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زيارة خاصة

المصور الذي «رآنا نحن الفلسطينيين»
جان مور...
ِّ

بني زحمة أسفاره
ومشاريعه ،التقت «األخبار»
ِّ
باملصور السويسري
الشهير في مقهى جامعة
«غولدسميث» في لندن.
ابن التاسعة والثمانني.
ّ
حدثنا عن تجربته مع
إدوارد سعيد ومشروع «بعد
«كتاب
السماء األخيرة» أو
ّ
املنفى» كما ّ
سماه املفكر
الفلسطيني الراحل
لندن ـــ مصطفى مصطفى

ٌ
حاضر ُبيننا (1935ـ��ـ��ـ
إدوارد ُسعيد
ُ ّ
ُ .)2003املفكر واملنظر وأستاذ األدب
املقارن هو أحد أبرز أعالم الفكر في
كتابه «االستشراق»
القرن العشرينّ .
( )1978ال�������ذي م����ث����ل ان���ع���ط���اف���ة ف��ي
معالجة ال��ت��اري��خ وال��ف��ن والسياسة
وع����ل����م االج�����ت�����م�����اع ،أس������س ل��ن��ظ��ري��ة
م���ا ب��ع��د االس��ت��ع��م��ار ال��ت��ي خ���رج من
معطفها مفكرون م��ؤث��رون في عالم
اليوم :من هومي بابا ،إلى غاياتاري
سبيفاك ،وم��ن تيموثي ميتشل إلى
ناووكي ساكاي.
ف����ي «االس������ت������ش������راق» ،ك���ش���ف س��ع��ي��د
ال���ج���غ���راف���ي���ا امل���ت���خ ّ���ي���ل���ة وال���خ���ط���اب
االس������ت���ل��اب������ي وال�������ص�������ور ال���ن���م���ط���ي���ة
ال��������ت��������ي أن������ت������ج������ه������ا م�����س�����ت�����ش�����رق�����ون
ف�����رن�����س�����ي�����ون وب������ري������ط������ان������ي������ون ع���ن
«ال���ش���رق» ،وسطوتها ف��ي السياسة
ال���ك���ول���ون���ي���ال���ي���ة واألدب وامل����س����رح
ف�������ي «ال�����������غ�����������رب» .وف����������ي «ال�����ث�����ق�����اف�����ة
واإلمبريالية» ( ،)1993أض��اء سعيد
على رواية «الشرق» النقيضة لصور
وت��م��ث��ي�لات «ال��خ��م��ول» و«ال��ب��دائ��ي��ة»
و«ال�������ت�������وح�������ش» ال�����ت�����ي ب��������دأ ال����غ����رب
بتكريسها منذ نهاية القرن الثامن
عشر.
س��ن��ق��رأ «ت���اري���خ ال��ج��ب��رت��ي» نقيضًا
ل��ت��أري��خ حملة نابليون ف��ي «وص��ف
م�������ص�������ر» ،و«األش�����������ي�����������اء ت�����ت�����داع�����ى»
ً
(ت�����ش�����ي�����ن�����وا أش������ي������ب������ي) ب�������دي���ل���ا م���ن
«ق���ل���ب ال���ظ�ل�ام» (ج���وزي���ف ك���ون���راد).
وب���ي���ن «االس������ت������ش������راق» و«ال����ث����ق����اف����ة
واإلم����ب����ري����ال����ي����ة» ،س���ت���ك���ون امل���ع���رف���ة
ال���رادي���ك���ال���ي���ة امل���ب���ث���وث���ة ف����ي ج��م��ل��ت��ه
اإلن���ك���ل���ي���زي���ة األن����ي����ق����ة ،م�����ا س ُ���ي���م ّ���ي���ز
صوته بني املفكرين خارج األصوات
األك����ادي����م����ي����ة ال���رت���ي���ب���ة .إل������ى ج��ان��ب

امل��ع��رف��ة ،ل��ن ي��ن��ف��ك س��ع��ي��د ع��ن سكب
ق��ل��ق��ه اإلن���س���ان���ي ول���وع���ة م��ن��ف��اه ،في
كتب ُومقاالت وسجاالت ومشاريع،
ت�����ب�����رق ف���ل���س���ط�ي�ن وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون
ب�ي�ن ث���ن���اي���اه���ا .ال����ص����ورة وال��ت��م��ث��ي��ل
ك��ان��ا ال��وت��ر ال���ذي ش َّ��د ج���زءًا أساسيًا
م��ن ك��ت��اب��ات��ه .ف��ي «ت��غ��ط��ي��ة اإلس�ل�ام»
( )1981درس الصور االختزالية التي
تنتجها (وم��ا زال��ت) امليديا الغربية
ع��ن «امل��س��ل��م» ف��ي س��ي��اق مصالحها
ال���س���ي���اس���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة؛ ون��ق��ع
ف��ي س��ي��رت��ه ال��ذات��ي��ة «خ����ارج امل��ك��ان»
( )1999على صورة ّ
حية للفلسطيني
ف���ي ب��ي��ئ��ت��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�ي�ن فلسطني
ول����ب����ن����ان وم�����ص�����ر ،ق���ب���ل ت��ش��وي��ه��ه��ا
وت��خ��ري��ب��ه��ا ب��ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي.
امل����ث����ق����ف ال�����ع�����ض�����وي ال����������ذي ف��ح��ص
تقلبات املثقفني وفق أه��واء السلطة
واملال في برنامج «محاضرات ريث»
( )1993اإلذاع������ي ال��ش��ه��ي��ر ،م���ا ان��ف ّ��ك
يحتضن صور الفلسطينيني املمزقة
بني اللجوء واملنفى والوطن املحتل.
ف����ي «ب���ع���د ال���س���م���اء األخ�����ي�����رة :ح��ي��اة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين» ( ،)1986سنشاهد
ه��ذه ال��ص��ور التي تنبض بتفاصيل
حياة الفلسطينيني .هذا الكتاب هو
ّ
السويسري
للمصور
معرض
خالصة
ٍ
ُ
ال���ش���ه���ي���ر ج�����ان م�����ور ( ،)1925أق���ي���م
ب����االش����ت ُ����راك م����ع إدوارد س��ع��ي��د ف��ي
مكتب األ ّم���م املتحدة ف��ي جنيف عام
« .1983إن��ه كتاب املنفى» كما ُي ّ
قدمه

سعيد لنا .بدأ باحتالل فلسطني عام
 ،1948وم��ا زال���ت صفحاته مفتوحة
ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ال���راه���ن���ة .ك��ذل��ك ُي��ق ّ��دم
لنا ج��ان م��ور على أن��ه امل��ص ّ��ور ال��ذي
«رآن��������ا (ن����ح����ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين) ك��م��ا
س���ن���رى أن��ف��س��ن��ا .دف���ع���ة واح�������دة ،من
داخ����ل ع��امل��ن��ا وخ����ارج����ه»« .األخ���ب���ار»
ال��ت��ق��ت أخ��ي��رًا ج���ان م���ور ( )1925بني
زحمة أس��ف��اره ومشاريعه في مقهى
ج���ام���ع���ة «غ���ول���دس���م���ي���ث» ف����ي ل���ن���دن.
وج���دن���اه اب���ن ت��س��ع��ة وث��م��ان�ين س��ن��ة،
ّ
صقل جسده في هواية تسلق الجبال

نقض سعيد صورة الالجئ
«الغلبان» أو ذلك «اإلرهابي» التي ّروجت
لها الميديا الغربية وحتى العربية
في شبابه .توقف عن قيادة السيارة
منذ شهرين لضعف بصره ،لكنه لم
يتوقف عن حمل الكاميرا والتصوير.
ّ
حدثنا عن تجربته مع إدوارد سعيد
ّ
و«بعد السماء األخيرة» ،وقد حدثنا
ع���ن ت��ج��رب��ت��ه ال��ف��ري��دة ف���ي ال��ت��ص��وي��ر
ط�������وال ال����س����ن����وات ال���س���ت�ي�ن امل���اض���ي���ة
التي بدأها بكاميرا  35ملم ،من نوع
«ب��را ّك��ت��ي��ك��ا» ( )Prakticaال��ت��ي ك��ان��ت
ُ
تصن ُع في أملانيا الشرقية.
«ك���ان أس��ب��وع��ًا أش��ب��ه ب��ال��ح��ل��م» يقول
جان مور «ذلك الذي أمضيته في شقة

إدوارد سعيد ف��ي ن��ي��وي��ورك ،للعمل
ع��ل��ى ت��ص��ام��ي��م ال���ص���ور ،واخ��ت��ي��ار ما
ُي�لائ��م الكتاب .تجربة قصيرة لكنها
م��ل ّ��ون��ة وح ّ���ي���ة» .وي��ض��ي��ف أن���ه «خ�لال
العمل وال��ن��ق��اش ،ك��ان سعيد ينتقي
ص��ورًا تحمل أبعادًا مفهومية ،ألنها
ستمده بأفكار للكتاب .لكنني كنت
ُ
ّ
الفنية أو تلك
��ى الصور
أميل أكثر إل ّ
ُ
التجريدية .كنا ّنختلف هنا .سعيد
ك����ان ي���ق���ول ل���ي إن���ه���ا ت��ص��ل��ح مل��ع��رض
ولكن ليس لكتاب»ّ .
وعما كتبه سعيد
ّ
ُ
ف��ي «بعد السماء األخ��ي��رة» ،يحدثنا
م��ور بأنه« :لست تجد كل ي��وم مثقفًا
ح�����ادًا م��ث��ل س��ع��ي��د الخ��ت��ي��ار ص����ورك،
وم��ن��ح��ه��ا ح���ي���اة ج����دي����دة» .ف���ي «ب��ع��د
ُ
السماء األخيرة» ،الكتاب الذي اقتبس
ع���ن���وان���ه م���ن م��ق��ط��ع ش���ع���ري مل��ح��م��ود
دروي����ش ،سيكتب سعيد ع��ن ص��ورة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���غ���ن ّ���ي���ة وامل���ش���ح���ون���ة
باملقاومة والحياة .الصورة النقيضة
تمامًا ل��ص��ورة ال�لاج��ئ «ال��غ��ل��ب��ان» أو
ذل����ك «اإلره�����اب�����ي» ،ال���ت���ي ّ
روج������ت لها
(وم���ا زال����ت) امل��ي��دي��ا ال��غ��رب��ي��ة ،وحتى
العربية.
ج�����ان م�����ور ال������ذي ع���م���ل م����ع ال����روائ����ي
وال���ش���اع���ر ال���ب���ري���ط���ان���ي ج�����ون ب��رج��ر
على كتب ع��دة أب��رزه��ا «رج��ل سابع»
( ،)1975انتدبه سعيد اللتقاط صور
للفلسطينيني بني القدس والناصرة
ُ
وغ������زة واألردن ول����ب����ن����ان ،ل��ع��رض��ه��ا
ف��ي بهو ق��اع��ة امل��ؤت��م��ر ال��دول��ي بشأن

مسألة فلسطني عام  .1983لكن الدول
امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت��م��ر ،وم��ن��ه��ا عربية
ك����م����ا ي����ذك����ر س����ع����ي����د ،رف����ض����ت وض����ع
تعليقات تحت الصور ،وأصرت على
تعليقها صامتة .وه��ذا م��ا أخ��ذ مور
وسعيد إلى تجربة العمل على «بعد
ال��س��م��اء األخ���ي���رة» ،الس��ت��ن��ط��اق ص��ور
الفلسطينيني التي الحقتها ّ
كمامات
ال��ص��ه��اي��ن��ة واألن���ظ���م���ة ال��رج��ع��ي��ة إل��ى
جنيف .الشغف والحميمية اآلس��رة
في الصور التي hلتقطها ج��ان مور،
ّ
ل��ع��ل��ه��ا ت��ن��ب��ع م���ن امل���ص ّ���ور ذات����ه ال���ذي
ي���رى أن «إن���ق���اذ ط��ف��ل م��ن ال��غ��رق أه��م
من التقاط ص��ورة» .ال يتلصص مور
ع��ل��ى َم����ن ي���ص ّ���وره���م ،ب���ل ه���و ي��ص ّ��ور
أف��راد عائلته .هو أيضًا مثلهم داخل
الصورة .زيارته ّ
األول��ى إلى فلسطني
املحتلة ضمن بعثة للصليب األحمر
ب�ي�ن  1949و ،1950ت��رك��ت ف���ي نفسه
أثرًا .يقول« :هناك إما أن تصير جزءًا
من العائلة (الفلسطينية) ،أو أن تسأم
م��ن ال��وض��ع وت��دي��ر ظ��ه��رك مل��ا يحدث.
أنا صرت جزءًا من العائلة» .وهذا ما
دفع أصدقاءه إلى تلقيبه «جان مور
الفلسطيني».
م������ا زال����������ت ت����ج����رب����ة «ب�����ع�����د ال����س����م����اء
األخ�����ي�����رة» م��ت��وه��ج��ة ف����ي ذه�����ن ج���ان
م��ور .يستحضر صديقه سعيد وهو
ّ
املصور الذي ما
يعزف على البيانو.
زال يحلم ب��ـ «ص����ورة ت��ق��ول ك��ل ش��يء
من دون حاجة إل��ى الكلمة» ،ول��د في
جنيف لعائلة أملانية ،غ��ادرت أملانيا
ب���ع���د ص���ع���ود ال���ن���ازي�ي�ن إل�����ى ال��ح��ك��م.
ال يفخر ج���ان م���ور ب��أمل��ان ّ��ي��ت��ه .رف��ض
اسمه ّ
األول «هانس أدول��ف»،ورف��ض
ً
ُ
النطق األملاني السمه «جون» مفضال
النطق الفرنسي .ما زال يشعر بعقدة
الذنب تجاه اليهود ،كما يعترف .في
امل���درس���ة ف���ي ج��ن��ي��ف ك���ان���وا يلقبونه
ب���ـ«ال���ن���ازي» ،رغ���م أن ي��د ع��ائ��ل��ت��ه غير
ملطخة بدماء الحرب العاملية الثانية.
ل��ك��ن ع��ق��دة ال��ذن��ب ه���ذه ل��م تمنعه من
اخ��ت��ي��ار ع��ائ��ل��ت��ه الفلسطينية .درس
االق��ت��ص��اد وال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة في
ج��ام��ع��ة ج��ن��ي��ف .وب���ع���د ت��ج��رب��ة عمل
قصيرة ف��ي ال��دع��اي��ة واإلع��ل�ان ،درس
الرسم في باريس« .رسوماتي كانت
ذك���ي���ة ل��ك��ن��ه��ا ش��ن��ي�� ٌع��ة ،ك��م��ا أخ��ب��رن��ي
ص������دي������ق» ،اع�������ت�������راف س����ي����ق����وده إل����ى
اح��ت��راف التصوير وه��و في الثالثني
م��ن ع��م��ره .وسيستمر ف��ي التصوير.
«حتى في مماتي ،قد أنهض اللتقاط
ّ
ص���ور ل��ل��م��ع��زي��ن ،ف��ي ل��ح��ظ��ة وداع��ه��م
األخيرة لي» يقول مبتسمًا.
فيلم قصير ع��ن ج��ان م��ور وأع�م��ال��ه على
موقعنا

محاضرة

عبد الوهاب المؤدب :ابن عربي ودانتي جمعهما الحب اإللهي
سمير ناصيف
ّ
لعل أهم ما أشار اليه الشاعر واملفكر
ال���ت���ون���س���ي ال���ف���رن���س���ي ع���ب���د ال���وه���اب
املؤدب في محاضرة «حيث تالقى ابن
عربي ودانتي» التي ألقاها بالفرنسية
في «الجامعة االميركية في بيروت»
ّ
قبل أيام أن املفكرين االثنني غاصا في
ج��ذور املسيحية واالس�ل�ام ،وارتشفا
أعماقهما املتجانسة التي تظهر في
نتاجهما الفلسفي والشعري الفريد
وامل��ت��ش��اب��ه ف���ي «ت���رج���م���ان األش�����واق»
الب����ن ع���رب���ي و«ف��ي��ت��ا ن���وف���ا» ل��دان��ت��ي.
ّ
خ���ل��ال امل�����ح�����اض�����رة ،ق������ال امل���������ؤدب إن
ب��اح��ث��ًا ب������ارزًا ه���و آس��ي�ن ب��االس��ي��وس
( 1871ـ��ـ  )1944اك��ت��ش��ف ال��ت��ش��اب��ه في
فكر ابن عربي (1165ـ��ـ1240م) ودانتي
(1265ـ����������������ـ1320م) ون���ش���ر ك���ت���اب���ًا ح���ول
املوضوع عام La Escatología( 1919
.)musulmana en la Divina Comedia
ّ
غير أن الكتاب واجه حملة سلبية من
االك��ادي��م��ي��ات األوروب���ي���ة واإلي��ط��ال��ي��ة،

ك����ون����ه ت����ج����رأ ورف�������ع اب������ن ع����رب����ي ال���ى
مستوى دان��ت��ي .واضطر باالسيوس
ال���ى إص����دار ن��س��خ��ة أخ����رى م��ن كتابه
ق��ب��ل ّس��ن��وات م��ن وف���ات���ه ،ح��ي��ث أش��ار
ّ
الى إنه ال يعتقد ّ بأن دانتي قرأ نتاج
اب��ن عربي ،وال أن��ه اقتبس بعضًا من
ّ
أف����ك����اره ،ب���ل إن االث���ن�ي�ن ت���وص�ل�ا ال��ى
ال���ن���ت���ائ���ج ن��ف��س��ه��ا ب��س��ب��ب ت��ع��م��ق��ه��م��ا
املشترك في الدين والفلسفة والشعر.
ّ
ّ
غير أن باالسيوس أوض��ح أن دانتي
قرأ نتاج الفيلسوف الطبيب العظيم
اب����ن س��ي��ن��ا ،ورب���م���ا ت���أث���ر اب����ن ع��رب��ي
أي��ض��ًا ب��اب��ن سينا ق��ب��ل��ه ،وخصوصًا
ّ
أن االث�����ن��ي��ن (اب��������ن ع����رب����ي ودان�����ت�����ي)
ت��ح��ف��ظ��ا إزاء ك����ون ال��ف��ل��س��ف��ة وح��ده��ا
ّ
تعد القالب االمثل للتعبير عن الفكر،
ّوم�����اال أي���ض���ًا ال����ى ال���ش���ع���ر .إذاف������ة إل��ى
أنهما تشاركا في إيمانهما بالتقارب
االس�لام��ي ـ املسيحي ،وف��ي رغبتهما
بالتطوير واالب��ت��ك��ار ف��ي ق��ال��ب األداء
ال���ف���ك���ري وادخ��������ال م����ع����ادالت ج���دي���دة
ال����ي����ه ،وم����ق����ارب����ات رق���م���ي���ة ف����ي ب��ع��ض

االحيان ،لكن ذات ايحاءات الهوتية.
ّ
وأش���ار امل���ؤدب ال��ى أن صديقة له هي
باحثة في جامعة «فانكوفر» الكندية
ّ
تدعى دانييال بوكاتشيني ،كتبت أن
امل��ت��رج��م األول لكتاب «امل���ع���راج» البن
عربي كان اليهودي ابراهام الخطيب،
فالنسخة االصلية من الكتاب لم تعد
موجودة ،وربما أعاد املترجم هيكلة

االثنان غاصا في جذور المسيحية
واالسالم وارتشفا أعماقهما
ّ
بعض أجزاء الكتاب .وذكر املؤدب أنه
إذا كان ّدانتي قد قرأ ابن عربي ،فهذا
يعني أن���ه أت��ق��ن اللغة العربية ،وه��ذا
ليس صحيحًا ،إذ أتقن لغات أخ��رى.
وحاليًا ،كتاب «امل��ع��راج» مترجم الى
الفرنسية وااليطالية ول��غ��ات أخ��رى.
وهذا شأن كتاب «ترجمان االش��واق»
ُ
البن عربي ال��ذي كتب قبل قرن واحد
من صدور  Vita Nuovaلدانتي .األول

في ختام القرن الثاني عشر والثاني
في ختام القرن الـ  .13أما بالنسبة إلى
شخصيتي «ن���ظ���ام» ل���دى اب���ن عربي
و«بياتريس» لدى دانتي ،فقد ّ
عبرتا
ع����ن االن���س���ج���ام وال���ت���ن���اس���ق ال��ك��ون��ي
ب��ح��س��ب امل������ؤدب ،وال��ق��ص��ي��دة رق���م 12
لدى ابن عربي التي ّ
كرسها للثالوت
امل���ق���دس ت��ح��م��ل إي����ح����اءات مسيحية،
ّ
مع أن ابن عربي كان مسلمًا .والحب
كتعبير عن النظام الكوني املتناسق
م�����وج�����ود ف�����ي ش���خ���ص���ي���ت���ي «ن����ظ����ام»
و«ب���ي���ات���ري���س» م���ع���ًا .وال���ح���ب اإلل��ه��ي
امل��وج��ود ل��دى دان��ت��ي نحو بياتريس
ف�����ي «ال����ك����وم����ي����دي����ا االل�����ه�����ي�����ة» ،ي���ع���ود
ّ
ال���ى أن ب��ي��ات��ري��س ت��م��ث��ل ال��ك��م��ال .في
«فيتا ن��وف��ا» ت��م��وت ب��ي��ات��ري��س ،لكنه
يلتقيها في السماء .أما في «ترجمان
ّ
االش��واق» ،فيقول ابن عربي إن الغزل
ّ
ويحول الحب
يؤدي الى الحب االلهي
ّ
االرضي الى حب الهي .وأشار املؤدب
إل��ى ّأن اتهامات ّ
وجهها منتقدو ابن
عربي لشعره وفلسفته ،واضطر الى

الرد عليها ،فأتت ردوده أكثر تعقيدًا
من شعره وفلسفته برغم عمقها.
ّ
ّ
ّ
ب���ي���د أن امل�������ؤدب أك������د أن ال��ش��اع��ري��ن
ّ
الفيلسوفني ك��ان يعتبران أن الشعر
ابتكار قبل أي شيء .وهذا ما الحظه
ك���ب���ار ش���ع���راء ع��ص��رن��ا ك������إزرا ب��اون��د
وجيمس جويس في كتابات دانتي،
ول���س���وء ال���ح���ظ ،ل���م ي��ت��ع ّ��رف ال��ش��ع��راء
���ى ن��ت��اج اب��ن
امل��ع��اص��رون ـ ب��ن��ظ��ره ـ إل ُ
ع��رب��ي .ول���و ف��ع��ل��وا ذل���ك ،ألع��ج��ب��وا به
كإعجابهم بدانتي .تطرق امل��ؤدب في
ختام محاضرته الى استخدام دانتي
واب�����ن ع���رب���ي ل��ل�ارق����ام ف���ي ن��ت��اج��ه��م��ا،
ّ
ّ
مشيرًا إل��ى أن دان��ت��ي رك��ز على الرقم
ّ
 ،9فيما رك��ز اب��ن عربي على ال��رق��م .3
ورق���م ث�لاث��ة ف��ي��ه اش����ارة ال���ى ال��ث��ال��وث
املقدس ،وهو يمثل عنصرًا رقميًا من
ّ
رق��م  ،9أي أن دانتي واب��ن عربي آمنا
بالله واالبن والروح القدس ،من جهة
االول ،والله ،الرحمن ،الرحيم من جهة
ال��ث��ان��ي .وب��ال��ت��ال��ي ك���ان ل��ل��رق��م��ي��ة في
نتاجهما رمزية كبيرة.

