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فنون
دنيز مشنتف

أي دالئل عكستها سلوك ّيات المتظاهرين؟

وتصدّر الصفوف االوىل ،لذلك تغري دورها .مل
تعد الشخص الذي عليه التحدث باناقة دوما
والتلفظ بالكلمة املناسبة يف املكان املناسب
ومساندة الرجل مهام فعل .املرأة كالرجل
وتعب
تغضب وتثور ،وحني تغضب ستشتم ّ
مبفردات تعكس حقيقة ما تشعر به ،فال
يجوز ابقاء املرأة يف اطار محدد يحظر عليها
الخروج منه.

الرسم على الجدران للقول أنا موجود

وسائل تعبري متنوعة لجأ اليها املتظاهرون يف الفرتة االخرية ،نساء ورجاال ،لرتك بصمتهم يف لوحات جدرانية غطت شوارع
بريوت .ترافق ذلك مع اظهار املرأة اللبنانية صورة جديدة عنها مشابهة للرجل يف اطالق كلامت نابية للتعبري عن غضبها ،النها
مثله متاما تثور وتغضب ،وهو ما اعترب اكتشافا يف نظر االختصاصيني يف علم النفس
الرسومات الجدرانية هي حكاية فيها روح
الناس ،تحتضنها شوارع العاصمة عادة
باعتبارها مكانا للتعبري يك يرتك االنسان فيها
بصمته ،كونها ترمز اىل القلب .فالرسم عىل
الجدران هو تعبري ذايت اليصال الصوت اىل
الناس يك يروا ويعرفوا ،وهو يف اسلوبه يظهر
الهوية الشخصية لكل فرد بالتوقيع عليها
ببصمته الذاتية التي تختزل مشاعره ،فوسائل
التعبري املختلفة عرب التاريخ هي بصامت
الشعوب.
كل من يرسم او يكتب عىل يشء يبقى
محفورا فيه ،كالجدران مثال .هو يكتب ذاكرة
شعبه ومرحلته بنفسه ،كحال املبنى االصفر
يف السوديكو الذي ال يزال يحتضن يف جدرانه
عب فيها
الداخلية ذاكرة الحرب بكتابات ّ
املقاتلون يف سنوات الحرب ،عن مشاعر واراء
عاشوها وآمنوا بها يف لحظات معينة فبقيت
ذاكرتهم مطبوعة عىل الجدران.
وسائل تعبري عدة لجأ اليها املتظاهرون يف
الفرتة االخرية ،كان ابرزها اطالالت الفتيات
والسيدات يف الصفوف االوىل باناقتهن
املعهودة ،لكن مع استعامل مفردات ال
تعكس االناقة التي حرصن عليها .ما السبب،
وملاذا رغبت املرأة اللبنانية يف اظهار هذه
الصورة عنها؟
يف حوار مع "االمن العام" تقدم االختصاصية
يف علم النفس الرسيري يف قسم الطب النفيس
يف مستشفى القديس جاورجيوس واالستاذة
يف جامعة البلمند الدكتورة امييه نارص كرم
تفسريات لسلوكيات املتظاهرين وخلفيات
الدوافع لديهم.
■ لجأ املتظاهرون يف االحتجاجات االخرية
اىل وسائل للتعبري كالرسم عىل جدران بريوت،

ملاذا يف العاصمة تحديدا واىل ماذا يرمز ذلك؟
□ الن العاصمة ترمز اىل القلب ،فهي املكان
الذي يحتضن ذاكرة الشعوب وهي التي
تبقي هذه الذاكرة حية .عندما نقول بريوت
نشعر ان لها صدى الرنني يف ذاتنا .يشء يرن
فيه الحنني اىل يشء جميل من املايض يحمل
معه كل تاريخنا ،كم هي جميلة هذه الكلمة.
بريوت هي لبنان متاما كطرابلس وصيدا ،اي
عواصم املدن اللبنانية االخرى يف الشامل
والجنوب .هذه املدن هي القطب الجاذب
للناس يك يجتمعوا ببعضهم بعضا لخلق
اللحمة يف ما بينهم .فبريوت ،مثال ،تحتضن
كل الطوائف ،والنها تحتضن الكل يصبح هذا
املكان بالذات كام العواصم االخرى امكنة
للتعبري يك يرتك االنسان فيها بصمته .عندما
نقصد وسط بريوت نشاهد يف طريقنا كتابات
ورسومات عىل الجدران نشعر امامها بأننا
امام حكاية فيها روح الناس .عندما يرسم
االنسان او يكتب ما يختزل مشاعره ،يولد
السيناريو فتولد معه القصة .اذا اراد شخص
ما تقديم اعالن او دعاية عن يشء معني عليه
كتابة نص نعتربه سيناريو يختزل املضمون
فيخترصه بكلامت .من اجل ان يصل هذا
االعالن اىل الناس سيوضع هذا السيناريو
عىل لوحات جدرانية توزع عىل الطرقات،
خصوصا يف العاصمة .هذا ما نسميه التعبري.
فمن خالله نحافظ عىل الذاكرة التي يرتك فيها
الناس بصمتهم بافعال قاموا بها تحيك عن
قصتهم لالجيال املقبلة .استشهد هنا ببيت
بريوت يف السوديكو املعروف باملبنى االصفر
املتميز حاليا باقامة نشاطات فنية متنوعة
املضمون ،لكن يف الوقت نفسه بقيت جدرانه
الداخلية عىل حالها تحمل الكتابات التي
خطها املقاتلون للتعبري عن ارائهم ومشاعرهم

يف سنوات الحرب .حتى اثار الرصاص وشظايا
القذائف عىل الجدران بقيت كام هي ،والنه
كذلك اصبح هذا املبنى ذاكرة الحرب .فكل
ما هو مكتوب او مرسوم ،مبعنى محفور عىل
يشء ما ،خصوصا الجدران ،سيبقى مع الزمن
ولن ميحى عىل االقل من الذاكرة ألن ما ترك
فيها سينتقل من جيل اىل جيل .هذا ما نسميه
بصامت الشعوب.
■ من خاطب املتظاهرون يف هذا التعبري،
الدولة ام الناس؟
□ انه تعبري ذايت من اجل ايصال الصوت.
هذا التعبري هو البراز الهوية الشخصية
وللتوقيع عليها بالبصمة الذاتية لكل شخص.
ما قاله املتظاهرون يف الفرتة االخرية من
خالل افعالهم هو املجاهرة باملواطنة التي مل
تولد يف لبنان حتى االن ،فمن خاللها تتكون
الهوية الجامعة لكل اللبنانيني .التعريف عن
الشخص بأنه مواطن لبناين وليس كالسابق،
اي بالتعريف عن نفسه من خالل الطائفة
التي ينتمي اليها ،هي البذور االوىل للمواطنة
املرتقبة التي نسعى اليها .فالتعبري بالرسومات
والكتابات عىل الجدران هو تعبري عن الهوية
الشخصية يف الدرجة االوىل ،وثانيا هي رسالة
اىل من ابعدنا عن تحقيق هذه املواطنة.
■ اال تعترب هذه الوسيلة اسلوبا تخريبيا
لتشويه معامل العاصمة التي مل تعد تختزل
امال الناس؟
□ اطالقا ،ال اعتربه تخريبا وال تشويها
للعاصمة ،رمبا كان هناك غضب عند البعض
عب عنه بتحطيم املحال التجارية ،خصوصا
ّ
الفخمة منها ألن املعركة هي ضد املال الذي
يحتكره االثرياء .احيانا ،اذا وصل االنسان اىل

الدكتورة يف علم النفس امييه نارص كرم.

حد الوجع الكبري او الجوع املضني والشعور
بأن حقه مسلوب وبأنه كمواطن هو مضطهد
يصبح التعبري عن الغضب يف هذه الحاالت
مؤذيا الن الشعور هنا نابع من االحساس
بالظلم .عندها سيتخبط االنسان بني امرين
هام الغضب القوي او االكتئاب الحاد اىل حد
االحباط .اذ عادة يرتجح الشخص بني الحالني
فيغضب احيانا ويعود ويكتئب .لكن الغضب
يعب عنه بوسائل عنفية،
يف هذه الحاالت ّ
كتحطيم االشياء التي كانت مصدر حزن
لالنسان ،خصوصا احساسه بالالعدالة .هذه
الحال تعيد االنسان اىل بدائيته فيكون التعبري
عن غضبه بدائيا.

وهذا ما حدث بالتغطية االعالمية املتواصلة
للمتظاهرين يف الشوارع ،فقد تم االعرتاف
بهم وبوجودهم من خالل ما قاموا به يف
الشوارع او مام تركوه من اثر عىل الجدران.

■ هل تعترب الرسومات والكتابات الجدرانية
تحريضا للناس ام هي لتكوين رأي عام من
خاللها؟
□ الوسائل التي لجأ اليها املتظاهرون ،كالرسم
تعب عن
عىل الجدران او كتابة شعارات ّ
ارائهم او سخطهم ،كان الهدف منها الوصول
اىل الناس يك يروا ويعرفوا .لهذا السبب
اهتموا كثريا بالتغطيات االعالمية من اجل
ايصال اصواتهم يك ال يبقى هؤالء االشخاص
غري مرئيني .فمن خالل هذه الرسومات هناك
من يقول انا موجود وعليكم ان تعرتفوا يب

■ كان الفتا يف التظاهرات االخرية اطالق
كلامت نابية من فتيات وسيدات ال من زعران
كام يقال يف وقت حرصن فيه عىل اظهار
اناقتهن ،ما تفسريك لذلك؟
□ ضمت التظاهرات كل الطبقات
االجتامعية ،فكان من بينها سيدات انيقات
واخريات "قبضايات" يف نظري ،لهذا السبب
اعتربت الثورة انثى ألن دور املرأة فيها كان
عظيام ،بقدرتها عىل االلتزام واملثابرة وحس
االنتامء .كانت موجودة يف كل يشء يحدث،
يف املشاركة ويف اتخاذ القرارات ،يف الطهي

العاصمة مكان
للتعبير كي يترك االنسان
فيها بصمته

■ هل من خالل التظاهرات االخرية حاولت
املرأة اللبنانية تحطيم الصورة النمطية الرائجة
عنها ،وهل كان ذلك فرصة لها؟
□ صحيح ،لقد حطمتها من خالل دورها
الفاعل يف التظاهرات االخرية .ما حصل
اعتربه اكتشافا للمرأة اللبنانية بالصورة
الجديدة التي اطلت بها .وجودها يف
الحياة مل يعد ملساندة الرجل واالستامع اليه
والبقاء وراءه ،مبعنى ان يكون دورها ثانويا
اىل جانبه ،بل اصبحت مساوية للرجل يف
االفعال والحقوق .يف  8اذار املايض يوم املرأة
العاملي ،اعتمدت اشارة محددة لحركات
اليدين من املتظاهرات ترمز اىل املساواة
بني الرجل واملرأة .يف الواقع ،من املعيب
جدا بحلول عام  2020التحدث عن هذه
املسألة .ما امتناه فعال هو ان نصل بعد عرش
سنوات اىل الغاء هذا التاريخ ـ  8اذار ـ كيوم
مخصص للمرأة يف وقت اصبحنا نطالب
فيه باملساواة بني الحيوان واالنسان ككائن
يحتاج اىل الرعاية واالهتامم.
■ بكرسها املحرمات االجتامعية عىل َمن
متردت املرأة اللبنانية؟
□ متردت عىل املفاهيم االجتامعية التي
اصبحت يف نظرها باطلة ،عىل كل القناعات
السابقة التي اعطتها حجام دونيا .هذا التمرد
هو رد فعل عىل القمع والالعدل واالستغالل
والحقوق املنقوصة للقول ال يف وجه كل
ذلك .اجمل صورة قدمتها املرأة اللبنانية يف
التظاهرات االخرية متثلت يف لقاء اهايل عني
الرمانة والشياح وابناء السوديكو والخندق
الغميق .يف هذا املشهد ،اخذ الرجال حذرهم
وجلسوا جانبا لتؤكد املرأة انها عنرص اسايس
يف املجتمع ،يحمي ويدافع ،يثور ويغضب.
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