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ثقافة

�أفكار متقاطعة

الت�شكيلي فداء من�صور :لوحتي تحمل
ّ
تفا�صيل �صغيرة وحلم ًا كبير ًا

فرن�سوا ّ
تروفو �صهيون ّي ًا مندفع ًا!
} جورج كعدي
اح� �ت� �ف ��ت ب� ��اري� ��س ب��ث�ل�اث��ي��ن غ� �ي ��اب ��ه ال� �ع ��ام
المنصرم ،وتحتفي به بيروت هذه األي��ام عبر
السينمائي
اس�ت�ع��ادة «م�ت��روب��ول�ي��س» ،المرتع
ّ
ألهل «النخبة» والهواية «السينيفيلية» ،لعدد من
أفالمه ،للمناسبة عينها ،وإن متأخرة.
�ي ع �ل��ى تجربتي
م ��ا أو ّد إث ��ارت ��ه ه �ن��ا م �ب �ن� ّ
والمركزي
الشخصيّة مع أعماله وموقعه المه ّم
ّ
ف��ي ت��اري��خ ال�س�ي�ن�م��ا ك��أح��د أرك� ��ان م��ا ُيعرف
بـ«الموجة الجديدة الفرنسية» French new
 waveأو La nouvelle vague française
ال �ت��ي أح��دث��ت ث� ��ورة ف��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر واألس��ل��وب
َ
المواضعات
السينمائيّين ي��وم ت �م � ّردت على
والقواعد التقليد ّية بطريقة شبه أوديبيّة (قتل
األب) التي مثّلتها في نظرهم «سينما األب» Le
 ،cinema de papaأي سينما الر ّواد الكبار
الذين سبقوهم ،من رن��وار وغانس إلى كلوزو
وأوتون ـ الرا ،وهي سينما «كاملة» ،متكلّفة ،غير
ذاتيّة ،مقتبسة غالبا ً عن أعمال أدبيّة ...في حين
ش��اء «ف��رس��ان» الموجة الجديدة وف��ي مقدّمهم
ف��رن �س��وا ت��روف��و وج� ��ان ل ��وك غ� ��ودار وإري ��ك
روم�ي��ر وك�ل��ود ش��اب��رول وج��اك ريفيت ،جعل
السينما ذات �يّ��ة ،حميمة ،مستمدّة م��ن تجارب
ال �م �خ��رج ن�ف�س��ه وأف��ك��اره وه��واج �س��ه وف ��رادة
لغته وأسلوبه وتعبيره ،وجعلها كذلك ح ّرة من
القيود «التيماتيّة» والتقنيّة واألكاديميّة وحتى
«األخ�ل�اق �يّ��ة» ال�م�ح��اف�ظ��ة ،م�ك� ّرس�ي��ن مفهومي
«س �ي �ن �م��ا ال� �م ��ؤلّ��ف» Cinéma d’auteur
و«الكاميرا القلم»  ،Caméra styloبالموازنات
األق ّل والذاتيّة األكثر والح ّرية األكبر والصدق
األب� �ل ��غ ،ف �ق � ّدم��ت ه� ��ذه ال �م �ج �م��وع��ة المث ّقفة،
المتن ّوعة األساليب وااله�ت�م��ام��ات ،أف�لام�ا ً من
األجمل واألنضر واألعمق في تاريخ السينما،
مخلّفة تأثيرا ً كبيرا ً في العديد من المخرجين،
من مختلف الجنسيّات ،حتّى في سينمائيّين
أميركيين ذوي ش�ه��رة عالمية مثل سبيلبرغ
الذي يمتلك تقديرا ً خاصا ً لتروفو وتماهيا ً معه
في موضوع الطفولة على األق ّل ،حتى أ ّنه أقنعه
الخيالي ـ
الفرنسي في فيلمه
بأداء دور العالِم
ّ
ّ
العلمي «لقاءات قريبة من النوع الثالث» كتحيّة
ّ
له وعربون إعجاب وتقدير.
لن أغ��وص أكثر في ه��ذا الموضوع الواسع
المتخصصين وأهل
�ي ال ��ذي ق��د يعني
ّ
وال �غ �ن� ّ
السينما أو طالّبها والمشتغلين فيها ،وأضيف
فحسب أ ّن ��ي أح��اض��ر أم ��ام ط�لاّب��ي ف��ي كلّيات
السينما ومعاهدها ع��ن فرنسوا ت��روف��و التي
م�ك�ث��ت إل ��ى األم� ��س ال �ق��ري��ب ش��دي��د اإلع �ج��اب
الثالثي القاتل،
بسينماه ،متماهيا ً م��ع شغفه
ّ
ّ
السينما والكتاب والمرأة ،مقدّما إ ّياه إلى الطالب

نموذجا ً عن الشغف بالسينما التي آثرها على
الواقع والذ بها حالما ً وعاشقاً...
 ...ح�ت��ى وق�ع��ت ال �ص��دم��ة ،ففيما ك�ن��ت أقرأ
ك�ت��اب�اً ،أو كتيّباً ،أص��درت��ه صحيفة «لوموند»
الفرنسيّة في حزيران الفائت لمناسبة احتفاء
السينمائي
ف��رن�س��ا بثالثين ع��ام �ا ً ع�ل��ى غ�ي��اب
ّ
ال �ك �ب �ي��ر ،م ��أخ ��وذا ً ب� ��آراء ال �ن � ّق��اد والمؤ ّرخين
والباحثين والسينمائيّين والنجوم والنجمات
الذين عرفوه عن ق��رب أو عملوا معه ،الواردة
في هذا الكتاب الجيّد اإلعداد والقيّم ،قرأت في
ّ
محطات في
الـ( Lexiqueمعجم مفردات) عن
حياة تروفو الجملة اآلتية وأوردها حرفيّا ً مثلما
وردت بالفرنسيّة:
François (Truffaut) se sent
juif. Il versera chaque année
d’importantes sommes au fonds
».de solidarité avec «Israël
«أحس فرنسوا ترو ّفو بنفسه
وأترجم حرفيّاً:
ّ
يهود ّياً .وهب سنو ّيا ً مبالغ كبيرة لصندوق دعم
لـ«إسرائيل» (.!»)...
صدمة أبعدتني عاطفيّا ً عن فرنسوا تروفو
الذي كنت شديد الحماسة له وألفالمه ،شخصيّا ً
ومع طالّبي ،وأكثر ما أثار دهشتي واستغرابي
واستهجاني أن تروفو مولود من أ ّم كاثوليكية
يهودي (طبيب
(إذن ليس يهود ّيا ً «أصليّاً») وأب
ّ
أسنان) لم يعترف بابنه فرنسوا مذ كان جنينا ً
في رحم أ ّمه ،عشيقة هذا الطبيب آنذاك .واألب
ه��ذا ال��ذي ل��م يكتشف فرنسوا هويته إالّ وقد
أضحى شاباً ،ورآه من بعيد ول��م يقترب منه،
مهب اإلهمال
تخلّى عن «إبنه» وتركه وحيدا ً في
ّ
وال��وح��دة والشقاء (عبّر عنها في فيلمه األ ّول
الشقي» Les 400
«العيش الماجن» أو «العيش
ّ
ّ
 )coupsحتى أ ّنه اعتُبر بعد زواج أ ّمه وتخليها
بدورها عنه في عهدة أقرباء ثم عائلة بالتبنّي،
شرعي ...enfant bâtard
ولدا ً غير
ّ
ّ
رغ���م ت �ن �ك��ر «أب� �ي ��ه» ل ��ه وع� ��دم اع��ت��راف��ه (أو
معرفته؟!) بوجوده ،ورغم أن ال فضل البتّة لهذا
اليهودي على ابنه في شيء،
البيولوجي
«األب»
ّ
ّ
سالت ف��ي ع��روق فرنسوا ال��دم��اء العنصر ّية،
الحاقدة والمريضة ،فأبى إالّ أن يعتبر نفسه
«يهود ّياً» ،وبالتالي داعما ً لـ«إسرائيل» بسخاء،
األم ��ر ال ��ذي يثير أق�ص��ى درج ��ات االستغراب
سينمائي كبير يفترض أن
واالس�ت�ه�ج��ان م��ن
ّ
الديني
التعصب واالنتماء
يكون متساميا ً حيال
ّ
ّ
ال �ض �يّ��ق ،خ��اص��ة إذا ك ��ان ي �ه��ود ّي �ا ً صهيونيّا ً
«إسرائيليّاً» مجرما ً محتالًّ ،قاتالً ودمو ّياً.

العادة والنا�س
*

} روالن مشوح

الطبيعة األولى هي ما ُولد عليه اإلنسان و ُفطر،
وم ��ا ي��دخ �ل��ه اإلن� �س ��ان ع �ل��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة األول � ��ى من
التحسين والتقبيح يسمى بـ«الطبيعة الثانية» أو
العادة ،والعادة على ما يراها كثر هي طبيعة ثانية،
لها م��ن ال �ق��وة م��ا ي��دان��ي «الطبيعة األول� ��ى» .ولع ّل
من المك ّرر على مسامعنا أننا جميعا ً محكومون
بعاداتنا الجيدة أو الرديئة ،فهي التي تقود سلوكنا
وتحدد مستوى أدائنا ،ونمط عالقتنا ،واتجاهات
تفكيرنا ،وأن ��واع اهتماماتنا .فالعادة ه��ي سلوك
يكتسب بالتكرار وليست سلوكا ً غير شعوري ،بل
هي سلوك خاضع للعقل الذي يراقبه ويعدله كلما
اقتضت الضرورة ،فبسبب التكرار المستمر يعتقد
العقل البشري أن هذه العادة جزء مهم من سلوكيات
وأي عادة
الشخص ،فيعاملها مثل المأكل والمشرب ّ
قوية أخرى .هنا لن يستطيع المرء تغييرها بمجرد
التفكير ف��ي التغيير ،أو بقوة اإلرادة ،أو بالعالم
الخارجي وحده ،بل عليه أن يغيّر معناه الذي ك ّونه
في الفكرة األساسية ،وبرمجة نفسه على الفكر
الجديد ،وتكرار ذلك أكثر من مرة ،وبذلك فهو يمر
بالخطوات نفسها التي ك ّون بها العادة السلبية لكي
تحل مكانها عادة إيجابية.
ف��ي م��راح��ل ح �ي��اة اإلن �س��ان المختلفة يكتسب
عادات جديدة من خالل المرور بعدة مراحل:
أ  -التفكير :في هذه المرحلة يفكر الشخص في
األمر ويمنحه انتباهه ويركز عليه ،وقد يكون ذلك
بسبب فضوله أو أهميته بالنسبة إليه.
ب  -التسجيل :ب�م�ج��رد أن يفكر اإلن �س��ان في
أمر يسجله الدماغ ،ويفتح له ملفا ً من نوع الفكرة
نفسه ،ويربطها بجميع الملفات األخ��رى التي هي
من نوعها ذاته ،أو قد تكون مفيدة لها .والتسجيل
ه��و المرحلة البسيطة ال�ت��ي يستطيع اإلن �س��ان أن
يبتعد عنها ،ويغلق الملف لو أراد ذلك.
ت  -التكرار :في ه��ذه المرحلة يق ّرر الشخص
أي
تكرار السلوك ذاته وباألحاسيس عينها ،فيفعل ّ
شيء ،سواء كان ذلك إيجابيا ً أو سلبياً.
ث  -التخزين :بسبب ت�ك��رار التسجيل تصبح
ال�ف�ك��رة أق ��وى ،فيخزنها ال�ع�ق��ل بعمق ف��ي ملفاته
ويضعها أمامه كلما واجه موقفا ً ما من النوع ذاته،
ولو أراد الشخص أن يتخلص من السلوك فسيجد
صعوبة أكبر لكونها مخزنة عميقا ً في ملفات العقل
الباطن .فالله منح اإلنسان مرونة في إعادة تشكيل
ذات��ه وتغيير عاداته بما يتفق مع تبدّل احتياجاته
وم �ت �ط �ل �ب��ات م �ج �ت �م �ع��ه ،ول ��دي ��ه اس��ت��ع��داد طبيعي
الك�ت�س��اب ال �ع��ادات ال�ت��ي ه��ي شبيهة بالغرائز في
تلقائيتها ويسر انسيابها ،إال أنها ليست في ثبات
غ��رائ��ز ال�ح�ي��وان��ات ب��ل ه��ي غ��رائ��ز مكتسبة ومرنة
وقابلة للتغيير والتطوير ،شرط أن يعي اإلنسان
طبيعتها ويتدرب على التعامل معها ،وبذلك يتمكن
من تغيير عاداته في التفكير والسلوك كما اقتضت
ال �ح �ي��اة ذل ��ك ،أو كلما ات�س�ع��ت م �ع��ارف��ه ونضجت
خبراته.
إن ال�ت��أق�ل��م م��ع م�س�ت�ج��دات ال �ح �ي��اة يتطلب من
األف���راد والمجتمعات ام �ت�لاك ال �ق��درة على تغيير

ال� �ع ��ادات ال�ف�ك��ري��ة وال �س �ل��وك �ي��ة ،ف�ع�ل��ى المستوى
الفردي ال تتحقق فاعلية اإلنسان إالّ إذا تمكن من
تكوين ع��ادات ذهنية وعملية راسخة يتدفق منها
األداء من خالل تغلّبه على عاداته.
ف��ال �ع��ادات االجتماعية المكتسبة على م��ا يرى
الفيلسوف األميركي ج��ون دي��وي تشبه الوظائف
الفسيولجية في اإلنسان في رسوخها وتلقائيتها،
إذ يقول« :إن جميع الفضائل وال��رذائ��ل ما هي إالّ
عادات ،فاألمانة والعفة والخبث والشجاعة والتفاهة
واالجتهاد وع��دم المسؤولية أن��واع من التكيّف»،
فاإلنسان هو عامة اب��ن البيئة الثقافية والطبيعية
ففيهما تتخلق القيم واالهتمامات ونمط التفكير،
ومعايير االستحسان واالستهجان ،وضمن هذه
الدائرة العامة تكون لكل فرد عاداته الخاصة التي
هي مصدر مهاراته ،فالفرد محكوم بعادات التنشئة
وما فيها من جفاف أو طراوة بحسب طبيعة الثقافة
التي نشأ عليها ،ومحكوم أيضا ً بعاداته الخاصة
الفكرية والسلوكية.
لو لم يكن العقل ال�لاوع��ي يحتفظ بثمار جهود
ال�م��ران غير المتصل ويسمح بإضافة بناء اليوم
إلى بناء األمس كي يكتمل تشييد المهارة ،ل ُفرض
على اإلنسان أن يبدأ يوميّا ً من الصفر ،وألضحت
المهارة مستحيلة ،ولكن قابلية التراكم واستمرار
التراحم بين أجزاء األفعال المتقطعة أتاحا لإلنسان
أن يبلغ أروع درج��ات المهارة وأن يحقق أقصى
مراتب االتقان وهذه نعمة عظيمة لم يكن ممكنا ً من
دونها تشييد الحضارة .لكن هذه القابلية العظيمة
الخ�ت��زان األف�ع��ال النافعة ه��ي ال��وج��ه المشرق من
العادات المكتملة التكوين ،أما الوجه المظلم فهو أنّ
تراكم األفعال السيئة يؤدي إلى تكوين عادة سيئة
مكتملة التكوين ومستحكمة ،وهي في الغالب ذات
دافع وجداني عميق لكونها نتاج الميول والغرائز
الطبيعية ،م��ا يجعلها صعبة التغيير .يقول جون
ديوي )...(« :لو أردنا أن نغيّر إرادة شخص أو أن
نعدّل من شخصيته الحاضرة وجب علينا أن نغيّر
ف��ي ال�ظ��روف الموضوعية التي تدخل ف��ي تكوين
العادات التي اكتسبها».
يقول أيضاً« :نحن مضطرون إلى االعتراف بأن
تغييرنا الشخصية من األسوأ إلى األحسن ال يتم إالّ
عن طريق تغيير الظروف فنحن ال يمكننا أن نغير
العادة مباشرة ،إ ّنما يمكننا أن نغير العادة بطريق
غ�ي��ر م�ب��اش��رة ب��أن نغير ال �ظ��روف بحكمة وذك��اء
عبر اختيار التي تسترعي انتباهنا والتي تؤثر في
تحقيق رغباتنا ،ووزنها».
من المؤكد أنّ المجتمع قد يبرمج أفراده بعادات
رديئة تعطل فاعليتهم النافعة ،وتوقف نمو القـدرات
البانية ،وف��ي المقابل قــد يفتح المجتمـع ألفراده
آفاقا ً لتجديد العـادات وتطوير القدرات.
لكل منّا ع��ادات��ه ،السيئة وال�ج�ي��دة ،وف��ي طريق
سعينا إلى تغيير السيّئ نكتسب المزيد من العادات
الجديدة ،وتبقى سلسلة العادات مرافقة لإلنسان
م�ن��ذ األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة األول� ��ى ع�ل��ى والدت� ��ه ،حتى
مماته.
*محامية

كتب محمد سمير طحان من
دمشق ـ (سانا) :يرى التشكيلي
ف�����داء م��ن��ص��ور ح��ب��ي��ب��ت��ه في
لوحته ،ويجد فيها األنا العليا
ل��دي��ه ك��ف��ن��ان ،وال��ت��ي ت��ح��اول
دوما ً تجسيد الكمال حين يصل
اإلحساس باألشياء إلى الذروة
فيخاطب اإلنسان العميق عبرها
بعالقة ترتكز على الصراحة
والعشق.
حول غلبة األسلوب الواقعي
على أعماله ي��ق��ول« :ل��م أختر
األسلوب الواقعي ،لكنه غالب
ف��ي ل��وح��ات��ي لتقديم رؤي��ت��ي
للواقع بلمستي الخاصة من
خالل اختيار المواضيع التي تروي قصة أو تمنح فرصة للتأمل ،وذلك
إليصال اللوحة إلى الحالة التي أقتنع باكتمالها معتبرا ً أن اللوحة لديه
اشتغال على معادلة تزاوج بين الفكرة واللون.
عن أثر األزمة في عمله الفني يوضح منصور أن األزمة أرهقته ومنحت
لوحاته مسحة من الشحوب .ويقول :أه��رب دوم��ا ً نحو األم��ل والحلم
األجمل بالحياة التي نتمناها جميعا ً كسوريين ،لذا حاولت في لوحتي
التركيز على التفاصيل الصغيرة في بلدي مثل الطبيعة أو مالمح شخص
ما توحي جمالية الوطن ،رغم أني مقل في إنتاج األعمال لعدم وجود حالة
فنية دائمة تتملكني ،وللظروف الحياتية الصعبة .ويرى منصور ،الذي
نال المرتبة الثانية في تصويت «شخصية العام الفنية» على صفحات
مواقع التواصل االجتماعي ،أن واقع التشكيل السوري اليوم أفضل من
السنوات الثالث الماضية بفضل النشاط الزائد من بعض القائمين على
الفن التشكيلي في المؤسسة الثقافية ،وفي شبكات التواصل االجتماعي،
الفتا ً إلى أن ثمة اهتماما ً واضحا ً من التشكيليين السوريين بمواضيع
الطفولة إذ أثرت األزمة في كثير من أعمالهم لناحية قسوة الحوادث أو
األمل والتفاؤل بالحياة.
يعتبر منصور أن نشاط المؤسسة الثقافية الرسمية واتحاد التشكيليين
مقبول ضمن الظروف الصعبة الراهنة ،موضحاً« :ثمة هناك فعاليات
تشكيلية وثقافية مهمة ج��دا ً ومشاركات واسعة ،بينها توقيع مذكرة
تفاهم بين وزارتي الثقافة والسياحة والتي شاركت فيها ،إنما لم يصل
االهتمام بعد إلى الحد المطلوب لناحية إيصال هذه األنشطة والفعاليات
والمعارض إلى الفئة األوس��ع من الناس ،أو الوعي بأهمية مالمستها
الواقع ،على أمل أن يتطور العمل الثقافي باستمرار لبلوغ الحد المطلوب
لبناء المجتمع.
يهيّئ منصور لمعرضه المنفرد األول تحت عنوان «تفاصيل صغيرة
وحلم كبير» في آذار المقبل في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة ،في
دمشق ،مشيرا ً إلى أن التشكيل السوري في الخارج غير ملحوظ على
النحو المطلوب ويعتبر ضئيالً ومقتصرا ً على بعض فعاليات الجاليات
السورية ،الفتا ً إلى أن عددا ً قليال من الفنانين التشكيليين السوريين في
الخارج المسوا األزمة في لوحاتهم .علما ً أن سوق الفن داخل سورية خالل
األزمة ضعيفة جدا ً نظرا ً إلى تردي الوضع االقتصادي وانعدام السياحة
وصعوبة التنقل وغياب االستقرار النفسي الذي يشجع على االقتناء،
إذ يعتمد معظم الفنانين على عالقاتهم الشخصية لتسويق أعمالهم مع
محاوالت من وزارة السياحة للتشجيع على االقتناء في عدة معارض.
عن واق��ع التعليم األكاديمي الفني يؤكد المدرس في معهد الفنون
التطبيقية أن التعليم األكاديمي التشكيلي في سورية جيد مع وجود
أساتذة فنانين مهمين وطالب موهوبين ،ويضيف« :يميل معلمو الفن لدينا
إلى ترك الحرية للمتعلم ،ولكني أجد أن المتلقي في حاجة إلى أكثر من
ذلك في أن نعلمه ونعمل أمامه ونمسك بيده إلى مرحلة تخطي العقبات»،
الفتا ً إلى أن المشاركات في الفعاليات الخارجية غير متوافرة حاليا ً وهذا
يؤثر في الطالب ويحد من قنوات اإلفادة لديهم .وينظر إلى الجيل الشاب
من التشكيليين بأنه طموح ومثابر وموهوب لكنه يحتاج إلى دعم مادي
ومعنوي لتوفير أج��واء من التعاون والتفاعل ،ويتم ذلك عبر اختيار
األشخاص الجديرين بالدعم كي يقدموا تجاربهم الفنية المهمة ،معتبرا ً
أن اتجاهات الحداثة في أعمال الفنانين الشباب ال بأس بها ،مع ضرورة
التمييز بين الجموح نحو الحديث والهرب من األكاديمية.
الفن التشكيلي لمنصور يالمس التاريخ والحب والجمال واألمل والحياة
اليومية والتراث ،لذا يجب أن يكون فاعالً دوما ً من خالل إشراك العدد
األكبر من الفنانين فيه كي يكونوا على مستوى المسؤولية أمام بلدهم،
مشددا ً على أهمية دعم الفنانين الشباب من قبل جميع الوزارات وأوالها
الثقافة والسياحة والتربية والتعليم العالي.
يعبر منصور عن تفاؤله الكبير بمستقبل الفن التشكيلي السوري ويختم
قائالً« :إن الفن قضيتي التي أحملها على عاتقي ،إيمانا ً مني بضرورة أن
ينمو ويتطور الفن في بلدي ليضاهي الفنون في الخارج» ،الفتا ً إلى عدد
من الفنانين الذين يعملون على ذلك الحلم إلى جانب اتساع محبة الناس
وعشقها للفن وازدياد اهتمامهم ،وهذا يدعو إلى للتفاؤل.
الفنان فداء منصور من مواليد مدينة جبلة ،تخرج في كلية الفنون
الجميلة في دمشق عام  1999وأكمل فيها الدراسات العليا حتى ،2001
وهو مد ّرس في معهد الفنون التطبيقية في دمشق منذ عام  2004وحتى
اليوم وله العديد من المشاركات في معارض جماعية داخل سورية.
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حبيبتي أليسار،
أجزع من الكتابة هذه المرة ،خوفا ً من أن تحدّد
كلماتي إط ��ارا ً لحبي ل��ك .ل�ل��ورق األب�ي��ض عذريته
والمحدودية إمكاناته وقدراته على التغيير والتعبير،
أما النص المكتوب فيلفظ أنفاسه األخيرة حالما يفرغ
الكاتب من كتابة آخر نقطة على آخر سطر ،ويضحي
أي شعور صادق
قفصا ً يأسر فيه الكاتب نفسهّ .
يختزل في نص؟ ال ج��دوى من التس ّمر أم��ام رزمة
ورق بيضاء ،وال جدوى أيضا ً من التهرب والتذاكي
على مواعيد القدر المتف ّرج الظالم .حاول اإلنسان
دوم �ا ً أن يحارب القدر وفشل منذ الكتابة األولى
في حضارتنا البشرية« ،ملحمة جلجامش» .حاول
جلجامش الملك ج��اه��دا ً في األس�ط��ورة أن يتحدّى
ال�ق��در لكنّه ل��م يقو ،وال حتى على أن يلحظ القدر
وج��وده .رفض جلجامش موت رفيق دربه وأقرب
الناس إليه نكيدو وأبقى على صديقه المقتول جثة
هامدة على فراشه أليام ،لكنه في النهاية يئس من
الحفاظ على جثة أخيه المهترئة فدفنها مكراً ،وراح
يبحث عن زه��رة الخلود ولم يفلح .القدر رمى بي
اليوم على حفنة ثلوج وتراب في بالد بعيدة متلمسا ً
دفء عينيك ولن أفلح.
لم أظن يوما ً يا حبيبتي أني سأكتب لك رسالة،
أي رسالة من أي ن��وع ،ولم آخذ هذا االحتمال في
ّ
االعتبار .منذ والدت��ك في مونتريال ،لسنين تسع
عشرة خلت ،تتواصلين مع «دادي» يوميّا ً وتش ّكلين
ج ��زءا ً م��ن تكوينه أينما وج��د ،ف�ك��را ً وق�ل�ب�اً ،زمانا ً
ومكاناً ،وها أنا «دادي» يا حبيبتي أكتب إليك أمورا ً
لم يخطر في بالي يوما ً سردها أمامك لكثرة أمور
«الملحة» بيننا كالسفر والسياحة والصيد
الحياة
ّ
وال��ري��اض��ة وت ��ذ ّوق ال�م��أك��والت الشهية ب�لا حدود
أممية ،من إندونيسيا إلى فنزويال واليابان فروسيا
في يوم واحد ،من الفطور إلى العشاء .لم يتس ّن لي
بحث المواضيع الجدّية معك ي��ا حبيبتي «أل��وس»
لكثرة انشغالنا بالضحك والحياة.
وعيني ،ال
عينيك
اليوم ،وق��د شحب البريق في
ّ
بد لي من أن أخلو مع قهوة جلسنا إليها معا ً مرارا ً
ألخ�ب��رك أ ّن��ك أن��ت ف��ي قلبي ع�ن��وان قضية تساوي
وج��ودي ،ما جعلك يا أليسار وج��ودي .وال بد من
أن تفاجأي لوعرفت أنك ولدت في قلبي فكرة وأنا
في أولى سنوات المراهقة ،أيام ظ ّن العمالء أنفسهم
رج ��االً ل�ب��ره��ة .كنت محطة أول��ى وج�ه��ت أحالمي
بالنضال والتغيير إل�ي�ه��ا .قلت لنفسي سأناضل
وأعمل وأنجب عائلة ال تمت إل��ى الطائفية وتقاليد
الزمن البالية بصلة ،وستكون لي إبنة اسمها أليسار.
وصلت إلى مونتريال مهاجرا ً مهزوماً ،لكنك ح ّولت
هزيمتي نصرا ً ومنفاي أمالً بعدما التقيت والدتك في
صفوف النضال النقابي ،وجئنا بك إلى هذا العالم،
فكنت ثمرة نضال وبداية حياة .كنتِ الحياة كلّها .في
عمر السنة كنت ولعا ً بحركاتك الظريفة وكانت أغلى
اللحظات عندما استمعنا معا ً إلى موسيقى «هيفي
ميتال» الثائرة ض ّد التقليد .وبموهبتك الموسيقية
الباهرة كنت تتراقصين وتهزين رأسك على النحو
المعروف لمحبي هذا اللون ،كمشجع مخضرم منذ
الستينات ،وبعد ذلك في أيام الدراسة كنت الكاتبة
ومؤلفة األلحان والنصوص ،ترسلين النكات إلى
مجلة األطفال فينشرونها وتحصدين جوائز األدب
باإلنكليزية منذ عمر السادسة .كم كنت محلقا ً في
سماء الفرح بجناجيكِ ،وقدراتك التمثيلية التي كانت
كنت دوما ً في الصف
مذهلة في مسرحيات عديدةُ .
مشجعا ً في كل عرض ،وأهمها
األول بين الحضور
ّ
مسرحية تروي قصة شابة منعت من المشاركة في
مباريات كرة القدم في والية كيبيك بسبب ارتدائها
ال �ح �ج��اب .وك ��ان ل��ك دور ب�ط��ول��ة ه��ذه المسرحية
ف��ي عمر ال�ع��اش��رة ف��ي م�س��رح «سينتور» العريق
ف��ي م��ون�ت��ري��ال .بعد ذل ��ك ،ف��ي س �ن��وات المراهقة،
استحققتِ صفة استشارية في حياتي ،ترددين لي
ما تقرأينه من ثقافة مدنيّة في المجالت والبرامج
العديدة ح��ول فوائد القهوة وأن��واع مستحضرات
التجميل وكل ما هو الموضة لحظة بلحظة وغيرها،
وكنت بذلك منارتي إل��ى شاطئ الخلود الضائع.
منذ والدت��ك اس�ت�م��ددت م��ن شبابك وب��ري��ق عينيك
ق��وة استمرارية النهضة ،وكنت أجلس مع رفقاء
ل��ي نستشرف و«ن �ح �س��ب» م��وع��د ال�ن�ص��ر وع��ودة
فلسطين إلينا ،ورغم التقديرات المتفائلة لدى الكثير
منهم أننا سنخطو خطوات النصر في أيام حياتنا ،لم

ترهبني التقديرات المتشائمة في هذا الشأن وقلت
دوماً« :لئن لم أنجح في زيارة فلسطين في حياتي
فإن ابنتي أليسار ستزور يافا المحررة وترقص في
حفالتها مع عائلتها وأحفادها» .حبيبتي أليسار ،أنت
الحلم الذي رحل وال يمكن أن يرحل.
كنت الحب القدوة في تسامحك وإنسانيتك كان
البشر جميعا ً جميلين عندك ،ولم تعرفي حتى كيفية
توجيه االنتقادات الخاصة بالمظهر والشكل ،وكان
حبك للمستضعفين حقيقياً ،غير مصطنع على
غ��رار «مؤسسة الوليد» الخنفشارية وإنسانيتها
«المدولرة» ورائحة البنزين الصادرة منها .وفيما
كنّا جميعا ً نتفادى الفقراء المقيمين على الرصيف
ف��ي أميركا خ�لال سيرنا خ��وف�ا ً م��ن غضبهم علينا
ألننا أف��راد من مجتمع أهملهم ،كنت أفقدك لهنيهة
قبل أن أج��دك جالسة على الرصيف تتحدثين مع
أح��ده��م ،تستمعين إليه وتتفاعلين معه وتعطينه
سيجارة وتشعلينها له بندّية مذهلة .تقبلك لآلخر
بمعزل عن العرقية ،وحنانك على المستضعفين،
خاصة من خصوصياتك لم أجد مثيلها لدى أحد.
وف��ي زي��ارات �ن��ا ال �ع��دي��دة إل��ى األم ��ة ت �ح��دي��داً .كنتِ
تلتفتين بإعجاب وتقدير إلى العمال اآلتين من الشام
ينتظرون األوتوبيس وتسألينني عن مسافة بيوتهم
عن عملهم في لبنان وكم سيمضون من الوقت على
الطريق لو أرادوا زيارة عائالتهم ،بعطف واهتمام
وحنان وبال مشغول.
أليسار قلبي وقضيتي ،ل��م يعرف قلبك سوى
أي شائبة تعلمت
الحب الراقي اإلنساني المتج ّرد من ّ
بعضا ً من حبك وتأثرت كثيرا ً بإنسانيتك وتف ّوقها
حتى عقيد ّياً .فظروف والدت��ك من أبوين مختلفي
يمت إلى بالد أبويك األصلية
العرقية في بلد ثالث ال ّ
كنت
بصلة جعل منك اإلنسانة األممية الكاملة ،وفيما ُ
أتخبط في تحقيق قوميتي كنتِ يا حبيبتي أليسار
تعتبرين سورية وكندا وأميركا والهند كلها بالدك
األممي
بالتساوي ،من دون تفضيل .أنتِ اإلنسان
ّ
المتج ّرد من كل شيء يتعارض مع اإلنسانيّة .أنتِ
وجسدتِ
الحب المص ّفى من أي شي ،سوى الحب.
ّ
بذلك الحالة التي تط ّرق إليها الزعيم سعاده عندما
كتب عن احتمال أن يصبح العالم كله متحدا ً اجتماعيا ً
واحدا ً في كتابه «نشوء األمم».
أل�ي�س��ار أ ّي �ه��ا ال�ج�م��ال ال�م�ف��رط وج �ه �ا ً وإنسانية
وإبداعاً ،رحلتِ عني مثلما رحلت الملكة أليسار عن
بكيت جسدك المالئكي يومين كاملين محاوالً
صور.
ُ
قهر ال�م��وت بصراخي كطفل م��ذع��ور ول��م تجيبي.
اختفيتِ ع��ن ن��اظ��ري إل��ى قرطاجتك ول��م تعودي،
ومثلما افترشت الملكة أليسار جلد الثور في قرطاجة
وكان أساسا ً لمدنية عاشت قروناً ،هكذا افترشتِ يا
حبيبتي بقعة من ثلوج مقاطعة كيبيك أصبحت اليوم
ف��ي قوميتها ج��زءا ً م��ن س��وري��ة فيه قلبي المتجلّد
وقضيّتي المتوقدة .إنتظريني يا حبيبتي ألشاركك
حلمك اإلنساني في بالد غريبة عجيبة ،حتى الموت
فيها أضحى موقتا ً تباع وتشترى فيه المقابر بعقود
محدودة األم��د .انتظريني للحظة أزل قصيرة ،كي
آت��ي وأع��ان��ق ت��راب�ا ً لمس طهرك فصار س��ور ّي�ا ً إلى
األبد.
*كاتب سوريّ من جبل لبنان

االجتماعي
الباحث نبيل طعمة :تما�سك الن�سيج
ّ
ي�صنع الهويّة الوطن ّية
يرى الدكتور نبيل طعمة أن المزيج
بين الخطاب العربي واإلس�لام��ي
أمر ض��روري لصناعة واق��ع حقيقي
يبتعد عن التفسير الديني المغلوط
الذي راح يشير باإللحاد إلى الثقافة
والعلمانية من دون فهم جوهرها
ومن غير أي تحقيق أو تدقيق ،الفتا ً
إلى أهمية عدم استقبال أي فكرة إالّ
بعد تحليلها وفهم مضمونها كي ال
نصل إلى مرحلة طغيان السواد في
الفهم الذي يؤذي مجتمعاتنا.
أض���اف طعمة ف��ي ن���دوة «كاتب
وم��وق��ف» ال��ت��ي أقيمت ف��ي المركز
الثقافي في أبو رمانة تحت عنوان
«حوار مفتوح مع الباحث نبيل طعمة
حول موقفه من الخطاب العربي»:
«علينا أن نفرق بين لغة الخوف
التي تقدم إلينا الكثير من المفاهيم
المغلوطة وتخلخل المعادلة بين
اإلنسان وخالقه ،والخشية من الله
الدالة على الحب الكبير وامتداد هذا
الحب إل��ى المستويات اإلنسانية
وال��ش��ام��ل��ة ك��اف��ة م��ن دون تفريق
بين إنسان وآخ��ر ،موضحا ً أن عدم
امتالك المفسر الديني ثقافة واسعة
دفعه إل��ى تفسير النصوص وفق
البيئة والمجتمع التي ينتمي اليها،
فسيطرت تلك ال���رؤى على العقل
وأمسى اختراق هذه المفاهيم صعبا ً
وخطيراً ،ما أخذ باإلنسان في بعض
المجتمعات إل��ى ما هو عليه اليوم
من قتل وكره وتخريب ،الفتا ً إلى أن

مفاهيم الحرية وفق منظومة فكرية
تفضي الى عدالة اجتماعية عاشتها
مجتمعاتنا من قبل منذ بداية العصر
االسالمي والموجود اآلن ال يمت إلى
تلك الثقافة بصلة ،مشيرا ً إلى عدم
إمكان تطابق الماضي مع الراهن عبر
التفسيرات والمعاني التي يعيشها
اإلنسان ،فما يمكن أن ي��راه المفسر
في الماضي ال ينطبق بالضرورة على
الحاضر ،وهذا ال يمكن أيضا ً أن يتحكم
فيه المفسرون إذ يحتاج كل شيء إلى
تحديث ،علما ً أن التحديث ال يلغي
الثوابت وال تتعارض الثوابت مع
اإلسالم الحقيقي وال مع المنظومات
األخالقية واإلنسانية.

تناول طعمة حال العرب منذ عصر
النهضة في نهايات القرن الثامن
عشر الى مطلع القرن التاسع عشر
وظهور ال��دول��ة كتنظيم في عالمنا
ال��ع��رب��ي ،مبينا ً أن بعض الحكام
العرب الرجعيين اعتمدوا األشكال
ال��م��س��ت��وردة ف��ي ف��ك��ره��م متأثرين
باالستعمار العثماني والفرنسي
وغيره إذ تقوقعوا على ذاتهم ولم
ينزلوا إلى الجماهير ولم يتفاعلوا
مع أحالمهم ول��م يعتمدوا الفائدة
ممن سبقهم فأزالوا الماضي بالشكل
والقشور وبنوا الحاضر الهش ،ما
خلّف أساسا ً قابالً للهدم .وأكد طعمة
أن التجربة ال��ث��وري��ة ل��دى بعض
الحكام العرب جعلتهم في مواجهة
هذه المنظومة الرجعية التي اعتمدت
المزاوجة بين الشكل الديني وإرضاء
م��ن يحميهم م��ن ال��ق��وى األجنبية
ضد تطلعات شعوبهم .وتابع« :إن
الثقافة هي الهوية ،فالفردية تعمل
على إنهاء هذه الهوية وطنيا ً وثقافيا ً
واق��ت��ص��ادي��اً ،أم��ا اعتماد الجماعة
وال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي فيخلف
شخصية حقيقية جديرة بالتقدير
عنوانها احترام اآلخ��ر ،وتبقى هذه
الشخصية وتستمر .م��ش��ددا ً على
ضرورة إعادة قراءة الواقع واستدراك
الثغر التي يدخل منها المتآمرون
والعمل على مفهوم تكاملي يحقق
لنا المحبة التي هي أساس الحرية
ومنطلقها الداعم.

