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  دعت مؤّسسة اتجاهات – ثقافة مستقلة عزّة أبو ربعيّة وعالء رشيدي ونرباس شحيّد إىل لقاٍء حول كتاَ�ْ "صور من لحم ودم" 

أبو ربعيّة وسيسيل بويكس وعالء  لعزّة  األّول نصوصاً  الكتاب  الكفري. يضّم  و"كل�ت من لحم ودم "، وحاورهم عبدالله 

رشيدي وحّسان عبّاس ونور عسليّة ونرباس شحيّد، ويضّم الثا¦ نصوصاً إل¤ّا أوبان بولتانس¢ ونرسين الزهر وعبدالله الكفري 

وجوالن حاجي وكاترين كوكيو ونرباس شحيّد. ننرش أدناه مداخلة نرباس شحيّد التي تستعيد بعضاً من مقدمة الكتاب األّول 

ومن ملحق الكتاب الثا¦ .

1 نرباس شحيّد (إرشاف)، "صور من لحم ودم: الجسد يف الواقع السوري (2011-2021)"، بºوت، منشورات املعهد الفرنّيس للرشق األد´، 2021؛ إ¤ّا أوبان بولتانس¢ ونرباس شحيّد (إرشاف)، 
"كل�ت من لحم ودم: الجسد يف الواقع السوري (2011-2021)"، بºوت، منشورات املعهد الفرنّيس للرشق األد´، 2022.
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Rebirth .… 
Thread and Tulle on canvas
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نّص المداخلة

  أوّد أن نهدي لقاء اليوم إىل ذكرى حّسان عبّاس النبيلة جداً . يف حواٍر أخºٍ دار بيننا، وكان قد دخل يف مرحلة النزاع، قال 

يل: "ما زال الوقت مبكراً، وعندي أشياء كثºة أوّد القيام بها قبل املوت، وكÊ قال محمود درويش..."، وإذا بالصمت يطغى. 

أراد أن يذكر قصيدًة ما، لكّن ثقباً يف الذاكرة ابتلع الشعر، فأردف: "ال أذكرها، لكّنك فهمت قصدي، أليس كذلك؟". أجبت: 

"نعم، فهمُت يا خال". غادر عاملَنا بعد ذلك بأيّام، وÐ أعرف القصيدة التي كانت ستسعفه يف قول عالقته باملوت واختالجاتها، 

فهذا رسٌّ أخذه معه. لكّن الرعشة التي انتابتني حينها تدفعني إىل أن أقرأ هذا املقطع من "جداريّة" درويش الذي لن يبّدد 

شيئاً من صمت الّرس السحيق: 

أيّها املوت انتظر¦ خارج األرض، 

انتظر¦ يف بالِدك، ريثÊ أُنهي 

 Ûحديثاً عابراً مع ما تبّقى من حيا

قرب خيمتك

 [...]

ويا موت انتظْر، يا موت، 

حتّى أستعيد صفاء ِذْهني يف الربيع 

وصّحتي، لتكون صيّاداً رشيفاً 

ال يصيد الظبي قرب النبع.

  مع القصيدة، حمل حّسان ّرساً آخر يخّص الجسد. يف كتاب "صور من لحم ودم" شارك حّسان Àقاله األخº الذي نُرش بعد 

رحيله، "من الجسد امللحمي إىل الجسد الرتاجيدي". وتناول كذلك املوضوع نفسه يف الكتاب الذي نُرش قبيل وفاته بأسبوع: 

"الجسد يف رواية الحرب السوريّة". يدرس حّسان يف هذا املَؤلَّف àثيالت الجسد يف خمس عرشة رواية، ويقول يف خاàة بحثه: 

 ºأنّها تش ºتبدو هذه املالحظات املستنتجة يف ختام هذه الدراسة "طبيعيًة" بالنسبة إىل أدٍب مكتوٍب عىل خلفيّة الحرب، غ"

باعتقادنا إىل مالمح تشّكِل ثقافٍة جديدٍة حول الجسد ". ال يشء يبدو مفاجئاً إذن يف هذه الدراسة، يقول الكاتب. ومع ذلك، 

éّة جملٌة أخºٌة تخلخل هذا االنطباع، إذ تدّشن فكرة العدميّة عىل اعتبارها األساس الفلسفّي الجديد لكتابة الجسد. لكّن 

حسان ال يقول شيئاً عن هذه "العدميّة". وال تظهر الكلمة إال مرًّة واحدًة يف كتابه، عىل ما أعتقد، وتحديداً يف خاàة الخاàة. 

يبدو أّن كّل يشٍء يقود إىل هذه "الفلسفة"، ولكّنها ما أن تبزغ يف النّص حتّى تصمت. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن سطور الكتاب 

األخºة هذه قد أضيفت الحقاً إىل مخطوط الكتاب الذي كانت يل حظوة قراءته قبل النرش، كÊ لو أّن املؤلِّف وجد من 

الرضوري إلحاقها من دون أن يشاء قول املزيد، مخلّفاً وراءه ّرساً مفتوحاً يطّل عىل العدم الذي ينال من اللحم والدم.

3 كان حّسان عبّاس أستاذاً وباحثاً وناشطاً يف املجتمع املدّ¦ السورّي ال يعرف الكلل. عمل يف املعهد العايل للفنون املرسحيّة يف دمشق ويف املعهد الفرنّيس للرشق األد´ يف دمشق ثّم يف بºوت. ومنذ 
عام 2016، أدار برنامجاً بحثيّاً عن الثقافة كفعل مقاومة يف الجامعة األمºكيّة يف بºوت. تناولت أبحاثه ودروسه بخاّصة موضوع املواطنة، وال سيÊّ عالقاتها بالثقافة يف سوريا. وساهم يف إنشاء العديد 

من الجمعيّات الفاعلة، منها جمعيّة حقوق اإلنسان يف سوريا والرابطة السوريّة للمواطنة. من مؤلّفاته "املوسيقى التقليديّة السوريّة" و"ال تغمض عينيك" و"الجسد يف رواية الحرب السوريّة"، وله 

ترجÊٌت كثºة. تُوّيف يف 7 آذار 2021.

4 حّسان عبّاس، "الجسد يف رواية الحرب السوريّة"، بºوت، املعهد الفرنّيس للرشق األد´، 2021، ص 136.

3

4

3



  "ما الجسد؟" سألْت صديقتي فاطمة يف لقاءنا املايض . أو رÀا "من هو الجسد؟". فّكرت كثºاً يف عدم مقدرÛ عىل اإلجابة، 

وكأّن الجسد يفلت من محاوالت الكشف، الجسد كـ"رس". ليس الرس هنا ما نريد إخفاءه، بل ما نحاول باألحرى كشفه من 

دون أن نفلح، فهو يخرتق بظالله بوَح ما نقول، تاركاً بò كلÊتنا راسباً ما يتحدى اللغة. "ما الجسد يف ظالل العدميّة؟" 

يتساءل أيضاً حّسان، ورÀا كان قد أحّب أن يجيب بجملٍة محºٍّة، لو تسّنى له ذلك: "عذراً ألّ¦ Ð أشأ قول املزيد!"، أو "عذراً 

ألّ¦ Ð أستطع قول املزيد!".

  "عذراً ألّ¦ Ð أشأ القول". قد تكون هذه هي جملته األخºة عن الجسد الذي تفّكر فيه قبل رحيله. لكّنها أيضاً كلÊت الفيلسوف 

جاك دريدا، الذي أوّد أن أتأمل رسيعاً يف مفهومه عن الرس. يف مقاله "األدب يف الّرس" (La littérature au secret)، يحيط 

دريدا هذا القول بعالمتي تنصيٍص فيحّوله إىل استشهاٍد ُمْغَفل ال نعرف هوية قائله. ثم يغامر الفيلسوف بوضع هذه الكلÊت 

عىل لسان إبراهيم، "أ� املؤمنò"، أثناء التضحية بإسحق وفقاً للنّص التوراÛ، مقارباً موضوع الّرس عىل نحٍو جديد. 

5 دار اللقاء يف à 7وز 2022 يف مقر اتجاهات، وتناول كتاب "التدم�ية تشكيلياً: قراءات فلسفیّة يف الفّن السورّي المعاصر" (كتاب مشرتك مع غيوم دو فو، منشورات املعهد الفرنّيس للرشق األد´، 2021).

Alienation … 
Oil on canvas
119 x 80 cm
2022 (yearning - 
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  بالنسبة إىل إبراهيم، الّرس مزدوج. فمن جهة، ال ينبس أبو املؤمنò بأّي كلمٍة حول األمر اإللهّي بالتضحية بابنه، بذبح 

"العهد" املقطوع و"الوعد" املستقبّيل الذي ¤ثّله إسحق، فبò الله وإبراهيم يجب أال يكون هناك أّي طرٍف ثالٍث، أّي شاهد. 

ومن جهٍة أخرى، تفيض هذه العالقة مع املطلق اإللهّي إىل ما يسميه الفيلسوف بـ"ّرس األرسار" الذي يخّص السبب الكامن 

وراء أمر الله بنحر إسحق. وبسبب غياب اإلجابة عىل هذا السؤال السحيق وانعدام معنى هذا الفعل األضحوّي تالياً، يبقى 

 ºإبراهيم وحيداً يف الهاوية التي سيغرق فيها. ¤كننا إذن أن نرى يف مالمح هذا األب، القاتل يف طور التكّون، حارساً أميناً لتدم

املعنى، إذ يبقى وفيّاً لهذا التدمº حتّى النهاية، أي حتّى رفع السكò لذبح ابنه. أعتقد أنّني لن أخون دريدا كثºاً إذا اقرتحت 

أن نعترب أّن إبراهيم هو "أبو العدميّة" وليس فقط "أبا املؤمنò": هو أبو الالمعنى الذي ينهش جسَد أعّز الناس إليه، جسد 

ابنه الذي أضحى املكاَن القّيص للّرس.

  "عذراً ألّ¦ Ð أشأ القول"، تستطيع هذه الكلÊت أن تكون ترجمًة لرّد إبراهيم عىل نظرات إسحق املتسائلة القلقة: "الله 

الصوتيّة  املقاطع  به  تهجُس  قول، وصمٌت  دون  قوٌل  8). هو   ،22 التكوين:  (سفر  بنّي"  يا  للمحرقة  الحَمَل  لنفسه  يرى 

الجريحة، هذا الصمت الذي يطعن الكلمَة يف كيانها. 

– أبِت، السكò هنا وحطب املحرقة كذلك، لكن أين الَحَمل؟ 

– اغفر يل يا بنّي ألّ¦ Ð أشأ القول، بل ألّ¦ ال أستطيع أن أفيش الّرس، أو باألحرى ألّ¦ ال أعرف معنى الّرس: ّرس أرسار موتك 

الوشيك والعدمّي بال معنى، ّرس جر¤تي الجاهزة لالقرتاف، ّرس جسدك املأساوّي الذي سيهمد جثًة عÊّ قريب. 

  إّن ّرس األرسار اإلبراهيمّي ينضوي عىل عدم. هذا ما سمح لدريدا بأن يرى يف هذه الرسديّة التوراتيّة تخييالً أدبيّاً يلغي طابع 

القداسة عن الكتاب املقّدس الذي انتزعت منه. يقول: "Ð يعد éّة يشٌء مقّدٌس يف العاÐ عند إبراهيم، ألنّه مستعٌد للتضحية 

بكّل يشء. وهذه املحنة قد تكون تالياً مساراً لنزع طابع القداسة عن العاÐ. وÀا أّن الّرس فََقَد معناه، ال نستطيع القول إّن 

الّرس املكنون هو رسٌّ مقّدس ". يف صميم النّص التوراÛّ، يُتفتّح األدُب إذن كانحالل النّص املقّدس نفسه. ويف هذا األدب، الّرس 

ُمغرٌِق يف هاويته، ال ألنّه يخفي معنًى ما، معنًى مقّدساً، بل ألنّه يفتحنا عىل الالمعنى الذي به نسكن عاملاً فقَد قدسيّته.

  يف هذا السياق، يجب رÀا أن نضع طلب الغفران عىل لسان الله نفسه. يجب عىل الله أن يطلب الغفران من اإلنسان ألنّه 

يغرق العاÐ يف العدمية. وكأّن طلب الغفران هذا، اذا ما وضعناه عىل لسان الله، يصº نوعاً من العهد الجديد الذي يعقده 

اإلله مع نفسه، عهد يحّققه يف جسد إسحق املقّدم للذبح. "يتحّقق الغفران كعهٍد يقطعه الله مع الله عرب اإلنسان ". جسد 

الفتى هو مكان اهتداء الله الذاÛّ حò يفقد مطلقيّته، حò يرتاجع عن الجر¤ة التي طلب تحقيقها، وهو مكان العدميّة 

اإللهيّة التي يحيل عليها رسٌّ بات غº مقّدٍس يف عاÐٍ فقَد مستقبله املتمثّل بإسحق. عندئٍذ يلتحم يف هذه العدميّة مطلٌق 

َسَقط، وعاÐٌ بال معنى، وجسُد إبراهيم القاتل بجسد إسحق املقّدم للذبح. قد يكون هذا الجسد املأساوّي العالق يف ِشبَاك 

العدميّة هو ما Ð يقله حّسان يف جملته األخºة عن أدب الجسد. "عذراً ألّ¦ Ð أشأ القول"...

 

7 املرجع نفسه، ص 196.

 6  Jacques Derrida, Donner la mort, Paris, Galilée, 1992, p. 203.

5

6

7



  لكن يف حò أن عنق إسحق بن إبراهيم Ð تُنَحر، نُحرت عنق إبراهيم القاشوش ونُحرت مئات األلوف من األعناق. كيف  

¤كننا التفّكر يف أجسادهم، يف ّرس أجسادهم، يف ما أرادوا أن ينتزعوه من العدميّة، يف القصيدة األخºة التي أرادوا رÀا البوح 

بها قبل أن يُقتلوا وÐ يتمّكنوا؟ هذا ما حاول كتابا "صور من لحم ودم" و"كلÊت من لحم ودم" الخوض فيه، وانتهيا أيضاً 

بنصٍّ يطلب الغفران: عذراً ألّن نصوصنا Ð تستطع أن تقول! طلب غفراٍن إزاء خطيئٍة Ð ترتكب، إزاء محدوديّة اللغة أمام 

عدميّة املقتلة يف محاولتها قول ما هو الجسد.

  من الصعب جداً تقديم هذين الكتابò، أوالً لسبٍب عام، فقد شارك فيهÊ أحد عرش كاتباً وكاتبًة وأكþ من خمسò فنانٍة 

وفناٍن عرب أعÊٍل متنوعة، وكلٌّ منهم ومنهّن أعطى مالمح إجابٍة مختلفٍة عن ماهيّة الجسد. لكّن الصعوبة هي قبل كّل يشٍء 

مع  والقارئ  القارئة  وعالقة   ،Êجسده مع  الشخصيّة  والكاتبة  الكاتب  عالقة  الجسد،  مع  العالقة  تخّص  ألنّها  حميميّة، 

جسدهÊ؛ حميميٌّة أضعف ما ¤كن أن نقول فيها هي إنّها مضطربة، ال بل ممزّقة. هي كذلك بسبب الشعور العميق بفقدان 

َد عليه جسد إسحق ومعه أجساٌد ال يحىص عددها. فُِقد العاÐ ألنّه أمام رسوم  العاÐ. فُِقَد العاÐ عىل مذبح الالمعنى الذي ُمدِّ

نجاح البقاعي عن الفرع 227 ال ¤كن اإل¤ان بهذا العاÐ! هو نوٌع من الوعي العميق بوجوٍد عاٍر، ينسلخ فيه اإلنسان عن 

ذاته، عن أحالمه، عن كرامته، ليكون مرمياً، كÊ يقول رياض الصالح الحسò، "كعظمة بò أسنان كلب". 

Technique: Etching ,soft ground on hahnemuhle paper 
18x23 cm
2011 (Traces - 
British Museum collection

(أثر

Technique: Soft ground on hahnemuhle
50x35 cm
2017 (Traces -  أثر)
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  يف "كل�ت من لحم ودم"، تستشهد كاترين كوكيو �قولة سعدالله ونوس الشه	ة، "نحن محكومون باألمل"، و�قولة درويش 

التي توازيها شهرًة "ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيالً ونرقص ب� شهيدين"، وتعلّق:

  بات من الرضورّي إذن أن تتغّ	 قراءتنا ملقولة سعدالله ونوس: نحن محكومون باألمل ليس �عنى أّن األمل هو مص	نا بل 

هو الحكم علينا. إذا كان املوت عمالً شاقاً بحسب خالد خليفة، فاألمل أيضاً عمٌل شاٌق مع هذا الوعي العميق بفقدان العا¤ 

عىل مذبح الالمعنى.

  وهذا الوعي بفقدان معنى العا¤ هو جرٌح جسديٌّ أصيل، ألّن الجسد هو مطرح الوجود الذا²ّ يف العا¤، هو عالقة التعشيق 

ب� وجودي والعا¤، هو عالقة التداخل بينه�، التداخل "ب� داخيل وخارجه" و"ب� خارجي وداخله " ك� بّ� موريس م	لو 

بونتي. لكن، إذا فقْدُت إ¼ا« بالعا¤، ف� مص	 مفهومي عن جسدي، هذا الجسد-الّرس الذي يلتقي فيه مطلٌق سقط، وعا¤ٌ 

فقد معناه، وأٌب قاتل وضحيٌّة مذبوحة؟ تالياً، الطريق الوعرة التي يسلكها الكتابان، ح� يص	 األمل عمالً شاقاً، هي محاولُة 

، سؤال يحتاج إىل إفراٍد من كل قارئة وقارئ: كيف أفهم  صوغ سؤاٍل مفتوٍح، سؤال ال ¼كن اإلجابة عليه إال بشكٍل حميميٍّ

وأصّور وأقول وأكتب جسدي، كيف أعيش جسدي يف قلب هذه الكارثة؟ هل ¼كن أن أخلق لنفيس صورًة جديدًة عن 

بكل�ٍت تكون عىل مستوى كّل ما حدث؟ هل ¼كن أن أخلق من كّل هذا  لغوياً جديداً  جسدي أو أن أصوغ له تعب	اً 

الحطام، حطام العا¤، وجوديّاٍت جسديًّة مختلفة؟

  لذا ال ¼كنني أن أقّدم الكتاب�. ما أوّد ببساطٍة فعله اليوم هو أن أقرتح عىل من يوّد ومن توّد قراءته�، مقاربتَه� كدعوٍة 

للتأمل يف جسدنا الشخّيص، عرب الصور وعرب اللغة. فبعد هذا الكّم من األحداث واآلمال واالنكسارات واملجازر والرؤوس 

املقطوعة والبطون املبقورة، وبعد شتّى أنواع التعذيب، من الصعب عّيل أن أنظر يف املرآة وأقول الجملة التي ذكرتها املرّة 

املاضية، الجملة اإلفخارستيّة: "هذا هو جسدي!". أوّد يف هذا الصدد أن أقرأ مقطعاً من مقدمة "صور من لحم ودم":

  ¤ تعد [حقوق السوريّ�] "ُعرضًة للَهزْء" فقط، بل تحّولت إىل اليشٍء منذ أمٍد بعيد. ذلك أن الحريّة والكرامة انحرستا يف صعيد اللغة، 
إذ ¤ تتحّققا �وت من ضّحوا بأنفسهم من أجله�، فتضحيتهم الهائلة، مع أهّميّتها األخالقيّة الكربى، تبدو سياسيّاً من دون فائدة. 
ف� هي القيمة [...] لنضاٍل ما إذا حّوله تهافت العا¤ إىل ال يشء، ُمسِقطاً حتّى حّق املهزوم� بـ"القول يف شؤون الخ	 والرش"؟ هل 
يحّق لهم من بعد أن "يحبّوا الحياة إذا ما استطاعوا إليها سبيالً"؟ [...] انتهت الحفلة، حفلة املوت وحفلة الحياة! هذا ما يقوله لنا 

عىل ما يبدو مئات األلوف ممن كانت مقتلتهم من دون طائل.

  ¤ يعد هذا الجسد ك� كان، لقد تحّول رغ�ً عني، وأحياناً دون أن أعي ذلك. هذا الوجه الذي كان يبدو يل هادئاً وغامضاً، وهذه الُنْدبة 
التي طاملا داعبتها عبثاً ì أزيلها، وهذان الساعدان اللذان ظننت أنّني أعرف قّوته� وهزالته�، وهذه الشقيقة التي كانت تتفّجر يف 
صدغّي، وهذا اللحم الذي ظننت أنّه لحمي، وهذه الكتلة التي ظننت أنّها أنا، كّل هذا يتوارى عىل نحٍو غريب. îّة كثافٌة من األشالء 

تفصلني عن نفيس، واسم اإلشارة "هذا" الذي رّددته كث	اً أمام املرآة، محاوالً تحديد هويّتي [...] يص	 اس�ً للّبْس الذي يدمغ كيا«.
[...] نظّن أحياناً أنّنا نسينا صور األجساد املسلوخة تلك، أو نظّن عىل األقّل أنّنا حيّدناها يف خارٍج ينظر إلينا دون أن يعنينا بنظره: 
هو خارٌج وجب أن يبقى برّانيّاً ì نحفظ أنفسنا من كّل تشويه. لكن لألسف، أصابت هذه الربانيّة كّل يشء بالعدوى. ال بل اجتاحت 
املجاالِت الحميمَة لجسٍد يبحث عن نفسه يف املرآة. [...] ها أنا ذا أمام هذه الكتلة وهذا التكتّل املصاب بعدوى الهول واملذبحة. 

وقد يكون "هذا" يف الحقيقة اسم إشار² الجديد، هذا هو جسدي!

8 Merleau-Ponty, Le Visible et l’invisible, p. 179. Cité aussi par Roland Barbaras dans Le Tournant de l’expérience : Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty, Paris, Vrin, 1998, p. 132.
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  فلنعد إىل املرآة ونتأّمل أجسادنا. عالقة الجسد مع هذا السطح العاكس، بحسب جاك الكان، هي عالقة تشكيل. و¤كننا أن 

نحّددها رÀا، مع يشٍء من تحريف كالم الكان، كعالقة إنجاب: الجسد يُخلَق ويعاد خلقه مجّدداً يف املرآة، ألنّه عرب املرآة 

يكتشف الطفل الصغº نفَسه. سابقاً Ð يكن يعي مجاالت جسده، ووحدَة أعضائه، والحدود التي تفصله عن اآلخرين، واآلن، 

يقول الكان، يكتشف الطفل وحدة وحدود جسده أمام املرآة. وتؤكّد نظرات وكلÊت اآلخر البالغ الذي يرافق الطفل من 

هو: "نعم، هذا هو جسدك!" فالـ"هذا"، اسم اإلشارة الخاص بالخيال املعكوس، ينجب جسديًّة، وتكون املرآُة عندئٍذ رشطاً 

لتمكò هذه الوالدة.

  من هذا املنظور، يف بناء الذات، يوجد دا<اً خارٌج رضورّي نتÊهى معه، يقاربه املحلِّل النفّيس عرب دراسته "مرحلة املرآة". 

لكّن هذه التسمية إشكاليٌّة ألّن األمر ال ينحرص يف مرحلٍة وال يف سطٍح عاكس. علينا أّوالً أن نأخذ املرآة هنا Àعناها األوسع: 

كّل ما ¤كن أن يعيد إّيل انعكاسات جسدي، الكلÊت والنظراُت والروائُح واملذاقاُت واألشكال واأللوان واملعا¦... إذاً، ليست 

الصورة برصيًّة فقط، إنّها أيضاً فكريّة ولغويّة وشّميّة وملسيّة وسمعيّة وتذّوقيّة. ثانياً، علينا أن نتجاوز مفهوم "املرحلة"، 

فاملسألة ليست مرتبطًة فقط بفرتٍة ما، ألّن مجالها الواقعّي غº محّدٍد عمريّاً، ¤تّد إىل كامل وجوٍد يبحث عن نفسه يف الصور 

إنّه يتكّون ويتشّوه، يرتابط ويتفّكك، يتوّحد  الجسد ال يتشّكل مرًّة واحدًة فقط،  العديدة. فهذا  لنا مرايانا  التي تعكسها 

ويتقّوض ما طال وجوده.
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  بهذا املعنى الواسع للمرآة، يدعونا الكتابان إىل التأمل يف أجسادنا، لكّنهÊ ال يدعواننا إىل الوقوف أمام مرايا عادية، بل أمام 

مرايا مكسورة، مرايا مخّضبة بالدم، ألّن مرايانا اجتاحتها صور قيرص، ورسوم عزة أبو ربعيّة وàاثيل خالد ضوا، وشهادات 

السجن املريعة، وأخبار املجازر، وفقدان أعّز الناس تحت التعذيب. كُِرست املرآة وتحّول السطح العاكس الذي كان ¤ّكنني 

من معاينة هذا الجسد، جسدي، إىل مساحٍة تعكس األشالء التي ال تكّف عن غزو واقعي أنا ومخيّلتي أنا. 

  أختتم قائالً: إذا كانت املرآة األوىل، مرآة الكان، تخلق وحدًة للكتلة التي Ð تأخذ شكالً بعد، فإّن املرآة الثانية التي يضعنا 

أمامها الكتابان تكرس هذه الوحدة وàزّقها. وتتوارى همسات اآلخر الرقيقة يف الهاوية، هو الذي قال يل "هذا هو جسدك". 

لقد مات اآلخر، أو باألحرى قُتل. ولكْن ما زال بإمكا¦ أن أسمع صمتَه نداًء أقىص يقول يل: "اخلق لنفسك اسم إشارٍة جديٍد 

يستطيع أن يستقبل رسّنا، نحن املو>، نحن شهود املجزرة، نحن الذين فُقدنا". لذا، عذراً ألّ¦ Ð أستطع القول...
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