
عليمك ان تلّفوا إىل اجلهة المشالية. هنا طرائف غري موجودة يف الشق السابق. عىل 
احلائط اشارات رشف �ايكوسون� خمتلفة ال  حتمل امساء امنا ترمز اىل تدرجات نبيلة 

ما، مل يشعر الرمشاوي باحلاجة اىل منحها تعريفات كتابية وال  لونية حىت. اهنا 
البنديرات  مصفوفة يف انتظام. نعود اىل السقف. هنا البيارق اليت نمسهيا يف القرى 

حيث جند رسوما لوجوه وخشصيات دينية وسياسية وتارخيية ونوابغ ومتاثيل منوعة 
كأهنا تستعد لتتلو علينا بعض ما اجنزته عندما اكنت تقف ماكننا ومتسك بيدها رشيطا 

البنديرة يف مسرية شعبية وطفولية قروية ملناسبة مهمة حيث اكنت حتيي فهيا  من 
الرؤوس البيضاء املطرزة عىل احلرير الملاع املتديل من السقف. التغيري يف االبداع 

والنظر اىل االبتاكر غري املتوقع يسامه يف توسيع العقول وتأكيد امهية الفنون والثقافة 
واملعرفة يف تارخي الشعوب.
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احتدى كل شخص يستطيع ان يجد على خريطة عاصمتنا احد الشوارع في ظرف حلظة حتى لو
كان فلتة عصره. الفنان اللبناني الشاب مروان رشماوي الذي يعرض حاليا إلى 7 أيار 2016 في
"غاليري صفير- زملر"، الكرنتينا، يبتكر افكارا وتصورات وتوقعات وترجمات وحتويالت وتأثيرات
تصب كلها في مشاريع واضحة، نظيفة، اوريجينال، مليئة بااليحاءات ومتممة واجباتها التعريفية

كلها.
انه يرسم خريطة بيروت في السقف، حيث الشوارع املكتوبة او امللونة او املطرزة على املخمل
واحلرير، وقد اقول في ألوان تفوق القدرة على العد واحلفظ واالنتماء. نعرف ان الغاليري ذات
شقني  متوازيني، وقد اختار القدر ان جتمع اسماء املنطقة الشرقية من جهة اليمني، بينما حلت

شوارع بيروت الغربية إلى جهة الشمال.
اذا اردمت  ان تفهموا املشروع الضخم عليكم ان تقفوا في أمكنتكم مسمرين، عيونكم الى االعلى،

وأذهانكم مفرغة من اي اهتمامات خارجية. سيروا ببطء ورؤوسكم شبه "مصنّجة" النكم ستركضون
وراء الكلمات وحتوالت االلوان التي تدل انكم تنتقلون من اسم الى اخر، من مستشفى الى كنيسة

الى مقبرة الى متثال او نصب والى الكثير من االسماء تعرفونها او تتعرفون االن إليها.
املشروع يدوخ. لكنه يتحدى العقل والذوق واملنطق واملزاج. كم هي طويلة اخلريطة املتدلية من
السقف حيث الشوارع تتالحق متاما كما هي في الواقع على االرض. الطريف في االمر انها

مجموعة تقريبا من املقاييس نفسها، النها تفتقر الى فواصل كبيرة النها لم تتزود السيارات والباعة
وأصحاب الكراجات واملنادين على اخلضر والفاكهة في زوايا الشوارع الشعبية.

اتوقف وارجوكم ان ال  تزهقوا وتتوقفوا وان تعتبروا انكم شاهدمت  ما يكفي من الشوارع بألوانها
وجمال كتاباتها وتطريزاتها. إذا فعلتم ذلك فأنتم تغلطون.

  مروان رشماوي یرسم خریطة مبتكرة لبیروت في صفیر زملر"
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