغوص 

يف بركة، أو أدخل سطح املرآة، أدرك عندها 

أن العمل قد تم. وبعد أيام أو أسابيع، حين 

أتطلع بكامل الدهشة إىل ما ُأجنز أمام عينّي، 

فإنني ال أستطيع إاّل أن أسائل ذلك السطح 

عّما يعكسه من صور ذاكرتي.

حتت سطح بيتنا مباشرة، وسط البيوت 

اجملاورة يف البلدة القديمة، كّنا نطّل على 

مكان مستطيل حماط باجلدران ال بّد من 

أنه اسُتخدم كخّزان مياه ذات يوم، وكنا 

نسميه "بركة اخلان". ولسُت أدري ما السبب 

الذي جعلني أظن على الدوام أن هذا الفضاء 

املفتوح كان املوقع ذاته الذي ُأشير إليه 

دا". 
ْ
يف إجنيل يوحّنا باسم "بركة بيت ِحس

والرواية تقول إن مياه هذه البرك كان 

لها قدرات عجائبية على شفاء املرضى 

واملقعدين. وكان الناس يؤمنون بأن مالكًا 

ن 
َ
كان يهبط أحيانًا ليحّرك املياه، وقد برئ م

نزل أواًل بعد اهتزاز سطح املاء. وكان هناك 

رجل مشلول عجز طوال عقود عن أن يكون 

ن ينزل إىل البركة ألن أحداً مل يساعده. 
َ
أول م

وحين رآه املسيح مقعداً هناك، أمره ببساطة 

أن يقف ويحمل سريره ويمشي. وقد جلبت 

هذه املعجزة على الناصري سخط يهود 

املدينة وإدانتهم له ألنه أمر الكسيح بحمل 

سريره يف يوم سبت.

واملكان الذي كنت أظن أنه بركة العجائب 

هذه، مل يكن أكثر من حوض حجري جاّف 

يف معظم أشهر السنة. وسرعان ما أدركت أن 

زماننا هذا ليس زمن املعجزات، وكان ذلك 

يوم شهدت بين ليلة وضحاها كيف عّجت 

ر الالجئين من 
َ

البيوت احمليطة باملوقع بُأس

االنفعال احلدسي. وإذا كان تصّور الشكل 

تخّيل، 
ُ
املعّين نتيجة انعكاس جسم مرئي أو م

فإن اللون هو روح ذلك الشكل وجسده 

الطبيعي. وبالتايل، فإن سيرورة التحّول من 

رسومات تخطيطية إىل تكوين لوين، تبدو 

كأنها السيرورة التي يتطور عبرها الهيكل 

العظمي إىل كيان حّي من الضوء. وهكذا، 

يستطيع املشاِهد أن يقيس االنصهار بين 

الشكل واللون بقدر ما تتحول فيه ُبنية 

الهيكل العظمي إىل جسد من الضوء الصايف.

يف حماولة لترجمة التحركات البسيطة 

بين املرّبعات املتراكبة، يتجدد جمال التنوع 

اللوين يف كل عمل. وبعد وضع اللمسة، 

فوق اللمسة الشفافة من اللون، بحيث تظل 

العين قادرة على رصد الطالء التحتي، تأخذ 

األلوان يف التوهج بعضها قرب بعض، 

وذلك نتيجة التالعب الغامض بين الكامد 

والشفاف من ألوان املضلعات املتداخلة. 

وال تعود املوازنة بين األلوان مقتصرة 

على موقع لون معين بالعالقة مع سواه 

احملاذي له، بل أيضًا مع العمق الشّفايف 

الذي يحتفظ به، أو يتخلى عنه كل لون على 

حدة. وتمأل صدري بهجة متصاعدة حين 

تأخذ اخلاصيات التشكيلية الهندسية امللونة 

بالتقدم والتراجع كأنها املد واجلزر يف 

حركة موسيقية تبلورت يف جسد بصري. 

ويف هذه اللحظة، يكاد الصوت املكتوم 

لضربات الفرشاة فوق القماش املشدود يشبه 

إيقاع طبل أخمده الصدى الذي فيه يتجسد 

الفضاء الهندسي. وهكذا، ال مبرر للمرء يف 

أن يتساءل كيف قيل ذات يوم إن باخ كتب 

مقطوعاته املوسيقية "آالم املسيح بحسب 

القديس مّتى" بمعونة مسطرة وبيكار.

فور جفاف األلوان، ال بد من أن ينقل 

صفاؤها إيّل اإلحساس بأنها عذبة كمياه 
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هنا، على شواطئ املتوسط، يف هذه البلدة 

الصغيرة يف جنوب فرنسا، حيث يستطيع 

املرء بلوغ إيطاليا سيراً على األقدام، أجد 

نفسي بعيداً عن كّل ما عرفته خالل األعوام 

القليلة املاضية، وقريبًا من مكان يذّكرين 

حرب 1948. أّما اليوم، فيبدو يل أن ذلك 

احلوض احلجري امتّد إىل ما وراء حدود 

فلسطين حيث يواصل احملرومون من أهل 

البلد معيشتهم. ويف كل جهة يرى املرء 

ن هو الذي 
َ
اجلموع التي شّوهتها احلروب. فم

يستطيع أن يقول، ومَلن، أاّل ينتظر املعجزات 

بعد اليوم؟

1999 ،(Eppur si muove IX) IX ومع ذلك تدور

إكريليك
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التي صّورها جيوتو. وتنحدر أسطح املنازل 

بين أشجار النخيل والصنوبر والسرو ذات 

اخلضرة السوداء يف اجتاه جاللة البحر 

بازرقاقاته املتبدلة أبداً. وهاأنذا، من أعايل 

هذه التلة يف مانتون، ُأشرف على الدنيا 

بأسرها.

اثنان من الفنانين الفرنسيين الذين جنوا 

من أسوأ احلروب التي شهدها عصرنا يف هذا 

البلد، وجدا السلوان يف هذه املنطقة بالذات. 

وإنني أُدرك اآلن، وربما مثلما فعال آنذاك، أن 

ال شيء باقيًا بعد احلروب سوى ُحّب املرء 

للجمال. غير أن ماتيس وبونار كانا يف 

وطنهما يف هذا املكان. أّما أنا، بكلمات سان 

جون بيرس، فإنني هنا "سأسكن اسمي".  

بمسقط رأسي وبيتي األول. أجراس كنيسة 

سان ميشيل، التي تقرع مشيرة إىل حمطات 

النهار، قد ال تشبه يف رنتها أّيًا من أجراس 

القدس. لكن التصوير يواصل اجمليء من 

التصوير، واللوحة من اللوحة. وهنا، حيث 

أتشّرب األحاسيس البصرية من حويل، أدرك 

تآلف عالقات معينة يف ألواين مع ضوء 

هذا املكان وهوائه. وخارج نافذتنا أرى 

اخُلضرة الفضية لشجرة زيتون خلف اللون 

األرجواين لعريشة البوغانفيليه. ومن جهة 

ر، أنا وِليلي، بشجيرة غار مزهرة 
َ
جارنا ُنغم

وبأريج ياسمينة تنمو بجوار صّبارة وشجرة 

ليمون. وحتت نافذة حمتريف، نرى بيوت 

املدينة القديمة وهي تتماوج بألوان املنازل 
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