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أشخاص

خالد صاغية

ّ
ّ
نظرية «النخ»

طه القرني
الحرية تقود الشعب
ّ
رسام الثورة رأى ّ
رضوان آدم
س� �ق ��ط ال � �ش� ��اب ح �ل �ي��ق ال � � � ��رأس على
ّ
األرض ،ف� ��ردت ال �ح �ش��ود املتالصقة:
ّ
«آه وآه ي��ا م� ّص��ر .ل��س��ه فيكي سجون
وق �ص��ر» .ت�س��ل�ق��ت ال �ش� ّ
�اب��ة ف ��وق ظهر
ال�ع��ام��ل ،ه�ت�ف��ت« :خ �ب��ز .ح��ري��ة .عدالة
اج�ت�م��اع�ي��ة» ،ف��رس��م ه��و ع�لام��ة ال� ّن�ص��ر ف��ي الهواء.
على بعد خمسة سنتيمترات ،غ��ط��ت ال��دم��اء وجه
ال��رف�ي��ق ال��ذي ك��ان ي�ق��ود ال�ص�ف��وف ف��ي ال�ي��وم األول
للثورة .ناوله عسكر الديكتاتور ضربة على الرأس.
يأخذ مكانه آخرون .في مقاطع الحقة من «جدارية
ال � �ث � ��ورة» ،ي �س �ق��ط ال �ع��ام��ل وال �ط ��ال ��ب ب �ط �ل��ق ناري
ف��ي ال� � ��رأس ...فيسقط ال �ن �ظ��ام .ف��ي م�ق��اط��ع سابقة،
شعب
ح� ّ�رض التشكيلي الجماهيري ط��ه ال�ق��رن��ي
ّ
«س��وق الجمعة» و«امل��ول��د» على الزحف من املحلة
وال �س��وي��س واإلس �ك �ن��دري��ة وأس� �ي ��وط إل ��ى النقطة
نفسها التي يمتزج فوقها دم الشهداء مع األعالم
املبهجة وال�لاف �ت��ات وامل�لاب��س ال �ب��راق��ة .اآلن يرسم
ج��داري �ت��ه ال �ج��دي��دة ب�ش�غ��ف م ��ن ي ��راه ��ا «ث � ��ورة فن
تشكيلي .»%100
رسم طه أول خطوطه الثورية عندما كان في الثامنة،
وق��ت ان ��دالع ح��رب أك�ت��وب��ر م��ع ال �ع��دو اإلسرائيلي
عام  .1973تسلل من بيته فجرًا إلى سوق الجمعة
في حي إمبابة الشعبي ،حيث ك��ان يقطن .اشترى
خوذة للرأس ،وبذلة عسكرية أكبر من مقاسه« .كان
منظري مضحكًا» .م��ن بعض قطع الخشب ،صنع
�ارةّ ،
ّ
وهمية« .كنت أح��رس امل� ّ
ونبهتهم إلى
بندقية
دهن ّزجاج النوافذ باللون األزرق تحسبًا للغارات».
س�ت�م��ث��ل ه ��ذه ال �خ �ط��وط ب�ع��د  39ع��ام��ًا ن�ق�ل��ة مهمة
ف��ي ح��رك��ة ال�ف��ن التشكيلي امل�ص��ري ال��ذي سينتقل
من ّ
مربع الفني الجمالي إل��ى التعبيرية املمزوجة
بلمسات انطباعية .راح��ت ألوانه تنقل رسائل من
يعيشون في متاهات القهر ،وتحرضهم على إبداع
الخالص.
هنا يظهر مخبرو أمن الدولة في الصورة« :منعوا
ع��رض ج��داري��ة «س��وق الجمعة» ف��ي ال�ش��ارع خوفًا
م��ن أن تصل الرسالة إل��ى ال�ن��اس .أب�ط��ال الجدارية
جمعوا جنيهًا م��ن ك��ل واح��د لعرضها .احتجزني
ّ
ّ
األم��ن س��اع��ات ،وه��ددن��ي باالعتقال م� ّ�رات ع��دة» .لم
ي�ه��دأ .عرضها ف��ي امل�س��رح الصغير ف��ي دار األوبرا
عام  .2007كان الجمهور ـــــ وألول مرة في تاريخ هذا
امل�ك��ان ال�ب��ارد ـــــ م��ن أب�ن��اء ال�س��وق .وك��ان للدراويش
وامل �ق �ب �ق �ب�ين وامل �ن �ش��دي��ن ال �ح��ظ ن�ف�س��ه ع �ن��د عرض
جدارية «املولد» عام .2008
َّ
ظل الفن التشكيلي املصري الذي يعود تاريخه إلى
تاريخ الرسم على جدران معابد الفراعنة ،واقعًا في
أزم��ة خلق ص��داق��ة مشتركة م��ع ال�ع��ام��ة ،خ�لال قرن
ون�ص��ف ال �ق��رن ...إل��ى أن نضج م�ش��روع ط��ه القرني
مع بداية األلفية الثالثة« .كان يجب أن يعود األمر
إلى أصله» يقول .يتأمل مرسمه الخاص وجدارية
«س��وق الجمعة» التي أدخلته موسوعة «غينيس
القياسية» ،بعدما حازت لقب أكبر جدارية
لألرقام
ّ
ّ
املتعرق
ف��ي ال�ع��ال��م .ي��دق��ق ف��ي م�لام��ح وج��ه ال��رج��ل
ال ��ذي يبيع ال �خ��رض��وات ف��ي ال �س��وق ،وي �ق��ول« :هو
الرجل نفسه الذي باع لي الخوذة».
ف ��ي ج ��داري ��ة «امل� ��ول� ��د» ال �ت ��ي ي� �ج ��اوز ع��رض �ه��ا 32
م�ت�رًا وي�ص��ل ارت�ف��اع�ه��ا إل��ى  1,4م�ت��ر ،ي��رف��ع ماليني
ّ
ال�ن��اس مظاملهم للصدى« :ينتظرون ردًا ال يجيء
ّ
أب � �دًا ،ل�ك��ن ال�ك��ل س� ��واء» .ح� َ�م�ل��ة امل�ب��اخ��ر يتجولون.
ال �ع �ج��زة وال �ش �ب��اب ف��ي ح �ل �ق��ات ال��ذك��ر يتمايلون.
ّ
مفهوم ،وام��رأة عجوز
يتضرعن ب��دع��اء غير
نساء
ِّ
أع�ي�ت�ه��ا خ�ي�ب��ة ال��رج��اء ف��أخ��ذت ت��دخ��ن م��ا ب�ق��ي من
س�ي�ج��ارت�ه��ا .أع�ل�ام خ �ض��راء وس� ��وداء ،وال �ك��ل ّ
يعبر
في حرية مشروطة بعدم اخ�ت��راق سماء الغيبوبة
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تواريخ
1965
ّ
الوالدة في ّ
العمرانية
حي
(محافظة الجيزة)
1989
نال بكالوريوس الديكور التعبيري
من «كلية الفنون الجميلة»
في «جامعة حلوان»
2007
دخل «موسوعة غينيس لألرقام القياسية»
بجداريته «سوق الجمعة»،
وهي األكبر في العالم
2008
عرض جدارية «املولد»
في دار األوبرا
2011
يضع اللمسات األخيرة
على جدارية الثورة املستلهمة
من ّ
يوميات «ميدان التحرير»

ُّ
ّ
التشوه انقشع
وتلفيقات النشوة الروحية« .كل هذا
في جدارية الثورة».
ب�ع��د ت�خ��رج��ه م��ن ال�ج��ام�ع��ة ( ،)1989ت�ك��وي�ن��ات طه
ال �ق��رن��ي وأل� ��وان� ��ه ،ت��أث��رت ب �ص �ب��ري رات� ��ب وحسني
بيكار من مصر ،والفرنسي أوج�ين دوالك��روا الذي
رس��م «ال�ح��ري��ة تقود ال�ش�ع��ب» ،واملكسيكي الثوري
دييغو ريفيرا ال��ذي َّ
جسد في جدارياته ولوحاته
معاناة الطبقات الفقيرة في أميركا الالتينية .يقول
ّ
إن لوحة «حامل األزه��ار» التي رسمها ريفيرا عام
 ،1935هي من أكثر اللوحات التي تأثر بها في رسم

لوحته «مصر املكلومة» ( .)2010في األول��ى ،يكاد
ينكسر ظهر العامل ،حامل صندوق األزهار الثقيل،
وف��ي الثانية ينحني جسد امل��رأة العجوز م��ن ثقل
ّ
مصرية
خلفية اللوحة ،رم��وز
ت�
�واري��خ القهرّ .وف��ي ّ
ّ
األم على فك القيد.
تحرض أبناء
«رف �ض��ت ك��ل ال�ص�ح��ف ن�ش��ر ه��ذه ال�ل��وح��ة ،وعندما
َ
نشرتها ج��ري��دة «ال �ع��رب��ي» األس�ب��وع�ي��ة ،ل��م يتوان
ّ
ضباط أمن الدولة عن مالحقة القرني الذي يستعد
نهاية هذا العام لعرض «جدارية الثورة» في ميدان
ال�ت�ح��ري��ر وم�ي��ادي��ن ال �ث��ورة األخ� ��رى ،م�ج� ّ�س�دًا فيها
هزيمة جهاز القمع الذي طارد أفكاره.
يعود طه القرني َّ بذاكرته إلى ال��وراء ،وتحديدًا إلى
ع��ام  ،1976فيتذكر ال��راح�ل�ين الشيخ س� ّ�ي��د مكاوي
والشاعر صالح جاهني اللذين رسمهما في املقهى
بصحبة ال��وال��د ،املبتهل ف��ي اإلذاع ��ة حينها« .قال
ج��اه�ين ل��وال��دي إن ه��ذا ال�ط�ف��ل ل��دي��ه ح� ّ�س شعبي،
دعه وحاله» .عام  ،1983هرب املراهق من أسر الوالد
الذي أراده عاملًا أزهريًا« .هربت إلى البحر ،وقضيت
ّ
كلية
خمس سنوات في اإلسكندرية ،وهناك دخلت ِّ
الفنون الجميلة» .في مرسمه الخاص حيث يعلم
ّ
الكبار فن التعبير بالرسم ،يهرب بجنونه إلى آفاق
أوس ��ع .يستمع إل��ى تسجيل ح� ّ�ي ألص ��وات معارك
الثورة« :كنت هناك أبيت في امليدان ،أهتف ،وأناول
الشباب طوبًا ملواجهة الرصاص».
ّ
ل� ّ�م يحصل ط��ه ال�ق��رن��ي على أي ج��ائ��زة م��ن الدولة،
ّ
ّ
ألنه لم يتقدم أساسًا ألي مسابقة رسمية .يرى ً ذلك
ّ
ّ
إه��ان��ة للفن الحقيقي .امل��ده��ش ف��ي عمله م�ث�لا ،أن
مقاطع «ج��داري��ة ال�ث��ورة» ال تحتوي ملمحًا واحدًا
ل�ل��دي�ك�ت��ات��ور م �ب ��ارك ،وال ت�ع�ك��س أي ان �ف �ع��ال على
وجوه رجاله« .رسم مبارك إهانة شخصية للثورة،
ّ
ورجاله ّ
قضية».
مجرد آالت فارغة من
قبل أشهر ،رف��ض طه القرني طلبًا من رج��ال قصر
الرئاسة لرسم بورتريه للرئيس املخلوع بعد عودته
ّ
من رحلة عالج أخيرة« .توعدوني كما
لم يفعلوا من قبل».
طه ريشته في
يترك
كل يوم،
في نهاية ّ
ّ
املرسم .يظل في املقهى ّ حتى ساعات
ّ
متأخرة م��ن الليل ،ي��دخ��ن النارجيلة
ويتسامر مع أبطال أعماله.

ّثمة حملة واسعة لوضع ما يجري
ّ
نظرية
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ض �م��ن إط� � ��ار
ّ
«النخ».
ص��اح��ب التعبير ه� ّ�و ب�ط��ل «كاسك
ي��ا وط� ��ن» ال� ��ذي ي�ت�ن��ق��ل م��ن شاشة
إل � � ��ى أخ� � � ��رى ل � �ي � �ش� � ّ�رح املحاوالت
ّ
الدؤوبة إلجبار سوريا على «النخ».
ّ
الخطير في هذا التعبير الشعبي أنه
ّ
ّ
لنظرية متكاملة تجعل من
يؤسس
مهيمنة
ال �ت �ن��ازالت ل �ق��وى خ��ار ّج� ّ�ي��ة
ِ
م��رادف��ًا ل�ل��رض��وخ لتطلعات الشعب
نحو الحرية .هكذا يذوب الفارق بني
ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي تشهدها الشوارع
ّ
السورية اليوم والطلبات التي حملها
ّ
ذات م��رة كولن ب��اول .وتصبح وقفة
ّ
التحدي التي وقفها النظام السوري
آن� � � ��ذاك ،ه ��ي ن �ف �س �ه��ا ال ��وق� �ف ��ة التي
يقفها اآلن رافضًا الخضوع ملطالب
املتظاهرين .يستدرك أصحاب هذه
ّ
النظرية معترفني ب��وج��ود مواطنني
ّ
شرفاء ينزلون إلى الشوارع ،لكنهم
م��ن ال�ن��وع امل �غ� ّ�رر ب��ه ،ول��ن يلبثوا أن
يعودوا إلى رشدهمُ ُ ّ .
ّ
النظرية كثر ،وهم ال
املروجون لهذه ّ
ّ
يقتصرون على املبشرين السوريني.
ّ
ف�ف��ي خ��ط امل �س��ان��دة ال�خ�ل�ف� ّ�ي��ة ،يقف
ن �ج��وم ال �ش��اش��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ونّ ،
ممن
ُع��رف��وا بقربهم ال�ش��دي��د م��ن النظام
السوري ،والذين بنوا صورتهم على
الدفاع عن املمانعة .هؤالء ال يتوانون
ال�ي��وم ع��ن تكريس وجهة تربط بني
املمانعة وغ�ي��اب ال��دي�م��وق��راط� ّ�ي��ة .وال
يجدون غضاضة في التخفيف من
أه�م� ّ�ي��ة ال�ن�ض��ال ف��ي سبيل الحرية،
م��ا دام��وا يعيشون ف��ي لبنان ال في
ّ
سوريا ،أي إن واحدهم يمضي ّأيامه
على الشاشات اللبنانية ينتقد رئيس
الجمهورية ويشتم رئيس الحكومة
اقتصادية
وي ��دع ��و إل ��ى س �ي��اس��ات ّ ّ
واج�ت�م��اع�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ث ��م ي �ن��ط إلى
شاشة س� ّ
�وري��ة ،أو إل��ى الحديث عن
ّ
لبنانية ،ليساوي
سوريا على شاشة
بني املطالبني بالحرية والضالعني في
املؤامرة على سوريا من أجل حملها
ّ
ّ
الخارجية .كأن
على تغيير مواقفها
ّ
ه��ؤالء ي��رون أن أج��واء الحرية تليق
باللبنانيني ف�ق��ط ،وال ي�س��ع الحرية
ّ
السلفيون
االنتقال إلى سوريا حيث
ّ
ّ
وامل �س��ل �ح��ون وامل� �ت ��آم ��رون ،أو كأن
ال�ح��ري��ة ه��ي م��ن ت��واف��ه األم� ��ور التي
َّ
نجدها في بلد اعتاد «النخ» كلبنان،
ّ
ل�ك��ن�ه��ا ال ت�ل�ي��ق ب ��دول ك �س��وري��ا ،لم
َّ
تعرف «النخ» لألعداء قط.
ه � �ك� ��ذا ي � �ت � �ح� � ّ�ول ّأي ج � �ن� ��وح نحو
ّ َّ
ّ
الديموقراطية في سوريا كأنه «نخ»
ٍّ
النظام
وتخل عن الكرامة ،ال كرامة
ّ
وح� �س ��ب ،ب ��ل ك ��رام ��ة ال ��وط ��ن ككل.
ّ
وتتحول الديموقراطية ،أو ّأي شكل
م��ن َ أش �ك��ال امل �ش��ارك��ة ف��ي السلطة،
دليل ضعف ال عالمة ّ
قوة .الضعفاء
ّ
«النخيخون» هم الذين ّيحتاجون إلى
أح��زاب وإع�لام مستقل وانتخابات،
وه��م الذين يناقشون في البرملانات
ّ
�ي ال� �س� �ي ��اس ��ة في
وي � �ت � �ح� ��دث� � ّ�ون ف � � ّ
األمكنة العامة .وك��ل ذلك ل��زوم ما ال
يلزم بالنسبة إل��ى األق��وي��اء الذين ال
يحتاجون إال إلى قيادة شامخة.

