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عبد الحليم ح ّمود في «�سكون �أيقوني» ...ما له وما عليه

«وجوه و�أ�سرار من الحرب اللبنانية» لنبيل المقدّ م

 16ع�سكري ًا وحزبي ًا و�سيا�سي ًا
ي�ستعيدون الخو�ض في جراح الوجع والدم

هاني الحلبي

«البناء»
التشكيلي
اختتم الفنان عبد الحليم ح ّمود مؤخراً ،معرضه
ّ
الذي منحه عنوان «سكون أيقوني» ،والذي احتضنته أروقة
قصر األونيسكو في بيروت.
ال ّ
شك في أنّ لرئيس جمعية «حواس» الثقافية أسلوبه
الذي يصدم الجميع ،وربما تؤدّي هذه الصدمة لدى البعض
استحسانا ً لنتاج ح ّمود ،وقد تؤدّي أيضا ً إلى حيرة آخرين،
فيرون في لوحات عبد الحليم ح ّمود ما لم يره غيرهم.
في هذا التقرير ،ثالث رؤى مختلفة ،وثالثة آراء متباينة،
من ثالثة زمالء زاروا معرض «سكون أيقوني» ،ولع ّل في ذلك
غنى لح ّمود ،كونه سيعرف ما له وما عليه ،هو الذي ـ كما
يرحب بك ّل ما يرفد مسيرته الفنيّة ويغنيها.
نعرفه جيدا ً ـ ّ

الرؤيا انعكاس للواقع

كتبت عبير حمدان:
قد ال يكفي يوم واحد للعرض حين تكون الخطوط واأللوان
مسكونة بالتأويل .ولكن عجلة الزمن كثيرا ً ما تتغلب على
الفكرة تبعا ً للروتين اليومي الذي يعتبر الفنّ نوعا ً من الترف
الثقافي المرتبط بشخوصه ومبدعيه .ورغم اإلطار المحدد
للعرض ،إال أن الزميل الفنان عبد الحليم ح ّمود تم ّكن من
قياسي ،إذ أتى «السكون األيقوني»
إيصال رؤياه في وقت
ّ
ص��ادم�ا ً بشكل إيجابي ومح ّفزا ً للناظر ليطلق جملة من
التساؤالت ولو لم ينل كل األجوبة التي يريدها.
العين ترقب اللوحات التي انتشرت في قاعة العرض
وتبحث عن ذات صاحبها بين التقاطيع التي تميل إلى
لون داكن في معظمها ،وليس بالضرورة أن يرمز ذلك إلى
السودواية .بل قد يكون خطا ً متصالً بالواقع ال��ذي يتقن
ح ّمود محاكاته وتجسيده بالريشة والرمز...
ه��و يجلس متأمالً محيطه الشاسع ويسكب فلسفته
الخاصة على القماش ،في مكان ما يصبح اللحن جسرا ً
للطبيعة بعيدا ً عن ضجيج المدينة وقد يضيق بنا المكان
لنشعر أننا أسرى قضبانا ً ابتدعناها خوفا ً من المحاولة.
ّ
يكف عن المحاولة ،يدنو منها ويعلن القيامة
إال أن ح ّمود ال
بكرنفال أزرق ويعزف على تقاسيم الدمع وينغمس في
الطبيعة الصامته فيح ّثها على الثورة .الفكر لديه ثورة
وكذلك الخطوط واأللوان ولو استوحى بعضها من رطوبة
الحب ركنا ً للبقاء
الخوف المقيم في الملجأ ...هنا يصبح
ّ
واإلرادة معزوفة بلون السماء تالمس صهيل الريح وذكريات
الفارس الذي واجه حروبه العامة والخاصة .لعله انتصر
واختار العبور إلى مساحة من الصمت المقيم بين األمس
واليوم ليجمع صوَره وأحالمه بحثا ً عن بداية جديدة.
أراد ح ّمود الخروج من إطار التوصيف الكاريكاتيري الذي
الزمه لسنوات فكان مدهشا ً في تشكيل الرؤيا وعميقا ً في
ترسيخ بصمته الفنية المشبعة بالفلسفة .حتى أن االسماء
التي اختارها للوحاته الـ 49تفتح الباب على مصراعيه نحو
المدى الالمتناهي.
يمنحنا ح ّمود ج��زءا ً من نبض ريشته ويدعونا لنسامر
قلوبنا ولو كانت في إجازة قسرية .وتبقى ألعاب الطفولة
حاضرة مهما حاولنا اختزالها بادّعاء رصين.
هي مالمحنا ولو بعين واحدة ،نحن نقيم داخل اإلطار بما
في داخلنا من تناقض وشغب وسكون ،لكن اإلطار ال يأسر
الروح التي تتفوق على الحواجز وترتفع الى فضاءات من
الوجد بحيث يمكنها التم ّرد على الخوف ولو طوق صاحبها
األلم في معترك بحثه عن كوة في جدار الجنون القائم .ح ّمود
يحث المتلقي على ّ
دك هذا الجدار والسماح للنور اختراق
السواد المقيم في ثنايا وج��وده ولو أن عملية تدميره لم
تنجح من المرة األولى ،إال أن شرف المحاولة يكفي وقد تنبت
الزهور بين شقوق أيّ جدار.
«سكون إيقوني» مادة فنية مستف ّزة بالمعنى اإليجابي
للتوصيف .تم ّكنت ريشة الفنان من خاللها دعوتنا إلى
تشكيل زمننا ال��خ��اص ،وق �دّم��ت للعين انعاكس الواقع
وتقاسميه بشكل يظهر الرؤيا الفنية االحترافية لصاحبها،
فكانت أدواته األيقونة وسكونه الفلسفة التي تستحق البحث
والمزيد من الوقت للعرض.

بنقوش أزلية .إال أن هذا االنطباع ال يلبث
كرسائل ختمت
ٍ
أن يتبدّد كلّما تي ّمم نظرك بطين األلوان وتماوجت األيقونات
أمامك كأنها أبطال يتح ّركون على مسرح العين فيتشابهون
شكالً لوهلة ،لكنهم حتما ً يختلفون مضمونا ً وإيحاء.
فلك ّل لوحة أيقونتها ورسالتها ومضامينها الخاصة ،وهذا
ما عكسه أوال ً عنوان وتسمية كل عمل .وهذا ما فتح لنا نافذة
تتراءى من خلف ستائرها وجهة نظر الفنان ورؤيته .لكن
هذا لم يمنع المتابع والواقف في مواجهة اللوحة أن يقرأها
قراءة مغايرة تماماً ،مص ّوبا ً دفة التأويل نحو زوايا ومعاني
مختلفة تلمسها في روح اللوحة وبنيتها.
تسع وأرب��ع��ون رواي���ة خ� ّ
�ط��ت بحبر الليل ت�لاه��ا على
مسامعنا ناسك المساء وفارس الضوضاء ،جامعا ً حكاياته
ٍ
يوحدها في روح واحدة.
األيقونية
بخيط مشترك استطاع أن ّ
إال أنه استطاع أن يحفظ لك ّل منها فلسفتها وعمقها ...بدايتها
ونهايتها.
انعكست األج��واء الحميمية الدافئة الباذخة روحا ً التي
عايشها الرسام المتألق عبد الحليم ح ّمود في فترة والدة
وتبلور مالمح أيقونته ،فحضرت طقوسه في بناء اللوحات
وفي كافة تفاصيلها األنيقة والعميقة .فهنا تسلّل الحلم
السريالي ،وفي لوحة أخرى تمايلت تراتيل الدمع .وللقلب
شجونه وتالوينه التي تمظهرت م��رارا ً بهيئات وتجليات
مختلفة.
يثبت لنا الفنان ح ّمود أن تحقيق االختالف والدهشة أمران
وملحان ويمكن خلقهما واستنباطهما عبر حياكة
بديهيان
ّ
التفاصيل بعناية تامة ،والعمل على حبكها بخيوط اإلبداع
واإلصرار على إنضاج التفاصيل ،كي يختمر العمل ويفرض
حضوره وخصوصيته وفرادته .أن تتماهى األلوان وت ّتحد
رموزها شيء ،وأن يكون لك ّل منها رسالته وعالمه شيء آخر
تماماً .من هنا استطاع صاحب السكون األيقوني أن يرسل
ك ّل م ّنا في رحلة البحث الخاصه به ،والتي حتما ً أوصلت
ك ّل متابع في نهاية المطاف إلى رؤيته وقراءته وضالته
الخاصة .فتعدّدت ال��رؤى لك ّل لوحة وك ّنا أمام مشهديات
ط� ّرزه��ا الشغف ،واستعارت سحرها ورقيها وفلسفتها
صوفي الهوى.
عاشق
وأناقتها من ثغر
ٍ
ّ
ارت��ق��ى بنا الفنان عبد الحليم ح� ّم��ود إل��ى حيث أراد،
بانسياب تا ٍم عن سابق إصرار وترقب،
وخضعت ذائقتنا له
ٍ
ترقب لما ستنثره روح ذاك القادم على صهوة اللون من عالم
الرسم الكاريكاتيري ،داخالً صومعة البوح التشكيلي من
أوسع البواب ،مختصرا ً المسافات كلّها ،فاستق ّر هو وقبائل
أفكاره وتعاويذ حبره الباذخ ،العاري إال من ال��روح ،تار ًة
عابثا ً بظالل اللون ،وطورا ً مهندسا ً زوايا الصمت ،مستقبالً
مواكب المنتظرين على تخوم الشوق قائالً :أهالً بكم في عالم
الدهشة!

يصنع اللوحة الناطقة وال��ص��ارخ��ة ،يتميز بخصوصية
تضعه مع األسماء المنافسة .يحاول أال يقلد ،وأال يكون
في الصفوف الخلفية .لذلك ،حينما دعانا إل��ى معرضه
الجديد «سكون أيقوني» في إحدى قاعات قصر األونيسكو،
اعتقدنا أن��ه سيرسم ما نحن عليه من مشاكل سياسية
وبيئية واقتصادية وأمنية وفنية ،وكانت النتيجة  49لوحة
تشكيلية مج ّردة بهمسات كاريكاتيرية ،ومشغولة بأصباغ
من ّوعة وبزمن ثابت وإضاءة محدّدة وضيقة األفق.
أراد عبد الحليم البوح بطريقة مغايرة لكنه وقع في الطرح
الواقعي من دون تردّد وربما من دون أن يقصد .وقد يعود
السبب إلى طبيعة عمله كرسام كاريكاتيري يلتقط اللحظة
ويط ّوعها لتخدم نظريته وال يصنعها .بينما التشكيلي يلتقط
اللحظة ويصنعها أحيانا ً ويقولبها حتى يناقشها ويعيشها
بجوارحه كلّها .هنا ح ّمود استخدم فكرة كاريكاتيرية،
ون ّفذها ب��رؤي��ة واقعية م��ج � ّردة م��ن الشكل وبانطباعية
اإلحساس وبسريالية الواقع .صنع بطله «أيقونة» وجه
بمالمح كاريكاتيرية واضحة ،وجه مك ّرر بغالبية اللوحات
فقط اختلف بطريقة وضع اللون ،ولكن في النطق تاهت
معالمه وبقيت صورته.
ال خالف في أن ح ّمود غامر ،وهذه المغامرة تتطلّب الوقت
كي تتبلور أكثر ،وما أض ّرها أنّ الفنان رسم مغامرته هذه في
أوقات متقاربة وباعتقادي في أق ّل من شهر .لذلك قد نختصر
ك ّل اللوحات المعروضة بلوحة أو بأربع .من هنا ،جاءت
موحدة وحركته ثابتة ،وطبيعة شخوصة والفكرة
ألوانه
ّ
متقاربة وهذا أبعده عن عمق ما يرغب قوله في صراخنا.
واض��ح أن الفنان المس ما يرافقنا من مشاكل وما بعد
المشاكل والمحيط الذي نعيشه ،لكنه م ّر مرور الكرام من
دون أن يصفعنا ،ومن دون أن يسمح لنا بالتفكير وبالخروج
نصه الجديد
من عنق الزجاجة .وحتى حينما تحدّث شارحا ً ّ
أص ّر على أن يسجننا في ما هو يريد ،ولم يترك لنا ح ّرية
النص حينما تعرض للناس
البحث والتنقيب ،مع أن اللوحة
ّ
ّ
يحق للفنان أن يخبرنا عن
تصبح ملكا ً للمتلقي وإلشكالياته.
فكرته وتجربته مع فسح المجال لنتعقبه ودراسة نتاجه كي
نكتشف ما لم يكتشفه هو بلحظة هاربة ،ودورنا أن نعيد هذه
اللحظة الهاربة والنادرة.
والنصي.
السرعة في تنفيذ المعرض فرض التكرار اللوني
ّ
من هنا جاء اللون شبه حالة مك ّررة رغم تعدّده .فهو ينطلق
باألحبار الصينية ،واألك��واري��ل ،إلى اإلكرليك والباستيل،
وهذه فرصة ليبهرنا ويأخذنا إلى عالم الدهشة .إال أن القلق
الذي يساوره نتيحة العيش في هذه المنطقة بالذات فرضت
عليه الضبابية واالض��اءة الخجولة .وال ندري سبب هذه
القيود للنور ولأللوان التي حاول تحريرها بخطوط الحبر
الصيني والنتيجة أكثر ضبابية وحدة!
ربما قصد الفنان من ذلك السكون ،ولكن الموقف يتطلب
سكونا ً مغايرا ً فيه االنتظار لغد آخر ،وفسحة أمل ،ونقطة
ض��وء ،ون��اف��ذة ح��ال��م��ة ...الحلم غ��اب ع��ن ك��ل اللوحات،
والتعب بان في األيقونة المك ّررة وفي تش ّتت صراخ األلوان
واألصباغ.
حينما نريد تجريد األش��ك��ال يفرض علينا أن نتسلّح
باللون كي ينطق من الفكرة والشكل المجرد ،ويسبح في
فضائهما ويغ ّرد عنهما ويرسم معالم وجعهما وخوفهما
وحزنهما وفرحهما .هنا عند الزميل ح ّمود نجد اللون يك ّرر
ويوحد شطحاته ،ويسجن لغاته ،وبعد ذلك يج ّمد
همساته،
ّ
اللحظات.
ّ
يحق لنا أن نحدّد اختيارات الفنان ،ولكن يحق لنا أن
ال
نسأل عن هذه المساحة من التواصل المفقود بين المتلقي
والنص بكل مواده .صحيح أنّ زحمة نقل الواقع أطلّت علينا
ّ
بتعدّد األف��ك��ار ،إال أن سجنها بخطوط واضحة بوحدتها
أمرتنا بقراءة اسم اللوحة كي نعاود تكرار قراءة المشاهدة.
ّ
بخط حاد جدا ً وثاقب أحيانا ً إلى أن جاء
النص والفكرة رسما
ّ
اللون فأضاع الهدف.
أيقونة النص وشخصية الطير صنعا توليفة جميلة
نص مقيد في ب��رواز وأل��وان
ينقصهما الجنون بعيدا ً عن ّ
هامسة .ومع ذلك استطاع ح ّمود أن يحافظ على النسب
والمنظور بمسؤولية ،نسبه مدروسة بدقة تخدم البصر وال
تعيق النظر ،ومنظوره حافظ على حدود اللوحة ولم يزعج
المتابعة وأبعده عن االرتجال وصدفة الشكل.
نصه
كان على الزميل عبد الحليم ح ّمود التروي في تقديم ّ
وأسلوبه وصرخته الجديدة ،وأن يسمح لها بالتن ّفس والبوح
معه ومع تطريز وحياكة مفردات أيامنا .إن الحوار مع اللوحة
نصا ً مغايرا ً يطول عمره ويفرض حضوره
التشكيلية يصنع ّ
والنص والتكنيك والتجريب ،وهذا يعطي
بقوة التأسيس
ّ
خبرة في أنشودة البوح والتواصل والصفع والتف ّرد.

قيامة

غوى

انطباعية اإلحساس
وسريالية الواقع

كتب جهاد أيوب:
ورس��ام الكاريكاتير عبد الحليم
يغامر الزميل والكاتب
ّ
ح ّمود بهجر ما عرفناه به إلى التشكيل .هو في الكاريكاتير

صوفي الهوى
عاشق
ّ

وكتبت رنا حيدر:
أن تقف وجها ً لوجه أمام لوحات معرض «سكون أيقوني»،
أي أن تبحث لبرهة ليست بقصيرة ف��ي م��ح��ارة التميّز،
فيتغمس نظرك ببهاء اللون وعمق الفكرة وندرتها.
مجموعة من  49لوحة رسمها الفنان عبد الحليم ح ّمود في
واآلني،
لحظات انقطاع ليست بقصيرة عن محيطه المادي
ّ
مسترسالً في رحل ٍة مط ّولة ،م��أخ��وذا ً ومسكونا ً بالنبض
الصوفي واللحن المتسلل عبر مسامات الصمت.
ّ
لوحات تخال أن السكون يتق ّمصها وال��ه��دوء يجلّلها

كرنفال األزرق

الملجأ
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أش ّد حروبنا إيالما ً هي الحرب الداخلية ،بمعنى الداخل
الجغرافي – الديمغرافي ،عندما يكون ال َقتلة سياسيينا
وشبابنا ومغامرينا ويكون الضحية الوطن والشعب
الخاسر حتما ً ثالث مرات.
ويبقى ملتبسا ً باستمرار س��ؤال إل��ى أيّ م��دى تبقى
مؤشرات المواطنية متحققة في القتلة الذين خاضوا
الحرب علينا وبنا ،وم��ا زال��وا بحرب حصص حزبية
وطائفية ملّية ،حرب تشريعات طائفية ،حرب تعطيل
المؤسسات كافة ،حرب انتهاك األمن والحصانة الوطنية
واالقتصاد المحبَط وجينات النم ّو الذاتي لهوية تاريخية
لم ت� ُزل بعد ،لكنها مع تح ّكم المافيات بسلطان مطلق
برقاب البالد والعباد عقودا ً بعد االستقالل وحتى اليوم،
وليس منظورا ً التح ّرر من تسلّطها وإطباق مصفوفتها
الطائفية التي تو ّزعت الوطن المبتدَع دول��ة محميات
مناطقية عبرت منها إلى سدة الرئاسات بالفتة شرعية
شكلية ،غالبا ً هي شرعية قوة األمر الواقع وأكثرية طغيان
طائفي في ظرف ما.
ُسجل للزميل الصحافي المح ّقق سبق الخوض في
ي ّ
ذاك��رة كوكبة من القريبين من ص ّناع القريبين الذين
معظمهم استفاق على هول ما شهد أو ارتكب أو لم يستطع
وقف تدحرجه إلى جحيم االقتتال ،أو استهو ََن ح ّمام
الدم وظ ّنه وسيلة حاسمة في الصراع على مشروع وطن
متوهَّ م .توهَّ م أن السالم الوطني ممكن عبوره من أنفاق
ّ
والضخ من
الدم الساخنة المتالطمة بالحراك المستم ّر
مجازر متقابلة دفاعا ً عن شرف طوائف تتقاتل على سلطة
تهالكت حتى تح ّولت برقعا ً لطاولة التسويات اإلقليمية
والدولية وروليت مقامراتها ،حتى ت ّمت استباحتنا حاليا ً
بعد تهويد فلسطين ذبحا ً وقتالً ومجازر وتهجيرا ً وتقسيم
لبنان فئات ومحميات أجنبية إقليمية ودولية متضادة
المشاريع ،وتدمير العراق وتفتيته واستكمال المذبحة
المشرقية بالحرب الكونية على سورية بأدوات محلية
ذاتية وإقليمية وعالمية في استمرار ميكانيزم لبننة
المشرق العربي والعالم العربي.
ُسجل ل���ـ«دار نلسن» المغامرة في خ��وض مهمة
وي َّ
النشر في أرقى مراميه فحص الذاكرة الوطنية وإعادة
نكء جراحها التي اعتملت على قيح الطائف بعد إنهاك
طويل للقوى المتقابلة ،حتى أصبح وق��ف النار على
مضض والتقاط األن��ف��اس أج � ّل مهمة وطنية ُترتجى،
فانتقلنا لبنانيا ً من نظام مارونية سياسية إلى حريرية
سياسية مدعومة سوريا ً وخليجيا ً مع ابتالع األلسنة عن
المبادئ التقدمية واإلصالحية إلى نظام س ّنية سياسية
وربما شيعية سياسية .عبثا ً ننتظر من عوسج الطائفية
السياسية والعسكرية المليشياوية تينا ً وعنبا ً فكيف
بعسل تنتجه القفير اللبناني المتكامل في منظومته
السياسية والشعبية والنفسية والوطنية بعد حرقه
بالحرب.
ج��ل��س تسعة عسكريين وأرب��ع��ة حزبيين وث�لاث��ة
سياسيين على كرسي االعتراف ،وربّما لم ينتظروا إلحاحا ً
حتى فاضت قرائحهم بكنوز أسرارهم التي انتقوا منها
شهادات تحتملها هذه الظروف الوطنية العاصفة .وال شك،
سجان الكتمان حرصا ً على
بقي الكثير ملكهم يقفل عليه ّ
الذات او على ما تبقى من لحمة وطنية .لكننا عبثا ً نبحث
عن قيمة لما تواطأ الكثيرون من كبارنا على أنفسهم أوال ً
فارتضوا حكم التاريخ الجليل ،وثانيا ً علينا كشعب أعزل إال
من التمسك بوطن للجميع وعلى لبنان الضرورة لكل أبنائه.
فكيف لو جلس على الكرسي نفسها نجوم الصف األول في
لبنان والمشرق والعالم ،مع حفظ األلقاب :أمين الجميل،
بشير الجميل ،بيار الجميل ،رياض الصلح ،نبيه بري ،وليد
جنبالط ،إيلي حبيقة ،حافظ األسد ،كميل شمعون ،جمال
عبد الناصر ،أنور السادات ،صدام حسين ،جورج بوش
األب واالبن ...فضالً عن قتلة العدو الصهيوني كافة ،فماذا
سيكتب مما يدهش العالم ويصيبه بالسكتة الدماغية أو
الذبحة القلبية خوفا ً مما لم يعرفه قبالً؟!
لماذا يستفيق من يستفيق متأخراً ،وبعد أن يلغ في
دم قتاله ،أو أن يخوض في جراح مواطنيه اآلمنين كأنهم
مجرد أكسسوارات مشهد التراجيديا اإللهية الحجرية
القلب؟
ال شك في أن سبر الذاكرة ،من شهود الحرب والقتل
والعراك على عملية اندمارنا عقودا ً في الدولة المختبر
لتفجير المشرق العربي وعالمه اليوم ،سيبقى طريقة من
طرائق التأريخ الحي لميكانيزم التغيير باالحتراب األهلي
المبرمج أجنبياً ،وبالتحديد صهيونياً ،بلوغا ً لمرحلة
«إسرائيل العظمى» التي نصنعها بتواطئنا وطائفيتنا
وسلطاناتنا الحزبية الملّية وباستحضار حروب ص ّفين
بلبوس مذهبي وفتوى االنحطاط السلجوقي المملوكي،

التي بلغت طورها األخير.
القرارات الظ ّنية ت ّم التدرج بها إلى قرارات اتهامية ،ولم
تبق حاجة إلى مرافعات أخيرة للبتّ في أحكام قطعية ال
تقبل المراجعة والطعن ،التي يجب أن ُترفع في وجه من
خاض في االحتراب .في لبنانِ ،باسم الطائفية والعنصرية
العرقية وعصاباتها ،وف��ي العراق انتهاز ح��رب عليه
يؤجر جيشه ألهداف مبرمجة
ضد حكم طاغية مستب ّد
ّ
دوليا ً فيبني نظاما ً أبشع وأفسد من أي طاغية سبقه،
وفي فلسطين انقساما ً بين مك ّونات سياسية ومشاريع
مشبوهة من سلطة ودول��ة دينية تستعيد الجاهلية،
وفي سورية اليوم ض ّد دولتنا التاريخية الوحيدة التي
تكنز هويتنا :أن لبنان بل سورية الطبيعية كلها ال يمكن
يحصن تن ّوعها
أن يحيا وتحيا إال باألوكسيجين القومي
ّ
البهي وليس بفحم العداوة المذهبية ودخان الطائفية
ومجازر الحزبية الدموية المتحاربة.
عسكريون مع حفظ األلقاب والرتب :ابراهيم طنوس،
نبيل قريطم ،لطفي جابر ،فهيم الحاج ،أحمد الخطيب،
شريف فياض ،رياض تقي الدين ،أنطوان دحداح ،هشام
جابر .وحزبيون من ألوان عدّة متباينة :أسعد شفتري،
فؤاد أبو ناضر ،رياض رعد ،شارل غسطين .وسياسيون:
جوزف الهاشم ،عصام نعمان ،عمر مسيكه ...عبروا جدار
الذاكرة في ّ
فض بكارة الذات في ح ّمام الدم ونفق الدخان
ً
وبرزخ الوالدة أو العدم بشهادات مستفيضة حينا موجزة
حينا ً آخر ،وكل شهادة مهما استفاضت تبقى مجرد فقرة
مما قد يقال ،كم هو المسكوت عنه بعد قبل أن ندرك حقيقة
ما ارتكب بحقنا وحقك يا لبنان؟
وإلى ست عشرة شهادة ت ّوجه الوزير الدكتور النائب
السابق إدم��ون رزق بمقدّمة عصماء .ض ّمنها مطالعة
سلما ً
عميقة للكتاب وللحرب على لبنان وفيه ولما ُس ّمي ِ
أهليا ً ورسالة توجيهي ًة للشباب اللبناني ،إن لم يُصب هذا
الشباب بالصمم بعد انثالم الروح الفتية فيه!
لم يكن نبيل المقدّم حامالً سوى مسجلته وأذنه مستمعا ً
وصبره لجلسات طوال تنتزعه من يومه ،بل من جوعه
اليومي ومن جراح بحثه عن أمان له وألسرته تفننت بها
مؤسسات كان حريا ً بأن تحتضن قلمه وخبرته لتتوجه
عَ لَما ً فيها ،فلم تحتضنه ليبقى راكضا ً خلف لقمة عصية.
لكننا نحن من اصطادنا بشباك مشروعه «وجوه وأسرار
من الحرب اللبنانية» على جزءين .صدر جزء أول يفتتح
قاض نبيل آخر في منبرها
المحكمة ولن نسمع طرق مطرقة ٍ
إن لم يستفق شعب لم يف ّرق بعد بين «بلفور» و«من فوق»!
نبيل المقدّم ،دخلت سج ّل التاريخ صحافيا ً كبيرا ً
ونبيالً .يا مَن حملت عزمك وقلمك لتد ّون لنا اعترافاتهم.
نعترف لك :إننا نخفض القبعة ،وعقولنا تحييك في بلد
لم يتقن سوى التصفيق لل َق َتلة والمرابين بدمائه!
اب� َ
�ق حامالً أملَك .لكن بعد كتابيك ،يُضاف إليه أننا
كصحافيين نحمل دماءنا على أك ّفنا في دولة «الخالفة»
المستعادة خديجاً!
اليوم االثنين ،يوقع نبيل المقدم كتابه «وجوه وأسرار
من الحرب اللبنانية» ج��زء أول ،في قصر األونيسكو
 الطابق األول ،الساعة الخامسة مساء .يتحدث فيالتقديم الدكتور سمير صباغ ،الدكتور حسن جوني،
العميد المتقاعد الياس فرحات ،المحامي إيلي أسود.
ويدير الندوة المحامي بالل الحسيني .مداخالت تزيد
إلقاء الضوء على سفر جليل يشكل زادا ً لبنانيا ً لصحافة
مستهدفة بقوة اليوم في خبزها وحبرها وأقالمها وفي
استقالليتها الفكرية والمهنية .هل ندعم ونشد األزر؟!
 باحث وناشر موقع حرمون haramoon.org/ar

جار عن فكرة تائهة
البحث ٍِ
لي�ست �سوى مفتاح ق�صيدة ل�شاعر م�س�ؤول!
النمسا ـ طالل مرتضى
في الساعة الثانية عشرة من الحلم
وخمس قبالت ،رنّ منبّه الشوق على
حين فكرة ،ومن دون سابق عناق،
معلنا ً موعد اجتراع القصيدة.
ه���ذه ال��م��رة ال تشبه مثيالتها،
فالقصيدة أنثى غيداء الفكرة ،غاوية
حين ت��م � ّرر شيئا ً م��ن فتنتها عبر
شريط التصاوير ،لربما تتناسى
ع���ن ع��م��د ز ّر قميصها م��ف��ت��وح�اً،
ليتلصص منه نهد متو ّثب ،بحلمة
ّ
مدبّبة تنتظر موعد مدفع اإلفطار.
ه��ذه الم ّرة ال تشبه مثيالتها ،حين
راودتني ضاللة كتابتها ،كنت قويا ً
ح ّد الكفاية ،فأنا العابد الناسك أحفظ
ع��ن ظهر قلب ك��ل عظات «الحصن
تيسر
الحصين» ،أتلو قبل نومي ما ّ
نبي
منه ،الشاعر المؤمن يقهر ألف ّ
م��ز ّي��ف ،ال تشغله قصص الشرائع
واألديان ،قبل كل نوم ّ
يدق باب الله،
ال يخجل حين ي��س��أل��ه ،أن يعطي
يحب السعادة ،وقبل أن يغفل
من
ّ
راجعا ً إلى وسادة نومه ،منهمكا ً في
ت��أوي��ل الخيط األب��ي��ض م��ن األس��ود
إيذانا ً للصالةِ ،باسم الشافيِ ،باسم
المعافي ،عبر غبش الخمول يتسلّل
سراب الفكرة .الشاعر القارئ يعرف
أن عصا موسى صارت أفعى ،لك ّنه
لم يصدق أن األفعى التي تجلّت في
ص��ور القصيدة ،ص��ارت نهر نبيذ.
قليل منه ال يفسد ف��ي ال���و ّد ص�لاة.
الشاعر المؤمن ،الشاعر القارئ ،ال
يماري موعد صالته ،يخبّئ فكرته

ت��ح��ت ال���وس���ادة ،ي��ر ّت��ب ص��وره��ا
حسبما ي��رت��أي ،وح��ت��ى ال تخلط
ال��رؤى مع ال��رؤي��ا ،يترك حيّز أمان
بين المعنى وشبهة الكنايات ،ثم
يسلّم مقاليد جفونه لمليك النوم
المتذ ّمر من سلطة النور ،ينفخ ملء
فمه ليطفئ القمر .مليك النوم مثل
ح���ارس مسلسل «ب���اب ال��ح��ارة»
الدمشقي ،دائم التوجس ،يغلي شاي
نعاسه على جمر نوبات التثاؤب.
ه��و متأكد بألف ح��دس أن التسلل
إلى حياضه من تاسع المستحيالت.
الشاعر الذي أسلم ت ّوا ً كل جوارحه
للراحة ،قصيدته تحت وس��ادت��ه،
القصيدة خبز كفاف يومه اآلت��ي،
م��ث��ل ح����رز ي��ق��ي��ه ش���� ّر ج��م��اه��ي��ر
ال��ش��ع��ر المتعطشة ذات أمسية.
القصيدة العذراء تقتل شاعرها حين
يتجاهل نداءها ،ال تقوى على النوم
تحت الوسائد ،تلعن الشاعر المهمل
ش � ّر غضب ،تكره الشاعر المؤمن.
الشاعر القارئ.
ت���ق���ول :م��ت��ح��ذل��ق أك���ث���ر م � ّم��ا
ينبغي ،وال تحاتيه ،ألن��ه ال يعرف
م��ن ُس��ب��ل��ه��ا إال ال��ن��ظ��م وال��م��ع��م��ار.
قرب السرير ،تتجلّى بكامل غنجها،
تتع ّرى من ك � ّل ظنونها ،تبدأ فتح
سحاب تفاصيلها المبهمة ،في الجنة
ت��وت يانع القطاف ،ونهر من خمر
اللذة ،كلما نهلت منه ،تقول :هل من
مزيد!؟
تفك أزرار رغبتها ،الز ّر تلو الز ّر،
ف��ي ال���ز ّر األول م��ن ب��ع��د منتصف
الصدر ،ثديان م��ك� ّوران رخاميان،

ت��دخ��ل «م���ارت���ن أن��ج��ل��و» بوضع
لمساتهما األخيرة على بوابة روما
العظمى ،ولربما يقاربان في الشبه،
غ��زال��ي��ن م�لا ال��وق��وف ع��ل��ى شرفة
ال��ص��در ،ظ�� ّل محمية ألم��ي��ر عربي
بطر ،في ال��زر الثاني من الشهقة،
تسطع شمس ،عند الوهلة األولى من
ّ
يغطي الرائي عيونه
متعة النظر،
خوفا ً من العمى ،في ال��ز ّر الثالث
من الحلم ،يسمع الشاع ُر القارئ،
الشاع َر المؤمن ،في الساعة الثانية
من ليل االشتهاء قبل القبلة األولى
بقليل ،ص��وت ن��داء ص�لاة الفجر،
يستفيق على عجل ،يست ّل من تحت
الز ّر األخير ،بطن القصيدة سجادة
صالة ،يي ّمم وجهه صوب الديوان،
يتل ّمس ن��داوة ملساء تغمر ثيابه،
تكسر ريتم الكتابة ،يتذمر ،يرفع
ال��وس��ادة ك��ي ي��ري��ح ال��ق��ص��ي��دة...
رأي��ت��ه نصف ع���ا ِر ي��ج��وب ش��وارع
المدن الفاضلة ،مثل أحدب نوتردام،
عيونه ترمي بشرر كتاجر البندقية،
ال ّ
يكف عن مخاطبة عابري السبيل:
«ي���ا م��ع��ش��ر ال��ش��ع��راء ،ال ت��أم��ن��وا
القصائد ،مجنون من يترك قصيدة
تحت وسادة».
ق��ال قائل :قبل قليل شاهدت في
غير م��ص��ادف��ة ،ف��ت��اة غ��ي��داء ،ربما
حورية ،تدلف البحر .هو ليس متأكدا ً
م ّما روى ،قال :ص ّرح شاعر مسؤول
بما يلي« :للتو خرجت من رأسي فكرة
بكر إلى جهة غير منشورة ،البحث
جا ٍر عنها في الصحف ،ليكن معلوماً،
هي مفتاح قصيدتي الجديدة».

