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اهمد �ا قل�� الالهث، نزوة مجدداً
رشا سلطي

�دأت رفقتنا برشا السلطي �� عام 2012 قبل أن يبدأ م��وع �قلقلة�، ذاك

العام جمعنا م��وع “love collective” (”مجموعة الحب“) الذي ألفته رشا مع

ناتاشا ���س��-�شيليه و ف��جي�� بوب�� حول الدردشات، الحلو�ات وإصدار 3

أعداد من جورنال مانيفستا. �� عام 2018 سحرتنا رشا أثناء قراءتها لنص�همد

�ا قل�� الالهث، الجزء �3، وهو مجموعة من حكا�ا اف��اضية متعددة األصوات

�ساءل الخطاب الالإ�سا�� الذي يروج للفن كم��وع حضاري �� ال��ق األوسط

— وما �حتو�ه من األصداء االستعمار�ة. دفع هذا النص فريق تحرير �قلقلة

#�3 والمحررة الضيفة لوته آرندت (و �قلقلة #�3 �� واحدة من حيوات

�قلقلة� السا�قة ال�� كانت ع�� هيئة م�شور رقمي صادر عن مركز “ب�تون

صالون” - مركز للفن واأل�حاث و مؤسسة كاد�ست) إ�� ��� النص و ترجمته إ��

الفر�سية، ثم دعيت رشا ل�� تقرأ النص �� مؤسسة كاد�ست �� نوفم�� من العام

2018. أصبحت هذه القراءة فقرة محور�ة �� حيوات �قلقلة� العد�دة، إذ

كانت �مثا�ة احتفال بإطالق �قلقلة #�3 و انتهاء الم��وع �� شكله السابق. ثم

أُعلن عن إعادة إحياء الم��وع �شكل جد�د تحت اسم قلقلة Qalqalah و هو ما

تقرؤونه اآلن. كث�� من المساهم�� �� �قلقلة� كانوا موجودين �� تلك اللحظة،

وفيها أ�ضاً تعرفنا إ�� مساهم�� جدد و وطدنا العالقة معهم. قدمت لنا رشا تلك

الهد�ة و�� تحوك أفكاًرا مؤثرة و �� غا�ة الوضوح عن عملها كقيمة، ع�� سلسلة

من المقاطع الشاعر�ة المطعمة �حس فكاهة ثاقب. �ل�س لهذه النصوص

مكان�، قالت رشا. وها نحن �الكث�� من الفرح ن��� هذه النصوص �� �دا�ة 

قلقلة Qalqalah الجد�دة، آمل�� �المز�د من القلوب والحلو�ات و المقاطع

الموسيقية و القلوب النا�ضة مستقبًال.

اهمد �ا قل�� الالهث، نزوة مجدداً

أر�د أن أ�دأ �شكر فريق �قلقلة� البديع، و�األخص ف��جي�� بوب�� ولوتيه آرندت، ع��

دعوتهما. أر�د أن أشكر أ�ًضا فريق كاد�ست الرائع ع�� استضافة هذه القراءة. من

الصعب أن يجد المرء مكانًا له �� �ار�س، لكن�� كنت محظوظًة �أن وجدت مجموعة من

الناس أسطيع أن أقول إنهم أنا��، “قبيل��”، �كلمات أخرى. �دأ كل ذلك �� مخت��ات

أوب��فيلييه، مع ناتاشا ���س��-�شيليه و ف��جي�� بوب��، و ال زلت ممتنة لكرمهما

و صداقتهما و دعمهما المستدام��.
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�إن السؤال الذي �متد ع�� امتداد كتا�� هو: “ما هو “اليوم”، و ما نحن اليوم؟”

أين تقع خطوط الهشاشة و خطوط الرقة، و الشقوق �� الحياة األفر�قية

المعا��ة؟ و كيف ل��ء لم �عد موجوًدا، أن �عطي الحياة ل��ء آخر؟ هذه

األسئلة، �شكل من األشكال، �� الطر�قة للتفك�� �الصدوع، �التفك�� �ما يبقى

من وعد الحياة ح�� ال �عود العدو مستعمًرا �شكل واضح، ح�� �صبح “شقيًقا”.

�عت�� الكتاب إًذا نقًدا لخطاب المجتمع و األخّوة �� أفر�قيا. و لهذا، �مكن

القول إن الكتاب ��شغل �الذاكرة ح�� تكون الذاكرة سؤاًال حول المسؤولية

تجاه النفس و تجاه اإلرث. �مكن�� القول إن الذاكرة — وفوق كل اعتبار— ��

سؤال حول المسؤولية تجاه ��ء ال �كون المرء عادًة صانعه. و قد أضيف، أن��

أؤمن أن درجة إ�سانية اإل�سان ترتبط �قدرته ع�� اإلجا�ة ع�� ما لم �صنع، و ع��

اآلخر الذي ال ير�طه مبدئًيا �ه ��ء. ل�س هناك ذاكرة فعًال إال �� ذلك الجسد

الم�شكل من األوامر و المتطلبات ال�� يرسلها إلينا الما��، و�دعونا لتأملها.

أعتقد أن الما�� ُيج�� ع�� اإلجا�ة �شكل مسؤول، و اس�نتج أنه ال ذاكرة، ما لم

تكن �� تحمل هذه المسؤولية�. - أشيل مبي��، �ما هو الفكر الما �عد-

كولونيا���

مجلة “أ�س��ي” ( 9 �ناير، 2008) –

ُكتب �اهمد �ا قل�� الالهث� مثل مقطوعة موسيقية �ثالث حركات أو ثالثة أجزاء،

ُكتب أولهما وثانيهما �� 2015 �عد دعوة مجموعة القيمات   WhW �� زغرب إللقاء

محا��ة كقيمة ضمن برنامج ” أشغال داخلية” �� ب��وت. أما الجزء الثالث فقد كت�ته

عقب دعو�� لمؤتمر  Curating the Global . و قد �دأت ��� �كلمات أشيل مبيم��

ألن فيها العد�د من الطروح ال�� أرتكز عليها أو أراها كإحداثيات لعم�� كقيمة، ذلك

العمل الذي �دعو�� للغوص �� جغرافيات هشة وأجساد اجتماعية مهشمة، حيث �صبح

فيها العدو هو األخ �دال من أن �كون الغر�ب، و�صبح فيها المستقبل ش�يًها �األطالل.

الذاكرة و المسؤولية و االنتقال و التور�ث، كلها مفاهيم تصقل احسا�� �� عم�� كقيمة

— هذا العمل الطارئ والفعال والمقاوم.

اش�بكت النظر�ة الفنية الحد�ثة والعمل�� الف�� والقيمي �طرق عد�دة مع تعقيدات

وخبا�ا منها: الذاكرة و التذكر و الشعور و األرشيف و المس�ندات و اإلشاعات و األقاويل

و التحر�ات و غ��ها. و �� النها�ة �ظهر هذا االش�باك �� إعادة ��د أو استذكار حدث أو

عمل م��� أو ممحي أو مهمش. صادفت، خالل عم�� ع�� العد�د من المشاريع البحثية

— ال�� شكلت وطورت أعما�� كقيمة �� الفن والس�نما — العد�د من المواقف (ال��

كانت أحيانًا ضمن مقا�الت) وجدت نف�� فيها عاجزة عن وضع ما ُ�لمح �� �� أي إطار أو

سياق مناسب��. تتضمن المقا�الت ع�� إخراج دقيق، فيه نوع من اإلغواء �لعب ع��

شخصية الضيف ويب�� معه إطاًرا من الثقة لت�تقل ع��ه المعلومات والمعارف

الشخصية… دائًما ما نُقّصص الما�� و الحا�� و المستقبل، لكن��، ح�� أؤتمن ع��

أ��ار وعدت �عدم البوح بها، أجد نف�� مج��ة ع�� االنغماس �� الخيال أو القصصية

ل�� أعيد روا�تها من دون أن أفشيها. مكن�� الخيال من هذا الح�� اآلمن والمحصن ألقول

فيه ما ال �قال و ألفتح �اب األ��ار ع�� التعمق �� ماض قر�ب انقطعت عنه حقائقه

وآثاره التوثيقية. مكن�� الخيال أ�ًضا من أن احّل حبكة اللغة المزدوجة ال�� تحدد رؤ��نا

للعالم، ب�� لغة أو�� و �� اللغة الشائعة والمهيمنة ال�� �ستعملها ال”جهات الرسمية”

من الحكومات إ�� اإلعالم إ�� ال��كات العالمية، وب�� لغة ثانية تحملها تجار�نا

المع�شية، تهدد اللغة األو�� وتقوضها أحيانًا.

كتب أول جزء �صيغة المتكلم المفرد و حمل صوت فنان عرا�� �ع�ش �� المنفى منذ

عها �ً�ا أوائل الثمان�نيات، اتخذ لنفسه مرسًما �� عمان راح يرسم فيه لوحات وق

�أسماء فنان�� عراقي�� متوفي��، و منهم من كان من أصدقائه الذين �قوا �� العراق.

ُقّدمت هذه األعمال �� المزادات ع�� أنها “مك�شفات جد�دة” وبيعت ع�� أنها ”
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لقطات”، وقد اعتمد اصحاب المزادات ع�� الفنان نفسه الذي زور اللوحات للتحقق من

أصالتها. كانت الشائعات عن اللوحات المز�فة رائجة، لكن لم �كن ليمر تزوير كهذا ��

عالم الفن العر�� الحد�ث و عالم الغال���ات من دون عقاب شد�د. �دور الجزء األول

من نزو�� ال��د�ة، حول اف��اض خفي: ماذا لو أن الفنان “الُمزّور”، رسم تلك اللوحات

�دافع الحب و ل�س �دافع الطمع؟ ماذا لو كان �حاول إعادة إحياء الفنان�� الذين يزورهم

ع�� رسومه؟ و ماذا لو كان �� ذلك محاولة للدخول تحت جلدهم، و استعادة عملهم

وعالمهم، و استحضار ذلك التواطؤ الذي جمعه بهم �� زمن غابر؟ ماذا لو كان ما �حرك

الفنان الهرم هو الشوق؟

�� الجزء الثا�� من المقطوعة، حاولت إجراء حوار مستحيل مع كتاب �عنوان �معلش،

مذكرات الرحلة الم��حية� لجان كوكتو. لم أكن ألصدق من نف�� أن كوكتو قد عنون

أحد كتبه �معلش�، و�� ال�� قد تع�� �� العربية الدارجة “كل ��ء ع�� ما يرام”، أو “ال

يهم”، وجدت الكتاب ع�� رف للكتب المعروضة للبيع بيورو �� مكتبة للكتب

المستعملة �� �ار�س، و قد امتأل الكتاب �مالحظات مطولّة و دقيقة ُخطت �قلم

الرصاص أوحت �� أن كاتبها هو محرر الكتاب. ب�� شهري مارس مايو من العام 1949

قام جان كوكتو مع فريق من الممثل�� بز�ارة القاهرة ثم اإلسكندر�ة ثم ب��وت ثم

اسطنبول ثم انقرة لتقد�م العد�د من م��حياته، وقد خط مذكرات رحلته هذه �� كتاب

�معلش� ع�� م�� الطائرات و القطارات و �� البواخر و السيارات و �� ردهات الفنادق.

كتب كوكتو: �ذهبت رجًال وعدت رجالً، ال رجال أديباً بل أعود رجًال فقط.�

أهدى كوكتو كتاب �معلش� لمحمد وحيد الدين فكتب: “وحيد العزيز، سألت��، �� ليلة

إن كان ممكًنا أن أوقع لك ع�� �سخة من الكتاب. إن العد�د من صفحات هذا الكتاب

كت�ت �س�بك ”  . وجدُت �� قراءة �معلش� ما أثار اهتما��، فهو نص ���نح ب�� كونه

مسلًيا أحيانًا، ومغيظًا �شدة أحيان أخرى. لكنه عند نها�ته، �صبح آ�ً�ا لك��ة البوح فيه.

و يبدو أن الكتاب ُعرض ع�� محرر أو محررة قبل ال���، ولعله أو ولعلها كانت شد�دة

ال�سامح �� مالحظتها ع�� صفحاته. ��تهي اإلهداء �القول “إقبل م�� هذه المذكرات، مع

اعتذاري المسبق عن مالحظا�� ال�� تتجاوز أحكام الضيافة. هل �مكن أن �نكفئ ال��ثار

عن الكالم؟ لُم�� علًنا، وأحب�� �ً�ا”  . لم أقم �ما �كفي من البحث ألتمكن من معرفة

هو�ة محمد وحيد الدين، إال أنه من الواضح أنه كان رجًال ��تمي لطبقة النخبة و عالم

ال��اء و األغنياء. خصص وحيد الدين العد�د من السيارات لكوكتو وفر�قه الم����،

و ع�ّ� معه مرافقه الخاص المسمى كاروللو ل�� يرافقه أ�نما ذهب، ح�� وإن ضايق ذلك

كوكتو �� �عض األحيان. (و ال أخفيكم �ً�ا أن مشهد سكرت�� إ�طا�� م��ي �الحق د�فا ��

هيئة أم�� فر��� �� شوارع القاهرة سلت�ّ� إ�� أ�عد الحدود). و كما أميل دائًما إ��

االعتقاد �ما وراء األشياء، قررت أن هذا الكتاب، و��سخته تلك المنقحة �مالحظات

المحرر �قلم الرصاص لم تع�� ع��ّ مصادفة. �حاول ��� تخيل مذكرات كاروللو و هو

يرافق جان كوكتو �� رحلته.

المقطع الثالث من النص �حا�� سؤال يزعجنا دوًما �� حا��نا. عنونت المقطع �� البدا�ة

�عنوان �أن تطلق النار ع�� فيل �� متحف عر���، و كان �� ذلك تحية لنص حمل عنوانًا

مشابهاً أثر �� �شكل كب��، وهو قصة قص��ة لجورج أورويل من كتا�ه �أ�ام بورما�،

عنوانها �أن تطلق النار ع�� فيل�، ���د فيها حكا�اته الشخصية أثناء خدمته �� ��طة

االستعمار ال���طا�� �� بورما. أجد �� هذا النص ما هو أسا�� عند التفك�� �� صناعة

االستعمار، و أعتقد أن هذا النص �ستحق المراجعة و الدراسة �شكل أعمق. 

��تظر الكسا�� مث�� دعوات �� غا�ة الكرم و الرقة ليتجرؤوا ع�� اإلقدام ع�� تجر�ة

جد�دة. عندما اتصلت لوت وف��جي�� �� ألشارك �� حفل إطالق �قلقلة�، اعتقدت �أن

أ
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قراءة ��� الم�شور �� الجورنال سيكون أك�� األشياء �دهية. لكن عند التفك�� ملًيا، �در

إ�� خاطري أن�� أحتفظ �نصوص قص��ة كت�تها �أوقات متقطعة و خاصة �� أوقات السفر،

ولم أجد لها مكانًا لتتواجد فيه، إذ �� ال تصلح للمؤتمرات، و ال للكتا�ات و الحجج

النقد�ة الجادة، إال أنها شد�دة األهمية، و ذلك ألنها �شهد ع�� تجار�� الحياتية الخاصة،

واألحداث ال�� رأ�تها وعشتها، و ألنها تف�� إ�� عمق ممارسا�� كقيمة. �ظهر �� هذه

النصوص كيف اقرأ الصور، و كيف افكك الشعر�ات و الرمز�ات، و كيف أترقب ما هو

طارئ  وملح، و لهذا، ألول مرة، أر�د أن اقرأ سلسلة من الحكا�ات والمقاالت القص��ة من

حيا�� اليومية، و �� حكا�ات تركت أثرها �� لس�ب أو آلخر. أنظر لهذه الحكا�ات

�اعتبارها البطانة الداخلية لعم�� كقيمة، و �اعتبارها الخيوط الخفية ال�� تحيكه.

أشكركم ع�� ص��كم.

الر�اط 2004 

تمرنت الفرقة الم��حية �� أروقة الم��ح الوط�� ألسابيع، ولم �كن ل�سمح لهم

�استعمال الم��ح نفسه إال قبل يوم واحد من العرض األول. تعت�� فرقة الم��ح الوط��

كيانًا منفصًال عن إدارة الم��ح الوط�� �� المغرب، كمثل قبيلة و وطن، لكل منهما

مص��ه المختلف، و ال تتصل مهّماتهما إال عند لحظة العرض. كان من المقرر أن �كون

العرض األول، إعادة إحياء لم��حية �طرطوف� لمولي�� �أداء جد�د أك�� عاّمية فيه

تحية ل��تولت برشت. كان مدير الفرقة الوطنية ��تمي للجيل الذي قدم له برشت ح�ً�ا

ال نهائيا من متخيالت التجسيد والتعب�� الجد�دة. كان مدير الم��ح، المنتمي إ��

الجيل نفسه، خب�ً�ا �م��ح برشت أ�ًضا. 

ُكتب دور طرطوف �طر�قة نُحس معها جميًعا �قدرة التديّن المحافظ �� زماننا ع�� فرض

الخطاب األخال�� من األع��، و إعطاء الصالحيات للرجال ل�� �َعظوا و�َفرضوا الرقا�ات

و �ُ��عوا العنف واالستغالل. كان دور طرطوف �� تلك الليلة �� الم��ح الوط�� مجسًدا

ع�� هيئة أحد الجحافل المألوف�� لإلسالم المتطرف، و ع�� ��ف برشت، أُجلس

طرطوف �� الصفوف األو��، ب�� المسؤول�� و الوزراء و اصحاب الشأن الذين عادة ما

ت��ك لهم الصفوف األو��. جلس طرطوف، �شكل عادي ولم ��تبه ل���فاته أي من

الجالس�� �� المقاعد األمامية، ثم اندفع الحا��ون نحو الم��ح، و�دأت الم��حية. 

�عدما �دأ العرض، و فيما انتظر الجميع أشهر جملة �� الم��حية، وال�� �قول فيها

ِ�� هذا النهد الذي ال أطيق رؤ�ته�”، قام الممثل الغاضب، الم�شبه طرطوف “خبِّ

�اإلسالمي�� الم�شددين، من مقعده �� الصف األما��، ثم قال �لهجة ُمهددة ” �س��ي �ا

حرمة�” 

تجمد الجمهور من الرعب، فيما أكمل الرجل ��اخه و وعظه و تهد�ده، وهو �صعد نحو

الم��ح. قفز مدير الم��ح من مقعده نحو الحراس، كان ما �حصل اآلن كان أسوأ

كواب�سه ع�� اإلطالق: أن �قتحم اإلسالميون م��حه و يهددوا سالمة المسؤول��

والحضور. أكمل طرطوف تمثيله وصعد ع�� الم��ح، فصفق الحضور. وما �� إال دقائق،

ح�� عاد مدير الم��ح، داخًال القاعة مع حراس مدجج�� �األسلحة. ُذهل المدير

و تجّمد �� مكانه ح�� رأى طرطوف فوق الخشبة، مؤد�ًا دوره بإتقان، و انفجر الجمهور

�الضحك. 

دمشق 2005 

�ال�سبة للكث��ين، لم �كن �� لوحات يوسف عبدل�� أك�� مما هو مرسوم: جماجم

حيوانات و أسماك ميتة و أحذ�ة و موزة أو وردة أو زنبقة أو فناج�� للشاي من البورسل��

و قبضة �د، و �� كلها موجودة �� عناوين كل من اللوحات ال�� �� فيها. كلها ما عدا



القبضة، المعقودة �عزم، و المقطوعة فوق الكوع �قليل، لم ترد كلمة القبضة �� عنوان

اللوحة، بل كان العنوان � تحية إ�� جيل السبعينات�. جسدت لوحات الطبيعة

الصامتة تلك درجة عالية من الحرفية، و قد ُرسمت و ظللت �الفحم، �درجات جالء تو��

�الشؤم، و فيها ما هو أغمق مما ترسم �ه عادة الطبيعة الصامتة. كان هذا المعرض،

الُمقام �� خان أسعد �اشا �� قلب سوق الحميد�ة �مثل العودة المرتقبة ليوسف عبدل��

إ�� دمشق. عندما يجول الزائر �� المعرض للمرة األو��، ت��ك لد�ه هذه الرسوم قليلة

التكلف، احساسا �ارًدا �الرعب المكتوم، احساساً �الخوف الساكن. لم �كن احساس

الفزع آتيا من األصداء السوداو�ة لأللوان وحدها، بل جاء أ�ًضا من الدرجات المتصاعدة

من ال�سق الخفي الذي اتبعه الفنان �� ا�تعاده عن المألوف. انحرف المنظور ��

اللوحات مثًال �شكل طفيف �كفي ألن �خرج الرسوم من الواقع، و �كفي ل�� �خون قواعد

المنظور �� الرسم. العنا�� ال�شكيلية كانت �� توأمة غرائ�ية: تجلس فراشة ميتة قرب

جمجمة حيوان، و قرب الزنبقة الممشوقة �� إناء رفيع تجلس عظمة مكشوفة. و قد �دا

اال�تعاد عن المألوف أ�ًضا ��  أحجام الرسومات ال�� كانت إما أك�� من الحجم المعتاد

لهذا النوع من الرسم، أو غ�� متناسبة لناحية الطول أو العرض. و لعل ما أضاف إ�� هذا

اإلحساس البارد �الرعب هو ك��ة األسماك الميتة و جماجم الحيوانات و أعينها الغائرة

و أسنانها الناتئة. 

عندما يجول الزائر �� المعرض لمرة ثانية، �الحظ التأث�� األخاذ لهذه الُمظلالت

الفحمية. يجنح تصوير األشياء إ�� واقعية �سمح للناظر �أن �م��ها �ما كانت عليه:

السمكة كما كانت، و الحذاء كما كان، إال أن األشياء ت�نفس �الحياة، فالسمكة، مع أنها

ُرسمت ميتة، �دت وكأنها تحدق �� الناظر، كأنها تد�نه �عتب من ُ��قت منه الحياة

للتو. كانت العيون الغائرة للجماجم تحدق �العتب نفسه أ�ًضا، أما حذاء الرجل، فكان

�حمل من ���طه المحلول، إ�� جلده الذي �دأ �تك��، األعباء اليومية للعمل المكت��.

الحذاء ال�سوي، ��توءاته الم�شكلة �عد ساعات ال تح�� من االنتعال واأللم، حمل

التعلق الشد�د �المركز اإلجتما��. ُحفرت هذه الرسوم �� الظل ال �� النور، و�دأت،

�شكل خافت وخفي ت�بض �الحياة، أصبحت هذه األشياء العاد�ة، المب�نة كطبيعة

صامتة، �مثا�ة شعارات أو رموز. ذاب التطابق ب�� الرسم واألصل، فلم تعد السمكة

محض سمكة، بل صارت السمكة �� الحياة المسلو�ة. ولم تعد الجمجمة محض

جمجمة، بل صارت جثة الحياة، محبوسة �� صندوق أسود مقفل، ولم �عد الحذاء محض

حذاء، بل صار لباًسا عتيًقا لحلم مؤجل �حياة كر�مة. وهكذا ذاب الدال �المدلول:

السمكة والزنبقة و الحذاء و طقم البورسل��، �دأت كلها تكشف عن دالالت أخرى،

و�دأت �ستح�� أصداء ما حاولت أن تمثله �األصل، أي تلك اللحظة المجّمدة المرعبة

ال�� �شهد ع�� حياة �ُسلب، و حيوات تُح�س �� صناديق مغلقة، و أحالم يوئدها االنصياع

لقواعد النظام. لم �عد الحذاء هو ذاك الذي رأ�ناه أو عرفناه أو امتلكناه، صار رمًزا لما كنا

دائًما نخاف أن نراه. صار �مثل الحياة، �� المجهول، م��وكة للخنوع أمام النظام الذي

ي�تلع الناس و �حولهم إ�� رموز مخدرة. هذا النظام حيث الجمال والرونق كجمال

الزنبقة الشامخة ال �سلم من أن �ختلط مع موت حيوات أخرى. ل�ست رسوم عبدل��

الفحمية رسوم لطبيعة صامتة، بل �� تمثيالت ����ة للقدرة المجاز�ة للرموز. تبدو

هذه الرسوم �عيدة كل البعد عن “الصمت”، إذ ���خ �الحياة ع�� الحافة البعيدة

للموت، تلك الحياة ال�� ترفض أن �س�سلم، وتتعري و�شهد، و�ُشهد.

لم �كن أي رسم �شبه ما يبدو عليه، إال رسم القبضة المعنون ��احة كتحية من الفنان

لجيل السبعينات. كانت قوة هذا الرسم كقوة االستعارة، وكأنه ُروي ع�� لسان كل

رسومات المعرض الباقية. كانت القبضة متصلبة �تحٍد، مشدودة العروق والعضالت

�قوة ��سة ع�� الرغم من أنها كانت مبتورة. هكذا كان جيل السبعينات �� سور�ا، ظلت

روح التحدي فيه رغم االنكسار و اإلذالل و الهز�مة و النفي و التعذ�ب و السجن و القتل

و الخيانة، لم تُفرد قبضات هذا الجيل رغم ذلك كله. صار جسم هذا الجيل ُ�خ��� ��

جثث، وجماجم، و أحذ�ة، تنظر و تُالحق و تُعاتب دائًما وأ�ًدا.  

آ



تدفق آالف الزائرين ليلة افتتاح المعرض، من جميع مشارب الحياة. و من ب�� هذه

األلوف، كان المئات من جيل السبعينات الذي سافر من كافة أصقاع البالد ليؤدي

التحية لرفاق السالح. كان هذا المعرض أول ظهور ليوسف عبدل�� �� سور�ا �عد عودته،

أذ كان قد سجن عدة مرات �س�ب معتقداته السياسية، ثم نفي من البالد قبل

خمس و ع��ين سنة. حاول محمد ع�� األتا��، �� مقالته �� �ملحق النهار�، أن �عد

السن�� ال�� ُ��قت من عمر هذا الجيل مجتمًعا، فعنون مقالته: �ألف عام من االحتجاز

واألمل تحت سقف واحد� (15 مايو 2005). أخذ أ�ناء جيل السبعينات، واحًدا تلو اآلخر،

صوًرا مع عبدل��، شا�ك�� أ�ديهم سو�ًا، رافع�� قبضاتهم �دفء، و�� الخلفية ظهرت

الرسوم الشاحبة ال�� تجرأت أن تصور ما كان محرًما تصويره. 

ب�ت الدين 2016

كان شعرها األحمر األجعد �ظهر كعرف حصان �ح��ق تحت األضواء الالمعة. كانت قد

صبغته �األحمر، و زاد من هالتها كد�فا. ولدت لينا شماميان �� حلب لعائلة أرمنية من

الناج�� من المجازر، و تع�ش �� �ار�س منذ �ضعة سن��. ُعرفت كسوبرانو، وغنت

�العربية واألرمنية. وكان تنوع غنائها مبهًرا، إذ اشتملت أغانيها ع�� الموسيقى العربية

الكالسيكية، �اإلضافة إ�� األهازيج الشعبية األرمنية، ومنها إ�� موسيقى األوبرا الغربية.

كان ذلك �� عام 2016 و كنت أح�� مع عائل�� حفلها �� مهرجان ب�ت الدين. كانت

حلب يومها تحت الحصار، وقد وصل عدد الالجئ�� السوري�� الذين قدموا إ�� لبنان إ��

أك�� من مليون ال��، عاش أغلبهم �� مخيمات و خيم. �عد األغنية األو��، تكلمت لينا

�العربية، �لهجتها المختلفة، عن حصار حلب. كان سكان لبنان (و منهم من كانوا من

أصول أرمنية)، قد انقسموا حول ال��اع �� سور�ا، فأ�ّد نصفهم تقريًبا نظام األسد، وأراد

نصفهم اآلخر أن يرى هذا النظام وقد رحل مهزوًما وانتهى، و�� ح�� لم �كن من المعقول

توقع الميول السياسية للجمهور الحا�� �� الحفل، ا�تعدت أغا�� لينا المختارة عن أي

منحى سيا��. لم �شكك أحد، ح�� �� ظل هذا االنقسام الحاد، �� العبء الذي شكله 1،1

مليون ال�� ع�� مستقبل لبنان االقتصادي و السيا��، ح�� �� ظل المساعدات الدولية

ال�� وزعت ع�� مؤسسات لبنانية وا ل�� قدمت فوائد واضحة. 

�عد أغن�تها الثالثة، تر��ت شماميان وقالت للجمهور إنها تر�د أن تغ�� أهزوجة أرمنية

قد�مة من دون موسيقى، انخفضت ن��ة صوتها �أوكتاف كامل، فبدا صوتها حز�ًنا داكًنا

فيه ��ء من الرثاء.  و �عد أن غنت الالزمة، ترجمتها إ�� اإلنكل���ة ل�� �فهمها الحضور

ممن ال يجيدون األرمنية، فقالت إن معناها ” يوًما ما سنذهب، إ�� ما وراء الجبال”. 

 استوقف�� اختيارها لهذه األغنية �التحد�د، فبال�سبة لألرمن، ُ�عت�� وعد العودة جزًءا

أساسًيا من الهو�ة، إذ ُيبقي ع�� ذاكرة المجزرة والهجرة الق���ة، و الجبل أ�ًضا �ع��

الكث��، �سبًة إ�� جبل “أرارات”، و هو الجبل الوط�� لألرمن، وفيه ��ء من القدسية.

لكن�� أحسست أن الجمهور لم يرها كأرمنية، بل رآها كالجئة، آتية من أنقاض حلب،

واعدة إ�اهم أن كل الالجئ�� سيعودون قريًبا إ�� �الدهم. تحولت فتاة أوالد الناج�� من

المجزرة — ال�� قطعت كل المسافة من �ار�س، و صبعت شعرها �اإلحمر، و غنت

للنخبة الرثة — فجأة إ�� الجئة، �ستحي من طول �قائها، واعدة “مانحيها”، �أنها قريًبا،

مع مليون غ��ها من الالجئ��، سيعودون إ�� �الدهم، قاطع�� الجبل. إهمد �ا قل��

الالهث.
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