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الفنانة الت�شكيلية نهلة �آ�سيا ...حلم بوطن على م�سافة ذاكرة ووعي وعين ونهر!
نصار إبراهيم
ّ
تبدو الفنانة نهلة آسيا في أعمالها وكأنها مسكونة بالقلق والتم ّرد على
السكون .فهي دائمة الحركة واالنتقال إن لم نقل الرحيل في المكان والوعي:
المدن ،البحر ،السفوح ،البيوت ،األبواب النوافذ ،الفضاء .إنها في حركة مستم ّرة
ال تهدأ .ولكن ،بعد التأمل الهادئ والعميق ،نكتشف أنّ تلك الحركة ليست عفوية
أبداً ،إنما هي تعبير حيويّ ج ّدا ً عن ذاكرة مشبّعة بالحنين والتفاصيل ،مشبّعة
بشجن وأمل وانتظار بين ما كان وما سيأتي ،من دون أن تقطع مع الواقع .فهي
بقدر ما تركض في المسافات البعيدة وتطارد المشهد العام ،فإنها في اللحظة
ذاتها ال تغادر زاوية الرؤية العميقة أو البؤرية إن جاز التعبير .ربما تضيق
الروح حينا ً فتذهب إلى المدى ،لكنها تحنّ من جديد إلى تفاصيل المكان ،فتبني
في وعيها جسورا ً بين الذاكرة الممتدة والشخصي القريب والحميم ،فتنحدر
من جديد من السفوح نحو المدينة أو الشارع أو البيوت والنوافذ واألبواب .هي
إشكالية الذاكرة الفلسطينية التي تقودها أو تعيد تفعيلها لترى أشمل ،وفي
الوقت ذاته ...أقرب!
تسافر في البحر ،يقودها شراع نحو مدن فلسطينية تخاصر الشاطئ ،ومن
هناك تصعد راكضة نحو أمنياتها وأحالمها ،ثم تعود فال تجد سوى أبواب
مغلقة ،ونوافذ موصدة ،فتشعر بنوع من انكسار عميق ،وينفجر السؤال :متى
نغادر هذا االنكسار المقيم؟
في هذا المستوى ،يذهب الحوار عبر األعمال من المباشر إلى غير المباشر،
فتنبثق األسئلة ،وتموج الذاكرة.
في هذه الحالة ،تندفع نهلة في عملية انفعالية عميقة لتعيد بناء ذاكرتها
وشحذ وعيها ،فتقترب من النوافذ واألب��واب وكأنها تط ّل في داخلها لترى ما
وراءها ،أو تتخيل ذلك ،فينهمر الضوء بدفء يشي بالحياة ،وكأنّ البيت يحاول
أن يبقي شعلة األمل ،أو كأنه يرسل أغنية أو ندا ًء إلى من رحلوا ،أنه ال يزال
ينتظر .وفي أحيان أخرى يط ّل وجه مسكون بحزن ما وعيون تحاول أن ترى،
فيها بعض أمل وكثير من األسئلة ،يتجاوز الوجه النوافذ واألبواب ليصبح هو

عنوان الحوار!
النوافذ في أعمال نهلة ال تحضر من دون األبواب .لكنها بدورها أبواب مغلقة
ألنها تنتظر من يفتحها من الجهة األخرى ربما .بما يذ ّكرنا بقول غسان كنفاني
في روايته «عائد إلى حيفا»« :فأيّ نوافذ وأيّ أبواب تلك هي التي تشغل وعي
وذاكرة نهلة الفلسطينية األردنية؟».
المجسدة في أعمال نهلة حين تتجلّى
ندرك المعنى والداللة لهذه المفردات
ّ
القدس بقبابها وأسوارها وبيوتها وانتظارها وحزنها ومقاومتها الباسلة .في
هذا السياق ،تأخذ مفردات األعمال دالالتها الحيوية العميقة والنابضة ،فتصبح
واضحة وساطعة .هنا مدن وأبواب ونوافذ فلسطينية تنتظر أهلها كي تعود
إلى صخب حياتها العادي األليف .وحتى يكون ذلك ،فإن القدس تصعد نحو
السماء.
هكذا تعيد الفنانة نهلة بريشتها وألوانها تفعيل الذاكرة والوعي والموقف
الحاضن ألعمالها ،حيث فلسطين المقاومة ،واألم التي تنتظر ابنها كي يعود،
ربما سيعود مستشهدا ً ال يه ّم ،المه ّم أن يعود ولو حتى مستشهداً .لهذا ،فهي ال
تم ّل من االنتظار عند قوس يفتح نحو التاريخ ويعيد إلى الذاكرة فعلها.
ضمن هذه المحدّدات الحاسمة في وعي نهلة ،يمكن إدراك عملها المميّز في
لوحة الصعود ،حيث امرأة تصعد وكأنها تحمل على رأسها حياتها .يرفرف
أمامها حبل غسيل .امرأة تمارس يومها العادي كأيّ امرأة ،لك ّنها ال تتوقف عن
الصعود فال يزال دربها طويالً .تقودها الساللم نحو غيرها لتصعد نحو نافذة
جديدة .يهيمن األزرق السماوي على المشهد ،بما يحيلنا إلى السماء ،إلى أناس
يعشقون الح ّرية ،يحلمون بأن يصلوا يوماً .ولهذاَ ،فهُم ال يتوقفون عن دفع
صخرة سيزيف ،يحلمون دائما ً بالوصول ،يحلمون بالسفوح والتالل والبحر
وأشرعة تذ ّكرهم بجماليات العودة .تلك هي خوافي نهلة الفلسطينية األردنية
التي تحكم إيقاع أعمالها ،إنها متن ّوعة ولك ّنها متقاطعة بكثافة شديدة التركيز.
إنها تنفلت ولكن بذلك المقدار الذي يعيدها دائما ً إلى أحالمها وأمنياتها ،بأن
تعود يوما ً إلى وطن هو على مسافة ذاكرة ووعي وعين ونهر!
الفنانة نهلة آسيا ،من مواليد فلسطين ـ طولكرم عام  ،1966حائزة على
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تنويه وت�صويب
ورد في عدد أمس من «البناء» ،في المادة عن افتتاح معرض الفنون
طباعي في اختصار اسم
في «الجامعة اللبنانية الدولية» ،خطأ
ّ
الجامعة .الصواب هو « »LIUبدال ً من « ،»LAUفاقتضى التنويه
والتصويب.

الموت يغ ّيب المف ّكر ال�سوري
جورج طرابي�شي

دبلوم فنون جميلة من مركز ال��د ّرة للفنون الجميلة في األردن ،عضو رابطة
الك ّتاب األردنيين واالتحاد العام للك ّتاب واألدباء العرب ،عضو رابطة الفنانين
التشكيليين األردنيين .إلى جانب الفنّ التشكيلي تكتب المقالة والقصة القصيرة،
حائزة على جائزة مهرجان القلم الح ّر لإلبداع العربي في مدينة الفيوم ـ مصر
عن القصة القصيرة عام  ،2011حائزة على عدد من الجوائز التقديرية في
مسابقات عربية ودولية ومنها الرواية ،حائزة على جائزة تقديرية ألجمل عمل
تشكيلي للمرتبة األولى عام .2015
ف ّني
ّ

«ليل وحكي» يحتفي بالمر�أة والأ ّم

غيّب الموت أول من أمس
األرب��ع��اء ،المف ّكر السوري
ج��ورج طرابيشي عن عمر
ناهز  77سنة.
وط���راب���ي���ش���ي م�� ّف��ك��ر
وك���ات���ب ون���اق���د وم��ت��رج��م
س��وري ،من مواليد مدينة
حلب ع��ام  ،1939يحمل
اإلج����ازة باللغة العربية
والماجستير بالتربية من
جامعة دمشق.
ع����م����ل ط���راب���ي���ش���ي
م����دي����را ً إلذاع������ة دم��ش��ق
( ،)1964/1963ورئيسا ً
لتحرير مجلة «دراس���ات
عربية» (،)1984/1972
ومح ّررا ً رئيسيا ً لمجلة «الوحدة» (.)1989/1984
أقام فترة في لبنان ،ولكنه غادره بسبب الحرب األهلية إلى فرنسا التي أقام
فيها متف ّرغا ً للكتابة والتأليف.
وكتب طرابيشي بتفصيل في المقال األخير عن التح ّوالت في تديّنه ،ث ّم
التوجه البعثي ،والدخول إلى السجن ،وصوال ً إلى اهتمامه بدراسات سيغموند
ّ
فرويد ،والتي أ ّثرت فيه كثيراً.
وتميّز طرابيشي بكثرة ترجماته ومؤلفاته ،إذ إنه ترجم لفرويد وهيغل
وسارتر وبرهييه وغارودي وسيمون دي بوفوار وآخرين .وبلغت ترجماته ما
يزيد عن  200كتاب في الفلسفة واأليديولوجيا والتحليل النفسي والرواية.
ولطرابيشي مؤلفات هامة في الماركسية والنظرية القومية وفي النقد األدبي
للرواية العربية ،التي كان سبّاقا ً في اللغة العربية إلى تطبيق مناهج التحليل
النفسي عليها.
ومن أبرز مؤلفاته« :معجم الفالسفة» ،و«من النهضة إلى الردّة» ،و«هرطقات
 1و ،»2ومشروعه الضخم الذي عمل عليه أكثر من  20سنة وصدر منه خمسة
مجلّدات في «نقد نقد العقل العربي» ،كان آخرها الجزء الخامس «من إسالم
القرآن إلى إسالم الحديث» (دار الساقي ،بيروت ،)2010 ،أي في نقد مشروع
الكاتب والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ،ويوصف ه��ذا العمل بأنه
موسوعي ،إذ احتوى على قراءة ومراجعة للتراث اليوناني وللتراث األوروبي
الفلسفي وللتراث العربي اإلسالمي.

تهويمات تائهة في مطالع الحكي!

لمناسبة عيد األ ّم ويوم المرأة العالميّ ،
نظم منتدى «ليل وحكي» أمسية شعرية ،وك ّرم
خاللها عددا ً من السيدات تقديرا ً لعطاءاتهن في مجال الثقافة والشعر واألدب ،هنّ  :الدكتورة
ريما نجم ،الدكتورة نادين األسعد ،الدكتورة مي األيوبي ،الدكتورة يسرا بيطار ،لطيفة
الحاج ،الزميلة لمى ن ّوام ،و ُك ّرمت غيابيا ً رئيسة «ديوان أهل القلم» الدكتورة سلوى األمين،
التي تغيّبت بسبب وفاة أحد أقربائها .وسلّم رئيس المنتدى الدكتور نزار دندش الدروع
التقديرية للمك ّرمات.
شارك في األمسية كل من الشعراء :جورج شكور ،لطيفة الحاج ،نزار دن��دش ،فاديا
حسون ،الياس زغيب ،عناية زغيب ،أسيل سقالوي ،سليم شلهوب ،منى مشون ،زهير
الغصيني وتوفيق حجل.
وقدّمت لألمسية الشاعرتان منى مشون ونادرة طربيه ،وحضرها جمع كبير من الوجوه
الثقافية واإلعالمية واالجتماعية.
رئيس منتدى «ليل وحكي» الدكتور نزار دندش في كلمته قال في كلمته :نحن ال نك ّرم
المبدعات المتف ّوقات فقط ،مع أنّ المك َّرمات كلّهن مبدعات ومتف ّوقات ،إنما نك ّرم من ساهمن
في دفع عجلة الثقافة واألدب في لبنان ،اللواتي بذلن جهدا ً لتنشيط الحركة الثقافية
واألدبية في هذا الوطن .نحن ال نعطي جوائز «نوبل» ،إنما نك ّرم عددا ً قليالً من الناشطات
تقديرا ً لعطاءاتهن ،علما ً أن المستح ّقات كثيرات ،وسوف نغتنم ك ّل مناسبة لتكريم عد ٍد من
المستح ّقين والمستح ّقات.

�سينما ال�سجون ...من التخ ّيل �إلى الواقع
*

عبد الله الساورة

السينما واحدة من أكبر األحداث الثقافية في القرن العشرين ،ولديها القدرة
الفائقة على اختراق حياة الناس ،والتأثير على قيمهم ،وأساليبهم في التصرف ،عن
طريق االستحواذ على العالم ،وعلى كل ما هو ذو نزعة إنسانية.
وهي أداة ضرورية ال غنى عنها لتنمية قدرتنا على المعرفة ،من خالل الفانتازيا
والتخيّل والوهم والرمزية والواقعية نفسها .وهي تشكل جزءا ً من المواد التي من
خاللها يستوعب األشخاص القواعد المعمول بها وسياقاتها االجتماعية.
والسجن فضاء للعقاب وسلطة للدولة تبرز مدى شكيمتها ويدها الطويلة
في معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون ،وفي الجانب السينمائي فهي ثيمة
مركزية لها حضور قوي في تاريخ السينما ،في محاولة إلقامة ميكانزمات لهذا
التمثل بشكل متجانس لهذا المتهم الفاشل.
فهل يوجد جنس اسمه سينما السجون؟ وما هي مقوماته؟ وعلى ماذا يعتمد؟
وما عالقته بسينما االعتقال السياسي؟ ولماذا تستهوي هذه النوعية من السينما
جمهورا ً عريضا ً من المتفرجين وتبقى راسخة في أذهانهم؟ وما هي التقنيات
المستعملة في هذا النوع السينمائي؟

سينما السجون :نظرة تاريخية

شملت السينما منذ بداياتها بعض اإلنتاجات التي جرت داخل السجون ،يتعلق
األمر بغالبية من األفالم التي لها شحنات درامية ،كوميدية ،حركيّة وذات أبعاد
تاريخية وسياسية واجتماعية ...ولها شحنات تكرر تقريبا ً سلسلة من كليشيات
مثل ،قانون غير مكتوب ،الذي يُلزم إكمال هذه السلسلة من القواسم الضرورية
المتعقلة بهذا الجنس السينمائي.
فيلم صامت ابتدأ هذه السلسلة من أفالم السجن هو «سجين زندا» ( )1913
من إخراج هايت فورد وإدوين س – بورتر ،يمكن اعتباره أول فيلم سينمائي لهذا
النوع.
ولكن الفيلمين الصامتين الكوميديين اللذين أثارا االنتباه إلمكانية سينمائية
لسينما السجن ،هو فيلم « المُعْ تقد» ( ،)1923للمخرج بوستر كيتون .وفيلم
«الغريب» في السنة نفسها للمخرج شارلي شابلن .واعتبر هذان الفيلمان بداية
تاريخية لسينما السجن.
وفي عقد الثالثينات وبعد إدخال الصوت إلى السينما ،جربت السينما الخاصة
باإلصالحيات نزعتها الصادقة ،مساعدة في انطالق ،هذا النوع السينمائي من
إخراج جورج ـ وهيل الذي تم تغيير عنوانه إلى «المحكوم باألشغال الشاقة»
( ،)1930عمالً تأسيسيا ً كحجر الفالسفة.
هذا الفيلم أرسى قواعد هذا الجنس السينمائي بهذه النوعية من المشاهد
والشخصيات والمالبس واألجواء المصاحبة ،التي هي لوازم ضرورية لسينما
السجون.
أوج سينما السجون أنتجت في نهاية عقد السبعينات والثمانينات ،حينما
عرضت على الشاشة الكبيرة بعض األفالم لهذا النوع السينمائي .فقد راهن بعض
السينمائيين بشكل واضح على منح الوجه األكثر قساوة للمحكومين باألعمال
الشاقة والمجرمين ،كما وقع مع المتهم في فيلم «قطار منتصف الليل» ( ،)1978أو
مع «سجن الزجاج» ( ،)1972فيلم في سجن مدينة سالت اليك بمشاركة أشخاص
حقيقيين في هذه القصة ،التي شارك فيها ترومان كابوتي .في حين اتجه بعض
المخرجين إلى استبدال القسوة والعنف بقصص أكثر لطفا ً كما في فيلم «بور باكر»
( .)1980في هذه الفترة عاشت هذه السينما لحظتها الرائعة بما سمي ،أفالم
الهروب ،كما فيلم «الهروب من سجن ألكتراس»« ،ماك فيكار»« ،عدو الشعب رقم
.»1

القواسم المشتركة لسينما السجون

تبدأ غالبية سينما السجن بدخول البطل إلى السجن والنظرات والتساؤالت
المريبة ممن ُقذف به إلى هذه العوالم السفلى .الوصول سواء بالحافلة ،مكبلين

باألصفاد وبلباس موحد ،أو وصول المحكومين باإلعدام وتسجيلهم (عملية
التسجيل ،الحالقة ،جس النبض ،اللباس ،اإلجراءات األولية ،اإلحساس المصاحب
بتغير المكان وبدخول مكان جديد تنعدم فيها الرحمة وغلبة المعامالت القاسية)،
طقس ينتهي بدخول السجين /البطل إلى العنبر /الزنزانة ،سواء كانت منعزلة
لخطورة التهمة المصاحبة أو إلى زنازين جماعية (خاصة في سينما أميركا
الالتينية أو في السينما العربية).
طقس مصاحبة البطل إلى الزنزانة سواء كان بشكل فردي أو جماعي صحبة
المساجين والمجرمين وذوي السوابق ،يضفي نوعا ً من الحماسة والترقب ويلقي
بظالله على المشاهد المقبلة ،وعلى ما سيقع من أحداث وتطوراتها في السياق
الدرامي للفيلم .ثم يتبعها مشهد آخر ،بداية عالقة البطل مع اآلخرين وتعرفه
إليهم وقضاياهم ونفسياتهم وفي عملية اختيار األصدقاء داخل زمرة المساجين.
ومن بين الشخصيات المعروفة في عوالم السجون نجد :الفتوة (أكثر أو أقل
عنفاً) ،الحارس المخضرم ،المثلي ،األبله ...ومن األماكن التي تحضر بشكل كبير
في المشاهد الفيلمية للسجن ،إضافة إلى السور الشائك والطويل ،الذي يرمز إلى
المناعة مصحوبا ً بأبراج المراقبة ،هناك الزنازين ،سواء الجماعية ،التي يمكن أن
يقع أسوأ التعسفات داخلها ،أو زنازين فردية (الكاشو) التي تعمد إلى معاقبة من
يتجاوز القوانين واألعراف الداخلية للسجن .كذلك قليلة هي األفالم التي ال تعرض
للحمامات والمراحيض وما يقع داخلها من تحرش واعتداءات جنسية ،ثم أماكن
التصبين والمكتبة وأماكن اشتغال وتعلم المساجين لبعض المهن والحرف.
وتبعا ً لذلك وبأسلوب نمطي يُظهر المخرجون ثالثة أماكن أساسية داخل
السجن ،لها أدوار أساسية في بلورة المتن الفيلمي وتطور وتيرة األحداث:
ـ قاعة (صالة) الزيارات وهي المكان الوحيد لاللتقاء بالعالم الخارجي.
ـ ساحة وممرات السجن ،وهو فضاء للعب وممارسة الرياضة والحديث وتبادل
األفكار.
ـ مكان األكل (صالة األكل) الفسيحة وتبرز مكان تجمع المساجين وتبرز النظام
السائد ونوعية الطعام المقدم للمساجين ،وهو مكان غالبا ً ما تحدث فيها نزاعات
وشعارات وتبادل للكمات والضرب.

اتجاهات سينما السجون

في السينما الكالسيكية يمكن تحديد سينما السجون من خالل اتجاهين:
االتجاه األول :السجن كمكان للظلم واالضطهاد ،ويمكن الحديث هنا عن فيلم «أنا
الهارب» (  ،)1932ثم فيلم «مجرم بالكاد» ( )1949للمخرج هيغو فرنغونيزي.
االتجاه الثاني :السجن كمكان للخالص واالفتداء ،وهي عبارة عن كليشيهات
ميلودرامية كما في فيلم «ه��ارب من سجن آلكتراز» ( ،)1962للمخرج جون
فرانكلين هايمر ،ونجد هذا االتجاه في األفالم األخيرة ذات طابع سياسي مثل
«مالكوم إيكس» ( ،)1992للمخرج سبايك لي ،وفيلم «نيلسون مانديال» الذي
يص ّور السجن والفترة التي قضاها نيلسون مانديال كخلفية للفيلم.
في االتجاه األول ،كمكان لالضطهاد :يتأسس هذا االتجاه على تبني وجهة
نظر المسجون /المجرم ،وهذا ما يهيمن في القصة الفيلمية وفي تطور أحداثها.
وتتسم أحداث الفيلم بعنف رمزي ومادي كبير في مواجهة السجين .وهذا يبرز
ميزة وواقع النظام االجتماعي بشكل عام وليس واقع األف��راد وضمنه السجين
والمساجين كحلقة هشة .ومن بين هذه األفالم الكالسيكية نجد فيلم «نعيش مرة
واحدة» ( )1937للمخرج فريتز النغ وفيلم «األحمر الحي» ( )1947للمخرج راوول
والش ،وهذه األفالم تصل إلى تحديد الهوية الشخصية مع األبطال المنحرفين
كلصوص .يصور الفيلم هؤالء المساجين كأشخاص مطرودين من قبل المجتمع،
يقذف بهم إلى غياهب السجون .وهناك العديد من األفالم حيث األبطال المساجين
فيها محبوسون بطريقة غير عادلة ،يناضلون من أجل استرداد حريتهم ،كما هو
حال فيلم «قوة خالصة» ( )1947للمخرج جيل داسان .على الرغم من النهايات
المختلفة وصعوبة إقامة فرضية تتضمن كل أفالم المسجونين ،إال أن هناك ما ُيوحِ د
بين هذه القصص :فضاء الزنزانة ،فهو موصوف بطريقة فعالة وممكنة ،ويمثل رمزا ً
قويا ً داخل الفيلم ،حيث يعطي تحليالً نفسيا ً لحياة السجين والسجن ،وتظهر حالة
ال ُم ٍ
سيطر وكذا صورة األحاسيس المؤثرة والمؤلمة .في سنوات الستينات ازداد

استخدام استعمال الفيلم الوثائقي مع إمكانياته الكبيرة التي صاحبها تسييس
الخطاب الفيلمي .وتمثيل السجون المحلية بشكل دقيق ومحلي ،وليس بنهايات
مجازية ،بل مصحوبة بشكاوى عما يقع داخل هذه السجون .في سينما أميركا
الالتينية خير مثال على هذا التغيير ،كفيلم «ابن أوى» للمخرج الشيلي ميغيل التين،
في قصة المجرم «ابن آوى» يمكن أن نرصد الشعب ،الحكومة ،القوى المسلحة.
يحكي الفيلم صعوبة دخول السجون وعدم القدرة االقتصادية على إعادة بنائها.
وأن السجن ليس بطالً اعتياديا ً لسينما ُمسيسة طيلة عقد الستينات من القرن
الماضي .يمكن كذلك الحديث عن التجربة الجميلة للمخرج التشيلي هارون فاروقي
في فيلم «صور من السجن» ( )2000الذي جمع فيه صورا ً ومشاهد ولقطات أفالم
تتعلق بالسجون ،ابتداء من األفالم األولى لهذا النوع ،وانطالقا ً من الفيلم الكالسيكي
«روبير برستون» حتى فيلم «غناء الحب» لجون جونيه .اشتغل المخرج هارون
فاروقي على الصور المأخوذة من كاميرات مراقبة تم توظيفها بشكل جميل وموح.
هذه العناصر كلها تجعلنا نفترض أن تاريخ السينما في عقد الستينات ،وتمثيل
المسجونين هما جزء من رمز عالمي ،يعتمد أكثر على مطالب من النوعية المتوفرة
في األفالم الوثائقية ،التي ليس لها اهتمام بالحديث عن السجن في سينما أميركا
الالتينية ،كثيمة لها خصوصيتها الخاصة ،رغم ذلك هناك انعكاسات محلية
تميز هذه السينما الالتينية مقارنة مع السينما األميركية ،هناك أفالم للسجن في
األرجنتين لها حضور حصري في المناطق السجنية ،وهي أفالم قليلة من بطولة
مجموعة من النساء« :نساء في الظل» ( )1951للمخرج كاترانو كاتراني ،وفيلم
«العار» ( )1952للمخرج دانييل تيناري ،وفيلم «كارنديرو» (  )1984للمخرج
أنابيل دي سالفو ،وفيلم «إصالحيات النساء» ( )1985للمخرج إميلي فيبرا ،وفيلم
«اإلجراءات» (  )1974للمخرج هنري كاريساس .وفي هذا الصدد كتب سيغفريد
كراكوور« :لم تعد هذه األفالم تعكس المجتمع ،وعلى العكس من ذلك ،كلما كانت
خطأ فإنها الشكل الذي يقدم مساحات األشياء ،وهي أكثر دقة ووضوحا ً وتعكس
الميكانزم الواضح للمجتمع» .بشكل واضح هذه األفالم ال تعكس شروط الحياة
داخل السجن ،بل عن الطرق الذي يشتغل بها المتخيل االجتماعي.

االتجاه الثاني :االتجاه الميلودرامي

يتحدد االتجاه الميلودرامي بشكل تأكيدي بتمثيل الحياة بكل معاناتها النفسية
واالجتماعية داخل السجن ،وفي هذه الحالة ونتيجة طابع االسترجاع واالسترداد
والعزاء ،الذي يأتي بعد فوات األوان ،أو يأتي من قبل بعض أجهزة الدولة .يتأطر
هذا اللقاء السردي بعالقته مع القوى األيديولوجية واالجتماعية لسياق األحداث
المكونة لقصة السجين وتاريخها لمعرفة األبعاد األخرى لشخصية السجين ومن
يحيطون به من السلطة أو من المتهمين والمجرمين .من هذا المنطلق نقترب من
لحظتين تاريخيتين مهمتين من تمثيل الحياة في السجون ،بعيدة ولكنها قوية
لتحديد اتجاهين داخل هذا االتجاه نفسه :حضور الخطاب الشعبوي ودولة الرفاه
والترف ،ابتداء من منتصف القرن العشرين ومجتمعات الخوف والالأمن الذي
نعيش فيه .ويمكن أن نتحدث عن فيلم «العار» (  )1952الذي يتحدث عن سجن
النساء ،وفيلم «كارنديرو» ( )2002للمخرج هيكتور باينكو.
تطرح سينما السجون أو أفالم السجن في مفهومها الكثير من اإلشكاليات التي
تتداخل فيها األفالم السياسية ،وما يصاحبها من شطط في السلطة ،وفي اعتقال
األبرياء أو من يدافعون عن آرائهم إلرساء الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،التي تقترب
من سينما االعتقال أو القضية .صعوبة أخرى تعترض الباحث العربي بحضور
هذه الثيمات بشكل متفاوت داخل السينما العربية ،ومن منظور مختلف ،ولكنه
يعكس طبيعة األنظمة العربية السائدة .وظهر العديد من النماذج ألفالم السجون
من دون أن تشكل وحدة متكاملة ،سواء في السينما المصرية ،المغربية ،التونسية،
السورية والجزائرية ،التي تستحق الوقوف عندها ودراستها من جوانبها التاريخية
والنفسية واالجتماعية والسياسية.
لكن هل ينتهي السجن داخل أسوار السجن؟ «ينتهي سجن القضبان هنا ،ولكن
يستمر سجن األحالم ،داخل األحالم» كما يقول سيلفيو رودريغيز.

*كاتب وناقد مغربي

النمسا ـ طالل مرتضى
النص الذي وجدت فكرته مهملة عند الالزمة األخيرة في السلّم الموسيقي،
ّ
صار قصيدة .ظ ّل يتدحرج أمامي ككرة ثلج ،لكنه في الصورة الشعرية ال
يشبهها بالمطلق .مجازاً ،نحى صوب الداللة ليأخذ صبغة.
ك ّل األشياء المخاتالت البيان ترتجل افتعاالت ال تماهي الواقع .ولربما ،وعن
حسن نيّة ،ال تشي أيضا ً بالمضمر المخبوء في سلة معانيها.
النص الذي صار قصيدة ،للت ّو رأيته يتبختر في مطلع ديوان قابل للطبع،
ّ
بالطبع ال يستطيع أن يماري أو يواري مفاتيح وشايته ع ّني ،ليس ذلك عناداً،
إنما يعي تماما ً ومثلما علّمته ،ل ّقنته ،حين اشتداد الحبكة ،أنّ الدواوين مقبرة
القصائد ،وج ّل القصائد الطليقة هي التي يحفظها شاعرها عن ظهر قلب ،وال
يتوانى أن تكون في مطلع القصائد التي يصعد بها محلقا ً المنابر.
القصائد الح ّرة كثيرا ً ما يحفظ الجمهور لوازمها عن غير دراية ،وقد يتمتمون
طي درب سفر من دون رفيق.
بها ّ
ال أدري إن كان لك ّل هذا الكالم مناسبة أم ال؟ أو لربما هي مناسبة ليست
طريق طويلة
مدرجة على رزنامة المواعيد .أتت ارتجاال ً لقتل الملل المزعج أثناء
ٍ
وال من مناكف ينشي وحدتها.
نص صار قصيدة،
في األمس ،وأنا أتهجأ فهرس ديوان طازج الحبر ،بحثا ً عن ّ
نصي ،عفوا ً قصيدتي .هذه القصيدة
جمد اصبعي فوق مفاتيح الكالم ،لم يكن ّ
ليست لي ،وال تشبهني .أذكر حين بدأت غوايتها وج ّرها نحو هوامش الورق،
رسمت لها عند زيح السطور األولى وردة حمراء وقلبين يشنقهما سهم!
لم يتوقف األمر هنا فحسب ،وحتى ال يقال إنني أدّعي الفضيلة ،كما ن ّوهت
صديقتي ذات مقال ،كتبتُ بالقلم األحمر عبارة ،عطفاً ،كان هذا قبل عشر سنين،
الحي األولى ـ أي العبارة ـ ونحن نلتحم بقبلة مرعوبة ،سقط على
أهديتها لفتاة
ّ
فجل الحكاية
إثرها توت النسوة مغش ّياً .أيضا ً لم يكن في األمر قصدية مطلقةّ ،
عندما وضعت ك ّفها في كفي ،وتدملج إصبعي مع إصبعها متعانقين كسلك
ّ
التف حول آخر ،سرت قشعريرة ناعسة تل ّمست نداوتها في ثيابي،
كهربائي
ّ
بالمؤكد أن الذي حصل لم يكن سوى عاصفة مجنونة ،تركت في مطالع عنق
فتاتي حبّات عرق شهية االرتشاف ،ظننت لوهلة أنني ارتكبت حماقة وفرطت
عقد الماسي التقليدي.
يقول قائل :الشعراء لهم شياطينهم ،والكالم على ألسنتهم مثل سبّحة
إبليس ،ما أن يُسمعوك قصيدة إال وتكون أختها قد حضرت .وهذا ما أنا به ,أما
فتاة حيّي ،فقد وصلني منها سالم دافئ بعد أن ف ّرقتنا مفاتن الحياة .قال لي
حامل بريدها قد س ّمت بكرها ِباسمي تي ّمناً ،على رغم أنّ زوجها لم يسأل لما
عليه أن يك ّنى بأبي فالن ،الذي ال يعرف هو وابنه البكر حكاية عقد الماس الذي
انفرط من عنق حبيبتي ،القابل لالرتشاف!
الحكايات سبّحة إبليس ،وهي طريقة اجتراعها للشعراء ،والجملة التي
أغويت بها القصيدة ،الزم��ة لقصيدة سابقة مغ ّناة ،مطلعها« :يلّي شبكنا
يخلّصنا».
ً
بالمناسبة ،وكي أكون المنصف مع أناي أوال ،ال ب ّد من االعتراف اآلن ،وعلى
ناصية ال��ورق من دون تز ّلف ،بأنني أكرهك أيها القارئ ،ال ألمر خاص ،بل
تدس أنفك بحروفي كلّها ،وأتساءل لماذا تتفرسني
ألنني أمقت حشريتك وأنت
ّ
بحنق؟!
نصي كي
ك ّل هذا ألنني لم أشركك ما أنا به ،لم أم ّكنك من إمساك مفاتيح ّ
تتح ّكم به .نعم أمقتك ،أمقتك اذهب وابحث ع ّمن يدخلك دهاليز حبكته المنتقاة،
ولربما تجد من يفتح لك بيوت شعره ،أو يسمح لك باالستحمام في بحورها.
فهذا لم يعد من الصعب تحقيقه اآلن ،فبيوت الشعر وبحوره مشاع مباح.
وأما قصيدتي هذه ،فهي ملك من دسست اسمها عمدا ً وعن سابق عناق في
مسام الورق ،والتصاوير التي عبرتك في القراءة هي «غيض من فيض».
عين الحقيقة يكتب الشاعر العاشق ،بردا ً وسالما ً ك ّل المعارك التي يخوضها،
يواري ما يريد في المطالع خوفا ً من شبهة القول ،داء الشعراء في صمتهم،
الله ...لعمري أن لفي الصمت مثل القول بيان.

