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قضية
ّ
مصر تختنق ...وعالء األسواني «متهم» بالرأي الحرّ
زينة حداد

خشيت دور النشر اللبنانية من إصدار بيان تضامني مع
الكاتب المصري

ال جــديــد ،ال أخـبــار ثقافية تأتي من
ال ـق ــاه ــرة إال ال ـح ـبــس أو ال ـغ ــرام ــات
أو ال ـن ـفــي .قـبــل أيـ ــام ،أع ـلــن الــروائــي
امل ـ ـصـ ــري ع ـ ــاء األس ـ ــوان ـ ــي إح ــال ـت ــه
إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـت ـه ـمــة
«إه ــان ــة الــرئ ـيــس وال ـق ــوات املسلحة
وامل ــؤس ـس ــات الـقـضــائـيــة امل ـصــريــة».
دار «أك ــت س ــود» الباريسية ناشرة
األسواني ووكيله األدبي في فرنسا
ّ
أكـ ــدت فــي ب ـيــان لـهــا «أن االتـهــامــات
املوجهة إلــى األســوانــي تستند إلى
مقاالت يكتبها في موقع «دويتشه
فيله» العربي ،وإلى روايته األخيرة
«جمهورية كأن» التي تروي أحداث
ثورة عام .»2011
م ــن ج ــان ـب ــه ،روى ص ــاح ــب «ع ـم ــارة
ي ـع ـقــوب ـيــان» ف ــي م ـقــال ن ـشــره مــوقــع
شـبـكــة «دوي ـت ـشــه فـيـلــه» املـضــايـقــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض لـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
األخ ـي ــرة ،وصـ ــوال إل ــى تـحــويـلــه إلــى

محاكمة عسكرية .إذ بدأت املضايقات
بإلغاء نــدوتــه األسبوعية الـتــي كان
يـعـقــدهــا ف ــي أح ــد م ـقــاهــي ال ـقــاهــرة،
ثم انتقلت الندوة إلــى «دار ميريت»
ف ـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ث ـ ــم ان ـت ـه ــى
األم ــر بــاحـتـجــاز أم ــن مـطــار الـقــاهــرة
لألسواني ألكثر من مرة أثناء سفره.
وأضـ ـ ــاف« :امـ ـت ـ ّـدت امل ـضــاي ـقــات إلــى
أس ــرت ــي .ف ـقــد ت ـعـ ّـرضــت اب ـنـتــي نــدى
لحادث سير عندما خبطها شخص
يـ ـق ــود مــوتــوس ـي ـكــل بـ ـ ــدون رخ ـص ــة.
لكن محضر الشرطة اختفى ً وظهر
ّ
مـحـضــر آخ ــر جـعـلـهــا مــت ـه ـمــة .وفــي
املحكمة ،لم يستمع القاضي إلى أي
ّ
أق ــوال أو مــراف ـعــات ،لكنه فـقــط تــأكــد
م ــن اسـ ــم اب ـن ـتــي ث ــم ُح ـك ــم بحبسها
وبكفالة مالية .قاتلنا حتى تم إلغاء
الحبس في محكمة الدرجة الثانية».
وت ـ ــاب ـ ــع األس ـ ـ ــوان ـ ـ ــي« :انـ ـتـ ـهـ ـي ــت مــن
كتابة روايتي «جمهورية كأن» التي
ْ
ُ
وصفت فيها الجرائم التي ارتكبتها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ـ ـصـ ــريـ ــة ض ـ ــد ش ـب ــاب

ال ـثــورة .خــاف الـنــاشــرون املصريون
ْ
م ــن ن ـش ــر ال ـ ــرواي ـ ــة ،ف ـن ـشــرت ـهــا «دار
اآلداب» فــي بـيــروت .تـ ّـم منع الــروايــة
فـ ــي م ـص ــر وش ـ ــن إعـ ـ ــام املـ ـخ ــاب ــرات
حـمـلــة غـيــر مـسـبــوقــة ضــد ال ــرواي ــة».
واختتم صاحب «شيكاغو» مقالته
ب ـنــداء إل ــى املـ ّـدعــي ال ـعــام الـعـسـكــري:
«إذا ك ــان ــت جــري ـم ـتــي ه ــي الـتـعـبـيــر
بصراحة عن أفـكــاري ،فإني معترف
وفخور بها .إن ما تعتبرونه جريمة
أع ـ ـت ـ ـبـ ــره واجـ ـ ـ ــب ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وشـ ــرفـ ــه،
ولـ ـس ــوف أس ـت ـم ــر ف ــي ارت ـ ـكـ ــاب ه ــذه
الجريمة حتى نهاية العمر».
عـ ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،رفـ ـ ــض «اتـ ـح ــاد
الـ ـن ــاش ــري ــن ال ـ ـع ـ ــرب» إصـ ـ ـ ــدار ب ـيــان
تـضــامـنــي م ــع ال ـنــاشــر خــالــد لطفي
امل ـ ـح ـ ـكـ ــوم عـ ـلـ ـي ــه ب ــالـ ـسـ ـج ــن خ ـمــس
سنوات أمام محكمة عسكرية أيضًا
بسبب نشر وتوزيع كتاب «املــاك»،
وت ـ ّـم اتـهــامــه بتهمتني متناقضتني:
ّ
«إف ـ ـ ـشـ ـ ــاء أس ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـسـ ـك ــري ــة ،وب ـ ــث
ش ـ ـ ــائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض ـ ـ ــة» .وعـ ـلـ ـم ــت

«األخ ـبــار» مــن مـصــادرهــا أن رئيس
االتـ ـح ــاد م ـح ـمــد رشـ ــا ات ـص ــل بـعــدد
مــن الـنــاشــريــن اللبنانيني يدعوهم
لـعــدم إص ــدار ّ
أي بـيــانــات للتضامن
مع صاحب مكتبة «تنمية» ،بحجة
أن األوض ـ ـ ــاع ف ــي م ـص ــر ال تـتـحـ ّـمــل
م ـث ــل هـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات! وقـ ــد رف ـضــت
ال ـع ــدي ــد م ــن دور ال ـن ـشــر الـلـبـنــانـيــة
التوقيع على البيان خوفًا مــن عدم
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي «مـ ـع ــرض ال ـق ــاه ــرة
ال ــدول ــي ل ـل ـك ـت ــاب» ،ل ـي ـصــدر ال ـب ـيــان
ً
حـ ـ ــامـ ـ ــا تـ ــوق ـ ـيـ ــع أربـ ـ ـ ـ ــع دور ف ـقــط
ه ــي« :ال ـت ـن ــوي ــر»« ،اآلداب»« ،الـ ــدار
العربية للعلوم ن ــاش ــرون»« ،شركة
املطبوعات للتوزيع والـّنـشــر» .وقد
اع ـت ـب ــر الـ ـن ــاش ــرون امل ــوقـ ـع ــون عـلــى
ّ
ّ
الـبـيــان أن مــا حـصــل ي ــؤدي إلــى بــث
ح ــال ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــزع ل ـ ــدى ال ـن ــاش ــري ــن،
وينال من املشهد الثقافي في مصر
وخ ـ ـ ـ ـ ًـارج مـ ـص ــر ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا ك ــان ــت
ساحة لحرية الرأي والنشر ،ورائدة
العالم العربي.

يوم الشعر العالمي

أديث سيتويل ...والدة «الراب» األرستقراطية
ديترويت  -زينب عساف
كــانــت هــوا ّيــة أدي ــث سيتويل (-1887
 )1964امل ـفــض ـلــة ه ــي ص ــدم املـجـتـمــع
اإلنكليزي الراقي في العشرينات من
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،مــن خ ــال مسرحتها
ـون أخ ــرى،
لـقـصــائــدهــا ّومــزج ـهــا ّب ـف ـنـ ٍ
ـروس ،وأزيــائـهــا
صــوتـهــا املـ ــدوي وامل ـ ـ
الغريبة .سليلة العائلة األرستقراطية
الـتــي ساعدتها مالمحها املستطيلة
وط ـ ــول ق ــام ـت ـه ــا ع ـل ــى خ ـل ــق جـ ــو مــن
ال ــام ــأل ــوف حــول ـهــا وص ـف ــت نفسها
ُ
«لست غريبة األطــوار ،أنا فقط
بأنها
ً
أكـ ـث ــر حـ ـي ــاة م ــن م ـع ـظــم ال ـ ـنـ ــاس .أن ــا
ثعبان ،ثعبان كهربائي غير شعبي
في بركة من األسماك الذهبية» .ورغم
بعدها الزمني والجغرافي عن نشأة
فن الــراب ،إال أنــه يمكن اعتبارها أول
ش ــاع ــرة م ـك ـ ّـرس ــة م ــارس ــت الـ ـ ــراب من
عناصره الثالثة« :املحتوى» أو
حيث
ّ
الكالم املقفى« ،الجريان»  the flowأو
النغم ،و«اإليصال»  Deliveryأو نبرة
الـصــوت .وبـهــذا يمكن وصفها بأنها
والـ ــدة الـ ــراب األرس ـت ـقــراط ـيــة ال ـتــي لم
تتبناه يومًا .الباحثة عن التغيير «في
الوقت الذي بدأت فيه الكتابة ،كان من
ال ـضــروري تغيير االت ـجــاه والـصــورة
ّ
واإليقاعات في الشعر ،بسبب الترهل
اإلي ـق ــاع ــي ،امل ــوت الـلـفـظــي ،واألن ـم ــاط
املتوقعة لبعض الشعر الذي يسبقنا
مباشرة» .قالت السيدة سيتويل قبل
أن تـبــاشــر فــي ضــخ روح جــد ّيــدة في
الشعر اإلنـكـلـيــزي .اعتبر الـنــقــاد بأن
ُ
أفضل أعمالها كتبت في العشرينات
م ـ ـثـ ــل «الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ــرعـ ـ ــويـ ـ ــة»،
و«الجميلة النائمة» و«حديقة تروي»،
والتي أخــذت فيها الرمزية إلــى مكان
ج ــدي ــد .ورغـ ـ ــم عـ ــدم ال ـت ــرح ـي ــب ال ــذي
القـتــه فــي الـبــدايــة ،واصـلــت إصــرارهــا
ّ
وتميزها
على خلق صوتها الخاص
ون ـج ـح ــت فـ ــي ذل ـ ــك .وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ــى
ال ــراب ،لــم تكن سيتويل ابـنــة الطبقة
الـ ـك ــادح ــة .رغـ ــم اه ـت ـمــام ـهــا بــال ـعــدالــة
االجتماعية ،فقد أتت من أسرة نبيلة
ترتبط بقرابة بعيدة بالعائلة امللكية
وقورنت دائمًا بامللكة إليزابيت األولى
لسبب ما .لعلها هي نفسها من ّ
روج
لذلك ،حني ّ
تحدثت عن التقارب الذي
يجمعها بامللكة كونهما مــولــودتــن
«فــي الساعة نفسها من اليوم نفسه،
وقد ُك ُ
نت أشبهها كثيرًا في شبابي».

الصوت ثم الصوت
انـ ـشـ ـغـ ـل ــت سـ ـيـ ـت ــوي ــل بـ ــال ـ ـصـ ــوت فــي

شعرها ،واملقصود هنا ليس الصوت
ال ـش ـعــري ن ـف ـســه ،ب ــل ال ـن ـغــم واإلي ـق ــاع
عبر قراءاتها املوسيقية على مسارح
لـ ـن ــدن مـ ــن خ ـل ــف ال ـ ـس ـ ـتـ ــارة أح ـي ــان ــا.
ط ـب ـع ــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مـ ــا ّبـ ــن ال ـح ــرب ــن
العامليتني لــم يكن محضرًا لذلك إلى
درج ــة أنـ ّهــا اض ـطــرت يــومــا لالختباء
ك ــي ت ـت ـجــنــب امـ ـ ــرأة ك ــان ــت تـنـتـظــرهــا
لـتـضــربـهــا بـشـمـسـيـتـهــا ب ـعــد انـتـهــاء
عــرض «واجـهــة» عملها األشهر الذي
ُ
ارتبط بها إلى درجة أنها تذكر دائمًا
بــه رغــم أعمالها األخ ــرى الـتــي ال تقل
أه ـم ـيــة وال ـت ــي جـعـلــت مـنـهــا م ــن أه ـ ّـم
األص ـ ـ ــوات ال ـش ـعــريــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة في
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن .ال ـس ـي ــدة سـيـتــويــل
ُ
كانت األخــت الكبرى لوجهني أدبيني
معروفني هما أوسبرت وساتشفيريل
س ـتــويــل .لــم ت ـت ـ ّ
ـزوج يــومــا لـكــن كانت
لـهــا ع ــاق ــات ،مـنـهــا واحـ ــدة جمعتها
بالرسام الروسي بافيل تشيليتشيف
ّ
مثلي الجنس.
ال ــذي ُيـشــاع بــأنــه كــان
ً
عالقتها به لم تدم طويال ،إذ انتقلت
ب ـعــدهــا إلـ ــى ب ــاري ــس وع ــاش ــت هـنــاك
لسنوات قبل عودتها إلى لندن خالل
الـ ـح ــرب وك ـتــاب ـت ـهــا ق ـصــائــد قـ ّـربـتـهــا
م ـجــددًا مــن الـجـمـهــور .مـنـهــا «أغــانــي
الـ ـش ــوارع» ( ،)1942و«أغ ـن ـيــة ال ـبــرد»
( )1945ال ـتــي ت ـ ّـم االح ـت ـفــاء ب ـهــا .لعل
أشـهــر مــا كتبت فــي تـلــك املــرحـلــة «مــا
زال امل ـطــر يـسـقــط» ح ــول ل ـنــدن بليتز
أو القصف األملاني العنيف للعاصمة
ُ
ال ـ ّبــري ـطــان ـيــة .ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة لـحـنــت
وقدمت مرات عديدة على املسارح في
بريطانيا والواليات املتحدة ال سيما
في السبعينيات وحديثًا أيضًا.
توفيت سيتويل في عام  1964عن 77
عــامــا بـعــد ص ــراع مــع م ــرض متالزمة
مارفان ،املــرض الوراثي الــذي يصيب
النحاف أكثر من غيرهم،
طوال القامة ِ
وهي لم تحضر جنازة والديها الذين
وص ـف ـت ـه ـمــا ب ــال ـغ ــرب ــاء ب ـس ـبــب س ــوء
معاملتهما لها في الطفولة إلى درجة
حبسها فــي قــالــب معدني لتصحيح
اعوجاج مزعوم في فقراتها.

قصيدتان
قرب البحيرة
عبر الشقة والثلج الفاهي
يـقــول شـخـصــان« :مـتــى تجولنا على
هذا الشط آلخر مرة؟»
«الٌ ،لقلب ديسمبر القاسي»
ّ
«ميتة األوراق املعلقة على الشجر
كآذان الحمير»

تجولنا آخر مرة ّ
متى ّ
وبددنا فرحنا
هنا؟
اآلن ،ميداس ،سيسمع زوجك
هذه الهمسات-
دموع نعش الفرح،
التي ،إذ تسير ،تبدو كمعابد طويلة،
تتساقط الحبال من الغيوم،
ّ
وترن براعم األجراس على الشجر
بنغمات منتشية
ٍ
نمت ألجل كفن الحب.

ما زال المطر يسقط
ما زال املطر يسقط

ُمـ ـظـ ـلـ ـم ــا ك ـ ـعـ ــالـ ــم اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ،أس ـ ــود
كخسارتنا
أع ـ ـمـ ــى كـ ــألـ ــف وت ـس ـع ـم ـئ ــة وأرب ـ ـعـ ــن
مسمارًا على الصليب.
املطر يسقط
ما زال
ّ
بصوت كدقات قلب
ٍ
ُ
غيرت لتصبح ّقرع مطارق.
على الحقل الفخاري
وصوت القدم العاقة على القبر.
ما زال املطر يسقط
ف ــي ح ـقــل ال ـ ــدم ح ـيــث ت ـت ـكــاثــر اآلمـ ــال
الصغيرة ،واملخ البشري
تغذي جشعه الدودة في جبني قايني.

ما زال املطر يسقط
ّ
عند أقــدام الرجل امليت جوعًا املعلقة
على الصليب،
أيها املسيح املصلوب كل يوم ،كل ليلة
ارحمنا!
في الغطاس وأليعازر :تحت املطر
الجرح والذهب واحد.
مــا زال ال ــدم يسقط مــن جــانــب الرجل
الجائع الجريح
()..................
و«ما زلت أحب وأنشر نوري البريء،
دمي ،أنا»

من المعرض

فوتوغرافيا

مروان طحطح ...البحر خالص آخر
روان عزالدين
ي ـص ـ ّـور مـ ــروان طـحـطــح الـبـحــر كــأنــه
يـ ـتـ ـف ــادى الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ،م ـت ـع ـ ّـم ـدًا ال ـه ــرب
م ـم ــا ي ـق ـب ــع خ ـل ــف الـ ـع ــدس ــة .ا ّل ـب ـحــر
ه ــو مـغـنــاطـيــس ب ـي ــروت .نـتـيــقــن أنــه
مـصـيــر كــل كــائ ـنــات املــدي ـنــة ،ال ـتــي ال
خـيــار أمــامـهــا إال االن ــزالق نـحــوه في
ال ـن ـهــايــة .ك ــل ال ـخ ـطــوات ت ــؤدي إلـيــه.
عـلــى األق ــل ،ه ــذا مــا يـتـبـ ّـدى لـنــا لــدى
رؤية معرضه الفردي الثالث «البحر
يـغــادرنــا عندما نــرحــل» فــي بـيــروت،
ب ـع ــد م ـع ــرض ـي ــه «خ ـ ـ ـ ــارج ال ـت ــرك ـي ــز»
و«مــديـنــة أي ــن» .فــي غاليري Tree of
( Artفرن الشباك) التي افتتحها زياد
ّ
توبة كفضاء ّ
مركزية
فني بديل عن
الغاليريهات الضخمة في العاصمة،
ي ـع ــرض الــزم ـيــل م ـ ــروان طـحـطــح 23
ص ـ ــورة ب ــاألب ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود الـتـقــط
معظمها على شاطئي عــن املريسة
والرملة البيضاء ،وأخرى في مدينة
صور خالل السنوات الثالث األخيرة.
ّ
يـصـعــب ال ـتــأكــد مـمــا إذا ك ــان البحر
يـ ـغ ــادر ش ـخ ــوص الـ ـص ــور ح ـق ــا كـمــا
يـقــول عـنــوان امل ـعــرض ،حتى لــو كان
للرحيل معنى املوت.
ّ
بتخليه عن األلوان ،وبتجريد البحر
مــن أب ــرز سـمــاتــه أي األزرق ،يكتفي
ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ــود وتـ ّ
ـدرجــات ـه ـمــا
وت ـن ــاف ــره ـم ــا بـ ــإعـ ــادة ت ـش ـك ـيــل ه ــذه
املـســاحــة املــائـ ّـيــة .يقبض بحساسية
عـلــى ال ـظــال وال ـضــوء وانعكاسهما
فــي املــاء وعلى الصخور واألجـســاد.
ّ
يبني صورته من عناصر مقلة ،تقوم
على تقسيم متواز للكادرات وهوس
هـ ـن ــدس ــي ب ــالـ ـت ــركـ ـي ــب .ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ مــن
الجانبني ّ
اللقطات ،وهو ما
يتكرر في
ّ
يمنحها ذلك الشعور املكثف بالعزلة.
وح ــن تتكاثر األج ـســاد فــي املشهد،
س ـي ـكــون ح ـض ــوره ــا ط ـي ـف ـيــا .يسبح
البحر كله في الكادر غالبًا ،من دون

ّ
مكانية تستفيض فــي تقديم
زوائ ــد
ّ
هوية للمدينة .على أطرافها ،يبحث
طـحـطــح ع ــن م ـم ــارس ــات ال ـن ــاس فيه
(السباحة ،القفز ،الغطس ،الصيد)...
ال تــوث ـيــق م ـ ّ
ـوج ـه ــا ،ب ــل ت ـمــاه ـيــا مع
ّ
ّ
ع ــاق ـت ـه ــم ال ـح ـس ــي ــة وال ـج ـس ـم ــان ــي ــة
ال ـق ـص ــوى ب ــامل ـي ــاه ،ب ـ ــدءًا م ــن ص ــورة
امللصق التي تظهر جسد فتى يسقط
ّ
كاف
على البحر .تماس
فطري كهذا ٍ
ألن يـنـفــي ال ـح ـضــور الـثـقـيــل لـلــوقــت
أو امل ـك ــان .سـيـكــون م ـب ـ ّـررًا تـخـ ّـيــل أن
هــذه الـصــور أخــذت ألي شاطئ على
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط .ي ـ ــداري طـحـطــح ويـحـمــي
الحضور الفردي الخافت في صوره،
ّ
وضعيات
وإن كانت األجساد تتخذ
ً
ح ــرك ـ ّـي ــة قـ ـص ــوى ك ــال ـق ـف ــز م ـ ـثـ ــا .قــد
ّ
ّ
ويتصيد امــرأة
ينسى الشاطئ كــلــه
ّ
محجبة تقف بمفردها وسط املياه أو
ً
رجال يبتعد في مركبه وحيدًا .هناك
جسدا شابني يتخذان لون الصخور
ّ
الــرف ـي ـعــة ال ـتــي تـصـنــع خــطــا مــوازيــا
للخط الـفــاصــل بــن امل ـيــاه والـسـمــاء.
ول ـ ــد يـ ـع ــوم ف ــي م ـس ـبــح بـتـشـكـيــات
هـ ـن ــدس ـ ّـي ــة ت ـط ـل ــع مـ ــن املـ ـ ـ ــاء ثــاث ـيــة
ّ
األبعاد .رجل يتصلب أمام املاء رافعًا

يــدهّ ليقيس حجم عضالته ،ومركب
يلتف حول نفسه بشكل دائــري وفق
ّ
الرغوة البيضاء التي يخلفها وراءه...
ّ
والبحر ساكن دائمًا .يقتص طحطح
مـشــاهــده مــن ال ـص ــورة ال ـعــامــة ،كأنه
يـمـ ّـدد رؤيـتــه على هــامــش مشاريعه
ّ
الخاصة مثل «خلف الحجاب» الذي
شاهدناه ضمن معرض جماعي في

األجساد مجبولة بالملح ،أو نمت
على صخور نرى
كالسحالي ّ
تفاصيلها بدقة
كاستراحة
بيروت العام املاضي ،أو ّ
مــن عمله الـصـحــافــي ال ــذي وث ــق فيه
يــوم ـيــات ال ـل ـج ــوء ،وخ ـ ــراب مدينتي
حمص وحلب بعد ّأيــام على انتهاء
امل ـ ـع ـ ــارك ف ـي ـه ـم ــا .م ـ ــن يـ ـ ــرى ص ـ ــوره
الـســابـقــة ل ـب ـيــروت ،ي ـعــرف أن البحر
هـنــا خ ــاص آخ ــر .فــي تـلــك اللقطات
املدينية ،يختنق املشهد تمامًا .تصير
األب ـن ـيــة امـ ـت ــدادًا ل ـتــال م ــن الـحـصــى
ّ
تستعد بــدورهــا ألن تصبح عمارات

أخ ــرى .لــذلــك ،ف ــإن ه ــذه ال ـصــور ،رغــم
خ ـفــرهــا وه ـشــاش ـت ـهــا ،ت ــأخ ــذ مــوقـفــا
مــدي ـن ـيــا ع ـب ــر اح ـت ـفــاظ ـهــا بــال ـعــاقــة
بــن ال ـنــاس وآخ ــر املـســاحــات الـعـ ّ
ـامــة
فــي بـيــروت ،ولــو كانت املـجــاريــر هي
شرايينها البديلة .نعرف أن مــروان
ّ
يتجن ّب ه ــذه الـقـســاطــل الــداكـنــة كما
يـتـجــنـبـهــا فـتـيــة ي ـهـ ّـمــون بــالـقـفــز في
لقطة تبني ظهورهم وتبدو مقتطعة
م ـ ــن أح ـ ـ ــد أفـ ـ ـ ــام امل ـ ــوج ـ ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
ّ
املصور
الجديدة في إيطاليا .يعتقد
ّ
أن قـفــزات الـشـ ّـبــان ال ـعــراة مــن حــواف
مرتفعة ،هــي قـفــزات عنيفة ،بمعنى
أنها تختصر الكثير من عالقتهم مع
مدينة تواصل تهميشهم اقتصاديًا
واجتماعيًا .بدوره ،يختصر طحطح
مجمل عالقتهم باملدينة عبر البحر
ّ
وحــده« .من أنا ألدلكم على األحجار
التي ولــدنــا عليها كالسحالي ،حني
كانت املدينة ترفع رأسها من البحر.
تغذينا بالشمس وامللح ،وأكلنا على
الــراحــات أسماكًا ّ
حية .وكانت املياه
تتناولنا مــن على صـخــورنــا ونحن
ّ
ّ
نـتـعــلــم ال ـك ـل ـمــات واألفـ ـك ــار ك ــل ي ــوم»
كتب عباس بيضون عن مدينة صور
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ف ــي ق ـص ـي ــدت ــه «ص ـ ـ ـ ــور» .ي ــائ ــم ه ــذا
املقطع صور املعرض ،حيث األجساد
كالسحالي
مجبولة بامللح ،أو نمت
ّ
على صـخــور نــرى تفاصيلها بــدقــة،
ّ
إال أن املدينة فيها جفت تمامًا منذ
أن رفعت رأسها من املياه .وأخيرًا ،ال
تنجو الـ ّصــور مــن االسمنت .األبنية
التي تجنبتها العدسة طوال الوقت،
ستقبض عـلــى املـشـهــد بــأكـمـلــه حني
يسقط الـبـحــر كبقعة صـغـيــرة تحت
ّ
اإلضـ ـ ــاءة امل ـن ـســلــة م ــن مل ـبــة ال ـش ــارع.
ّ
وع ـ ـلـ ــى شـ ــاطـ ــئ الـ ــرم ـ ـلـ ــة ال ـب ـي ـض ــاء،
ي ـق ــرف ــص ط ـي ــف ط ـف ــل مـ ــدي ـ ـرًا ظ ـهــره
لــأبـنـيــة امل ـض ــاءة ال ـتــي ت ـتـ ّ
ـربــص به
فــي لقطة قاتمة ال نـعــود ّ
نميز فيها
الـحـضــور الحقيقي ألي منهما .أمــا
ف ــي ال ـص ــورة الـطــولـيــة الــوح ـيــدة في
ّ
امل ـع ــرض ،فـيـقــف ول ــد مــع ظــلــه قبالة
ّ
ّ
اسمنتية تتقادم نحو البحر
مكعبات
كأنها تنذر بمستقبله.
«ال ـب ـحــر ي ـغ ــادرن ــا ع ـنــدمــا ن ــرح ــل» مل ــروان
طـحـطــح :حـتــى  29آذار (م ـ ــارس) الـحــالــي
ـ ـ ـ غــالـيــري ( Tree of Artف ــرن الـشـبــاك ـ
بيروت) .لالستعالم03/839720 :

