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مقدمة

تكمن أهمية الصور الرقمية ذات الجودة املتدنية ( )low resolutionواملبكسلة
( )Pixelatedيف كونها أتت باألساس من خارج السلطة ومؤسساتها الرسمية
الفنية واإلعالمية من متاحف ومراكز فن وصوالً إىل قنوات التلفزة والصحف
وغريها ...ولكن ما نالحظه اليوم هو اكتساح هذه الصور للمؤسسات تلك ،ال
بل ازدياد الطلب عليها لعرضها وبثها كام هي ومن دون ح ّتى تصحيحات أو
تعديالت ،وح ّتى اعتامدها يف الكثري من األحيان كامدة رئيسة لربامجها .ولكن
هل سيكون بإمكان السلطة مبؤسساتها تلك االستحواذ عىل تلك الصور وبالتايل
مصادرتها مستقب ًال لصالح خطابها األيديولوجي؟
قوة هذه الصور أنها تسبح يف عامل متن ّوع ودائم التغيرّ والتب ّدل ،منفلت
وغري مضبوط حيث جهاز املناعة فيه ضعيف جداً ومواقعه عرضة لكل أنواع
االعتداءات والتش ّوهات من إرسال الفريوسات وتنفيذ عمليات تخريبية إىل تنزيل
غري مكتملّ ،
متقطع أو مش ّوش ،وصوالً إىل املصادرة واالختفاء كلياً من دون
معرفة األسباب أو الفاعلني .إنه عامل سفيل ،ال محرمات وال قيود فيه ،دنس ،متأله
الشائعات ،نجس ،ينتهك املحظورات ،لكنه يف الوقت نفسه عامل مرغوب فيه
و ُمشتهى ،إنه عامل الغواية واإلغراء ،الشهوة والتجديف والخيانة ...نغطس فيه
كبح ٍر واسع فنتيه .نحاول اصطياد صورة ما أو «خَ برَ ّية» ،لنشتغل عليها ،لنمتلكها
كنص أو عرض أدايئ.
ورمبا لنقدمها يف ما بعد ٍ

***
الرس فون تريري ورفيقه توماس يف األرياف السورية

وبعد ...فام ييل عرض مفرتض لبعض النصائح واإلرشادات لكيفية تصوير
املظاهرات كام صاغها وقدمها الناشطون السوريون عىل مواقعهم االلكرتونية
والتي شاركهم يف صياغتها السينامئيان الدامناركيان الرس فون تريري وتوماس
فنرتبريغ (صاحبا منيفستو «دوغام  ،)»٩٥مف ّندين به الطريقة األفضل واألكرث
أماناً لتصوير املظاهرات يف سوريا.
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تأيت مشاركة السينامئيني كمحاولة ثانية إلحياء بيانهام األول بعد الفشل الذي
ني به ،والذي عىل الرغم من دوغامئيته ،فإن أهدافه كانت نبيلة يف توقها
ُم َ
لالستقالل عن سلطة املؤسسات الرسمية وعن سطوة أصحاب املال ورشوط
السوق ا ُملهينة أحياناً يف انتاج األفالم .وتأيت مشاركتهام اليوم ،املتخ ّيلة من كاتب
يرصون عىل تصوير املظاهرات التي
هذه السطور ،مع زمالئهم السوريني الذين ّ
يقومون بها من أجل إسقاط النظام ،كمحاولة ثانية منهام يف صياغة مفاهيم
مج ّددة للتصوير تنطلق من فشل بيانهام األول ونجاحه يف التجربة السورية يف
تصويرهم ملظاهراتهم .إذاً ،أتت الصياغة هذه املرة عىل شكل نصائح وإرشادات
بدالً من بيان دغاميئ ومغلق عىل نفسه .نقاط فاقت العرش ،ليست مغلقة بل
قابلة للتعديل والتصحيح واإلضافات ،كام أنها ليست ملزمة كام كانت يف املرة
السابقة ،هدفها األول دعم الثورة السورية ومن ثم التف ّكر يف معنى أفالم الفيديو
القصرية التي ينتجها اليوم املتظاهرون السوريون يف تصويرهم للحدث الذي هم
أنفسهم ص ّناعه.
لقد تم جمع هذه النصائح والرشوط من ع ّدة مواقع للناشطني السوريني عىل
شبكة اإلنرتنت وخاصة عىل الفايسبوك ومن بيان «دوغام  .»٩٥لقاء متخ ّيل بني
السوريني والدامنركيني لكنه غري مستحيل مع نصائح ورشوط غري متخيلة لكنه قد
يستحيل تطبيقها يف السينام.

***
بني «دوغام  »٩٥و «إرشادات »٢٠١١
– –من املفضل أن يتم التصوير يف املوقع نفسه .ليس من املحبب أن تُجلب
إليه الديكورات واإلكسسوارت .إذا كانت هناك حاجة ليش ٍء ما محدد
ورضوري للمشهد ،فمن األفضل اختيار موقع للتصوير حيث ميكن
العثور عليه.
تسجل األصوات من خارج الصور والعكس صحيح .يجب أال يتم
– –ال ّ
استخدام املوسيقى إال إذا أتت من داخل املشهد الذي يتم تصويره ،وذلك
ألي كان للشك يف صدقية اللقطات املص ّورة.
يك ال نعطي أي مجال ٍ
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– –ص ّوروا من الخلف وال تُظهروا الوجوه تفادياً ملالحقة أصحابها من ِق َبل
رجال األمن وشبيحته واعتقالهم.

– –من املفضّ ل أن يكون الفيلم باأللوان .اإلضاءة الخاصة غري مقبولة .ال
تستخدم املؤثرات التصويرية املتوفره بالكامريا .شغّل الكامريا عىل التصوير
األوتوماتييك الخايل من أي مؤثرات .وإذا كان التصوير ليلياًُ ،ينصح
باستخدام الزر الخاص بذلك من أجل رؤية أفضل.
–– ّ
يحظر استخدام الخداع البرصي والوسائط الشفافة الخاصة بالعدسات.

– –حمل الالفتات املرفوعة باملظاهرة باالتجاه املعاكس للمسري يك تظهر
بالتصوير وذلك تجنباً إلظهار الوجوه يف الفيديو.
– –إحذروا كامريات املراقبة الخاصة باألمن املر ّكزة عىل األبنية الحكومية
واملؤسسات العامة وخاصة تلك التي تستطيع تصوير الساحات التي
يتم فيها التجمع لالنطالق باملظاهرات .وإذا أمكن َف َع ّطلوها ل َِسالمة
املتظاهرين.

– –أفالم النوع ( )genreغري مح ّببة.
– –ليس رضورياً عىل اإلطالق أن يكون نوع الفيلم سينامئياً  35ملم .ننصح
باستخدام الهواتف النقالة املزودة بعدسات تصوير لخفتها ورسعتها بأخذ
اللقطات .احتفظ بذاكرة إضافية معك دامئاً ،أو قم بتقليل كفاءة الصور
قلي ًال .كلام كانت سعة الذاكرة أكرب استطعت ان تخ ّزن صوراً اكرث فيها .كام
ننصح باالحتفاظ ببطارية إحتياطية وخاصة إذ كنت ال تعرف متى تنتهي
املظاهرة أو متى ستعود إىل املنزل.

– –ميكنكم تصوير األجسام فقط أو أخذ لقطات عامة للمظاهرة عن ُبعد.
– –اكتبوا عىل ورقة تاريخ ومكان املظاهرة والتقطوا صورة واضحة لها عند
البدء بالتصوير أو فور االنتهاء منه.

– –أثناء تصويركم املظاهرة ،أديروا عدساتكم نحو األبنية واملحال ليك تظهر
لس ّد الطريق أمام
بالفيديو .وإذا أمكن صوروا رقم الشارع واسمه وذلك َ
اإلعالم الرسمي من َب ّث الشكوك حول مصداقية رشائطنا وبالتايل تكذيبها،
وللتأكيد من خل ّوها من أية فربكة أو أية عملية تزوير مونتاجي.
– –ال تستخدموا الحوامل أثناء التصوير ( ،)Tripodsصغري ًة كانت أم كبرية.
الحامل ،مهام َصغُ ر حجمه ،من شأنه أن يعيق الحركة وقد يتسبب بفقدان
الكامريا عند حدوث أي أمر طارئ كإطالق الرصاص عىل املتظاهرين .كام
أنه من املفضل عدم استخدام ااملصابيح اإلضافية خالل التصوير اللييل.
من األفضل أن تكون الكامريا محمولة باليد لبلوغ أية حركة أو أي جمود
أثناء التصوير.
– –ال يجب أن تجري أحداث الفيلم حيث تقف الكامريا ،بل يجب أن يتم
التصوير حيث مكان الحدث.
– –ال يجب أن يحتوي الفيلم عىل أي تقليد ألي حدث (من قتل واستخدام
أسلحة وما إىل ذلك ،طبعاً مسموح تصوير مشهد القتل إذا كان حقيقياً
والرصاص إذا كان قات ًال) .كام أنه ممنوع استخدام االغرتاب الزماين
والجغرايف (وهذا يعني أن الفيلم يحدث هنا واآلن).
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– –ال تهتم بنقاوة الصورة ومستوى نوعيتها وجودتها ،املهم تسجيل الحدث يف
املوقع .اهتم بتصوير املالمح إن كان هناك شخص معت ٍد أو شخص معتدى
عليه ،وذلك باستخدام عدسة مقربة ،وبزاوية جيدة .ولكن حذار أن ينزلق
الهاتف من يدك وتفقده يف زحمة املتظاهرين ،فيقع يف يد أحد رجال
األمن واملخابرات وش ّبيحتهام وبالتايل قد يع ّرضك للمالحقة ويع ّرض كل
األسامء املسجلة يف ذاكرته لخطر املالحقة واالعتقال والتحقيق والتعذيب...
رسية األسامء للسالمة العامة .من األفضل ألاّ ُيذكر
يجب املحافظة عىل ّ
اسم املخرج عىل اإلطالق.
– –ضع قشاط الكامريا حول رقبتك حتى ال تقع منك أثناء الجري وخاصة
إذا كان هناك من يحاول أن يأخذها منك ،وإن شعرت أن هناك من
سيلحق بك يجب أن تكون قد اتفقت مع أحد األشخاص القريبني منك
حتى يلتقطها.

***
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املثال األول :قنص املص ّور بد ٍم بارد
http://www.youtube.com/watch?v=Q0pFYXHy9CY&feature=related
م ّدة رشيط الفيديو دقيقة وثالث وعرشون ثانية .اللقطات مأخوذة من طبقة
مرتفعة من مبنى يف حي سكني ،من الواضح أن املص ّور السوري يلتقط صوره
من خالل شباك أو رشفة منزل سكني .يقف داخل شقة سكنية يف طبقة عليا من
املبنى ،حام ًال هاتفه الج ّوال بيده ويص ّور من خالل عدسته ما يجري يف الخارج.
يبدأ الرشيط بصوت طلق ناري يرافقه سيل من الصور املتفرقة لسطوح مبانٍ
ورشفات ،جدران وشبابيك ...ثم يتلو املص ّور ،وهو غري مريئ ،مقدمته بإيقاع رسيع
وهو يلهث مضطرباً من الهلع والتوتّر.
املصور :األمن يرضب عىل األخوة املواطنني يف حي طريق الشام ،كرم الشامي
بـ  ٢٠١١/٣/١بدون أي سبب ،يأخذ نفساً قصرياً ثم يتابع :ال تظاهر وال أي يشء.
نسمع لهاثه قوياً ورسيعاً مع طلقات نارية متقطعة .تصل من الشارع أصوات
رصاخ وهلع لجموع آتية من بعيد ،ومن داخل املنزل تُسمع محادثة تدور بني
رجلني .الحديث غري واضح ،أحاول أن أفهم ما يقوالنه لكنني أفشل إال أنني أنجح
يف متييز بضع كلامت متفرقة مثل )...( :وينك...؟ ( )...قو ُّلن ،قو ُّلن؟ ( )...ض ّليتني
الص ُبح (.)...
هون ( )...من ُّ
الرصاخ من الشارع يقوى شيئاً فشيئاً ،كأن هناك حالة من الهسترييا أصابت
الناس ،ثم تعلو هتافات الله أكرب كذا مرة .كل هذه األصوات ال تزال تتخللها
أصوات الطلقات النارية التي تبدو كطلقات القنص.
أما الصور ،فام زالت متفرقة ،متقطعة تدور وتبحث وتنتقل بني سطوح املباين
والرشفات والجدران والشبابيك والشوارع...
فجأة ،تلمح العني قناصاً مختبئاً يف الشارعّ ،
يتلطى وراء الجدار عند زاوية املبنى
إىل اليمني .تحاول العني أن تلتقطه من جديد ،تدور عىل الرشفات والسطوح ثم
نزوالً إىل الشارع مييناً ثم يساراً ،وبعد ذاك صعوداً نحو املبنى املقابل فنزوالً إىل
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الشارع من جديد ،ال يشء ،ثم ها هو ،يف الشارع ،ال يزال هناك ،يقف ممسكاً
برشاشه الحريب ،ينظر مييناً ويساراً .الصورة ترتجف وكأن العني التي تنظر نحو
القناص املتلطي ال تص ّدق ما تراه .فجأة يضبطها القناص وهي ترقبه .لحظة
قصرية جداً ،تلتقي فيها العيون ،ثم من دون أدىن تردد ،يرفع القناص رشاشه
ويص ّوب باتجاه العني ،يطلق رصاصة فيصيب .تسقط العني أرضاً منقلب ًة باتجاه
سقف الغرفة ،فرنى ما تراه .يرافق السقوط صوت االرتطام باألرض .تثبت الصورة
مشوش؛ صورة هامدة ال تُهز يغمرها لون أبيض متسخ .نسمع رصخة
بياض
ٍ
عىل ٍ
استغاثة قصرية جداً ثم ينقطع الصوت كلياً .خمس ثوانٍ من الصمت املطبق
ليعود الصوت مجدداً و ُيسمع من خالله رجل يسأل باستغراب :فاتت رصاصة
براسك؟ ثم يبدأ بالرصاخ بشكل هستريي مستغيثاً :يا الله يا الله ...صوت طلق
ناري ،ثم من جديد ينقطع الصوت كلياً ملدة ثانيتني فقط ليعود ،فنسمع صوت
الرجل نفسه باكياً :من شان الله .ثم صوت رجل ثانٍ أصابته صدمة كبرية :وين
انصاب .وين انصاب .وين انصاب .يقولها ثالث مرات بصوت متهدج ومنفعل
يرتفع بشكل تدريجي .وبعدها صوت ا ُملصاب نفسه يهمس :أنا جريح .أنا جريح.
ثم صوت قوي لرجل آخر يبدو عليه االندهاش :شو ُص ِّوب؟ ا ُملصاب :أنا جريح...
يرددها كذا مرة بصوت خافت وخائف ال يرتفع وال ينخفض ...ثم ال يشء...
صمت مطبق ...تتوقف الصورة...
هل مات؟
ال ندري.

***
العني

أفرتض أن ما يراه املواطن أثناء مشاركته باملظاهرات االحتجاجية هو نفسه
ما يصوره ويشاهده مبارشة من خالل الشاشة الصغرية املوجودة يف هاتفه
الن ّقال املز ّود بالكامريا نفسها التي يستخدمها للتصوير «هنا واآلن» ،وهو نفسه
ما سنشاهده نحن الحقاً عىل شبكة االنرتنت أو شاشة التلفاز ولكن يف مكان
وزمان مختلفني.
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وكأن الكامريا والعني اتحدتا معاً يف الجسد نفسه ،جسد املص ّور ،فصارتا واحداً
فيام ذاكرة الكامريا ح ّلت مكان شبكية عينه يف حفظ الصور داخلها.
مع اخرتاع الكامريا يف القرن التاسع عرش ،وعىل امتداد النصف األخري منه،
اهتم بعض الباحثني مبا ُسمي ُ
باألبتوغرافيا والذي هو مصطلح يشري إىل الصورة
التي تصنعها العني نفسها والتي ميكن استخراجها بعد الوفاة مبارشة ،مطبوعة
عىل الشبكية.
يف  ،1870قام الطبيب فِرنوا ،وهو عضو يف جمعية الطب الرشعي يف باريس،
بسلسلة من األبحاث التي تسعى إىل إثبات أن شبكية العني لدى الكائنات الح ّية
بإمكانها أن تْح َف َظ صورة واحدة ملا رأته يف املايض ،وخصوصاً صورة قاتلها .ووفقاً
لألطباء ،فإنه من املمكن طبع هذه الصورة ،أي صورة القاتل ،من خالل العمل
عىل معالجة االنعكاسات الضوئية املنعكسة عىل شبكية عني املقتول وفق تقنية
التظهري الضويئ للصور.
يف الفرتة نفسها وبعد قيامه بعدة تجارب عىل استخراج الصور من الشبكية،
يتوصل الطبيب األملاين ولهيلم كوهن ،إىل نتيجة مفادها أن علينا أال ننظر إىل
ّ
العني بوصفها كامريا فوتوغرافية بل باعتبارها ورشة عمل تصويرية شاملة.
وكأن الطبيب األملاين يقرتح علينا أال نبحث عن «الصورة األخرية» التي بقيت يف
الشبكية بل عن سلسة من الصور التي متثّل التجربة التي مر بها املقتول قبيل
وسجلتها الشبكية .وكأنه ُيح ّدثنا عن رشيط من صور ،ليست بالرضورة
موته ّ
واضحة ونقية لكننا من خاللها نستطيع االستدالل عىل الحالة النفسية للقتيل
قبل موته وعن بعض الخطوط ورمبا األلوان التي تفيدنا يف معرفة هوية القاتل.

ةورم عيبر

حالته النفسية وإىل حركة جسده وإيقاعه .حالة عصبية ،متوترة وقلقة ،خائفة
ومنفعلة .حركة جسد مرتجف يهتز ،متل ّفت ومتي ّقظ .أما اإليقاع فرسيع ومتب ّدل
وغري مضبوط.
أستخرج الصور من عني القتيل املفرتض وأشاهدها واحدة تلو األخرى يف محاولة
لرسم صورة لوجه القاتل .مئة صورة وصورة ملبانٍ وسطوح ورشفات وشوارع،
تبحث ثم تبحث وال تدري أنها تبحث عن قاتلها .ال أدري من أين تجيئنا تلك
القناعة بأننا ناجون من الحروب وويالتها وأن الكوارث ال تصيب إال اآلخرين .ال
يشعر بالخوف إال من يزوره املوت أو من تحفر الحرب يف جسده ُندُ باً.
أطبع الصور املستخرجة من عني القتيل املفرتض واحدة تلو األخرى محاوالً أن
مالمح واضحة لوجه القاتل يك أتعرف إىل هويته .يتخ ّفى القتلة وراء هوية
أجد
َ
جامعة ،هوية مم ّيعة قد يكون اسمها النظام أو أزالم النظام وشبيحته .تتملكني
رغبة جامحة يف رسم صور القتلة والكشف عن هويتهم الشخصية ،رغبة يف
معرفة اسم علم القاتل واسم عائلته ،يك ال يرسح القتلة بيننا غداً من دون
معرفتنا ومتييزنا لهم.
أرغب يف أن أرى يف أرشطة السوريني إرصاراً لتمييز القتلة ،وأن العني التي تص ّور،
ال تريد أن يحصل قاتلها غداً عىل عف ٍو عام وتحت أية أسباب أو رشوط كام حدث
يف لبنان .عىل القاتل أن ميثل أمام القايض وأن يحاكم عىل جرامئه أو عىل األقل أن
يتح ّمل مسؤولية أخالقية أمام ذوي الضحايا.

***

عىل ضوء هذه املقرتحات واالفرتاضات ،أحاول قراءة وإعادة مشاهدة اللقطات
التي صورها املتظاهرون قبيل موتهم .أفرتض أن رشيط الفيديو ،الذي حاولت
وصفه و َوضْ َعه يف كلامت ،يحتوي عىل اللحظات األخرية ملا التقطته عني املص ّور
ُقبيل موته (أمتنى الفرتايض هذا أن ال يكون صحيحاً وأن يكون املص ّور قد ُشفي
من إصابته ومل ُيقتل) وهو مبثابة صور سجلتها شبكية عينه .صور تدلنا إىل
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الكامريات الصغرية:

يرفع املتظاهرون هواتفهم النقالة املزودة بالكامريات أمام وجوههم أو فوقها
ويبارشون تسجيل الحدث الذي هم أنفسهم ص ّناعه .ميشون متضامنني مع
بعضهم البعض ،يهتفون ثائرين والهواتف مرفوعة أمام الوجوه فتحجبها ،إال أنها
ال متنعهم من الرؤية ألنها هواتف مز ّودة بشاشات صغرية تسمح مبشاهدة ما يتم
تسجيله مبارشة .إذاً ،ما يحدث «اآلن وهنا» مير من خالل عدسة الكامريا ليخرج
منها إىل سطح الشاشة الصغرية ليعود ويدخل من جديد إىل العني .أما نحن
سجلته كامريات املتظاهرين يف غرفنا عىل شاشات الكومبيوتر
الذين نشاهد ما ّ
أو يف التلفاز وغريها ،فنشعر بحرارة أجسادهم ونحس بإيقاعها ،كام نشعر بقوة
هتافاتهم وارتجافة أيديهم يف نفس الوقت .وكأن كامرياتهم ليست كامريات بل
عني ملتصقة بأيديهم صارت جزءاً منها ،جزءاً من أجسادهم ،تنقل إلينا ما تراه
من دون تخطيط ملا تقوم به هنا وما تشعر به اآلن ،تنقله من دون تح ّفظ ومن
دون قطع وال إضافات .تصور بعفوية ،ه ّمها الوحيد تسجيل الحدث كام تحياه
يف اللحظة نفسها يك تنقله إلينا صوراً تخربنا عن أحوالهم «هناك» .نرى من خالل
عدساتهم/أعينهم ما يرون .كأن لقطاتهم املص ّورة امتداد لتجربتهم الجسدية ،إذ
أنها تتطابق إىل ح ٍد كبري مع حالتهم النفسية من حامسة واضطراب وخوف
وحذر .صور «فقرية» ،كالتي تتكلم عنها الفنانة األملانية هيتو ستايرل؛ ذات كفاءة
متدنّية ،مبكسلة ،مغ ّبشة ،غري واضحة ،تأيت مش ّوشة يف كثري من األحيان ،ال تثبت
يف زاوية واحدة .تتحرك مييناً يساراً ،فوق وتحت ،ال تهدأ .صورهم مقلقة كقلقهم،
متعبة كتعبهم ،موجعة كوجعهم ،متحمسة كحامسهم .صورهم ليست بصو ٍر
ترص عىل تسجيل األحداث باللحظة نفسها ومن دون فذلكات أو
صحافي ًة لكنها ّ
إضافات .صور ال تخفي يف ثناياها أي خطاب أيديولوجي ،فال رسائل مبطنة فيها
وال قوالً تبغي إيصاله سوى الصورة نفسها .صور بسيطة لكنها قوية ومتينة عىل
الرغم من هشاشة تقنياتها ...بعيدة عن االحرتاف باملعنى األكادميي واملهني إال
أنها ليست هاوية ،كام أن االحرتاف ليس هدفها .ال تبغي الربح املادي .ال تحمل
توقيعاً .ال تُباع وال تُشرتى .تُوزّع مجاناً من دون حقوق للنرش ومن دون وكالء
حرصيني .ال قيود عىل بثها أو قطعها وال اعرتاض عىل إلصاق شعارات ()Logos
أ ّية قناة تلفزيونية عليها .صو ٌر ،ما إن تُح ّمل عىل شبكة االنرتنت ح ّتى تصبح ملكاً
عاماً ،لتنترش بعدها من دون قيود تعيقها أو حدود توقفها ،تنطلق كالشائعة من
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عني إىل عني ومن فم إىل أذن.
هذه الصور التي كانت ترفض قنوات التلفزة واملؤسسات الرسمية استقبالها
لعدم حيازتها عىل نوعية صورة جيدة ونقية ،صارت اليوم املادة الرئيسة لهذه
القنوات ،ال بل راحت تتوسلها عرب بث إعالنات مكتوبة ضمن أخبارها ،طالبة من
أي مواطن كان أن يرسل لها ّأي يشء ص ّوره لتبثه له عىل شاشاتها .مبجرد انتشار
الكامريات عىل أنواعها بني أيدي جميع الناس وسهولة تحميلها عىل مواقع شبكة
االنرتنت الواسعة ،وبالتايل إمكانية توزيعها ومشاهدتها أينام ك ّنا ويف أي وقت
شئنا .انكفأ دور املصورين الصحافيني املراسلني ليصري محدوداً ...إال أن السؤال ،
يف رأيي ،يكمن حول عالقة السلطة ومؤسساتها بالحدث وكيفية تعاطيها معه يف
نقله إىل املشاهدين ،هذا يف حال نجاح مص ّوريها بالتقاطه لحظة وقوعه .وهنا
تكمن أهمية دور الكامريات الصغرية املنترشة بني أيدي معظم الناس .فعىل سبيل
املثال ،كان الرتطام الطائرة األوىل بأحد الربجني التوأمني يف نيويورك يف  ٢٠٠١أن
يفوتنا لوال الكامريات الصغرية تلك ،الهاوية والسياحية .قد يعترب أحدهم أن التقاط
ارتطام الطائرة األوىل صار عن طريق الصدفة ،لكنه مل يكن .فاحتامل التوقف عن
تصوير هذين الربجني التوأمني الشهريين من قبل الس ّياح والهواة للحظة واحدة
ضئيل جداً إىل درجة الواحد يف املئة .وهذا ما قد حسبه مخططو عمليات ١١
أيلول  .٢٠٠١إذ كانوا ،يف رأيي ،يدركون مدى أهمية الصورة وخاصة تلك التابعة
للسلطات واملؤسسات الرسمية وغزوهم لها بحدث يف وزن عملياتهم املتسلسلة
تلك؛ أي أنهم أرادوا لحدثهم أن ُيلتقط بصور نقية ونظيفة وثابتة وذات جودة
عالية .ووفقاً لتحليل أحد األصدقاء ،فإن ارتطام الطائرة األوىل كان مبثابة دعوة
للكامريات الرسمية للقدوم إىل مكان الحدث مع حواملها ( ،)Tripodsوإعطائهم
الوقت الكايف لتجهيز الكامريات فوق الحوامل وتوجيهها نحو الربجني استعداداً
لتسجيل الحدث الثاين ،أي ارتطام الطائرة الثانية بالربج الثاين .وكأن االرتطام األول
كان متريناً وتحضرياً للثاين .أراد اإلرهابيون أن يتلفزوا عملياتهم لتتطابق مع عامل
التخييل يف السينام وتتفوق عليه .يف ظنهم أن الحروب والثورات إمنا تحدث يف
عامل الصورة .أرادوا صوراً نقي ًة لتتيح لهم وألتباعهم مشاهدة «إنجازهم الكبري»
بوضوح ،ليشاهدوه ألف مرة ومرة من دون كلل أو ملل ،ممتلئني بنشوة هذا
«النرص التاريخي» .وكأن هدفهم بإدخال الحدث يف الصورة الرسمية هو تأبيد
هذه اللحظة لتمتد إىل حارض ومستقبل الشعوب التي «ينرصونها» ،فال َ
قبل
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ٌ
بعد .عىل نقيضهم ،فالشعب السوري الثائر يدرك
قبل هذه اللحظة وال بع َدها ٌ
أن الصورة «النقية» وخاصة تلك التابعة للسلطات الرسمية ،أكانت صديقة أم
عدوة ،من شأنها أن تُفسد ثورته .يعي السوريون أن الثورة الح ّقة ال و«لن
تتلفز» .لذا ،فال بروفات يف ثورتهم ،وال تحضريات لحدث أكرب أو أساس .وما أكرب
من الحدث الذي يسجلونه؟ فام يسجلون هو الحدث بكونه زائ ًال ولن يدوم؛
متاماً كالعيش يف الذل تحت نري هذا النظام .الحدث الذي يسجلونه يف كامرياتهم
الصغرية ليس انتصارات وال انجازات ،بل ببساطة هو قهرهم ومعاناتهم وذلهم
وموتهم .صورهم ولقطاتهم ليست لتأبيد وتخليد أية لحظة أو حدث ،إمنا هي
مبثابة نتف من يوميات قهرهم وعذاباتهم ،شذرات ملذكرات قد تصلح يوماً
لكتابة جزء من تاريخ كبري وبديل يخبرّ قصتهم من دون تلفيق النظام.
ويف العودة إىل عمليات  ١١أيلول  ،٢٠٠١ما يهمني من استذكارها هنا هو
البحث يف فكرة مفادها أن تسجيل الحدث لحظة حدوثه صار ملكاً لعموم الناس
املز ّودين بكامريات غري محرتفة ،إىل جانب تلك الكامريات املخصصة للمراقبة
واملزروعة عند كل شارع وزاروب ،والتي أيضاً ال تنتج غري صور رديئة ومش ّوشة
ومبكسلة .ما يثريين هو التف ّكر بهذه الصور التي تنترش كسيل جارف ال يتوقف
وال ينضب .كم من الصور وأفالم الفيديو ُص ّورت للحدث نفسه؟ هل سيكون
مبقدور أح ٍد م ّنا مشاهدة كل تلك املواد املص ّورة للحدث ذاته ومن دون إهامل
أية واحدة منها؟ هل من إمكانية صياغة مفاهيم جديدة النتاج صور فن ّية وأفالم
فيديو انطالقاً من هذه التقنيات من دون الوقوع بدوغامئية قاتلة أو بشعبوية
مميتة أو بتح ّيز أبله؟

***
الحامل ()Tripod

ما مي ّيز اللقطات واملشاهد التي يلتقطها املتظاهرون يف املدن العربية خالل
تظاهراتهم ا ُملطالبة باسقاط النظام هو عدم استخدامها لحوامل الكامريات أثناء
التصوير .واملالحظة هذه تخص املدن السورية أكرث من غريها من املدن العربية
حيث الصحافة مغ ّيبة كلياً عن ساحة الحدث ،مام يق ّلل إمكانيات معرفة ما يجري
أثناء املظاهرات وبعدها من قمع ورضب وكر وفر وقنص وقتل إىل ما هنالك.
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فال يبقى لنا للمعرفة سوى وسيلتني ،األوىل تعود لإلعالم الرسمي السوري ،والثاين
تعود للمتظاهرين وما يسجلونه يف عدساتهم ويبثونه عىل الشبكة اإللكرتونية.
يف املقابل ،فإن املتابع للقناة السورية الرسمية يف تغطيتها للمظاهرات
االحتجاجية نفسها ،وبغض النظر عن مصداقية األخبار أو عدم مصداقيتها ،سوف
يالحظ إرصار مصوري القناة عىل استخدامهم للحوامل يف كل اللقطات التي
يصورونها يف املدن والشوارع ،والتي بطبيعة الحال سوف تُعرض عىل شاشة التلفاز
إىل جانب بضع لقطات رسيعة وغري واضحة كلام أتوا عىل ذكر «املجموعات
اإلرهابية املسلحة التي تعبث بأمن البالد» .من الواضح أن استخدام الحامل
من قبل اإلعالم الرسمي يأيت كإيحاء ال ل ْبس فيه بثبات النظام وعدم اهتزاز
صورته .يعلن لنا بشكل سافر عن وضوح رؤيته ونقاوتها عىل عكس لقطات تلك
«املجموعات املسلحة واملخربة املهتزة وغري الواضحة؛ املشكوك بأمرها والتي
هي ،يف أغلب الظن ،ملعوب بها ومفربكة» .تأيت الصور املأخوذة من عىل الحامل
ذي الثالث أرجل كرمز لقوة النظام وجربوته وصالبته ونقاوته وعدم ارتجاجه...
والحامل كام هو معروف ُيستعمل مبثابة ركيزة ثابتة ومتينة للسيطرة عىل
الكامريا (ولألسلحة الخفيفة واملتوسطة أيضاً) ولتصويبها الدقيق نحو الهدف.
يلتقط الحامل الكامريا من تحت ويحميها من السقوط مس ّه ًال عملية السيطرة
عليها يف التقاط الصور واملشاهد املطلوبة .كام يس ّهل الحامل أيضاً عملية تسديد
الكامريا باتجاة اللقطة املطلوبة يف إطارها املحدد والدقيق ،ويخفف من ارتجاج
الصور يف حال تحريكها من زاوية إىل أخرى .كام يساعد املص ّور يف تحديد املسافة
بني العدسة واملوضوع الذي يراد تصويره وعىل قياس الضوء بشكل دقيق
وتحديد فتحة العدسة وبالتايل التقاط صور واضحة ونقية.
إذاً الثبات واملتانة والسيطرة ،عدم االرتجاج والقوة والثقة ،الدقة
والوضوح والنقاوة هي من مميزات حامل الكامريا ذي الثالث أرجل .وليس من
قبيل املصادفة أن يكون الرقم ثالثة رق ًام سحرياً ومقدساً استخدمته الشعوب
القدمية يف عامرتها وأساطريها ،كام استخدمته املؤسسات ذات السلطة الدينية
أو العسكرية أو االجتامعية/السياسية أو حتى التجارية وغريها من أجل تركيز
دعامئها وثبات خطاباتها اإليديولوجية...
وصفات الحامل هذه تتناقض مع صفات الحركات االحتجاجية يف املدن
السورية وتتناىف مع طبيعة مظاهرات الشعب السوري املطالبة بتغيري النظام
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وبالحرية .فغياب الحامل ذي األرجل الثالث يف تصوير املظاهرات ليس مبصادفة.
ذاك أن استخدام الحوامل يحتاج لوقت ٍ
كاف التخاذ الوضعية املناسبة .يتطلب
من الكامريا واملصور أن يكونا يف وضعية ثابتة ال تتحرك عىل عكس املظاهرات
املتنقلة وغري الثابتة يف مكان .فمن عدم ثبات املظاهرات يف ساحة واحدة ،إىل
عدم متانة وقوة املتظاهرين يف صد قمع أمن السلطة لهم من قبض وقنص
ورضب وقصف وذبح إىل ما هنالك من أساليب مختلفة ومتنوعة ،ومن انعدام
املحتجة عىل الشوارع والساحات لوقت طويل إىل عدم دقة
سيطرة الجموع
ّ
ووضوح مطالب املعارضة السورية مبختلف أطيافها ،كل هذه األمور ترمز إىل
صعوبة بل استحالة استخدام الحامل أثناء التصوير.
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املثال الثاين :الدبابة ومدفعها املتحرك

http://www.youtube.com/watch?v=e8-_wQYA-IA
يف رشيط آخر بثه الناشطون السوريون عىل موقع اليو تيوب والذي تبلغ م ّدته
أربع عرشة ثانية فقط ،نشاهد أحد الشوارع الخالية من املارة والسيارات .فجأة،
هناك يف الشارع القائم عند نهاية الشارع األول ،تدخل دبابة سورية متجهة من
اليمني ،تسري بطيئاً ويف خط مستقيم ،ثم تتو ّقف يف وسط الشارع .لحظة من
دون حدوث يش ٍء يذكر ،ثم يدور الرشاش الثقيل والكبري املثبت عىل برج الدبابة
املتحرك بزاوية  ٤٥درجة نحو اليمني بحيث تصبح فوهة الرشاش ،يف مقابل
عدسة املص ّور .الرشاش يف وجه الهاتف املز ّود بكامريا صغرية ،الذي يحاول أن
يحمي وجه صاحبه/املصور والذي بعد لحظة سوف يتحول اىل قتيل .إنها لحظة
حيث ُيسمع خاللها صوت دوي طلق ناري ،تهوي خاللها الكامريا أرضاً وال يبقى
يشء سوى صورة سوداء  .لكن يف لحظة سقوط املصور تلك ،تلتقط عينه من
خالل عدسة كامريته بضع صور تتدرج فيها األلوان رسيعاً بدءاً باألبيض وصوالً
إىل األسود.
يف فيلمه «الوقت الباقي» نشاهد املخرج إيليا سليامن الذي يلعب دور
الشاهد ينظر إىل الشارع الذي احتلته دبابة إرسائيلية كبرية .املخرج/الشاهد
يراقب ما سيجري .عينه سوف تروي لنا ما سيحدث .يشاهد شاباً فلسطينياً خارجاً
من منزله ومعه كيس نفايات .يدور املدفع املثبت عىل برج الدبابة املتحرك من
اليسار باتجاه الشاب مصوباً فوهة املدفع باتجاهه مبارش ًة .يالحق املدفع الشاب
املكب ويقفل عائداً إىل
الذي مييش نحو اليمني حيث يرمي بكيس النفايات يف
ّ
منزله .املدفع الضخم ال يزال يالحق الشاب .فجأة ،وقبل دخوله إىل املبنى حيث
يقطن ،يرن هاتفه الجوال .يرد عىل املكاملة محدثاً طالبه .أثناء املكاملة يبدأ
ّ
يحدث رفيقه بأمور جد
الشاب بالتجوال مييناً ويساراً ،ثم تارة مييش وأخرى يقف
عابئ بالدبابة وال مبدفعها الذي يالحقه من مكانٍ إىل آخر ،وكأنه ال
عادية ،غاير ٍ
يراهام ،أو أنه تع ّود وجود هذه الدبابة التي تس ّد وسط الشارع كله ،إىل درجة
أنها صارت جزءاً منه ،أليفة ال تثري الريبة وال االستغراب .تنتهي اللقطة بانتهاء
املكاملة الهاتفية وبدخول الشاب إىل منزله ،فيعود املدفع إىل نقطة تحركه األوىل
حيث املخرج/الشاهد يختبئ مراقباً .يصبح املدفع مواجهاً للعدسة التي متثّل
هنا نظرة الشاهد وكأننا رصنا ،نحن املشاهدين ،يف مكان الشاهد وفوهة املدفع
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مصوبة نحونا .ولكن رسعان ما يبدد املخرج هذا الشك بتغيري وجهة الكامريا
لتتموضع من خالل نظرة املدفع أو نظرة اإلرسائييل القابع داخل دبابته ،فرنى
الشاهد/إيليا سليامن يختبئ وراء الحائط .بكالم آخر ندرك أن املدفع ال يواجهنا
بل يواجه املخرج أو املكان الذي يتلصص منه.
أروي هذا املشهد ألضعه إىل جانب اللقطة التي التقطها املص ّور السوري
املجهول الهوية والذي رمبا دفع حياته مثناً لها .لقطتان ،واحدة تنتمي إىل عامل
الواقع والثانية إىل عامل التخييل .يف لقطة سليامن ،الهاتف الجوال يف يدي
الفلسطيني ليتكلم به ،أما يف لقطة املصور السوري فالهاتف مل يعد هاتفاً بل
تح ّول إىل عينه .يف لقطة سليامن نرى املشهد مكتم ًال .ثالث زوايا للنظر؛ األوىل
ترينا املشهد من خالل نظر الشاهد/سليامن ،والثانية تُرينا الشاهد من خالل نظر
الشارع حيث الدبابة ،والثالثة نظرة املشاهدين التي تشاهد من خارج النظرتني.
يف لقطة املص ّور السوري ،املشهد غري مكتمل ،إذ أننا نرى من خالل عيون القتيل،
وبالتايل فالقتيل يبقى مجهوالً لنا وقد نكون نحن هويته كوننا نشاهد من خالل
عيونه متاماً ما شاهده قبل موته .يف لقطة سليامن ،املمثل هو الشاهد ،أما يف
لقطة املص ّور السوري فالصور واملشاهد هام الشاهد نفسه .يف لقطة سليامن
نبقى مشاهدين من دون أن نتورط يف ما نشاهده ،بينام يف لقطة املصور السوري
نحن متورطون ملجرد مشاهدتنا رشيطه.
يف الحقيقة ،املقارنة بني لقطة سليامن التخييلية ولقطة املصور السوري
الواقعية قد ال تكون يف محلها .إذ أنني أوافق عىل أن ك ًال منهام يحدث عىل
أرضية مختلفة وله رشوط مغايرة .إال أنني أردتها محاولة لفهم معنى اللقطات
التي يص ّورها السوريون يف انتفاضتهم ضد النظام البعثي املستبد.
تسجل صورة
ففي عودة إىل معنى الرشيط السوري ،العني التي ترى إمنا ّ
قاتلها .أي أنها عني ترى وتسجل يف الوقت نفسه .تبحث ،غري مدركة أنها تبحث
عن حتفها .يف الصورة ال نرى املوت .فعىل الرغم من عدم قطع أي صورة من
املشهد إال أننا ال نرى لحظة املوت ،بل نرى ما قبله وما بعده .اللحظة نفسها غري
موجودة .وكأن تسجيل اللحظة التي تفصل الحياة عن املوت مستحيل .ألعب
الرشيط بطيئاً ،أعيد مشاهدته مرة ،اثنتني ،ثالثاً ،عرشاً ...أشاهده صورة صورة،
ثم أطبع الصور عىل األوراق وأنظر إليها بتمعن :ال صورة للحظة الفاصلة تلك.
وكأن لحظة االنتقال من الحياة إىل املوت ال ميكن تسجيلها بالكامريات مبا فيها
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تلك املتطورة واملزودة بعدسات كبرية ومفربكة ،وكام أنه ال ميكننا التقاطها بالعني
املجردة حتى ولو ث ّبتنا أعيننا وراقبنا متن ّبهني ومن دون أن يغمض لها جفن .إنها
لحظة ممطوطة يف االتجاهني ،متحو الحدود والفواصل .من هنا اعتقادي أنه ال
ميكن تسجيل هذه اللحظة وال حتى رؤيتها.

***
صورة حتى النرص؟

يخاف النظام السوري الساحات العامة ويجزع من احتالل الشعب لها ويرتعب
ملج ّرد التفكري باحتامل حدوث تج ّمعات «مليونية» فيها ،كام حدث يف ساحة
اللؤلؤة يف البحرين أو يف ساحة التحرير يف مرص أو يف ساحة التغيري يف اليمن أو...
لذا يرص عىل احتاللها بآلياته العسكرية الثقيلة غري آبه بتعطيله الحياة .باملقابل
أ ْو َجد املواطنون السوريون أساليب أخرى لتحركهم وتظاهرهم من أجل اسقاط
هذا النظام املستبد .فأتت كام هو معلوم عىل شكل مظاهرات متفرقة وط ّيارة
ليس لها مركز أو ساحة ثابتة للتجمع وليس لها وقت محدد النطالقتها .هذا إذا
ما استثنينا أيام الجمعة التي صارت موعداً ثابتاً لخروج املتظاهرين من الجوامع
بعد الصالة.
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منهم وغري املؤمنني ،عىل وعيهم بأهمية فصل الدين عن الثورة وبعلمنتها .فال
يس ّلم السوريون بأن قتلهم هو من مشيئة الله سبحانه وتعاىل كام أفتى بعض
القادة من رجال الدين أمثال قائد الثورة اإليرانية الخميني يف حربه ضد البعث
العراقي والتي ُعرفت بالحرب اإليرانية العراقية ،أو من أمثال بن الدن وزميله
السلفي أبو مصعب الزرقاوي اللذين بررا قتلهم لألبرياء الذين كانوا ميوتون ُكثرُ اً
يف العمليات االنتحارية امل ّنفذة من قبل اتباعهام ،بل هو من عمل االنسان أيضاً،
وصور قتلهم تلك قرائن إلدانة املجرمني .يف رأيي وعىل عكس ما يظنه منتقدو
الثورة السورية ،فإن اللقطات التي يرسلها املواطنون السوريون عن موتهم
تعلمن ثورتهم وتؤنسنها.
وكأننا من خالل إرصارهم عىل تسجيل ثورتهم بالهواتف النقالة نشهد عىل
بداية تح ّول وانتقال املدن السورية من أرياف إىل مدن حديثة؛ مدنٍ ملواطنني
أحرار يتمتعون بحقوق مدنية وبحر ّية تعبري يكفلها قانون مدين ومؤسسات
حكومية ذات متثيل دميقراطي حر ...وأحسب أن السوريني يدركون متاماً ،كام ال
يدرك بعضنا ،أن الصورة وحدها ال تكفي يك تحقق نرصاً.
بريوت ٢٠١١/٨/١٥

يعيب البعض عىل الثورة السورية الساعية إىل تغيري النظام أنها إسالموية.
ودليلهم إىل هذا هو رمزية يوم الجمعة لدى املسلمني واعتامد الجامع كنقطة
مركزية لتج ّمع املتظاهرين ألداء صالة الجامعة قبل خروجهم إىل الشوارع يف
مظاهرات االحتجاج ،وبالتايل يخلصون إىل أن الدين اإلسالمي (وأحياناً ينعتونه
بالسلفية) هو املحرك األساس لالنتفاضات الشعبية فيتخ ّوفون منه كنظام بديل
للنظام البعثي .إال أن ما يفوت هؤالء املنتقدين هو إرصار املتظاهرين عىل
تصوير وجه قاتلهم والتدليل عليه .وكأن املتظاهرين السوريني ،مبن فيهم الرجال
الخارجون للتو من الجوامع بعد أدائهم فريضة الصالة ،يريدون أن يثبتوا لنا
من خالل ما يلتقطونه من صور للقمع والتنكيل والقتل الذي يطالهم ،أن املوت
ليس بيد الله وحده ،بل يبدو أنه أيضاً بيد هذا النظام املجرم نفسه الذي يقتلهم
عن سابق تص ّور وتصميم وبوعي كامل .وما اإلرصار عىل إرسال الرسائل املصورة
التي تدين هذا النظام برئيسه وأزالمه إال تأكيد من املواطنني السوريني ،املؤمنني
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