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فنون
بني السياسة والفّن... َمن منهما يحتاج إلى اآلخر

فّنانون لبنانّيون يخوضون االنتخابات بحماسة
ما الذي قد يدفع فنانا احبه الجمهور وتفاعل مع اعامله اىل التوجه نحو السياسة، 
واد  يف  السياسيون  واصبح  تهمة،  شبه  اىل  السيايس  العمل  تحول  بعدما  السيام 
والشعب يف واد آخر. ما عىس السياسة تضيف اىل رصيد الفنانني الذين يخاطرون 

يف خسارة قسم من جمهورهم، ملجرد مجاهرتهم بانتامءاتهم السياسية

ما يدفعنا اىل طرح هذه التساؤالت، هو 
واالعالميني  الفنانني  من  كبري  عدد  توجه 
من  السياسة  غامر  خوض  اىل  اللبنانيني 
لخوض  ترشحهم  عن  االعالن  خالل 

هذا  قرارهم  فهل  النيابية.  االنتخابات 
املجالني،  بني  املتداخلة  العالقة  من  نابع 
تغيري  احداث   يف  لديهم  رغبة  من  ام 
عىل االوضاع الراهنة، االمر الذي عجزوا 

الالفت  فنهم؟  خالل  من  به  القيام  عن 
عىل  االحزاب  بعض  تهافت  كان  ايضا، 
العتقادهم  الفنانني  هؤالء  استقطاب 
الربيق  بعض  يضفون  قد  بانهم  رمبا 
عليها بعد البهتان الذي لحق بها، خاصة 
العام"  "االمن  ترشين؟    17 احداث  اثر 
رشدان  اسعد  املرشحني  الفنانني  التقت 
وكارال بطرس، ووقفت عىل ارائهام حيال 

هذا املوضوع.

رشدان: اذا لم يكن هناك وطن
ما نفع الفن والجمهور؟

املرشح عن املقعد املاروين يف جبيل الفنان اسعد رشدان.

املقعد  عن  املرشح  رشدان  اسعد  الفنان 
اراد من خالل  انه  اكد  املاروين يف جبيل 
من  يعرب  موقفا  يسجل  ان  ترشحه 
جذري  تغيري  احداث  رضورة  عن  خالله 
انه  علام  اللبنانية  السياسية  الحياة  يف 
وقال:  االمر.  هذا  تحقيق  يف  مؤمن  غري 
الثاين  كانون  يف  الرتشح  بطلب  "تقدمت 
كل  بدفع  صديقي  تكفل  بعدما  املايض 
الئحة  تأليف  بداية  حاولنا  النفقات.  
ننجح  مل  اننا  اال  وشيعي،  مارونيني  تضم 
االعالن  صدد  يف  كنت  وبينام  ذلك.  يف 
من  اتصال  وردين  ترشيحي،  سحب  عن 
خالله  مني  طلب  سعيد  فارس  الدكتور 
النائب  جانب  اىل  الئحته  اىل  االنضامم 
عرضه  فقبلت  البون،  منصور  السابق 
الدكتور  مع  التقي  وانني  خصوصا  فورا 
وتطلعاته.  ومبادئه  افكاره  يف  سعيد 
فيها  مررت  التي   القاسية  الظروف  ان 
الفن  اضع  ان  عىل  اجربتني  حيايت  يف 
بعد  اولويايت  سلم  يف  الثالثة  املرتبة  يف 
السياسة وحزب الكتائب الذي  استقلت 

التغايض عن ما يحصل، يف ظل استرشاء 
كل  طاول  الذي  والفساد  الرسقات 

مفاصل الدولة".

ترشحت  التي  الالئحة  تصف  كيف   ■
عليها؟

□ انها افضل الئحة موجودة يف املنطقة. 
فهي تضم منصور البون املعروف بقربه 
الكثرية،  االنسانية  وبخدماته  الناس  من 
سياسيا  منه  اكرث  اجتامعي  رجل  وهو 
من  امثاله  اىل  حاجة  يف  واملجتمع 
يخدمونه،  الذين  "االوادم"  املسؤولني 
عريق  بيت  من  يتحدر  انه  عن  فضال 
لطاملا كان مفتوحا امام الجميع. كذلك، 
ميثلني  سعيد  فارس  الدكتور  ان  ارى 
ومواقفه  بجرأته  واحالمي  فكري  وميثل 
مل  التي  ومبادئه  واستقامته  وصالبته 

يحد عنها يوما.

يف  فوزك  حال  يف  ستفعل  ماذا   ■
االنتخابات؟

التموضع  اىل  النظر  اوال  علينا   □
املقبل،  الربملان  الذي سيشهده  السيايس 
تحقيق  وحدهم  ميكنهم  ال  االفراد  ألن 
حول  جميعا  نتفق  ان  علينا  امر.  اي 
مبدأ سيايس اسايس هو بناء دولة، وهذا 
السيادة  استعادة  عىل  العمل  يتطلب 
اوال، اذ من دونها ال سلطة وال مؤسسات 
اقتصاد وال تربية  وال قضاء وال امن وال 
السيادة،  هو  الدولة  عصب  فن.  وال 
مقومات  جميع  معها  فقدنا  فقدت  اذا 
الدولة، لذا علينا ان نتفق ونتوحد حول 
باستعادة  يبدأ  يشء  كل  املوضوع.  هذا 
منقوصة  تكون  حني  النها  السيادة 
ومهيمنا عليها تفقد الدولة سلطتها، مام 
يؤدي اىل انهيار الركائز التي تقوم عليها 
كثريين   ان  يبدو  اليوم.  حاصل  هو  كام 
وقد  االمر،  هذا  خطورة  يستشعرون 
باتوا  بعدما  حوله  التفافا  نالحظ  بدأنا 
عىل قناعة بأن ال بديل من الدولة ومن 
وجيشها  مبؤسساتها  الرشعية  السلطات 

وكل قواها االمنية والعسكرية.

■ اال تخاف ان تخرس جزءا من جمهورك 
بعد اعالنك بشكل علني عن اتجاهاتك 

السياسية؟

جميعا  نرى  اليوم،  سنوات.   4 منذ  منه 
كيف ان االمور تتحلل من حولنا وتنهار 
او  السكوت  معه  يجوز  يعد  مل  بشكل 

املقال

السلطة  اهل  عليه  يفرضها  التي  املامرسات  املرء بسبب  امام  املساحات  كلام ضاقت 
او املجتمع او الدين، برز فضاء الفن الرحب الذي يبقى االكرث اتساعا واستيعابا لكل 
االجيال والفئات وملختلف االفكار والتطلعات االجتامعية، حتى السياسية منها، اذ يجد 
االنسان فيه فلكا رحبا ال حدود له وواحة يلجأ اليها للتعبري عن افكاره وحاجاته ورغباته 
واعرتاضاته وازماته، مبارشة او مواربة، يف قالب ثقايف غالبا ما يختزن يف طياته رصخة 

مكبوتة او ضحكة مكسورة. 
ال شك يف ان العالقة التي تربط الفن بالسياسة هي عالقة جدلية، ومحاولة فهمها تتطلب 
الناحية االخرى كيفية  الفنون، ومن  السياسة يف  الذي تخلفه  التأثري  من جهة دراسة 
تأثري الفنون يف السياسة والتدقيق يف مستويات هذا التأثري ومدى ارتباطه باالحداث 
والتطورات والخضات التي يتعرض لها املجتمع. النقاش حول ذلك ال ميكن ان يكون 
محصورا يف الفضاء الفكري، ألن فهم اهمية هذه العالقة وعمقها يتطلبان الوقوف امام 
عمليات التفاعل والتأثري بني "العاملني" يف ظل املتغريات الكبرية عىل املستويات السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية التي يشهدها العامل.
من هنا، نرى ان الدور االبرز للفنون يتجىل دامئا يف لحظات تاريخية محددة يف تاريخ 
الشعوب واالوطان كاالزمات االجتامعية والسياسية واالنسانية واالخالقية وما اكرثها، 
وصوال اىل الثورات ومختلف التطورات التي قد تطرأ. يف غالب الظن، هذا االمر تحديدا 
كان وراء العديد من املحاوالت والدعوات للمطالبة برضورة الفصل بني السياسة والفن 
واالمتناع عن استعامله لعالج قضايا ومشاكل تعاين هي منها، فهل يف ذلك اقرار بحجم 
التغيري الذي ميكن ان تدخله االعامل الفنية املتنوعة عىل واقع الشعوب وتغلبها بذلك 

عىل الخطابات السياسية الرنانة؟
يف لبنان، اذا عدنا بالتاريخ اىل ما يقارب املئة عام، نرى وجود تالزم وثيق يف العالقة بني 
الفن والسياسة فيه، بحيث ان اشهر واهم االعامل الفنية التي رأت النور منذ تلك الفرتة 
ولغاية يومنا هذا، استلهمت االحداث السياسية التي مر فيها والتي تم التطرق اليها 
غالبا بشكل مبارش. االمثلة عىل ذلك كثرية، وقد تكون اعامل الرحابنة وغريهم من كبار 
الفنانني، خري دليل عىل الحضور الطاغي للرسائل واالنتقادات السياسية يف االعامل الفنية 
التي تحايك الذاكرة الشعبية بكل افراحها ومشاكلها وهمومها. وما املواضيع التي تناولتها 
العديد من االفالم السينامئية  اللبنانية او املشرتكة التي تم انتاجها حديثا بعد غياب طال 
 MEMORY انتظاره اال تأكيدا عىل هذا االمر. فقد تابعنا يف فيلم صندوق الذاكرة او
BOX THE للمخرجني جوانا حجي توما وخليل جريج، دراما تتحدث عن املعاناة التي 
لحقت بالشباب اللبناين من جراء الحرب االهلية اللبنانية واضطراره اىل الهجرة. كام 
شاهدنا يف فيلم مفاتيح مكرسة او   BROKRN KEYS  للمخرج جيمي كريوز، قصة 

عازف بيانو عراقي يحاول اعادة تجميع اجزاء آلته التي دمرها تنظيم داعش.
هنا، ال بد من االشارة اىل ان العالقة بني الفن والسياسة مل تعد عالقة ثنائية بعد تحولها 
اىل عالقة ثالثية االقطاب اثر دخول العامل االقتصادي عليها بقوة، وهو بات يتحكم يف 
جزء كبري يف انواع االنتاجات الفنية ومضامينها، بعد ان اصبحنا نعيش يف عامل تتحكم فيه 

حركة الربح والخسارة واملنافسة، ايا كان الثمن!

الفّن والسياسة 
نقيضان متكامالن

راغدة صافي
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الصوت  وسأكون  والصحة،  والبيئة 
االرملة  خصوصا  املرأة،  عن  املدافع 
فجميع  الشهيد،  وام  واملطلقة 
هذه  اوضاع  ترعى  التي  القوانني 
وقدمية  مجحفة  النساء  من  الفئات 
انني  كام  تحديثها.  يجب  لذا  جدا، 
حول  تدور  عدة  مواضيع  ساتناول 
حيايت  عىل  االثر  بالغ  تركت  احداث 
وقانون  املرورية  كالسالمة  الشخصية 
والخادمة  زوجي  فقدت  فانا  السري، 
يف حادث سري مؤمل تعرضنا له، الحق 
جدا  كثرية  صحية  مشاكل  وببنايت  يب 
املجال  يف  طويلة.  فرتة  منها  عانينا 
الصحي سأويل مرىض السكري بشكل 
اسايس اهمية كربى، كام سأسعى اىل 
نرش التوعية للحد من اعراض االزمة 
القلبية املفاجئة التي تصيب الشباب 
نتيجة  تأيت  والتي  عاما  و35   12 بني 
فريوس ال تكشفه الفحوص العادية. 

■ هل من عالقة بني الفن والسياسة؟
مختلف  اىل  الفن  تطرق  لطاملا   □
املواضيع السياسية واالجتامعية، وقد 
كان له دور بارز يف  ايصال رصخة ما  
كام  معينة،  مشاكل  عىل  االضاءة  او 
ان السياسة تحتاج اىل فن يف التعاطي 
يساعدنا يف مقاربة مختلف املواضيع 
اعتقد  شخصيا  انا  اليها.  نتطرق  التي 
ال  لذا  بعضا،  بعضهام  يكمالن  انهام 
مشهود  فنانني  من وصول  مانعا  ارى 
الفنية  وعطاءاتهم  بكفاياتهم  لهم 
يف  مهمة  مراكز  اىل  واالجتامعية 
عىل  كثرية  امثلة  العامل  يف  الدولة. 
االسبق  االمرييك  الرئيس  منها  ذلك، 
االوكراين  والرئيس  ريغان  رونالد 

الحايل فولودميري زيلنسيك.

من  جزء  خسارة  من  تخافني  اال   ■
جمهورك بسبب خياراتك السياسية؟

يف  االمر.  هذا  يحصل  ان  يجب  ال   □

يكون  ان  له  يحق  انسان  انا  النهاية 
واملجتمع  الحياة  يف  الخاص  رأيه 
التعبري عن  الحق يف  للجميع  والوطن. 
ارائهم مهام اختلفت وعىل اآلخر تقبل 
هذه االراء. من ناحيتي، مل ولن اتعرض 
اىل احد باساءة عىل الصعيد الشخيص، 
واطلب من الجميع احرتام هذا االمر.

يف  تحققي  ان   اىل  تسعني  هل   ■
تحقيقه  من  تتمكني  مل  ما  السياسة 

خالل مسريتك الفنية؟
كامرأة،  طموحايت  احقق  ان  اريد   □

افضل  مستقبل  اضمن  ليك  واعمل 
الوالدي. يف مواضيع معينة ساستخدم 
السياسة لخدمة الفن، وسأسعى بكل 
الشيخوخة  ضامن  تأمني  اىل  تأكيد 
للفنانني يف لبنان الذين افنوا عمرهم 
ازمة  يف  اليوم  ميرون  وهم  الفن  يف 
اعاملهم،  توقفت  بعدما  كبرية 
ابواب  عىل  واقفني  انفسهم  ووجدوا 
احد  وال  والصيدليات  املستشفيات 
مقبول  غري  االمر  هذا  عنهم.  يسأل 
الناحية  من  وبخاصة  ناحية،  اي  من 
املرحلة  ترسم  ان  يجب  االنسانية. 
ال  اذ  للبنان،  جديدا  وجها  املقبلة 
يجوز ان نستمر يف حال الفوىض التي 
الفساد  نعيشها حاليا حيث يسترشي 
حادا  هبوطا  ونرى  واسع  نطاق  عىل 
يف  لكننا  املستويات.  مختلف  عىل 
ومبدع  مثقف  شعب  نحن  النهاية 
ونتعاون  نتضامن  ان  علينا  لذا  فنيا، 
والحؤول  البلد  انزالق  ملنع  جميعا 

دون سقوطه.
ر.ص.

اريد ان احقق 
طموحاتي كامرأة واعمل 

ألضمن مستقبال افضل 
الوالدي

املرشحة عن املقعد االرثوذكيس يف دائرة بريوت االوىل الفنانة كارال بطرس.

بطرس: لم يعد جائزا ان نترك
لبنان لغرباء يتالعبون بمصيره

يف  االرثوذكيس  املقعد  عن  املرشحة 
كارال  الفنانة  االوىل  بريوت  دائرة 
لبنانية  كمواطنة  انها  رأت  بطرس، 
رأيها  عن  تعرّب  ان  يجب  وكسيدة 
 40 بعد  آخر  منرب  من  وتنتفض 
بكل  عاشتها  التي  الحروب  من  عاما 
قرار  "وراء  ان  واعتربت  تفاصيلها. 
محاولة  منها  عدة  اسبابا  ترشحي 
والعمل  بنا،  الالحق  للظلم  وضع حد 
ولجميع  الوالدي  مستقبل  تأمني  عىل 
هجرتهم،  من  نحد  ليك  لبنان  شباب 

اذ ال احد يرغب يف تصدير اوالده اىل 
يجب  لذا  االن.  يحصل  كام  الخارج 
مستقبل  تأمني  اىل  السعي  علينا 
افضل لهم ولهذا الوطن الذي مل يعد 
الذين  للغرباء  سائبا  نرتكه  ان  جائزا 

يتالعبون مبصريه".

■ عىل اي اساس اخرتت الالئحة التي 
فيها؟ ترشحت 

□ القانون الحايل يفرض علينا الرتشح 
الرتشح  من  ومينعنا  الئحة  ضمن 

منفردين. عىل الرغم من انني انتمي 
الذي  الحر  الوطني  التيار  الئحة  اىل 
والذي  مؤسسيه،  احد  زوجي  كان 
اىل حد  الوطني  نهجه  معه يف  التقي 
مرشحة  نفيس  اعترب  انني  اال  بعيد، 

مستقلة.

ستعملني  التي  املشاريع  هي  ما   ■
عليها يف حال فوزك؟

ساعمل  االنتخابات  يف  فزت  اذا   □
باملرأة  تتعلق  عدة  مشاريع  عىل 

مل  اذا  والجمهور  الفن  نفع   ما   □
شعارا.  ليس  الوطن  وطن؟  هناك  يكن 
الحقيقي  املعنى  يدرك  اليوم  احد  ال 
الرتبية  غياب  بعد  والوطنية  للوطن 
من  اكرث  قبل  املدنية   والرتبية  الوطنية 
نعيش  اننا  مجتمعاتنا.  عن  عاما  ثالثني 
اليوم انهيارا عىل كل املستويات، اهمها 
لنأخذ  اآلخر.  وتقبل  والوطنية  االنتامء 
لطاملا  مثال،   خليفة  مارسيل  الفنان 
وانا   معروفا،  السيايس  انتامؤه  كان 
السياسة  يف  معه  نقيض  عىل  اكون  قد 
اعز  من  وهو  واحرتمه  احبه  انني  اال 
وغريهم  الرحباين  زياد  كذلك  اصدقايئ، 
من الفنانني. تقّبل االخر يدخل يف اطار 

الوطنية املفقودة التي تحدثت عنها. 

■ هل ترى ترابطا بني السياسة والفن؟
عىل  مبنية  العامل  يف  الفنون  كل   □
والذي  للسياسة،  الحقيقي  املفهوم 
الناس  ادارة شؤون  يكون يف  ان  يفرتض 
يف بقعة جغرافية ضمن مؤسسات قوية 
لبنان.  يف  الخاطئ  ملفهومنا  وفقا  وليس 

من  الفن  خالل  من  نتمكن  قد  احيانا، 
يف  ايصالها  من  نتمكن  مل  رسائل  ايصال 
"انت  مسلسل  يف  حصل  كام  السياسة، 
اىل  تطرق  الذي  الله  رزق  لكارين  مني" 
االهلية  للحرب  االجتامعية  التبعات 
تركتها،  التي  والتأثريات  فيها  مررنا  التي 
الفن  املجتمع.  تفكك  اىل  تاليا  وادت 
واقع  نتيجة  يأيت  اجتامعيا  واقعا  يجسد 
او  سيايس غري محصور يف منصب وزير 
نائب. ان مجتمعنا اليوم مجتمع جاهل 
واالنتامء.  والوطنية  املواطنة  ملعنى 
عن  بالتخيل  طالبت  انني  صحيح 

عن  اتخل  مل  لكني  اللبنانية  جنسيتي 
محددة،  اسس  لها  فالوطنية  وطنيتي، 
الجنسية هي مجرد عالقة دفرتية  بينام 
بني املواطن واملؤسسات، مل اعد اثق بها. 

■ هل تخاف عىل هوية لبنان؟
الوسائل.  بشتى  تغيريها  يحاولون   □
اي  ارى  ال  انني  من  الرغم  عىل  لكن، 
ولن  مل  انني  اال  االوضاع،  لتحسني  افق 
اموت  ولن  جوعا  اموت  لن  استسلم. 
ان  اعلم  انني  من  الرغم  عىل  راكعا، 
ان  جدا،  بعيد  تغيري  اي  احداث  امكان 

مل نقل مستحيال.

بالفنانني  االحزاب  استعانت  هل   ■
لكسب شعبية فقدتها يف مكان ما؟

ترشين   17 يف  حصل  الذي  الحراك   □
ادخل تغيريات اىل مفاهيم معينة، وقد 
اساسيا  دورا  الفنانني  من  عدد  لعب 
حيث  الساحة  يف  وجودهم  عرب  خالله 
واسع  جمهور  استقطاب  من  متكنوا 

وتركوا تأثريا كبريا لديه.

لن اموت جوعا 
او راكعا واعلم ان امكان 

احداث تغيير بعيد جدا 


