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+A-A

بعد مضي عام على انفجار الرابع من آب، ما الذي تغّير
وآثار دموع  من  وجوه  بيروت؟  مرفأ  دمار  مشهدية  في 
ركام وزجاج محطم في كل مكان، وذاكرة صور الشهداء
على والدم  بالحبر  المحفورة  االنفجار  ضحايا  وأسماء 
الهواء في  معلقة  وشرفات  متصدعة  وأبنية  الجدارن، 

تحمل بصمات الموت وصراخ الكوابيس.
 

ما الجروح،  ترميم  عن  للدولة  الرسمي  الغياب  ظل  في 
بصمات تحمل  التفجير  لموقع  المواجهة  المباني  زالت 
بولس ومبنى  بيروت،  في  الحياة  وجه  غّير  الذي  الحدث 
األول الحوض  بين  بيروت  مرفأ  قبالة  الواقع  فياض 
وجروح العريقة  وذاكرته  لكرامته  انتفض  والثاني، 
جسديًا المتضررين  جميع  مع  تضامنه  ليعلن  قاطنيه، 
يعيد فني  مشروع  عبر  وذلك  التفجير.  هذا  من  ومعنويًا 
من قصيرة  لفترة  ولو  المتضررة  واجهاته  الى  الحياة 
جماعية ذاكرة  بوصفه  المكان  لذاكرة  إحياًء  الزمن، 
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من قصيرة  لفترة  ولو  المتضررة  واجهاته  الى  الحياة 
جماعية ذاكرة  بوصفه  المكان  لذاكرة  إحياًء  الزمن، 
حياة أطاحت  التي  المأساة  هول  تعكس  ووجدانية، 
عائالت وأحياء، ومحت المعالم المدينية والبحرية لبيروت.
الذي الزمن  عبر  المبنى  هذا  دعائم  أسس  لمن  وصونًا 
لطالما ُعرف بمبنى الجزائري، قامت عائلة بولس فياض،
بالتعاون مع السيدة ندين بكداش صاحبة غاليري جانين
الثالث الواجهات  خصص  الذي  "واجهات"  بمشروع  ربيز، 
عبارة فنية  بأعمال  المرفأ  على  المطلة  للمبنى  الكبيرة 
م)  1,50 وعرض  13م  (علو  ضخمة  عمودية  لوحات  عن 
مقيمين وعرب  لبنانيين  من  وفنانة  فنانًا  عشر  لخمسة 
في لبنان، ُتعرض طوال شهر كامل بين نوافذ القاطنين
العمل عن  يومًا  يكفوا  لم  الذين  المبنى  في  السبعين 

فيه، بالرغم من كل الظروف الصعبة.
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جداريتان للفنان جوزيف حرب
 

إنها خدوش وليست كسورًا
أنقاض من  يكتنفه  بما  المكان  بجغرافيا  األعمال  ترتبط 
التي العوامل  هي  الناس،  وحكايات  ذكريات  وبقايا 
نّص فكل  برّمتها.  الفنية  األعمال  بناء  في  دخلت 
أسلوب تعكس  مستقلة  فنية  كعمارة  يبدو  تشكيلي 

صاحبها ومنحاه الفكري.
مع ويتهادى  العين  يرافق  كثيرة  بمنازل  فٌن  إذًا  إنه 
تصوغ المبنى،  واجهات  يلف  وهو  القدمين  مشي 
عالمات الدمار بألوان من غمر الحياة. فالتعبيرات حرة من
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تصوغ المبنى،  واجهات  يلف  وهو  القدمين  مشي 
عالمات الدمار بألوان من غمر الحياة. فالتعبيرات حرة من
كل القيود ال تعير اهتمامًا للجمال والتناغم واالنسجام،
وتحريضًا واستفزازًا  توترًا  خطابها  يزداد  ما  بقدر 

واستذكارًا وترميزًا.
من مسافة بعيدة، تبدو كسور ألواح الزجاج طاغية في
ظالم ليل بيروت، إنه الظالم الدامس الذي يغطي فضاء
جدارية داليا بعاصيري، حتى ال يكاد يبين سوى شعيرات
وتفسخاتها، وأثالمها  تضاريسها  ومساحات  الكسور 
ألن الفنانة،  تقول  كما  كسورًا"  وليست  خدوش  "إنها 
على شقوقها  وترسم  تخدش  بل  تنكسر،  ال  اإلرادة 

سطح الذاكرة.
باتت الفاجعة  أهوال  أذهلتها  التي  العين  ثقافة  وكأن 
تالمس اليومي والحياتي المأزوم، بحثًا عن مالمح وجوه
تكتمل لم  والمالمح  أعمارها،  وحصد  الزلزال  صعقها 
فأكثر أكثر  تغرق  بل  عون،  يوسف  جدارية  في  هيئاتها 
وأجساد أرواح  تراكم  من  هي  مكوكية  دوامات  في 

تعكس مصائر الضحايا بالحبر والدم.
إنه النزف المستمر الذي بدأ في تمام الساعة السادسة
وعشر دقائق من مساء 4 آب، حين توقفت عقارب الزمن
فجأة ليعلن جوزف حرب في بكائياته (عدد 2) عن توقف
الذي والغبار  والنار  الدخان  عصف  أمام  نفسها  الحياة 

غّطى سماء العاصمة.
من ماتوا  والذين  األرض  بهم  هوت  الذين  عن  ماذا 

األحزان، والذين ضاعوا في رماد الركام؟
رجل وقفة  في  رجيلي  أبو  إيلي  يسجل  ننسى"  "لن 
واألبرياء أغصانها  متفرقة  شجرة  مثل  أرضه  في  متجذر 
اإلنسان يبدو  هكذا  القعر،  في  أوراق  مثل  يسقطون 
بحياة ناقصة إن لم تكن مفقودة أو غائبة، حين تسافر
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بحياة ناقصة إن لم تكن مفقودة أو غائبة، حين تسافر
العين نحو األلم واألطفال يسحقهم وحش السلطة.

للفنانة ليليا بن باليد
 
 

بين الهجرة والبقاء
الواقع أقوى وأقسى من أي وصف ومن أي سرد ومن
ألحد يمكن  ال  بيروت  مرفأ  تفجير  وفاجعة  استذكار،  أي 
عنها، التعبير  في  فني  عمل  أي  بلغ  مهما  استيعابها 
ولكن هل يمكن للفن أن يجّمل مكانًا وقع عليه الظلم؟
ربما للفن منحى التآخي مع الجراح التي يعّبر عنها حتى
يصير جزءًا منها وإليها. لغة بصرية تستضيف حكاياتها
ورموزها بلطخات األلوان والعالمات والتقطيع والتفكيك

بحياة ناقصة إن لم تكن مفقودة أو غائبة، حين تسافر
العين نحو األلم واألطفال يسحقهم وحش السلطة.

للفنانة ليليا بن باليد
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عنها، التعبير  في  فني  عمل  أي  بلغ  مهما  استيعابها 
ولكن هل يمكن للفن أن يجّمل مكانًا وقع عليه الظلم؟
ربما للفن منحى التآخي مع الجراح التي يعّبر عنها حتى
يصير جزءًا منها وإليها. لغة بصرية تستضيف حكاياتها
ورموزها بلطخات األلوان والعالمات والتقطيع والتفكيك



يصير جزءًا منها وإليها. لغة بصرية تستضيف حكاياتها
ورموزها بلطخات األلوان والعالمات والتقطيع والتفكيك
وانفعاًال، إحساسًا  تفيض  تجارب  في  والرسم  والتصميم 
بين هم  واجهات  مشروع  في  المشاركون  والفنانون 
أحجام على  التعبير  في  وطرائقهم  الطاغية  أساليبهم 

كبيرة عن هول الصدمة التي تلقوها عقب االنفجار.
إنها تجارب تفور بالرؤى وتستدعي معالمها وخطوطها
التي بيروت  عن  متباينة،  روايات  سرد  في  وألوانها 
رَمز اللبنانيين  وهجرة  األرض،  بقاع  الى  أهلها  يهجرها 
قعر في  األسماك  أسراب  بهجرة  الكور  سامي  اليها 
البحر، أما راشد بحصلي فيختار البقاء في جداريته "بقيت
أنا" التي تختصر بلغة بصرية موجزة مسألة اإلقامة تحت
بانتظار الشبيه  المباشر،  االستهداف  موقع  في  الخطر 
من بقي  ما  هي  السالم  "ويمامة  القلب،  في  رصاصة 
شعب قضى عمره مناضًال لكي يحمي ويقوم ببلد أصبح
ويقف الحياة؟".  قيد  على  سيبقونها  هل  مقعدًا... 
الذي الفضاء  الى  اإلصغاء  عتبة  أمام  سروجي  هنيبعل 
في عواصف  ثمة  وكأن  والتداعي،  التناثر  على  يشهد 
عيون مثل  فجوات  فيها  فتحدث  األرض  تقصف  السماء 
اللوني الطالء  بلمس  يقوم  لذا  القلق،  على  مفتوحة 
ويبعث القلب  يريح  ما  اللمس  هذا  في  يجد  عّله  بيده 

على االطمئنان والسالم.
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للفنان راشد بحصلي
 

 
الّسقطة المميتة   

مقيمة (مغربية  باليد  بن  ليليا  عمل  عنوان  هو  "هاوية" 
فجوات عن  الفتة  غرافيكية  بلغة  عّبرت  التي  لبنان)  في 
منازلها عّرت  التي  الكارثة  بعد  لبيروت  المديني  المنظر 
وآخر، طابق  بين  الملتوية  وساللمها  شرفاتها  وظهرت 
في رؤية من األسفل الى األعلى، ومن رجل الشارع الى
مالمح أبنية بيروت القديمة المكتظة بطابعها وهويتها
اآلخرين فضول  يمتص  رسم  "كل  إن  قولها  وذكرياتها، 

ويحفظ الذكريات".
عماد رسمها  التي  لبيروت  التراثية  األبنية  تصدع  أما 
التي الجمالية  بمفارقاتها  للعيان  تنكشف  فهي  فخري 
ورشات تنتظر  وهي  وزخارفها،  سقوفها  االنفجار  دّمر 
مجرد هو  يصدق  ال  الذي  المشهد  وكأّن  اإلعمار،  إعادة 

دعابة بين براءة الطفولة ولعب الكبار.
بعدم الشعور  يعقب  الذي  المهّدد  الوجود  أن  غير 
إلى يرمز  هو  غدار  أحمد  عمل  مقاصد  في  االستقرار 
مسألة محو آثار الجريمة، التي أفزعت الطيور وأسقطت
سمعان تخيلها  كما  الشرفات  أعلى  من  األطفال  ألعاب 
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مسألة محو آثار الجريمة، التي أفزعت الطيور وأسقطت
سمعان تخيلها  كما  الشرفات  أعلى  من  األطفال  ألعاب 

خوام.
قدمتها التي  الجدارية  فحوى  المميتة  السقطة  شّكلت 
ليلى جبر جريديني في عمل رمزي مثير لالهتمام، اقتصر
لحظة تستعيد  وكأنها  اللبناني،  العلم  ألوان  على 
قبل األعلى  من  الزجاج  ألواح  سقوط  مع  التفجير 
ذاته بحد  الحدث  إن  الفنانة  تقول  باألرض،  ارتطامها 
مليء بالتحديات، "من الصعب قياس العواطف المتعلقة
بهذا التاريخ، وال تزال مؤلمة جدًا، حتى بعد مرور عام.

الضّيق الطويل  الشكل  وجهي،  في  صدمتني  الفكرة 
يذّكرني بالمساحة التي يشغلها جسم يسقط حرًا، كان

لبنان يسقط حرًا.
بلدنا سقوط  أمام  عاجزين  وشهودًا  ضحايا  كنا  لقد 
عن األمور  خروج  مع  سيما  ال  سنوات،  لبضع  الحبيب 
وعملي (أغسطس).  آب  من  الرابع  انفجار  بعد  السيطرة 
هو عبارة عن رسم من ثالث قطع توضح عملية السقوط
وكذلك المكسورة  الحمراء  األجزاء  خطوات،  ثالث  في 
القطعة المتبقية من غصن شجرة األرز الثمينة تتساقط

بحرية، ومن ثم تراكم األجزاء في األسفل".
"واجهات" هي مبادرة إنسانية وفنية وتجميلية لمنطقة
بال بكداش  وندين  فياض  عائلة  أرادتها  كما  بيروت  مرفأ 
أهالي لدموع  الوفاء  في  بتواضع  بل  اّدعاء،  وال  ضجة 
ضحايا المرفأ ووفاًء لبيروت القلب والبحر والثغر الحزين،
بالحلم، والمدّثر  بالشطوب  وجهها  المهشم  بيروت 
جراحها تلملم  التي  بيروت  التجاوز،  على  واإلصرار 
فن هو  الشارع  وفن  الحياة،  ونبض  عنفوانها  وتستعيد 

للناس ُمهدى الى كل العيون.

الكلمات الدالة
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