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صخرة الروشة تفقد حارسها

«رمضان يجمعنا» على «نصرة» السوريين

محمد همدر
كانت للصورة قيمة أكبر قبل ظهور
ال �ك��ام �ي��را ال��رق �م �ي��ة .ل ��ذل ��ك ،ل ��م ي�ت��رك
اس �م��اع �ي��ل ح � ��داد ك ��ام �ي ��راه ال �ف��وري��ة
القديمة وشجرة البلح على الرصيف
ّ
املطل على صخرة الروشة حتى في
ّ
أش � ��د أي � ��ام م ��رض ��ه .ك� ��ان ح�ي�ن ي��أخ��ذ
ص� � ��ورة امل � ��اري � ��ن ،ي �ب �ت �س��م ك ��أن ��ه ه��و
ال��ذي يقف أم��ام العدسة .يكاد يكون
ن�ص��ف ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن ج�ي��ل م��ا قبل
ال��دي�ج�ي�ت��ال يحتفظ ب �ص��ورة ف��وري��ة
عائلية أو غ��رام�ي��ة التقطتها عدسة
َ
ح ��داد أم ��ام ص�خ��رة ال ��روش ��ة ...املعلم
ّ
يتغير وسط
ال��وح�ي��د ال��ذي رب�م��ا ل��م
ّ
التحوالت التي عصفت ببيروت.
اس �م��اع �ي��ل اب ��ن ب �ي ��روت ،ل��م ي�ف��ارق�ه��ا
ف��ي حربها وال ف��ي سلمها الوهمي،
ذاك� � ��رت� � ��ه ه � ��ي ذاك� � � � ��رة ه � � ��ذه امل ��دي� �ن ��ة
وصورتها .عندما كان صغيرًا ،عمل
لدى محل حلويات «البحصلي» األول
في ساحة رياض الصلح قبل اندالع
ال� �ح ��رب األه �ل �ي ��ة ع� ��ام  .1975وح�ي�ن
ب�ل��غ ال�ث��ام�ن��ة ع�ش��رة م��ن ع �م��ره ،أح��ب
الكاميرا ،فكان في الطريق من عمله
وإليه يلتقط صورًا من ساحة البرج
وساحة رياض الصلح ،يصرف على
ه��واي �ت��ه م��ن ج�ي�ب��ه ،ي�ق�ت�ن��ي ك��ام�ي��راه
الخاصة ،ثم يقوم بتظهير الصور في
استديو صغير قريب م��ن منزله في
ف��ردان الى أن ّ
حول غرفة صغيرة في
الشقة الى استديو خاص ،حيث كان
يقضي وقته مع ما التقطه بعدسته
من وجوه ومشاهد ومناسبات.
ل� ��م ي � �ص� � ّ�ور م� �ش ��اه ��د ال� �ع� �ن ��ف خ�ل�ال
ّ
ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة ،ف��ض��ل أن ي��واص��ل
ال �ت �ق��اط األش� �ي ��اء ال �ج �م �ي �ل��ة ،ف��ات�ج��ه

دمشق ــ أنس زرزر

ّ
املصور اسماعيل حداد

ال � ��ى ال� �ب� �ح ��ر ،اخ � �ت ��ار م �ك��ان��ه م �ق��اب��ل
الصخرة ولم يبارحه ،لم يلتفت الى
ال��وراء ،ال��ى تلك املدينة التي تغيرت
وت �غ� ّ�ي��ر ن��اس �ه��ا .ك ��ان ش��دي��د التعلق
ّ
ب ��األش � �ي ��اء ال� �ت ��ي ت � ��ذك � ��ره ب �م��اض �ي��ه
الجميل ،ك��ام�ي��راه القديمة الكبيرة،
سيارته ال�ـ«ف�ي��ات» القديمة ،ومكانه
ال ��ذي اخ �ت��اره مل�م��ارس��ة ه��واي �ت��ه .في
الفترة األخيرة ،بدا تعبًا ،كان يتكئ
على شجرة النخيل التي كبرت معه
ّ
وأم� �ن ��ت ل ��ه ال �ظ��ل ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة.
ك��ان يجلس من دون أن يعمل كثيرًا
ك� �ص� �ي ��اد ال� �س� �م ��ك ال� � � ��ذي ال ي� �غ ��ادر

الشاطئ وإن كان يعلم أنه ليس في
موسم الصيد.
ك��ان يبتعد عن عدسات اآلخ��ري��ن ،لم
يقبل الظهور في أي فيلم أو شريط
وث��ائ �ق��ي ع ��ن ب� �ي ��روت أو ع �ن��ه ك��أح��د
وج��وه�ه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين .ال �ي��وم ،بقيت
الصخرة وحيدة بعد رحيل رفيقها
«ع � ّ�م ��و اس �م��اع �ي��ل» أخ� �ي� �رًا ع ��ن ع�م��ر
ن��اه��ز ال� � �ـ 82ع ��ام ��ًا .إن ��ه ال� �ف ��راق األول
ع ��ن ك ��ام� �ي ��راه ال �ت ��ي ق �ض��ى أك �ث ��ر م��ن
نصف عمره ممسكًا بها في انتظار
ّ
ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن ل �ق �ط��ة ت �خ��ل��د ل�ح�ظ��ة
وقوفهم أمام الصخرة العمالقة.

بعيدًا عن كل ما ي��دور في املنطقة من ت��وت��رات وح��روب معلنة وخفية على
ّ
تستمر ح�م��ى ال�س�ب��اق ال��درام��ي ف��ي ال�ت�ص��اع��د ع�ل��ى ال�ش��اش��ات
ح� ّ�د س ��واء،
التلفزيونية ...وطبعًا ،ل��م تخرج ال��درام��ا السورية م��ن ه��ذا السباق كما كان
متوقعًا .سيناريوهات وقراءات كثيرة تداولتها األوساط النقدية والصحافية،
تناولت العالقة ال�ج��دي��دة التي ستنظم ال��درام��ا ال�س��وري��ة ،م��ع إدارة املحطات
ُ
ّ
املفضل واألكثر إغ� ً
�راء ملجمل
الخليجية التي كانت وما زال��ت تعتبر السوق
شركات اإلنتاج الدرامي في سوريا.
ق ��راءة سريعة ف��ي ج��دول ب��رام��ج املسلسالت الرمضانية لشبكة «روت��ان��ا»
ومجموعة  ،mbcتؤكد أن حسابات اإلنتاج وتسويق الدراما مختلفة وبعيدة
كل البعد عن املواقف السياسية ،أو الحرب اإلعالمية الدائرة بني سياسات
الحكومات الخليجية ،ومواجهتها املعلنة مع النظام السوري .إذ أقبلت القنوات
الخليجية على األع�م��ال ال�س��وري��ة ه��ذا ال�ع��ام .وم��ن م�ف��ارق��ات س�ب��اق ال��درام��ا
الرمضانية هذه السنة أيضًا أن املنافسة لجذب أكبر عدد من املشاهدين قد
ُحسمت منذ اليوم األول من شهر الصوم مع عرض الحلقة األولى من بعض
األع�م��ال على قنوات ّ
معينة دون غيرها بسبب االخ�ت�لاف على تحديد أول
أيام رمضان بني الدول العربية .هكذا ،نالت مجمل املحطات الخليجية قصب
ّ
السبق أمام القنوات املنافسة بما فيها السورية التي تأخرت بحلقة واحدة عن
عرض املسلسالت التي تتشاركها مع القنوات الخليجية.
أما املفارقة األكثر قسوة ومرارة وسريالية التي يصعب على غالبية السوريني
تصديقها أو احتمال متابعتها ،فتتلخص في عرض قنوات «أم .بي .سي»
ال�ت��ي ت��رف��ع ش�ع��ار «رم �ض��ان يجمعنا» ،إع�لان��ًا ف��ي أس�ف��ل شاشاتها يدعو
املشاهدين إلى املساهمة واملشاركة في «حملة التبرع ومساعدة ومساندة
الشعب السوري» التي أطلقها خادم الحرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد
العزيز عندما ّ
تبرع بمبلغ  20مليون ريال سعودي ضمن «الحملة الوطنية
السعودية لنصرة األشقاء في سوريا»! إذًا ،يتابع أبناء الشعب السوري في
منازلهم إع�لان��ًا يهدف إل��ى مساعدتهم وال�ت�ب� ّ�رع لهم على شاشة املحطات
الخليجية ،بينما يلعب أبناء جلدتهم من املمثلني السوريني أدوارهم الكوميدية
ً
والرومانسية كما نراهم مثال في «بنات العيلة» على «أم .بي .سي دراما»!

