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هل يكتمل «عقد اللولو»؟
أليسار كرم
ك �ث �ي��رة ه� ��ي األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ّ انهالت
على الصندوق الخشبي املعلق عند
ب��اب امل��دخ��ل .ال أسماء وال إش��ارات أو
رم��وز تكشف ع��ن هوية السائل ،فقط
عالمات استفهام تشي ببعض الجهل
وال �غ �م��وض ال� ��ذي ي�ح�ي��ط بالـ«آخر».
بيت مري التي لم تشهد صدامات بني
املسلمني واملسيحيني خالفًا لكثير من
املناطق اللبنانية ،ش�ه��دت ه��ذه املرة
ً
لقاء (من نوع آخر) في مدرسة الفرير،
ال �ت��ي ت�ح��ول��ت إل ��ى م��رك��ز للمخيمات
الصيفية واللقاءات الشبابية .شبان
وش� � ��اب� � ��ات أن� � �ه � ��وا ام � �ت � �ح ��ان ��ات آخر
ال�س�ن��ة واف �ت �ت �ح��وا ال�ع�ط�ل��ة الصيفية
مخيم صيفي بعنوان
بنشاط نوعي:
ّ
«ع �ق��د ال �ل ��ول ��و» ي �م��ث��ل م �س��اح��ة عمل

م � �ش � �ت� ��رك ي� �خ� �ت� �ل ��ط ض� �م� �ن� �ه ��ا أبناء
الطوائف واملذاهب ليكتشف بعضهم
خ � �ص� ��وص � �ي� ��ات ب� � �ع � ��ض ،ويشبعوا
ّ
وحبهم الكتشاف «اآلخر»،
فضولهم
وي�ط��رح��وا ال�ه��واج��س واألس�ئ�ل��ة التي
تجول في خاطرهم «لعلهم يصبحون
كحبات اللولو الجميلة التي ال يكتمل
جمالها إال عندما تتالقى ف��ي عقد».
الفرق التي حملت أسماء جبال لبنان
ِ
م��ن شماله حتى ج�ن��وب��ه ،ع�م��دت إلى
إنهاء عملها باكرًا يوم علمت بوصول
رج� � � ��ال دي� � ��ن م �س �ل �م�ي�ن ومسيحيني
مل �ش��ارك �ت �ه��ا ال �س �ه��رة .ل ��م ي�ك�ت��ف أحد
بائتمان صندوق خشبي صغير على
ت�س��اؤالت بديهية «مل ��اذا يجب ارتداء
ال �ح �ج��اب؟ م ��اذا ت�ع�ن��ي اإلش � ��ارة التي
يرسمها املسيحيون حول رأسهم؟» بل
طرحوا أسئلتهم بكل عفوية منتظرين،

وأل� � � ّ�ح� � ��وا ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى إجابات
واض � �ح� ��ة وص ��ري� �ح ��ة «مل� � � ��اذا ترتدي
الشابة املسلمة ثيابًا شتوية على مدار
السنة؟ َلم ترتدي بعضهن ثوبًا أسود،
فيما تكتفي أخ��ري��ات ب��ارت��داء الثياب
امللونة حتى في الحداد؟ من هو السيد
محمد حسني فضل ال�ل��ه ،ومل ��اذا أنتم
ح��زي�ن��ون ل�غ�ي��اب��ه؟» أس�ئ�ل��ة ل��م يتسع
ل �ه��ا ال �ص �ن��دوق وال ال ��وق ��ت لتحصل
على اإلجابات التي ترضي سائليها،
كذلك لم يتمكن رج��ال ال��دي��ن ،أحيانًا،
من تبسيط اإلج��اب��ة عنها وإيصالها
بلغة سهلة بسيطة تحاكي اهتمامات
امل �ش��ارك�ين ف��ي امل�خ�ي��م وت�ت�م��اش��ى مع
العفوية الطاغية على ج� ّ�وه .إحداهن
ه�م�س��ت ف��ي أذن امل �س��ؤول��ة «وم ��ا هو
ّ
التجسد وال�لاه��وت والناسوت؟ ماذا
يقصد بهذه الكلمات الصعبة؟» وآخر

ً ّ
غمز صديقه قائال« :بلشوا يتفلسفوا
علينا» .ع��اش املسؤولون الناشطون
ف� ��ي ح ��رك ��ة «ل �ن �ل �ت �ق ��ي» وف� � ��ي معهد
ال��دراس��ات اإلسالمية واملسيحية في
ج��ام �ع��ة ال �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ف ��ي حالة
استنفار دائم .كانوا يجولون بنظرهم
ّ
يضج بالحركة
في أرج��اء املكان الذي
وتمأله ضحكات املشاركني بالحياة،
ي ��راق� �ب ��ون ب��ان �ت �ب��اه ت �ح ��رك ��ات الفرق
وي� �ح ��رص ��ون ع �ل��ى س �ي��ر ال �ع �م��ل في
امل�ج�م��وع��ات وع�ل��ى تطبيق البرنامج
امل �ل ��يء ب ��ورش ��ات ال �ت��دري��ب وحلقات
ال �ح��وار وح�ص��ص ال��ري��اض��ة والرسم
وامل� � �س � ��رح وال� �ت� �ص ��وي ��ر والكتابة...
ي�ص�غ��ون إل��ى امل�ن��اق�ش��ات واألحاديث
الجانبية التي تظهر توقًا إلى «كسر
ال�ح��اج��ز النفسي واالج�ت�م��اع��ي الذي
يفصلنا عن اآلخرين ،وبناء صداقات

معهم» ،وفق ما قالت إحدى املشاركات.
تفاوتت ح��اج��ة امل�ش��ارك�ين ف��ي املخيم
إل ��ى م�ع��رف��ة ال�ت�ق��ال�ي��د ال��دي�ن�ي��ة وفهم
الشعائر والطقوس .فمنهم من يزور
قريته ف��ي الجنوب وال�ش��وف وأعالي
املنت وهي قرية «مختلطة» ،كما يحلو
ل��ه ال �ق��ول ،ل�ل��دالل��ة على اخ�ت�لاط أبناء
الطوائف في الحياة اليومية .ومنهم
من ّ
تعرف في مدرسته التابعة إلحدى
امل� �ط ��ران� �ي ��ات إل � ��ى ص ��دي ��ق م �س �ل��م أو
العكس ،أو سمع من أهله أن التعاطي
مع أبناء الطوائف األخرى بقلة احترام
أو استخفاف ورف��ض التعرف إليهم
«عيب» .في النهاية ،أكد معظمهم في
جلسة ع�ف��وي��ة ،ق�ب��ل ال�ح�ف��ل الختامي
ل �ل �م �خ �ي��م ،أن� �ه ��م اك �ت �س ّ�ب ��وا تقنيات
ص�غ�ي��رة تسهم ف��ي ت�ج��ن��ب النزاعات
الفردية اليومية.

