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ثقافة

�أفكار متقاطعة

يكرمون ف ّناني �سورية في معر�ض «وجوه وحكايا»
ت�شكيل ّيون �ش ّبان ّ

حما�سة الروح المت�أ ّلقة والجنون الرائع

6

المبدع ذو الر�ؤى الك�شف ّية ّ
الجمعي
يمثل الالوعي
ّ
} جورج كعدي
ب �ع��د ف� ��روي� ��د ،اه� �ت� � ّم ك � ��ارل غ��وس��ت��اف يونغ
بالمبدعين والعباقرة ذوي الرؤى «الكشفيّة» مثل
نيتشه وفاغنر وبليك وغوته ،ففي اعتقاده ال يمكن
أن يكون هذا النوع من الرؤى الكشفيّة مستم ّدا ً من
يفسر
حياة المبدع الشخصيّة .وفي حين كان فرويد ّ
تلك الرؤى بأ ّنها تنشأ عن الطفولة الباكرة ،افترض
يونغ وج��ود مستوى للعقل منحه إسم «الالوعي
الجمعي» ،وكان عالم النفس الكبير هذا على معرفة
ّ
واسعة باألساطير واألدي��ان المقارنة ،وذا خبرة
عياد ّية كبيرة بمرض الفصام (الشيزوفرينيا) فاقت
الجمعي هو
خبرة فرويد .آمن يونغ بأنّ الالوعي
ّ
مصدر إنتاج الصور أو النماذج األ ّولية التي تجلّت
ب��أش�ك��ال مختلفة ف��ي ح �ض��ارات م�ت�ع�دّدة .فكرته
مستمدّة أصالً من أبحاثه ودراساته في التشريح
الطب ،إذ ص ّور العقل على
المقارن يوم كان يد ّرس
ّ
نحو مماثل تماما ً للجسد ،وجعل له بنية ذات تاريخ
طويل أنتجت األنواع األساسيّة من الصور نفسها،
مثلما أن�ت��ج الجسد األن� ��واع ذات �ه��ا م��ن األعضاء.
العادي المحاصر بمتاعب
ويصعب على اإلنسان
ّ
العقلي،
الوجود الواعي أن يتّصل بهذا المستوى
ّ
إالّ في منامه أحيانا ً عندما يتاح له بين حين وآخر
ذاك النوع من األحالم الكشفيّة شديدة التأثير .أ ّما
الذين يعانون مرضا ً عقليّا ً أو يكونون على وشك
االنهيار فقد تنتابهم أخيلة من النوع المزعج الذي
ال يمكن أن يكون مستم ّدا ً من التجربة الشخصيّة.
واختبر يونغ نفسه ه��ذه التجربة ورأى مثل هذه
األطياف يوم عاش فترة اضطراب عقب انفصاله
عن فرويد.
ال�م�ب��دع ذو ال ��رؤى الكشفيّة ال يبتكر بحسب
يونغ تلك الرؤى بقدر ما هي تسيطر عليه .يقول:
«عندما تهيمن ق � ّوة اإلب ��داع ،يتح ّكم ال�لاوع��ي في
الحياة ويش ّكلها ،أك�ث��ر م� ّم��ا تتح ّكم فيها اإلرادة
خفي
الواعية ،وتدفع األنا بق ّوة للسير في مجرى
ّ
حيث تمسي م�ج� ّرد شاهد عاجز على الحوادث،
ويمسي نم ّو العمل وتقدّمه َق �دَر الشاعر ويحدّد
هو سيكولوجيّته .ليس غوته َم ْن يبدع فاوست ،بل

فاوست هو الذي يبدع غوته .ثم من هو فاوست؟
مجازي
إ ّنه أساسا ً رمز ،وال أعني بذلك أنه تعبير
ّ
حي
عن أم��ر مألوف تماماً ،بل هو تعبير عن أم��ر ّ
ألماني ،أمر ساعد غوته في إظهاره
في أعماق ك ّل
ّ
للوجود».
يتمتع المبدعون «ال�ك�ش�ف�يّ��ون» ف��ي رأي يونغ
بقدرة على استشعار المستقبل ،فهم على اتصال
بالعوامل الالشعور ّية التي لم َت ُع ْد موضع تقدير
العادي ،وإن تكن منبئة بحصول تغييرات
اإلنسان
ّ
في المواقف الجماعيّة .ويشير إلى أن الفنّانين من
هذا النوع هم طليعة أزمانهم ،ومثل على ذلك تلك
الرسامون اإلنطباعيّون األوائل
الثورة التي بدأها
ّ
في نظرتنا إلى العالم ،وأدينوا في البداية بسبب
تحديثاتهم التي أث��ارت القلق .وي��رى يونغ أن من
القسوة على اإلن �س��ان أن ي�ك��ون ف�نّ��أن�ا ً م��ن النوع
الفطري
المتنبئ ،ق��ائ�لاً« :ال �ف � ّن ن��وع م��ن ال��داف��ع
ّ
بشري ويجعل منه أداة
ال��ذي يستولي على كائن
ّ
ل��ه .ول �ي��س ال �ف �نّ��ان ش�خ�ص�ا ً وه��ب ح � ّري��ة اإلرادة
لكي يسعى إل��ى تحقيق أه��داف��ه الخاصة ،إ ّنما هو
ذاك الذي يتيح للفن تحقيق أهدافه من خالله هو.
والفنان قد تكون له ،إنساناً ،أحوال مزاجيّة ،وإرادة
وأه��داف شخصيّة .أ ّم��ا بوصفه فنّانا ً فهو إنسان
جماعي ،أداة
بمعنى أسمى م��ن ذل��ك :إ ّن��ه إن�س��ان
ّ
الحياة النفسيّة الالواعية لإلنسانيّة والقائم على
تشكيلها .هذه وظيفته ،وهي أحيانا ً حمل ثقيل جدا ً
يحتّم عليه التضحية بالسعادة وبك ّل شيء يجعل
الحياة في نظر اإلنسان جديرة بأن يحياها».
ويفسر
ت �ص � ّور ال�ف�نّ��ان على ه��ذا النحو ي�لائ��م
ّ
يضحون في الحقيقة
سلوك بعض الفنّانين الذين
ّ
وبأي متعة أخرى ألجل إبداعهم.
بالمحيطين بهم
ّ
ف��اغ�ن��ر وس �ت��رن��دب��رغ م �ث�لان ع�ل��ى ه ��ذه القسوة.
وينبغي أن نتذ ّكر تأ ّثر يونغ بشوبنهاور إلى ح ّد
بعيد ،إذ اعتبر شوبنهاور أنّ األف��راد هم تجسيد
إلرادة جوهر ّية هي خارج المكان الزمان .وتص ّور،
م �ق �ت��دي �ا ً ب �ك��ان��ط ،أنّ ال �م �ك��ان وال ��زم ��ان مقولتان
إنسانيّتان ذاتيّتان ُتفرضان على الواقع وتجبراننا
على إدراك ال�ع��ال��م بوصفه م�ك� ّون�ا ً م��ن مواضيع
فرد ّية( ...يتبع)

الدراما المختلطة تعيد الروح
ّ
الممثلين اللبنان ّيين
�إلى
هنادي عيسى
كانت الدراما التلفزيونية اللبنانية في الستينات ومطلع
السبعينات تحتل المرتبة األولى في العالم العربي ،تحديدا ً
في الخليج ،إذ ك��ان أبطال ه��ذه المسلسالت نجوما ً ذوي
شعبية كبيرة ،بدءا ً بالراحل محمود سعيد وسميرة توفيق
في «فارس ونجود» ،وصوال ً الى هند ابي اللمع وعبد المجيد
عبد الله في «ألو حياتي» .لكن لدى اندالع الحرب األهلية في
لبنان عام  ١٩٧٥تدهورت القطاعات كافة وبينها قطاع الدراما
التلفزيونية .في تلك الفترة استطاعت األعمال المصرية أن
تقتحم كل بيت عربي ،وأمسى النجوم المصريّون هم األكثر
انتشارا ً عند المشاهدين العرب .وف��ي مطلع التسعينات
استطاعت الدراما السورية أن تحقق نجاحا ً الفتا ً عبر أعمال
تاريخية أو من البيئة الشامية ،فكان مسلسل «باب الحارة»
نقطة تح ّول في مسار نجاح الدراما السورية ،وبات الممثلون
السوريون محط إعجاب معظم المواطنين العرب .في تلك
المرحلة عانى الممثل اللبناني من ندرة األعمال والفرص،
رغم أن البعض كان يشارك في أعمال سورية ،مثل ورد الخال
وفادي ابراهيم ونادين الراسي وأحمد الزين وآخرين .بيد أنّ
هذه المشاركات لم تفتح لهم آفاق واسعة في العالم العربي،
وكان المتجون اللبنانيون يشكون من قلة الموارد ،ما جعلهم
يقلصون في موازنات إنتاجاتهم ،ألن العمل اللبناني الصرف
لم يكن معترفا ً به .حتى جاء المنتج اللبناني القدير صادق
صباح ،صاحب التجربة العريقة في االنتاج السينمائي
والتلفزيوني في مصر ،وأص ّر على تقديم سيرة الشحرورة
صباح مع مع بطلة لبنانية (أدّت الشخصية الفنانة الشابة
كارول سماحة) ويقول الصباح إنه عانى كثيرا ً حتى أقنع
المحطات التلفزيونية المصرية بشراء عمل درامي بطلته فنانة
لبنانية ،فهم يرغبون دوما ً في أن تكون البطلة مصرية ،رغم أن
الصبوحة لبنانية .وبفضل إصراره نجحت التجربة ،وعرض
المسلسل ال��ذي ضم ممثلين من لبنان ومصر عبر معظم
المحطات المصرية .ويؤكد صاحب شركة صباح لإلعالم على

إكمال المسيرة وتقديم أعمال درامية تشارك فيها عناصر من
لبنان ومصر وسورية ،فهذا االختالط ساهم في إدخال الممثل
اللبناني إلى كل بيت عربي بعدما أثبت أن قدراته ال تقل عن
النجوم السوريين والمصريين .وبعد تجربة الشحرورة ُس ّجل
نجاح مسلسل «روبي» الذي أدّت بطولته سيرين عبد النور
الى جانب مكسيم خليل من سورية وأمير ك��رارة من مصر،
ومشاركة ممثلين من لبنان ومصر وسورية ،وك��ان دافعا ً
للمنتجين كي يمضوا في هذه الخطوة التي اقتنع بها المنتج
السوري الراحل أديب خير .وتوالت المسلسالت المشتركة
وبينها «لعبة الموت» و«األخوة» و«عالقات خاصة» وغيرها،
ورغم نجاح هذه األعمال إال أن األخطاء في السيناريوات كانت
الفتة ،اذ كان المؤلف يقع في فخ عدم وجود أي تبرير درامي مثالً
لوجود «أشقاء» من جنسيات مختلفة ،عدا األخطاء اإلخراجية
العديدة ،خاصة أن تلك المسلسالت امتدت حلقاتها الى
الستين وأحيانا ً إلى المئة ،ما تسبب بأخطاء فظيعة وتشتت
في الحوادث .ومع ذلك كان لتلك األعمال المشتركة انعكاس
إيجابي على الدراما اللبنانية ،وبدأنا نشاهد المسلسالت
اللبنانية على أبرز المحطات التلفزيونية العربية مثل قناة
«النهار» المصرية التي تعرض اليوم مسلسلين لبنانيين هما
«وجع الروح» و«عشرة عبيد زغار» ،وكانت سبقتها إلى هذه
الخطوة قناة «الحياة» في عرض «العائدة» مع كارمن لبس
وعمار شلق ،وسواه من األعمال .باإلضافة الى نجاح أعمال
أبطالها ممثلون من لبنان ومنها «لو» من بطولة يوسف الخال
ونادين نسيب نجيم ،الى جانب النجم السوري عابد فهد،
ومسلسل «اتهام» من بطولة ميريام فارس والمصري حسن
رداد ،إلى أعمال أخرى .ورغم اعتراض كثر على هذه األعمال
الدرامية المشتركة ،إالّ أ ّنها فتحت األبواب أمام الممثل اللبناني
كي يبرهن للجميع أن موهبته ال تقل عن زمالئه في العالم
العربي ،وعلى المنتج اللبناني أن يتحمس ويسخى على
إنتاج أعماله كي تبقى منافسة من الدرجة األولى ،وتحديدا ً في
شهر ذروة المشاهدة ،أيّ شهر رمضان المبارك.

بيكا�سو ما قبل ال�شهرة معر�ض ًا �إ�سبان ّي ًا
ال��م��دن ك�لّ��ه��ا ال��ت��ي ع���اش فيها
اعتبرت بيكاسو ابنا ً لها .مالغا حيث
ول��د ،وبرشلونة التي أمضى بها
شطرا ً من شبابه ،وباريس ،وأنتيب،
وفالوريس ،وموغينس ،حيث شيّدت
أسطورته .وكثير من تلك المدن أقام
له متحفا ً باسمه زاره جميع أتباعه
في المنطقة.
غير أن سيرته تذكرنا أنه في عام
 ،1891قبل بلوغه سنّ العاشرة،
وص��ل بابلو إل��ى مدينة الكورونيا
مع أبويه خوسيه وماريا ،وأختيه
لوال وكونشيتا ،ومكثوا هناك أربع
س���ن���وات ،ت��ح��دي��دا ً ح��ت��ى نيسان
 ،1895ثم توجهوا إلى برشلونة.
وفي سن الرابعة عشرة التفت بابلو
إلى الموهبة التي تموج في داخله إذ
كان على وشك أن يكون ...بيكاسو.
لمناسبة م��رور  120عاما ً على
م��ع��رض��ه األول ،تحتفي مدينة
الكورونيا اإلسبانية ببيكاسو من
خالل تنظيم معرض ألولى رسومه،
أيّ اللوحات التي أنجزها في سن
الثالثة عشرة ،وقال عنها الناقد الفني
في صحيفة «ال بوث دي غاليثيا»:
«ليس لدينا شك في أنه مغامر ،ولو
استمر في الرسم بهذا الشكل لسار
في الطريق الصحيح ،وال نشك في أن
مستقبالً باهرا ً ومجيدا ً ينتظره» .ولم

يخطئ الرجل.
ترى المدينة في هذا الحدث فرصة
لتحصل على «نصيبها» من بيكاسو،
وتنظم معرضا ً له في متحف الفنون
الجميلة تحت ع��ن��وان «بيكاسو
األول» الذي ينقذ إنتاجه الكوروني
غير ال��م��ع��روف ج��ي��داً .وي��ض��م 81
لوحة لبيكاسو ،بعضها استعارة
من ورثة الفنان وبعضها استحضر
من متاحف أخرى له ،باإلضافة إلى
لوحات تملكها جهات عامة وخاصة،
لكن جميعها يخدم الهدف نفسه:
بيكاسو قبل أن يصبح بيكاسو.
الطبيب والسياسي ،رامون بيريث
كوستالس ،ال���ذي أض��ح��ى وزي���را ً
راع له.
لألشغال العامة ،كان أول ٍ
عام  1895رسمه بيكاسو بشارب
كبير ومظهر مميز .لكن هذه اللوحة
التي يحتفظ بها أحد ورثة بيكاسو
غير م��وج��ودة ف��ي ال��م��ع��رض .كما

رسم موديستو كاستيّو ،ابن راعيه،
مرتديا ً زي المسلم ،وبيع هذا العمل
في م��زاد عام  2012بـ  2,6مليون
يورو ،وهو أعلى سعر للوحة رسمها
فتى في التاريخ.
أقامت عائلة بيكاسو خالل فترة
الكورونيا في شقة إيجار في الطبقة
الثانية في شارع بايو غوميث الذي
تحول اآلن إلى «بيت بيكاسو» ،لكنه
ال يضم األعمال األصلية بل المقلدة.
ويمثل البيت ج���زءا ً م��ن «الرحلة
البيكاسوية» التي تتكون من معهد
إوسبيو غاردا حيث درس ،وميدان
بونتيبدرا حيث كان يلعب مصارعة
الثيرانمعأصدقائه،والشارعالملكي
الذي شهد لوحاته األولى ،والمسرح
الرئيسي حيث كان يحضر لمشاهدة
أعمال كالديرون وإيتشيغاراي .وفي
شوارع الكورونيا كان يصطاد قطط
ال��ش��وارع ببندقيته مع أصدقائه،
وهناك عرف حبه األول ،وفقد شقيقته
كونشيتا التي ماتت بالدفتيريا عام
 .1895آنذاك أقسم بيكاسو أنها لو
ماتت لتو ّقف عن الرسم ،لكن لحسن
الحظ أنه حنث بقسمه.
المعرض ال��ذي يستمر أكثر من
شهرين هو أول معرض يضم أعمال
الفنان اإلسباني األول��ى ،وم��ن هنا
أهميته.

المفتاح :العد ّو يريد ت�شويه تاريخنا و�إلغاء ح�ضارتنا
الإمام� :أثبتنا �أننا قادرون على الإبداع رغم ّ
كل �شيء
لورا محمود
إ ّنه اعتراف بالجميل لفنّ جميل ،لفنانين
بلغوا مستوى العالميّة وس��ط ظ��روف ال
تقارن بما يتاح للعباقرة أمثالهم في الفن،
سواء في الرسم أو التلفزيون أو السينما.
وألنّ الفنان هو األكثر إحساسا ً بالفنان اآلخر
الذي يتقاسم معه همه وشغفه ،كان ال بد من
أن يقول الفن للفن «شكراً» على كل ما قدمته،
خاصة إذا ك��ان الفن األول يرصد تاريخ
الفنان وعطاءاته بطريقة حرفية وذات
سوية فنية عالية تعبر عن سنين من التعب
والمواظبة في حياة الفنان ،محاوال ً تقديم
والئق بوطن بحجم سورية .هوالء
راق
ٍ
فن ٍ
الفنانون هم جديرون بالحياة ،وبالتالي
جديرون بالتكريم أيضا ً من فنانين صغار
عمرا ً وكبار موهب ًة ويطمحون إلى أن ُي َّكرموا
يوما ً مثلما ك ّرموا اليوم كبار فناني التمثيل
والمسرح والموسيقى والرسم.
برعاية دار األس��د للثقافة والفنون،
وب��ال��ت��ع��اون م��ع بصمة ش��ب��اب س��وري��ة،
وكلية الفنون الجميلة ،واالتحاد الوطني
لطلبة سورية ،قدم أربعون فنانا ً وفنانة
من طالب كلية الفنون الجميلة وخ ّريجيها
لوحات لفنانين سوريين ضمن ورشة عمل
عنوانها «وجوه وحكايا» استمرت عشرين
يوما ً في صالة المعارض في دار األسد
للثقافة والفنون في دمشق وضمت نحو
خمسين لوحة وتمثاال ً رأس� ّي�اً ،بأساليب
جسدت وج��وه فنانين
وتقنيات متنوعة ّ
سوريين ،ممثلين ومطربين وتشكيليين،
من مختلف الحقب واألعمار ،تكريما ً لدورهم
في بناء المجتمع السوري .وحضر افتتاح
هذا المعرض وزير السياحة بشر اليازجي،
ورئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد،
ونقيب الفنانين زه��ي��ر رم��ض��ان ،وع��دد
من الفنانين المكرمين وفعاليات ثقافية
وسياسية ودينية.
عضو القيادة القطرية لحزب البعث
العربي االشتراكي ،رئيس مكتب اإلع��داد
والثقافة واإلع�لام الدكتور خلف المفتاح،
قال« :إن هؤالء الشباب يمثلون األمل والروح
الوطنية السورية والوفاء لك ّل من ضحى
ووقف في وجه الحرب اإلرهابية العدوانية
التي تشن على الشعب ال��س��وري ،فنحن
أمام عدو معروف بظالميته وحقده ليس
على اإلنسان السوري ذي الجذر الحضاري
فحسب ،بل على اإلنسانية جمعاء» ،مؤكدا ً
«ن ه��ذا العدو يريد إلغاء جميع مظاهر
الحضارة اإلنسانية وتشويه تاريخنا
وتراثنا ،فاإلنسان السوري عبر التاريخ
ك��ان صاحب رسالة فن وأخ�لاق وقيم»،
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذا المعرض يبين غنى
الحالة السورية بأدبائها وفنانيها ومثقفيها
ويعكس الروح الحضارية السورية.
من ناحيتها ،أشارت الفنانة التشكيلية
واإلعالمية وصاحبة فكرة ه��ذه الورشة
والمشرفة عليها دان��ة اإلم���ام« :التزمنا
بقائمة الفنانين التي حصلنا عليها من نقابة
الفنانين الذين اختارهم الطالب بالقرعة.
الفرصة كانت متاحة للجميع من مختلف
أع���وام االخ��ت��ص��اص ،وللخ ّريجين أيضا ً
أردنا بهذه الورشة القول لهؤالء الفنانين
شكرا ً على عطاءاتكم لسورية على طريقتنا،
وحضر االفتتاح ع��دد من الفنانيين ممن
رسمت لهم بورتريهات ،وبينهم أنطوانيت
نجيب ونجدت اسماعيل أن��زور وسلمى
المصري وفايز قزق وفادي صبيح ومحمد
خير ال��ج��راح وآخ���رون ،وثمة العديد من
اللوحات لفنانين لم يسعفنا الوقت في
إتمامها.
ولفتت اإلمام إلى الحفل الموسيقي لفرقة
«زرك��ش��ة» والفيلم الوثائقي ال��ذي عرض
للفنان المشارك مجد أم��ون ومدته خمس

دق��ائ��ق ،اخ��ت��زل فيه م��راح��ل ال��ورش��ة من
اللحظة األول��ى حتى النهاية .كما حضرت
االفتتاح قامات فنية مهمة ،بينها الكبير دريد
لحام الذي شجع جميع الطالب المشاركين.
واعتبرت اإلم��ام أن اكبر تقدير لهذا العمل
يتمثل في الحشد الكبير من الشخصيات
السياسية والدينية والفنية المهمة التي
حضرت ،واالهتمام اإلعالمي الكبير لهذا
العمل ،فللمرة األولى التي يحضر هذا العدد
الكبير من الشخصيات المهتمة بورشة
العمل وبما ق��دم فيها .وتؤكد اإلم��ام« :إن
الفنان قادرعلى تقديم ما يشعر به من خالل
فنه بطريقة أسهل من اآلخ��ري��ن نوحاول
كفنانين التعبير عن فن هؤالء الكبار بطريقة
صحيحة ،ونيل دعمهم واهتمامهم أيضاً،
فنحن نتكلم عن قامات فنية مهمة وكبيرة
عايشت بدايات الفن السوري والتلفزيون
والسينما السورية ،والورشة كانت بمثابة
الخطوة األولى لطالب كثر كي يقولوا :بلى،
نحن فنانون صغار عمراً ،ولكن ربما نترك
غ��دا ً بصمة في عالم الفن مثل الكثير من
أساتذتنا الذين لمعت أسماؤهم في عالم
الفن التشكيلي وغيره من الفنون ،فاليوم
كرمنا كبار المبدعين في عالم الفن ،وقد يأتي
يوم نكرم فيه نحن الطالب على عطائاتنا،
فلك ّل دوره ونحن نكرم القامات التي تدعمنا
وتهتم بنا .حاولت كفتاة سورية أن أعمل
بكل م��ا ت��واف��ر بين ي��دي م��ن إمكانات كي
أق��ول إننا ق���ادرون رغ��م كل ش��يء على أن
نبدع ونقدم فنا ً جميالً وراقياً ،فهذه الورشة
كانت فكرة وكثر دعموني فيها وساعدوني،
خاصة األستاذ محمد العلبي ،مؤكدة على
أهمية الشخصيات المرسومة على اللوحة
الجدارية والتي اختيرت من حقب وأزمنة
متعددة ،مثل الكبير الراحل نهاد قلعي،
وصلحي الوادي ،ونضال سيجري ،ومحمد
رافع ،وسليم كالس ،وحيدر يازجي ...وهذه
اللوحة ستظل معلّقة في دار األوبرا كي إلبراز
جزء صغير من تاريخ سورية عبر لوحة
تختصر سنين طويلة ،علما ً أن اللوحات ذات
أساليب متنوعة وجديدة وتقنيات مختلفة.
الدكتور في كلية الفنون الجميلة سائد
س��ل��وم ي���رى «أن أي م��وض��وع ف��ي الفن
التشكيلي يعكس حالة خاصة متمثلة
لدى الجميع ،لذا نرى أن المواضيع تكررت

عبر التاريخ من خ�لال فنانين كثر ،وكل
فنان تناولها بطريقته وأسلوبه الخاص».
إن البورتريه يمثل النافذة الكبرى لجميع
التعابير الداخلية الكامنة والتي يمكن
قراءتها في الشخص وللغوص في أغواره».
وأشار سلوم إلى أن الطالب المشاركين هم
أساسا ً من الطالب المتفوقين واستخدموا
في عملهم األدوات الزيتية واألكرليك وطرائق
حديثة في التشكيل تنتمي إلى مدارس فنية
متعددة.
رئيس قسم السينوغرافيا في المعهد
العالي للفنون المسرحية ،الفنان التشكيلي
نزار ابراهيم ،اعتبر أن لهذه ال��ورش دورا ً
مهما ً في التطبيق العملي للطالب ،إذ تغني
تجاربهم وتقدم الواقع كما هو ،والورشة
هذه ربطت الفن التشكيلي بالفن الدرامي
من خالل رسم طالب الفنون الجميلة لفناني
الدراما.
سارة العقاد ،إحدى الطالبات المشاركات
في العمل ،تشير إلى آلية المشاركة في العمل
وتقول لـ«البناء» :لقد بدأ اإلعالن عن ورشة
العمل على فيسبوك وت ّمت القرعة الختيار
الفنان ،ومن حسن حظي أني رسمت الفنانة
الكبيرة أنطوانيت نجيب التي حضرت
المعرض وتحدثت ع��ن أهمية ال��ورش��ة
وشكرتنا على جهودنا» .كما شاركت سارة
أيضا ً في اللوحة الجدارية التي ضمت عددا ً
من الفنانين الكبار ،من ّوهة بأجواء التعاون
الكبير بين الطالب ودار األس��د للثقافة،
إضافة الى الدعم الكبير الذي قدمه األستاذ
محمد العلبي إلت��م��ام المعرض بشكله
النهائي ،وم��ردف��ة« :استخدمت تقنيات
جديدة ومختلفة مثل تقنية الكوالج ،اضافة
الى الرسم الزيتي والفحم ،ورغم التعب إالّ
أننا كنا مصممين على تقديم عمل فني يرقى
إلى مستوى عظمة هؤالء الفنانين الكبار،
وه��ذا التكريم بمثابة اع��ت��راف بموهبتنا
وجهدنا ،فالمعرض ضاعف ثقتنا بأنفسنا
وببلدنا وثمة ورش عمل مقبلة ستحمل
أفكارا ً جديدة وقيّمة أيضاً ،فلك ّل منا موقعه
وطريقته ويستطيع أن يقدم إل��ى وطنه،
فالجندي يدافع عن بلده على طريقته،
ويعبّر الرسام بريشته وألوانه عن انتمائه
إلى وطنه وحبه له ،كذلك الممثل والكاتب
والشاعر».

ذكرى رحيل ف�ؤاد زكر ّيا «�شيخ العقالن ّيين العرب»
عاش المفكر والفيلسوف الدكتور فؤاد
زكريا ،شيخ العقالنيين العرب ،الذي تمر
اليوم ذك��رى رحيله الخامسة ،لتحرير
الفكر م��ن القوالب والمسلمات .وت��دور
فلسفته حول تحرر الفكر والعقل من أي
مسلمات ،وجميع كتاباته نابعة من «أفال
تتفكرون» ،وهو صاحب نظرية «الغزو
الثقافي الغربي خرافة ال وجود لها».
ل��م يكن ف��ؤاد زك��ري��ا ( 1ك��ان��ون األول
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بورسعيد ،ي��ؤم��ن بالمسلّمات ويأخذ
األشياء على عالتها من غير دون أن يُعمل
عقله ويتفكر ويتدبر األمور ،فإذا وجد أنها
تتفق مع العقل والمنطق آمن بها .لذا وجد
في دراسة الفلسفة ضالته المنشودة ،ولم
يكتف بدراستها خالل سنوات الجامعة
األرب��ع التي أمضاها في كلية اآلداب في
جامعة ال��ق��اه��رة ،ف��ق��رر أن يتوسع في
دراستها وأت��م الماجستير ع��ام ،1952
وبعدها ب��أرب��ع س��ن��وات ال��دك��ت��وراه في
الفلسفة من جامعة عين شمس.
وخ�ل�ال عمله ب��ال��ت��دري��س وج���د في
متنفسا ،ساعده في ذلك فهمه
الصحافة
ً
لعقلية القارئ المصري والعربي ،فتركزت
أفكاره ورؤيته وجميع كتاباته على إبراز
قيمة العقل اإلنساني ،والتفكير العلمي،
وامتلك ق��درة ف��ذة علي التحليل والفهم
بلغة بسيطة بعيدة عن التعقيد ،وترأس
تحرير مجلتي «الفكر المعاصر» ،و«تراث
اإلن��س��ان��ي��ة» وس��اه��م ف��ي دع��م سلسلة
إص����دارات «ع��ال��م المعرفة» الثقافية،
كمستشار ل��ه��ا .كتب وت��رج��م عشرات
الكتب ،وقدم إلى المكتبة العربية العديد
من األعمال الفلسفية والفكرية المؤلفة
وال��م��ت��رج��م��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ق��االت
ودراس��ات في الصحف والمجالت تتصل
بمشاكل فكرية واجتماعية ونقد السائد
في الفكر العربي والواقع المصري.
ف��ي دراس���ات���ه وك��ت��اب��ات��ه الفلسفيه
يعتمد ف��ؤاد زكريا لغه فلسفية رصينة

ويتمتع ق��درة ف��ذة على التحليل والنقد
وفهم دقيق للمصطلح الفلسفي .من أبرز
مؤلفاته« :نيتشه ونظرية المعرفة»،
«اإلنسان والحضارة»« ،مشكالت الفكر
والثقافة»« ،جمهورية أفالطون»« ،التفكير
العلمي»« ،خطاب إلى العقل العربي»،
«الحقيقة والوهم في الحركة اإلسالمية»،
«الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل»،
«آفاق الفلسفة»« ،الثقافة العربية وأزمة
الخليج»« ،كم عمر الغضب :هيكل وأزمة
العقل العربي».
إل���ى ج��ان��ب ت��رج��م��ات��ه ل���ـ :ب .م��وي
«المنطق وفلسفة ال��ع��ل��وم» ،ر .متس
«الفلسفة اإلنجليزية في مائة عام» ،هانز
رايخينباخ «نشأة الفلسفة العلمية»،
هربرت ماركوزه «العقل والثورة» ،أرنولد
ه��اوزر «الفن والمجتمع عبر التاريخ»،
برتراند راس��ل «حكمة الغرب» ،برتراند
راسل «تاريخ الفلسفة الغربية» ،هنتر ميد
«الفلسفة أنواعها ومشكالتها».
كانت رؤيته الفلسفية تتمثل في أن
ثمة فرقا ً بين معرفة الطريق الذي سنسير
فيه ،والطريق الذي يجب أن نتجنبه أو
نبتعد عنه ،وعلينا أن نعرف الفرق أوالً،
ثم نختار أي طريق نسلك .ومنذ اشتغاله
في الفكر والفلسفة والثقافة كانت رسالته
الوحيدة ،بل همه الوحيد ،إحياء العقل

النقدي ،واستقالل فكر اإلن��س��ان وع��دم
خضوعه لسلطة تح ّد أو تمنع انطالقه
في النقد والتفكير بحرية ،وك��ان يدعو
دوما ً إلى تأسيس ثقافة مصرية وعربية
ج��دي��دة ت��ه��دف إل��ى تحديث المجتمع،
بفهم جديد للواقع والتصدي لمصادرة
حق النقد والتفكير واإلب��داع ،مع تحرير
العقل المصري والعربي من التعصب
وإلغاء اآلخ��ر .كما دعا إلى عدم االلتزام
ب��اإلي��دل��وج��ي��ات وال��ع��ق��ائ��د والمسلمات
الفكرية ،وال��رؤي��ة الحادة التي تحاصر
الفكر والتفكير ،بمقوالت ثابتة وجامدة،
مع التمسك بالتفكير العلمي والمعرفة
والتسلح بالنظرة العلمية في األسلوب
والتخطيط وال��ع��م��ل ،ل��ل��ك��ون ذل���ك من
ضروريات النهضة الحضارية.
الدكتور فؤاد زكريا هو ً
أيضا صاحب
مقال «العلمانية ه��ي ال��ح��ل» ردا ً على
دع���وة «اإلس��ل�ام ه��و ال��ح��ل» (بمعناها
اإليديولوجي) ،وصاحب النظرية القائلة
«إن الغزو الثقافي الغربي خرافة ال وجود
لها» ،وأحد أبرز المعادين للمنهج السلفي
ومنتقديه .سخر من االتجاهات اإلسالمية
المعاصرة الملتزمة بهذا المنهج ،وادعى
أنها بالتزامها به ُتركز على التمسك بشكل
اإلسالم دون مضمونه ،وغالبا ً ما كان يحذر
في كتاباته من ازدواجية الفكر والوقوع
في أسر الجمود والحنين إلي الماضي.
وأشار في أحد حواراته ،إلى أهمية بناء
العقول وإعادة تشكيلها ،لكنه أوضح أن
ذلك ال يمكن أن يتم بقرار ،بل بخلق محيط
ثقافي يساهم في خلق ثقافة تحترم العقل
وحرية التفكير ،واإلرادة الحرة.
رغ��م الرحيل الصامت لمحرر العقل
ع��ام  ،2010ال ن��زال نحتاج إل��ى العودة
إلى كتبه ومؤلفاته في هذا الوقت لتحرير
عقولنا باستمرار ،كي نتمكن من التمييز
بين الغث والسمين ،من منطلق َ
«فأ َ َّما ال َّز َب ُد
اس َف َي ْم ُك ُث
َف َي ْذهَ ُب ُج َفا ًء وَأ َ َّما مَا َي ْن َفعُ ال َّن َ
فِي األ ْرض».
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لم يتس ّن لمعظم سكان شعبنا في «لبنان» أن يفهم
موضوع «بيروت»  ،hgphgالتي كانت عليها في أ ّوج
عزّها مثلما يصفها لهم اليوم الجيل األكبر سناً ،فحين
يأتون على ذكر بيروت ما قبل الحرب وما لها من صفات
ينتشي لها أبناؤها وسكان البالد عامة ،مثل باريس
الشرق أو سويسرا الشرق ،يبدون لي كأنهم يتكلمون
عن مدينة أتلنتيس األسطورية التي يقال إنها غرقت
نتيجة زل��زال في ألفية من األلفيات الغابرة وال إثبات
علميا ً على صحة أسطورة أتلنتيس وحقيقة وجودها.
هكذا األمر بالنسبة إلى بيروت أيضاً ،فال إثبات فعليا ً
قط على وجود بيروت بصورتها وأحاسيسها السابقة
وق��ت��ذاك ،مثلما يصفونها ل�ن��ا ال �ي��وم ف��ي األح��ادي��ث
والكتب .هناك الصور الفوتوغرافية القديمة وأفالم
الفيديو وأرشيف حركة المطار واكتظاظه ،وكلها أدلة
حسية بالطبع على وفرة طاقة الحياة التي كانت تمأل
زواي��ا المدينة ،لكن ليس ف��ي إم�ك��ان ه��ذه المعلومات
والمد ّونات واألرقام مجتمعة أن تو ّفر لنا صورة حسية
لما كانت عليه المدينة ،أو صورة قلبية دافئة على ذلك.
وكنت صغيرا ً عندما حلت علينا الحرب األهلية ،وكان
المشوار من الجبل إلى بيروت رحلة بكل ما للكلمة من
معنى ،رغم أن كثرا ً كانوا يذهبون يوميا ً إلى بيروت
للعمل وكان المشوار إليها حدثا ً يحكى عنه في اليوم
التالي وعما رأى اإلنسان هناك من صرعات وعجائب،
كما يحكى ع��ن «ب� ��ارات» المدينة ومطاعمها ال�ت��ي ال
تتف ّوق عليها أي حانة أو مقهى خارجها .وكان مشروع
الذهاب إلى بيروت يستلزم بعض التخطيط في اليوم
السابق واالتصال ببعض الذين عيّنوا أنفسهم «خبراء
محنكين» في موضوع المدينة ،لسؤالهم عن أفضل
ال�ط��رق ال��واج��ب سلوكها .وأم�س��ى م��وض��وع بيروت
وط��رق�ه��ا الح �ق �ا ً م�ت�ص�لاً ع�ض��وي�ا ً ب��ال�ب��رام��ج اليومية
للقناصة الذين كانوا يقنصون األبرياء على المفارق،
في زمن انحسار وهج المدينة وتدميرها الممنهج .هل
كان ذلك كلّه ألجل أن يبنوا مشروع «سوليدير» مثالً؟
هل كان مخططا ً له منذ ذلك الحين؟ أضع السؤال هذا
برسم جماعة «نظرية المؤامرة» ،وفي بالدنا الكثير
منهم.
م��ا ب��رح تعبير «ن��زل ع�ب�ي��روت» ك�ج��واب لسؤالنا
عن مكان أحدهم يحمل الكثير من عز بيروت القديمة
وجبروتها ف��ي نبرته ،وج��ارن��ا يقولها ع��ن ابنه لدى
سؤاله عن األخير فيقول «ن��زل عبيروت» ،بابتسامة
ال تخلو من التعالي وبعض الخبث ،ك��أنّ ابنه «نزل»
ليشطر الذ ّرة مثالً أو إلتمام مشروع سيط ّن صداه في
أرجاء العالم .وأنا في صغري ذهبت مرات معدودة إلى
بيروت ما قبل الحرب ،وكانت هذه الزيارات ،باستثناء
الرحلتين اللتين راف�ق��ت عمي فيهما لمشاهدة أفالم
«البطل ب��روس ل��ي» ،رح�لات تختزل كلها في زيارات
دوري��ة لطبيب األط�ف��ال وغالبا ً م��ا تتضمن الزيارات
ه��ذه إب��رة أو إبرتين في «العضل» لكي تؤتي الرحلة
ثمارها بالنسبة إلى األه��ل .أما رحالتي األخ��رى إلى
ب �ي��روت ف�ك��ان��ت ف��ي معظمها زي� ��ارات للمرضى من
األقارب وأصحاب الصداقة والنفوذ في المستشفيات،
أو ال��ذه��اب إل��ى ال�م�ط��ار الستقبال أح��د المحظوظين
ال�م�س��اف��ري��ن وال�ت�م�ت��ع ب�ب��وظ��ة «م �ي��ري ك��ري��م» الطرية
التي ما كانت تباع إال هناك .وال أنسى بالطبع الزيارة
السنوية لمحال األلبسة في شارع المقدسي البتياع
بدلة الشعانين وما يتخلل ذلك من بكاء واعتراض على
األل��وان والقصات المختلفة وديكتاتورية األه��ل في
حسم الخيارات.
تسنى ل��ي التعرف أي��ام اليفاع إل��ى شخص اسمه
أنطوان بلبليان أتى من إيران بعد حياة من العمل الشاق
حامالً معه ثروة محترمة ،في عرف تلك األيام ،إذ كان
ص ّفى أعماله في بالده ورسم خطة تقاعده في لبنان.
ولنختزل لبنان «مسيو أنطوان» ،كما تحلو لنا اإلشارة
إليه ،بكلمة «بيروت» حفاظا ً على السياق .أقام السيد
أنطوان في فندق كان يملكه جدي وسرعان ما أضحى
فردا ً من العائلة بعدما قبله جدي زبونا ً في أيام الشتاء
التي يقفل «األوتيل» فيها أبوابه ع��ادة ،و ُمنح «مسيو»
أنطوان غرفة في الجناح العائلي الشتوي ،وكان واسع
االط�ل�اع ،طويل الباع في الكثير من نواحي الحياة،
كريما ً يغمره أمل كبير .وك��ان سمع «مسيو أنطوان»
عن بيروت وعظمتها عهدذاك وأتى ليكون جزءا ً منها،
ول��م يتسن ل��ه ذل��ك بسبب ال �ح��رب ،وك ��ان ذا موقف
سياسي عنادي مؤ ّيد لالتحاد السوفياتي والمنظومة
اإلشتراكية إلى درجة الحماسة الشديدة التي قد يراها
البعض نوعا ً من التفاهة ،أو «التزريك» ،كان يقول مثالً
اً
ر
إن صناعة السيارات الروسية أكثر تط ّو
منافساتها الغربية ،ول��م نكن سمعنا ب��أي سيارات
روسية في العالم سوى نوع واحد دون المعدل لناحية
المستوى .كأن قدوم السيد أنطوان إلى البالد تزامن
تماما ً مع بدء الحرب ،وسرعان ما زاد التوتر وحصل
ال�ق�ص��ف وح �ل��ت ال�ف��اش�ي��ة ف��ي رب ��وع بلدتنا الجبلية
و ُفرض عليها مركز «كتائب» وأصبح الرأي الحر مكلفا ً
وكلفته تتراوح بين نسف سيارة ونسف محل تجاري
واع �ت��داء جسدي بحسب التهمة ونسبة تكرارها...
في اختصار ،لم تعد آراء «مسيو أنطوان» اإلشتراكية
مرحبا ً بها ف��ي المنطقة .فهم أن �ط��وان دوره سريعا ً
آنذاك ،خاصة بعدما أضحى شاهدا ً على مجازر الكتائب
وفظائعهم في مخيم تل الزعتر القريبة .لكن بعد وقت
قليل لم يعد حياد «مسيو أنطوان» مقبوالً وبدأ جهاز
أمن الفاشيين المستحدث «يع ّرب» ويصنّف «الغرباء»،
وكان «مسيو أنطوان» واحدا ً منهم ،ومثلهم كان أيضا ً
ف��ارس ال�م��وق��ف واك�ت�ش��ف لنفسه أق ��ارب ف��ي القرية
بسرعة مذهلة وخفة ،تبنى «مسيو أنطوان» مصطلح
«جماعتنا» ليشير به إلى الكتائب واألحرار كأنه من أهل
البيت وليس من الغرباء ،فانتقل إلى المبادرة ،ولم يأت
إليه مصطلح اإلنقاذ بال كلفة ،وسرعان ما بدأ أقاربه
يتوافدون إليه طلبا ً للمعونة المادية ،وما إلى ذلك من
اسكتشات وانفعاالت مبالغ فيها في حديقة الفندق
األمامية إلضافة التأثير الدرامي على طلب المال ،إلى
ح ّد أننا نظمنا األلحان صغارا ً على كلمات توسل إبنة
األخت وتمثيلياتها طلبا ً للمال.
غ� ��ادر «م �س �ي��و أن� �ط ��وان» ال �ب�ل�اد م��ع ان �ت �ه��اء حرب
السنتين ،بعدما خسر ثروته كلّها وفقد األم��ل الذي
جلبه حامالً جنى عمره إل��ى ب�لاد سمع عنها .وتبقى
�ي أفضل ص��ورة معبرة
مسيرته البائسة بالنسبة إل� ّ
ع��ن بهاء ب�ي��روت م��ا قبل ال�ح��رب ،إذ أتيح ل��ي أن أرى
أمالً كبيرا ً يساوي بيروت أيام ذروتها وكان موجودا ً
في عيني هذا الرجل واختفى .كان حجم األمل الكبير
بحجم خسارة «مسيو أنطوان» الكبيرة التي عايشت
مراحلها ،وحلولها التدريجي عليه.
هل كانت بيروت األمس شعلة أمل انطفأت اليوم؟
فلنسأل آل الحريري!
* أبو أليسار ،كاتب سوري من جبل لبنان،
موقعه على اإلنترنت www.gkaram.com

