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ميديا

ّ
عودة وائل غنيم أو« ...أنيس أفندي الحشاش»
وجهة نظر

ستريمينغ

مصطفى شلش

قاطع للعرض
بعد رفض ّ
عبر تقنية التدفق
اإللكتروني ،أبرمت
االستديوات الشهيرة التي
أسسها هاياو ميازاكي َ
ْ
وإيساو تاكاهاتا صفقتين
َ
جديدت ْين ستتيحان
محتواهما إلى أكبر عدد
من المشاهدين .هكذا،
سيتمكن كثيرون من
االستمتاع بجزء وفير
من أرشيف سينمائي
لطالما ّ
قدم تجربة رسوم
ّ
متحركة ِّرائدة ،مبهرة،
آسرة ومحطمة لصور
نمطية

مشهد من فيلم «األميرة مونونوكي» ()1997

عمالق األنيمايشن الياباني دخل عالم البث الرقمي

من  HBO Maxإلى «نتفليكس»....
روائع «غيبلي» في متناولكم
نادين كنعان
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــا ،حـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ
ّ
«ستريمينغ» مشتعلة .منصات بث
رقمي جديدة أبصرت النور (Apple +
 TVو«دي ـ ــزن ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــاس» )...وأخ ـ ــرى
ً
ستولد قريبًا ( HBO Maxمثال) ،فيما
املنافسة في ّ
أشدها لناحية املحتوى
والخدمات والكلفة على جذب العدد
ّ
األك ـبــر مــن املـشـتــركــن .وبـمــا أن أبــرز
خـصــوم «نتفليكس» فــي هــذا املجال
هــي «ديــزنــي ب ــاس» الـتــي تبقى في
املـ ـق ـ ّـدم ــة ب ـف ـض ــل األرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـه ــائ ــل
واألع ـمــال الـتــي يرتبط فيها املاليني
ارتباطًا عاطفيًا وثيقًا ،أعلنت الشبكة
األميركية ّالتي انطلقت في عام 1997
كخدمة توفر أقــراص الــ«دي في دي»
ع ـب ــر الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ع ــن نـبــأ
أسعد كثيرين حول العالم من محبي
األنيمايشن ،ال ّ
سيما اليابانية منها.
ق ـبــل ّأي ـ ـ ــام ،كـشـفــت «نـتـفـلـيـكــس» عن
ّ
استحواذها على حقوق بث  21فيلم
«أن ـي ـم ــي» تـحـمــل تــوق ـيــع أح ــد أشـهــر
االسـ ـت ــدي ــوات ال ـيــابــان ـيــة« :غـيـبـلــي».
ُ ّ
ه ـك ــذا ،ســت ـبــث ه ــذه ال ـشــرائــط ذائـعــة
الصيت عامليًا عبر املنصة باستثناء
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا وال ـيــابــان،
على أن يبدأ العرض اعتبارًا من ّ
األول
م ــن ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـب ــل .ه ـكــذا،
ستصبح األف ــام مـتــاحــة للمشاهدة
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء آسـ ـي ــا وأوروب ـ ـ ـ ــا
والشرق األوسط وأفريقيا وأستراليا
ونيوزيلندا ...بعد ترجمتها إلــى 28
لغة .وضمن العناوين التي ستباشر
«نتفليكس» عــرضـهــا الـشـهــر املقبل،
هناك( Castle in the Sky :عام ،)1986
و( My Neighbor Totoroعام  ،)1988و
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( Kiki’s Delivery Serviceعام ،)1989
و( Only Yesterdayع ـ ــام  ،)1991و
( Porco Rossoع ــام  ،)1992وOcean
( Wavesعـ ــام  ،)1993وTales from
( Earthseaعام .)2006
ّ
تسجل
املــوضــوع ليس مـجـ ّـرد نقطة
ل ـص ــال ــح «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ع ـل ــى صـعـيــد
املتحركة ،بل ّ
ّ
يعد مسألة الفتة
الرسوم
ّ
جـ ـدًا ،خـصــوصــا أن «غـيـبـلــي» لطاملا
ك ــان ــت ت ــرف ــض ت ــوف ـي ــر ن ـس ــخ رقـمـيــة
مــن إنـتــاجــاتـهــا ،مـتـمـ ّـسـكــة بعرضها
ّ
فــي صــاالت السينما حـصـرًا .غير أن
الشركة التي ّ
تأسست عام  1985على
ي ــد امل ـخ ــرج ــن األسـ ـط ــوري ــن ه ــاي ــاو
مـيــازاكــي ( )1941وإي ـســاو تاكاهاتا
( 1935ـ ـ ـ  ،)2018ع ــدل ــت ع ــن رأي ـه ــا
ّ
قـبــل فـتــرة .إذ تــأكــد قـبــل ثــاثــة أشهر
اسـتـحـصــال شــركــة «وورن ـ ــر مـيــديــا»
عـلــى حـقــوق الـبــث عـبــر اإلنـتــرنــت في
أمـيــركــا الشمالية اس ـت ـعــدادًا إلطــاق
 HBO Maxف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو) املـقـبــل.
جــاء ذلــك بعد أســابـيــع فقط مــن قول
ّ
 ،GKidsاملـ ـ ــوزع األم ـي ــركــي لـ ـ Studio
ّ
 ،Ghibliإن األخيرة ال تملك طموحات
«ستريمينغ» في األفق! لكن بالنسبة
إلـ ــى امل ــراقـ ـب ــن ،ال ـت ـب ـ ّـدل ال ـس ــري ــع في
ال ـ ـصـ ــورة ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ّ
ب ــالـ ـب ــث الـ ـع ــامل ــي ،ي ـت ـع ـبــر «م ـف ـهــومــا
تمامًا» بعد حصول «نتفليكس» على
 24ترشيحًا ألوسكار ( 2020بما فيها
أفضل فيلم رسوم متحركة) وكشفها
أخيرًا عن خططها إلنتاج جزء جديد
من فيلم برادلي كوبر «والدة نجمة»
الذي تشارك بطولته مع ليدي غاغا.
«فـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم والـ ـعـ ـص ــر ،تــوجــد
ط ــرق رائ ـع ــة يـمـكــن لـلـفـيـلــم أن يصل
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر .لـقــد

ّ
اسـتـمـعـنــا إل ــى جـمــاهـيــرنــا واتـخــذنــا
قرارًا نهائيًا بتوفير خاصة البث عبر
ّ
تقنية الـتــدفــق اإللـكـتــرونــي لكتالوج
ش ــرائ ـط ـن ــا» ،ق ــال ت ــوش ــي س ــوزوك ــي،
م ـن ـت ــج اس ـ ـتـ ــديـ ــوات «غـ ـيـ ـبـ ـل ــي» ،فــي
تصريح ملجلة «فــارايـتــي» األميركية
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي أبــرمــت
مــع «نتفليكس» .وأض ــاف« :نــأمــل أن
يـكـتـشــف الـ ـن ــاس حـ ــول ال ـع ــال ــم عــالــم
«غيبلي» من خالل هذه التجربة».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى  ،HBO Maxفقد
أوض ــح مــديــر املـحـتــوى لــديـهــا ،كيفن
ّ
راي ـل ــي ،فــي ب ـيــان أن أف ــام «غـيـبـلــي»
ه ـ ــي «حـ ــاب ـ ـسـ ــة لـ ــأن ـ ـفـ ــاس ب ـص ــري ــا،
وت ـضــم ت ـجــارب غــامــرة ت ـمــامــا» ،قبل
أن يـ ـت ــاب ــع« :ه ـ ـ ــذه األف ـ ـ ـ ــام ال ــرائـ ـع ــة
املثيرة والساحرة واإلنسانية بعمق،

اعتبارًا من  1شباط،
سيستطيع الجمهور متابعة
 21فيلمًا عبر «نتفليكس»
اس ـت ـح ــوذت ع ـلــى ق ـل ــوب الـ ـن ــاس في
جميع أنحاء العالم ،ونحن فخورون
بـعــرضـهــا بـطــريـقــة ت ـسـ ّـهــل الــوصــول
إل ـي ـه ــا مل ــزي ــد مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس مـ ــن خ ــال
 .»HBO Maxمــن جهته ،عـ ّـبــر كوجي
ه ــوشـ ـيـ ـن ــو ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
«غيبلي» ،عن «حماستنا للعمل مع
 HBO Maxإلتاحة املجموعة الكاملة
من أفالمنا لجماهير الـ «ستريمينغ»
في الواليات املتحدة .كعالمة تجارية
ّ
ّ
متميزة املحتوى ،نرى أن HBO Max
ً
منزال مثاليًا ألعمالنا».

ّ
ال ش ـ ّـك فــي أن إط ــاع جـمـهــور أوســع
عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة م ـس ــأل ــة بــال ـغــة
األهـ ـمـ ـي ــة ،ل ـك ــن األه ـ ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
لوسي جونز ،أرشيف «غيبلي» الذي
ي ـت ـحـ ّـدث «ل ـغــة ع ـصــرنــا» مـنــذ عـقــود،
ف ــي وقـ ــت ت ـص ــارع ف ـيــه «ه ــول ـي ــوود»
إلحـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــرق م ـ ـ ــا؛ ف ــال ـش ـخ ـص ـي ــات
ً
النسائية عادة ما تغلب على األبطال
ّ
وتـتـمــع بشخصيات مــركـبــة ودقيقة
ال ترتبط بالرومانسية ،مــن األميرة
«م ـ ــان ـ ــون ـ ــوك ـ ــي» ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ــاألخ ـ ــوات
ً
ف ــي «ج ـ ــاري تـ ــوتـ ــورو» ،وص ـ ــوال إلــى
كــارك ـت ـيــرات أك ـثــر عــرض ـيــة كــالـنـســاء
ال ـلــواتــي ُيـصـلـحــن طــائــرة «ب ــورك ــو».
فمن الطبيعي أن تكون املرأة عنصرًا
أساسيًا في حبكات «غيبلي» .هذا ما
أكــدتــه الكاتبة البريطانية فــي مقال
نشرته في صحيفة «إندبندنت».
ف ـق ــد س ـب ــق ملـ ـي ــازاك ــي ال ـ ـقـ ــول« :ل ـســت
م ـق ـت ـن ـعــا ب ــال ـق ــاع ــدة ال ـش ـف ـه ـيــة ال ـتــي
ت ـش ـت ــرط ظـ ـه ــور ص ـب ــي وف ـ ـتـ ــاة مـعــا
ً
ضمن قصة حب فقط ...بدال من ذلك،
ً
أري ــد تـصــويــر عــاقــة مختلفة قليال،
حيث يلهم االثنان بعضهما البعض
لـلـعـيــش ـ ـ ـ إذا ك ـنــت ق ـ ــادرًا ع ـلــى ذل ــك،
فـ ّ
ـرب ـم ــا س ــأك ــون أق ـ ــرب إلـ ــى تـصــويــر
تعبير حقيقي عن الحب».
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ص ـ ـ ـ ــورة امل ـ ـ ـ ـ ــرأة الـ ـق ــوي ــة
وال ـق ــادرة ،تـتــركــز الـعــديــد مــن األف ــام
حــول الـصــراع بــن البشر والطبيعة،
والقضايا البيئية الناجمة عنها تلت
ذلك .على سبيل املثال ،في قلب بعض
مــن أعـظــم قـصــص «غـيـبـلــي» الـســؤال
عن كيف يمكن للبشر وبقية الكائنات
ّ
الحية التعايش؟ ومــن الالفت للنظر
ّ
أن قصة «مونونوكي» عن معركة بني

ّ
املتعدية لإلنسان واآللهة
الحضارة
في غابة ،أنتجت في عام  .1997فهي
ّ
ت ـب ــدو ج ــذري ــة ح ـتــى اآلن ،رب ـم ــا ألن
الـسـيـنـمــا الـغــربـيــة ن ـ ــادرًا م ــا تـخــدش
سطح العالقة بني البشر وبقية العالم
ّ
الطبيعي .وأك ـثــر مــن ذل ــك ،علينا أل
نغفل السحر الذي ّ
يعد السمة املميزة
ّ
إلنـتــاجــات هــذه االس ـتــديــوات .إال أنــه
ليس ّ
مجرد خيال طائش .يأخذنا إلى
كوكب آخر ،من دون أن ينسينا األمور
ّ
التي تؤرقنا .إن الطريقة التي تتعامل
بها األفالم مع السالم ،العنف ،الحب،
الـكــراهـيــة ،األس ــرة ،الـعـمــل ،الـصــداقــة،
التوازن ،البيئة ،االستدامة والرحمة،
ّ
تبدو وكأنها وصفة مثالية ألحوالنا
املـتـ ّ
ـرديــة الـيــوم فــي هــذا العالم .هناك
ث ــراء فلسفي غــالـبــا مــا يـكــون ناقصًا
فــي أعـمــال أخ ــرى ،على رأسـهــا طبعًا
غالبية محتوى «نتفليكس» األصلي،
ً
وعادة ما يكون في الرسوم املتحركة.
ناهيك عن جودة التصميم الصوتية،
وموسيقى جــو هيسايشي املسجلة
ً
بــاالسـتـعــانــة بــأورك ـس ـتــرا ،فـضــا عن
األلوان ،األعمال الفنية والشخصيات
الغريبة...
ّ
ول ـ ـعـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــج الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده
«غ ـي ـب ـلــي» ه ــو ال ـتــرج ـمــة الـفـعـلـيــة ملا
أراده ميازاكي من االســم في البداية.
م ـنــذ ال ـي ــوم ّ
األول ،اخ ـت ــار ه ــاي ــاو أن
ُيطلق على مشروعه تسمية تستند
«قـ ْـب ـلــي» الـعــربـيــة املحكية
إل ــى كـلـمــة ِ
ّ
ّ
الحارة والجافة
التي ترمز إلى الرياح
ف ــي ال ـص ـح ــراء .وذلـ ــك رغ ـب ــة م ـنــه في
تنشيط صـنــاعــة ال ــرس ــوم املـتـحــركــة،
ُ
مثل «ريح تهب وتحدث التغيير».

 18ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـب ــر) ،1927
كـتــب الـفـيـلـســوف وع ــال ــم االجـتـمــاعــي
األملــانــي فالتر بنيامني ()1940-1892
في مقالة بعنوان «املــامــح الرئيسية
النـ ـطـ ـب ــاع ــي األول عـ ــن ال ـح ـش ـي ــش»:
«بــالـنـسـبــة إل ـ ـ ّـي ،ك ــان األمـ ــر كــالـتــالــي:
نفور واضــح مــن الـتـحــاور حــول أمــور
الحياة العملية ،املستقبل ،التواريخ،
ّ
مجرد
السياسة» .إن الحشيش ليس
م ـخــدر يستعمله أش ـخ ــاص م ــن أجــل
ال ـن ـشــوة الـلـحـظـيــة ال ـف ــارغ ــة .عـلــى مـ ّـر
العصور ،كان الحشيش طريقًا لتطور
الوعي بكسر حدوده وبناء أفق جديد
له ،وهذا ما دفع العديد من الفالسفة
واألط ـ ـبـ ــاء األوروبـ ـ ـي ـ ــن إلـ ــى تـجــريـبــه
حتى على أنفسهم والكتابة عنه.
ي ـعـ ّـبــر ع ــن ه ــذه ال ـف ـكــرة فـيـلــم «ثــرث ــرة
فوق النيل» ( 1971ـ مقتبس ِمن رواية
بالعنوان ذاته لنجيب محفوظ ـ إخراج
حسني كمال) ،حيث لعب الفنان عماد
حمدي دور أحد أبطال الرواية «أنيس
أفندي زكــي» عاشق الجوزة املحشية
بالحشيش ،وخــادم املــزاج ألجل نومة
مجانية في عوامة الشلة .وهذه الشلة
ّ
تعبر عن أغلب فئات املجتمع املصري
آنذاك مثقفني وبورجوازيني وموظفي
الـبـيــروقــراطـيــة املـتـكــونــة حــديـثــا .وقــد
شـكــل املــونــولــوج الــداخ ـلــي شخصية
عماد حمدي (أنيس زكي) حيث يعبر
ع ــن ث ـق ــل وع ـي ــه الـ ــوجـ ــودي بــال ـح ـيــاة
في حــوار دائــم مع نفسه ،ويبدأ بنقد
الـسـلـطــة واملـجـتـمــع وال ـح ـيــاة والـقـيــم،
طارحًا األسئلة وباحثًا عن اإلجابات
مــن دون أن يسمع أو ي ــدري أح ــد عن
هذا الصراع الداخلي.
وم ــع مـ ــرور ال ــزم ــن ،ي ـبــدو أن وســائــل
ّ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي قــد حــلــت محل
املونولوج الداخلي أو الحوار الصامت
مع النفس ،حيث نحن كجماهير كما
سمعنا ضـمـيــر ووع ــي أن ـيــس أفـنــدي
من دون أن يدري ،نسمع أخيرًا ضمير
ووعــي وأفكار وائــل غنيم ،لكنه يدري
هذه املرة.
وقد عاد إلى الواجهة وائل غنيم أحد
أه ــم وجـ ــوه الـ ـث ــورة امل ـصــريــة الـشــابــة
ال ـ ـتـ ــي ان ــدلـ ـع ــت ف ـ ــي ك ـ ــان ـ ــون ال ـث ــان ــي
(يناير)  2011وأطاحت بــرأس النظام
امل ـصــري مـحـمــد حـسـنــي م ـبــارك الــذي
بقى في السلطة قرابة  30عامًا .أعاد
وائ ـ ـ ــل ت ـف ـع ـيــل ص ـف ـح ــة «ك ـل ـن ــا خ ــال ــد
سـعـيــد» ال ـتــي ب ــرز اسـمـهــا بـعــد مقتل
الـ ـش ــاب خ ــال ــد س ـع ـيــد ع ـلــى ي ــد ق ــوات
األم ـ ــن املـ ـص ــري ــة ع ـ ــام  2010ك ــإح ــدى
أه ــم م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
للدعوة إلى تظاهرات ضد قوات األمن
املصرية وإسقاط النظام.
ُع ــرف وائ ــل غنيم بشخصية الناشط
الثوري التقليدي الداعي للديمقراطية
وامل ـحــب للجميع والـحــالــم بمستقبل
أفضل لبالده قبل أن يخفت نجمه مع
صعود اإلخوان املسلمني إلى السلطة
ث ــم س ـقــوط ـهــم وف ـش ـل ـهــم ال ـس ــري ــع فــي
الحكم واستيالء الجنرال عبد الفتاح
السيسي عـلــى عــرش مـصــر .واسـتـمـ ّـر
صمت وائــل لسنوات منذ  2013حتى
عاد أخيرًا بشخصية جديدة نشيطة
داع ـيــا إل ــى شـكــل جــديــد مــن التغيير،
تغيير النفس والذات على حد تعبيره.
عـ ـب ــر ع ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات ش ـبــه
الـيــومـيــة ،يظهر وائ ــل غنيم وفــي يده
س ـي ـج ــارة ح ـش ـيــش غ ــاض ـب ــا ،راف ـض ــا
ّ
ألي ُح ــوار فــي املـجـمــل ،خـصــوصــا لو
ب ــدأ امل ـح ــاور حــديـثــه بخلفية مسبقة
ع ـ ــن وائـ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم امل ـ ــاضـ ـ ــي ،ص ــاح ــب
الـشـخـصـيــة الــرت ـي ـبــة ل ـل ـشــاب امل ـهــذب
الـ ـنـ ـم ــوذج ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل م ـن ـص ـبــا
م ــرم ــوق ــا فـ ــي «غ ـ ــوغ ـ ــل» إح ـ ـ ــدىُ أك ـبــر
ش ــرك ــات ال ـع ــال ــم ،ث ــم الـ ـث ــوري امل ـل ـهــم.
يـتـحــدث وائـ ــل بشخصيته الـجــديــدة
األق ــل تحفظًا واألكـثــر ِح ـ ّـدة بــدايــة عن
ذكريات ثورة  2011حيث تناول بعض

مــا ج ــرى خـلــف الـكــوالـيــس مــن ركــوب
ُ
اإلخــوان الـثــورة ،وانحطاط املعارضة
املصرية .إذ يشير إلــى التناقض بني
حياتهم الشخصية وما يدعون الناس
إليه في املجال العام .وتبدو انطالقة
ّ
فيديوهات وائ ــل بمثابة تخلص ِمن
عــبء سنوات الثورة وذكــرى الشهداء
ّ
ووط ـ ــأة االت ـه ــام ــات بــأنــه م ـتــآمــر وأن
«ث ـ ــورة ي ـنــايــر» أرادت تــدمـيــر الــدولــة
املصرية.
م ــع مـ ـ ــرور األيـ ـ ـ ــام ،ي ـن ـت ـقــل وائـ ـ ــل إل ــى
مــرحـلــة أكـثــر نـشــاطــا يمكن أن نطلق
عليها «أنــا كنت هـنــاك» .جملة كثيرًا
م ــا ي ـ ّ
ـردده ــا عـنــدمــا يـجـيــب متابعيه
عـلــى تــويـتــر ع ــن ك ــل جـمـلــة أو س ــؤال
ت ـق ــري ـب ــا مـ ـ ّ
ـوجـ ــه لـ ـ ــه .ي ـ ـسـ ــرد م ــراح ــل
ً
ت ـطــور شخصيته مـنــذ أن ك ــان طفال
نشأ في بيئة منغلقة في السعودية،
حـيــث تــأرجـحــت أف ـكــاره بــن مختلف
ّ
االت ـ ـجـ ــاهـ ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة،
وك ـيــف ك ــان طــال ـبــا نــاج ـحــا ومـتـمـيـزًا
في الدراسة ّ
ومر بالصعوبات نفسها
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع األه ـ ـ ــل واملـ ــدرسـ ــة

والجامعة التي ّ
يمر بها أغلب الشباب
املتابع له .كما يسرد املراحل الصعبة
التي مر بها مثل تفكيره في االنتحار
ومــا تعلمه من هــذه التجربة .وخالل
مرحلة «أنا كنت هناك» ،اعترف وائل
ب ـخ ـي ــان ــة زوج ـ ـتـ ــه وق ـ ــد ان ـف ـص ــا عــن
بعضهما أخيرًا.
يشكل مــا سـبــق ح ــوار وائ ــل الــداخـلــي
ً
مــع نفسه متصال بـجـمـهــوره ،مجيبًا

يعبر بوضوح عن رفضه
ّ
ألي ثورة جديدة في مصر
ً
ال متسائال مثل أنيس أفـنــدي ،داعيًا
ً
إلى حل قد ال يلقى قبوال واسعًا على
امل ـس ـت ــوى األخ ـ ــاق ـ ــي .ف ـم ــن سـيـسـمــع
كــام «حـشــاش» فــي نظر فئة املثقفني
ّ
امل ـت ـح ـف ـظــن أوال وال ـ ـثـ ــوار الـســابـقــن
الــذيــن يطعن وائ ــل فــي مصداقيتهم،
وه ـ ـ ـ ــؤالء لـ ـه ــم رأس مـ ـ ــال رمـ ـ ـ ــزي مــن
م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ب ـ ـقـ ــاء وائـ ـ ـ ــل ف ـ ــي خ ــان ــة

تناول وائل غنيم ما جرى في كواليس ثورة يناير من ركوب اإلخوان الثورة ،وانحطاط ُ
المعارضة المصرية

ّ
الحشاش ّ
املغيب عن الوعي .فلو خرج
كالمه عن هذا اإلطار وتم التعامل معه
َ
كـحـقـيـقــة ،لـ َـســلـ َـب م ــن أيــدي ـهــم العصا
ال ـس ـح ــري ــة ل ـل ـتــأث ـيــر ف ــي ال ـج ـمــاه ـيــر.
ّ
وكلما زاد التأثير ،زادت حساباتهم
ف ــي ال ـب ـن ــوك ،أو ك ـمــا ي ـت ـس ــاءل وائـ ــل:
«كيف يمكن لشخص ال يمكنه ترتيب
ح ـي ــات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة أن ي ــرت ــب ح ـيــاة
املجتمع؟».
ومــن هــذه النقطة ،يعبر وائ ــل غنيم
بوضوح عن رفضه ألي ثورة جديدة
فــي مـصــر ،بــل اع ـتــذر مــن م ـبــارك في
إحدى التغريدات ،كما مدح السيسي
واقـ ـت ــرح أن ي ـتــم تـعـيـيـنــه مـسـتـشــارًا
خــاصــا لـيـتـحــاور م ــع ال ـش ـبــاب .كما
ج ـ ــاء ت ـف ـع ـيــل ص ـف ـح ــة «ك ـل ـن ــا خــالــد
سـعـيــد» بـشـكــل مـخـتـلــف .إذ ص ــارت
ت ــؤي ــد ال ـن ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ،ب ـع ــد ف ـتــرة
وج ـيــزة مــن اإلفـ ــراج عــن ح ــازم غنيم
شـقـيــق وائـ ــل .وق ــد ظـهــر األخ ـي ــر في
ّ
ف ـي ــدي ــو ،مــت ـه ـمــا ض ــاب ــط امل ـخ ــاب ــرات
م ـح ـم ــود ال ـس ـي ـســي ن ـج ــل الـسـيـســي
ب ــاخ ـت ـط ــاف أخـ ـي ــه ،وال ـت ـح ـف ــظ عـلــى

جوازات سفر أسرته ،وأعلن أنه تلقى
ت ـه ــدي ــدات م ــن املـ ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة
لــوقــف بــث فـيــديــوهــات فيها نـقــد أو
معارضة للنظام املصري القائم.
ذه ـ ــب وائ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم أبـ ـع ــد مـ ــن هـ ــذا.
خ ــرج عـلــى ق ـنــاة «مـكـمـلــن» التابعة
ً
لـ ــإخـ ــوان ،م ـت ـســائــا ع ــن تـمــويـلـهــا،
ومل ـ ــاذا ت ـص ـ ّـر ال ـحــركــة وال ـق ـن ــاة على
املـ ـت ــاج ــرة ب ــدم ــاء الـ ـشـ ـه ــداء؟ وك ـيــف
لشخص جالس في إسبانيا (قاصدًا
املقاول محمد علي) وبعض اإلخوان
فــي قطر وتــركـيــا أن ي ـقــرروا عــن مئة
مـلـيــون مـصــري مــا يـفـعـلــونــه ،ومل ــاذا
تـحــول رج ــال الجماعة مــن ث ــوار إلى
رجـ ـ ــال أعـ ـم ــال ف ــي ت ــرك ـي ــا حــاصـلــن
على جنسيات دول أخرى؟ لم يتمكن
مذيع القناة اإلخوانية من جر وائل
غـنـيــم ملـهــاجـمــة الـنـظــام امل ـصــري وال
ّ
ت ـمــكــن ِمـ ــن ت ـكــذيــب م ــا ي ـقــولــه وائ ــل
ع ــن ال ـت ـمــويــل امل ـخ ــاب ــرات ــي ال ـق ـطــري
وال ـت ــرك ــي لـلـجـمــاعــة ،ومل ـ ــاذا دولـ ــة ال
تـعــرف شيئًا عــن الــديـمـقــراطـيــة مثل
ُ
ق ـطــر ت ـص ــر وت ــدع ــم ال ـج ـمــاعــة تحت
مسمى إقامة الديمقراطية في مصر؟
كـمــا اق ـتــرح وائ ــل عـلــى قـطــر أن تقيم
دولة لجماعة اإلخوان .ثم هاجم قناة
«مكملني» لتقطيع فيديو اللقاء معه
وح ــذف أجـ ــزاء م ـنــه ،مــا جـعــل الـلـقــاء
ف ـك ــرة س ـي ـئــة ش ـك ـلــت وض ـع ــا حــرجــا
لـجـمـهــور الـجـمــاعــة مـ ّـدعــي الوطنية
أو ح ـت ــى امل ـت ـع ــاط ـف ــن م ـع ـهــا داخ ــل
ســة
مـ ـص ــر ،أو امل ـس ـت ــائ ــن مـ ــن س ـيــا ّ
النظام املصري الديكتاتورية بحق،
ويــرون أن التحالف مع الجماعة قد
يحقق لهم الديمقراطية رغم اختالف
اآلليات واملناهج وتجربة هذا األمر
وتـ ــأكـ ــد ف ـش ـل ــه عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـن ــوات
طويلة ،آخرها التحالف املدني بعد
«ثورة يناير  »2011الذي انخرط مع
الجماعة قبل ركـلــه خ ــارج الحكومة
والبرملان والرئاسة.
وائ ــل غـنـيــم شـخــص اسـتـثـنــائــي في
جميع األحــوال ،قديمًا وحديثًا ،دائم
األس ـئ ـلــة واإلجـ ــابـ ــات ،كـســر حــواجــز
نفسه قبل أن يخرج ليواجه املجتمع
ت ـحــت تــأث ـيــر ال ـح ـش ـيــش أو ب ــدون ــه.
يـهــاجــم نفسه كـمــا يـهــاجــم الجميع،
ّ
وسب
وقد يقوم بمهاجمة هذا املقال
كاتبه ،لكنه في النهاية يعرض أحد
أوجــه الحقيقة عن العمل السياسي
في مصر .فاليسار أو اليمني ،قصير
النظر ال يرى أبعد من أنفه ،وال يقف
على مكنونات ذاته قبل التفكير في
حلول حازمة للمجتمع الذي يعيش
ف ـيــه .ال يـ ــدرك ال ـي ـســار امل ـص ــري كما
اليمني الذي يرتمي مرات ومرات في
أح ـض ــان الـعـسـكــريــة امل ـصــريــة ،م ــاذا
يــريــد :ديمقراطية؟ مرحلة انتقالية
ووص ـ ـ ــاي ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ل ـح ـم ــاي ــة
مدنية الــدولــة ،أم تــرك قــوى اإلســام
السياسي ومواجهتها فــي ساحات
الـ ـسـ ـي ــاس ــة؟ وهـ ـ ــل ي ـ ـعـ ــرف اإلس ـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي ك ـي ــف ي ـح ـك ــم؟ أم ي ـعــرف
فقط كيف يحشد ،وهناك فرق كبير
ب ــن األم ــري ــن؟ حـشـيــش وائ ـ ــل غنيم
وفيديوهاته قــد ال تعجب كثيرين،
وخ ـصــوصــا مـتـحـ ّـمـســي الـ ـث ــورات أو
ت ـجــارهــا ،لكنها فــي الـنـهــايــة تحمل
فكرة يمكن النظر فيها بعد تنقيحها
مـ ــن بـ ـع ــض الـ ــدعـ ــابـ ــات أو األلـ ـف ــاظ
الـخــارجــة التي تجرح شعور بعض
املحافظني.
إن ل ـ ـقـ ــاء وائـ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم الـ ـج ــدي ــد مــع
مـتــابـعـيــه يـشـبــه ل ـق ــاء ق ــدم ــي أنـيــس
زكي بالطريق وبالناس بعدما خرج
من العوامة املعبأة بالخياالت للمرة
األولـ ــى مـسـتـفـيـقــا .فـقــد ي ـكــون الفكر
ً
ال ـثــوري جميال وحـمــاسـيــا ،لكنه قد
يكون كارثيًا لو لم نفهم متى نكون
ث ــوري ــن وم ـتــى نـتــوقــف لـنـفـكــر م ــاذا
سـنـفـعــل ب ـعــد أن تـنـجــح الـ ـث ــورة .قد
ي ـكــون وائ ــل ج ــرس إنـ ــذار يـجـعــل أي
ً
فرد يفكر أبعد من أنفه قليال.

