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نساء يحتججن على
القانون اإللزامي للحجاب
في طهران (آذار)1979 ،

إعالن «زين»

دعوة ذليلة لإلفطار في القدس!
أسماء عواد

مقاتل إيراني
يبكي على أخيه
الميت بجانبه
في جرود مدينة
سربل ذهاب خالل
الحرب اإليرانية
العراقية ()1980

قسم مخصص لحضور
النساء في الثورة
واالحتجاجات الشعبية

فوتوغرافيا

معرض استعادي في بيروت

كاوه كاظمي :ذاكرة أخرى لــ «الثورة اإليرانية»
بقي أمينًا للحظات التي صورها مرارًا من
عام  ،2012مرورًا
حرب الخليج ،ثم سوريا
بالحرب األهلية اللبنانية .إال ّأن المصورّ
اإليراني التصق اسمه بالثورة اإلسالمية،
والحرب العراقية اإليرانية ( 1980ـ ،)1988
فهو صاحب أبرز األرشيفات والوثائق
عن الحقبتين .في «استوديو  »+aالتابع
لغاليري «آرت الب» ،سنشاهد نتفًا من التاريخ
على هيئة صور باألبيض واألسود .لقطات
لمحطات ومشاعر اجتاحت الشارع ،وأعراس
الجنود اإليرانيين العائدين من الحرب،
والمساجد وأمكنة التجمعات في إيران
خالل خطب الخميني
روان عز الدين
الثورة اإلسالمية في إيران عام ،1978
كانت لحظة حاسمة في صــورة كاوه
ّ
املصور اإليراني
كاظمي ( .)1952حمل
ك ــامـ ـي ــرت ــه ألول م ـ ــرة ف ـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ــة
وال ـع ـشــريــن م ــن ع ـم ــره ،بــال ـتــزامــن مع

أكـ ـب ــر ت ـ ـحـ ـ ّـول ي ـش ـه ــده ب ـ ـلـ ــده .صـ ــوره
التي تغطي تلك الفترة وأخــرى خالل
الـ ـح ــرب اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة تـعــرض
فــي «اس ـتــوديــو  »+aالـتــابــع لغاليري
ّ
(الجميزة ـ بيروت) ضمن
«آرت الب»
ّ
مـعــرض «ثـ ـ ّـوار ،الـعـقــد األول» (يحمل
اسم الكتاب الــذي صدر العام املاضي
فــي بـلــده إيـ ــران) .بالنسبة ملــن هــم في
ب ـيــروت ،يمكن اعـتـبــاره الـلـقــاء ّ
األول،
املـ ـب ــاش ــر ّربـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــع ص ـ ــور ك ــاظ ـم ــي.
إنـهــا نـتــف مــن الـتــاريــخ تـجــيء بهيئة
ص ــور بــاألبـيــض واألس ـ ــود .بالتأكيد
سـبــق ملعظمنا أن رأى بعضها على
اإلنترنت .البحث عن الثورة اإلسالمية
فــي إي ــران ،سـيــؤدي حتمًا إلــى لقطات
كــاظـمــي مــن بــن ص ــور فــوتــوغــرافـيــن
م ـث ــل م ــري ــم زن ـ ــدي وعـ ـب ــاس وآخ ــري ــن
ممن رافقوا الحدث حينها .ماذا تعني
رؤية الصور بشكل مباشر اليوم ،في
وقــت تتيح لـنــا االنـتــرنــت مشاهدتها
ّ
كلها ّربما؟ صحيح أننا اعتدنا على
هذه العالقة مع كل الفنون البصرية،
وتحديدًا الصورة التي ّ
غير ظهورها
من طرق رؤية األعمال الفنية األخرى.
بـفـضــل ال ـص ــورة ،بــاتــت ه ــذه األع ـمــال
م ـت ــواف ــرة ف ــي آالف األم ــاك ــن األخـ ــرى
غـيــر مـكــانـهــا األص ـل ــي .لكننا ننتظر،
ّ
تلقائيًا ،أن تقول لنا األعـمــال املعلقة

نساء من الباسيج ّ
يتدربن على استخدام أقنعة الغاز تحضيرًا ّ
ألي هجمة كيميائية من ِقبل صدام حسين ()1988

عـلــى ال ـج ــدار أك ـثــر مـمــا قــالـتــه سابقًا
عـ ـل ــى اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت .أن يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ــوقـ ــت،
والطباعة بتقنيتها العالية ،وتنظيم
املعرض متسعًا من الرؤية .تعد صور

كـ ـ ــاوه ك ــاظ ـم ــي م ــن أبـ ـ ــرز األرش ـي ـف ــات
والــوثــائــق عــن ال ـث ــورة اإلســام ـيــة في
إيــران ،وعن الحرب العراقية اإليرانية
( 1980ـ  .)1988ارتبط اسمه بالفترتني،

مـثــل م ـصــوريــن آخ ــري ــن مـمــن اقـتــرنــت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ب ـ ـ ــاألح ـ ـ ــداث ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـك ـبــرى ،رغ ــم ت ـن ـ ّـوع أعـمــالـهــم الحـقــا.
نقصد اللقطات الـتــي تــدخــل التاريخ

قبل الحدث نفسه وتسهم في صنعه
وص ـنــع وع ــي ال ـنــاس ع ـنــه ،وتجعلها
مـ ـق ـ ّـوم ــات غ ــامـ ـض ــة ،غ ــالـ ـب ــا ،امل ـ ــرادف
الذهني لسنوات بأكملها .مثلما هناك
صورة الكساد العظيم لألم مع طفليها
لدوروثيا النج ،ولقطة األطفال العراة
الـهــاربــن خــال حــرب الفييتنام لنيك
أوت (منعت إدارة فيسبوك مشاركتها
على املوقع قبل عامني!) ،هناك صورة
ك ــاوه كاظمي للمقاتل اإليــرانــي الــذي
ي ـن ـت ـح ــب عـ ـل ــى جـ ـث ــة أخ ـ ـيـ ــه املـ ـ ـم ـ ـ ّـددة
بجانبه في جرود مدينة سربل ذهاب
ّ
ليحدق
اإليرانية .وجد كاظمي الوقت
باملوت على جبهات الحرب العراقية
اإليــرانـيــة ...صورته التي حققت بعد
ً
التقاطها عــام  ،1980انـتـشــارًا هــائــا.
تنقل صور املعرض املالمح الرئيسية
واألول ـ ــى ل ـل ـثــورة اإلي ــران ـي ــة ،وشكلها
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع .م ـل ـص ـق ــات ال ـخ ـم ـي ـنــي
ورمـ ــوز ال ـث ــورة .ه ـنــاك الـلـقـطــات التي
تكتنف حركية تتقفى ركض األجساد
والـ ـنـ ـي ــران امل ـش ـت ـع ـلــة .رج ـ ــال وش ـب ــان
يكسرون السفارة اإلسرائيلية .آخرون
ي ـح ــرق ــون ال ـك ـتــب وم ـم ـت ـل ـكــات ال ــدول ــة
ومحتويات صاالت السينما واألعالم
األمـيــركـيــة ...لكن كــل مــا يحصل ليس
ثابتًا بعد وال أفق واضحًا له .الصور ال
تظهر يقينية اللحظة بقدر ما تحمي
ت ــردده ــا .لــم يـكــن املـشـهــد قــد استسلم
تمامًا للطابع االسالمي بعد ،أو أقله
لم تستجب كاميرا كاظمي حينها ملا
كــانــت تمليه األحـ ــداث عليها حرفيًا.
نجد هــذا في قسم مخصص ملشاركة
الـنـســاء فــي ال ـثــورة ،وألول ـئــك اللواتي
ك ــان ــت ال ـ ـثـ ــورة تـ ـه ــدد ح ــري ـت ـه ــن مـثــل
شابتني معارضتني يقودهما رجالن
مسلحان إلــى السجن .إنهما تسيران
في االتجاه املعاكس للكاميرا ،لكن ما
يمنح الصورة جماليتها هو يد الفتاة

املوضوعة خلف ظهرها والتي تعطي
انطباعًا بأنها تقيس طول جديلتها.
شابات ّ
يلوحن بالحجاب املخلوع في
طـهــران .صــورة رأيناها تتجدد مــرارًا
مع كل تظاهرة وحركة احتجاجية في
إيـ ــران .مــن بــن ه ــذه الـلـقـطــات ،يصنع
ك ــاظ ـم ــي ص ـ ـ ــورًا أي ـق ــون ـي ــة ب ـع ـنــاصــر
ّ
مقلة ومتخففة مــن الـحــس التوثيقي
مـثــل ام ــرأة بــالـعـبــاءة ال ـس ــوداء تشهر
ّ
تتصدى
سالحها بيد ،وباليد األخرى
ل ـل ـكــام ـيــرا .وأخـ ـ ــرى ألرب ـ ــع ن ـس ــوة من
الـبــاسـيــج ي ـتــدربــن عـلــى وض ــع أقنعة
ال ـغ ــاز أم ــام ع ـب ــارة «ال ـل ــه أك ـب ــر» خــال
الـ ـ ـح ـ ــرب .ي ـح ـ ّم ــي ك ــاظـ ـم ــي ت ــرمـ ـي ــزات
ص ـ ــوره وي ـك ــث ـف ـه ــا ،ك ـم ــا حـ ــن يـظـهــر
الـجــزء السفلي لـعـبــاءات رج ــال الدين
في لقطة ال تحوي رؤوسهم ،وجدارية
للخميني تظلل قبضة مرفوعة .يقتنع
بـعـضـهــم أن ــه ف ــي ال ـح ــروب واألحـ ــداث
ال ـســري ـعــة ،ت ـهــدى ال ـص ــور ه ــداي ــة إلــى
امل ـص ـ ّـور ال ــذي ش ــاءت ث ــوان قـلـيـلــة أن
يتواجد هـنــاك .إذ ال تكون لــه الـقــدرة،
بسبب ضيق الوقت أن يقول ما يريده
أو أن يصنع الـلـقـطــة بـمــزاجــه وح ـ ّـده.
لهذا ّربما كان كاظمي يحاول أن يوثق
لقطاته في أماكن أخــرى .على هامش
لـحـظــات ال ـش ــارع ال ـك ـبــرى واألصـ ــوات
الـكـثـيــرة الـتــي كــانــت تـخــرج مــن أف ــواه
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ،ك ـ ـ ــان يـ ــدخـ ــل إل ـ ـ ــى املـ ـ ـن ـ ــازل،
لـتـصــويــر أعـ ــراس الـجـنــود اإليــرانـيــن
الـ ـع ــائ ــدي ــن مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب .ي ــدخ ــل إل ــى
املساجد وأمكنة التجمعات واللقاءات
فــي إيــران خــال خطب الخميني .هنا
املصور أكثر وهو ّ
ّ
يحدد بعناية
يظهر
كــادراتــه ،وإضــاء تــه ويجد متسعًا من
الوقت ليقول قصصًا هامشية جدًا .في
تصريح له على صــدور كتابه «ثـ ّـوار،
العقد ّ
األول» في إيــران العام املاضي،
ّ
قـ ــال املـ ـص ــور ال ـص ـحــافــي إن الــرقــابــة
حـ ــاولـ ــت أن ت ـم ـن ــع ع ـش ــري ــن ص ـ ــورة،
لـكـنــه رف ــض م ــع ال ـن ــاشــر ه ــذا ال ـع ــدد،
واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـخ ـف ـضــه إل ـ ــى ص ــورة
واحــدة .وبعيدًا عن إيــران التي ال يزال
ي ـص ـ ّـور يــومـيــاتـهــا حـتــى اآلن ،أعـطــى
ك ــاظ ـم ــي صـ ـ ــوره الـ ـت ــي غ ـط ــت أحـ ــداث
ب ـل ــدان مـخـتـلـفــة ،ل ـع ــدد م ــن ال ــوك ــاالت
والـصـحــف وامل ـج ــات االجـنـبـيــة .بقي
أم ـي ـنــا ل ـل ـحــروب ال ـتــي ص ــوره ــا م ــرارًا
خاللها حرب الخليج ،وبداية الحرب
في سوريا عام  ،2012والحرب األهلية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا ع ـم ــل ع ـل ــى إن ـج ــاز
ريبورتاجاته الفوتوغرافية الخاصة،
وتوثيق الحياة اليومية في أرمينيا
وافـغــانـسـتــان وق ـبــرص وإنــدونـيـسـيــا
وبلدان أخرى.
معرض «ث ـ ّـوار ،العقد ّ
األول» لكاوه كاظمي:
ح ـتــى  26أيـ ــار (م ــاي ــو) ـ ـ ـ ـ «اس ـت ــودي ــو »+a
ّ
(الجميزة ـ بيروت) .لالستعالم03/244577 :

بعد سبعني عــامــا مــن النكبة الـتــي تحل ذكــراهــا هــذه األي ــام ،صار
طبيعيًا التعامل مع اسمي فلسطني والقدس كعالمتني تجاريتني
معروفتني في كثير من الدول ،خصوصًا مع الحالة الوجدانية التي
رافقت قضية العرب املركزية .من البقالة الصغيرة إلى الشركة إلى
ّ
املطعم والفندق ،تدرجت هاتان «العالمتان» كتجل َيني لتثبيت الحق
ً
بالعودة والصمود واستذكار ما أراد لنا العدو نسيانه ،وصوال إلى
إعــان رمضاني قامت بــه شركة «زيــن» (تعمل فــي الخليج ودول
أخــرى) في عــام نكبة آخــر قــررت فيه اإلدارة األميركية ّأن القدس
عاصمة إلسرائيل .ال يمكننا إال االعتراف ّ
بأن «زين» ـ ـ ـ التي اعتادت
سنويًا إص ــدار نسخة رمضانية مــن إع ــان مميز بــإنـتــاج ضخم
يتناول قضية محددة ـ ـ ـ تعاملت بذكاء مع اللحظة التاريخية التي
ّ
هيجت مشاعر الجميع منذ بــدايــة الـعــام .إذ جعلت فكرة إعالنها
ٌ
في رمضان  2018تتمحور حول القدس .هذا أمر حسن في علم
التسويق ،والشاطر هو من ّ
يجير الظروف لصالحه .وحبذا لو كان
اإلعالن تجاريًا بحتًا ،ربما لرددنا كلماته لسنوات مثلما علقت في
رؤوسنا إعالنات تجارية مميزة .لكن الدعوة التي أطلقتها «زين»
هي دعوة ّ
مسيسة ملائدة إفطار في القدس من خالل الترويج لفكرة
التصالح والسالم.
الدعوة لإلفطار في القدس برعاية شركة «زين» هي ألطراف محددة،
لم يتم انتقاؤها بشكل اعتباطي.
هي ليست «عزومة مراكبية» بل دعوة حقيقية لإلفطار في القدس،
سيستقبلها كثيرون باالستحسان ،مستشعرين رغبة حقيقية في
ّ
التصالح والسالم ،ال سيما أنها جاءت من الطرف املظلوم واألضعف
وعلى لسان طفل يذهب بنفسه في بداية اإلعــان إلى مكتب دونالد
ترامب ليكون أول املدعوين .خطورة اإلعالن تبدأ من مشهد البداية
في مكتب الرئيس األميركي ،وهو الوحيد الذي ال يظهر في مكان غير
مكتبه في تفوق واضــح لسلطته وقوته .وحني يقف ليرتب هندامه،
ينظر خارج النافذة فينتقل املشهد إلى الرئيس الروسي بوتني الجالس
في «مطبخ» عائلة منكوبة جائعة ّ
ورب األســرة مصاب .الجميع في
انتظار أم عادت من «طابور» الخبز بقلب مكسور .يمسك الطفل بيد
بوتني الذي يقف وفي الخلفية ابريق شاي يتصاعد البخار ،لكن هذه
املرة بخار ماء ال أبخرة سامة أسهمت روسيا في نشرها في سوريا
حسب الــروايــة األميركية .يقود الطفل الرئيس الــروســي إلــى النافذة
املطلة على مسجد وكنيسة كأنه «أعمى».
انتقال سريع للبحر ،حيث تهرع املستشارة األملانية أنجيال ميركل
لتحمل أحد األطفال القادمني على قوارب املوت إلى «أرض األحالم».
علمًا ّأن هناك تراجعًا في املوقف األملاني حيال استقبال الالجئني.
فــي اللقطة نفسها مــن اإلع ــان ،يظهر رئيس وزراء كندا جاسنت
تــرودو أيضًا حيث كندا وأملانيا أكثر الــدول التي ّ
رحبت بالالجئني
السوريني.
اللقطة التالية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يدخل
على الطفل نفسه فــي غرفته الـتــي تتحول ركــامــا بعد انفجارها.
الطفل يقول هنا« :أنــا ال أنــام كلما أغمضت عيني أسمع انفجار»،
كأن كوريا الشمالية هي التي أحضرت الصواريخ لبلداننا! يطأطئ
كيم جونغ أون رأسه باعتراف واضح بالذنب ،وهذا ما لن نجده في
تصوير ردود فعل الرؤساء اآلخرين الظاهرين في الفيديو بدقائقه
وتر ّ
التي اقتربت من األربعٌ .
حساس آخر يدقه إعالن «زين» متعلق
ّ
بقضية الروهينجا في بورما .الضحايا املهجرون يمشون بطرق
دونالد ترامب في اإلعالن

وعرة ويعبرون نهرًا ،جنبًا إلى جنب مع األمني العام لألمم املتحدة
أنتونيو غوتيريس الــذي يحمل طفلة ويبتسم ،كــأن األمــم املتحدة
قامت بكامل دورها اإلنساني بحماية هؤالء املظلومني!
يعود بنا املخرج إلى مكتب ترامب ،مع التأكيد على دعوة اإلفطار،
لينتقل املشهد إلى زنزانة وراء قضبانها طفلة في إشارة واضحة
إلى عهد التميمي .الطفل الذي يظهر أكثر من مرة باكيًا ،يكسر القيد
ويحرر الطفلة على وقع جملة «سنفطر في القدس عاصمة فلسطني
يكتبها رب األمنيات العالقة بــن يــا ليت وآم ــن» .يركض الطفالن
تجاه «قبة الصخرة» في اختصار واضح ملدينة القدس .ومع ترديد
كلمة «آمــن» تظهر وجــوه الرؤساء بوتني ،ميركل ،غوتيريس ،كيم
جــونــغ أون .وكــان ال بــد مــن الــزج برئيس ال ــوزراء الكندي صاحب
«الصيت اإلنساني» والجوارب املميزة جاسنت ترودو ،وأخيرًا ترامب
مع الحركة املستفزة لشفاهه.
ينتهي اإلع ــان بـتــوســط الطفلني لــرجــال يــرتــدون ال ــزي الخليجي
وعددهم ستة على عدد الدول األعضاء في مجلس التعاون ،يطلون
على قبة الصخرة فــي ربــط واضــح لـلــدور الخليجي الـقــادم كأنهم
امل ـســؤولــون الــوح ـيــدون عـنـهــا .اإلعـ ــان مــن كـلـمــات الـكــويـتـيــة هبة
مشاري حـمــادة ،وألـحــان الكويتي بشار الشطي وإخ ــراج اللبناني
سمير عبود وهو طاقم إعالنات «زين».
دعــوة املظلوم لظامله ال تعدو كونها استعطافًا واضحًا وتلميحات
مكشوفة للسالم ،وإقـبــال مــن الضحية على املتفوق عليها .وقع
أصحاب فكرة اإلعــان أنفسهم في أعــراض متالزمة استوكهولم،
هذا كله في تغييب للدور العربي في حل قضية فلسطني وانعكاس
للسياسة «التصالحية» القادمة من خالل الحل الخليجي فقط ،بل
هــو تــرويــج ملــا يـصــرون على وصفه بصفقة الـقــرن .ليست نظرية
مؤامرة ،بل رفض لهذا التمييع ولهذه الدعوة الخانعة لإلفطار في
القدس ورفض للوصاية الخليجية ،والرفض األكبر لتغييب من هو

إعالن رمضاني ّ
يغيب العدو
الحقيقي في القضية
الفلسطينية

العدو في القدس واإلقرار بسلطة األميركي اآلمر والناهي عليها.
يعيد إع ــان «زي ــن» إلــى األذهـ ــان ،مفاعيل أغـنـيــة «الـحـلــم الـعــربــي»
الشهيرة نهاية التسعينيات ،التي غاب العدو عن كلماتها ،وكانت من
ً
بني الدعاية اإلعالمية التي عززت جيال عاطفيًا ابتعد عن التحليل،
واستسهل القوالب الجاهزة التي أسقطت وفككت الـعــراق وليبيا
وسوريا واليمن.
الـعـمــل بــإخــراجــه املـبـهــر والـتـقـنـيــات الـعــالـيــة فــي الـتـصــويــر وزواي ــاه
مــع اإلض ــاءة واالعـتـنــاء بالتفاصيل ،نجح فــي تقديم الشخصيات
وبــاألخــص بــوتــن وكـيــم جــونــغ أون وتـ ــرودو ،وه ــذا سيغطي على
هشاشة النص ووزن األبيات الذي يبدو أعرج ،عدا عن اللحن الذي
ً
جاء استكماال للضعف الفني لألغنية.

