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زيارة خاصة

الف ّنان «البلطجي»
في سجن «العقرب»
في سجن طرة ،يرسم بورتريهات
لرفاق السجن .وفي شوارع القاهرة ،يقود
رفاقه حمالت إلطالق سراحه« .األخبار»
التقته خلف القضبان

الحرية
هيا نرسم ّ
عمرو عيسىّ ...
القاهرة ــ رضوان آدم
تسقط األيديولوجيات في السجون.
يصمد فقط ل��ون اإلن �س��ان .ه�ن��اك في
سجن «العقرب» داخ��ل سجن مزرعة
ط� ��رة (ض ��واح ��ي ال� �ق ��اه ��رة) ،يمارس
ال �ف �ن��ان «ال �ب �ل �ط �ج��ي» ،ع �م��رو عيسى
ّ
إنسانيته .التشكيلي املصري
(،)1985
املسجون منذ  9آذار (مارس) املاضي،
حكم عليه بالسجن ثالثة أعوام بتهمة
«البلطجة» ،واستخدام العنف بحق
القوات املسلحة ،وحيازة املفرقعات...
«أرس � ��م اآلن ب��ورت��ري �ه��ات ل �ك��ل رفاق
لدينا
السجن ،بدأتها باإلسالميني.
ً
أط�ف��ال ه�ن��ا ،وص�ب�ي��ة ،ي�ت� ّ
�أوه��ون ليال
ك ��امل � �ج ��ان �ي�ن» .ل �ك �ن �ه��ا أي � �ض ��ًا لحظة
إن �س��ان� ّ�ي��ة ق� ّ
�وي��ة ون� � ��ادرة ،فـ«السجن
ِّ
ينقي الوجوه من آثار التمثيل».
تكشف بذلة السجن الزرقاء ما حاول
ع �م ��رو إخ � �ف ��اءه ب��ال �ت��رح �ي��ب الحار:
بيد الرسام
إعياء وبطء ّفي الخطىِ .
ال � �ش� ��اب ت �ع��ل �ق��ت ال �غ �ج��ري ��ة كارمن.
بالفحم ،ليرسلها معنا إلى
رسمها
�اّ
م� �ع ��رض «ي� �ّل� ن ��رس ��م ح ��ري ��ة» الذي
ي �ق �ي �م��ه أص� ��دق� ��اؤه ف ��ي ش � ��ارع قصر
النيل ،تضامنًا معه .أخفيناها ،أنا

وش�ق�ي�ق��ه ،امل �خ��رج امل �س��رح��ي الشاب
م�ص�ط�ف��ى ع�ي�س��ى ،ب�ع�ي�دًا ع��ن عيني
َ
ال �س� ّ�ج��ان« ،ع� � ّ�م ع �ب �ي��د» .ت��واط��أ العم
معنا .رسمه السجني وه��و يضحك،
فأخفى البورتريه عن ضباط السجن.
ق��ال ل�ن��ا« :وال �ل��ه م�ظ�ل��وم .ع�م��رو مش
بلطجي .البلطجية ه�ن��اك ف��ي فندق
ال �خ �م ��س ن� �ج ��وم ال� � ��ذي يجاورنا».
يقصد بذلك سجن األخ��وي��ن مبارك،
ع�لاء وجمال ،وفريق حكومة رئيس
ال� � � � � � ��وزراء ال � �س� ��اب� ��ق أح � �م� ��د نظيف.
يسكنون ما يشبه القصر ،ويلعبون
ال �ت �ن��س« .ح �ت��ى وه ��م ف��ي السجن؟»،
يسأل عمرو .عندما نزل نجال مبارك
في املبنى امل�ج��اور ،هتف التشكيلي
ال �ش��اب م��ع س�ج�ن��اء ال��درج��ة الثالثة:
«ي� ��ا ج �م��ال ق ��ل ألب � ��وك ،ش �ع��ب مصر
بيكرهوك».
لكي نتمكن من رؤي��ة الفنان الشاب،
كان علينا أن ّ
نمر على نقاط تفتيش
ث �ل�اث .أك �ث��ر م��ن م� ��رة ،رف ��ض ضباط
ال �س �ج��ن ال �س �م��اح ل �ن��ا ب��ال��دخ��ول ،ثم
واف� �ق ��وا ع �ل��ى رب ��ع س ��اع ��ة ،اقتطعوا
منها الدقيقتني اللتني يستغرقهما
ال��وص��ول إل��ى عمرو .كانت الحراسة
ّ
م � �ش� ��ددة ،ال ألن ال� �ش ��اب خ �ط��ر على

ّ
السلم الدولي ،بل ألن وصول الرئيس
السابق حسني م�ب��ارك ك��ان متوقعًا
ّ
ف��ي أي ل�ح�ظ��ة ،إذا ت�ح� ّ�س�ن��ت ظروفه
ال �ص �ح �ي��ة .ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ال� ��ذي يعشق
املدرسة السريالية لم ينخرط في أي
تنظيم سياسي في حياته« .لم ّ
أحب
السياسة .أن��ا ّ
رس��ام على ب��اب الله».
يشعل س�ي�ج��ارة ،رغ��م ت�ع��ب الصدر.
يرتبك ألن وق��ت ا ّل��زي��ارة أوش��ك على
االن � �ت � �ه ��اء .ق � ��ال إن� � ��ه ف� �خ ��ور بنجاح
ال �ث��ورة ،ه��و ال��ذي ل��م ينجح ف��ي فعل
شيء من قبل.
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ّ
ال� �ث ��ان ��ي االب � �ت ��دائ ��ي ( ،)1991لكنه
الجميلة»
ل��م ي��دخ��ل «ك �ل �ي��ة ال �ف �ن��ون ّ
ب�س�ب��ب «وج� ��ع ال �ح �ي��اة» .ت��وق��ف عن
الرسم ألربع سنوات ( 2006ـــــ ،)2009
وع � �م� ��ل ف � ��ي م� �ه ��ن م� �ت ��واض� �ع ��ة لكي
ي �ك �م��ل دراس � �ت ��ه ف ��ي ك �ل �ي��ة التجارة.
أق��ام ّأول معارضه على ج��دران بيته
(ّ ،)1993
«ساقية
ثم أقام معرضًا في
ّ
ال� �ص ��اوي» م�ط�ل��ع ع ��ام  ،2010ونفذ
ّ
دي �ك ��ورات أع �م��ال م�س��رح�ي��ة ع ��دة في
ال �ع ��ام ن �ف �س��ه .و ّي �ع �ت��زم ال �ي ��وم إقامة
معرض كبير يلخص تجربة السجن،
فور خروجه.

ّ
من أعمال الفنان عمرو عيسى

على مقربة
منه يقبع جمال وعالء
مبارك في سجن
«خمس نجوم»

ت � � �ع� � � ّ�رض ع� � �م � ��رو ع� �ي� �س ��ى ورفاقه
ل�ل�ت�ع��ذي��ب ف��ي م �ق� ّ�ر امل�ت�ح��ف املصري
ف��ي «م �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر»ُ ،
وم �ن��ع عنهم
ال � �ط � �ع� ��ام ل � �ي� ��وم �ي�ن ،إل � � ��ى أن أصدر
ال�ق�ض��اء العسكري أح�ك��ام��ه م��ن فوق
إح ��دى ط ��اوالت ق��اع��ة ط�ع��ام ضباط.
ّ
وصورونا
«لم يسمحوا لنا بالكالم،
م� ��ع م� �ف ��رق� �ع ��ات وأس� �ل� �ح ��ة بيضاء،
وزج��اج��ات ح��ارق��ة» ،يخبرنا الشاب
ّ
إنسانية.
املعتقل في ظروف غير
أكبر.
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�
ع
�ر
�
س
�
ب
وق � ��ت ال � ��زي � ��ارة ي �ق �ف��ز
ّ
ي��رت �ب��ك ه ��و .ال ت�ن�ط��ق ش �ف �ت��اه .كأنه
ذل��ك اإلس�ك��اف��ي ال�ب��ائ��س ال��ذي رسمه
ب��ال �ف �ح��م ق �ب��ل ش �ه��ري��ن« .أري� � ��د كتبًا
وأدوات .طمئنوا أمي ،سأعود قريبًا
من السفر».
ّ
في الخارج ال يكل رفاق عمرو عيسى
م��ن ت�ن�ظ�ي��م امل��ؤت �م��رات والفعاليات

ف��ي ال�ش��ارع .رائ��ف الكاشف (طالب)،
وم �ح �م��د ط � ��ارق (ص� �ح ��اف ��ي) ،وعلي
ص�ب�ح��ي (س�ي�ن�م��ائ��ي ش� ��اب) ،ورامي
عصام (م�ط��رب) ،تشاركوا مع عمرو
حفلة التعذيب .اليوم ،يقودون حملة
ش �ع �ب �ي��ة إلط �ل ��اق س� � ��راح صديقهم.
ت �س��ان��ده��م ال �ف �ن��ان��ة ال �ش��اب��ة جيهان
فاضل التي كادت تتعرض لالعتقال
ع �ل ��ى ي� ��د ال� �ش ��رط ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة« .ال
أح ��د ي�ك�ت��ب ع��ن م �م��ارس��ات الجيش.
ال� �ك ��ل م� �ت ��واط ��ئ .ال �ق �ت �ل��ة يحاكمون
أم� � ��ام م �ح��اك��م م ��دن� �ي ��ة ،وف � ��ي وجود
محاميهم».
ّ
ن ��ظ ��م ال ��رف ��اق ف ��ي  27آذار (مارس)
امل��اض��ي حملة شعبية ّل�لإف��راج عنه
وعن باقي املعتقلني .نظموًا مؤتمرًا
ح ��اش �دًا ف ��ي «ج��ام �ع��ة ع�ي�ن شمس»،
وعرضوا ست لوحات لـ«البلطجي»
واألخرى
ال �س �ج�ين ،إح��داه��ا زي �ت �ي��ة،
لاّ
ب��ال �ف �ح��م ،ف ��ي م �ع��رض ال� �ش ��ارع «ي
نرسم حرية» شارع ّقصر النيل.
الفنانة ع��زة بلبع غنت ل��ه ف��ي نقابة
ال �ص �ح��اف �ي�ين ،وف ��ي امل �ع ��رض أيضًا.
ه� �ن ��اك اف � �ت� ��رش األط� � �ف � ��ال الحقائب
امل � ��درس� � �ي � ��ة ،ورس � � �م� � ��وا ط� � �ي � ��ورًا بني
قضبان ،وبيوتًا غير مكتملة.

وقفة
مع عائلته
في قلعة الشقيف

المثقف السوري؟
محمد ملص :أين
ّ
كامل جابر
ع �ل��ى ه ��ام ��ش ع � ��رض ف �ي �ل �م��ه «حلب
م�ق��ام��ات امل �س��رة» ف��ي م �ق� ّ�ر «املجلس
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ل �ل �ب �ن ��ان ال� �ج� �ن ��وب ��ي» في
النبطية ،زار السينمائي
ال � � �س� � ��وري م� �ح� �م � ّ�د ملص
دعا السينمائي
قلعة الشقيف ،املطلة على
األراض � � ��ي امل �ح �ت �ل��ة وعلى
السوري أقرانه إلى
ّ
ال� � � �ش � � ��ام .ه � � �ن� � ��اك ،تحدث
التالحم مع حركة
ص��اح��ب «أح �ل��ام املدينة»
المجتمع
ل � � � �ـ«األخ � � � �ب� � � ��ار» ع � � ��ن دور
امل �ث �ق �ف�ي�ن ف� ��ي م� ��ا تشهده
حراك اجتماعي
سوريا من ّ
ص��اخ��ب .ي ��رى م �ل��ص أن «الحاضن
األساسي للثقافة هو الديموقراطية،
وغ� �ي ��اب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة أدى دورًا

كبيرًا ف��ي ت�ض��اؤل ق��درة املثقف على
ال�ت�ع�ب�ي��ر ،س� ��واء ع�ل��ى ص�ع�ي��د األدب
أو على صعيد السينما واملسرح».
ويمضي أبعد في تشخيص انهيار
امل�ث�ق��ف ال �س��وري« :ح�ي�ن ي��رف��ع شعار
يكتسح
ال� � � ��والء م ��رج �ع ��ًا أس ��اس � �ي ��ًا،
ّ
أش �ب��اه امل�ث�ق�ف�ين امل �ش �ه� ّ�د ،ويحتلون
م��واق��ع ال�ق��رار التي تتحكم باإلنتاج
ال� �ث� �ق ��اف � ّ�ي» .وي� ��وض� ��ح السينمائي
ال� �ب ��ارز أن امل��ؤس �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة في
ب �ل��اده «م ��ؤس �س ��ات م �ت��ره �ل��ة بسبب
وج � ��ود ق ��وان�ي�ن ت �ق� ّ�ي��د ق��درت �ه��ا على
إع� �ط ��اء ال �ث �ق��اف��ة دوره� � ��ا الجوهري
ال��ذي يجب أن تقوم ب� ً�ه .وه��ذا الواقع
فتح ك��ل امل�ج��االت مثال لسينمائيني
«م��ري �ح�ي�ن» ل �ل �ن �ظ��ام ،وق ��ادري ��ن على
إنتاج ثقافة كالتي ّ
تفرخها «أجهزة

ال �ت �ف ��ري ��خ» .ن �ت��اج��ات «ب�ل��ا ّل� ��ون وال
ط �ع��م وال رائ� � �ح � ��ة» .ه � ��ذا ك ��ل ��ه جعل
املثقفني السوريني سواء في الخارج
أو ف��ي ال��داخ��ل غائبني ع��ن ممارسة
دوره��م ،بحسب ملص« .ك��ان املثقف
غائبًا ع��ن ق��ول رأي��ه حيال م��ا يجري
ف��ي س��وري��ا .طبعًا أن��ا ال أت�ح��دث عن
ال� �ح ��دث ال �س �ي��اس��ي ال �ح� ّ�ال��ي بهدف
ت�ق��وي�م��ه ،وال أري ��د أن أن ��زه شيئًا أو
أحدًا ،أو أنظر الى األحداث بسذاجة،
ّ
ألن الصورة بالنسبة إل� ّ�ي شخصيًا،
ليست واضحة بما فيه الكفاية».
ما ج��رى ب� ّ�رأي السينمائي السوري،
يشير إلى أن «غياب الثقافة واملثقف
عما يجري ،ال يعود إلى حالة طارئة
أو أح� � ��داث ط� ��ارئ� ��ة» ،ب ��ل ال� ��ى تراكم
ت� �ج ��ارب ت �غ �ي �ي��ب ال �ث �ق��اف��ة الفاعلة،

خ�لال فترة زمنية طويلة« :إذا كنت
أتحدث عن جيلي ،فهم شهود قدماء
على ح��ال��ة الثقافة ف��ي س��وري��ا ،وهم
ضحايا هذه الحالة في آن .لكنهم لم
يخونوا أنفسهم ،وقد ملحنا في فترات
متباعدة مواقف ألسماء عجزت عن
الصمت ،نظرًا الى ارتباطها العضوي
وبلدها».
بمجتمعها ّ
وي� ��رى م �ل��ص أن ال �ح��ل ال��وح �ي��د كي

يستعيد املثقفون دوره ��م الريادي،
ه � ��و ت � ��واف � ��ر م � �ن � ��اخ ديموقراطي،
و«ت�لاح��م م��ع ح��رك��ة املجتمع بشكل
صحيح»  ...ويستدرك« :لكنني ال أريد
أن ألقي املسؤولية فقط على السلطة
املشاكل إلى
السياسية ،أو أرج��ع كل
ّ
غياب الديموقراطية .أعتقد أن جيلنا
يجب أن يتأمل عميقًا ف��ي تجربته،
ويعيد النظر في أفكاره ،ومنجزاته.
ّ
من جهة أخرى ،ال بد للجيل الحالي
من أن ي��ؤدي ما لم ننجح فيه نحن:
أي ت �ح��وي��ل أه� ��ل ال �ث �ق��اف��ة إل� ��ى ّ
قوة
وط�ن� ّ�ي��ة ق ��ادرة ع�ل��ى م�م��ارس��ة دورها
ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال أي ح� ��راك اجتماعي،
تتحول الى قوة
وفي توجيهه  ...وأن ّ
مدافعة ومرشدة ،وتكف عن حيادها،
أو عجزها عن املواكبة».

