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ثقافة وناس

سينما

ماهر أبي سمرا
رأى كابوس الحريرية منذ 1995
رغم مرور  20عامًا ّ
على ًهذا الشريط ،إال أنه يزداد
راهنية مع الحال التي وصل
إليها اللبنانيون .هو بمثابة
رؤية استباقية لحاضرنا،
حيث يعود المخرج إلى
بداية تشكل العنف البيئي
والبصري والسمعي الذي
تال الحرب األهلية« .الحملة
األهلية للحفاظ على دالية
الروشة» تدعونا لمشاهدته
هذا المساء في «مسرح
المدينة»
بانة بيضون
نتساءل الـيــوم كيف وصلنا إلــى هذه
الـحــالــة حيث بتنا نـخــاف مــن الـهــواء،
ومـ ــن ك ــل م ــا ق ــد يـ ـس ـ ّـرع ح ــرك ــة جـبــال
النفايات املتراكمة التي تزحف ببطء
صــوبـنــا ،حــامـلــة معها ص ــورًا مرعبة
ق ــد ال ي ـك ــون أسـ ــوأهـ ــا ال ـك ــول ـي ــرا ،بل
يمكن أن ّتبتلعنا ه ــذه ال ـن ـفــايــات ،أو
نظل نتنشقها حتى تدخل في جلدنا
ونتماهى معها إلى أن نصبح وإياها
سواسية! في هذا اإلطار ،تدعو «الحملة
األهلية للحفاظ على دالـيــة الــروشــة»
إلى عرض وثائقي «إعمار على املوج»
( 1995ـ  26د) للمخرج اللبناني ماهر
أب ــي س ـمــرا وأل ـ ــدو ب ـن ـكــاري ،وج ـيــروم
أالمارغو ،بالشراكة مع جمانة بعلبكي
مساء اليوم في «مسرح املدينة».

غياب

في فيلمه الوثائقي ،يعود بنا ماهر
أب ــي س ـمــرا إل ــى ب ــداي ــة تـشـكــل العنف
البيئي والبصري والسمعي الذي تال
الـحــرب األهـلـيــة .الـشــريــط هــو بمثابة
رؤي ـ ـ ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـل ـح ــاض ــر .جـ ــذور
املشكلة كما يرصدها ماهر أبي سمرا
تبدأ مع إعالن نهاية الحرب ،والترويج
ملوجة إعادة اإلعمار الذي كان بمثابة
م ـش ــروع مـشـتــرك ب ــن زع ـم ــاء الـحــرب
األهلية الذين تسلموا الحكم ،وغيرهم
ممن دخلوا على الساحة للشروع في
نـهــب الـبـلــد وتـسـمـيـمــه تــدر ّي ـجــا على
ج ـم ـيــع امل ـس ـت ــوي ــات .ل ــم ي ــوف ــر ه ــؤالء
األرض وال السماء وال حتى البحر من
براميل النفايات الـســامــة .وصــل بهم
األم ــر إلــى ســرقــة الـصـخــر مــن الجبال
وال ــرم ــل م ــن ش ــاط ــئ صـ ــور ،وسـبـبــوا
زي ـ ـ ــادة ف ــي حـ ـ ــاالت الـ ـغ ــرق وال ـت ـل ــوث
الـ ـصـ ـن ــاع ــي فـ ــي شـ ـك ــا وتـ ـه ــدي ــد أم ــن
ّ
ّ
التلوث إلى البحر،
السكان .امتد هذا
وكان من أثره القضاء على كل الثروة
ً
السمكية ،وصــوال إلى أزمــة الكهرباء،
واملــاء والتلوث البيئي والسمعي من
أثر املوتورات واآلبار األرتوازية.
بــدايــة ،ينطلق املـخــرج فــي بحثه من
فـضـيـحــة بــرام ـيــل ال ـن ـفــايــات الـســامــة
ال ـتــي صـ ّـدرت ـه ــا إي ـطــال ـيــا إل ــى لـبـنــان
بني  ١٩٨٧و  ١٩٨٨إثر صفقة عقدتها
م ــع الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .ويـ ـق ـ َّـدر عــدد
الـبــرامـيــل يــومـهــا ب ـ ـ ــ .١٥٠٠٠لـكــن بعد
ُ
ك ـش ــف ال ـف ـض ـي ـح ــة ،اس ــت ـع ـي ــد ٦٠٠٠
برميل فقط منها ،وفق فؤاد حمدان،
م ـم ـثــل م ـن ـظ ـمــة «غ ــري ــن بـ ـي ــس» ،فــي
ّ
ح ــن أن ال ـبــرام ـيــل ال ـبــاق ـيــة م ــا زال ــت
مــوزعــة بــن الـجـبــال وال ـب ـحــر .يجول
املخرج بعدسته بني جبال النفايات
امل ـتــراك ـمــة ف ــي ال ـب ـحــر ال ـتــي تـتـهــادى
ببطء مع املوج ،إلى شرائط الكهرباء
املتشابكة كــاملـتــاهــات بــن تجمعات

األبنية املكدسة عشوائيًا كمكعبات
الليغو التي تهدد حتى أمن الطيران.
ه ــذا م ــا ح ــدث ف ــي مـسـبــح الـكــوسـتــا
الـ ـ ـب ـ ــراف ـ ــا حـ ـي ــث اص ـ ـطـ ــدمـ ــت إح ـ ــدى

يجسد عجلة إعادة اإلعمار
التي هي مشروع إلعادة طمر البلد
بسكانه إلى جانب نفاياته
الـطــائــرات بطبقاته العليا فــي لقطة
ً
تـجـســد ســوريــالـيــة ال ــوض ــع ،وص ــوال
إل ــى الـشــاحـنــات املـحـ ّـمـلــة بصهاريج
املاء بهدف بيعها« .يزرب» املاء على
أسطحها املعدنية الصدئة وامللوثة
كما يصور املخرج على نحو متقطع
ي ـج ـســد الـ ـح ــال ــة الـ ـع ــام ــة مـ ــن ال ـس ــأم

والصدأ التي يغرق فيها البلد .حتى
الصيصان لم تسلم من موجة التلوث
كما نرى في إحدى اللقطات الطريفة
حـ ـ ــن يـ ـ ـص ـ ــور امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج قـ ـفـ ـص ــا مــن
الصيصان امللونة ،إحدى الصيحات
الغريبة التي كانت منتشرة حينها،
وشـ ــارك ـ ـنـ ــا لـ ــأسـ ــف ف ـ ــي ت ـعــذي ـب ـّهــا
نحن أطفال جيل الثمانينيات .إنها
رؤي ــة س ــوداوي ــة وســوريــال ـيــة فــي آن
واح ـ ـ ـ ــد ،ي ــرس ـم ـه ــا امل ـ ـخـ ــرج م ـع ـت ـم ـدًا
عـلــى جـمــالـيــة بـصــريــة ت ـصــور حــالــة
االخـ ـتـ ـن ــاق الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا امل ــدي ـن ــة
بــالـتـنــاقــض مــع مـشــاهــد امل ــوج الــذي
يـتـهــادى برومنسية وبـبــطء بجانب
أكــوام الزبالة ،ووحــش الشفاط الذي
يلتهم ج ــوف الـبـحــر .عـبــر السخرية
الذكية ،يجسد أبي سمرا عجلة إعادة
اإلع ـم ــار ال ـتــي لـيـســت س ــوى مـشــروع

إعــادة طمر البلد بسكانه إلى جانب
نفاياته.
بـ ـع ــدم ــا ف ـ ــرغ ـ ــوا مـ ـ ــن ت ــدمـ ـي ــر ال ـب ـل ــد،
واستنزاف الدم البشري ،اتجه زعماء
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة إل ـ ــى ن ـ ــوع آخ ـ ــر مــن
العنف املنظم واملـشــروع بعد تبوئهم
مناصب حكومية هــو نهب الطبيعة
ك ـمــا امل ــواط ــن ،والـتـسـمـيــم الـتــدريـجــي
ِّ
املخدر حركة املوج
الذي يشبه في أثره
ح ـتــى يـخـتـنـقــا س ــوي ــة .خـ ــال بـحـثــه،
يـصـ ّـور املـخــرج ش ـهــادات مختلفة من
السكان في شكا أو صــور .بعضهم ال
يجرؤ على تسمية الجهة املسؤولة عن
سرقة الرمل بعد وصولها إلى الحكم.
كــذلــك ،يـجــري أبــي سـمــرا مقابالت مع
شخصيات مختلفة منها الصحافي
جــورج ناصيف مــن جــريــدة «النهار».
يختتم بــالـحــديــث عــن م ـشــروع إع ــادة
إع ـ ـ ـمـ ـ ــار وسـ ـ ـ ــط الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه
ّ
الـشـهـيــد رفـيــق ال ـحــريــري .ال يـبــدو أن
هذا ما يحتاجه البلد في ظل الوضع
االقتصادي املتردي ،ما يهدد بتعميق
ال ـشــرخ الـطـبـقــي .بـعــد م ــرور نـحــو 20
عــامــا ،تـحــول شــريــط مــاهــر أبــي سمرا
إلى وثيقة مهمة وشفافة تساعدنا في
فهم الوضع الــراهــن .ال يمكن املشاهد
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـب ـت ـل ـع ــه الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئــي
والسمعي والبصري والطائفي بعد،
إال أن يـنـتـفــض ع ـلــى مـ ـش ــروع إعـ ــادة
طمره الــذي ما زال مستمرًا .قد تكون
الوطنية كلمة كبيرة ومبهمة ،لكنها
قد ال تتعدى اليوم الشعور بضرورة
اس ـت ــرداد ه ــذا الـبـلــد أو قطعة األرض
التي نقطنها من قبضة كارهي الحياة
الذين يقبضون على حياتنا.
«إعمار على املوج» ملاهر أبي سمرا20:00 :
مـســاء ال ـيــوم ـ ـ «م ـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/753010 :

عبدالرزاق عبدالواحد« ...شاعر القادسية»
رحل من دون اعتذار

بغداد ـ حسام السراي
أم ـ ـ ــس ،رح ـ ــل الـ ـش ــاع ــر ال ـ ــرائ ـ ــد عـبــد
الـ ــرزاق عـبــد الــواحــد ()2015 -1930
فــي بــاريــس ،والـسـجــال الـعــراقـ ّـي بال
ّ
ّ
الشعرية
محب لنبوغته
هوادة ،بني
وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه فـ ــي ت ــوظـ ـي ــف ب ـح ــور

الـشـعــر ،عـبــر نـتــاج طــويــل ص ــدح به
وأطـ ــرب مـتـ ّ
ـذوقـيــه ،وب ــن نــاقــم على
ّ
تمجيده لـصــدام وعــدم اع ـتــذاره عن
هذا الفعل .هنا برز الرأي الباحث عن
مكاشفة عقالنية مع املاضي برفض
فصل املــوقــف الثقافي املـســؤول عن
ّ
الشعرية .والراحل
مستوى الريادة

كان بعيدًا عن مراجعة الذات واإلقرار
ّ
ّ
بــأنــه ك ــان إل ــى جــانــب حــاكــم سيظل
الـ ـع ــراق ضـحـيــة أخ ـطــائــه ال ـت ــي دفــع
بسببها أثمانًا باهظة.
لم يحاول الراحل فتح صفحة جديدة
مـ ــع ن ـف ـســه وم ـ ــع الـ ـح ــاض ــر ،إض ــاف ــة
ّ
إلـ ــى أن ال ـع ـقــل ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ـع ــراق ـ ّـي
ّ
فــي ع ــراق مــا بـعــد ص ــدام ك ــان ط ــاردًا

ّ
تؤكد ّ
حقيقة
ًا
د
مجد
وفاته
انقسام المجتمع العراقيّ
ّ
سياسيًا،
ليس فقط ملن يختلف معه
ً
بــل ملــن بـقــي فــي ال ـبــاد أص ــا وداف ــع
عــن الـتـجــربــة الـجــديــدة الـتــي ّ
خيبته
مضامينها ،عبر جمع مــن الساسة
الشيعة والسنة والكردّ ،
ممن ّ
خربوا
ال ـح ـي ــاة ،ح ـيــث ق ـســم مـنـهــم مـشـغــول
ب ـت ـح ــوي ــل مـ ــايـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الخارج ،وقسم آخر وجد نفسه تائهًا
أمــام س ــؤال :كيف بسلطة ليست لي
بــال ـكــامــل؟ فــدخ ـلــت إل ـي ـنــا م ــن بــوابــة
ه ــذا االس ـت ـف ـهــام ج ـمــاعــات أصــولـيــة
وإرهابية آخرها «داعش».
كـ ــان ص ـع ـبــا ع ـلــى ش ــاع ــر ب ـل ـيــغ مثل
ّ
عبد الرزاق عبد الواحد فهم ذلك كله،
ّ
ي ــوم وظ ــف ش ـعــره مــن أج ــل شخص

ً
رآه مـثــاال لفروسية البطل الـقــومـ ّـي.
لنا أن نذكر من سيرته فوزه بوسام
«بـ ــوش ـ ـكـ ــن» الـ ـ ـع ـ ــام  1976و«ل ـ ـ ــوح
جامعة كامبريدج»  1979وميدالية
ال ـق ـص ـيــدة ال ــذه ـب ـ ّـي ــة ف ــي «م ـهــرجــان
سـتــروكــا الـشـعــري» فــي يوغسالفيا
 .1986ويـ ـج ــدر ب ـنــا إزاء مـطــالـبــات
سابقة للشاعر بــأن يــدفــن فــي أرض
ّ
الثقافي هذا
العراق ،أن يدعم الوسط
امل ـط ـلــب ب ــدع ــوة ال ـح ـكــومــة ال ـعــراقـ ّـيــة
التسامح
إلتمام اإلجــراءات ،من باب
ّ
الـغــائــب فــي راهـنـنــا الـحــالــي .نتبنى
ّ
ذلــك ونـحــن نـتــذكــر اللقب السلطوي
ال ـ ــذي حـ ـ ـ ــازه« :شـ ــاعـ ــر الـ ـق ــادسـ ـي ــة»،
وت ـ ــرزح تـحــت ه ــذا الـتــوصـيــف آالف
الجماجم.
ّ
ل ـ ـكـ ــن وف ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـشـ ــاعـ ــر عـ ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق
ّ
ّ
عـبــد ال ــواح ــد ،ت ــؤك ــد م ـج ــددًا حقيقة
ّ
العراقي على نفسه،
انقسام املجتمع
نخبًا وســاســة وأب ـنــاء وط ــن ملتهب
ّ
يتوزعون بني الداخل والخارج.
بـعــد ّأيـ ــام عـلــى وف ــاة زع ـيــم سـيــاسـ ّـي
ّ
تحولت مناسبة رحيله إلى
عــراقـ ّـي،
شتم وتجريح لحق بعائلته وانتمائه
الطائفي ،في حالة تشير بوضوح إلى
ّ
االجتماعية ّالتي
مستوى األم ــراض
ً
يـكـشـفـهــا لـنــا الـفــايـ ّسـبــوك مـتـفــضــا.
نـعــم يـصــح أن نـشــخــص أخ ـطــاء هــذا

الزعيم ،ومثالنا هنا أحمد الجلبي،
وأن نرتقي بطرح تقييمنا املتباين
إلس ـهــامــه ف ــي ال ـتــراجــع ال ــذي أص ــاب
ال ـب ــاد ب ـعــد ن ـي ـســان  2003أو ق ــراءة
سيرته الطويلة وشخصيته التي ال
بأس بأن نختلف في رؤيتنا لثقلها
الـسـيــاسـ ّـي وقيمتها االرسـتـقــراطـ ّـيــة
ّ
ّ
فــي محيط تــتـســع فـيــه الــرثــاثــة ،لكن
ّ
ّ
أخالقي
شتم امليت ينم عن انحطاط
ّ
م ــؤس ــف ت ــتـ ـص ــف بـ ــه م ـج ــام ـي ــع مــن
شعب الحضارات!
ّ
ّ
ممجدون
يتكرر املشهد نفسه:
اليوم
ّ
قبالة شــتــامــن ،فــي م ـبــاراة مفتوحة
اسمها اآلني عبد الرزاق عبدالواحد،
ستنتهي فورتها ّ
ربما بعد  48ساعة،
بمجيء خبر جديد عن وفاة أخرى أو
تـقـلـيــص حـكــومــي ل ــروات ــب ،تنسينا
مباشرة دفاعنا املستميت عن الراحل
ّ
أو نسفنا ملحطات حياته ،وهو األب
وال ــزوج والحبيب ألن ــاس يطالعون
ه ــذا ال ـع ــرض امل ـس ـت ـمـ ّـر م ــن ال ـحــداثــة
ّ
الهمجية في طبعتها الفايسبوكية.
ّ
محزن ما نمر بــه ،ومؤسف ما نحن
ف ـي ــه .ف ـعــل ال ـكــراه ـيــة ال ـظ ــاهــر بيننا
ي ـع ــادل أثـ ــره تـفـجـيــر ع ـشــر س ـ ّـي ــارات
ّ
وانتحاريني بني األبرياء.
ملغمة
ارح ـم ــون ــا م ــن هـ ــذه ال ـك ــراه ـي ــة الـتــي
ّ
سودت ّأيامنا ووجوهنا.

