الجمعة  31آذار  2017العدد 3141

الفن والمقاومة في ظل «السنديانة الحمراء»
وس ـ ــط حـ ـض ــور الف ـ ــت ف ـ ــاق ال ـت ــوق ـع ــات،
احتضنت كلية الـعـمــارة والتصميم في
«الجامعة األميركية في بيروت» ،الثالثاء
املاضي ،نقاشًا بعنوان «الفن واملقاومة»،
ّ
نظمه «نادي السنديانة الحمراء» في إطار
«مـجـمــوعــة م ـقــاومــة الـفـصــل الـعـنـصــري
اإلســرائـيـلــي واالسـتـعـمــار ـ ـ لـبـنــان» .على
م ــدى ســاع ـتــن ون ـ ّـي ــف ،ت ـح ـ ّـدث ك ــل مــن:
ال ـف ـنــان امل ـل ـتــزم خــالــد الـهـبــر (الـ ـص ــورة)،
ّ
والرسام واألكاديمي رائد شرف ،والزميل
بيار أبي صعب ،عن رؤيته للفن واملقاومة
ك ــإنـ ـت ــاج ف ـ ـ ــردي وم ـج ـت ـم ـع ــي س ـيــاســي
بــامـتـيــاز ،طــارحــن أسئلة عــن «حـيــاديــة»
«املقاوم/
الفن والفنانني ،وعن معنى الفن
ِ
امللتزم» ،وعن دور الفن في املجتمع.
أك ــد أب ــي صـعــب أن «ال وج ــود لـفــن غير
ملتزم» .قارن بني السبعينيات حني كان
االلتزام أهم ّ
مكون للمثقف والفنان ،وبني
ال ـيــوم حـيــث ص ــارت امل ـجــاهــرة بــااللـتــزام
أو اتـ ـخ ــاذ امل ــواق ــف «ع ـي ـب ــا» ،ف ـك ـيــف إذا
ّ
أع ـلــن املـ ــرء أنـ ــه «م ــؤي ــد ل ـل ـم ـقــاومــة»؟ في
ّ
هذا السياقّ ،
املتغيرات السياسية
فصل
ّ
التي طرأت منذ السبعينيات أيام صعود
الحركات اليسارية حتى اليوم ،وتأثيرها
عـلــى امل ـبــدعــن وامل ـث ـق ـفــن .انـ ّتـقــل بعدها
إلــى الـحــديــث عــن لـبـنــان ،مسلطًا الضوء
عـلــى التسعينيات أي مــرحـلــة الحريرية
ً
َ
السياسية ،وصــوال إلى مرحلتي اغتيال
الرئيس رفيق الحريري ( )2005وحرب
تموز ( )2006وما بعدهما .وحني صار
ال بد من اتخاذ موقف مما يجري «وقف
كثيرون ضد املقاومة ضمن آلية خطاب
إعالمي جديد ،وآلية تمويل مقلقة قائمة
عـلــى اس ـتــاب ال ــوع ــي» .وخ ـتــم ب ـيــار أبــي
صـعــب كــامــه بــالـتـشــديــد عـلــى أن «الـفــن
امل ـقــاوم هــو فــن ال ــراه ــن ...فــالـفــن ال ــذي ال
يشهد للحق هــو مـشـبــوه ،حـتــى لــو كــان
ً
جميال» ،داعيًا الشباب إلى االنخراط في
العمل السياسي لخلق خطاب بديل من
ّ
التوجه الطاغي واملشبوه لجزء كبير من

املنظمات غير الحكومية.
أما رائد شرفّ ،
فتحدث عن الفن واملقاومة
كعنصرين منفصلني بينهما «احتكاكات
فــي نـقــاط مـعـ ّـيـنــة»ُ ،مسهبًا فــي الحديث
ع ــن ف ـكــرة «ال ـف ــن لـلـفــن» ال ـتــي ب ــرزت في
ّ
وتعززت مع مرحلة
فرنسا القرن الـ ،19
ال ـبــوه ـي ـم ـيــة .ث ــم ط ـ ّـب ــق أس ـت ــاذ الـتـصـمـيــم
ال ـغ ــراف ـي ـك ــي ف ــي «ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة»
منطق البوهيميا على لبنان ،إذ ُوجــدت
بـشـكــل مـلـحــوظ ف ــي أواخـ ــر الستينيات
وب ــداي ــة الـسـبـعـيـنـيــات (وك ــان ــت يـســاريــة
كما يـقــول كـثـيــرون) بفضل «سياسات
ّ
وتطور التعليم الرسمي
الدولة الشهابية
وتــأس ـيــس الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة» ،قـبــل أن
ّ
ّ
للتكبر على الطبقات
نزعة
«تطور حاليًا ّ
األدنى منها والتزلف للطبقات األعلى».
م ــن ج ـه ـتــه ،اك ـت ـفــى خ ــال ــد ال ـه ـبــر بـســرد
تجربته الـتــي تـعـ ّـد نـمــوذجــا حـ ّـيــا للفنان
املـلـتــزم .تــرعــرع املغني واملـلـ ّـحــن اللبناني
في منزل يساري ،منحه وعيًا سياسيًا
مبكرًا ،وقــدرة على تحليل األمــور ضمن
أجـ ـ ــواء ف ـن ـيــة ومــوس ـي ـق ـيــة .ظ ـ ــروف ع ـ ّـدة
ساهمت في ّ
تحول صاحب أغنية «مندفع
ّ
حــقــو منشتريه» إل ــى فـنــان مـلـتــزم ،بــدءًا
من مقتل فيكتور جارا على يد الفاشية
الـتـشـيـلـيــة ،م ـ ــرورًا ب ـق ـضــاء ال ـش ـيــخ إم ــام

ً
أوق ــات ــا طــويـلــة فــي الـسـجــن ،وصـ ــوال إلــى
االع ـ ـتـ ــداءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـس ـت ـمــرة في
الجنوب ،ونكسة عام  ،1967والتظاهرات
الـعـمــالـيــة املطلبية فــي ب ـيــروت واملـنــاطــق،
ول ـيــس ان ـت ـهـ ًـاء ب ـ ّحــرب تـشــريــن ...1973
كــل هــذا وأكـثــر «ول ــد كمية غضب كبيرة
فــي داخ ـلــي قـ ـ ّـررت تـفـجـيــرهــا مــن خــال
األغ ــان ــي» .وأقـ ـ ّـر خــالــد الـهـبــر أي ـضــا بـ ّ
ـأن
مكلف جـ ـدًا» ،مضيفًا« :أن ــا مع
«االل ـت ــزام ّ
املقاومة املسلحة .رغم مالحظاتي اليوم
عـلــى ح ــزب ال ـلــه ،ال يمكنني إال أن أكــون
ّ
في صفه في مواجهته إلسرائيل وألولئك
ّ
املتوحشني».
ّ
ّ
ولعل أبرز محطات اللقاء تمثلت بالنقاش
ّ
املتحدثني
الغني والـطــويــل ال ــذي دار بــن
ال ـث ــاث ــة والـ ـح ــاض ــري ــن .عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
امل ــداخ ــات تـضـ ّـمــن ان ـت ـقـ ّـادات اجتماعية
ُ
وسـيــاسـيــة لـحــزب ال ـلــه ،قــلـمــا ت ـقــال على
املـ ــأ وبـ ـص ــراح ــة ،ب ــوج ــود م ـق ـ ّـرب ــن مــن
ب ـي ـئــة الـ ـح ــزب وأج ـ ــوائ ـ ــه ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
املدير العام لـ«الجمعية اللبنانية للفنون»
(رســاالت) ،محمد كوثراني .أحد الشبان
رأى ّأن علينا طرح السؤال «ما الذي ّ
تقدمه
ّ
املقاومة للثقافة وليس العكس» ،لتتطرق
شابة إلى قرار إلغاء مادة «الرسم العاري»
في أحد فــروع كلية الفنون في «الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ال ـت ــي يـسـيـطــر الـ ـح ــزب على
مجلسها الـطــابــي ،بينما عـ ّـبــرت أخــرى
عن مخاوف تــراودهــا «كــامــرأة ،وكمثلية،
أعيش في محيط الحزب وبيئته».
هناّ ،
شدد كوثراني على أهمية استمرار
الحوار والنقاش من أجل إيجاد القواسم
املشتركة بني الجميع ،بعيدًا عن «األوهام
ال ـتــي نـعـيـشـهــا ت ـجــاه بـعـضـنــا الـبـعــض».
ً
وت ــاب ــع قـ ــائـ ــا« :عـ ـل ــى ال ـج ـم ـيــع م ـقــاومــة
ال ـح ــرب ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي ت ـشــن ع ـلــى دول
املنطقة ال ـيــوم ...ال بــد مــن تشكيل جبهة
جــامـعــة واالتـ ـف ــاق عـلــى طــريـقــة إدارت ـه ــا،
قـبــل أن ننتقل إل ــى مـنــاقـشــة املــاحـظــات
واالختالفات وتذليل العقبات.»...

ليالي البترون  :2017وائل وكارول وبوني

األرض تهتز
تحت «لجنة جبران»
ّ
استمرت
بعد جلسات محاكمة
 15عامًا ،صدر قرار نهائي
ُ
ومبرم عن «املحكمة التمييزية
املدنية» في بيروت ،بخصوص
الدعوى ّ
املقدمة من املحامي
سيمون فخري ضد «لجنة
جبران خليل جبران الوطنية»
والدولة اللبنانية .وقضى
القرار بإبطال تعديل نظام
اللجنة الذي ّ
تقرر في عام
 ،2002واعتبار كل الهيئات
اإلدارية منذ ذاك التاريخ «غير
شرعية» ،وبالتالي األعمال
التي قامت بها «باطلة»
بمفعول رجعي .بهذا ،يجب
انتخاب هيئة إدارية للجنة ،في
خالل ثالثة أشهر من تاريخ
ّ
تبلغ الحكم ،وفقًا لنظام اللجنة
القديم .وسيؤثر هذا القرار
بعمل اللجنة ،وبإرث األديب
اللبناني جبران خليل جبران
( 1883ـ  /1931الصورة)،
األدبي والثقافي واملادي.

بدأت خريطة املهرجانات اللبنانية تظهر إلى العلن تباعًا .بعد يوم من
إعالن لجنة «مهرجانات بيت الدين الدولية» برنامجها لصيف 2017
الذي ينطلق في ّ
األول من تموز (يوليو) ُ
ويختتم في  12آب (أغسطس)،
سارت «مهرجانات البترون الدولية» على الدرب نفسه .ضمن مؤتمر
صحافي ُعقد أمس الخميس في ّ
مقر وزارة السياحة (الحمرا ـ بيروت)،
ُكشف النقاب ّ
عما في جعبة اللجنة املنظمة من حفالت.
البداية ستكون في السادس من آب مع مهرجان األكل والبيرة ،قبل
أن يحني موعد االفتتاح الرسمي مع النجمة اللبنانية كارول سماحة
مميزة ّ
التي ستحيي في  12آب حفلة ّ
تقدم فيها باقة من أجمل أعمالها
القديمة والجديدة .وملحبي األجواء الغربية ،تطل املغنية الويلزية بوني
تايلر ( )1951في  18آب.
أما مفاجئة هذه الدورة،
فتتمثل بصعود وائل
كفوري (الصورة) على
مسرح البترونّ ،
للمرة
األولى ،ليلتقي ّ
محبيه في
 19آب ويأخذهم في رحلة
رومانسية بامتياز.
وفي سياق حرصها
ً
إرضاء
على التنويع
لألذواق كافة ،تستضيف
البلدة الواقعة في شمال
لبنان «مهرجان األفالم
القصيرة في البحر
األبيض املتوسط»،
بني السابع والعاشر
من أيلول (سبتمبر)
 ،2017بمشاركة ممثلني
ومخرجني أجانب من دول
أوروبية وشرق أوسطية.

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ َ
الحياة تغلط...

إكرامًا ألصدقائي
ّ
(أصدقائي الذين «هنا» أو «هناك»  /أصدقائي في كل
ْ
وهناك»)...
«هنا
ُ ُ ّ َ َ َ
ْ
ّ
ْ
َّ
إكرامًا ملن أحببت وأ ِحب ،ومن أغدق علي هدايا الحب...
ولوعة
املشتاق،
ودمعة
واللهفة،
والحزن،
للحنان،
إكرامًا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخاطر (بل
ومكسور
و«مشغول البال»،
والخائف،
الفاق ِد،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(الراغب ِمن
والراغب
غير عمد)،
وحتى كاسر
ِ
ِ
الخاطر عن ِ
ِ
ْ َِ ُ
َ
َ
َّ
حتضن ،ويواسي...
قلب ِه) في أن يضم ،وي ِ
ِ
ِّ
ّ
إكرامًا لكل هؤالء ،وكل هذه...
َ
قبل كل شيء /إكرامًا لـ ُ
«ح ّْب»...؛
«كلمة»
وإكرامًا للـ
ِ
ِ
وأيضًا :إكرامًا لي
َ
واز ِع فؤادي ولحمي...
إكرامًا لشهواتي،
وأحالمي ،ون ِ
ْ َ
َ
َ
لعبة «األمل»):
(و ِل َم ال؟ِ :...من
أجل أن أخت ِـبر مهارتي في ِ
ِ
َّ
ُ َّ
َ
أظل ّ
وأكون سعيدًا،
حيًا،
سأبذل كل ما بوسعي كي
ْ
َ َّ
ناس الحياة...
وصالحًا للحيا ِة ومحب ِـة ِ
َّ
(كل ...ما ...بوسعي).
ّ ُّ
ُّ
ُ
أستطيع ُه وما أرجوه.
لدي :كل ما
ذلك كل ما
ُ
ّأما الحياة (الحياة التي هي :الحي ــاة)
ّ
فلربما َ(م ْن يدري؟)
ٌ
ُ
ّ
يكون لها ٌ
رأي ُ
آخر ،ومشيئة أخرى.
ربما
ما ُ
يزيد في خوفي
َ
ُ
َ ُ
ّأن الحياة (ألنها ال تعرف كيف تخطئ)
ً
ّْ
َ
ُ ْ
نصفة أو ...على حق.
ال
تستطيع أن تكون دائمًا ُم ِ
ُ
َُ
ُ
ِّ
واية
الحياة ليس لديها ِمن
الوقت ما تضيعه على ِه ِ
ِ
ّْ
وحسابات الحق.
اإلنصاف،
ِ
ِ
ُ َ
شتغل.
 :الحياة ...ت ِ
2016/11/18

