
 



اأ�سغال داخلية 2: منتدى عن الممار�سات الثقافية

 

كتاب لكري�ستين طعمه

بيروت - لبنان من 31 ت�سرين �لأول �إلى 6 ت�سرين �لثاني 2003 

تنظيم كري�ستين طعمه

�سارك في �لتنظيم ر�سا �سلطي

�إنتاج �لجمعية �للبنانية للفنون �لت�سكيلية، �أ�سكال �ألو�ن

دعم: فورد فاوند�ي�سن وع�سيمي فاوند�ي�سن

بالتعاون مع: وز�رة �لثقافة �للبنانية، �لمجل�س �لثقافي �لبريطاني، �إ�سبا�س �أ�س.د، ڤيديو بر�زيل، �لبعثة �لثقافية �لفرن�سية

قامت بن�سر هذ� �لكتاب �لجمعية �للبنانية للفنون �لت�سكيلية »�أ�سكال �ألو�ن«

�لعنو�ن: عين �لمري�سة، �سارع فيني�سيا، بناية �سعب، رقم5، �لطابق �ل�ساد�س، �سقة رقم 12ب، بيروت، لبنان

info@ashkalalwan.org :لبريد �لإلكتروني�

www.ashkalalwan.org :لموقع �لإكتروني�

كافة �لحقوق محفوظة. ل ي�سمح باإعادة ن�سر هذ� �لكتاب �أو ��ستعماله باأي �سكل، �إلكتروني �أو ميكانيكي، بما في ذلك �لن�سخ، 

�لت�سجيل، �أو عبر �أي �أد�ة تخزين �أخرى، من دون �إذن خطي من �لنا�سر.

�لترقيم �لموّحد للكتب 9953-0-0542-7 

طعمه، كري�ستين

�أ�سغال د�خلية: منتدى عن �لممار�سات �لثقافية

در��سات ثقافية/ممار�سات فنية/در��سات �سرق �أو�سطية/فنون غر�فيكية/فنون �أد�ئية

توثيق فوتوغر�في و�إنتاج: �آغوب كندلجيان

�ل�سور �لأخرى في �لكتاب هي من �لم�ساركين

Mind the gap :ت�سميم وتنفيذ

Mind the gap :م�سح �سوئي و�إنتاج

Axt Marwan, Axt Nayla, Axt Yasmine :لخطوط�

طباعة وتجليد: د�ر �لكتب للن�سر، لبنان، ت�سرين �لثاني 2005

ُن�سر هذ� �لكتاب بدعم من فورد فاوند�ي�سن وع�سيمي فاوند�ي�سن

بالتعاون مع:

Ford Foundation

The Lebanese 
Ministry of Culture



 تيتيان

�سلخ مار�سيا�س )76-1570(

زيت على قما�س، 83.5 * 81.5 �إن�س

�لمتحف �لوطني، كروميريز

ت�سيكيا

وليد �سادق

�إيديولوجيا، 2005

16.5 * 22 �سم



ن�سافر متهّج�سين هربًا من هو�ج�سنا

كري�ستين طعمه

�ل�سورة لماهر عّمار



جالل توفيق، »فن ثانوي: مل�سقات مفاهيمية لأفالم و�أعمال ڤيديو«، )2000-2005(. كافة �لحقوق محفوظة 2005 جالل توفيق



تنويه

تود �لجمعية �للبنانية للفنون �لت�سكيلية »�أ�سكال �ألو�ن« �أن تتوجه بال�سكر �إلى كل من �سارك 

في منتدى »�أ�سغال د�خلية 2«، وكل من �ساهم في ن�سر هذ� �لكتاب.

�لم�ساركون في �لمنتدى هم: ريتا �بر�هيم، �سامر �أبو هو��س، �أدوني�س، فوؤ�د �لخوري، �سريف 

�أنجيرليولو، �سليم تماري، حقان توبال، جالل توفيق، جو�نا  �أمال قناوي، غوفان  �لعظمة، 

مرو�ن  ر�يت،  �ستيفن  خبيز،  بالل  جريج،  لميا  جا�سر،  �إميلي  جريج،  وخليل  توما  حاجي 

ر�سماوي، بيمان هو�سماند ز�ده، �أكرم زعتري، روي �سماحة، غ�سان �سلهب، �إيليا �سليمان، 

طوني �َسَكر، �أنطون �سّما�س، حازم �ساغية، لينا �سانع، �سمر كنفاني، مختار كوك�س، ربيع 

مروة، محمد مظلوم، �سينا نجفي، �سريف و�كد.

قام بتحرير هذ� �لكتاب: يو�سف بّزي، محمد حمد�ن، زينة عثمان، كيلن ويل�سن – غولدي، 

ما�سا رفقة.

�لمترجمون: �سامر �أبو هو��س، بالل خبيز، ر�سا �سلطي، وليد �سادق.

XO، محمد  Mind The Gap، عمر حرقو�س و�سو�سن �سو من �سركة  با�سيل من  ن�سكر كارل 

من  زين  وغ�سان  �لكتب،  د�ر  من  �لدين  جمال  و�ئل  �لأو�سط،  �ل�سرق  طير�ن  من  �لحوت 

GeoVision و�سذ� �سرف �لدين على م�ساهمتهم �لقّيمة.

�لفتوح،  �أبو  �أبي �سعب، طارق  بيار  �لم�سروع هم:  �أ�سا�سيًا لإنجاز هذ�  �آخرون كان دعمهم 

منى �أبو �سمر�، ن�سال �لأ�سقر، ب�سمة �لح�سيني، يو�سف �لخليل، ر�وية �ل�ساب، روبرتا �أونو، 

�إرين بور�س، يو�سف بّزي، �ساندر� د�غر، ح�سن د�وود، ندى �سحناوي، وزير �لثقافة �ل�سابق 

�سولنج  �سانع،  لينا  �سماحة،  روي  �سلمان،  طالل  �سالمة،  مرو�ن  �سالمة،  غ�سان  �لدكتور 

فار�كا�س، بير�ل مادر�، غ�سان مخيبر، ح�سام م�سيم�س، ماريا ع�سيمي، لين �سنيج كيروز، 

ر�سيل هتجيان، زيكو هاو�س و�سمر وّهاب.



مقدّمة

محا�سر�ت

بيروت، �ليوم، �أهي مدينٌة َحّقًا، �أم �أّنها مجّرد ��ْسم تاريخّي؟ �أدوني�س

بع�س عو�لم �لعرب وثقافاتهم ما بين عبد �لحليم حافظ وعمرو دياب، حازم �ساغية

عائد �إلى بيروت، �أنطون �سّما�س

نحو تحديد »متجاوز �لمحلي«: �لخيار�ن �لمّر�ن لو�سعية حاّلة، �ستيفن ر�يت

حفريات �لكارثة، غوفان �أنجيرليولو

�أ�سو�ر �لقد�س: �لحقيقي و�لمتخّيل، �سليم تماري

بغد�د �لعا�سمة �لم�ستعارة، محمد مظلوم

في �لفعل �لم�سرحي: ق�سية كلمة و�نزياحات، لينا �سانع

ندوة

حلقة نقا�سية: ثالثة م�ساريع من نيويورك، �إميلي جا�سر، مختار كوك�س، �سينا نجفي. مديرة �لندوة، ر�سا �سلطي

ن�ّس محا�سرة �ألقيت في »�أ�سغال د�خلية 2«، �إميلي جا�سر

عاليًا في �ل�سماء، مختار كوك�س

دفاعًا عن �لف�سول: حو�ر متخّيل بين رئي�سّي تحرير في مجلة كابينيت، �سينا نجفي

عرو�س

�لغرفة، �أمال قناوي

�لبحث عن موظف مفقود، ربيع مروة

معار�س

�لحاويات �لحاوية: م�سروع لمجموعة زوربان، غوفان �أنجيرليولو وحقان توبال

�ل�سور �لمعّمرة، جو�نا حاجي توما وخليل جريج

زورخانه، بيمان هو�سماند ز�ده

بيروت كوت�سوك، مرو�ن ر�سماوي

فيلم 

�سجل �ختفاء، �إيليا �سليمان

�أحاديث مع �إيليا �سليمان

ڤيديو

هذ� �ليوم، �أكرم زعتري

هنا وربما هناك، لميا جريج

منذر، �سمر كنفاني

�سيك پِونت، �سريف و�كد

ر�سائل �إلى فر�ن�سين، فوؤ�د �لخوري

�لفيلم �لمفقود، جو�نا حاجي توما وخليل جريج

لم يعنون لأ�سباب عديدة، روي �سماحة 

پار�دوك�س... ق�سة رهاب، ريتا �بر�هيم

ج�سدي حّيا ج�سدي ميتًا، غ�سان �سلهب

حفظ ماء �لوجه، جالل توفيق

م�سيفة م�سرية: تمثيلية، �سريف �لعظمة

11

13

14

24

34

42

54

58

68

78

91

92

94

102

112

121

122

124

131

132

134

136

138

141

142

143

151

152

164

168

169

170

171

172

173

174

175

176









منتدى »اأ�سغال داخلية« م�سروع متعدد االهتمامات، يتيح لفنانين، وكتاّب، ومثقفين عر�ض 

اأعمالهم.

هذا الم�سروع اأطلقته »اأ�سكال األوان - الجمعية اللبنانية للفنون الت�سكيلية«. وتجري اأعماله 

كل ثمانية ع�سر �سهرًا، معار�ض وعرو�ساً في العا�سمة بيروت.

وعلى امتداد اأ�سبوع كامل يتم تقديم عدد من المحا�سرات، العرو�ض والحوارات، هذا ف�ساًل 

عن كتب ومن�سورات ومداخالت فنية مختلفة. هذه العرو�ض والن�ساطات كافة، والتي يرعاها 

المنتدى مفتوحة للعموم.

العربي،  العالم  في  الثقافية  الممار�سات  على  ال�سوء  اإلقاء  االأول  وهّمه  المنتدى  هذا  ن�ساأ 

وتحّول الحقاً للتركيز على الربط بين هموم فنية وثقافية تمّت ب�سلة اإلى بع�سها البع�ض، 

والتي يكون م�سرحها العالم اأجمع.

الداهمة  االأ�سئلة  من  لمجموعة  مقارباتهم  هو  المنتدى  هذا  في  الم�ساركين  بين  يجمع  ما 

من  يمكن  الجمالية،  والمعايير  النقدي  البحث  في  منهج  ر�سم  اأعمالهم  وتحاول  والملحة. 

خالله طرح هذه االأ�سئلة والتقدم بحلول ممكنة.

العنوان، اأ�سغال داخلية، ي�سير اإلى عالقة جدلية بين الميدانين العام والخا�ض؛ عالم العمل 

الخارجي وحيز البيت الداخلي. ي�سير كذلك اإلى التمارين والدرو�ض واالأبحاث التي ت�سغل 

الطالب على الدوام في عزالتهم.

على الم�ستوى التنظيمي، فاإن »اأ�سغال داخلية« هي حال دائمة من التنقيب والبناء. افتتحت 

اندالع  مع  وتزامنت   2002 ني�سان  اأوائل  في  داخلية  اأ�سغال  اأعمال  من  االأولى  الدورة 

االنتفا�سة الثانية في فل�سطين. اأما الدورة الثانية فكانت في اأواخر ت�سرين االأول 2003 بعد 

�ستة �سهور من التاأخير ب�سبب االجتياح االأميركي للعراق في ني�سان 2003، وهذه الدورة 

ب�سبب  التاأخير  من  �ستة  �سهور  بعد  اأي�ساً،   2005 الثاني  ت�سرين  اأوا�سط  في  تعقد  الثالثة 

اغتيال رئي�ض حكومة لبنان االأ�سبق رفيق الحريري في �سباط 2005. لذا يمكننا مالحظة اأن 

»اأ�سغال داخلية« تطابق ق�سرًا روزنامة اال�سطرابات نف�سها.

بالتجربة التي رافقت تنظيم هذه المنتديات الثالثة، اأدركنا اأنه لي�ض معطى بديهياً االفترا�ض 

اأن هذا المنتدى قد ينتج حوارًا حقيقياً اأو اأن يحقق اإمكان تبادل ثقافي. والحال، فاإن ما 

والبحث  التفكير  يمكن  منتج  ف�ساء  من  اأكثر  لي�ض  يتيحه  اأن  داخلية«  »اأ�سغال  ي�ستطيع 

نعي�ض  التي  واالجتماعية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  الثقافية  الحقائق  في  حدوده  داخل 

ف�سولها، والتي بداأت تظهر في تعبيرات ب�سرية ولغوية، اآخذة في التراكم.

وهذه التعبيرات تحديدًا باتت اليوم هي هاج�سنا .

كري�ستين طعمه

اأ�سكال األوان، 2005





محا�سر�ت

بيروت، اليوم، اأهي مدينٌة َحّقاً، اأم اأّنها مجّرد ا�ْسم تاريخّي؟ اأدوني�ض

بع�ض عوالم العرب وثقافاتهم ما بين عبد الحليم حافظ وعمرو دياب، حازم �ساغية

عائد اإلى بيروت، اأنطون �سّما�ض
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بغداد العا�سمة الم�ستعارة، محمد مظلوم

في الفعل الم�سرحي: ق�سية كلمة وانزياحات، لينا �سانع



 فنلهَو قلياًل 
َ
ِمَن �لّطريف، كما �أظّن، �أن نبد�أ

من  �أّن  جميعًا  تعرفون  لعّلكم  �لّلغة.  مع 

َمعاني كلمة مدينة في »ل�سان �لعرب«: �لأَمة، 

�أي �لمر�أة �لمملوكة. وُيقال عن �إن�سان: �إِّنه 

هكذ�  َمٍة. 
َ
�أ �ْبُن  ّنه 

َ
�أ بمعنى  مدينة«،  »�بن 

ُيقال للعبد: َمدين، وللعبدة: َمدينة. ول ُيقال: 

 - �لمنّورة«  »�لمدينة  �إلى  ن�سبًة  �إّل  َمَدنّي 

مدينة �لنبّي. �أّما �لّن�سبُة �إلى �لمدن �لأخرى 

وبين  بينها  للتمييز  وذلك  »َمِدينّي«،  فهي 

�لّن�سبة �إلى �لمدينة �لمنّورة.

�أّن هناك  �لّلغوّي  �لّلهو  �إلى هذ�  �أ�سيف 

عنهما  تحّدث  �لمدن،  تاأ�سي�س  في  ُروؤيتين 

كتابه  في   Michel Serres �ِسير  مي�سيل 

 (Les origines de la �لهند�سة«  »�أ�سول 

�لروؤية  هي   géométrie, Paris 1993)

�لّرومانّية، ما قبل �لم�سيحّية، وروؤية �لقّدي�س 

�أوغ�سطينو�س، ت�سيئان كثيرً� حديثي �ليوم 

عن مدينة بيروت.

�لأ�سطورة،  تروي  كما  �لأولى،  تقول 

�إّن روما �أ�ّس�ست على ر�أ�ٍس ُف�ِسل عـن عنقه. 

�لقاتل رومولو�س (Romulus) و�لقتيل �أخوه 

ق.م(.   753( رومو�س،   (Remus) �لّتو�أم 

نه�ست  �لّت�سحيِة،   - �لَقْتِل   - �لّدم  على 

�إذً�،  عجيبًا  لي�س  �أ�سو�ُرها.  َوَعلْت  روما، 

»مدينة  باأّنها  روما  �ساتوبريان  ي�سف  �أن 

�لقبور«.

�لقّدي�س  روؤية  �لّثانية،  �لّروؤية  تقول 

�لتي  �لحقيقّية  �لمدينة  �إّن  �أوغ�سطينو�س، 

�لقتل  على  تقوم  ل  �هلل«  بـِ»مدينة  ي�سّميها 

�لنبعاث،  على  تقوُم  و�إنما  �لّت�سحية،  �أو 

ُتبنى  ل  �آخر،  بتعبيٍر  �لم�سيح.  �نبعاث 

�لمدينة على �لموت، و�إّنما ُتبنى على �لقيامة 

- على �لحياة.

رّبما كان مفيدً� وم�سيئًا �أن �أ�سير �أخيرً� 

�إلى �أّن �سعب �لآزتيك (Aztèques) كان يذبح 

عذ�ر�ه على ذروة �لَهرم في �لمدينة، قر�بيَن 

ِلل�ّسم�س، خوفًا من عدم �ُسروِقها. كان يوؤمن 

عذ�ر�ه.  غابت  �إذ�  �إّل  يطلع  ل  �لفجر  �أّن 

د�ئمَة  �ل�ّسم�َس  تجعل  �لتي  هي  �لجريمة 

�ل�سروق، وهي �لتي توؤ�ّس�س ِللّتاريخ.

��سمحو� لي �لآن �أن �أطرح ب�سعة �أ�سئلة 

توحيها هذه �لّروؤى.

)و�لعرب،  �لّلبنانيين  بر�عة  تتجّلى  �أين 

في  �لإماتة؟  في  �أم  �لإحياِء،  في  بعاّمٍة(، 

�لقبور،  َحْفر  في  �أم  بالحياة،  �لحتفاء 

وتاأبين �لموتى، و�لحتفاء بالموت؟ في بناء 

�لحياة، �أم على �لعك�س في بناء �لموت؟

�آزتيكيٌّ  �لعرب،  نحن  مّنا،  كلٍّ  في  هل 

�إن�ساٍن �آخر من  ينذُر حياته لكي يقتلَع قلَب 

تقوم  هل  �لخا�ّسة؟  �سم�سه  ُت�سرَق  �أن  �أجل 

على  بعاّمٍة(  )و�لعربية  �لّلبنانية  �لثقافة 

�لفكرة - �ل�ّسخرة �لتالية:

 بيروت، �ليوم، �أهي مدينٌة َحّقًا، 

�أم �أّنها مجّرد ��ْسم تاريخّي؟

اأدوني�ض
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�إّل  �لّزمن  يجري  ول  �لحياة  تقوم  ل 

حيث يتدّفق �لدّم؟

على  ل  �سوؤ�ًل،  فاأطرح  �لآن،  �أنتقُل 

نف�سه،  �لمبد�أ  على  بل  �لمّرة،  هذه  �لو�قع 

�أ�سوغه كما يلي:

من  هند�سّيًة  روؤيًة  �لمدينة،  كانت  �إذ� 

ناحية، وعمر�نًا يحّقق هذه �لروؤية من ناحية 

ثانية، فهل �لروؤية �لهند�سية لمدينة بيروت 

�أو يفتر�سه  َحّقًا لما يمليه  �ليوم، ت�ستجيُب 

مكاُنها �لطبيعّي؟

هنا  و�أعتذر  �سخ�سّيًا،  وجو�بي 

للمهند�سين �لمخت�ّسين هو: كاّل. فالهند�سة 

بيروت  مدينة  على  تهيمن  �لتي  �لمعمارية 

�لإبد�ع  ِمن  �لأدنى  �لحّد  �إلى  تفتقر 

و�لخ�سو�سّية. ويمكن و�سفها �إجماًل باأنها 

هناك  �أّن  في  �سّك  ل  ُمبتَذل.  َن�ْسٌخ  �أو  تقليٌد 

غير  �لعمار�ت،  بع�س  تمثلها  ��ستثناء�ٍت 

�أن �لقاعدة �لعامة تطم�س هذه �ل�ستثناء�ت 

�لخا�ّسة، وهي في �أية حاٍل، قليلٌة جّدً�.

�أو  م�سمونًا  �لهند�سة  هذه  تترجم 

و�قعًا �جتماعّيًا �أكثر مما تنطوي على فنّية 

متمّيز  معنى  �أو  خ�سو�سية،  �أو  معمارية، 

فريد، هند�سّيًا. �إنها مجّرد ترجمة وظيفّية، 

مجّرد نتيجة لو�قع �قت�سادّي - �جتماعي 

�أكثر  جاهزة،  قو�لب  �إذن  وهي   .
ّ
طائفي  -

�أ�سكاٌل  �لقو�لب  ُمخّططة.  عماَرٌة  هي  مّما 

�لمدلول  يفرغ  تكر�ٍر  وكّل  تتكّرر.  و�حدة 

و�لإح�سا�َس  �لّنفوَر  موّلدً�  دللته،  من 

ِبال�ّسيق.

ت�ستند  ل  هند�سة  باخت�سار،  �إنها، 

هذ�  في  وهي  عمر�نية.  ��ستر�تيجّية  �إلى 

لنقل:  �أو  �لف�ساء.  تدمير  من  نوٌع  �لإطار، 

كما تدّمر �لطائفّية ف�ساء �لثقافة و�لإن�سان 

تدّمر ف�ساء  �لهند�سة  فاإّن هذه  في بيروت، 

»��ستهالك«  من  �آخر  نوٌع  �إنها  �لمكان. 

�لمكان. ولي�س �لمكان خارج �لإن�سان، و�إنما 

هو د�خله، ولهذ� فاإّن كل َعبث بالمكان �إنما 

هو َعبٌث بالإن�سان نف�سه.

ولئن كانت �لمدينة تتمّيز، هند�سّيًا، بما 

�متد�دً�  �لمكان،  »ِمْتَعة«  ن�سّميه  �أن  يمكن 

فاإّن  بارت،  لرولن  وفقًا  �لّن�س،  لـِ»متعة« 

بيروت تكاد �أن تخلو من هذه �لِمتعة. و�أعني 

�لمكانّي،  �لفر�غ  ��ستخد�م  هند�سّيًا،  بها، 

وظيفّيًا.  ��ستخد�مه،  جانب  �إلى  جمالّيًا، 

�ل�سعرّية  �إ�سفاء  في  �لمتعة  هذه  وتتمّثل 

ج�سدّية  على  �لقيمة  وبالتالي،  و�لجمالّية، 

هذ� �لمكان.

وثيقٌة  عالقاٌت  ُتَقام  �أن  من  ُبّد  ل  مثاًل، 

بين �لهند�سة �لمعمارّية في �لمدينة و�لفنون 

�لمبنى،  �ساحة  بخا�ّسة.  �لّنحت   - �لأخرى 

و�لتقاطعات،  �لمفارق  �لحديقة،  �ل�ّسارع، 

ِبنية  في  تندمج  ل  كّلها  هذه   - �لّزو�يا 

�لمدينة، �أو ل تاأخذ �أبعاَدها �لمدينّية �إّل �إذ� 

تكمل  طبيعّية  �أو  فنّية  باأ�سياَء  فر�غها   
َ
�متالأ

معمارّيتها. ل ُبّد، �إ�سافًة �إلى ذلك، من َخلْق 

خا�ّسة  �لمدينة،  بنية  في  جميلة  ف�ساء�ٍت 

بالّر�سم و�أنو�ع �لّت�سوير كّلها، وبالم�سرح، 

و�ل�سعر و�ل�سينما وبقّية �لأ�سكال �لّتعبيرية 

�لفنّية.

�لفنون  مع  ع�سوّيًا  متكاملٌة  �لهند�سة 

تحتاج  �لمدينة،  بناء  في  وهي،  �لأخرى. 

ِللّتعوي�س عّما تنطوي عليه  �إليها، جوهرّيًا، 

من �لأبعاد �لوظيفّية. فهذه �لفنون هي �لتي 

�َسّميُته  �لهند�سّية وتخلق ما  تكمل �لجمالّية 

بـِ»ِمْتعِة« �لمكان.

�أّن  نالحَظ  �أن  كثيرً�  علينا  ي�سهُل  هكذ� 

تكويَن �سوِر �لف�ساء �لبيروتي �أو �أ�سكاِله، 

ل ي�سدر عن روؤية هند�سّية مدينّية - جمالّية، 

مع  تتطابق  فردّية  َنزو�ٍت  عن  ي�سدر  و�إّنما 

م�سالَح معّينة تجارّية �قت�سادية، �أو طائفية 

هند�سّي  ف�ساٌء  ذلك  عن  وينتج  �جتماعّية. 

ول  ع�سو�ئّيته.  �إلى  �إ�سافًة  ث،  وُملوِّ ث  ُملوَّ

�َسِرقة  نوعًا من  �إّل  �لعمر�ن  ِمثُل هذ�  يكون 

�لُعْنف �سّد  نوعًا من  �غت�سابه،  �أو  �لف�ساِء 

و�غتياِل  �لأر�س،  �غتيال  من  نوعًا  �لأر�س، 

�لف�ساء.



مجّرد  بيروت  في  �لعمر�ن  �أّن  و�لحاُل 

�للقاَء  ويفتقُد  �لحاجة،  لتلبية  عملّية  تقنية 

�لحميم بين �لبناء و�لف�ساء. كاأّن �لعمار�ِت 

ت�ساري�س  في  م�سكوكٌة  م�سطفة  ت�ساري�س 

َكِبَد  تنه�س  ومخالَب  �أظفاٍر  كمثل  �لطبيعة 

�لأر�س.

كمثل  �أحياء  مجموعة  �ليوم،  بيروت، 

َوْلن�ساأْل:  ومغلقة.  مظلمة  بطبقاٍت  �سناديق 

هل برج حمود جاٌر حقيقي لحّي �لحمر�. �أو 

ر�أ�س بيروت؟ وهل حّي �لأ�سرفية جاٌر َحّقًا 

حّي  وكّل  �ل�سّياح؟  �أو  �لمري�سة  عين  لحّي 

يعّد نف�سه �ُسّرًة بحيث نجد �أنف�َسنا �أّننا �أماَم 

حقيقّي.  ج�سم  ودون  َرر،  �ل�سُّ من  مجموعٍة 

�لأحياء،  هذه  �ُسّكان  �أّن  لذلك  ِتْبعًا  ونرى 

في  يتالقون  �أ�ستاتًا  �إّل  لي�سو�  �ل�ّسناديق 

بيروت.  تاريخّيًا،  ��سمه،  جغر�في  مكان 

كاأّن  مدينة.  ل  َم�ْسَهٌد  ذلك،  في  وبيروت، 

ول  طبيعّية.  لي�ست  بيروت  في  �لطبيعة 

�ل�ّسو�رع  هي  وها  طبيعة.  ل  حيث  �إن�سان 

و�ل�ّساحات، �أينما توّجهنا، تحتّلها �لتماثيل 

و�ل�ّسور و�ل�سعار�ت في نوٍع من �لحتالل 

نوٍع  �إلى  تحيل  رموزً�  يفر�س  �لّتناهب  �أو 

ف�ساء  وتحّول  �لُمحا�َس�سة،  من  �آخر 

�أ�سالء. وما نجده في  �إلى مجموعة  �لمدينة 

خدماٍت،  �أو   ، نموٍّ من  بيروت  �أحياء  بع�س 

�لّطائفة،  لموقع  تابٌع  هو  �إنما  نظافة،  �أو 

مما  �أكثر  �أفر�دها،  وِغنى  زعماِئها،  ونفوذ 

عاّمة  مدينّيٍة  روؤًى  �أو  لمخّططاٍت  تابٌع  هو 

لمعاييَر  تابٌع  �أو  بكاملها،  �لمدينة  ت�سمل 

ننظر  �أن  ويكفي  �لمدينة.  تنتظم  جمالّيٍة 

�إلى �لجامعة �للبنانّية �لوطنّية �لتي يفتر�س 

لنرى كيف  �لأولى،  �لجامعة  �أن تكوَن  فيها 

في  �لوطنّية  �لثقافة  �نحالَل  تعك�س  �أّنها 

�لاّلوطنّية، و�لاّلمدنّية، و�لاّلمدينّية في �آٍن. 

د�خل  من  �لوطنّي،  لالنهيار  تج�سيٌد  �إنها 

- تربيًة، وثقافًة، و�سيا�سًة. فثقافة بيروت 

ثقافتها.  كمثل  وهند�ستها  هند�ستها  كمثل 

كثيرة  ثقافية  ينابيع  ثقافة:  من  �أكثر  فيها 

و�لحياة  تتاآلف.  ِمّما  �أكثر  تتناَبُذ  متنوعة 

�لجتماعية فيها مرتبطٌة باأحيائها �ل�ّسكنية، 

و�لّدين  �ُسّكانها.  بثقافة  مرتبطة  وهذه 

�لّثقافة.  لهذه  �لمكيُن  �لأّوُل  �لأ�سا�ُس  هو 

مجموعة  ُف�َسْيف�سائية:  م�ساَحٌة  فبيروت 

�أحياء، مجموعة طو�ئف، مجموعة ثقافات. 

�لّز�وية،  هذه  من  �إليها  منظورً�  وهي، 

َمِدينّية.  غيُر  مدينٌة  �أو  مدنّية،  ل   - مدينة 

َنْحٍو  على  �لالَمِدينّية،  هذه  في  وَيزيد 

�لخطاُب  �آن،  في  و�ساخٍر  فاجٍع  تناق�سّي 

�لبيروتّي �لموؤ�ّس�سّي �ل�ّسائد: �لديمقر�طّية، 

هذه  �آخر  �إلى  و�لإ�سعاع  �لإن�سان،  وحقوق 

�لّدعاوى.

فاإّن  مدنّية،  بال  مدينٌة  بيروت  �أّن  وكما 

نوعًا  كذلك  هي  تبدو  فيها  �ل�ّسائدة  �لثقافة 

من  عليه  تنطوي  ما  ِلكثرة  �لإِ�ْستْزلف،  من 

عن  و�لبعد  و�لّتبجح،  و�لّزخرفّية،  ياء،  �لرِّ

�لق�سايا �لكبرى في مختلف �لمجالت. وما 

تكون �أهمّية ثقافٍة �أو يكون دوُرها في بَلٍد ل 

من  قيمته  ينتجها  �لذي  �لإن�سان  فيه  ياأخذ 

كفاءتِه و�إبد�عّيته، بقدر ما ياأخذها من ولئِه 

و�نتمائه؟ و�لحّق �أّن �لموؤ�ّس�سات �ل�سيا�سية 

ُم  تقوِّ ل  بيروت  في  و�لثقافية  و�لإد�رّية 

بل  �لمعرفّية،  ُقدر�ته  �إلى  ��ستنادً�  �لإن�ساَن 

د�خَل  وهو  �لّطائفّية.  ُقْدر�تِه  �إلى  ��ستنادً� 

�أو  ُقْربِه  �إلى  ��ستنادً�  ُيقّوم  نف�سها  �لّطائفة 

ما  �أ�سدَّ  فما  �لّطائفة.  هذه  رئي�س  من  َبعِده 

�سات.  ُيمَتهُن �لإن�سان في معايير هذه �لموؤ�سَّ

وهي َمعاييُر تنعك�س في �لثقافة. فلي�س في 

�لثقافة �للبنانّية حو�ٌر حقيقيٌّ بين �أطر�فها. 

هناك �سو�ساء كالمّية: مدٌح �أو هجاء.

ف�ساء  ُيْمتَهُن  ذ�ته،  �لأفق  هذ�  في 

�لمحاِب�س،  من  مجموعٍة  �إلى  ُيجّز�أ  بيروت. 

�لُفْعَل �لخِفيَّ  كلٌّ منها ُم�سيٌَّج بتقاليده. لكّن 

في �لّتناُبِذ و�لإق�ساء يت�سمن هنا، على َنْحٍو 

كّل  عند  ُيخفي  �لّتقاُرب  نحو  نزوعًا  مفارٍق، 

به،  �سبيهًا  �لآخر  جعل  نحو  نزوعًا  طَرٍف 

�أن  على  �أ�سّر  عندما  لكن،  وتوّجهًا.  موقفًا 
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ّر على  �أجعلَك �سبيهًا بي، فاأنا في �لو�قع �أُ�سِ

�أن �ألغيَك. فنزعة �لّتقاُرب في بيروت، َتْقريٌب 

�أو  �إلغاء  �إر�دة  �إنها  َتعاُي�س.  هي  ِمّما  �أكثُر 

ّنها �إر�دُة تذويٍب و�َسْهر. 
َ
�إق�ساء، من حيث �أ

تحت  و�لهيمنة،  �لتغّلب  هو  د�ئمًا  و�لهدف 

�لّتعّدد  في  �لّتكامّل  ولي�س  �لّتعاي�س،  قناع 

و�لتنّوع.

هكذ� نرى �أن ف�ساء بيروت مكاٌن مقّد�س 

ل بو�سفِه مّتحدً� وطنّيًا و�حدً�، بل بو�سفه 

�أن  بدئّيًا،  يتعّذر،  لذلك  طائفّية.  ُمّتحد�ٍت 

من  بدءً�  �إل  �سوّية  ل  �َسِوّيًا.  مكانًا  يكون 

لي�س  طائفّيًا،  �لُمَتَقا�َسُم،  �لمكان  �لّدنيوّية. 

�لحدود  ومن  �لن�سقاقات،  من  عالمًا  �إّل 

حروٌب  د�ئمًا  هي  لة  و�لمح�سِّ و�لحو�جز. 

رف.  �لَمرحلة و�لظَّ ُمعلنة، بح�سب  �أو  خفّيٌة 

قاييَن  تلَد  لكي  منذورٌة  بيروت  َرِحَم  كاأّن 

عند  �ل�سعور  ُيوّلد  ما  هذ�  وفي  با�ستمر�ر. 

ما  في  بيروت،  في  تعي�س  باأّنها  طائفٍة  كّل 

ي�سبه برمياًل مثقوبًا.

ْهَل �لّطو�ئف ل يقيمون في 
َ
�أ ّن 

َ
�أ و�لحّق 

يتحّركون  �إنهم  مدينًة.  بو�سفها  بيروت، 

ُعْمِقّيًا،  يقيمون،  �أّنهم  غير  �أر�سها،  على 

�آخر  �لجامع، وفي مكاٍن  �لكني�سة وفي  في 

لهذ�  �لقت�سادّي.   - �ل�ّسيا�سّي  ّكان  �لدُّ هو 

يبدو �لّزمن في بيروت كاأّنه، ح�سرً�، زَمُن 

مدينّية.  ثقافٍة  َزمُن  ل  �لثالثة،  �لأمكنة  هذه 

�لّزمن  خارج  تعي�س  ذلك،  في  بيروت،  كاأن 

كاأّنها  �لح�سارة.  زمن  �لَخاّلق،  �لإن�سانّي 

ب. وتتمحور، بفعل  ُد َمْر�سٍد، مجّرد َترقُّ مجرَّ

�لف�ساء�ت  �أو  �لأمكنة  هذه  عبقرّيات  ذلك، 

للما�سي  �سكاًل  �لم�ستقبل  على جعل  �لثالثة 

عملّيًا،  تتمحور،  �أّنها  �أعني  له،  �سورًة  �أو 

على هدم بيروت �لحا�سر، و�لم�ستقبل. وما 

�أجل  ِمن  ل  ُينا�سِ ب�سري  ف�ساٍء  �ساأُن  يكوُن 

فيه  يبدو  �أو  ما�ٍس،  �إلى  �لم�ستقبل  تحويل 

�لما�سي كاأّنه هو �لم�ستقبل؟

�أن  تقدم  ما  �إلى  ��ستنادً�  لنا،  يحّق  هل 

�لمدينة  لنا في بيروت من  نقول: كاّل، لي�س 

بالعدوى  �إلينا  يت�سّرب  ما  و�إّل  �ل�سم،  �إل 

وهي  �ل�سم.  هذ�  دللت  من  �لخارجية 

َعدوى �أ�سيرٌة للحدود �ل�ّسطحّية، خ�سو�سًا 

على  �ل�ستهالك،  بثقافة  منها  يتعّلق  ما 

�أنو�عها؟

بيروت  �إن  �لقوُل  َثّم  من  لنا  يحّق  هل 

و�إنما  و�حدً�.  �جتماعّيًا  ن�سيجًا  ت�سّكل  ل 

قائمٌة  ب�سرّية  تجّمعاٌت  �أو  تر�كماٌت  هي 

؟ ونعرف جميعًا 
ّ
 - طائفي

ّ
على �أ�سا�ٍس ديني

�نفجارً�  كانت  �لأخيرة  �لأهلّية  �لحرب  �أّن 

�لديني   
ّ
�ل�ّسيا�سي �لبركان  في  وح�سّيًا 

توكيدً�  كانت  و�أّنها  بيروت،  في  �لم�ستتر 

�إن�سانّيًا  �لمدينة،  مفهوم  �أّن  على  �ساطعًا 

وثقافّيًا، ل مكان له عند �أبنائها. كلٌّ في هذه 

�سة، ركب �سفينة  �لحرب با�ستثناِء �أقلّيٍة ُمهمَّ

بمكبوتاتِه،  َيْجهُر  و�أخذ   ،
ّ
�لّطائفي �نتمائه 

ويمار�سها، ويغت�سب عمر�نيًا �أر�َس لبنان، 

هي  وها  �لو�سائل.  وبمختلف  كاَن،  كيفما 

بيروت،  في  تتكّد�س  �لغت�ساب  مظاهر 

جباًل  �للبناني  �ل�ساطئ  �متد�د  وعلى 

�لُمهنَد�ِس  �لكريه،  �لإ�سمنت  من  �أخرى 

جباًل  و�لب�سيرة،  �لب�سر  ُتْعِمي  بب�ساعٍة 

�لّطبيعة، وتخنق �سطاآَن  كريهًة تقتل جباَل 

�لأبجدّية.

تكون  ول  مدينٍة،  �أّية  �لمدينُة،  تكتمل  ل 

�لذي  �لإن�سانّي  بالإبد�ع  �إل  َحّقًا  مدينًة 

يحاور هوّيتها - كينونًة وديمومًة. ويتمّثل 

هذ� �لإبد�ع في �لفّن، تحديدً�. ذلك �أّن �لفّن، 

كما  هو،  و�سعرً�،  مو�سيقى  ور�سمًا،  نحتًا 

�لب�سرّي  �لإبد�ع  تاريخ  في  �لر�ءون  ُيجمع 

�لوحيد  �لإن�ساني  �لعمُل  �لتجربة،  وتوؤكده 

تتجاوز  ل  ماهّيًة  لالإن�سان  يعطي  �لذي 

�لإن�ساَن وحده، و�إنما تتجاوز كذلك �لّزمن. 

�لإن�سانية  �لأعمال  جميع  بين  يتمّيز،  �إّنه 

�لمتو��سل.  وبتاأثيره  بديمومته  �لأخرى، 

كونّي  لنظام  يوؤ�ّس�س  زمنّي  ِنظاٌم  �لفّن  كاأّن 

تكون  �لمعنى،  وبهذ�  و�إن�سانّيًا.  جماليًا 

تر�كماٍت  �إّل  تكون  ل  �أو  َفّنًا،  �لمدينة 
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�لوظيفّية،  تخترق  �أي  َفّنًا:  تكون  عمياء. 

بحث  ومر�كز  تماثيَل،  بالفّن،  تمتلئ  بحيث 

وفّن وعلم، وحد�ئَق، ِمن �أجل �إقامة تو�زٍن 

كن وهند�سة �لحياة  �ل�سَّ جماليٍّ بين هند�سة 

�ليومية �لعاّمة.

في  �لأهلية  �لحرب  هّدمته  �لذي  �لق�سم 

بيروت و�أعيد بناوؤه، وبخا�ّسة �سارع �لمعر�س 

وما يّت�سل به مبا�سرة ُي�سّكل �لبقعة �لوحيدة 

�لتي يمكن �أن تكون �لّنو�ة �لمدنّية و�لمدينّية 

لبيروت. فهذه �لبقعة، على �لّرغم من خلّوها 

يمكن  �لمعنى،  بح�سر  �لفنّية،  �لأعمال  من 

�أن توّفر للمقيم وللعابر، بهند�ستها، و�لآثار 

�لمعمارّي،  وف�سائها  عنها،  ك�سف  �لتي 

خا�ّسة  غبطًة  �لتنظيمية،  بنيتها  وعنا�سر 

محفوفًة بم�ساعَر جمالّية تولد �لإح�سا�س باأّن 

�لمدينَة مبنّيٌة لخدمة �لإن�سان ور�حته فكرّيًا 

�لنظرية  عمليًا  تج�ّسد  بقعٌة  وهي  وج�سدّيًا. 

�لجمالّية  �لأبعاد  باأّن  تقول  �لتي  �لعمر�نية 

�لمتنّوعة يجب �أن تحيط بالإن�سان على َنْحٍو 

د�ئٍم، ل في بيته وحده، بل في �أنحاء �لمدينة 

�لبقعة  هذه  ر�أينا  �إن  ن�ستغرب  ل  لذلك  كّلها. 

تمتلئ كّل يوم بجماعاٍت من مختلف �لأعمار، 

ومختلف �لأحياء، ومختلف �لطو�ئف بق�سد 

منطقة  �أّية  في  نر�ه  ل  مما  و�لّر�حة،  �لمتعة 

�أخرى في �لمدينة. �إّن في ذلك تمزيقًا كريمًا 

ولن�سيجها  بيروت،  في  �لطائفي  للن�سيج 

�إلى  �لثقافّي كذلك - تطّلعًا �سمنّيًا، مكبوتًا، 

ن�سيج �آخَر َمِديني ومدنّي.

لكن، هذ� من حيث �لمبد�أ. ذلك �أّن �لنا�س، 

عملّيًا، يتنزهون في هذ� �لمكان، يتجاورون، 

يتفاعلون،  ل  وبالأخ�ّس  يتعارفون،  ل  لكن 

بالتعاون، بال�سر�كة، بالتبادل �لثقافي بمعناه 

�لو��سع. ثم �إن م�سروع و�سط �لمدينة، �إنما 

هو �لتاأجير و�ل�ستثمار. رّبما يجد �لنا�س في 

�لم�ستقبل �سيغة للتبادل. لكن �لتخطيط �لذي 

ُنّفذ لم ُيْعَن بالتبادل �لثقافي �لعميق �لمثمر. 

ُعني بتبادل �لب�ساعة، وحَدها، على �أنو�عها. 

ما  ل�سالم  وتجميل  ترميٌم   - تخطيط  �إنه 

ما  لإمكانيات  ورّبما  �لأهلية،  �لحرب  بعد 

هذ�  يتجاوز  ل  �لآن  حتى  �إنه  �لحرب.  بعد 

�أّل تتدهور  �لحّد. وعلينا جميعًا �أن ناأمل في 

هذه �لبقعة، �أعني و�سط بيروت، تحت وطاأة 

�لمال  يحّولها  و�أل  �لربح،  و�سهوة  �لج�سع 

�إلى مجّرد مجموعة من �لّدكاكين.

لكن، ماذ� تعني كلمة مدينة في م�سطلحها 

�لحديث؟

تعني �أّوًل �أنها تنطوي على قيٍم م�ستركة 

لأنها  بها.  �لعبث  يمكن  ل  ُتم�س.  ل  عاّمة، 

هي  و�إّنما  بعينه،  لأحٍد،  خا�سًا  ملكًا  لي�ست 

ملٌك عام لجميع �ُسّكانها بالّت�ساوي.

وتعني ثانيًا �أّنها تقوم على �لّديموقر�طية 

�لعاّم، وعلى  �لملك  �أّوًل على هذ�  للمحافظة 

كّل  حرية  على  ثانيًا  وللمحافظة  حقوقه، 

َفْرٍد فيها. فكّل ما في �لمدينة، ماّدًة وفكرً�، 

خا�سٌع ومطروٌح للّنقا�س، في �أّي َوْقت.

بين  �لكامل  �لّتو�زن  ثالثًا  وتعني 

وذلك  �لاّل�سخ�سي،  �لم�سترك  �لعام،  هذ� 

�ل�سخ�سّي �لخا�ّس �لمتعّين، �أّي �لّتو�زَن بين 

�لجتماعية و�لَفرد�نّية.

�لّتقليد  �إلى  ذلك،  �سوء  في  رجعنا،  �إذ� 

�لمثال  �أّن  يرى  �لذي  �لقديم  �لفل�سفي 

تاأّمل  في  يكمن  �لّنظرّي  للفكر  كماًل  �لأكثَر 

منظورً�  فكرنا،  يكون  فما  و�لكون،  �لأر�س 

�إليه بعين هذه �لأر�س �لتي ُت�سّمى بيروت، 

وبعين �لف�ساء �لذي ُي�سّمى �لكون؟

�لأ�سول  بتذّكر  �ل�ّسوؤ�ل  هذ�  ا  َقَرنَّ ولئن 

وبينها  بيروت،  عليها  قامت  �لتي  �لأولى 

�لأبجدّية، و��ستق�ساُء �لمجهول، و�حت�سان 

فاإّن  �لآخر،  على  �لَخاّلق  و�لنفتاح  �لَعْقل، 

�لجو�ب عن هذ� �ل�سوؤ�ل �سيكوُن تر�جيدّيًا، 

�للبنانّية  �أقاويلنا  من  عليه  �أ�سفينا  مهما 

�ل�ستيهامّية �لتي ��ْسُتهرنا بها.

باأّن هاج�س  �لّت�سريح  على  �ساأجروؤ  هنا 

بيروت،  في  يختفي  بد�أ  �لح�سارّي  �لإبد�ع 

�لوحد�نّية.  �لأديان  منذ ظهور  يتر�جع،  �أو 

في  تنتج،  لم  بيروت  �أّن  �لّتاريخ  لنا  ويوؤّكد 



19

في  �إنتاجها  ي�ساهي  ما  �لوحد�نّية،  ِظّل 

ل   - �لوحد�نّية  هذه  �سبقت  �لتي  �لمر�حل 

في �لت�سريع، ول في �لفل�سفة، ول في �لفّن، 

بمختلف تجلّياته.

نظرنا  �إذ�  لكن  و�حدة.  بيروت  ولدت 

�أّنها عا�ست  �إليها جزءً� جزءً�، ف�سوف نجد 

وتعي�س تاريخًا بائ�سًا، بفعل �لتجزوؤ نف�سه. 

ف�سوف  ُكاًل،  بو�سفها  �إليها  نظرنا  ولئن 

في  �لمدن  �أ�سو�أ  بين  تكون  قد  �أّنها  نرى 

�لعالم �لعربي.

�أو�خر  منذ  ّنها 
َ
�أ ن�سيف  �أن  ينبغي 

�أخذت  �لمن�سرم  �لقرن  في  �لخم�سينات 

�لمت�سّي�سة  �لدينّية  �أو  �لمتدينة  �ل�سيا�سة 

في  �أو�سلها  �لتوّهم  من  َمهاٍو  في  تجرفها 

يلتهم  �أن  و�إلى  �لتوّح�س  �إلى  �ل�سبعينات 

بع�سها بع�سًا.

مكاٌن  �أّنها  ذلك،  من  ب�سبب  بدت،  وقد 

ل  ولمو�سوعاٍت  �جتماعّية،  ل  لجماعاٍت 

�أّنها  و�ل�ستئثار.  �لفرد�نية  على  �إّل  تنه�س 

ذر�عاها  تطّوق  ل  فيما  �نطو�ئّية   - د�خلّية 

لكن  متنّوع  خ�سب  َحْقل  �أنها  �لخارج.  �إّل 

ُملْتَقى  �أّنها  ي�ستثمره.  �لذي  هو  غيرها 

�ل�سيا�سات من كل نوع، لكن ل �سيا�سة لها. 

�لتي  �لمعرفة  لكن  للمعرفة،  م�سنٌع  �أّنها 

حينًا،  و�ل�ّسياَع  حينًا،  �لتعّثر  �إّل  تنتج  ل 

�لمدينة  �أّنها  حينًا.  للمفارقة،  ويا  و�لجهل، 

�لمح�سو�سة �لملمو�سة، وفي �لوقت نف�سه، 

�لمدينة �لأكثر تجريدً�.

ولدت  �لتي  هي   - معادلة  مجّرد  �أنها 

م�ستوى  على  و�َسْهوة.  تطّلعًا  يتفّجر  ج�سدً� 

َفّعالتين:  فكرتين  بيروت  في  نجد  �لأفكار، 

خ�سو�سًا  عليه.  �لقائمة  و�ل�ّسيا�سة  �لّدين 

مع  قطيعة  �أّية  دون  تقوم  �ل�سيا�سة  هذه  �أن 

في  �لب�سري  بالمرّكب  �لخا�ّس  �لما�سي 

و�لبن  �لعائلة،  �لعائلة  ترث  حيث  لبنان، 

يمار�س  كما  �لدين  �أّن  خ�سو�سًا  �لأب. 

�إّل  �عتباٍر  �أّي  عملّيًا،  يقيم،  ل  لبنان  في 

لموؤ�ّس�ساته ومقت�سياتها.

وفل�سفة  وفّنًا  فكرً�  ذلك،  عد�  ما  كّل 

غير  هام�سّي،  طبيعّية،  �أو  �إن�سانّية  وعلومًا 

على  تمامًا  غائٌب  وهو  له.  يوؤبه  ول  َفّعال، 

م�ستوى �لوعي �لعاّم.

�إن �لر�أ�سمال �لبيروتي �لفعلي �أو ممكناتها 

�لقابلة لتحقيق �زدهار مدينّي ح�سارّي، يتمثل 

في ثالث ثرو�ٍت غير م�ستثمرة ول م�سونة، 

ولها  و�لثروة،  �لتنمية  �أهم مو�رد  باأنها  علمًا 

قابلية عالية لال�ستثمار.

�لطاقات  في  �أّوًل  �لر�أ�سمال  هذ�  يتمثل 

�لب�سرية �لمتخ�ّس�سة، وهي م�ستنزفة بالهجرة، 

ولي�س  �لأدمغة.  وهجرة  �لعاملة،  �ليد  هجرة 

�لطاقات،  هذه  لحت�سان  م�سروع  �أّي  هناك 

و��ستبقائها، و�إطالق فر�س �لعمل لإمكاناتها.

�لبيئة  �أو  �لطبيعة  في  ثانيًا  ويتمثل 

مدّمرة  تعرفون،  كما  وهي  �لطبيعية، 

�لأنو�ع  وبانقر��س  وبّرً�،  بحرً�  بالتلوث 

وتلوث  �لجبال  وت�سويه  �لغابات  وتر�جع 

�لكيماوية و�لخيام  �لأ�سمدة  �لمياه وهجوم 

�لبال�ستيكية.

ويتمثل ثالثًا في �لثقافة، بدءً� من ثقافة 

�لحياة �لريفّية، وهند�سة �لف�ساء في �لأحياء 

�إلى هند�سة �لمدينة، و�سوًل �إلى �لموؤ�ّس�سات 

و�لم�سروعات �لثقافّية. خ�سو�سًا �أن لبنان 

�أهم  �لأهلية،  �لحرب  �أثناء  في  حتى  بقي 

مركز عربّي ل�سناعة �لكتاب.

�إّن �لم�سروعات �لثقافية بين �لخم�سينات 

و�ل�سبعينات، خ�سو�سًا، كانت حاملًة لوعوٍد 

م�ستقبلّية. كانت بوؤرً� للتالقي و�لنمو خارج 

بالنمّو  تعد  �لّطائفّية. كانت م�ساحة  �لممالك 

و�ل�سر�كة  �لخاّلق  �لتفاعل  عبر  و�لت�ساع 

�لعميقة. كاّل، ل �لقو�نين ول روؤو�س �لأمو�ل 

حركة  تفعله  ما  تفعل  �أن  بقادرة  ذ�تها،  في 

�لطوق  ك�سر  في  وعميقة  حرة  ثقافية 

�لطائفّي �لمتفاقم.

�أهو�ل �لحرب �لأهلية �لتي  و�ليوم، بعد 

�لأّول،  �سببها  تكن  لم  و�إن  �لّطائفّية،  َغّذتها 

و�لتقا�سم،  �لمحا�س�سة  و�سع  ينك�سف 
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�أن  �لموؤ�سف  ومن  �لّطائفّي.  �لّتناهب  بل 

عن  و�سماًل  يمينًا  تبحث  �لم�سوؤولين  �أنظار 

�لحلول، وقد تجد بع�س �لأجوبة عن �لحاجة 

تعرف  ل  لكنها  �ل�ستد�نة،  في  �لتنمية  �إلى 

�لثقافّية.  �لم�سروعات  في  عليها  تعثر  �أن 

وبالطبع، ل �أعني هنا مجّرد �إن�ساء �لمجالت 

�لثقافّية  فالم�سروعات  �لكتب.  �إ�سد�ر  �أو 

ت�سمل كّل ميادين �لبحث و�لإبد�ع و�لتطوير 

في  تعاونّي  عمل  �أطر  في  �لجديدة  و�لروؤيا 

�لم�سهدية  و�لفنون  و�لأدب  �لعلم  مجالت 

و�لت�سكيلّية و�لمو�سيقّية و�لعمارة و�لزر�عة 

�لبيئة  �لتربوية وبحوث  �لطبيعية و�لبحوث 

�لمحلية،  و�ل�سناعات  �ل�سناعية  و�لبحوث 

�لمحلية  و�لتعاونيات  �لجتماعية  و�لبحوث 

لكننا نرى  �ل�سيا�سية و�لقانونية.  و�لندو�ت 

في �لو�قع �أنه حتى �لمر�كز و�لمو�قع �لتي 

ل عليها عادًة لتحقيق �لتفاعل و�لحيوية،  يعوَّ

تتر�جع عن ر�سالتها، �أو غلب عليها �لطابع 

كالمدر�سة  تعلَمن،  �أن  من  بدًل  �لّطائفي، 

و�لجامعة، في �لمقام �لأول.

�لم�سروعات  بدون  �لّتنمية  تتحّقق  فال 

�لطاقات  �لأول  ر�أ�سمالها  يكون  �لتي 

�للبنانية.  و�لطبيعية  �لإن�سانية  و�لقدر�ت 

�لم�ستعارة  �لم�سروعات  ول  �لقرو�س،  ل 

�لقّوة  محّل  تحّل  �أن  تقدر  �أخرى  �آفاٍق  من 

�لب�سرية �لثقافية، ومحل �لثروة �لطبيعية.

ولقد �َسهدت مرحلة ما بعد �لحرب �إهماًل 

كارثيًا و��ستهانًة ل ت�سّدق بر�أ�سمال لبنان. 

بينما، بالمقابل، �سهدت �إذعانًا متز�يدً� لكّل 

ما هو طائفّي، رّبما ب�سبب �لجرعة �لمقوية 

�لتي منحتها �لحرب للطائفّية.

ينبغي �لقول �إذً�: لي�س لبيروت، بو�سفها 

مدينة  بو�سفها  عنها  يف�سح  مكانًا، جمهور 

تاريخها  بين  تطابٌق  هناك  لي�س  و�حدة. 

لكّل  مجموعاٌت  �سّكانها  �سّكانها.  وتاريخ 

عليه،  تحافظ  �لذي  �لخا�س  تاريخها  منها 

على  تحافظ  ذلك  في  وهي  خا�ّسًا.  بو�سفه 

ما يف�سلها عملّيًا عن �لمكان �لذي تقيم فيه. 

�لذي  وطَنها  �لمكان  هذ�  في  ترى  ل  كاأّنها 

تنتمي �إليه، كيانّيًا، بقدر ما ترى فيه مقّرً�. 

كاأنه مكان تجارٍة، ل مكان ح�سارة.

لبيروت  هل  ثانية:  بعبارٍة  ولن�ساأل، 

�إذً�  لها  يكون  كيف  هي؟  وما  و�حدة  ذ�كرة 

تاريخ و�حد؟ �لحرب �لأهلية �لأخيرة، خالفًا 

�ُسّكانها  ز�دت  �لأهلية،  �لحروب  لجميع 

�نق�سامًا، بدًل من �أن تزيدهم �لتحامًا.

�لذ�كرة  �نعد�م  بين  ذلك،  �إلى  وبيروت 

ل  �لو�حد،  �لتاريخ  و�نعد�م  �لو�حدة، 

�أي   - و�لمحاكاة  �لّتقليد  غيُر  لها  حا�سر 

�لحديث. جّردو� بيروت من  �لغرب  حا�سر 

�أثر �لغرب فيها، فلن يبقى فيها �إّل �سيئان: 

�لتي  �لكبرى  و�لماأ�ساة  و�لجامع.  �لكني�سة 

لن  زمٍن  على  مقبلٌة  ّنها 
َ
�أ هي  �أ�ست�سفها 

تجديها فيه ل �لكني�سة ول �لجامع. �ستكون 

�ُسوٍق  ُمجّرد  �ستكون   - وقا�سرة  عاجزة 

بين �لأ�سو�ق.

�إن بيروت جماعاٌت دينّية و�أقول: دينية 

كّل  فقدت  �لتي  طائفّية  كلمَة  �أتجّنب  لكي 

كّل  �ل�ستخد�م.  �بتذلها  ما  لكثرة  دللٍة، 

مدينتها  �أعني  و�سطها،  تخلق  دينّية  جماعة 

هذ�  تمار�س  ول  �لمدينة.  د�خل  �لخا�ّسة، 

و�إنما  وحدها،  و�لآر�ء  بالأفكاِر  �لخلق 

تمار�سه كذلك بالعمِل و�لمخّيلة.

مجّرد  لي�س  بيروت  في  فال�ّسر�ع 

مظلومة،  وفئاٍت  ظالمة  فئاٍت  بين  �سر�ٍع 

�سر�ع  كذلك  �إنه  و�أغنياء.  فقر�ٍء  بين  �أو 

خالفًا  ولنقل،  وطوباوّيات،  عليا،  مثٍل 

�آخرة   - نبو�آٍت  �سر�ع  �إنه  �ل�سائد  للقول 

يعّزز كونه �سر�ع �سهو�ٍت  ودنيا. وهو ما 

وِحّدة،  توّترً�  يزد�د  �سر�ٌع  �إنه  و�ُسلطات. 

لالإيقاع  ِتْبعًا  حينًا،  و�سر�ٍخ  حينًا  ب�سمٍت 

�لتي  �لحركّية  �لحديث،  �لعالم  حركية  في 

ت�سعر �أطر�ف هذ� �ل�ّسر�ع باأنها خارجها، 

�لحركّية  هذه  تعاك�س  �لتي  للرغبة  وِتبعًا 

- رغبة �لعودة �إلى �لجذور، ولملمة �لهوّية 

�لمبعثرة.
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بيروت  �إن  �إذً�،  �لقول،  �لبد�هة  ومن 

�أن  يتعّذر  ولهذ�  و�حدً�،  مجتمعًا  لي�ست 

يعي�سون  ل  و�سكانها  و�حدة.  مدينًة  تكوَن 

و�جباٍت  مت�ساوين،  بع�س  مع  بع�سهم 

وكّل  متنابذين،  يعي�سون  و�إنما  وحقوقًا، 

يحاول �أن يكون �ل�سّيد.

فهي  �سلفًا.  مبّددة  بيروت  طاقة  كاأّن 

�لطاقة  تبديد هذه  ُتم�سي ن�سَف وقتها في 

خارَج مد�ر�تها، وتم�سي �لن�سف �لآخر في 

لملمتها، ومحاولة �لمو�ءمة بين عنا�سرها.

تنّوعًا  �إّن في بيروت  �لقول  �إلى  �أخل�س 

�إثنّيًا وثقافّيًا قّلما نجد ما ي�ساهيه في حو�س 

يفتر�س،  �لأقّل.  على  �لم�سرقّي  �لمتو�ّسط، 

موقعها  �إلى  ��ستنادً�  كهذه،  مدينة  في  �إذً�، 

�لفر�دة  �إلى  و��ستنادً�  �لممكنة،  ووظائفه 

في تركيبها، ب�سريًا وثقافّيًا، �أن تكون مكانًا 

فريدً� للقاٍء فريد، �أي لفّعالية فريدة.

غير �أن �لحياة �لو�قعّية توؤّكد �أن �لب�سَر 

ماأوى،  بو�سفه  �لمكان  هذ�  في  يعي�سون 

بماأو�ه،  يتم�ّسك  كّل  مدينًة.  بو�سفه  ل 

ُكاًل.  بو�سفها  �لمدينة  عن  ل   - عنه  مد�فعًا 

يمار�سون، طوعًا �أو كرهًا، �لّتناُبَذ و�لّت�ساد 

في  �أو  ماأو�ه،  في  كلٌّ   - َبات  و�ل�سُّ و�لّثَبات 

�لّدولة  ن�سميه  وما  معقله.  في  �أو  موقعه، 

�إّل هيكاًل خارجّيًا جامعًا تتحّرك  لي�ست هنا 

في  �لّت�ساد�ت  وهذه  �لتنابذ�ت  هذه  فيه 

وكلٌّ  م�سروع.  �سكٍل  �أو  له،  ٍع  ُم�سرَّ �سكٍل 

من  باآخَر  م�سكونًا  �لمكاِن  هذ�  في  ي�سير 

�أو  ملجاأٍ  �أو  �أو حليٍف  و�سيٍط  �آخر  خارجه. 

ع�سويٌّ  جزٌء  �لأجنبي،  �لآخر،  هذ�  ر�ٍع. 

من �لَعقل و�لمخّيلة معًا. �لتاآلف مع �لخارج 

وهو  �لّد�خل.  في  �لّتناُبذ  عن  تعوي�ٌس 

تعوي�ٌس ملتب�ٌس، جوهرّيًا.

بيروت.  في  �لب�سر  يتجاور  ظاهرّيًا، 

كبيرٌة،  م�سافة  و�أخرى  فئٍة  كّل  بين  لكن 

ومتنّوعة. �لم�سافة بين حي �لأ�سرفية وحي 

برج  وحّي  بيروت  ر�أ�س  وحي  �لنبع  ر�أ�س 

على  ُبعدً�،  �أكثر  ح�سرً�،  ل  تمثياًل  حّمود، 

�سعيد �لقيم و�لتطّلعات، منها بين �أّي منها 

وبين باري�س �أو روما �أو �لقاهرة �أو مّكة.

بها  تتمتع  �لتي  �لأ�سا�سية  �لخا�سّية 

تتاآلف  �لتي  فعاليتها  في  تكمن  �لمدينة 

حدودها  متجاوزًة  بال�سرورة،  وتتنّوع 

�لمدينة  على  ت�سفي  �لتي  وهي  �لجغر�فية. 

بمدى  تقا�س  �لأهمية  هذه  �أّن  ذلك  �أهمّيتها. 

حدوَدها  مخترقًا  �لخاّلق،  �لمدينة  في�س 

نحو �لآخر.

بيروت  �إلى  نظرنا  �إذ�  �أّننا  و�لحاُل 

بج�َسٍد  �سبيهة  نجدها  فاإننا  �لمعيار،  بهذ� 

بع�سًا.  بع�سه  ويلتهم  بع�سًا،  بع�سه  يقاتل 

�أمينًة لخريطتها  فبيروت - �لمدينة، لي�ست 

�لب�سرّية، ول لخريطتها �لجغر�فّية.

�لمدينة   - بيروت  عطاَلُة  تعوُد  ول 

�أن  تعّودنا  كما  عليها،  �لخارج  هيمنة  �إلى 

ن�سمَع �أقو�ًل في هذ� �ل�ّسدد لي�ست �إّل هربًا 

وتغطية، و�إنما تعود �إلى �نعد�م هيمنتها هي 

تتحّرك  �لتي  نف�سها  هي  �إنها  نف�سها.  على 

تتحّرك بو�سفها  �سّد كونها مدينًة و�حدة. 

وثقافاٍت  عديدة  ومتحد�ت  عديدًة  مدنًا 

عديدة، و�إذ� تاأّملنا في �لعو�ئق �لتي تتكاثر 

و�سد  و�حدًة،  مدينة  بو�سفها  نمّوها  �سد 

�لم�ساو�ة و�لعد�لة وتاأّملنا في تز�يد �لبطالة 

وجماعات،  �أفر�دً�  نا�ِسها،  بين  و�لتفاوت 

من  �أكد��ٍس  �إلى  تتحول  وكاأنها  تبدو  فاإنها 

ول  تنتمي،  �لطبيعي  �لِح�ّس  �إلى  ل  �لبيوت 

تتحّرك  كاأنها  ونرى  �لمدينّي.  �لِح�ّس  �إلى 

�إّل  موجودٍة  غير  كاأّنها  فيه  تبدو  َنْحٍو  على 

بالغّيًا - بو�سفها مجّرَد �ألفاٍظ �َسْخمة.

ت�سبح  �أن  بيروت  جغر�فية  تكاد 

�ل�سوري  �لعربّي  للم�سرق  م�سّغرًة  خريطًة 

�سمنه  ومن  �لأخ�ّس،  على  �لعر�قّي   -

�لخريطة  هذه  في  نقر�أ  و�لأردن.  فل�سطين 

لَّ �أهمّية لالأر�س �إّل بو�سِفها َعْر�سًا دنيوّيًا، 
َ
�أ

�أن  ونقر�أ  �أخرويًا.  ج�سدً�  بو�سفها  �أو 

ل  �لخريطة  هذه  في  �لب�سر  بين  �لعالقات 

على  بل  �لمو�طنية،  من  �أ�سا�ٍس  على  تقوم 



ذلك  �أو  �لدنيوي،  �ليقين  هذ�  من  �أ�سا�ٍس 

ما  �أن  لذلك  تبعًا  ونقر�أ  �لأخروّي.  �ليقين 

من  تجّمعات  هو  �إنما  بالمجتمع  ن�سّميه 

ذّر�ٍت مفّككة. ونقر�أ �أّن �ل�ّسر�ع قائم با�سم 

هذ� �لعر�س �لدنيوّي �لذي يميل �إلى توحيد 

�سر�ٌع  وهو  �لآخرة.  لتوحيد  تتّمة  �لّدنيا 

و�لّظلم،  بالطغيان  و�إذً�  بالعنف،  �إّل  يتّم  ل 

�أّن �لتحّرر من �لخارج مطلوٌب لكن،  ونقر�أ 

في  �لحرية  لتوكيد  ولي�س   - وَخجٍل  بروّية 

قوة،  �أكثر  �لقوّي  ي�سبح  لكي  بل  �لّد�خل، 

�أكثر غنى.  �أكثر ت�سّلطًا، و�لغنّي  و�لمت�سّلط 

ُمحال،  �أمٌر  �لخارج  من  �لتحّرر  هذ�  ومثل 

ل�سبٍب �أ�سا�سّي: ل يمكن �أّي �سعب �أن يتحّرر 

من �لخارج، �إّل �إذ� كان حّرً� في �لّد�خل.

ونقر�أ في هذه �لخريطة �أّن بيروَت �أعني 

كّل  في  فقٌر  �إليه  �أ�سرت  �لذي  �لم�سرق  هذ� 

�سيء، وفقٌر �إلى كّل �سيء. �إنه فقٌر ل يعّو�س 

فالرغبة  و�لمال.  �ل�سلطة  �أمر�ن:  �إّل  عنه، 

هي  وتوجههم  �لأفر�َد  تحّرك  �لتي  �لعليا 

ُمْت  �نطفئ،  �ذهب،  و�ل�ّسلطة.  �لمال  رغبة 

لكي �أحلَّ محّلَك - في �ل�سيا�سة، في �لدين، 

كلٌّ  و�لأدب.  و�ل�سعر  �لفن  في  �لمال،  في 

�أن يتقّم�س �سخ�َس �لمهيمن، �سخ�س  يريد 

�لذي ل عيب  �لكامل  �لناهي، �سخ�س  �لآمر 

فيها  ُتْخَتَزُل  مقلوبًة  �لعدمّية  ها  �إِنَّ فيه. 

فقه  كّلها، في  باأبعادها  �لإن�سانية،  �لتجربة 

وتجريم  �لّذ�ت  تبرئة  في  و�لّنهي:  �لأمر 

�آخر،  بطغياٍن  �لطغيان  على  نتمّرد  �لآخر. 

بتقليٍد  �لّتقليد  على  �آخر،  بديٍن  �لّدين  على 

�آخر. �إنها تب�سيطية �ساذجة وم�سحكة. �إنها 

موؤ�ّس�ٌس  كاأّنه  يبدو  عالم  في  �لموت  �سيا�سة 

على �إبادة بع�سه بع�سًا.

�سورة قاتمة لبيروت؟ قد يقول بع�سهم. 

لكن كادت بيروت، مع هذه �لقتامة كلها �أن 

�ل�ستينات  في  �لثقافية  �لعرب  مدينة  تكون 

و�أو�ئل �ل�ّسبعينات. مدينة خلقها �لمبدعون 

�لو�فدون  و�لعرب  �للبنانيون  و�لنا�سرون، 

بيروت  لكن  فيها.  �لمقيمون  بيروت،  �إلى 

وكان  �لأهلية،  �لحرب  بعد  �نطفاأت  هذه 

تحلم.  �أن  كّلها،  �لقتامة  هذه  مع  لبيروت 

�أن تتغّنى باأحالمها، بعد �أن َدّمرها و�قعها. 

كذلك  هو  ينطفئ  �أن  يكاد  �لحلُم  هو  وها 

ذلك  لغتها.  على  �لّرقابة  كابو�س  بهجوم   -

و�إنما  وحده،  �لو�قع  تخنق  ل  �لّرقابة  �أنَّ 

�لإن�سان  �لحّي،  �لفكُر  كذلك.  �لحلم  تخنق 

�لحّي يرف�س �أن ُير�ِقَب ويرف�س �أن ُير�َقب. 

�لإن�سان  �إّل  �لرقابة، ول يقول بها،  ل يقبل 

هكذ�  �لميت.  �لفكر  و�إّل  مّيتًا،  يحيا  �لذي 

ر بيروت وُتعا�س كاأّنها مدينٌة من �لق�ّس  ُت�سوَّ

د �أن ُتالِم�سها �سر�رُة �لكلمة.  ت�ستعل بمجرَّ

ولنقل، على �لم�ستوى �ل�سيا�سّي، �إن �لنظام 

�لذي يمار�س �لّرقابة يقول للنا�س: لي�س لكم 

عقٌل يتيح لكم �أن تميزو� �لجّيد من �لّرديء، 

و�لحكم.  �لتقويم  على  �لقدرة  لكم  ولي�س 

نظامكم �لذي ل يخطئ هو �لذي يقوم بهذه 

�أن  �إّل  �لمهّمات عنكم وبا�سمكم. ولي�س لكم 

�إّل  لكم  ولي�س  كرهًا.  �أو  طوعًا  ت�سمتو�، 

ن�سيان �لمعرفة.

مّيتة،  مدينة  يحكم  �لنظام  هذ�  ومثل 

�إّل ِقناعًا من  وب�سرً� َمْوتى وهو نف�سه لي�س 

�أقنعة �لموت.

�أّن  بالّرقابة  �لقائلون  ين�سى  لكن، 

�لأفكار �لتي يفر�سونها على �لآخرين �لذين 

يفر�سون عليهم �ل�ّسمت، �إنما تبطل نف�سها 

هو  �لإن�سان،  على  يفر�س  فكر  كل  تلقائيًا. 

غير فكرّي وغير �إن�سانّي في �آن. وكّل فكرٍة 

�لحقيقّية،  وحدها  هي  باأنها  �إليها  ينظر 

ول  جّثة،  �إّل  لي�ست  خالدة،  لذلك  وباأنها 

�إّل ر�ئحُة �لتعفن.  تفوح منها في �نت�سارها 

�لتاريخ.  ِعَبر  بالمر�قبة  �لقائلون  وين�سى 

�ل�ّسالحة  غيَر  �لأفكار  �أن  يعّلمنا  فالتاريخ 

ُتمتحن  لأنها  نف�سه.  �نت�سارها  يميتها 

من  وت�سقط  �لنت�سار،  هذ�  في  وتختبر 

تلقائها.

�لأكثر �سوءً�، في هذ� �لمجال، هو �لّنظر 

فمنع  �لجريمة.  �إلى  ينظر  كما  �لفكرة  �إلى 
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�أو  »موؤذيان«  �أّنهما  بحّجة  ر�أي  �أو  فكرٍة 

�لذين  للب�سر  �حتقاٌر  هو  �إنما  »مخّربان«، 

»ُيحَمْوَن«  �لذين  ولأولئك  يذيعونهما، 

منهما.

�لمجتمع  في  �لتعبير  حرّية  �نعد�م  �إن 

�لحّد  �إلى  �فتقاره  على  دليل  مجّرد  لي�س 

�لأدنى من �لإن�سانّية و�إنما هو �إلى ذلك دليٌل 

�لّلغة،  و�سيخوخة  �لفكر،  �سيخوخة  على 

و�سيخوخة �لإن�سان.

�إمكاننا  في  �أّن  نعتقد  كّنا  �إذ�  نخطئ 

كانت  لو  َحّتى  بالقوة،  فكرًة  نفر�س  �أن 

في  �لفائدة  تكون  وما  دينّية.  �لفكرة  هذه 

�أو فر�س ديٍن بالقوة؟  فر�س فكرة بالقوة، 

�إمكاننا  في  �أن  نعتقد  كّنا  �إذ�  كذلك  نخطئ 

�أن نمنع فكرًة من �لنت�سار بفر�س �لرقابة 

عليها وعلى �أ�سحابها. ل �لَفْر�س ول �لمنع 

�لمناخ  يخلَق  �أن  به  يليق  بالإن�سان.  يليقان 

�أو  �ل�سّيئ  �إلى زو�ل  بالحرية،  يوؤّدي،  �لذي 

يزيد  �نعكا�س لحالة: قمعه  �ل�سّيئ  �لّرديء. 

هذه �لحالة تاأ�ّساًل. ل ُبّد �إذً� من �لعمل على 

ول  �أ�سبابها.  باإز�لة  نف�سها،  �لحالة  �إز�لة 

طريَق لذلك �إّل �لحرية:

�أطرَح  �أن  تجّر�أت  �لحرّية،  هذه  با�سم 

هذ� �ل�ّسوؤ�ل:

�أّنها  �أم  حّقًا،  مدينة  �ليوم،  بيروت،  هل 

مجّرد ��ْسٍم تاريخّي؟

)باري�س - بيروت، 31 ت�سرين �لأول 2003(
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�أدوني�س

في  �لفل�سفة  در�س  �لق�سابين،  في  �إ�سبر  �أحمد  علي  �لمولود  �أدوني�س  �سوريا،  من  �أدبي  وناقد  �ساعر 

هما:  كبيرتين  �أدبيتين  مجلتين  وتحرير  �إ�سد�ر  في  �ساهم  ببيروت.  يو�سف  و�لقدي�س  دم�سق  جامعتي 

»�سعر« و»مو�قف«. �آر�وؤه في �لحد�ثة وروؤيته �لثاقبة في �لثقافة �لعربية و�أحو�لها تركت �أثر�ً كبير�ً في 

�لمفكرين و�لمنّظرين �لذين جايلوه و�لذين �أتو� من بعده على حد �سو�ء.



عندما طبعُت ��سم عبد �لحليم حافظ باحثًا، 

ومحاوًل  عنه،  �أعرفه  ل  عّما  �لإنترنت،  في 

ع�سر�ت  علّي  تدفقت  �أعرفه،  كنت  ما  ر  تذكُّ

�إما  تتناول  و�لقطع  و�لأخبار  �لمقالت 

ففي  �لأ�سد.  حافظ  �أو  خد�م  �لحليم  عبد 

�أن  لو  كما  يبدو  �لأقل،  على  �لإنترنت، 

في  يلتقيا  �أن  ي�سعب  و»�لحافظ«  »�لحليم« 

�أن  �لو�قع  في  �أمكن  ولو  و�حد،  �سخ�س 

عار�سة  حادثة  وهي  �سخ�سين.  في  يلتقيا 

وب�سيطة ل ُي�ساأل عنها »�لعندليب �لأ�سمر«، 

غير �أنها ت�سير �إلى �سوء حظه بعد �نق�ساء 

�أكثر من ربع قرن على رحيله.

ما فيه من عن�سر  �لحليم، على  ففّن عبد 

و�خترقت  �ل�سيا�سة  �إليه  تمددت  �سخ�سي، 

»مطرب  ح�ساب،  كل  بعد  فهو،  حّيز�ته. 

 23 �لعمر  من  له  كان  �لذي  �لنا�سرية« 

 ،1952 يوليو   23 �نقالب  ح�سل  حين  �سنة 

�أفر�د  �أن�سط  وكان  �لعالي  �ل�سد  لبناء  فغنى 

�لمجموعة �لتي �أن�سدت »وطني حبيبي �لوطن 

َكر �لوحيد فيها. �لأكبر«، كما كان �لذَّ

�لنا�سرية ب�سمات  من غير �سك، تركت 

�أ�سا�سية على غناء عبد �لحليم، هي �لتي �سعت 

»�إنجاز�ت«  �لمغنون  يغني  دولة  بناء  �إلى 

وفي  وزعيمها.  وفالحيها  وعمالها  جي�سها 

هذ� يبدو �لأمر لوهلة من�سجمًا مع �ل�ستينات 

منه،  �سطرً�  �أو  �لغناء،  ربطت  �لتي  �لكونية 

�لمدنية  �لحقوق  �إيقاع  على  بال�سيا�سة 

ديلن  بوب  فكان  وفيتنام  �لجن�سية  و�لثورة 

وجان بايز و�آخرون.

�إل �أن �سوء حظه نابع جزئيًا من �ن�سقاق 

�ل�سياغات،  �ألطف  في  �أو  �لمذكور،  �لعقد 

�ل�ستينات  �أن  ذ�ك  �لو�حد.  هذ�  تعدد  من 

لب�ست لكل مكان لبو�سه، على �لرغم من �أن 

�لإ�سار�ت �لأولى �إلى وحدة ما ُولدت فيها. 

»�لغرب«  في  ُطرحت  �لتي  �لجن�س  فم�سائل 

»�ل�سرقيين«  �أجندة  على  يومها  تظهر  لم 

ممن �كتفو� بتجديد �كت�ساف عو�طفهم على 

�إيقاع جديد.

وعلى �لنطاق �ل�سيا�سي و�لفكري تج�سد 

�لتباُين بطرق �ستى.

فالذين كانو�، مثاًل، يقولون بال�ستر�كية 

في �أوروبا كانو� يعلنون نفورهم من �لقومية 

�لقوية، متابعين تحولت �جتماعية  ودولها 

توفيق  ويل�سون  هارولد  كمحاولة  وثقافية 

تلك �ل�ستر�كية مع �لثورة �لتقنية �لبازغة، 

كانو�  �إذ�  وما  �لمدر�ء  ظاهرة  مناق�سين  �أو 

لو�سائل  �لمالكة  �لبورجو�زية  من  �لبدلء 

�لإنتاج، �أو ر��سدين تحولت �لبورجو�زية 

�ل�سغرى من طبقة قديمة عمادها �لفالحون 

و�أ�سحاب �لِحَرف و�لدكاكين »�لبوجاديون« 

�لمتحلقين  �لموظفين  من  جديدة  طبقة  �إلى 

حول �لدولة و�إد�رتها.

بع�س عو�لم �لعرب وثقافاتهم

ما بين عبد �لحليم حافظ وعمرو دياب 

حازم �ساغية
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�ل�سلطة  �إلى  �لبعث  و�سل  �لمقابل،  في 

عام 1963، في �لعر�ق و�سورية، وهو حزب 

ذبح  في  فبو�سر  �آن،  في  و��ستر�كي  قومي 

و�لقوميين،  منهم  �ل�ستر�كيين  �لخ�سوم، 

�لقيم  بنظام  تب�ّسر  دم�سق  �إذ�عة  كانت  فيما 

�أغنية �سهيرة تبد�أ بالبيت  �لجديد من خالل 

د�رت  و�لثاأر  ثورته/  قامت  »�لبعث  �لآتي: 

دورته«.

من  جدً�  �سغيرة  �أقليات  وبا�ستثناء 

غربية  مد�ر�س  في  در�سو�  بلد�ننا  �أهل 

و�لو�سطى،  �لعليا  �لطبقات  �إلى  و�نت�سبو� 

�لعام  لل�ساأن  زمنًا  �لعربية  �ل�ستينات  بدت 

بامتياز. فما بين حرب �ليمن �لتي �فتتحتها 

�لنا�سر  وحرب 1967 ثم رحيل جمال عبد 

دموية  بكلفة  �لجز�ئر  ��ستقلت  نهايتها،  في 

في  طاحنة  �لمو�جهات  ون�سبت  باهظة، 

�لتحرير  وتاأ�س�ست منظمة  �لجنوبي،  �ليمن 

�لفل�سطينية.

خال  عهدذ�ك  �لغرب  �أن  يعني  ل  وهذ� 

وخليج  برلين  بين  فما  �لعامة.  �لهموم  من 

على  �لنووي  �لموت  لح  �لكوبي،  �لخنازير 

مرمى حجر.

�لثانية  �لحرب  بعد  ما  مو�ليد  �أن  بيد 

قررو� �أن يعي�سو� ويدعو� �لآخرين يعي�سون. 

وباأج�سادهم،  بفردياتهم  �ندفعو�  وقد 

�لحياة،  �إلى  �لجارف  �لتوق  هذ�  يعلنون 

خطة  وفرتها  �قت�سادية  باأدو�ت  معززً� 

�لرفاه  و�سيا�سات  �لبناء  لإعادة  مار�سال 

�لكينزية �لمعتمدة يومها.

بموت  ل�ستيناتهم  تهياأو�  �أنهم  �سحيح 

جيم�س دين �لماأ�سوي في 1955، و�نخرطو� 

فيها مع �نتحار مارلين مونرو في 1962 ثم 

لكن  و�حد.  عام  بعد  كينيدي  جون  مقتل 

فقبل  نهايات.  تكون  ل  �أن  �آثرت  �لقبور 

م�سرعه باأ�سهر، كان جيم�س دين »�لمتمرد 

ت�سنع  �أن  لل�سبيبة  يتيح  ق�سية«،  بال 

مت�ساربة  ومخاوف  �سبو�ت  من  ق�ساياها 

و�أبعد  تج�سيدها.  �لو�سيم  �لممثل  في  ر�أت 

من هذ� �أن �لنجومية، في �ل�سينما و�لغناء، 

�أخذت منذ �لخم�سينات تبدي تذمرها  كانت 

بالفحولة �لتي مّثلها �أربعينيون كجون و�ين 

�أن  لها  �أريد  وجوه  فتظهر  غيبل،  وكالرك 

بول  من  �لفا�سلة،  �لجن�سية  �لحدود  تمّوه 

يعاني  كان  �لذي  بر�ندو  ومارلون  نيومان 

ي�ستفحل لحقًا،  �أن  قبل  �أفالمه،  في  وُيقتل 

�إلى �ألفي�س بر�سلي قبل �أن ت�سيبه �ل�سمنة، 

وهوؤلء،  جاغر.  وميك  �لبيتلز  �إلى  و�سوًل 

قليلة  رموزً�  فقط  لي�سو�  �لعموم،  على 

�لفحولة، �إذ يمكن بتذّكر �أوجه جيم�س دين 

ميك  ثم  بري�سلي  و�ألفي�س  بر�ندو  ومارلون 

جاغر، �أن نالحظ �لموقع �لمركزي و�لنافر 

لل�سفتين عند كل منهم. و�ل�سفاه، كما نعلم، 

�إعالنًا  �لج�سد  من  �لظاهرة  �لأع�ساء  �أكثر 

عن �لأنثوية.

�أوحى  بدوره،  حافظ،  �لحليم  وعبد 

للكثيرين �نه على �سيء من �زدو�ج �لجن�س، 

ب�سهولة  ي�سعانه  رقة ولطف  على  و�نطوى 

كـ»وح�س  وجه  مع  �لمقابلة  مو�سع  في 

�لحليم،  عبد  لكن  �سوقي.  فريد  �ل�سا�سة« 

بمعاندة  يحلم  �أن  له  كان  ما  �لحظ،  �ل�سيئ 

�لمحيطة  �لكثيرة  �لجتماعية  �ل�سو�بط 

ر�أ�سه وحّرك  �أدى، هز  بتجربته. فهو متى 

�نعطافًا  مّثل  وبهذ�  عينيه،  و�أذبل  يديه 

ملحوظاًَ عن �أ�ستاذه محمد عبد �لوهاب �لذي 

مثل  �أناقته،  وكامل  بطربو�سه  يقف  كان 

ي�سبه  �نعطاف  �أنه  �إل  �لمنبر.  ور�ء  �سنم 

و�لقتحام.  �لمبادرة  ي�سبه  مما  �أكثر  �للطم 

في  وهو  وينهيها  �لأغنية  يبد�أ  كان  فهو 

�أن يتخيل  مكانه نف�سه، ولم يكن لأي خيال 

ثم  مثاًل،  �لم�سرح  على  �سيجارة  تدخينه 

رميه فيلترها بحركة غير عابئة، �أو ممار�سة 

�لباروديا،  �أو  �لمز�ح  �أو  �للعب  من  �سيء 

كالبلجيكي  مجايليه  بع�س  �حترفه  مما 

�لأميركيين  دع  بريل،  جاك  �لفرن�سي   -

و�لبريطانيين جانبًا. فلئن �أدى عبد �لوهاب 

في  �لمنبر  �حتر�م  عن  تنم  قديمة  بطريقة 
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ثقافتنا، فاإن عبد �لحليم لم يذهب بعيدً� في 

�لتنكر للمنبر، ول كان في مقدوره مثل هذ� 

�لتمرد.

في  بري�سلي،  �لفي�س  �أثار  ولئن 

في  محافظة  �عتر��سات  �لخم�سينات، 

حركاته  �إن  فقيل  �لمتحدة،  �لوليات 

جعل  ما  �سارخة،  جن�سية  �إيحاء�ت  ذ�ت 

�إل  �سعودً�.  خ�سره  من  ينقله  �لتلفزيون 

�أقدم  ما  ربع  على  �أقدم  لو  �لحليم  عبد  �أن 

عليه �ألفي�س لنتهى، في �أغلب �لظن، �سهيدً� 

�لمتن  يخجل  �لذين  �لهام�س  �سهد�ء  من 

»�لمحترم« بح�سبانهم على �ل�سهادة.

حافظ،  �لحليم  عبد  كان  �لذي  فالقمع 

و�عيًا �أم غير و�ع، �سحيته هو ما ل ي�ستطيع 

�لناظر، بعد �نق�ساء كل تلك �ل�سنو�ت، �أن ل 

ير�ه.

مما  فكان  به،  تعّلقت  �لتي  �ل�سبيبة  �أما 

معاناتها،  معالم  ير�سم  �أنه  فيه  خاطبها 

فهي،  ذ�ك.  بعد  �لأفق  �ن�سد�د  ير�سم  لكنه 

�للذة  �إحر�ز  على  �نطوت  ربما  عالقة  �إذً�، 

بالنف�س،  �لألم  من  قدر  �إنز�ل  طريق  من 

في  كان  وربما  �ألمها.  بو�سف  �لتمتع  �أو 

�لم�سدودة  �لعاطفية  لهذه  �لمديدة  �لحياة 

في مجتمعاتنا، ما �أطال عمر �لغناء �لحافظي 

عندنا �أكثر مما �أطال �أعمار �لفنانين �لآخرين 

�لذين جايلوه.

�لنوع  هذ�  من  �سلة  �أن  و�لحال 

مثلما  وغناوؤه،  �لحليم  عبد  تلبيها»كيت�سية« 

�لتطلب  �لعذر�ء  و�ألم  �لم�سيح  �سلب  يلبي 

فد�خل  �لم�سيحيين.  للموؤمنين  �لعاطفي 

بعد  مرة  ُت�ستعاد  مغلقة،  �سعورية  د�ئرة 

مرة، يلعب �لكيت�س دوره �لنموذجي بو�سفه 

�لذي  �لمو�سوع  مع  و�سهاًل  �سريعًا  تماهيًا 

�لمطابقة  توكيد  في  و�إمعانًا  تمثيله،  يتم 

يهدد  وتكر�رً�  �لمو�سوفة،  �لحالة  مع 

بابتذ�ل �لعو�طف فيما هو ُيعليها �إلى �سوية 

ميالن  بح�سب  �لكيت�س،  فعاطفية  �لمقد�س. 

كوندير�، ل ُتظهرها �لدمعة �لأولى �لتي هي 

�أو  �سخ�س  فقد  على  �لفعلي  �لحزن  دمعة 

�سيء محدد. بل تتجلى في »�لدمعة �لثانية« 

�أو ميتا دمعة،  �لتي تكون »ما ور�ء دمعة«، 

نذر فيها ت�سامنًا مع م�ساعر جمعية تحيط 

بنا.

عن  بالنيابة  �لعاطفة  عن  تعلن  فهي 

غير  �آخرين، من  لم�سلحة  ربما  �أو  �آخرين، 

�أن ت�سدر عن تورط عاطفي مبا�سر ل�ساحب 

�إلى  ُي�سار  بهذ�  دمعته.  �أ�سباب  في  �لدمعة 

كاملة،  بر�ءة  مو�سوع  �لو�قع  تحويل 

�لعذر�ء  �سورة  مثاًل،  عليه،  تبدو  ما  على 

و�بنها، �أو ما ُتنعت به حالت ع�سلية �سافية 

�لأم،  و�أمومة  �لطفل،  ونوم  �لعا�سق،  كاألم 

و�سهادة �ل�سهيد.

وعبد �لحليم »�ل�سادق« في غنائه، على ما 

ُو�سف مر�رً�، و�لذي غنى »دمعي �سهودي/ 

في  �سهر،  في  يوم،  و»في  خدودي«  جّرح 

�سنه/ تهد� �لجر�ح وتنام/ ويبقى جرحي 

�أنا/ �أطول من �لأيام«، هو من بالغت �أغانيه 

في ذكر �لجنة و�لنار و�لبكاء و�لجرح، كما 

حملت �أفالمه عناوين »�لخطايا« و»�لو�سادة 

�لخالية« مما يكاد يقارب »حياة و�آلم �ل�سيد 

فقط،  عامًا   48 عن  توفي  وقد  �لم�سيح«. 

بعدما عا�ست �ل�سحافة �لفنية طوياًل تتغذى 

على �أخبار مر�سه و�إ�ساعاته، فاأ�سبغت عليه 

ت�سل  لم  جبر�نية،  تكون  تكاد  رومنطيقية 

�إلى حد �للتحام بالطبيعة كما عن �لهيبيين، 

�ل�سهير  لقبه  �لطبيعة  من  ��ستلهمت  و�إن 

»�لعندليب �لأ�سمر«.

هكذ� لم يفت �ل�ساعر �ل�سعبي �لم�سري 

يهجوه،  �أن  �أر�د  حين  نجم،  فوؤ�د  �أحمد 

كيت�سيته:  �أي  �أخيله،  عقب  في  �سربه 

�لكتكوت/  �لدلوعا  �ل�سخلوعا  »لماليمو 

كما  تمامًا  ويموت«،  ويتنّهد  حيغني  �لليلة 

لجاأ بع�س ر�سامي �لكاريكاتور �لعربي �إلى 

ر�سم عبد �لحليم وهو يغني »نار يا حبيبي« 

من  �إنقاذه  يحاولون  �لإطفاء  رجال  فيما 

حريقه.
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�لر�حل حالة ق�سوى  �لم�سري  فالنجم 

فهو  يغّنون  �لآخرون  كان  ما  فاإذ�  بامتياز، 

كانو�  ما  و�إذ�  �لغناء«  في  »يموت  �إنما 

ُيغرمون فهو »يموت في �لغر�م«.

عمرو  حالة  عك�س  �لغر�م  في  و�لموت 

فلم  وَم�ْسرحه،  �لغر�م  مثل  �لذي  دياب 

�لحر�رة كثيرً� ول �سها جمهوره عن  يرفع 

بين  عادة  تف�سل  مهني  نوع  من  م�سافة 

مع  ُيبكى  يكاد  فاإذ  له.  و�لموؤدى  �لموؤدي 

�ل�سقيق  كان  لو  كما  وعليه،  �لحليم،  عبد 

غناء  يبقى  �لعائلة،  في  �لمري�س  �لأ�سغر 

�لرق�س  على  باعثًا  دياب خارجيًا ووظيفيًا، 

معه  �لرق�س  يكاد  حتى  و�أ�سا�سًا،  �أ�ساًل 

ي�سير وظيفة �لغناء �لح�سرية.

�سيئ  ك�سلفه،  لي�س،  �ل�ساب  فالفنان 

�لحظ. وهو من دون �أن يكون ُمحيرً� بجن�سه 

يتجر�أ، غير عابئ، على تاأنيث نظر�ته. ذ�ك 

و�لأنوثة  للرجولة  �لتقليدية  �لوظائف  �أن 

�لرجل  و�سع  في  �سار  حتى  كثيرً�،  تعدلت 

�أن يتاأنث، جادً� في ذلك �أو لهيًا، بدرجة ل 

تعّر�سه للتفتي�س �لأخالقي �ل�سابق بقدر ما 

�لن�ساء ممن  �إعجاب  تر�سّحه للح�سول على 

كن قباًل يبحثن عن �لرجل �لرجل، �أو ُيحملن 

على ذلك.

و�إذ� بدت �لأفكار �لر�ئجة عن مجتمعاتنا 

حقها،  �لم�ستجد�ت  هذه  تفي  ل  �لعربية 

تولى �لرق�س تبيان هذ� �لتحول. فالذكور، 

في �أي من �لمدن �لعربية، غدو� يرق�سون، 

بل  فح�سب،  رجاليًا  فولكلوريًا  رق�سًا  ل 

بالن�سائية،  كانت تو�سف  �لتي  �لأنو�ع  تلك 

كالرق�س �ل�سرقي، في �لمنازل �أو �لمالهي 

و�لأماكن �لعامة.

على  يو�سك  �لقديم  �لرجل  �أن  و�لر�هن 

عبد  عرفه  عز  بعد  �لمدن،  في  �أقله  �لموت، 

على  و�ل�سابق  جهة،  من  �لقومي  �لحليم، 

�نت�سار �لن�سوية في �لغرب من جهة �أخرى. 

كثيرون،  يعمل  �لذي  متولي«  فـ»�لحاج 

هو  بعثه،  على  �أ�سوليين،  وغير  �أ�سوليون 

ب�سفته  ��ستقباله  بين  �لخلط  ينبغي  ل  ما 

رم�سان  �سهر�ت  في  تلفريونيًا  ترفيهًا 

باتت  �لتي  �لمدينية  �لحياة  في  و��ستقباله 

ميالة �إلى �لطعن بالموروث و�لمقد�س. ذ�ك 

مادونا  تجر�أت  حيث  هو  �لر�هن  �لزمن  �أن 

و�أهم  �لم�سيح،  مع  �يروتيكيًا  �لتالعب  على 

من ذلك، �أنه زمن بات في �إمكان �لعالم كله 

�أن ي�سهد ذلك.

لم  دياب  عمرو  عرب  �أن  �سح  فاإذ� 

�أن  �إل  مادونا،  غربيي  بال�سرورة  ي�سيرو� 

مفتوحة  �سارت  وتغريبه،  تعريبها  فر�سة 

في  ل  م�سبوق،  غير  نحو  على  ومتاحة 

�ل�ستينات ول في غيرها من �لعقود.

دكاكين  في  �أغانيه  مثاًل،  �سمعُت،  فقد 

ما  وهو  هيثرو،  لمطار  �لفاخرة  �لب�سائع 

لم يكن متخياًل حتى لدينا كاأم كلثوم نف�سها 

قبل �لت�سعينات �لمعولمة.

وربما رف�س ذوو �لهوى �لأنثربولوجي 

�لمقارنات  هذه  �لق�سوى  �لن�سبية  ومحبذو 

�إل  تجري  ل  عندهم،  �لمقارنة،  لأن  جميعًا 

غير  و�حدة.  وتجربة  و�حد  حقل  د�خل 

�إعد�مها كل قيا�س  �أن وجهة �لنظر هذه في 

ل  �لمو�قع  من  عدد  في  تح�سرنا  كوني، 

عليه.  ُيقا�س  ول  بالآخر  منها  �أي  يت�سل 

وبالتالي، ي�ستحيل �أن نالحظ كيف �أن �سلة 

�لغربية  بالت�سعينات  �لعربية  �لت�سعينات 

�سلة  عليه  كانت  مما  بكثير  �أمتن  �سارت 

علمًا  �لغربية،  بمثيلتها  �لعربية  �ل�ستينات 

فاإذ  و�ت�سع.  ز�د  �ل�سيا�سي  �لتباُين  باأن 

يتعاظم �لتقارب �لثقافي نماذج و�سورً�، بما 

قد ي�سبب �لكدر ل�سموئيل هانتنغتون، يحيل 

�إلى  و�لغرب  �لعرب  بين  �لثقافي  �لتقارب 

�لت�ساوؤل.  �إلى  وينحو  �بتعادً�  يزد�د  ما�س 

�أكثر  �لمتنبي  في  موحدون  �لعرب،  فنحن، 

تجتمع  فحين  معا�سر.  �ساعر  �أي  في  مما 

»�سوبر  في  كما  وح�سا�سياتنا،  �أمزجتنا 

�ستار« �لتلفزيوني، يقترن �جتماعنا باقتتال 

�لع�سبيات �لمحلية و�لهويات �لوطنية. وفي 



�لرمزية  �لإ�سار�ت  �أكثر  تتكيف  �لمقابل، 

�إلى �عتر��سنا على �لغرب، �أي �لحجاب، مع 

غربية ل مهرب منها، �أكانت تلوينًا وتحوياًل 

له �إلى زي، �أم دفاعًا عن �إمكان تعاي�سه مع 

كفكرة  �لم�سدر،  غربية  �أدو�ت  �أو  �أفكار 

وبع�س  �لكومبيوتر  و��ستخد�م  �لإنجاز 

�لتوجهات �لن�سوية �لإ�سالمية.

باتت  وتحقيبه  �لزمن  روؤية  في  حتى 

�لهوة �أ�سيق. فقد ظهر، مثاًل، بين �لمحللين 

�إلى  �ل�ستينات  �نتهاء  يرد  من  �لغربيين 

�نهيار فرقة �لبيتلز �أو�خر 1969، كما ظهر 

وود�ستوك  مهرجان  تتويج  �إلى  يردها  من 

للغناء  �متياز  وهذ�  �لعام،  ذ�ك  �سيف  لها 

غيره  �أو  �لحليم  لعبد  كان  ما  و�لمو�سيقى 

ومجايلوه،  دياب  �أما  عندنا.  به  يحظى  �أن 

هذ�  �لفن  �إعطاء  في  بالطبع،  ينجحو�،  لم 

�لموقع �لمركزي من تاأريخ �لحياة �لعربية، 

�لموجة  ركوب  في  يتكا�سلو�  لم  �نهم  �إل 

�إلى �أبعد بقاع �لأر�س، ممهدة  �لتي تو�سل 

ل�ستو�ء ت�سلنا نتائجه مثلما ت�سلنا �أ�سد�ء 

م�سحوبة  �لخارج،  في  ُتترجم  �لتي  كتبنا 

دياب  كان  �لقبيل  هذ�  ومن  عظيم،  بدوي 

�أول فنان عربي ي�سنع فيديو كليب، حينما 

لبنجامين  و�لتعبير  �لفيديولوجيا،  غدت 

��ستر�ك  فاإلى  �لأيديولوجيا.  تناف�س  باربر، 

وفر  �ل�سينمائي،  �لتمثيل  في  �لنجمين 

وتعميم  تكثير  و�سيلة  لدياب  كليب  �لفيديو 

معطاة  م�ساحة  كونها  عن  ف�ساًل  هائلة، 

�إلى  ت�سيف  ولم�سهدية  �لب�سرية  للغة 

وتزيدها  �أخرى  ��ستعمالية  وظيفة  �لأغنية 

�لمز�وجة  في  همه  يكتم  لم  كما  رو�جًا. 

�أدو�ت  تتو�سل  كونية  طموحات  بين 

�لمحلية.  �ل�سوق  وبين  �لحديثة  �لت�سال 

يعد  لم  �لتجاهين،  في  �لت�سويق،  �أن  ذ�ك 

ثقافة محلية  تعلم  ما  كلمة مرذولة، بح�سب 

ت�سميه  ما  �إلى  وتن�سد  �لنفعي  على  تتعالى 

�لجذور. و�لحال �أن �لفروع، ل �لجذور، هي 

�لمتروبولت  �إلى  �لهجر�ت  �أو�سلتها  �لتي 

في  �لأولى  للمرة  تن�سئ  فر�حت  �لغربية 

�لتاريخ، كوزموبوليتية �سعبية. فالآن، بات 

في و�سع �لمهاجر �لكادح، في لندن وباري�س 

ونيويورك، �أن ي�ستمع �إلى مو�سيقى كاريبية 

ماآكل  يتذوق  و�أن  عربية،  �أو  �أفريقية  �أو 

هندية وتايلندية ومك�سيكية حا�سرة ح�سور 

�لماآكل �لوطنية للبلد �لمعني.

تفتقر  �لكوزموبوليتية  هذه  �أن  �سحيح 

�إلى �لق�سد و�لوجهة �لأيديولوجيين �للذين 

�لأ�سلية  �لكوزموبوليتية  عليهما  �نطوت 

و�أ�سد  وثقافة  علمًا  منها  �أقل  وهي  �لغنية، 

�إل  �ل�سو�سيولوجي،  تحديدها  في  بعثرة 

تني  ل  �ل�سخامة  بالغة  �سر�ئية  قوة  �أنها 

�لهجر�ت ت�سخمها.

�لقيمة غدت،  �إن  �لقول، عمومًا،  ويمكن 

عن  تنف�سل  ل  ومجايليه،  دياب  عمرو  مع 

�ل�سعر  �زدر�ء  في  �لمبالغة  بعد  �ل�سعر، 

عبد  مع  �لتعاطي  لدى  �لقيمة  و�إ�سباغ 

يخاطب  ل  فالت�سويق  هذ�،  مع  �لحليم. 

�لهجرة  في  ن�ساأت  فقد  وحده.  �ل�سعر 

�أوعية  عن  تفي�س  ومعذبة  و��سعة  جمهرة 

�إلى  �لأمة، ل هي كاملة �لنت�ساب  �لدولة - 

�لبلد�ن  �إلى  ول  منها،  نبعت  �لتي  �لبلد�ن 

ل  هوؤلء،  �لتخوم  و�أهل  فيها.  �سّبت  �لتي 

ي�سّوقه  ما  يتب�سع  جمهور  �أبناءهم،  �سيما 

عمرو دياب.

�بعد  �إلى  هذه  �لت�سويق  فر�س  ولدفع 

�أنجيال  مع  �ل�ساب  �لمطرب  غنى  حدودها، 

خالد  �ساب  ومع  �ليونانية  ديميتريو 

دمجو�  �لذين  �أكثر  �أحد  وكان  �لجز�ئري، 

�لنمط  من  فا�ستعار  �لألحان،  في  وخلطو� 

وتاأثر  �لر�ب،  ومن  �لغجري،  �لإ�سباني 

و�لمظهر  �ل�سكل  في  فقلده  مارتن  بريكي 

�أغان  ت�سجيل  على  تجّر�أ  كما  و�لحركات، 

�أن  دون  من  و�لفرن�سية،  بالنكليزية  قليلة 

 (Synthesizer)نغفل عن درجة ��ستخد�مه للـ

في محاولته �لد�ئمة للمو�ءمة بين �لميلوديا 

�أ�سفنا  و�إذ�  �لغربي.  و�لإيقاع  �لعربية 
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�لتغيير  ر�أينا  لغنائه،  �لم�ساحب  �لرق�س 

دياب  كليبات  ففي  جديدة.  مجالت  يك�سب 

نالحظ كيف يغدو �لرق�س خليطًا من �لروك 

بالو«،  على  د�ن�س في »حبيبي ول  و�لبريك 

�أو �إ�سبانيًا في »حبيبي يا نور �لعين«.

و�أكثر مما عد�ه، تولى �لتغيير �لذي طر�أ 

�لت�سويق.  �إلى  �لعبور  �إي�ساح  �لكلمات  على 

فكلمات عمرو دياب لي�ست خارقة، من دون 

لكن  كذلك.  �لحليم  عبد  كلمات  تكون  �أن 

من  تتخفف  كاأنها  �لأول،  مع  تبدو،  �للغة 

حمولتها د�ئمًا، فتق�ّسر عبار�تها على نحو 

وحدها،  �لكلمات  ل  نف�سه،  �ل�سوت  يجعل 

ل  بالرق�س.  وتاليًا  بالمو�سيقى،  ملحقًا 

تقديم  هدفه  ر�سف  مجرد  �لكالم  يلوح  بل 

�لأغنية  عنده،  تختفي،  كذلك  للحن.  �لذريعة 

�لحليم في  �لتي عهدناها مع عبد  �لق�سة   -

يوم  »في  �أو  �لفنجان«  »قارئة  �أو  »حبيبها« 

في �سهر في �سنة«، و�لتي تفتر�س للق�سيدة 

و�كتماله.  �ل�سرد  تتابع  يكّر�سها  ��ستقاللية 

و�إذ� كان من ق�سائد ف�سحى قليلة ف�سيحة، 

كانته  عما  عمومًا  �لأغنية  طول  ق�ّسر  فيما 

�لعاطفية  فالمو�سوعات  هذ�  مع  �سلفه.  مع 

�لتقليدية، بما فيها مخاطبة �لذكر، لم تتغير 

�سورتي  في  �لهائلة  بالتغيير�ت  قيا�سًا 

�لنجمين وفي مو�سيقاهما، ما يوحي تر�جع 

قيا�سًا  عليها  و�ل�ستغال  باللغة  �لهتمام 

وهذه  وبنائهما.  و�ل�سورة  بالمو�سيقى 

ربما كانت �سمة عري�سة تتجاوز �لمطربين 

�لنجمين �إلى وجهة وم�سار.

تكييف  �لفنانين  بين  وحتى حين يجمع 

يبقى  �ل�سرقي،  �لرق�س  مع  �ألحانهما 

�لإيقاع �أ�سرع و�أكثر تهجينًا مع دياب. فاإذ� 

�لبيانو  خ�سو�سًا  �لغربية،  �لآلت  �أن  �سح 

في  بقوة  ح�سرت  )�لفايولين(،  و�لكمان 

�للحن  هيمنة  �أن  بقي  �لحليم،  عبد  �أغاني 

�ل�سرقي، �لتي يمار�سها �لطبل �أحيانًا، ظلت 

�أثر  �أغانيه. وهذ� ما ل نقع على  من مالمح 

له عند عمرو دياب �لذي ينقل لنا، مثاًل، في 

كما  كاملة،  غربية  ميلوديا  فاكرني«  »خليك 

ومز�حًا  لعبًا  �أكتر«  »بحبك  في  لنا،  يو�سل 

حين  �لذي  �لحليم  عبد  عند  معهودين  غير 

ما  �أنتج  وحب«،  وجد  ولعب  »�سحك  غنى 

وعلى  لل�سبيبة.  وديعًا  ن�سيدً�  يكون  يكاد 

عك�س عبد �لحليم �لذي �حتفظ بمظهر و�حد 

وعرف  مر�رً�،  �سكله  دياب  غّير  يكاد،  �أو 

�ل�سنة.  في  مرة  هيئته  كامل  يغير  �أنه  عنه 

�لعربي،  �لغناء  تقاليد  في  بحثنا،  ما  و�إذ� 

بين  يجمع  �لذي  �لتجاه  لهذ�  م�سدر  عن 

�لأغنية و�ل�ستعر��س، وجدناه �سعيفًا جدً� 

يكاد يقت�سر على �سباح من بين م�ساهيرنا 

�لكال�سيكيين.

عمرو  �سيم  من  بالتالي،  �لثبات،  فلي�س 

�لبا�سط  عبد  �أباه  �أن  ورغم  وغنائه،  دياب 

دياب عمل موظفًا في �سركة قناة �ل�سوي�س، 

»�إحنا  �لحليم  عبد  مع  بحما�سة  غنى  وربما 

ت�سكل  �لعالي«،  �ل�سد  حنبني  و�إحنا  بنينا 

�لذي  �ل�ساد�تي  �لنفتاح  مع  �لنجل  وعي 

في  وهو   ،1977 في  �لحليم،  عبد  توفي 

في  �لمولود  �لأخير  عك�س  وعلى  ذروته. 

�أعمال  من  �ل�سغيرة  »�لحلو�ت«  قرية 

دياب  ولد  �سيخ،  لأب  »�ل�سرقية«  محافظة 

في مدينة بور �سعيد، في 1961، ولم يكتب 

له �أي تاريخ �سيا�سي ما خال ��سطحاب �أبيه 

له في ذكرى 23 يوليو، وكان له من �لعمر 

»بالدي  فاأن�سد  �لإذ�عة  �إلى  �سنو�ت،  �ست 

بالدي«. و�أغلب �لظن �أن هذه �لحادثة، بعد 

�لكئيب  و�لجو  يونيو  هزيمة  على  �أ�سابيع 

طفل  لفرح  م�سدرً�  تكن  لم  �أ�ساعته،  �لذي 

�أن  و�لحق  بال�سيا�سة.  محببًا  �سببًا  ول 

نوعيًا.  تغّيرت  لل�سورة  �ل�سانعة  �لعنا�سر 

�لعربي« في 10  »�لقد�س  فعلى ذمة جريدة 

تدرب  ريا�سيًا  دياب  يلوح   ،2003 �أيلول 

�لغو�س،  ريا�سة  وممار�سة  �لمالكمة  على 

في  لذعة  �نتقاد�ت  »يو�جه  هذ�  فوق  لكنه 

ودبي  �لقاهرة  �أبرزها  عربية  عو��سم  عدة 

باأنه  �لبع�س  يتهمه  �لقاهرة  ففي  وبيروت. 



من  وذلك  �لثروة،  من  مزيد  خلف  يلهث 

�لمطربين  لقائمة  �لن�سمام  قبوله  خالل 

�لذين تحتكرهم �سركة روتانا«.

عن  وعزوفه  �لحليم  عبد  هز�ل  فبدل 

�لمعلن  و�سعيه  دياب  ريا�سية  حلت  �لدنيا، 

�لمر�س  خ�س  ما  في  وحتى  �لك�سب،  ور�ء 

عملية  �إلى  �إياها  �ل�سحيفة  �أ�سارت  نف�سه، 

»�إحدى  دياب  فيها  ��ستاأ�سل  جر�حية 

غدده«. وغني عن �لقول �أن �لغدد، بعاديتها 

�لقلب  وكلينيكيتها، ل ت�سكل قيا�سًا بمر�س 

عبد  �إلى  ن�سبت  �لتي  �لغام�سة  و�لأمر��س 

»�لمدّن�سة«  �لمادة  ت�سكله  ما  �إل  �لحليم، 

قيا�سًا بالروح »�لمقد�سة«.

�لفائ�س  �لحليم  عبد  مقابل  وفي 

�ل�سعورية، ل يبدو �ل�سعور مو�سوعًا ذ� بال 

مع عمرو دياب. فما من �أزمات �سخ�سية ول 

بكاء ول نو�ح، بل ق�س�س نجاح متتالية من 

�نتهى،  فقد  وبطولية.  باهرة  تكون  �أن  غير 

�لطبيعي،  في  �لغر�بة  زمن  �أخرى،  بعبارة 

في  للغر�بة  كلها  �لأبو�ب  �ُسّرعت  بينما 

�لم�سنوع.

وهذ�، �أي�سًا، له �أ�سبابه في وجهة كونية، 

�ل�سخرية  �أثار  ما  �أن  ذ�ك  غربية.  �أقله  �أو 

�لأربعينات  في  د�لي  �سلفادور  من  و�لنفور 

ي�سير  �ل�ستينات،  منذ  بد�أ،  و�لخم�سينات 

و�رهول  �أندي  كان  فيما  �لعامة.  �لقاعدة 

يتجّر�أ على �لفو�رق بين �لفن �لرفيع و�لفن 

�إلى  �ل�سوق  ر�فعًا  و�لجماهيري،  �ل�سعبي 

م�ساف �لهدف. وفي هذه �لغ�سون، تو�سع 

عاد�  فما  و»�لمكلف«  »�لكلفة«  تعريف 

ول  و�ل�ستعمالي،  �لوظيفي  على  يقت�سر�ن 

محدودة  ل�سلع  �لكمالي  �لترف  على  حتى 

 (Interesting)لتد�ول، �إذ �سار� ي�سمالن �لـ�

عامية  بترجمة  ن�سميه،  قد  ما  �أو   (Fun)و

بد�أت  كذلك  »�للذيذ«.  �لتقريبية،  بالغة 

و�لبور�سة،  �لخدمات  �سعود  مع  ت�سعد، 

مالي  باقت�ساد  ترتبط  كليًا  جديدة  طبقة 

ممن   (Yuppies)لـ� طبقة  هي  للحدود،  عابر 

�سح  �إذ�  تر�نزيتية  بانتقائية  ي�ستهلكون 

�لتعبير، حيث كل مز�ج يوؤ�س�س تقليدً� فرديًا 

بال�سرورة،  �لركون،  دون  من  به،  خا�سًا 

مما  وهذ�  عليها.  متفق  جمعية  تقاليد  �إلى 

يندرج في �لجديد �لم�سنوع بقدر ما يغذيه. 

حتى �لنجومية �لتي �كت�سبت ثقاًل ومدى لم 

تكت�سبهما في �أي وقت �سابق، لم تعد حائاًل 

�إذ  وكثيرة،  �سريعة  عابرة،  نجوميات  دون 

»في �لم�ستقبل«، بح�سب عبارة ذ�عت لأندي 

�سهيرً�  �سيكون  �سخ�س  »كل  و�رهول، 

لخم�س ع�سرة دقيقة«. وفي رد �سمني على 

يريد  �نه  قال  حين  بولك  جاك�سون  عبارة 

�أن  »�أريد  و�رهول:  قال  �لطبيعة،  يكون  �أن 

�أنو�عًا  يتنا�سل  �لفن  ر�ح  و�إذ  �آلة«.  �أكون 

كيماوية  �ندماجات  من  تت�سكل  و�أجنا�سًا 

بين �لفيديو و�لر�سم، �أو �ل�سورة و�لكلمة، 

�لمو�سة  �إليها  تن�سب  �لثقافة  ر�حت  و�إذ 

�لذي  �لأطو�ر  �لغريب  �نتهى  و�لديز�ين، 

�ل�ستينات،  منذ  �أنه  ذ�ك  كد�لي،  فنان  كانه 

�نت�سار  له  فتحقق  �لفرد،  فردية  �أ�سبعت 

�لتلفزيون  لكن  عليه.  هو  ما  ب�سفته  كبير 

و�لتقنيات، من ناحية �أخرى، �أعطيت �لقدرة 

غريبي  من  محدودة  غير  ن�سخ  �إنتاج  على 

�لتعميم  �سرب  �لمعنى،  وبهذ�  �لأطو�ر. 

�نتهت  مثلما  �لفن،  في  فر�دة  كل  و�لتكثير 

�أعماًل  ي�سنع  �لذي  �لأوحد  �لفنان  فكرة 

على  قادرة  �لنا�س  من  لقلة  لكن  مميزة 

�سر�ئها.

تناولها  من  �أول  كان  ربما  �أفكار  وهذه 

و�لتر بنجامين في »�لعمل �لفني في ع�سر 

ب�سبب  �لفن،  �أن  ذ�ك  �لآلي«.  �لإنتاج  �إعادة 

�سعود  ب�سبب  كما  هذه،  �لإنتاج  �إعادة 

و»هالته«  »�أ�سالته«  فقد  »�لجماهير«، 

�لر�أ�سمالية  للبلد�ن  �لثقافية  �ل�سناعة  في 

�لمتقدمة.

في  وثابتة  فريدة  كانت  �لتي  فالأعمال 

�أ�سبحت  حين  فر�دتها  خ�سرت  �أمكنتها، 

�سار  كما  �لكثيرين،  متناول  في  »ن�سخًا« 
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نقلها وتنقيلها ممكنين، بينما �أم�ست م�سرعة 

على قر�ء�ت وتاأويالت عدة. فالثقافة نف�سها 

بالتالي،  �لفن،  و�أ�سحى  �سناعة،  حولت 

عر�سة للت�سليع.

�لعرب، كانت م�سر  عالم  �إلى  وبالعودة 

في عهد عبد �لحليم �أ�سغر منها �ليوم و�أقل 

في  كانت،  لكنها  �لخارجي.  بالعالم  �سلة 

مركزية  و�أ�سد  �سيا�سية  �أكثر  عينه،  �لوقت 

ت�سّدر  ر�حت  هكذ�  �لعرب.  �إلى  بالن�سبة 

عبد �لحليم، �لبطولي في �أغانيه �ل�سيا�سية، 

يت�سل  ما  كل  في  �لالبطولي  و�لم�سحوق 

�لحليم  فعبد  �لقومية.  �ل�سيا�سات  خارج  به 

�لأد�ة  وكان  �لتر�نزي�ستور،  عممه  �لذي 

�لنا�سرية، لم يكن ينم عن  للفورة  �لمالزمة 

»يبني«  �أن  يريد  حين  �إل  �ل�سباب  حيوية 

�ل�سد �لعالي. وهو، مثاًل، لم يغن لأخيه كما 

»خيي  في  �لوهاب  عبد  محمد  �أ�ستاذه  فعل 

�أحمد  فايزة  فعلت  كما  لأمه،  ول  خيي«، 

من  �أكثر  كان  وربما  �لحبايب«،  »�ست  في 

وعالم  �لمديني  �لعالم  بين  �أغانيه  في  ربط 

�ل�سعيد ومو�ويله، كما في »�سو�ح« و»على 

ح�سب ود�دي«، فبد� كما لو �أنه يوحد �لوطن 

في غنائه. لقد غنى لـ»�ل�سعب« و»�أهل م�سر 

و�لطلبة  ولل�سبيبة  �لحارة،  في  �لطيبين« 

�أفالمه  في  وكان  �لمتحان.  في  و�لفائزين 

�ل�سينمائية �بن �لحي و»�لحتة«، وعلى �سلة 

حميمة ب�سكانهما �لذين يحبونه ويتو�طاأون 

عبد  جمال  �سعى  جميعًا  هوؤلء  ومن  معه. 

ينتظم  مت�سامن  عالم  تاأ�سي�س  �إلى  �لنا�سر 

يتجاوز  بما  ��ستر�كي  �أو  قومي  �تحاد  في 

�لعائلة و�لرو�بط �لأهلية �لموروثة. وبدوره 

وقف عمرو دياب خارج هذه �لمعادلة كليًا، 

ول  كانته،  �لذي  بالمعنى  دولة  �لدولة  فال 

�لعائلة عائلة في ظل �لتحّولت �لديموغر�فية 

�لعا�سفة. فهو �بن عالم مفتت ل يجتمع، ل 

في �ل�سيا�سة ول في �لعائلة، ول في �لدولة 

�ل�سيا�سية  �أغنيته  جاءت  لهذ�  �لزعيم.  �أو 

�لوحيدة »�لقد�س«، �أقرب �إلى تحية للمعاناة 

تحت  �لفل�سطينيون  يرزح  �لتي  �لإن�سانية 

�سيا�سية  �لأكثر  �لكالم  غد�  فيما  وطاأتها، 

�لذي  �لرحيم  عبد  �سعبان  فيه  يرعى  حقاًل 

مو�سى  عمرو  و»يحب«  �إ�سر�ئيل  »يكره« 

وح�سني مبارك.

تتباعد  بينما  �أنه  �لأكبر  و�لمفارقة 

غير  نحو  على  �لغرب  و�سيا�سات  �سيا�ساتنا 

قومي  غير  �لر�هن  �لزمن  يبدو  م�سبوق، 

و�لبلد�ن  و�لحدود  �لأجنا�س  فيه  تتد�خل 

و�لهجر�ت، كما �أنه غير دولتي حيث تتر�جع 

قب�سة �ل�سلطة على �لثقافة، وتخ�سر �لنخبة 

و�لنخبوية بع�س �متياز�تها ل�سالح �لثقافة 

و�إنما  و�ل�سوق.  و�لتلفزيون  �ل�سعبية 

�لحافظي  �لغناء  تبويب  يبدو  هذ�،  لل�سبب 

�لديابي.  �لغناء  تبويب  من  �أ�سهل  �جتماعيًا 

�أقبل  فلئن �سكلت �ل�سبيبة مرتكز �لغناءين، 

على عبد �لحليم م�ستمع رجر�ج �نف�سل عن 

مدينيًا  ي�سبح  �أن  دون  من  و�لتقليد  �لريف 

غير  من  �لغربي  باللحن  و�ت�سل  وحديثًا، 

جمهوره  فاختلط  �سلفه  �أما  فيه،  يندمج  �أن 

عاد  فما  عنه،  �سدر  �لذي  �لعالم  �ختالط 

�لغربي حدً� لل�سرقي، ول �ل�سرقي �نقطاعًا 

عن �لغربي.

يتمثل  �سرع  كونية  وجهة  �أي�سًا  وهذه 

فيها �لعرب، من خارج ��ستئذ�ن �سيا�ساتهم 

تمثيلهم  تفوق  بن�سبة  ووطنياتهم،  ودولهم 

مثاًل،   ،1990 ففي  �آخر.  ميد�ن  �أي  في 

»ورلد  هي  تجارية  غير  موؤ�س�سة  ن�ساأت 

بالثقافة  تهتم  بو�سطن،  في  ميوزيك« 

�لمناطق  بمو�سيقى  و�لتعريف  �لكونية 

هذ�  للغر�س  فتعقد  ورق�سها،  �لغربية  غير 

ع�سر�ت �لمهرجانات �لمو�سيقية في �لعام، 

بقوة  ح�سر  هذه،  �لمعولمة  �لفنون  وفي 

و»�لغناوه«  وفرن�سا،  �لجز�ئر  من  »�لر�ي« 

و»�لجاجوكا« من �لمغرب، و�ل�سيخ يا�سين 

م�سر،  من  »�لنيل«  ومو�سيقيو  �لتهامي 

من  خان  علي  ن�سرت  فرقة  عن  ف�ساًل 

ندور،  يو�سو  �ل�سنغالي  و�لمغني  باك�ستان، 



وكثيرون غيرهم من »�لعالم �لثالث«. وهناك 

و15  �أميركية  تلفزيونية  محطة   120 �لآن 

محطة �أوروبية تنقل ��ستعر��س »�أفروبوب 

 (Afropop Worldwide) و�يد«  ورلد 

كهذه  �أن�سطة  عن  يجوز  ول  �أ�سبوعيًا. 

مجرد  و�فتر��سها  معنى  كل  ��ستبعاد 

�أنفاق  مجرد  �أو  و�نحطاط،  عبث  حالت 

لت�سلل �أميركا ونفوذها. فمغنو �لر�ي ينظر 

�إليهم بو�سفهم معار�سين لالأ�سوليين، فيما 

يناط بالغناوه ��ستعادة �لفولكلور �لأفريقي 

�لقديم، وتعتبر �لجاجوكا فرقة روك �سبقت 

�ل�سنو�ت.  باآلف  �لحديث  �لغربي  �لروك 

عام  د�كار،  في  �أحيى  �لذي  فهو  ندور  �أما 

�سر�ح  لإطالق  مو�سيقيًا  حفاًل   ،1985

نيل�سون مانديال. ول يجوز، في �لمقابل، رد 

غربية  �متد�د�ت  مجرد  �إلى  �لظاهر�ت  هذه 

بالغرب  �لمتاأثرة  �ل�سبيبة  لها  ت�ستجيب 

�سماعه  يقت�سر  ل  دياب  فعمرو  عندنا. 

�لمطار�ت  على  ول  �ل�سبيبة،  هذه  على 

و�أغاني  �أغانيه  �أن  ذ�ك  فح�سب،  �لعالمية 

تتردد  ما  غالبًا  مثاًل،  منير  كمحمد  رفاقه، 

باأ�سو�ت  �أخرى  عربية  ومدن  �لقاهرة  في 

ربات �لمنازل و�سائقي �لتاك�سي و�لحافالت 

ورغم  �لمقاهي،  ونادلي  �لبنايات  وبو�بي 

حدة �لعد�ء لأميركا، لم يحل هذ� دون تمثيل 

�أر�دت  حين  كول  لبيب�سي  دعاية  في  دياب 

تو�سيع ��ستهالكها في م�سر.

بع�س  على  كهذه  معطيات  وربما حملت 

لكن  �لتحليل،  ل�سان  عقدت  وربما  �لحيرة، 

�لموؤكد �أن عبد �لحليم وعمرو دياب �للذين ل 

يمثالن  بالطبع،  �لعربية  �لحياة  يخت�سر�ن 

وجهتين من وجهاتها وتيارين من تيار�تها 

تب�سيطي  باخت�سار  يقال،  وقد  �لأ�سا�سية. 

وترميزي، �نه �لتجان�س �لم�سجر في مقابل 

�لخ�سو�سيات �لمتعددة، �أو »�لفا�ست فود« 

�حمر�ر  »�لكو�سري«، وربما هو  مقابل  في 

�لوجه في مقابل ��سفر�ره. ول �أعرف �أيهما 

�أختار  هل  �أعرف  ل  كما  تمامًا  »�أف�سل«، 

�أم  �لديموقر�طية  قليل  �لتعليم  م�ستوى 

ديموقر�طية �لتعليم �سعيفة �لم�ستوى.

فاإذ� حكم �لمرء م�سلحًا بالزمن ومجر�ه، 

قال �إن �لزمن ي�سهد لعمرو دياب. و�إذ� حكم، 

عماًل بجيله، و�أنا فوق �لخم�سين، لم ي�ستطع 

�إل �لنحياز لعبد �لحليم، فهو منا ونحن منه، 

ن�سميه با�سمه �لأول فحين ن�سل �إلى �سلفه 

ن�ستخدم  لم  �إن  �لت�سّنع  من  بكثير  ن�سعر 

ل  جيل  �إلى  �لنت�ساب  لكن  معًا.  �ل�سمين 

يجعل �ساحبه حجة في �لمو�سوعية. وربما 

كان �لأمر، في �لنهاية، كما قال عبد �لحليم 

نف�سه: »وهي دنيا بتلعب فينا«، وربما كانت 

�سئل  �سو�ن لي حينما  �ل�سيني  �أجاب  كما 

�إيجابيًا  �لفرن�سية  �لثورة  �أثر  كان  �إذ�  عما 

�أم �سلبيًا، فقال: »ل يز�ل من �لمبكر �إ�سد�ر 

�لأحكام«.
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حازم �ساغية

عمل �ساغية �سحافياً في جريدة »�ل�سفير« بين 1974 و1988. وهو كاتب ر�أي في �سحيفة »�لحياة« 

�لأ�سبوعي  �ل�سيا�سي  �لملحق  �أ�ّس�س ول يز�ل ي�سرف على تحرير »تيار�ت«،  �لتي ت�سدر من لندن، كما 

�لذي ي�سدر عن �ل�سحيفة نف�سها. ن�سر �ساغية �أي�ساً كتباً عدة عن لبنان، �لعروبة، و�لإ�سالم �ل�سيا�سي.



�أقّدم لهذه �لمالحظات باقتبا�س  �أن  �أوّد 

�إلّي  كـتبها  �سخ�سّية  ر�سالة  من  م�ستفي�س 

�إذ  و�أنا  �سنو�ت.  ع�سر  قبل  بي�سون  �أحمد 

و�أ�ستميح  �أناتكم  طول  في  �أطمُع  ذلك  �أفعل 

�لـمر�ِسل  ِثقة  �أخون  لأني  عذرً�  �لكاتَب 

ي�سفع  �أن  �أرجو  لكني  �ل�سخ�سّي.  وحرمة 

لـهذه �لخيانة كون ما ُكتَب في هذه �لر�سالة 

برحابة  ويتحّملها  �لم�ساركة  ي�ستدعي 

بع�س  يـمنحني  كونه  وثانيًا،  �أّوًل؛  �سدر، 

�لآتي من  �أنا  �أنفا�سي،  �ألتقط  كـيما  �لإرجاء 

قرية ف�ّسوطة مو�سوع �لر�سالة، متهّيباَ من 

للتحّدث  �لأولى،  للمّرة  بيروت  �أزور  كوني 

عـنها بلغتها:

بيروت في 22 �أيار 1993

عزيزي �أنطون،

ُخر�فة  عالم  وجوهها،  بع�س  في  طفولتي،  كانت 

ا 
ّ
�أمـ وطّلو�سة.  ف�ّسوطة  حّد�ن:  �لعالم  لهذ�  وكان 

طّلو�سة فكانت حّد �لـم�سافة. كان �لو�حد من �أهل بنت 

�أن  و�أر�د  �أين؟«  »من  �أو  �أين؟«  »�إلى  �ُسئل:  �إذ�  جبيل 

يجيب باأق�سى �لغ�سب يقول: »�إلى طّلو�سة!« �أو »من 

طّلو�سة!« وكان هذ� مر�دفًا لقولنا �ليوم »�إلى جهنم!« 

و�لقدوم  طّلو�سة  �إلى  �لذهاب  �أن  �أي  »من جهّنم!«  �أو 

من  و�لعالم  كّلها  �لحياة  �جتياز  يفتر�سان  كانا  منها 

على  يق�سد  كان  �لمجيب  لكّن  �أق�ساه.  �ألى  �أق�ساه 

قريب  مـكان  �إلى(  ذ�هٌب  )�أو  من  قادٌم  �أّنه  �لأرجح 

للغاية ومعروف كّل �لمعرفة بحيث �إن �ل�سوؤ�ل عنه غير 

ذي مو�سوٍع ول �سرورة.

كان  �لحجم.  حّد  فكانت  ف�ّسوطة  و�أما   ...

من  نف�سك  »تظّن  �أو  ف�ّسوطة؟«  من  »ح�سرتك  ُيقال: 

�أ�سغر �سيعة  �أنك من  �ل�سوؤ�ل  ف�ّسوطة؟«. وكان معنى 

�لعالم وتح�سب نف�َسك من »�لنايرك«. وهذ� �لإ�سم  في 

�لأخير كان بع�سنا يطلقه على �لأميركتين معًا �أي على 

عَلـمًا  ف�ّسوطة  كانت  هكذ�  �سار�س«.  و»بني  »توتر�يد« 

�لثاني  على  ل  و�لأدنى،  �لأق�سى  �لحجم،  حّدي  على 

�أن يكون  �أر�د  �لذي  �ل�سفدع  منهما فقط. كانت ت�سبه 

فياًل. ولم ي�سرح لي �أحد، في تلك �لأّيام، لـماذ� �بتالها 

يتقّبلون  كانو�  بلدتي  �أهل  فاإن  �لَخ�سلة.  بهذه  �هلل 

كان  وقّلـما  عاّلتها،  على  �لعادة،  في  �لخالق،  م�سيئة 

و�حُدهم يغامر ب�سبر غور �لـِحَكم �لإلــهّية.

طّلو�سة  بوجود  موقن  غير  طفولتي  ق�سيت  عليه 

�إلى �ليوم-وقد بلغت �لخم�سين- وف�ّسوطة. وما زلت 

لم �أ�سادف �إن�سانًا و�حدً� من ف�ّسوطة ول من طّلو�سة. 

�لذي  �لـُخر�فة  عالم  من  �لـمتبّقي  �لـمنطق  في  وهذ�، 

يجتاَز  �أن  يـمكن  كيف  �إذ  طبيعّي.  �أمٌر  طفولتي،  كانته 

ب�سٌر من طّلو�سة كّل تلك �لقار�ت و�لعو�لم �لتي تف�سُل 

وكيف  �أر�ه؟  �أن  لي  ليتي�ّسَر  جبيل  بنت  عن  طّلو�سة 

ُيـمكن �أن تّت�سع ف�ّسوطة لولدة �إن�سان ولـنمّوه ما د�مت 

�ختار  لماذ�  �أعلم  ل  زلت  وما  �لحّد؟  هذ�  �إلى  �سغيرة 

�لجبيلّيون ف�ّسوطة وطّلو�سة لُيلقو� عليهما َتِبعَة تمثيل 

�لـحّد و�لوقوف حار�ستين لـحاّفة �لوجود.

 عائد �إلى بيروت

اأنطون �سّما�ض
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... علّي �أن �أعترف لك �أن موقعي من �لحّد و�لحاّفة 

تغّير قبل �أعو�م كثيرة. فذ�ت يوم روى لي �سديق �أن 

�ل�ستز�دة  �لعلم-�أو  لطلب  �سيخًا من جبل عامل ذهب 

منه-في �إير�ن... وفي يوم من �لأّيام كان �ل�سيخ يتنّزه 

مع زميل له فخطرت له بالده و�أن�سد متح�ّسرً�:

زهرَته ق�ّسيُت  �إذ  �لعمر  على  لهفي 

ومعروِب وباري�ٍس  �سلعا  بين  ما 

يا  �ساأله: »و�أين تقع �سلعا  �أن  �لفار�سّي  وكان من 

من  يعّظم  �أن  لل�سيخ  �لأّمارة  �لنف�س  ف�سّولت  �سيخ؟«. 

�ساأن قريته، فاأجاب: »�سلعا مدينة بين �سيد� و�سور!«. 

متعّجبًا:  وقال  �ل�سماء  نحو  وجهه  �لفار�سّي  فرفع 

»�سبحان �هلل، يا �سيخ، ما �أو�سع هذه �لدنيا!«.

بخطورة  �ليوم  ذلك  في  �سديقي  �أفاتح  لم 

بين  ل  ��ستقّرت  �سلعا  باأّن  �سعرت  �أنني  على  حكايته. 

عّقدت  وهي  وف�ّسوطة.  طّلو�سة  بين  بل  و�سور  �سيد� 

زينة- ح�سني  ل�سديقي  �لوهم«-و�لت�سمية  »جغر�فيا 

�لناأي  يمكن  فكيف  �ليقظة.  علّي  �أوجبت  درجة  �إلى 

�إلى  و��سعًة  �لدنيا  كانت  �إن  �لدنيا  �إلى خارج  بطّلو�سة 

ف�ّسوطة  َغر  �سِ �إلى  �لطمئنان  يمكن  وكيف  �لحد،  هذ� 

�إن كانت �سلعا »مدينة بين �سيد� و�سور«؟ 

وبتُّ  �لعمر  في  كثيرً�  تقّدمت  �أنني  �أدركت  عليه 

م�ستعدً� للتعّرف �إلى ب�سر من ف�ّسوطة ومن طّلو�سة. لم 

يح�ُسر �أحد من طّلو�سة حّتى هذ� �ليوم، ولكن ح�سر 

و�أنت،  ر�سالتك.  و�أعطاني  باري�س  من  طر�بل�سي  فّو�ز 

كما ل يخفى عليك، رجٌل من ف�ّسوطة... فال باأ�س، بعد 

ذلك، في �أن �ألقَي تحّية �لود�ع على طفولة بُرّمتها...

وا�سلم ل�سديقك

اأحمد 

بيروت  �إلى  للعودة  �أحـِّن  د�ئمًا  كنت 

ن�سّميها(،  زلنا،  وما  كنا،  كما  بـِروت،  )�أو 

�أكن ذ�ت يوم في هذه  لـم  �أّننـي  وفي وهمي 

�أخرى.  عربّية  مدينة  �أية  في  ول  �لمدينة، 

��ستحالة  حيُث  من  لنا  يحدث  ما  فهذ� 

يذهب  ما  �سّح  �لزماكان-�إذ�  في  �لحركة 

�إليه باختين-حين ُيفر�ُس علينا جو�ُز �سَفر 

�ل�سفر،  فجو�ز  للهويـّة،  وخالفًا  مغلوط. 

ذ�تّي،  ��ست�سد�ٍر  وثيقَة  لي�س  تعلمون،  كما 

لــغتي  ولكن  د�ّلته.  من  حـِلٍّ  في  �إذن  فاأنا 

�لأم، �للغَة بما هي �لزماكان �لـمطَلق، كانت 

دللت  باأب�سط  هناك،  �إلى  د�ئمًا  تاأخذني 

هذه �لكلمات، وت�سبغ علّي ما�سيًا بيروتيـّـًا، 

ب�سيء؛  منوطة  وغير  م�سروطة  غيِر  كهدّية 

ما�سيًا بيروتيًا، كما�سي �أمـّي. 

ولكن �أّمـي ولدت في مدينة �سور، قبل 

�أن ُيعيَد �سعيد عقل �ختر�عها ب�سنو�ت طويلة 

�بتد�َعها(.   - �أقول  �أن  يجب  كان  )ربما 

�سهور،  بب�سعة  و�لدها  موت  بعد  ُولدْت 

في  �ليتيمة  مر�هقتها  �سنو�ِت  وق�ست 

و�لبترون.  بيروت  بين  متنّقلة  �لثالثينات 

د�مت  حّب  بق�سة  �لمر�َهقة  تلك  �نتهت  ثم 

ثالث �سنو�ت، بين مّد وجزر )بع�ِس �لمّد، 

بها  �أّدت  �لجزر(،  من  و�لكثير  �سئتم،  �إذ� 

نوؤّدي  �إّلم  بنا  يوؤدي  و�لحب   - �لنهاية  في 

به - �إلى �لزو�ج باأبي، وهو يومها »مجّرد 

قروّي من فل�سطين« )�أ�ستطيع �سماع هذه 

�لعبارة تتناقلها و�سو�سًة �لأل�سُن �لبيروتّية 

مار  كني�سة  في  �لإكليل  وتّم  و�لبترونّية(. 

 ،1940 مطلع  في  �لبترون،  في  ��سطفان 

يقوم  �أن  رف�س  �لكاثوليك  خوري  لأن 

�أنتم  تكونون  رّبما  لأ�سباب  بالمر��سم، 

ب�سّدة  لتعتر�س  كانت  و�أّمي  بها.  �أدرى 

ُمن�ساأ  فهذه   - حب«  »ق�سة  عبارة  على 

يمّت  ل  �لـ»كّتـاب«،  �ختر�ع  من  مـتخيَّـل 

�إلى  �أ�سف  ب�ِسلـة.  �لـمح�سو�س  للو�قع 

ذلك، وخـالفًا لـما يذهب �إليه �ليا�س خوري 

غر�م  في  �لوقوع  �أن  �ل�سم�س«،  »باب  في 

�أني  غير  م�ستحيل.  �سيء  هو   
ّ
فل�سطيني

�أن  �لكـّتـاب،  �ُسـّنة  على  لنف�سي،  �ساأ�سمح 

�أدعَوها »ق�سة حب«، ل�سبب ب�سيط هو �أننا 

فما  باح، 
ُ
مــ �لوهم  حيث  بيروت،  في  �لآن 

بالكم بالأ�سياء �لأخرى.



حـيفا،  في  �لآن  لوحدها  تعي�س  �أمي 

�أعاد �ختر�َعها غـ�ّسان كـنفاني  �لمدينة �لتي 

في �لـُمـَتَخـيَّل �لفل�سطيني، وقد تاآكلت لهجُتها 

�للبنانية من زمان، با�ستثناء بع�س ما يمكن 

ت�سميته بـ»كلمات �لـ�سّر«. فكاأّنها �أر�دت �أن 

�أ�سبحت  مـكان  �إلى  حنينها  رقعة  تقّل�س 

لغة  كـبت  بو��سطة  مـ�ستحيلة  �إليه  �لعودة 

�لتي لذلك �لمكان، وبو��سطة كبت  �لالوعي 

لـغـتها.  �لـمكان في  �لذي ي�سغله ذلك  �لحّيز 

ـ�ساأل ما �لذي تـحّن 
ُ
ورغم ذلك، فـاإّنـهـا حين تـ

�إلـيه من �سنو�تها �للبنانـّيـة �لثماني ع�سرة، 

قد  عمرها  بتاأّوهٍة  تـعتذر،  وكـاأّنها  تقول 

تجاوز �لثمانين: »�أتمّنى �أن �أقف ثانية على 

عمري،  من  �لثامنة  في  و�أنا  �سور،  �ساطئ 

�أتن�ّسق هو� �لبحر«. و�ساأن غو�يات �لكالم، 

رغبة  �إلى  �لبحر  ن�سيم  تحّول  »هو�«  كلمة 

�لعمودّية  »�لألف«  وتتحّول  وحنين؛  ولوعة 

�سرير  �إلى  �أفقّية،  مق�سورة  �إلى  كالجد�ر 

من �لدفء. 

تنويعات  هي  �إذن،  �لمالحظات،  هذه 

حـنين  عودة  �لبحر«،  »هو�  على  �سخ�سّية 

�إلى �إحدى عـو��سم �لوهـم �ل�سخ�سّية؛ عودة 

�أكثر من م�ستوى؛  �إلى لغة �لأم/�أّمي، على 

ومحاولة  تلك؛  �لأم  لغِة  لوعي  �إلى  عودة 

متخيَّـالتي  م�سالك  وخورطة  ت�سنيف  في 

�لثقافية، على قّلتها، حول بيروت، وذلك من 

بعٌد  وهو  �لمنفى،  يوّفره  �لذي  �لبعد  خالل 

ـل بقدر ما يوحي باأمان مزعوم. ففي  مـتـخـيَّ

�لنه�سة،  ع�سر  �أيتاَم  نحن،  �لأمر،  نهاية 

»بيارتة«  كلنا  زيد�ن،  جرجي  عـّلمنا  وكــما 

ب�سكل �أو باآخر؛ كلنا موطنون �فتر��سّيون 

ع�سر،  �لتا�سع  للقرن  �لعربّية  �لعا�سمة  في 

�لأخرى،  تلو  �لمّرة  ��ستيهامًا  �إليها  نعود 

ونتابع �لكـّرة. 

هو�  تتن�سق  �لثامنة،  في  كانت  حين 

�سّرية  رحلة  في  �أمي  ذهبت  �سور،  بحر 

بعد  �لـمطاف  بها  �سينتهي  حيث  حيفا،  �إلى 

�أتو�  �لحيفاوية  عّمها  عائلة  طويلة.  �سنو�ت 

�لرجوع  �أر�دو�  وحين  لزيارتهم،  يوم  ذ�ت 

�ل�سغيرة،  �إيلين  ��سطحاب  على  �أ�سّرو� 

�لتي �ست�سبح فيما بعد �أّمي، لتم�سية عطلة 

و�سلو�  وحين  حيفا.  في  معهم  �ل�سيف 

�لناقورة، ولأن  �إلى نقطة �لحدود في ر��س 

�أيّة  في  و�ردً�  يكن  لم  �ل�سغيرة  �إيلين  ��سم 

�ألي�س تحت  �بنة عّمها  �أخباأتها  وثيقة �سفر، 

تّنورتها، وفاتت �للعبة على »�لدَرك«. �ألي�س 

ع�سرة،  �ل�ساد�سة  في  يومها  كانت  تلك 

قدميها  �أخم�س  حتى  ر�أ�سها  من  مفتونة، 

�بن  بــفوؤ�د، وهو  �لتّنورة،  تلك  �للتين تحت 

عّم �آخر لأمي، من �سّكان �سور. 

حيفا  �سيف  من  قائظ  يوم  وذ�ت 

ت�سافر  �أن  فقّررت  باألي�س،  �ل�سوق  بّرح 

�أزرَق  �ل�ساب  �أن  رغم  لروؤيته،  �سور  �إلى 

�لع�سق،  هذ�  باأمر  عالمًا  يكن  لم  �لعينين 

يتيمة  ليتكّرم عليها بنظرة  �أ�سا�سًا  ولم يكن 

ولو  حّتى   - �أمـّي  ذّمة  على  و�لكالم   -

�أعمى،  كان  �لحب  ولكن  باأمره.  عالمًا  كان 

كذلك  �أر�سطوفان�س،  يقوله  لما  وخالفًا 

غياب  في  بهم،  �أُنيط  �لذين  �لجير�ن،  كان 

�لأهل، �أن يفتحو� عيونهم، »ع�سرة ع�سرة«، 

�ساعات  في  وهكذ�،  �لعا�سقة.  �ل�سبّية  على 

�ل�سغيرة  �إيلين  �ألي�س  ��سطحبت  �لظهيرة، 

�أحدً�،  �أن تخبر  معها، وعلى �ل�سّكيت، دون 

توّجهت �إلى »�ل�سرڤي�س« �لذ�هب �إلى �سور. 

وفي ر��س �لناقورة �أعيدت نف�س �لخديعة - 

�ختباأت �إيلين �ل�سغيرة تحت تّنورة �لإخفاء 

بقّية  تتخّيلو�  �أن  ويمـكنكم  لألي�س...  �لتي 

حيفا  في  �لعائلة  �كت�سفت  حين  �لحكاية، 

�إلى  �إيلين،  �ألي�س �ختفت، و�ختفت معها  �أن 

جهة غير معلومة �إلى حين.

»�لتهريب«  ِفعُل  �إذن،  معّينة،  ب�سورة 

هذ� �لذي قامت به �أّمي حين قطعت �لحدود 

ولم  �لعبور،  نقطة  في  ت�سجيله  يجِر  لم 

فبِقيت  قـَِبِلها.  من  حّتى  ول  ل  به،  ُيعترف 

مجرد  هذ�،  يومنا  حّتى  لها،  بالن�سبة  حيفا 

ومر�هَقة  �لطفولة  ل�ُسور  جغر�فّي  �متد�د 
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عو��سُم  جميعًا  وهي   - و�لبترون  بيروت 

لها، وبقيت هي مختبئة تحت  بالن�سبة  وْهٍم 

�إلى  �لم�ستمّرة  وعودتي  �ألي�س.  تّنورة 

�لحال  هي  كما  تجري،  د�ئما  كانت  بيروت 

�ليوم، َعبر قر�ءٍة في حنينها، قاطعًا حدودً� 

ت�ستطيع �للغة �أن تجعلها غير مرئّية. ولكن، 

�سنحت  كما  لي،  ت�سنْح  لم  �لحّظ،  ول�سوء 

تحت  مـختبئًا  �لحدود  عبور  فر�سُة  لأّمي، 

لما  �لآن  هنا  �أمي  �أن  )لو  �ألي�س.  تّنورة 

كنت تجر�أُت على قول هذه �لجملة �لأخيرة؛ 

ولكننا �لآن في بيروت...(.

غير �أن �سورة بيروت �لأولى في ذهني 

ل عالقة لها ببالد �لعجائب تلك �لتي لألي�س، 

ول بتّنورة �إخفائها. في �لو�قع هي �سورٌة 

ت�سوبها نغمٌة مار�ْسَع�سكرّية معّينة، م�ساّدٌة 

للحنين، ذ�ُت طابع كرنڤالّي :

�سّف �لع�سكر، طوْط طوْط

ِوْحنا ر�يحين عاِبيروت

هذه لزمة كّنا نغّنيها في �سمال فل�سطين، 

غريبة  لعبة  من  كجزء  �لخم�سينات،  في 

ن�سير،  كنا  تفا�سيلها.  �لآن  تح�سرني  ل 

على  �أيدينا  و��سعين  بع�س،  خلف  بع�سنا 

باأعلى  �لأغنية  مرّددين  �أمامنا،  �لذي  كتفّي 

د�ئرة  في  �ل�سبيانّية،  رئاتنا  ت�ستطيعه  ما 

ُمغـلقة، »مكاَنك، �ِسّر«، غيَر ذ�هبين �إلى محّل 

باأخرى  �أو  ب�سورة  ولكن  هدف،  �أو  بعينه، 

و��سلين في نهاية �لمطاف �إلى بيروت. تلك 

ندور   - كاأطفال  لنا  بالن�سبة  بيروت  كانت 

ب�سنو�ت  دريد�  قبل  �للغة،  من�ساآت  د�خل 

يكن  لم  �لذي  »�لد�ل«  د�خل  ندور  طويلة، 

(trace)، غيَر مقَتفين  �أكثر من مجّرد »�أَثر« 

�أثر �سيء مح�سو�ٍس باٍد للِعيان، بل باحثين 

�لـ»�أثر«.  لذلك  �إ�سافّية   (tracks) �أعقاٍب  عن 

بيروت كانت موجودة هناك، د�خل �أغنيتنا، 

�أن  فرغم  موجودة،  غيَر   - مـعـًا  �آٍن  وفي 

لعبَتنا كانت على م�سافة �ساعتين فقط �سفرً� 

ذ�ك،  �لع�سكِر«  »�سفَّ  كنا،  فقد  »هنا«،  من 

على بعد �سنو�ٍت �سوئّية من بيروت �لو�قع. 

ننال  �أن  ��ستطاعتنا  في  كان  ما  و�أق�سى 

منها )لو �سّح �لـخلط بين دريد� وباختين( 

- مجّرَد �أثٍر زماكانّي مــتــخيَّل. 

يوم  �لخم�سينات،  نهايات  في  ذلك  كان 

حرٍب  خ�سّم  في  غارقة  �لمدينة  هذه  كانت 

ع�سكرها  و�سفوف  جذورها  تمتّد  �أهلّية 

قرنًا كاماًل �إلى �لور�ء، �إلى ما ي�سّمى تلـّطـفًا 

»�لإ�سطر�بات«،  �أو  �ل�ستين«،  بـ»حو�دث 

�سهدت  �لذي  زيد�ن،  جرجي  ي�سّميها  كـما 

تلك �ل�سنة، 1860، زو�ج و�لديه. فهو يكتب 

في »مذّكر�ته«:

�لم�سهورة،  �لإ�سطر�بات  �ل�سنة  تلك  في  فحدثت 

في  ح�سل  كما  عمومّية  ثورة  من  بيروت  �أهل  وخاف 

�سّتي  فقالت  للِفر�ر،  يتاأهبون  فاأخذو�  و�ل�سام.  لبنان 

فـاإّمـا  خطر،  في  و�لمدينة  قلق،  حال  في  نحن  لو�لدي: 

تتزّوج �لفتاة وتهتّم بها، �أو تـُحّل �لخطبة وناأخذها معنا. 

فف�ّسل �لزو�ج، فتزّوجها في تلك �ل�سنة.)زيد�ن، 5(

في  �ل�سعيد  �لـ»حادث«  لذلك  ونتيجة 

عام »�لإ�سطر�بات« ذ�ك ولد جرجي زيد�ن 

�ليوم  وهو   1861 �سنة  دي�سمبر   41 »في 

ملكة  زوج  �ألبرت  �لبرن�س  فيه  توّفي  �لذي 

�لإنكليز«.

زيد�ن  جرجي  ��سم  ر�أيت  فقد  �أنا  �أّما 

تمالأ  كانت  �لتي  �لكتب  �أحد  في  مّرة  لأّول 

كتب  بينها  ومن  بيتنا،  في  �لكتب  خز�نة 

لبنان  من  �لحدود  بها  قطعت  قد  �أمي  كانت 

ف�ّسوطة،  هي  فل�سطين  �سمال  في  قرية  �إلى 

جبيل،  بنت  لأهل  بالن�سبة  كانت  و�لتي 

ي�سّميه  مما  جزءً�  �لديباجة،  في  تقّدم  كما 

وكانت  �لوهم«.  »جغر�فيا  زينة  ح�سني 

خز�نة �لكتب تلك مطمورًة تمامًا في حائط 

لبيتنا، وقد لم�س ظهُرها  �لجنوبي  �لـِكـّلـين 

يعلو  �لزيتّي  وباُبها  �لخارجّي،  �لحائَط 

كّنا  كما  »�لكنباي«  �أو  �لخ�سبّية،  �لمرتبة 

ن�سّميها. وكنت �أق�سي �ساعاٍت طويلة تحت 

ذلك �لباب �ل�سحرّي، م�ستلقيًا على �لكنباي، 



كانت  �لخز�نة.  محتويات  ببطء  ملتهمًا 

مطبوعة  لبنانّية  مدر�سّية  كتب  �سل�سة  هناك 

كان  �لذي  �لأكبر  �أخي  تخ�ّس  بيروت،  في 

�لقرية،  في  �لكاثوليكّية  �لمدر�سة  يتعّلم في 

و�أخرى  �لعربّية«،  »�للغة  ��سمها  �سل�سلة 

��سمها »�لم�سّوق«. و�أرجح �لظن �أّني قر�أت 

جرجي زيد�ن لأّول مرة في �أحد هذه �لكتب 

ي�سحكنا  كان  ق�سيرً�  ن�سـّـًا   - �لمدر�سّية 

كثيرً�، مزّينًا بر�سم لأ�ستاذ قد غّط في �لنوم 

�سندوق  ور�ء  �لأر�س،  على  جال�س  وهو 

خ�سبّي، تحيط به مجموعة من �لأولد، على 

�أننا  �أو  وبوؤ�س.  �سيطنة  تعابير  وجوههم 

يكن  ولم  لحالنا.  �نعكا�سًا  كذلك،  نر�ها  كنا 

في  يجري  �لم�سهد  هذ�  �أن  ببالنا  ليخطر 

ذلك  من  �سذر�ت  على  عثرُت  وقد  بيروت. 

و�أذهلني  »�لمذّكر�ت«،  في  بعد  فيما  �لن�س 

في  فعاًل  موجودة  �لمدر�سة  تلك  تكون  �أن 

بيروت ذ�ت يوم:

�ليا�س كان  �لمعلم  �أن  �لأذهان  �إلى  يتبادر  ... ول 

�لإنجيل.  في  �لقر�ءة  يح�سن  يكاد  ل  فاإنه  فيل�سوفًا، 

�أ�سبه  كان  و��سع...  قبو  عن  عبارة  مدر�سته  وكانت 

بالزريبة منه بالمدر�سة، يجتمع فيه �أبناء �أهل �لحّي من 

�سّن �لر�بعة �إلى �لعا�سرة، ذكورً� و�إناثًا، يجل�سون على 

ّر�حة، 
ُ
طـ على  �لقاعة  �سدر  في  هو  ويجل�س  ح�سير... 

ودو�ته  كتابه  عليه  ي�سع  �سغير  �سندوق  يديه  وبين 

طوًل  تختلف  ق�سبان  عدة  يمينه  �إلى  يجمع  و�أقالمه، 

�لولد  �سّن  ح�سب  محّله  في  منها  كالًّ  ي�ستخدم  ودّقة 

وجن�سه وبعِده منه �أو قربـِه.)زيد�ن، 13(

»�للغة  �سل�سلة  في  �لأخرى  �لر�سومات  �أما 

�أو لم�ساهَد  �لعربّية« فكانت لمناظَر طبيعّية 

د�خلّية  بيتّية  لمناظَر  �أو  �لمدينة،  حياة  من 

وف�ساتيَن  بذلٍت  يرتدون  �أنا�س  فيها  يظهر 

في  حّتى  نر�ها  نكن  لم  نوم  وثياب  باذخة 

ما  كل  عن  �ساعقة  ب�سورة  تختلف  �لمنام، 

ذلك  في  �لخم�سينات،  في  حولنا  نر�ه  كّنا 

�لعالم من �لبوؤ�س و�لرثاثة و�لفقر �لـُمدقع. 

�آخر،  كوكبًا  لنا،  بالن�سبة  بيروت  تلك  كانت 

حيث يجل�س �لنا�س م�سطلين قرب مو�قدهم 

على مقاعَد وثيرة، وحيث يذهب �لطالب �إلى 

م�ساءة  رحيبة  تدري�س  غرف  فيها  مد�ر�َس 

بالم�سابيح �لكهربائّية، ومدر�ّسون يرتدون 

�لمناظر  وحتى  �لجز�ء.  ثالثّيَة  بذلٍت 

و�لتي  �لر�سومات،  تلك  في  �لطبيعّية 

�لريفّية«  »�لمفّكرة  من  مقاطع  �ساحبت 

لأمين نخلة، فقد كانت تختلف عن كّل ما كّنا 

نر�ه حولنا من طبيعة ريفّية في تلك �لقرية 

�لعنزة  وحّتى  فل�سطين؛  �سمال  في  �لجبلّية 

�لتي �سجدت قرب مقطوعة »�سالة �لعنز في 

�لريف« من »�لمفّكرة« فقد كانت �أكثر �أناقًة 

حولنا  ر�أيناه  ما  كل  من  و»تعـّنـزً�«  ونعومة 

�أن  و�كت�سفنا  �ل�سنو�ت  مّرت  ثم  ماعز.  من 

عن  ُنِقَلت  قد  تكون  رّبما  �لر�سومات  تلك 

قد  �لعنزة  تلك  و�أن  �أوروّبية،  تدري�س  كتب 

قانعين  كنا  ولكننا  �لـَمْحِتد.  �فرنجّيَة  تكون 

من  �للغة  لنا  تمنحه  بما  وقانعين  بالوهم، 

�إيهام و��ستيهام.

�لعائلة،  �ألبوم  في  �سورة  هناك  وكانت 

�أُخذت كما يبدو في مطلع �لخم�سينات، تبدو 

�لثالثة  �أو  �لثانية  في  وهي  خالي  �بنة  فيها 

من �لعمر، �سائرة فوق بالط �ساحة �لبرج، 

وخلفها يبدو جزء من ن�سب �ل�سهد�ء، كما 

�ل�سورة  عمق  وفي  لنا،  تقول  �أّمي  كانت 

على �لي�سار - جانب من د�ر لل�سينما عّلقت 

مل�سٌق  عليها  كبيرة  لئحة  و�جهتها  على 

هذ�  �لإطالق.  على  و��سحة  غيُر  ه 
ُ
تفا�سيلـ

هو �لم�سهد، كما كّنا نقر�أ دللِته فيما بعد، 

�أ�سا�سًا  نعلم  نكن  فلم  �لخم�سينات  في  �أمـا 

ما هي �ل�سينما وما �لذي تعنيه هذه �لكلمة، 

وما �لذي يدفع �أنا�سًا ُيفتر�س �أنهم يفهمون 

تعليق  �إلى  نفهم  مما  �أكثر  �لدنيا  �أمور  في 

على  �لرتفاع  وهذ�  �لحجم  بهذ�  �سورة 

و�جهة بناية. 

فت�سّور يا محمد �سويد، فوؤ�دً� ل يدري 

ما هي �ل�سينما!
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�أو��سط  منذ  بيروت  تَر  لم  �لتي  �أّمي 

�إن  �أ�ساألها  حين  �لآن  تقول  �لأربعينات 

ومحّمد  كات«.  »�لـِكت  ُتدعى  كانت  �ل�سينما 

�سويد �لذي لم يترك بيروت يقول �إن »�لـِكت 

حملت  و�إنها  �لزيتونة،  في  كانت  كات« 

ليلّي،  ناٍد  �إلى  تحّولت  �أن  بعد  �لإ�سم  هذ� 

على  �آخر  �سيئًا  كان  ذلك  قبل  ��سمها  و�إن 

هو  �ل�سورة  في  يظهر  ما  فهل  �لإطالق. 

�سينما  »عالمة«  و�أينها  »ريڤولي«؟  �سينما 

بين  هذه  �لإنزلقات  لعبة  في  »ريڤولي« 

ور�ءها  تركت  وهل  و»�لمدلول«،  »�لد�ل« 

ن�سّدق  �أم  �سويد  ن�سّدق  وهل  ّما؟  »�أثرً�« 

�إلى  نلجاأ  �أم  معًا؟  كليهما  ن�سّدق  �أم  �أمي؟ 

م�سيو فوكوه �لذي يقول لنا باأن: 

وبين  �لكتاب  بين  �لآن  يقطن  �لـُمـَتـخيَّل 

من  �لوهمّي  يعد  ولم  �لكهربائي.  �لـم�سباح 

�لعثور  بالإمكان  يعد  لم  كما  �لفوؤ�د،  مز�يا 

عليه بين متنافر�ت �لطبيعة... و�لأحالم لم 

بو��سطة  بل  مغم�سة،  بعيوٍن  ُت�ستدعى  تعد 

�إذن، هو من ظو�هر  تخّيل، 
ُ
�لقر�ءة... فالـمـ

�لـمكتبة. )فوكو، 106-105(

وهذ� ما كّنا نحن نفعله، في ��ستلقاء�تنا 

لخز�نة  �لزيتي  �لباب  ذلك  تحت  �لحالمة 

�لمكتبة. 

حين  �أ�سا�سًا،  �ل�سورة،  تلك  تذّكرت 

فانبعثت  زيد�ن،  جرجي  مذّكر�ت  قر�أت 

�أوهام  �سكنت  �لتي  تلك،  �لبرج  �ساحة 

�ساحة  تبدو  هكذ�  جديد.  من  طفولتنا، 

�لحادية ع�سرة،  �بن  �لبرج لجرجي زيد�ن 

�لتا�سع  �لقرن  من  �ل�سبعينات  مطلع  في 

ع�سر:

عمري  من  ع�سرة  �لحادية  �ل�سنة  في  و�أنا   ...

لوكاندته  في  �لّي  و�لدي  �حتاج  ناق�سة  ومعارفي 

و�إر�ساء  �لأ�سماء  تقييد  في  موؤّقتًا  م�ساعدته  لأتوّلى 

�لزبائن... فقال لي تعال يا جرجي لـم�ساعدتي �سبعة �أو 

ـكرهًا 
ُ
ثمانية �أّيام ريثما �أجد من يقوم مقامك، فاأتيت مـ

لأّني كنت ملتّذً� بالتعّلم كثيرً�. فاأطعته و�أنا �أعّلل �لنف�س 

بالرجوع �إلى �لمدر�سة. فامتّدت تلك �لأّيام �ل�سبعة �إلى 

�سبعة �أو ثمانية �أعو�م ق�سيتها في �أ�سو�ق بيروت بين 

فيها،  �لطبقات  �أحط  لـمعا�سرة  م�سطّر  و�أنا  عاّمتها، 

لأن محـّلنا - �أي �للوكندة- كانت حو�لى �ساحة �لبرج، 

�ل�ساحة،  تلك  عن  تبعد  ولم  �آخر  �إلى  مكان  من  �نتقلت 

�لُرعاع  �لزعر�ن  ملتقى  يومئٍذ  كانت  �لبرج  و�ساحة 

و�أهل �لِبطالة، وفيهم �ل�سّكير و�لـمقامر و�أهل �لدعارة 

و�لخ�سام. )زيد�ن، 17(

�لأ�سياء يذّكر بع�سها ببع�س، ويتهاوى 

على  بع�ُسها  ويحيل  بع�س،  فوق  بع�ُسها 

�لأ�سا�سّية؛  �لمرجعّية  عن  بعيدً�  بع�س 

د�خل  �لأ�سياء  هذه  لنا  تعنيه  ما  ويغدو 

�للغة منوطـًا بما تعنيه لنا في �سياق لـغوّي 

في  ب�ساحة  تذّكر  كتاب  في  ف�ساحة  �آخر. 

�سورة، و�ساحة �ل�سورة تذّكر ب�ساحة في 

عبارة،  �أو  عابر،  م�سهد  بها  يذّكرنا  حكاية 

تكون  وقد  تختفي.  ثّم  �لومي�س،  ذلك  تثير 

»�ساحة �لبرج« على خريطة لبيروت لم تعد 

تكن  لم  �أنها  �أو  هذ�،  لكّل  �لـمرجعّية  هي 

جرجي  �أقر�أ  حين  فاأنا  يوم.  ذ�ت  كذلك 

زيد�ن يتحّدث عن »مدلول« ي�سّميه »�ساحة 

�لإطالق  على  بالي  على  تخطر  ل  �لبرج«، 

�أرجائها،  في  يم�سي  هو  كان  �لتي  �ل�ساحة 

�بنة  فيها  تم�سي  �لتي  �ل�ساحة  تلك  بل 

بعده  �لخم�سينات،  من  �سورة  في  خالي 

عامًا. بـثمانين 

يختفي  حين  �إذن،  للد�ّل،  يحدث  ماذ� 

�ختفاُء  يفلح  وهل  وينقر�س،  مدلوله 

في  لبيروت  خريطة  من  �لبرج«  »�ساحة 

ّما، من  �ل�ساحة تختفي، ب�سورٍة  جعل هذه 

في  هي،  �لتي  ذكرياتي  ومن  �ل�سورة  تلك 

�لأ�سا�س، �سورٌة لذكريات �أّمي؟ 

�لأقّل  هو  بك  �أنطون  �لأ�سماِء جمـيِعها خان  »بين 

تد�وًل. ذلك لأن �أحدً� لم ي�سمْعه منذ �أن توّقفت �لـُمذيعة 

عن ذكره« 



»خان  ن�ّسه  د�وود  ح�سن  يبد�أ  هكذ�   

�إلى محمد �أبي �سمر�،  �أنطون بك« �لـُمهدى 

�لأ�سياء  بين  �لعالقة  ت�سريح  ثّم يم�سي في 

�لعالقة  هذه  تتخلخل  حين  و�أ�سمائها 

بمدلوله،  د�لًّ  تربط  �لتي  �لو�سائج  وتتفّكك 

وكيف تتعامل �لذ�كرة مع هذه �لخلخلة، في 

على  ي�سير�ن  �سخ�سان  يتبادلها  وْم�سات 

ُم�سترجَعين،  �لكالم«،  »قليال  �لكورني�س، 

�سذر�ٍت  �لتحريك،  كاملِة  د�وود  بلغة ح�سن 

�ختفى  �أن  بعد  بالختفاء  �لآخذ  �لإ�سم  من 

�لخان نف�سه، وبقي في �إعالن �لمذيعة وفي 

كـتاب  في  من�سورة  فوتوغر�فّية  �سورة 

ي�سّم �سورً� �أخرى عن بيروت �لقديمة:

قال �إن �لأ�سماَء �أقدُم زمنًا من �أمكنتها. و�ل�سارُع 

�لقديمة،  �ل�سورة  في  و�حٌد  �سارعان.  �أ�ساعاه  �لذي 

لإ�سٍم  مكاناِن  �لمذيعة.  تذكره  �لذي  �لإعالن  في  و�آخُر 

و�حد، ول ي�ستطيعان جمعهما فيه �إل �إن �أز�ل ما كان 

قائمًا فيهما معًا، �إن حّوله �إلى �أر�س خالية، وهذ� ثمٌن 

ينبغي �أن تدفَعه �لأمكنة حين تحِمُل �أ�سماًء ُتفارُقها... 

يكن  ولم  قائمًا  �لخاُن  كان  ما  �لـمذيعة،  �أياَم  فاآنذ�ك، 

موجودً�.  ��سِمه،  �ساحُب  �أو  �ساحُبه،  بك،  �أنطون 

لفُظ  ��ْسُمه.  �إل  منه  بقَي  قد  يكن  لم  بك،  �أنطون  وهذ�، 

في  �سيٍء  باأّي  يعَلُق  ما  كّل  من  متخّل�ٌس  فقط،  ��سِمِه 

�أّي  في  يالب�َس،  لن  ـه 
ُ
�ساأنـ �لذي هذ�  و�لإ�سُم  �لعادة... 

�أنـّه  لو  كـمـا  �سارعِه  و�إ�سَفـلِت  باأر�سفته  �سارَعه  حاٍل، 

غ�ساوؤها �لفا�سُل بينها وبين �لهو�ء. )د�وود، 57(

بالذ�ت،  �لن�س  هذ�  في  �لحركات  تغدو 

»نزهة  �لـمجموعة،  ن�سو�س  جميع  �أن  رغم 

�لحركات وكاأنـّها  �لمالك«، محّركة - تغدو 

للرفع و�لجّر  �أخرى معاك�سة  تقوم بوظيفة 

�أ�سفاء  هي  للتحريك،  معاك�سة  و�لن�سب، 

ميزة �لثبات و�لر�سوخ على �للغة �لتي تحكي 

لنا ق�سة �لزو�ل و�لتال�سي. فتبدو �لحركات 

ُمنمنمٌة  م�ساميُر  �أّنها  لو  كما  �ل�سفحة  على 

لالأ�سياء  بديل  �إلى  وتحيله  �لكالم  ُتر�ّسخ 

بالط  �أنها  لو  كما  �أو  يمّثلها؛  �لتي  �لز�ئلة 

ر�سُفه،  ُيعاد  �لإ�سَفلت،  قبل  �لقديم،  �لخان 

��سَتبدلِت  �لتي  �ل�سفحة  على  حاذقة،  بَيٍد 

�لتر�ب.

لم  �سنو�ت،  قبل  �لن�س  هذ�  قر�أت  حين 

على  �أحالني  ما  بقدر  بيروت  �إلى  ياأخذني 

�أبو  ذكرها  على  �أتى  �لتي  �لنحا�س،  مدينة 

حامد �لغرناطي في �لقرن �لثاني ع�سر، في 

حـ�سني  ي�سميه  ما  �سمن  �لألباب«،  »تحفة 

�لذي  كتابه  في  �لوهم«  »جغر�فيا  بـ  زيـنه 

�أني�سي عند  يحمل نف�س �لإ�سم )و�لذي كان 

كتابة هذه �لمالحظات(. ثم جاء »كتاب �ألف 

�لغرناطي  يفعله  لم  ما  وفعل  وليلة«  ليلة 

يدخل  ُنـ�َسير  بن  مو�سى  �لأمير  جعل   -

�لياأ�س. وهناك  كاد ي�سيبه  �أن  بعد  �لمدينة، 

»�ألف  �أ�سافها  �عتقادي،  في  عبقرّية،  جملة 

ليلة« على ن�س �لغرناطي تقول:

 »قالو� له �أين �لطريق �لـمو�سلة �إلى مدينة �لنحا�س 

فاأ�سار لنا �إلى طريق �لمدينة و�إذ� بيننا وبينها خم�سة 

له  ُيعرف  ول  و�حد  باب  منها  يظهر  ل  بابًا  وع�سرون 

�أثر« )�ألف ليلة، 175(. 

جملة  �ل�سرد،  ناحية  من  و�لجملة، 

فيما  يت�سح  �لأبو�ب  �أمر  �أن  �إذ  ��ستباقية، 

ل  و�لع�سرون  �لخم�سة  فالأبو�ب   - بعد 

من  �إل  فتحها،  وبالتالي  روؤيتها،  تـمكن 

جهة  من  باٌب  �لباَب  �أن  �أي  �لمدينة.  د�خل 

و�حدة فقط!

�إلى  بي  �أتى  �لذي  �لوهم  ي�ستطيع  فهل 

�لأبو�ب  هذه  �أحد  على  يعثَر  �أن  بيروت 

ويفتَحُه في وجهي من �لخارج؟

�أم هل لي �أن �أطمَع بـِمفتاٍح من مفاتيحكم؟
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�أنطون �سّما�س

و�لأعمال  و�لم�سرحيات  و�لدر��سات  �ل�سعرية  �لمجموعات  من  عدد�ً  �أ�سدر  فل�سطيني،  ومترجم  كاتب 

�ليوم في ق�سم  �إلى �سبع لغات. وهو يدّر�س  وترجمت  نقدياً  »�أر�ب�سك« لقت ترحيباً  رو�يته  �لرو�ئية. 

�ل�سرق �لأدنى و�لأدب �لمقارن في جامعة مي�سيغان في »�آن �آربور«، حيث يعي�س منذ 1987.
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"�لو�قعي هو �لخيالي �لأكيد." - محمود دروي�س

اإف�ساء مطلق

�أي  »من  بالإنكليزية:  نقول  عندما 

�أي  من  لك  �أقول  »دعني  �أو  تاأتي؟«  محل 

كنت؟«،  »�أين  بذلك  نعني  ل  فاإننا  �أنا«  محل 

�أن  �أجادل  �أن  �أريد  �أنت؟«.  �أين  »من  �أو 

على  و�لمفارق  �لدقة  �سديد  �لتحوير  هذ� 

للتحوير  رمزً�  ي�سكل  �لنحوي،  �لم�ستوى 

يقع  فاعل  لأي  �ليديولوجي  �ل�سبط  في 

باحتمالت  �لم�سحون  �لحا�سر  في  فعله 

�أ�سبحت  عبارة  من«  تاأتي  »�أن  �لم�ستقبل. 

نحن  �لمحلية.  في  لالإفر�ط  محددً�ً  معلمًا 

ن�ستعمل �لمحلية، مجازً�، لنطلب من �لمتكلم 

�لمت�سمنة  �لعتبار�ت  بو�سوح،  يف�سر،  �أن 

نطلبه  ما  خطابه.  في  �سمنًا  يتبينها  �لتي 

من �لمتكلم، �إذً�، هو مجموعة من �لتفا�سيل 

تتعلق بن�سبه �أو جذوره �أو �نتمائه، ونفتر�س 

�أن ذلك ي�ساعدنا في تو�سيح �لأ�سباب �لتي 

�إلى قول ما قاله. نحن  �ل�سخ�س  تدفع هذ� 

»�لإف�ساء  ت�سميته  يمكن  ما  نطلب  فعليًا 

�لذ�تية.  و�لم�سالح  بالنتماء  �لمطلق« 

وباخت�سار فاإن ذلك ي�سكل طريقة �لمثقفين 

في �لقول: »جو�ز �ل�سفر من ف�سلك«.

من  نوعًا  محاورة  كل  ت�سبح  هذ�،  على 

�لتدقيق �لحدودي. وقد تف�ست هذه �لظاهرة 

في �لكالم �ليومي و�لكالم �لمنمق، �إلى حد 

�أن م�سمر�تها �أ�سبحت م�ستوعبة تمامًا، في 

�أ�سبحت،  كما  �لثقافية،  وعاد�تنا  حركاتنا 

ننتظر  نعد  لم  خطابنا.  في  متجذرة  �أي�سًا، 

�أ�سئلتهم.  ليطرحو�  �لفكر  حدود  حر��س 

با�ستخد�م  طوعًا،  �أقو�لنا،  نبا�سر  �سرنا 

نبد�أ  �أو  »بو�سفنا...«  نتكلم  نحن  عبارة: 

كالمنا بطلب �لإذن كي ن�سنع محاًل لكالمنا: 

وهكذ�  بياني«.  �أعر�س  �أن  لي  »��سمحو� 

ن�ساهم في و�سع تق�سيمات و��سحة ونحل 

على  �خترعناها.  �لتي  حدودنا  خلف  طوعًا 

في  ونح�سرها  �أنف�سنا  ن�ستبق  �لنحو  هذ� 

تن�سيبنا  لنتائج  نذعن  ل  كي  وذلك  �لمحلي، 

�إلى محليتنا من قبل �لآخرين.

�لموقتة  �لن�سخة  هذه  �أن  لي  يبدو 

�لمعا�سرة  �لفل�سفة  في  يعرف  لما  و�لبديلة 

بـ»تاأويالت �ل�سك« �أ�سبحت متف�سية �إلى حد 

�أنها تحولت طبيعة ثانية. فنحن نفتر�س �أن 

يخولنا،  �لمعلومات  من  �لنوع  هذ�  �متالك 

على  يقال.  ما  كود�ت  فك  ذ�ته،  حد  في 

�عتبار �أن �لم�سالح �لذ�تية، حينما تحل في 

�لخطاب  خلف  بما  ت�سي  �لمنا�سب،  �إطارها 

نف�سه من م�سمر�ت، وهي في �لنهاية تحدد 

�لم�سمون بكامله. هذ� ينه�س على �فتر��س 

نطاق  �سمن  كليمنا  �إحالل  في  �لنجاح  �أن 

�ل�ستماع  من  يعفينا  محدد،  �أنطولوجي 

نحو تحديد »متجاوز �لمحلي«

�لخيار�ن �لمّر�ن لو�سعية حاّلة

 �ستيفن رايت
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فال�سيغة  �لحال،  هذه  وفي  يقوله.  ما  �إلى 

�لنحوية �لمبتدعة ت�سبح على �لنحو �لآتي: 

معين  محل  من  �آت  �سخ�س  ب�سفة  �لتحدث 

بياننا  بوجهة  لإعالمنا  توطئة  د�ئمًا  هو 

منه  �أتينا  �لذي  بالمحل  ولي�س  كمتحدثين 

– مما يجعلنا نعتقد �أننا ل نعرف كثيرً� عن 
�لمحل �لذي ناأتي منه رغم �دعائنا معرفته.

عدوانية اأن تكون اأعزل

تاأخذ  �لتي  �لمد�خلة،  هذه  كتابتي  �أثناء 

�سعرت  �لمحدد،  �لمحل  هذ�  �لعتبار  في 

ل�ستباق  يقاوم  ول  ومحير  �ساغط  باإلحاح 

من  محلي  و�أحدد  فاأبرر  هنا  ح�سوري 

�لبد�ية. هذ� �سلوك تلقائي على �لرغم من �أن 

يجهدون  فالمتكلمون  بعيدً�:  غارت  �أ�سبابه 

محالتهم  تاأطير  في  ��ستثناء،  دون  من 

خالل  من  ل�سلطتهم  دفعًا  يعطون  وبذلك 

�إعالن هويتهم. �أو من خالل بيانهم بتو��سع 

وما  عليه  هم  ما  حازم:  بتهذيب  �أو  كاذب 

�لمقدمات  هذه  تنجز  ماذ�  �إذ  عليه.  لي�سو� 

و�سف  في  �لإمبريقية  �لمبرر�ت  من  �أكثر 

محاوًل  نف�سي  على  طرحته  ما  هذ�  �لذ�ت؟ 

يعي  ل  �لمتكلم  �إن  �لقائل:  �لتهام  ��ستباق 

�سخ�سه في �سكل منا�سب �أكثر من ��ستباق 

ما  معرفة  �إلى  يفتقر  �لمتكلم  �إن  �لتهام: 

�أوؤطر  لكي  وذلك  منه.  يتكلم  �لذي  بالمحل 

محل  من  تحدثي  �سلطة  من  و�أحّد  موقعي 

�سبق لي �ختياره. بكالم �آخر، مثل �لجميع، 

�لع�سيرة.  �لمفارقات  هذه  و�سعية  �أغوتني 

�لإيديولوجيا  مطالب  �أر�سي  �أن  في  رغبتي 

مثيرة  در��سة  وبح�سب  �لتي،  �لمهيمنة، 

و�سف  كل  من  »تتطلب  �سمب�سون،  لد�فيد 

قبل  من  م�سنوعًا  مدقعًا،  يكون  �أن  ذ�تي 

وفي  �سابقة،  بمعلومات  مندمجًا  �لآخرين، 

�لوقت نف�سه، �أن يحمل �لو�سف �لذ�تي كل 

.
)1(

عالمات �لم�سوؤولية و�لفعالية �لفارقة«

�أعتقد �أن �سمب�سون �أ�ساب في قوله: �إذ �إن �إحالل 

�ل�ست�سالم  عدو�نية  ي�سبه  يكاد  �لنحو  هذ�  على  �لذ�ت 

و�لتجرد من �لأ�سلحة. فال�سوؤ�ل عن معنى هذه �لحاجة 

في  تف�ست  �لتي  �لذ�ت،  لإحالل  و�ل�ستباقية  �لملزمة 

�لجهاز �لمفاهيمي و�لبالغي لالإبد�ع �لفكري �لمعا�سر 

عليه  �لمتو�طاأ  �لفني  �لقت�ساد  بنية  ت�سنع  و�لتي 

�ليوم، تبدو لي ذ�ت �أهمية حا�سمة.

�أريد �أن �أف�سح بع�س �لجو�نب �لأ�سا�سية 

لتحديد �لمحلية، لجهة �لم�ستند�ت �لنظرية 

تترتب  �لتي  �لنتائج  ولجهة  ت�سندها  �لتي 

م�ساألة  �أنها  �أظن  ل  لأنني  وذلك  عليها، 

�لتفكير  في  كاملة  طريقة  لأن  بل  تو��سع 

على  ترتب  �ل�سبب  ولهذ�  �إليها،  ت�ستند 

خطيرة  ونتائج  تبعات  �لفكري  �لإبد�ع 

في  يدور  ربما  نف�سه.  �لوقت  في  وجدية 

هذ�  طبعًا،  م�سروع:  ت�ساوؤل  �لآن،  روعكم، 

�لذي يتكلم له �سفة �لأبي�س �لذكر، �لكندي 

�آخره..  �إلى  �لإقامة،  و�لباري�سي  �لولدة 

في  محله  يثبت  �أن  يريد  �سك  غير  من  وهو 

كي  �لمفرطة،  محليته  �إن  �إذ  مطافه.  نهاية 

من  كامل  بن�سيج  تزودنا  خلفيته،  نقول  ل 

لنا  يت�سنى  كي  �إليها  نحتاج  �لتي  �لمر�جع 

عن  يعدو  لن  �سيقوله  ما  خطابه؛  تخطيط 

�لأحو�ل  �أح�سن  وفي  تاأكيد،  مجرد  كونه 

بالمعنى  قبل.  من  نعرفه  كنا  لما  تهذيب، 

�أن  �لبديهي  من  مخطئين:  ل�ستم  �لإمبريقي 

ب�سكل  تحدد  محليتهم  و�أن  يحلون،  �لنا�س 

�أو غير و�ع ما يفي�س عنهم في �تجاه  و�ع 

هي  ما  �لمهم؟  ما  هو:  �ل�سوؤ�ل  �لآخرين. 

حالة  مخطط  ر�سم  في  �لبارزة  �لعو�مل 

درجة  لقيا�س  �لمنا�سبة  �لأدو�ت  هي  ما  ما؟ 

�لمنطق  هذ�  محدد؟  محل  عن  �ل�سدور 

�لحالي في تر�سيم حدود �لذ�ت و�نتماء�تها 

جدً�  �لو�ثق  �لمنطق  هذ�   – ومو��سفاتها 

في رف�سه للذ�ت �لإن�سانية �لكونية – يجب 

�إعادة �لتفكير فيه طوًل وعر�سًا.

هويات في ال�سوق

تختلف  طوعًا،  �لمقبولة  �لمحلية 

�لمنطق  وبح�سب  �لإيديولوجيا.  عن  كثيرً� 

(1) David Simpson. Situatedness 
(Duke University Press, 2002), 
p. 195



مفرو�سة  محلية  فهي  للعبارة  �لمارك�سي 

حقيقة  �در�ك  من  �لنا�س  وتمنع  فر�سًا، 

عي�سهم: عندما يبادر �أحدنا جذًل في تحديد 

تتيحه  ل  بالذ�ت  وعي  �إلى  م�ستندً�  محله، 

�أو�سحنا  نكون  عندها  �لإيديولوجيات، 

و�أننا  هي  كما  �لأ�سياء  نرى  باأننا  لكليمنا 

و�أدركناها.  �لذ�ت  خريطة  ر�سم  �أنجزنا  قد 

�إقامتنا  �سكل  تحديد  على  قادرون  وكاأننا 

�إر�دويًا: كاأن ما هو مقدر )�لمهنة، �لنتماء 

يعامل كما  ما هنالك(  �إلى  �لإتنية،  �لثقافي، 

�لأعمال  هي  كثيرة  حقًا.  خيار�ت  كان  لو 

�أنجزت في ميادين �لعلوم �لجتماعية  �لتي 

حول فكرة �إحالل �لذ�ت )معرفة �أين نقف، 

في  �لحلول  في  ننجح  �أن  باإر�دة  متبوعة 

�أكثر  �سكل  هي  �لموقعية  �لمحل(.  هذ� 

مو�سوعية لالإقامة، هي �سيء مفرو�س علينا 

�أكثر مما هي �سيء نتحمل م�سوؤوليته. بينما 

�لمحلية ت�سغل في خطابها �لنتمائي مكانًا 

�لمكان  هذ�  يكون  وربما  �لإثنين.  بين  زلقًا 

عجلة  ترو�س  يزيت  ما  هو  تحديدً�،  �لقلق، 

�لتي  �لمعا�سرة  �لر�أ�سمالية  �لإيديولوجيا 

تر�وغ وتفعل فعلها في كل ز�وية. �إذ عندما 

عر�سًا  �لنا�سئ  �ل�سر�ع  في  �لنظر  ننعم 

بالغة  �لأخالقية  و�لنبرة  �لفكرة  �إبهام  بين 

�لجدية، ي�سهل علينا، و�قعًا، �أن نرى ماهيته 

و��ستباق  �لأخطار  لإد�رة  �أد�ة  �لحقيقية: 

�لأذى، طريقة لإظهار �أور�ق �عتمادنا، بغية 

تجنب �لعتر��سات قبل �سدورها، مثلما �نه 

لنثر م�سوؤوليتنا على كاهل مجموعة  طريقة 

�أن نتطرق ون�سكك في و�سعية  ما من دون 

�لفرد �لقانونية.

ماألوفة  تبدو  �لتي  و�لعجز  �لتمكن  ثنائية  »�إن 

حين تحل، و�لتي تطرحها بالغة مو�سوع �لمحلية هي 

بح�سب �سمب�سون لي�ست غريبة حقًا عندما نفهمها على 

ب�سلطة وموقع مطو�ع  �لمت�سلة  �لذ�ت  �إنها  حقيقتها: 

�لمعنى فهي  �لمعولمة. في هذ�  �لر�أ�سمالية  �سبكة  في 

بين  نختبره  �لذي  �لتوتر  على حال  �لحفاظ  في  تجهد 

فاعلين  نكون  �أن  بين  �ل�سيطرة،  و�نعد�م  �ل�سيطرة 

د�ئمًا  تنحو  �سلبيين:  متلقين  نكون  �أن  �أو  �لتغيير  في 

هذ�  تحديدً�  �إنها  �أبدً�.  تقفل  �أن  دون  �لإقفال  نحو 

من  ُن�ساأل:  عندما  �لأل�سن  معقودي  يتركنا  �لذي  �لقلق 

.
)2(

�أنت �إذً�؟«

من �لمفتر�س �أن نرى بو�سوح �لآن �أن 

ما ُي�سمى بالمحلية لي�س �أكثر من قدر مقدر. 

و�لحق �أن �لقدر �لذي يجعلنا نقع بين حدي 

وردة  �لذ�ت  تعريف  في  �لمفرطة  �لبالغة 

�لحياة  طبيعة  من  لي�س  �لمتو�طئة  �لفعل 

�إلى  ويعود  تاريخي،  نتاج  هو  بل  نف�سها 

فكر  في  �لمتملكة  �لفردية  �سيادة  مرحلة 

�لقرن �ل�سابع ع�سر مع لوك وديكارت، �لتي 

وقائع  مع  �لفردية  لغة  ت�سريف  حاولت 

جون  ي�ساجل  ما  على  �لجتماعي،  �لوجود 

هذ�  في  محتم  هو  ما  هنالك  لي�س  ديوي. 

قوية  م�سالح  هنالك  كانت  �نه  )مع  �لتطور 

تدفع هذ� �لتوجه(: 

»لم يكن هناك من منطق موجب لنزوع �لفرد نحو 

كافيًا  كان  �لمجرد  �لمنطق  في  و�ل�ستقالل.  �لعزلة 

تملك  �أولية  مجموعات  وجدت  حال  في  �أنه  نزعم  �أن 

�لحق في تخطيها  �لدولة تملك  فاإن  �لمطالب  مثل هذه 

هذ�  ولدة  تكن  لم  �لمنطق،  هذ�  وفق  فيها.  و�لتدخل 

و�لجتماع،  �لفرد  بين  ما  و�لحديث  �ل�سهير  �لتناق�س 

كانت  بل  ممكنة.  بينهما،  ت�سوية  �إيجاد  و�سرورة 

�لعالقة  تحديد  �سكل  وهو  �آخر  �سكاًل  �تخذت  �لم�ساألة 

و�لحركات  �لم�سي�سة  غير  �لجماعات  بين  تربط  �لتي 

.
)3(

�ل�سيا�سية«

معاك�س  فهو  �لب�سيرة.  نافذ  ر�أي  هذ� 

فيها  ين�ّسب  �لتي  للطريقة  تمامًا  ومغاير 

�ل�سيا�سة  م�سدر  –وهو  �لمنفعة  مذهب 

م�ستعماًل  – �لأ�سخا�س  �ل�سائدة  �لليبر�لية 

�سن  �أمارتيا  يوؤكد  وكما  �لمحلية.  مجاز�ت 

وبرنارد ويليام�س: 

�لأ�سخا�س  �لمنفعة  مذهب  يرى  �لأ�سا�س،  »في 

فيها  تقع  كمو�قع   – يحترفونه  ما  تعك�س  كمو�قع 

يثمن  حالما  و�لتاألم.  و�ل�ستمتاع  �لرغبة  ن�ساطات 

(2) Ibid, p. 8

(3) John Dewey. The Public and 
Its Problems (Ohio University 
Press, 1991), pp. 87-88
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�هتمامه  يعير  يعود  ل  �لأ�سخا�س  �أد�ء  �لمنفعة  مذهب 

ل  �لأ�سخا�س...  هوؤلء  حول  �لمعلومات  لجمع 

تحليل  يعير  ل  كما  �أفر�دً�  لكونهم  �لأ�سخا�س  يقدر 

�لنفط  �هتمام ل�سهاريج  �أي  للنفط  �لوطني  �ل�ستهالك 

.
)4(

كل و�حد منها على حدة«

وقت  بعد  �لنفط  �سهاريج  �إلى  �ساأعود   

�أن  �أوًل  �أو�سح  �أن  �أريد  ولكنني  ق�سير، 

ن�سبيًا:  ترف  عمل  هي  �لذ�ت  تحديد  عملية 

غالبية  ي�سكلون  و�لذين  محرومون  هم  من 

�لمعرفة  تمام  يعرفون  �ل�سامتة  �لإن�سانية 

ل  �أنه  بال�سليقة  �أدركو�  وقد  ياأتون  �أين  من 

يجب �لتحدث في هذ� �لأمر، وعلى كل حال 

لي�س لمحليتهم �أي قيمة تبادلية في �قت�ساد 

�لقوة �لرمزي. هذ� هو عين ما �أعنيه بتحديد 

�لذ�ت ولهذ� �ل�سبب ل يخلو هذ� �لتحديد من 

�لغطر�سة: ل �أملك �أية قوة �أو �سلطة ولكنني 

يمكن  جد�رة  �أي  من  فارغ  �أنني  �أ�سعر  ل 

كما  وبدونها  �سفري  جو�ز  هي  ت�سويقها. 

نعلم جيدً� �أكت�سب �إحدى �سمات �لحرمان.

من �لمفتر�س �أن نرى بو�سوح �لآن �أن 

بهذه  �أعني  كما  �لأقل  على  �لذ�ت  مو�سعة 

بر�غماتيًا  نف�سه،  �لوقت  في  هي  �لعبارة 

�أخذ  عن  جدً�  مختلفة  و�أخالقيًا،  ولغويًا 

�لذ�ت  مو�سعة  تكون  حين  في  �إذ  موقف. 

توطئة  بمثابة  هي  مركبة،  ��ستباقية  وقفة 

جمهور  على  لأح�سل  ذ�تي  عن  فيها  �أعلن 

ل  �لموقف  �أخذ  فاإن  غاياتي،  يفيد  مهتم 

�لموقف  �أخذ  �سلفًا.  لغويًا  ��ستدعاوؤه  يمكن 

هو نتاج �أفعال وبيانات وينبثق من �لموقع 

بهذه  حدوده  تعيين  يمكن  �لذي  �لخالقي 

�إعالن  من  جدوى  فال  و�لأفعال.  �لبيانات 

ثقة  �سبكة  من  �لأدنى  �لحد  دون  �لمو�قف 

نحو  �لموقف  ينزلق  دونها،  من  و�لتي 

محلية. كثيرً� ما ن�سمع �أنا�سًا يزعمون باأنهم 

�أن  �إل  للم�سحوقين«،  »كاأ�سدقاء  يتكلمون 

ر�ئحة  منها  تفوح  هوؤلء  ومز�عم  �دعاء�ت 

�لمتكلم  تدفع  �لنز�هة  و�لمد�هنة؛  �لتملق 

لتخاذ موقف، ذلك لأن �لموقف يجب بناوؤه 

ول يمكن �أن ين�ساأ باللغة وحدها.

على  معنى  باأي  محلية  �سائل:  ي�ساأل  قد 

دفق  هي  �لإن�سانية  فالحياة  �لتحديد؟  وجه 

هروبًا  �أبدً�  ولي�ست  متر�كبة،  حالت  بين 

محلية  �أبدً�  لي�ست  �أنها  كما  �لمحلية  من 

كما  �سارتر  بول  جان  »محلية«  بالإطالق. 

�لكينونة  لمفهوم  مطابقة  بونتي  ميرلو 

للعبة  مطابقة  و�أي�سًا  لهايدغر  �لعالم  في 

�لتفكير  يمكننا  ل  فيتغن�ستين:  لدى  �للغة 

من  لها  لي�س  بالفعل   – خارجها  باأنف�سنا 

�لمحلية  �لنوع من  �إلى هذ�  �أ�سير  »خارج«. 

كـ»م�ساحة  منها  فكاك  ل  �لتي  �لمتغيرة 

لنا  يتيح  �لتعبير  هذ�  �أن  ذلك  �أنطولوجية«، 

لي�سو�  �لأ�سخا�س  �أن  ندرك  �أو  نرى  �أن 

وحدهم من يو�سع بين هاتين �لحا�سنتين، 

بل و�أي�سًا �لتخييل �لمقطوع من �لالمتخيل 

و�لفن من �لالفن وهكذ� دو�ليك. يتم �ختبار 

يبيتون  �لذين  من  �لأنطولوجية  �لم�ساحة 

ل  �أم  متخيلين  �أ�سخا�سًا  �أكانو�   – فيها 

كف�ساء  ُتختبر  �لم�ساحة  هذه  �أن  �أي   –
لالإنتاج و�لتبادل و�سيانة �لمعنى و�لتر�بط 

محتوون  �أننا  نقر  عندما  ولكن  �لمنطقي. 

نمتلك  �أن  يمكننا  فهل  �لم�ساحة،  هذه  في 

�لإقر�ر  هذ�  �سوء  في  �لعي�س  على  �لقدرة 

هذه  �لحتو�ء،  �حتو�ء  يمكن  هل  �ل�ساطع؟ 

�أخطاء  �إحدى  �إلى  بر�أيي  ت�سير  �لمع�سلة 

�لحقيقي  ل�سم  رغبته  في  �لموهنة،  �لفن 

في طياته، لحتو�ئه في �سورة �أو لتاأطيره 

كغر�س ي�ستدعي �لتقدير.

 هل من الممكن احتواء االحتواء

دعوني �أ�سرب دلكم مثاًل، م�سروع مجموعة 

�حتو�ء  و�لمعنون:  �لر�ئع  »زوربان« 

�إ�س.  �إ�سبا�س  في  ُعر�س  )�لذي  �لحتو�ء، 

�سرق  في  نفذ  �لذي  �لم�سروع  هذ�  د.(، 

من  �لنوع  هذ�  عن  نموذج  هو  �لأنا�سول، 

نقاط  في  بالمحلية،  �لمت�سبثة  �لممار�سات 

(4) Amartya Sen and Bernard 
Williams. Utilitarianism and 
Beyond (Cambridge University 
Press, 1988), p. 4 
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هذ�  �أورد  �سو�ء.  حد  على  و�سعفه  قوته 

�لقتبا�س من �لكتيب:

كل  �أ�سبحت  بعيد،  زمن  منذ  »لي�س 

بين  �لب�سائع  تنقل  �لتي  �ل�ساحنات 

معدنية  بحاويات  مجهزة  و�لعر�ق  تركيا 

تهريب  في  ل�ستعمالها  وذلك  م�ستحدثة، 

�لفيول من �لعر�ق �إلى تركيا، هذه �لحاويات 

�لطريق  طول  على  مبعثرة  �ليوم  �أ�سبحت 

�لدولية كنفايات غير قانونية و�آثار �قت�ساد 

تبادلي كان فيما م�سى مزدهرً�«.

تلفت  �أن  »زوربان«  مجموعة  حاولت 

تقول  �لتي  �لحاويات  هذه  �إلى  �نتباهنا 

كذلك  وحيويتها،  �لتجارة  حرية  عن  �لكثير 

عن  كذلك  و�لمكاني  �لح�سي  �لإدر�ك  عن 

و�ل�سهو.  �لنظر  وعن  و�لحظر،  �لحتو�ء 

فنية  تقنيات  �لمجموعة  هذه  ��ستعملت  لقد 

�لتوثيقية  �لفوتوغر�فية  و�ل�سور  كالفيلم 

و�لبحث و�لكتابة لت�سلط نظرتنا �لمتمر�سة 

يجعل  فما  �لفيول.  حاويات  على  �لفن  في 

مغزى  ذ�ت  رموزً�  �لحاويات  هذه  من 

قدرتها  و�إنما  �لهند�سي،  �سكلها  لي�س 

�لن�ساطات  من  مجموعة  تج�سيد  على 

�إر�ساء  على  وقدرتها  بامتياز  �ل�سيا�سية 

بما  �لمتعلقة  �لم�سائل  من  و��سعة  مجموعة 

م�ساحة  في  وتدرجها  ومنظور  مرئي  هو 

لو  كما  وفنيًا.  جيو�سيا�سيًا  عليها  متنازع 

�أنها �أن�ساب من دون تو�قيع. طبعًا نفتر�س 

برموز  تزويدنا  على  قادرة  �لأن�ساب  �أن 

للجماعة.  �أهمية  ذ�ت  ملمو�سة  وتذكار�ت 

نقول  ل  كي  �سيا�سيًا  د�ئمًا  تف�سل  ولكنها 

�لد�لة  �أو  �لإ�سارة  لأن  وذلك  جماليًا،  �أي�سًا 

ترف�س  ق�سديتها،  في  و�لمفرطة  �لمر�دة، 

ما  تمامًا  فتحجب  للحدث  مكانها  تترك  �أن 

و�جهتها  خلف  من  ت�ستعيده  �أن  عليها  كان 

تعتم  �لموّقع  �لد�ّل  �أو  فالإ�سارة  �ل�سماء. 

�لمنطق  كان  فاإذ�  �ل�سفاف.  �لحدث  على 

�لد�خلي للفن موؤ�س�سًا على �لف�سل وتحويل 

�لمحتملة  قوته  فاإن  �سورة،  �إلى  �ل�سيا�سة 

ف�سل  �أن  بر�أيي  م�ستتة.  ت�سبح  و�لحقيقية 

ت�سويات  عقدو�  كونهم  في  يتمثل  زوربان 

مع ��ستر�تيجيات �لتاأطير �ل�سائدة في عالم 

�سلب  �إلى  �لح�سي  �لإدر�ك  جر  �أي  �لفن: 

�ل�سكل �لفني. ما �أعمى ب�سيرتنا ولم ي�سمح 

لنا بتبين فكرة زوربان �لدقيقة هو محاولة 

�إعادة �حتو�ء �لحاويات في �إطار �ل�سورة: 

بتجنيبنا  تتعلق  �لأ�سلية  زوربان  فكرة  �إن 

بل  �لمحددة  غاياته  خالل  من  �لفن  روؤية 

�لعاد�ت  من  ك�سل�سلة  معينة،  كو�سائل 

كاأغر��س.  ولي�س  و�لمهار�ت  �لمكت�سبة 

�إن  – بر�أيي،  مق�سم  زمن  في  �ليوم  نعي�س 

بكثير  �أدق  ع�سرنا  لروح  �لت�سنيف  هذ� 

باأنه  ي�سفه  و�لذي  �ل�سائد  �لتعبير  من 

تق�سيم  �إن  �إذ  �لكولونيالي،  بعد  ما  زمن 

با�سم  �لم�سترك وتو�ريخه  �لمحلي  وتفتيت 

هذه  لعنة  هو  متخيلة  �تنية  �سرور�ت 

ل  فدعونا  كثيرة.  �أخرى  ومناطق  �لمنطقة 

تف�سل  �لتي  �لرمزية  �لحو�جز  فري�سة  نقع 

هو  ما  موقع،  وغير  موقع  فن  هو  ما  بين 

فن موجه و�آخر �ساه. �ل�سوؤ�ل �لأ�سا�سي �أو 

�لفيول  حاويات  قابلية  في  يكمن  �لحقيقي 

للقر�ءة �لفنية. ل�سنا معتادين على روؤية هذ� 

�لنظر  على  حتى  ول  �لأغر��س  من  �لنوع 

�لفن  �أن نزعم، كما يدعونا عالم  �إليها كفن. 

�أن �سورة �لغر�س هي �لعمل �لفني،  غالبًا، 

در�ماتيكية  غلطة  من  �أكثر  بر�أيي  لي�س 

�إلى ما ي�سميه  �أن يتر�جع  ت�سمح لل�سيا�سي 

�سديقي بر�يان هولمز »�سورة �ل�سيا�سة«. 

كيف نجعل هذه �لأن�ساب مرئية؟ يبقى هذ� 

يتحدى  قد  �سوؤ�ل  �ل�سوؤ�ل من دون جو�ب. 

ثمة  طالما  �لأقل  على  لالإجابة  محاولة  كل 

ولكن  �لمو�سوع.  بهذ�  �لفن  لعالم  ر�أي 

هذه  في  للتدقيق  زوربان  يدعونا  عندما 

�لفن  �أعمال  في  عادة  ندقق  كما  �لحاويات 

ت�سبح قر�ءة هذه �لحاويات غنية في �سكل 

غير متوقع.
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�أن �لمحلية ت�سعنا  �إذً�  �أ�سبح من �لو��سح 

في  خ�سو�سًا  مر  �أحالهما  خيارين  �أمام 

�لم�سمى  �لمعا�سر  �لإبد�ع  م�سمار 

�لمتكاثرة  �لأعد�د  �أمام  �لب�سرية.  بالفنون 

تنتِم  لم  و�لتي  �لملتب�سة«  لـ»�لأغر��س 

ت�سّم  ولم  �لفن  عالم  م�سطلحات  �إلى  يومًا 

�أن  حاولو�  �لذين  هم  كثيرون  فنًا،  يومًا 

ي�ستنبتو�  �أن  نف�سه،  �لفن  محل  ير�سمو� 

وغير  فني  هو  ما  بين  بحدة  تف�سل  معايير 

فني وبذلك يعاد �إنتاج منطق يّبوب م�سمار 

�لمتخيل؛ وكثيرون غيرهم حاولو� بالحنكة 

كي  عمومًا  �لإبد�ع  بعثرة  �لحيلة  و�سعة 

ي�سبح منا�سبًا وجاذبًا ل�ستعمار فني. ذلك 

نتعامل  �لبد�ية،  في  �أ�سرت  ما  على  �أننا، 

بمحليته  �لمت�سبث  بين  يتاأرجح  مجاز  مع 

�إذً� نحمل  و�لمعيد �سناعة محليته، فدعونا 

وناأخذ  �لأو�سح  محمله  على  �لمثل  هذ� 

�لفن  بين  تربط  �لتي  �ل�سبل  �عتبارنا  في 

�لفن  محل  �سيء  كل  وقبل  �أوًل  و�لمحل. 

ممار�سة  �أ�سبح  قد  �لفن  �أن  يبدو  نف�سه: 

ينق�سه  يكن  لم  و�إن  للقو�عد  متعدية 

فهو  �أ�ساًل،  �لن�سباط  عدم  بال�سرورة 

معطى  �أي  حدود  ويتعدى  ينب�سط  �ليوم 

�أن  �أريد  للكلمة  �لو��سع  بالمعنى  »محلي«. 

�لنتماء  بين  �لمتعددة  �لعالقات  في  �أدقق 

للمحلية و�لتعبير �لفني �لمعا�سر.

نقطتي  تحديد  �أقترح  �لغاية  لهذه 

لحظتين  مع  ما  حد  �إلى  تتقاطعان  �نطالق، 

�لفنية،  �لأعمال  من  و�سربين  تاريخيتين 

�لفني  �لإنتاج  د�خل  في  يتعاي�سان  كالهما 

�لثنائية  هذه  �أظن  ولأنني  ولكن  �لمعا�سر. 

�لفن،  في  ومبدع  لفت  هو  ما  لكل  �لخانقة 

محاولة  في  ثالثًا  �حتماًل  �أقترح  �أن  �أريد 

تخطي هذه �لمو�جهة �لعقيمة. فلندع جانبًا 

هذه  من  عائلة  كل  �أن  ونفتر�س  �لقيم  علم 

مماثاًل  عددً�  تنجب  �لثالث  �لفنية  �لعائالت 

هم  لمن  �لفني  �لعمل  �لعظام.  �لفنانين  من 

من �لفنانين �لمحليين �أو ما �أدعوه بالفنانين 

�لعاميين )م�ستعينًا هنا بكلمة طوني �سكر( 

�سروط  حيث  عامي،  مو�سعي،  عمل  هو 

�لمكان ت�سكل جزءً� �أ�سا�سيًا من �لبنية �لتي 

تتيح �لإنتاج. من �أ�سميهم بفناني �لعالم هم 

�أي  من  �لفن  تحرير  �إلى  يطمحون  �لذين 

�أعمالهم  يحرج  قد  تجذر  �أي  ومن  محلية 

�لفنانون  ثالثًا  �أ�سولها،  عن  �ل�سوؤ�ل  عبر 

(extraterritoriality) من  �لمتعدون للمحلية 

لجورجيو  عبارة  )م�ستعيرً�  �لمحلية  جهتي 

�أغامبن( هم �أولئك �لفنانون �لذين يتعمدون 

نفي �أنف�سهم لي�س فقط من �لحيز �لجغر�في 

�لذي  �لرمزي  �لحقل  من  �أي�سًا  بل  للمحلية 

هو تقليديًا يقع في خر�ج �لفن. في رف�سهم 

للمحلية و�لتخلي عنها فاإن �قتر�حاتهم تترك 

�لممار�سة  في  يحركها.  موؤ�س�س  �سطط  �إلى 

نجد طبعًا �لكثير من �لتر�كب و�لتد�خل ما 

بين هذه �لمناحي �لفنية و�لأخالقية �لثالثة. 

كما يحدث بين �لمحالت نف�سها. ولكن هذ� 

لي�س �سببًا يمنعنا من �لتفريق بينها.

ي�ستمر �لفنانون �لعاميون بتقاليد قديمة 

و�إثر�وؤها  فيها  �لحياة  بث  يعاد  �لتي  �لعهد 

ثقافات  من  مقتب�سة  �سكالنية  بابتكار�ت 

�لحد�ثة  �ختر�قات  تتيحها  و�لتي  �أخرى 

�ليوم  يعي�سون  �لفنانين  �لهجينة. كثرة من 

دون  كثيف  ب�سكل  �لتاريخية  لحظاتهم 

�لمحلية.  �لب�سرية  لهجتهم  من  �لتقليل 

ر�سمًا  �أو  تجهيزً�  �أكانت  �سو�ء  فاأعمالهم، 

�أو  بطريقة  وتعك�س  تدمج  ذلك،  غير  �أو 

�لتي يعونها  �إرثهم وهويتهم  باأخرى رموز 

�لفن بالن�سبة لهم يعتمد على  ويح�سنونها. 

نف�سه  �لوقت  في  هو  معين،  بمعطى  �سلته 

�أو�سع و�أكثف من قدرة �لفن على �لتحقيق. 

�لمكان  »متعة  فكرة  من  �أفهمه  ما  وبح�سب 

�لرفيعة« �لتي تكلم عنها �أدوني�س، فاإنه كان 

ير�فع عن تجديد للعامية، لأنه من دون هذه 

�لمر�فعة نحن نخاطر بتفتت مديني ونف�سي 

و�جتماعي.
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م�ستندين  �لعالميون  �لفنانون  يغو�س   

�لمجتمعات  حا�سر  في  حد�ثوي  مثال  �إلى 

تعك�س  �أعمالهم  �أن  ويرون  �لمتقلبة. 

عمومًا  ولكن  مرتكز�ته.  فقد  عالم  �إرباكات 

ل ُيختبر هذ� �لفقد�ن بو�سفه قلقًا �أو ياأ�سًا، 

يرمون  �لفنانون  فهوؤلء  تمامًا  �لعك�س  على 

�أي محدد جغر�في  �أنف�سهم من  �إلى تحرير 

�لحد�ثة  �إ�سر�ر  مع  �ن�سجامًا  �جتماعي  �أو 

عمل  لإنتاج  يتوقون  �لفردية.  �لحرية  على 

�إرثه  مع  عالقاته  بحدة  ويقطع  �سيادة  ذي 

هذ�  �إنكار  دون  من  و�ل�سكالني،  �لثقافي 

يعطون  وبالتالي  قاطعة،  �سورة  في  �لإرث 

تعبير�تهم �لم�ستقلة حريتها �لتامة.

�لحد�ثي  �لنموذج  مع  بقطعهم 

�لمحلية  �لمتعدون  �لفنانون  يقو�س 

جهتي  من   (extraterritorial artists)

�لمحلية، م�ساألة �لطوبوغر�فيا برمتها ول 

بل  وح�سب  �لجغر�فية  �لحدود  يرف�سون 

�لحدود  ذلك  في  بما  �لحدود  �أنو�ع  كل 

فني.  وغير  فني  هو  ما  بين  تف�سل  �لتي 

�لفنانون �لعاميون هم �أي�سًا م�سككون في 

�ل�سيادة و�ل�ستقالل تمامًا  �أي كالم حول 

مثل �لفنانين �لعالميين يرف�سون �أي �إرث. 

ل تبلغ ممار�ساتهم �لفنية تيجانها باأعمال 

ح�سريًا  تتاأ�س�س  ل  كما  ملمو�سة  فنية 

�لفن،  �أن  يرون  بل  م�سار�ت  مجرد  على 

�أ�سد  يكون  �لمعنى،  لإنتاج  ك�سي�ستام 

�لحدود  تخطي  في  يتورط  عندما  تاأثيرً� 

�لتي تف�سل ما بين ميادين �لفن �لمختلفة، 

�لميادين.  فيها  تختلط  مو�قع  وي�سكل 

�لإبد�عي نحو  �لعمل  يزيحون مركز  حين 

�أو  فنية  فكرة  في  تن�ساأ   - فنية  ممار�سة 

تحدي  �إلى  هوؤلء  يرمي   – فني  مز�ج 

)�للوحة  نادر وفريد  �لفن كغر�س  مفهوم 

�أو �لمنحوتة( وذلك من خالل ��ستفز�زهم 

معرفية  تيار�ت  ودعوة  �أخرى  لميادين 

وبح�سب  �لفن.  بركة  في  لت�سب  �أخرى 

متد�خاًل  �أ�سبح  �ليوم  �لفن  فاإن  نظرتهم 

مختلفة  معرفية  �أبو�ب   – �سيء  كل  في 

– ولم يعد بحاجة  ومو�د من كل �لأنو�ع 

للعودة �إلى متاري�سه ليختبئ ور�ء حدوده. 

لي�س هنالك من عالقة ما بين �لفن وموقع 

�لفن  بين  ما  ي�سل  ل  كما  محدد  جغر�في 

في  �لجمالية  من  �سرب  غير  وتاريخه 

�تخاذ �لقر�ر�ت �لتي يخت�س بها كل فنان 

على حدة.

�لعاميون  �لفنانون  يتهم  عام،  ب�سكل 

من  نوع  بروز  بت�سجيع  �لعالميين  �لفنانين 

�أن  مثاًل  يرون  فال  متنوع:  ثقافي  ��ستهالك 

�لعالم  ورو�ية  �لعالم  بمو�سيقى  ي�سمى  ما 

�إنما  ما  كونية  عن  تعبير�ت  �عتبارها  يمكن 

باأكمله،  �لكوكب  يغزو  لتنميط  �أعر��س  هي 

و�لذي ل يت�سامح �إل نادرً�، ولي�ست �أكثر من 

تموجات ل بد من حدوثها على �سطح ر�كد 

على �لدو�م، مع �لتماعات م�ستهجنة للهويات 

�لمتعدين  �لفنانين  بح�سب  �أما  �لإقليمية. 

للمحلية فاإن معنى �لعمل �لفني مالزم لزمان 

ومكان �نتاجه: لي�س �لفنان �أكثر من م�سارك 

�أي�سًا،  هو  �لذي،  عمله  توقيع  �أو  كتابة  في 

يحمل و�سم �لمكان و�لزمان �لمحددين.

من جهة �أخرى يتبنى �لفنانون �لعالميون 

عن  فكرة  �أي  تجاه  ومنمطًا  عدو�نيًا  موقفًا 

�لتجذر في �لعامية. ول يتعاملون �إل تهكمًا 

مطمئنين  �إليهم  بالن�سبة  يبدون  �لذين  مع 

بلهجة  ثقافة معينة، ومتم�سكين  في ح�سن 

يخ�س  ما  في  نموذجية  يعتبرونها  ب�سرية 

منطقة معينة. فهم، �أي �لفنانون �لعالميون، 

يهجون هوؤلء �لذين ل ياأخذون في �لعتبار 

�لالمتناهية،  و�للغات  �لثقافات  متاهات 

�دو�ر  �لكاريبي  �ل�ساعر  يدعونا  و�لتي 

�ختطاط  محاولين  فيها  لنهيم  غلي�سان 

�سعاب جديدة. وهم �أي�سًا يف�سرون �نت�سار 

يعود  باأنه  �لعهد،  حديث  �لهوية  �سيا�سات 

وهم  �لجماعي.  �لأمل  منابع  ��ستنز�ف  �إلى 

في  �لهوية  باأن  قولهم  يت�سرعون في  �أي�سًا 

لحظة �أزماتها، عندما تعاني نق�سًا في �لثقة 
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و�لإبد�ع و�لتفرد، تتطلع د�ئمًا نحو من�سئها 

�لإقليمي �أو �لوطني.

ن�سف  �أن  �لمن�سف  غير  من  يكون  قد 

�لفنانين �لعاميين باأنهم ��سوليو عالم �لفن، 

كما قد يكون من �لمتهور �أن ن�سف �لفنانين 

�لفن  باأنهم فنانون مخمليون في  �لعالميين 

�لطائر�ت  �أن  من  �لرغم  )على  �لمعا�سر 

كما  �لب�سرية،  مفرد�تهم  في  بارزة  �لنفاثة 

�لذي  �لوحيد  �ل�سيء  هو  تهكمهم  �أن  لو 

ي�سعه �أن يفوق حظوتهم(؛ على �لعك�س، فاإن 

حاجة �لفنانين �لعاميين لن�سبية �لثقافة تامة 

تنميطًا  يرونه  ما  في وجه  وذلك  �لو�سوح، 

هذ�  بالطبع  كله.  �لعالم  ليغمر  قادمًا  عارمًا 

فبح�سب  �لفن.  بعالم  مح�سورً�  ر�أيًا  لي�س 

�لأّنا�س �لفرن�سي كلود ليفي �سترو�س 

وفي  بيد،  يدً�  تعمل  �أن  �لنا�س  على  نتقدم  »لكي 

كانت  �لتي  �لعالقات  حدود  يكت�سفون  تعاونهم  م�سار 

هي  �أتاحت،  و�لتي  �ختالفهم  على  عالمة  �لأ�سل  في 

للتعاون في  ما هو مثمر و�سروري  بروز كل  نف�سها، 

.
)5(

ما بينهم«

ما يهمني في هذه �لمالحظة لي�س �لمنطق 

�لهيغلي �لخفي للهوية �لذي ي�سوغها )حيث 

��ستمر�ر  مع  يتاآكل  �لأ�سلي  �لختالف 

�لتز�مل( بل �أفكار ثالث مت�سمنة فيها وهي 

مهمة جدً� لفهمنا رهان تجاوز �لمحلية من 

ي�سدر  �لتعاون  �أن  �أوًل  �لمحلية:  جهتي 

�لظروف.  من  مجموعة  د�خل  في  ويزدهر 

�أو  �لت�سابه  ولي�س  �لختالف  �أن  ثانيًا 

مثمرً�  �لتعاون  يجعل  �لذي  هو  �لم�سترك 

�ختالفي  نقطة  وهنا   – وثالثًا  و�سروريًا؛ 

مع منظور ليفي �سترو�س �لمنفعي، رغم �نني 

�درك باأنه يقبع في �أ�سا�س معظم �لنظريات 

بديهيًا  يبدو  ولذلك  �لمعا�سرة،  �ل�سيا�سية 

لمعظم �لفنانين – �ن �لتعاون يتاأ�س�س على 

�لق�سير  �لفهم  هذ�  �لم�ستركة.  �لم�سالح 

�لنظر للعقل �لمنفعي و�لتعاقد �لحر – حيث 

يتعامل �أفر�د في ما بينهم على �لرغم من �أنه 

ل ت�سل بينهم �أي �سلة على �أ�سا�س �لمنفعة 

و�لربح �لمتبادل – يبدو لي �أ�سبه ما يكون 

بال�سيا�سة �لليبر�لية �لمعا�سرة. ولنا عودة 

�إلى هذه �لفكرة فيما بعد.

�لفن  �إعادة  �لعامي في  �لفنان  �ن هو�س 

مر�دفًا  �لعالمي  �لفنان  يعبره  من�ساأه  �إلى 

�لمعطى  خارج  �لفن  تحرك  ل�ستحالة 

�عتبار  على  �لعالمي  �لفنان  ي�سر  �لمقرر. 

�ل�سفة �لأ�سا�سية للعمل �لفني �لم�ستقل تقع 

خالل  من  فينا  �لأثر  ترك  على  قدرته  في 

تركيبة من �لنفعالت و�لمعرفة وذلك دون 

�لرغم  وعلى  مقرر.  معطى  باأي  �ل�ستعانة 

ر�فقت  تكون  قد  �لتي  �ل�سروط  �أهمية  من 

يتركه  �لذي  �لأثر  فاإن  �لفني  �لعمل  ن�سوء 

�أهم بكثير. وقد  �لآن وهنا هو  �لفني  �لعمل 

يذهب �لفنانون �لعالميون �إلى �أبعد من ذلك 

وي�ساجلون �نطالقًا من ولء مت�سدد لمبادئ 

د�ئمًا  يقع  �لفني  �لعمل  معنى  باأن  �لحد�ثة 

خارج �إطار ن�ساأته تاركًا ذلك لمبادرة نظرة 

�لم�ساهد �لبناءة. فالغرف �لبي�ساء �لتي هي 

وجدت  وغاليرياتنا  متاحفنا  هند�سة  ميزة 

لعر�س  غير منحازة  م�ساحة حيادية  لتوؤمن 

�لعمل �لفني وهي بذلك تنا�سب تمامًا غايات 

�لفنانين �لعالميين.

فاإن  �لعاميين  �لفنانين  حال  هي  كما 

جهتي  من  للمحلية  �لمتعدين  �لفنانين 

�أو�سع.  �إطار  في  فنهم  يمو�سعون  �لمحلية 

وبالن�سبة لهم فاإن هذ� �لإطار �لأو�سع لي�س 

تتاألف  لذ�  �إن�ساوؤه.  يجب  بل  مقررً�  معطى 

عدة  مناٍح  لزرع  محاولت  من  ممار�ساتهم 

لالقت�ساد �لعام في د�خل �لقت�ساد �لرمزي 

للفن، م�سجعين بذلك �إن�ساء �لمعطى �لأو�سع 

هو  هدفهم  عدة.  ميادين  فيه  تختلط  �لذي 

�لمزعومة  �لفني  �لعمل  ��ستقاللية  تحويل 

نحو  على  �لب�سرية  �لذ�ت  ��ستقاللية  �إلى 

لميد�ن  �لتقنية  �لمعرفة  مو�جهة  و  فاعل 

معرفية  ميادين  من  تنبع  بمهار�ت  �لفن 

(5) Claude Lévi-Strauss. Anthropologie 
structurale duex (Plan, 1973), 
authors own translation.



�أخرى وبذلك تتاأ�س�س عالقة تبادلية ما بين 

و�لتقاليد  �لحدود  فتتزحزح  و�لعلوم  �لفن 

تعاون  نحو  فتدفع  �لمحرو�سة  و�لعاد�ت 

في  تحرك  محلية  دون  من  فن  هو  مبدع. 

هذ�  �أن  �إل  �لمتعاونة.  �لذو�ت  ف�ساء 

�أو  �لإطالق  على  ف�ساًء  لي�س  »�لف�ساء« 

�لمجازي  �لمعنى  يتعدى  ل  �لأكثر  على  هو 

عن  �لحديث  �لأدق  من  يكون  قد  للكلمة. 

�أن  �إل  �لمد�خلة.  و»زمن«  �لتعاون  »زمن« 

من  خر�ئط  على  �لمبني  �لجغر�في  �لمثال 

في  د�ئمًا  �لأف�سلية  له  �لمتر�كبة  �لأقاليم 

�أو  به  يقوم  لما  ملمو�سة  ب�سورة  �إمد�دنا 

للمحلية  �لمتعدون  �لفنانون  �إليه  يهدف  لما 

تورط  بناءة؛  حركة  �لمحلية.  جهتي  من 

مر�وغ.

من اأين نحن اآتين اإلى من »اأين ناأتي«

وقعت  بمثل  �ل�سفتين  هاتين  تف�سير  يمكن 

بينالي  خالل  موؤخرً�  بالم�سادفة،  عليه، 

��سطنبول. في خ�سم مجموعة تناهز �لثمانين 

كاميرون  د�ن  جمعها  �لعالم  فن  من  نموذجًا 

وهو منظم ي�ستهويه هذ� �لنوع من �لفن لفت 

تج�سيد  على  قدرته  في  و�حد  عمل  �نتباهي 

عنو�ن �لمعر�س بنز�هة: »�لعد�لة �ل�سعرية«. 

�لفل�سطينية  �لفنانة  عمل  هو  �إليه  �أ�سي  ما 

�أين  »من  �لمعنون:  جا�سر  �إميلي  �لأميركية 

ناأتي؟« �أ�سنف جا�سر كفل�سطينية �أميركية لأن 

في  �لتي هي  �لزلقة،  هذ� هو تحديد محليتها 

�أ�سا�س م�سروعها و�لتي تعطيه م�سّوغه. �ساألت 

�ل�سوؤ�ل  �أكثر  وربما  فل�سطينيًا   32 �لفنانة 

�لآتي: �إذ� كان با�ستطاعتي �أن �فعل نيابة عنك 

فل�سطين،  من  مكان  �أي  في  تريده  �سيء  �أي 

�لم�سطربة  محليتها  �إن  تريده؟  �لذي  فما 

تلك  في  �لأقل  )على  لها  �سمحت  و�لم�ساعفة 

على  قادرة  �أنها  في  �أ�سكك  �إنني  �إذ  �للحظة، 

تكر�ر هذ� �لعمل مجددً�( �أن تنزلق بين خيوط 

و�أن  و�إيابًا،  ذهابًا  �لحدود  تعبر  و�أن  �لن�سيج 

تتر�ق�س ما بين م�ساحات �أنطولوجية فتنجز 

و�لأكثر  �بتذ�ًل  �لأكثر  تلك  فيها  بما  مهماتها 

»�أي  �سوؤ�ًل  كان  �لعمل  منطلق  ولأن  �سموً�. 

نق�سانًا �أو عجزً�«، فالذين �أجابو� عن �سوؤ�لها 

�أ�سبحو� قطبي تعاون متخط للحدود. وثقت 

مكتوب  بن�س  م�ستعينة  م�سروعها  جا�سر 

و�لإنكليزية  بالعربية  معها  �لمتعاونين  لكل 

وعر�ستها في جو�ر �سور فوتوغر�فية توثق 

�إلى  �إنجاز �لمهمات. �ذهبي و�نظري  مر�حل 

هذ�  من  �لماء  ��سربي  ذ�ك؛  �أو  �لمنزل  هذ� 

»كلي   : �لمثال  �سبيل  على  �أو  ذ�ك.  �أو  �لنبع 

�لقد�س.  في  جعفر  حلويات  عند  من  �لكنافة 

�أنا  طلبي.  رف�س  �إ�سر�ئيلية  فيز�  طلبت  كلما 

بالإهانة  �أ�سعر  �سنتين.  منذ  �أدخل  �أن  �أحاول 

فيز�  �أطلب  �أن  علي  �أنه  لمجرد  كفل�سطيني 

منذ  عائلتي  فيها  عا�ست  �لتي  �لأر�س  لزيارة 

قرون«.

وباأدو�ت  ورز�نة  ب�سر�مة  �لفنانة  تقدم 

�أو �لغ�سب  �أثر للتملق  مقت�سدة وبدون �أي 

)لو لجاأت �إلى �لتملق �أو �لغ�سب لكنا تفهمنا 

معه  �لتعامل  وطريقة  �لمو�سوع  لأن  ذلك، 

�سخ�سية جدً�( عر�س حال عبثيًا وتر�جيديًا 

�لمهمات  هذه  �إحدى  فل�سطين.  لتق�سيم 

عبثية �إلى حد �أن �لمرء يحتار �إذ� كان عليه 

�أن يبكي �أو ي�سحك: 

»�ذهبي �إلى مكتب �لبريد �لإ�سر�ئيلي و�سددي لي 

تقع  �لتي  �سي  �لمنطقة  في  �أقيم  �أنا  �لتلفون.  فاتورة 

�لهاتف  خدمة  فاإن  لذلك  �لإ�سر�ئيلية،  �ل�سيطرة  تحت 

هي �إ�سر�ئيلية. ولكي �أ�سدد فاتورتي علي �أن �أذهب �إلى 

مكتب �لبريد �لإ�سر�ئيلي �لذي ل يقع في �لمنطقة �سي. 

وبما �نه محظور علي �لذهاب �إلى �لقد�س فاإنني د�ئمًا 

�أبحث عمن يذهب بدًل مني وي�سدد �لفاتورة«. 

في  ولطف  بعناد  �لعمل  هذ�  يجبهنا 

وقريب  بال�سائد  يجبهنا  نف�سه،  �لوقت 

�لتناول لكنه في �لوقت نف�سه وبغر�بة ذ�ت 

من  حجاب  تحت  و�لمتدثر  �لغائب  مغزى 

�لعنيد.  �لنفعالي  و�لرف�س  �لعميق  �لجهل 
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�لفنية  �لبناءة ومهار�تها  م�ستعملة حركتها 

وتورطها �لمر�وغ، تنجح جا�سر في تجديد 

�عتبار  في  �أنا،  ثقتي  �لأقل  على  �أو  ثقتنا، 

�لفن قيمة قابلة لل�سرف. ذلك �أن مرتكز�ت 

من  �قت�ساد  في  متجذرة  �لخالقية  عملها 

�لهبات منعتق من تبعات �لمردود �كثر من 

يمكن  �لذي  ما  �لتبادل.  في  رمزي  �قت�ساد 

�أكثر  محليته  في  �إفر�طًا  �أكثر  يكون  �أن 

مر�سيل  بح�سب  فالهبة  نف�سها؟  �لهبة  من 

من  و�لتعهد،  �لحرية  من  مزيج  هي  مو�س 

�لوطيد  �لأ�سا�س  هي  و�لتجرد،  �لم�سلحة 

يكون  هكذ�  �لجتماعي.  �لب�سر  لتخالط 

في  جهتيها  من  للمحلية  �لمتجاوز  تناق�س 

�لفن هو نف�سه تناق�س �لهبة: �إذ كما تفتر�س 

�إن�سائها،  في  ت�ساهم  �لثقة  من  نوعًا  �لهبة 

�لت�سامن  من  نوعًا  �لتعاون  يفتر�س  كذلك 

�لنوع هي  دعمه. حلقات من هذ�  يجهد في 

مفرغة فقط على �لم�ستوى �لنظري – �لأهم 

يتعلق بتحريك �لم�سار.

دون  من  هنا  �أقترحه  �أن  �أحاول  ما 

لي�ست  �لذ�ت  مو�سعة  �أن  هو  عنه  �لإف�ساح 

مجرد طريقة في تعليب �لنف�س �سمن فئات 

�لذي  و�لأد�ء  �أد�ئية  عملية  هي  محددة؛ 

�أن  �لو��سح  من  �إذ  �لفن.  هو  هنا  يهمنا 

�لفن لي�س مجرد فئة مت�سخمة من �لأغر��س 

�لتعليب.  هذ�  �إلى  تمتثل  �لتي  و�لم�سار�ت 

�لقرن  في  �أ�سبح  للدقة،  �أو  هو،  �لفن 

ي�سمح  فاإنه  و�لحال،  �أد�ئيًا.  �لع�سرين، 

رومنطيقية،  �أحد�ثًا  تحدث،  �أن  لالأحد�ث 

�لمغالية  �لمز�عم  من  لمتناهيًا  كمًا  وينتج 

لي�سرعها  فقط  لي�س  موؤ�س�ساته  م�ستعماًل 

لي�سفي  �أي�سًا  بل  �لحقيقة  �سفة  ويعطيها 

يمنع  نف�سه،  وبالمعنى  �لتقليد.  قوة  عليها 

ذلك  في  بما   – تحدث  �أن  من  �لحد�ث 

�لتعاون �لمجدي.

من  بديهية  �أكثر  هو  ما  قائل:  يقول  قد 

في  فهم  فنًا؟  ينتجون  �لفنانين  �أن  و�قع 

يبدو  ول  بعملهم  يقومون  �لحال  طبيعة 

يريد  من  كذلك  لهم،  ر�دع  من  هنالك  �أن 

في  ي�ستر�سلون  فهم  لذ�  يردعهم؟  �أن  فعاًل 

و�أكثر  �لعادي،  من  �أقل  هو  ما  �لفن.  �إنتاج 

�لفنانون  ينتج  ل  عندما  هو  لالنتباه،  لفتًا 

�أن  يزعمون  ل  عندما  �لأقل  على  �أو  فنًا 

يحقنون  عندما  بالفعل.  فن  هو  يفعلون  ما 

من  �لمتاأتية  و�إدر�كاتهم  �لفنية  قدر�تهم 

�أمكنتهم �لأليفة في �لقت�ساد �لرمزي �لعام 

للحقيقي. �إذ �إن في �أعقاب تهافت �لمهار�ت 

ممار�سات  طبع  �لذي  حا�سمة  �سورة  في 

�لفن في �لعقود �لأخيرة، يمكن �لنظر �لآن 

�لأقل  على  �إليه  يرى  وهكذ�   – �لفن  �إلى 

محددة  كمجموعة   – معلنة  غير  بطريقة 

�لتي  و�لإدر�كات  و�لقدر�ت  �لمهار�ت  من 

�إلى  وو�سلت  �لطويل  تاريخها  عبر  �ُسقلت 

م�ستوى عال جدً�. 

من  كمجموعة  يحدد  �لذي  �لفن  �إن 

تحول  عليه  طر�أ  قد  �لمعينة  �لمهار�ت 

�لظهور  على  قدرته  فقد  عندما  جذري 

�لر�سمية.  �لفن  �أطر  خارج  �لفن  بمظهر 

خارج  �لفنية  �لمهار�ت  ن�سر  فاإن  بب�ساطة 

يكون  قد  فنًا.  ينتج  ل  للفن  �لر�سمي  �لإطار 

�لنتباه  على  ح�سنا  في  ي�ساهم  وقد  مرئيًا 

مرئيًا  يكون  ل  �إنما  عادة،  عنه  نتغافل  لما 

كفن. �إن �لمبادر�ت �لمت�سلة بالفن �أو �لتي 

�لعتبة  على  تتحرك  و�لتي  بالفن  عالقة  لها 

ت�ستعمل  و�لوثائقي  �لمتخيل  بين  �لفا�سلة 

مرئيتها �لمتاأرجحة ب�سفتها فنًا تتطلب من 

�لمهتم �أن يبحث عنها ويتق�سى عن حدودها 

بمجموعة  هنا  �أفكر  و�لوثائقية:  �لفنية 

رعد  وليد  �أ�س�سها  �لتي  لين«  �أون  »�أطل�س 

وفي  �لفنانين  وغير  �لفنانين  تدعو  و�لتي 

متخيلين  متخيلين وغير  متعاونين  �لحقيقة 

�أبحاث تتعلق بتاريخ �لحرب  لال�ستر�ك في 

بالحدود  رعد  يوؤمن  ل  لبنان.  في  �لأهلية 

و�لوقائع  �لتخييل  بين  و�لمنيعة  �لفا�سلة 

فهو ل يعتقد �أن �لوقائع موجودة هنالك في 

حا�سرة  �لموجود�ت  من  كمجموعة  �لعالم 



عك�س  على  �كت�سافها،  لحظة  بقلق  وتنتظر 

ما نفتر�سه غالبًا. �إذً� تنتج مجموعة �أطل�س 

وثائقها مما يجعل لها �سفة متعدية للمحلية 

م�ستعملين  تحديدها  علينا  ويتعذر  بامتياز. 

�لكلمات  لإيجاد  ونجهد  �لحالية  مفرد�تنا 

�لأمر  �أكان  �سو�ء  لو�سفها:  �لمنا�سبة 

متخياًل �أو �سائعًا، فهي تعمل كاأ�سافين لفتح 

ف�ساء متعّد للمحلية ما بين خطوط �لتما�س 

�ل�سائدة �لتيبولوجية و�لأنطولوجية. بكالم 

�لأنطولوجي  �ل�سدع  هذ�  منطق  �إن  �آخر 

تحت  يومًا  �لحقيقي  ُو�سع  �إذ�  �إنه  يقول 

�لمجهر �لذي تو�سع تحته عادة �أعمال �لفن 

ل  كهذه  �أعمال  في  محالة.  ل  �لعد�لة  تربح 

يبنى  �لذي  �لمقد�س  و�لثالوث  �لفن  ي�سقط 

عليه، �أي �لموؤلف و�لعمل �لفني و�لجمهور، 

�أحادية، بل  و�لتي هي عبارة عن تمظهر�ت 

هذ�  �إذً�  يختفي.  ويجعله  �لتعاون  ي�ستوعبه 

هو على ما �أعتقد موقفي.
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�ستيفن ر�يت

�ساً. عمل مدير�ً لمكتب �لدورية  ولد في فانكوفر في �لعام 1963، يعي�س في باري�س كاتباً ومنّظر�ً ومدرِّ

�لحو�رية  �لفرن�سية  �لمجلة  تحرير  هيئة  ع�سو  باري�س،  في  �لمعا�سرة  للفنون  »بار��سوت«  �لكندية 

»موفمنت«. يعمل حالياً على م�سروع حول »�لقيم �لتبادلية للفنون«.



كتابه  في  �سعيد  �إدو�رد  يتطرق  ل 

�لدولة  دور  �إلى  َعَر�سًا،  �إل  »�ل�ست�سر�ق«، 

�أو  كمو�سوع  ��سطنبول،  في  �لعثمانية 

يبدو  ��ست�سر�قية.  تركيبة  في  كالعب 

�أو  �لإهمال  لهذ�  متعددة  �أ�سبابًا  هنالك  �أن 

كون  هو  منطقية  �أكثرها  »�لمتعا�س«. 

�ل�سرق  في  �لإمبريالي  �لعثماني  �لح�سور 

�سعيد.  من  �أكثر  على  �سائكًا  كان  �لأو�سط 

�لمعنى  في  ت�سلطًا  يبدو  كان  وقت  وفي  �إذ، 

على  كان  �أخرى  جهة  من  فاإنه  �لإمبريالي، 

لإنكلتر�  �ل�ستعمارية  �لم�سالح  نقي�س 

وفرن�سا، على �لرغم من �أنه في �لنهاية تاآمر 

�بتد�ًء من  لتحقيق م�سالحها  �لدول  تلك  مع 

نهايات  وحتى  ع�سر  �لثامن  �لقرن  �أو�خر 

�لتا�سع ع�سر، �لأمر �لذي عقد م�سائل �لهوية 

و�لحدود و�لتنيات. و�لو�قع �لمعاين �ليوم 

و�ل�سعوب  �لمناطق  من  بع�سًا  �ن  ي�سهد 

�لبلقان  تحديدً�  �لعالم،  في  ��سطر�بًا  �لأكثر 

تعقيد�ت  �إرث  بع�س  هما  �لأو�سط،  و�ل�سرق 

�لمتاأخرة  �لعثمانية  �لأمبر�طورية  عهود 

م�سالح  لتحقيق  وتاآمرها  )و�ل�سعيفة( 

فاإن  يبدو  ما  على  �ل�ستعمارية.  �لقوى 

�لعثماني  �لبالط  بين  ما  و�لعالقة  �ل�سلة 

ما  �إلى  تتطور  لم  �لأو�سط،  �ل�سرق  وبقية 

)و�إن  بالإ�سالم  �لإيمان  ر�بطة  من  �أكثر  هو 

�سمو  على  مبنية  و�ل�سلة  �لعالقة  هذه  كانت 

فقهي رفيع(، �لن�س �لقر�آني ونظام �لمكو�س 

كل  على  يطبق  نف�سه  و�لو�سع  و�ل�سر�ئب. 

�إن  �لجن�سيات:  كل  من  �لعثمانيين  �لرعايا 

ل�سرق  �لموحد  �لتاريخ  لتعظيم  محاولة  �أية 

هي  �لعثمانية  �ل�سلطة  تحت  �لمتو�سط 

محاولة ل�أخالقية. ربما يكون �زدر�ء �إدو�رد 

�سعيد لهذ� �لمو�سوع يعود �إلى �متعا�سه من 

بجو  �لمتوجة  هذه،  �لطويلة  �لت�سلط  حقبة 

من �لتاآمر و�لتعقيد، قبل �أن ينهار �ل�سي�ستام 

ن�سعر  �لذي  �لياأ�س  لهذ�  �لمجال  فاتحًا  كله 

و�ل�سرق  �لبلقان  وبين  جميعًا.  �ليوم  به 

�لتركية  �لجمهورية  �سعب  نحن  �لأو�سط 

�ل�سابة و�لم�سابة برهاب �لأجنبي، و�قعون 

في حالة من �لنف�سام ل نعرف فيها �إلى من 

�لخلفية  �لولء. �نطالقًا من هذه  َق�َسم  ُنق�سم 

�إلى  »زوربان«  مجموعة  تنحو  �لمنمطة، 

نف�سها  و��سعة  بامتياز،  �سيا�سية  تكون  �أن 

تعبير�ت  �إنتاج  خالل  من  معولم،  �إطار  في 

نعتقد  �لفني.  �لطر�ز  من  �أكثرها  جماعية 

�لعالمية  و�ل�سيطرة  �ل�سطهاد  م�سكالت  �أن 

�ساملة  �لكارثة  �أن  نعتقد  وتتقاطع.  تتقارب 

و�أن ل �أحد في مناأى عنها.

�لمهيمنة  لل�سلطة  �لم�سيطر  �لخطاب  �إن 

وتوؤمنه  تتيحه  �لجديد،  �لعالمي  �لنظام  في 

و�سع  �إن  �إذ  �لمحلية.  �ل�سلطات  ممار�سات 

�لثالوث  مو�جهة  في  �لدنيوي  �لإرهاب 

حفريات �لكارثة

غوفان انجيرليولو
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و�ل�سركات  و�لع�سكر  �لدولة  �لأقد�س: 

يوؤمن  �لذي  �لغطاء  هو  �لجن�سية،  متعددة 

دو�م �ل�سطهاد في �لعالم �أجمع. وفقًا لهذه 

»زوربان«  مجموعة  في  نكف  لم  �ل�سروط 

�لذ�ت،  �إلى  �لعودة  با�ستحالة  �لعتقاد  عن 

ت�سهو  ما  غالبًا  �لتي  �لفني  �لعمل  ذ�تية  �إلى 

�لوعي  �لكارثية وندوب  �لوجود  عن �سروط 

�لجتماعي. تنحو زوربان نحو و�سع م�سافة 

و�أي�سًا نحو  �لفردية،  �لعمل و�لذ�ت  بين  ما 

و�سعًا  لتعين  تنتقل  ثم  �لم�سائل،  تخريج 

عن  ف�ساحة  لأي  تفاديًا  وتحدده،  معينًا 

�ل�سمود يمكن �أن تذوب في �لهو�ء. ل يمكن 

�لفرجة  تجنب  كهذه،  حال  في  �إل  للفنان، 

�لمعولمة و�لهروب من مهنة �إنتاج �لثقافة.

كل م�سروع فني، بالن�سبة لنا، هو بحث. 

تاريخية  لحظات  ي�سمل  مر�جعنا  وطيف 

على  »�لقب�س  و�لبعيدة،  منها  )�لقريبة 

ونقد  خطر«(  لحظة  في  تلمع  حين  ذكرى 

وغيرهما(.  دلوز  فوكو،  عند  )كما  �ل�سلطة 

طيات  في  ننتج،  �أن  م�ساريعنا  في  نحاول 

في  �لم�سترك  �لوجود  �حتمالت  �لعمل، 

و�لع�سكرية  �لر�سمية  �لتركيبات  مو�جهة 

�لزمان  في  و�ل�سركاتية  و�لتكنوقر�طية 

�سلوكات  عن  نبحث  باخت�سار  و�لمكان. 

نحن  بامتياز.  ومتمدنة  مدنية  وت�سرفات 

�ل�ساعرية  �لف�سحات  كون  �إلى  و�عون 

تطاوله  ل  عالم  في  تقع  �لفنية  للتعبير�ت 

من  جدً�  �لقريبة  �لعلمية  �لبحوث  نتائج 

�لمتنورة.  �لح�سار�ت  موؤ�س�سات  قلوب 

نبتعد عن كل  �أن  نفعله، نحاول  ما  وفي كل 

�لفنية على  �أعمالنا  �نبناء  �إن  ما هو حرفي. 

م�سار�ت مدرو�سة يعفينا من �لولوغ في ما 

و�لطفولة  و�لأحالم  �لإلهي  بالوحي  ي�سمى 

�لحو�ر  �إن  �ل�سخ�سية.  �لحياة  وتجارب 

هذه،  و�لحال  ي�سبح،  �لمجموعة  د�خل  في 

�سربًا من �لإ�سقاط �لثقافي على �لم�ستقبل. 

يقول  ما  على  ياأتي  �لوحي  لنا،  بالن�سبة 

»بنجامين«، »مما نملك من ياأ�س و�إقفار«.

على  كمبادرة  »زوربان«  مجموعة  ن�ساأت 

�سنة  في   )www.xurban.net( �لإنترنت  �سبكة 

2000. ومنذ �لبد�ية كنا منخرطين في م�سروع 

لقد  �لإنترنت.  بف�ساء  �لغاليري  ف�ساء  يجمع 

�لتجهيز�ت  لكل  �ل�سبكة  على  ن�سخة  حفظنا 

للم�سي  غاليريات،  في  عر�سناها  �لتي 

�أخرى  �أو  مغايرة  �حتمالت  عن  �لبحث  في 

و�أمزجة.  �أفكار  لن�سر  وكذلك  �لفني،  للتعبير 

كل م�سروع من هذه �لم�ساريع ياأتي م�سحوبًا 

�أية  نرى  ول  هادفة.  وبيانات  متبلِّرة  باأفكار 

طورنا  �لطبعة.  هذه  في  تكر�رها  من  فائدة 

�لإنترنت  �سبكة  على  جماعيًا  م�سروعًا  كذلك 

 )www.turbulence.org/works/knit++ (

في  عر�سها  يمكن  �أغر��س  �أية  يت�سمن  ل 

�لمثال(.  �سبيل  )على  �لعر�س  غاليريات 

 - �لمجموعة  هذه  ولدة  مكان  من  وب�سبب 

�لديموقر�طية  �سجل  حيث  بالد  في  ولدت 

فاإننا   - بال�سو�ئب  مليء  �لتعبير  وحرية 

تقدير  خير  �لجمعية  �لذ�ت  مجهولية  نقدر 

ونقيم وزنًا للو�سائل �لمتاحة على �لإنترنت، 

�أن كل ما  على �لرغم من �لخطر �لماثل في 

�سبكة  ف�ساء  في  لل�سياع  �س  معرَّ قيِّم  هو 

تحويل  نكره  نحن  �لموحلة.  �لإنترنت 

�لنطاق �لعام �إلى نطاق تجاري ونحاول في 

�آخرين  مع  رو�بط  على  نحافظ  �أن  �لمقابل 

يجهدون للحفاظ على ��ستقالليتهم.  

للبينالي  �أنجزناه  �لذي  �لم�سروع  �إن 

وعنو�نه   2003 �سنة  ��سطنبول  في  �لثامن 

بمفاتيح  يمدنا  �لحاوية«  »�لحاويات 

لفهم  وكذلك،  �لم�ستقبلية،  لهتماماتنا 

�ل�سرق  مناطق  بع�س  في  �لحالي  �لو�سع 

�سجاًل  عر�سنا  �لغاية  لهذه  �لأو�سط. 

�سرقي  جنوبي  من  بها  قمنا  لرحلة  �ساماًل 

�ل�سجل  �لعر�قية.  �لحدود  �إلى  �لأنا�سول 

بحاوية  م�ساحبًا  كان  �لفوتوغر�في 

��ستقدمناها من �لحدود وهي عينة من �آلف 

�لحاويات �لمنت�سرة في تلك �لمنطقة، �لتي 

وبطريقة  �سرً�  �لنفط  لنقل  ت�ستعمل  كانت 



�إلى  �لعر�ق  �سمال  من  محظورة  �سبه 

لمادة  وعاء  هي  �لحاوية  �إن  وحيث  تركيا. 

�لت�سابكات  من  عددً�  �أ�ساءت  فقد  ثمينة، 

�لحدود،  �أي  »�لحتو�ء«:  بطبيعة  �لمتعلقة 

�لو�سع  �لحال  وبطبيعة  �ل�سكان  �لأج�ساد، 

�ل�سيا�سي. بالن�سبة لنا، ي�سكل جنوب �سرق 

�لتي  �لمناطق  من  خا�سة  حالة  �لأنا�سول 

تخ�سع لقانون �لطو�رئ ب�سبب حرب �أهلية 

�آلفًا )معظمهم من �لكرد(،  طويلة ح�سدت 

من  وُهّجرت  ُحرقت  �لتي  �لقرى  وع�سر�ت 

يبدو  �لنزوح.  م�سقات  عانو�  �لذين  �سكانها 

�أن �لع�سكرة و�لحتو�ء في حدهما �لأق�سى 

�لمنطقة، و�لمتمثلين  �للذين جثما على هذه 

حدتهما  خفت  �لكثيرة،  �لأمنية  بالحو�جز 

في �ل�سنو�ت �لأخيرة. بينما خلف �لحدود، 

ما يز�ل �حتالل �لعر�ق في �أوجه. على هذ� 

�لنحو، ومنذ �ليوم، �ستتم مو�جهة ع�سكرة 

ب�سمود  وثرو�ته  �لبلد  هذ�  وخ�سخ�سة 

بلد خا�سع  �لتوقع في  مت�ساعد، كما يجب 

لالحتالل �سعبه �أبّي.

في  �إليها  نحيل  �لتي  �لحفريات  �إن 

لتعيد  تاريخية  لحظات  ت�ستعيد  عملنا  منهج 

مغاير  تاريخ  ح�سب  وخورطتها  ر�سمها 

�لنفط  حاوية  مع  فالتعامل  محدد.  لو�سع 

كمو�سوع للحفريات �أخذ في �عتباره �آلف 

�لأوعية و�لحاويات �لمتنوعة �لتي عبرت في 

�ل�سنين.  لآلف  و�إيابًا  ذهابًا  �لمنطقة  هذه 

لأغر��س  �لمعنى  نعطي  �أن  علينا  و�لحال، 

�لحفريات �ل�سماء هذه ونن�سبها �إلى �أ�سل. 

�أي د�ر�س للتاريخ �لعثماني ) وي�سح �لقول 

�لزمن  هذ�  �أن  يعلم  كافة(  لالإمبر�طوريات 

كان زمن �لتمرد�ت و�لنتفا�سات �لم�سادة؛ 

�أي زمن �لحتو�ء. بهذ� �لمعنى، فاإن جوهر 

ما تقوله �أغنيات �لتمرد �لتي تتغنى بالبطل 

قمم  على  �لعد�لة  عن  �لباحث  �لرومنطيقي 

�أغنيات محببة في �لفولكلور  �لجبال )وهي 

�إن  كاملة،  �سعوب  عند  تغنى  �لأنا�سولي( 

�لتغني  هو  �لأغنيات  هذه  تقوله  ما  جوهر 

م�ستعينين  �لأمبر�طورية.  على  بالتمرد 

عن  �لتنقيب  نحاول  �أركيولوجية  بمر�جع 

�لتي  لتلك  مغايرة  �أو  �أخرى  �حتمالت 

�لحدود.  وت�سع  �لع�سكر  ب�سلطة  ت�ستعين 

يفيدنا  نتبناه  �لذي  �لأخالقي  �لموقف  �إن 

هذه  من  عينة  و�أخذ  �لمالحظة  دقة  باأن 

�لمو�قف  من  �أهمية  �أكثر  هو  �لحتمالت 

حيو�تنا  ح�سار  مو�جهة  في  �لرجعية 

�لع�سكري  �لأمبر�طوري  �لجهاز  قبل  من 

و�لقت�سادي. 

»ذكاء مركزي« 2001

تف�سيل: �سور، في. �أر. �أم. �أل.

بروجك�سن، و�سائط متعددة: 

قيا�سات متغيرة

مجموعة زوربان

 Im zeichen der«أون لين - م�سروع تجهيز لـ�

Stadt فن معا�سر من تركيا«
متحف �لفن في بون؛

كانون �لأول 2001 – �سباط 2002.

�لموقع على �سبكة �لنترنت:

www.xurban.net
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غوفان �نجيرليولو

و�لت�سوير  �لهند�سة  در�س  ��سطنبول.  في  ويعي�س  يعمل   .1960 �سنة  تركيا  في  �نجيرليولو  ولد 

�لفوتوميكانيكية  و�لمو�د  �لفوتوغر�في  �لت�سوير  تجهيز�ته  في  يجمع  �لفني.  و�لتنظير  �لفوتوغر�في 

وو�سائط جديدة. عر�ست �أعماله في معار�س جماعية في تركيا و�لوليات �لمتحدة، ف�سالً عن معار�س 

�لفن  كلية  �أ�ستاذ في  حالياً  هو  وغيرها.  و�سوفيا  و�سار�ييفو  و��سطنبول  و�نقره  نيويورك  فردية في 

و�لت�سميم في جامعة يلدز �لتقنية با�سطنبول.

زوربان

»كارثة - في الخارج، كما في الداخل« 2000

م�سروع جماعي لزوربان 

�لموقع على �لإنترنت:

www.xurban.net
�سورة �لتجهيز، غاليري كا�سا،

��سطنبول، ت�سرين �لأول 2000، �سور، في. �أر. �أم. �أل بروجك�سن.



�لمخيلة  في  �لقد�س  حد�ثة  ترتبط 

�لعامة، وفي �سيرورة �نتقال �سكانها خالل 

�لبلدة  �أ�سو�ر  د�خل  من  �لما�سي  �لقرن 

�لقديمة – �لمدينة �لمقد�سة – �إلى �أحيائها 

�لخ�سر�ء في غرب �لمدينة و�سمالها. ولي�س 

و�لحريات  �لحد�ثة،  هذه  تتخذ  �أن  غريبًا 

هروب  وجهين:  لها،  �لمر�فقة  �لجتماعية 

من  وهروب  �لجتماعية،  �لغيتو  قوقعة  من 

هيمنة �لطقو�س �لدينية �لمر�فقة لها.

�ساأحاول هنا �أن �أ�ستعر�س �سمات �لنمو 

و�لنتد�بية،  �لعثمانية  للقد�س  �لحد�ثي 

و�لجتماعي  �لفكري  �لنعتاق  و�حتماليات 

�أتعر�س  كما  �لنمو،  هذ�  ر�فق  �لذي 

�لنعتاق  هذ�  �أ�ساب  �لذي  لالنعطاف 

و�لديني  �لإثني  �ل�ستقطاب  عملية  نتيجة 

ومخطط  �ل�سهيوني  �لم�سروع  عن  �لناتج 

�لحد�ثة �لنتد�بية. من خالل هذ� �لنعطاف 

بناءها  �أعاد  �لتي  �لمدينة  �أ�سو�ر  �أ�سبحت 

�لحماية  بهدف  �لقانوني  �سليمان  �ل�سلطان 

حيز  تق�سم  عازلة  جد�ر�ت  �أ�سبحت   –
�لمدينة ح�سب �لقومية و�لدين.

القد�ض كعا�سمة اإقليمية

بقيت  فقد  �لقد�سية  مكانتها  عك�س  على 

طرفية  مدينة  �لحديث  تاريخها  في  �لقد�س 

�لعثمانية  �لحقبة  معظم  في  هام�سية 

من  �سريحة  فيها  تنه�س  ولم  �لمديدة. 

عام  بعد  �إل  �لمحليين  و�لعلماء  �لأ�سر�ف 

تابعة  مت�سرفية  �إلى  تحولت  عندما   1839

مبا�سرة �إلى �لحكم �ل�سلطاني في �لإ�ستانة. 

دم�سق  بمكانة  مقارنتها  بالإمكان  و�سار 

وبيروت – مر�كز �لوليات �ل�سامية. وعلى 

�لرغم من هذ� �لتحول �لإد�ري فقد ��ستمرت 

كمدينة  �سماتها  على  �لحفاظ  في  �لقد�س 

حجاج وخدمات دينية تابعة للحجيج.

خارج  �لعثماني  �لأمن  ��ستتباب  ومع 

تغلق  – �لتي كانت  �لقديمة  �لمدينة  �أ�سو�ر 

غروب  عند  �ل�سخمة  �لتاريخية  �أبو�بها 

�لقرن  من  �لأخير  �لثلث  حتى  �ل�سم�س 

تجار  من  فئات  بد�أت  ع�سر-  �لتا�سع 

�إلى  بم�ساكنهم  بالنتقال  �لمدينة  ووجهاء 

و�ل�سيخ  �ل�ساهرة  باب  في  م�ستقلة  ق�سور 

وفي  و�لم�سر�رة.  و�سعيد  و�سعد  جر�ح 

نهاية �لقرن ن�سطت �لوقفيات �لأرثوذك�سية 

�ليهودية  �لخيرية  و�لجمعيات  �لم�سيحية 

في  �لو�سطى  للطبقات  م�ساكن  �إن�ساء  في 

�لبقعة، و�لنمامرة،  �أول في  �لمدينة:  غربي 

ويمين مو�سيه، ومئة �سعاريم، و�لم�سكوبية 

�لذي   – �لأرثوذك�سي  �لرو�سي  )�لمجمع 

ل�سلطات  �لع�سكري  �لمقر  �إلى  تحول لحقًا 

�لحركة  هذه  تعاظمت  كما  �لنتد�ب(. 

�ل�سكنية في �لفترة �لنتد�بية وتم ��ستقطاب 

�أ�سو�ر �لقد�س: �لحقيقي و�لمتخيل

�سليم تماري
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و�لمهنيين  �لدولة  موظفي  من  كبيرة  �أعد�د 

في �أحياء �لطالبية و�لقطمون ورحابيا.

�أن حد�ثة �لقد�س هي حد�ثة  ل �سك في 

�لمدينة  عزلة  نهاية  �أن  ذلك  �إ�سكالية، 

طائفي  نظام  تبلور  �إلى  �أدت  �لغيتو   –
�لذي  �لن�سق  من  مالمحه  في  حدة  �أكثر 

حل محله. فقد �أدخل �ل�ستعمار �لبريطاني 

�لبلدة  في  �لدينية  لالأحياء  فا�سلة  حدودً� 

�لقديمة على �أنقا�س �لمحالت )جمع محلة( 

�لعثمانية  �لمدينة  كانت  وبينما  �ل�سابقة. 

�لمجموعات  من  ن  مهجَّ بمزيج  تتميز 

ن�سبي،  بوئام  �لمتعاي�سة  و�لإثنية  �لمذهبية 

�لقد�س  �أ�سبحت  �جتماعيًا،  و�لمتد�خلة 

منف�سلة.  مذهبية  حار�ت  مدينة  �لنتد�بية 

و�قترنت �لآن حياة �لم�سيحيين �لمقد�سيين 

�أ�سبح  بما  و�لم�سلمين  �لن�سارى،  بحارة 

يعرف بحارة �لم�سلمين )وهو حيز لم يكن 

�ليهود  بحارة  و�ليهود  �سابقًا(،  وجود  له 

»�سرف«  حارة  �متد�د  من  ت�سكلت  �لتي 

��ستمر�رً�  �سكلو�  �لأرمن  فقط  �لمختلطة. 

عدة  منذ  �حتلوها  �لتي  لمنطقتهم  تاريخيًا 

�لتحول  �أ�سبحت مع هذ�  قرون. باخت�سار 

�لهوية �لدينية متطابقة مع �لحيز �ل�سكني.

في هذ� �ل�سياق برزت �أهمية �لنتقال �إلى 

�لأحياء �لجديدة )�لبرجو�زية( خارج �لبلدة 

مكان  و�سم  �سد  تمرد  كحركة  �لم�سورة 

لتلك  طائفي  �نتماء  كدمغة  �لعائلي  �ل�سكن 

�لعائلة. ومما ز�د من حدة هذ� �ل�ستقطاب 

��ستمالة  في  �ل�سهيونية  �لحركة  نجاح  هو 

�أعد�د كبيرة من �لتجمعات �لدينية �لعبادية 

�لجديدة  �لقومية  جناح  تحت   (pietistic)

�لمت�سكلة، مما عزز من ظاهرة تطابق �لح�س 

�لديني و�لح�س �لقومي في وجد�نها.

توجهات  �أي�سا  ظهرت  فقد  ذلك  ومع 

�لديني.   – �لقومي  �لتيار  لهذ�  معاك�سة 

فال�سمعة �لتاريخية للقد�س كمدينة محافظة 

�لحد�ثة  تيار  كال�سنديانة في مو�جهة  تقف 

�لفل�سطيني  �ل�ساحل  ثقافة  من  �لآتي 

�ل�سلوكية  و�لأنماط  بالأفكار  و�لز�خر 

�لعلمانية في ت�سور مبالغ فيه. فعلى �لرغم 

كانت  للقد�س  �لقت�سادية  �لقاعدة  �أن  من 

�لحج  خدمات  على  �لأولى  بالدرجة  ترتكز 

في  تحولت  �أنها  �إل  �لدينية،  و�لوقفيات 

هام  مركز  �إلى  �لع�سرين  �لقرن  بد�يات 

ل�سريحة حديثة من موظفي �لدولة و�لجي�س 

ومجموعات مهنية وتجارية جذبتها �لمكانة 

�لإد�رية �لجديدة للمدينة.

حديثًا  نظامًا  �لتحولت  هذه  جلبت  كما 

�إد�رية  نخبة  �إفر�ز  في  �ساهم  �لتعليم  في 

في  تدريبها  تلقت  كو�سموبوليتانية 

�لمد�ر�س �لعثمانية �لنظامية )�لد�ستورية(، 

و�لبروت�ستانتية،  �لكاثوليكية  و�لإر�ساليات 

و�ل�سيمنار�ت )جمع �سمنار( �لرو�سية �لتي 

�لمحليين  �ل�سكان  عقول  ك�سب  على  تبارت 

�لأولى  �ليهودية  �لهجر�ت  �أما  و�أفئدتهم. 

و�ل�ستر�كية  �ل�سهيونية  معها  جلبت  فقد 

في  �سدقي  نجاتي  �أو�سح  كما  �لبل�سفية 

مذكر�ته.

ونرى �أن هنالك وجهين للنه�سة �لثقافية 

في نهاية �لعهد �لعثماني: من ناحية �تخذت 

ظاهرة �إحياء �لحتفاء�ت �لدينية وطقو�سها 

رموز  حول  �لذي  �لقومي  �لنبعاث  �سكل 

قوميين. �أبطال  �إلى  و�أعيادهم  �لأولياء 

مو�سى،  �لنبي  مو��سم  في  ذلك  على  ن�سهد 

روبين  و�لنبي  جرج�س(،  )مار  و�لخ�سر 

في يافا. لكن من ناحية �أخرى �أدى �نت�سار 

�لحديثة  و�لت�سالت  �لمعرفة  تكنولوجيا 

�ل�سيارة،  �لكهرباء،  �ليومية،  )�لجريدة 

و�سبكة �لطرق �لمعبدة( �إلى تر�سيخ قاعدة 

�إحالل  في  تدريجيا  بد�أت  علمانية  ثقافية 

نف�سها مكان �لطقو�س �لدينية.

�لجديدة  �لثقافة  هذه  مظاهر  �أهم  من 

في  �لجديدة  �لبرجو�زية  �لأحياء  نمو  كان 

)�أو  �لنزو�ء  لآليات  مر�فقًا  �لمدينة  غرب 

�لأحياء  هذه  ففي  �لجتماعي.  �لتباعد( 

�لجديدة – على عك�س ما كان عليه �لو�سع 



�أ�سبح   - �ل�سور  د�خل  �لقديمة  �لبلدة  في 

�لنتماء  ولي�س  للعائلة  �لقت�سادي  �لو�سع 

�ل�سكن.  مكان  يحدد  �لذي  هو  �لطائفي، 

�إلى  �لآن  �لقديمة  �لبلدة  تحولت  بالمقارنة 

�عتمادهم  تعزز  �لذين  �لقد�س  لفقر�ء  ماأوى 

على دعم �لأديرة و�لأوقاف �لدينية، و�لذين 

عالم  من  للخروج  ظروفهم  لهم  ت�سنح  لم 

�لأ�سو�ر.

�سمحت  �لتي  �لأ�سا�سية  �لآلية  �أن  �إل 

�تخذت  �لجديدة  �لنعتاقية  �لأجو�ء  بتبلور 

�سمحت  �لتي  �لجتماعية  �لنزو�ئية  �سكل 

عن  بالتعبير  �لو�سطى  �لجتماعية  للطبقات 

نمط حياتها �لجديدة بغ�س �لنظر عن دينها 

�أو مذ�هبها. وقد تعر�س �لوجد�ن �ل�سعبي 

بالتعبير  �لفترة  تلك  في  �لظاهرة  لهذه 

�ل�سليط: »هنالك �سيئان يمر�ن من  �ل�سعبي 

دون مالحظة �لنا�س: موت �لفقير وتعاري�س 

�لف�سل  نعطي  �أن  ون�ستطيع  �لغني«! 

�لحماية  �أي   – �لنزو�ئية  لهذه  �لأ�سا�سي 

�لطبقية  �لمتياز�ت  �لناتجة عن  �لجتماعية 

�لعالية  �لق�سور  �أ�سو�ر  من  بكثير  – �أكثر 
في �ل�سماح لوجهاء �لقد�س و�أغنيائها �لجدد 

باأن يتجاهلو� �لرقابة �لجتماعية �لتقليدية، 

�لجتماعية  �أخالقياتهم  يفر�سو�  و�أن 

�لم�ستحدثة.

وقد تجلت هذه �لأنماط �ل�سلوكية �لجديدة 

�لتي  »و�لأودة«  �لليلية،  �لمالهي  ثقافة  في 

من  �لوجيهة  �لعائالت  �سباب  يمتلكها  كان 

�لعازبين، وفي �لنو�دي �لجتماعية و�لمقاهي 

حتى  �نت�سرت  قد  تكن  ولم  للمدينة.  �لأدبية 

لكي  »�لخ�سو�سية«  �عتبار�ت  �لحين  ذلك 

ت�سمح بظهور هذه �لأنماط �لمنعتقة، ذلك �أن 

غير  قيميًا  مبد�أ  تز�ل  ما  كانت  �لخ�سو�سية 

متجذر، و�إنما غياب قدرة �ل�سارع و�لجمهور 

بما  �لجتماعية  للنخبة  �لت�سدي  على  �لعام 

ير�ه مقبوًل �أو غير مقبول �سلوكيًا.

�لكبيرة  �لعربي  �لم�سرق  مدن  في  �أما 

وفي �سرق �لمتو�سط فقد وفرت �لمجهولية 

لل�سلوكيات  و�لعازلة  �لحامية  �لبطانة  تلك 

�لمتحررة. وهذ� ما نر�ه تدريجيًا في دم�سق 

�أما  و��سطنبول.  و�لإ�سكندرية  و�لقاهرة 

وبيروت  ويافا  �إزمير  مثل  �ل�ساحلية  �لمدن 

كبيرة  تجارية  طبقة  بوجود  تميزت  فقد 

�سلوكها  �أنماط  �رتبطت  �إثنية  ومجموعات 

�لرقابة  عن  عزلتها  �أوروبية  بتوجهات 

مفهوم  �أن  ذلك  من  �لأهم  �لجماهيرية. 

للقيم  �سابط  جماعي  كن�سيج  »�لجماهير« 

لالنحر�ف  ور�دع  عليها  �لمتعارف  �لعامة 

تحت �سرعية �لدين، لم يكن قد تبلور �إل في 

�لعقد �لر�بع من �لقرن.

حي الم�سرارة

�لحديثة  �لعربية  �ل�سكنية  �لم�ساريع  �أو�ئل  من  وهو 

ويقع خارج جدر�ن �لمدينة �لقديمة، 1910.
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نخلط  ل  �أن  يجب  �لأحو�ل  كل  وفي 

�لعن�سر  وتو�جد  �لعربية  �لحد�ثة  بين 

�لم�سرق  �لعديد من مناطق  �لأوروبي. ففي 

�أي�سًا  تون�س  في  �لحال  هو  – كما  �لعربي 

– نجد �أن �لدولة �أو �ل�سر�ئح �لميركانتيلية 
)�لتجارية �لمحلية( – وفي بع�س �لحالت 

�سكلو�  �لذين  هم  �لأ�سر�ف  من  �سريحة 

�آلية �إدخال �لحد�ثة �إلى مجتمعاتهم.

لم   – تحديدً�   – �لمقد�س  بيت  في 

وجود  ول  �لو�سطى،  �لطبقات  حجم  يكن 

في  �لأهم  �لعامل  �لأوروبية  �لجاليات 

�ل�سلوكيات �لجديدة. ففي مدينة مكونة من 

في  �لقد�س  حجم  – وهو  ن�سمة  �ألف   170

مد�ر �لقرن، ل مجال لبروز حيز �لمجهولية 

فكانت  �لأوروبية  �لتجمعات  وحتى  فيها. 

تكاد تنح�سر بمجموعات تب�سيرية م�سيحية، 

�أو عبادية يهودية ل فر�سة لأن تتجه باتجاه 

�لم�سمار  هذ�  وفي  �لكو�سموبوليتانية. 

ل�سريحة  �لأر�ستقر�طية  �لمتياز�ت  لعبت 

�لو�سطى  و�لطبقة  �لمحليين  �لأ�سر�ف 

خلق  في  �لرئي�سي  �لدور  بهم،  �لملحقة 

�لتعبير  وتم  �لحد�ثي.  �لثقافي  �لمناخ  هذ� 

عن هذ� �لمناخ من خالل �لنظام �لمدر�سي، 

و�لنو�دي  و�لم�سارح  �ليومية  و�ل�سحف 

�لع�سائرية. و�لأهم  �لقاعدة  و�لأحز�ب ذ�ت 

كانت  �لح�سرية  �ل�سريحة  هذه  �أن  ذلك  من 

على  �إقليمية  طبقة  ت�سبح  لأن  طريقها  في 

طموحاتها  ترتبط  �لقومي،  �لم�ستوى 

مثيالتها  مع  ع�سوية  بعالقات  وم�سيرها 

وبيروت  ودم�سق  ونابل�س  وحيفا  يافا  في 

وطر�بل�س، �إلى �أن ت�سدت لها قوى �لثورة 

�لد�خلية في �لثالثينات وق�ست عليها حرب 

فل�سطين في �لأربعينات.

�لنخبوي  �لثقافي  �لمناخ  هذ�  مقابل 

�ل�سعبوية،  �لدينية  �لطقو�س  ثقافة  ن�ساهد 

�لتي حافظت على ممار�سات تخطت �لحدود 

في  و�لمحاّلت  �لحار�ت  و�سبكت  �لطبقية، 

�ل�سعبية  �لثقافة  هذه  �لإحيائي.  ن�سيجها 

م�سير�ت  وفي  �لأولياء،  مو��سم  في  تجلت 

�لنور  �سبت  تر�نيم  وفي  �ل�سوفية  �لطرق 

�لعامة  �لقر�ء�ت  وفي  �لأرثوذك�سية، 

�ل�سحيقة.  �لأ�سول  ذ�ت  �لقد�س  لف�سائل 

�لثقافة  �أن  �أوحي  �أن  هنا  مر�دي  ولي�س 

�لأولى كانت ع�سرية بينما �أ�سبحت �لأخرى 

تقليدية، و�إنما �لإ�سارة �إلى �أن تيار �لحد�ثة 

معولمًا،  �لتعبير  جاز  و�إن  قوميًا،  كان 

طابعه  على  �ل�سعبوي  �لتيار  حافظ  بينما 

�لمحلي و�لحار�تي �لذي ربط �أحياء �لمدينة 

�لحتفاء�ت  عن  وف�سلها  �لبع�س  ببع�سها 

المجمع الرو�سي�لإقليمية للمدن �لمجاورة. فهو �لذي جعل 

كما يبدو من خارج جدر�ن �لمدينة



مقد�سية  ثقافة  �ل�سعبية  �لقد�س  ثقافة  من 

محلية �أكثر منها فل�سطينية عامة.

اأدب ال�ِسَير والتحول في الوجدان الح�سري 

)المديني(

في  �لتحول  هذ�  نر�سد  �أن  �لمثير  من 

�ل�ِسَير  �أدب  خالل  من  �لح�سري  �لوجد�ن 

�لمعاي�سة  خالل  من  �أي  �لذ�تية؛  و�ل�ِسَير 

�لذ�تية للحدث. وهنا نتحدث عن ثالثة �أنو�ع 

في  تدون  )�لتي  �لمذكر�ت  �لخطابات:  من 

)ذ�ت  �لذ�تية  و�ل�سيرة  �لكاتب(  كهولة 

�لهيكل �ل�سردي �لأكثر تما�سكًا( و�ليوميات 

�لأنماط حميمية ومبا�سرة  �أكثر هذه  )وهي 

للن�سر(.  تدون  ل   – �لغالب  في   – لأنها 

ت�سمح لنا هذه �لكتابات �أن نعاين نمو �أنماط 

�سلوكية وقيمية جديدة، و��سمحالل تقاليد 

معاي�ستها  خالل  من  تقليدية  وع�سبيات 

حقبتين  في  مبدعين  مقد�سيين  �أفر�دً� 

�لمعا�سر  �لمدينة  تاريخ  من  �أ�سا�سيتين 

�لعثمانية  �لالمركزية  مرحلة  تجاوز  وهما: 

�أي  �لإقليمية؛  �لفل�سطينية  �لكيانية  وبروز 

�لعربية  �لقومية  في  بوتقتها  عن  �لمنف�سلة 

و�لقومية �ل�سورية.

�لت�سور  �لرئي�سية في هذ�  �لم�سكلة  �إن 

�لذ�تية  �لتجربة  رحمة  في  تتركنا  �أنها  هي 

مميزون  كّتاب  يرويها  كما  للحد�ثة 

)قلة  رجال  �لغالب  في  فهم  �جتماعيًا. 

مذكر�ت  لنا  تركو�  ن�ساء(  منهم  ��ستثنائية 

ن�سل  �أن  ��ستطعنا  و�إن  مدونة.  ويوميات 

�إلى معا�سرين للحدث من �أ�سول متو��سعة 

عن طريق �لتاريخ �ل�سفوي فنرتطم بذ�كرة 

�نتقائية ت�سقط على �لما�سي روؤية �لحا�سر 

ب�سكل �رتجاعي.

�لأ�سلوب  هذ�  �لإيجابي في  �لجانب  �أما 

لنا  ي�سمح  �أنه  في  فيقع  �ل�ستقر�ئي 

في  �لثقافية  �لمدينة  تحولت  با�ستيعاب 

�إطارها �لهيكلي ومن خالل �لتجربة �لذ�تية 

في �لوقت نف�سه.

�ِسَيرية  نماذج  خم�سة  �لقد�س  في  لدينا 

�لعديد  – وهنالك  �إليها  �لو�سول  ��ستطعت 

ومتو��سعين،  مرموقين  لأنا�س   – غيرها 

�لقرن  في  �لمدينة  لنا حياتهم حياة  ت�سيء 

�لمن�سرم.

عن  تخلى  �إقطاعي  �سيد  1.م�سيرة 

�متياز�ت �لريف و�أ�سبح من �أعيان �لمدينة 

)�ل�سيخ عمر �ل�سالح 1894 - 1965(.

ر�ئدً�  كان  طليعي  و�أديب  معلم  2.حياة 

مد�ر�س  �إلى  �لعلمانية  �لثقافة  �إدخال  في 

-1887 �ل�سكاكيني  )خليل  فل�سطين 

.)1953

م�سيرة النبي مو�سى، 1910
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ممثل  �أ�سبح  ��ستر�كي  زعيم  3.حياة 

مهمة  به  و�أنيطت  فل�سطين  في  �لكومنترن 

�لفل�سطيني  �ل�سيوعي  �لحزب  تعريب 

)نجاتي �سدقي 1979-1905(.

�لعثماني  �لجي�س  في  طبيب  4.ق�سة 

�لفالحين  �أو�ساع  لدر��سة  حياته  كر�س 

�لفل�سطينية  لل�سخ�سية  �لتاريخية  و�لجذور 

�لمعا�سرة )توفيق كنعان 1964-1882(.

�سعبي  لمو�سيقار  �لذ�تية  5.�ل�سيرة 

�لقديمة  �لبلدة  في  �ل�سعدية  حارة  في  ن�ساأ 

�لعثمانية  �لبحرية  في  �سابطًا  و�أ�سبح 

)و��سف جوهرية 1967-1887(.

6. �أخيرً� حياة �إ�سحق �ل�سامي 1888-

�لذي  �ليهودي  �لفل�سطيني  �لكاتب   1949

�لهوية  تبلور  �إ�سكاليات  حياته  تعك�س 

�لفل�سطينية في نهاية �لحقبة �لعثمانية.

من �ل�سعب �أن نتخيل خم�س �سخ�سيات 

�ل�سعبي،  �لمو�سيقار  تباينًا:  �أكثر  مدنية 

�لأر�ستقر�طي،  �ل�سيخ  �لتربوي،  �لر�ئد 

�ل�سيوعي.  و�لنا�سط  �لإثنوغر�في،  �لطبيب 

يتحركون  كانو�  �أنهم  �لأمر  في  �لغريب 

�لمدينة،  في حيز�ت متقاطعة من ف�ساء�ت 

�لمطارد  �سدقي  نجاتي  با�ستثناء   – فهم 

حميمية  معرفة  على  كانو�   – �ل�سلطة  من 

�أ�سحاب  �أخوة  جمعتهم  �لبع�س،  ببع�سهم 

.
)1(

�لفكر و�لمقاهي �لأدبية

�لمدينة  �أ�سر�ر  لنا  ك�سفو�  كتاباتهم  في 

�لزمان  من  قرن  بعد  �ليوم  لنا  تظهر  �لتي 

تعج  مدينة  �لمحافظة.  ل�سمعتها  معاك�سة 

�لثقافية.  و�لدينامية  �لفكري  بالجدل 

– في هذه �لمدينة  و�لغريب �أن حيز �لدين 

في  يذكر  يكاد  ل  دورً�  لعب   – �لمقد�سة 

قد��سة  �أن  ذلك  وخالفاتهم.  جد�لتهم 

�لمدينة �سكلت �لخلفية و�لرتد�د �لم�سهدي 

تخُب  لم  و�لتي  �لقرن  منت�سف  لحروب 

جذوتها. كان �لدين بالدرجة �لأولى �لقاعدة 

كان  �لفترة  هذه  وفي  للمدينة.  �لقت�سادية 

للق�سم  �ليومية  �لحياة  م�سدر  ب�ساطة  بكل 

�أ�سحاب  من  �لمدينة  �سكان  من  �لأكبر 

على  و�لقائمين  و�لمطاعم،  و�لفنادق  �لُنُزل 

و�لزو�يا  و�لمد�ر�س  و�لتكايا،  �لوقفيات 

و�لم�سورين،  �لدينية،  و�لحرف  �لدينية، 

�ل�سموع  وم�سنعي  �لعربات،  و�سائقي 

و�لعبادة،  �ل�سالة  كتب  وطابعي  و�لبخور، 

�إلى �آخره.

�ل�سير �لخم�س �لتي نعر�س لها تك�سف 

بالإ�سافة �إلى ذلك عو�لم معا�سرة متخيلة، 

تتميز باحتمالت مت�ساربة لما كان بالإمكان 

�أن يحدث في م�ستقبلهم �لمنظور. وكما هو 

متوقع في مدينة متو�سطة �لحجم، �لتي كان 

�لأقد�م من  تقطعها م�سيًا على  �أن  بالإمكان 

طرف �إلى طرف في خالل �ساعات ثالث، �أو 

على �لحنطور �أو �لعربة في �أقل من �ساعة، 

فقد ��سترك �أ�سحابنا �لخم�سة في ف�ساء�ت 

ذلك  ومع  �لمتجان�سة  �لمحلية  �لإنتلجن�سيا 

وتوجهات  و�أنماط حياة  مو�قف  تبنو�  فقد 

و�أيديولوجيات وتوقعات مت�سارعة ل يمكن 

�أن نتخيل مزيجها في حا�سرنا �لمعولم.

�لتباين  هذ�  تف�سير  �لممكن  ومن 

و�أ�سا�سية من  ب�سيطة  �سمة  �إلى  و�لت�سارب 

ع�سرها.  بد�ية  في  �لعربية  �لحد�ثة  مالمح 

د�خل  �لحياة  مقيد�ت  من  �لهجرة  �أن  ذلك 

�لفكري  �لحر�ك  و�آفاق  �لمدينة  �أ�سو�ر 

�لمدينة  �أطر�ف  �إلى  �لنتقال  ر�فق  �لذي 

�لقاهرة،  ��سطنبول،  )يافا،  خارجها  و�إلى 

�لمثقف  بدخول  �أدت  و�لأميركتين(  �أوروبا 

�إلى ف�ساء�ت فكرية غير مر�سومة. فاختار 

بع�سهم �أن ينا�سل في �سبيل ��ستقالل �إقليم 

د�خل  بم�سيره  �لتحكم  ويمكن  ماألوف 

 - �آخرون  و�ختار  �لعثمانية.  �لدولة  تخوم 

�ل�ستر�كية  �لثورة  طريق   - �سدقي  مثل 

�لجمهورية  �لحركة  �أجو�ء  �إلى  نقلته  �لتي 

�إلى  ومنها  �إ�سبانيا،  في  �لأهلية  و�لحرب 

و�للبنانية.  �ل�سورية  �لأنتلجن�سيا  �سفوف 

و�ختارت مجموعة ثالثة - مثل كنعان - �أن 

تبحث عن طريق �لخال�س في »روح �لأمة« 

�سمن  �ل�سير  هذه  مو�سعة  �لكاتب  يعالج   )1(

�لتكوين �لثقافي �لمعا�سر في كتابه �لمقبل 

�لثقافة  في  در��سات  �لبحر:  �سد  »�لجبل 

�لح�سرية للمجتمع �لفل�سطيني«، من�سور�ت 

مو�طن ، 2005.



�لفالحية،  �لتر�ثية  �لثقافة  �لتي وجدها في 

في  �لقومي،  للوعي  �ل�سابقة  �لجذور  وفي 

�لرو�ية �ليبو�سية و�لتور�تية لأر�س كنعان. 

ووجد فريق �آخر مر�ده في تعزيز �لتالحم 

وبالد  م�سر  بين  �لح�ساري  و�لتو��سل 

وهي  فل�سطين،  �أر�س  خالل  من  �ل�سام 

جوهرية.  لنف�سه  �ختارها  �لتي  �لروؤية 

وخالفًا لهم جميعًا �ختار خليل �سكاكيني - 

�لمربي �لمتمرد على �لتقاليد - �أن يناأى عن 

�ل�سلطات  بد�أت  حين  برمته  �لقومي  �لفكر 

�لعروبية  �أفكاره  نتيجة  مالحقته  �لعثمانية 

فقال م�ساك�سًا: 

»ما �لذي تبغيه �ل�سلطات مني في �سعيها لإبعادي 

ول  م�سلمًا  ول  بوذيًا  ول  م�سيحيًا  ل�ست  �لقد�س؟  عن 

يهوديًا. كما �أنني ل�ست عربيًا ول �إنكليزيًا ول فرن�سيًا 

هذه  �أفر�د  من  فرد  �أنا  بل  تركيًا،  ول  �ألمانيًا  ول 

�لإن�سانية«.

بين   - �لوحيد  كان  �ل�سكاكيني  ولعل 

فوق  نف�سه  �إعالن  في   - �لمثقفين  �أتر�به 

لكنه   - �لقومية  فوق  بل   - �لقومي  �لفكر 

بالتعبير  �سمح  فكري  مناخ  في  عا�س وعمل 

�لجو  وترعرعها.  �لأفكار  هذه  عن  �لحر 

�ل�سائد عند مد�ر �لقرن كان محماًل وحاماًل 

عدة  لهويات  �أّمنت  �لتي  �لفكرية  �لإمكانات 

�لعثمانية  فالد�ستورية  تظهر.  �أن  متخيلة 

من  ولكن  �لختفاء،  �إلى  طريقها  في  كانت 

كان �سيرثها؟ �لقومية �لعربية �أم �ل�سورية؟ 

�لهوية  �أم  �لإ�سالمي  �لإ�سالح  �ل�ستر�كية، 

�لنتماء�ت  هذه  كّل  �لمحلية؟  �لفل�سطينية 

�إمكان  في  وكان  ومقبولة.  م�سروعة  كانت 

�نتقائيًا  عنها  يد�فع  �أن  �لمحلي  �لمفكر 

و�حدة  من  ينتقل  و�أن  حدة،  على  كل  �أو 

بالخيانة  يتهم  �أن  دون  من  �لأخرى  وينبذ 

�أو �لنفاق.

الحرب و�سياع الم�سهد الح�سري 

كان �لم�سروع �لنعتاقي في �لقد�س ق�سير 

و�لحركة  �لحرب  و�أ�سهمت  �لحياة. 

�لقوقعة  قو�لب  فر�س  في  �ل�سهيونية 

حربين  في  �لإقليمية  و�ل�سرذمة  �لفكرية 

دمويتين.

ر�سم  باإعادة  فل�سطين  حرب  �نتهت 

�لمحور  حول  عموديًا  �لمدينة  خطوط 

و�أ�سبحت  للمدينة.  و�لغربي  �ل�سرقي 

�لحدود  )�لإ�سمنتية( هي  �لجديدة  �لأ�سو�ر 

و�لقومية. وتم طرد جميع  و�لدينية  �لإثنية 

من  ��ستثناء  دون  من  �لعرب  �لفل�سطينيين 

�إلى  قر�هم و�سو�حيهم في �لقد�س �لغربية 

�ليهود  جميع  طرد  كما  �لأردني.  �لجانب 

فوق:

�لنه�سة  رو�د  من  ور�ئد  مربي  ال�سكاكيني،  خليل 

�لأدبية �لفل�سطينية، 1907.

تحت:

حو�لي  �لقد�س  في  مجتمعًا  ال�سعاليك«  »حزب 

�ل�سكاكيني،  خليل  جلو�سًا:  �لأول  �ل�سف  في   .1919

�سخ�سية  جابر  كان  جابر.  وعادل  �سيقلي،  �أ�سيل 

مو�لية للعثمانيين و�أ�سبح لحقًا �أ�ستاذً� مهمًا في كلية 

�حمد  و�لقد�س  دم�سق  في  �أ�س�سها  �لتي  �ل�سالحية، 

تالمذة  �حد  علمي،  مو�سى  و�قفًا:  ويبدو  با�سا.  جمال 

�لوطنية  �لحركة  في  مهمًا  دورً�  لحقًا  لعب  �سكاكيني، 

�لفل�سطينية.

مجموعة �لجو�هرية، �أي. بي. �أ�س.
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�ل�سو�حي  �إلى  �ليهود  حارة  في  �لمقيمين 

�لغربية.

�إلى  يوؤد فقط  لم  �لجديد  �لمدينة  تق�سيم 

و�إلى  للمدينة  �لج�سدية  �لوحدة  تحطيم 

�أي�سًا  و�إنما  �لتعددي  طابعها  على  �لق�ساء 

على  و�نفتاحها  �لمدينة  تو��سل  �إنهاء  �إلى 

كانت  �لحين  ذلك  حتى  �ل�ساحل.  ثقافة 

�لأمان  �سمام  ت�سكالن  وحيفا  يافا  مدينتا 

�لمحفز  �لفكري  و�لمناخ  �لجتماعي، 

عليها  تهيمن  مدينة  في  �لثقافي،  لالإبد�ع 

�أيديولوجية �لإقطاع �لر�ستقر�طي.

�لمدينة  تهمي�س  تم  �سنتين  وخالل 

وتحولت  ذ�تها  على  �لقد�س  تقوقعت  كليًا. 

كانت  فيما  عمان.  للعا�سمة  ثانية  مدينة 

ومركزً�  للبالد  وطنية  عا�سمة  �لحرب  قبل 

�إقليميًا لالمتد�د �لح�سري في �لخليل وبيت 

ذ�ت  �سيا�سية  طبقة  تتبو�أها  �هلل،  ور�م  لحم 

تاريخ عريق، �أ�سبحت �لآن مدينة مهاجرين 

جبل  وعمال  تجار  من  مهاجرين  ولجئين؛ 

�سكان  غالبية  �ليوم  �أ�سبحو�  �لذين  �لخليل 

�لغربية  �لقرى  من  ولجئين  �لمدينة، 

ويافا  و�للد  �لرملة  مدن  ومن  �لمهجرة، 

�لمنكوبة.

�لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  »وّحد«  وعندما 

�لمدينة  �أ�سو�ر  و�أز�ل  �لمدينة  �لع�سكري 

عازلة  �أ�سو�رً�  بها  ��ستبدل  �لإ�سمنتية، 

من  حز�مًا  وخلق  وق�سوة،  �إحكامًا  �أكثر 

تغلف  �ل�ستيطانية  �لب�سرية  �لم�ستعمر�ت 

و�لجنوبي  �ل�سمالي  محيطها  من  �لمدينة 

�لعربية  تخومها  عن  ويف�سلها  و�ل�سرقي، 

�لريفية.

تحت  �لمدينة  عرب  من  تبقى  ومن 

�لإد�رة �لجديدة وجد نف�سه معلقًا في مطهر 

د�نتي.فهم مجموعة من �لب�سر مقيمون في 

مدينتهم ولكنهم جردو� من �لمو�طنة. وهم 

على  بالح�سول  لهم  ي�سمح  ل  فل�سطينيون 

�لجن�سية �لفل�سطينية كما هي �لحال باأهالي 

�ل�سفة و�لقطاع.

�أ�سو�ر  �لقانوني  �سليمان  �ل�سلطان  بنى 

�لقد�س على �أنقا�س جدر�نها �لقديمة بغر�س 

�أبو�ب  �لأجنبي. وبقيت  �لغزو  حمايتها من 

لحماية  �لمغيب  عند  تغلق  �لعمالقة  �لمدينة 

فاأ�سبحت  �لخارجي،  �لخطر  من  �سكانها 

في  �لخروج  من  مو�طنيها  تمنع  �لزمن  مع 

�ساعات �لليل. وهذ� �للتبا�س له معنى فقط 

قبول  على  �لمدينة  �أهل  �إجماع  عن  نتج  �إذ� 

على  �ل�سلطان  يد  �ُسّلطت  �إذ�  �أما  �لحماية، 

حرية �لحر�ك في�سبح �أد�ة لتحويل �لمدينة 

�إلى �سجن كبير.

في  �لعثمانية  �لحد�ثة  �إنجاز�ت  من 

فتح  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  من  �لأخير  �لثلث 

�لأمان  و�سمان  ونهارً�  لياًل  �لمدينة  منافذ 

وخروجًا.  دخوًل  �أر�دها  لمن  و�لحرية 

�لأحياء  بناء  كان  �ل�سمان  هذ�  نتائج  ومن 

و�نفتاح  �ل�سور،  خارج  للمدينة  �لجديدة 

�لمحيطة،  �لأرياف  و�أ�سو�ق  لعمالة  �لمدينة 

و�ندماج �لقد�س بالأ�سو�ق �لعالمية.

�لو�سطى  �لقرون  كو�سمولوجيا  في 

�لن�سف  وفي  �لعالم.  مركز  �لقد�س  كانت 

لتتبو�أ  �نطلقت  �لع�سرين  �لقرن  من  �لأول 

لفل�سطين  عا�سمة  جديدة  �إقليمية  مكانة 

وبين  �لنتد�بية.  فل�سطين  ثم  �لمت�سرفية 

هذين �لمنعطفين تبلورت �لقد�س �إلى مدينة 

حيث  �ل�سماء،  مدينة  كانت  بعدما  دنيوية، 

حي المونتيفيوري خارج جدر�ن �لمدينة، مقابل باب 

يافا )باب �لخليل(.



�أف�سحت مكانتها �لمخ�س�سة للعبادة و�لحج 

ف�ساء  �إلى  �لدينية  و�لمر��سم  و�لطقو�س 

�لعلمانية  �لح�سرية  بالثقافة  �ت�سم  جديد 

ومبد�أ �لمو�طنة في بلد متعدد �لجن�سية.

و�سل  ق�سير  و�حد  قرن  خالل  وفي 

نهايته.  �إلى  �لنعتاقي  �لم�سروع  هذ� 

تغلق  ول  مفتوحة  ز�لت  ما  �لمدينة  �أبو�ب 

�سر�ب  هو  �لنفتاح  هذ�  لكن  �لمغيب،  عند 

�إحكامًا  �أكثر  جديدة  لأ�سو�ر  وغ�ساء 

�لتاريخية.  �لمدينة  �أ�سو�ر  من  و�نغالقًا 

�لتي  �لقانونية  �لإقامة  �أ�سو�ر  فهناك 

عن  �ليهود  �لمو�طنين  حقوق  تف�سل 

�أ�سو�ر  وهناك  �لعرب.  �لمو�طنين  حقوق 

للفل�سطينيين  �لديموغر�في و�ل�سكني  �لنمو 

هذ�  �سقف  حكومي(  )بمر�سوم  تحدد  �لتي 

�سكان  مجمل  من  �لمئة  في  بـ32  �لنمو 

�أ�سو�ر  وهناك  تجاوزها.  يجوز  ل  �لمدينة 

�لمدينة  عزلت  �لتي  �ل�ستيطانية  �لناطحات 

 19 بو�قع  �لريفية  تخومها  عن  �لعربية 

�أ�سو�ر  وهناك  بالمدينة.  محيطة  م�ستعمرة 

 68  - �لع�سكرية  �لحو�جز   - »�لمحا�سيم« 

منها تمنع �لعرب من دخول �لمدينة من دون 

ت�سريح ع�سكري يكاد يكون من �لم�ستحيل 

�لح�سول عليه.

و�لآن ت�سهد �لمدينة بناء �ل�سور �لعظيم 

�لمكهرب   - �لعرقي  �لف�سل  حائط   -

�لباطون  من  مترً�  ع�سر  �ثنا  و�لممغنط. 

�لهو�ء  ويمنع  �لنف�س  ي�سد  �لذي  �لم�سلح 

�لجديدة  �لمدينة  حيطان  �لأرز�ق.  ويقطع 

�لإ�سمنتية تحاكي �أ�سو�رها �لحجرية وتهز�أ 

�إلى زمن نو�ستالجي  تنقلنا  بفظاعتها منها، 

�أهل  لتحمي  �لأ�سو�ر  هذه  �أن�سئت  عندما 

�لمدينة من �لغازي وتعزز ت�سامن �أهلها من 

بجدر�ن  نرتطم  ثم  و�لأديان.  �لفئات  جميع 

عنق  حول  يلتف  حبل  بها  فاإذ�  �لحا�سر 

�لمدينة لإزهاق روحها.
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�سليم تماري

»ملف  نا�سري  �أحد  زيت.  بير  جامعة  في  �لجتماعية  �لعلوم  و�أ�ستاذ  للدر��سات،  �لقد�س  معهد  مدير 

�لقد�س« �لف�سلية، و»حوليات«. له كتاب »�لقد�س 1948« و�سارك ع�سام ن�سار في تاأليف: »�لقد�س 

�لعثمانية في �لمذكر�ت �لجوهرية«.



بغد�د.. 

�لعا�سمة �لم�ستعارة

محمد مظلوم

عدت  �لتي  بغد�د  في  تجو�لي  خالل 

�لمنفى،  من  عامًا  ع�سر  ثالثة  بعد  �إليها 

كنت �أ�سطحب معي �سقيقي �أو �أحد �أقاربي 

�لتي  �لأماكن  �إلى  للو�سول  بهما  م�ستعينًا 

كغريب  وكنت  �إليها،  بالعودة  حلمت  طالما 

فقط!  بالمنام  ز�رها  مدينة  في  يتجول 

�سدقية  يختبر  �أن  فعاًل  �ليوم  ويحاول 

�أحالمه ويفرز كو�بي�سها من روؤياها.

لم  هذه،  �لإجبارية  �لأدلء  �سحبة 

من  �لعديد  �سادفت  علّي،  مقت�سرة  تكن 

�لعر�قيين �لذين يعودون من منافيهم، وهم 

يكونون  ما  عادة  لهم  �أقارب  ي�سطحبون 

�أ�سغر منهم بجيل �أو جيلين، كي ل ي�سلو� 

�لقديمة  فر�دي�سهم   - �أمكنتهم  �إلى  طرقهم 

�أكثر  كثيرً�..  تغيرت  �لتي  �لمدينة  في   -

�لذين  �لمقيمين  من  �لعديد  كان  ذلك  من 

�أنف�سهم  يجدون  مطلقًا،  بغد�د  يبرحو�  لم 

تغيرت  )بغد�د  �أخرى  مدينة  في  وكاأنهم 

هي  هذه  ني�سان(  من  �لتا�سع  بعد  كثيرً� 

تغير  لكن  عادة،  ت�سمعها  �لتي  �لعبارة 

�لعا�سمة بالن�سبة لي يعود �إلى �أبعد من هذ� 

�لتاريخ بالتاأكيد.

�إل بالتبا�س  تبدو بغد�د �لقديمة �سائعة 

�لفار�سية  �لمد�ئن  بين  ما  و�آثار  ت�سميتها، 

�لبابلية،  حرمل  وتل  �لك�سية،  وعقرقوف 

عا�سمة  من  �لمن�سور  جعفر  �أبو  جاء 

�أخرى و�سيد بناءها، فارتبطت با�سمه حتى 

مدينته:  ت�سمياتها  من  و�حدة  في  �أ�سبحت 

)مدينة �لمن�سور(.

كما  �ليوم،  فتبدو  �لحقيقية  بغد�د  �أما 

ت�سميتها  بالتبا�س  ل  �سائعة  د�ئمًا،  هي 

و�إن�سانها  عمر�نها  بالتبا�س  و�إنما  فح�سب 

في �لوقت نف�سه.

�لمدينة  بغد�د،  عن  �لبحث  و�سيكون 

ت�سمية  �أ�سل  في  و�لتدقيق  و�لتاريخ 

�لمدينة، ي�سبه �لتنقيب عن �لح�سار�ت �لتي 

عا�ست في بالد �لنهرين.

فهي تخ�سع لمزيج من �لتف�سير�ت؛ ثمة 

من يرى �أنها كلد�نية، وهناك من يعتقد �أنها 

�آر�مية.  كونها  �لبع�س  يرجح  بينما  بابلية، 

�لبغد�دي  كالخطيب  �لمدن  موؤرخي  لكن 

وياقوت �لحموي، و�أ�سحاب �لمعاجم كابن 

�أن  �إما  �أنها  يوؤكدون  و�لر�زي،  منظور، 

تكون فار�سية �أو حتى �سينية.

وعلى �لعموم فاإن ما يتفق عليه �لجميع 

هو �أنها ت�سمية مركبة، تدل على �أن �لمكان 

)بعل جاد(  �أو عرقي،  قومي  �إله  �إلى  ي�سند 

�آخر  �إلى  كد�د(  )بيت  �أو  د�د(،  )باغ  �أو 

قائمة طويلة ذ�ت �ساللت لغوية متعددة. 

ومع كل هذه �لت�سميات فاإن من �لو��سح 

لكنها  جو�رها،  ��ستوطنو�  عدة  �أقو�مًا  �أن 

�أثر يوؤكد  هي �لمركز بالذ�ت. لي�س ثمة من 
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)1( من �لمعروف في �أحكام �ل�سرع �لإ�سالمي 

�أن �لبلد�ن �لتي يجري فتحها، �إما �أن تكون 

ما  عليها  يفر�س  �لحالة  هذه  وفي  بال�سلح، 

�ل�سالح،  بقوة  تفتح  �أو  بالخر�ج.  يعرف 

يعود  �لغنيمة،  بمثابة  تعد  �لحالة  هذه  وفي 

تقرير م�سيرها للحاكم، فاإما �أن يهب �أر�سها 

ل  �أو  للدولة،  ويبقي خم�سًا  غنيمة  للمقاتلين 

عمر  فعله  ما  وهو  وقفًا  فيتركها  بذلك  يقوم 

عرف  ما  �أو  �لعر�ق،  عموم  في  �لخطاب  بن 

�ل�سالة  حرم  ممن  وكان  �ل�سو�د.  باأر�س 

في بغد�د �لف�سيل بن عيا�س وهو مت�سوف 

�سبابه  في  طريق  قاطع  كان  ز�هد،  ومحدث 

�أكبر  �إلى  يتحول  �أن  قبل  بالن�ساء،  ومولعًا 

�لز�هدين �أيام �لر�سيد!

من  �لر�بع  �لجزء  في  �لطبري  يذكر   )2(

بناء بغد�د  �ل�سورة �لالفتة عن  تاريخه هذه 

�أن  �أحب  بنائها  على  لما عزم  �لمن�سور  )�إن 

ثم  بالرماد  يخط  �أن  فاأمر  عيانًا  �إليها  ينظر 

ف�سالنها  في  ويمر  باب  كل  من  يدخل  �أقبل 

بالرماد  مخطوطة  وهي  ورحابها  وطاقاتها 

من  خط  ما  و�إلى  �إليهم  ينظر  عليهم  ود�ر 

على  يجعل  �أن  �أمر  ذلك  فعل  فلما  خنادقها 

تلك �لخطوط حب �لقطن وين�سب عليه �لنفط 

وعرف  ففهمها  ت�ستعل  و�لنار  �إليها  فنظر 

على  ذلك  �أ�سا�س  يحفر  �أن  و�أمر  ر�سمها 

�لر�سم ثم �بتد�أ في عملها(.

)*( طاق ك�سرى: ت�سمية عر�قية لإيو�ن ك�سرى 

في  ماثلة  منه  بقايا  تز�ل  ل  �لذي  )�لق�سر( 

مترً�  كيلو  ثالثين  )حو�لي  »�لمد�ئن«  مدينة 

�إلى �لقرن �لثالث  جنوب بغد�د( يعود بناوؤه 

�لآثارية  �لمعالم  بقايا  من  وهو  �لميالدي 

لحكم �لفر�س �ل�سا�سانيين للعر�ق �لتي كانت 

حكمت  �لتي  �لإمبر�طوريات  من  و�حدة 

)�لطاق(  �رتفاع  يبلغ  عدة.  لقرون  �لعر�ق 

حو�لي �لثالثين مترً�، على �سكل هرم مقو�س 

�لعرب  �لموؤرخون  ويرى  �ل�سكل.  محدودب 

في  �لموجود  �لهدم  �إن  �لطبري،  وبينهم 

جانب من �لإيو�ن يعود �إلى رغبة �أبي جعفر 

لل�سرح  �لمفخور  �لآجر  نقل  في  �لمن�سور 

و��ستخد�مه في بناء بغد�د.

كونها من �لحو��سر قبل �ل�سلطان �لعبا�سي، 

فتو�سعها �لأفقي هو �لذي جعلها ت�ستبك، في 

�لو�قع، مع �آثار ح�سارية مجاورة لل�سعوب 

�لتي عا�ست في بالد �لر�فدين، ولعل هذ� ما 

و�لقومي  �لعرقي  �لتد�خل  ��ستمر�ر  يف�سر 

بين �سكان بغد�د.

ت�سعنا  �لمدينة  ل�سم  �لملتب�سة  �لجذور 

في  �ل�ستباك  هذ�  من  كبيرة  خريطة  �أمام 

�لتاريخ هنا لي�س مجرد  ر�هنها، ولهذ� فاإن 

ي�ستدعي  �لذي  �لحدث  �إنه  عابر،  خبر 

�لتعليل. ولهذ� فمن �لمهم �أن نعيد �ل�سوؤ�ل 

عن جدوى �سرد �لتاريخ �أو عدم جدو�ه وفقًا 

للحدث �لر�هن.

ي�ستك�سف  وهو  جعفر  �أبا  �أن  �لالفت 

فه  يعرِّ عمن  كثيرً�  بحث  بنائها،  قبل  بغد�د 

يجد  لم  لكنه  �لأر�س،  من  �لبقعة  تلك  با�سم 

معتكف،  كاهن  �سوى  �لب�سر  من  فيها 

و�سخ�س �آخر ل يتكلم �لعربية، قال للخليفة 

هذ�  �أي:  د�د..!(  )باغ  فار�سي:  بل�سان 

�لب�ستان لي!

��سمها  لفظ  كرهو�  �لفقهاء  لكن 

يذكرونها  فكانو�  )بغد�د(  �ل�سريح 

و�ل�ستعار�ت  بالكنى  �لأخرى،  باأ�سمائها 

�أو د�ر  �أو �لزور�ء،  �لالحقة؛ مدينة �ل�سالم 

�لخالفة، ذلك �أن )عطاء �ل�سنم( �أو )ب�ستان 

�لمجو�سي( �أو )بيت �لما�سية( �أو )مع�سكر 

�لآلهة( �أو )حديقة �ل�سيطان( �سينية كانت 

�سوى  �أم  �آر�مية  �أم  مجو�سية  فار�سية،  �أم 

جميعًا  فهي  و�لمعاني،  �لت�سميات  من  ذلك 

�لفقهاء،  لدى  �لح�سنى  �لأ�سماء  من  لي�ست 

لعدد  ر�أي  ثمة  �أي�سًا  �لفقهية  �لناحية  ومن 

و�أبو  حنبل  بن  �أحمد  وبينهم  �لفقهاء،  من 

حنيفة �لنعمان، يقول بعدم جو�ز �لتملك في 

غريب  ر�أي  ولهم  غ�سب!  د�ر  لأنها  بغد�د 

لمن  يحق  �أنه  يرون  حيث  �ل�سياق  هذ�  في 

�أما  �أنقا�سًا،  يبيعها  �أن  فيها،  د�رً�  يملك 

�لأر�س فال يجوز بيعها لل�سبب ذ�ته، لكنهم 

بتملك،  ولي�س  با�ستئجار  �سكناها  زو�  جوَّ

وذهب بع�سهم �إلى �أبعد من ذلك حين حرم 

.
)1(

غلة بغد�د وحتى �ل�سالة فيها

يوم  بغد�د  بدت  هكذ�  نار،  من  خريطة 

من  �أول  ولعله  مرة،  �أول  �لمن�سور  ر�آها 

ر�آها! عندها جلب �لمهند�سين و�لمعماريين 

و�لحرفيين من �أرجاء �لإمبر�طورية �ل�ستى 

ليبنو� �لنموذج �لمحترق للمدينة �لتي ر�آها 

.
)2(

�ل�سلطان في خاطره

و�لحر�ئق  و�لرماد  �لب�سر  �أن  ويبدو 

من  لكل  �لأزلي  �لحلم  مفرد�ت  هي  و�لنفط 

يت�سدى �إلى �إعادة تخطيط بغد�د على �أنقا�س 

تلك �لمحترقة.

جند  �سكانها  كان  بغد�د  �أن�سئت  مذ 

من  ي�ستقدمون  معماريوها  وكان  �لخليفة، 

ولنا  ل�سيطرته،  تخ�سع  �لتي  �ل�ستى  �لمدن 

للخبر�ت  �لكبير  �لخليط  نتخيل  �أن  هنا 

و�لثقافات �لتي دخلت في ت�سميم �لمدينة. 

�أما �لمو�د �لأولية لبنائها، فهي �أكثر تنوعًا، 

جلب  بينما   ،
)*(

ك�سرى طاق  من  فحجرها 

ثالثة من �أبو�بها �لأربعة من مدن مجاورة، 

�أحدها من )زنده ورد( في �لجنوب، و�لآخر 

ُيبَن  ولم  �لكوفة.  من  و�لثالث  �ل�سام،  من 

�سوى باب و�حد جديد يقول �لموؤرخون �إنه 

كان �أ�سعف �لأبو�ب وهو باب خر��سان!

نف�سها  �لأبو�ب  �أ�سماء  �أن  و�لمالحظ 

�أربعة  فهي  كبيرة،  تغيير�ت  �إلى  خ�سعت 

�أبو�ب يوم �أن�ساأ �لخليفة عا�سمته - يطل كل 

و�لثغور  �لحو��سر  جهة  من  جهة  على  منها 

هذه  ��ستعارت  �لعهود  وعبر   - �لمجاورة 

�لأبو�ب �أ�سماء �أخرى، و�سوًل �إلى �لبو�بات 

�لتي تحيط بغد�د من جهاتها �لأربع. لكن تلك 

�لأبو�ب و�لبو�بات على حد �سو�ء، لم توقف 

�لو�قع  في  كانت  بل  هروبًا  تمنع  ولم  عدوً� 

محاور �سالكة للغز�ة، وجهات مفتوحة لنفي 

�سكان �لعا�سمة، لكنها في ما يخ�س �لحاكم 

تعني �سيئًا �آخر. فمدينة �لمن�سور ل يدخلها 

ر�كبًا �إل �أبو جعفر، �أما عامة �لنا�س فيدخلون 

من �أبو�ب �أخرى �سعاة على �أقد�مهم. 



�أ�سحت  فقد   
)3(

�لأربع �لبو�بات  �أما 

فبينما  متناق�سة،  رمزية  دللة  ذ�ت  �ليوم 

كان �سد�م ي�ستعر�س في �ساحة �لحتفالت 

�لن�سر(  بـ)قو�س  عرف  ما  وتحت  �لكبرى 

على  يزيد  ما  للمدينة،  �لغربي  �لمدخل  عند 

مليون ون�سف �لمليون مقاتل ممن �أ�سماهم 

�لبو�بات  تلك  �أن  لإظهار  �لقد�س(  )جي�س 

�سيد�فع عنها كل هوؤلء و�أكثر، فاإن �لقو�ت 

�ل�ستعر��س  ذلك  بعد  وجدت  �لأميركية 

�أن  ي�سلح  بالذ�ت  �لمكان  هذ�  �أن  بقليل، 

تتمركز  نموذجية  ب�سرية  خلفية  يكون 

�أولى �ل�سور عن  عندها بكثافة، وتبث منها 

هذ�  من  لتجعل  ثم  بغد�د،  د�خل  تقدمها 

�لمكان بالذ�ت، �إحدى ثكناتها �لمتعددة في 

�لمدينة.

ل�سبب  كان  بغد�د  بناء  �أن  نعرف  نحن 

ع�سكري و�أمني، خا�سة بعد حادثة �لر�وندية 

)�أتباع �لمن�سور �ل�سابقون( وثورتهم عليه 

و�ست�ستمر  )�لكوفة(  �لقديمة  �لعا�سمة  في 

هذه �لأطروحة �لنمطية للعا�سمة طيلة فترة 

خلفاء بني �لعبا�س.

�لأميركان  بيد  بغد�د  �سقطت  وعندما   

من  فيها  ع�سكرية،  ثكنة  �أكبر  كانت 

�لمدن  من  �أيٍّ  في  لي�س  ما  �لمع�سكر�ت 

ع�سكريًا،  �لأ�ستر�تيجية  �لأخرى  �لعر�قية 

)�لتاجي(  مع�سكر�ت  محيطها  ففي 

و)�لحبانية(  غريب(  و)�أبو  و)�لر�سيد( 

و)من�سورية �لجبل(. وما �أن قامت �لحرب 

معركة  عن  �لكثيرون  تحدث  حتى  �لأخيرة 

هوؤلء  �أن  و�لغريب  تحدث،  لم  �لتي  بغد�د 

�لذي  �لمدينة  تاريخ  على  ت�سور�تهم  بنو� 

�أن  �أر�د  ما  عك�س  �إلى  �لو�قع  في  ي�سير 

ي�سوره هوؤلء �لم�ستنجدون به.

�لأميركان، �سار تعبير  �أن دخلها  وبعد 

فلجاأو�  �لكثيرين،  يخيف  بغد�د(  )�سقوط 

ومحاولة  �أدبياتهم،  في  تحا�سيه  �إلى 

تخفيف �لم�سطلح باإيجاد تفريق �فتر��سي 

بين �سقوط �لنظام و�سقوط �لعا�سمة، وفي 

�لوقت نف�سه كان �لتعبير يعني كثيرً� للبع�س 

غير  �إ�سارة  تحمل  جملة  بو�سفه  �لآخر، 

�لرمزي،  �لتعبير  �سارة، و�سارت نمطًا من 

�لمحيط  يتخطى  وو��سع  �سامل  �سقوط  عن 

�لد�ئري �ل�سهير للمدينة.

قد  و�أولئك  هوؤلء  من  �لكثيرين  لكن 

كثيرة  حقيقتها  في  بغد�د  �أن  يعرفون  ل 

�لغز�ة  بيد  ب�سهولة،  ود�ئمًا  �ل�سقوط، 

�لخارجيين، و�لد�خلين �إليها في �ل�سر�عات 

تاأ�سي�سها  �ل�سلطة، فقد �سقطت ما بين  على 

على يد �أبي جعفر و�سقوطها على يد هولكو 

�إلى  �لمغول  منذ  �سقطت  كما  عدة،  مر�ت 

.
)4(

�لمارينز مر�ت عدة �أخرى

�لأخيرة  �لحرب  تبد�أ  �أن  قبل  حتى 

هدفها،  بغد�د  �لأميركية  �لقو�ت  جعلت 

وذهبت  �لجنوب  جبهة  للبريطانيين،  تركت 

ب�سرعة،  ودخلتها  بغد�د،  �إلى  بقو�تها 

في  لأميركا،  حليفة  قو�ت  تنت�سر  و�ليوم 

مختلف �لمناطق حول �لعا�سمة.. �أما بغد�د 

�لت�سمية  في  جديدة  ��ستعارة  �كت�سبت  فقد 

�أكثر  بدت  �لكلمة  هذه  )بو�سد�د(  �أي�سًا 

�ستكون  مما  �لتقليدية،  �لت�سمية  في  جنا�سًا 

بد�أت  )كما  بليرد�د  من  ��ستعيرت  لو  عليه 

�ل�سحف �لبريطانية تتناقل ذلك على �سبيل 

�لو�قع،  في  هي  )بو�سد�د(،  �لطرفة!( 

من  يبد�أ  لبغد�د،  ��ستعاري  نموذج  �أحدث 

�آخر  لي�سبح  �لتام،  �سبه  �للغوي  �لجنا�س 

ممكنات �ل�ستعارة لمدينة تخطر في �لبال، 

لي�س في بال �ل�سلطان �أو �لخليفة �أو �لجنر�ل 

كلهم دخلو� في  فهوؤلء  �لرئي�س،  �ل�سيد  �أو 

�لجديد،  �لإمبر�طور  بال  في  �لأمر  نهاية 

هي  �لم�ستعارة،  مدينته  تخطيط  يعيد  وهو 

�أو �سورة �أخرى  �لمجاز �لأول لعالم جديد 

للمدن و�لعو��سم في �لمنطقة، �سممها �أبو 

فاتح  كل  ودخلها  نار،  من  خريطة  جعفر 

بو�س  وجاء  �لحر�ئق،  بنار  م�ساءة  وهي 

قبل  جديد،  من  بالرماد  ويحرثها  ليحرقها 

�أن ي�سيغها با�ستعارة �أخرى. 

)3( من بين تلك �لأبو�ب �لموزعة على جانبي 

وباب  خر��سان  وباب  �لكوفة  باب  بغد�د: 

)باب  �ل�سرقي  وباب  �ل�سام،  وباب  �لب�سرة 

�لو�سطاني  وباب  �لطل�سم  وباب  �لظلمات( 

وباب �لمعظم ) باب �ل�سلطان( وباب �لأنبار، 

وباب حرب وباب كلو�ذ�، وباب �ل�سما�سية، 

�لظفرية  وباب  �أبرز،  وباب  �لبرد�ن،  وباب 

�لمحول  وباب  �لب�سلية،  وباب  �لحلبة  وباب 

وباب �لمر�تب وباب �لجديد، وباب قطربل، 

وباب �لدير وباب �لحديد، وباب بنبري وباب 

�لغربة وباب �سوق �لتمر وباب �لبدرية وباب 

وباب  عمورية  وباب  �لعامة  وباب  �لنوبي 

متعددة  ت�سميات  �لأغلب  على  وهي  ب�ستان، 

لأبو�ب معدودة.

)4( �إ�سافة �إلى موجتي �لغزو �لمغولي، كانت 

بغد�د ت�ستعين بالغز�ة �لخارجيين بفعل قوة 

�لطغيان �لد�خلي �لذي ل تجد و�سيلة �أخرى 

�لأمين  �سر�ع  منذ  عنها،  دفعه  محاولة  في 

بني  بدولة  فقر�ئها  ��ستعانة  ثم  و�لماأمون، 

�سد  �لمجاورين  بالفر�س  و�ل�ستعانة  بويه، 

وكان  �لتركمانية..  للقبائل  �لكبير  �لتخريب 

�ل�سلطان في كل مرة يفر بحا�سيته و�لأمو�ل 

ويترك �لمدينة تو�جه م�سيرها مع �لغز�ة.
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ت�سور  �أقدم  �لنار  خريطة  كانت  و�إذ� 

�فتر��سي لبغد�د، فاإن �لمقابر �أقدم ما يمكن 

�أن يدلنا على خريطة �أحيائها �لمندثرة، كما 

من  مفتر�س  عا�سم  من  جزءً�  تبدو  �أنها 

�لكو�رث و�لخ�سف و�لقيامات �لمتعددة!

هي  هوؤلء  قبور  �أن  �لو�قع،  لكن 

بغد�د  ت�سيع  ل  كي  بديلة  �إحد�ثيات 

حنيفة،  �أبو  فاأ�سرحة  �لقديمة،  وخططها 

و�ل�سيخ  حنبل،  بن  و�أحمد  و�لكاظم، 

معروف �لكرخي، وب�سر �لحافي، ومن�سور 

و�لكيالني،  و�ل�سبلي،  و�لجنيد،  عمار،  بن 

و�لخالني، و�لطو�سي و�سو�هم، هي �لجو�ر 

عمر�نيًا  �لمتغيرة  �لعا�سمة  لأحياء  �لأقدم 

�ختفت  منها  �لقديمة  �إن  بل  غريبة،  ب�سرعة 

دون  ظلت  نف�سها  �لأ�سرحة  لكن  نهائيًا. 

�إعالء �ساأن �لماآذن  تغيير حا�سم، �سوى في 

وتزيين �لقباب! فالأعظمية و�لكاظمية، مثاًل 

�لحالية  بغد�د  في  �لأحياء  �أقدم  من  هما 

في  قبرين  �أقدم  من  قريبًا  قامتا  �أنهما  ذلك 

�لمعروف  �لنعمان  حنيفة  �أبو  قبر  �لمدينة: 

�ل�سابع،  �لإمام  وقبر  �لأعظم،  بالإمام 

جعفر  بن  مو�سى   
)*(

�لإمامية لل�سيعة 

�لمعروف بالكاظم.

هذه  في  �لر�قدين  جميع  �أن  ولنالحظ 

�ل�ساخ�سة هم من �سحايا حكام  �لأ�سرحة 

فجميعهم  تغييبًا.  �أو  �سجنًا  �أو  قتاًل  بغد�د 

تقريبًا قدم �إلى بغد�د من �أماكن �أخرى، لكن 

عا�سمة �ل�سلطان فتكت بهم.

�لأ�سا�سيون،  �لعبا�سيون  حكامها  �أما 

تاريخية  مفارقة  في  خارجها  ماتو�  فقد 

 .
)5(

ت�ستحق �لدر��سة

ومع هذ� فقد حملت بغد�د ��سمي �أكثرهم 

�لخلفاء،  بقية  دون  بالتعاقب  لها  حكمًا 

)مدينة �لمن�سور( و)مدينة �لر�سيد(.

�لختبار  قلق  بد�أ  تحديدً�  ذلك  عند 

تجربة  تلخ�س  كونها  بغد�د،  في  �لريادي 

�أن�ساأوها  عا�سمة  في  �لعبا�سيين  حكم 

ل�سلطانهم و�أخ�سعو� منها بقية �لأنحاء، بد�أ 

و�قعها  في  هل هي  �لأهم:  �ل�سوؤ�ل  يتاأ�س�س 

ثكنة �أم بيت للحكمة؟ 

هذ� �لتد�خل بين �أن تكون عا�سمة لدولة 

�لخالفة �أم عا�سمة لثقافة متعددة �لمو�رد، 

ب�سكل  �ل�سطح  على  يظهر  �لتناق�س  جعل 

مز�ياها  �أهم  من  بغد�د  جرد  مما  لفت، 

�لمدينة  هذه  قدرة  �أن  ذلك  �لمختبر،  كونها 

على ه�سم �لآخر ولفظه ب�سور غريبة، توؤكد 

هذه �لثنائية �لأ�سا�سية، �ل�سلطة / �لثقافة، 

كونها  في  ن�ساأتها  منذ  بغد�د  �ت�سمت  فقد 

تفاعلية  كونها  من  �أكثر  ولفظة  حا�سنة 

و�إنباتية لالأنتلجن�سيا.

�أن يجري ر�سم �سورة  �إذن كيف يمكن 

بغد�د �لثقافية �إذ� نزعنا عنها �سمة �لكيمياء 

بين �سكانها، وعزلنا �أحياءها في "كوتات" 

طائفية �أو عرقية �أو �إثنية؟ 

على  د�أبت  �لمدينة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�أنها  �إل  نكباتها،  كل  �إثر  �لت�سكل من جديد 

لم تعد عا�سمة.

منذ  �لمظلمة  بالفترة  �سمي  ما  فبعد 

وتعاقب  �لثاني،  ثم  �لأول  �لمغولي  �لغزو 

�لعبث  �إلى  عليها،  و�لطاعون  �لفي�سانات 

�لتركمانية،  �لقبائل  مار�سته  �لذي  �لكبير 

خم�سة  من  �أدنى  �إلى  �سكانها  عدد  تدنى 

ع�سر �ألف ن�سمة عند منت�سف �لقرن �ل�سابع 

�لقول  �لمبالغة  باب  من  لي�س  لهذ�  ع�سر. 

�أن �سكان بغد�د تعر�سو� لخطر �لنقر��س 

�أحمد  �لموؤرخ  �أن  ويكفي  مرة،  من  �أكثر 

لر�سد  مجلد�ت  ثالثة  خ�س�س  �سو�سة 

حو�دث �لفي�سانات في تاريخ �لمدينة.

�لإق�ساء  م�سهد  في  �لتدقيق  �سياق  في 

و�لإحالل، �سيكون مهمًا �لنظر في مو�سوع 

�ل�سلطة �لو�فدة و�ل�سلطة �لمحتلة و�أثرهما 

على بغد�د عا�سمة �لدولة. 

بو�سفها  �لثانية  �سياغتها  طور  ففي 

�إلى  �لأول  في�سل  جاء  لدولة،  عا�سمة 

�أ�سدقاء  من  نخبة  م�سطحبًا  بغد�د 

عرف  ما  خالل  هو  �أ�سدقائه  ومن  و�لده 

�ل�سيعية  �لفرق  �أكبر  �لإمامية:  �ل�سيعة   )*(

�لإ�سالمية  �لفرق  تاريخ  في  تاأثيرً�  و�أكثرها 

و�لمذهبية، تعتقد باأن �لإمامة تعني �لولية، 

�ل�سيغة  و�إنها  �لم�سلمين،  �أمر  تولي  �أي 

تختلف  وهي  �لنبوة،  بعد  للحكم  �لإلهية 

�لإ�سماعيلية،  و�ل�سيعة  �لزيدية  �ل�سيعة  عن 

فهم  طبيعة  في  عنهما،  تختلف  ما  بين  من 

�لإمامة وفي �متد�دها، �إلى �إثني ع�سر �إمامًا، 

بالإمام  وتنتهي  طالب  �أبي  بن  بعلي  تبد�أ 

يعرف  �لذي  وهو  ن�سله  من  ع�سر  �لثاني 

ع�سر  ثالثة  من  �أكثر  منذ  )�لغائب  بالمهدي 

�أي�سًا  �لإمامية  �ل�سيعة  ت�سمى  لهذ�  قرنًا( 

بالإثني ع�سرية، كما تعرف بالجعفرية ن�سبة 

لالإمام �ل�ساد�س جعفر بن محمد بن علي بن 

�لح�سين بن علي بن �أبي طالب.

هناك،  ودفن  مكة  في  مات  فمن�سورها   )5(

مهديها  ومات  �أباد  عي�سى  في  مات  وهاديها 

و�أمينها  فار�س  بالد  في  �ساأنًا  �أقل  قرية  في 

فر منها مخلوعًا فقتل عند �أحد �أبو�بها، �أما 

ماأمونها فمات في طرطو�س.



وكانو�  �لعثمانيين،  �سد  �لعربية  بالثورة 

من  قاعدة  لحقًا  �ست�سكل  متنوعة  �سريحة 

�لعا�سمة،  في  تتركز  �لعربية  �لأنتلجن�سيا 

جنود  من  �لمحتلين،  ثقافات  بد�أت  فيما 

قو�ت  و�سائر  وبولندة  وبريطانيا  �لهند 

�لحرب  بريطانيا خالل  قيادة  تحت  �لحلفاء 

�لحيوي  مجالها  تجد  �لأولى،  �لعالمية 

على  و�جتماعيًا  ثقافيًا  �لعا�سمة،  في  �لأهم 

متقطعة،  �سفوية  عثمانية  تاأثير�ت  نقي�س 

بينما بقيت �لبد�وة و�لع�سائرية هي �لملمح 

�لأ�سا�سي لعموم محيط بغد�د. 

وبخليط ينق�سه �لتجان�س، قدم �لمحتل 

ظلت  حيث  �لدولة  لعا�سمة  تقريبية  �سورة 

قيام  بين  ما  عامًا  وثالثين  ل�سبعة  بغد�د 

�لدولة في ظل �لحتالل و�ل�ستقالل وحتى 

عربي،  بمير�ث  محكومة  �لجمهورية،  قيام 

وكانت  �لإ�سالمية،  للخالفة  بديل  نموذج 

�لم�ستعارة  �لعا�سمة  هي  �لمرة  هذه  بغد�د 

لختبار هذ� �لنموذج.

نموذج �لعربي �لباحث عن عر�س �ساغر، 

كان و�حدً� من عنا�سر هذ� �لختبار متمثاًل 

بفي�سل �لأول �لمولود في مكة �لمكرمة. �أما 

�لمختبر نف�سه، �لمتمثل بمكان �لعر�س، فقد 

��ستقر على بغد�د �لولية �لعثمانية �لخارجة 

�لمحتل  قب�سة  �إلى  �لخالفة  عهدة  من  للتو 

�لعر�قية  �لدولة  بد�أت  عندها  �لبريطاني. 

وكان  �لحتالل،  تمركز  �إعادة  مع  تت�سكل 

يعاد بناء �لعا�سمة �جتماعيًا من جديد، يعاد 

على  �لملك  جل�س  �أي�سًا،  ��ستعاريًا  بناوؤها 

عر�سه في عا�سمة، بدت بالن�سبة له )مجرد 

على  �سياغته  ف�ستجري  �ل�سعب  �أر�س،�أما 

يديه لحقًا، طالما �أن ل وجود لهذ� �ل�سعب 

.
)6(

بالم�سطلح �لوطني!..(

�لقادم  �لجنر�ل  قا�سم  �لكريم  عبد  �أما 

من ثكنة �لع�سكر، ليعلن قيام �أول جمهورية 

�لمعروفة  ميوله  من  �لرغم  فعلى  عر�قية، 

حا�سية  �إلى  �فتقر  �إنه  �إل  �لفقيرة،  للطبقة 

بها  يحقن  �أثيرة  مجتمعية  طبقة  �أو  خا�سة 

�لمختمرة  غير  خميرتها  يغذي  �أو  بغد�د، 

كبيرً�  مالذً�  بغد�د  فتح  لهذ�  ربما  �أ�ساًل! 

للمهاجرين من جنوب �لعر�ق، �لفقر�ء �لذين 

ومد�خلها  �لعا�سمة  جو�ر  ومالأو�  نزحو� 

وتغلغلو� د�خلها بمئات �لآلف، فاأ�س�س لهم 

�أر�س وخريطة على ورق  مدينة، هي مجرد 

في  معزوًل  مخيمًا  �أو  مع�سكرً�  ي�سبه  لما 

من  �أكثر  �ليوم  ي�سكلون  هوؤلء  �لأطر�ف، 

ثلث �سكان بغد�د. 

�لمدن  �أن  �إلى  ي�سير  �لحال  و�قع 

�لمجاورة هي من َحَكَم بغد�د ولي�س �لعك�س. 

بحظوة  نحوها  يتدفقون  �ل�سكان  ظل  بينما 

كان  �لحاكم،  من  قربهم  مع  تتنا�سب 

�أثناء  �ل�ستينات  في  بارزة  حظوة  للرمادي 

قرى  �أهالي  وحكم  عارف.  �لأخوين  حكم 

�لبكر  ومع  �لعا�سمة.  من  �لعر�ق  �لرمادي 

- �سد�م �سطع نجم �لتكارتة في بغد�د تحت 

وبا�سمه.  �لمرة  هذه  �لبعث(  )حزب  �سماء 

ريفي  تغلغل  �أكبر  �ل�سنو�ت  هذه  و�سهدت 

من مناطق �سمال �لعا�سمة وغربها. ويمكن 

�لن�سائي  �لزيين  في  �لتغيير�ت  �أكبر  ر�سد 

و�لرجالي، وفي طبيعة �لعمر�ن ذي �لتوزيع 

�لمحافظ و�سكله، وفي �سيوع تقاليد تنتمي 

�أكثر من �نتمائها للتنوع �لذي  �لبد�وة  �إلى 

عليه بغد�د..

بالذ�ت،  �لنقطة  هذه  �إ�ساءة  وت�ستدعي 

 / �لبد�وة  ثنائية  في  مليًا  �لتدقيق  �إلى 

خلدون  �بن  عليها  يبني  �لتي  �لح�سارة 

�أنها  �سنجد  �إذ  للتاريخ،  �لأ�سا�سية  نظريته 

معكو�سة!  �إل  بغد�د  و�سع  في  ت�سح  ل 

وهدير  �لتوح�س  حمى  تنزع  لم  فالعا�سمة 

من  �لقادمين  �لحكام  نفو�س  من  �لفتر��س 

محافظات تنتمي بعمومها �إلى طبيعة لي�ست 

بين  حائر  خليط  هي  بل  مدينية،  عمر�نية 

لم  �إن  �لأحو�ل  �أح�سن  في  و�لبادية  �لريف 

فاإذ�  �سحر�وية.  لبيئة  �نعكا�س  �إنها  نقل 

كان �لتمدن غاية �لبدوي حيث يبدو هنا �أكثر 

 لفتر��س 
ً
مياًل لأن يكون و�دعًا ومترفًا ومهياأ

�إحدى  في  نف�سه  في�سل  �لملك  يوؤكد   )6(

مقربيه،  �إلى  وجهها  �لتي  �ل�سرية  مذكر�ته 

�لجزء  في  �لح�سني،  �لرز�ق  عبد  ون�سرها 

باأنه  �لعر�قية  �لوز�ر�ت  تاريخ  من  �لثالث 

بل مجرد  عر�قي  �سعب  يوجد  )ل  �أنه  يعتقد 

ميالة  جامعة،  بينها  تجمع  ل  ب�سرية  كتالت 

للفو�سى و�لتمرد( و�عدً� باأنه كفيل بتكوين 

�سعب عر�قي من هذه �لكتل �لمتنافرة.
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تجربة  في  �لحال  و�قع  فاإن  �آخر،  خارجي 

�لعك�س  يثبت  �لبد�وة(  )من  بغد�د  َبْدَوَنة 

�سفات  من  و�لفتر��س  فالتوح�س  تمامًا. 

يعي�س  وهو  �لحاكم،  ر�سخها  �لتي  �لبد�وة 

في �لعا�سمة مديمًا ب�سلطانه للع�سبية.

ب�سرية  خميرة  تت�سكل  لم  لماذ�  ولكن 

تمنع  لبغد�د  فاعلة  �أ�سا�سية  �جتماعية 

لتقاليد  و�إخ�ساعها  ب�سهولة  �ختر�قها 

�إعادة  من  �لرغم  )على  و�لبادية؟  �لريف 

ت�سكل �لمدينة نف�سها عا�سمة لدولة(.

و�لتوطين  �لتهجير  ثنائية  تج�سد 

�ل�سو�هد  من  و�حدة  �لر�هنة،  �لظاهرة 

�لمن�سور  �أن  لنتذكر  على �متناع �لختمار، 

ودرج  لجنده.  ثكنة  بالأ�سا�س  بغد�د  بنى 

ع�سبيته  �أو  ميوله،  بعده، ح�سب  خليفة  كل 

ياأتي  �أن  على  خوؤولته،  �أو  م�ساهرته  �أو 

بحا�سيته، ويطرد حا�سية من �سبقه. �لعرب 

و�لفر�س و�ل�سالجقة، كانو� �أثافي ل ي�ستقر 

�لخميرة  بت�سكل  ي�سمح  بما  �لقدر  عليها 

هذ�  يومنا  �إلى  �لوقت  ذلك  �لإناء. ومنذ  في 

عالمة  و�لنفي  و�لإق�ساء  �لمحو  ي�ستمر 

�لعالقة �لتي تحكم �ل�سر�ع على بغد�د بين 

هم  �ل�سكان  يكون  ما  وعادة  و�آخر.  عهد 

�لمادة �لأولية للتعبير عن ذلك �ل�سر�ع، مما 

بجغر�فيا  محكومًا  �لجتم  �لتجان�س  جعل 

�لمكان، فمحافظات �ل�سمال كردية بالعموم، 

ومحافظات �لو�سط و�لجنوب عربية.

قلقة،  ب�سرية  جغر�فيا  فظلت  بغد�د  �أما 

وي�ستقبل  ي�سخ  كوزموبوليتيًا،  خز�نًا  �أو 

لكن  للمياه  لي�س  خز�نًا  دجلة،  مياه  كما 

و�لولدة،  �لقتل  بدللتيها  �لدماء  لتد�خل 

وما بين تلك �لتي ت�سيل بفعل �لقمع و�لغزو 

وتلك �لتي يجري تجديدها بوفاد�ت جديدة، 

�لعر�ق  مدن  �أكثر  �لعا�سمة  ��ستمرت 

لتغيير�ت  خا�سعة  �سعيد،  كل  على  تغيرً� 

ديموغر�فية لم تهد�أ في يوم من �لأيام.

�لعرب بع�سائرهم ذ�ت �لجذور �لممتدة 

باأق�سامهم  و�لأكر�د  �لمكان،  هذ�  عن  بعيدً� 

و�لكرمانجية  و�لبختيارية   
)*(

�لفيلية

و�لآ�سوريون  �ليهود  و�ل�سور�نية. 

�لتركمان،  وكذلك  و�لأرمن  و�لكلد�نيون، 

لم  لكنهم  بغد�د،  �سكلو�  و�ل�سابئة، 

خميرتها  لت�سكيل  �ل�سمود  ي�ستطيعو� 

�لموجودون  هوؤلء  �لر�سوخ.  على  �لقادرة 

بغد�د  قبل  وحتى  �لعر�قية،  �لدولة  قبل 

�لعا�سمة  ول  �لدولة  ل  ت�ستطع  لم  نف�سها، 

�أو  �أن تجعل من وجودهم محايثًا لوجودها 

بغد�د  تفريغ  به. فجرى  �لأقل مرتبطًا  على 

جرى  حين  مرة،  من  �أكثر  محتو�ها  من 

وبجرعات  �للوحة  هذه  �ألو�ن  من  تفريغها 

وع�سف  عنف  من  تخل  لم  متتالية  قوية 

�لما�سي  �لقرن  ن�سف  وخالل  و��سحين. 

جرى تهجير ما قد ي�سل �إلى مليوني ن�سمة 

من بغد�د وحدها.

�لعر�قيين  �ليهود  �أغلب  هاجر  فعندما 

�لأد�ء  محكم  ب�سيناريو   - رو�  ُهجِّ �أو   -

�لعر�قية  �لدولة  �لأطر�ف:  متعدد  وبتو�طوؤ 

�لحركة  ومنظمات  �لبريطانية  و�لحكومة 

�ل�سهيونية، كانو� متمركزين ب�سكل �أو�سح 

هي  بالذ�ت  بغد�د  �إن  بل  �لعا�سمة،  في 

مدن  �إلى  �ليهود  منها  �نطلق  �لتي  �لقاعدة 

�لجنوب �لعر�قي بعد ن�سوء �لدولة �لعر�قية 

�لحديثة.

هذه  وف�سول  )�لفرهود(  عام  بين  وما 

تركو�  �لذين  �ليهود  عدد  بلغ   
)7(

�للعبة

�سخ�س،  �ألف  مائة  من  �أكثر  وحدها  بغد�د 

�سكلو� خم�س �سكان �لعا�سمة �آنذ�ك تقريبًا، 

�لمجتمع  �سر�ئح  ومثلو� طبقات ممتدة في 

�لبغد�دي وفي �أمكنته �لتقليدية.

تحت  مكرهين  �لعر�ق  يهود  هاجر 

�ل�سلطة  وتو�طوؤ  مخطط،  �سهيوني  �إرهاب 

في  و��سحًا  غيابًا  تاركين  مو�طنيها،  �سد 

طيف  �إلى  ي�سير  غيابًا  �لبغد�دية،  �لحياة 

و��سع من �لمفقود�ت �لو��سحة للعا�سمة.

ولأن �لعا�سمة �عتادت ��ستعارة بد�ئلها 

هذ�  �أخرى  طائفة  �سدت  فقد  با�ستمر�ر، 

تاريخيًا  عرفت  �إثنية  جماعة  �لفيلية:   )*(

�لعر�قية  �لمناطق  في  تتمركز  باأنها 

�بتد�ء  لإير�ن  �لمتاخمة  �ل�سرقية  �لجنوبية 

محافظة  �إلى  وو��سط  ديالى  محافظتي  من 

مناطق  في  �إير�ن  د�خل  وتمتد  �لعمارة، 

عيالم ولور�ستان. ويختلف �لفيلية عن �أكر�د 

�سكانيًا،  وتمركزً�  وطائفيًا  لغويًا  كرد�ستان 

�إلى  �أ�سولها  لغة خا�سة تعود  يتكلمون  فهم 

�للغة �لفهلوية، وهم يتبعون �لمذهب �ل�سيعي 

بكونهم  �لمعروفين  لالأكر�د  خالفًا  �لإمامي 

ي�سكنها  �لتي  �لمناطق  وت�سمى  �ل�سنة  من 

�أو  �لجبل  خلف  )�أي  كوه(  )ب�ستي  �لفيليلة 

�إلى  م�سكلتهم  جذور  وتعود  �لجبل(  ظهر 

على  �ل�سفوي  �لعثماني  �ل�سر�ع  تفاعالت 

بين  �لحدود  تر�سيم  جرى  حيث  �لمنطقة 

�أكثر من مرة، وفي كل مرة  �لعر�ق و�إير�ن 

كان )�لفيليون( يجدون �أنف�سهم في جغر�فيا 

جديدة.

تعني  بغد�دية  عامية  مفردة  �لفرهود   )7(

�ل�سلب و�لنهب، وقد حدث ذلك ب�سبب حركة 

ماي�س  �سهر  �أو�ئل  في  �لكيالني  عالي  ر�سيد 

وقف  حيث  �لإنكليز  �سد  )�أيار(1941، 

�لعهد  ولي  عودة  وباركو�  �سدها  �ليهود 

�لعر�قيين  دفع  مما  �لجي�س،  عزله  �لذي 

�إلى  و�لجي�س،  �ل�سرطة  من  قو�ت  وبينهم 

نتيجة  ممتلكاتهم  و�سلب  باليهود  �لتنكيل 

عدد  في  �لم�سادر  وتختلف  �لموقف،  هذ� 

�لقتلى �ليهود نتيجة تلك �لحو�دث في بغد�د 

ثمة  �أن  ومع  وغيرها.  و�لب�سرة  و�لمو�سل 

من يحاول جعل �لق�سية وكاأنها هولوكو�ست 

�لقتلى  �أعد�د  بم�ساعفة  �لعر�ق،  في  يهودي 

ليو�سلها �إلى �لآلف، فاإن �لمرجح �أن �لعدد 

�لأحو�ل  كل  في  وهو  مائتين،  من  �أقل  كان 

بحو�دث  �رتباطه  رغم  غوغائية  من  يخلو  ل 

معينة.



لذ�  �لمدينة،  مالمح  في  �لو��سح  �ل�سغور 

وجود  مركز  �إلى  �ل�سورجة  �سوق  تحولت 

عتالين  فيها  عملو�  �لذين  للفيلية  تجاري 

�لغربية  �لمناطق  عرب  ون�سط  وتجارً�. 

�لإم�ساك  في   - خا�س  ب�سكل  �لكبي�سية   -

�لحلول  �ل�سوق..هذ�  د�خل  بالمفا�سل 

منع  �أخرى،  ح�ساب  على  لفئات  �لق�سري 

مناف�سة  وقوية  متما�سكة  طبقة  �أية  تر�سخ 

لل�سلطة في بغد�د.

ومرة �أخرى �سيجري تجريد �لعا�سمة، 

�أكثر  لت�سبح  �لمتعددة،  طبقاتها  من 

موجات  �سد  على  مقاومة  و�أقل  ه�سا�سة، 

�لترييف �لم�ستمرة، فكان �لفيليون هم مادة 

تلك �لطبقة �لمنتزعة من �لن�سيج �لجتماعي 

تهجير  حمالت  �أكبر  بغد�د  لت�سهد  للمدينة، 

و�سلت  حيث  �لبعث  حزب  حكم  خالل 

�لحرب  عام  وهو   1980 �لعام  ذروتها 

�لعر�قية – �لإير�نية. �لإح�سائيات �لأكيدة 

�لأحو�ل  كل  في  تقل  ل  �لجريمة  هذه  حول 

من  ن�سفهم  فيلي  كردي  مليون  ربع  عن 

.
)8(

بغد�د

�ستبدو مثل هذه �لعالقة ما بين �ل�سلطة 

و�سكان عا�سمتها، تكثيفًا وخال�سة نا�سجة 

�تهام  نزعة  طبيعة  من  و��سح  ل�سياق 

مو�جهة  كل  بعد  �سيتكرر  وتدميره،  �لآخر 

للمو�طنين مع �ل�سلطة. فقد �تهمت �ل�سلطة 

باأنهم  و�لجنوب  �ل�سمال  مو�طني  �ل�سابقة، 

خالل  �سدها  ثارو�  لأنهم  عر�قيين  لي�سو� 

ما عرف بـ)�نتفا�سة �آذ�ر( بعد �نتهاء حرب 

عا�سفة �ل�سحر�ء وطرد �سد�م من �لكويت. 

حزب  ل�سان  �لثورة(  )جريدة  كتبت  فقد 

�أن  �لأحد�ث،  تلك  بعد  �لعر�ق،  في  �لبعث 

�لقا�سم  بن  محمد  جلبهم  �لجنوب  مو�طني 

�لثقفي مع �لجو�مي�س خالل �لفتح �لإ�سالمي 

للهند وتكاثرو� معها متمثلين �أخالقها. 

و��ستقالل  متعددة  �حتاللت  بين  وما 

بغد�د  �سورة  ظلت  وت�سوري،  مفتر�س 

�للتبا�س،  تعبيرً� و��سحًا وجارحًا عن هذ� 

على  بقيت ع�سية  نف�سها  �ل�سورة  هذه  لكن 

�للتقاط �إل بو�سفها )مفقودة �أو موجودة( 

�لثالثة،  �لأخرى  �سورتها  �إلى  ينظر  ولم 

غيبت  كعا�سمة  ��ستعارتها  كون  �أعني 

�أخرى  نمطية  �سورة  لها  وخلقت  حقيقتها 

�لنتحار  د�ئمة  فكاأنها  فيها،  �لمدينة  قتلت 

للتخل�س من عبء �ل�ستعارة �لقاتل.. 

كابن  �لعرب  �لرحالة  كتب  توؤكد 

�لمزدوج  �لتغيير  بطوطة  و�بن  جبير 

و�سورة  �لمدينة  ل�سورة  و�لدر�ماتيكي 

�أو  �لمخيلة  �أهلها عما هو مر�سوم عنها في 

�لذ�كرة. بعبارة و�حدة تلخ�س م�ساهد�تهم 

عن بغد�د )لي�س لها من ر�سمها �إل ��سمها( 

في  لفتًا  �سيء  ل  �أن  على  تقريبًا  ويتفقان 

ما  هو  فقط  ودجلة  و�سكانها،  عمر�نها 

�أثارهما، من �لعا�سمة كلها.

دجلة  ن�سيف  �أن  �ليوم  ن�ستطيع  لكننا 

�إلى قائمة �لمتغير�ت ولهذ� دللة كبيرة..

�لغمر  من  ت�سميته  �لماأخوذة  فدجلة 

كما  وغمره  غطاه  �ل�سي  )دجل  و�لفي�سان، 

يرد في �لمعاجم(، لم يعد في�سانه فكرة يلجاأ 

لها �لمحللون للمز�ج �لبغد�دي في �ندفاعه 

�لمفاجئ غير �لمو�سمي كما ر�أى مرة جبر� 

فقد  �لبغد�دي،  �لفل�سطيني  جبر�  �إبر�هيم 

�إلى  حافيًا  وجرجر  بغد�د،  عند  �لنهر  نحل 

�ل�سغيرة  �ل�سدود  وبدت  �عتباطية(  )مدن 

مهجورة،  مكبات  مجرد  �لفرعية  و�لقنو�ت 

و�لقبور  �لنفايات  فائ�س  �إل  ت�ستقبل  ل 

�لجماعية.

لي�س من �لمفيد �لتحديق ب�سورة �لمدينة 

تلك  ف�سورتها  وليلة،  ليلة  �ألف  مر�آة  في 

�ل�سلطان  لت�سلية  ي�سلح  �آخر  مجاز  مجرد 

�لطويل  بالليل  �لموت  لحجب  وتعويذة 

وبالحكايات و�لجن�س! 

�إلى  �إ�سافة  تلك،  �سورتها  �أن  غير 

�لجنود  حمله  ما  �أف�سح  هي  �لنار،  خر�ئط 

�لأمريكيون �لذين دخلوها في �لربيع و�سط 

هذه  ب�سري  وفي�سان  مو��سم،  بال  فو�سى 

�لإح�سائيات  �أن  �إلى  �لإ�سارة  من  بد  ل   )8(

خال�سة  هي  �لبحث،  هذ�  في  �لو�ردة 

منظمات  تقارير  من  �لعديد  بين  مقارنات 

حقوق �لإن�سان �لعر�قية و�لدولية. 
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�لمدينة  تجاه  عد�ئيًا  مز�جًا  لخ�س  �لمرة 

مار�سته �أعد�د كبيرة من �سكانها. 

و�سفًا  يجدو�  �أن  �لأميركان  على  كان 

لما يجري من عمليات �سطو غريبة و�إ�سعال 

نير�ن في مباني �لمدينة بما يجعلها خريطة 

�أخرى من نار ت�سبه خريطة مبتد�أها. 

�أ�سبح  �لذي  �لو�سف  هو  بابا(  )علي 

بين  متعاك�سة -  لكنها  لغة م�ستركة -  �أول 

�لجديدة،  بغد�د  في  و�لأميركان  �لعر�قيين 

�أو )بو�سد�د(. 

�ل�سحر  من  لوجه  ��ستعارة  بابا(  )علي 

مناق�س،  �سياق  في  زجه  جرى  �لتاريخي، 

تمامًا.  مقلوبة  �ل�ستعارة  هذه  فجاءت 

من  هو  بابا(  )علي  �إن  تقول  فالأ�سطورة 

طيبته  لإثبات  حر�ميًا  �لأربعين  �سارع 

�لأميركي �ختزل بعلي  �لفهم  و�أمانته! لكن 

و�أ�سبح  �لق�سة،  في  حر�ميًا  �لأربعين  بابا 

�لرمز مقلوبًا في �أ�سطورة �أخرى.

�سيكون  ديار(  �لديار  ول  �أنت  �أنت  )ل 

من  نوعًا  لي  بالن�سبة  هذ�  تمام  �أبي  بيت 

بغد�د  �أمام  �لوقوف  في  �لحيرة  تلخي�س 

�لحالية، هذه �لتي ل ت�سبهها بالأم�س. 

�ليوم،  �لعا�سمة  في  ثابتًا  �سيء  ل  �إذ 

تجد  فال  تتغير  و�لأمكنة  �ل�سو�رع  �أ�سماء 

�لذ�كرة محلها ل للمنفيين ول حتى لأولئك 

مثلما  كلها  تغيرت  فيها.  يعي�سون  �لذين 

ويوم  �لوطنية،  �لأعياد  با�ستمر�ر  تتغير 

ودور  �لمجهول  �لجندي  ون�سب  �ل�سهيد، 

�لكثير،  و�سو�ها  كلها  �ستبدو  �ل�سينما. 

وحتى  بل  وتر�ثي،  قديم  ما�ٍس  من  �أماكن 

لي�س  تاريخ  في  تمكث  �أنها  مع  تاريخي، 

ما  �إلى  تعود  فهي  �لأحو�ل،  كل  في  قديمًا 

قبل ب�سعة عقود لي�س �أكثر.

)عقد �لن�سارى - حارة �ليهود - دربونة 

�لعجم - حي �لأكر�د - كامب �لأرمن - بيت 

�لتركمان( عبار�ت طبيعية لتو�سيف �سارع 

�لأحاديث  في  كثيرً�  تتكرر  كانت  حي،  �أو 

هذه  من  �لكثير  يوجد  ل  �ليوم  �ليومية، 

يهود  من  لأي  وجود  ل  بل  �لت�سميات، 

�أعد�د  �إل  م�سيحييها  من  يبق  ولم  بغد�د، 

ينتظرون  �لفيليين  �أغلب  يز�ل  ول  �سغيرة، 

�إذنًا من �لمحتل ليعودو� �إلى ديارهم، بينما 

�ختفى �لبقية في �أن�ساب بغد�دية حائرة، �أو 

�حتمو� با�ستمارة تغيير �لقومية!

تغير موقع وز�رة �لدفاع، وتغيرت �أ�سماء 

يقتلون  جدد  �سهد�ء  عدة،  مر�ت  �ل�سو�رع 

�ل�سو�رع  �لقد�مى ويطردونهم من  �ل�سهد�ء 

و�أخرى  ت�سقط  تماثيل  محلهم!  ويحلون 

ت�سمم على عجل لتحتل �لمكان قبل �أن يوؤول 

تنتقل  تتوقف  ل  حر�ئق  �آخر!  تمثال  �إلى 

وفق خريطة ذ�ت ت�سميم غريب، لتاأتي على 

�لبنايات من �أ�سفلها �إلى �أعالها. �سكة �لحديد 

�لمعلقة في ذ�كرتي، كجنائن بابل، ليمر منها 

�سرة  يخترق  وهو  يطير  �أنه  لو  كما  �لقطار، 

بغد�د عند �لأعظمية، عابرً� دجلة نحو �لكرخ، 

تلك  �لعالية  �ل�سكة  �لخا�س،  ج�سره  على 

�إعادة بناء  جرى تجريدها لي�ستفاد منها في 

�إ�سافية.  �أخرى  و�إن�ساء  �لمخربة،  �لج�سور 

بقيت �لأعمدة �لإ�سمنتية �ل�سخمة ت�سير �إلى 

م�سهد �آخر، وبدت مرتبكة في وجودها هذ�، 

ت�ست�سعر  حين  بالرتباك  �أنت  ت�سعر  مثلما 

�أنك تنتمي �إلى كل هذ� �لزو�ل. لن يبدو هذ� 

حتى  فيه  تباع  �سارت  بلد  في  غريبًا  �لأمر 

بالمز�د  تفكيكها  بعد  �لنفاثة  �لميغ  طائر�ت 

معادنها  وتنتهي  �لخردة،  �سوق  في  �ل�سري 

في �لمنازل �أباريق لل�ساي �لبغد�دي، و�أو�ني 

�لفولكلورية  لل�سناعات  كتر�ث  تباع  �أخرى 

في �سوق �ل�سفافير! �أما �لمحركات فيجري 

�سحنها �إلى خارج �لبالد. 

مادة  �أ�سحت  �أحببناها  �لتي  �لأمكنة 

�أولية لإن�ساء �أبنية �أخرى في زمن �لح�سار. 

هاجر  تقريبًا،  منهم  �أحد  فال  �لأ�سدقاء  �أما 

�أ�سرو�  �أو  �لحروب،  في  قتلو�  �أو  �أغلبهم، 

فال  مثلي  �ل�سو�رع  في  يتخبطون  وعادو� 

هذه  �إذن  بلد!  على  ول  �أحد  على  يتعرفون 

هي �لعا�سمة �ليوم.



�ل�سيء �لر��سخ و�لذي يبدو �أن بغد�د لن 

تتخلى عنه �أبدً� هو لعبة �لجفاف و�لطوفان 

بدياًل  �ليوم  يبدو  �لذي  �لمتجدد  �ل�سكاني 

لطوفان دجلة.

ففي نظرة لو�قع �لعا�سمة �لآن، �ستجد 

�سر�ء  على  محموم  �سباق  في  ت�سير  �أنها 

�لأمالك و�لعقار�ت �ل�سكنية و�لتجارية وكل 

قوميًا،  �أو  طائفيًا  جديدً�،  تغلغاًل  يعزز  ما 

ويو�سع من �لرقعة �لب�سرية للمدن �لأخرى، 

�لبارزة هي  �لعالمة  فاإن  نف�سه  �لوقت  وفي 

م�سطنعًا  ظل  �لذي  �لديموغر�في  �لتغيير 

دومًا ل يتم ت�سحيحه �ليوم بقدر ما يجري 

م�سطنع  لكنه  م�ساد  لو�قع  �لتخطيط 

�أي�سًا. 

�لعر�ق  في  تغير  من  هو  �لعمر�ن  لي�س 

ب�سكل  �لأحياء  و�أ�سماء  �ل�سكان  �أو  فقط 

مبا�سر، فقد تغيرت دللت عدة في �ختبار 

هذ� �لعبور �أو هذ� �لهروب �لكبير من تاريخ 

�لمقابر  كانت  و�إذ�  �لهاربون.  ي�سنعه  لم 

وحمامات  و�لأ�سو�ق  و�لم�ساجد  و�لحانات 

لدر��سة  �لتعبيرية  �ل�سو�خ�س  هي  بغد�د، 

�لقبور  فاإن  للمدن،  و�لموت  �لحياة  �أبعاد 

وما  تبقى  ما  �أو�سح  هي  �ليوم  و�لم�ساجد 

يتكاثر من عمر�ن في �لمدينة. لذلك لي�س من 

على  مرحليًا  �ليوم،  بغد�د  نحيل  �أن  غر�بة 

�لأقل، �إلى عد�د �لمدن �لميتة مجازيًا.

ليل �لمدينة �ليوم هو هدف لر�سا�سة �أو 

لحكاية �أو ل�سحر وخر�فة ما! جاء �لمارينز 

جديدة،  وليلة  ليلة  �ألف  من  �أجو�ء  ليخلقو� 

ي�ساركون  وهم  �لقديمة،  �ختبار  يعيدو�  �أو 

بها �أبطاًل وخ�سومًا �آخرين. لكن �لليل هذه 

�لمرة ما ز�ل ينطوي على كثير من �لحكايات 

م�سور  نهار  خلف  تتخفى  وهي  �لغام�سة 

تلقى  �لتي  �ل�سخمة  �لإ�سمنت  بعو�ر�س 

و��سح،  وبعبث  فجاأة  لإغالقه  �ل�سارع  في 

�لتي  �لحديد  ووحو�س  �ل�سائكة،  و�لأ�سالك 

�لمدينة  ر�سم  تعيد  مفرد�ت  �لطرق،  ت�سد 

ور�سف طرقاتها، كي ل تمر عليها خر�ئط 

�لنار �لقادمة من كل �لجهات، ولكن عبثًا.

كانت بغد�د عا�سمة مرتين، وفيهما معًا 

�لإن�سان  وفي  �لت�سمية  في  م�ستعارة  كانت 

�لعي�س،  وفي  �لحكاية  في  و�لعمر�ن، 

في   م�ستعارة  وهي  و�لنفي،  �لإقامة  في 

فكرتها.



77اأ�سغال داخلية: منتدى عن الممار�سات الثقافية

محمد مظلوم

�لإ�سبانية  �لإنكليزية،  �إلى  �أ�سعاره  وترجمت  �سعرية  ن�سر عدة مجموعات  �لعام 1963،  ببغد�د في  ولد 

�لدر��سة.  من  فر�غه  بعد  �لع�سكرية  بالخدمة  و�لتحق  �لإ�سالمية،  �لدر��سات  في  �إجازة  نال  و�لبولونية. 

�سارك في �لحرب �لإير�نية �لعر�قية، وقام بتعليم �للغة �لعربية في كرد�ستان. هاجر �إلى �سوريا هرباً 
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في �لفعل �لم�سرحي:

ق�سية كلمة و�نزياحات

لينا �سانع

�أعيد  �أن  �لورقة  هذه  في  �أحاول 

بالغة  لكنها  وبديهية  �سائعة  �أ�سئلة  طرح 

��سئلة  نف�سه؛  �لوقت  في  �ل�سعوبة 

منذ  �لم�سرحية  �أعمالي  كل  في  ر�فقتني 

�لذي  ما  قبيل:  من  �ليوم،  وحتى  �لبد�يات 

ت�سوير�ت؟ �أية  �لم�سرح؟  على   نعر�سه 

 (Que représente-t-on)؟ وكيف؟ ما �لذي 

ما  لنا؟  يقدم  روؤية  �أية  �لم�سرح؟  في  نر�ه 

�أم  �لم�سرح  في  �أكان   (Action) �لفعل  هو 

على  �ل�سيا�سي  كالمجال  �آخر  �أي مجال  في 

يمكن  �لذي  ما  �أو  هو  ما  �لمثال؟  �سبيل 

�لممثل  عمل  في  �لج�سد  دور  يكونه  �أن 

�لت�سوير�ت  عالقة  هي  ما  و�أخيرً�،  �ليوم؟ 

 (Parole) و�لكالم  بال�سورة  �لم�سرحية 

جميعًا  �لأ�سئلة  هذه  و�لف�ساء(Espace)؟ 

بين  تتر�وح  �لتي  تجربتنا،  �إلى  ت�ستند 

تجربة  و�لكتابة.  و�لإخر�ج  �لتمثيل 

��ستك�سافاتها،  في  غنية  لكنها  متو��سعة، 

وفي �نقالباتها �لمفاجئة...

نقطة  �أو�سح  �أن  �أريد  �لبد�ية  في  لكنني 

مهمة: عندما �أقول نحن �أعني �أنا وربيع مروة، 

�لذي �ساركته منذ �لبد�ية وما زلت م�ستمرة 

معه في �لبحث و�لعمل �ل�ساق و�لمتعب، هذه 

�أ�سا�سية  باأ�سئلة  �لتي حفلت  �لوعرة  �لطريق 

لزمتنا منذ �لبد�يات، منذ خم�سة ع�سر عامًا 

على وجه �لتقريب، محاطين بب�سعة �أ�سدقاء 

مهتمين ومتفهمين.

في �لبدء كانت �لكلمة؟ و�ل�سورة لي�ست 

�سوى نتاج للكلمة.

»ليكن  �لنور:  �هلل  خلق  �لكلمة،  بف�سل 

كن  لل�سيء  يقول  �لنور«.  وُخلق  �لنور، 

�هلل  خلق  �أن  �إلى  دو�ليك  وهكذ�  فيكون، 

�إذً�  �لإن�سان  ومثاله.  �سورته  على  �لإن�سان 

لي�س �أكثر من �سورة. �سورة �هلل.

هذه هي �لرو�ية �لدينية، لكن �لديني لي�س 

هذه  في  �هتمامي  �أوليه  ما  �إن  يهمني.  ما 

جعل  �لذي  �لإن�ساني،  �لذكاء  هو  �لرو�ية 

لكافة  خالقًا  فعاًل  خالقًا:  فعاًل  �لكالم  من 

�لكائنات و�لأ�سياء، وعلى وجه �لخ�سو�س، 

محل  يحل  ل  فالكالم  لل�سور.  خالقًا  فعاًل 

عليها،  تعليقًا  لي�س  يكّملها،  ول  �ل�سورة، 

�أو  ي�سرحها  ل  �أي�سًا  �نه  لها،  مو�زيًا  �أو 

يف�سرها �أو يحللها: �إنه يخلقها.

�لذكاء  �لرو�ية،  هذه  في  و�أي�سًا:  �أي�سًا 

تاريخ  يميز مرحلتين في مر�حل  �لإن�ساني 

و�أخرى  دينية  مرحلة  �لن�ساني،  �لجتماع 

ثمة  يكن  لم  �لأولى  �لمرحلة  في  �سيا�سية. 

�لآخر،  في  �لو�حد  �سورة  �سور،  غير 

�ل�سورة  هي  �لتي  نف�سه  �لو�حد  �سورة 

�لأ�سل �لمنبع، �أي �سورة �هلل. لأن �هلل �سنع 

�لإن�سان  ولي�س  �سورته  على  مخلوقاته  كل 

�نتهى  �إن  ما  ذلك،  على  و�لبرهان  وحده. 
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�أن  �لإن�سان  من  يطلب  �ألم  �لخلق،  من  �هلل 

ي�ستجب  �ألم  باأ�سمائها؟  �لأ�سياء  ي�سمي 

من  قدر  �أي  يبدي  �أن  غير  من  �لأخير،  هذ� 

ل  كانت  حينها،  �لأ�سياء  �أن  ذلك  �لتردد؟ 

�إلى  حقيقتها،  �إلى  تكون  ما  �قرب  تز�ل 

حيال  و�سفافة  مطو�عة  �لأ�سلي،  منبعها 

�لكلمة �لتي خلقتها، ل بل على �سورة هذه 

لطلبه،  و��ستجابة  �لرب،  �أمام  لذ�،  �لكلمة. 

فلم  به  �لمحيطة  �لأ�سياء  �إلى  �لإن�سان  نظر 

يَر غير �سورة ملت�سقة بعينيه. وفقط، حين 

بد�أ باإعطاء �لأ�سياء �أ�سماءها، بد�أت �لأ�سياء 

تتحدد، تتخذ حجمًا و�سكاًل حيال ما يحيط 

عن  و�حدها  يبتعد  وت�ستوحد،  تتفرد،  بها، 

وتخلق  بينها،  ما  في  م�سافات  تقيم  �لآخر، 

ف�ساء حول �لإن�سان، خارج حدود ج�سمه، 

�لأ�سياء  وحول  نف�سها،  و�لأ�سياء  عينه  بين 

هو  �لإن�سان  يعد  لم  �لحال.  بطبيعة  نف�سها 

�لعالم، ولم يعد �لعالم هو �لإن�سان. خلق �هلل 

�أ�سماءها؛  �أعطاها  و�لإن�سان  �إذً�،  �لأ�سياء 

بع�سها  عن  �لأ�سياء  �لإن�سان  ف�سل  وبذلك 

مجموعة:  بالمليار�ت  �هلل  خلقها  بع�سًا. 

ل  و�حدة،  دفعة  �لتفاح  �سجر  من  مليار�ت 

تختلف و�حدتها عن �لأخرى؛ �لإن�سان �خذ 

�أختها،  عن  �ل�سجرة  تفريق  في  وقته  كامل 

في خلق حجم لما خلقه �هلل �سورة م�سطحًة، 

ما  لكن،  �لأ�سياء.  هذه  حول  ف�ساء  مبتدعًا 

�لإن�سان  �أن  كان  �لتفاح،  �سجر  من  �أهم  هو 

�آخر،  �إثر  و�حدً�  �أمثاله.  مع  �لفروق  �أقام 

خالقًا  بمفرده،  �سخ�س  كل  وحدد  �سمى 

�كت�سب  و�أخيه.  �لمرء  بين  محددً�  ف�ساء 

�لنا�س �لوعي بكثرتهم وتعدديتهم وبالتالي 

تحررو� من كونهم »�لإن�سان« �لذي لي�س في 

لنهائية  �إنتاج  �إعادة  �سوى  �لمطاف،  نهاية 

 (L’homme) »�لإن�سان«   .
)1(

نف�سه للنوع 

�لنا�س لكن  ف�سيلة؛  نوع،  من  �أكثر   لي�س 

�سيا�سيون،  �أفر�د  هم   ،)Les hommes(

 ،(Action) فاعلون، لأنهم قادرون على �لفعل

تقول  مثلما  �لجديد،  و��ستقبال  �بتكار  على 

حنه �أرندت. 

�لف�ساء  �لقامو�سية،  �لتعريفات  بح�سب 

هو: »م�ساحة غير محددة ت�ستوعب كل �سيء 

، و�لـ»ف�ساء �لحيوي« 
)2(

وتحيط بكل �سيء«

هو هذ� »�لف�ساء �لذي ي�سمح لنا باأل ن�سعر 

بال�سيق من �لآخرين«.

يفرق  ما  �أن  �أحد،  على  خافيًا  لي�س 

هو  ما  بال�سبط  هو  �لحيو�ن،  عن  �لإن�سان 

وتاأ�سي�س  �سنع  على  قدرته  �أي  �سيا�سي؛ 

تلك  غير  هي  رو�بط  »�لغرباء«.  مع  رو�بط 

�أو  �لعائلية  كتلك  مثاًل  �لطبيعية  �لرو�بط 

�لم�ساحة  �أو  �لحيوّي  �لف�ساء  حيث  �لقبلية 

�إلى  نق�س  من  ت�سكو  �لنا�س  بين  �لفا�سلة 

هو  �ل�سيا�سي  �لإن�سان  �لختناق.  حّد 

�لغرباء  �أولئك  مع  رو�بط  يبني  �لذي  هذ� 

»�لبعيدين« عنه. ومثلما قلنا �آنفًا، فاإنه، من 

�ل�سيا�سي  �لإن�سان  ي�ستطيع  �لكالم،  خالل 

�لآخرين،  وبين  بينه  �لف�ساء�ت  يخلق  �أن 

خالل  ومن  �أنه،  كما  �لأ�سياء،  وبين  وبينه 

بينه  و�سالت  رو�بط  يخلق  �أي�سًا،  �لكالم 

�لتي  �لأ�سياء  بينه وبين  ثم  �لآخرين،  وبين 

تحيط به.

تدور  �لتي  �لم�ساحة  فاإن  و�لحال، 

بين  �لجتماعية  �لعالقات  فيها  وتن�ساأ 

�لعام.  �لحيز  ن�سميه  ما  ت�سكل  �لغرباء، 

�لم�ساحة،  هذه  بال�سبط  هو  �لعام  و�لحيز 

نحفظها  �لتي  �ل�سرورية  �لم�سافة  هذه 

وتف�سل  تربط  �لتي  �لآخرين،  مع  بالعالقة 

في ما بينهم في �لوقت نف�سه. و�لحيز �لعام 

مجردة،  م�ساحة  �لأ�سا�س  وفي  �أي�سًا  هو 

�أي من �لالمرئي، من  م�سنوعة من �لكالم، 

�لالملمو�س. وهذ� �لكالم، على ما تقول حنه 

�أرندت، معني بالعالم �لملمو�س �لذي يحيط 

بالإن�سان و�لذي يف�سل بين �إن�سان و�إن�سان 

بهذ�  معني  و�لفعل  �لكالم  »معظم  �آخر: 

�لـ»ما بين» �إن�سان و�إن�سان �آخر«، وت�سيف 

�أن هذ� �لعالم �لملمو�س م�سترك بين �لنا�س، 

Les intéresse.tous وكلمة  ويعنيهم جميعًا 

 )1( �نظر �لف�سل �لخام�س من كتاب حنة �أرندت:

 Condition de l’homme
moderne, 

éd. Pocket, Paris, 1994

 )2( �نظر �لقامو�س �لفرن�سي:

Petit Larousse Illustré, 1996 



Intéresse من �لالتينية Inter-est وهو »هذ� 

�لوقت  �لنا�س وفي  بين  يف�سل  �لذي  �لحيز 

وعقد  بع�سهم  من  بتقريبهم  ي�سمح  نف�سه 

يقع  �أن  غير  من   ،
)3(

بينهم« ما  في  �سالت 

و�حدهم على �لآخر.

�لفعل و�لكالم، Praxis et lexis، ن�ساطان 

�إليه  ذهب  ما  ي�سكالن  بامتياز،  �سيا�سيان 

 ،)Bios politikos( عبارته  في  �أر�سطو 

ويعنيان بعالم م�سنوع من �لم�ساحات �لتي 

تربط وتف�سل بين �أفر�د �سيا�سيين. لكنهما 

�أي�سًا، ن�ساطان م�سرحيان بامتياز.

�لن�ساني  �لإدر�ك  نتاج  هو  �لم�سرح 

نتاج  هو  �لم�سرح  تاأكيد،  بكل  للف�ساء. 

�ل�سيا�سي كما هو نتاج �لمدينة �أو �لمديني. 

�نما �لمدينة و�ل�سيا�سي، هما �ي�سًا من نتاج 

هذ� �لإدر�ك للف�ساء.

ممثلين  �لم�سرح،  في  عملنا  بد�يات  منذ 

�لإجماع  من  �لرغم  وعلى  ومخرجين، 

و�لعتر�ف �لعام و�لنجاحات �لتي حققناها، 

هو  ما  ثمة  �لرتياح.  بعدم  ن�سعر  زلنا  ما 

ق�سية  لي�س  بالطبع  وهذ�  ينق�سنا.  جوهري 

�لبلد  في  �لو�سع  ب�سبب  �سود�وي  مز�ج 

�أو  �لعولمة،  �أخطار  ب�سبب  �أو  و�لمنطقة، 

ول  �لعامة.  �ل�سيا�سية  �لمو��سيع  من  غيرها 

�لر�سمية  �لموؤ�س�سات  �هتمام  بعدم  يتعلق 

و�لم�سرحي،  �لثقافي  بال�ساأن  و�لحكومية 

من  وكثير  �لإعالم،  و�سائل  �إليه  تذهب  ما  �أو 

ي�سعون  �لذين  و�لنقاد،  و�لفنانين  �لمثقفين 

�لجميع في �ل�سلة نف�سها، في م�سنفات على 

جيل  �أو  �ل�سباب،  جيل  �لجديد،  �لجيل  نحو: 

فقط  لي�س  تحوي  م�سنفات  �لحرب.  بعد  ما 

�لع�سرين  بين  �أعمارهم  تتر�وح  فنانين 

�لخم�سين!،  وحتى  و�لأربعين  و�لخام�سة 

�لجمالية  �لفروقات  كل  تمحو  �أي�سًا،  �إنما 

فيها،  بما  جمالية:  لكلمة  �لو��سع  بالمعنى 

و�ل�سيا�سية،  و�لجمالية  �لفنية  مو�قفهم 

روؤيتهم للعالم، تمو�سعهم بالن�سبة �إلى �لمهنة 

وتاريخ �لم�سرح. ت�سنيفات تمحو �لفروقات 

تقاطع،  نقاط  تاأثير�ت،  عن  �إل  تبحث  ول 

ت�سابهات... بمعنى �آخر، للقول �ن كل �سيء 

ي�سبه بع�سه، وبالتالي كل �لأ�سياء هي �ل�سيء 

�أكثر من �سورة  نف�سه �لأحد، ولي�س �لو�حد 

لالآخر. في مثل هذ� �لكالم، �لآخر، �لمختلف، 

�لمتفرد، غير موجود. تمامًا مثلما هي �لحال 

لتعيين  محاولة  من  بدل  �لديني.  �لفكر  في 

و�لتفتي�س  وتحديدها،  وت�سميتها،  �لأ�سياء 

�لفروقات  تلك  بينها،  ما  في  �لفروقات  عن 

و�ل�سرورية  �لت�سابهات  من  �كثر  �لمثيرة 

�لخطاب  هذ�  �أي�سًا  �إنما  �أي�سًا.  �أكثر 

�ل�سطحي و�لم�سِطح للم�سرح و�لثقافة عامة، 

و�أي�سًا  �ل�سيا�سي،  تغييب  على  يعمل  �لذي 

�لذي يحول دون تحقيق  �لك�سل و�لعناد  هذ� 

�لفنية  �ل�ساحة  على  حقًا  يجري  بما  �لمعرفة 

�ل�سبب  لي�س  هذ�  كل  و�لثقافية،  و�لم�سرحية 

�لفعلي ل�سعورنا بعدم �لكتفاء.

و�قع �لأمر، �أن كافة �لأعمال �لم�سرحية 

ظاهرً�،  تبدو  �أن  يمكن  و�لثقافية  و�لفنية 

�لنظرة  يجاوز  ل  ذلك  لكن  مت�سابهة. 

�لحظ،  ولح�سن  لكن،  و�ل�سطحية.  �لأولى، 

فاإن �تجاهات �أ�سا�سية تفرق بين ممار�سات 

�لرغم  وعلى  مثاًل،  �لمختلفة.  �لفنانين 

�لثقافي  وتفاهمنا  �لم�ستمر،  تعاوننا  من 

�أعمالي  فاإن  و�لجمالي،  �لفني  وتقاربنا 

بد�أنا،  �أعمال ربيع مروة. هكذ�  تختلف عن 

ربيع و�أنا، ن�سائل ممار�ستنا �لفنية. �أدركنا 

نظرّية  �أطر  في  ن�سعها  �أن  �لملح  من  �أنه 

لو بدت متطّرفة ور�ديكالّية  و��سحة، حتى 

لدرجة �لعنف؛ لأنني �أ�سك �أن �لفن ي�ستطيع 

عنف  �لعنف،  من  نوع  دون  من  ينوجد  �أن 

من  لكنه  متع�سرة،  م�سادرته  يجعل  قد 

�ل�سلطات  قبل  من  م�ستحيل،  غير  �سك  دون 

�لر�سمية و�ل�سيا�سية. هل نجحنا في ذلك؟ ل 

�أعرف، ولكن �ليكم م�سارنا وما و�سلنا �إليه 

حتى �لآن. بكل تاأكيد، لم تكن �لأ�سياء د�ئمًا 

و��سحة، وبديهية، مثلما تظهر بعد �سنو�ت 

وتحليلية.  نقدية  قر�ءة  في  ن�ستعيدها  حين 

)3( �نظر في كتاب حّنة �أرندت:

Condition de l’homme moderne, 
pp.92, 239 et 240.
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وعرة،  يقا�س،  ل  بما  �سعبة  كانت  �لطريق 

�لتحديات،  بال�سكوك،  بالتردد،  عامرة 

و�رتياد �لميادين �لخطاأ، و�لتي ل تظهر لنا 

في هذه �لقر�ءة �لمتاأخرة.

�لميد�ن  في  معًا  �لعمل  بد�أنا  عندما 

�لم�سرحي، ربيع و�أنا، ظهر بو�سوح ميلنا 

ج�سماني،  ح�سي،  م�سرح  نحو  �لموؤكد 

نرغب  كنا  �أخرى،  ناحية  من  وب�سرّي. 

�لجتماعية  و�سعيتنا  في  و�لتاأمل  بالتفكير 

�أحكامها.  ظل  في  نعي�س  �لتي  �ل�سيا�سية 

على  �أبحاثنا  تركزت  طويل  ولزمن  �إنما 

�لج�سدي  �لأد�ء  على  �لب�سرّي،  �لمجال 

�لإخر�ج  �سبل  على  كما  للممثل،  و�لح�سي 

�أن  للممثل  تتيحان  �للتين  و�ل�سينوغر�فيا 

على  و�لتعبيرية  �لج�سدية  طاقاته  يبرز 

�أح�سن وجه. هكذ�، م�سى وقت طويل قبل 

�أن نعيد �لنظر  �أنه من �ل�سروري  �أن ندرك 

في كيفية مقاربتنا للعالم حيث نعي�س، و�لذي 

يحيط بنا، ويعنينا، ويتطلب منا �إعادة تفكير 

د�ئمة، م�ستمرة، متجددة.

عملنا  �لأولى،  عملنا  �سنو�ت  في  �إذً�، 

قد  كنا  ما  بكل  مت�سلحين  �لم�سرح  في 

�لم�سرح  حول  �لجامعة  من  تعلمناه 

من  و�لتجريبي،  و�لطليعي  �لحديث 

و�سوًل  �لبيوميكانيكي  مايرهولد  م�سرح 

بم�سرح  مرورً�  �لم�سرح-�ل�سورة،  �إلى 

�لق�سوة �لذي تكلم عنه �آرتو، وحيث �لممثل 

محرقته،  على  من  �إ�سار�ت  ير�سل  ينفك  ل 

�لبريد  م�سرح  لكانتور،  �لموت  وم�سرح 

غروتوف�سكي،  ثياتر،  �لليفنغ  بابيت،  �أند 

م�سرح  رموز  �سكلت  �لأ�سماء  من  وغيرها 

كنا  ما  كل  �آخر،  وبكالم  �لع�سرين.  �لقرن 

�لفن  بخ�سو�س  �لجامعة،  في  تعلمناه  قد 

من  �لج�سد  وتحرير  و�لحركي،  �لج�سماني 

كافة  و�إنماء  �لبورجو�زية  �لب�سيكولوجيا 

طاقاته من خالل �لعمل على �لحركة و�للعب 

و�لأ�سلبة، و�أي�سًا، ��ستخد�م كافة �لأ�ساليب 

و�لتعبيرية،  �لفنية  و�لأ�سكال  و�لتقنيات 

�إلخ.  و�لأكروباتية،  و�لإيماء،  كالرق�س، 

�لأدبي،  �لم�سرح  عن  لنبتعد  كله  هذ� 

�لب�سيكولوجي،  �لبورجو�زي،  �لمدر�سي، 

قائم  حيوي،  مرئي،  م�سرح  نحو  و�لذهاب 

 (Action)…و�لفعل و�لحركة  �للعب  على 

)كون  نرى«  حيث  »�لمكان  �لم�سرح  �ألي�س 

ذ�ت   ،Théâtre بالفرن�سية،  م�سرح  كلمة 

(Teatron)؟ وما ع�سانا »نرى«  جذر يوناني 

كلمة  �أن  خا�سة  ما،  فعل  هناك  يكن  لم  �إذ� 

�أ�سل يوناني،  �أي�سًا من  �لتي هي  »در�ما«، 

به؟  نقوم  ما  نفعله،  ما  �أو:  فعل،  تعني: 

�أكن  ولم  �لأ�سياء،  ونفهم  نرى  كنا  هكذ� 

عما  بعيدة  �أز�ل  ل  كنت  �أنني  حينها  �أدرك 

من  �لهروب  باإلحاح  ماأخوذة  �أ�سا�سي،  هو 

يخطر  فلم  �لم�سرح.  في  و�ل�سجر  �لأدب 

�سيئًا  يعني  قد  �لم�سرحي  �لفعل  �أن  ببالنا، 

و�لح�سي  �لج�سماني  �لن�ساط  �سوى  �آخر 

تزيين  �إلى  �ل  �لحقيقة  في  يهدف  ل  �لذي 

�لجميلة  بال�سور  �لم�سرحية  �لم�ساهد 

�لعمل  من  تجعل  �لتي  �لبديعة  و�للوحات 

�لمتابعة.  و�سهل  متعة  �أكثر  �لم�سرحي 

و�لإخر�ج  و�لتمثيل  �للعب  كان  باخت�سار، 

تقوم مقام »�سفن �آب«، لكي يتمكن �لم�ساهد 

تكون  قد  م�سرحية،  وليمة  وه�سم  بلع  من 

من  �أن  نعتقد  وكنا  دونها.  للمعدة،  متعبة 

يتحول جافًا  �أن  �لم�سرح في  يغامر  دونها، 

ع�سوية  غير  عالقة  وعلى  نخبويًا،  متثاقفًا، 

ل  محتو�ه  كان  �إذ�  وخا�سة  جمهوره،  مع 

يخ�سع لالإجماع �لعام �لملتب�س مع �لإر�دة 

في  يعدو  ل  و�لذي  �ل�سعبية،  و�لكلمة 

�إيديولوجية  عن  تعبيرً�  كونه  عن  �لحقيقة 

�لبورجو�زية �للبنانية �ل�سغيرة.

�إل �أنه مع �لوقت، وتر�كم �لعمل، بد�أنا، 

�لم�سرح  هذ�  �أن  �إلى  ننتبه،  ف�سيئًا،  �سيئًا 

قادرً�  لي�س  وج�سمانيًا،  ح�سيًا  �أردناه  �لذي 

�أو  �لخ�سبة،  عن  �لأدب  �إنز�ل  على  د�ئمًا 

�لت�سويري  و�لتج�سيد  �ل�سرد  مجانبة 

�لب�سيكولوجيا،  عن  ف�ساًل   ،(L’illustration)



من  �لتخل�س  ول  �لكلي�سيات،  حتى  �أو 

ب�سير  للمعجبين  �لميلودر�مي  �ل�ستهو�ء 

�ل�سحايا و�لت�سحيات، ف�ساًل عن وقوعه في 

كان  لذ�،  �لتقني.  و�لإبهار  �لبهرجة  منزلق 

من �ل�سروري لنا، �أن نطور عملنا من ناحية 

�لحركة  بمعنى  �لنظر  و�عادة  �لممثل،  �إد�رة 

�تجاهات  و�ل�سير في  �لم�سرح،  على  و�لفعل 

جديدة في �لإخر�ج. وهذ� ما قمنا به. ولكن، 

نتائجه  ويعطي  �لعمل  هذ�  يتبلور  كان  كلما 

كلما كان يتبدى لنا، على نحو �أو�سح، �أن هذ� 

�أي�سًا لي�س تماما ما ن�سعى �إليه. لم يعد �لأمر 

�لممثل  �أد�ء  نوعية  بتح�سين  فقط  متعلقًا 

وح�سن �إد�رته، �أو تح�سين ما كنا نعتقد �أنه 

يتوجب على �لم�سرح �أن يقدمه للروؤية. �إنما 

نر�ه  �لذي  ما  بت�ساوؤلنا:  يتعلق  �لأمر  �أ�سبح 

في �لم�سرح؟ �أية »روؤية« يقدم لنا؟

جديدة،  مع�سلة  و�جهنا  لقد  و�لحال، 

تطرق لها مطوًل ربيع مروة في مقال ن�سر 

�لقليلة  �لأعمال  بع�س  خال  فما  1999؛  عام 

في  و�سعها  ب�سبب  غفل  على  مرت  و�لتي 

على  �لأعمال  من  غيرها  مع  و�حدة  �سلة 

�ختالف �تجاهاتها )�أعني على �سبيل �لمثال 

�أعمال رئيف كرم و�سهام نا�سر(، بد� لنا �أن 

�لم�سرح عامة لم يتحول عما �عتاد عليه من 

�لر�سمية  لالأيديولوجية  مالئم  ج�سم  تقديم 

هذه  �لمثالي.  للج�سد  �لحديثة  و�لأ�سطرة 

�لأيديولوجيات و�لأ�ساطير �لتي تنقلها �إلينا، 

بها  وتاأخذ  �لإعالم  و�سائل  �أ�سا�سي،  ب�سكل 

�لأحز�ب، بما فيها تلك �لأحز�ب �لتي تزعم 

�لبرجو�زية  �لح�سارة  قبور  حفارة  �أنها 

و�لر�أ�سمالية. فعن �أي ج�سم نتحدث؟

هذ�  عن  �لجابة  وقبل  �لبدء،  في  لنِع 

�لنتباه  يومًا  ي�سترِع  لم  �لج�سد  �أن  �ل�سوؤ�ل، 

�إن  �لع�سرين.  �لقرن  قبل  �لنحو  هذ�  على 

�لتطور �لتكنولوجي �لهائل جعل حياة �لنا�س 

تاأملناه، حررهم من �لعديد  �أكثر �سهولة مما 

�لوقت  من  �لمزيد  ومنحهم  �لم�سقات  من 

�لتقني  ذكائهم  �إلى  يتوجه  و�أخذ  للت�سلية، 

�أنه،  �إل  �لج�سمانية.  مهار�تهم  من  �أكثر 

وبالرغم من هذ� �لتقدم �لهائل، �أ�سبح �لج�سد 

�أكثر من �أي وقت م�سى مطالبًا بالتجاوب مع 

�أ�سعب �لتحديات! على �لرغم من مفارقة �أننا 

�إلى  حاجة  �أقل  �لأمر،  و�قع  في  �أ�سبحنا، 

�سرورة  �أقل  �أج�سادنا  و�أ�سبحت  �أج�سادنا 

لنا، وذلك مع تر�كم �لتقدم �لعلمي، و�آخر ما 

�لفتر��سية  �ل�سورة  �لنترنت،  منه  ��ستجد 

و�لعاب �لكميبوتر. �أ�سبح �لج�سد مطالبًا، في 

يتحرر،  باأن  �لإعالم،  عبر و�سائل  يومي  حث 

مم�سوقًا،  �سابًا،  قويًا،  جمياًل،  يكون  و�أن 

�أ�سبح  كما  جيدة…  �سحة  وفي  ريا�سيًا 

مخزون  عن  يبرهن  و�أن  بالمهارة،  مطالبًا 

طاقة وتقنية ج�سدية ل حاجة لها في �لحياة 

�ليومية ول وظيفة... لم ي�ستطع �لم�سرح �أن 

�لثقافي  �لإيعاز  هذ�  عن  بعيدً�  بنف�سه  يناأى 

�لر�سمي. وفي حين كان �لج�سد، في بد�يات 

�لقرن �لما�سي، �سالحًا ممتازً� �سد �لتقليدية 

تغيرت  �لأمور  فاإن  �لبورجو�زي،  و�لجمود 

ما،  وقت  في  وحيويًا  ثوريًا  كان  وما  �ليوم 

عبر  �لو�قع،  في  مميتًا.  ت�سلبًا  �ليوم  �أ�سبح 

نظرة جديدة �إلى تجربتنا �لم�سرحية وتجربة 

زمالئنا، بد� لنا �أن �لم�سرح يملك، غالبًا، مياًل 

له، وبالتالي  �لتخبط في فائ�س ل مبرر  �إلى 

ل  حتى  و�لأد�ء،  �لحركية  من  له،  معنى  ل 

و�ل�سطر�ب.  �لحركات  من  في�س  في  نقول 

يبرز  كيف  �أمره  من  حيرة  في  �لممثل  وكاأن 

ج�سده،  ��ستخد�م  على  قدرته  مدى  ويبرهن 

ب�سقلبات  ويقوم  �لتجاهات،  كل  في  فيثنيه 

ويومئ،  ويغني،  ويرق�س  بهلو�نية،  و�ألعاب 

�لج�سمانية  �لو�سعيات  كافة  ويتخذ  ويعبر، 

�ل�سعبة... ويبقى بالرغم من كل ذلك حيويًا، 

على  قادرً�  �لأنفا�س،  منقطع  غير  حا�سرً�، 

�لتحمل و�لجلد �أي�سًا و�أي�سًا.

�سافية،  مهار�ت  مجرد  هذ�  كل  �ألي�س 

�أو  �لأولمبية،  كالألعاب  تماما  ��ستعر��س، 

�ل�سيرك؟

ت�سوير/تمثيل  عن  هذ�  كل  يعجز  �أل 
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 (Représenter, re-présenter, rendre(

�أي  جعل  عن  يعجز  �أل  �أمر؟  �أي   présent)

معنى حا�سرً�، بالرغم من �لجهود �لم�سنية 

من تعبير وتمثيل وت�سوير، و�لتي غالبًا ما 

تبقى �أ�سيرة �لمحاكاة �لمبا�سرة و�لت�سوير 

�لتج�سيدي �للذين لي�سا �سوى تكر�ر وتقليد 

ما  �لج�سد؟  هذ�  يمثل  ماذ�  بديهي؟  هو  لما 

ل  �أنه  �أح�سب  �أمامنا؟  ماثاًل  يجعله  �لذي 

ذ�ك  �إلى  فقط  �إنما  كائن،  �سيء  �إلى  يحيلنا 

�لحنين لج�سد مثالي.

حاولنا �لعمل في �تجاٍه �آخر. حاولنا فهم 

كيف طبعت �لحرب �أج�سادنا. لي�س عبر رو�ية 

بو��سطة  ول  �سفاهة  ل  وفظاعاتها،  �لحرب 

�لأخيرة  هذه  حتى  �ذ  �لج�سدية،  �لمحاكاة 

ذ�ئعة  �سردية  �سوى  تكون  �أن  يمكن  ل 

من  �لأ�سو�أ  �أو،   (illustrative) وتج�سيدية 

و�ل�سفقة من خالل  �لعو�طف  ذلك، م�ستثيرة 

�لذ�ت  وتقديم  و�لظلم  �لبوؤ�س  ��ستعر��س 

�ليوم  يتحرك  كيف  نفهم  �أن  �إنما  ك�سحايا. 

هذ� �لج�سد �لذي عا�س هذه �لحرب على مدى 

يحب،  ينام،  ياأكل،  يتحرك،  كيف  عامًا.   15

�لذي  �لج�سد  هذ�  يت�سرف؟..  يفكر،  يعمل، 

�لما�سوية،  و�لأيديولوجيات  �لحرب  غلبته 

مثل �لقومية �لعربية و�لأ�سوليات �لإ�سالمية، 

�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  �لأنظمة  غلبته  كما 

و�سوًل  و�لإقليمية،  �لمحلية  �لدينية  و/�أو 

و�لم�ستحيل  �لفا�سي  �لحد�ثي  �لإيعاز  �إلى 

باكت�ساب �لمهار�ت �لالزمة و�لمفرو�سة من 

�لثقافة �لر�سمية �لليبر�لية و�لعالمية.

مروه  ربيع  قدم   1997 عام  هكذ� 

م�سرحيته »�لمق�سم 19« وقدمت من جانبي 

»�أوفرير�«. 

ما  �أبعد  �أذهب  �أن  حاولت  �أوفرير�،  في 

عن  فنزعت  �لج�سدية،  �لتجربة  في  يمكنني 

�لممثلين،  �أج�ساد  ما عد�  �لم�سرح كل �سيء 

هذه  في  �لكامنة  �لطاقة  �أطلق  �أن  وحاولت، 

تكن  لم  �لأج�ساد  هذه  �أن  �إل  �لأج�ساد: 

تومئ  ول  تتكلم،  ول  تغني،  ول  ترق�س، 

ول  بهلو�نية،  بحركات  تقوم  ول  ب�سيء، 

�سيئًا،  تمثل  تكن  لم  �أنها  بمعنى  تلعب... 

�إلى  ي�سير  ب�سيء  يقوم  ممثاًل  نرى  ل  حيث 

�لخ.  �سارق،  �أنه  �أو  مثال  قهوته  ي�سرب  �أنه 

لكنها بالرغم من ذلك كانت �أج�ساد ت�ستب�سل 

�أو  ع�سو�ئية  بطريقة  لي�س  �إنما  وتحتدم 

مجانية. كانت ت�ستب�سل وتحتدم بال �أي �أمل 

خائرة  رخوة،  منهكة،  ت�سقط  حتى  وهم  �أو 

ومعترفة  مهزومة  �لفائدة،  عديمة  �لقوى، 

�أن  تحاول  ل  دقة،  �أكثر  لنكن  �أو  بهزيمتها. 

في  نعي�س  �أننا  حين  في  هزيمتها،  تخفي 

�أبدً�  يعترف  �أحد  ل  حيث  �لعالم  من  منطقة 

بالهزيمة. وفي حين �أن هذه �لأج�ساد لم تكن 

تخفي هزيمتها، �إل �أنها �أي�سًا لم تكن تف�سح 

عن موقف بطولي �أو تو��سع مزهو بنف�سه، 

لالإفادة  �لإر�دة  �أو  �لقوة  لديها  يكن  لم  �إذ 

كان  و�قعة،  تقرير  مجرد  �سيء.  �أي  من 

�أي�سًا،  بنف�سه.  يالحظها  �أن  �لم�ساهد  على 

تكن  لم  فاإنها  �لأج�ساد  هذه  �سقوط  ورغم 

تعلن عن نف�سها �سحية لأي كان �أو لأي �أمر 

كان. كانت، بب�ساطة متناهية، متهالكة تعبًا، 

خلفي  بحائط  �لم�سطدمة  رغباتها  تثقلها 

بينها  ما  في  تت�سادم  �أو  �لف�ساء  متن  يحد 

للعين  فاخرة  وليمة  تترك  ل  لكنها  بعنف. 

عن  �لباحثة  �لحو��س  �أو  �للذة،  عن  �لباحثة 

�لق�سعريرة. حتى �سعوبة  �لعو�طف ومتعة 

لم  للممثلين  �لج�سدي  �لتقني  �لعمل  ودقة 

في  �لم�ساهدون  خرج  لذ�  معاينتين،  تكونا 

خيبة، منزعجين و�أحيانًا غا�سبين.

و�لأكثر  �لأغنى  كانتا  �لتجربتان  هاتان 

تلك  لكن  و�أنا.  ربيع  لنا،  بالن�سبة  �أهمية 

�لم�سرح  في  �ل�سرفة  �لج�سدية  �لممار�سة 

لنا  وبد�  �ل�سفحة  قلبنا  لقد  و�نتهت.  ولت 

لأخذ  تاأخر،  وحتى  بل  �آن،  قد  �لأو�ن  �أن 

م�سافة من �لأد�ة �لأولى في �لم�سرح: ج�سد 

�ك�س�سو�ر  من  �كثر  ي�سكل  ل  فهو  �لممثل، 

يمكن  ماذ�  �أخرى  ناحية  من  �لحقيقة.  في 

لهذ� �لج�سد �أن يدعي فعله؟ �أن يمنحه للعين؟ 



م�ساركتها  يقترح  �أن  يمكن  حية  تجربة  �أي 

�ليوم مع �لجمهور؟ وقد تاأخرنا ثالثين عامًا 

�لم�سرحية  �لتجارب  عدد من  �لأقل عن  على 

�لم�سرحية  غير  �أو  مثال   Happeningكالـ

 Bodyِلـ� وخا�سة   Performance artكالـ

�لج�سد  حدود  �ختبر  �لذي   performance

و�لتجربة �لحية حتى تخوم �لموت!

نرى  حيث  �لمكان  هو  �لم�سرح  كان  �إذ� 

)كما �أ�سماه �ليونانيون(، وحيث نرى �أفعاًل 

(Action)، فاإن ما لي�س �أكيدً� �أن هذه �لأفعال 

�أو  �لحركة،  فائ�س  عبر ج�سد  تمر  �أن  يجب 

�سكل«.  »غير  و�إخر�ج  باهرة  �سينوغر�فيا 

في  نر�ه  �آخر  �سيء  هناك  يكون  �أن  ينبغي 

�إلى  بالن�سبة  �أما  �أهمية.  �أكثر  �أمر  �لم�سرح، 

»�لب�سريات«  من  �ل�سميكة  �لق�سرة  هذه 

خلق  على  �لإ�سر�ر  وهذ�  و»�لج�سديات« 

تقوم  ل  �أنها  فيبدو  جميلة،  ولوحات  �سور 

و�لت�سوي�س  �لنظر  باإعماء  �سوى  بالحقيقة 

بدًل من تقديم روؤية �أف�سل لما يفتر�س على 

�لم�سرح �أن يقدمه لنا.

يخفي  �ليوناني  �لم�سرح  يكن  �ألم 

و�لع�سوي  �لح�سي  �لج�سدي،  �لح�سور 

�لكثيفة،  و�لأزياء  �لقناع  تحت  للممثل 

و�سائل  من  وغيرها  �ل�سخمة،  و�ل�سنادل 

وبكالم  (Prothèses)؟  و�لت�سخيم  �لتنكر 

�أن  يمكن  ما  كل  يخفي  يكن  �ألم  �أو�سح، 

تذكر  �إلى  �لم�ساهد،  وبالتالي  �لممثل،  يعيد 

كاإن�سان  و�لبيولوجي  �لتيولوجي  و�سعه 

(Homme)؟ وهذ� بخالف ما �أتى به �لم�سرح 

�لروماني و�أي�سًا بخالف ما �قترحته بع�س 

�لتجارب �لم�سرحية �لحديثة عرفت بالأكثر 

 Bodyلـ� �أ�سكال  بع�س  عن  ف�ساًل  جذرية، 

حقًا  �لم�ستغرب  من  هل   .performance

�لمتحم�سين  هوؤلء  من  به  باأ�س  ل  عددً�  �أن 

�نتهى  �لع�سرين،  �لقرن  في  »للج�سماني« 

 (Sectes) طو�ئف  �إلى  منتمين  �لأمر  بهم 

و�لدعوة �لى ممار�سات روحية؟

من  �ل�سفحة  هذه  قلب  قررنا  حين  لكن 

�قترحناه  �لذي  ما  �لم�سرحية،  ممار�ستنا 

�لآن؟  حتى  ت�سوره  تم  كما  للفعل  كبديل 

غالبًا  ج�سدية  لعبة  على  �لمقت�سر  ذلك  �أي 

تعتمد  و�لتي  وفو�سوية،  مجانية  تكون  ما 

�لظهور  �لتبا�س  على موؤثر�ٍت ب�سرية تملك 

�لذي  ما   .(Théâtralité) �لم�سرحة  بمظهر 

لقد  �لو�قع،  في  لأب�سارنا؟  �لم�سرح  يقدمه 

�لقيام  نود  ل  لما  �إدر�كا  �أكثر  زلنا  وما  كنا 

به، من �متالكنا �أجوبة جاهزة لما نريده �أو 

ما يجب علينا �لقيام به.

�لحاجة  هو  �لأكيد،  �لوحيد  �ل�سيء 

وبطريقة  ممار�ستنا  تجذير  �إلى  �لق�سوى 

�أتت  لو  حتى  وثاقبة  قبل  ذي  من  �أو�سح 

في  بعيدً�  �لذهاب  في  نرغب  كنا  وقحة. 

تلك  و�لجاهزة،  �لو��سحة  �لأفكار  طرد 

على  بك�سل،  بها،  �آمنا  لطالما  �لتي  �لأفكار 

عام،  �سكل  في  و�لثقافة  �لم�سرح،  م�ستوى 

�للبنانية،  و�لحرب  و�لجتماع  و�ل�سيا�سة، 

نعيد  �أن  لنا،  بالن�سبة  �سروريًا،  بد�  �ألخ. 

بطريقة  بنا،  يحيط  �لذي  بالعالم  �لتفكير 

فعالية.  �أكثر  �لتفكر  جعل  بمعنى  جذرية، 

هذ� ل يعني، في طبيعة �لحال، �أننا كنا نوؤمن 

نحن  �إنما  �لعالم،  وجه  تغيير  على  بقدرتنا 

على  قدرتها  بمعنى  �لفعالية،  عن  نتحدث 

منعنا، من �لآن و�ساعدً�، من ��ست�سهال �للهو 

في �سياغة �أجوبة جديدة، وقناعات جديدة، 

بل فعالية تدفعنا، في كل مرة يتهياأ لنا فيها 

�إعادة  �إلى  ما،  �سيء  على  يدنا  ن�سع  �أننا 

�لنظر في هذ� �ليقين. كان من �ل�سروري �أن 

نتلم�س باقي �لمحرمات �لتي ل تز�ل تمنعنا، 

من  �لتخل�س  من  لذلك،  ننتبه  �أن  دون  من 

ت�سل  �لتي  �لثنائية  �ل�سيا�سية  �لنق�سامات 

بـ»غيرية«  �لآخر  تخت�سر  �نق�سامات  �لبلد؛ 

  (Espace)مطلقة ومعزولة في مكان/ ف�ساء

وعلى م�سافة (Distance) هما غير �لمكان/

�ل�سروريين لخلق وبناء  �لف�ساء و�لم�سافة 

عالقات �سيا�سية بين نا�س غرباء.

�ل�سروري  من  لنا  تبدى  ذلك،  �أجل  من 
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�أكثر،  محددة  بمو�سوعات  �لإحاطة 

بدًل  ور�هنة،  مح�سورة  و�قعية،  ملمو�سة، 

تاريخ  �لتاريخ:  كتابة  في  رغبتنا  �دعاء  من 

�لم�ستقبل.  �أو حتى  �لحرب  بيروت،  لبنان، 

تو��سعًا  �أكثر  مو�سوعات  �أن  ذلك  يعني  ل 

ذ�ت  )�دعاء�ت  �لملحمية  �دعاء�تها  في 

طبيعة دينية، حيث في �إمكانها �دعاء �لقدرة 

�لم�سرح  مثل  �أجمع،  بالعالم  �لإحاطة  على 

�لديني �لقرو�سطي( قد ت�سّهل علينا �كت�ساف 

�لحقيقة وف�سح �لأخطاء، �إنما وفي �سورة 

�لد�خلية…  �لتناق�سات  تبيان  �أ�سا�سية، 

و�إنما  لها  �لحلول  �إيجاد  بهدف  لي�س  ذلك 

لإدر�ك �لتعقيد �لذي يحيط بالأ�سياء و�لعالم 

�لمتعذر �ختز�له بر�سم بياني ثنائي كما في 

خير/�سر؛  �سلطة/�سعب؛  جالد/�سحية؛ 

�أبي�س/�أ�سود…

�ل�سلطة  نخت�سر  �أن  لنا  ي�سمح  ل  تعقيد 

خارجية،  »متعالية«  �أو  ��ستعالئية  ب�سلطة 

هبطت علينا من حيث ل ندري، من عالم �آخر، 

ف�ساء �آخر، وب�سكل م�ستقل تمامًا عن �إر�دة 

في  وهم  �أفعالهم،  وطبيعة  و�ل�سعب  �لنا�س 

موقع �لمتلقي �لذي ل حول له ول قوة.

�سعوبة  مدى  بفهم  لنا  ي�سمح  تعقيد 

تعريف �لعدو وهذ� بخالف تجربة م�سرحية 

وقائمة  �ل�ستينات،  منذ  متجذرة  و�سيا�سية 

�لمعروف  �لعدو  وف�سحه،  �لآخر  نقد  على 

بو�سوح  �إليه  �لم�سار  و�أبدً�،  د�ئمًا 

ب�سبابتنا.. تعقيد يك�سف لنا ربما �ل�سرورة 

من  بدًل  فعال،  ذ�تي  بنقد  للقيام  �لق�سوى 

جمهور  نحو  ونتوجه  مع�سكرنا  نختار  �أن 

موؤمن �سلفًا بقناعاتنا.

من  �لنطالق  �لمهم  من  لنا  بد�  لذلك، 

ن�سائل  حيث  حقيقية،  �سخ�سية  تجارب 

عليه  يكون  �أن  يمكن  كان  عما  فيها  �أنف�سنا 

يثير  لكنه  �إجابة،  بال  �سوؤ�ل  �ليوم؟  موقفنا 

بدوره �لكثير من �لأ�سئلة.

عام  مروه  ربيع  قام  �لذهنية،  بهذه 

بتقديم  �سكر  طوني  مع  وبالتعاون   1998

�إننا  �سيدي،  يا  »�أدخل  عنو�نها  م�سرحية 

ل  �لعمل،  هذ�  في  �لخارج«.  في  ننتظرك 

�إيهامنا باأنهم يوؤدون  �أبدً�  يحاول �لممثلون 

حتى  �أو  �سخ�سيات،  يمثلون  �أو  �أدو�رً�، 

و�لج�سمانية.  �لتقنية  بمهار�تهم  �إبهارنا 

باإد�رة  �لعك�س من ذلك، فاإنهم يكتفون  على 

للجمهور، و�لك�سف عن وجوههم  ظهورهم 

�لمو�سوعة  �لتلفزة  �سا�سات  عبر  �لمغلقة، 

خ�سي�سًا  مبني  �أ�سود  حائط  على  �أمامهم 

�أي عمق.  ت�سكيل  �لخ�سبة ومنع  ل�سّد فتحة 

�لتي  �لميكروفونات  عبر  �أ�سو�تهم  ن�سمع 

في  بالبقاء  تن�سحنا  �ل�سور،  على  تعلق 

بتلك  و�لكتفاء  حر�ك  دون  من  �أمكنتنا 

لأن  لنا…  كهوية  �لتلفزيونية  �ل�سور 

فل�سطين لن تتحرر.

عام 2000، قدم ربيع مع �ليا�س خوري 

يغيب  حيث  مل�سقات«  »ثالثة  م�سرحية 

�ل�سورة  حلول  ل�سالح  فاأكثر  �أكثر  �لممثل 

لإحدى  �لعمل  يتعر�س  وحيث  و�لكالم، 

قد�سية  �لأكثر  �ل�سيا�سية  �لمحرمات 

كان  �لتي  �لنتحارية  بالعمليات  و�لمتعلقة 

�سد  �للبناني  �ل�سيوعي  �لحزب  بها  يقوم 

�لعمل  تعر�س  كما  �لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل 

للهيمنة �ل�سورية على �ل�سيا�سة �للبنانية.

�أخيرً�، عام 2002، قدمنا معًا »بيوخر�فيا« 

ل  �لخ�سبة  على  �لحا�سر  �لممثل  حيث 

�إل �سوته وعبر �لميكروفون تجنبا  ي�ستعمل 

همهمات  علت  ج�سدي.  و�إرهاق  تعب  لأي 

�لم�ساهدين. ظهرت  لدى  �لنزعاج و�لغ�سب 

�أين  بم�سرح،  لي�س  هذ�  قبيل:  من  تعليقات 

لم�ساهدة  �لم�سرح  �إلى  نذهب  هل  �لممثل؟ 

�سمعنا  كما  تلفزيونية؟  �سور  فيديو؟  �أفالم 

تعليقات م�ستنكرة من قبيل: �لم�سرح هو في 

طريقه �إلى �لزو�ل، �إذ �جتاحته �لتكنولوجيا 

�أن  يجب  �لم�سرح  �أن  تردد  �أي�سا  �لجديدة. 

)لكن:  د�ئمًا!!!  عليه  كان  لما  مخل�سًا  يبقى 

ما �لذي كان عليه د�ئمًا؟( ويجب �أن يبقى نقيًا 

�ساأن  ل  �لتي  �لتكنولوجية  �لهجمة  هذه  �أمام 



له فيها و�أن يحافظ على طبيعته �لأ�سيلة.

�لم�سرح  �أن  تجاهل  �أو  ن�سيان  يعني  ذلك 

مفاهيم  هذه  �أ�سلي.  �أو  طبيعي  ب�سيء  لي�س 

و�لماء،  كالزيت  هما  و�لدين  و�لم�سرح  دينية، 

فالم�سرح هو �سيء مركب خال�س وم�سطنع.

هذه  في  نقبل  نكن  لم  �أننا  �سحيح 

لنكن  �أو  در�مية.  لعبة  �أي  �لم�سرحيات 

�لأد�ء  في  طريقة  نعتمد  كنا  تحديدً�،  �أكثر 

تحتل  �لفيديو  �سورة  �أن  كما  جدً�،  ملتب�سة 

�أن  يعني  ل  ذلك  �أن  �إل  كبيرً�.  حيزً�  فيها 

هو  للروؤية  �لم�سرح  �سيقدمه  لما  �قتر�حنا 

�لممثل  لح�سور  كبديل  �لعالمية  �ل�سورة 

�لحي ون�ساطه �لج�سماني. �ل�سورة في هذه 

جميلة  موؤثر�ت  خلق  �إلى  تهدف  ل  �لأعمال 

على �لخ�سبة، لوحات مبهرة، ول �لى �لدللة 

تحاول  ول  و�أماكن،  وديكور�ت  �أجو�ء  على 

بل هي �سورة  �ل�سينوغر�فيا.  مقام  تقوم  �أن 

ُيغرق  �لذي  �ل�سوري  �لفي�س  من  م�ستمدة 

يومياتنا وي�سكل مادة �لثقافة �لر�سمية، بهدف 

 ،(Fonctionnement) م�ساءلتها عن �آلية عملها

و�لت�ساوؤل حول رغباتنا و��ستيهاماتنا حيالها، 

وغير  علينا  )�لخفي  �لأيديولوجي  وتو�طوؤنا 

مو�زين  وتقلبات  تعقيد�ت  و�أخيرً�  �لمدرك(، 

�ل�سلطات  �أو  بال�سلطة  �لمم�سكين  بين  �لقوى 

و�أولئك �لخا�سعين لتلك �ل�سلطة �أو �ل�سلطات، 

�أي بين حكام ومحكومين.

�لأخيرة  �لأعمال  تلك  تعتبر  ل  قد 

�لأ�سخا�س  بع�س  يقول  كما  م�سرحيات 

�لغا�سبين. ل�ست �أدري. على كل حال، لي�ست 

هذه �لم�ساألة بذ�ت �أهمية بالن�سبة لي. فالأهم 

�لمفاهيم  تلك  هو  لي  بالن�سبة  �لم�سرح  من 

وبالتمثيالت  �لم�سرحي،  بالفعل  �لمتعلقة 

�لمفاهيم  وهذه  نقدمها.  �لتي  و�لت�سوير�ت 

ولكنها  بالم�سرح  تخت�سر  ول  تنح�سر  ل 

�ل�سيا�سي  حتى  �لتمثيل  �أ�سكال  كل  تطاول 

منها، �أي كل ما يتيح لنا �أن نرى �سيئًا جديدً� 

لي�س ن�سخة لما هو موجود �سلفًا.

�أية روؤية يقدم �لم�سرح، �لفعل �لم�سرحي، 

(Représentation)؟  �لتمثيلية  �لت�سوير�ت 

ماذ� كان يرى �ليونانيون على �لم�سرح؟ بما 

�أننا �نطلقنا من �لتعريف �ل�ستقاقي للتعبير 

�خترت  )�إذ�  منه  ن�ساهد  �لذي  �لمكان  وهو 

�لكالم عن �لم�سرح �ليوناني فذلك فقط بهدف 

�لإي�ساح ولي�س بهدف �إيجاد مثال يحتذى �أو 

على  �لختيار  يقت�سر  بل  م�سدر،   – �أ�سل 

بحثنا  في  ت�ساعدنا  عنا�سر  تثبيت  محاولة 

من  عدد  على  نعثر  �أن  يمكننا  تفكيرنا.  وفي 

�لأمثلة �لمالئمة في مجالت �لرق�س، �لفنون 

لكنني  �لخ.  �ل�سينما،  �لرو�ية،  �لت�سكيلية، 

ذلك  لأن  �لم�سرح  من  فقط  �أمثلتي  �خترت 

يتيح لي �أن �أخرج منه ب�سورة �أف�سل(.

�لجوقة  توؤديه  كانت  �لذي  فالرق�س 

حول �لمذبح هو �لفعل �لوحيد في �لم�سرح 

�لم�ساهد.  عين  �إلى  يتوجه  �لذي  �ليوناني 

به  تقوم  كانت  �لذي  ما  ذلك،  عد�  ما  في 

�لفرقة؟ ق�س �سير �لأبطال و�لآلهة، �لمعقدة 

تعود  و�لتي  حد،  �أبعد  �إلى  و�لمت�سابكة 

�لم�ساهد  �أما  �لما�سي.  �إلى  و�أجياًل  �أجياًل 

مبا�سرة  �لأبطال  يتو�جه  حيث  �لدر�مية 

�أ�سبه  فاإنها  �لحو�ر  وعبر  »�لحا�سر«  وفي 

م�سكالت  �سيا�سي:  بنقا�س  �أو  بمر�فعة 

مدنية  حقوق  �لديموقر�طية،  قيم  �سيا�سية، 

ع�سكرية  ��ستر�تيجيات  �لإن�سان،  وحقوق 

خ�سبة  على  مطروحة  مو��سيع  كلها  �لخ.. 

و�لكالم  �للغة  عبر  بدقة  ومناق�سة  �لم�سرح 

�لنقا�سات  تلك  لكن   .(Logos) و�لمنطق 

�لمفاهيم  تتناول  �لتي   (Ethique) �لأخالقية 

�لمجردة لي�ست �لأكثر مالءمة لخلق �سور، 

و�أفعال، وم�ساهد ب�سرية.

هوؤلء  �لر�سل،  على  ين�سحب  نف�سه  �لأمر 

�لم�سرح  في  بامتياز  �لملحميون  »�لرو�ة« 

يوؤثر  در�مي  دور  بالطبع  لديهم  �ليوناني: 

خالل  من  �لخ�سبة،  على  �لأحد�ث  �سير  على 

�لأخبار  تلك  لكن  بها.  ياأتون  �لتي  �لأخبار 

يمكن �خت�سارها بب�سع كلمات. �سخ�س مات، 

�آخر �نتحر بالقرب من خطيبته، تلك �لمدينة 
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خ�سرت �لحرب �إلخ. �إل �أن ذلك ل يمنع �لر�سل 

من �إ�سناد �أخبارهم ب�سرد طويل، ي�سف بدقة 

�ل�سرد  هذ�  فاإن  و�لحال،  جرى.  ما  تفا�سيل 

و�لتطور�ت  و�لأفعال  بالأحد�ث  �لأغنى  هو 

و�لمو�قف �لتي تليق باأكثر �لأفالم �لأميركية 

معارك،  �إثارة!  �لعلمي  �لخيال  �أو  �لبولي�سية 

ن�ساء  �حت�سار�ت،  قتلى،  �سر�عات،  قتال، 

�إلى  �لت�سحية،  لحظة  في  يتحولن،  �سابات 

ماعز، �سيخ ي�سترجع �سبابه، �آخر يفقاأ عينيه. 

)ل نر�ه �إل وقد فقاأ عينيه، ول نر�ه يفقاأ عينيه 

�إنما  بال�سور،  غنية  حكايات  �لم�سرح(.  على 

�لخ�سبة.  على  مبا�سرة  بالعين  يرى  �سيء  ل 

مخيلة  في  فقط  وتتاآلف  تتر�كب  �ل�سور 

عقله  وتتو�لد في  وتتو�تر  تتحرك  �لم�ساهد، 

وخياله.

على  روؤيته  يمكننا  ما  كل  ذلك  كان  هل 

�لإغريق  يذهب  كان  ما  �أهذ�  �لم�سرح؟ 

لروؤيته على �لم�سرح؟ �سور ذهنية، د�خلية، 

متولدة من خيال �لم�ساهد؟ ن�سمع غالبًا عن 

�لموؤثر�ت �لم�سهدية �لعظيمة �لتي كان يلجاأ 

 Méchaneإليها �ليونان بف�سل �آليات مثل �لـ�

تلك  كانت  �لذي  ما  �إنما   .Ekkylémaو�لـ

�لـMéchane كانت  �لآلت تظهره بال�سبط؟ 

من  �لكثير  فقدت  �آلهة  �أنها  �إل  �آلهة،  ترينا 

فتظهر   Ekkylémaلـ� �أما  �لقد�سية.  هالتها 

فقط �لجثث ولي�س �لأج�سام في �حت�سارها 

�لم�سرح  يكن  لم  �لموت.  حدوث  لحظة  �أو 

بالمعنى  لن�ساهده  �لكثير  لنا  يقدم  �ليوناني 

قابلة  غير  »�لحياة  م�ساهدة  لكلمة  �لحرفي 

. بكالم �آخر، 
)4(

لأن يتم تمثيلها«، يقول �آرتو

ولنكون �أكثر دقة، فاإن �لفعل بحد ذ�ته، �أي 

فعل، و�لحدث بحد ذ�ته، �أي حدث، هو غير 

قابل بذ�ته لأن يكون ممثاًل �أو لأن يكون مادة 

لت�سوير�ت (Irreprésentable) �أي نوع من 

على  كانت  �سو�ء  و�لتمثيالت،  �لت�سوير�ت 

في  �أبدً�  تنجح  لن  فهي  غيره،  �و  �لم�سرح 

�لتقاط و�إعادة �إنتاج �لحدث، �للحظة نف�سها 

�لتي يحدث فيها، وهي ل يمكن �أن تقدم لنا 

�سوى �إخباٍر عنه.

�أن  �لم�سرح  با�ستطاعة  يكن  لم  �إذ�  لكن 

يعر�س حدثًا، فاإنه يمكن �أن ي�سكل بحد ذ�ته 

حدثًا. وذلك عبر: 

-1 �لم�سافة (Espacement) �لتي يخلقها 

في �لعالقات �لإن�سانية و�لجتماعية.

-2 عبر و�قع �أنه يرينا �لالمرئي، ولي�س 

�لمرئي؛ لي�س ما نر�ه كل يوم.

حاولت  لقد  نتحدث؟  م�سافة  �أي  عن 

�لمطالعة، بو�سفه  �لم�سرح، في هذه  تقديم 

�إذ�   ،(Espace) �لحيز  �أو  �لف�ساء«  »نتاج 

�سمحتم لي بعبارة مماثلة.

 ذلك �أنه، من جهة �أولى، كالم وفعل يتعلق 

يفرقنا  بنا،  يحيط  �لذي  �لمو�سوعي  بالعالم 

عن بع�سنا �لبع�س ويربط في ما بيننا.

ومن جهة ثانية، فاإن �لف�ساء �لم�سرحي، 

في حد ذ�ته، بالغ �لخ�سو�سية:

�لم�سرح  لأن  �لخ�سو�سية  بالغ   1-

�لديموقر�طية  �لمدينة  �سورة  على  �نبنى 

مفاهيم  ح�سب  �رت�سمت  بدورها،  �لتي 

كروية،  هند�سية،  علمية،  مجردة،  جديدة 

تحدد  باتت  �لتي  �لجديدة  كالمفاهيم  تمامًا 

و�لكون.  �لف�ساء  �إلى  �ليونانيين  نظرة 

و�لعالقات  �لم�سافات  حيث  جديدة  مفاهيم 

حلت  و�لمتبادلة  و�لمت�ساوية  �لمتناظرة 

�لتي  �لقديمة  �لأ�سطورية  �لتر�تبية  مكان 

مقفل،  مغلق،  كف�ساء  �لعالم  ت�سور  كانت 

وحيث  �سعته،  من  بالرغم  متناٍه  محدد، 

�لأ�سياء ملت�سق بع�سها بالبع�س �لآخر.

-2 كما �أن ف�ساء �لم�سرح هو في تو�فق 

مع ف�ساء �لأغور� )م�ساحة عامة كانت ُتعقد 

�أي�سا  هي  �لتي  �لإغريقية(  �لمجال�س  فيها 

تعيد �إنتاج مخطط �لمدينة و�لكون على نحو 

.(Virtuel) فتر��سي�

�أن  قبل  �لمقام،  هذ�  في  �لإ�سارة  تجدر 

و�لف�ساء  �لم�سرح  عن  �لحديث  ن�ستكمل 

هذه  �أن  �لم�سرحي،  و�لفعل  و�لكالم 

و�لمدينة  و�لأغور�  �لم�سرح  بين  �لتو�فقات 

 Manifeste pour un �آرتو:  )4( �نظر بيان 

�لمجلد  �لكاملة،  �لأعمال   ،Théâtre Avorté

�لثاني، �س31.



و�لكون، ل تخ�سع لنظام خطي ين�سخ بع�سه 

و�حد،  م�سدر  �سورة  من  �نطالقا  بع�سًا 

مثلما هي �لحال في �لن�سخة �لدينية. بل هي 

�لعالقات  تو�فقات جدلية على �سعيد طبيعة 

�أو  �لمجموعات  هذه  د�خل  تن�ساأ  �لتي 

 :(Spatiales) لكيانات �لجتماعية و�لمكانية�

وفقًا  �ليونانيين  لدى  ُتفهم  باتت  عالقات 

لمبادئ مجردة، عقالنية، ديموقر�طية، مثل: 

 (Réciprocité) بالمثل  �لمعاملة  �لم�ساو�ة، 

وقابلية �لتد�ول (Réversibilité) �لخ. مبادئ 

وقابلة،  �لإن�سان(،  و�سعها  )�أي  �إن�سانية 

تاليًا، )تمامًا مثل �لعالقات �لناتجة عنها( �أن 

تتغير، تتطور، ُتنق�س، وتكون عر�سة للنقد.

�أخيرً�، وبما �أن �لم�سرح هو �لمكان �لذي 

لنرى  بالأحرى  �أو  لنرى،  فينبغي  منه،  نرى 

جيدً�، �أن ننظر من م�سافة معينة. ل يمكننا �أن 

نرى يدنا بو�سوح �إذ� و�سعناها على م�سافة 

�ل�سيا�سي  »�لإن�سان  عيوننا.  من  جدً�  قريبة 

(Le Zôon Politikon)، لي�س �إل ذ�ك �لذي ياأخذ 

م�سافة منا�سبة لينظر من بعد، �لذي �أدرك �أن 

 .
)5(

ومتال�سقة« مر�سو�سة  لي�ست  �لأ�سياء 

لذلك يولد �لم�سرح مع �لم�سافة �لتي ياأخذها 

�لجوقة،  باقي  عن  يبتعد  حين  ممثل،  �أول 

ويقف وحيدً� وعاليًا )على خ�سبة �لم�سرح(، 

�ل�سخ�سيات  �إحدى  كالم  ن�س  وحده  ليلقي 

و�أي  �لو�حدة،  �ل�سخ�سية  بهذه  ويكتفي 

�لذين  �لأفر�د  �أو�ئل  من  فرد  �سخ�سية! 

غ�سبها،  وتلّقي  �لآلهة  مو�جهة  على  تجر�أو� 

�أحد �أو�ئل �لأفر�د �لذين تفردو� بجر�أتهم على 

و�لأعر�ف  �لتقاليد  �لعاد�ت،  م�سافة من  �أخذ 

�نتهى  �أحدً�.  ي�سبه  �أل  له  ليت�سنى  �لعائلية، 

ع�سر �لإلقاء �لجماعي، ع�سر �سوت �لجوقة 

�لذي ل يمكن ن�سبته لأحد محدد، و�لذي يردد 

وكل  �لأدو�ر  �أفعال وكالم جميع  تمييز  دون 

�آخر  وقول  وكالم  �سوت  ثمة  �ل�سخ�سيات. 

حل في ف�ساء جديد م�سنوع من �لنزياحات 

بين  وتف�سل  ت�سل  �لتي  �لم�سافات  ومن 

�ل�سيا�سي.  �لف�ساء و�لكالم، �لكالم  �لغرباء. 

�لكالم �لقادر على خلق �ل�سور.

روؤية  �أية  م�ساألة  طرح  نعيد  نحن  ها 

�لموؤ�س�س  �لم�سرح  هذ�  يعطينا  �أن  يمكن 

�لمكان  هذ�  في  و�ل�سيا�سة،  �لمدينة  على 

معًا،  و�لمدينة  بالأغور�  �لمرتبط  �لمحدد 

مثالية  مفاهيم  ح�سب  ثالثتهم  �لمبنيين 

هذ�  في  بالمثل،  و�لمعاملة  �لم�ساو�ة  من 

و�لفعل  �لكالم  من  �لم�سنوع  �لعام  �لحيز 

�لذي  �لمو�سوعي  بالعالم  �لمرتبطين وثيقًا 

يحيط بالنا�س، و�لذي ُيخلق �نزياحات تفرق 

وت�سل في ما بينهم في وقت و�حد؟

�أن �ل�سكل �لد�ئري 
 )6(

يرى دني�س غينون

نح�سب  ما  خالف  وعلى  �ليوناني  للم�سرح 

للوهلة �لأولى، ل يعزز �لم�ساهدة �لمت�ساوية 

يعزز  ل  �لأقل،  على  �أو  »�لديموقر�طية«. 

ذ�ته.  حد  في  �لم�سرحي  �لعر�س  م�ساهدة 

ت�سمح  �لم�سرح  د�ئرية  فاإن  �لعك�س،  على 

للم�ساهدين  روؤية  حقل  �ف�سل  بتحقيق 

نعلم  كما  �لم�ساهدون،  وهوؤلء  �أنف�سهم. 

بل مو�طنون  م�ساهدين  لي�سو� مجرد  جيدً�، 

�أف�سل  فاإن  هكذ�  �لمو�طنين!  غير  �أحد  ول 

�لمو�طنون/�لم�ساهدون  هوؤلء  كان  ما 

من  �أكثر  لي�س  بو�سوح  روؤيته  ي�ستطيعون 

�أنف�سهم،  �لمو�طنين/�لم�ساهدين  زمالئهم 

بكالم  �أو،  �لمو�طنين،  من  »مجل�س«  �أي 

�ل�سور/�لن�سخة عن �هلل  �آخر، مجموعة من 

�ل�سيا�سيين.  �لأفر�د  من  »مجل�سًاًً«  �أ�سبحت 

وذلك بفعل �لم�سافات �لتي �تخذوها، ف�ساًل 

عن �لجهد �لهائل �لذي بذلته �ليونان �لقديمة 

في تقطيع �ل�سالت �لمتر��سة للعالم �لقديم. 

�أتو�  �لمو�طنون/�لم�ساهدون  هوؤلء  �إذً�، 

نوعه،  من  �لفريد  �لحيز  هذ�  �لم�سرح،  �إلى 

�سورة،  لم�ساهدة  ت�سوير�ت،  لم�ساهدة 

�سورتهم هم. �إذ ما �لذي كان يمثله �لممثلون 

على  �أي�سًا،  مو�طنون  �أنف�سهم  هم  )�لذين 

�ألم  �لخ�سبة؟  على  �لرومان(  �لممثلين  عك�س 

يكونو� يمثلون نوعًا من مجال�س �لمو�طنين؟ 

�أفر�د  وب�سعة  �ل�سعب  مجل�س  تمثل  جوقة 

 Jean-Christophe Bailly: �نظر:   )5(

 Théâtre et agora, aux sources
 de l’espace public, in: Prendre
 place, espace public et culture
 dramatique; Colloque de Cerisy,
 textes réunis par I. Joseph, éd.
 Recherches, Plan Urbain, 1995,

p. 56.

 Denis Guenoun: L’Exhibition :6( �نظر(

 des mots. Une idée (politique) du

théâtre ; éd. de l’Aube, 1992.
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في  �لحال  هي  كما  �لخ�سبة  على  يتناق�سون 

�لأغور�، في مو�سوعات �سيا�سية تهم جميع 

�لمو�طنين �لحا�سرين هنا.

خلق  من  �لإن�سان  فرغ  �إن  ما  هكذ�، 

م�سافة مع نظر�ئه وبين �لأ�سياء، وتخل�س 

بدوره  قادرً�  �أ�سبح  ك�سورة،  �سفته  من 

على خلق �ل�سور و�لتمثيالت.

�لمو�طنون  كان  ما  هذ�  باخت�سار، 

�أ�سبحت  يذهبون لروؤيته في �لم�سرح: �سور 

�آخرين  مو�طنين  لروؤية  ياأتون  مو�طنين، 

�سخ�سيات  يمثلون  لأنهم  �سورً�  هم  �أ�سحو� 

من  �لمنبعث  �لكالم  وعبر  �أدو�رً�.  ويلعبون 

هذ� �لحيز �لخا�س �لم�سنوع من �لنزياحات، 

يخلقون �ل�سور. لكنها �سوٌر د�خلية، ذهنية، 

متخيلة. فما كان ُي�ساهد في �لم�سرح �ليوناني 

�لفرد و�لم�سافة و�لحيز  �لالمرئي، بروز  هو 

�لعام و�لفعل �ل�سيا�سي �لمعبر عنها بالكالم. 

ب�سوره  �لقديم  �لعالم  بالنقد  يتناول  كالم 

وتمثيالته وطرق فهمه للعالم، لأن هذ� �لكالم 

بو��سطة  �لم�سرح،  بالحا�سر.  يتعلق  �لجديد 

�لكالم �لفردي، �أتاح لنا روؤية بروز �لنا�س - 

 (Les hommes) �أحر�رً�  �سيا�سيين  �أفر�دً� 

- وقد تحررو� �أخيرً� من و�سعهم �لتيولوجي 

�لإن�سان  منهم  يجعل  �لذي  و�لبيولوجي 

لبع�سهم  تمييز  �أي  دون  من   (L’homme)

�لبع�س. وخالفًا ل�سفر �لتكوين حيث �ل�سورة 

بالعين  ملت�سقة  كانت  �لكلمة  من  �لمولدة 

�لم�سافات  خلق  �ل�سروري  من  كان  بحيث 

لتت�سكل وتتميز �لأ�سياء عن بع�سها �لبع�س، 

هنا، كل محاولة للت�سرف بهذه �ل�سور �لتي 

تت�سكل في خيالنا لإخر�جها على �لم�سرح، ل 

توؤدي �إل �إلى �لف�سل.

�ليونان!  زمن  منذ  كثيرً�  تغيرت  �لأمور 

و�لتكنولوجيات  �لعولمة  ع�سر  في  �ليوم 

حيزً�  فاإن  و�لأنترنت  كالكمبيوتر  �لجديدة 

جديدً� �فتر��سيًا يعيد �سّد �أو��سر �لعالم �إلى 

بع�سه �لبع�س، يقرب �لم�سافات ويلغيها، في 

جاذبة،  تبدو  و�نقبا�س  و�نكما�س  زم  حركة 

�لجهد  بعك�س  وذلك   .(Centripète) مركزية 

 (Centrifuge) �لمركز  عن  و�لطارد  �لهائل 

تعدنا  �أفال  �ل�سيا�سي.  �لإن�سان  بذله  �لذي 

�سغيرة؟  قرية  �إلى  �لعالم  بتحويل  �لعولمة 

هل يجب �أن ن�سعد بذلك؟ في �سوء �لتحولت 

بالن�سبة  للقلق  �إثارة  �لأكثر  �لر�هنة،  �لعالمية 

فقد�ن  �أو  �أخرى  على  ثقافة  �سيطرة  لي�س  لي 

و�لمناطقية  �لمحلية  �لثقافية  �لخ�سو�سيات 

�لم�سرح  موت  �أو  فقد�ن  حتى  ول  �لخ… 

لحياتنا.  �أو  للخ�سبة  �لتكنولوجيا  و�قتحام 

�ل�سيا�سي،  فقد�ن  هو  �أخ�ساه،  ما  جل  �إن  بل 

�لحيز �لعام �لذي يف�سل وي�سل في ما بيننا، 

بالعالم  �لمتعلقين  �ل�سيا�سي  و�لفعل  �لكالم 

ذلك  من  جدوى  ل  وبيننا.  حولنا  من  �لذي 

كثيرً�  �لذي  �لتهويلي  �لتب�سيطي  �لكالم 

�لمعولم.  �لم�ستقبل  حول  �ليوم  يدور  ما 

طريقة  وباأي  ومتى  كيف  نفكر  �أن  فالأجدى 

للمقاومة،  �سغيرة  ثغر�ت  نجد  �أن  يمكن 

حيث �لكالم �لمنطوق مبا�سرة �أمام جمع من 

فتئ  ما  �لذي  بالعالم  �لمهتمين  �لمو�طنين 

�أن  يمكن  قبل،  ذي  من  �أكثر  وحولنا  بيننا 

ي�ستمر على قيد �لتعبير. هل يمكن لهذ� �لكالم 

�أن يكون فعاًل �إذ� لم يطلق مبا�سرة بال�سوت 

�لحي �أمام ح�سد من �لمو�طنين؟ ربما… لم 

ل؟ �إنما كيف؟ باأي و�سيلة؟ كيف يمكن للف�ساء 

�لفتر��سي �أن يكون حيزً� ي�سل ويف�سل بين 

غرباء؟ كيف يمكن �أل يكون هكذ�؟

لينا �سانع

و�إخر�ج  كتابة  في  تن�سط   1990 منذ  وباري�س.  بيروت  في  �لم�سرح  ودر�ست   1966 �لعام  في  ولدت 

وتدري�س �لم�سرح بالإ�سافة �إلى عملها �أي�ساً كممثلة.

من �أعمالها »بيوخر�فيا«، » �إخر�ج قيد عائلي«، »�أوفرير�«، »�لكر��سي« و»غاندي �ل�سغير«.
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ثالثة م�ساريع من نيويورك

�إميلي جا�سر، مختار كوك�س، �سينا نجفي

ر�سا �سلطي

�أ�سا�سية  غاية  د�خلية«  »�أ�سغال  لمنتدى 

نا�سطين  �أعمال  لتقديم  من�سة  تاأمين  هي 

ثقافيين من �لعالم. في دورة �لمنتدى �لأولى، 

وتقديم  لتنظيم  فاركا�س  �سولنج  دعيت 

�أفالم  �أفالم فيديو �ختارتها من بين  برنامج 

)�لذي  بر�زيل  فيديو  مهرجان  في  عر�ست 

في  �سنتين(.  كل  مرة  باولو  �ساو  في  يقام 

عنو�ن  حملت  لندوة  ح�ّسرنا  �لثانية  دورتنا 

فيها  �سارك  نيويورك«  من  م�ساريع  »ثالثة 

�لفنانة �إميلي جا�سر، منظم �لمعار�س مختار 

كوك�س و�لكاتب �سينا نجفي لعر�س م�ساريع 

نيويوركية.

خالل  من  �لثالثة  �لم�ساريع  هذه  ت�سكل 

و�لثقافة  للمكان،  وم�ساءلتها  مو�سعيتها، 

�لمحلية و�إ�سار�تها لما يتجاوز هذه �لمحلية، 

�إلى ثالثة م�ستويات تمثلها نيويورك،  مد�خل 

�لمتحدة،  للوليات  �لبحرية  �لنافذة  فهي 

�أي�سًا،  وهي  �لأميركية،  �لثقافة  عا�سمة  وهي 

عا�سمة �لعو��سم �أو �لمركز �لمالي لالقت�ساد 

جا�سر،  �إميلي  قدمت  �لأميركي.   – �لعالمي 

بين  ما  وتعمل  تعي�س  فل�سطينية  فنانة  وهي 

ما  غالبًا  م�ساريع،  ثالثة  �هلل،  ور�م  نيويورك 

مو�سعية  بو�سفها  �لأعمال  هذه  مثل  تعّرف 

)site–specific(، ت�ستدعي قر�ءة �لآثار 

ت�سم  �لتي  و�لتاريخية  و�لثقافية  �ل�سيا�سية 

كوك�س،  مختار  نيويورك.  مدينة  في  �لأمكنة 

�لمجل�س  في  �لب�سرية  �لفنون  برنامج  مدير 

مركزه  كان  �لذي  �لتحتا،  لمانهاتن  �لثقافي 

حتى �لحادي ع�سر من �أيلول 2001 في مركز 

�ل�ست�سافة  م�سروع  قدم  �لعالمي.  �لتجارة 

�لذي يدعو بموجبه فنانين من كل �أنحاء �لعالم 

�لعالمي  �لتجارة  برجي  في  و�لعمل  لالإقامة 

�لمتعددة  �لمعاني  مع  �لتقاطع  لهم  ليت�سنى 

�لتي يفر�سها هذ� �لمركز. وهذ� �لبرنامج قدم 

م�ساحات  في  و�لإنتاج  للعمل  للفنانين  فر�سًا 

دعي  و�أخيرً�  نف�سه.  �لمبنى  د�خل  م�ستركة 

للحديث  نجفي  �سينا  »كابينيت«  مجلة  محرر 

عن هذه �لمطبوعة، �لجريئة و�لتي تنطلق في 

يتعلق  ب�سيط،  �قتر�ح  من  �لخالقة  مقارباتها 

ب�سرورة �إعطاء �لفنانين فر�سة لإبد�ء �آر�ئهم 

وقر�ءة ممار�ساتهم �لفنية من منظورهم ولي�س 

من منظور �لم�ساهد �أو �لناقد.
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ن�س محا�سرة �ألقيت في منتدى 

»�أ�سغال د�خلية 2«

اإميلي جا�سر

�أقّدم  �أن  �ل�سيء  بع�س  علّي  غريبًا  يبدو 

�لمرتبطة بمكان و�حد  تلك  �أعمالي  بين  من 

نهاية  نيويورك  �إلى  �نتقلت  فقد  فح�سب. 

�لعام 1998. وما زلت �أعي�س فيها في �سكل 

في  �ساأتحّدث  حال،  �أي  في  لكنني  متقطع. 

ما يلي عن ثالثة �أو �أربعة م�ساريع مرتبطة، 

بمدينة  وعر�سها،  تنفيذها  مكان  لجهة 

نيويورك.

»اأميركا كما اأعرفها )ال اأزال هنا(«

“My America (I Am Still Here)”

 .2000 �لعام  في  �أنجزته  عمل  هذ� 

�لتحتا«  لمانهاتن  �لثقافي  »�لمجل�س  كان 

(Lower Manhattan Cultural Council-(

(LMCC يقع في �لطبقة �لحادية و�لت�سعين 

فنانة  وكنت  �لعالمي،  �لتجارة  مركز  من 

�لوقت  وخالل   .2000 عام  هناك  مقيمة 

بعنو�ن  عر�سًا  قّدمت  هناك،  �أم�سيته  �لذي 

�أز�ل  )ل  �أعرفها  كما  �أميركا  �أو  »�أمريكتي 

ولمدة  يوميًا،  بالت�سوق  فيه  �أقوم  هنا(«، 

�سهر، في كل متاجر مركز �لتجارة �لعالمي. 

في كل مرة كنت �أ�ستري غر�سًا ما، و�آخذه 

ثم  فوتوغر�فيًا،  و�أ�سوره  محترفي،  �إلى 

يربو  �لمتاجر  عدد  �لمتجر.  �إلى  �أعيده 

�لم�سروع  ��ستغرق  وقد  متجرً�،   33 على 

عن  كناية  )وهي  �ل�سور  عر�ست  �سهرً�. 

لقطات مقربة جدً� تظهر ل�ساقة مكان �سنع 

�لمبلغ(.  )��سترد�د  �لإي�سال  ثم  �لقطعة(، 

كنت �أعّلم �أثري عبر �لزمان و�لمكان �سمن 

مرة  فكل  �لئتمان.  بطاقة  نظام  م�ساحة 

و�سل  على  ُيطبع  ما  غر�سًا  فيها  �أعيد  كنت 

�لمحددين  و�ل�ساعة  �ليوم  ��سم  �ل�سترد�د 

�للذين �أرجعت �لغر�س فيهما، بحيث ي�سّكل 

خطو�تي  يعّلم  �لذي  �لمبا�سر  �لخط  ذلك 

�إلى �لأ�سفل

»اأميركتي )ما زلت هنا(«

محالت  كل  من  و�إعادتها  �ل�سلع  �سر�ء  لعملية  توثيق 

مجمع برجي �لتجارة �لعالمية �لتجاري.

�سباط 2000.

�إلى �لي�سار/تف�سيل

و�أكيا�س  فو�تير  �سور  واإعادة:  �سراء  عملية   33

تب�سع.
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�أحتفظ  يدعونني  كانو�  �ل�سي�ستام.  هذ�  في 

�لتي  �لأ�سياء  �إرجاعي  لدى  بالأكيا�س 

��ستريتها، فا�ستخدمتها �سمن عمل تجهيز 

على �لأر�س. وقد بدت �لأ�سكال �لناتجة عن 

�لتي  �لمباني  لعمارة  �سدى  �لتجهيز  هذ� 

�لتجارة  مركز  نافذة  من  �لأ�سفل  في  �أر�ها 

�لعالمي. 

دمرتها  فل�سطينية  قرية  لـ418  تذكاري  »ن�سب 

اإ�سرائيل واأفرغتها من �سكانها واحتلتها عام 1948« 

 (“Memorial to 418 Palestinian Villages

 which were Destroyed, Depopulated, and

Occupied by Israel in 1948”)

تحت   .2002 عام  مطلع  بد�أته  عمل  هذ� 

عنو�ن »ن�سب تذكاري لـ418 قرية فل�سطينية 

�سكانها  من  و�أفرغتها  �إ�سر�ئيل  دمرتها 

عن  عبارة  وهو   .»1948 عام  و�حتلتها 

خيمة لجئين ُطّرزت عليها �أ�سماء كل �لقرى 

دولتها.  �إن�ساء  عند  �إ�سر�ئيل  دمرتها  �لتي 

�لنا�س  �سهور ودعوت  لثالثة  فتحت مر�سمي 

كل  ��سم  كان  �لعمل.  �إنجاز  في  لم�ساركتي 

�لخيمة.  على  �أ�سود  بخيط  يدويًا  يطرز  قرية 

ونهارً�،  لياًل  يوميًا،  جاوؤو�  �لذين  ومعظم 

للعمل على �لقطعة كانو� فل�سطينيين، بع�سهم 

كان  فيها، وبع�سهم  ون�ساأ  نيويورك  ولد في 

كبيرة  مجموعة  �أي�سًا  ثمة  للدر��سة.  هناك 

زيارة  على  يتو�ترون  �لذين  �لعابرين  من 

�أكثر  �آتين من فل�سطين. و�لنتيجة  نيويورك، 

من 140 �سخ�سًا، من محامين، وم�ست�سارين، 

وم�سرحيين،  و�سينمائيين،  وم�سرفيين، 

في  ونا�سطين  ور�سامين،  �أ�سنان،  و�أطباء 

�ن�سمو�  ومعّلمين..�لخ،  �لإن�سان،  حقوق 

�إلى مر�سمي للحياكة و�لتو��سل �لجتماعي. 

�أنغام  �لمكان  في  ت�سمع  كانت  ما  وغالبًا 

مو�سيقى عربية حية. فقد �سادف بين �لزو�ر 

زيارتنا  �عتادو�  عربًا  مو�سيقيين  عدة  وجود 

لياًل بعد �إنهاء ت�سكعهم لكي يعزفو� لنا بينما 

كنا نطّرز.

�لوجود  حيز  �لعمل  دخل  �إلي،  بالن�سبة 

فيها  عملنا  �لتي  �لثالثة  �ل�سهور  هذه  خالل 

�أنه  �أ�سعر  �لعمل،  �أعر�س  حين  و�لآن  معًا. 

�لتي  �لفوتوغر�فية  �ل�سورة  �إلى  �أقرب 

توثيق  فهو  �نق�ست.  زمنية  لحظة  توّثق 

)�أو بقايا( م�سروع �نبنى على عمل جماعي 

ب�سجل  �حتفظت  كما  �أ�سهر.  ثالثة  طو�ل 

يومي للذين �ساركو�، وهذ� �ل�سجل يعر�س 

د�ئمًا مع �لعمل. 

كتاب  �لـ418  للقرى  كمرجع  ��ستعملنا 

وليد �لخالدي »كل ما تبقى«، �لذي �حتفظنا 

�لنا�س  وكان  �لوقت،  طو�ل  �لمر�سم  في  به 

يت�سفحونه با�ستمر�ر ويقر�أون على بع�سهم 

�لبع�س حكاية ما حدث بال�سبط لكل قرية. 

على  �لقرى  �أ�سماء  تطرز  �أن  خياري  كان 

�لخيمة �لإنكليزية، لكن بع�س �لإ�سر�ئيليين 

و�لأوروبيين �عتبرو� ذلك �إ�سكاليًاً لأن عدم 

�إليهم، كان  بالن�سبة  بالعربية،  �لعمل  �إنجاز 

�لو��سح  من  يبدو  �إنما،  �سالته«. 
ً
»�أ يفقده 

�أن  �إلى  مرده  �لإنكليزية  �عتماد  �سبب  �أن 

وبع�س  نيويورك،  في  �نجازه  تم  قد  �لعمل 

يكن  لم  �لقرى  تلك  من  �أ�ساًل  �لمتحّدرين 

بمقدوره �لقر�ءة �أو �لكتابة بالعربية. وعلى 

تاريخهم  عن  كناية  �لعمل  �أن  من  �لرغم 

ل  وهو  �أي�سًا،  تاريخنا  لكنه  بالإنكليزية، 

يختلف عنه. ونظرً� للطابع �لكوزموبوليتي 

�لعمل  �إنجاز  فاإن  �أي�سًا،  نيويورك  لمدينة 

تذكار لـ418 قرية فل�سطينية دمرت وهجر اأبناوؤها وتم 

احتاللها من اإ�سرائيل في العام 1948

خيمة لجئين وخيط تطريز

12-10-8 قدمًا

2001



جماليًا،  �سرقيًا  عماًل  �سيبدو  كان  بالعربية 

�إنما ت�ستحيل قر�ءته، وهذ� ما �أردت تفاديه. 

بل كنت �أريد من �لم�ساهد �أن ي�سطر لتهجئة 

لم يت�سن  ِلَم  �لأ�سماء، و�أن ي�ساأل نف�سه  تلك 

له �سماع هذه �لأ�سماء من قبل. )�سيء �آخر 

�لن�سب  تركت  �أنني  هو  �أذكره،  �أن  ن�سيت 

فارغة  م�ساحة  تركت  فقد  كليًا،  منجز  غير 

لإ�سافة �لمزيد من �لأ�سماء(. 

بعد �ستة �أ�سهر من �إنجاز �لعمل، دعاني 

 (Queens Museum) »متحف كوينز للفنون«

كوينز  »معر�س  يدعى  للم�ساركة في عر�س 

 ،(The Queens International) �لدولي« 

قبل  عر�س  �أن  �أ�سدقائي  لأحد  �سبق  وكان 

نحو ثالثة �أو �أربعة �أ�سهر من ذلك عماًل في 

دعوة  على  منه  جزء  ��ستند  �لمتحف،  ذ�ك 

�أم�سيت  وحين  فيه،  �لليل  لتم�سية  �لنا�س 

كان  نف�سه  �لمبنى  �أن  �كت�سفت  هناك  �لليلة 

�لمبنى �لذي كانت ت�سغله �لأمم �لمتحدة عام 

1947 ، تاريخ تق�سيم فل�سطين. ذهلت تمامًا 

�أن  �أنه ينبغي علّي  لهذ� �لكت�ساف و�أدركت 

بالذ�ت.  �لمكان  هذ�  في  �لن�سب  �أعر�س 

�لآن  )�لكائن  �لمتحدة  �لأمم  فق�سدت مبنى 

�سبقا  غرب مانهاتن(، حيث ولمدة �سهرين 

�ل�سور  كل  على  �أبحاثًا  �أجريت  �لمعر�س، 

محفوظاتهم،  في  �لموجودة  �لفوتوغر�فية 

فل�سطين،  تق�سيم  قر�ر  بيوم  تتعلق  و�لتي 

�لدول  مندوبي  كل  �ل�سور  هذه  في  ويظهر 

�لآن  هو  )�لذي  �لمبنى  ذلك  �أروقة  د�خل 

كل  وجود  بو�قعة  فتنت  كوينز«(.  »متحف 

تلك �ل�سور لكل �أولئك �لمندوبين يحادثون 

كان  ما  �إذ�  �أنه  و�لحق  كاأند�د.  بع�سهم 

فال  وقتذ�ك،  جرى  بما  در�ية  على  �لمرء 

�لأميركية،  �لإد�رة  �أن  يعرف  �أن  من  بد 

لوت ذر�ع �لعديد من دول �أميركا �لالتينية، 

م�سروع  على  �لمو�فقة  على  تجبرهم  لكي 

�ل�سور  تلك  تكثر  لذ�  فل�سطين.  تق�سيم 

�لغريبة لمندوبين من غو�تيمال و�لأرجنتين 

وكولومبيا، وهم يتحدثون مع �لأميركيين. 

اليوم، اأ�سبحنا اأربعة ماليين

لـ»جد�رية لجئ«، مقتطعة  �لدعوة  بطاقة  �إعادة طباعة 

من �لجناح �لأردني في �لمعر�س �لعالمي ل�سنة 1964.

بتكليف من متحف كوينز للفن، 2002

في هذا المبنى 

12 ت�سرين �لثاني 1947

33،8 10- �ن�س. �سور

2002

خريطة  يدر�سون  اليهودية  الوكالة  من  قادة 

عليها اقتراح تق�سيم فل�سطين

ناحوم  د.  �ليمين:  �إلى  �لي�سار  ومن  �لأ�سفل  في 

نيومان ور�بي  �يمانويل  ديفيد هوروفيت�س،  غولدمان، 

وولف غولد.

�لأمم  في  �لعامة  �لمعلومات  ق�سم  �أر�سيف  تقدمة 

�لمتحدة.
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تظهر �إحدى �ل�سور د�فيد بن غوريون، 

�لمدير �لتنفيذي للوكالة �ليهودية )�لمخت�سة 

ب�سوؤون �لنزوح �إلى فل�سطين(، يتحدث مع 

ردهة  في  �لهندية  �لبعثة  رئي�س  علي،  �آ�سا 

تظهر  �أخرى  �سورة  �لمندوبين.  ��ستر�حة 

في  �لنظر  ينعمون  �ليهودية  �لوكالة  قادة 

خريطة �لتق�سيم �لمقترح لفل�سطين.

�سانتا  هرمان  ثالثة  �سورة  في  ونرى 

�لأمم  في  �لد�ئم  �لت�سيلي  ممثل  كروز، 

غار�سيا  خورخي  مع  متحدثًا  �لمتحدة، 

�متنعت  غو�تيمال.  وفد  رئي�س  غر�نادو�س، 

غو�تيمال  �أما  �لت�سويت  عن  �لت�سيلي 

ف�سوتت ل�سالح �لتق�سيم.

علب  في  �ل�سور  عر�سُت  بالمنا�سبة، 

»متحف  في  �أ�ساًل  موجودة  كانت  قديمة 

كوينز«. فكان من �لمثير لالهتمام �لطريقة 

رت فيها �ل�سور. بد� �لم�سهد �سبيهًا  �لتي �أُطِّ

بم�سرح �لجريمة. 

�أو�ستن،  ر.  و�رن  تظهر  �أخرى  �سورة 

�لأمم  في  �لد�ئم  �لمتحدة  �لوليات  ممثل 

�ألفونزو  �لدكتور  �إلى  متحدثًا  �لمتحدة، 

لوبيز، ممثل كولومبيا �لد�ئم ورئي�س �لوفد. 

كولومبيا �متنعت عن �لت�سويت.

محمد  �لدكتور  يظهر  �أخرى  �سورة  في 

مع  �لعر�ق،  خارجية  وزير  جمالي  فا�سل 

�لدكتور خو�سيه �أركه رئي�س �لوفد �لأرجنتيني. 

�لأرجنتين �متنعت عن �لت�سويت.

وفي �سورة تم �لتقاطها قبيل �لت�سويت 

�لهند  ممثل  ر�و،  �سيفا  ب.  نرى  بلحظات، 

بارودي،  �لك�سندر  مع  يتحدث  �لمناوب، 

ممثل فرن�سا �لد�ئم في �لأمم �لمتحدة، ومع 

بنعم،  �سوتت  بالطبع  فرن�سا  غارو.  روجر 

�أما �لهند فكانت �سد. 

في �سورة �أخرى، �لدكتور محمد فا�سل 

�لعر�قي،  �لوفد  رئي�س  نائب  �لجمالي، 

من  لوبيز  �ألفون�سو  �لدكتور  مع  يتحّدث 

كولومبيا  وذكرت  �سبق  كما  كولومبيا. 

�متنعت عن �لت�سويت.

على  �لت�سويت  بعد  �خذت  �سورة  ثمة 

�ليهودية  �لوكالة  ممثل  فيها  نرى  �لقر�ر، 

يعانقه  �سيلفر  هالل  �آبا  �لدكتور  �لحاخام 

ماركو�س وولكن. 

�إحدى هذه �ل�سور �سبيهة ب�سور �لمافيا 

�سيلفر  هالل  �آبا  �لحاخام  كبير:  حد  �إلى 

يتلقى �لتهاني من �لمندوبين �لغو�تيماليين، 

تحت �سمع رئي�س �لجمعية �لعامة وب�سره، 

�لبر�زيلي �لدكتور �أوزو�لدو �أر�نها.

�لعامة  �لجمعية  لرئي�س  �أخرى  �سورة 

�لم�ساعد  لي  تريغفيه  معانقًا  �لبر�زيلي 

�لتنفيذي لأمين عام �لأمم �لمتحدة. 

في �سورة �أخرى، نرى و��سف كمال من 

فل�سطين«،  �أجل  من  �لعليا  �لعربية  »�للجنة 

وكميل �سمعون من لبنان، و�ل�سيدة �ألي�س ك. 

�سوريا،  من  �لرفاعي  �لدين  ونجم  كوزما 

�لمملكة  من  �سعود  �آل  في�سل  �لأمير  �سمّو 

من  �لدجاني  وعوني  �ل�سعودية،  �لعربية 

�لعر�ق، كلهم يتحدثون معًا في �لرو�ق. 

في �سورة تعود �إلى ني�سان 1948، نرى 

�لجنر�ل  هو  يده،  حقيبة  على  ينحني  رجاًل 

بينما  كند�،  من  ماكنوتن  ل.  ج.  �آندرو 

�لبروف�سور  �لأميركي  �لمناوب  �لمندوب 

م�سودة  تفا�سيل  له  ي�سرح  جي�سوب،  �سي. 

فل�سطين  على  �لو�ساية  �تفاقية  م�سروع 

�لذي تقّدم به �لوفد �لأميركي. 

ظافر  محمد  هناك  �أخرى،  �سورة  في 

�هلل خان، رئي�س �لوفد �لباك�ستاني، و�ل�سيد 

توف من �لوكالة �ليهودية، و�ل�سيد رودريغز 

فابريغات من �لأوروغو�ي، يتاأملون معر�س 

فل�سطين في “فال�سنغ” في كوينز. 

كمال،  محمد  �ل�سيد  �أخرى،  وفي 

�سارحًا  يده،  ر�فعًا  �لليبي،  �لم�ست�سار 

�إن�سانية في ماأ�ساة �لالجئين  »ع�سر حقائق 

�إلى  حاجة  ثمة  �أنه  موؤكدً�  �لفل�سطينيين«، 

�لمزيد من �لم�ساعد�ت لالجئين.

�أيار   11 �إلى  تعود  �سورة  في  و�أخيرً�، 

1949، نرى عملية �إر�ساد �أع�ساء من �لوفد 



�لإ�سر�ئيلي �إلى مقاعدهم في �لجمعية �لعامة 

مبا�سرة بعد �لت�سويت �لتفقدي، �لذي قّدم 

�لدولة �لجديدة �إلى �لأمم �لمتحدة. 

في  للعر�س  لدعوتي  �لآخر  �ل�سبب 

مقام  �لمتحف  هذ�  �أن  هو  كوينز«  »متحف 

�لعالمي«  »�لمعر�س  �أر�س  على  �لو�قع  في 

�لذي �أقيم في 1964، وهناك �سورة تظهر 

�لجناح �لأردني �لذي كان، مما قر�أته، بين 

مع  �أمي،  كانت  وقد  �لمعر�س.  في  �لأروع 

فل�سطينيات  وكلهن  �أخريات،  ن�ساء  ت�سع 

كمر�سدة  عملت  قد  �لغربية،  �ل�سفة  من 

  1964 �سيف  خالل  �لأردني  �لجناح  في 

�أن  �ليوم  �لمكان  لز�ئر  ويمكن  و1965. 

يرى عمودً�، جلب وقتذ�ك من موقع جر�س 

ح�سين  �لملك  كان  هناك،  ينت�سب  �لأثري، 

�أ�سبح  �إلى مدينة نيويورك، و�لآن  تبرع به 

عام  مكان  في  �لمو�سوعة  �لآثار  �أقدم  من 

في نيويورك.

�أخبرتني �أمي �أنه خالل تلك �لفترة �أثير 

جدل كبير في �لجناح ب�سبب عر�سه جد�رية 

بعنو�ن »جد�رية  درة،  مهنا  �لأردني  للفنان 

�إلى لجئ«، نرى فيها �أمًا فل�سطينية تحمل 

ق�سيدة  كلمات  �لر�سم  جانب  و�إلى  طفلها، 

كتبها �سالح �أبو زيد. 

في  �ليهودية  �لجمعية  في  بع�سهم 

�إلى  يدعو  قر�رً�  يمّرر  �أن  حاول  نيويورك 

)و�أقتب�س هنا عن »نيويورك تايمز« من عدد 

»�لإز�لة  �لجمعة 19 حزير�ن 1964(:  يوم 

في  للجدل  �لمثيرة  للجد�رية  �لفورية 

�لجناح �لأردني و�لتي ت�سّكل م�سدر �إزعاج 

�لمدينة،  �سكان  من  للماليين  و�إهانة  يومي 

و�لولية، و�لعالم«. 

وكان  �لجد�رية  عن  ح�سين  �لملك  د�فع 

�إقفال  �أنهم يف�سلون  �لرد �لر�سمي �لأردني 

��ستمر  وقد  �للوحة.  �إنز�ل  على  �لجناح 

�ل�سجال على �ل�سفحة �لأولى من »نيويورك 

�أن  حّد  �إلى  �لأمر  وو�سل  لأ�سهر.  تايمز« 

�لليبر�لي  �لحزب  رئي�س  نائب  روز،  �ألك�س 

حين  ��ستقال،  نيويورك  مدينة  مجل�س  في 

�سد  �لت�سرف  �لمعر�س  �د�رة  رف�ست 

»مح�س  هي  �لجد�رية  �إن  �لجد�رية،وقال 

حملة دعائية حربية«. 

�لجناح  �أع�ساء  �كت�سف  مرة،  ذ�ت 

�أحدهم  �أن  لدى و�سولهم �سباحًا  �لأردني، 

بالعلم  و��ستبدله  �لأردني  �لعلم  �أنزل 

�لإ�سر�ئيلي. �أما في جناح �أميركا- �إ�سر�ئيل 

فمار�س بع�سهم �ل�سخرية من �لجد�رية عبر 

�لق�سيدة.  كلمات  وتحريف  �إنتاجها  �إعادة 

�لق�سيدة:  مطلع  يقول  �لمثال،  �سبيل  على 

كلمة  لت�سمع  دقيقة  �ألديك  تدخل،  �أن  »قبل 

عن فل�سطين، وربما ت�ساعدنا على ت�سحيح 

�لجناح  في  كابلن  هارولد  فحّرفها  خطاأ«، 

تدخل،  �أن  »قبل  �إلى  �لإ�سر�ئيلي  �لأميركي 

�ألديك دقيقة لت�سمع عن �إ�سر�ئيل وت�ستمتع 

بروؤية حلمنا«. 

�لمعر�س  محفوظات  في  �لبحث  �أثناء 

�لعالمي في »متحف كوينز«، وجدت �لكّر��س 

�لذي كانت �أمي و�لن�سوة �لأخريات يوزعنه 

على �لزو�ر في 1964، وهو يت�سمن �سورة 

�لكّر��س،  طبع  �أعيد  �أن  فقررت  للجد�رية. 

�لعر�س،  �أدو�ت  كاأحد  تفعيله  �أعيد  و�أن 

بتلك  �لإيحاء  على  قدرته  لجهة  خ�سو�سًا 

عامًا،   38 �لممتدة  �لغريبة  �لزمنية  �لقفزة 

حيث ما يز�ل �أمر عودة �لالجئين محظورً�، 

�لأحو�ل  وتفاقمت  �أعد�دهم،  وتز�يدت  بل 

�سوءً�. 

�أعدت طباعة �لكّر��س تمامًا كما وزع عام 

هذ�  خالل  يوزع  �أن  يفتر�س  وكان   ،1964

�لنا�س  يحمله  �أن  فكرتي  وكانت  �لمعر�س. 

�لمعر�س، كما  معهم، وهم يهمون بمغادرة 

ثالثين  بعد  �لمكان  هذ�  يعبرون  �أنهم  لو 

عامًا.

مرة �أخرى، وبعد 38 عامًا من �ل�سجال 

�لأول، كان �سجال ثان. فبعد �أن �ت�سل عدد 

�إلّي  طلب  �لمتحف،  بمدير  �لأ�سخا�س  من 

�لكر��س،  توزيع  عن  �لتوقف  �لأخير  هذ� 
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من  �سندوق  في  بو�سعها  لي  �سمح  لكنه 

لكن  �لمعر�س.  �سمن  �لمقّوى  �لبال�ستيك 

ميت  غر�س  �إلى  حوله  �لحظ،  ل�سوء  هذ�، 

�لتخلي  على  �أجبرني  مما  فاعليته،  و�ألغى 

عنه. 

�سمح لي مدير �لمتحف بتوزيع �لكّر��س 

�أن  ب�سرط  لكن  فقط،  �لمعر�س  �فتتاح  يوم 

مالحظة  هناك  يكون  و�أن  بنف�سي،  �أوزعها 

»�أعيد  �لآتي:  تقول  كر��س  كل  مع  مرفقة 

يخ�ّسني.  فني  كعمل  �لكّر��س  هذ�  طباعة 

�إميلي جا�سر«. 

)Sexy Semite) ل�سامي �لمثير جن�سيًا�

قبل �أن �أتحدث عن �لعمل �لثالث و�لأخير، 

�لمثير  »�ل�سامي  ��سم  عليه  �أطلقت  و�لذي 

موجزً�  �سرحًا  �أقّدم  �أن  ينبغي  جن�سيًا«، 

فيالدج  »ذ�  تدعى  نيويوركية  لمطبوعة 

فوي�س« )The Village Voice(، وهي �أ�سبوعية 

وت�سنيفات  عدة  مقالت  تت�سمن  حرة 

�أما  و�لر�سم،  و�لرق�س  �لمو�سيقى  حول 

�ل�سفحة �لأخيرة منها فخ�س�ست لالإعالنات 

�أن  �ل�سخ�سية، حيث ي�ستطيع كل من يرغب 

يعلن، بكلماته �لخا�سة، عن �سيء �أو �أمر ما، 

كرغبته في �لم�ساحبة �أو �لجن�س �أو �لزو�ج 

�أو �أيا يكن. 

في �لعادة حين �أكون �سجرة �أقر�أ هذه 

�لت�سلية  �سبيل  على  �ل�سخ�سية  �لإعالنات 

فقط. لكنني قررت �ل�ستفادة منها في عمل 

فني، فطلبت من 60 فل�سطينيًا يعي�سون في 

نيويورك �أن يبادرو�، في �لوقت نف�سه، �إلى 

�إر�سال �إعالناتهم �ل�سخ�سية �إلى �لمجلة. 

�لإعالنات  ف�سحة  »�أخربط«  �أن  �أردت 

و�حدة  لمرة  �أمالأها  و�أن  هذه  �ل�سخ�سية 

من  طلبت  وليف.  عن  يبحثون  بفل�سطينيين 

�أمرين  �إدر�ك  �لعمل  في  �ساركو�  �لذين 

ب�سيطين. �أولهما، وهو �أن �لهدف �لأ�سا�سي 

من �لعمل �أن يعاود طرح م�ساألة حق �لعودة، 

�أبناء  هم  �لذين  �لفل�سطينيين  �أن  وحقيقة 

�إلى  �لعودة  لهم  يحق  ل  �لأ�سليين،  �لأر�س 

بلدهم، بينما يحق لكل يهود �لأر�س، �إلى �أي 

بلد، �أو عرق �نتمو�، بما ي�سمى بـ»�لعودة«. 

�لإعالنات  م�سمون  يكون  �أن  يفتر�س  لذ� 

يهودي.  �سريك  �أو  �ساحب  عن  �لبحث 

بلدنا.  �إلى  �لعودة  يمكننا  �لطريقة  وبهذه 

ي�ستعملو�  �أن  �سرورة  هو  �لآخر  �لأمر  �أما 

�إنني  �إذ  �أنف�سهم،  كلمة »�سامي« في و�سف 

�سياق  في  �أنه  حقيقة  �إلى  �أ�سير  �أن  �أردت 

»�ل�سامي«  فاإن  لالأمور،  �لأميركي  �لفهم 

�أننا  غيرهم. ومع  دون  �ليهود  �سفة تخ�س 

ال�سامي المثير

توثيق مد�خلة

عن  يبحثون  فل�سطينيون  و�سعها  مبوبة  �إعالنات 

�إلى بالدهم م�ستفيدين  �لعودة  �سريكات يهوديات بغية 

من »قانون �لعودة �ل�سر�ئيلي«. 2000 2002-



�سيئًا  �أحدهم  قال  فكلما  مثلهم،  �ساميون 

بـ»معاد�ة  فورً�  يتهم  �إ�سر�ئيل  عن  نقديًا 

مر�ت  ثالث  �لعملية  بهذه  قمت  �ل�سامية«. 

بين عامي 2000 و2002.

للقلق  مثيرً�  �لعمل  يكون  �أن  �أردت 

على  بالردود  مهتمة  �أكن  لم  ما.  نحو  على 

بتلويث  مهتمة  كنت  نف�سها.  �لإعالنات 

�ل�سحيفة، بال�ستيالء على �سفحة �لإعالنات 

�ل�سخ�سية، وهي بالمنا�سبة مجانية.

في �لمرة �لأخيرة �لتي قمت فيها بهذ� 

غريب  �أمر  حدث   ،2002 عام  �أي  �لتدخل، 

�لإعالم  و�سائل  بع�س  لحظ  حيث  حقًا، 

مقال في �سحيفة  ذلك وجن جنونه. فظهر 

�ل�سفة  من  »�أ�سخا�س  بو�ست«:  »نيويورك 

�لغربية ي�سنون هجومًا �إعالنيًا جن�سيًا«. لم 

يكن لدى هذه �ل�سحيفة، وغيرها، �أي فكرة 

بع�سهم  �لإعالنات، فح�سب  عن حقيقة هذه 

ينوون  فل�سطينيين  من  �إرهابي  تهديد  �أنها 

قتل �إ�سر�ئيليين، بحيث ظهرت ق�س�س من 

هذ� �لنوع في ثالث �سحف على �لأقل.

�ساأورد هنا بع�س �لقتبا�سات من بع�س 

�لمطبوعات �لأخرى. 

ريبورت«  وورلد  �أند  نيوز  �أ�س  »يو 

فل�سطيني  فالنتاين  �لخوف:  »عامل  بعنو�ن 

�أم فخ؟«

 ينبغي �أن يحذر �ليهود �لمتعط�سين �إلى 

عيد  في  موعد  في  ب�سدة  و�لر�غبين  �لحب 

تعر�س  �لتي  �ل�سخ�سية  �لإعالنات  �لع�ساق 

على  فل�سطينيين  مع  طويلة  نزهات  عليهم 

�ساطئ �لبحر في �أر�س �لوطن. �ل�سبب، كما 

�أن  �أميركيون، �أن هذ� يمكن  حذر ر�سميون 

�لر�غبة  »�سوز�ن  �سحيح.  هذ�  فخًا.  يكون 

ب�سدة في موعد عاطفي« يليق بفيلم �إرهابي. 

�أو  �لمدّبر  �لفخ  من  نوع  هذ�  �أن  »يبدو 

عن  �لديموقر�طي  �لنائب  يقول  �لحتيال«، 

�لإعالنات  فهذه  �أكيرمان.  غاري  نيويورك 

ت�سبه كثيرً� �لفخ �لذي قيل �أنه ن�سب �لعام 

�لفائت للفتى �أوفير رحوم، 16 عامًا، حيث 

�إليها  تعرف  فل�سطينية  �مر�أة  عليه  عر�ست 

عبر �لإنترنت »�أن تمار�س معه �لجن�س«. 

في  ظهرت  مقالة  من  مقتطف  هذ� 

رومان�سية  »فبركة  بعنو�ن  بر�س«  »جوي�س 

معركة  في  جديد  �سالح  »ظهر  �لوطن«  عن 

�لفل�سطينيين �سد �إ�سر�ئيل: ند�ء �لغو�ية«. 

كينيث جاكوب�سون، �لمدير �لم�ساعد لر�بطة 

“مناه�سة �لقدح و�لذم«، قال �لآتي: »يبدو 
يبحث  �لفل�سطينيين  عالم  في  �لبع�س  كاأن 

�لفل�سطينيين  �لمزيد من  عن طريقة لإدخال 

�أهروني،  �آيدو  �أما  �إ�سر�ئيل«  �أر�س  �إلى 

في  �لإ�سر�ئيلية  �لقن�سلية  با�سم  �لناطق 

من  »نوعًا  �لإعالنات  في  فر�أى  نيويورك 

على  �سلبًا  تنعك�س  �لتي  �لع�سابات  حرب 

�لذين ي�سعونها«. 

ال�سامي المثير

توثيق مد�خلة

عن  يبحثون  فل�سطينيون  و�سعها  مبوبة  �إعالنات 

�إلى بالدهم م�ستفيدين  �لعودة  �سريكات يهوديات بغية 

من »قانون �لعودة �ل�سر�ئيلي«. 2000 2002-

ت�سوير: مركز �أو كيه.
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�إميلي جا�سر

�لعرو�س،  �لفوتوغر�في،  �لت�سوير  �لفيديو،  مجالت  في  تعمل  ونيويورك.  �هلل  ر�م  بين  وتعمل  تعي�س 

�لتجهيز و�لنحت. عر�ست �أعمالها في �أوروبا و�لأميركتين و�ل�سرق �لأو�سط، و�أخير�ً في بينالي ��سطنبول 

�لثامن. عر�ست �أعمالها �أي�ساً في غاليري دب�س و�سركاه ، نيويورك، مركز خليل �سكاكيني �لثقافي،  ر�م 

�هلل وفي مركز �أو.كي. للفنون �لمعا�سرة في لينز، �لنم�سا. �أعدت و�ساركت في تنظيم مهرجان �لفيديو 

�لدولي �لأول في فل�سطين في 2002.



عاليًا في �ل�سماء

مختار كوك�ض

�سعيرة

�أر�سية.  تحت  طبقة  في  نف�سك  ت�سور 

�أ�سو�ت م�سو�سة ت�سدر من مكبر�ت �سوت، 

تفتح،  �أبو�ب  �لتوقف،  محطات  عن  تعلن 

ح�سود  من�سة.  على  وت�ستقر  �لهوة،  تعبر 

تمر في �لتجاهات جميعًا. تبحر في متاهة 

و�ل�ساللم  و�لممر�ت  و�لأدر�ج  �لأنفاق  من 

�لمتحركة، غير متيقن من وجهتك. ل تلبث 

�أن تدخل بهوً� و��سعًا �أ�سبه ما يكون بقاعات 

�لرغم  على  ولكنك  �لمطار�ت،  في  �لو�سول 

من هذ� �ل�سبه تح�سب نف�سك �أنك في مجمع 

نيون  لفتات  ��سطناعية،  �إ�ساءة  تجاري: 

�إلى حد  ناظريك  �أمام  توم�س  عدها  ي�سعب 

وجدر�ن  وبالط  بالزوغان،  ُت�سعرك  �أنها 

تجعل من هذ� �لف�ساء مكانًا غريبًا ومعزوًل 

ومحميًا من �لعو�مل �لطبيعية.

يعم  م�سم  طنين  �ل�سباح.  زحمة 

�لمتعجلة  �لأقد�م  خطى  وقع  هو  �لممر�ت؛ 

في  تتحرك  �أن  عليك  قطيع.  في  لو  كما 

تجول  و�أنت  �لطوفان.  �أخذك  و�إل  �سرعة 

بالبائعين  �لمكتظة  �لمحال  �سفوف  �أمام 

و�لبائعات تلفت �نتباهك عنا�سر ز�ئلة: عبق 

مو�سيقى  طنين  معبرة،  نظرة  عابر،  عطر 

للقهوة  �لعائلية  و�لر�ئحة  �لفر�غ،  يمالأ 

و�لقرفة. تتجه نحو برج رقم و�حد. تماثل 

�لبرجين في هند�ستهما، يجعل �لمرء عاجزً� 

ولو  حتى  وجهته  �سحة  من  �لتيقن  عن 

قبل.  من  �لمر�ت  �ألوف  بذلك  قام  قد  كان 

فت�سعر  موقعًا؛  �أزيزً�  تئز  �لدو�رة  �لأبو�ب 

من  ة  �سارَّ تت�سرب  وهي  �لهو�ء  تيار  بقوة 

نور  تالحظ  مغلقة،  �أنها  يفتر�س  فتحات 

�ل�سم�س ينعك�س على �لزجاج و�لمعدن و�أنت 

تدخل خفيفًا لتجد نف�سك، وعلى حين غرة، 

و�سط �سالة هائلة. تعبر ممرً� و�طئًا يف�سي 

نظرك  تاأ�سر  �لرتفاع،  هائلة  قاعة  �إلى 

وترميه نحو �ل�سرفات �لعالية. يبد�أ �لمبنى 

بين  �لعالم معلقة  �أمم  تمثل  �أعالم  بالتجلي. 

نحن  مرتجاة.  عالمية  �لأولين.  �لطابقين 

�لعالم. 

�للحظة.  حتى  �أفقية  كانت  �لرحلة 

توقف  تكر�رً�  تعلن  �إلكترونية  �أجر��س 

�إجر�ء�ت  و�نطالقها.  �لكهربائية  �لم�ساعد 

�أمنية روتينية: تقف منتظرً� في �ل�سف �أمام 

�لمكتب �لذي يمنح بطاقات �لمرور، �أو تتجه 

بطاقة  وت�ستخدم  �لم�ساعد  �إلى  مبا�سرة 

�لتعريف �ل�سخ�سية �لممنوحة لك من �إد�رة 

�لم�سعد. تدخله مع �سلة من  �لمركز. ي�سل 

�لغرباء، فتبد�أ معهم رحلتك �لعمودية، ت�سعر 

�لم�سعد  �نطالقة  جر�ء  �لخفيف  بالغثيان 

م�سدودً�  �لم�سعد  ي�ستمر  ثم  �ل�سريعة. 

�لمقطورة  حرتقة  ت�سمع  و�إ�سر�ر.  بثبات 

�لهو�ء  �سوت  ت�سمع  حالما  وتماوجها 
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م�ستردً�  �لم�سعد،  يتباطاأ  ب�سرعة  مجددً�. 

»�سكاي  نحو  وتندلق  �لأبو�ب  تفتح  ثقله. 

�لطبقة  في  تقع  �نتقالية  غرفة  وهي  لوبي«، 

�لثامنة و�ل�سبعين، وفيها مجموعة ثانية من 

�لأخيرة.  محطتك  �إلى  تقلك  �لتي  �لم�ساعد 

من  �سل�سلة  �ل�سالة،  جانبي  على  تنتظر. 

من  ومجموعة  و�لمقاعد  �لمزججة  �لفتحات 

و�لأنو�ع.  �لألو�ن  متنوعة  �لنباتات  �أ�س�س 

عيناك.  فتغ�سى  �ل�سالة  يغرق  �ل�سم�س  وهج 

مجددً�  �لأبو�ب  تفتح  عندما  ق�سير.  م�سو�ر 

تجد نف�سك في مكتب في غاية �لعادية: طويل 

وم�سقوف  بالموكيت،  مفرو�س  و�سيق، 

بالمو�د �له�سة وم�ساء بلمبات �لفلوري�سانت. 

ف�سحات  �إلى  تمهيد،  غير  من  تف�سي  �أبو�ب 

ون�سفية  رقيقة  جدر�ن  تقطعها  مفتوحة، 

�لف�سحة  هذه  �لنو�فذ  ت�سور  مكاتب.  ت�سم 

�لفا�سل  هي  �لنو�فذ  وهذه  �لجهات،  كل  من 

و�لغيوم  �لهو�ء  عن  يف�سلها  �لذي  �لوحيد 

و�ل�سماء. تقترب متاأنيًا ومرتابًا من �لنافذة، 

وتكت�سف �لم�سهد �لمذهل – �لمنظر �لمفتوح 

و�لمدينة �لتي تنب�سط تحتك. �أهاًل و�سهاًل في 

مركز �لتجارة �لعالمي. 

بطاقة

�لعالمي  �لتجارة  ومركز  �لبد�ية،  منذ 

م�سحون بال�سيا�سة و�لجد�لت. زرعت بذوره 

في فترة ما بعد �لحرب، �أي في �لعقد �لخام�س 

�لوليات  بد�أت  حين  �لع�سرين،  �لقرن  من 

لنمو  نف�سها  تح�سر  �لمنت�سرة  �لمتحدة 

�لعقد  منت�سف  وفي  له.  �سابق  ل  �قت�سادي 

منهاتن  جمعية  روكفلر  د�يفيد  �بتدع  �لتالي، 

 Downtown-Lower( و�سط �لمدينة – �لتحتا 

في  كلفت  �لتي   ،(Manhattan Association

و»ميريل«  �وينز«  مور  »�سكيد  �سركة  بعد  ما 

و�سع   )Skidmore Owings & Merrill(

�لمخطط �لتطويري لمنهاتن �لتحتا �لجديدة. 

وفي  �لتطبيق،  في  حيزه  ياأخذ  �لم�سروع  بد�أ 

 ،)Port Authority( �لمرفاأ  �سلطة  مدير  عهدة 

�أو�ستن توبين في �سنة 1964 عر�س �لمعمار 

مو�ليد  من  وهو  ياما�ساكي«،  »مينوري 

�سياتل، مخطط �لبرجين �لتو�أمين، وقد قدرت 

وبد�أت  دولر.  مليون  بـ525  �نجازهما  كلفة 

يمين:

مركز التجارة العالمي 

لوحة �ل�ستعالمات

ت�سوير كري�ستيان نغوين

يمين:

اإ�سارات في مركز التجارة العالمي

ت�سوير كري�ستيان نغوين

تحت:

�سعار مركز التجارة العالمي 

ت�سوير كري�ستيان نغوين.



�آذ�ر  من  و�لع�سرين  �لخام�س  في  �لور�سة 

�لمعار�سة  من  �لرغم  على   1966 �لعام  من 

�ل�سديدة �لتي �أبد�ها مهند�سو �لتنظيم �لمدني 

ومجموعات  �لتجارية،  �لمحاّل  و�أ�سحاب 

حيث  �لم�سروع.  لهذ�  و�سيا�سيين  �ل�سغط، 

على  �لمثال،  �سبيل  على  هوؤلء  �عتر�س 

تعرف  كانت  وتهجيرها،  كاملة  منطقة  م�سح 

عبارة  وهي   ،)Radio Row( رو«  بـ»ر�ديو 

محاّل  �لأعم  غالبها  في  تحوي  مبنى   26 عن 

�لم�سروع  �أثر  كذلك   ،
)1(

�لإلكترونيات لبيع 

نيويورك،  �سكان  من  فئتين  م�سالح  على 

�أُجبرو�  �لذين  �ل�سغيرة  �لأعمال  �أ�سحاب 

�أمكنة  في  فتحها  و�إعادة  محالِّهم  ترك  على 

�أخرى،  �إلى مجالت عمل  �لنتقال  �أو  �أخرى، 

و�لمهاجرون، وبالأخ�س �أولئك �لقادمون من 

حال  �سكنو�،  و�لذين  �لمتو�سط  �لبحر  �سرق 

و�سولهم، �سفة منهاتن �لتحتا �لغربية، �لتي 

كانت ت�سمى، منذ �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر، 

�سوريا �ل�سغيرة (Little Syria)، هوؤلء �أُجبرو� 

على �لهجرة مجددً� نحو بروكلين ونيوجر�سي 

تاركين �لمكان نهبًا للمدينة �لجديدة.

�لنزلء  بد�أ   1970 عام  �أو�خر  في 

�لبرج  وهو  �ل�سمالي،  �لبرج  �إلى  بالنتقال 

�سنة 1972  �لثاني من  رقم 1. وفي كانون 

برج  كل  �سم   .2 رقم  �لبرج  �إ�سغال  بد�أ 

وبلغ  طبقات،   110 �لأعمال  �كتمال  عند 

 412 يعادل  ما  �أي  قدمًا   1353 �رتفاعهما 

هند�سية  تقنية  �لبناء  عملية  تو�سلت  مترً�. 

على  �لبرجين  بنية  فاقت�سرت  جديدة، 

�ل�سبكة  �أما  للبناء.  �لأ�سا�سي  �لهيكل 

يتعدى  ل  كي  خ�سي�سًا  ف�سممت  �لمعدنية 

متو�سط  كتفي رجل  م�ساحة  �لنو�فذ  عر�س 

�لقامة كي ل ي�سعر �لناظر من فوق بالدو�ر. 

كان على �لمركز �ن ينا�سل لفترة طويلة لكي 

من  �لعديد  فبقي  �لقت�سادية.  جدو�ه  يثبت 

م�ساحاته فارغًا، ولم تجذب مر�كز �لت�سوق 

�لتي �أن�سئت فيه �لم�سترين و�سكان �لمدينة 

ببطء  �إل  �لو�سع  يتغير  ولم  طويل.  لزمن 

مالية  موؤ�س�سات  عدة  �نتقلت  بعدما  �سديد، 

�إلى منهاتن �لتحتا، وتح�سنت بنية �لمنطقة 

مر�ت  �لمبنى  وظائف  تغيرت  �لتحتية. 

كبير  جهد  بذل  �لت�سعينات  في  متعددة. 

لتحويل م�ساحاته ووظائفها بما يتالءم مع 

�لكبرى،  �ل�سركات  ون�ساطات  مكاتب  نمط 

ت�سبه  كانت  �لتي  �لت�سوق  مر�كز  ولتحويل 

�سالت �لمطار�ت �إلى مر�كز تجارية جذ�بة 

من �لدرجة �لأولى. في ربيع 2001 عمدت 

ونيوجر�سي،  نيويورك  في  �لمرفاأ  �إد�رة 

ر  �لتي تملك �لبرجين، �إلى تاأجيرهما للمطوِّ

�سيلفر�ستين. م�ستقبل جديد  �لعقاري لري 

�لمحيطة  و�لأحياء  �لبرجين  �أمام  يلوح  بد�أ 

بهما.

محترفات في ال�سماء

منهاتن  في  �لثقافي  �لمجل�س  �أطلق 

موؤقت  كم�سروع  �لمحترف  برنامج  �لتحتا 

في �سنة 1997. وذلك �عتمادً� على حلم �أحد 

معلقة  نافذة  عن  يبحث  كان  �لذي  �لفنانين 

تمت  تحته.  �لمدينة  لير�سم  نيويورك  في 

دعوة اإلى المحترفات المفتوحة

ت�سوير كري�ستيان نغوين

و�ف  وتحليل  ومثير  دقيق  لتاريخ   )1(

�إريك  �نظر:  �لعالمي  �لتجارة  مركز  حول 

»نقف   DIVIDED WE STAND د�رتون، 

متفرقين«، نيويورك: با�سيك بوك�س، 1999. 

ليبتون،  و�ريك  غالنز  جايم�س  �نظر:  كذلك 

 ، CITY IN THE SKY،ل�سماء� في  مدينة 

نيويورك، كتاب �لتايمز، 2003.
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)�لن�ساخين( �لر�سامين  من  مجموعة   دعوة 

فنًا  ُينتجو�  لكي   (painters, perceptual)

فاأعطي  للمدينة.  منظر  �أروع  من  م�ستوحًى 

مفتوحة،  مرور  جو�ز�ت  �لفنانون  هوؤلء 

�لم�سغولة  غير  �لم�ساحات  �إ�سغال  و�إمكانية 

في �لطبقات كافة. �لتحقت بالمجل�س �لثقافي 

مجموعة  مع  وبا�سرت   1998 �سيف  في 

لهذ�  جديد  �أفق  ت�سور  باإعادة  زمالئي  من 

�لم�سروع. وبما �أن هذين �لبرجين ينطويان 

ل  و�جتماعية  �سيا�سية  عدة  م�ستويات  على 

هذ�  كون  �سريعًا  �نتباهنا  لفت  لها،  مثيل 

لفنانين  خ�سبة  �أر�سًا  ي�سكل  �لم�سروع 

مت�سلة  و�أخرى  هند�سية  م�سائل  يتناولون 

و�لعولمة  حد�ثة  و�ل�سوبر  بالحد�ثة 

ونقد  �ل�سعبية  و�لثقافات  و�لعمر�ن 

�لموؤ�س�سات. فاأ�س�سنا في ت�سرين �لثاني من 

�إقامة  �لفنانين  يمنح  برنامجًا   1998 �سنة 

�لغر�س  لهذ�  ودعونا  �لبرجين.  في  موقتة 

و�آخرين  �ل�ساعدين  �لفنانين  من  مجموعة 

منهم  ولكل  �سهرتهم.  تحقيق  �عتاب  على 

باأدو�ت  ويعملون  و�هتمامات مختلفة  �سيرة 

 (Open برنامجنا  فاإن  و�لحال،  متنوعة. 

�أخرى  �أبعادً�  �لمنظر  �إلى  �أ�ساف   Studios)

و�لديناميكية  بمحيطه،  �لفنان  عالقة  ت�سمل 

�أن  �لمكان  لطبيعة  يمكن  �لتي  �لجمالية 

ت�سورنا  �لأمام.  �إلى  دفعها  في  ت�ساهم 

يت�سارك  للفنانين:  كم�ستوطنة  �لبرنامج 

تقع  و�حدة  م�ساحة  ��ستخد�م  في  �لفنانون 

�لبرج  من  و�لت�سعين  �لو�حدة  �لطبقة  في 

با�ستعمال  بينهم  ما  في  ويقطعونها  �لأول، 

�لثابتة، كذلك  �لجدر�ن غير  عدد محدود من 

وم�ساحات  غرف  ��ستعمال  حق  لهم  كان 

مختلفة في �لمبنى برمته بح�سب ما تقت�سي 

�لحو�ر  �لبرنامج  �سجع  هكذ�  م�ساريعهم. 

يلغي  �أن  دون  من  و�لتعاون،  و�لتو��سل 

�لبرنامج  تو�سع  و�لتاأمل.  بالعزلة  �لحق 

�سنة 1999 لي�سم بوتقة �أو�سع من �لفنانين 

يعملون بتقنيات وو�سائط جديدة.

كانت  �لتي  �لعديدة  �ل�ستر�ك  طلبات 

�إلى  تحال  كانت  �لعالم،  جهات  من  ت�سلنا 

لجنة تحكيمية م�سكلة من مخت�سين بالفنون 

وكانت  معار�س.  ومنظمي  وفنانين  اد  ونقَّ

تدوم  دورة  لكل  فنانًا  ع�سر  خم�سة  تختار 

�ستة �أ�سهر. كان �لختيار يولي عنايته لنوعية 

�لعمل و�لقتر�حات �لتي يتقدم بها �لفنانون، 

ومدى مالءمة هذه �لم�ساريع طبيعة �لبرجين. 

لتنفيذ  �لفنانين  بع�س  ندعو  �حيانًا  كنا 

م�ساريع خا�سة. ولكي نخلق ف�ساًء ديناميكيًا 

عمدنا  و�لتعارف،  و�لكت�ساب  �لتو��سل  من 

معار�س  ومنظمي  لنقاد  زيار�ت  تنظيم  �إلى 

ومخت�سين بالفنون وتالمذة. وفي ختام كل 

ي�سمح  مما  للعامة  �لمحترفات  تفتح  دورة 

بالدخول، ومعاينة مدى جر�أة  �لزو�ر  لآلف 

عن  ف�ساًل  وغر�بته،  ومغايرته  �لبرنامج 

و�لتي  و�لمنجزة  �لمعرو�سة  �لأعمال  نوعية 

تعك�س، حتمًا ومن دون �سك، بع�س ما يعتمل 

في هذه �لمدينة. 

المحترفات المفتوحة

ت�سوير مختار كوك�س



فر�سة  للفنانين  �لبرنامج  هذ�  �أتاح 

�لمالي  �لإيقاع  كثافة  مدى  لختبار  نادرة 

و�لم�سرفي لهذ� �لحي، وفر�سة �إنتاج �أعمال 

في �أكثر بقاع �لعالم �سهرة و�لأو�سع �سيتًا. 

�لتجارية  �ل�سركات  لموظفي  �سنحت  كما 

على  كثب  عن  �لطالع  فر�سة  و�لمالية 

تخطيط  غير  من  و�لتورط  �لإبد�ع  مجريات 

في �أعمال فنية ثقافية. حين تفتح �لمحترفات 

و�لنقاد  �لفنانون  يتد�خل  للعامة،  �أبو�بها 

و�لكتاب ومالكو �لمجموعات مع مجموعات 

وت�سغل  تاأثيرً�  تملك  �لأفر�د  من  متغيرة 

مقامات معينة في محيط �لبرجين و�لذين لم 

ي�سبق لهم �أن حاولو� �كت�ساف �لمكان. وفي 

هذ�  وحبك  �لزو�ر  د�ئرة  لتو�سيع  محاولة 

�لبرنامج في ن�سيج �لمدينة �لثقافي، ت�سارك 

برنامجنا مع �أكثر من متحف وموؤ�س�سة فنية 

كف�ساء  �لبرجين  ترويج  وفي  �لمدينة.  في 

�لبرنامج  �ساعد  بالكت�ساف  جدير  معا�سر 

�لآلف لإعادة زيارتهما وتجديد �سورتهما. 

كمكان  �لعالمي  �لتجارة  مركز  قدم  هكذ� 

و�لمجازية  �لرمزية  �لمعاني  من  كمًا  يحمل 

موقعًا متميزً� ي�سمح للفنانين وغير �لفنانين 

�لتمعن و�لتاأمل في م�سهد �لعولمة �لمتقلب 

و�لمت�سع باطر�د. 

مختبر

لقد �عتدنا �أن نفكر بما ي�سمى بالفن �ل�سادر 

من مكان محدد، باأنه مد�خلة محددة لفنان 

ما في م�سهد معين �و موقع معين )روبرت 

)ريت�سارد  �لعام  �لف�ساء  �سميث�سون(، 

)مل  �لعر�س  �سالة  �أقل  وبدرجة  �سير�( 

بوكنر(، حيث �لموقع وخ�سائ�سه ي�سكالن 

متن �لعمل. لم يقدم كل �لفنانين في برنامجنا 

�لعالمي  �لتجارة  بمركز  �سلة  ذ�ت  �أعماًل 

ف�سلو�  كثيرون  محددً�؛  موقعًا  باعتباره 

�لبرنامج  قدمها  �لتي  �لمتنوعة  �لحتمالت 

�لخا�سة،  �أعمالهم  في  �أكثر  يغو�سو�  لكي 

و�لتي غالبًا ما كانت تتمحور حول مو��سيع 

بع�سهم  �لهوية.  بم�ساألة  �سخ�سية ومتعلقة 

�لتجاري  �لمركز  عن  ت�سدر  �أعماًل  �أنتج 

مت�سلة  كانت  �لأعمال  هذه  محدد.  كموقع 

بالمكان �إلى حد �أن �إخر�جها من حيِّزه كان 

يمكن �أن يجعلها عر�سة للدمار. ولكن معظم 

�لفنانين �ختارو� �ختبار موقع �لمركز وما 

�لموقع  بين  تجمع  �قتر�حات  من  يفر�سه 

و�لو�سعية. 

متو�سلين مجموعة متنوعة من �لو�سائط 

و�لأدو�ت، خاطب �لفنانون �لموقع باحثين 

وعالقات  �سكالنية  خ�سائ�س  عن  بين  ومنقِّ

�ل�سرد  وم�ستويات  �سيا�سية،   – �جتماعية 

�لمتعددة  �لوظائف  عن  ف�ساًل  �لتاريخي، 

ت�سارك  و�إن  �لبرجان.  يحتويها  �لتي 

�إل  نف�سه،  �لموقع  بينهم  ما  في  �لفنانون 

�أن تاأويالتهم �ل�سخ�سية �ساعدتنا في �إعادة 

تنوع  و�أبرزت  »�لمكان«  مقولة  في  �لتفكير 

فيها،  بما  و�لنظرية  �لفنية  �لممار�سات 

وعي  �لموقع،  توجيه  �لموقع،  تحديد 

و�لت�سال  �لموقع،  مع  �لحو�ر  �لموقع، 

.
)2(

بالموقع �أي�سًا

�لبرجين  �ختبرو�  �لنا�س  من  كثير 

�لأفق، وفي  على خط  م�سيطرة طغت  كبنية 

باعتبارهما  �لبرجان  �نتقد  �لأحيان  غالب 

�نطالقًا  ثقافية.  و�أيقونات  هند�سية  �أن�سابًا 

�لتي  وبالأعمال  �لمكان  بهذ�  تاأملي  من 

�إطار�ت  ثالثة  لدي  تبلورت  د�خله،  �أنتجت 

(supermoderni- حد�ثة �سوبر   مفاهيمية: 

�لثالثة  �لمفاهيم  هذه  و�لأيقنة.  �لروؤية   ،ty)

�لبحوث  لتفهم  و��سعًا  �سندً�  لتقدم  تكاملت 

�إقامتهم،  فترة  خالل  �لفنانون  قادها  �لتي 

تبد�أ  و�إذ  �لمطبوعة.  �لأعمال  ولقر�ءة 

رو�فد،  ثالثة  ملتقى  من  بالبروز  �لمعاني 

م�سادر  للموقع،  �لمادية  �لخ�سائ�س  هي 

�لأعمال �لفنية وطريقة تلقي �لجمهور.

فن  �لآخر:  تلو  »مكانًا  كو�ن،  و�ن  مي   )2(

كامبريدج،  �لممو�سعة«.  و�لهوية  �لموقع 

ما�سا�سو�ست�س، �إم �إي تي بر�س، 2002.

المحترفات المفتوحة

ت�سوير مختار كوك�س
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�سوبر حداثة: الداخلي

�لم�سهد  في  �لطاغي  ح�سورها  بخالف 

�لمبنيين  �أمكنة  تتميز  ل  �لمديني، 

�لتجارة  مركز  في  �لد�خلية  وف�ساء�تهما 

�سربنا  ولو  فريدة.  ميزة  باأي  �لعالمي، 

�لتف�سيلية،  �لتمايز�ت  بع�س  عن  �سفحًا 

ل  �لمبنيين  في  �لد�خلية  �لف�ساء�ت  فاإن 

فيها  نق�سي  �لتي  �لف�ساء�ت  عن  تختلف 

ف�ساء�ت  روح،  بال  رتيبة،  �أوقاتنا:  معظم 

ون�ستهلك  ونتو��سل  فيها  ننتقل  عابرة 

�لمتاأخر  �لطور  تمثل  باتت  وقد  ونتبادل، 

�لمعنون  كتابه  في  �لر�أ�سمالية.  من 

�ل�سوبر  لأنتربولوجيا  مقدمة  »�لالمكان: 

كهذه  ف�ساء�ت  �أوجيه  مارك  يحدد  حد�ثة« 

حالة   – حد�ثة  �ل�سوبر  �أيقونات  بو�سفها 

يو�كبهما  وت�سريع  عام  في�س  من  معا�سرة 

 .
)3(

في�س من �لأحد�ث و�لف�ساء�ت و�لزمن

و�إذ� حدد �لأنتروبولوجيون �لمكان كف�ساء 

تربط  ومتر�كمة  متينة  عالقات  يت�سمن 

بينهم،  ما  في  و�لفرد  و�لمجتمع  �لثقافة 

�إلى ف�ساء  بالإ�سارة  بد�أو� موؤخرً�  �نهم  �إل 

�لالمكان.  �إلى  وبن�سبته  تحديده  يمكن  ل 

�لم�ساركين  �لفنانين  به من  ي�ستهان  عدد ل 

�لقلق  من  باأنو�ع  �سحنو�  �لبرنامج  في 

�لف�ساء�ت.  هذه  تنتجها  �لتي  و�ل�ستالب 

بينما عمل �آخرون على ف�سح ما يرقد تحت 

�لحقائق  �لمجهولة،  �لتو�ريخ  �لق�سرة؛ 

�ل�سيا�سية، و�سروط �لف�ساء �لإن�سانية.

يقول �أوجيه �إن �لتناق�سات و�لتحولت 

و�لمتمثلة  �لمعا�سر،  للعالم  �لمتو�لية 

�ساحرً�  حقاًل  »تقدم  حد�ثة:  �ل�سوبر  في 

للمر�قبة، ومو�سوعًا للبحث �لأنتربولوجي 

. كثير من �لفنانين 
)4(

بكل ما تعنيه �لكلمة«

�أدو�ر باحثي �لميد�ن،  في �لبرنامج لب�سو� 

عدليين.  ومحققين  �جتماعيين  مر�قبين  �أو 

�لعالمي  �لمركز  في  �لفنانين  تجارب  �إنما 

للتجارة، لم تكن عابرة؛ �إذ لم يكونو� مجرد 

زو�ر. فهم �سكنو� هذ� �لف�ساء لمدة طويلة 

�لمتعددة  لم�ستوياته  مد�خل  و�كت�سبو� 

�لكثيرة  �لمكان  لتناق�سات  �سمحت  و�لتي 

�إذً�  �لبديهي  �فتر��ساتهم. ومن  تتحدى  �أن 

ي�سترط  كما  مطوًل  يبحثو�  لم  �لفنانين  �أن 

تاأويالت  قدمو�  بل  �لأنتربولوجي،  �لبحث 

�لمكان  لهذ�  �سخ�سانية،  و�آر�ء  عامة 

و�سروطه.

�أُنتجت  �لتي  �لفنية  �لأعمال  من  كثرة 

�لتبعات  ��ستعر�ست  �لإقامة  فتر�ت  خالل 

من  للهند�سة.  و�لب�سيكولوجية  �لجتماعية 

�لمهم �لإ�سارة هنا �إلى كون ف�ساء�ت �ل�سوبر 

حد�ثة �أو تلك �لتي ت�سمى بالالمكان، لي�ست 

يمكن  مما  �لكثير  هناك  �إذ  تمامًا.  م�ستلبة 

قوله عن قدرة �لأفر�د و�لروح �لب�سري على 

�سخ�سنة تجاربهم وترك �آثار فر�د�تهم في 

�سي�ستامات تبدو جائرة وم�سيطرة. و�لحق 

في  تبدت  �لمقاومة  من  عديدة  �أ�سكاًل  �أن 

�لأنحاء �لم�سبوطة للمبنيين، �إل �أن معظمها 

�لم�ستترة و�لف�ساء�ت غير  �لأمكنة  برز في 

درج  �لمثال،  �سبيل  على  ومنها  �لمطروقة. 

�لتدخين،  �لموظفون  �عتاد  حيث  �ل�سلم، 

وبقايا  �لرو�ئح  حيث  �لب�سائع،  م�ساعد 

لغة  تت�سيد  حيث  و�لمر��سي،  �لنفايات، 

�لحمالين، جدر�ن �لطبقات �ل�سفلية �لمخططة 

�لعبار�ت  �كثر  نقر�أ  حيث  بالغر�فيتي 

كما  جن�سية،  ر�سومات  �إلى  وننظر  بذ�ءة 

بالحب  وت�سريحات  ريا�سية  تمارين  نرى 

وتذمر�ت �سيا�سية »هنا �لجحيم« و»�لتهمو� 

)3( مارك �وجيه »�لالمكان: مقدمة لإنتروبولوجيا 

�ل�سوبر حد�ثة« نيويورك، فر�سو، 1995.

)4( �لم�سدر نف�سه �س 30.

تذكار القبو

ت�سوير دوغال�س رو�س



�لم�ستترة  �لف�ساء�ت  هذه  في  �لأثرياء«. 

ز�لت  ما  ع�سوية  ثقافة  �إ�سار�ت  �إذً�  تطفو 

�لمعاني.  بث  على  كذلك  وقادرة  حا�سرة 

�لطبقات  في  يعملون  �لذين  �لموظفون  بنى 

لذكرى  بهم  خا�سًا  تذكاريًا  ن�سبًا  �ل�سفلى 

�سنة  �نفجار  في  ق�سو�  �لذين  �أ�سدقائهم 

1993. هذ� �لتذكار هو �سهادة على �لقدر�ت 

�لالمكان  �سطح  تحت  تعي�س  �لتي  �لفطرية 

على  �لقادرة  �لغنية  �لب�سر  مقاومة  وعلى 

لل�سوبر  �لت�سطيحية  �لتجاهات  مو�جهة 

حد�ثة. 

الروؤية: الخارجي

�إن عينًا نقدية يمكنها �أن تكت�سف �سريعًا �أن 

طوبوغر�فيا  تختزل  ل  �لم�سورة  �لمناظر 

ت�سكيل  كيفية  �أي�سًا  ت�سمل  فهي  �لطبيعة، 

ون�ساطات  وثقافيًا  �جتماعيًا  �لجغر�فيا 

�لتي  �لإيديولوجيا  عن  ف�ساًل  ب�سرية، 

�إذً�،  �لنظر  في  روؤية.  فعل  كل  يت�سمنها 

�لثقافة  �لمادية،  �لمكان  خا�سية  تتقاطع 

بكالم  �لفردي.  و�لإدر�ك  �لمت�سع،  بمعناها 

نوؤوله  بل  �لم�سهد  ن�سجل  ل  نحن  �آخر 

�لذهنية.  لحالتنا  �نعكا�سًا  ونت�سوره 

�إلى  �لناظر  وقفة  عليها  تبنى  �لتي  �لم�سافة 

�لم�سهد من عٍل تبعث فيه �سربًا من �لكاآبة. 

ن�سو�  وقد  �لفنانين  ن�سبط  كنا  ما  كثيرً� 

�لطبقات  نو�فذ  من  ينظرون  وهم  �أنف�سهم 

�أن  �لقول  يمكننا  �أنه  درجة  �إلى  �لعليا، 

ذ�ته  حد  في  �سعيرة  �إلى  تحول  �لنظر  فعل 

مبتدعًا �سكاًل حد�ثيًا جدً� من �لوحدة. فاأنتج 

�إلى  �إ�سار�ت  فيها  تاأملية  م�ساريع  بع�سهم 

قدرة �لم�سهد على �إعادة ربطنا بجوهرنا.

�إن �سكل �لإدر�ك �لطاغي في �لمدينة هو 

�إدر�ك ب�سري. بالنظر نحاول �أن نتعامل مع 

�لمحيط �لمبني. و�لحق �أنه ل يمكننا �ختبار 

فيها  نعي�س  �أن  دون  حميم  ب�سكل  �لمدينة 

– �أن تبحر فيها �أفقيًا و�أن تغرق في مادتها 
عٍل  �لم�سهد من  �أن  �إل  �لثقافية و�لمدنية - 

�إيديولوجياتنا  لتفكيك  نقدية  بفر�سة  يمدنا 

م�ساريعنا  تقاليدنا،  و�لجماعية:  �لمتر�كمة 

وروؤ�نا.

من �ل�سعب ت�سور كيف غابت �لمناظر 

�لتي تتيحها ناطحات �ل�سحاب عن وظائفها 

�لأ�سا�سية. �إلى جانب �لعالقة �لتقليدية �لتي 

�أخرى ما  بال�سمو، هناك عالقة  �لعلو  تربط 

�إليها  ي�سير  �لتي  و�لمعرفة  �لمعلومة  بين 

�لمنظر  �سلطة  يتبدى هو  – ما  نف�سه  �لعلو 

لي�س  لالإب�سار؛  �ل�سلطة  ن�سبت  لطالما   -

فقط بما يخ�س �ل�سلطة على �لبيئة �لمحيطة 

و�أقد�ر �لآخرين؛ بل �أي�سًا قدرة �لمرء على 

وتمكنه  �ل�سخ�سي  نطاقه  حدود  �إدر�ك 

�ل�سائع في  �لقول  يبدو  منه. على كل حال، 

�أنك  يعني  ل  �أ�سفل  �إلى  تنظر  »�أن  نيويورك 

. و�لأرجح 
)5(

تزدري« دقيقًا في هذ� �لمجال

�أنها نظرة محتومة لكل من يعي�س في �لمدينة 

وينتمي �إليها. في كتابه �لمعنون »نيويورك 

�لهاذية«، يجد ريم كولها�س عالقة مبا�سرة 

لجغر�فيتهم  �لنيويوركيين  وعي  بين  ما 

�لإبد�عية  و�لطاقة  �لغنية،  �لزحام  وثقافة 

 .
)6(

بالخيالء �لم�سابين  و�أهد�ف مو�طنيها 

رغبة  �إلى  �لدينامية  هذه  كولها�س  وين�سب 

د�خل  من  فقط  ولي�س  بالفرجة.  تحول  ل 

بل  �لخارج  �إلى  ناظرين  �ل�سحاب  ناطحات 

�أي�سًا من �لخارج ناظرين �إلى �لد�خل.

من نافل �لقول، �أن لي�س ثمة مدينة �أخرى 

ن فيها وت�سويرها �أكثر  في �لعالم تم �لتمعُّ

هذه  �لأ�سطورية  نيويورك  نيويورك.  من 

�ل�سعبية  و�لثقافة  �لأفالم  في  ت�سكلت  �لتي 

تقاوم  ل  �إيديولوجية  – ت�سفي  – غوثام 
كلما حاول �أحد ما �أن يقب�س بيديه على خط 

.
)7(

�أفقها وهويتها كمدينة

االأيقنة

على �لرغم من �أنه بني في مدينة نيويورك، 

يفتخر �لمركز �لعالمي للتجارة مقدمًا نف�سه 

�سّكل  فهو   
)8(

ذ�تها حد  في  مدينة  �أنه  على 

�سلك مرتفع«  »�لم�سير على  �آدم غوبنيك،   )5(

 ،2001 �أيار   21 عدد  نيويوركر،  مجلة  من 

�س 44.

�لهاذية«،  »نيويورك  كولها�س،  ريم   )6(

نيويورك، د�ر مونات�سيللي، 1994، �س25.

»خط  �ساندرز،  جايم�س  �نظر  لال�ستفا�سة   )7(

�لأفق �سينمائيًا، نيويورك و�لأفالم«، نيويورك، 

�لفرد �أ. كنوبف، 2003.

�أنه  على  �لعالمي  �لتجارة  لمركز  ج  روِّ  )8(

ويتب�سع  فيه  يعمل  �أن  للمرء  يمكن  مكان 

على  �حتو�ئه  عن  ف�ساًل  �سفقاته،  ويعقد 

�لتجارة  لمركز  �أن  �لالفت  للنقل. من  محطة 

�لعالمي رمزً� بريديًا خا�سًا به: 10048.
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كونًا  �لحظوة  �أ�سحاب  من  قليلة  لمجموعة 

عا�سو�  �لذين  للكثيرين  بالن�سبة  مغلقًا. 

�لمركز  هذ�  كان  ز�روها،  �أو  نيويورك  في 

فاإن  هكذ�  رمزً�.  �لبعيد،  من  ت�ساهد  �أيقونة 

قوة �لمركز كرمز لم تكن من �سنيع ُبناتها 

و�سيا�سية  ثقافية  بمعان  كانت م�سحونة  بل 

�لقول  �لبديهي  من  خارجه.  من  وجمالية 

خطاب  تبليغ  بغية  �ُسّيد�  �لبرجين  �أن 

�إيديولوجي، �إذ رمى �لم�ستثمرون �إلى دمغ 

عن  �سلد  بخطاب  نيويورك  في  �لأفق  خط 

فاأتى  �لب�سر.  وقدر�ت  �لأميركية  �لمهارة 

�لمتحدة  �لوليات  موقع  ليمثال  �لبرجان 

وحدد  �لعالمي،  �لقت�ساد  على  �لم�سيطر 

نيويورك �سرة لهذه �لقوة. علوهما �ل�ساهق 

وتو�أمتهما و�سكالهما �لب�سيطان دمغا نف�س 

�لمدينة في نهاية �لقرن �لع�سرين. وتعودنا 

�أ�سبح  علينا.  �لمرميين  ظليهما  على  ببطء 

�لبرجان ن�سبين لـ »�ل�سي�ستام«؛ كانا ن�سخة 

�لهرم،  �لم�سلة،  �لزكورة،  هيكل  عن  حديثة 

و�سانعو  �لمعلنون  هرع  وقد  �لقلعة.  �أو 

�لأفالم في هوليوود لال�ستفادة و��ستخد�م 

ليمثال  �لبرجين  فا�ستعملو�  �ل�سفات  هذه 

�نت�سار  �لمكيافيلية،  �ل�سيا�سية  �لقوة 

�لب�سر على �لطبيعة، مثالية طوباوية، وروؤى 

نقدية  ت�سور�ت  بد�أت  ف�سيئًا  �سيئًا  كارثية. 

ومنتجين  فنانين  �أعمال  في  تبرز  للبرجين 

ثقافيين، حيث �أخذو� يدققون في م�سمون 

ومجاز�ت هذين �لبرجين. كثير من �لفنانين 

مع  تعاملو�  برنامجنا  في  ��ستركو�  �لذين 

و�أحيانًا  كاأغر��س،  �أو  كاإ�سار�ت  �لبرجين 

كمجرد م�سطحات. 

محو

حدثًا  و�لهند�سة  �لإرهاب  تو�ريخ  ت�سهد  لم 

في  �لبرجين  طاول  �لذي  للهجوم  مماثاًل 

�أ�سبر  �أن  �أبدً�  �أ�ستطيع  لن   .2001 �أيلول 

مدى رعب ما جرى وهوله. �إذ بينما �ختبر 

معظم �لنا�س حول �لعالم هذ� �لحدث ببرودة 

�أخ�سى  قد  �لتلفزيون  وكان  م�سافة،  ومن 

�إدر�كهم لهول �لحدث وغالبًا ما نظرو� �إليه 

بعين �فتر��ساتهم �لم�سبقة. كانت �لتجربة 

بالن�سبة لنا، �أي نحن �لذين كنا هناك، مجبولة 

باللحم و�لدم. كان �سديقي مايكل ريت�سارد 

جديدة،  منحوتة  على  محترفه  في  يعمل 

�سيرة  تتناول  �أعمال  �سل�سلة  من  حلقة  هي 

 )Tuskegee airmen( �لتا�سكيجي  طياري 

�لأميركيين من  �لطيارين  وهم مجموعة من 

�لأميركي  �أفريقي خدمو� في �لجي�س  �أ�سل 

في �لحرب �لعالمية �لثانية ولم يحوزو� �أبدً� 

تقديرً� رفيعًا. مات مايكل مع �لألوف �لذين 

ماتو�. �لمنحوتة �لتي كان يعمل عليها تمثل 

طيارً� ي�سبهه �سخ�سيًا، وهو يمتطي حطام 

طائرة هاويًا ب�سرعة؛ رجل ومعدن وعنا�سر 

من  �آخرون  فنانون  تمكن  بينما  م�سهورة. 

�لهروب قبل دقائق من تهاوي �لبرجين. 

من �لفنانين �لذين ��ستركو� في �لبرنامج 

و�أقامو� في �لبرجين ثمة جوليان لفيرديير 

وبول ميود� �للذ�ن قدما عقب �لهجوم على 

�لبرجين عماًل فنيًا ذ�ع �سيته. م�سروعهما 

�ل�سوء  من  هائلين  �سعاعين  عن  عبارة  هو 

�ل�سطناعي ينبثقان من �لأر�س �أو ما ي�سمى 

فلتوؤمن

تيم هايالند

تقدمة �لفنان



ويمتد�ن  �ل�سفر«  درجة  في  »�لأ�سا�سات 

�سعدً�. يحول م�سروعهما �ل�سوء �إلى مادة، 

�سبير،  �ألبرت  لدى  �لعمارة  بفن  رين  مذكِّ

تغير ��سم �لم�سروع ثالث مر�ت في محاولة 

�لبرجين  �سورة  تف�سل  �لتي  �لهوة  لردم 

ق�سو�  �لذين  �لأفر�د  و�قع  عن  �لمتهاويين 

تحت حطامهما. حمل �لم�سروع في �لبد�ية 

 (Phantom Towers) �لبرجين«  »�سبح  ��سم 

 (Towers of Light) »ثم »برجان من �ل�سوء

من  »هبة  ت�سميته  على  �لر�أي  قر  و�أخيرً� 

�سوء«. هكذ� يبدو كما لو �أن �لبرجين �أكثر 

�لذين ق�سو� على  �لألوف  قيمة من حيو�ت 

لغالبية  وبالن�سبة  �لحطام.  تحت  غرة  حين 

�لنا�س بد� هذ� �لمحو �لهائل �لذي طر�أ على 

�لمدينة �أكثر حقيقية وملمو�سية من �ختفاء 

كل هوؤلء �لمق�سوفين. ل�سد ما يثير �لعجب 

برمته  مجتمع  �هتمام  �لبرجان  ياأ�سر  �أن 

�لحادي  تلت  �لتي  �ل�سهور  في  يتحول  و�أن 

لفتي�سية  �أثير  �إلى مو�سوع  �أيلول  ع�سر من 

جعل  �لمن�ساأ  دمار  �ن  لو  كما  متف�سية. 

كبير  بقدر  و�سحنهما  عامة  �أيقونة  منهما 

من �لرموز، ما حد� بالمخت�سين و�لفال�سفة 

ونقاد �لإعالم في �لعالم �أجمع �إلى �إيالئهما 

ونقدً�.  وتفكيكًا  تحلياًل  مفرطًا،  �هتمامًا 

ومن م�ستطرف �لوقائع �أن �سرعية برنامج 

بعد  �سهدت،  �لبرجين  في  �لفنانين  �إقامة 

�ل�سبب  كان  ربما  قبوًل مطردً�.  �نهيارهما، 

تم  للتجارة  �لعالمي  �لمركز  تدمير  �أن 

تناوله من قبل �لجميع لي�س بو�سفه هجومًا 

بو�سفه  بل  وح�سب،  هند�سي  ف�ساء  على 

من  تت�سمنه  بما  قيم  منظومة  على  هجومًا 

�يديولوجيا و�سيا�سة و�قت�ساد. وللدقة كان 

هذين  وعلى  حد�ثة  �ل�سوبر  على  هجومًا 

ربما  �أو  جوهر،  يمثالن  �للذين  �لبرجين 

في  �أوجيه  يالحظ  �لمفهوم.  هذ�  نموذج 

�لال�أمكنة ومنها  �أن  ذكره  �سبق  �لذي  كتابه 

وطائر�ت  �لمطار�ت،  �لمثال  �سبيل  على 

�لكبرى،  �لتجارية  و�لمحال  �لركاب، 

مرغوبة  �أهد�ف  هي  �لقطار�ت،  ومحطات 

لدى �لإرهاب. ولي�س فقط ب�سبب �أنها تحوي 

�أعد�دً� كبيرة من �لنا�س �أو �لرو�د، بل �أي�سًا 

لأن »�أولئك �لذين ي�سعون �إلى �أمكنة جديدة 

يعي�سون فيها، و�جتماع ما ي�ستقرون فيه، 

�لو�سوح،  من  ذ�ك  �أو  �لحد  هذ�  �إلى  يرون 

�أن �لالمكان هو نقي�س �لمرغوب. �لالمكان 

دون  من  موجود  هو  �ليوتوبيا:  نقي�س  هو 

.
)9(

مجتمع ع�سوي«

مجلة  في  ن�سرت  مقالة  �سياق  في 

على  �سهور  ب�سعة  قبل  تايمز«  »نيويورك 

تتناول  �أيلول،  من  ع�سر  �لحادي  هجوم 

ف�ساء  في  تدور  ون�ساطات  �سخ�سيات 

�لمركز �لعالمي للتجارة �لد�خلي، تم تحوير 

بع�س ما قلته في �سياق حو�ر طويل، فبدوت 

ما  كهذه«.  �أ�سياء  نبني  نعد  »لم  كمعجب: 

حاجة  في  نعد  لم  �أننا  هو  حينذ�ك  ق�سدته 

حاجة  في  نعد  لم  كما  �لأبر�ج،  هذه  لمثل 

�ن  ذلك  �لقمر؛  �سطح  على  رجاًل  ن�سع  لأن 

حقبة �لحد�ثة و�لذهنية �لتي ر�فقتها و�لتي 

. في 
)10(

توجت بمثل هذه �لم�ساريع، �نتهت

يدي  بين  وقعت  �لهجوم،  تلت  �لتي  �لأيام 

ب�سدقيتها  �لعتد�د  يمكن  ل  ن�سخة  �سدفة 

�أطل�س تاريخ �لعالم �لمن�سور  �ل�سيا�سية من 

ت�سعينات  مطلع  في  كولينز،  هاربر  لدى 

�لف�سل  في  وت�سدرت  �لما�سي.  �لقرن 

�لف�سل  �أما  هانج.  �ستون  �سورة  �لأول 

)9( �أوجيه، �سبق ذكره �س 111.

ت�سنعان  تو�أمان  »قمتان  ديو�ن،  �سايال   )10(

عالمهما عموديًا«، نيويورك تايمز، 27 �سباط 

.2001

برجان �سبحان

جوليان لفيرديير وبول ميود� �لمعماريان جون بينيت 

�سباي�س،  بر�ون  محترف  من  بونيفاردي  وغو�ستافو 

بول  �لإ�ساءة  وم�سمم  غولد  نا�س  ريت�سارد  �لمعماري 

مار�نت�س.
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�لأخير �لذي حمل عنو�ن: »�لقرن �لع�سرون 

و�لحد�ثة«، فت�سدرته �سورة لبرجي مركز 

في  �لحرية  تمثال  يظهر  �لعالمي  �لتجارة 

�لبرجان قد �سكال كناية  خلفيتها. و�إذ� كان 

عن �لحد�ثة وعظمة �لأمبر�طورية �لأميركية، 

فاإن �نهيارهما ل بد �أن يطرح �سوؤ�ًل: �أي غد 

ينتظر �لأمبر�طورية �لأميركية؟

خاتمة

للفنانين  �لعالمي  �لتجارة  قدم ف�ساء مركز 

في  لهم  �سمحت  عديدة  وروؤى  �قتر�حات 

و�إعادة  �لمعا�سر،  مدينتنا  م�سهد  تاأمل 

�لتفكير بت�سورنا لأميركا، في �لوقت نف�سه 

للعمر�ن  لعوب  نقدي  لتناول  محفزً�  كان 

و�ل�سيا�سات  و�ل�سركات  �ل�ستهالك  وثقافة 

لنا  �أّمن  �لبرنامج  �أن هذ�  �لمعولمة. و�لأهم 

مدخاًل �إلى �سياق �لفنانين �لإبد�عي و�لطرق 

�لتحليل  في  ي�ستخدمونها  �لتي  �لمتنوعة 

�لذي  �لعالم  وتاأويل  و�لعر�س  و�لتوثيق 

نعي�س فيه.

في  ر�كمته  ما  ذكريات  ب  �أتنكَّ زلت  ما 

و�لتجارب  و�لطر�ئف  �لكبرى،  مغامرتي 

�ساهدت  �لبرنامج.  هذ�  من  �نبثقت  �لتي 

�أكثر من مغيب م�سهود من تلك �لمحترفات، 

و�سعرت كما لو �أنني �سانت �إكزوبري �لذي 

�أق�سم �أنه ر�أى في �سماو�ت �ل�سحو �لأر�س 

�لبديعة  �لحو�ر�ت  �أ�ستذكر  و�إذ  محدودبة. 

و�للحظات  �لمبنى  في  و�لعمال  �لنزلء  مع 

من  مفرً�  �أجد  ل  �لهاربة،  �لحميمة  �لكثيرة 

�لبت�سام؛ تمامًا مثلما فعلت في يوم لوحت 

ما  �أحد  �إلى  �لأول  �لبرج  من  بيدي  فيه 

نافذة  خلف  و�قفًا  ر�أيته  �لثاني  �لبرج  في 

يبادلني �لنظر و�لتلويح.

مختار كوك�س

في  �لثقافي  �لمجل�س  في  �لجديدة  و�لو�سائط  �لب�سرية  �لفنون  مركز  مدير  وكان  فني  ومن�ّسط  منظم 

مع  عمل  ومعر�ساً.  �لعامة  �لأمكنة  فنية في  وم�ساريع  لفنانين  �إقامة  برنامج  �أعد  �لتحتا. حيث  مانهاتن 

غاليريات عديدة ومتاحف وجمعيات غير �لربحية في �أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و�أميركا �ل�سمالية. هو �لآن 

مدير بر�مج �لميديا - �لفنون و�لثقافة في �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا لدى موؤ�س�سة فورد.



دفاعًا عن �لف�سول: حو�ر متخّيل بين 

رئي�سّي تحرير في مجلة كابينيت

�سينا نجفي

 Cabinet اأ: عندما �أطلقنا مجلة كابينيت

نيت�سه  �أفكار  �إحدى  كانت   2000 �سنة 

في  لتفكيرنا  �إطارً�  لنا،  بالن�سبة  ت�سكل، 

�لم�سروع ككل، ولطالما ناق�سناها وحاولنا 

»�أ�سل  كتاب  من  مقطع  هي  غورها.  �سبر 

نيت�سه  يبدي  حيث  وف�سلها«،  �لأخالق 

�أبدً�  يتم  لم  �لجمال  �إن نظرية  قائاًل:  تذمره 

تاأطيرها �نطالقًا من وجهة نظر �لفنان. على 

�لعك�س فالأف�سلية كانت ُتعطى د�ئمًا لوجهة 

�إنتاج  �سروط  عن  �لمعزول  �لم�ساهد  نظر 

تف�سله  م�سافة  تباعًا  يحمل  و�لذي  �لعمل، 

�لتي  �لم�سافة  تلك  هي  �لفني،  �لعمل  عن 

يعتر�س نيت�سه عليها. لهذه �لأ�سباب �رتاأينا 

�أن نورد �لمقطع كاماًل:

�لكنطي  �لت�سور  »�سوبنهاور«  »��ستغل 

�أنه،  من  �لرغم  �لجمالية،على  للم�سكلة 

بعينين  �لم�سكلة  هذه  �إلى  ينظر  لم  بالطبع، 

�سّرف  قد  �أنه  �عتقد  »كنط«  كان  كنطيتين. 

عن  كالمه  معر�س  في  نّوه،  حين  �لفن 

�للتين  �ل�سفتين  بهاتين  �لجمال،  مو��سفات 

فان �لمعرفة: �لتجرد و�ل�سمول. ول�ست  ت�سرِّ

�إذ�  ما  في  حول  �لتدقيق  معر�س  في  �لآن 

فقط  �أريد  لكنني  فادحًا.   
ً
خطاأ ذلك  يكن  لم 

�ساأن  – �ساأنه  »كنط«  �أن  على  هنا  �أ�سدد  �أن 

ي�ستهدف  �أن  عن  – عو�سًا  �لفال�سفة  جميع 

�لم�سكلة �لجمالية ��ستنادً� �إلى تجربة �لفنان 

و�لجمال  �لفن  �إلى  ينظر  لم  �لخالق،  تجربة 

»�لم�ساهد«،  فاأدخل  »م�ساهدً�«.  بو�سفه  �إل 

»�لجمال«.  مفهوم  في  منه،  وعي  دون  من 

يتمنى �لمرء لو �أن هذ� »�لم�ساهد« كان، على 

مع�سر  من  �لكفاية  فيه  بما  معروفًا  �لأقل، 

بالن�سبة  �أنه كان  لو  يتمنى  فال�سفة �لجمال! 

نتيجة  تجربة،  عظيمة،  �سخ�سية  و�قعة  لهم 

و�لمتينة،  �لفريدة  �لختبار�ت  من  طائفة 

و�لفتتان  و�لمفاجاآت  �لرغبات  من  طائفة 

تدور حول ميد�ن �لجمال! لكنني �أخ�سى �أن 

�إنهم  بحيث  د�ئمًا:  لذلك،  خالفًا  �لأمر  يكون 

تنطوي  تعريفات  �لبد�ية،  منذ  لنا،  يقدمون 

�ل�سهير  �لتعريف  ذلك  في  �لحال  هي  كما   -

نق�س  على   - للجمال  »كنط«  يقترحه  �لذي 

حد  �إلى  ي�سبه  �ل�سخ�سية  �لتجربة  دقة  في 

كبير تلك �لدودة �لتي تنخر �لخطاأ �لجذري. 

»�لجمال - يقول »كنط« - هو ذ�ك �لذي يثير 

�لإعجاب  هذ�  يخالط  �أن  دون  من  �إعجابنا 

هذ�  قارنو�  هوى!  بال  هوى«.  �أو  فائدة 

»م�ساهد«  من  ياأتينا  �آخر  بتعريف  �لتعريف 

�لذي  »�ستند�ل«  هو  فنان،  ومن  حقيقي 

 une« »سمى �لجمال مرة »ب�سرى بال�سعادة�

من  يكن  مهما   .»promesse de bonheur

�أن ما يح�سله »كنط« ب�سكل  �أمر، فاإننا نجد 

من  �لتجرد  �أي  �لجمالية:  �لحالة  من  خا�س 

 désintéressement �لهوى  من  �أو  �لفائدة 

هو هنا �أمر منقو�س وملغى. َمْن �لم�سيب يا 

ترى؟ »كنط« �أم »�ستند�ل«؟«. 

�أح�سب �أننا لطالما �أ�سمرنا في كابينيت 

»�ستند�ل«  لتعريف  رفيعًا  تقديرً�   Cabinet
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»كنط«.  لتعريف  تقديرنا  من  حتمًا  �أرفع 

تبلور  خاللها  من  �لتي  �لطرق  �إحدى  كانت 

تتمثل في  »�ستاند�ل«  �إلى تعريف  �نحيازنا 

وت�سجيع  �لكتابة،  على  �لفنانين  ت�سجيع 

�لكتَّاب على �لتفكير من وجهة نظر �لفنان، 

�لتجارب  في�س  مع  عالقة  تاأ�سي�س  يعني  ما 

يعني  هذ�  �لفني.  �لعمل  ي�ستجلبها  �لتي 

موقع  ي�سغل  �أن  �لكاتب  على  �أن  �أي�سًا 

�لفنان �لمنتج �أو على �لأقل موقع �لم�ساهد 

بين  مختلفة  عالقة  تقوم  فبينما  »�لمميز«. 

عالقة  هي  �لفني  و�لعمل  �ل�سيئ  �لم�ساهد 

بعد و�متناع، كونية وغير �سخ�سية. يتورط 

كل  ويتقبل  �لفنان  �أو  »�لمميز«  �لم�ساهد 

�لفن  تاريخ  يهملها  �لتي  �لنبهار  �أنو�ع 

�لتقليدي ونقد �لفن.

�ليوم  �لبيتية  �لفنانين  مكتبات  تبدو 

خم�سين  منذ  عليه  كانت  عما  جدً�  مختلفة 

�سنة. �ذ قد نجد فيها كتبًا تتناول �سعار�ت 

ت�سرح طبيعة تعقيد�ت  �أخرى  �لنبالة وكتبًا 

�لفجو�ت  ت�سف  و�أخرى  �لعناكب  �سبكات 

على �سطح �لقمر �أو كتبًا في �لطب، وقو�نين 

�لملكية �لفكرية �أو زي �لممر�سات. و�لحال 

�ن كل �سيء �أ�سبح مو�سوعًا قاباًل للبحث. 

مجلة  في  �أعمالهم  نن�سر  �لذين  و�لفنانون 

»كابينيت« Cabinet قد يكّونون نموذجًا عن 

معا�سرة  عن  �آخر  بكالم  �أو  �لتنوع  هذ� 

ن�سرنا  �لمثال،  �سبيل  على  �ليوم.  �لفنانين 

ومكتوبًا  م�سورً�  عماًل  �ل�سابع  عددنا  في 

من  موؤلفًا  باكينغهام«،  »ماثيو  للفنان 

مل�سق  عن  عبارة  �لأول  �لجزء  جزءين؛ 

خم�سمائة  بعد  يبدو  قد  كما  ر��سمور  لجبل 

�ألف �سنة: �ندثرت �لأمبر�طورية �لأميركية، 

وجوه  تفا�سيل  �لطبيعية  �لعو�مل  وحتت 

�لروؤ�ساء �ل�سخرية. كل ما تبقى هو �سورة 

غطر�سة  �سورة  تفا�سيلها،  تبيُّن  ي�سعب 

�لمل�سق  هذ�  جانب  �إلى  وغائمة.  غب�سة 

فيه  يكتب  �أنيقًا  ن�سًا  »باكينغهام«  يقدم 

�لمت�سظي  �ل�ستة  �لأجد�د  �أو  �لآباء  تاريخ 

�لأ�سلي  �لهندي  �لإ�سم  على  و�لمتعدي 

هكذ�  ر��سمور.  جبل  ومنها  �لجبال  لهذه 

يقدم �لن�س �لخلفية �لتي تجعلنا نفهم حدة 

�لجبال  هذه  حول  قامت  �لتي  �لمنازعات 

بو�سفها مكانًا روحانيًا لل�سكان �لأ�سليين.

�أن م�سروعًا كهذ� ل يمكن  من �لو��سح 

�ختز�له �إلى �أغر��س جمالية بحتة، �أو حتى 

تنتج  قد  �لتي  و�لأليف  �لغريب  مقولة  �إلى 

هذه  كل  ي�سم  كهذ�  فم�سروع  مقيمًا.  همًا 

بالمعنى  �سيا�سي  �أي�سًا  وهو  �لمو��سيع، 

هو  �آخر  مثاًل  ولناأخذ  للكلمة.  �لمبا�سر 

�لعدد  في  ماريه«  دو  »�ليز�بيت  م�سروع 

كيفية  فيه  تقترح  و�لذي  ع�سر،  �لثاني 

ل�سرطانات  نة ت�سمح  �أ�سد�ف مح�سَّ �سناعة 

»االأجداد ال�ستة، باها �سابا، في �سنة 502.002 

�سي.اإي«

ماثيو باكينغهام.

تقدمة �لفنان ومجلة كابينيت.



�لهرميت �لتي ل تجد �أ�سد�فًا تعي�س فيها �أن 

تجد منازل �سناعية لها. تحاكي »دو ماريه« 

في م�سروعها هذ� ت�ساميم للمعمار �لفا�سي 

�أن  م�سروعها  من  لنا  ويتبدى  »تير�نيي«، 

�لأ�سد�ف  في  �لعي�س  تف�سل  �ل�سرطانات 

�لأ�سد�ف  في  �لعي�س  على  �ل�سطناعية 

مبني  �لعمل  �أن  نرى  �أي�سًا  هنا  �لطبيعية. 

�لتي  �لإبهار  عنا�سر  من  مجموعة  على 

يمكن  �إذ�  و�لتنميط.  �لإحاطة  على  تع�سى 

لن�س »دو ماريه« �أن ين�سر في كتاب عن علم 

تعليقات  مجموعة  �أي�سًا  هو  كما  �لأحياء، 

عن �لهند�سة و�سيا�سات بيئية فا�سلة وثقافة 

على  يفي�س  م�سروع  هو  �إذً�  �ل�ستهالك. 

يخرج  ولذ�  متنوعة،  �أو  متعددة  �هتمامات 

مما  �لفن،  لنقد  �لتقليدية  �لهتمامات  عن 

م�سروعا  كان  ما  �إذ�  حول  لل�سوؤ�ل  يدعونا 

»باكينغهام« و»دو ماريه« بحاجة لنقد �لفن 

م�ساريع  �أن  وبما  ح�سورهما؟  يحققا  لكي 

حاجتنا  فما  �سغوفة  �آر�ء  تقدم  كهذه 

لتعليقات نقدية باردة وحيادية؟

�لد�ئم،  ت�سجيعنا  فاإن  �لمقابل  في  ب: 

على  للفنانين   ،Cabinet كابينيت  مجلة  في 

ويعزز  �لز�ئف  �لتجرد  من  يخفف  �لكتابة 

للعمل ويحقق ما ذهب  �لم�ساهد  من تقريب 

�إليه »نيت�سه« في �لن�س �لمن�سور �آنفًا.

اأ: علينا �أن نميز هذ� �لأمر عن �لمحاباة. 

تقليديًا  كان  �لمحاباة  تجنب  �أن  و�لحق 

�لم�ستقل �لذي يقوم  �لناقد  �إلى وعد  ي�ستند 

بعمله بو�سفه لي�س فنانًا �أو منظم معار�س.

مقالة  هنا  ن�ستعيد  �أن  علينا  ربما  ب: 

»تاأمالت  عنو�نها  غرو�«  »لبوري�س  مثيرة 

»غرو�«  يكتب  �لناقد.  تاريخ  حول  نقدية« 

منذ  جذريًا  تغير  �لناقد  موقع  �أن  ن�سه  في 

�أن �بتدع �أو �خترع »بودلير« هذ� �لنمط من 

�لكتابة في �لعقد �لخام�س من �لقرن �لتا�سع 

�إلى  يعمل  �لناقد  كان  �لبد�يات  في  ع�سر. 

يثقفهم  �أن  يحاول  وكان  �لجمهور،  جانب 

�أحيانًا.  �زدر�ئهم  طريق  من  ذلك  تم  ولو 

�لفنان. يزعم  لم يكن على عالقة مع  �أنه  �إل 

»غرو�« �أن ثمة لحظة ما، تخلى فيها �لناقد 

�لفنان.  ي�سادق  لكي  للجمهور  �نت�سابه  عن 

رف�س  �لفنان  �أن  في  كانت  �لم�سكلة  �أن  �إل 

�إلى  �لناقد  تحول  وهكذ�  �لناقد،  �سد�قة 

�سخ�س مطرود من مملكته ومكروه من قبل 

�لفنانين ول يمتلك ثقة �لجمهور �لذي �سبق 

هذ�  ن�سو�س  فاإن  و�لحال،  خانه.  �أن  له 

�سوى،  �أحدً�  تعني  تعد  لم  �لمهجور  �لناقد 

ربما، زمالء له. لم يعد �لجمهور ول �لفنان 

يهتمان.

اأ: بالطبع لم يعد �لفنانون مهتمين بهذه 

�لن�سو�س. لطالما ر�أيت �أ�سدقاء من �لفنانين 

عن  بحثًا  �لفنون  مجالت  �سفحات  يقّلبون 

�لق�سيرة، وما  �لعرو�س  �لإعالنات و�أخبار 

كتب عن زمالئهم باخت�سار. �أما �لن�سو�س 

في  �لمحررون  جهد  �لتي  �لطويلة  �لنقدية 

تح�سيرها فال تلفت �نتباههم، قد يكون هذ� 

ر�أى  ما  وبح�سب  �إنما،  مبالغة،  فيه  كالمًا 

�لنف�سي، فالمبالغات  �لتحليل  »�أدورنو« في 

هي �لحقيقة �لوحيدة.

بح�سب  عمومًا  �لفن  مجالت  ت�سنع 

ثابتة  على مقولت  �لمتكئين  �لنقاد،  منظور 

من قبيل �لقدرة على �إطالق �لأحكام، �لتقييم، 

�لفرز وبناء �لقو�نين و�أ�ساطير �أخرى كتلك 

�سورة ور�سم بياني لم�سروع �ليز�بيت دو ماريه �لذي 

�لم�سردة  لل�سرطانات  ��سطناعية  ��سد�ف  بناء  يقترح 

و�لعاجزة عن �يجاد ��سد�ف طبيعية مهجورة.

تقدمة �لفنانة ومجلة كابينيت.
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�لنقدي«. طبعًا ما ز�لت  �لتي ت�سمى »�لبعد 

كتب �لفنانين تتهادى، ولكنها ما حاليًا غير 

�لمتخ�س�سة،  �لمكتبات  في  �إل  متو�فرة 

�أو  قليلة،  وطبعات  باهظة  باأ�سعار  و�إما 

على  ومو�سبة  �لن�سخ  �آلت  على  من�سوخة 

نحو بد�ئي. ولكن �ل�سوؤ�ل هو لماذ� لم تعد 

�أفكارً�  يقدم  �أ�سا�سيًا  م�سدرً�  �لفن  مجالت 

�لمتخيل  �لقارئ  هو  من  للفنانين؟  موحية 

�لتي  �لفاخرة  �لطباعة  ذ�ت  �لمجالت  لهذه 

تدور حول �لعالم؟

مثير  ل  تحوُّ »غرو�«  مقالة  �آخر  في  ب: 

قد  �لجمهور  غياب  �أن  �لكاتب  فيه  يعتبر 

غياب  �ن  �إذ  �ليوم.  �لفن  لنقد  منفذً�  ي�سكل 

�لجمهور ومتطلباته يتيحان للناقد �أن يكتب 

ما ي�ساء، و�أن يجازف و�أن يجروؤ. قد تتيح 

له ف�سحة يتخلى فيها عن �لمتوقع. ل �أعتقد 

�أن »غرو�« يزعم باأن هذ� ما يجري �ليوم بل 

يقول �إنه �أ�سبح �حتماًل قائمًا.

: �عتقد �أن هذ� �لإح�سا�س بالطرد و�لهجر  اأ

 .Cabinet »لي�س غريبًا عنا في مجلة »كابينيت

م�سروع  من  كنوع  �لمجلة  ترى  �أنا�س  هناك 

فني. ولكننا ل�سنا فنانين. نحن ن�سنع مجلة. 

�إذ  نمطية  لي�ست  مجلتنا  نف�سه،  �لوقت  وفي 

�أو ننتقد �لفنانين  �إننا ل نكتب عن �لمعار�س 

بهذه �لطرق �لنمطية. لذ� فاإن �للتبا�س �لذي 

ير�ه �لنا�س في �لمجلة هو نقطة قوة، ولكنه 

يدعونا  �لأقل،  على  �أو،  �سعف،  نقطة  �أي�سًا 

على  قدر�تنا  و�ختبار  �أنف�سنا  تحدي  �إلى 

�لثبات بين هذين �لحدين. 

جاهزً�.  طبيعيًا  جمهورً�  نملك  ل  ب: 

��ستمار�ت  بتعبئة  قر�ءنا  نزعج  ل  فنحن 

تطلب منهم �لإف�ساح �لمهين عن معا�ساتهم 

�سعوبة  و�جهتنا  لطالما  �لخ..  وهو�ياتهم، 

في  ولكن  معرفتهم،  �أو  قر�ئنا  تحديد  في 

عددنا �لعا�سر �أمكن لنا �أن نتعرف �إلى مدى 

��سترينا  �لعا�سر  للعدد  تح�سيرً�  تنوعهم. 

�لم�سجرة في  �لأر�س  2000 متر مربع من 

»نيو مك�سيكو« خارج مدينة »دمينغ« بهدف 

تقديمها لقر�ئنا. ر�سمنا خريطة لهذه �لأر�س 

لنديا«  »كابينيت  ��سم  عليها  �أطلقنا  �لتي 

Cabinet Landia. تبين هذه �لخريطة موقع 

نا �أنها  �لأر�س و�لوظائف �لمتعددة �لتي خمَّ

ت�سلح لإ�سغالها. حمل هذ� �لعدد عقدً� ي�سمح 

للقر�ء بامتالك ق�سٍم من �لأر�س يعادل حجم 

على  �أما  و�حد.  قر�ٍس  مقابل  تمامًا  �لمجلة 

 Cabinet لنديا«  »كابينيت  �لأنترنت  موقع 

�لمالكين،  من  و�حد  لكل  فاأتحنا   Landia

يكتب  �أن  م�ستملك،  �لألف  يتجاوزون  �لذين 

على  تعرفنا  هكذ�  بنف�سه.  ب�سيطًا  تعريفًا 

�أ�سنان  �أطباء  بينهم  من  و�كت�سفنا  قر�ئنا 

�أحذية،  وم�سممي  �سو�ريخ  ومهند�سي 

وتقنيي مفرقعات، ومحامي نيويورك تايمز 

�لرئي�سي، ومديري �سوبر ماركت، ف�ساًل عن 

فنانين ونقاد ثقافيين و�أكاديميين وموؤرخين. 

�لمجلة  باأن  �لنا�س  هوؤلء  �سعر  ما  بطريقة 

�لم�سروع نف�سه فما ز�ل ينمو  �أما  تناديهم. 

باطر�د، و�أو�سح دليل على ذلك تلك �لحادثة. 

قر�ء  �سهور خلت، ذهب ثالثة  ولعدة  حيث، 

مجانين �إلى »نيو مك�سيكو« وق�سو� �أ�سبوعًا 

 Cabinet Landia لنديا«  »كابينيت  في 

ل  �لوطنية.   Cabinet كابينيت  مكتبة  يبنون 

خريطة لكابينيت النديا

نيو  في  �لجرد�ء  �لأر�س  من  كابينيت  �كر  ن�سف 

مك�سيكو.

�آلف  �ستة  من  موؤلفة  لند(  )ريدر  �لقر�ء  �أر�س 

و�سبعمائة عقار، كل منها ي�ساوي حجم ن�سخة من مجلة 

كابينيت، وتقدم للقر�ء مقابل قر�س و�حد.

تقدمة مجلة كابينيت.



بد �أن م�ساريع متطرفة كهذه تبث فينا �لأمل 

ما  �لجتماع  �أو��سر  تمتين  في  �لرغبة  باأن 

على  وذلك  �لمتحدة  �لوليات  في  حية  ز�لت 

�لرغم من محاولت �لر�أ�سمالية لإلغائها.

خلق  �لإمكان  في  �أنه  فكرت  لطالما  اأ: 

من  �أي�سًا  هذ�  كتابتهم،  خالل  من  �لقر�ء 

�لم�سير.  �أثناء  نبتدعهم  �أن  �أي  »نيت�سه«، 

جاذبية  من  جزءً�  ي�سكل  هذ�  �أن  �أعتقد 

خ�س  ما  في  �أما  �لمجلة.  هذه  في  �لعمل 

�هتماماتنا �لأخرى فنحن على �ت�سال بتلك 

�أو  نكتب  جميعًا  �إننا  �إذ  �لأخرى،  �لحقول 

نعلم  �أو  تقليدية  نقدية  و�سائل  في  ن�ساهم 

ونحا�سر، بينما �لمجلة، عن ق�سد، تعي�س 

متن  في  �أعتبره  ما  �لحقول وهذ�  هذه  بين 

جاذبيتها.

وهدفنا  �آخر،  �إلى  مكان  من  نتجول  ب: 

�أن ننجح في جعل ما نتفقده �أو نعاينه ي�سرح 

به.  وعالقاتنا  �لعالم  هذ�  جو�نب  بع�س  لنا 

لهذ� �ل�سبب �حب �قتبا�سًا لـ»فوكو« غالبًا ما 

مبادئ  �إعالن  �سطور  وبين  خل�سة  د�س�سناه 

�لمجلة:

»�لم�سيحية و�لفل�سفة وبع�س ت�سور�ت 

�لف�سول،  بالرذيلة.  �لف�سول  دمغت  �لعلم 

�إذ  تعجبني.  فالكلمة  ذلك،  مع  �لالجدوى، 

ت�ستدعي  كليًا:  مختلفًا  �سيئًا  علي  تقترح 

»�لهتمام«؛ ت�ستدعي رعاية لما هو موجود 

وما قد يوجد؛ �لتح�سير لكت�ساف �لغريب 

من  �سكل  بك؛  يحيط  ما  كل  في  و�لمفرد 

�لإ�سر�ر على تفكيك �لأليف و�عتبار �لأ�سياء 

نف�سها على غير ما هي عليه؛ حما�سة للقب�س 

في  خفة  يعبر؛  ما  وعلى  يجري  ما  على 

�لتعامل مع �لهرميات �لتقليدية لما هو مهم 

و�أ�سا�سي.

لدينا  للف�سول.  جديد  بزمن  �أحلم 

�لو�سائل �لتقنية لبلوغه؛ �لرغبة جاهزة؛ ما 

علينا تعلمه لمتناه؛ و�لب�سر �لقادرون على 

�لقيام بذلك موجودون �أي�سًا. ممَّ نعاني؟ من 

�لقلة: من قنو�ت �سيقة هزيلة محتكرة على 

وجه �لتقريب، غير كافية. ل جدوى من تبني 

موقف وقائي لتجنب �لمعلومات »�ل�سيئة«، 

من  �لعك�س  على  »�لجيد«.  وخنق  غزو  من 

ذلك علينا م�ساعفة �سبل و�حتمالت �لذهاب 

و�لإياب«.

في �لمجال �لأكاديمي، يكبت هذ� �لنوع 

من �لف�سول �لذي يتحدث عنه »فوكو«. هذ� 

�لف�سول �لذي ي�سنع �لهو�ة �لذين ي�سربون 

ب�سهم في كل حقل. يقول �لمثل �لإنكليزي: 

�لف�سول قتل �لهر. لذ� فالمفتر�س �أن مثقفًا 

يبقيه  �لنتظام،  منطق  بح�سب  ي�سير  جديًا 

د�خل حدود �خت�سا�سه.

في  وبنيت  �سممت  �لوطنية،  كابينيت  لمكتبة  �سور 

كابينيت  قارئ  بناها  كابينيت لنديا في �سيف 2004، 

ماثيو باثمور بم�ساعدة ثالثة من �لأ�سدقاء.

تقدمة ماثيو باثمور ومجلة كابينيت.
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اأ: هذ� جزء من مقاربة حد�ثية، تفتر�س 

باأنه  �إح�سا�سًا  حدودً� لكل وظيفة، وبالتالي 

ل يمكن �لكتابة من موقع عمومي. 

ما  مو�سوعًا  تدر�س  كنت  �إذ�  �إذً�،  ب: 

قد  مثيرة  مخارج  �إلى  تنبهت  �أن  وحدث 

كبت  عليك  �لخت�سا�س،  خارج  ت�سعك 

رغبتك في ورود هذه �لم�سالك و�لمخارج. 

قدرتك  بنق�س في  ي�سمك  قد  هذ�  لأن   : اأ

على �لتركيز. نق�س في �لنتظام.

�لزدو�ج  قبل  من  �نتباهي  يلفت  لم  ب: 

�لذي تحمله كلمة �نتظام من حيث �لمعنى. 

يختلف  م�ستوى  �إلى  تنتمي  كلمة  فالنتظام 

�ختالفًا بينًا عن كلمة مثل �ل�سعادة و�لتي هي 

�لكلمة �لتي ي�ستعملها »�ستند�ل«. وحتى لو 

كنت ل ترى ر�أي »�ستند�ل«، فال�سعادة هي 

حجة �أقوى عندما نقارنها بفكرة »كانط« عن 

بمقولتي  جيدً�  �لنظر  نمعن  وحين  �لتجرد. 

هو  �لف�سول  �أن  نكت�سف  و�لتجرد  �لمتعة 

�لأنانية،  �إفر�طًا في  يعني  بو�سلتنا. هذ� ل 

�أو نق�سًا في �لهتمام بالعالم، بل على �لعك�س 

ما  على  بالعالم  �ل�سديد  �لهتمام  يثبت  هذ� 

ي�سير �إليه »فوكو«.

با�ستعماله  »�ستند�ل«  �أن  �أعتقد  ل   : اأ

كلمة �سعادة، يعني مجرد جذل �أو خفة.

يفتر�س  طوباوي  بعد  �أي�سًا  هنالك  ب: 

�ل�سعادة  مقولة  �إن  بر�أيي  �لتورط.  �أي�سًا 

بال�سعي  �لمتحدة  �لوليات  في  ترتبط 

�نف�ساًل  يتيح  و�لذي  �لمتالك.  حب  ور�ء 

�سعيدً�  تكون  �أن  �لآخرين.  عن  و��ستقاللية 

يعني �إذً� �أن ل تهتم بالعالم. ولكن في �لعودة 

�إلى �لف�سول، فاإنني �أرى �أن �لإحباط �لذي 

ي�ساحب قر�ءة �لن�سو�س �لنقدية يعود في 

ف�سوليين  �لفنانين  كون  �إلى  �أ�سبابه  �أحد 

فهم  حولهم،  من  بالعالم  �لتعرف  ويريدون 

�لذي  �لنقدي  �لجهاز  بينما  ع�سريون. 

يحيط باأعمالهم ل ي�سمح للف�سول �أن يحقق 

تميزه. 

: �إذً� ربما يف�سي بنا نقا�سنا �إلى �إعادة  اأ

على  �لجميلة،  بالكتابة  ي�سمى  لما  �لعتبار 

غر�ر �لفنون �لجميلة، و�لتي ت�ستح�سر على 

�لعالم  هذ�  �أ�سياء  �لنظرية،  �لكتابة  عك�س 

و�هتماماته. �أعتقد �أن هذ� هو �لتو�زن �لذي 

�أن  من  نتيقن  �أن  مجلتنا.  في  �إليه  نطمح 

��ستيعاب  على  قادرً�  نظريًا  �إطارً�  هنالك 

عليها  تنطوي  �لتي  �لكت�سافات  طيف 

�لمجلة من دون �أن يكون هذ� �لإطار معلنًا. 

غير  �لت�سادم  خالل  من  يبرز  نتركه  �أن 

�لمتوقع بين �لأ�سياء، من �ل�سير فوق �سبل 

لم تعبرها �لمجالت �لأخرى. 

�إتاحة  علينا  �أنه  �أرى  �ل�سبب  ولهذ�  ب: 

في  نادر  وهذ�  للف�سل،  عدد  كل  في  �لمجال 

�ل�سروط  طغيان  ب�سبب  �لمتحدة  �لوليات 

من  خفنا  �أي�سًا  نحن  لالإنتاج.  �لقت�سادية 

�أنو�عًا  هنالك  ولكن  عديدة.  مر�ت  �لف�سل 

�لجميلة  �لكتابة  طريقة   – �لكتابة  من 

و�لمجازفة.  �لمخاطرة  على  ت�سجع   –
جذورها  في  تعود   ESSAY »�لبحث«  كلمة 

محاولة.  تعني  �لتي  �لفرن�سية  �لكلمة  �إلى 

 PROJECT م�سروع  كلمة  حال  هي  وهذه 

�أن  �أي  �لقذيفة.  �إلى  �أ�سلها  في  تعود  �لتي 

�أو تهتم في  �أن تعلم  تقذف ب�سيء من دون 

�أي مكان �سوف ي�سقط؛ �نه مقذوف.

وبع�سها  تح�سى.  ل  مر�ت  ف�سلنا  لقد 

في  بها  نفخر  لحظات  لنا  بالن�سبة  ي�سكل 

�لمجلة. في �لعدد �لر�بع �أطلقنا »�لأحاديث 

�لم�سافرة« وهي فكرة ت�سورنا �أنها �سوف 

ت�سكل متن �لمجلة وغايتها. �لفكرة ب�سيطة: 

في  ب  �ختيار  لـاأ  يحق  ب  ليقابل  �أ  نختار 

�لعدد �لتالي ب يختار ج وهكذ� دو�ليك. كل 

�إذً� على جزء من �لم�سمون ل  عدد يحتوي 

لختيار  جدً�  �سعد�ء  كنا  عليه.  لنا  �سيطرة 

در��سات  موؤ�س�س  كانيل«  ماك  »دين 

�ختار  �ل�سل�سلة.  يطلق  لكي  �ل�سياحة، 

�لمقابلة  ون�سرنا  ليبارد«  »لو�سي  »دين« 

في �لعدد �لر�بع. �ختارت »ليبارد« �سخ�سًا 

بوعده  نكث  �أنه  �إل  �لخام�س  للعدد  �آخر 



فتهاوى �لم�سروع برمته. و�إن ��ستفدنا من 

ِعَبره ب�سكل ما. ف�سل �آخر و�جهناه، ح�سل 

عندما قررنا محاورة �أ�ستاذ في �لفل�سفة في 

وهي  �لع�سكرية،  بوينت«  »وي�ست  �أكاديمية 

�لجامعة �لتي يتخرج فيها جنر�لت �أميركا 

عبارة  كانت  �لمقابلة  �أن  �ت�سح  �لم�ستقبل. 

لم يكف  �لتو��سل حيث  عن ف�سل ذريع في 

ل  �لتي  بمونولوغاتهم  �لقيام  عن  �لطرفان 

تقيم وزنًا لقول �لآخر. و�إذ� �أردنا �أن نكون 

للقر�ءة  قاباًل  �لف�سل  هذ�  �عتبرنا  كريمين 

بو�سفه عر�سيًا.

و�لإح�سا�س باأن مجلتنا م�سروع مفتوح 

على  عمل  كل  د�خل  في  يتجلى  ل  ود�ئم 

فيها  ننظم  �لتي  بالطريقة  يتجلى  بل  حدة، 

�أن  �لكاتب  فم�سوؤولية  �لمجلة.  م�سمون 

ي�سفي على مقالته هذ� �لإح�سا�س بالنفتاح، 

�لكتابات وترتيبها  بينما وظيفتنا هي جمع 

محافظين على تو�زن �لعدد. هو عمل ي�سبه 

ثالثة،  حالة  لإنتاج  محاولة  في  �لمونتاج 

وهذ� �سرب من �لمغامرة يتطلب كثيرً� من 

ما  �لعالقات  �إبر�ز  نتق�ّسد  ل  فنحن  �لحظ، 

بين �لن�سو�س و�ل�سور، و�إن كانت �لثيمات 

�لتي نقترحها تنحو نحو �إبر�ز �لعملية �لتي 

يعني  ل  هذ�  كلها.  �لأجز�ء  تركيب  فيها  تم 

ي�سكلو�  �أن  لالأفر�د  مجال  ل  �أن  بالطبع 

تقارب  جر�ء  من  �لخا�سة  �نطباعاتهم 

وت�سادم و�ت�سال �لأجز�ء في ما بينها.
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�سينا نجفي 

�إنكوربور�يتد«.  »�إيماتيريال  مجموعة  ومدير  نيويورك،  في  ت�سدر  �لتي  »كابينيت«  مجلة  تحرير  رئي�س 

عمل محرر�ً لمجلة »index« )��ستوكهولم(، ومجلة »merge« )��ستوكهولم-نيويورك(، وذلك بعد �أن �أنهى 

در��سته في �لأدب �لمقارن في جامعتي برن�ستون وكولومبيا. نظم موؤخر�ً معر�ساً بعنو�ن : »�لنحت بالورق« 

في مركز نيويورك للنحت، وهو ي�سارك حالياً في تنظيم معر�س للفنان غوردون ماتا كالرك بالتعاون مع 

»و�يت كولمز« و متحف »كوينز«. له كتاب قيد �لطبع حول �أنطولوجيا �لتاريخ �لثقافي لالألو�ن.





عرو�س

الغرفة، اأمال قناوي

البحث عن موظف مفقود، ربيع مروة



�لغرفة

اأمال قناوي

عدة  ومهرجانات  معار�س  في  عرو�سها  وقدمت  �لجميلة  �لفنون  در�ست   ،1974 �لقاهرة  في  ولدت 

تت�سمن  م�ساريع  ت�سعة  1996على  منذ  �لقناوي،  �لغني  عبد  �لفنان  �أخيها،  مع  تعمل  م�سر.  في 

�لنحت و�لتجهيز و�لفيديو. قدمت �سنة 2002 تجهيز فيديو بعنو�ن »ذ�كرة متجمدة«، وقدمت عر�س 

حيث  بالقاهرة،  و�لق�سيرة  �لوثائقية  لالأفالم  �لدولي  �لإ�سماعيلية  مهرجان  في   2003 عام  »�لغرفة« 

نالت جائزة عليه. وقد عر�س هذ� �لفيلم في »د�ك �آرت، 2004«، بينالي �ل�سنغال �لدولي، ومهرجان 

كون�ستين للفنون، في بروك�سل.  

ور�ء  تختبئ  غرفة  �لعر�س  ي�ستك�سف 

�لج�سد. تعك�س هذه �لغرفة غرفًا �أو�سع و�إن 

كالمجتمع،  �لج�سد،  خارج  تقع  بد�هة  �أقل 

هذه  من  �لقناوي  تدنو  و�أعر�فه.  وعاد�ته، 

�لزو�ج.  موؤ�س�سة  عبر  �لمتعددة  �لغرف 

تجربة  هو  متعددة  وجوه  من  فالزو�ج 

حوله  يدور  محوري  عن�سر  هو  �حتجاز. 

�لتي  �للحظة  تلك  هو  �لزو�ج  �لمجتمع. 

�لجتماعية  �لمر�أة  �أحو�ل  فيها  تتغير 

حياة  بد�ية  يعتبر  كان  و�إذ�  و�ل�سخ�سية. 

عالم  يذيب  مهول،  حدث  �أي�سًا  فهو  جديدة 

�إل  منه  يبقى  فال  محياها  ويحول  �لمر�أة، 

هذه  »�لغرفة«  في  قناوي  ت�سور  �لذكرى. 

�لتغير�ت بحر�رة �للحم و�لدم، تقف وحيدة 

طر�أت  �لتي  �لتحولت  تعاين  �لم�سرح  على 

على ج�سمها ب�سبب �لزو�ج.

يعمل  قلب  خافق،  قلب  لي  يكون  »قد 

�أنني  من  �لتيقن  يمكنني  ل  لكن  و  بانتظام، 

�لهيكل  هذ�  في  �لأحا�سي�س  ت�سكن  حية. 

ف�ساء  �سكاًل،  م�ستودعًا،  وتجعله  �لب�سري 

�أحاول  و�لخارج.  �لد�خل  بين  يقع  ملتب�سًا 

روؤية  من  لأتمكن  �إدر�كي،  �أ�ستجمع  �أن 

لأنوجد  �أو�سع،  منظور  �لب�سرية من  �لنف�س 

بين  متاأرجحة  �لمجردة  �لنفعالت  في 

�لذكريات و�لأحالم، و�أن �أدرك �لو�قع �لذي 

حد  �إلى  بي  يلت�سق  �لإدر�ك  هذ�  نختبره. 

�أح�سبه حقيقة نف�سي، و�لذي �أر�ه بو�سوح 

خلف حدود ج�سدي �ل�سيقة«. 

�إنتاج �سندوق �لم�سرح �لعربي لل�سباب.
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�لبحث عن موظف مفقود

ربيع  مروة

 1990 عام  منذ  �لم�سرحية  �أعماله  باإنتاج  وبد�أ  �لم�سرح  در�س   .1967 عام  بيروت  في  مروة  ربيع  ولد 

و�لتي ُقدمت في بيروت وفي �لعديد من �لمدن �لأوروبية. �أخرج ومّثل في وكتب �لعديد من �لم�سرحيات 

و�لأفالم، من �أعماله: �لأباجور 1990، �لأ�سان�سور 1993، حب�س �لرمل 1994، �لمق�ّسم »19« 1997، 

 ،2001 ب  �أ/�لوجه  �لوجه   ،2000 مل�سقات  ثالثة   ،1998 �لخارج  في  ننتظرك  �إننا  �سيدي  يا  �أدخل 

بيوخر�فيا 2002.

ظروف  مالحقة  تحاول  �لم�سرحية  هذه 

ر.�س.  �لمالية  وز�رة  في  �لموظف  �ختفاء 

و�لمالب�سات �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لق�سائية 

و�لأمنية �لتي ر�فقت �لق�سية، من خالل مالحقة 

يومية لما ن�سر في �ل�سحف �لمحلية من �أخبار، 

وبيانات  تعليقات  مقابالت،  تحليالت،  مقالت، 

لها �سلة بمو�سوع �لختفاء.

المنظر العام:

بالحجم  كبيرتان  �سا�ستان  �لم�سرح  خلفية  في 

ي�سار  �إلى  و�حدة  �أ�سود.  فر�غ  بينهما  يف�سل  نف�سه 

�لم�سرح و�لأخرى �إلى يمينه.

�للون،  �أبي�س  خ�سبي،  مكتب  �لم�سرح  و�سط 

�أبي�س  خ�سبي  كر�سي  خلفه  ُو�سع  �ل�سكل  م�ستطيل 

ُعلقت  �لكر�سي  خلف  �لجمهور.  مو�جهة  في  �للون 

�سطح  م�ستوى  على  �لحجم  متو�سطة  بي�ساء  �سا�سة 

�لمكتب.

على هذه �ل�سا�سة يبد�أ عر�س �سورة وجه من دون 

مالمح، يختفي ثم يظهر ب�سكل م�ستمر ومتكرر، ُي�سمع 

قبل  �لعر�س  يبد�أ  خفي�سين.  وزفير  �سهيق  �سوت 

دخول �لجمهور وي�ستمر في �أثناء دخولهم.

�ل�سالة،  في  �لح�سور  عدد  يكتمل  عندما 

على  �لمتكررة  �ل�سورة  غير  يبقى  ل  �لأنو�ر،  تطفاأ 

�ل�سا�ستين  �أ�سود  ظالم  يغمر  بينما  �لو�سطى  �ل�سا�سة 

�لأخريين.

�لتي  �لجهة  من  �ل�سالة  �إلى   1 �لممثل  يدخل 

بالعر�س  �لخا�سة  دفاتره  يحمل  �لجمهور.  منها  دخل 

يتوجه   . كونترول  ريموت  ُبعد  عن  للتحكم  وجهازً� 

نحو خ�سبة �لم�سرح ويقف عند طرفها، يوقف بجهازه 

�سورة �لوجه على �ل�سا�سة �لو�سطى.

مقاعد  من  مقعد�ن  ُي�ساء  نف�سها،  �للحظة  في 

بين  �لم�سرح  يمين  �إلى  �لأول  �لمقعد  �لجمهور؛ 

�ل�سفوف �لأمامية، وقد جل�س عليه �لممثل2، و�لمقعد 

�لثاني �إلى ي�سار �لم�سرح بين �ل�سفوف �لخلفية �لذي 

يبقى �ساغرً�.

لوح  عليها  ُثبِّت  �سغيرة  طاولة   2 �لممثل  �أمام 

�أبي�س. ي�سع �لممثل 2 على �سطح �للوح �أقالم تلوين، 

�إلى   2 �لكبيرة  �ل�سا�سة  على  �لأقالم  �سورة  فتظهر 

ي�سار �لم�سرح.

يتوجه �لممثل 1 باتجاه �لمقعد �ل�ساغر ويجل�س. 

ودفاتره،  �أور�قه  عليها  ي�سع  �سغيرة،  طاولة  �أمامه 

فتظهر �سورة �لأور�ق و�لدفاتر على �ل�سا�سة �لكبيرة1 

�ل�سا�سة �لو�سطى فتظهر  �أما على  �إلى يمين �لم�سرح. 

على  يجل�س  �سورته،  في  وكاأنه   1 �لممثل  �سورة 

�لكر�سي �أمام �لمكتب في مو�جهة �لجمهور.

كتابة و�إخر�ج: ربيع مروة

ديكور: �سمر معكرون وطالل �ساتيال

م�ساعد مخرج: مايا زبيب

�لممثل �لأول: ربيع مروة

�لممثل �لثاني: حاتم �إمام

م�سورون خالل �لعر�س: فيروز �سرحال 

ومحمد عبد�لحق

�أجرى �لمقابلة �لم�سجلة كل من محمد �سويد 

وباميال غنيمة

�إنتاج: �أ�سكال �ألو�ن 2003

مدة �لعر�س: �ساعتان وع�سرون دقيقة
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تو�سيح

كامير�  ر�أ�سه  م�ستوى  وعلى  �لممثل1  �أمام   

�ل�سا�سة  على  �سورته  وتبث  وجهه،  تاأخذ 

�لو�سطى خالل مدة �لعر�س. 

�لكامير�  عد�سة  �إلى  مبا�سرًة  ينظر  �لممثل1 

�إليها،  بحديثه  يتوجه  وكاأنه  �أمامه  �لُمثبتة 

فتظهر �سورة وجهه على �ل�سا�سة �لو�سطى 

�لجمهور  عيون  في  مبا�سرة  ينظر  وكاأنه 

متوجهًا بحديثه �إليهم.



المقدمة:

�لممثل 1: من �سنة 1995 و�أنا جّمع �سور �لأ�سخا�س �لمفقودين يّلي بينزل 

خبر عنهم بالجريدة. ق�ّسهم و�أحتفظ فيهم بدفتر خا�س. من دون ما �أعرف ليه 

عم قوم بهالمهّمة، لكن يبدو �إّنو كان في �سي عم ي�سّدني لهالمو�سوع من دون ما 

ح�ّس، ي�سغلني، يحّيرني، ود�يمًا نف�س �ل�سوؤ�ل: وين ممكن كّل هالأفر�د يختفو�، 

�لّنا�س،  كّل  بتعرف  �لّنا�س  كّل  �إنه  وقال  زغير،  هالقّد  لبنان،  متل  ببلد  وخا�ّسة 

ما  و�إلى  ع�سائري،  �أهلي،  مجتمع  عائلي،  طائفي،  �إّنه  �إجتماعه  عن  قيل  ما  و�أقّل 

هنالك...

�لظاهر �أّنو مهما �أحكمنا �سيطرتنا على هالبلد �أو �أي بلد رح ي�سّل فيه بخاوي�س 

يرتكب  حّتى  �أو  جّو�تها  ي�سيع  يزمط،  بقلبها،  يختفي  للفرد  ت�سمح  وف�سوخات 

جريمة، وكّل هالأمور من دون ما نترك ور�نا ول �أي �أثر.

وغايب  غايب،  �أنه  وهي  �لّنا�س،  كّل  عن  بتمّيزه  ميزة  للمفقود  حال،  كّل  على 

مّيت،  م�س  مبّين،  وم�س  موجود  موجود،  وم�س  هون  موجود  يعني  يعود،  �سوف 

معّلق،  �سي  كّل  عالخّد.  تكّر  بيخليها  وما  بالعين  �لدموع  بيلقط  عاي�س...  م�س 

موؤجل، حالة �إنتظار... مننتظر.. مننتظر و�سو مننتظر؟ �سو مننتظر غير �أّن تكون 

�لّنهاية �سعيدة. �إنما غالبًا ما بتجي �لّنهاية حزينة، مفجعة، وبتجيب معها �لجريمة 

و�لموت. �لموت �لموت، �إيه �لموت... 

لكن �لموت يلي بيهّمني هو موت �لفكرة م�س موت �لج�سد. بق�سد �لموت يّلي 

هّم  من  بيحّررنا  �لّتفتي�س...  وفكرة  �لإنتظار  فكرة  �لإنتظار،  عذ�ب  من  بيخّل�سنا 

�سابق  عن  موت  �لّر��س.  �إّل جو�ت  ي�سير  في  ما  موت  هيك  مفقود«.  عن  »�لبحث 

ت�سّور وت�سميم، موت متعّمد...

م�س �لقانون بيقول يّلي بيغيب �أكتر من �أربع �سنين تعلن وفاته؟ ب�س هالأربع 

�سنين فيها تكون �أربع �ساعات �أو �أربع قرون، 400 قرن �أقل و�أكتر...

�لمفقود حالة من �لكمون، وعن ق�سد �أو عن غير ق�سد �لمفقود ب�سّكل مادة غنّية 

لنحيك �لق�س�س حوله، نخترعها، ناأّلفها، نتخّيلها، ونخّبرها...

�لدفتر  يت�سمن  محتو�ه.  على  معلقًا  �لكامير�  عد�سة  �أمام  ويعر�سه  �لأول  دفتره  �لممثل1  يفتح 

و�لتقارير  لبنان،  في  �لحرب  �نتهاء  بعد  �ختفو�  �لذين  �لمفقودين  ل�سور  �ل�سحف  من  ق�سا�سات 

�لمتعلقة بظروف �لختفاء. 

تظهر �ل�سور و�لتقاريرعلى �ل�سا�سة �لكبيرة 1 �أمام �لجمهور. 

يكتب  �لعر�س،  »مقدمة«   1 �لممثل  تقديم  �أثناء 

�أمامه فيظهر  �لذي  �للوح  �لتالي على  �لن�س  �لممثل 2 

على �ل�سا�سة �لكبيرة 2:

عن  يفت�س  �أنو  بيحاول  ما  �لعر�س  هذ� 

حقيقة ول عن غير حقيقة... 

ل عن متهم ول عن بريء... 

ل عن مجرم ول عن �سحية...

ي�سّهر  ق�سدو  ول  حد�  يمدح  بيهمو  ما 

باأحد... 

و�أنا  �سعرة،  في  و�لكذب  �لحقيقة  بين 

قول  عبالي  بيخطر  �قطعها  جّرب  وعم 

�ل�ساعر »�لأخطل �ل�سغير«:

يبكي وي�سحك ل حزنًا ول فرحا

كعا�سٍق خّط �سطرً� في �لهو� ومحا...
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الدفتر االأول

�لممثل 1: �ختفاء �ساب: جان. 

وهون �سورة �أحمد، �أحمد �ختفى في بيروت. 

Pema كانت ت�ستغل ببيت وهربت. 

علي عندو م�سكل بالّنطق، ما بيقدر يحكي مزبوط، �ختفى وما معه �أي م�ستند 

يعّرف عّنو. 

�سامي كان بقهوة �لّرو�سة ر�ح عبيته ولليوم بعده ما و�سل. 

هال ر�حت من دون بنتها �لزغيرة. 

�أرتين، �سعاد وفريد... 

�آه! بالن�سبة لهيد� �ل�ساب؛ �سركة �سوكلين فقدته. 

فاتن، �سليمان، جميل، جورج وكتار كتار غيرهم...

في  �لمفقودين  �سور  ن�سر  طريقة  تقلد  باليد  مر�سومة  �سورة   1 �لكبيرة  �ل�سا�سة  على  تظهر 

�ل�سحف.

هون، �لمفرو�س يكون فيه �سورة مع خبر عن ر. �س. �لموّظف درجة ر�بعة 

في وز�رة �لمالّية. �لحقيقة �أن ر.�س. ما طلع له خبر بالجريدة مثل كل �لأ�سخا�س 

بهالدفتر لأنه زوجته ن�سرت ند�ء تنا�سد فيه �لدولة لك�سف م�سير زوجها. هالند�ء 

�سدر بالجر�يد �لمحلية باأيلول �سنة �لـ96. كان خبر كتير �سغير، وثاني يوم نزل 

خبر تاني له عالقة باختفاء �لموظف نف�سه. وثالث يوم خبر جديد، وبعده نزل خبر 

ر�بع وخام�س و�ساد�س وهلّمجر�... 

�أنا، وبما �إنو كنت عم ق�سق�س �سور �لمفقودين بالجريدة، �سرت تابع هالق�سة 

كمان. ف�سرت ق�سق�س ولزق كل �سي بالقيه عنه على دفتر خا�س، ق�سق�س ولّزق. 

ق�سق�س ولّزق. ق�سق�س ولّزق. حتى �سار عندي دفترين متالنين. وكله عن ق�سية 

�لنهار.  وجريدة  �ل�سفير  جريدة  من  جمعتهم  هالأخبار  نف�سه.  �لمفقود  �لموظف 

روح  قررت  لهيك  بهالق�سة.  ناق�س  �سي  في  �نو  قريتهم، وح�سيت  �لـ2000  �سنة 

على جريدة �لديار. بالديار فتحولي �لأر�سيف �لخا�س بالجريدة، بحب�ست وفت�ست 

عن �لموظف �لمفقود ولقيت كتير، عملولي �إلهن فوتوكوبي، ق�سق�ستن، ولزقتن 

على دفتر تالت..و�سرت ق�سق�س ولّزق. ق�سق�س ولّزق حتى �سار عندي هالدفتر 

معبا كله �أخبار عن �لموظف �لمفقود نف�سه. 

بعد فترة زغيرة، قريت �لدفاتر �لثالثة وقررت �نو �إجا �لوقت و�سار لزم خّبر 

�لق�سة لحتى �قتلها وخّل�س عليها.

�لبحث عن موظف مفقود.



�لنظيف،  �لأبي�س  قفاه  �إلى  �للوح  يقلب   2 �لممثل 

بياني  بر�سم  يقوم  �لأحد�ث.  تفا�سيل  بمالحقة  ويبد�أ 

في محاولة للتو�سل �إلى خريطة نهائية ت�سرح تعقيد�ت 

�لق�سية: 

خطًا  ير�سم  �للوح،  �أعلى  وفي  �لأ�سود،  باللون   -

خا�سًاً بعدد �لمقالت �لتي ُن�سرت عن �لمو�سوع مرفقًا 

مع تاريخ ن�سره وحجمه.

�لمفقودين  �أ�سكال  ير�سم  �للوح  و�سط  في   -

�لرئي�سيين في �لق�سية.

يالحق  متك�سرً�  خطًا  ير�سم  �لأزرق  باللون   -

�لأرقام �لمعلنة عن �لأمو�ل �لمختل�سة.

- باللون �لأحمر، و�إلى �لجانب �لأيمن من �للوح، 

مع  بالق�سية  �لمتورطين  �لأ�سخا�س  �أ�سماء  كل  يكتب 

�لحالة  في  �ل�سبيل  و�إخالء  �لتوقيف  تو�ريخ  ذكر 

�لأخيرة.

كل  يدّون  �للوح،  ��سفل  وفي  �لأخ�سر،  باللون   -

�لف�سائح في موؤ�س�سات �لدولة.

- باللون �لأ�سود يدّون �سفات �لمفقود �لرئي�سي 

في �لق�سية.

كل  على  تمتد  خطوطًا  ير�سم  �لأحمر  باللون   -

و�لبلد�ن  �لأمكنة  على  تدّل  مختلفة،  وباتجاهات  �للوح 

�لتي قيل �أن �لمفقود �لرئي�سي قد فّر �إليها.

- باللون �لأ�سود، و�إلى �لجانب �لأي�سر من �للوح، 

يدرج �أ�سماء كل �ل�سيا�سيين �لذين عّلقو� ب�سكل مبا�سر 

�أو غير مبا�سر حول هذه �لق�سية.

يفتح �لممثل 1 دفتره �لثاني ويبد�أ بعر�س ق�سا�سات �ل�سحف. يقر�أ منها، يلّخ�سها، يعلق عليها، 

يوؤّلف حولها، يقتطع مقاطع منها، يخفي بع�سها ويرتجل عند �ل�سرورة. 

يحاول قدر �لم�ستطاع �أن يكون حياديًا؛ �أي �أن ل يمثل �ل�سخ�سيات �لتي يقر�أ عنها، و�أن ل يحاول 

تقليد �أ�سو�تها، و�أن ل يقوم بمجهود ج�سدي ُيذكر. 

الدفتر الثاني:

�لإثنين  يوم  �لنهار،  وجريدة  �ل�سفير  بجريدة  بينزل  �لأول  �لخبر   :1 �لممثل 

�لثالثة  �لروؤ�ساء  تنا�سد  زوجة  مفقود،  موظف  زوجة  من  ند�ء   ،1996-9-30

ك�سف م�سير زوجها. بتقول �لزوجة: »يا منقذي لبنان من كل �لم�سائب �لتي حلت 

في  �لقانون  دولة  موؤ�س�سي  يا  و�لبناء،  �لتحرير  على طريق  لبنان  و��سعي  يا  به، 

وجه �سريعة �لغاب، �نقذوني من حال �للوعة �لتي �أحياها ثانية بثانية. منذ ظهيرة 

لدى  كان  �إذ�  عائلة.  تاركًا خلفه  �ختفى زوجي،  �لما�سي 1996-9-26  �لأربعاء 

�لدولة فمن حقي �أن �أعرف �إذ� كان لدى غيرها فمن حقي �أي�سًا �أن �أعرف. �ختفاوؤه 

�ق�سى حالت �للوعة، و�أق�سى حالت �لإ�ستهتار بالإن�سان و�لمو�طن. ل �أطلب �إّل 

حقي �لطبيعي في �لمعرفة، �أرجوكم �أن تمنحوني هذ� �لحق«. 

�لموظف  باختفاء  عالقة  �إلو  »�لنهار«  بجريدة  �سغير  خبر  بينزل  يوم،  تاني 

بيقول:...
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مالحظات:

- نظرً� لطول �لن�س، ولتعقيد�ت قانونية خا�سة بقانون �لمطبوعات و�لن�سر،  

ل حيلة لي بها، �سوف �أكتفي بن�سر �لمقطع �لأول من ن�س �لعر�س. علمًا �أن �لن�س 

تّم  �لتي  و�لق�سا�سات  و�لأخبار  �لمقالت  �إلى  ورئي�سي،  مبا�سر  ب�سكل  ي�ستند، 

�أيلول  تمتد من  �ل�سفير و�لديار، خالل فترة  �لنهار،  �لثالث:  �ل�سحف  جمعها من 

1996 وحتى �سباط 2004. 

- تبقى خ�سبة �لم�سرح خالية من �لممثلين خالل مدة �لعر�س.

بعدة  �لم�سرحية  نهاية  وقبل  جثته،  على  و�لعثور  �لمفقود  مقتل  �إعالن  مع   -

�لمفقود،  �أقارب  من  وهو  �ل�سيخ،  مع  �لم�سّجلة  �لمقابلة  عر�س  و�أثناء  دقائق، 

ين�سحب �لممثل1 من �ل�سالة من دون �أن يلفت �لأنظار. 

�لمرة،  هذه  �إنما  جديد،  من  �لممثل1  �سورة  تظهر  �لمقابلة،  �نتهاء  وعند 

�ل�سالة.  يترك  لم  �لممثل1  �أن  للح�سور  يخّيل  حيث  فيديو  �سريط  على  م�سجلة 

ل  �لممثل1  و�سورة  �لعر�س  �نتهاء  معلنًة  �ل�سالة  ت�ساء  �سريعًا،  �لأحد�ث  يوجز 

�لجمهور  يكت�سف  �أبدً�.  للظهور  يعود  ل  �لممثل1  بينما  بالم�ساهدين  تحدق  تز�ل 

غياب �لممثل1.  

- على �ل�سا�سة �لكبيرة 1 ل �أثر للدفاتر، في حين يقوم �لممثل2 بطالء �للوح، 

�لذي �زدحم بالأرقام و�لأ�سماء و�لر�سوم �لبيانية، باللون �لأبي�س فتبدو �ل�سا�سة 

�لكبيرة2 بي�ساء مت�سخة ببع�س �آثار �لحكاية...   





معار�س

الحاويات الحاوية: م�سروع لمجموعة زروبان، غوفان اأنجيرليولو وحقان توبال

ال�سور المعّمرة، جوانا حاجي توما وخليل جريج

زورخانه، بيمان هو�سماند زاده

بيروت كوت�سوك، مروان ر�سماوي



�لحاويات �لحاوية:

م�سروع لمجموعة زوربان

غوفان اأنجيرليولو وحقان توبال

در�س �أنجيرليولو �لعمارة وفن �لت�سوير وتاريخ �لفن، وهو يعي�س ويعمل حالياً في ��سطنبول. له عدة 

فردية  معار�س  في  و�سارك  �لفوتوغر�فية،  و�ل�سور  �لكمبيوتر  تقنيات  فيها  ��ستعمل  تجهيز  �أعمال 

�إلكترونية عدة  �إن�ساء مو�قع  �لأميركية. ي�ساهم منذ 1997 في  �لمتحدة  وجماعية في تركيا و�لوليات 

www.xurban.net. وهو يعمل حالياً  �لمديني، من بينها:  بالعمر�ن و�لف�ساء  �لإنترنت تتعلق  على �سبكة 

�أ�ستاذ�ً في معهد �لفنون و�لت�سميم في جامعة يلدز �لتقنية با�سطنبول.

�ل�ساحنات  كل  كانت  �لقريب،  �لما�سي  في 

�لتي تنقل �لب�ساعة بين تركيا و�لعر�ق مجهزة 

وكانت  �ل�ساحنة،  بدن  تحت  مخفية  بحاويات 

هذه  تركيا.  �إلى  �لمازوت  لتهريب  ت�ستعمل 

و�لتالفة،  �لقانونية  وغير  �لممنوعة  �لحاويات 

مرمية �لآن على جو�نب �لطريق �لدولية، �أطالل 

�أجرت  مزدهرً�.  يوم  ذ�ت  كان  تبادلي  �قت�ساد 

هذه  على  ميد�نيًا  بحثًا  »زوربان«  مجموعة 

�لحاويات، وحملت معها حاوية للعر�س بو�سفه 

غر�سًا جماليًا ذ� قيمة عالية.

منذ ن�ساأة �لمجموعة �ن�سغلت بم�ساألة تدفق 

لم  وقت  في  متنوعة،  �سبكات  عبر  �لمعلومات 

�سروريًا.  لأع�سائها  �لج�سماني  �لنتقال  يعد 

�لمعولمة  �لتحويل  �سي�ستمات  على  �عتمادً� 

ذ�ت  �ل�سلع  بع�س  تاأخذ  �ليوم،  �لمنت�سرة 

بحقها  �أولوية  مثاًل(  �لبترول   ( �لعالية  �لقيمة 

�لحركة  من  �لنا�س  تمنع  بينما  �لنتقال،  في 

في ما بين �لدول وتعتبر خا�سعة »لالحتو�ء«. 
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في  و�لن�سويات  و�لجندر  �لمدنية  �لهند�سة  در�س   .1972 �سنة  تركيا  في  توبال  حقان  ولد 

�أنقره. يقيم في نيويورك، ويعمل مبرمجاً وم�سمم مو�قع  �لتقنية في  �لأو�سط  �ل�سرق  جامعة 

على �سبكة �لنترنت. ومنذ �لعام 2000 �أ�سبح من�سقاً للو�سائط �لجديدة في �لمتحف �لجديد 

للفن �لمعا�سر في نيويورك. تت�سمن �أعماله �لفنية مقالت م�سورة، تجهيز�ت، عرو�س و�أفالم 

فيديو عر�ست كلها في معار�س فردية وجماعية في عموم تركيا.

يعمل توبال و�أنجيرليولو منذ �سنة 1997 على عدد من �لم�ساريع على �سبكة �لإنترنت، بما فيها 

متنوعة  مو�قع جغر�فية  �لمنت�سرين في  �أع�سائها  »زوربان« من خالل  »زوربان«. تطرح  مجموعة 

�لأ�سياء �لمهملة و�لمهجورة  �أع�ساوؤها تلك  لمقولت �لمو�سعة و�لعولمة. ي�ستك�سف  مثير�ً  تحدياً 

و�لمخربة، في بيئات عمر�نية مختلفة. تتقاطع في �أعمالهم م�ستويات �أركيولوجية ومعا�سرة �لتي 

�إن  �أعمالهم.  يوثقون بها  و�سور�ً  �أغر��ساً  �لم�ستويات  �لمدن، حيث يجمعون من هذه  تنوجد في 

�إيجاد بد�ئل لأنظمة جائرة و�لك�سف عن �سبل لتحقيق عي�س  هدف مجموعة »زوربان« يكمن في 

مدني فعلي.

مجموعة  �سادرته  �لذي  �لغر�س  �إن 

م�سافات  فوق  طوياًل  �نتقل  »زوربان« 

�سا�سعة وقطع �لحدود في �أزمان وحقبات 

تقاليد  مع  يتناق�س  هذ�  و»محتو�ة«.  قلقة 

في  �لأعو�م  لآلف  �زدهرت  �لتي  �لتبادل 

بين  ما  )بالد  �لخ�سيب  بالهالل  ي�سمى  ما 

�لنهرين و�سرق �لأنا�سول(. ومع ذلك فاإن 

تعتبر،  باتت  �ل�سرقية  �لجنوبية  �لمنطقة 

منذ عقود، منطقة توتر.

هذه  جغر�فية  رحلتنا  خالل  تاأملنا 

ذلك  مع  �لبائ�سة.  �ل�سكان  وحياة  �لمناطق 

حاول  �لرقة.  فيها  توم�س  رحلة  كانت 

وعلى  يومًا   21 طو�ل  »زوربان«  �أع�ساء 

تركيا  في  كلم   7000 على  تربو  م�سافة 

خالل �سهري تموز و�آب 2003 �أن يقتربو� 

من حقل �لمعاني �لذي يختزنه �لمكان �لذي 

�لتي  و�ل�سروط  �لحاويات،  هذه  يحوي 

يعي�سون  �لذين  �لنا�س  حياة  لها  تخ�سع 

»زوربان«  رحلة  �سملت  �لنو�حي.  تلك  في 

و�لوثائق �لفوتوغر�فية �لتي جمعتها خالل 

�لركيولوجية  �لمو�قع  من  عددً�  �لرحلة 

و�لنيوليثية، متبعة طرق �لتجارة �لقديمة.

�سكلتها  �لأ�سا�سية  �لحتو�ء  عالمة 

دفق  �سبط  يتم  حيث  �لأمنية،  �لحو�جز 

�أو على  �لتعبير  �لأج�ساد و�للغات و�أ�سكال 

مجال  د�خل  في  �لإف�ساح  يمكنها  �لأقل 

في  �لعنف  وتف�سى  حدث  �إذ�  �ل�سلطة. 

و�لمحتوى،  �لمغلق  �ل�سي�ستام  هذ�  د�خل 

ي�سيق  �لع�سكرية.  بالقوة  مو�جهته  فتتم 

على �للغة، دون �أن يحول ذلك من �ل�سماح 

ل�سلعة ما من �لتنقل بحرية ل�سالح �لتجارة 

ما.  تو�زن  على  �لحفاظ  بها  يجدر  �لتي 

منعًا  �لحتو�ء  طبيعة  حينئذ  ت�سبح 

في  معلنة.  غير  طو�رئ  قو�نين  للتجو�ل، 

مبررة  �لتجارة  طرق  ت�ستمر  �لأثناء،  هذه 

�لذي  فالغر�س  وكثرتها.  �لحو�جز  وجود 

ي�سمح له بالدخول هو �لحاوية نف�سها بينما 

يمنع �لمحتوى وي�سبط في د�خل �قت�ساد 

من �ل�سو�بط.

�لأركيولوجية  �لم�ستويات  تنحو 

نحو  �ل�سيا�سية  و�لحيثيات  للقر�ئن 

�سطر  يممنا  كلما  بينها  ما  في  �لندماج 

فاإن  �لغربي  �لإرث  عك�س  وعلى  �ل�سرق. 

�لتو�ريخ غير �لمدونة لالن�سهار و�لنقالب 

من  مناهج  تتطلب  و�لمقاومة(  )�لجور 

�لمر�قبة و�لتنقيب في �لمكان نف�سه. فبدًل 

�لإنتاج  ت�سم  �لتي  �لبنيوية  �لفروقات  من 

�لذي  �لجانب  على  »زوربان«  تركز  �لفني، 

هذ�  �لم�ستويات  تر�كم  في  مر�قبته  يمكن 

بينها،  ما  �لم�ستويات في  تن�سهر  – كيف 
�أع�ساء  بين  ما  حقًا  ممكنة  �لمر�قبة  وهل 

�لمجموعة �لموزعين بين �ل�سرق و�لغرب.

�أكين،  عاطف  توبال،  �أنجيرليولو، حقان  �لم�سروع: غوفان  في  �سارك 

ماهر يافوز، �أكين غول�سفين، �سمغي غوك�سوي، وزكي �أ�سالن.



طريق  عن  وقعنا   ،2001 �آذ�ر  في 

و�أفالم  و�سور  �أر�سيف  على  �لم�سادفة 

خالل  ُخطف  �لذي  خليل  خال  �إلى  تعود 

ع�سر  �لتا�سع  في  �للبنانية  �لأهلية  �لحرب 

»ر�سميًا«  يز�ل  ل  و�لذي   1985 �آب  من 

وحتى �للحظة من عد�د �لمفقودين.

»�سوبر  فيلم  على  مخلفاته  بين  عثرنا 

8« كامن؛ لم يتم تظهيره بعد. طو�ل خم�سة 

في  محفوظًا  �لفيلم  فيها  بقي  عامًا،  ع�سر 

�لحرب،  خر�ب  من  ناجيًا  �أ�سفر،  مغلف 

�لذي كان فيه  �لمنزل  �أتى على  ومن حريق 

موجودً�.

فكرنا طوياًل في م�ساألة �إر�سال هذ� �لفيلم 

في  وبالتالي  �إر�ساله،  عدم  �أو  �لمختبر  �إلى 

�لكامنة  �ل�سور  تلك  ُتظهر  ل  باأن  �لمغامرة 

في �لفيلم �أي �سيء. وبعد طول تردد، قررنا 

�أن نر�سله �إلى �لتحمي�س.

غب�سة  �سوٌر  �لتظهير  نتيجة  �أتت 

ما،  ح�سوٌر  فيها  َيظهر  بالكاد  وبي�ساء؛ 

يتال�سى  ما  �سرعان  �لح�سور  هذ�  �أن  �إل 

نف�سه  �لفيلم  ثنايا  في  بحثنا  ويختفي. 

ل�سوٍر  �لح�سور  مظهر  ��ستعادة  محاولين 

معّمرة.

م�ساءة  علٍب  �ست  من  �لفيلم  يتاألف 

و�حدة  كل  معتمة،  غرفة  في  معرو�سة 

ف�ساٍء  في  تعوم  �أنها  لو  كما  تظهر  منها 

�لموؤثر�ت  بع�س  �لف�ساء  هذ�  يقطع  �أ�سود. 

»دولبي«  نظام  عن  �ل�سادرة  �ل�سوتية 

�أمكنة  تحديد  ي�سعب  لل�سوت.  �لد�ئري 

معاٍن  �جتماعها  في  تنتج  لكنها  �سدورها، 

خالقة  �لح�سور،  بذ�ك  توحي  و��سحة 

مركزً� �فتر��سيًا في ف�ساء �لمكان.

عر�سًا  �ل�ست  �لعلب  �إحدى  تقدم 

تبلغ  �لذي   »8 �لـ»�سوبر  لفيلم  متو��ساًل 

مدته ثالث دقائق.

للمغلف  �سورً�  تعر�س  �لثانية  �لعلبة 

�لأ�سفر �لذي ُوجد فيه �لفيلم »�لكامن«.

فتعر�س  �لباقية  �لأربع  �لعلب  �أما 

�لن�سو�س �لتالية:

-1 �لمادة �لثالثة من قانون �لمفقودين 

�للبنانيين، �لذين ُخطفو� خالل �لحرب.

-2 ن�سًا مختارً� من كتاب جالل توفيق: 

حول  �سائك  بحث   - �لدماء  »م�سا�سو 

�لال�أمو�ت في �ل�سينما« - �لطبعة �لثانية.

كنت  عندما  »ناد�ر:  من  ��ست�سهاد   3-

م�سورً�«.

لفيليب  مقالة  من  م�ستوحى  ن�سًا   4-

و�أطيافه«،  »�لج�سد  عنو�ن  تحمل  دوبو� 

�لفوتوغر�فية،  »�لأبحاث  في  �لمن�سورة 

�لعدد �لأول«.

�ل�سور �لمعّمرة

جوانا حاجي توما وخليل جريج

�إلى �لتعليم  ولد� في بيروت عام 1969، يعمالن في مجال �ل�سينما، �لفيديو، فن �لتجهيز، بالإ�سافة 

�لجامعي. من �أفالمهما: “�لبيت �لزهر”، “�لخيام”، “�لفيلم �لمفقود”، “رماد”، يعمالن حالياً في م�سروع 

من  بريدية  “بطاقات  بالنار”،  مهوو�س  م�سور  “ق�سة  يت�سمن  بيروت”  “وندر  بعنو�ن  مر�حل  عدة  من 

�لحرب” و”�سور كامنة”... �آخر �أعمالهما: فيلم رو�ئي طويل بعنو�ن “يوم �آخر”. ن�سر� عدة مقالت وبع�س 

�لدر��سات منها: “طيب، رح فرجيك �سغلي”، “بيروت: ق�س�س مدينية”، “حالة كمون” وغيرها...
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)1( �لبند �لثالث في �أحكام �لمفقود

�لمادة -33 �لمفقود هو �لغائب �لذي ل ُيعرف مكان وجوده ول ُيعلم �أحّي هو �أم ميت.

�لمادة -38 �إذ� ظهر �لمفقود حيًا خالل خم�س �سنو�ت بعد �لحكم بوفاته توؤخذ جميع �أمو�له من �أيدي �لورثة 

�لمعلق له من �إرث غيره ومن �لو�سية. 

و�إن ظهر حيًا بعد م�سي هذه �لمدة �أخذ ما بقي باأيدي �لورثة. ول يحول ذلك دون ��سترد�د ما ت�سل �إلى �لغير 

من �أمو�له ب�سوء نية.

باأكثر  مبالين  غير  زومبي،  حياة  بال  ت�سري  �أج�سادً�  �لنا�س  يتحول  ُيكبت،  �و  خارجًا  �ل�سبح  ُيطرح  عندما   )2(

�لحالت غر�بة و�إنذ�رً� بالخطر. يقول هنري ميلر: »ما �إن تتخلى عن �ل�سبح حتى تتو�لى �لأحد�ث من تلقائها 

حتى في �لفو�سى �لمتالطمة« جملة �لفتتاح في مد�ر �لجدي.

)3( و�لحال، فاإنه بح�سب بلز�ك كل ج�سم طبيعي يت�سكل من عدد لمتناه من طبقات �أطياف متعاك�سة، على �سكل 

طبقات متناهية �لرقة. وكما نعلم، فاإن كل عملية ت�سوير د�ئرية، كل �سورة �سم�سية، تتعلق وتنف�سل بطريقة 

متو�ترة باإحدى هذه �لطبقات �لتي يتكون منها �لج�سم �لم�سور.

�لأ�سخا�س  لدى  �لعين  �سبكية  �أن  فيرنو�،  �لدكتور  �لفرن�سي  �ل�سرعي  �لطبيب  �كت�سف  �لعام 1870،  في   )4(  

�لمقتولين تحفظ �آخر �ل�سور �لتي ر�آها �لمقتول قبل �لموت، �أي �سورة قاتله.

و�لحال فاإنه يتوجب تظهير هذه �ل�سورة من �ل�سبكية لنح�سل على �ل�سورة �لفوتوغر�فية لهذ� �لأخير.



زورخانه

بيمان هو�سماند زاده

مو�ليد طهر�ن 1969. در�س �لت�سوير في جامعة �آز�د وعمل م�سور�ً �سحافياً ومخرجاً في �أكثر من خم�س 

له مجموعتان ق�س�سيتان:  �إير�ن.  لوكالة »135 �سورة« في  �لموؤ�س�سين  �لأع�ساء  .�أحد  ع�سرة مطبوعة 

»نقطتان« و»عندما يلتقي �لأحد�ن«. ��سترك في ع�سرين معر�ساً فوتوغر�فياً في �أنحاء �لعالم. 

�أن  على  م�سّرة  �أمي  كانت  �لبد�ية،  في 

�لموهوبين.  لالأطفال  مدر�سة  �إلى  تر�سلني 

�إلهي،  يا  »�أرجوك  ت�سّلي،  ر�حت  ثم  ومن 

�أنني  و�أعدك  دبلومه،  ينال  كي  �ساعده 

نلت  ذلك!«  بعد  �آخر  �سيء  �أي  �أطلب  لن 

�أن  دون  1987،من  �سنة  �أخيرً�،  �لدبلوم 

لي،  قيل  ثم  �متحاناتي،  من  �أيِّ  في  �أر�سب 

وي�سخ  كلب  طيز  »�هر�س  �لدبلوم،  نفع  ما 

لك دبلومين«!

من ثم بد�أت �أمي تهج�س بالجامعة. في 

�لبد�ية، لم تكن تتنازل عن �لطب �أو هند�سة 

تدريجيًا  بي  ترفقت  ولكنها  �لإلكترونيات، 

 12 ر�سبت  �لفنون.  در��سة  على  وو�فقت 

مرة في �متحان �لدخول، وقبلت في �لمرة 

عام  �لمفتوحة  �لجامعة  في  ع�سرة  �لثالثة 

قائمة  على  ��سمي  ن�سر  عندما   .1993

�لمقبولين غنت لي �أمي: »ر�أيت رجاًل ي�سبه 

�سعاع �ل�سم�س«.

م�سوؤولياتي  تحمل  في  طوياًل  ماطلت 

�أخيرً�  �متثلت  حين   ،2000 عام  حتى 

قد  م�سى  فيما  كنت  �ل�سم�س«.  »ل�سعاع 

لبثت  ما  ولكنني  �ثنتين،  �أو  مقالة  ن�سرت 

�سحف  في  رتيبًا  عماًل  كالحمار  تنكبت  �أن 

�أمي  كانت  ذلك  من  �لرغم  على  متعددة. 

تبارك كنتها، حاملة  �لدو�م.  �هلل على  تحمد 

لأنك  »�سكرً�   : قائلة  يدها  في  �لم�سبحة 

تتحملين �بني!«.
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بيروت كاوت�سوك

مروان ر�سماوي

ولد في بيروت في �لعام 1964، ودر�س �لفنون �لجميلة في �لوليات �لمتحدة �لأميركية وعاد منها �إلى 

لبنان حيث يعمل ويعي�س �لآن. �سارك في �لعديد من �لمعار�س و�لم�ساريع �لفنية، من بينها »ت�سوير�ت 

�أوروبا،  في  �أعماله  ُعر�ست   .2005 �ل�سارقة«  و»بينالي   1998 �لقاهرة«  و»بينالي  معا�سرة«  عربية 

�ل�سرق �لأو�سط و�أ�ستر�ليا.  

بالغة  جمهورية  �إل  لي�س  �لحديث  لبنان 

عا�سيتان  �لجبال  من  �سل�سلتان  �ل�سغر. 

تنحدر  �ل�ساطئ.  �متد�د  على  ومتو�زيتان 

�لمناطق  بع�س  في  �لغربية  �ل�سل�سلة 

محولة  �لبحر،  �تجاه  في  قويًا  �نحد�رً� 

عن  بع�سها  معزولة  قطعًا  �ل�سيق  �ل�ساحل 

بع�س.

في  �ل�ساحل  تتو�سط  بيروت  مدينة 

هذ�  قا�سمة  م�ساحة،  �لقطع  هذه  �أو�سع 

�ل�سريط �ل�سيق �لى �ثنين مت�ساويين.
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فيلم

�سجل اختفاء، اإيليا �سليمان

اأحاديث مع اإيليا �سليمان



�سجل �ختفاء

اإيليا �سليمان

ولد في �لنا�سرة 1960، عا�س في نيويورك بين 1981 و1993، ثم �نتقل �إلى �لقد�س حيث 

�أ�س�س ق�سم �ل�سينما و�لإعالم في جامعة بيرزيت. �أخرج عدة �أفالم و�أعمال فيديو: »مقدمة لنهايات 

جد�ل«، »تكريم بالقتل«، »�لحلم �لعربي«، »�سايبر فل�سطين«، وعدد�ً من �لأفالم �لرو�ئية منها: 

»�سجل �ختفاء« �لذي حاز جائزة �أف�سل فيلم في مهرجان �لبندقية �ل�سينمائي، و»يد �إلهية« �لذي 

نال جائزة لجنة �لتحكيم في مهرجان كان �ل�سينمائي. �سليمان حائز �أي�ساً جائزة روكفلر.

يبحث �لفيلم في �لمنطقة �لرمادية ما 

�لذ�تية.  و�ل�سيرة  و�لتاريخ  �ل�سرد  بين 

�لإقامة  من  �سنو�ت  بعد  �سليمان  يعود 

لي�سور  فل�سطين  �إلى  نيويورك  في 

يوميات �لفل�سطينيين �لذين يعي�سون في 

�لمحتلة،  �لغربية  �ل�سفة  وفي  �إ�سر�ئيل 

وذلك بعد �نطالقة �لعملية �ل�سلمية.

ين�سج  و�سخرية  وطر�فة  برز�نة 

م�سحونة  وحو�ر�ت  حكايات  �لفيلم 

بالفكاهة و�لح�س �لنقدي �لحاد.

ك�سخ�سية  نف�سه  �لمخرج  يقدم 

�أ�سا�سية في �لفيلم، متنقاًل ما بين موقع 

�لم�ساهد �إلى موقع �لموؤدي، ومن �لقا�س 

يتنقل  نف�سه،  �لوقت  في  �لو�سيط.  �إلى 

�لفيلم ما بين �ألو�ن �لوثائقي و�لتخييلي، 

ما بين �لحا�سر و�لتذكر.  

فيلم، 88 دقيقة، 35 ملم، 1996
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عن البدايات

من غير �لمجدي �أن نبحث عن نقطة �نطالق. 

�إن �أفالمي ل تحركها رغبة في تج�سيد  �إذ 

فالبد�يات  و�حدة.  ثيمة  �أو  ��سا�سية  فكرة 

�ل�سغيرة  �للحظات  من  جّم  من  تولد 

�أحيانًا  و�لمقت�سرة  �لدفتر،  في  �لم�سجلة 

على جملة و�حدة. وقد تكون هذه �للحظات 

مجرد �سوت لي�س �إل. 

يو�كبني �لدفتر حيثما �ذهب، و�حيانًا 

مكّد�سة  �أكو�مًا  فيه  تدويناتي  ت�سبح 

يعني  ل  ما.  بنيًة  ��ستخرج  ومنها  وثقيلة، 

على  مبنية  �فالمي  �ن  �للحظات  هذه  جمع 

فاإذ� كنت �ساهدً� على  وقائع �سيرة ذ�تية. 

�لمالحظات،  هذه  وموؤلف  �للحظات،  هذه 

هي  ما  بقدر  فقط  حا�سرة  »ذ�تي«  فاإن 

�لعالم.  هذ�  في  وجودي  �ثر  من  بع�ٌس 

�أعالجها  لوحات؛  �إلى  �لم�سود�ت  تتحول 

فتزد�د  ومر�ت،  مر�ت  معالجتها  و�أعيد 

تكت�سب  �ن  �إلى  طبقات،  وتتعدد  �سماكة 

من  �لوقوف  يخولها  �لثقل  من  كافيًا  كمًا 

�ل�سور،  تتما�سك  �ن  �إلى  م�ساعدة،  دون 

�لم�ساهد.  تتنا�سل  ثم  م�سهديًا،  وتكّر 

�ن  ��ستطيع  ما  بقدر  �ل�سياق  هو  هذ� 

ما  �أعرف  ل  رحلة؛  �ي�سًا  هنالك  �أعيه. 

في  ير�سدني  ما  نهايتها.  في  �سي�سادفني 

في  نف�سي  و�أجد  �لن�س،  هو  �لرحلة  هذه 

�ساعري.  بتوليف  ماأخوذً�  �لمطاف  نهاية 

و�أبد�أ  بالتبلر.  ما  وجهة  تبد�أ  فقط  عندها 

�لتي  بالطريقة  و�حد�س  طريقي،  بتلم�س 

به فقط  �تقيد  ما  �لتيه.  فيها هذ�  �سينتهي 

ل  �نه  �علم  لذ�  �لطويلة،  �لأفالم  زمن  هو 

من  نهاية.  ل  ما  �إلى  ��ستر�سل  �ن  يمكنني 

هذه �ل�سياقات يبرز �ل�سيناريو.

يتطلب  �ساملة  �سردية  �لعتقاد بوجود 

فعاًل من �لإيمان؛ �لحو�دث ت�سكل �ل�سرد. 

»ذ�تي«  لـ  �ثر  هو  �ل�سرد  يخ�سني،  ما  في 

رحلة  في  �لمر�سد  �أنا  �كون  �نني  حيث 

�لكبيرة  �لفو�سى  قلب  من  �لفيلم.  �سناعة 

�لمكونات  تجميع  �عادة  عبر  نظامًا  �أ�سنع 

على نحو ما. �إل �ن هنالك حالة ت�سقط فيها 

في  رميتها  �ذ�  معين  نظام  في  �لمكونات 

�لنوع  �وؤمن بهذ�  �نا  له.  ف�ساء ل م�ستقر 

من �لنظام. �عتقد �ن �نطونيوني هو �لذي 

قال مرة �ن �لتز�منا بانجاز �لمونتاج في 

وقت محدد هو �لذي يع�سمنا من �ن نق�سي 

ي�سح  هذ�  و�حد.  فيلم  توليف  في  حياتنا 

�لأ�سياء  نقدر  �ن  علينا  �ي�سًا.  حالتي  في 

�لمبد�أ  تحديد  �ل�سعب  من  �نه  �إل  بدقة، 

�آخر،  بكالم  تقدير�تنا.  عليه  نبني  �لذي 

ما ينا�سبني قد ل ينا�سب �لم�ساهد، ولي�س 

�أحاديث مع �إيليا �سليمان



�ح�سب  �لمعادلة.  هذه  ت�سبط  قو�عد  ثمة 

عن  ف�ساًل  بالزمن،  �ساعري  �ح�سا�س  �نه 

�لت�سكيالت  �و  �ل�سور  �لتو��سل.  �سحر 

�لب�سرية غير �لمثبتة زمنيًا هي �ي�سًا نتاج 

هذ� �لح�س �ل�ساعري؛ �سناعتها وتر�كمها 

في  هي  �لخاتمة  حيث  له،  حد  ل  �لمتدرج 

دفع  هي  �لبد�ية  �أخرى.  بد�ية  ذ�تها  حد 

�إ�سافّي لقدرة �ل�سورة على �نتاج معانيها 

خا�سة  حياة  تمنحها  فهي  �لمتجددة، 

�ن  با�ستقاللّية. كما  �للعب  لها  بها، ويتيح 

ي�سمح  �لذي  �ل�سند  هو  �لم�ساهد  ح�سور 

للفيلم �عادة �نتاج نف�سه �إلى ما ل نهاية.

لي�ست �لق�سدية هي �لد�فع �لأول خلف 

�لرغبة،  �لفتتان،  هو  �نما  �سورة،  ر�سم 

�سيء ما ��سهده في �لو�قع و�عي�سه، �سيء 

م�سهد  فاإن  �لمثال،  �سبيل  على  يتوهج. 

»�لنينجا« ولد من �حدى لحظات �لنتفا�سة 

�لأولى. كنت �قود �سيارتي على �وتو�ستر�د 

�عالنية  لوحة  �ساهدت  حين  �بيب  تل  في 

عليها:  كتب  رماية  حقل  ت�سور  �سخمة 

لفل�سطيني  و�سورة   ،«come to shoot»

لهذه  �سورة  �لتقطت  بالكوفية.  ملثم 

��ستخد�م  فكرة  من  مروعًا  وكنت  �للوحة، 

�لب�سر �هد�فًا للرماية. ر�ودتني لحقًا هذه 

�ن�سانًا  �ن  �لباروديا،  ت�سبه  �لتي  �لفكرة 

حقيقيًا يخرج من �ل�سورة – يظهر �ن�سان 

بالرمي  �لرماة  ويبد�أ  �ل�سورة  من  حقيقي 

عليه مبتهجين لكون �ل�سورة قد ��سبحت 

حقيقة، وكما في �لباروديا، يبد�أون باإطالق 

�لنير�ن عليه بعد �نجاز �لتمارين. 

بعدً�  �ل�سورة  هذه  �كت�سبت  لحقًا 

جديدة،  م�ستويات  باإ�سافة  بد�أت  �آخر. 

و�لرمزية.  �ل�سود�ء،  �لطر�فة  من  �سرب 

بالذ�ت،  �لم�سهد  هذ�  ت�سوير  �سياق  في 

ق�سة  �إلى  يمت  ل  ثالث  د�فع  لي  كان 

�لحدود  تمييع  �ردت  �سلة.  باأي  �لفيلم 

�فالم  بين  �لأفالم  �سناعة  ت�سعها  �لتي 

�لمخرجين و�لأفالم �لتجارية. و�لحال فاإن 

م�ساهد �لحركة �لمركبة تعتبر خارج �طار 

�إلى  �لإ�سارة  من  بد  ل  �لمخرجين.  �فالم 

م�سهد  �ن  تفتر�س  �لمالية  �لعتبار�ت  �أن 

�لمو�زنة  من  �لمئة  في   25 يكلف  حركة 

لذ�  �لمخرجين.  �فالم  من  لفيلم  �لكاملة 

يفتر�س منطق �لنتاج تجنب هذه �لم�ساهد 

مجازفة  هي  �رباحًا.  يدر  ل  ت�سويقها  لأن 

�لأفالم  في  �ما  �لمنتجون.  يتجنبها 

�لتجارية، فالمعادلة ب�سيطة، �إذ �ن م�ساهد 

�لحركة هي في �أ�سا�س جذب �لجمهور نحو 

�لفيلم كما هي في ��سا�س �لترفيه، و�ي�سًا 

»قريبًا  �لفيلم:  عن  �لإعالن  �أ�سا�س  في 

�أ�سنع  �أن  �إذً�  �ردت  �ل�سا�سة«.  هذه  على 

�إلى  �لوزن  هذ�  �أنقل  و�أن  وزن،  ذ�  فيلمًا 

�ريد  �نني  د�ئمًا  �قول  لذ�  �لحركة.  م�سهد 

ماتريك�س،  بري�سون(  �إلى  )ن�سبة  بر�سنة 

في  وترفيهيًا  جيدً�،  فيلمًا  منه  �أجعل  �ن 

�لوقت نف�سه. 

في الغياب والح�سور

�فالمي،  في  للتمثيل  نف�سي  �أختار  ل 

في  فارقًا.  يحدث  وهذ�  يختارني.  ما  ثمة 

��ستخدم  لل�سيناريو،  �لأولى  �لم�سود�ت 

�لحرف �لأولى من ��سمي »�إ.�س«. �ما في 

�لمتكلم.  �سمير  د�ئمًا  فا�ستخدم  دفتري، 

في  �سينمائية  �سخ�سية  ل�ست  �أّني  ذلك 

وتبد�أ  �لعمل  يتطور  حين  �لعادية.  حياتي 

�لن�س، وقد  �لبروز، قد يجذبني  بنيته في 

تجربتي  هي  هذه  �لأقل،  على  منه.  �أنفر 

قد  بما  �جزم  �ن  يمكنني  ول  �لآن.  حتى 

كنت  �إذ�  وما  �لتالي،  �لفيلم  ن�س  يفعله 

يحدث  قد  ما.  دور  لتمثيل  نف�سي  �ساأختار 

�لمالحظات  كّل  �ن  ذلك  نف�سي،  �أختار  �أن 

بتجو�لي  تتعّلق  �لآن  حتى  دّونتها  �لتي 

�لفنادق  وفي  �ل�سو�رع،  في  �ل�سخ�سي 

�لكثير  و�لمطار�ت. ف�ساًل عن ذلك، هنالك 

ج�سدي  م�ستخدمًا  �رويه  �ن  �ريد  �لذي 

�مام �لكامير� كو�سيط. 
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�إن تمثيل ذ�تي �لتي تظهر على �ل�سا�سة 

�لمتعددة.  �إل تمظهرً� لإحدى ذو�تي  لي�س 

�أكون  من  مع  �لتماهي  من  نوع  تمامًا  �إنه 

و�متد�د له، مر�ساًل على �ل�سا�سة. �نا ل�ست 

ن�سف  �نا  لي.  دو�خل  ل  �لرو�ية؛  بطل 

غائب.  غياب حا�سر وح�سور  �نا  �سفاف، 

�نا  فيها.  تقف  �لتي  �لز�وية  ح�سب  وذلك 

في  عن�سر  خالله،  من  �لنظر  يمكن  ج�سد 

لقطة،�حالة للمخرج، تلميح، مر�سد ل يدلك 

�إليه، بل على ما يمكن  على ما يجب �لنظر 

روؤيته.

فالحركة  تاأملية،  �سينماي  �ن  يبدو 

تبقى خارج �ل�سورة. في »يد �لهية«، هناك 

ح�سوري،  �أو  �سخ�سيتي،  من  محاولة 

بقيت  �لمحاولة  هذه  �ن  �إل  بحركة.  للقيام 

ر�كدة، وذلك لأن كل �لحركات �لتي توؤديها 

�ل�سخ�سيات تتبّدى في حقل �لفانتازيا. في 

نظرة ��ستعادية، �ح�سب �ن �ختيار �لمنحى 

تدور  �و  تحدث  �ن  للحركة  يتيح  �لتاأملي 

�لفورية  �لحركة  �أن  ذلك  �ل�سورة،  خارج 

خاللها  من  يبد�أ  خطية  �سيغة  في  تحدث 

�لفيلم بفر�س ما �سيحدث. �ل�سيغة �لتاأملية 

تتيح �لفر�سة للت�ساوؤل ولبعثرة �للقطة على 

»يد  في  نقاط.  ومجموعة  زو�يا  مجموعة 

�لهية«، هنالك دعوة للحركة. فعندما ت�ستد 

�لم�ساعب، وينقطع �لعي�س، وعندما ت�سبب 

قوى خارجية قطعًا ما، ي�سعب �لبقاء على 

�ل�سيغة �لتاأملية في حقل �لحياة �لحقيقية. 

تجنب  �لممكن  فمن  �ل�سينما،  عالم  في  �ما 

�لأحالم  من  �آخر  عالم  و�بتد�ع  �لعد�ئية 

و�ل�ستيهام، حيث تجري حركة من �سنف 

�آخر، نوع من �لحركة �لم�سادة. 

في التخيل واال�ستيهام

ق�سدً�.  ياأتي  ل  متوقع  غير  بما هو  �لقيام 

بل هو ي�سبه وعدً� تحمله �لرغبة. و�إل كيف 

ي�سمن �لمرء م�ساحة ل يتعب �لحب فيها، 

جاهدً�  حاول  �إذ�  �إل  يكل،  ول  يموت،  ول 

�ن يجدد نف�سه ليفاجئ عا�سقه، لكي يهرب 

ما،  بمعنى  و�لمنتظر؟  �لمتوقع،  ماأزق  من 

قد  �لغو�ية.  ينتظر  عا�سق  هو  �لم�ساهد 

�لتي  �لعالقة  �سكل  هو  د�ئمًا  ذلك  يبدو  ل 

ما  �إن  �لم�ساهد.  مع  �أقيمها  كي  �أ�سعى 

يدفعني، بالأحرى، هو: كيف �آتي بمفاجاأة، 

ب�سيء جديد؟ �و للدقة، كيف �قول مجددً� 

�إطار  ��سعها في  �و كيف  فل�سطين؟  ق�سة 

جديد؟ 

�إلى  �فالمي  ق�س�س  يجذب  ما  هذ� 

ناحية  من  �لم�سارع.  هنا«،   - »�لآن  قلب 

�أو  �لمنتظر  عك�س  �لتوجه  يتيح  �أخرى، 

بعمق.  �لو�قع  م�ساءلة  بنيويًا،  ع،  �لمتوقَّ

�لأفالم  �ن �سانعي  يقول  �لعام  �لفتر��س 

��ساأل:  لكنني  �لو�قع.  �لوثائقية ي�سورون 

�أّن ما يقع خارج  �لو�قع فعليًا؟ هل  ما هو 

�طار �فالمهم و�قع �أم ل؟ �ل ينكرون هذ� 

�لخيار�ت  هي  ما  م�ساهديهم؟  على  �لو�قع 

وثائقية  �فالمًا  �فالمهم  من  تجعل  �لتي 

�لتي  �لأ�سئلة  بع�س  هذه  تخييلية؟  ولي�ست 

ل  �إذ  وثائقية،  �فالم  �سناعة  من  تمنعني 

يمكنني �ن �تنكب زعم قدرتي على ت�سّور 

خطوتك  هو  �لت�سور  �ن  ذلك  �لو�قع، 

مقالة  �كتب  قد  �لو�قع.  خارج  �لأولى 

ولكني ل ��ستطيع �ن ��سنع فيلمًا وثائقيًا، 

و�سناعة  و�لتوليف  �لت�سكيل  لأن  وذلك 

�لفيلم لي�ست �إل �حتمالت للو�قع، يدركها 

�لتقاط  خاللها  من  ويحاول  �لفيلم  �سانع 

هذ� �لو�قع.

قد ي�ساأل �سائل: ما هو �ل�ستيهام؟ في 

�لحياة �ليومية، عندما نقود �سيارتنا ونحن 

نحلم، �و عندما نفكر بما يتوجب علينا فعله، 

و�قعًا؟  عمومها  في  �لتجربة  هذه  �لي�ست 

يتجز�أ  ل  جزءً�  �لتفكير  �و  �لحلم  �لي�س 

�ن  �فالمي  في  �حاول  �لتجربة؟  و�قع  من 

�جعل هذه �لفو�رق غب�سة ما �مكنني ذلك. 

عن  مبني  �إلهية«  »يد  في  �لنا�سرة  م�سهد 

�لتي  �لم�ساهد  زمنيًا  يو�زي  لكي  تق�سد 



تليه. �لمل�سقات �ل�سفر�ء على �لحائط هي 

و�سائط �لغب�س، في منت�سف �لفيلم تقترح 

»�لأب  عليها:  نقر�أ  ثم  باك(،  عودة )فال�س 

على  يدل  وهذ�  يمر�س«.  و»�لأب  يموت«، 

�ل�سيناريو في حد  �لمل�سقات هي  �ن هذه 

ذ�كرة؟  هي  هل  كذلك؟  فعاًل  هي  هل  ذ�ته. 

جيئة  �ل�سل�س  �لتنقل  حقيقي؟  �لأب  هل 

وذهابًا بين �لعالمين، �ل�ستيهام و�لحقيقة، 

�نفجار  م�سهد  في  �أي�سًا  �لو�سوح  �سديد 

�لدبابة. م�سهد ��ستيهامي بال �سك، يندمج 

في �ل�سرد فعاًل، حالما ن�ساهد بطل �لفيلم 

�لو��سح  من  �لم�ست�سفى.  في  بعد  فيما 

�لت�سويرية،  بالموؤثر�ت  ��ستعين  ل  �نني 

نهاية  على  للتدليل  مثاًل،  �ل�سورة  كتمّوج 

�ترك  بل  �لو�قع.  �إلى  و�لعودة  �ل�ستيهام 

�لمبتدع،  �لو�قع  مع  ليندمج  �ل�ستيهام 

ليختلطا في �لعالم نف�سه. و�ترك للم�ساهد 

ير�ه  ما  كان  �إذ�  ما  حيال  �لقر�ر  حرية 

حقيقة �م ل. وهذ� �سوؤ�ل من دون جو�ب.

في ال�سمت

�ذ� لم تتكلم �ل�سخ�سيات، فهذ� ل يعني �ن 

�لكثير  بالفعل  هنالك  �لفيلم.  في  حو�ر  ل 

بال�سوت،  تتكلم  فالحركة  �لحو�ر.  من 

�لتي  �لحركة  هذه  بال�سور.  تتكلم  كما 

لل�سمت  حو�رً�.  �عتبرها  وتخرج  تدخل 

من  يتاأتى  �ولهما  �سببان:  �فالمي  في 

�در�س  لم  فاأنا  ك�سينمائي،  �لذ�تية  �سيرتي 

�لمهنة  هذه  �إلى  ��سل  لم  �ل�سينما.  يومًا 

�تذكر  �لتقليدية.  �لأكاديمي  حرفة  حاماًل 

زلت  ما  �نني  بما  �نه  لنف�سي  و�قول  هذ� 

ي�سبه  فمقتربي  �ل�سينمائية،  بد�ياتي  في 

بالحّد  يكتفي  مقترب  �لرو�د،  مقتربات 

�لأدنى، �حاول من خالله قول ما �ريد قوله 

بال�سور، كما في �لأفالم �ل�سامتة. 

كيف  �و  �ل�سمت،  يتكلم  كيف  يذهلني 

يترك ف�سحات كي نمالأها. �سدر ينتظر من 

تعريفه.  ويعيد  يعّرفه  من  عجزه،  يتهّجى 

تاأتي �لحو�ر�ت لتوؤّكد على �لتركيبة �لخطية 

في  �لتاأمل  عن  �لنتباه  ولت�سرف  للقطة، 

�لتكثيف  من  �لنوع  هذ�  يتيح  ما.  �سورة 

تكون  عندما  خ�سو�سًا  متعددة،  قر�ء�ت 

لي�ست  عدة.  م�ستويات  من  مركبة  �للوحة 

هذه م�ساألة ��ستر�تيجية، بل ح�سا�سّية تبرز 

قريبة  لحظة  �للقطة  تقدم  عندما  خ�سو�سًا 

�ل�سورة  ت�سبح  عندها  مثاًل.  �لموت  من 

�كثر  فال�سمت  حو�ر.  دون  من  �قوى 

�لموت  يبدو  �ل�سمت  في  للموت.  �حتر�مًا 

�قل رهبة، فهو ي�سير �إلى تقبله. 

في �فالم هوليوود، تثرثر �ل�سخ�سيات 

�لحو�ر  معه  ي�سبح  حد  �إلى  هو�دة،  بال 

و�سجيج  للغة،  تلويث  مجرد  معنى،  بال 

تقبل  على  �و  �لتاأمل  على  �لقدرة  يربك 

�لتغيير. فاأنا �سخ�سيًا ��سعر بالرتباك �و 

�لت�سو�س، عندما يحتوي �لفيلم على حو�ر 

�إلى  كلل  بال  وي�سير  يعظ  حو�ر  مت�سل، 

�سيا�سي  خيار  هذ�  وفي  خطية.  تركيبة 

�لقدرة  يخ�سر  �لم�ساهد  �ن  ذلك  بامتياز، 

ويقع،  ير�ها،  �لتي  �ل�سورة  �متالك  على 

من  و�بل  تحت  ذلك،  من  �لعك�س  على 

�ل�ست�سالم  على  يجبره  و�لكالم،  �ل�سور 

هذ�  بر�أيي،  �لق�سف.  هذ�  تاأثير  تحت 

يدفع  �ن  يكفي  ل  كاأّنما  نخبوي.  موقف 

�ن  �ي�سًا  عليه  بل  �لبطاقة،  ثمن  �لم�ساهد 

في  ي�سارك  �ن  دون  من  يقال،  ما  يتحمل 

تجربة  ي�سبه  ما  في  �لفيلم،  معنى  �سناعة 

من �لتبادل، ولم ل، من �لحلم. 

في الحب، الحرب، الطرافة وال�سخرية

�لحب و�لحرب �كثر �لتناق�سات �سدة. 

ل  �لتعريف.  على  يع�سى  �ساعري  �لحب 

تعرف  بطاقات  للحب  ن�سنع  �ن  ن�ستطيع 

ير�سح  به،  �لتحكم  يمكن  ل  �لحب  به. 

حدود  ول  له،  ماديًا  �سكل  ل  �ل�سعر،  مثل 

�لمتثال،  �نظمة  يهدد  �لحب  �سفاف.  �و 

�لع�سكر، وهوؤلء �لذين يقيمون �لحو�جز. 
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�ل�سبط.  على  يع�سى  لأنه  يخيف  �لحب 

�لتناق�س  هذ�  غيتو.  في  �سجنه  يمكن  ول 

�إلهية«:  »يد  في  �رميه  �ن  �حاول  �ل�سديد 

�لقدرة  تبرز  هنالك  حاجز.  على  حبيبان 

�حتمال  على  �لحاجز،  �ختر�ق  على 

�لفيلم.  في  ما يح�سل  تمامًا  عبوره. وهذ� 

�تمام  على  قادرتين  غير  فال�سخ�سيتان، 

يملكان  ولكنهما  مرة،  كل  في  �لعبور  هذ� 

قويان  لأنهما  بذلك،  �لحلم  على  �لقدرة 

يمكن  ل  �ساعري  حقل  هو  �لحب  بالحب. 

تحديده �و تعيينه. قد تحطم عظام �ن�سان 

ل  ولكن  زنز�نة،  في  يرمى ج�سده  وقد  ما 

يمكن �عتقال قلبه تمامًا. 

�إذ� كان �لوجه �لآخر للطر�فة  �أدري  ل 

هو �لياأ�س ح�سرً�. �إل �أنه ي�سعني �لقول �ن 

في  غالبًا  موجودتان  و�لطر�فة  �ل�سخرية 

قادرة  فالطر�فة  و�لياأ�س.  �لتر�جيديا  وطن 

ل  �لتي  �لكائن  »خفة  رو�ية  ت�سير  – كما 
�ن تخفف من  �و  ثقاًل  تزيح  �ن  تحتمل« - 

وزن �لعي�س، �سو�ء منها تلك �لتي تم عي�سها 

�و �ختبارها �و تلك �لتي كنا �سهودً� عليها 

�لطر�فة  وظيفة  لي�ست  هذه  ولكن  فقط. 

�لوحيدة. ولي�ست هذه �لحالت �لتي ��سرت 

�إليها منزلها �لأوحد. �لطر�فة تاأتي �سروبًا، 

�ألو�نًا،  �نما ل ي�سعني تبويبها. تاأتي �ي�سًا 

�لأ�سر�س  �لطر�فة  �لأ�سود.  بالطبع  ومنها 

�م  مدينيًا  �لغيتو  �كان  �لغيتو.  في  تولد 

طبيعتها  في  �لغيتو�ت  �عتقال.  مخيمات 

�نعتاقًا  �إليها  �لطر�فة  تحمل  لذ�  م�سورة، 

من �لركود. فالحو�جز و�لأ�سالك �ل�سائكة، 

ت�سقط  كلها  متوهمة،  �م  حقيقية  �كانت 

وتنك�سر �مام �لطر�فة؛ �ل�سخرية من �لذ�ت 

نحو  و�قعه  تخطي  باإمكان  �لمرء  توهم 

�لمرء في و�سع ر�كد،  �لحلم. عندما يكون 

�لأ�سالك  تخطي  با�ستحالة  ي�سعر  عندما 

�ل�سائكة، ي�ستطيع �ن يجل�س وي�سحك على 

�ن  ن�ستطيع  بال�سحك  لربما  كله.  �لم�سهد 

نزيل �لأ�سالك.

نويل.  بابا  بطعن  قديمة  رغبة  �أغالب 

عيد  �كره  �سر�حة.  و�قولها  �كرهه، 

بالن�سبة  كاآبة  م�سدر  �لعيد  فهذ�  �لميالد. 

تور�تي  طعم  موطني،  للنا�سرة،  لي. 

�كرهها،  مقد�سة  وهالة  مقزز،  �سكري 

غيتو،  من  �كثر  لي�ست  �لو�قع  في  لأنها 

م�سابة  عجل،  على  بنيت  مدينة  مزبلة، 

بطاعون �لعطالة، و�لإحباط لدرجة ي�سعب 

ت�سورها. �لأولد لي�سو� �سذجًا، وبابا نويل 

��سعر  يجعلني  وهذ�  �سنة  بعد  �سنة  يعود 

مقززة،  يجلبها  �لتي  �لحلوى  بالغثيان. 

مجرد  �لو�قع  في  هو  وبائ�سة.  رخي�سة 

عالم  في  �نتاجها  و�عيد  �سنعت  �سورة 

لم يتعرف على نف�سه بعد. هذ� �لبابا نويل 

و�لذي  �لغربية،  و�لدول  �ميركا  من  �لآتي 

يطل علينا حاماًل هذ� �لقدر من »�ل�سعادة« 

�ن  فعاًل  �ود  يغيظني.  لالأطفال  و«�لهد�يا« 

�لنا�سرة.  من  و�طرده  �لرجل،  هذ�  �طعن 

�ل�سوقية،  �ل�سورة  هذه  متق�سدً�  �خترت 

م�ستعماًل بالتحديد �سكين مطبخ كي �جعل 

�لم�سهد �كثر طر�فة. كما تالحظون �نا لم 

ما  على  �ف�سل،  – وذلك  يهرب  بل  �قتله، 

�ظن، كي ل �تهم بالقتل.

مجريات

من  فكاهيًا  ح�سًا  تت�سمن  �لعناوين  �غلب 

��ستعين  �لهية«،  »يد  في  �لثانية.  �لدرجة 

لي�س متعلقًا  �لفيلم  لأن  �ل�ساعر،  بجو�ز�ت 

باأي مقد�س، بل بما �عتبره قريبًا جدً� من 

�ن يكون مقد�سًا، �أل وهو �لمتخّيل. �لفكرة 

و�لم�سورة  �لمغلقة  �لأمكنة  في  �ن  هي 

للحرية  بدياًل  �لمتخيل  ي�سير  �لعالم،  في 

في  ما.  �سيء  يتغير  �ن  و�حتمال  و�لأمل 

�لحرية؛  نحو  �لم�سجون  يخرج  �لمتخيل 

�لتي  �لتفتي�س  حو�جز  يعبر  وكذلك 

ي�سعب تخطيها. وهذه هي بال�سبط �لـ»يد 

مخرج  نرى  �ل�سياق،  هذ�  في  �لإلهية«. 

نظرة  �لقى  وقد  نف�سه  �لفيلم  في  �لفيلم 



وتركته  �بيه  جثمان  على  �لخيرة  �لود�ع 

ظافرة،  �إليه  عائدة  يتخيلها  وهو  حبيبته، 

بطلة. هي متخيله �لأنثوي، �لجمالي، وهي 

تخ�سه.  �لهية«  »يد  هذه  �لعنيف.  �آخره 

�لكثيرة  �لم�ستويات  من  م�ستويان  هذ�ن 

�لتي يت�سمنها �لعنو�ن.

�لحب  »يوميات  هو  �لثاني  �لعنو�ن 

عن  ر��سيًا  �كن  لم  لأنني  ��سفته  و�لألم«. 

و�حد.  عنو�ن  �إليه  ي�سير  �لذي  �لم�سمون 

فيلمي  �لخا�سة.  ق�سته  �لعنو�ن  ولهذ� 

�ختفاء«  »�سجل  عنو�ن  يحمل  �لذي  �لأول 

يمهد  وهو  مجريات،  وثيقة،  �ي�سًا  كان 

للفيلم �لثاني ويحيل �إليه. يدور �لفيلم �لأول 

بـ»�لهدوء  ت�سميته  يمكن  محدد،  زمن  في 

�لثاني  يدور  بينما  �لعا�سفة«،  ي�سبق  �لذي 

» حين  ت�سميته  يمكننا كذلك  �آخر  في زمن 

تتو�لى  هكذ�  عقالها«.  من  �لمور  تفلت 

�لمجريات حيث كل م�سهد هو في حد ذ�ته 

�لقائم  �لتوتر  هذ�  في  متعة  �جد  و�قعة. 

»وقائع«  ومفهوم  �لهية«  »يد  مفهوم  بين 

وذلك لأننا في �لعادة، ل ن�ستطيع �ن نر�سم 

وقائع �و مجريات يد �لهية، ول �ن نر�سم 

�لجهة  في  �لفيلم  ي�ساجل  �لمتخيل.  وقائع 

ر�سم  مقدورنا  في  �نه  ويزعم  �لمعاك�سة، 

وقائع �لمتخيل. هكذ� ياأتي �لعنو�ن �لثاني 

مكماًل لالأول. يعطيه معنى. يعطيه �مكانًا.

في ال�سيا�سي

�سيا�سية،  لي�ست  �ل�سينما  �ن  �عتبرنا  �ذ� 

�سيا�سية،  لي�ست  �لحياة  �ن  يعني  ذلك  فاإّن 

و�أن كل �آمالنا في جعل �لحياة �قل �سعوبة 

لي�ست �سيا�سيًة �أي�سًا. فال�سيا�سة و�ل�سينما 

�ل�سكل  و�ل�سكل.  كالم�سمون  متر�بطتان 

هو �ل�سيا�سة و�لم�سمون هو �ل�سينما. كل 

ما نقوم به في حياتنا �ليومية هو �سيا�سي، 

وناأكل  ونتكلم،  نم�سي  �و  ن�ستيقظ  كيف 

فيها  نع�سق  �لتي  �لطريقة  حتى  ونتمرن، 

هي �سيا�سية. 

ما  �إذ�  ما  فيلمًا  �لنا�س  ي�ساأل  عندما 

�ن  يدركون  ل  فهم  �سيا�سيًا،  فيلمًا  كان 

�سئلت:  ما  كثيرً�  �ل�سيا�سي.  يج�سد  �لفيلم 

�سيا�سيًا؟  �لتالي  فيلمي  �سيكون  هل 

�لتالي.  �لفيلم  حول  يدور  دومًا  و�ل�سوؤ�ل 

هل �سيتناول فل�سطين؟ و�لفتر��س هنا �ن 

فيلمًا يعالج ق�سية فل�سطين هو حكمًا فيلم 

م�سي�س،  لأنني  �فالم  �سانع  �نا  �سيا�سي. 

ولي�ست فل�سطين منزلي �ل�سيا�سي �لأوحد. 

ولي�ست �ل�سيا�سة في فل�سطين حول كيفية 

�لتقنية في حد  لي�ست  �ذ  �ل�سينما،  �سناعة 

ت�سكيل  في  هو  �ل�سيا�سي  �سيا�سية.  ذ�تها 

كل  في  �نما  �لكامير�  في  لي�س  �ل�سورة. 

مكان �آخر. 

في االأن�ساب واالأ�سول

�ل�سينما  مع  ن�سب  �سلة  باأي  �أ�سعر  ل 

�لعربية، فهي لم تترك �آثارها على �لمقترب 

�لذي �خترته في �سناعة �فالمي. ول �قول 

�ل�ستفز�ز.  �و  �لتهكم  معر�س  في  هذ� 

�لآ�سيوية  بال�سينما  تاأثرت  �نني  و�لحق 

و�لتايو�نية.  �ليابانية  تلك  وبخا�سة 

ول�سخرية  لأنني،  كاإ�سفنجة،  �مت�س�ستها 

في  جدً�.  عربية  �نها  �ح�س�ست  �لقدر، 

فيلمًا  فيها  �ساهدت  �لتي  �لأولى  �لمرة 

�نني  �تذكر  ح�سين،  ه�سياو  هو  للمخرج 

�سخ�سيات  لي  بدت  حد  �ي  �إلى  ذهلت 

�لفيلم فل�سطينية. 

»ق�سة  فيلم  �لمثال  �سبيل  على  خذ 

�وزو،  يا�سوجيرو  للمخرج  طوكيو«  من 

يحدق  حيث  �لأخرى  �فالمه  من  �أّيًا  �و 

وهم  حد�ثي  بم�سهد  ون�ساء  رجال 

�لهامد  تاأملهم  في  ر�أيت  تمامًا.  م�ستلبون 

في  يجل�س  عمي  �ل�ساهمة،  و�بت�ساماتهم 

كنت  جدً�.  �ليفًا  بد�  هذ�  كل  �لحديقة. 

للم�ساهد،  �لب�سرية  �لح�سا�سية  في  �رى 

�لأبطال  وفي حركات  �لج�سام،  لغة  وفي 

�لمتاأنقة �سيئًا من ذ�تي.
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عندما  ما.  �حد  �إليه  ��سار  ما  وهذ� 

�ل�سخ�سية  تلك  م�سي  طريقة  في  لحظ 

باإخر�ج  تقوم  �لتي  �لهية«  »يد  فيلم  في 

�لنفايات من بيتها، �سيئًا يذكر ب�سخ�سيات 

يت�سن  لم  و�نا  ليان.  مينغ  ت�ساي  �فالم 

منذ  �إل  �لمخرج  هذ�  �فالم  ��ساهد  �ن  لي 

متاأثرً�  كنت  �نني  �عتقد  ل  لذ�  �سنتين. 

بت�ساي، ولكن �لت�سابه كان حقيقيًا لدرجة 

فيها  �لممثل  يجر  �لتي  فالطريقة  مقلقة. 

�لطريقة  تمامًا  هي  بالحركة  للقيام  نف�سه 

في  تنفيذها  �ل�سخ�سية  من  طلبت  �لتي 

فيلمي. 

نف�سه  �ل�ساعري  �لعالم  في  كنت  ربما 

�لذي يعي�س فيه هوؤلء �ل�سينمائيون. و�زعم 

و�عيًا �نني تاأثرت بالأدب �لغربي �كثر مما 

كاتبًا  �ذكر  �ن  ��ستطيع  بالعربي.  تاأثرت 

على  �عمالهما  ��ستوعبت  �ثنين  �و  عربيًا 

لم  �عمالهما  �إلى  جذبني  وما  فعلي.  نحو 

�ذكر  �لعربية.  �إلى  ن�سبته  يمكن  ما  يكن 

�ل�سوري  �ل�ساعر  �دوني�س  منهما:  و�حدً� 

�للحظة  منذ  �لنقدية  بمر�ميه  بهرني  �لذي 

�سبب  فيها.  �عماله  بقر�ءة  بد�أت  �لتي 

»��سياًل«،  يكن  لم  �نه  �إليه  �نجذ�بي 

بالمعنى �ل�سلبي لكلمة ��سالة. 





ڤيديو

هذا اليوم، اأكرم زعتري

هنا وربما هناك، لميا جريج

منذر، �سمر كنفاني

�سيك پونت، �سريف واكد

ر�سائل اإلى فران�سين، فوؤاد الخوري

الفيلم المفقود، جوانا حاجي توما وخليل جريج

لم يعنون الأ�سباب عديدة، روي �سماحة 

پارادوك�ض... ق�سة رهاب، ريتا ابراهيم

ج�سدي حّيا ج�سدي ميتاً، غ�سان �سلهب

حفظ ماء الوجه، جالل توفيق

م�سيفة م�سرية: تمثيلية، �سريف العظمة



هذ� �ليوم

 اأكرم زعتري

�أنجز  بيروت.  ويعمل في  يعي�س  فني،  ومن�ّسط  فيديو  فنان  عام 1966،  زعتري في �سيد�  ولد 

�أكثر من ثالثين فيلماً، منها: »في هذ� �لبيت«، »�سو بحبك«، »هي + هو فان ليو«، »مجنونك«، 

عدة  خاللها  من  �أنجز  بيروت،  في  لل�سورة  �لعربية  �لموؤ�س�سة  موؤ�س�سي  �أحد  بخير«.  و»�ل�سريط 

معار�س ون�سر عدة كتب منها: »ها�سم �لمدني: م�سّور في �ل�ستديو« بالتعاون مع ليز� لوفوفر، 

»مابينغ �سيتينغ« بالتعاون مع وليد رعد، و»�لمركبة« .  

�لفوتوغر�فية و�لفيديو مع  �ل�سورة  �لعمل  يجمع هذ� 

منطقة  في  �ل�سورة  حركة  في  ينظر  و  �لنقل  و�سائل 

�بتد�ء  �لأو�سط.  �ل�سرق  جغر�فية م�سحونة تاريخيًا هي 

و�سوًل  �ل�سحر�ء،  �لطبيعية،  بيئته  في  �لجمل  ب�سورة 

في  �لمتفجر  �لإ�سر�ئيلي  �لعربي  �ل�سر�ع  �سورة  �إلى 

هذه  عمق  �إلى  �لدخول  �لى  �لفيلم  يهدف  فل�سطين، 

�ل�سور �لنمطية و �ل�سديدة �لإنت�سار من خالل �لبحث عن 

�ن�سانيًا.  بعدً�  �ل�سور  على هذه  ت�سفي  �سهاد�ت خا�سة 

يتاأرجح هذه �لعمل في بحثه بين مفهومي �لحركة، كاأد�ة 

وت�سريح  لدر��سة  ك�سرورة  و�لجمود  �سرورية،  بحث 

�لوثائق �لتي يجمعها �لمخرج. 

 

وهناك  �ل�سورة  في  َجمل  »هناك 

�أق�سد  بي�ساء؟  معطلة.  جيب  �سيارة 

بيج. �سيارة جيب فاتحة �للون. �ل�سيارة 

يتم  لأنه  فعاًل  معّطلة  و�لنا�س...  معّطلة 

�لك�سف عليها �إذً� هي �سورة مثالية للقاء 

�لغربية  �ل�سيارة  لأن  و�لغرب.  �ل�سرق 

وفكرة  �ل�سحر�ء.  في  تتعّطل  �ل�سنع 

�سبيهة  و�لجمال  �ل�سحر�ء  ت�سوير 

بالنظر �إلى �ل�سرق من خالل �أد�ة غربية 

�لبتكار �أل وهي �لكامير�. «

جّبور(  )جبر�ئيل  جّدي  »عالقة 

من  نابع  ذلك  وكل  وبال�سحر�ء  ب�سوريا 

�سعيدة  بطفولة  مرتبط  خا�س  �هتمام 

طفولته  عن  يتكّلم  كان  حال،  باأية  �أو 

ما  وهذ�  �سلبي  م�سمون  �أي  عن  بمناأى 

يربطه  كان  �إذً�  �ليوم.  كثيرً�  ن�سادفه  ل 

بمحيطه هذ� �لنوع من �لعالقة فيه �لكثير 

من �لمودة و�لهتمام �لفكري و�لثقافي. 

من جهة �أخرى �أعتقد �أن كل هذه �لأ�سياء 

لأنه  بالجماليات  �لهتمام  حتى  تتقاطع 

عندك  يتولَّد  �لقريتيتن،  في  تقيم  عندما 

تذّوق خا�س لل�سحر�ء.« -نورما جّبور

 بانوراما ال�سحراء

بناء على �سور مانوغ وجبر�ئيل جبور لبادية �ل�سام 

 في �لخم�سينات.

 �لموؤ�س�سة �لعربية لل�سورة

 نورما جّبور.

�أكرم زعتري –2003  
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ريفي.  مكان  في  �لباكر  �ل�سباح  »�إنه 

في �ل�سورة ن�ساء غير محدد�ت �لمالمح، 

�ل�سورتين  )في  �أنف�سهن  �لن�ساء  لكنهن 

من  �إناء  حاملة  �إحد�هن  ترى  �ل�سابقتين( 

تنك و�أخرى حاملة جرة وهناك ثالثة بالكاد 

ت�ستطيع �أن تر�ها. �ل�سورة ماأخوذة تحت 

�أثر  بو�سوح  ترى  لذلك  �لأ�سجار  ظالل 

�أور�ق �لأ�سجار في حجب �ل�سوء. بدًل من 

�أن تكون �لن�ساء في بقعة �ل�سوء وظاللهن 

و��سحة تر�هن في ظل �لأ�سجار. و يت�سلل 

�ل�سوء في �سكل جانبي عبر �ل�سورة و...

�لناظر  ت�سد  �أنها  هو  �ل�سورة  في  �لجيد 

ثم  �لم�سهد  ثلث  تجاه  ما  نقطة  نحو  �أوًل 

تدفعه للنظر �إلى كامله«. 

»... على روؤو�سهن جر�ر من �لفّخار 

مليئة  �أنها  �لمفرو�س  من  و  �لتنك،  �أو 

بالماء. تلب�سن �أثو�بًا تقليدية طويلة ذ�ت 

غطاء للر�أ�س. �سعورهن مك�سّية. ظاللهن 

�لرغم  على  �لباكر.  �ل�سباح  �إنه  و��سحة 

من �لتوزيع �لمتماثل في و�سط �ل�سورة 

�أن  ترى  و�سطى  هيئة  غياب  وب�سبب 

�ل�سورة بعيدة عن �لرتابة.

قادرة  غير  ولأنها  �لجرة  تحمل  هي   ...

على  ت�سعها  فهي  ر�أ�سها  على  حملها  على 

لجهة  و�حدة  بذر�عيها  بها  وتحيط  كتفها 

�أن  و�أظن  عنقها،  حول  و�لأخرى  يمينها 

ت �إ�سافته  ر�أ�سها محني بع�س �ل�سيء كاأنه تمَّ

لحقًا �إلى �ل�سورة« - نورما جّبور

 مانوغ وجبرائيل جبور

�لقريتين، �سوريا �لخم�سينات

حامالت الجرار

)من �ليمين( جنى، كوثر، عفيفة، ونجيبة

)من �ليمين( جنى، كوثر، عفيفة، نجيبة وهدى

القريتين

�لموؤ�س�سة �لعربية لل�سورة/نورما جبور



�سّوره.  ما  �أكثر  ثاني  هو  »�لجمل، 

ياأتي  �لتي  �لبيئة  �لجمل  يمثل  يحبه. 

كانت  و�لمكان.  للبيئة  رمزً�  بات  منها. 

�لجمل،  وكان  كثيرً�  تعنيه  �ل�سحر�ء 

�ل�سحر�ء  �أي  �لعربي  �لثقافي  و�لمحيط 

مو�سوع در��سته و�هتمامه.

كان يوؤمن �أن �لثقافة �لعربية منبثقة 

من �لبد�وة ووجد في �لبدو بع�س مالمح 

�لزو�ل. و�أيقن  �إلى  ح�سارة في طريقها 

زو�ل  مع  �لمعرفة  هذه  نفقد  �سوف  �أننا 

بمثابة  هي  �لبد�وة  �أن  بمعنى  �لبدو. 

�أ�سول  تلّم�س  من  تمكننا  حّية  عد�سة 

من  تبقى  ما  كل  وهو  �لح�سارة  هذه 

ولغتهم  حياتهم،  وطرق  وعاد�تهم  �لبدو 

للح�سارة  �أ�سا�سًا  ت�سكل  كلها  وقيمهم، 

لذ�  �لنبل  من  �سيء  كيانهم  في  �لعربية. 

كان مهمًا �أن يتم توثيقهم لأنه لم�س بد�ية 

زو�لهم.«

تمثِّل  لوحاته  �أجمل  من  »�ثنتان 

في  بدوي  حياة  في  لحظة  �إحد�هما 

ولكنها  جامدة  لحظة  هي  �ل�سحر�ء 

�لثانية  �للوحة  لحظة من حياته وت�سّور 

»�سورة  �أ�سميها  لذلك  فقط  �لجمل  ر�أ�س 

�سخ�سية« �أظنه �أحب هذ� �لكائن. عندما 

ُتعاي�س �لكائنات تفتقد ح�سورها. فعاًل.

وهناك �سورة جّدتي مع خالتي هدى، 

وهي �بنة �أخت جبر�ئيل، تلب�سان �أثو�بًا 

تظهر�ن  �ل�سعالن.  �ل�سيخ  لزوجة  تعود 

لأنك  �لمالب�س.  تجربان  طفلتان  كاأنهما 

لو لم تكن تعرف هويتهما لفهمت �لو�سع 

ب�سكل مختلف كليًا. هما تقي�سان مالب�س 

على  مر�سومة  و�لب�سمة  �آخرين.  �أنا�س 

وجهيهما.« -نورما جّبور

 �ل�سفحة �لمقابلة

 توقيت دقيق

�أكرم زعتري – 2003

 �أ�سفل

 اليوم

�أكرم زعتري – 2003
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عام 1981، و لدى مر�قبتي لمعركة 

طائرة  ر�أيت  �لجنوب،  �سماء  في  جّوية 

طائرة  نحو  �ساروخًا  تطلق  �إ�سر�ئيلية 

�سورّية وت�سقطها. كان ذلك �لم�سهد �أكبر 

��ستعر��س ر�أيته في حياتي.

لت�سوير  �لحين  ذلك  منذ  �سعيت 

�لفر�سة  �سنحت  كّلما  �لمغيرة  �لطائر�ت 

و�أخبارها  بالحرب  يرتبط  ما  وت�سجيل 

�سوتّيًا.

»دخلت ثالث طائرات ميغ �سورية اأجواء البقاع 

خم�س  لمدة  الإ�سرائيلي  الطيران  مع  وا�ستبكت 

فوق  الأولى  �سوريتان  ميغ  طائرتا  و�سقطت  دقائق، 

في  درعون  وادي  في  والثانية  البيدر  �سهر  تالل 

عن  النجاة  من  تمكنا  الطّيارين  ولكن  ك�سروان. 

طريق القفز بالمظلة. ومنذ قليل اأكد رئي�س الأركان 

الميغ  طائرتي  �سقوط  نباأ  اإيتان  رفائيل  الإ�سرائيلي 

قوله  حد  على   23 ميغ  طراز  من  وهما  ال�سوريتين 

بعد اأن تعر�ستا للطائرات الإ�سرائيلية المغيرة«.

ن�سرة �لأخبار. ر�ديو مونت كارلو. �سيف 1981

عام 1970 �أرخى �لمقاتلون �لفل�سطينيون 

لحاهم حد�دً� على عبد �لنا�سر. وت�سورو� 

في ��ستديو ها�سم �لمدني في �سيد�. 

خلي ال�سالح �ساحي �ساحي �ساحي

لو نامت الدنيا �سحيت مع �سالحي

�سالحي باإدية

نهار وليل �ساحي

ينادي يا ثّوار 

نا غّدار عدوِّ

خلي ال�سالح �ساحي �ساحي �ساحي.

»خّلي ال�سالح �ساحي«

كلمات: اأحمد �سفيق كامل

األحان: كمال الطويل

اأيام الخوف ال�سودا زادتني اإيمان

كلما �ستت قنابل، ي�سمد لبنان

اأغنية غّنتها رونزا

ما هّم اأن نموت في 

دوي �سرخة الحرب

ما هّم، ما هّم؟

اإذا وجدنا بعدنا

ما هّم، ما هّم؟

اإذا وجدنا بعدنا 

من يحمل ال�سالح

يوا�سل الكفاح 

ويحمل الثورة للن�سر

اإذا وجدنا غيرنا 

فنحن ل نموت.

»ما هّم«

كلمات ت�سي غيفارا

األحان: وليد غلمّية

�لجتياح  خالل  �لر�ديو  على  تبث  كانت  وطنية  �أغاني 

�لإ�سر�ئيلي للبنان عام 1982.

 ها�سم المدني

 مقاتلون مو�لون للف�سائل �لفل�سطينية

 �سيد�، لبنان 1970

�لموؤ�س�سة �لعربية لل�سورة

 �ل�سفحة �لمقابلة

 بيروت 2003

�أكرم زعتري 2003
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 �سيدا، 6  حزيران 1982

�أكرم زعتري، 2003
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6 حزيران 1982

�لإ�سر�ئيلية  �لغار�ت  �ليوم تو��سلت 

وب�سكل  �سباحًا  و�لربع  �ل�ساد�سة  منذ 

 12 �ل�ساعة  وعند  ومتو��سل.  عنيف 

بالتقدم  �لإ�سر�ئيلية  �لقّو�ت  بد�أت 

�لإ�سر�ئيلية  �لطائر�ت  ��ستمرت  كما 

في  �لفل�سطينية  �لمناطق  لكل  ق�سفها 

له  ي�سبق  لم  وب�سكل  و�ل�سوف  �لجنوب 

كما  دقائق   5 كل  غارة  وبمعدل  مثيل 

وبمعّدل  �سديدً�  ق�سفًا  �لنبطية  ق�سفت 

بعد  �أما  �لو�حدة.  �لدقيقة  قذيفة في   15

كما  بالمد�فع  �سيد�  ق�سفت  فقد  �لظهر 

�لبحر  من  �ل�ساحلية  �لطرقات  ق�سفت 

بالعين  ت�ساهد  كانت  زو�رق  قبل  ومن 

منطقة  �لطير�ن  ق�سف  ثم  �لمجّردة. 

�لأولي و�سرحبيل، كما ��ستعلت �لنار في 

م�سفاة �لزهر�ني. 

28 كانون الثاني 1983

�لممثل  بوفاة  علمنا  �ليوم  �سباح 

�لفرن�سي �ل�سهير لوي�س دو فوني�س.

18 �سباط 1983

لبث  ما  غائم  طق�س  على  �ليوم  �أفقنا 

�إلى عا�سف حيث  �أن تحّول �سيئًا ف�سيئًا 

�ل�ساعة  في  كلم   90 �لريح  �سرعة  بلغت 

في  �للبناني  �لوفد  بقاء  �إلى  �أدى  مما 

�ليوم  �ل�سف  في  �إنك�سر  وقد  نتانيا. 

�ساهدت  �لرياح.  ب�سبب  زجاج  لوح 

�ليوم �لفيلم �لثالث لهذ� �لعام وهو فيلم 

»�سيربيكو«.

18 حزيران 1983

 250 مر�سيد�س  �سيارة  ��سترينا  �ليوم 

- موديل 1977

 مقتطفات من �لدفاتر �لخا�ّسة.

�أكرم زعتري. 1982، 1983

24 ت�سرين االأول 2000

د�خل  معي  �لمروحية  كاأن  �أح�س�ست 

لعبة  نلعب  كاأننا  و�أح�س�ست  �لغرفة 

�لروليت �لرو�سية. ما هو هدفهم �لمقبل؟ 

هل تت�سمن لئحتهم مخيم �لدهي�سة هذه 

يجب  هل  بيتنا؟  ق�سف  �سيتم  هل  �لليلة؟ 

لالختباء  و�أ�سعى  �سريري  �أترك  �أن  علي 

�أيتها  يا  �إطبعي،  �أين؟  ما؟  مكان  في 

�إئلمني،  �لدماغ  �أيها  يا  ر،  فكِّ �لأ�سابع. 

�لمعدة.  �أيتها  يا  تقّيئي،  �لقلب  �أيها  يا 

كل  على  و�عتد  �لر�أ�س  �أيها  يا  �إنب�س، 

ذلك. ما هذه �سوى �لبد�ية لأيام و�أ�سابيع 

ترقب  �سئمت  لأني  �لآن  �أغ�س  �أنا  مقبلة. 

من  تعبت  كما  �لمروحّيات  �أ�سو�ت 

�إلى �لنافذة كلما �سمعت �سوتًا،  �لهروع 

لذلك و�سعت �ل�سّماعات و�أدرت مو�سيقى 

فرحة عاليًا. يا �أهاًل بك �أيتها �لمو�سيقى 

�لفرحة لقد مر زمن طويل. لقد �فتقدتك. 

ت�سبهين  �أعرفها.  �أعد  لم  حياة  ت�سبهين 

ب�سعة  تمّر  مفتقدة.  لحياة  طبيعيًا  �سكاًل 

فاأرفع  ينّبهني زوجي  �أن  قبل  �أغاٍن فقط 

لديه.  ما  لأ�سمع  �أذني  عن  �ل�سماعات 

�هلل،  ر�م  قرب  �لبيرة،  يق�سفون  �إنهم 

�لآن �إح�سبي يا منى، �إح�سبي با�ستمر�ر 

�إح�سبي كي ل تن�سين جمع �لأرقام قريبًا، 

لن تعرفي ح�ساب و�حد وو�حد. �إح�سبي 

من  و�خ�سري  و�إح�سبي  تقّيئي  وتقّيئي، 

ما  تجّر�أت.  �إن  عقلك  و�خ�سري  وزنك 

منا  �لكفاية  يقتلو�  لم  �لبد�ية  �سوى  هي 

هنا  �لخط؟  على  معي  �أنت  هل  �ألو؟  بعد 

فل�سطين.

 ف ل �س ط ي ن

حمزة  منى  �سهاد�ت  �إحدى  من  لمقتطفات  ترجمة 

محي�سن عن �لجتياح �لإ�سر�ئيلي لالأر��سي �لفل�سطينية 

عام 2001-2002. وزعتها �سبكة »فل�سطين �لحرة« عبر 

�لبريد �لإلكتروني.

 �ل�سفحة �لمقابلة

 كل يومّيات العالم 1

�أكرم �لزعتري 2003

 �أ�سفل

نماذج �سور دعائية تّم توزيعها عبر البريد االإلكتروني 

خالل االإجتياح االإ�سرائيلي لل�سفة الغربية، 

 2000-2002
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في ذكرى الميالد الع�سرين

 لفتاة من اأر�س فل�سطين

 وقفت تتاأمل حا�سرها

في اأر�س يك�سوها الطين

خلف الأ�سواك ال�سلكية

عا�ست اأياماً و�سنين

ما بين الما�سي وظالمه 

وحنين في الأر�س دفين

اأتحدى ل يا م�ستقبل 

�ساأعود بعزم ويقين 

و�ساأم�سح عن اأمي الدمعة

اأعطيها في يدها �سكين 

واأرد اإلى خالي روحه، 

واأعّلق في كتفه مدفع 

يهديه الأمل والو�ساح 

اأملي في يوم اأن نرجع 

لالأر�س المحبوبة اأر�سي 

للزهر النادي للورد

ما عادت ترهبني القوة 

فالقوة يملكها زندي

»في ذكرى �لميالد �لع�سرين«

كلمات: زين �لعبدين فوؤ�د

�ألحان: �ل�سيخ �إمام

فيديو، 86 دقيقة، 2003

 �أنتج بتكليف من متحف ني�سيفور نييب�س، 

في �سالون �سور �سون )فرن�سا(

 �إلى �ليمين

 بانوراما ال�سحراء 2

�أكرم زعتري 2003

 �ل�سفحة �لمقابلة

 كل يومّيات العالم 2

�أكرم زعتري 2003
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هنا ورّبما هناك

لميا جريج

 ولدت في بيروت عام 1972، ودر�ست �لر�سم و�ل�سينما في معهد رود �آيلند للت�سوير. عر�ست 

�أعمالها في بيروت و�أوروبا و�أميركا �ل�سمالية، منها:

تجهيز فيديو: »�أغر��س حرب«، »�أغر��س حرب 2«، »بال عنو�ن 1997-2003«، »�إعادة قر�ءة« 

و»�لنتقال«. 

�أنجزت �أي�ساً فيلم فيديو ق�سير�ً بعنو�ن: »�إعادة قر�ءة-بي�س«، ووثائقياً طويالً حول �لمفقودين 

في �لحرب �للبنانية، بعنو�ن: »هنا، وربما هناك«. ثم ن�سرت عمالً رو�ئياً حمل �لعنو�ن ذ�ته. كما 

ن�سرت كتاباً بعنو�ن: »�لزمن و�لآخر«.

�ختفى  بالكرنتينا،  هون  م�س  جّدي، 

ونا�س بتقول �نذبح ونا�س بتقول �نزّت... 

بّدك  �إذ�  �سّو.  �أحمد  م�سطفى  ��سمه 

�إّل �لأحز�ب  �إلك  �أ�سماء محّدده يعني، ما 

ب�س  ِلي�ْسَته.  عنده  و�حد  كّل  تر�جعيهم؛ 

�ّلي �نخطفو� ما  �إّنه ثالث �رباع  لالأ�سف 

عاد حًد� �عترف فيهن مي�سان ما كّل و�حد 

يقول �إّنه �أنا عندي. لحّتى ما يقّر بجريمته 

عمل جريمه �أكبر، و�سّوحوهم، رّوحوهم.
 

- �إنت، �سو ق�ّستك؟ 

حيط  هّبط  �سّو.  م�سطفى  �إ�سُمه   -

من  بالمّيه   70 تقريًبا  وهّرب  �لمطحنه 

تناولوه...  �سي  و�آخر  �لم�سَلخ.  عَرب 

�إّمه  �إّمه ع �كتاُفه طالعين... كانت  كانت 

�ل�ّسغار  و�أولُده  ه  �إمُّ نّزلو�  �كتاُفه...  ع 

و�لأّم  و�لأولد  �لَمر�  فلَّلو�  ومرُته... 

و�أخذوه هو...

فّي  ما  ب�ْس  كثيره،  ق�س�س  فيه   -

خّبرك �ّياها هون.

- خايف من �لّت�سجيل؟

�لّت�سجيل.  من  خايف  ما   ،No  -

لأّنه يمكن  ل  تت�َسجَّ �إّنه ما فيه د�عي  ب�س 

م�سبوطه يمكن ل. فيه كثير ق�س�س ب�ْس 

ما بتعطيِك �لجو�ب �ّلي بدِّك �ّياه.
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ه  �نُّ علم  عندي  ما  بالحّي  هون   -

�نخَطف حًد�.

- بغير محّل يعني بتعِرف؟

هون  ب�ْس  �إيه،  بعرف  محّل  بغير   -

ما بعِرف.

- وين مثاًل؟

بعِرْف  مثاًل،  �لّدوَره  ع  بعِرف   -

بالأحد�ث...  قِتل  �بني  بعِرف  بالَجَبل، 

ذبحو� لي �ّياه... هاو �ّلي بعرفهن. كان 

�آخ  ذبحوه.  �سّدوه  ذبحوه،  عمُته،  عند 

�آخ!

- مين؟ لي�س؟

من  هّربناه  بعِرف.  ما  بعِرف،  ما   -

بيت  على  بعثناه  �لأ�سرفّيه...  من  هون، 

ه  مالت على عّكار. ذبحو� لنا �ّياه فوق لأنُّ

ه. من غير طايِفه... هيدي �ياها �لق�سَّ

- بّدك تدفنه؟

- ل.

يه كان عمُره؟ - قدَّ

- 15 �سنة.



- ما بتذّكر، ما بتذّكر؛ �أنا بن�سى كثير.

مخطوفين  فيه  يكون  ما  -معقول 

كثير؟

�إ�سيا  �إ�سيا،  - هون بالأ�سرفّيه �سار 

ما  مخطوف  مين  �أعرف  َت  ب�ْس  و�إ�سيا. 

مين...

عمُره  كان  مخطوف،  خّي  عندي   -

�سي 23 �سنة.

- كان مدني؟

ما  حًد�  في  كان  ما  �سوفي...   -

م�س  مدني،  ب�س  بالأحز�ب...  بيتعاطى 

ع�سكري �أو �سي.

- �نت و�أهلك، بعد عندكم �أمل؟

�أمل. �لو�حد ما بيقطع  �أكيد عندنا   -

�لأمل. ها �ّياه �لإمام مو�سى �ل�ّسدر، قدي�س 

�سار له مخطوف؟ بعد �لعالم عندها �أمل! 

م�س  باهلل  �لأمل  يعني؟  �لأمل  بيقطع  مين 

باّلي خاطفينه؛ �هلل بيريد، بيطلع.
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- �نخطف بالأحد�ث لّما كانت علقانه 

ـه، ��سمه عّبا�س  �إ�سر�ئيل... من بيت... َبـيُّ

ـه. هون بيُته ع �لج�سر. َبـيُّ

�أّيام  ع  �أنا  كمان  �نفقد  خّي  عندي   -

كان بالمقاومه.

- مي�سان �سو؟

- �ّنه �نفقد لك حًد�؟

- ل، ل.

- �أنا قلتلها خّيي �نفقد.

تلفزيون؟ �إذ�عه،  لأّي   - 

- ل! فيلم خا�ّس، فيلم وثائقي خا�ّس.

!OK إيه� -

- �أي متى بتحّطو� ها �ل�ّسريط هيد�؟

ڤيديو، 45 دقيقة، 2003



ي�ستند �لحو�ر و�ل�سخ�سية �لمتخيلة 

في عملي هذ� على �سل�سلة من �لمقابالت 

�أجريتها مع مقاتلين فل�سطينيين �سابقين. 

عبر  محادثة  �سكل  على  �لحو�ر  بنيت 

�لإف�ساح  فيها  �أ�ستدرجت  »�لويب-كام« 

عن تفا�سيل عالقة �سائكة ما بين �سورة 

�أرمي  �لمت�سرر.  ذ�ته وج�سده  عن  رجل 

عن  �سائدة  مفاهيم  نقد  �لى  عملي  في 

منها،  جزء  في  تعتبر  و�لتي  �لذكورة، 

�لنف�سي  و�ل�سرر  �لج�سدية  �لإ�سابة  �أن 

فعليًا  و�إق�ساء  رمزيًا  �إخ�ساًء  يو�زيان 

على  �لذكورة  �أفهم  و�أنا  �لمجتمع.  من 

و�ل�سفات  �لمعاني  من  مجموعة  �أنها 

تن�سبها ثقافة معينة �إلى ذكورها فت�سكل 

كذلك  وت�سبط  لم�سار�تهم  �طارً�  منها 

ت�سورهم لذو�تهم كرجال. 

�لفل�سطيني- �ل�سر�ع  عن  نتج  لقد 

كذلك  �ل�سور.  من  في�سًا  �لإ�سر�ئيلي 

في  تندرج  مباحة  �ساحة  �أم�سى  فقد 

عن  متقلبة  كثيرة  تحديد�ت  جو�نبها 

�لذكورة �أكانت فل�سطينية �أم �إ�سر�ئيلية. 

�لحرب  فان  �ل�سائد  �لت�سور  وبح�سب 

من  �لرجال:  ل�سناعة  �لأمثل  �لمكان  هي 

مبرزين  �لرجال  ين�ساأ  �أهو�لها  خ�سم 

�آلمهم  كاظمين  �سرف  كاأو�سمة  ندوبهم 

قدر  ما  �أت�ساءل:  لذ�  جلودهم.  تحت 

�لذين ل �سور لهم تر�سمهم  �لمهزومين 

�أبطاًل �سجعان؟ وكيف ننتج �سورً� تعتقنا 

من خطاب �لذكورة �لظافرة وتعيدنا �لى 

و�ن  و�لنف�س؟  �لج�سد  هز�ئم  حقيقة 

نجحنا فاأية ذكورة قد تكون؟ 

ڤيديو، 31 دقيقة، 2003

منذر

 �سمر كنفاني

�لأميركية  �لجامعة  و�لأنتربولوجيا في  �لجتماعية  �لعلوم  ولدت في بيروت عام 1976، در�ست 

في بيروت، ونالت �إجازتها في 1998. عملت كمحققة في جريدة »د�يلي �ستار« لثالث �سنو�ت، 

�أنجزت فيلمها �لأول  �إلى �لجامعة �لأميركية لتعد ر�سالة ماجي�ستير في �لأنتربولوجيا.  ثم عادت 

بعنو�ن: »�لملعب �لبلدي«. تعمل حالياً على �أبحاث �جتماعية وتنموية مختلفة.
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�سيك بوينت

�سريف واكد

ولد في �لنا�سرة عام 1964. هو فنان وم�سمم. در�س �لفل�سفة و�لفنون �لجميلة في جامعة حيفا. 

 ،2002 �لكترونيكا  �آرت  �لبندقية،  بينالي  منها  و�لبينالي،  �لمعار�س  من  كبير  عدد  في  �سارك 

لينز، �لنم�سا. »في طور �لإعمار« لودز، بولند�. �آرت فوك�س 3، بينالي �لفنون �لمعا�سرة �لدولي، 

�لقد�س �لغربية. من معار�سه »هذ� ما كان، هذ� ما حدث«، تجهيز بمو�د مختلفة، 1999. »�أريحا 

�أولً«، تجهيز بمو�د مختلفة، 2001.

»�سيك بوينت« هو فيلم من �سبع دقائق 

�لحو�جز  »ت�ساميم  وي�ستجوب  يتاأمل 

ثقيلة،  مو�سيقى  وقع  على  �لإ�سر�ئيلية«. 

�لآخر  تلو  زيًا  يعر�سون  عار�سون 

�للبا�س  �سكل  ��ستك�ساف  محاولة  في 

وم�سمونه �لذي يبرز �لجذوع.

�لأزر�ر،  �لأقنعة،  �ل�سّحابات،  تتحد   

و�لأقم�سة �لم�سبوكة لتحقيق غاية و�حدة 

تهدف �إلى ك�سف �لجلد. تبرز �أجز�ء من 

و�لبطن  و�ل�سدر  �لظهر  كاأ�سفل  �لج�سم 

و�سقوق  ثغر�ت  فتحات،  خالل  من 

جاهزة،  ثياب  من  م�سنوعة  �أو  مخاطة 

قنابيز،  �لحرير، قم�سان،  �أو  �لقطن  من 

جاهزة  �ألب�سة  هي  قطنية.  وكنز�ت 

معايير  تتبع  نماذج  �إلى  و�سائعة تحولت 

�لمو�سة وت�سائلها في �لوقت نف�سه.

ما �ن يخفت �يقاع �ل�سور و�لأ�سو�ت 

ُينقل  �ل�سريع �لذي يو�كب �لعر�س حتى 

�لغربية.  و�ل�سفة  غزة  �إلى  �لم�ساهد 

فُتعر�س �أمامه �سل�سلة من �سور �لفيديو 

�لجامدة �لملتقطة في �لفترة �لممتدة ما 

فل�سطينيون  رجال  و2003:   2000 بين 

ماألوفة  �إ�سر�ئيلية  حو�جز  من  يقتربون 

وبالغة �لعنف في �لوقت نف�سه. رجل تلو 

�لآخر يبد�أون برفع قم�سانهم، قنابيزهم 

�أو �ستر�تهم، بع�سهم يركع عاري �لجذع 

م�سوبة  و�لبنادق  تمامًا  عر�ة  و�آخرون 

جنين  في  رجال  �لعاري.  جلدهم  �إلى 

�لقد�س،  قلنديا،  لحم،  بيت  �هلل،  ور�م 

وهم  يظهرون  وغزة  �لخليل  نابل�س، 

�لدولة  �أمن  جهاز  جنود  مع  يتجادلون 

�لإ�سر�ئيلية.

عر�س  بين  بوينت«  »�سيك  يجمع 

تاأمل  في  �لأمنية،  و�لحو�جز  �لأزياء 

و�لج�سد  و�لجماليات  و�لقوة  لل�سيا�سة 

طوعًا  و�لعري،  و�لمر�قبة،  و�لإذلل 

هو  هنا  �لأزياء  عرو�س  عالم  �إن  وكرهًا. 

محاور لو�قع �ل�سجن �لمفرو�س بفظاظة. 

فالج�سد �لفل�سطيني �لذي تعتبره �لدولة 

ينك�سف  خطيرً�،  �سالحًا  �لإ�سر�ئيلية 

�أمام عين �لم�ساهد لحمًا وجلدً�.

�ل�سيا�سي  �لمغزى  بوينت«   « يك�سف 

للتحديق، من خالل توثيق �آلف �للحظات 

�لتي ُيجبر �لفل�سطينيون فيها على تعرية 

�لمذلة،  �ل�ستجو�بات  �أمام  �أنف�سهم 

تلك  د�خل  في  �لتحرك  يحاولون  وهم 

�ل�سبكة �لمعقدة و�لمت�سعة من �لحو�جز 

�لإ�سر�ئيلية.

ڤيديو، 7 دقائق، 2003



ر�سائل �إلى فر�ن�سين

 فوؤاد الخوري

�إلى  ولد في باري�س عام 1952، لأبوين لبنانيين، در�س �لعمارة في لندن، ومن ثم تحول عنها 

�لحرب  �للبنانية خالل  �ليومية  �لحياة  �لفوتوغر�في، عاين و�سّور تفا�سيل في  �لت�سوير  در��سة 

و�إياباً«،  ذهاباً  »بيروت  منها:  �لفوتوغر�في،  �لت�سوير  في  عدة  كتباً  ن�سر  لبنان.  في  �لأهلية 

»بيروت و�سط �لمدينة« و»فل�سطين، قفا �لمر�آة«. عاد �إلى بيروت عام 2003، حيث يركز جهوده 

على �سناعة �لأفالم.

ذهبت �إلى ��سطنبول ب�سفتي م�سورً� 

تركيا  كانت  »ر�فو«.  لوكالة  فوتوغر�فيًا 

من  كنت  كليًا.  مجهولة  لي  بالن�سبة 

باري�س  من  بالهروب  ر�غبًا  �أولى  جهة 

وروتينها �ليومي، ومن جهة ثانية �أردت 

عالمًا  و�أكت�سف  و�أعمل،  �للغة  �أتعلم  �أن 

كانت  و�ل�سرق.  �لغرب  بين  يقع  جديدً� 

ما  د�م  تحديًا  لي  بالن�سبة  �لرحلة  هذه 

يناهز �لعامين. غّيرت م�سار حياتي، على 

ق�سة  هو  �لفيلم  هذ�  متوقع.  غير  نحو 

هذه �لرحلة، و�أي�سًا ق�سة مر�س �ألم بي 

وتم ت�سخي�سه في نهاية �لرحلة.

بتقرير  فرن�سين«  �إلى  »ر�سائل  تبد�أ 

�لخزعة،  نتائج  »لدينا  �لت�سخي�س: 

م�ساب  �أنك  يعني  هذ�  �إيجابية،  �لنتيجة 

يجد  مقدمات،  دون  من  بال�سرطان«. 

�لمرء نف�سه مبا�سرة �أمام هول �لمر�س. 

�لمر�س  طبيعة  حول  حو�ر  �إلى  من�ستًا 

و�آلمه، هكذ� ن�سعر بوحدة �لمري�س.

�أولهما  �إطارين.  في  �لعمل  يتاأطر 

�لتقّطها  و�لأ�سود  بالأبي�س  �سور 

بتعليق  مرفقة  تركيا،  في  �لرحلة  خالل 

من  ��ستقيتها  مقاطع  من  يتاألف  �سوتي 

�إلى  �أر�سلتها  قد  كنت  �إلكترونية  ر�سائل 

عنو�ن  �أتى  ومنها  )فر�ن�سين،  �سديقة 

�نطباعاتي  عن  فيها  �أُخبرها  �لعمل(، 

خالل  �ختبرتها  �لتي  �لأحو�ل  وعن 

�ف�سح  �لأمر  �آخر  وفي  مكوثي.  فترة 

لها عن �آلمي وعجزي عن �إتمام �لرحلة. 

باري�س.  في  �لحياة  �لإطارين،  وثاني 

�أ�سدقاء  بين  حو�ر�ت  �سذر�ت  ملتقطًا 

من  �لجزء  هذ�  مر�سي.  فترة  خالل 

من  �سورتها  م�ساهد  من  يت�سكل  �لفيلم 

من  مرئية  بنايات   – �لمنزل  فرجات 

و�لم�ست�سفى   .. �سجرة  �لنو�فذ،  خالل 

.. �لغرفة م�ساء، و�سقف �لممر.

�لمزدوج  �لفيلم  هذ�  على  يطغى 

�لم�سار، و�لحميم جدً� من دون نرج�سية 

بين  بالتاأرجح  �إح�سا�س  غرور،  �أو 

�إلى  �لرحلة  خالل  بالوحدة  �لإح�سا�س 

تركيا، و�لإح�سا�س بالمر�س م�سجونًا في 

منزلي �لباري�سي؛ تاأرجح ما بين �سريط 

جامدة؛  و�سور  �سور  �سريط  �سوتي، 

�لملزم  �لج�سد  خ�سوع  بين  ما  تاأرجح 

»ر�سائل  ينتهي  ي�سارع.  �لذي  و�لروح 

�إلى فرن�سين« بجملة ملغزة ولكنها باعثة 

و�سنهتم  �ست�سفى  »�ن�ست،  �لأمل:  على 

مقرً�  لك  و�سيكون  فار؛  في  بالبيت 

لنقاهتك. �أريد بيتًا باأحجار حمر«.
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�لفيلم �لمفقود

جوانا حاجي توما وخليل جريج

�إلى  بالإ�سافة  �لتجهيز،  فن  �لفيديو،  �ل�سينما،  مجال  في  يعمالن   ،1969 عام  بيروت  في  ولد� 

�لمفقود«، »رماد«، يعمالن  �لزهر«، »�لخيام«، »�لفيلم  �أفالمهما: »�لبيت  �لجامعي. من  �لتعليم 

حالياً في م�سروع من عدة مر�حل بعنو�ن »وندر بيروت« يت�سمن »ق�سة م�سور مهوو�س بالنار«، 

�أعمالهما: فيلم رو�ئي طويل بعنو�ن »يوم  �آخر  »بطاقات بريدية من �لحرب« و«�سور كامنة«... 

�آخر«. ن�سر� عدة مقالت وبع�س �لدر��سات منها: »طيب، رح فرجيك �سغلي«، »بيروت: ق�س�س 

مدينية«، »حالة كمون« وغيرها...

بد�أ كل �سيء مع ر�سالة. 

في �لذكرى �لعا�سرة لتوحيد �ليمنين، 

�لإلكتروني  �لبريد  عبر  ر�سالة  و�سلتنا 

�لأول  �لرو�ئي  فيلمنا  ن�سخة  �أن  ُتعلمنا 

قد ُفقدت على متن با�س، في طريقه بين 

عدن و�سنعاء.

يا  من  حيرتنا؛  �أثار  �لن�سخة  �ختفاء 

كهذ�  رو�ئي  بفيلم  �ليمن  في  يهتم  ُترى 

ليكّلف نف�سه عناء �سرقة ن�سخة تزن 35 

كيلوغر�مًا؟

�لذهاب  قررنا  �سنة،  م�سي  بعد 

�أثر�لفيلم  لتقّفي  محاولة  في  �ليمن  �إلى 

�لطريق  �أخذنا  عنه،  بحثنا  في  �لمفقود. 

وتوقفنا  »�لفيلم«،  �سلكها  �لتي  نف�سها 

�سالت  بها:  ��ستقر  �لتي  �لمحطات  عند 

�ل�سينما �لتي عر�س فيها، ق�سم �لأر�سيف 

حيث تم �إيد�عه، خط �سير �لبا�سات بين 

عدن و�سنعاء...

بعد هذه �لرحلة، لم يت�سنَّ لنا �لعودة 

�إلى �ليمن مرة �أخرى. لذ� �آثرنا �لم�سي 

في بحثنا عن �لن�سخة �لمفقودة مرتكزين 

�إلى �ل�سور و�لمو�د �لقليلة �لتي جمعناها 

تخّطي  حاولنا  �لأولى.  رحلتنا  خالل 

وغياب  و�ل�سور  �لمو�د  نق�س  م�ساألة 

بع�سها، باللجوء �إلى تطويل زمن بع�س 

و�إقحام  �لآخر  بع�سها  نفخ  �للقطات، 

بع�س �ل�سور �ل�سود�ء.

للو�سع  تحلياًل  هذ�  عملنا  ياأت  لم 

�ليمني، بل كان توهانًا وبحثًا عن �أنف�سنا 

محاولة  في  و�لآن،  هنا  ك�سينمائيين، 

بتاريخنا  تربطنا  �لتي  �لعالقة  لتلّم�س 

وبهذه �لبقعة من �لعالم. 

�لمعنى  �لمفقود«  »�لفيلم  يف�ّسل 

�لجذرّي لكلمة »Anecdote« )�لطر�ئف( 

وهو »ما �حُتفظ به �سرً�«. وبح�سب حنة 

من  »لحظات  هي  فالطر�ئف  �آرندت، 

توقع  غير  على  تبرز  لحظات  �لحقيقة... 

كالو�حات في �ل�سحر�ء«.

ڤيديو، 42 دقيقة، 2003



لم يعنون لأ�سباب عديدة

روي �سماحة

ولد في بيروت عام 1978، حا�سل على دبلوم في �لفنون �لجميلة من جامعة �لروح �لقد�س في 

�لك�سليك. يح�ّسر حالياً ر�سالة ماجي�ستير في فن �لفيديو. �أنجز في �ل�سنو�ت �لثالث �لما�سية عدة 

�أفالم: »ماكينة �سود�ء مغوية بجنون«، »حكايات �سقة«، »حر�ك �سباحي«، و»فارماكون«.

�ل�سهل  »�لنتقال  د�ني:  �سيرج  يقول 

يكن  لم  �آخر  �إلى  تلفزيوني  برنامج  من 

�لهدف من ور�ء جعل �لريموت كونترول 

فهو،  �لنتقال«.  هذ�  تي�سير  على  قادرً� 

في ظل هذ� �لفي�س �لتلفزيوني، محاولة 

و�سيلة  منه  �كثر  فنية  �أد�ة  يكون  لأن 

يتعلم  �لنتقال  لحظة  في  و�سبط.  تحكم 

بين  �لجمع  يمكنه  وكيف  متى  �لمرء 

ومتابعة  بورنوغر�في  فيلم  م�ساهدة 

ن�سر�ت �لأخبار في �لوقت نف�سه.

ڤيديو، 11 دقيقة، 2003
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بار�دوك�س... ق�سة رهاب

ريتا ابراهيم

در�ست �لإخر�ج و�لتمثيل �لم�سرحي في �لجامعة �للبنانية - �لأميركية ببيروت. وبعد تخرجها عام 

2002 تدّربت وعملت في محطتين تلفزيونيتين: »�لم�ستقبل« و»زين«. تعمل �لآن على كتابة 

و�إخر�ج �أفالم ق�سيرة. 

على �لرغم من قر�رها �لعي�س وحيدة، 

لم  لنف�سها  �سنعتها  �لتي  �لقوقعة  فاإن 

�لرجل  ظل  عزلتها.  تحمي  �أن  ت�ستطع 

كان  هل  �ل�سغير.  عالمها  عليها  �قتحم 

�أنه نتاج ثقل عزلتها؟  �أم  نتاجًا لرهابها؟ 

تدمير  خوفها؟  مفاقمة  يريد  كان  هل 

�أنه كان يعر�س عليها مجرد  �أم  هدوئها؟ 

�لرفقة؟ �ن�سجام �م �نف�سام؟

ڤيديو، 12 دقيقة، 2002



ج�سدي حيًا، ج�سدي ميتًا

غ�سان �سلهب

ولد في د�كار في �لعام 1958، و�نتقل من �ل�سنغال �إلى لبنان في 1970، ثم �إلى فرن�سا في 

1975. يعي�س في بيروت. �أخرج فيلمين رو�ئيين: »�أ�سباح بيروت« و»�أر�س مجهولة« وهو في 

مع  »غو�ية«،  يوم«،  »ذ�ت  منها:  �لفيديو  �أفالم  من  عدد  له  �لثالث.  �لرو�ئي  فيلمه  �إنهاء  �سدد 

ن�سرين خ�سر، »بعلبك« مع محمد �سويد و�أكرم زعتري، »ج�سدي حياً، ج�سدي ميتاً« و»في �لبدء«.

ج  �لج�سد.  بالج�ساد.  �سبغه  ج�ّسد: 

�أج�ساد و�لج�ساد )ن( �لزعفر�ن.

تج�ّسد: �سار ذ� ج�سد/»�سّر �لتج�سد« 

�ل�سيد  �تخاذ  �سر  هو  �لم�سيحيين:  عند 

في  �لب�سرية  طبيعته  �هلل،  كلمة  �لم�سيح، 

�أح�ساء مريم �لعذر�ء. 

�لن�سان.  ج�سم  �أج�ساد:  ج  �لج�سد. 

وج�سد�ني«.  »ج�سدي  �إليه  و�لن�سبة 

�لبدن.  يلي  �لذي  �لقمي�س  �لمج�ّسد: 

�لُج�ساد: وجع �لبطن.

ڤيديو، 15 دقيقة، 2003
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حفظ ماء �لوجه

جالل توفيق

وتجهيز�ت.  فيديو  و�أ�سرطة  بالإنكليزية  كتب  خم�سة  له  فيديو،  وفنان  �سينمائي  ومنّظر  كاتب 

ع�سو في هيئة تحرير مجلة Discourse �لأميركية. �سارك في تحرير عدد خا�س من �لمجلة بعنو�ن: 

�آخرين،  خا�سين  عددين  تحرير  على  و�أ�سرف   1998 �لعالم«،  بهذ�  لالإيمان  �سند  دولوز،  »جيل 

�أحدهما بعنو�ن: »�أفالم �سرق �أو�سطية قبل �أن يرتد �إليك طرفك«، 1999. نال �سهادة دكتور�ه 

في �لر�ديو/�لتلفزيون/�ل�سينما من جامعة نورثو�سترن في �لوليات �لمتحدة �لأميركية، ودّر�س 

كاليفورنيا  ومعهد   ،)USC( �لجنوبية  كاليفورنيا  وجامعة  بركلي،  في  كاليفورنيا  جامعة  في 

.)CalArts( للفنون

�لمر�سحين  وجوه  كل  �أكانت 

على  �لمتز�حمة  �لنيابية،  لالنتخابات 

�لعام  �نتخابات  خالل  لبنان  جدر�ن 

�لفين، تنتظر حقًا ما �ستاأتي به �سناديق 

�ن  تنتظر  كوجوه،  كانت،  ل،  �لقتر�ع؟ 

مر�كمة  �ن  ثبت  وحفظها.  �نقاذها  يتم 

بع�س  فوق  بع�سها  و�لمل�سقات  �ل�سور 

تجميلية  عملية  �أي  من  بكثير  �ف�سل 

�لعمليات  �نجع  لتنتج  رقمي،  تنميق  �و 

�لتجميلية، وتبرهن عن نجاحها كحافظة 

من  لدينا  يتكون  �لمعنيين.  وجه  ماء 

�كثر  �حد  هذ�  �لهجين  �لمل�سقات  ناتج 

�لحّيز�ت �لتي تجد فيها �لثقافة �للبنانية، 

نف�سها  عمومًا،  و�لعربية  خ�سو�سًا 

عن  ع�سوية  نظرة  في  �لغائ�سة  وهي   -

معّر�سة   - ع�سوي  ج�سد  وفي  �لج�سد، 

لأج�ساد غير ع�سوية.

ڤيديو، 9 دقائق، 2003



م�سيفة م�سرية

�سريف العظمة

خريج معهد �ساري للفن و�لت�سميم في �لمملكة �لمتحدة عام 1997. �أنجز في عام تخرجه فيلمه 

�لق�سير »مدينة �ل�ساتاليت«، و�أخرج �أفالماً عدة منذ ذلك �لحين، منها: »دنيا: قمر«، »مقابلة مع 

ربة منزل«، »�سالة لنباح �لكالب« و»ح�ساء �ل�سمك«.

تحاول  در�ما  هي  م�سرية«  »م�سيفة 

�سمن  م�سريات  �سابات  حياة  تر�سم  �أن 

محيط مهني حديث. م�ستلهمًا في معالجته 

كود�ت �لتمثيليات �لتلفزيونية. 

يركز �لفيلم على �لم�سكالت �ل�سغيرة 

�لتي تعتر�س حياة مجموعة من �ل�سابات 

كم�سيفات  �ليومي  عملهن  �إطار  في 

ق�س�س  �إلى  �لفيلم  ي�ستند  جويات، 

لن�ساء  �سخ�سية  ومذكر�ت  حقيقية 

�لظروف  فيدمج  �لمجال،  هذ�  في  عملن 

من  لمجموعة  و�لذ�تية  �لمو�سوعية 

يفكك  فيما  �ليوم.  �لم�سريات  �ل�سابات 

بنية �لتمثيليات ماحيًا �لحدود �لو��سحة 

�لتي تفرق بين �لبطل و�لبطل �لم�ساد. 

�أي�سًا معالجة  �لفيديو  يحاول �سريط 

�لمر�أة«  لـ»حرية  �لمتعددة  �لمعاني 

م�سر  في  تناق�سات  من  تت�سمنه  بما 

�لمعا�سرة.

واأ�سكال  لل�سباب  العربي  الم�سرح  �سندوق  اإنتاج 

األوان.

تمثيلية، فيديو 58 دقيقة، 2003.
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