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مقالة «صورة
البحرين في
انزياحاتها»
ألثير السادة
على موقعنا

لى الموت
ً
تستطيع فرزها ،ألنها ليست عمال فوتوغرافيا
فحسب ،بل هي أيضًا صورة ثورة حية محاطة
باملوت.
ش�غ��ل امل�ح�ت�ج��ون بتصوير ان�ت�ف��اض�ت�ه��م .هنا
قورنت العدسة بالرصاصة .ذهبت احتفاالت
الديكتاتور ومهرجاناته الفخمة ،وخطاباته
ال�ب��اه�ت��ة ،وبقيت ص��ور دوار ال�ل��ؤل��ؤة ف��ي أول
أيام الثورة وبقي علم البحرين يرفع في يد كل
متظاهر في ساحة الحرية.
ُ
هدم الدوار ،وخرج من الجغرافيا ،لكن رمزيته
ب �ق �ي��ت ف� ��ي ال� � �ص � ��ورة وال� � ��ذاك� � ��رة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة
املعاصرة .سقطت اللؤلؤة على يد جيش «درع
ال�ج��زي��رة» ،ودح��رج��ت معها ك��رة ال�خ��وف التي
حملها ض��د م��واط�ن�ي��ه ،م�غ��ام�رًا بكل ش��يء في
سبيل بقاء كرسيه وعائلته بعيدين عن ّ
املس
رغم مرور  1000يوم على الثورة.
تنتقل ال�ع��دس��ة بعدها لتقديم سلسلة صور
ل �ش �خ �ص �ي��ات ت� �ق ��دم ��ت امل � �س � �ي ��رات وح��اف �ظ��ت
ع �ل��ى س�ل�م�ي��ة االن �ت �ف��اض��ة ،م �ن �ه��م رج � ��ال دي��ن
وح� �ق ��وق� �ي ��ون ون ��اش � �ط ��ون وأط� � �ب � ��اء وع ��وائ ��ل
املعتقلني والشهداء .الشعارات التي رفعت في

الميدان يستعيد صورته
ُ
ي��وم « 14فبراير»  ،2011أف��رد لها فصل كامل
داخ��ل ال�ك�ت��اب ،حمل ع�ن��وان «ال�ل��ؤل��ؤ املنثور»،
ب��دأت بكلمة «نفسي ف��دا وط�ن��ي» كتبها علي
املؤمن ( 22عامًا) على صفحته الفايسبوكية،
ليستشهد بعدها بأيام .تلتها صور الشهداء،
وك�ل�م��ات�ه��م األخ� �ي ��رة .م��ع ج��ري��ان ال� ��دم ،ارت�ف��ع
ال �ش �ع��ار ّاألش� �ه ��ر ف ��ي ال� �ث ��ورة «ي �س �ق��ط ح�م��د»
ف�ي �م��ا «ق ��ن ��اص ��و» ال� �ص ��ورة ع �م �ل��وا ع �ل��ى ب�ق��اء
ّ
مصورو
الثورة البحرينية ثورة غير منسية.
ّ
ومصورون مجهولون لم
الوكاالت املحترفون
يتعبوا في مالحقة القاتل بجريمته .لم يتوقف
التوثيق ول��م تتوقف اإلص��اب��ات واالع�ت�ق��االت
ضدهم ،منهم املصور أحمد حميدان املعتقل
(ديسمبر)  ،2012وأحمد
منذ  29كانون األول
ِّ
ال �ف��ردان ال ��ذي اع�ت�ق��ل وع ��ذب ف��ي ك��ان��ون األول
(ديسمبر)  ،2013بالتهمة نفسها :حمل كاميرا!
الف �ت��ات ك�ث�ي��رة ت��رف��ع ف��ي ك��ل ت�ظ��اه��رة ج��دي��دة،
توثق رسومًا وص��ورًا ومطالب ما زال الشعب
يخرج من أجلها كل ي��وم :كلمات مارتن لوثر
ك �ي �ن��غ ،ش � �ع� ��ارات وم� �ط ��ال ��ب ت ��ؤي ��د ال �ح �ك��وم��ة
املنتخبة وترفض التجنيس السياسي.

أخ�ف�ي��ت وج ��وه ال �ث��وار ب�ع��د حملة ق�م��ع تبعت
أح � � � ��داث ف� �ب ��راي ��ر  .2011أرع � �ب� ��ت ال � �ن� ��اس ي��د
الجالد .يد قتلت وسجنت وعذبت وجوهًا تم
إظ�ه��اره��ا على التلفزيون الرسمي واتهامها
بالخيانة .خ��وف اعتقد الديكتاتور أن��ه قد تم
حشوه بعمق في ذاكرة الشعب .فشلت الحملة
امل�ك��ارث�ي��ة ،ليعود ال�ن��اس إل��ى ال�ش��ارع بوجوه
معلنة وبنفس طويل للحرية.
للمرأة البحرينية مساحة في قلب الصورة كما
هي في قلب الثورة .فصل «حالة ورد» النسوي
صنع مشهديتها الخاصة .حتى اليوم ،دخلت
أك �ث ��ر م ��ن م �ئ �ت��ي م�ع�ت�ق�ل��ة س �ج ��ون آل خ�ل�ي�ف��ة
بسبب ق�ص�ي��دة ،أو م��وق��ف ،أو ص��رخ��ة .ص��ور
كثيرة للمرأة الثائرة تتقدم ساحات النضال،
ال يميزها س��وى عباءتها وعلم بالدها الذي
تصر على رفعه في كل مسيرة.
أهمية ال�ص��ورة ف��ي ال��ذاك��رة البحرينية ،تأتي
م��ن ك��ل ش��يء داخ ��ل إط ��ار ملعب ال �ث��ورة .لكنه
ّ
خارج إطار لعبة الديكتاتور عن شعب ظن أنه
سيربح عليه بالتفتيش واملحو داخل ذاكرته
الحية ومطاردة انتفاضة فوتوغرافية.

عن «المثقّف» واأللبوم الناقص
نادر المتروك *
ّ
م ��ا امل �ث �ق��ف؟ م ��ن امل �ف �ي��د أن ن �ن �س��ى اآلن م �ف��ك �رًا
ً
م�ث��ل إدوارد س�ع�ي��د .ق � ّ�دم األخ �ي��ر ع�م�لا ف �ذًا في
َ
تحليل «امل�ث�ق��ف» ،وأب ��ان م��ا ي�ح��وط املثقف من
ّ
التباسات تتعلق بالهوية والوظيفة .في مقابل
ذل��ك ،هناك كاتب ساخر ،مثل عزيز نيسني ،قد
يفتح ل�ن��ا ب��اب��ًا أك�ث��ر س�ي��ول��ة إلش�ك��ال�ي��ة املثقف
الدائمة .يفاجئنا نيسني بعنوانه غير املتسامح
«املثقفون الجبناء».
امل�ث�ق��ف ل�ي��س ق� ��رارًا ،أو م��وق�ف��ًا ،وه��و بالتأكيد
ليس صانع أح��داث .ه��و ،بكل بساطة ،ف��رد من
امل�ج�ت�م��ع ،ي�م�ت��از ع��ن غ �ي��ره ب��إح�س��اس��ه امل�ف��رط
استشعار حادة جدًا،
باملخاوف .للمثقف قرون
ٍ
وخصوصًا حني يتعلق األمر بأمنه الشخصي.
ف��ي ال�ل�غ��ة ال�ت�ص�ن�ي�ف� ّ�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ح� ّ�ي� ّ�ز مل�م��ارس��ة
االتهام ،يجري الحديث عن ُ
«جنب املثقف».
َ
في البحرين ،نعثر على خليقة أج��در باملثقف،
وه � ��ي «امل� �ث� �ق ��ف ال � �س� ��ائ� ��ل» .ي �م �ك��ن أن ي�ص�ب��ح
ث �ل �ج��ًا ،أو غ � ��ازًا ،م� � ً
�اء ص��ال �ح��ًا ل �ل �ش��رب ،أو م��اء
م�ل� ّ�وث��ًا ب��ال�ن�ف��اي��ات .ه��ذا امل�ث�ق��ف ره��ن ت�ف��اع�لات
ٌّ
ال�س�ل�ط��ة وك�ي�م�ي��ائ�ه��ا .ه��و «ش� ��يء» خ �ل��اق ،فيه
أن�ح��اء م��ن السحر وميكانيكا ال�ت�ح��ول ،ال شكّ
َ
ف��ي ذل� ��ك .ل�ك�ن��ه غ �ي��ر ح� � ّ�رُ .م �س �ت��ل��ب ف��ي ال � � ّ�دوام،
وخ � ��ارج ال � � ��دوامُ .ي � ِ�ري � َ�ك إق ��دام ��ًا ال ي��وص��ف في
نقد ال�ه��وام��ش وك�س��رات الخبز ،لكنه يستعير
ق��ام��وس نْاالح �ت �ي��اط األص ��ول ��ي ك�ل��ه ح�ي�ن ي�ك��ون
بصدد مت السلطة وجبروتها .ما مناسبة هذا
ِ
ال �ك�لام؟ إن�ه��ا ال �ص��ورة .ث��ورة البحرين امتلكت
ّ
صورتها .إال أن صور الثورة ،في عامها الثالث،
ّ
بضم صور
لم تكمل ألبومها ،أو لن تكمله ،إال
مثقفيها وه��م ي�خ��رج��ون م��ن ق�ل��ب امل�ش�ه��د إل��ى
إط � ��اره ،وب��ال�ع�ك��س .ال �ص��ور تحتفي باملثقفني
وهم يشربون الشاي في مضائف ُ دوار اللؤلؤة،
�ور للذكرى أم��ام نصب اللؤلؤة
بعد التقاط ص� ٍ

ال� ��ذي م�س�ح��ه االج �ت �ي��اح ال �س �ع��ودي .ال�ك��ام�ي��را
تلتقط واح�دًا من املثقفني ،اثنني ،أكثر من ذلك،
وهم يحاضرون في خيم املعتصمني .العدسات
امل�ن�ص��وب��ة ف��ي األي ��دي تنقل ص ��ورًا ب��ان��ورام�ي��ة
آلخ��ري��ن على ت�م��اس م��ن ل��وح��ات ّ
زي�ن��ت محيط
ال � ��دوار .ت�س� ّ�ج��ل ب�ع��ض ال �ص��ور ش�ف��اه�ه��م وه��ي
تنطق باالفتخار وعظمة «اإلنجاز الشعبي».
ش��وه��د امل�ث�ق�ف��ون وه��م ي �ك �س��رون ،رف�ق��ة ال�ن��اس،
ّ
ويجرون أرجلهم ناحية الثورة.
الخوف،
جدران
ّ
ب�ع�ض�ه��م ت �ع��ف��ف ع ��ن ال ��ول ��وج ف ��ي ال �ك��ام �ي��رات،
وآخ� ��رون ت��رك��وا أن�ف�س�ه��م ت�ن�س��اب ،ب�لا ح�س��اب،
ف� ��ي ل � � ّ�ب ال � �ع� ��دس� ��ات .غ � ��اب آخ� � � ��رون ع� ��ن ص ��ور
ال �ث��ورة ،ب��إرادات �ه��م امل �ك �س��ورة ،فثمة مثقفون ال
يثقون بامليادين التي يهواها امل�ص��ورون ،وكل

حضورهم ال يكون إال في الكالم والجلوس على
الكراسي املريحة .نقلت الصور وجوهًا ملثقفني
حملوا أقالمهم ليرموا خيباتهم في وجه الثورة.
ال تغيب ال�ص��ور ال��رم��ادي��ة ملثقفني ت�ع� ّ�س��روا في
فهم سخط الناس ،وارتضوا أن يزاحموا البالط
الل�ت�ق��اط ص��ور ال ��والء وتسجيل ال�ع�ب��ودي��ة .في
ُ
أح�ض��ان ه ��ؤالء ،ك�س��رت ال�ك��ام�ي��رات ال�ت��ي أرادت
ّ
ووج �ه��وا صوبها األح�ب��ار املصقولة
فضحهم،
ّ
بالظالم .لكن ،رغمًا عن أولئك ،فإن ألبوم الثورة
ال ُي�غ �ل��ق ب �ه��ذه ال �ف��زع��ات ،ألن ال �ك��ام �ي��را ال �ح� ّ�رة
ّ
تعرف بملء عروقها أن «الصورة دونها املوت».

علي الديري *
ع�ن��دم��ا ش��اه��دت أم��اس�ي��ل ( 10س �ن��وات) ص ��ورة غ��ان��دي
مطبوعة على الورقة النقدية الهندية ،كان سؤالها بديهيًا:
«ليش ،ما عندهم ملك؟» ،ليأتي الجواب« :ألن ليس لديهم
ديكتاتور»ّ .
تحررت الورقة الهندية من صورة الديكتاتور،
بعدما أسقطه نضال غ��ان��دي للديموقراطية .وي��وم��ًا ما،
ستسقط الديكتاتورية من أوراقنا النقدية ،وتحل محلها
صور الذين حررونا منها ،وحينها سنعرف كلفة التحرير
ّ
الباهظة .املصورون ،كما الكتاب والشعراء ،ارتبط معظم
تاريخهم ببالط السلطان ،كانوا صوته وضوءه وإيقاعه،
ول ��م ي �ت �ح��رروا م�ن��ه إال ح�ين ت �ح��ررت م�ي��ادي�ن�ه��م ال�ع��ام��ة،
فصار عندهم بالط صاحبة الجاللة (الصحافة) .مع ذلك،
ع��رف صاحب الجاللة كيف يجعل الصحافة ج��زءًا من
حرمه املصون ،فصارت على صورته .حرر املصورون
البحرينيون امل �ي��دان ال�ع��ام م��ن ص ��وره ،ول�ه��ذا يالحقهم.
ّ
أخ��ل��وا ب��امل�ع��ادل��ة ،فلم تعد اح�ت�ف��االت الديكتاتور وأع�ي��اد
جلوسه ،واستعراضاته مفضلة ف��ي س��وق ال �ص��ورة :ال
وكاالت األنباء العاملية ترغب فيها ،وال الشارع يتداولها،
وال ال�ص�ح��ف ال �ح��رة ت �ص��دره��ا ف��ي ص�ف�ح��ات�ه��ا األول ��ى.
اإلع�ل�ام ال �ح� ّ�ر ي��رغ��ب ف��ي ص ��ورة ال�ث��ائ��ر البحريني ال��ذي
يخرج بشكل يومي إلى الشارع ،مطالبًا ّ
بحريته ،وامل��رأة
البحرينية التي تتحدى أجهزة القمعّ ،
متقدمة على صورة
قرينة امل�ل��ك ،وص��ور أب�ن��اء ال�ش�ه��داء تتصدر ص��ور أبناء
امللك وهي مقرونة بالتحدي واستمرار الثورة .املصورون
املعتقلون أو الذين مروا بتجربة االعتقال أو االستشهاد
(ح�س�ين ح�ب�ي��ل ،أح�م��د ح �م �ي��دان ،ح�س��ن امل �ع �ت��وق ،أحمد
إسماعيل ،أحمد ال �ف��ردان) ّ
يتقدمون املسيرات الكبرى،
في ساحات  14فبراير .الصحافة العاملية تجدهم مادة
أث�ي��رة لصفحاتها ،ي�ب��رزون كنشطاء ي�ح��ررون أوطانهم
ُ
من االستبداد ،ويجعلون من ن ُصب الحرية املهدمة ذاكرة
سيئة للديكتاتور.
ف��ي دوار ال�ل��ؤل��ؤة ،تعلم ال�ن��اس ال��درس األول ف��ي ال�ج��رأة،
ح�ي��ث ع�ل��ت ص��ور ال�ش�ه��داء واملعتقلني م�ن� ّ�ص��ات ال ��دوار
ونخيله ،فيما رمي بصور العائلة الحاكمة بجانب املزابل.
ن�ج��ح امل �ص��ورون إذًا ف��ي ت�ح��وي��ل ال �س��اح��ات ال�ع��ام��ة إل��ى
م��رآة للبحرين ،ص��ار ال�ع��ال��م ي��رى ف��ي ص��وره��م حقيقة
امليادين العامة .تكتب  bahrainفي غوغل أو «فليكر»،
فتأتيك نتيجتان :واح ��دة كما ت��ري��د السلطة إظ�ه��اره��ا،
وأخرى كما ّ
تقدمها الثورة .األولى بنايات سياحية ثابتة
ون�م�ط�ي��ة ،وال�ث��ان�ي��ة ال �ن��اس ك�م��ا ه��م ف��ي ال �ش��وارع ال�ع��ام��ة،
ممتلئون بالحركة والثورة وإرادة التغيير .كسرت صور
الثورة الصور النمطية االفتراضية ،حيث املرأة البحرينية
بثوب «ال�ن�ش��ل» مرصعة بالذهب وال�ل��ؤل��ؤ ،وك�ب��ار السن
ف��ي م�ق��اه��ي األس� ��واق ،واألط �ف��ال ي�م��رح��ون ف��ي ال�ح��دائ��ق
ال�ع��ام��ة وامل�ط��اع��م تمتلئ ب��األك�لات الشعبية ،وال�ب�ن��اي��ات
الشاهقة متشحة بصور القيادة الرشيدة (كما تسميها
الديكتاتورية).
لكن صور الثورة أظهرت املرأة مشاركة في مسيرات على
مسافة  3كيلومترات ،تحمل صور الشهداء واملعتقلني
وش�ع��ارات الحرية .وف��ي الجانب اآلخ��ر ،الرجال يشقون
الشوارع ّ
العامة حاملني املطالب نفسها والصور نفسها.
كذلك سنجد لقطات االنتهاكات لألطفال والكبار والنساء
م��رف��وع��ة كشاهد على بشاعة ال��دي�ك�ت��ات��وري��ة ،وستبدو
جدران البحرين العالية في الصور النمطية األولى ،هابطة
وعليها شعارات الثورة (غرافيتي  14فبراير) يتصدرها
الشعار األشهر «يسقط حمد» .امليدان املحتكر بصورة
الديكتاتور وخطاباتهّ ،
ّ
يضج
حولته الثورة إلى ميدان عام،
بكل شيء .وجد فيه املصورون فتحًا جديدًا لعدساتهم،
فراحوا يلملمون الحدث بزواياه املتعددة في صورهم.
* كاتب وناشط بحريني

* باحث وكاتب بحريني

