محارضة غري أكادميية

سكان الصور*
ربيع مروة

الفصل األول

الصورة األوىل

صف ع جنب .ط ّفي الس ّيارة .نزال ع األرض .اعطيني الكامريا.
هويتك .وراق الس ّيارة .رخصة السواقه.
افتاح الصندوق .التابلو .اعطيني الكامريا.
وين ساكن؟ من وين باألصل؟ شو بتشتغل؟ وين بتشتغل؟
صحايف؟ مرسحي؟ ممثل؟ وين بتمثل؟
مثلنا شوي؟ إيه هون ..بنص الطريق ..شو فيها؟ ..بتستحي؟ بتخاف؟ بتتلبك؟ بتخجل؟
بتنحرج؟
ولو! ممثل وبيخاف ميثل ق ّدام العامل؟
مثل!
افتاح الكامريا؟
مني هاي؟ مني هيدا؟ مني هول؟
وين هاي؟ إميتني هاي وهاي؟ شو هاي؟ وين هاي؟ مني هاي؟
وهاي؟

* " /سكان الصور" عنوان رواية ملحمد أيب سمرة عن دار النهار ّ ،2..3
حل عنواناً يف عمل ربيع مروة
بدون إذن من الكاتبني.
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ليه هامللصق بالذات؟

ما بتعرف إنو ممنوع التصوير باملنطقه هون؟
ما قلتليل ،ليه هالصورة؟ ليه هامللصق بالتحديد؟
للحقيقة ،هول صور صديقي زياد ..هو
ما ق ِبل ص ّورو ..كان ب ّدو ،بس قال ما بيقدر لرضورات أمنية إلها عالقا بطبيعة عملو..
خاف ..قلتلو ،ولو! باألمن وارضب واطرح وبتخاف ناخدلك صورة؟ زجرين ..حملت حايل
وف ّليت عالرسيع..

***
هيك بلشت قصة
هامللصق ...بتذ ّكر كتري منيح ،كنت بالسيارة مبنطقة قريطم ،وتحديداً باملربع األمني آلل
الحريري ،بلمح صورة جامل عبد النارص مع رفيق الحريري واقفني سوا.
باألول ما صدقت ،عملت ل ّفه ورجعت ألتأكد ..صحيح ...عبد النارص والحريري سوا مجتمعني
بنفس الصورة .كثري غريب ..أنا بعرف أنو الحريري وعبد النارص ما بحياتهم التقو ..كيف
ممكن تظهر هيك صورة؟ فع ًال يش غريب ومش عادي ..قلت الزم آخد صورة لهالصورة
املش عاديه واحتفظ فيها ..متل ما بالعاده ممكن يصري بأغلب املناطق اللبنانية ،يش أخدت
الصورة ،بيو ّقفني شاب من أمن القرص وبيصري يحقق معي ..بقيت تقريباً ساعتني بالتحقيق
لكن قبل ما
لحد ما اقتنع إنو ما يف برايس أي مخطط مشبوه .هيك ،تركني يف حال سبييلْ ،
انطلق ،طلب مني إنو خ ّليه ببايل إذا يش م ّرة احتجت ملمثّل ،وقاليل:
أنا بحب التمثيل ..بحب مثّل من أنا وزغري ..وبحس أين بقدر مثّل أي دور ..مث ًال فيي إبيك
برسعة ووقت اليل بدي ..بدك إبيك؟ بدك إبيك هلق هون؟ إذا بدك إبيك ببيك ..رح إبيك..
هـ...
سألتو إزا فيي آخدلو كم صورة هيك ما بنساه ،وبيضل ببايل ..قاليل أكيد.
هول الصور.
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فع ًال هالصورة غريبه .يف يش ما بريكب
بالراس ..قصدي كيف ممكن يكون شخصني ما التقو وال م ّرة بالحياة عندهن هيك صورا؟
وكيف ممكن يلتقي شخصني مع بعض إزا كانو اتنيناتهن صارو بينتمو لعامل األموات؟ هل
هيدا بيعني أنو هاللقاء صار بعد املوت؟ ط ّيب مني أخد الصورة؟ مصور ميت كامن أو يش
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مصور هاوي ومش محرتف متيل كان عم بيصور شو ما كان وفجأة بينّ يش بالصورة ما ممكن
ينشاف بالعني املج ّردة؟
فرجيت هالصورة ألحد األصدقاء ،قاليل هيدي فوتومونتاج أو فوتو مانيبيوليشن .وبالعريب
بيصح قول :تالعب بالصور أو صور مفربكه.
ضجه بوقتها.
تز ّكرت ّ
قصة إلها عالقة مبوضوع الصور املفربكة ،عملت ّ
بسنة الـ ،82مجلة "ناشونال جيوغرافيك" بتقرر تق ّرب هرمني من أهرامات مرص لحد بعض،
حتى يركبو بقلب صورة الغالف اليل هي عامودية ،ف َز َركوهن عبعض.

ما بعرف ..فكرت ممكن يكون الهرم
األول هو عبد النارص والهرم التاين رفيق الحريري ،وأنّو شخص ما قرر يقربهن عبعض ليصريو
بصورا وحده .بس ليه بدو يعمل هيك؟

مر ّكبه وهاللقاء ما تم وننهي املوضوع.
أكيد هينّ نقول إنو هيدي صورة
جمعهن مع بعض.
أو منقول مث ًال :واحد جايي عبالو يلعب أو يعمل عمل فضائحي،
ْ
أو ممكن كامن نحط هالصورة تحت هدف نضايل تعبوي من خالل هاللقاء ا ُمل َتخ ّيل .بنقدر
حب يستدعي الرجلني العتبارات سياسيه آن ّيه ،فحرشهن يف
نزيد كامن إنو الحريري اإلبن ّ
صورة وحده ليأكدلنا أنو وريث سياسه عروبو ّيه عريقه ذات تاريخ نضايل طويل ومرير ضد
االمربيالية العاملية وربيبتها الدولة الصهيونية؛ تاريخ نضايل عنوانه األول فلسطني العربيه
وشعاره التالت الءات :ال صلح ،ال تفاوض ،ال اعرتاف.
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ممكن كامن نقول عن هالصورة باعتبارها ُمر ّكبه ،أنها تستنفر األموات يف عامل األحياء ،يف
معاركهن اليوميه اليل مل تنت ِه
الستخدامهن كسالح يف
أمواتهن
يرص سكانو عىل استدعاء
ْ
ْ
ْ
بلد ّ
وعىل األرجح لن تنتهي.
وفينا نحيك ونقول كتري أشيا عن هالصورة من حيث انها صورة ُمر ّكبه ،بس يليل مش قانعني
باملوضوع هوي ليه يليل ر ّكب هالصورة قرر يخفي املونتاج اليل عملو ويخلق هالوهم بأنّو
هالصورة مزبوطة ومش مر ّكبه؟
قصدي ،كان فيه يصمم امللصق من دون هالتالعب متل ما بيصري مبعظم امللصقات..
مث ًال خود هالتالت أمثله:

هول صور دعائيه سياسيه ما فيها أي لبس أو تالعب ...املونتاج واضح ..والرتكيب أيضاً

املونتاج مش واضح
مفضوح ..ما يف يش مخ ّبا ..بس هون بهامللصق،
والرتكيب مخ ّبا ..يف فربكة عم تجرب تخفي أدواتها .وللرصاحة ما عم القي سبب مقنع ليه
بدو هالشخص يخلق عنا هالوهم وه ّوي بيعرف متاماً إنو ما حدا رح يصدق أنو هاللقاء تم
أو ممكن بيوم من األيام يتم.
أنا شخصياً ُمرص أنو ما يف تالعب بهالصورة وال تركيب وال مونتاج ..هاي صورة مزبوطة وهيدا
اللقاء صار وعن جد صار بس بعد ما ماتو مش قبل ..يعني عبد النارص التقى بالحريري
بالصورة ،من بعد املوت ..وهاللقاء ما كان ممكن أنو يحصل لو ما اتنيناتهم بينتمو لعامل
األموات ..يعني كان من املستحيل أنو يصري وبأي شكل من األشكال قبل مقتل الحريري.
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بالحقيقة يف كتري صور من هالقبيل ..وكأنو األموات بيتنقلو من صورة لصورة ..بيرتكو صورة
ليسكنو بصورة تانيه .هاي مجموعة من الصور.

ةورم عيبر

صارت الصورة باألبيض واألسود متل ما مالحظني .ف ّتشت عالصورا األصليه اليل باألساس إجا
منها عبد النارص ،ما لقيتها .لكن باملقابل لقيت هامللصق اليل انعمل بذكرى ميالدو..

				
لقيتو بأرشيف الجامعة األمريكية ..طبعاً ملّن ترك عبد النارص الصورة ليزور الحريري ،امللصق
األصيل صار فايض.
وح ّلو بصور تانيه ..الصور متل األوطان  ،متل البيوت أحياناً،
يف كتري صور هجرها أصحابهاَ ..
الواحد بيضطر يرتكها أو بيجي عبالو يغريها من وقت للتاين ..هاي أمثله أخرى لصور
هجرها أصحابها:

						
بعرف إنو اليل عم قولو مش منطقي والعلمي ورضب من الهلوسه .إيه موافق .بس رغم
هاليش أنا مرص ص ّدق أنو عبد النارص والحريري التقو .واألدق أنو عبد النارص ه ّوي اليل
التقى بالحريري ..راح زارو بقرصو بقريطم والدليل أنو الصورة األصليه للحريري واقف

قدام قرصو.
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بس مني هوي جامل عبد النارص ومني هوي رفيق الحريري؟
أكيد هالشخصني بغنى عن التعريف ،لهيك رح نقفز فوق النقطة ونك ّفي.

***

صورة باأللوان ..هلق ملن إجا لعندو عبدالنارص
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وبالقيها كتري عاديه ..ما فيها إخراج فني .شخصني واقفني
بتط ّلع عالصورة
حد بعض عىل طبيعتهن من دون أي تكلف .ما عم يتط ّلعو صوب املصور وال طبعاً بال َع َدسه..
ما يف هيبة شخص مفروضه عىل الشخص التاين ..اتنني مرتاحني ..مش مشدودين ..كأنو كل
يش طبيعي ورايق ..زيارة ود ّيه ال أكرت وال أقل ..وما بتحمل أي مفاجآت ..كأنها صورة
مأخوده لنحفظها بألبوم العيله ..ما كـأنها صورة بتأ ّرخ لقاء زعيمني .ال بل توحي أكرث
بلقاء أب مع أب يف يوم عطلةَ .ب َّيني راضيني عن شو أنجزو خالل أسبوع عمل ..وكأنو مش
أول لقاء بيناتهن وال آخر لقاء ..صورة ُأخذت ع غفله منهن ..ويف حال مش ع غفلة وكان
معهن خربها ،فهدفها بهالحاله إنها تبث الطأمنينه يف نفوس مشاهديها بإظهار هالحميميه
بيناتهن ..ألنو هاي صورة ما ال ُتقطت عىل طاولة مفاوضات ،وال خالل إجتامع عمل وال يف
مقر أو مركز سيايس رسمي ،إمنا بـبيت خاص وتحديداً بحديقة البيت .والحديقة هون متل
البلكون ..رشفة البيت واليل برتمز للمكان الواقع بني داخل البيت وخارجو .املكان املعلق
بني الخاص والعام ..وكأنو هالصورة بتفرجي الزعيمني بهاملكان املعلق بني الخاص والعام...
ما بني بني ..يعني ،بعد ما خلصو إجتامعهن الخاص وقبل ما يط ّلو عالعام ليعلنوا نتيجة
هالخلوه للناس..
خالصة القول إنو هالصورة مانها دعائيه وال هدفها دعم أي حمله سياسيه وال هدفها
باألساس تعبوي جامهريي..
عىل عكس استخدام امللصق إللها ..إيه؛ يف الصورة ويف امللصق اليل بقلبو هالصورة ..هامللصق
اليل بيحمل توقيع حركة النارصيني األحرار.

هيدا امللصق برأيي عم بيخون الصورة ،ألنو هدفو تعبوي.
قصة بحد ذاتا .بيكفي نذكر إنها حركه لبنانيه انشقت حديثاً عن
وحركة النارصيني األحرار ّ
الحركة األم اليل تأسست ببدايات الحرب األهليه وعرفت بإسم املرابطون – حركة النارصيني
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اليل قرر
املستقلني ..املرابطون هني اليل صممو امللصق األول
جامل عبد النارص يرتكو بعد ما تعب من وحدة قاتلة وهلك من ثورة ال تهدأ ّ
ومل من حياة
ال متوت .فقرر الهجر..

فواضح أنو اللقاء ما عندو تاريخ محدد ..ما
أما بالنسبه للوقت بهالصورة
بنعرف بأي يوم التقوا وال بأي ساعة ..حتى ما فينا نجزم إذا كان بالنهار أو بالليل ألنو الضو
مش واضح بالصورة ..حتى التياب اليل البسينها ما بيفيدونا بهاملوضوع .بدله فيها تنلبس
بالشتا وبالصيف ،بالنهار وبالليل وبتصلح لكل املناسبات الرسمية وغري الرسمية ولكل
الفصول واألوقات ..اليش الوحيد اليل فينا نأكدو هو مكان اللقاء :متل ما ذكرت قبل :حديقة
قرص الحريري يف منطقة املربع األمني /قريطم ،بريوت الغربية  ،لبنان ،الرشق األوسط...
واليل فينا كامن نأكدو هو أنو هاللقاء تم بعد اغتيال الحريري مش قبل ،يعني بعد 14
شباط الـ .2005
برأيي ،هالنوع من الصور يزدري الوقت ..وما بيعريو أي اهتامم ..وكأنّو الوقت يف عامل
األموات وقت فالت وحسبانو بيتم مبقاييس مختلفه عن كيفية حسبان الوقت بعامل األحياء.
ميكن الوقت بهالصورة بيشبه الوقت باألحالم .لهيك يف يكون رفيق الحريري بالصورة أكرب
سناً من جامل عبد النارص من دون ما نستغرب األمر .مع إنو الحريري خلق بسنة الـ 44
وعبد النارص بسنة الـ.18
عىل كل حال ،الصور بت ّدعي أنو مبقدورها تج ّمد الوقت وتحبسو مقابل هروبو الدائم
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بالحياة ..لهيك فينا كامن نشوف ،مث ًال ،مبلصقات حركة أمل اليل بنشوف فيها صورة لرئيس
الحركه نبيه بري وإىل جانب صورتو صورة لإلمام املغ ّيب موىس الصدر ،بنالحظ كيف نبيه
بري عم يكرب بالعمر بني ملصق والتاين بينام اإلمام الصدر بعدو بكل الصور بنفس العمر..
وطاملا اإلمام ُمغيب إذاً رح يضل عمرو بالصورة  49سنة  .....أما ب ّري فمع الوقت رح يضل
يكرب ويكرب ليجي اليوم اليل خلص؛ ما بقا فيه يكرب أكرت...
بس خلينا مبوضوعنا ..لقاء عبد النارص  -الحريري.
مبا إنو من الصعب ال بل مستحيل ،تحديد تاريخ اللقاء ،فينا عالقليله نزعم إنو هاللقاء صار
قبل كم يوم من النهار اليل شفت فيه امللصق ،يعني بآب .2007
بس شو صار بآب 2007؟
للرصاحة ما بتذكر شو صار ،بس بعدين بذكر شو صار بأول هالسنه ،يعني بكانون التاين
 ..2007أكيد بعد ما حدا من سكان بريوت نيس االشتباكات والصدامات اليل صارت بالجامعة
العربية ومحيطها بني منارصي قوى الرابع عرش من آذار و َع َراسهم تيار املستقبل التابع
للحريري وقوى الثامن من آذار و َع َراسهم حزب الله وحركة أمل .ومتل ما معروف وقتها،
رسعان ما تحولت هاالشتباكات إىل تشنج واصطدام طائفي  -إسالمي بني الس ّنه والشيعه..
ومتل ما معروف كامن أنو هاملشكل الطائفي منو جديد عالبلد وال عاملنطقه بأرسها ..لكن
بعد هالحادثه تفاقمت األمور أكرت بني الطائفتني وطبعاً املقصود بلبنان ..لهيك ،هل فينا
نعترب هاللقاء بني الحريري وعبد النارص ملا ميثل كل منهام للبنان والعرب وللطائفه السنيه،
كلقاء دعم للحريري اإلبن يف لحظة سياسيه ورمبا عسكريه َح ِرجه و ُمر ِبكه؟ هل هي محاوله
وج خطر املد الشيعي باملنطقة واملدعوم إيرانياً ،مع
لتحريك أو تجييش الطائفه السنيه يف ّ
" "nuanceزغري وهوي أنو هالتجييش يجب أن يأيت بعيداً عن التعصب الطائفي! إيه! يعني
طائفي بس بال تعصب..
األب  -الحريري ،املسلم املعتدل ،الليربايل ،النهضوي ،العروبوي يدعو عبد النارص اليل هوي
مسلم معتدل أيضاً ،نهضوي أيضاً ،وعروبوي طبعاً ،ليلتقي به يف قرصه .يلبي عبد النارص
الدعوه ويأيت ليبايع الحريري االبن ع الخالفة للخط العرويب األصيل ،فيعلنا معاً ،أن عروبتنا
هي العروبة الحقيقية
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وج عروبة هؤالء ،املزيفة واملشبوهة .عروبتنا هي االسالم املعتدل ،وليس السلفي ،وال
يف ّ
املتزمت وال األصويل .هذا هو اإلسالم الحق وهذه هي العروبة الحقة ،وكل ما عداهام فهو
باطل .باملقابل ،الحريري األب يؤكد لعبد النارص الزعيم أن عروبته لن متوت وأن النارصية
ستبقى حية ما دامت الراية يف عهدة الحريري االبن الذي حت ًام سريفعها عالية خفاقة.

***

عىل كل االحوال هاللقاء مع عبد النارص ما عندو أي تقل ،وما بقا عندو
الوقع نفسو اليل كان ممكن يكون عندو ّياه ملن كان عبد النارص بعدو عىل قيد الحياة..
وقتها كان ممكن يغري كتري باملعا َدله ،بس اليوم ما يش ..فإذاً هيدا اللقاء م ّنو إال لقاء معنوي
ويف أقىص مهامتو فيه يكون لقاء استشاري أو لقاء تبادل آراء ال أكرث وال أقل..

ويف وصف عروبة عبد النارص فعل تأنيث ،ميكن هيدا إلو عالقة مبوتو
العادي وغري الدراماتييك واليل أىت عىل عكس مقتل الحريري امللحمي والعنيف جداً.
وبالعوده للسؤال حول معنى هاللقاء ،رمبا رمز ّيتو جايي من الطابع الجنساين ملوتتني
مختلفني :موت عبد النارص ذو الطابع األنثوي ،وموت الحريري ذو الطابع الذكوري .وكأن
اللقاء هو عقد زواج بني هاملوتتني.
ما ننىس أنو عبد النارص مات مهزوم واألعالم العربية كانت ال تزال من ّكسه .وعىل ما كتب
جورج طرابييش بكتابو "املرض بالغرب" :إرسائيل خصت األب املتمثل وقتها بعبد النارص وما
تركتلو خيار سوى املوت قهراً .وعىل الرغم من وفاء الجامهري العربية لهالقائد العريب الكبري،
بقيت مرارة الهزمية معلقة يف كل فم ،وخاصة بعد رحيله املفاجىء من جراء موته طبيعيه.
موته ال تليق باألبطال .رحيلو إجا قبل ما تسرتد األمة العربية كرامتها وعزتها.
مات من دون ما يوفيّ بـ"وعده الصادق" .مات من جراء الحزن ،من أىس الهزمية اليل ألحقتها
إرسائيل بالعرب بحرب حزيران الـ .67مات متل ما ممكن يش ُأ ّم متوت من ورا الحزن الكبري
واألىس العميق اليل ممكن يصيبها بعد فقدان ولد حبيب .أما الحريري ف ُقتل ،اغتيلُ ،ف ّجر...
متل ما األبطال بيحلمو ميوتو ..القتلة كانوا بحاجة ليش مية كيلوغرام وأكرث من املتفجرات
والـ ت.ن.ت .ليتخ ّلصو منو .ما كان هدف سهل ،وهو ما س ّلم بسهوله أبداً .مات شهيد ..أما
بالنسبه لعبدالنارص ،فالجيش اإلرسائييل احتاج  6ايام بس ليلحق الهزميه بالجيوش العربيه
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ويذل قائدها وبالتايل تتخلص منو من دون ما تحتاج حتى إنو تدقروا جسدياً.
لقاء الحريري بنارص منو إال محاوله لجمع ،أو يصح أيضاً ُجامع ،بني مرشوع عروبوي ُأجهض
مبوت القائد؛ املوت ذو الطابع األنثوي ،بـــاستشهاد ملحمي ح ّول رجل أعامل وسيايس
ولكن من دون أي مرشوع للعرب والعروبويني ..من هون أهمية هاللقاء ..لقاء
إىل قائدْ ،
الرشاكة إىل حد التزاوج إلنجاب صورة عن عروبه مكتمله وتقدميها للحريري االبن ،وريثهام
الرشعي يف لبنان...
ولكن واقتباساً مام كتب حازم صاغ ّية يف كتابو "وداع العروبة" ،إنو هالرغبه الستعادة
العروبه بهالطريقة ،مانها إال "رغبة أولية وطفلية سابقة عىل التجربة واالجتامع ،تشبه
البقاء يف الزمن السابق عىل قطع حبل الرسة".
عىل االقل خلينا نقول أنو محاولة جمع عروبة عبد النارص بعروبة الحريري فيها يش بيذكرّ
بقصص األطفال ،وتحديداً قصة "األمرية النامئة" اليل ما رح توعى إال ببوسة األمري.
فيها تكون عروبة الحريري األب هي األمري اليل عم بيفتش عأمريتو اليل مانها إال عروبة عبد
النارص الناميه .وما إضافة عروبة األول عىل عروبة التاين إال هالقبلة عىل الشفاه اليل ستوقظ
العروبة الحقيقيه من نومها الطويل ،ناهض ًة من كبوتها ،بهي ًة تشع نوراً فوق كل األقطار
العربية التي ال بد وأن يأيت يوم وتتحد كلها يف أمة واحدة ذات رسالة خالدة ...وفينا نغري
الشعار إزا حدا عندو حساسيه منو..
فع ًال هيدا لقاء استثنايئ بيجمع رجلني ،إىل حد ما ،اتنيناتهم حداثويني مع الفارق واالختالف
الكبري بني نظرة كل واحد منهن ملفهوم الحداثه.
عبدالنارص اشرتايك  ،حمل لواء النهضة والتحديث مبرص عىل طريقتو مع كل العلل واملصايب
اليل رافقت هاملرشوع.
الحريري ليربايل ،كامن حمل لواء النهضة ببلدو الزغري والتحديث عىل طريقتو وبرغم كل
العلل واالخطاء اليل رافقت مرشوعو.
األول ُقتل رمزياً عىل يد النظام اإلرسائييل والثاين ،وعىل حد ما قيل يف أوساط الحريري اإلبن،
إنه قتل أيضاً رمزياً عىل يد النظام املخابرايت يف سوريا والله أعلم ...وكأنو هاللقاء اليل حصل
بهامللصق ،بيفضح بطريقه مواربه ومخف ّيه تواطوء وغري مقصود بني نظامني يف حالة عداء
دائم ورصاع مؤبد .هالنظامان يجهدان أبداً إلجهاض أي محاولة نهضوية أو تحديثية عىل
صعيد بناء دولة مؤسسات ذات حقوق مدنية يف أي بلد عريب ،حتى لو كانت هاملحاوالت
ضعيفه وركيكه ومش ّوهه؛ وذلك ملصلحة بقاء نظامهام عىل قيد الحياة.
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بنهاية هالفصل ،بحب ضيف مالحظة أخرية:
بالعاده ،األحياء بيدرسو اليل إجو قبلهن ..أما األموات فكأنهن بيدرسو اليل إجو من
بعدهن..
لهيك عبد النارص ه ّوي اليل زار الحريري ومش العكس ..ميكن إجا لعندو ليسألو شو صار
بالعروبة ،شو صار بفلسطني وبالقضية الفلسطينية ..كيف الوضع بالسودان ،بغزة ..كيف
لبنان ..يسألو عن االتحاد السوفيايت والحرب الباردة ..وطبعاً عن الرصاع العريب اإلرسائييل..
وشو صار مبرص من بعد مويت ..وميكن الحريري خبرّ و إنو السادات ح ّرر مرص عن طريق
التفاوض والصلح واالستسالم  ..ودفع حياتو متن هاليش..
بأي صورة .ميكن
ميكن اتفقو يروحو يزوروا السادات بيش صورة ،وميكن راحو وما القوه ّ
السادات قرر يهجر ويسكن بيش صورة بعيدة وما حدا فيه يالقيها ..وميكن وميكن وميكن..
وباآلخر ك ّلو هيدا بيبدا بـ"ميكن" ،وما يف يش أكيد إال هالتخمينات اليل بتب ّلش بهالكلمه:
ميكن ..وميكن هيدا أحىل يش باملوضوع ..ميكن...

***
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الفصل الثاين

الصورة الثانية

الفصل الثاين رح يكون عن هامللصقات.
أول م ّرة شفتهن كنت بسياريت ..شفتهن بالصدفه ..باألساس هامللصقات ظهرت بعد حرب
متوز  2006بضاحية بريوت الجنوبية املعروفة بالضاحيه ..هاملنطقة اليل تعرضت ألعنف
عملية تدمري من قبل طريان العدو اإلرسائييل.

ثالت م ّرة شفت هامللصقات ما كنت بسياريت ،ال ..كنت بالبيت وشفتهن عالكومبيوتر،
واملقصود من هاإلشارة إنو قول أنو ما أنا اليل أخدت هالصور ..التصوير بالضاحيه مش
مزحة ..بدك إذن خاص من حزب الله بالتصوير ،وبيعود األمر لكتري اعتبارات ،وخاصة بعد
حرب الـ  2006اليل ح ّولت الضاحيه كلها ملربع أمني محصن ضد أي احتامل ألي اخرتاق
مخابرايت من قبل األعداء الصهاينة وعمالئهم من لبنانيني وعرب أو ضد أي عملية إعتداء
عسكرية ممكن تطال الحزب بالضاحية ...لهيك الحاميه واجبه ..ولهيك كامن ،إزا لقطوك عم
بتصور بال إذن مسبق مصيبه ،عن جد مش مزحة ،وفيك تبيك بنص الشارع عن جد ومش
متثيل ..قلت لنفيس ،شو بدي بهالعلقة ،بالها ..خيل حدا غريي يصوريل ياهن ..حدا شغلتو
التصوير فيه يقوم باملهمه من دون مشاكل ..وباألخري مش عم نصور يش خطري ..وهيك
طلبت من صديقي حسام مشيمش أنو يقوم باملهمه عني ..وهيدا اليل صار..
متل ما واضح بالصورة ،امللصقات مركبني عىل عواميد اإلنارة ،عىل ارتفاع تالت أمتار
من األرض ،بنص البولفار اليل بيفصل الخطني  -خطني السري  -عن بعض .عىل كل
عامود فيه ملصقني مركبني بقفا بعض ،واحد بتشوفو َع خط الدخول وواحد َع خط
الخروج .امللصقات مصفوفه ورا بعضها بالتتابع .كل شهيد مجاهد عندو صورة واحدة،
وكل امللصقات متطابقة.

تاين م ّرة شفت هامللصقات كنت كامن بسياريت بس هامل ّرة ما كانت بالصدفه ..قصدت روح
شوفهن..
هول صور ملجاهدي املقاومه اإلسالميه يف حزب الله ،يليل سقطو شهداء أثناء تصديهم
للجيش اإلرسائييل يف جنوب لبنان.
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لهيك كل صور الشهدا بيحقّ لها نفس امللصق لتسكن فيه ..ملصقات مصممة بشكل الئق
وجيد ..متساويه وبتشبه بعض.
ومتل ما معروف ،باإلسالم متل ما كامن بكل األحزاب األصولية واإليديولوجية ،الشهادة أعىل
املراتب وليس قبلها وال بعدها مرتبه ،اللهم إال إذا كان الشهيد بوزن عامد مغنية القائد
واملوجه العسكري يف حزب الله أو األمني العام السابق للحزب نفسه السيد عباس املوسوي
اليل اتنيناتهن قضو اغتياالً ..شهداء من هالوزن تبقى رتبهم وتُعىل مكانتها؛ فيصبح الواحد
منهم شيخاً للشهداء أو سيد الشهداء ...لهيك بتستحق صورهن ملصقات مميزة وأكرب حج ًام
لتسكن فيها.

***
بالبدايه ،ما الحظت أي يش خارج عن املألوف .بلبنان معودين نشوف صور الشهدا وين ما
كان ،بأي شارع وبأي منطقة ،ولكل التنظيامت واالحزاب...
كامن ما الحظت أي يش خارج عن املألوف بالنسبة للتطابق املوجود يف تصميم هامللصقات..
بلبنان كامن معودين نشوف ملصقات متطابقة وعندها نفس التصميم الفني.
هاي مث ًال مجموعة أوىل لشهداء الحزب السوري القومي االجتامعي ،من أرشيف
الجامعة األمريكية.

بالحقيقة بعد ما يف يش خارج عن املعتاد بهامللصقات باستثناء تفصيل واحد ه ّوي الجاكيتات
العسكريه اليل البسينها .كلهن البسني نفس الجاكيت ...نفس البدله العسكريه...
املوحد؟ هل منطق هالصور بيتطابق مع منطق الصور
إميتى تم تصوير هاألشخاص بهالزي ّ
الشمسيه اليل عاد ًة تُؤخذ لكل جندي بأي جيش نظامي؟ بهالحاله ،هل فينا نعترب أنو
هالبدله العسكريه متثل اللباس الرسمي ملقاتيل حزب الله؟ وهل حزب الله وتحديداً
املقاومه اإلسالميه تعترب نفسها جيش نظامي متل أي جيش نظامي بالعامل؟ ولكن نحنا
بنعرف انو هاملقاومه عندها تنظيم رسي .هل هيدا بيعني انو هالصور ما بتظهر إال بعد
املوت؟ بهالحاله السؤال هو إميتى ُأخذت هالصور؛ قبل انطالقهن للقتال بوقت قليل أو
بوقت طويل؟ وهل املجاهدين كانوا مدركني ملوتهن فتصورا هالصور ليك تُستخدم بعد
الشهادة يف ملصق ُيفرتض انو يكون تذكار وتكريم لتضحياتهن وعطاءاتهن اليل فع ًال ال تُق ّدر
بثمن؟ صورا أرادوها ملا بعد املوت؟ جهزوها وحفظوها قبل الرحيل الكبري ككفن؟ هل
هالصور يف هذا السياق ،مبثابة كفن الشهداء؟

إجامالً التطابق بالتصميم إذا ّ
بيدل ع يش فهو التايل :عند االستشهاد كل الرتب الحزبيه
تصبح متساويه وتختفي الرتاتُبيه ..هيك اليل كان قائد مجموعا أو قائد فصيل أو مقاتل
عادي بيصري برتبة شهيد ..الكل سواسية وبرتبة واحدة أال وهي :الشهيد البطل أو الرفيق
الشهيد أو املجاهد الشهيد وإىل آخره ..ما حدا أعىل من حدا ..وال أفضلية لحدا عىل حدا..
242

243

روصلا ناكس

ةورم عيبر

لكن بيبقى فيه سؤال مع ّلق مرتبط بهاملسأله تحديداً .ليه تم اختيار بدله عسكريه ومش
بدله إسالميه كلباس موحد .أو بكل بساطه ،ثيابهن العاديه..

اليوميه ..متل ما باقي الشهدا اليل ظهرو بامللصقات ذات التصميم املوحد؟
عم بسأل ألنو إجامالً البدالت العسكريه ما عندها هو ّيه واضحه .فيها تكون ألي جيش
بالعامل حتى جيش العدو نفسو .إذاً ،ليه تم اختيار بدله عسكريه "متغ ّربة" (نسبة للغرب)
ُ ،مع ّممه و ُمعومله؟ شو اإلغراء اليل بتقدمو هالبدله؟
وبالحديث عن اللباس املوحد ،يخطر عبايل اللباس الرشعي للمرا املسلمه ،وتحديداً الحجاب.
يقول الشيخ نعيم قاسم" :إننا أردنا للباس الرشعي للمرأة املسلمة ،أن يحمل معاين الجهاد
واملامنعة للمرشوع الغريب املتأمرك واملتصهني ملنطقتنا الرشق أوسطية".
ولكن بهالحاله كيف فينا نفرس اختيار رجال حزب الله ألنفسن هالبدله العسكر ّيه
ْ
"املتغ ّربة" كلباس موحد ملجاهديهن؟ وكيف فيه الحزب يفسرّ هالتناقض بني هويتني ،وحده
مامنعا للغرب ووحده تتامهى مع الغرب؟

***
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بالحقيقة ملن شفت هامللصقات بتاين مشوار عملتو ،الحظت فيهن يش غريب ،بس ما كنت
تأكدت شكويك.
أكيد من املوضوع .ملن مت ّعنت فيهن منيح
ْ

الغريب بهالصور هو أجساد الشهداء .اكتشفت أنو كلهن عندهن نفس الجسد ..وهالصور
مانها إال صور مر ّكبه ،يعني فوتومونتاج ..أي مفربكني .. ..واملونتاج طبعاً مش واضح أو
مقصود يكون مش واضح ليخلق هالوهم براس الناظر ،وبالتايل يصدق إنو هالصور ما فيهن
أي تالعب وال فربكه .ولكن إذا بتط ّلع منيح بالحظ إنو هالجسد مش لهالوجوه .هيدا جسد
من دون هويه .جسد لواحد مجهول.

يبدو أنو املصممني الفنيني بجهاز حزب اللهَ ،ج ّهزوا ملصق خاص لتكريم
وتخليد شهدائهن.
ملصق واحد لكل مجاهد شهيد .الخلفية نفسها ،األلوان هي هي ،والخط نفسو  ،الحجم
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ُهوي ُهوي ،أما الجسد فنفسو ُهوي بذاتو بيتكرر ..م ّرا بيكون جالس  frontalوم ّرا مايل
شوي عاليمني وم ّرا معكوس أفقياً  - )flip canvas horizontal( -فبيصري مايل شوي
عالشامل ..الجسد نفسو بتالت وضعيات جاهزة لتستقبل وجوه الشهداء حسب الوضعيه
اليل آخدها كل واحد منهن بالصورة األصلية… ملصق حارض وجاهز وما ناقصو إال الراس
الوج ليكتمل .االسم كامن عندو مح ّلو تحت كلمتني مطبوعتني بخط
واإلسم :اسم صاحب ّ
كبري نسبياً:
املجاهد الشهيد اليل بيتص ّدرو أسفل امللصق .وطبعاً بفضل الفوتوشوب ُيقص الراس من
الصورة األصل و ُيلصق عىل امللصق املع ّد والجاهز؛ أي .Cut and paste

رزمة من التساؤالت:

ليه تكريم الشهدا ب ّدو يكون عرب استبدال أجسادهن بجسد آخر مجهول؟ شو صار
بأجسادهن الشخصية؟ وينها؟ وليه تّم استبعادها عن الصورة؟ هل ألنها ما بتليق بصور
الشهيد مع أل التعريف؟ أو ألنو الصورة اليل صارت أحد أسلحة حزب الله األساسيه مبعركتو
ضد األعداء؛ هيدي الصورة برتفض تستقبل أجساد ما عندها رشوط هاملعركه الطاحنه اليل
عم بتدور رحاها يف ميدان امليديا أو اإلعالم؟
هل مجتمع املقاومة بيخاف من أجساد أبنائو فبيستأصلها من الصور ويبعدها جانباً؟ هل
هوي خوف من الجسد بحد ذاتو ملا ميكن أن ُيفرزو من نجاسات متوالدة دامئاً وأبداً؟ جسد
مع ّرض دامئاً للتلوث وعليه ُيطلب أن ُيط ّهر من رجسه؟ هل لهيدي األسباب وغريها يتم حذف
أجساد األفراد واستبدالها بجسد واحد صلب قوي ونظيف ..جسد واحد لجميع الوجوه؟
عاألرجح هالوجوه بهامللصقات ما بتمثل أصحابها كأفراد أمنا بتمثل الجامعة اليل
بتنتمي إلها؟
الوج متل ما معروف ،هو الهو ّيه الفرد ّيه لكل واحد منا واليل بتم ّيزو عن األشخاص اآلخرين.
ّ
والوج فيه يفضح أرسار صاحبو وفيه يخ ّبيها ..بس الوجوه بهالصور ما عم بتخ ّبي أرسار..
ّ
بوج واحد ،عكس
فسيامؤهم عىل وجوههم .وجوهم تُفصِ ح عماّ يف قلوبها ..كل واحد منهم ّ
ووج ..وجوه الشهدا عم بتقول كلها نفس القول ،وكأنو كلهن عندهن
وج ّ
العدو يليل بألف ّ
وج واحد عم بيقول نحنا عشاق الشهاده .والشهاده هنا لوجه الله ومرتضاه.
الوجّ ..
نفس ّ
والله ال وجه له ألنه وعىل ما كتب جالل توفيق :الله فعل رصف .لهيك وجوه الشهداء كلها
مجتمع ًة معاً هي وجه الله يف الدنيا واآلخرة.

***
جسد بانتظار رأس...
ما بعرف بشو كانو عم بيفكرو املصممني الفنيني بحزب الله ه ّني وعم بيقومو بعملية
قطع الرووس عالفوتوشوب .ما بعرف .بس هل إجا َعبالهن للحظة مقتلة الحسني وما
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أصابو ..عاألرجح أل ،واملوضوع فيه يكون موجود بالالوعي الجامعي عند هالطايفه اليل كل
سنه بتستعيد مقتلة الحسني يف ذكرى عاشوراء ..وأكيد ما رح أدخل بعملية تحليل نفيس
لكن...
للجامعةْ ،
ولكن ...عندي ميل لقول أنو هالصور مزبوطني وما فيهن أي تركيب ..وهامليل اليل عندي
ْ
جاي من هالخوف .الخوف أنو حدا يتجرأ ويلعب بصور األموات .بالقي هالفعل عنيف
وبيوجع ومؤذي؛ أنو ّ
مبحل ما ،ح َدن عن سابق تصور وتصميم يقص صورة ميت ويلعب
ّ
فيها ،حتى لو كان هاليش جاي عن حسن ن ّيه وقصد رشيف .فيه هالة حول صور األموات
ما فينا ما نحرتمها.
هوي هالخوف ميكن كامن نابع من أنو هالعاده تصري موضة ،منوذج ُيحتذى به من قِبل
ّ
األحزاب والتنظيامت األخرى ،متل ما كل يش بهالزمن ،فيه يتحول برسعة ملوضة ويفقد
قيمتو ...عىل كل حال يبدو ب ّلش هاألمر يصري .شوفو هامللصق ليل ُأع ّد الستقبال مقاتيل
حركة أمل اليل استشهدوا دفاعاً عن أرض لبنان.

فيه يش ما عم ميرق بسهولة.

يعني ،شو رأي أصحاب هالصور بجسدهم الجديد؟ هل بيسعدهن؟ بيحزنهن؟ شو بيقولو
عوائل الشهداء ملا رح يشوفو والدهن بأجساد جديده؟ أرملة الشهيد كيف بتتطلع عىل
جسد زوجها املستجد؟
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متل ما بتعرفو بهالبلد كل يش عرضة لالعتداء وخاصة امللصقات والصور .يعني إذا يف ملصق
واحد بيش شارع ،أكيد ماكسيموم بأسبوع زمان بيكون طار من محلو.

رح أقطع رايس منها.
هاي صوريت.
ور ّكبه ع هالجسد .وبالنسبة لجسمي الشخيص أنا ،ما بقا عندو عازه ،فينا نرميه
بسلة املهمالت.
وكأين عم بشهد َع جرمية عم تحصل بعامل افرتايض .ما يف مكان محدد للجرمية ،ما يف أدلة
ماد ّيه بني إيدينا ..ما يف جثّه ،وال يف قاتل ..جرمية ما فيها دم وال حتى بصامت .جرمية عم
تحصل بنظافه ُمطلقة.

لهيك ،أنا شخصياً بفضّ ل أنو ص ّدق أن هالصور
مش مفربكني وال ملعوب فيهن ..هول صور مزبوطني وما فيهن أي مونتاج ..ومبا إنو هالصور
ما ُأخذت ملن كان اصحابها عىل قيد الحياة ،لهيك بقرتح أنّو هالصور ُأخذت بعد املوت.
بعرف إنو باقرتاحي هيدا فيه كفر وتجديف .بس أنا ما هديف برهن هاليش وال أقنع حدا
كحجه لفهم هالصور والتعمق بهالظاهرة والتف ّكر
فيه ،كل املوضوع هو اقرتاح غري واقعي ّ
مبعنى ظهور الشهداء مبلصقات متطابقة وبجسد واحد متكرر..

بس إذا كان عرش ملصقات ع نفس الحيط ،التعدي عليهن بيصري أصعب.

ويف حال كانو فوق األربعني ملصق سوا أكيد هون ما حدا بيسرتجي يق ّرب صوبهن.

***

ّ
بطـ ّلع ع هامللصقات وبقول لحايل ميكن هاملجاهدين الشهداء قررو يكونو سوا واختاروا
هالجسد الذكوري القوي ببدلتو العسكر ّيه ليظهروا وكأنهن كتلة واحدة متامسكة وقو ّية،
بحيث أنو ما يف حدا يخرقها أو يتع ّرضلها بأي أذى.
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ميكن من هون إجت فكرة هالتجمع النظامي والعسكري مللصقات شهداء حزب الله ليحمو
بعض من أي وافد غريب.
أنا شخصياً أحصيت أربع حاالت للملصق بلبنان ،وأكيد يف حاالت أكرث ..بس أنا رح إكتفي
بأربع فقط:
1 .1الحالة األوىل :ملصقات منفرده ،مستق ّله ،كانت ِعرضة العتداءات مبارشة من قبل
آخرين ،فتخزقت ،تخرمشت ،تشوهت ،تنتّفت و ُف ّجرت .أنا بسميهن ملصقات
مأساوية .وهاي بعض أ ْم ِثله.

روصلا ناكس

ةورم عيبر

4 .4الحالة الرابعة :تجمع مللصقات من نفس الفصيل ،قررت تظهر حالها كأنها جيش
نظامي مبجتمع واحد مس ّكر .بحيث أنو ما ممكن حدا يقدر يخرق هالتجمع/املجتمع
وال يدق فيه . .أنا بسميهن دولة امللصقات .وهاي بعض أمثله.

***
2 .2الحالة التانية :مجموعة من امللصقات ُطردت وهُ جرت من أماكن إقامتها ..ما قدرت
تحمي حالها ،وبالتايل اضطرت تنزح إىل حيطان تانيه بأماكن مجهولة .أنا بسميهن
ملصقات منفية .وهاي بعض أمثله.
من املفيد نقول أنو هالشهدا
بالعوده ملوضوعنا األساس،
شباب من هاملجتمع اللبناين ،بترتاوح أعامرهن بني  18و  34وبتجمعهن قوة اإلميان بالله
وعشقهن للشهادة .وأكيد ما حدن منهن عم يستشهد من أجل أي مكسب مادي .وإذا سلمنا
فرضاً إنو هالصور مزبوطني وظهرت بعد املوت ،منالحظ إنو املجاهد بعد استشهادو رح
يكسب جسد مقاتل قوي وصلب .الشهيد بريجع عىل عامل األحياء البس هالجسد املحارب،
3 .3الحالة الثالثة :صور إرفت من الوضع فقررت تبقى محلها بس من دون ما تتعاطى
مع حدا ..كأنها طربقت البواب والشبابيك وما بقا بدها تضهر ،س ّكرت عحالها أو
حدن س ّكر عليها ِبشكل إنو ما حدا يشوفها وال تشوف حدا ...أنا بسميهن ملصقات
مصدومة .وهاي بعض أمثله.

.
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ليقاتل من جديد و يستشهد ،لريجع من جديد يجاهد حتى االستشهاد
ويرجع ...وهكذا دواليك .متاماً متل ما قال محمد رسول الله" :ما من أحد يدخل الجنة
ويحب أن يرجع إىل الدنيا إال الشهيد ،فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عرش مرات".
الشهداء يعودون أبداً ،برغبتهم وبطواعيتهم...
مجاهدو حزب الله ،أناس زاهدون ،ال يبحثون عن الجنة كهدف وال يريدون سوى رضا
الله والتقرب من رسوله ومن صحبه أجمعني ..مثالهم الحسني ومرادهم الحسني ومطلبهم
الشهادة عىل خطى الحسني وأمنيتهم لقاء الحسني ...ولقاء عيل وحمزة وجعفر والحسن
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وزين العابدين ...شجرة ترضب جزورها عميقاً يف التاريخ وتفرد أغصانها إىل يومنا هذا.
سلسلة متصلة تبدأ بالشهيد األول الحسني عليه السالم وتنتقل من شهيد إىل شهيد .شهداء
ُرفعت صورهن كسلسلة ال تنتهي ..يصطفون وراء بعضهم البعض ..علقت عىل أعمدة
اإلنارة ،كل شهيد ينظر أمامه إىل الشهيد الذي سبقه ،ومن خلفه شهيد آخر ينظر إليه..
إنهم املشهد واملشاهدون يف نفس الوقت ...كل واحد منهن بيملك نظرتني؛ نظرة عم تتطلع
صوب حالهن كشهداء أبطال ونظرة تانية عم تتطلع صوب األحياء مبجتمعهن ..هاملجتمع أو
األصح االجتامع من األحياء يليل ه ّوي كامن بيملك نظرتني؛ نظرة عم تتطلع من تحت لفوق
عالشهدا بنظرة إكبار وتقديس ونظرة تانيه عم تتطلع عىل حالهن كأحياء ،نظرة مفعمة
بالكرامة وبعزة النفس.
بتميش إنت وعم تتطلع بتشوف صور مصفوفه ورا بعضها ..املسافة بني صورة وصورة هي
نفسها ،دامياً نفسها ...واالرتفاع عن األرض ه ّوي نفسو ،اإلطار تبع كل صورة ه ّوي ذاتو،
نفس الشكل ونفس القياس ..وطبعاً الجسد ه ّوي ذاتو ..ما يف يش عم يتغري وال يش عم
يتبدل إال هالوجوه واألسامء ....بتميش إنت وعم تتطلع بتحس إنك مش عم متيش ال بل
الوج عم يتغري
ثابت بأرضك عم بتشوف نفس اإلطار وب َقلبو نفس الجسد ،إطار ثابت بينام ّ
واإلسم كامن ...جسد مرغوب ما فيك متلكو أكرث من لحظة ..عم تتناوب عليه الوجوه ،واحد
ورا التاين وكذا االسامء..
بنميش ...ويف حال قررنا نوقف ،رح نالقي صعوبه بالغة ..الوقوف تحت صورة وحدي مش
بهالسهولة ..رح يتسبب بقطع هالسلسلة ،وبإعاقة حركة الشهاده ..عملياً ،الوقوف تحت
بوج واحد ..رح يصري فينا نقرا إسمو
صورة وحده ،رح يسمحلنا نتم ّعن بشهيد واحدّ ،
وجو ،نستجلب تاريخه الفردي
بوضوح ونحفظه عن غايب ..رح يصري فينا نتف ّرس بقسامت ّ
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صور ُرفعت بوسط جادة عريضة بتفصل بني خطني مخصصني لسري السيارات ،بولفار مه ّمتو
يرسع الحركة ،واإلبطاء عليه غري مسموح ..وأكيد ما يف رصيف للمشاة ...عالقليله
أنو ّ
بالنص ،محل ما امللصقات معلقني.
ّ
االحتامل الوحيد لنقدر نشوف صورة وحده وبشكل واضح هو أنو نستعري تقنية السينام،
نركب عىل  Vespaأو نركب سيارة ونطل راسنا من الشباك ..وهي ماشيه بنصري ّ
نطلع عىل
هاإلطارات عم متيش ورا بعضها ..حركتنا الرسيعة رح تركب اإلطارات ورا بعض متل ما بيصري
بفيلم سيناميئ عم يربم ..ولكن مبا إنو اإلطار ه ّوي نفسو عم يتكرر ما بنشوف إال ()still
لصورة وحده ثابته هي صورة املجاهد الشهيد ،بجسد مقاتل بال إسم وال وجه ..فالرسعة رح
تخليّ الوجوه واالسامء اليل عم تتعاقب برسعة إنّو متّحى..

وهيك اإلسم رح يحمل كل األسامء ومتل ما كتب نيتشه :وكل االسامء بالتاريخ أنا ...أما
وج
وج ..أو ّ
وج بال ّ
الوج ،فسيحمل أيضاً مالمح كل الوجوه وألوان كل العيون فيتحول إىل ّ
ّ
لكل الوجوه ..إنه وجه الله ..والله نور ملن اهتدى.

 ..نسأل
والخاص ،نشوف لون العيون ،نتذكر اإلسم
مني َح ّب وشو كان يعمل ،وشو كانت هواياتو ،شو عندو والد ،مني أبوه ،مني أمه ...التوقف
يرجع لكل شهيد فرديته ومتيزه عن الباقيني ..رح ينتشلو من قلب
تحت كل صورة رح ّ
الجامعة ..وهاليش أكيد رح يسبب بفرط هالسلسله املرتابطه ،وبالتايل بتفكك هالجسد
الواحد املصنوع للجامعة.
عىل كل حال صعوبة التوقف متأتّيه من املكان اليل ُرفعت فيه الصور ..اليل هو بولفار،
مش شارع وال زقاق..
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الفصل الثالث

الصورة الثالثة

هالصور مأخودين من رشيط فيديو ،األصح من عدة رشايط ..أكرثهن مأخودين من
املسجله لبعض شهداء الحزب الشيوعي اللبناين اليل نفذو عمليات قتاليه وأحياناً
الشهادات ّ
استشهاديه ضد االحتالل اإلرسائييل ضمن العمل يف جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية ..من
يش سنه تقريباً وأنا وعم بقرا كتاب زينة معارصي :مالمح النزاع ،امللصق السيايس يف
الحرب اللبنانية ،وتحديداً الفصل اليل بتحلل فيه ملصقات الشهداء ،بانتبه ليش بهالشهادات
املسجله فاجأينَ ،وهلني ..يش كان موجود معي من زمان بس ما كنت منتبهلو من قبل ،اليل
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هوي :ملّن الواحد بيستشهد بيصري صورة معلقا ورا الشخص اليل عم بيسجل شهادتو قبل ما
يروح عاملوت ،وملّن يستشهد بدورو رح يصري صورة إىل جانب الصورة اليل قبل ،اتنيناتهن
معلقني ورا الشخص اليل عم بيسجل شهادتو قبل ما يروح عاملوت ،وملّن يستشهد بدورو
رح يصري صورة إىل جانب الصورتني اليل قبل ،معلقني ورا الشخص اليل عم بيسجل شهادتو
قبل ما يروح عاملوت ،وملّن يستشهد بدورو رح يصري ...وهكذا دواليك.
اليل َو َهلني هو بالزبط الفكرة اليل قريتها بكتاب زينة ،أنّو ملّن رح موت ،بصري صورة بقلب
صورة ،اليل هيي كامن صورة بقلب صورة وهكذا إىل ما ال نهاية..
ما بعرف ،بس حاسس حايل مش قادر ع ّمق كثري بتحلييل لهالظاهرة عند الحزب الشيوعي.
خصو بأفراد علامن ّيني بعاد عن املعتقد الديني واإلميان بحياة أخرى بعد
ميكن ألنو يف يش ّ
املوت .أو ميكن ألنيّ أنا نفيس كنت عضو بهالحزب وبعدين ما قادر إخلق املسافه الكافيه
اليل بتسمحيل قوم بهالتحليل وهالتف ّكر؟
بني هالصورتني اليل حكيتلكن عنهن :صورة عبد النارص والحريري وصورة شهداء املقاومه
اإلسالميه ،يف صورة تالتي هيي هاي ،فيها تكون صورتنا اليوم ،صورة بالغياب ..غياب هالحزب
عن لعب أي دور ،غيابنا كيسار ،كعلامنيني .واألصح ،غيابنا كأفراد بهاملجتمع الطائفي.
هاي الصور ،موجوده بقلب أرشطة فيديو محفوظة بخجل ،مخ ّبايه بأماكن مجهوله بقلب
هاملدينه اليل عم ترفض تقدم لهالشهدا ولو جدار واحد ليط ّلو منو ..الحيطان متل املدن
السلطة وبس..
متل األوطان ،هني ملك اليل عندو ُ

لوال استشهدت وصارت صورة مع ّلقا ورا وفاء اليل بدورها استشهدت وصارت صورة إىل
جانب صورة لوال ورا جامل اليل بدورو استشهد وصار صورة إىل جانب الصورتني اليل قبل
ورا الياس اليل بدورو استشهد وصار صورة إىل جانب الصور التالته اليل قبل ورا خالد اليل
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استشهد وهكذا ..وباملناسبه خالد ه ّوي دور لعبتو بسنة الـ  2000بعرض عملتو مع إلياس
خوري بعنوان :ثالثة ملصقات .كنت عم بلعب دور الشهيد وكل هالشهدا ورايي من دون
ما انتبه..
قي من اليسار اللبناين بعدهن أرسى
بفكر بكل هاألمور ،وبحس إنو الحزب الشيوعي وما َب َ
هاملرحله يليل ما بقا إلها وجود ..مرحله من املايض وين كان بعد عندو هاليسار معنى
لوجوده ..مرحله تم تجميدها ل ُتبقي عىل هالوهم؛ إنو بعد يف معنى لوجودنا متل كأنو
بعدنا عايشني بـ امبارح..
وكأنو هالفرتة ُوضعت بني مرايتني مواجهني بعض ..وصاروا ضايعني بهاملتاهة اليل خلقتها
هاملرايتني ..بهالصورة املرضوبه ببعضها إىل ما ال نهايةّ .
بيطلعو لورا ،عاملايض ،بيشوفو تاريخ
حافل بالنضاالت والبطوالت  ،بيتط ّلعو لق ّدام ،عاملستقبل ،وبيشوفو األفق مفتوح وواعد
بنرص ٍ
آت ال محال .بينام هوي بالحقيقة أنهن علقانني ونحنا علقانني معهن بني هالصورتني..
بني هاملرايتني ...بني هالحيطني اليل كتري ضيقني ورح ّ
يفطسونا ال محال..
بالنسبه لهالصورة بالذات ،رح أكتفي بهالقدر وأترك األمر لحدن تاين قادر يقوم باملهمه
أفضل مني..

خامتة

الصورة األخرية
َب َعتت رسالة لبعض معاريف ،كتبت فيها التايل:
إذا ُطلب منك أن تختار صورة لرسمك الشخيص يك تبقى تذكاراً ملح ّبيك من أقارب وأصدقاء
يف غيابك األخري ،صورة واحدة فقط  ...فأية صورة تختار؟
َب َعتت هالرسالة لخمسني شخص ترتاوح أعامرهن بني الـ  18والـ  ،34ما حدن استجاب لطلبي
إلاّ شخص واحد هو أنا نفيس ..أنا أنا ..لكن بدل الصورة كتبت لحايل رسالة بقول فيها:
عزيزي ربيع
أما بعد..
أينام تذهب فإنك مقتول ،يف الدنيا ويف اآلخرة.
فعذراً منك لعدم استجابتي لطلبك ورفيض إرسال الصورة التي أردت؛
إذ ال أريد لصوريت من بعدي أن تُقتل أيضاً...
والسالم
ربيع

"سكان الصور" ،كانون الثاين  ،2..9إنتاج مشرتك :أشكال ألوان  -مجلة بدون – تانز كورتييه فيينا.
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