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هوامش

تحت عنوان «بين الظل والنور» ،أقام النحات اللبناني ،أناشار بصبوص ،معرضًا في شمال بالده ،يضم مجموعة من أعماله التي
تستلهم اإلنسان وعالقته بالضوء ،وجمالية الظالل

ظل المنحوتة يتحوّ ل إلى رسمة (من مجموعة أناشار بصبوص)

أناشار بصبوص

باختصار

منحوتات في التوقيت المناسب
كارين إليان ضاهر

في ظل الظروف الصعبة التي يمر
بـهــا ل ـب ـنــان ،ي ـبــدو ال ـفــن والـثـقــافــة
مصدر الـفــرح الــذي قــد يعيد حب
الـحـيــاة إلــى املــواطـنــن .مــن هـنــا ،أتــت فكرة
النحات والفنان أناشار بصبوص ،بإقامة
ّ
م ـع ــرض «بـ ــن الـ ـظ ــل وال ـ ـنـ ــور» ،ال ـ ــذي ضم
مجموعة من منحوتاته التي حملت رسالة
عـنــوانـهــا األم ــل .وك ــأن طــائــر الفينيق أخــذ
شكل منحوتات فنية ،هدفها زرع األمل في
نفوس اللبنانيني ،ورفع الظالم عن البالد،
وت ــذك ـي ــر ال ـع ــال ــم بـ ــأن هـ ــذا ال ـب ـلــد الـصـغـيــر
ً
عقوال ومواهب ّ
مهمة.
الجميل يحضن
«منحوتاتي ،الـيــوم ،تذكير بــأن الصخور،
ّ
مهما كانت صلبة ،ستولد منحوتة جميلة
في نهاية املطاف» .بهذه العبارة ،يتحدث
الـ ـنـ ـح ــات عـ ــن الـ ـغ ــاي ــة مـ ــن م ـع ــرض ــه الـ ــذي
أقـيــم فــي شـمــال لـبـنــان ،فــي بقعة يعتبرها
ب ـص ـبــوص ق ــد ف ــرض ــت نـفـسـهــا واخـ ـت ــارت
امل ـن ـح ــوت ــات ،ب ـمــا فـيـهــا م ــن رائ ـح ــة الــريــف
اللبناني األصيل ،وما فيها من نور ،لتمثل
بشكل أمثل الهدف منه.
«ك ــان ــت األمـ ـ ــور س ـه ـل ــة» ،ع ـلــى ح ــد قــولــه،

«حتى تبدو املنحوتات وكأنها انبعثت
من هذه األرض ،وأتى كل منها في املكان
املـ ـن ــاس ــب ل ـن ـق ــل ال ــرس ــال ــة امل ـط ـل ــوب ــة فــي
تجسيد النعكاسات الظل والنور والفكرة
التي من ورائها».
ي ــأت ــي امل ـع ــرض ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ت ـحــدي ـدًا،
بحسب بصبوص ،عن عمد ،ألنه التوقيت
امل ـن ــاس ــب ف ــي م ــا يـحـمـلــه م ــن دع ـ ــوة لحب
الحياة واملـقـ َـاومــة فــي مواجهة التحديات،
ألن ــه «ل ــم ي ـبــق للبنانيني س ــاح أق ــوى من
ً
سالح الفن والثقافة .فهذا ما نبرع فيه فعال،
وت ـقــع عـلـيـنــا مـســؤولـيــة امل ـقــاومــة وإظ ـهــار
صورة لبنان الثقافة والفن والحضارة».
ثمة عــاقــة الفـتــة يتحدث عنها بصبوص
بــن ظــل املـنـحــوتــة وال ـن ــور ،وظ ــل اإلن ـســان،
وكـ ــأن ظ ــل امل ـن ـحــوتــة ي ـت ـحـ ّـول إل ــى رس ـمــة؛
فتتغير املقاييس واألبـعــاد بحسب النور.
وإلب ـ ـ ـ ــراز ه ـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة ال ـج ـم ـي ـلــة بـشـكــل
أمثل ،عمل الفنان على كل منحوتة بشكل
خ ـلــق شـفــافـيــة ف ــي ك ــل م ـن ـهــا .فـيـمــر ال ـنــور
مــن خاللها ،وينعكس فــي الـظــل ،مــن خالل
فتحات أنجزها بطريقة فنية لتعكس في
ظلها لوحة فنية أخرى متعددة األبعاد.
ولـ ــد ب ـص ـبــوص وت ــرع ــرع ف ــي عــائ ـلــة من

ال ـن ـح ــات ــن املـ ـع ــروف ــن .كـ ــان ل ــذل ــك تــأثـيــر
واض ــح فــي صـقــل موهبته وحــرفـيـتــه في
هــذا املـجــال .فــي الــوقــت نفسه ،ال ينكر أن
ذلــك يشكل تحديًا إضافيًا؛ فيتحول إلى
سيف ذي حدين .فإذا كان التأثر باملحيط
مهمًا لالنطالقة ،يبقى األهــم العمل على
أال ي ـص ـب ــح ه ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر مـ ـب ــاشـ ـرًا عـنــد
اختيار املهنة نفسها والخط ذاتــه .فعلى
الـفـنــان ،عـلــى حــد قــولــه ،أن يــرســم لنفسه
ّ
ويميزه،
خطًا مختلفًا وأسلوبًا خاصًا به
حتى ال يبقى نسخة عمن سبقوه من أفراد
العائلة في هذا املجال ،وإن كان وجودهم
مهمًا له ليدخل في هذه األجــواء ،ويسلك
أولى الخطوات على طريق االحتراف.
كـمــا يــوضــح أن الـصـعــوبــة ،أي ـضــا ،تكمن
في املقارنة املستمرة في أذهــان الكل بني
أعماله وأسلوبه ،من جهة ،وتلك الخاصة
ب ــوال ــده وأعـ ـم ــام ــه ،ال ـن ـحــاتــن امل ـعــروفــن
الذين أثبتوا وجودهم إلى حد كبير« :كان
ّ
علي أن أخرج من هذا الخط الذي رسموه
وأرسـ ــم خـطــا خــاصــا بــي بـعــد االسـتـفــادة
مـنــه حـتــى يـصـبــح غـ ـ ً
ـذاء لــي فــي عـمـلــي ال
ح ـ ــدود لـ ــه .ع ـنــدمــا ي ـتــوصــل ال ـف ـن ــان إلــى
هذه املرحلة ،يكون قد حقق خطوة مهمة

يعمل في الحديد أو
في الحجر ،كما من
سبقوه في العائلة في
فن النحت ،إنما أعماله
تختلف من حيث
الجوهر ومن حيث
طريقة العمل
■■■
يحرص دومًا على
تركيب أعماله النحتية
كما لو كان يبنيها.
فال يزيل من املنحوتة
أثناء العمل عليها ،بل
يضيف إليها
■■■
يشير إلى أن الفنان
قد يستوحي من فنان
آخر ،فيما يبقى األهم
ّ
أال ينسخ ،بل يكون لكل
أسلوبه الخاص وهويته

في ظل محيط من الفنانني الكبار الذين
سبقوه».
ً
ذلــك لم يكن سهال للفنان ،وقــد تتطلب 15
سنة حتى بلغ هذه املرحلة التي رسم فيها
الخط الخاص به ،الذي ال يشبه أي أسلوب
آخر .في الوقت نفسه ،كان حينها قد تغذى
من كافة التجارب التي ّ
مر بها وقد استفاد
منها.
ي ـت ـمـ ّـيــز أس ـل ــوب أن ــاش ــار ب ـص ـبــوص دوم ــا
بتفاصيل عديدة جعلت منحوتاته تعكس
ه ــوي ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة .ف ـي ـح ــرص دوم ـ ـ ــا عـلــى
تركيب أعماله النحتية كما لو كان يبنيها.
فال يزيل من املنحوتة أثناء العمل عليها،
بل يضيف إليها حتى تنتهي بالشكل الذي
تظهر فيه أخيرًا .وكأنها تتألف من عناصر
عدة تجتمع مع بعضها لتشكل هذا العمل
الـفـنــي .علما أن ــه قــد يعمل فــي الـحــديــد أو
في الحجر ،كما من سبقوه في العائلة في
فــن النحت ،إنما أعماله تختلف مــن حيث
الجوهر ومن حيث طريقة العمل.
اإلب ـ ـ ــداع ول ـي ــد ال ـع ـمــل امل ـس ـت ـمــر وال ـج ـهــد
املتواصل ،ال التركيز على مصادر وحي
معينة .بشكل عام الحياة بكل ما فيها من
تـفــاصـيــل ه ــي م ـصــدر وح ــي لـبـصـبــوص،
ال ــذي يــؤكــد أن ال ـف ـنــان ق ــد يـسـتــوحــي من
ف ـنــان آخ ــر ،فـيـمــا يـبـقــى األه ــم أال ينسخ،
ّ
بــل يـكــون لـكــل أسلوبه الـخــاص وهويته:
«لكن أيــا كانت الفكرة ،إذا لم تتجسد ،ال
تصبح حقيقة.
ي ـح ـصــل ذل ـ ــك ب ـف ـضــل ال ـج ـه ــد امل ـت ــواص ــل
ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة ال ـف ـن ــان ف ــي ال ـخ ــط ال ــذي
يعمل عليه ،والــذي ينمو حتى تصبح له
هوية معروفة ،أينما وجد عمل فني له».

وأخيرًا
بيت ع ّز
سما حسن

ال تستطيع أن تـنـكــر ّأن ف ـضــول اإلعـ ــان والـتــرويــج
يجذبك مثل املغناطيس ،وتصبح مدفوعًا باملتابعة أو
التجربة .وها أنت تجلس في مساء خريفي بامتياز
ً
ّ
وتصم أذنيك عن
لتشاهد مسلسال من عشر حلقات،
ّ
املعترضني على موضة املسلسالت القصيرة ،وبأنها
ّ
ّ
مسميات قديمة مستهلكة،
يجب أن تصنف تحت
مثل السهرة التلفزيونية أو حتى الفيلم التلفزيوني،
ّ
لـكــنــك تطلق عليها مـسـ ّـمــى مناسبًا ج ـدًا «حـكــايــات
ْ
من الحياة» .وهكذا أخذتني حلقات حكاي ٍة من عشر
ّ
«إل أنا» ّ
لكن
مسلسل يحمل اسمًا مختلفًا
حلقات من
ٍ
ٍ
الحكاية تحمل اسمًا ّ
محببًا إلــى النفس ،ويثير فيك
ـات مضت ،وهــو اســم «بيت عـ ّـز» وهــذه
شجون ذكـ ٌـريـ ٍ
لــوحــة معلقة عـلــى ع ـمــار ٍة قــديـمـ ٍة ت ــدور فيها أحــداث
تستحق أن تقف أمامها وقفات ووقفات.
ـاؤالت بــدايــة من
«بـيــت عــز» حكاية أخــذتـنــي إلــى ت ـسـ ٍ
عالقة رائعة بني زوجني لم يرزقا سوى بابنة ،وارتكبا
ّ
معها الـخـطــأ ال ـف ــادح ،أن تـكــون املــدلـلــة الـتــي ال تجيد
ّ
لضيف حل بالبيت ،وتتأخر
إعداد فنجان من القهوة
ّ
ٍّ
عن موعد عملها كــل صباح؛ ألنها تعتمد على أمها

لكي توقظها من نومها .وقــد استفحل املــرض باألم
ً
التي أخفته عن الجميع ،فأصبحت عاجزة عن القيام
بمهامها .وبسبب ذلــك ،أصـيــب البيت بالشلل حتى
وفــاتـهــا ،وحـتــى أف ــاق ال ــزوج املفجوع وابنته الوحيدة
على حقيقة ّأنهما ال يستطيعان ّ
تدبر أمور حياتهما
اليوميةّ ،
ّ
وصحتها من أجلهما،
وأن األم أفنت عمرها
ّ
ّ
وتقاعست عن العالج الكيميائي املبكر لكي ال تتأخر
عــن واجـبــاتـهــا املـنــزلـيــة ،فــأصـبــح ال ـعــاج غـيــر مـجـ ٍـد،
وباتت تنتظر املوت حتى فاجأها في أثناء نومها.
هكذا هــي الحكايات املحزنة لألسر السعيدة التي
كـثــر تـ ــداول قصصها ه ــذه األي ـ ــام؛ بـسـبــب جائحة
ّ
يوم نسمع عن رحيل األب
فيروس كورونا ،ففي كل ٍ
أو األم بسبب مضاعفات اإلصابة بالفيروس اللعني،
ٌ
وأصبحت بـيـ ٌ
ُ
يغمرها الـحــزن ،وأضحت
ـوت كثيرة
تقوض ركنٌ
على مشارف االنهيار والضياع ،بعدما ّ
ّ
ٌ
كبير من أركانها ،فاألب هو األمان واألم هي الربان،
ّ
ّ
وضياع أحدهما وفقدانه يعنيان أن على كل واحد
من البقية أن يستعد لكي يخوض في غمار الحياة
ّ
ّ
وحيدًا ،بعد اعتياد أن يصل إليه كل شيء حتى حافة
سريرهّ .
وألن الحزن يصغر ،فهذه املشكالت أيضًا
ً
فعال ،لكنّ
تصغر .تكون الفاجعة ،في البداية ،كبيرة

ً
ّ
الجميع يفيق على حقيقة أنه قد أصبح مسؤوال عن
نفسهّ ،
وأن هناك شخصًا قد أفنى حياته من أجل أن
ّ
ّ
ينظم حياة شخص آخر ويرتبها باملسطرة والقلم،
ّ
ّ
إلــى درجــة أن حياته قد انقلبت موازينها أو أنــه قد
نسي ّأنه يمتلك روحًا ونفسًا وجسدًا تصرخ ّ
وتئن
وبحاجة لكي يلتفت إليها
من التعب واالستنزاف،
ٍ
ويشفق عليها.
تخطئ األمهات حني يعتقدن ّأن وجودهن هو محور
ّ
يتوقف
هذا الكون الصغير ،وأن
هن لو رحلن سوف ً
ّ
هذا الكون عن الدوران ،وتتضح أنانية األب جلية إلى

تخطئ األمهات حين يعتقدن
ّ
أن وجودهن محور هذا
الكون الصغير ،وأنّهن لو رحلن
يتوقف هذا الكون عن الدوران

ً
درجــة السخط عليه ،حني ّ
يقرر أن يستقدم خادمة
ُ
لتعنى بالبيت ،ومعلمة لتذاكر للصغار دروسـهــم،
وك ــان األج ــدر ًبــه أن يفعل ذلــك فــي حـًيــاة األم ،لكي
يمنحها فسحة مــن الــراحــة ومـســاحــة لكي تعتني
بنفسها وروح ـهــا ،وتتابع التغيرات الصحية التي
ت ـطــرأ عـلـيـهــا ،خـصــوصــا ّأن ال ـن ـس ــاء ،ب ـعــد إن ـجــاب
عــدد مــن األط ـفــال ،واقـ ًتــرابـهــن مــن منتصف العمر،
يصبحن أكـثــر عــرضــة لــإصــابــة بـســرطــان الـثــدي،
على سبيل املثالّ ،
لكن معظم النساء اللواتي رحن
ّ
ضحية لهذا املرض تأخرن وتلكأن ،أو أخفني حقيقة
ّ
مرضهن عن عائالتهن ،من أجــل أل تتوقف عجلة
حياة هذا الكون الصغير ،ولم يعرفن أو يدركن أن ال
حياة تتوقف بعد موت شخصّ ،
وأن الكون يستمر،
ّ
وقد يتوقف لكي يلتقط أنفاسه الحزينة ،لكن األنانية
البشرية ّ
وحب البقاء يدفعانه لكي يعتمد على نفسه،
مثل الشبل الصغير املختفي في العرين الذي يخرج
ّ
تدريجيًا إلــى الغابة ،حــن يعضه الـجــوع ،وتقع األم
في فخاخ الصيادين ويحملونها إلى حديقة حيوان
ب ـع ـي ــدة ...وه ـك ــذا فـحـكــايــة ً مـثــل حـكــايــة «ب ـيــت ع ـ ّـز»
ّ
أوصلت إلــى النساء رسالة قصيرة ،لكنها موجعة
حتى ّ
تحولت إلى جرس إنذار.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  900مليــم ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

