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ّ
«تمزقات» منهل عيسى تعيده إلى بيروت

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
أنه يشعر ببعض التعويض من كتابات
بـعــض املـثـقـفــن وامل ـف ـكــريــن ال ـعــرب عن
ـذي
فـنــه ،خصوصًا الشاعر أدونـيــس الـ ُ
يقول ّإن «ريـشــة منهل عيسى أشكال
بشر ونباتات ال أشـبـ ُ
ـاح خيول تجمح،
َ َ َّ َ َّ َ ّ
وأطـيــاف أشياء تــتــوتــر ،تتفكك ُ ،تترنح،
ّ
وتـكــاد أن تـ َّتـهــاوىٌ ...إنـهــا ريـشــة منهل
ََ
ماء التكوين.
عيسى ،تتقلب َّسابحة في ِ
ُ
يتجلى لهذه الريشة شريانٌ
الداخل كما
ِ
َّ
ُ
ـدفــق ِح ـبـ ُ
راس ـمــا تـقــاطـيــع ٌالـخــارج
يـتـ
ـره ِ
ّ
ُ
شهوة واحدة:
معًا
هما
والخارج
اخل
والد
ٌ
ُ
عاشقني يتالقيان .وكــل ّمنهما
شـ ْـهــوة
ِ
َ
َ
ُ
ـضــن امل ـكــان احـتـفـ ًـاء بـهــذا الــلـقــاء..
َيـح ّــتـ ِ
والــلــون فــي هــذه الـ ّـريـشــة لـبـ ٌ
ـاس ألمكن ٍة
َ
يـبــدو ك ـ َّ
ْ
ُ
ـأن لـلـَحـصــاة فـيـهــا ثـ ــوب ورد ٍة،
وللورد ِة منديل امرأة».
ّ
مــن جـهـتـهــا ،تـقــول منظمة «ت ـمــزقــات»،

( Earthly Abandonmentأكرليك على كافناس ــ  90 × 90سنتم)

لندن ــ األخبار
م ــع «ت ـم ــزق ــات» ( ،)Tornي ـعــود الـفـنــان
السوري منهل عيسى إلى بيروت ليقيم
ّ
مستمرة
مـعــرضــا بـعــد غــربــة فرنسية
منذ  18عامًا ،مستذكرًا آخــر عروضه
في العاصمة اللبنانية عام ّ 2000
وأول
معرض لــه فــي دمشق فــي  .1995رغم
إقامته في فرنسا ،ما زال الحنني ّ
يشد
ّ
عيسى إل ــى ب ــاد ال ـشــام .حــالــة تتجلى
فــي أعـمــالــه ،ال سيما لوحاته العشرين
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل م ـع ــرض ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
ينطلق في  13تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ( )18:00في «صيفي فيالدج».
ّ
تعبر هذه اللوحات عن التجاذبات التي

تعتمل داخل الفنان ،من ّ
تمزقات فكرية
وإنسانية وحتى جغرافية.
لم يقطع عيسى عالقته بسوريا ،مبقيًا
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل ك ـ ـ «ح ـب ــل الـ ـس ــرة» بني
الجنني وأمه ،إذ أقام عام  2009معرض
«شرود» في دمشق ،فيما يأمل أن يقيم
معرضه القادم في سوريا.
ي ـجــد مـنـهــل نـفـســه أمـ ــام ت ـج ــاذب دائ ــم
بـ ــن ق ـط ـب ــن :بـ ــن ال ــرحـ ـي ــل وال ـ ـجـ ــذور،
بــن الـحــاضــر وامل ــاض ــي .الــرحـيــل الــذي
يفتح اآلفــاق أمــام األحــام والطموحات،
واالن ـشــداد إلــى الـجــذور التي جــاء منها
وال تنفك عنه .وعلى الرغم من ّأن عيسى
لم ينل حقه كفنان متعدد املواهب (هو
ّ
ومصور ،إلى جانب الرسم) ،إال
نحات

ّ ُ
مرثية الذهب...

َْ
ُ
ال أنا ،وال ما ُ
رغبت ْأن
فعلت ،وال ما امتلك ُت أو
َ
َّ ُ
الذهب/
ثمني
أ ِ
متلك (حتى وال ما ادخرت من ِ
ِ
ُ
ذهب األفكار) ...نساوي شيئًا في
ذهب
الغبار أو ِ
ِ
ِ
حساب نفسي.
ْ
َ
ِ َ َ َّ ُ ْ َ
ُ
ُ
وأخفقتُ.
أنا ما تـمـنـيت أن أفعله أو أقوله...
ُ ُّ
ُ
فعل ِه ،وقو ِلـ ِه،
النقية ِلا
أنا الخالصة
أخطأت في ِ
وصناع ِته.
ُ
أنا حصيلة أخطائي...
َ
أخطائي العزيز ِة ،الصادق ِة ،ال ُـمض َّـيع ِة ،التي َي ُ
صعب
ُ
َ
َ َ ُّ
وت َـت َـع ّذ ُر َّ
َّ
علي استعادتها...
علي اآلن تـذكرها،
رت لها حني لم ْ
أخطائي التي َت َـن َّـك ُ
أكن أشتكي،
َّ
ّ
ُ
ْ
وقـلـ ِة الحياة..
مثلما أفعل اآلنِ ،من ِقـلـ ِة الجسار ِة ِ
ٌ
أيام لم ْ
أخطائي التي َف َّر ُ
طت بهاَ ،
تكن بي حاجة
للوقوع في الندم،
ِ
َ
أخطائي التي َق َّـص ُ
والدفاع عنها..
ها
بجيل
ت
في
رت
ِ
ِ
َ
أخطائي التي َأ ُ
وات الحاج ِة إلى
ندبها اآلن ،بعد ف ِ
وفوات القدر ِة على حياك ِتها...
األخطاء،
ِ
َ َ
َ
ُ
أخطائي التي -بها وعليها -نهض الجدار ،وانبسط
ُ
ُ
السقف ،وقامت ق ّـبة الهيكل...
َّ
ُ َ َّ
ستحـقـ ِة
غير ال ُـم ِ
أخطائي الكريم ِة ،الـمـمـجـد ِةِ ،
ْ
للنسيان
ُ َ ُ
 :أخطائي التي ...تـش ِّـرفـني.
2017/12/14

ه ـبــة ص ـبــرة مــؤس ـســة «غ ــال ـي ــري هـبــة»
(تــأسـســت فــي لـنــدن ع ــام  )2016التي
تـسـعــى لتسليط ال ـضــوء عـلــى تـجــارب
الفنانني السوريني خالل فترة األحــداث
التي تشهدها سوريا« ،تسهم في خلق
مساحة ّ
حرة ومستقلة ومتسعة تشمل
كافة األعمال الفنية التشكيلية السورية
الـتــي لــم تنل نصيبًا كافيًا مــن اإلعــام
عـمــومــا» .أمــا عــن اخـتـيــار أعـمــال منهل
ّ
ّ
فتشدد هبة على أنه يهدف إلى
عيسى،
«تسليط الضوء على أعمال هذا الفنان
الــرائــد ،الــذي يجمع بني الفن التشكيلي
وال ـن ـحــت وال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ما
يضعه في قائمة أبرز الفنانني السوريني
في الخارج».
«ت ـ ـ ـمـ ـ ــزقـ ـ ــات» :م ـ ــن  13لـ ـغ ــاي ــة 31
تشرين ّ
األول ـ من الساعة العاشرة
ً
ص ـب ــاح ــا إل ـ ــى الـ ـس ــادس ــة م ـ ـسـ ــاء ـ ـ
«صيفي فيالدج» (وســط بيروت).
لــاسـتـعــام( 01/980650 :مـقـ ّـســم:
)3220

كمال خلف الطويل :ناصر الغائب الحاضر

سالمة كيلة
الوصية األخيرة

«الليزر» يخطف
«نوبل» الفيزياء

توفي املثقف والكاتب الفلسطيني
سالمة كيلة ( 1955ـ /2018
الصورة) ،في ّ
عمان بعد صراع
طويل مع مرض السرطان ،فيما
يسعى أقاربه لدفنه في مسقط
رأسهُ .ولد الراحل في مدينة
بيرزيت ،وحاز البكالوريوس في
العلوم السياسية من «جامعة
بغداد» عام  .1979انخرط في
املقاومة الفلسطينية ،ثم في
اليسار العربي ،كما اعتقل ثماني
سنوات في السجون السورية،
قبل أن ّ
يرحل إلى األردن .كتب في
العديد من املجالت والصحف
بينها «الطريق» و«األخبار» قبل
أن تأخذه أوهام الحرب األهلية
السورية .أصدر أكثر من 30
كتابًا في السياسة واالقتصاد
والنظرية املاركسية ،منها:
«مشكالت املاركسية في الوطن
العربي» ( ،)2003و«إشكالية
الحركة القومية العربية (،)2005
و«ثورة حقيقية ..منظور
ماركسي للثورة السورية»
(.)2014

أعلنت «األكاديمية امللكية
السويدية للعلوم» ،أمس
الثالثاء تتويج العالم األميركي
آرثر آشكني ،والفرنسي
جيرار مورو ،والكندية دونا
ستريكالند (الصورة) بجائزة
«نوبل» الفيزياء لعام  2018لـ
«إنجازاتهم في مجال الليزر».
وأوردت األكاديمية في بيان
إعالن الجائزة التي تبلغ
قيمتها  1.1مليون دوالر
أميركي« :أحدثت االختراعات
التي يتم تكريمها هذا األسبوع
ثورة في فيزياء الليزر»،
ّ
ّ
املتطورة
مضيفة أن «األدوات
للتصويب بدقة تفتح الباب
أمام مجاالت بحث لم تكتشف
بعدّ ،
وكم هائل من التطبيقات
الصناعية والطبية» .اليوم
األربعاء ،يحني موعد «نوبل»
الكيمياء تليها والسالم
ّ
واالقتصاد .علمًا بأن تلك
املخصصة لآلداب أرجئت
أخيرًا على خلفية الفضيحة
الجنسية الشهيرة.

«جمال عبد الناصر  ..الغائب الحاضر»
هو عنوان الحوار الذي أقامه «املنتدى
القومي العربي» أخيرًا في «دار الندوة»
في بيروت ،مع الباحث واألكاديمي
كمال خلف الطويل ،في مئوية ميالد
الرئيس جمال عبد الناصر .حضر اللقاء
الوزيران السابقان بشارة مرهج (رئيس
مجلس إدارة «دار الندوة») وعصام
نعمان ،ورئيس «املنتدى» صالح الدين
الدباغ ،والرئيس املؤسس للمنتدى
معن بشور وحشد من الشخصيات.
خالل الندوة ،توقف كمال الطويل
عند فرادة الحالة التي شكلها عبد
الناصر« ،حاكمًا لوطن من أوطان أمته
وقائدًا ألمة عابرة لتلك األوطان» ،فهو
«املصري األول الذي خرج من ّحدوده،
متوجهًا شطر الشام» .ورأى أنه هو
الذي أتى بمصر إلى العروبة وأدخل
العروبة إلى مصر .وخالل انتشاره
العربي« ،ارتطم بعداء اإلمبرياليتني،

القديمة والجديدةٌ ،
عداء تراوحت
موجاته وأساليبه وأدواته لكنها كلها
أجمعت على طلب رأسه ،ملا في داخل
ذاك الرأس من مشروع نهضة وتوحيد
يربط القطري بالقومي» .ورأى أن
ّ
األمة العربية تيتمت مع رحيل عبد
الناصر ،مقارنًا بني زمننيُ :زمنه
وزمننا الراهن حيث «عصبة من حلفاء
االستعمار تحكم معظم ديار العرب».
الطويل إلى ما
هذا اليتم أدى بحسب
ّ
حتى
ه
أن
ًا
ر
معتب
يسمى «الجهادية»،
ّ
الظاهرة ،فإنها
هذه
مع القضاء على
ّ
ستعود «طاملا جذر العلة الرئيس
قائم :الهيمنة وحلفاؤها ،وجذر السبب
املوازي ثابت :الفالق السني ـ ـ الشيعي».
ّ
وتابع أن الحل يكون بـ«عودتنا الى
استئناف املشروع النهضوي التوحيدي
وتحرير مجتمعاتنا من احتجاز
تطورها الحضاري» .لواء وأطروحات
حملها املشروع الذي مثله عبد الناصر.

قصص نسوية
تروى في «النمر»
«نسوية ـ كاليدوسكوب
مصري» هو فيلم وثائقي
مصري تفاعلي ،سيجد طريقه
إلى العرض في «دار النمر للفن
والثقافة» (كليمنصو ـ بيروت)
بعد غد الجمعةّ .
صور العمل
ٍ
في القاهرة في  ،2015ويطرح
أبجديات الجندرية ،كما ّ
يقدم
وجهات نظر وقصصًا شخصية
لـ  15امرأة مصرية من مجاالت
مختلفة ،مولودات بني عامي
 1931و .1995يبدأ العرض
بتقديم مختصر للمشروع من
قبل مخرجته فلوري باڤار ،قبل
أن تعرض ثمانية مقتطفات منه
( 50د) ،على أن تليها مناقشة
بني فلوري واملنتج بينجامني
دوغرون والحاضرين.
عروض «نسوية ـ كاليدوسكوب
مصري» :الجمعة  5تشرين ّ
األول
(أكتوبر) الحالي ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/367013 :

