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تغلبت عــل
البحرين 14« /فبراير» ...الصورة ّ
مريم عبد اهلل

■ كان المصور أحمد إسماعيل ( 22سنة) أول شهداء
ال�ص��ورة ف��ي البحرين .استهدفته ق��وات األم��ن ف��ي آذار
(مارس)  2012بطلقة نارية أودت بحياته ،وكان يصور
أحد االحتجاجات في منطقة سلماباد بكاميرا الفيديو
الخاصة به.
■ عشرة ّ
مصورين بحرينيين يقضون اآلن في السجون،
الحائز  119جائزة عالمية أحمد سلمان
آخرهم المصور ً
ُ
كاميراته.
�ودرت
�
ص
و
قل
اعت
الذي
)
عاما
الموسوي (26
ّ
ً
ً ُ
وهناك أكثر من  20مصورا بحرينيا اعتقلوا أو ُحقق
ُ ِّ
ُ
وعذبوا منذ آذار (مارس)  ،2011أفرج
معهم أو اختطفوا
عن بعضهم بعد أيام أو أسابيع.
■ ال� �م� �ص � ّ�ور ال �م �ع �ت �ق��ل ح �س �ي��ن ح �ب �ي��ل ،ي �ع �ي��ش ح��ال��ة
نفسية سيئة ،إثر تعرضه في المعتقل لتهديدات بينها
اغتصاب أخته ووالدته .تعرض في كانون الثاني (يناير)
الماضي لنوبة تشنج داخل زنزانته ،نقل على إثرها إلى
«مستشفى السلمانية الطبي» لتلقي العالج ،مكث في
وحدة اإلنعاش لساعات ،ثم في وحدة العناية القصيرة
قبل إعادته إلى المعتقل.
■ في كل منطقة تشهد حركة احتجاج شبه يومي ،ثمة
ّ
مصور (مجهول أو معروف) يوثق حراك منطقته كما
ّ
ي��وث��ق القمع وال�م��واج�ه��ات ،وي�ت�ع� ّ�رض الس�ت�ه��داف ق��وات
ً
األمن .الشهيد أحمد إسماعيل مثاال.
■ م �ن��ذ  ،2011ي�خ�ت�ب��ئ ع� ��دد ك �ب �ي��ر م � َ�ن ال �م �ص��وري��ن
البحرينيين وراء ص��وره��م ،ك��ي ال ُي�ع�ت��ق�ل��ون فتضيع
ال �ص��ورة أو ت�ت��وق��ف .ينشرونها على م��واق��ع التواصل
االجتماعي والمواقع اإللكترونية من دون اكتراث بحق
ملكية الصورة.
الصورة.
■ يروي بعضهم ما يتعرضون له في كواليس ً
أحد المصورين ( 23سنة) ،لن نذكر اسمه حفاظا على
حياته ،يتحدث عن اضطراره في إحدى المرات إلى إلقاء
نفسه من ارتفاع ثالث طبقات لينجو من مالحقة قوات
األمن له عندما ً كان يغطي أحد االحتجاجات في إحدى
المناطق عصرا« :ما زالت آالم الظهر ال تفارقني منذ ذلك
اليوم ،لكن أحمد الله أنني استطعت النجاة منهم».
ِّ
المصورات ّ
تعرضت للضرب بأعقاب
■ إحدى الفتيات
ال�ب�ن��ادق م��ن ق�ب��ل رج ��ال األم ��ن ،أث �ن��اء تغطيتها إلح��دى
ّ
ال �م �س �ي��رات غ �ي��ر ال� �م ��رخ� �ص ��ة .ح ��اص ��روه ��ا وس ��رق ��وا
ّ
كاميرتها قبل تدخل الناشط محمد التل وعدد من آباء
ُ
الشهداء لتخليصها منهم ،لكن لم ترجع إليها كاميرتها.
http://bhmirror.no-ip.biz/news/11309.html

«منذ هدمت السلطة دوار اللؤلؤة وهي تالحق
أشباح ال��رم��وز .لقد انبثقت من دوار ُّاللؤلؤة
آالف ال ��رم ��وز ال� �ث ��وري ��ة :ال� �ش� �ه ��داء وال��ن� ُ�ص��ب
والجدران واألماكن والشخصيات والتواريخ
واألح� � � ��داث وال �ن �غ �م��ات وال� �ص ��واي ��ات وح �ت��ى
الكلمات .لقد تابعت ال�ص��ورة الفوتوغرافية
ك��ل ذل��ك وأع ��ادت خلقه اف�ت��راض�ي��ًا .واكتشفت
ً
ّ
السلطة الح�ق��ًا أن ال ��دوار ل��م يكن شيئًا قابال
للهدم ،بل كان ص��ورة ،فراحت تالحق باملوت
ص ��وره ال�ك�ث�ي��رة ،م��ن ه�ن��ا ج��اء ع �ن��وان كتابنا
«ال� �ص ��ورة دون �ه ��ا امل� � ��وت»« .دون» ف ��ي ال�ل�غ��ة
ال �ع��رب �ي��ة ظ � ��رف ،ت ��أخ ��ذ م �ع �ن��اه��ا ب �ح �س��ب م��ا
معان
يضاف إل��ى ه��ذا ال�ظ��رف ،وهناك سبعة
ٍ
على األقل لها :فوق ،خلف ،أمام ،غير ،قبل ،اسم
فعل بمعنى خذ ،تهديد ووعيد.
«دون» ف��ي ع�ن��وان ك�ت��اب�ن��ا تتضمن ك��ل ه��ذه
امل �ع��ان��ي ،ف�ه��ي م�ح��اط��ة م��ن ج�م�ي��ع ج��وان�ب�ه��ا
(خ� �ل ��ف ،أم� � ��ام ،ف � ��وق ،ت� �ح ��ت ،ق� �ب ��ل) ب ��امل ��وت.
ال ��دي� �ك� �ت ��ات ��ور ي�ل�اح� �ق� �ه ��ا ،ب � �ق� ��وات امل ��رت ��زق ��ة

وس� � �ح � ��ب ال � � � �غ� � � ��ازات ال� � �س � ��ام � ��ة وال � �س � �ج� ��ون
وامل �خ��اب��رات وال�ت�ع��ذي��ب وق��وان�ي�ن��ه املفصلة
على مقاس استبداده .املوت هو العيش في
ظ��ل ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة ،ح �ي��ث ال ��ذل وال �خ �ض��وع
وامل� �ل ��اح� � � �ق � � ��ة ،ك � �ل � �ه� ��ا ظ � �ل� ��ال م� � � � � ��وت ،ي� ��ري� ��د
الديكتاتور أن يجعلنا نعيش دونها .صور
«ث� � ��ورة  14ف� �ب ��راي ��ر» م �ح��اط��ة ب �ظ�ل�ال امل ��وت
ه��ذه ،ومصورو الثورة دون صورهم .أحمد
إسماعيل م��ات ألن��ه م�ص� ّ�ور ،أح�م��د حميدان
اخ �ت �ط��ف ألن ��ه م �ص� ّ�ور ،ح �س�ين ح�ب�ي��ل سجن
ّ
ّ
مصور.
مصور .أحمد الفردان ُعذب ألنه
ألنه
صورهم دونها املوت .يالحقون الديكتاتور
ب �ص��وره��م ،وي�لاح �ق �ه��م ب �ظ�ل�ال امل � ��وت» .ت�ل��ك
ه��ي م �ق� ّ�دم��ة ك �ت��اب «ال �ص��ورة دون �ه��ا امل��وت»
الذي صدر أخيرًا في الذكرى الثالثة للثورة
البحرينية.
يومًا ما سيحكي أحدهم ملحمة شعب جعل
م��ن ال�ك��ام�ي��را وال �ج��دران س�لاح��ًا ك��ي ال تذهب
ثورته ّ
طي النسيان .تنمو حكايات البحرين
م��ن خ�لال اللوحة الحية والصاخبة .تخالف
ف��ي ذل ��ك ف �ك��رة روالن ب ��ارت ال �ت��ي َّ
روج �ه��ا في

ك �ت��اب «ال �غ ��رف ��ة امل �ض �ي �ئ��ة» ع ��ن وج � ��وب ب �ق��اء
الصورة الفوتوغرافية صامتة.
ال�ع�م��ل ال�ج��دي��د ص��در ب�ث�لاث ل �غ��ات( :العربية
واإلنكليزية والفرنسية) عشية ذك��رى «ث��ورة
 14ف �ب��راي��ر» (ع ��ن ص�ح�ي�ف��ة «م� ��رآة ال�ب�ح��ري��ن»
ضمن مشروع «أوان ذاك��رة اللؤلؤة») ،وحوى
ه��ذا امل�ش��روع التوثيقي أكثر من  200ص��ورة،
ب�ع��دس��ة ف��وت��وغ��راف�ي�ين ب�ح��ري�ن�ي�ين أدوا دورًا
ك �ب �ي �رًا ف ��ي ن �ق��ل ص � ��ورة االح �ت �ج ��اج ��ات ال �ت��ي
شهدتها البحرين منذ بداية  2011حتى نهاية
 ،2013رغ ��م ال��رق��اب��ة واالع� �ت� �ق ��االت ،وال �ع �ن��ف،
والقيود ،وقتل واعتقال عدد منهم بحجة نشر
صور كسرت الخوف في مملكة الديكتاتور.
ت �ح �ل �ي��ل امل �ش �ه��د ال� �ف ��وت ��وغ ��راف ��ي ف ��ي امل �م �ل�ك��ة
ال �ص �غ �ي��رة ه��و ه ��دف امل� �ش ��روع ال��وح �ي��د ال��ذي
يحوي ثمانية فصول ركزت على تأريخ مرحلة
زمنية م��ن توليد ال�ض��وء حيث ال ذاك ��رة ،عدا
ذاك��رة ال�ث��ورة .ال تعليقات كثيرة ،وال تواريخ
محددة إلى جانب بعض الصور التي احتواها
الكتاب .فقط لعبة الكشف هي ما يفضح قوتها.
قد تحبها أو تنغمس فيها أو تتأملها .لكنك لن

معري ًة كذب القبيلة
العدسة
ّ
حسين طريف *
ف��ي ان�ب�ع��اث��ات رائ �ح��ة ال ��دم م��ن ظ�ل�ام ال�ج��زي��رة
ال�ص�غ�ي��رة امل�ك� ّ�ب�ل��ة ب�ق�ي��ود االس �ت �ب��داد ،ال�غ��ائ��ب
ّ
ربيعها ،تنكر العرب لربيعهم خوفًا من رياح
التغيير الذي وصموه بالطائفية كدرع مهلهل
لنظام يكابر وينساق إلى مصير معتم .تقف
ً
ال �ص��ورة دل�ي�لا ب��ائ�ن��ًا ألزق ��ة ،وج ��دران ال�ش��ارع
ّ
كجداريات تتفنن في طاقة الصبر وشعارات
الثورة .تقف العدسة واثقة تؤطر صورة الحراك
السلمي ،وتواجه املوت الوشيك عبر رصاصة
طائشة ،أو عبوة غاز ّ
مسيل للدموع ال يخيب
هدفها.
ب��ات��ت ال �ع��دس��ة إداة ق �ن��ص ت��رص��د االن �ت �ه��اك،
وت ��رص ��د ال �ض �ح �ي��ة ،وت � �ع� � ّ�ري ك� ��ذب ال �ق �ب �ي �ل��ة.
أب �ص��رت امل �ئ��ات م��ن ال�ع�ي��ون ال�خ��ارج��ة م��ن بني
أزق��ة القرى والبلدات املختنقة بسموم النظام،
لترسل الصورة كما هي .تختار زوايا متعددة
م��ن ث��ورة م��ده��وس��ة بجيش ج ��رار .هنا أحمد
املنفي ف��ي امل ��وت ،وه�ن��ا ص��ورت��ه ال��ذي وثقها.
ك��ان��ت رص��اص��ة امل��وت خائبة وي��ائ�س��ة عندما
حاولت أن تسابق سرعة الضوء من عدسته.
كان دمه الصورة الحية واملوثقة لنهاية إنسان،
ورب�م��ا لبداية اعتقد قاتله بأنه أع��دم الصورة
عبر كتم أنفاس أحمد.
آخ��رون غير أحمد ل��م يكبلهم ال�خ��وف .أصبح
امل� �ص ��ورون ج�ي�ش��ًا ج � ��رارًا آخ ��ر ف��ي م��واج�ه��ة
امل��رت��زق��ة امل�س�ت��وردة .انتشرت ثقافة ال�ص��ورة
ف��ي املجتمع ك�ك��ل .ب��ات ك�ث�ي��رون ي��رغ�ب��ون في

ممارسة عقيدة الضوء ...العقيدة غير العابثة،
عندما تلتقط ج��رح أم��ة ،وح��زن ثكلى ،ووداع
شهيد ،وحشدًا تتنفس هامته حرية .هنا ،ترى
صحافيون ال يملكون ق��وت أم��ان
م�ص��وري��ن
ّ
لحياتهم .ف��ي ج��ل امل�ي��ادي��ن ،تالحقهم أجهزة
األم ��ن وت� � ّ
�زج ب��أس�م��ائ�ه��م ف��ي أوه� ��ام ال�س�ل�ط��ة،
وتلبسهم زي العنف ت��ارة ،والتحريض ط��ورًا
لسبب ّأن صورهم باتت تفضح النظام املتهالك.
ّ
إنهم ال يؤطرون إال حقيقة العبث ،واالنتهاكات،
والقمع باختالف هذا الضوء املنبعث من ظالم
الجزيرة .علو الصورة هو ما تخشاه أجهزة
إعالم مضللة.

ب��دأت ال�ص��ورة في املحافل تحاصر شركات
ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي تمتهن وت �ش��ارك ف��ي تزييف
حراك سلمي ّ ال مصدر لقوته إال عقيدة الحرية.
ِّ
كمصور ،تنقلت عدستي بني دموع أم شهيد
وعنفوان صرخة آمنت بأن الحقيقة صورة ال
يمكن أن تتالشى .الخوف ال يمكن أن يشتت
ات �ج��اه ع��دس �ت��ي ،ف �ك��ل وج ��ه م��ن ه ��ذا ال��وط��ن
صورة ناطقة وحقيقة ال يمكن مياه الجزيرة
أن ت �غ��رق �ه��ا .ال �ص ��ورة ذات �ه��ا ك��ان��ت م�ن�ح��درًا
وكارثة عندما كانت أجهزة الدولة تبحث عن
وجوه الناس فيهاَ ،
وعمن كان صوته يتجاوز
ح ��دود ال �ص��ورة إب ��ان تجمع ال �ن��اس ف��ي دوار
اللؤلؤة .كانت الوشاية هي التي توجه سهامها
م��ن خ�ل�ال ال� �ص ��ورة إل �ي��ك ل�ت��دي�ن��ك وت� ��زج بك
أحيانًا في السجن .رأس أحمد فرحان علي
فرحان (شاب مات بوحشية خالل تظاهرات
س�ت��رة ف��ي ي��وم  )2011/3/15ك��ان أط�ه��ر من
إس�ل�ام �ه��م .ال� �ص ��ورة ه ��زت ال �ض �م �ي��ر ،وك ��ان
حامل فرحان بروحه الجسورة منعم صورته
وإدان � � ��ة ح �ي��ة ل �ن �ظ��ام ال ي � ��زال ي� �م ��ارس أب�ش��ع
جرائمته .الصور كثيرة تفضح حقيقة عجز
النظام على جعل الناس يدفنون رؤوسهم في
تربة هذه الجزيرة املشبعة بدماء الشهداء .هذا
التقاطة
عنفوان آخر لجماهير الثورة ،يقدمون
ً
بليغة ملالمحهم الثائرة املشبعة بالشجن تارة،
وب��األم��ل ط ��ورًا م��ن دون ره �ب��ة .ك�ي��ف ال وه��م
بورتريه كامل لحراك هذا الشعب؟
* فوتوغرافي بحريني

