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كلمات
رواية

ّ
خليل صويلح سوريا ،يوميات الدموع
ناهدة عقل
ّ
بإمكان أي ناقد أو قارئ أن يتهم رواية
(دار الـعــن ـ ـ مصر)
«جـنــة ال ـبــرابــرة» ّ
بأنها تـكـ ُـاد ال ُّ
تمت
لخليل صويلح،
األدبي بصلة .وسيكون
لهذا الجنس
ّ
َ
إزاء
ـون
ـ
ك
ـ
ن
ـن
ـ
ح
ـ
ف
،
ـق
ـ
ح
ـ
ل
ا
ً
عـلــى بـعــض ُ ِّ
 166صفحة ،ت َوثق أحداثًا متسلسلة
من التاريخ القريب للحرب السورية؛
ال يـتـبــادر إلــى ذهننا أنـنــا نـقــرأ أدبــا،
َ
واقعيًا كــان أو غيره من أنــواع األدب.
ٍّ
فــي ه ـكــذا ن ــص مـغــايـ ٍـر وم ـشــاكــس ،ال
يــري ـنــا ال ــروا ِّئ ــي م ــن إم ـكــانــاتــه ســوى
أسـلــوب املــوثــق /امل ـ ِّ
ـؤرخ فـيــه ،عارضًا
ع ـل ـي ـنــا رؤيـ ـ ـت ـ ـ ُـه الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ـم ـش ـهــد.

ع ـبــر ص ـيــاغــة ال ـع ـنــاويــن (إن ل ــم نقل
املــان ـش ـي ـتــات ب ـي ـن ـهــا« :م ــوس ــم وحـيــد
الـ ـق ــرن»« ،بـ ــاد ل ــم ت ـعــد م ــوج ــودة إال
ّ
مصورات «غوغل إيــرث»»« ،دائرة
في
ّ
نـفــوس الكتائب املـســلـحــة»)؛ وانتقاء
أحـ ــداث بـعـيـنـهــا لـتــوثـيـقـهــا؛ وإع ـطــاء
األول ـ ــوي ـ ــة ل ـب ـع ـض ـهــا دون ال ـب ـع ــض؛
ّ
يــتـخــذ دور وسـيـلــة إعــام ـيــة خــاصــة
ّ
ومستقلة لرواية ما حدث .باملقابل ،ال
ُ
يمكن ألي منا تجاهل مقدار ما لهذا
األسلوب من قــدرة على جــذب القارئ
وأسره اللتهام صفحات ّ
قصة يعرفها
ِِ
ِ
ِ
سلفًا بالكامل .بــل أكثر ِمــن ذلــك ـ ـ في
م ــا يـ ـخ ـ ّـص الـ ـس ــوري ــن ـ ـ ـ ق ــد عــاشـهــا
ويعيشها بالتفاصيل املكتوبةِ ذاتها.
ُ
ه ـنــا ت ـك ـمــن ص ـعــوبــة غ ـيــر قـلـيـلــة بال
شـ ـ ّـك .ك ـيــف ك ــان بــإم ـكــان صــو َي ـلــح أن
يــدخــل ه ـكــذا م ـغــامــرة أد ّب ـي ــة خ ـ ُ ِـط ـ َـرة،
ْ
إن لــم ُيــراهــن بثقةٍ ًعلى أنــه قــد خـ َّـص
برؤية أكثر شمولية وعمقًا للمشهد
ً
َ
السوري؛ وبالتالي قدرة على أسط َر ِة
هـ ّــذا ال ــواق ــع ال ــدم ــوي دونـ ـم ــا أدوات
ـذه األس ـط ــرة؟ لـيــس بمقدور
فــنـيــة ل ـهـ ِ
فجائعية املشهد وحدها مهما فاقت
ال ـح ـ ّـد أن ت ـكــون سـبـبــا مل ـع ــاودة رؤي ــة
مرةّ .
فيلم سبق أن رأيناه أكثر ِمن ّ
وأما
ُ
ـدق ال ـ ــراوي؛ تـ ّ
ـورطــه الـعــاطـفـ ُّـي مع
صـ
ُ
ذكاء
الشخصيات،
املخرج في توجيهِ
ِ
زاويـ ــةِ الـكــامـيــرا؛ وم ــاء م ــة موسيقى
ّ
الخلفية؛ فهذا كــلـ ُـه مجتمع ضــروري
والزم لتحقيق مثل هذا النجاح .أكثر
ما يجذبك لعالم «جنة البرابرة» هو
قــدرتـهــا عـلــى جعلك ت ــرى نفسك كما
ً
لم ترها قبال في زحمةِ الحرب .تشفق
عليها ت ــارة ،وتلعنها ط ــورًا ،وكــذلــك
ال ـحــال مــع ال ـبــاد أي ـضــا .بــن صفحة
َ
ينقلك صويلح بني شعورين
وأخرى،

عـلــى ُدرج ــة عــالـيــة مــن الـتـنــا ُّقــض :آنــا
ُ
َّ
تصدق أن هذه البالد تستحق اللعنة
التي تنبأ بها األجداد ّ
املؤرخون ،وآنًا
ُ ِّ َ ِّ
جمال
تبكي لشد ِة ما نكل بكل
ٍ وعالمةِ
حيا ٍة فيها.
َ
هول ما يحدث معنا وحولنا نحن
رغم ِ
ُ
املدنيني مــن الـســوريــن ،ال نـقــدر على
اإلفالت من املحاولة املستمرة لنكران
ال ــواق ــع ع ـبــر ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى ح ـكــايــات
نــرويـهــا بعضنا لبعض فــي البيوت
واملـ ـ ّق ــاه ــي وسـ ــائـ ــر م ـج ــال ــس األم ـ ــان
ونستمع إلــى روايــات
املــؤقـتــة .نــروي
ّ
وس ــا ُئ ــل اإلع ـ ـ ــام ع ــن ــا ،ف ـي ـمــا تـضـيـ ُـع
َ
ً
َ
حقيقة ما حدث فعال وسط هذا الزخم
ّ
الفائض عن الحد في التخيل
األدبــي
ِ
والـتـحــريــف وامل ـبــال ـغــات امل ـغــرضــة أو
َّ
حـتــى ال ـع ـفــويــة .ل ـعــل ه ــذا ب ــال ــذات ما
دف ـ َـع ال ــروائ ــي صــويـلــح إل ــى التوثيق
بهكذا لغةٍ حياديةٍ جـ ّـادة ومسؤولة،
ُ ُ
تن ِقذ ما بإمكانها أن تنقذ من بقايا
مخزون الذاكرة األصل ضمن طوفان
ّ
ـذواكــر املـشـ ّـوهــة املتسارعة .تذكرنا
الـ ّ
ببعض ما نسيناه أو
البرابرة»
ة
«جن
ِ
كدنا ننساه مما كــان ظواهر مألوفة
ف ــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة قــري ـبــة الـعـهــد،
كــال ـش ـعــارات ال ـتــي كــانــت تـكـتــب على
ح ــاوي ــات ال ـق ـمــامــة ،وأخ ـ ــرى أفــرزتـهــا
الـ ـح ــرب ،ل ـك ـنـهــا س ــرع ــان م ــا اخـتـفــت
ّ
لتحل محلها مصطلحات وشعارات
مختلفة تالئم الحقبة الـجــديــدة .ذاكَ
َّ
أن زمن الحرب أسرع بما ال يقاس ُمن
أزمنة السلم العادية كما بتنا نعرف
جيدًا.
ي ـ ـ ـ ـ ــروي ل ـ ـنـ ــا صـ ــوي ـ ـلـ ــح قـ ـصـ ـص ــا ل ــم
نسمعها بفعل العزلة املناطقية التي

فرضت نفسها على جغرافيا سوريا.
الشمال الـســوري وأخــرى
قصص مــن
ِ ّ
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــوب أو ح ــت ــى مـ ــن ال ـط ــرف
َ
اآلخ ـ ــر ال ـق ــري ــب ِم ـ ــن ال ـعــا ًص ـمــة حيث
ً
ُ
يحشد جملة وتفصيال
نعيش .كما
كمية الخسائر املادية واملعنوية التي
ُ
ابتلينا بـهــا ،مـعـ ّـددًا آثــارنــا املسروقة
أو (امل ـق ـت ــول ــة) بـتـهـمــة ال ـك ـف ــر .ي ـقــارن
بــن طـقــوس حياتنا وقوانينها قبل
ّ
تناص
الحرب وبعدها ،ويذكرنا عبر
ٍ
َ
بالشبهِ املرعب بني
عجيب يصطاده،
ِّ
نص اليوم ونص املاضي الذي سبقه
بأكثر من ّ ألــف سنة .يستحضر كتبًا
تــراثـيــة وث ـقــت أحــداثــا مــوازيــة وقعت
ذات يـ ــوم ف ــي دم ـش ــق وحـ ـل ــب ،فـنـقــرأ
َ
ـون ج ــدي ــدة م ــا س ـبــق ّو َك ـتــب ابــن
ب ـع ـيـ ٍ
خلدون وابن عساكر وما وثق شهاب
ّ
ال ــدي ــن ب ــن أحـ ـم ــد الـ ـب ــدي ــري الـ ـح ــاق
فــي يــومـيــاتــه الـتــي نـجــت بــاملـصــادفــة.
عـنــد مـنــاسـبــات ع ــدة أو عـلــى األغـلــب
ُ ُ
م ـف ــارق ــات تـ ـب ــرز م ــدى هـمـجـيــة واق ــع
ال ـي ــوم م ـق ــارن ــة ب ــاألم ــس ،يستحضر
ال ـشــريــف اإلدريـ ـس ــي وم ـح ـيــي الــديــن
ُ
يستحضر روح
بن عربي ،تمامًا كما
ّ
وقت
عمر أميراالي التي ودعتنا منذ ٍ
ق ــري ــب ،ك ـمــا ل ــو ك ــان ي ــرث ــي ف ــي مــأتـ ٍـم
ّ
جماعي كل الرموز القديمة والجديدة
لسوريا يومًا ما ،وجهًا
التي صنعت ً
ومكانة.
وقيمة
حضاريًا
َ
ُ
ف ــي ال ـكً ـتــاب ،ن ـق ــرأ دم ـع ــة ه ــذه الـبــاد
مكتوبة ّ
بفيض صــاف من
ألول م ـ ّـرة
ٍ
وحينها لن
الـحــب والـحـســرة واألل ــم؛
ً
َ
ْ
يـعـنـيـنــا إن كـ ــان م ــا ن ـق ــرأه روايـ ـ ــة أو
تـقــريـرًا إخـبــاريــا أو وثـيـقــة تاريخية.
ي ـك ـفــي ال ـك ــات ــب ه ـن ــا شـ ــرف م ـحــاولــة
ّ
مللمة جروح بالد ممزقة وجمعها في
َ
متحف
خــريـطــة واح ــدة وإن ك ــان فــي
ٍ
اف ـتــراضـ ّـي بـحـســب قــولــه ،نــاهـيــك عن
أنه ـ في زمن شهود الزور ـ يضع بني
أيدينا ســرديــات الشهود الحقيقيني
م ــن الـ ـن ــاس الـ ـع ــادي ــن ال ــذي ــن ع ــان ــوا
وتـعــذبــوا .أولـئــك هــم الضحايا وأهــل
ض ـح ــاي ــا ،وهـ ــم ب ــال ـت ــال ــي أص ـح ــاب
ال ـ ّ
الحق األول في قول كلمتهم عن هذه
ال ـح ــرب .يـتـنـ ّـصــل صــويـلــح م ــن تهمة
امل ــؤرخ أو م ـ ّ
ّ
يتنصل
ـدون الـيــومـيــات؛
ُ
ُ
َ
ِّ
ِمـ ــن دور ال ـ ـعـ ـ ّـراف وامل ـت َـن ــب ــئ امل ـلــحــق
َ
املأساة ّ
بحد
بها .لكن يبدو أن كتابة
ذاتها ُّ
تجر الكاتب إلــى حيث يــرى ما
يوم ويوم ِمن
سيحدث بعد مرور ِ
ألف ٍ
الجحيم الصرف.

كشكول

غازي قهوجي الكلمة الساخرة ...بألف منها
ياسين رفاعية
الكتابة الساخرة مثل العملة النادرة،
وق ــائ ــل ف ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ك ـت ـبــوا
وس ـخ ــروا مــن ال ــواق ــع الـسـيــاســي قبل
كــل ش ــيء ،ثــم بقية أم ــور ال ـح ـيــاة .في
ســوريــا ،كــانــت جــريــدة «ال ــرأي الـعــام»
الدمشقية ،أيــام الديموقراطية ،تنشر
زاوية «بالعربي الفصيح» في بضعة
سطور في صدر الصفحة األولى .وقد
تـ ــداول ال ــزاوي ــة ك ــل م ــن ن ـجــاة قـصــاب
ح ـســن (املـ ـح ــام ــي) وم ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
(الـشــاعــر) ال ــذي كــانــت كلمته جارحة
وقــاسـيــة فــي ك ـبــار الـسـيــاسـيــن ،ومــع
ذلك لم يقده أحد الى أقبية املخابرات،
ً
ألن هـ ـ ــذا ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـ ــوج ـ ــودًا أص ـ ــا
لــاعـتــداء على املــواطـنــن بسبب ومن
دون سبب .لعل كاتبًا آخر كان يمثل
هذا املستوى ،لكن بأسلوب طبعه ،ولم
يستطع أح ــد أن يـقـلــده وه ــو الــراحــل
أح ـمــد شــومــان فــي زاوي ـت ــه الصغيرة
في صــدر الصفحة األولــى من جريدة
«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» .ك ـ ــان ي ـس ـخــر ب ـق ـس ــوة مــن
السياسيني وغــول الــرأسـمــال الــذي ال
ّ
يحلل وال يحرم .من الكتاب الحديثني

ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال األس ـ ـتـ ــاذ ال ـجــام ـعــي
غ ــازي قـهــوجــي فــي زاوي ـت ــه الـســاخــرة
فــي جــريــدة «الـقـبــس» الكويتية ،ومن
قبل في العديد من الصحف واملجالت
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .يـمـلــك هـ ــذا ال ـك ــات ــب ق ــدرة
ع ـل ــى ال ـت ــاع ــب بــال ـل ـف ـظــة ،فـيـفـســرهــا
القارئ على وجــوه عــدة .كانت زوايــاه
أحيانًا قاسية في تناول السياسيني
الذين يلعبون على الحبال ،وينقلون
البندقية من كتف الــى كتف بني ليلة
وضحاها ،وأحيانًا سخرية ضاحكة
«يفقع» فيها القارئ من الضحك على
غرائب هذا املجتمع وخفاياه وأكاذيبه
ّ
وتلونه حسب مصالحه ،وسحب لقمة
الـخـبــز مــن فــم الـفـقـيــر .كــانــت مـقــاالت
غ ــازي قـهــوجــي املـتـنــوعــة ،وم ــا يكتبه
اآلن في الكويت حديث املجتمعُ .
ويقرأ
أول مــا يـقــرأ امل ــرء الـجــريــدة بــن يديه،
ّ
ببراعة قل نظيرها ،فلفت أنظار الناس
في هذا التخصص أكثر من نشاطاته
األخـ ــرى فــي ال ـتــدريــس األكــادي ـمــي أو
املـ ـس ــرح أو امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ــؤت ـم ــرات
الــدول ـيــة .ه ـكــذا ك ــان حــريــا بــ»الـحــركــة
الثقافية في لبنان» ،أن تكرمه بكتاب
تحت عـنــوان «غ ــازي قهوجي ـ ـ فنانًا

وأدي ـ ـبـ ــا» ج ـم ـعــت ب ــن دف ـت ـي ــه ك ــل مــا
ُ
ك ـت ــب ع ـنــه ف ــي ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
والـ ـع ــربـ ـي ــة .الـ ـكـ ـت ــاب أع ـ ـ ـ ــده ال ـش ــاع ــر
الـســوري عبد الـقــادر الحصني ،وقدم
لـلـكـتــاب ،ال ـنــاشــط الـثـقــافــي والـشــاعــر
ب ــال ش ـ ــرارة ،م ـن ـهــا« :أنـ ــت تـسـتـحــق،
وأنت في كامل بوحك وعمرك وأناقتك
ُ
وف ـنــك أن تـ ـك ـ ّـرم ،وتـسـتـحــق وق ــد أخــذ
املــوج الــذي يعزف على أرغــن الشاطئ
ّ
للمكرم ـ والنسيم
في صور ،بلد املولد
الذي يسري في مساءات نساء التوت
والرمان والتبغ ـ أخذًا (املوج والنسيم)
يقتفيان أوجاعنا ويغلبان كل واحد
منا على أمره ،فيما نحن ال نستسيغ
أن ن ـس ـلــك خـ ـط ــوات الـ ــى ال ـخ ـلــف ـ ـ ـ ثم
إنهما أخــذا ـ ـ بأيدينا الــى عمر منهك
بـتـنــاقـيــه نـسـتـحــق أن ن ـت ــذك ــر» .حفل
الـكـتــاب بـمـقــاالت كـتـبــت عــن املحتفى
بــه ودراس ــات ّ
ثمنت أسلوبه الجميل
وتــاعـبــه باللفظة .ومــن الــذيــن كتبوا
عنه ،كاتب هذه الكلمات أيضًا .جميل
أن ّ
يكرم الكاتب والشاعر والفنان في
ّ
حياته ،حتى يــرى بــأم عينه مــا فعله
في مملكة الكتابة من موهبة ومعرفة
باملجتمع الذي ولد فيه.
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ضيف وكتاب
عيسى مخلوف

إيف بونفوا
في عين الصورة
ّ
ال يمكن ّ
بالتحوالت التي طرأت على العالم في
تتبع املسار الشعري الراهن دون ربطه
العقود األخيرة ،ودون األخذ في االعتبار الثورة التقنية والتكنولوجية وانعكاسها
ّ
على حياتنا اليومية وفي مجاالت اإلبداع كلها.
اكتشاف الصورة الفوتوغرافية في فرنسا في القرن التاسع عشر ،كان فاتحة للنظر
الــى الكائنات واألشـيــاء مــن زواي ــا جــديــدة لــم تكن مألوفة على اإلط ــاق .ولقد طرح
ذاك االكتشاف عالمات استفهام كثيرة على املبدعني في جميع الحقول بصورة
ّ
باألخص ،فرصدوا االختالف القائم بني «وظيفة»
عامة ،وعلى الفنانني التشكيليني
اللوحة ووظيفة الصورة ،قبل أن تصبح الصورة الفوتوغرافية ،هي أيضًا ،فنًا قائمًا
بذاته.
في كتاب الشاعر والباحث الفرنسي إيف بونفوا «الشعر والصورة الفوتوغرافية»،
ّ
الصادر حديثًا عن دار «غاليليه» في باريس ،تطالعنا تلك النظرات الشاردة لكل من
بودلير ورامبو وماالرميه ،التي التقطها املصورون الكبار األوائــل من أمثال نادار
وكارجا .تلك النظرات كانت اإلشــارة الوحيدة إلى عبورها في الزمان واملكان ،قبل
ّ
وتتحول إلى غياب يشبه األنهار الجوفية التي تتحرك في باطن األرض.
أن تنحسر
ّ
ّ
الصورة تلتقط العابر ،إذًا ،وتؤكد على غيابه .لكن دورها ال يتوقف عند هذا الحد.
ُ
إنها أيضًا ابنة ّ
املخيلة ومــا تضفيه على العني التي تــرى ،تأخذها الــى مـطــارح لم
ّ
التخيل،
تحسب ّأن باإلمكان الــوصــول إليها .يصبح الثابت فــي الـصــورة ،وبفعل
ّ
متحركة .إنه االنطالق من املحدود الى الالمحدود ،كما الحال في الشعر .وهذا
حالة
ما تعلنه عبارة رامبو الرائعة عن الصور فتكشف ما فيها ،أحيانًا ،من املؤاساة
َ
لقلب اإلنسان املشتعل بنار الحزن ،وقد وردت في قصيدة «بعد الطوفان»ُ ،مفتتح
الزجاجي الكبير الذي ما زال يسيلَ ،
ّ
نظر األطفال الذين في
«إشراقات»« :في البيت
ِحداد إلى َ
الصور الساحرة».
الحديث عن الصورة الفوتوغرافية ،في كتاب بونفوا ،يشتمل على اللوحة الفنية،
ّ
املستجد .ابتكار الصورة
وعلى العالقة بني الضوء الطبيعي والضوء االصطناعي
الفوتوغرافية واكـ َـب اكتشاف الكهرباء الــذي ّ
تغيرت معه مظاهر األشياء واتخذت
ّ
ً
أشكاال أخرى ّ
حددتها أضواء املدينة الجديدة .الشعر ،هنا ،يغطي النثر أيضًا ،النثر
ّ
املتألق في ّقوة حدسه وكثافة رؤيته الذي يرتقي إلى الحالة الشعرية ،كما في ّ
نص
بعنوان «الليل» للكاتب الفرنسي غي دو موباسان ،وقد أثبته بونفوا في نهاية كتابه.
ً
ّ
يتحدث موباسان عن جـ ّـادة «الشانزيليزيه» ،ليال« ،حيث املقاهي
في هــذا النص،
التي تعبق فيها املوسيقى تبدو مواقد نــار مشتعلة في أوراق األشـجــار .أشجار
الكستناء وقد لفحتها اإلضاءة الصفراء فبدت كما لو أنها مرسومة رسمًا ،وتتخذ
ّ
موم َضة» .موباسان رصـ َـد الضوء الــذي َّ
ّ
الجادة
شع في
هيئة أشجار
فوسفورية ِ
ّ
الباريسية ّ
األهمّ ،أول عهدها بالكهرباء ،فصورها بكاميرا كلماته الفائقة الحساسية.
ونــاحــظ ،فــي هــذا السياق ،مــدى التقارب بينه وبــن بودلير الــذي ّ
سجل هــو أيضًا
ّ
التحوالت التي طــرأت آنــذاك على «باريس القديمة» ،كما كــان يحلو له أن يسميها.
وفي حني كان بودلير ينظر إلى باريس ّ
املتغيرة ،ويكاد يرى فيها ما يشبه اإلخراج
ّ
ّ
املسرحي للخواء ،ظل موباسان ،بخالف ذلك ،يحلم بخالص ما ،حتى لو تساءل عما
إذا كان نهر «السني» ما زال يجري!
َ
وصف موباسان الشوارع والساحات والصروح .وصفها وهي تنبسط أمام عينيه
َ
يسجل بصماتها في املكان .كان الكاتب ّ
بصمتّ ،
يصور بألوان حروفه األشكال التي
ّ
ّ
الفوتوغرافية كانت ال تزال تظهر باألسود واألبيض فقط،
يراها ،في حني أن الصورة
ّ
الرمادي.
أو باألحرى بما هو أقرب الى
الصورة الفوتوغرافية ّقدمت اقتراحات جديدة للبصر .نظرت إلــى الكائن وأثــارت
حوله الشكوك طاملا ّأن وجوده عابر إلى هذا ّ
الحد .الظاهر الذي في الصورة ينفصل
ُ
عن مجرى الحياة ،وعن معناها .بني املشهد الواقعي وصورته ،يطرح السؤال حول
ّ
وتتبصره هي أيضًا آيلة الى الزوال.
حقيقة هذا الواقع ،وخصوصًا ّأن العني التي تراه
ّ
الصورة الفوتوغرافية ال ّ
تصور الكائن في كلية وجوده ،بل تلتقط ومضة واحدة من
حياته لحظة تالشيها .الصورة الفوتوغرافية ّ
عداء يلهث وراء املوت ،وهي تأتي من
َ
جهة الفقد والغياب .فما كان منذ لحظة ،لن يكون بعد اليوم على اإلطالق .النظرات
َ
التعبير األساسي في وجوه
جامدة والصورةّ ،أي صورة كان ،ال تستطيع أن تلتقط
من أحببناهم ولم يعد لهم وجود.
ّ
تحيلنا أسئلة الصورة الفوتوغرافية إلى موضوع التقدم التقني والتكنولوجي الذي
شهده الـغــرب الصناعي بــدءًا مــن الـقــرن التاسع عشر ،وانعكاس هــذا التقدم ،كما
سبق أن ذكرنا ،على اإلبداع بصورة عامة ،شعرًا ونثرًا وفنونًا .كتاب بونفوا الجديد
«الشعر والصورة الفوتوغرافية» ّ
يتميز في تركيزه على العالقة بني الصورة والكتابة،
ّ
ويأتي في سياق الكتب التي صدرت في فرنسا لكتاب ومفكرين وعلماء اجتماع
وأنتروبولوجيا ،ومنهم بيار بــورديــو فــي دراســاتــه عــن االستعماالت االجتماعية
للصورة ،وروالن بارت في كتابه «الحجرة ّ
البينة» الذي يشكل مرجعًا أساسيًا في
ّ
بالحب والوقت واملوت ،وريجيس دوبريه في
تحليل الصورة الفوتوغرافية وعالقتها
َّ
كتابه «الصورة املدهشة» ،ويــؤرخ فيه للمشهد املصور منذ مغارة «شوفيه» التي
ً
ترقى رسومها إلى أكثر من ثالثني ألف سنة ،وصوال إلى يومنا هذا.
الفوتوغرافية ٌ
ّ
ّ
عني
الفوتوغرافية تنقل حقيقة ُالواقع؟ الصورة
من قال ّإن الصورة
َ
ُ
مفتوحة على َ
العدمَ ،م َلمح اللحظة وهي تنفق ،خدعة ّ
األبدية لنفسها قبالة النهر الذي،
ً
ّ
فجأة ،لم يعد يتدفق.
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