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«ملتقى األلوان» في الضاحية
ينضح بروح كربالء
هادي أحمد

صورة
وخبر

فـي احتفـال خـاص أقيـم فـي «قلعـة وندسـور» (غربـي لنـدن) ،كشـفت الملكـة
إليزابيـث الثانيـة ،أمـس ،عـن لوحـة ّ
تصورهـا ،تحمـل توقيـع الفنـان البريطانـي
ُ
هنـري وارد ،أنجـزت لالحتفـال بسـتة عقـود مـن رعايـة الملكـة لـ«الصليـب األحمـر
البريطانـي» .وقـد التقـت الملكـة ،البالغـة مـن العمـر تسـعين عامـا ،الفنـان
وزوجتـه ماريـا شـاماس ،نائبـة رئيس الصليـب األحمر ،قبيـل بدء الحـدث( .دومينيك
ليبينسـكي ـــ أ ف ب)

فــي الثمانينيات ،غـ ّـصــت ج ــدران امل ــدن والـقــرى
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة امل ـن ــاص ــرة ل ـح ــزب ال ـل ــه بــاملـلـصـقــات
الــديـنـيــة والـسـيــاسـيــة ،صــانـعــة وعـيــا اجتماعيًا،
يشكل تعبئة ألنصارها .احتجبت هذه الصور
والــرســوم لسنني طويلة ،ثم طفت مجددًا أخيرًا
في باحة عاشوراء املركزية (منطقة الجاموس)،
التي أخذت مكان ملعب الراية.
بــاتــت الساحة الـجــديــدة ملعبًا يـغـ ّـص برسومه،
وأش ـبــه بكتلة مـتــراصـفــة مــن م ـســاحــات لونية
صافية يـغــرق فيها الـبـصــرّ .أسـســت مجموعة
ً
الـتـنـسـيـقـيــة ال ـع ـمــل ت ـحــت ع ـن ــوان «إال جـمـيــا»
بالتعاون مع مجموعة «ملتقى ألوان» ّ
والرسامني
أحـمــد عبدالله وف ــؤاد شـهــاب ومجموعة أخــرى
ُ
تعنى بالغرافيتي ،إضافة إلى حوالى  75رسامًا
من مختلف الطوائف ،تراوح أعمارهم بني  8و65
سنة.
تمزج هذه املبادرة الشبابية بني ّاإلحاطة بسياق
كربالء والرصد التحليلي لتجلياتها البصرية
واإلعــامـيــةّ ،
مقدمة مساهمة فــي فهم حيثيات
الثقافة البصرية وتوظيفها لقراءة تاريخ الصراع
وتأثيرها الحالي.
على مدى ّأيام ،لفتت هذه األعمال أنظار الناس،
خصوصًا لجهة ال ـغــزارة ،إذ وصــل عــددهــا إلى
حوالى  75رسمة ،ما عدا الجداريات التي ما زالت
مــوجــودة داخ ــل الـبــاحــة .إح ــدى هــذه الـجــداريــات
ّ
نفذها عبدالله بطول  50مترًا ،ملخصًا املعركة
ُ
بمجملها .ومــن املـ ّ
ـرجــح أن تـعــرض الــرســوم (ال
ال ـج ــداري ــات) فــي م ـعــرض مـقـبــل ،بــال ـتــوازي مع
«أربعينية اإلمام الحسني» بعد شهر تقريبًا.
ّ
تميز هذا العمل باالنتقال من نمط تعبيري ارتبط

في الفترة األخيرة بالفيديوات والغرافيكس ،إلى
الــرســم مــن دون إغـفــال النمط ّ
األول ،ومــن زمن
البدايات ـ انطالقة املقاومة ـ إلى الزمن الحالي.
فـ ــي هـ ـ ــذه األرض ـ ـي ـ ــة الـ ـخـ ـصـ ـب ــة ،زرع هـ ــؤالء
الشبان أعمالهم ،راصدين مفهوم كربالء في
ال ــاوع ــي الـجـمــاعــي ،وشــاهــديــن عـلــى اخـتــاط
األزم ـنــة والـحـقــائــق .فــي الـبــدايــات ،كــانــت حركة
الفن خجولة ،بينما تتجه الـيــوم نحو االتساع
والنموّ .
تعبر هــذه األعـمــال عن أصالة الذكرى
ّ
الـتــي يمنحها الــزمــن الــراهــن وج ــودًا حــيــا يهز
الـعــواطــف ،لتترك الــرســوم تــأثـيـرًا فــي النفوس
ي ـصــاحــب ال ـحــال ـتــن ال ــوج ــدان ـي ــة الـجـمــاهـيــريــة
وامل ـعــرف ـيــة ال ـن ـخ ـبــويــة ،فـتـضـيــف إط ـ ــارًا أوس ــع
للمناسبة التاريخية.
ال ـت ـج ــارب ال ـحــدي ـثــة ه ــذه ال ـس ـنــة ،ال ـت ــي أش ــرف
عليها ورعاها «إعالم منطقة بيروت» ،زاوجت
بــن املـقــاربــات وزواي ــا النظر ،وجعلتها تلتقي
عند نقطة واحــدة :كربالء بمفهوم الصراعات
الحالية؛ ارتباطًا باإلنسانية والشهادة والصبر
وقـتــال أيدولوجيا التكفير مــن لبنان وسوريا
ً
والعراق وصوال إلى اليمن.
من جهته ،يؤكد مسؤول إعالم منطقة بيروت،
غسان درويــش ،أن حــزب الله يقدم «عاشوراء
النموذج .يعكس صورة حقيقية ونقية ملا جرى
في كربالءّ ،
ويغير من خاللها القيم االجتماعية
الـسـلـبـيــة م ــن ال ــام ـب ــاالة وال ـت ـخ ــاذل وال ـخ ـنــوع،
إلــى الـتـعــاون واإلي ـثــار وال ـج ـهــاد» .وإذا مــا كان
كـثـيــرون ّ
يقيمون أعـمــال اإلن ـســان أو األح ــزاب
أو الجمعيات حسب ظاهرها ،فما «قدمه حزب
الله ،وال يزال ،يأتي في إطار الثورة على مظاهر
التخلف الفكري واالجتماعي والسياسي التي
لحقت بثورة الحسني».

القاهرة ّ
ودعت
فاروق شوشة
رحل أمس الشاعر واإلذاعــي املصري فاروق
شــوشــة (ال ـ ـصـ ــورة) ،امل ــول ــود ف ــي ع ــام 1936
فــي قرية الشعراء الشمالية .تـخـ ّـرج الراحل
م ــن كـلـيــة دار ال ـع ـلــوم ف ــي جــام ـعــة ال ـقــاهــرة
ع ــام  ،1956وال ـت ـحــق ب ـعــد ع ــام ــن ب ــاإلذاع ــة
ّ
امل ـصــريــة لـيـتــولــى رئــاسـتـهــا ف ــي  .1994من
أشـهــر بــرامـجــه اإلذاع ـي ــة «لغتنا الجميلة»،
أمــا تلفزيونيًا ف ـ «أمـسـيــة ثقافية» .اتسمت
أشـ ـ ـع ـ ــاره ب ــال ــروم ــان ـس ـي ــة والـ ـبـ ـس ــاط ــة ،مــع
الحفاظ على قـ ّـوة املـفــردات وفصاحتها ،إذ
ك ــان مــن أش ــد املــداف ـعــن عــن الـلـغــة الـعــربـيــة،
ومن أشهر دواوينه« :إلى مسافرة» ،و«لؤلؤة
ّ
و«سيدة املاء» ،و«وقت القتناص
في القلب»،
ّ
ّ
الــوقــت» ...شغل الراحل مناصب مهمة عدة،
ونــال الكثير مــن التكريمات ،آخــرهــا جائزة
النيل في اآلداب لعام .2016
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